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ПРДЦМОВА
«Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы», які
Вы трымаеце ў руках, стаў вынікам вялікай i карпатлівай ра
боты калектыву лексікографаў Інстытута мовазнаўства імя
Якуба Коласа АН Беларусі. За апошнія гады беларуская мова
набыла статус дзяржаўнай у сваей незалежнай краіне — Рэспубліцы Беларусь i стала абслугоўваць болыыасць сфер жыццядзейнасці грамадства. Выдадзены ў свой час «Тлумачальны
слоўнік беларускай мовы» (ТСБМ) у 5 тамах — 6 кнігах
(Мн., 1977—1984) стаў ужо бібліяграфічнай рэдкасцю. Таму
наспела патрэба ў кампактным нарматыўным даведніку па
беларускай мове, які, думаецца, павінен стань настольнай
кнігай у кожнай беларускай сям'і i ўсіх тых, хто цікавіцца бе
ларускай мовай i займаецца яе вывучэннем.
Новы слоўнік значна адрозніваецца ад пяцітомнага слоўніка. Па-першае, колькасцю растлумачаных слоў. У пяцітомным слоўніку пададзена 97 935 слоў, у новым — звыш 65
тысяч. Праўда, супастаўленне гэтых лічбаў адноснае, бо, скажам, у пяцітомным слоўніку дзеепрыметнікі пададзены як
рэестравыя словы, у новым жа яны прыводзяшха як формы
дзеяслова ў скарочаным выглядзе. Дзеепрыметнікаў у новым
тлумачальным слоўніку налічваецца каля 5100; гэга азначае,
што на такую лічбу скарачаецца розніца паміж колькасцю
слоў у пяцітомным i новым слоўніках. У новым слоўніку падача дзеепрыметнікаў праведзена сістэмна, чаго нельга сказаць пра ix падачу ў пяцітомным слоўніку. Так, у рзестры
пяцітомнага слоўніка адсутнічае каля 1730 дзеепрыметнікаў,
якія пададзены ў новым. Сярод ix можна назваць: абаджгішы
(маецца на ўвазе, што ў рэестры слоўніка ёсць суадносны
дзеяслоў), абгледжаны, аблапошаны, обмакнуты, адшпурнуты,
аплюханы, выверчаны, давыбраны, дат саны, забрукаваны, закас'аны, зашыты, звеяны, паабшываны, пабудаваны, пе
ревернуты, прапясочаны, рассквараны, расхінуты, рэшаны,
угароджаны, ускалуплены, фастрыгав'аны, цэджаны, шуфляваны, этымалагізаваны i гл.
Па-другое, новы тлумачальны слоўнік адрозніваецца ад
пяцітомнага аб'ёмам i структурай. Ён задумваўся (ды такім
ён i зроблены аўтарамі) як аднатомны тлумачальны слоўнік
сучаснай беларускай літаратурнай мовы, дзе будзе пададзена
i растлумачана прыкладна 60—65 тысяч слоў, якія адлюстроўваюць асноўнае лексічнае багацце літаратурнай мовы
беларускага народа 1980—90-х гадоў. Падрыхтаваны слоўнік
мае аб'ём прыкладна 186 аўгарскіх аркушаў i змяшчае, як
ужо было адзначана вышэй, болыы як 65 тысяч слоў (а калі
прыняць пад увагу, што ў рэестр не вынесены дзеепрыметнікі, то такіх слоў у слоўніку звыш 70 тысяч).
Новы слоўнік кампактны. 3 мэтай скарачэння яго аб'ёму і,
у той жа час, захавання магчымасці ўключьшь неабходныя
словы, што ўжываюцца ў беларускай літаратурнай мове, не-

каторыя разрады лексікі змяшчаюцца ў гняздзе асноўнага
слова (больш падрабязна пра састаў i структуру слоўніка гл. ў
раздзеле «Звесткі для карыстальнікаў слоўнікам»). У прапанаваным слоўніку аўтары i рэдакгары пастараліся па магчымасці поўна правесці сістэмнасць падачы вытворных у гнё
здах. Ix на некалькі тысяч больш, чым нават у пяцітомным
тлумачальным слоўніку. Неабходна назваць такія словы, як
облётны, адлоўны, адмочны, адсечны (адсечны огонь; спец.),
адсылачны, адычны (ад ода), абледзянеласць, абл'езласць,
аблуднасць, апан'енцкі, ардынатарскі, балідны, баскетбалісцкі,
белушыны, бензавозны, беспрабуднасць, блізнячы, брашурны,
воханне, гучнагалосасць, дакументацыйны, дурманлівасць, елкаватасць, запаласць, запеўны, калаўротны, купНстасць,
лейцавы, мізансцэнічнЫу ноздравы, падстрэшны, слуокацкі,
станічніца, стракатасць, стэтаскЬпны, фокусніцкі, хамелеонскіу шчыкалатачны, ярангавы, ярлычны, 'яўнасць i г д . Гэтыя i іншыя словы ўжываліся ў мове i раней (асабліва ў
спецыяльнай літаратуры), але не прыводзіліся слоўнікамі, у
першую чаргу тлумачальнымі, бо тыя мелі не алфавітна-гнездавую, a алфавітную структуру i не вытрымлівалася строгая
сістэмнасць падачы вытворных.
У рэестр новага тлумачальнага слоўніка не ўвайшлі многія
аддзеяслоўныя назоўнікі, усе зваротныя дзеясловы залежнага
стану, шматлікія прыставачныя дзеясловы (асабліва калі распрацаваны i пададзены ў рэестры самі прыстаўкі як часткі
слоў, пры дапамозе якіх утвараюцца іншыя дзеясловы), многія спецыяльныя i вузкаспецыяльныя словы, рэдкаўжывальныя словы, многія ўстарэлыя i абласныя словы i інш. I ў той
жа час у аднатомны слоўнік уключана шмат новых слоў, якія
пачалі актыўна ўжывацца ў апошнія гады, a ў пяцітомным
слоўніку яшчэ адсутнічаюць. Сягх>д такой лексікі — словы з
іншамоўнай асновай, словы, угвораныя ад іншамоўнай
асновы пры дапамозе беларускіх марфалагічных сродкаў, i
ўласна беларускія словы. Да такіх слоў, уключаных у новы
слоўнік, адносяцца: аксіду аксідны, анестэзіялогія, анкетаваць, антыстатык, антыстатычны, аперабельнасць, атамарнасцъ, атомарны, аэробіка, бартэр, баявік1, брокер, вернік,
вестэрн, відэакліп, вінатэка, віраванка, гамбургер, геакасцюм,
гран-пры, дыскета, дыятэтыка, дэзадарант, дэлікатэс, еўхарыстыя, жырандаль, задзейнічаць, ізатэрмія, імідж, імпічмент, інфраструктура, істэблішмент, калялітаратурны, кансэнсус, крыжаванка, культуралогія, курыраваць, лецішча, лінагравюра, макрамэ, м'аксі, маркетинг, мафіёзі, менеджмент,
менталітэт, мікрапрацэсар, норкабізнес, наркомафия, невяртанец, ноу-хау, оталарынгалогія, панэлявоз, папулізм, парванш, пЬдыум, поп-музыка, працэсар, рэйтынг, рэкет, рэкецір,
святар, сінхраністка, сістэматэхніка, спонсор, судно-год, сцэнаграфія, тостэр, трылер, тэлефакс, тэхнакрат, універ-
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салізаваць, уфалогія, уфолог, файл, філафанія, фрахтованные
чартэр, чартэрны, шэльфавы, эгацэнтрык, эколаг, экстрасэнс,
эмбрыёлаг i многія іншыя.
У апошнія гады ў сродках масавай інфармацыі, у публшыстычных i інш. выданнях пачала ўжывацца вялікая
колькасць слоў, сярод якіх ёсць яўныя словы-аднадзёнкі,
калькі, што маюць раўназначныя беларускія эквіваленты, а
таксама шматлікія іншамоўныя словы, якія пранікаюць у беларускую мову ў ix непасрэдным гучанні. Аўгарамі i рэдактарамі такія словы ў Слоўнік уключаліся з вялікай доляй асцярожнасці. Яны, думаецца, павінны прайсці яшчэ праверку
часам.
У адрозненне ад пяцітомнага ТСБМ у новым тлумачальным слоўніку з мэтай скарачэння яго аб'ёму пасля тлумачэння значэння слова падаюцца прыклады не з твораў мастацкай літаратуры, a кароткія аўтарскія выказы, фразы, найболыы ужывальныя спалучэнні слоў, а таксама шматлікія
афарызмы, прыказкі, прымаўкі, вобразныя выразы тылу: калі
бацька рыбак, дык i дзеці ў ваду глядзяць; хто згадзіўся надзець
шоры, той надзене i хамут; з пустого i Соломон не налье; гаспадарку весці — не барадой трэсці; кожная агіднасць павінна
сваю прыстойнасць мець; радзіму, як i маці, не выбіраюць; ад
порога хату не мятуць i г д . Без ілюстрацый у слоўніку пада
юцца спецыяльныя тэрміны, многія вытворныя словы, сло
вы — назвы прафесій i некаторыя інш.
Прапанаваны ўвазе карыстальнікаў Слоўнік будзе карысны
не толькі тым, што ён дае тлумачэнне слоў. Слоўнік з'яўляецца нарматыўным даведнікам па арфаграфіі, націску, словазмяненні, словаспалучэнні, па граматычнай характарыстыцы.
Крыніцамі аднатомнага «Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы» служылі фундаментальная картатэка
Адцзела лексікалогіі i лексікаграфіі Інстытута мовазнаўства
імя Якуба Коласа Нацыянальнай АН Беларусі, якая налічвае
3 мільёны картак-слоў; «Тлумачальны слоўнік беларускай
мовы», тт. 1—5. Мн., 1977—1984; «Слоўнік беларускай мовы.
Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне», пад.
рэд. акадэміка АН Беларусі М.В.Бірылы. Мн., 1987; «Беларуска-рускі слоўнік», 2-е выд., перапрацаванае i дапоўненае.
Рэдактар акадэмік АН Беларусі К.КАтраховіч (Кандрат Краігіва), тт. 1—2, Мн., 1988—1989; матэрыялы прэсы i літаратуры 80—90-х гадоў i інш. У рабоце над Слоўнікам быў
скарыстаны таксама вопыт стварэння аднатомнага «Словаря
русского языка» С.І.Ожагава (18-е выд., М., 1986 i 23-е выд.,
выпраўленае, М., 1990), навуковае рэдагаванне якога ажыццяўляла член-карэспандэнт АН СССР Н.Ю.Шведава. У нязначнай ступені быў выкарыстаны «Толковый словарь рус
ского языка» С.І.Ожагава i Н Ю . Шведавай (3-е выд., М.,
1995).
Аўтары Слоўніка: І.М.Бунчук (А, Раб — Разгледзець),
М.Н.Крыўко (В, 3, О, П, Рачыны — Рэяць, У, Ш, Ю, Я,
Прадмова, раздзел «Звесткі для карыстальнікаў слоўнікам»),
З.М.Кудрэйка (Б, I, Й, Л, М, Н, Разгневаны — Распрануць),
Н.МЛявончык (Г, Е, Ё, Ж, К, Распрапагандаваць — Рас-

сяліць, С, Ф, Э), Г.М.Прышчэпчык (Рассячы — Рачулка, Т,
X, Ц, Ч), М.Р.Суднік (Д).
Слоўнік дапрацавалі i адрэдагавалі член-карэспандэнт
Нацыянальнай АН Беларусі М.Р.Суднік i вядучы навуковы
супрацоўнік М.Н. Крыўко.
Тэхнічна аформіў машынапіс Слоўніка i правёў усю працу
з выдавецтвам i па чытанні карэктур (на літары А — Я)
М.Н.Крыўко. Частку першай карэктуры першага выдання
Слоўніка на літары А — К прачыталі таксама i ўнеслі шмат
слушных заўваг І.У.Кандраценя, Г.К.Усціновіч, Н.АЧабатар i
Я.А.Язвінская, за што ім аўтары i рэдактары шчыра ўдзячны.
Машынапісны тэкст Слоўніка падрыхтавала старшая лабарантка Н.М.Грынблат.
Камп'ютэрны набор тэксту Слоўніка выканала група
спецыялістаў пад кіраўнііггвам кандыдата фізіка-матэматычных навук М.М.Касцюковіча, які таксама ўважліва прачытаў
пераважную частку машынапіснага тэксту працы i ўнёс шмат
слушных заўваг i прапаноў, за якія яму вялікая падзяка ад аўтарскага калектыву i рэдактараў выдання.
Камп'ютэрная вёрстка выканана СА.Макаёнкам.
Другое выданне слоўніка падрыхтавана вядучым навуковым супрацоўнікам М.Н. Крыўко.
Пры падрыхтоўцы другога выдання былі ўлічаны шматлікія
заўвагі, зробленыя доктарам філалагічных навук, прафесарам
П.П. Шубай пры прачытанні ім кнігі першага выдання, за
што яму выказваюцца шчырыя словы падзякі ад аўтарскага
калектыву i рэдактараў Слоўніка.
Аўтары i рэдактары аднатомнага «Тлумачальнага слоўніка
беларускай літаратурнай мовы» шчыра ўдзячны ўсім спецыялістам, якія прачыталі тэкст Слоўніка ў машынапісе i прынялі ўдзел у яго абмеркаванні; рэцэнзентам працы дактарам
філалагічных навук, прафесарам АЛ.Наркевічу i Г.А.Цыхуну
за крытычныя заўвагі па Слоўніку; асабіста дырэктару Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН Беларусі акадэміку
АН Беларусі АЛ.Падлужнаму, які пазнаёміўся з першымі аркушамі карэктуры i ўнёс шэраг каштоўных заўваг па Слоўніку; былому намесніку галоўнага рэдактара выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі заслужанаму
работніку культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэату Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь С.П.Самуэль за арганізацыю
першага выдання i намесніку галоўнага рэдактара гэтага ж
выдавецтва Г.А.Фатыхавай за арганізацыю другога выдання
Слоўніка; рэдакцыі мовы, літаратуры, фальклору i этнаграфіі
гэтага ж выдавецтва ў складзе загадчыка рэдакцыі І.Д.Сіпакова, вядучага навуковага рэдактара кандыдата філалагічных
навук, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь
І.У.Саламевіча, рэдактараў 1-ай катэгорыі І.С.Александровіч,
А.А.Грачанікавай, Г.І.Дайлідавай, Т.Я^Кэбіт, Т.А.Меляшкевіч
за каштоўныя парады i заўвагі пры падрыхтоўцы Слоўніка да
друку.
Заўвагі i пажаданні па Слоўніку просьба прысылаць на
адрас: 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, д. 1, корп. 2, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай АН Беларусі.
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ЗВЕСТИ ДЛЯ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ СЛОЎНІКАМ
Састаў слоўніка
§ 1. Аднатомны «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай
мовы» (далей Слоўнік) з'яўляецца даведачнай крыніцай пры вызначэнні семантыкі слоў, значэнняў слоў, кіраўнііггвам для правільнага
ўжывання слоў, для правільнага ўтварэння форм слоў i для правільнага напісання слоў сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
Зразумела, што аднатомны Слоўнік не можа адлюстраваць усёй разнастайнасці слоўнікавага складу сучаснай беларускай літаратурнай
мовы. Таму пэўныя катэгорыі слоў у Слоўнік не ўключаюцца.
§ 2. У адпаведнасці з задачамі Слоўніка ў ім, як правіла, не падаюцца:
1) спецыяльныя словы i значэнні, што з'яўляюцца вузкапрафесійнымі тэрмінамі асобнай галіны навукі i тэхнікі, якія неабходны
толькі для вузкага кола прадстаўнікоў той ці іншай спецыяльнасці;
выключэнне складаюць тыя вьшадкі, калі вузкаспецыяльны тэрмін у
сваім значэнні цесна звязаны з іншымі значэннямі гэтага слова i дапамагае ўясніць яго сэнсавую будову ў цэлым; іншы раз у Слоўнік
уключаецца спецыяльнае слова тады, калі яно з'яўляецца амонімам у
адносінах да агульналітаратурнага слова i проціпастаўляецца яму з мэтай пазбегнуць няправільнага разумения тэрміна;
2) дыялектныя словы i значэнні слоў, калі яны не выкарыстоўваюцца шырока ў мове мастацкай літаратуры i не набылі яшчэ статуса літаратурнага слова або значэння слова;
3) словы i значэнні слоў з ярка выражанай афарбоўкай грубасці;
4) устарэлыя словы i значэнні слоў, практична непатрэбныя з пун
кту погляду сучасных моўных зносін, разумения недалёкай гістарычнай рэчаіснасці або тэкстаў мастацкай літаратуры мінулых часоў;
5) уласныя імёны рознага тыпу — імёны людзей, геаграфічныя назвы, назвы ўстаноў i гл.; выключэнне складаюць уласныя імёны, што
ўваходзяць ва ўстойлівыя спалучэнні як абавязковы кампанент.
§ 3. 3 мэтай скарачэння аб'ёму Слоўніка i, у той жа час, захавання
магчымасці ўключыць неабходныя, ужывальныя ў літаратурнай мове
словы, некаторыя разрады лексікі змяшчаюцца з асноўным словам у
яго гняздзе. Падставай для змяшчэння ў гняздзе служыць не толькі
агульнасць паходжання слоў, не толькі прыналежнасць ix да аднаго
кораня, а перш за ўсё ix бліжэйшыя словаўтваральныя сувязі ў сістэме
сучаснай лгтаратурнай мовы. Да такіх слоў адносяцца тыя, у якіх новы
сэнс ствараецца толькі ў сувязі з прыналежнасцю вытворнага слова да
іншай граматычнай катэгорыі ў параўнанні з базавым словам:
1) назоўнікі з агульным значэннем адцягненасці на -асць, -ства,
-ізна, утвораныя ад прыметнікаў з такім значэннем, напр. эфемервасць пры ЭФЕМЕРНЫ, балбатлівасць пры БАЛБАТЛІВЫ, крывізна
пры КРЫВЬІ, кругасць i круцізна пры КРУГЬІ';
2) назоўнікі, утвораныя ад дзеясловаў з нулявым суфіксам i на -нне,
-ице, -ка, якія абазначаюць дзеянні, напр. маленне пры МАЛІЦЬ,
тыкание пры ТЬІКАЦЬ, тынкоўка i тынкаванве пры ТЫНКАВАЦЬ,
падшпще, падшмаыне i пад'ём пры ПАДНЙЦЬ;
3) назоўнікі памяншальныя, ласкальныя, зніжальныя з рознымі
суфіксамі, утвораныя ад назоўнікаў, напр. падушачка пры
ПАДЎШКА, домік i дамок пры ДОМ, шапачка i шапчына пры
ШАПКА;
4) назвы асоб жаночага полу, утвораныя ад адпаведнай назвы па
прафесіі, занятку, дзейнасці, грамадскім i сацыяльным становішчы i
пад. асоб мужчынскага полу, напр. крашўшчыпа пры КРАНАЎШЧЬІК, малажнща пры МАНТАЖШК. выкладчыца пры ВЫКЛАДЧЫК, калгасшпа пры КАЛГАСНІК, сташчнща пры СТАНІЧНІК;
5) адносныя прыметнікі, якія ўтвораны ад назоўнікаў i дзеясловаў i
абазначаюць рознага роду адносіны да прадмета, дзеяння або
ўласцівасці i якасці, што вынікаюць з адносін да прадмета, дзеяння,
напр. школьны пры ШКОЛА, яблычны пры ЙБЛЫК, каўначны i каўпажовы пры КАЎПАК, прамывальны, нрамыўны, прамывачны i нрамыйны пры ПРАМЬІЦЬ;
6) парадкавыя лічэбнікі, утвораныя ад колькасных, напр. семы пры
СЕМ, шасщдзесяты пры ШдСЦЬДЗЕСЯТ;
7) парныя віды дзеяслова (а таксама аднакратныя i мнагакратныя
дзеясловы) пры адсутнасці паміж імі якіх-небудзь сэнсавых адрозненняў, акрамя адрознення ў значэнні закончанасці—незакончанасці дзе
яння, напр. незак. выкопваць пры зак. ВЬІКАПАЦЬ, зак. зрабщь пры
незак. РАБІЦЬ, аднакр. войкнуць пры незак. ВОЙКАЦЬ;
8) уласна-зваротны стан дзеясловаў, г.зн.^які мае значэнне пераходу
на таго, хто ўтварае дзеянне, напр. звар. галіцца (г.зн. галіць сябе) пры
ГАЛІЦЬ
§ 4. Калі словы, змешчаныя ў гняздзе, маюць іншыя, уласныя значэнні, якія не вынікаюць непасрэдна i толькі са словаўтваральных су-

вязей з базавым словам, то такія словы падаюцца з тлумачэннямі як
загалоўныя, са спасылкай на наяўнасць таго ж слова ў гняздзе. Напр.,
слова гонка, акрамя значэння адцягненага дзеяння паводле значэння
дзеяслова гнаць, мае яшчэ свае ўласнае значэнне «спаборніцтвы ў хуткасці язды, бегу, плавания i пад.», таму яно даецца i асобна як загалоўнае: ГОНКА, -i, ДМ -нцы, ж. 1. гл. гнаць. 2. звычайна мн. Спаборніцтвы ў скорасці язды, бегу, плавания i пад. Аўтамабільныя гонкі.
§ 5. Некаторыя граматычныя разрады слоў, калі яны належаць да
легка ўтваральных вытворных слоў, звычайна не падаюцца ў Слоўніку.
Да ix адносяцца:
1) многія назвы дзейнай асобы ад дзеясловаў i прыметнікаў на
-льнік, -тар, -ец i некаторыя іншыя;
2) значная частка прыметнікаў на -аў, -оў, -ын, напр. братау, камароў, канеу, вавёрчын;
3) многія прыметнікі ca значэннем аслабленай якасці на -аваты,
-агаты, напр. слабаваты, цеплаваты, сіняв'аты;
4) шматлікія памяншальныя прыметнікі тыпу блакітненькі,
холоднейькi, малюпасенькі;
5) складаныя i прыставачныя словы, калі ix значэнне цалкам
вынікае з ix марфемнага складу, напр. мяса-мал'онны, суапякун,
далатаць (скончыць латаць), нехолодны i пад. У сувязі з гэтым для даведак у Слоўніку як загалоўныя словы падаюцца прадуктыўныя ў літаратурнай мове першыя часткі складаных слоў i прыстаўкі з тлумачэннем ix значэнняў, напр. АЭРА..., МОТА..., ЭЛЕКТРА..., ДА..., ЗА...,
НЕ... i пад.;
6) многія дзеясловы незакончанага трывання з суфіксамі -ава, -оўва, утвораныя ад прыставачных дзеясловаў закончанага трывання, калі
тэты прыставачны дзеяслоў супадае па лексічным значэнні з беспрыставачным дзеясловам незакончанага трывання, напр. збрашуроўваць
пры наяўнасці незак. БРАШУРАВАЦЬ i зак. ЗБРАШУРАВАЦЬ;
7) зваротныя дзеясловы залежнага стану, напр. аблямоўвацца, абмалёувацца, абмурЬўвацца, лавіцца, лягііцца, наразацца, парадзіравацца,
прывешвацца, г прыводзіцца, саджацца, тарпавацца, тауравацца,
уводзіцца, упакоўвацца i пад.
§ б. Пры кожным загалоўным i вытворным слове даюцца яго фо
рмы; больш падрабязна пра гэта гл. у §§ 20—34, прысвечаных асобным часцінам мовы.

Спасылачныя словы
§ 7. Каб аблегчыць адшукванне слова, якое знаходзіцца ў гняздзе,
у агульны алфавіт уведзены так званыя спасылачныя словы — словы
з гнязда са спасылкай на тое загалоўнае слова, у гняздзе якога знаходзщца дадзенае вытворнае.
Спасылкі даюцца ў наступных выпадках:
1) калі словы пачынаюцца рознымі літарамі, напр. АДЬІЧНЫ гл.
ода; АМІЧНЫ гл. ом; ПАаВЕННЕ, ПАСІВЁЦЬ гл. сівець;
2) калі словы пачынаюцца на адну i тую ж літару, спасылкі даюцца:
а) пры нерэгулярных, рэдкіх ці адразу некалькіх марфалагічных або
фанетычных чаргаваннях, якія адрозніваюць пачатак слоў; такія
словы, як правіла, знаходзяцца на далёкім паводле алфавіта месцы ад
сваіх утваральных, напр.: AKTPbtCA гл. акцёр; ПАРТОЧНЫ гл.
порткі; ВОДНЫ гл. вада. Могуць бьщь выпадкі, калі спасылаецца не
адно, а адразу некалькі вытворных слоў на адно базавае слова, напр.
АДБЁЛАЧНЫ, АДБЁЛКА, АДБЁЛЬВАННЕ, -ВАЦЬ, АДБЁЛЬНЫ гл.
адбяліць; АДВОЗ, АДВОЗЩЬ, АДВОЗКА гл. адвезці. Можа бьщь i
наадварот, калі адно вытворнае слова адразу спасылаецца на некалькі
базавых слоў, напр. РАЗМЕН гл. размяніць, размяняцца i размяняць;
ЖАРДЗЯНЫ гл. жардзіна / жэрдка;
б) калі ў спасылачным слове, акрамя словаўтваральнага, ёсць іншае
значэнне (або значэнні); у дадзеным выпадку спасылачным з'яўляецца не слова, a толькі яго першае значэнне, a іншыя значэнні падаюц
ца самастойна пасля першага спасылачнага. Напрыклад, вытворны
назоўнік шалёўка як назва дзеяння паводле деяслова шаляваць стаіць
у гняздзе гэтага дзеяслова, але, акрамя гэтага, слова мае яшчэ тры
сваіх значэнні, то слова шалёўка даецца як загалоўнае, але тлумачэнні
значэнняў даюцца пад лічбамі 2, 3, 4, а за лічбай 1 даецца спасылачны
назоўнік: ШАЛЁЎКА, -i, ДМ -ўцы, ж. I. гл. шаляваць. 2. зб. Тонкія
дошкі, якія ідуць на абшыўку драўляных пабудоў, а таксама абшыўка
з такіх дошак. 3. мн. -і, -лёвак. Адна з такіх дошак. 4. Накладныя
планкі вакол акна, дзвярэй;
в) у выпадках, калі вытворнае слова мае паказаны ў слоўніку
амонім, напр. ЗАБОЙ2 гл. забіць'; КАНЁК2 гл. каныа.

б
Тлумачэнне значэння слова
§ 8. У Слоўніку значэнне слова раскрываецца ў кароткай дэфітцыі,
дастатковай для разумения самога слова i яго ўжывання.
Аб'ём аднатомнага Слоўніка не дазваляе ў поўнай меры i колькасці
падаваць у ім абсалютна ўсе значэнні слова i асабліва адценні значэнняў, якія ёсць у літаратурнай мове i як гэга пададзена ў пящгомным
ТСБМ. У дадзеным Слоўніку кароткія азначэнні для слоў з адным ці
некалыгімі значэннямі ахопліваюць, як правіла, толькі тыя значэнні (у
ix ліку i пераносныя), пгго ўсталяваліся ў літаратурнай мове i ўласцівы
сучаснаму агульнаму ўжыванню. У Слоўніку многія значэнні слова i
адценні значэнняў аб'ядноўваюцца ў адно значэнне дзякуючы больш
шырокаму тлумачэнню, азначэнню. Больш глыбокаму ўсведамленню
слова э яго тонкімі сэнсавымі перапляценнямі i адценнямі, а таксама
расшырэнню ўжывання слова ў параўнаннях, у метафарычным прымяненні дапамагаюць шюстрацыйныя прыклады з адпаведнымі паясненнямі, а пры пераносным ужыванні памета «перан.» (пераноснае)
у дужках. У неабходных выпадках у дужках пасля паметы «перан.»
таксама даецца кароткае паясненне.
Асобныя значэнні ў шматзначных словах раздзяляюцца арабскімі
лічбамі, a адценні ў значэнні, калі яны ёсць, кропкай з коскай (;).
§ 9. У словах, аднолькавых або блізкіх па значэнні, асноўнае тлума
чэнне даецца звычайна пры найбольш ужывальным слове ў мове ці
пры найбольш ІСТОТНЫМ слове ў тых або іншых адносінах сярод
блізкіх па сэнсе слоў. У астатніх словах такога рада, калі няма дадатковых адценняў, замест тлумачэння даецца толькі тое слова, пры
якім маецца тлумачэнне, з указанием «тое, што i ...».
Калі такія словы адрозніваюцца стылістычна, колам сваіх ужыванняў, то гэга адзначаецца асобнай паметай (гл. пра гэга яшчэ i § 11).
Напр.: ВЯЛІКАСЦЬ ... 1. Toe, што i веліч (у 2 знач.); ГРЬІФЕЛЬ ...
2. Toe, што i графіт (у 2 знач.); КАЗАНЬ ... Toe, што i казанне (у 2
знач.).
Словы, якія маюць аднолькавае значэнне i з'яўляюцца словаўтваральнымі, фанстычнымі, акцэнталагічнымі, фанетыка-акцэнталагічнымі, марфалагічнымі варыянтамі, прыводзяцца побач гтраз злучнік
«i» i маюць агульнае азначэнне, напр. ШТУРХАНЁЦ, -нца, мн. -нцы,
-нцоў, м. i ШТУРХАЛЬ, -я, мн. -і, -ёў, м.\ АГЛАБІЛЬНА, -а, мн. -ы,
-аў, н. i АГЛАБІНА, МН. -Ы. - 6 Ш , ж.; ЗУБРАНЙ / ЗУБРАНЁ, -няці,
мн. -няты, -нят, н.\ ВЯСНОЙ i ВЯСНОЮ, прысл.\ ГАЙДАЦЬ, -аю,
-аеш, -ае i ГОЙДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.; СЎПРАЦЬ / СУПРОЦЬ, прысл. i прыназ. Словы, якія маюць розныя значэнні, але супадаюць арфаграфічна i арфаэпічна i з'яўляюцца амонімамі, падаюцца
асобна як загалоўныя словы з лічбавымі паказчыкамі ўверсе справа,
напр. ЖАХЧ ЖАХ2; КЛУБ7, ЕЛУБМКІУБ 5 .
§ 10. Тлумачэнні слоў даюцца па магчымасці коратка, у разліку на
тое, што словы, якія ўваходзяць у тлумачэнне, растлумачаны на сваім
месцы i могуць быць легка знойдзены; напрыклад, у слове ЗААТЗХШК, -а, мм. -і, -аў, м. Спецыяліст па заатэхніі — значэнне слова
«заатэхнія» не раскрываецца, бо яго можна знайсці пад загалоўным
словам ЗААТдХШЯ. Kam' тлумачэнне слова даецца праз мнагазначнае
слова, то пасля гэтага слова ў дужках ідзе указание, якое са значэнняў
мнагазначнага слова маецца на ўвазе, напр. Э С т а Т ... Прыхіяьнік
эстэтызму (у 1 знач.).
Аналапчна, калі вытворнае слова ў гняздзе адносщца не да ўсіх
значэнняў мнагазначнага слова, пасля вьпъорнага слова даецца ў дуж
ках указание, да якога значэння мнагазначнага загалоўнага слова яно
адносщца, напр. ЭНЁРПЯ, -i, ж. 1. Адна з асноўных уласцівасцей
матэрыі — мера яе руху, а таксама здольнасць выконваць работу. 2.
Рашучасць i настойлівасць у рабоце, дзеяннях. || прым. эвергетычны,
-ая, -ае (да 1 знач.).

Характарыстыка ўжывання слова
5 11. Значная частка слоў стылістычна нейтральная, г.зн. можа
ўжывацца ў любых відах вуснай i пісьмовай мовы, не надаючы ей
ніякіх стылістычных адценняў. Але ў штаратурнай мове ёсць шмат
лексікі, што адносщца да розных стыляў, з'яўляецца рознай па хара
ктеру i сферы свайго ўжывання. Таму пры словах, што маюць патрэбу
ў той або іншай характарыстыцы ў гэтых адносінах, даюцца асаблівыя
паметы. Яны ставяцца ў дужках перад тлумачэннем значэння, каш
слова мае адно значэнне або калі памета адносщца да ўсіх значэнняў
мнагазначнага слова. Калі ж памета адносщца да аднаго ці толькі да
некаторых значэнняў мнагазначнага слова, то яна ставіцца пасля тлу
мачэння ў дужках, напр. ДЗЯЎБЦІ ... 4. перан. Бесперапынна паўтараць адно i тое ж (разм.).
Калі пры вытворных словах у гняздзе няма сваіх памет, то гэга
азначае, што яны па характеру ўжывання аднолькавыя з асноўным
словам.
Патрэбныя паметы даюцца i пры ілюстрацыйных прыкладах, i пры
ўстойлівых словазлучэннях.
Бываюць выпадкі, каш ў дужках стаяць дзве паметы, гэга азначае,
што ў слове (ці значэнні) спалучаюцца розныя стышстычныя характарыстыкі, якія дапаўняюць адна адну, напр. (разм. груб.) — размоўнае з грубым адценнем. Каш ж дзве паметы спалучаны злучнікам «i»,

напр. (уст. i іран.), гэга азначае, што ў адных кантэкстах слова ўжываецца як устарэлае, у другіх яно можа надаваць мове адценне іроніі.
§ 12. Паметы, якія ўказваюць на стылістычную характарыстыку
слова:
(кніжн.), г.зн. кніжнае; азначае, што слова характерна для кніжнага,
пісьмовага выкладу; нярэдка гэтыя словы, пераважна іншамоўныя па
паходжанні, з'яўляюцца сінонімамі да слоў нейтральных;
(высок.), г.зн. высокае; азначае, што слова надае мове адценне
ўрачыстасці, прыўзнятасці; уласціва публіцыстычнай, аратарскай i паэтычнай мове;
(нар.-паэт.), г.зн. народна-паэтычнае; азначае, што слова захоўвае
сваю вусна-паэтычную афарбоўку i, нягледзячы на тое што яно ўжываецца ў літаратурнай мове (звычайна паэтычнай), яно не зліваецца з
штаратурнай лексікай цалкам (часта такія словы ўжываюцца як сродак
стылізацыі);
(паэт.), г.зн. паэтычнае слова; азначае, што слова характерна для
ўрачыста-ўэнёслай паэзіі i прозы i блізкае па ўжывальнасці да слоў,
забяспечаных у слоўніку паметай высок, (высокае);
(афіц.), г.зн. афіцыйнае; азначае, што слова ўласціва мове афщыйных зносін, а таксама канцылярска-адміністрацыйнай мове;
(разм.), г.зн. размоўнае; азначае, што слова ўласціва штодзённай,
размоўнай мове, служьщь характарыстыкай з'явы ў коле бытавых
зносін; яно не выходзщь за нормы літаратурнага словаўжывання, але
надае мове прастату;
(абл.), г.зн. абласное; гэтай паметай забяспечваюцца мясцовыя, дыялектныя словы, што ўжываюцца ў штаратурнай мове пры неабходнасці ахарактарызаваць тую або іншую з'яву выразнымі сродкамі не
штаратурнай мовы, а мясцовай гаворкі;
(груб.), г.зн. грубае, (пагард.), г.зн. пагардлівае, (зневаж.), г.зн. зневажальнае, (неадабр.), г.зн. неадабральнае, (асудж.), г.зн. асуджальнае,
(незадав.), г.зн. незадавальняльнае, (лаянк.), г.зн. лаянкавае, (іран.),
г.зн. іранічнае, (жарт.), г.зн. жартаўлівае — азначаюць, што слова
ўтрымлівае ў сабе адпаведную эмацыянальную, выразную ацэнку названай з'явы.
§ 13. Памета (спец.), г.зн. спецыяльнае; ею абазначаецца прыналежнасць слова да пэўнага кола прафесійнага (тэхнічнага, навуковага i
пад.) ужывання.
§ 14. Памета (уст.), г.зн. устарэлае; указвае, што слова з'яўляецца
ўстарэлым, што яно выйшла з шырокага ўжывання, але яшчэ даволі
добра вядома ў сучаснай літаратурнай мове, а таксама па мастацкіх
творах пачатку 20 ст.
§ 15. Сфера ўжывання, якая адначасова служьщь i ўдакладненню
значэння слова, вызначаецца таксама змяшчэннем перад тлумачэннем
рознага роду паяснення, напр.: у фізііхы, у фальклоры, у павер'ях,
даўней, у царскай Расіі, паводлс рэлігійных уяўленняў i пад.

Прыклады, тэрміналогія i фразеалогія
§ 16. Пасля тлумачэння значэння слова ў патрэбных выпадках да
юцца прыклады, якія ілюструюць яго ўжыванне ў мове; яны дапама
гаюць больш дакладна зразумець значэнне слова i спосабы яго прымянення. У якасці прыкладаў даюцца кароткія фразы, найбольш ужывальныя спалучэнні слоў, а таксама прыказкі, прымаўкі, іншыя народныя выслоўі, вобразныя выразы. Каш такія прыклады патрабуюць
дадатковага тлумачэння, г.зн. каш выраз цалкам набывае новы сэнс
(вобразны, псраносны пры захаванні значэння самога слова), то пасля
яго ў дужках даецца кароткае тлумачэнне. У Слоўніку прыводзяцца
найбольш тыповыя словаспалучэнні, якія ілюструюць сінтаксічныя
сувязі слова, паказваюць ужыванне дадзенага слова з тымі або іншымі
дапаўненнямі, азначэннямі, прыназоўнікамі i г д . Калі слова ў ілюстрацыі супадае з зыходнай формай загалоўнага слова (напр., каш гэга
назоўнік — у назоўным склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду,
калі дзеяслоў — у інфінітыве i пад.), то яно даецца скарочана —
адной першай літарай з кропкай.
§ 17. У Слоўніку размяжоўваюцца тэрміналагічныя i фразеалагічныя спалучэнні. Тэрміналагічныя спалучэнні змяшчаюцца пасля
семантычнай характарыстыкі слова i прыкладаў за знакам О (кружок)
з тлумачэннем, напр. САД ... О Дзіцячы сад — выхаваўчая ўстанова
для дзяцей дашкольнага ўзросту. У тых выпадках, калі ў слове маюцца
i тэрміналагічныя i фразеалагічныя спалучэнні, першымі падаюцца
тэрміналагічныя спалучэнні.
Фразеалагічныя спалучэнні (інакш — фразеалагізмы), таксама, як i
тэрміналагічныя спалучэнні, падаюцца пасля тлумачэння значэнняў i
ілюстрацыйных прыкладаў (а таксама магчыма i пасля вытворных
слоў у гняздзе) за знакам 0 (ромб). Яны суправалжаюцдатлумачэннем, а, каш патрэбна, i стышстычнымі паметамі, напр. АДКШУПЬ ...
0 Адкінуць хвост (капыты) (разм.) — захварэць, памерці; СВЕТ ... 0
У белы свет як у кжлейку (разм.) — без мэты, не ведаючы куды (ісці,
ехаць i пад.).
Нярэдка фразеалалзмы ў слоўнікавым артикуле падаюцца не за ро
мбам у канцы артикула, a ў тэксце артыкула як ілюстрацыі да пэўнага
значэння слова, асабліва ў тых выпадках, каш фразеалапчная адзінка
(ці адзінкі) сэнсава моцна прывязана да гэтага значэння. У такіх вы
падках тлумачэнне фразеалагізма падаецца пасля яго ў дужках. Тут жа
ў дужках пасля тлумачэння даюцца, каш патрэбна, i стылістычныя па-
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меты, напр. ЯЗЬІК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Рухомы мышачны орган у ротавай поласці, які з'яўляецца органам смаку, a ў чалавека ўдзельнічае
таксама ва ўгварэнні гукаў мовы. Востры на я. (умее гаварыць востра).
Доўгія. у каго-н. (перан.: пра балбатлівага чалавека; разм. неадабр.). Я.
добра падвешаны ў каго-н. (мастак добра гаварыць; разм.).
3 мэтай скарачэння аб'ёму Слоўніка тэрміналагічныя i фразеалагічныя спалучэнні даюцца адзін раз — пад граматычна галоўным
кампанентам словаспалучэння. Так, фразеалагізм «кідаць словы на вецер» прыводзіцца толькі пры слове ВЁЦЕР.
Калі якое-н. слова ў літаратурнай мове сустракаецца толькі ва
ўстойлівым або тэрміналагічным выразе i незалежна ад яго не ўжываецца, то значэнне такога слова не тлумачыцца. У гэтым выпадку слова
даецца як загаловачнае (з прывядзеннем форм, калі яны ёсць), пасля
яго ставіцца двукроп'е, прыводзіцца выраз, у якім знаходзщца гэга
слова, i даецца тлумачэнне гэтага выразу; напр. ЛЬІНДЫ: лывды біць
(разм.) — гультаяваць, бяздзейнічаць, займацца пустымі справамі;
СГФРЛШГ, -а, мн. -i, -аў, м.: фунт стэрлінгіў — грашовая адзінка
Вялікабрытаніі, роўная 100 пенсам.

Націск
J 18. Націск у Слоўніку абазначаецца штрыхом над галоснай, напр.
КУРЫЦА, ПАРАЗДЙПВАЦЬ, егерсгі.
У беларускай мове націск рухомы, не звязаны з канкрэтным скла
дам у слове. У пераважных выпадках гэга датычьщь асабовых форм
дзеяслова, ускосных склонаў назоўнікаў, канчаткаў назоўнікаў, склонавых форм займеннікаў. Рухомасць націску ў слове паказваецца абавязкова, напр. ЗАВЯРШЬЩЬ, -вяршу, -вершыш, -вершыць; -вершаны; ВОЎК, ваўка / во^ка, мн. ваўкі, ваўкоў; ТВОЙ, твайго м.\ ж.
твая, тваёй; н. тваё, твайгб; мн. твае, тваіх.
Калі формы аднаго слова ў розных значэннях маюць неаднолькавы
націск, то гэта ўказваецца пасля лічбы перад тлумачэннем, напр.
ВЯЗ... 1. мн. вязы, -аў ... 2. мн. вязы, -оў; ЗУБ... 1. мн. зубы / (з ліч.
2, 3, 4) зубы, зубоў ... 2. мн. зубы, -оў.
У ілюстрацыйных прыкладах i фразеалагічных спалучэннях націск,
як правіла, не даецца, калі словы, што ўваходзяць у ix, захоўваюць
свой звычайны націск. Ён даецца толькі ў асаблівых выпадках, калі
могуць узнікнуць цяжкасці.
Аднаскладовыя словы знакам націску не пазначаюцца. У складаных
словах ставіцца адзін націск, напр. абараназдольны, буракаўборачны,
бо ў першай частцы маецца толькі так званы пабочны націск.
У складаных словах, якія пішуцца праз дэфіс, можа быць адзін ці
два націскі, што ў кожным такім слоўнікавым артыкуле спецыяльна
адзначаецца; пры гэтым першы націск заўсёды пабочны, другі — галоўны, напр. ХТО-НЁБУДЗЬ, чаго-небудзь.
Літара i паказвае адначасова i вымаўленне (ё\ а не е), i месца
націску. Таму значок націску над ё не ставіцца, напр. ЁЛКА, ЛЁТЧЫК. Толькі ў некаторых складаных словах, у якіх націск не на ё>
значок ставіцца над націскной галоснай, напр. ЛЁНАЦЕРАБІЛКА,
ЦЁМНАВАЛОСЫ.

Пра паходжанне слоў
§ 19. За час шматвяковых зносін з іншымі народамі беларуская
літаратурная мова засвойвала словы іншамоўнага паходжання. Са старажытных часоў у сучаснай мове захаваліся словы галоўным чынам
грэчаскага i цюркскага паходжання, з сярздневяковага i пазнейшага
часу — словы з польскай, літоўскай, лацінскай i інш. заходнееўрапейскіх моў. Новаўтварэнні (інакш — неалагізмы) апошніх дзесяцігоддзяў адносяцца пераважна да інтэрнацыянальнай лексікі.
Праўда, у сучаснай беларускай літаратурнай мове ёсць шмат слоў,
пераважна навуковых i тэхнічных тэрмінаў, не запазычаных, a ўтвораных на беларускай моўнай глебе з раней запазычаных слоў пры дапамозе суфіксаў або прыставак (напр. метраж, перадыслакацьш). Ёсць
многа слоў, угвораных са спалучэнняў бёларускіх i іншамоўных элементаў (напр, паланііацыя, лістаж; праўда, многія з падобных слоў
цалкам запазычваліся беларускай мовай з рускай). Такім чынам, іншамоўныя словы i словы з іншамоўнымі элементамі разнастайныя паводле свайго паходжання.
Слоўнік не дае звестак пра паходжанне слоў, бо не ставіць перад
сабой этымалагічных задач, a імкнецца толькі паказаць нормы сучаснага словаўжывання. Характар запазычаных беларускай мовай слоў
розны. Адны з ix праніклі ў шырокі народны ўжытак, замацаваліся ў
мове i не маюць у ей свайго раўнацэннага беларускага слова. Другія
ўласцівы толькі вузкім сферам ужывання, спецыяльнай тэрміналогіі,
кніжнаму стылю i інш. Пры ўсіх такіх словах стаяць адпаведныя паметы ці спецыяльныя паясненні, якія характарызуюць сферу ix ужы
вання.
Звесткі пра паходжанне слоў даюцца (пасля тлумачэння) толькі ў
тых выпадках, калі яны памагаюць больш дакладна зразумець значэн
не слова, напр. АБРАКАДАБРА ... [ад лацінскай назвы мапчнага заклінання].

Граматычныя разряды слоў
§ 20. Прыналежнасць слова да таго або іншага граматычнага разраду (часціны мовы) абазначаецца ці непасрэдна паметамі займ., ліч.,
прысл., часц., прыназ., выкл., пабон.сл. (гл. спіс умоўных скарачэнняў),
ці непасрэдна — указанием яго форм (словазмянення). Так, прынале
жнасць слова да дзеясловаў бачна з указания на формы змянення i з
указания трывання (зак., незак.), да прыметнікаў — з родавых канчаткаў. Словы тылу «шкада», якія ўжываюцца ў ролі выказніка i абазначаюць розны стан, забяспечаны паметай безас. у знач. вык.
§ 21. Формы слоў прыводзяцца звычайна скарочана, пачынаючы з
той літары, пасля якой змяняецца абрыс слова ў дадзенай форме або
пачынаючы з якой у форме слова мяняецца націск, напр. куфар, -фра
(родны склон); малако, малацэ (пераход к у ц у месным склоне); шатраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй (1, 2 i 3 ас. i форма загаднага ладу).
Калі змены слоў пачынаюцца ў межах першых літар, то формы не
скарачаюцца, напр. пень, пня.
§ 22. Калі ў якім-н. са значэнняў мнагазначнага слова ёсць дадатковыя граматычныя приметы ці фармальныя адрозненні ад тых граматычных указанняў, што прыводзяцца пасля загалоўнага слова, то
гэта паказваецца шляхам змяшчэння пасля арабскай лічбы адпаведных звестак. Так, у назоўнікаў адзначаецца, напр., ужыванне дадзенага значэння толькі ў множным ліку ці толькі ў форме канкрэтнага
склону. У дзеясловаў адзначаюцца, напр., абмежаванні ва ўжыванні
форм асобы, адносіны да безасабовасці.
§ 23. У выпадку, калі ў літаратурнай мове маюцца два варыянты
форм, Слоўнік фіксуе гэтыя варыянты, прычым на першым месцы да
ецца варыянт, які рэкамендуецца як норма, а на другім далушчальны
варыянт, напр. пераплысці i пераплыць, ваўчаня i ваўчанё, закідаць i
закідваць, арангутан i арангутанг.

Назоўнікі
§ 24. Назоўнікі даюцца ў назоўным склоне адзіночнага ліку, за ім
указваецца канчатак роднага склону адзіночнага ліку, пасля даюцца
канчаткі назоўнага i роднага склонаў множнага ліку (формы множнага
ліку не даюцца, калі канкрэтны назоўнік ix не мае), пасля ўказваецца
род назоўніка: м. — мужчынскі, ж. — жаночы, н. — ніякі, напр.
ЙБЛЫК, -а, мн. -і, -аў, м., ПЛАЗМА, -ы, ж. Калі мнагазначны назоўнік ва ўсіх сваіх значэннях можа ўжывацца i ў адзіночным i ў мно
жным ліку, прычым у якім-н. пэўным значэнні ўжываецца толькі ў
множным ліку ці звычайна (або пераважна) у множным ліку, то ука
зание на гэта прыводзщца пры значэнні, а перад першым значэннем
даюцца формы назоўнага i , роднага склонаў множнага ліку, напр.
КАНЁЦ, -нца, мн. -нцы, -нцоў, м. ... 5. толькі мн.; КАНАЛ, -а, мн. -ы,
-аў, м. ... 4. звычайна мн. Калі ж мнагазначны назоўнік не ва ўсіх
сваіх значэннях можа ўжывацца ў множным ліку або пераважна ў
множным ліку, a толькі ў некаторых, то формы назоўнага i роднага
склонаў множнага ліку перад нумарам 1 не даюцца, а паказваюцца
толькі пры неабходных значэннях пасля арабскай лічбы нумара гэтых
значэнияу. напр. ЗАКУСКА, -i, ДМ -кусцы, ж. 1. ... 2. мн. -i, -сак;
ПРЫШЧЭПКА, -i, ДМ -пцы, ж. 1. ...; 2. мн. -i, -пак. У назоўнікаў
агульнага роду паказваецца словазмяненне ў абодвух родах
(мужчынскім i жаночым), напр. ПЛАКСА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
-е, Г-ай (-аю), ж., мн. -ы,,-аў; ЩХОНЯ, -i, ДМ -ю, Г-ем, м.; ДМ-\,
Т -яй (-яю), ж., мн. -i, -хонь. Іншы раз у агульнародавых назоўнікаў
канчаткі ў абодвух родах могуць супадаць, тады артыкул афармляецца
наступным чынам: СІРАТА, -ы, ДМ -раце, Т -ой (-ою), мн. сіроты / (з
ліч. 2, 3 ,4) сіраты, -рот, м. i ж.; СКУПЯНДА, -ы, ДМ -дзе, Т -ой
(-ою), мн. скупенды i (з ліч. 2, 3, 4) скупянды, скупендаў, м. i ж.
§ 25. У беларускай літаратурнай мове ёсць шмат выпадкаў, калі назоўнік у назоўным склоне множнага ліку без колькасных лічэбнікаў 2,
3, 4 мае адну форму, а, ужываючыся з гэтымі лічэбнікамі, — другую.
Такія выпадкі абавязкова адзначаюцца ў слоўніку, напр. ВЯДРО, -а,
мн. вёдры / (з ліч. 2, 3, 4) вядры, вёдзер, w.; ВЯРСТА, -ы, ДЛ/-сце, мн.
вёрсты i (з ліч. 2, 3,4) вярсты, вёрст, ж.\ Д^ЗЯЎЧЬІНКА, -i, ДМ -нцы,
мн. дзяўчаткі, -так / (з ліч. 2, 3, 4) дзяўчынкі, -нак, ж.\ ДВАРАНІН,
-а, мн. -сане / (з ліч. 2, 3, 4) двараншы, -ран, м.\ КЎРЦЦА, -ы, мн.
куры, -рэй / (з ліч. 2, 3} 4)t курыцы, -рыц, ж.\ ЯРМО, -а, мн. ёрмы,
-аў i (з ліч. 2, 3, 4) ярмы, -оў, н. У беларускай літаратурнай мове мае
цца многа выпадкаў, калі формы назоўнікаў у назоўным склоне мно
жнага ліку без колькасных лічэбнікаў 2, 3, 4 i формы з гэтымі
лічэбнікамі супадаюць арфаграфічна i адрозніваюцца толькі месцам
націску. У формах, якія ўжываюцца толькі з лічэбнікамі 2, 3, 4, націск
на канчатку. Такія выпадкі абавязкова адзначаюцца ў слоўніку, напр.
КРЫСО, -а, мн. крысы / (з ліч. 2, 3, 4) крысы, крысаў, н.\ ДЗВРА, -Ы,
мн. дзіры i (з ліч. 2, 3, 4) дзіры, дзір, ж.\ РУКА, -'і,# ДЛ/руцэ, мн. рукі
i (з ліч; 2, 3, 4) рукі, рук, ж.; СТРУНА, -ы, мн. струны i (з ліч. 2, 3, 4)
струны, струн, ж.
§ 26. У назоўным склоне множнага ліку падаюцца назоўнікі, якія
або зусім не маюць адзіночнага ліку, або ўжываюцца пераважна ў
множным ліку. У першым выпадку пасля назоўнага склонуўказваешда
толькі форма роднага склону множнага ліку, напр. НАЖНЩЫ, -нщ.
У друпм выпадку, акрамя роднага склону множнага ліку, указваюцца
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i формы назоўнага i роднага склонаў адзіночнага ліку, напр. ЧАPABUQ, -аў, адз. чаравік, -а, м.
§ 27. Пры зборных назоўніках даецца памета зб., напр. СЎЧЧА, -а,
н., зб.\ ВЯРБНЙК, вербняку, м., зб. Калі назоўнік ужываецца i ў значэнні зборнасці, i ў значэнні нязборнасці, гэта ўказваецца наступным
чынам: ГАЛЬКА, -i, ДМ -льцы, ас., таксама зб.

Прыметнікі
§ 28. Прыметнікі даюцца ў назоўным склоне мужчынскага роду ў
поўнай форме, напр. ВЯСЁЛЫ, -ая, -ае; ЗЯЛЁНЫ, -ая, -ае;
ЦУДОЎНЫ, -ая, -ае; авечы, -ая, -ае (у артикуле АВЁЧКА). Калі
мужчьшскі род не ўжываецца ці ўжываецца рэдка, гэта адзначаецца ў
адпаведных выпадках.
§ 29. Кароткія формы даюцца^ пасля загалоўнага прыметніка з яго
формамі, напр. ВІДНЬІ, -ая, -ое; відзён, відна, віднб; мн. відны;
ГОЛЫ, -ая, -ае; гол, -a; КАРОТН, -ая, -ае; -так, -тка. Кароткія фо
рмы ніякага роду даюцца ў тым выпадку, калі яны напісаннем ці
націскам адрозніваюцца ад жаночага роду (як у выпадку пры слове
ВІДНЫ)
§ 30. Ступені параўнання даюцца ў выпадках, калі яны адступаюць
ад звычайных спосабаў ix утварэння. Вышэйшая ступень змяшчаецца
пасля форм роду. Найвышэйшая ступень падаецца, у выпадку неабходнасці, за вышэйшай ступенню, напр. ВЯЛІКЗ, -ая, -ае; болъшы; найВЯЛ1КШЫ.

Лічэбнікі
§ 31. Колькасныя лічэбнікі даюцца ў назоўным склоне з формамі
роднага склону, а таксама іншых склонаў, калі яны маюць адхіленні ў
параўнанні з родным склонам у сваім утварэнні i месцам націску. Парадкавыя лічэбнікі даюцца як вытворныя пры колькасных, напр.
ШЗСЦЬДЗЕСЯТ, шасцідзесяці, шасцюдзесяццю, ліч. кальк. ... || парадк. шасцідзесіпы, -ая, -ае.

Займеннікі
§ 32. Скланяльныя займеннікі даюцца ў назоўным склоне i, калі
яны маюць формы роду, у мужчынскім родзе з прывядзеннем недохо
дных склонавых i іншых родавых форм. Яны забяспечваюцца паметай
займ. i указанием разраду: прынал., неазнач. i гл.

Дзеясловы
§ 33. Дзеясловы даюцца ў інфінітыве. Дзеяслоўныя формы падаюцца скарочана ў адпаведнасці з правіламі скарачэння (гл. § 21). Пасля
загалоўнага слова ўказваюцца канчаткі 1, 2 i 3 асобы адзіночнага ліку
цяперашняга часу (у дзеясловаў незакончанага трывання) або будучага
простата (у дзеясловаў закончанага трывання). Формы множнага ліку
прыводзяцца, калі ў ix утварэнні ёсць адрозненні ад парадыгматычных
форм адзіночнага ліку. Калі форма 1 асобы ці форма 1 i 2 асобы не
ўтвараюцца або рэальна не ўжываюцца (а бываюць выпадкі, асабліва
ў многапрыставачных дзеясловах, што формы 1 i 2 асобы не ўжываюцца толькі ў адзіночным ліку), то гэта ўказваецца i даюцца толькі
ўжывальныя формы. Пры безасабовых дзеясловах прыводзіцца толькі
форма 3 асобы адзіночнага ліку i даецца памета безас. Пасля асабовых
форм дзеяслова пры неабходнасці (калі ёсць адрозненні ва ўтварэнні i
націску) даюцца формы прошлага часу, формы загаднага ладу, дзе-

егтрыметнікі залежнага стану прошлага часу пры пераходных дзеясло
вах, напр. АРГАНІЗАВАЦЬ, -зугю, -зуеш, -зуе; t -зуй; t -заваны;
ПРЫНЁСЦІ, -нясу, -нясеш, -нясе; -нясём, -несяце, -нясуць; -нёс,
-несла; -нясі; -несены.
Формы загаднага ладу даюцца ў слоўніку не пры ўсіх дзеясловах, а
звычайна тады, калі яны адрозніваюцца фанетычна i арфаграфічна ў
асноўным ад дасуфіксальнай часткі інфінітыва i могуць узнікаць цяжкасці пры ix утварэнні. Напрыклад, у слоўніку падаюцца формы
загаднага ладу пры дзеясловах баяцца (бойся), будаваць (будуй; скаро
чана
уй), бурчаць (-чы), везці (вязі), вязаць (вяжы), драць (дзяры),
'ехаць (едзь), загарнуць (-ні), загар'эць (-ры), запр'эгчы (-ражы), зрашэціц
(-эць), ірваць (ірві), казаць (кажы), калоць (калі), ляцець (ляці), мазаць
(маж), несці (нясі), расцерці (разатры), расчаць (разачні), свістаць (сві
шчы), сеяць (сей), скакаць (скачы), сцерагчы (-ражы), таптаць (тапчы), узлезці (-лезь), успаўзці (-зі), усылаць (усып), хрусцець (-ці), цярп'ець (-пі), шум'ець (-мі) i гд. У той жа час, напрыклад, пры дзеясловах
абяцаць, вадзіць, вазіць, варушыць^ варыць, запалщь, каціць, качаць,
мяняць, сініць, сказіць, скварыць, слухацца, ухйііцца адпаведныя формы
загаднага ладу абяцай, вадзі, вазi, валі, варушы, вары, запалі, каці,
качай, мяняй, сіні, сказі, сквар, слухайся, ухіліся адсутнічаюць.
Пасля форм указваецца прыналежнасць да дзеяслоўнага трывання:
зак., незак. Затым паказваецца, калі патрэбна, моцнае кіраванне дзея
слова, г.зн. якога склону ён патрабуе, што абазначаецца склонавымі
пытаннямі: каго-чаго (родны склон), каму-чаму (давалъны склон),
каго-што (вінавальны склон), кім-чым (творны склон), пры кім-чым
(месны склон); кіраванне з прыназоўнікамі абазначаецца адпаведна ў
каго-чаго, у што, перад кім-чым i пад. Калі дзеяслоў кіруе толькі адушаўлёным назоўнікам, то ў склонавым пытанні даецца толькі займеннік хто (каго, кім i т.д.), a ў вінавальным кого (што) для адрознення з родным. Калі дзеяслоў кіруе толькі неадушаўлёным назоўнікам,
то ў склонавым пытанні даецца толькі займеннік што (чаго, чым i
гл.).

Прыслоўі i прэдыкатывы
§ 34. Прыслоўі на -а, па-...ску (напр. далека, доўга, па-сябрбўску),
утвораныя ад прыметнікаў, прыводзяцца ў артыкуле адпаведнага прыметніка ў якасці ілюстрацыйнага прыклада. Toe самае адносіцца i да
прэдыкатыўных прыслоўяў (прэдыкатываў) на -а, напр. СЎМНЫ ...
С. позірк. Сумныя вочы. Мне сумна (у знач. вык.). Калі ж прыслоўе або
прэдыкатыў на -а мае свае спецыфічныя значэнні, якіх няма ў базавага прыметніка, то яно можа давацца асобным2 артикулам (гл. напр.
словы БЛАГА, БРЬІДКА, БЎЙНА, ВАРТА , 2ЗГОДНА, ПАРАУНАЛЬНА, ПОЗНА, ПРАМА, PÓ3HA, CTPÓMA i інш). Асобнымі
артыкуламі даюцца таксама прыслоўі i прэдыкатывы на -а, да якіх адсутнічае суадносны прыметнік (напр. ПАЎЗВОДНА, СКОСА,
CKPbtBA, CÓPAMHA, СУМЬкСНА, ТОЧНА, ХОРАША, ШКАДА,
ШКОДА i інш.), а таксама прыслоўі на -а неадпрыметнікавага утва
рэння (напр. БОЯЗНА, ДАТЛА, ДОСУХА. ДУБКА, ЗАГАДЗЯ, ЗАДАРМА, ЗАШЛА, ЗАНАДТА, ЗАРАНА, ЗАУТРА. ЗАЎЧОРА.7 ЗДАЎНА,
ІЛЬГА, НАГАЛА, НАГЛУХА, ШЦМА, НЯДАУНА, РАНА , РОЎМА,
СПЯРША, СТАРЧМА, СТОЙМА, УЧОРА i некаторыя інш). Прыслоўі i прэдыкатывы іншых утваральных тыпаў даюцца як асобныя
словы са сваімі ўласнымі граматычнымі характарыстыкамі i тлумачэннямі.
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СПІС СКАРАЧЭННЯЎ, ПРЫНЯТЫХ У СЛОЎНІКУ
обл. — абласное
адабр. — адабральнае
адз. — адзіночны лік
аднакр. — аднакратны дзеяслоў
адуш. — адушаўлёнае
азнач. — азначальны займеннік
ас. — асоба дзеяслова
асаб. — асабовы займеннік
асудж. — асуджальнае
афіц. — афіцыйнае
безас. — безасабовая форма
буд. — будучи час
В — вінавальны склон
вык. — выказнік
выкл. — выклічнік
высок. — высокае, высокага стылю
выш.ст. — вышэйшая ступень параўнання
гіст. — гістарычнае
гл. — глядзі
груб. — грубае
гукаперайм. — гукалераймальнае
Д — давальны склон
Задан. — даданы сказ
dan. —дапаўненне
дзеепрым. —дзеепрыметнік
дзеепрысл. —дзеепрыслоўе
дзеясл. —дзеяслоў
дзіц. —дзіцячае
ж. — жаночы род
жарт. — жартаўлівае
заг. — загадны лад
займ. — займеннік
займ.прысл. — займеннае прыслоўе
зак. — закончанае трыванне
зал. — залежны стан
зб. — зборны назоўнік
звар. — зваротны стан
злуч. — злучнік
злуч.сл. — злучальнае слова
з нар. — з народнай творчасці
знач. — значэнне
зневаж. — зневажальнае
зніж. — зніжальнае
/ г.д. — i гэтак далей
інф. — інфінітыў
інш. — іншае
i' пад. — i падобнае
іран. — у іранічным сэнсе
кар.ф. — кароткая форма прыметніка
К — клічная форма
кніжн. — кніжнае
кольк. — колькасны лічэбнік
л. — л і к
ласк. — ласкальная форма

лаянк. — лаянкавае
ліч. — лічэбнік
М — месны склон
м. — мужчынскі род
мн. — множны лік
мнагакр. — мнагакратны дзеяслоў
Н — назоўны склон
н. — ніякі род
-н. — (хго-н., чаго-н. i гл.)
небудзь (хто-небудзь, чаго-небудзь i
гд.)
наз. — назоўнік
найвыш.ст. — найвышэйшая ступень параўнання
напр. — напрыклад
нар. — народнае
нар.-паэт. — народна- паэтычнае
неадабр. — неадабральнае
неадуш. — неадушаўлёнае
неазнач. — неазначальны займеннік
незадав. — незадавальняльнае
незак. — незакончанае трыванне
нескл. — нескланяльнае
н.э. — нашай эры
нязм. — нязменнае
пабочн.сл. — пабочнае слова
павел. — павелічальная форма
пагард. — пагардлівае
памянш. — памяншальная форма
памянш.-ласк. — памяншальна-ласкальная форма
парадк. — парадкавы лічэбнік
параўн.ст. — параўнальная ступень
поэт. — пазтычнае
перан. — пераноснае значэнне
праф. — прафесійнае
проціл. — процілеглае або процілегласць
прош. — прошлы час
прым. — прыметнік
прыназ. — прыназоўнік
прынал. — прыналежнае
прысл. — прыслоўе
пыт. — пытальнае
Р — родны склон
разм. — размоўнае
спец. — спецыяльны тэрмін
cm. — стагоддзе
стст. — стагоддзі
Т — творны склон
ужыв. — ужываецца, ужыванне
узмацн. — узмацняльнае
у знач. вык. — у значэнні выказніка
уст. — устарэлае
фам. — фамільярнае
цяпер. — цяперашні час
часц. — часціца

БЕЛАРУСИ АЛФАВГГ
Аа
Бб
Вв
Гг

Д д (Дж, дж, Дз, дз)
Ее
Ёё
Жж

Зз
Ii
Йй
Кк

Лл
Мм
Нн
Оо

Заўвага. Дыграфы дж i дз пры размяшчэнні слоў у алфавітным па
радку разглядаюцца кожны як дзве літары. Апостраф пад увагу не
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АБ, прыназ. 1. з В. Указвае на прадмет, з чаго-н., вызваліць ад пладоў. А. агрэст з кус
якім ХТО-, што-н. збліжаецца, сутыкаецца ў та. 2. каго-што. Абакрасці, забраць усё, што
працэсе руху, дзеяння. Спатыкнуцца аб ка ёсць. Суседа абабралі да ніткі. 3. што. Зняць
мень. Стукнуцца аб вушак. 2. з М. Указвае на лушпінне з чаго-н. А. бульбіну.\\ незак. абапрадмет гаворкі, думкі, пачуцця. Клапаціцца біраць -аю, -аеш, -ае. || наз. абабіранне, -я, н.
аб дзецях. Як аб табе чуюць, так аб табе i
АБАВЙЗАК, -зку, мн. -зкі, -зкаў, м. Пэўнае
мяркуюць (прыказка). 3. з М. Паказвае на кола дзеянняў, якія павінны абавязкова выпрадмет харчавання. Аб одной вадзе сыт не конвацца тым, каму яны даручаны, або хто
будзеш (прыказка). 4. з В. Паказвае на адрэ- сам узяўся за ix выкананне. Усеагульны воінскі
зак часу, у межах якога завяршаецца дзеянне а. Грамадскія абавязкі.
(разм.). Работу выканалі аб адзін дзень.
АБАВЙЗАНЫ, -ая, -ае. 1. з інф. Які мае
АБ..., прыстаўка (гл. А... 1). Ужыв. замест што-н. сваім абавязкам. Я а. дапамагчы тава«А... 1)»: а) перад галоснымі: абысці, абыграць, рышу. 2. каму-чаму. Які знаходзіцца ў даўгу
А , нескл., н. 1. Назва першай літары бела- абумовіць, абярнуцца; б) у некаторых выпал перад кім-, чым-н. Я многім а. гэтаму чаларускага алфавіта. Вялікае А. 2. Абазначае га- ках перад зычнымі: абдумаць, абмяняць, веку.
лосны гук сярэдняга рада ніжняга пад'ёму абжаць; 2) ужыв. нароўні з прыстаўкай «А...
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1.
(разм.). Доўгае а. 0 Ад а да я — ад пачатку да 1)» перад зычнай: абгарадзіць, абкарыць, Афіцыйна дадзенае абяцанне або дагавор,
абкантаваць (агарадзіць, акарыць, аканта- якія патрабуюць ад таго, хто ix дае, абавязкоканца.
ваць); 3) ужыв. для ўтварэння дзеясл. са знач.
А2, злуч. 1. Злучае сказы i члены сказа са прычыніць страту каму-н.: абважыць, абме- вага выканання. Дагаворныя абавязацельствы.
значэннем супрацьпастаўлення, супастаўлен- раць, абхітрыць; 4) ужыв. для ўтварэння дзе 2. Грашовы пазыковы дакумент (спец.).
ня. Ён паехаў, а я застаўся. Пішы пяром, а не ясл. са знач. не ўлічыць, абысці каго-, што-н.
АБАВЯЗАЦЦА, -вяжуся, -вяжашся, -вяалоўкам. Тэта ж не восемь, а ранняя вясна.
жацца; -вяжыся; зак. Узяць на сябе абавязапры
размеркаванні
чаго-н.:
абдзяліць,
абміЯна начала суцяшаць, а ў самой аж сэрца
цельства (у 1 знач.). А. дасягнуць яшчэ лепшых
разрываецца ад жалю. Факт ёсць факт, а до нуць.
АБ'... (гл. А...), прыстаўка. Ужыв. перад га- ураджаяў. || незак. абавязвацца, -аюся, -аеш
кумент застаецца документам. 2. Далучае
ся, -аецца.
сказы або члены сказа са значэннем дабаў- лоснымі літарамі «е», «ё», «i», «я»: аб'есці, аб'АБАВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вяжаш, -вяжа; -вялення чаго-н. пры паслядоўным алісанні, па- ём, аб'інець, аб'яднаць.
жы; зак., каго (што). Ускласці на каго-н.
АБА, прыназ. з М. Ужыв. ў спалучэннях якія-н. абавязкі, прадпісаць. А. загадчика лаяснення, узмацнення, пярэчання, пераходу да
другой думкі. Гарыць огонь, а на агні гатуецца «аба мне» i (радзей) «аба ўсім (ўсёй, ўсіх)»: бараторыі падрыхтаваць справаздачу. || незак.
вячэра. Навокал лес, а за лесам — болота, а аба мне нічога не гаварылі, аба ўсім пытацца. абавязваць, -аю, -аеш, -ае.
АБА... (гл. А...), прыстаўка. Ужыв. 1) перад
за болотам —рэнка. 0 А то — злуч. 1) Іначай,
АБАВЯЗКОВЫ, -ая, -ае. 1. Які безумоўна
у адваротным выпадку. Бяжы, сынок, а то словам, якое пачынаецца збегам зычных: аба- трэба выконваць. Абавязковая постанова. Аба
спознішся; 2) Аказваецца, а на самай справе. браць, абагнаць, абазначыць; 2) перад зычнымі вязкова (прысл.) прыйду. 2. Які заўсёды павіКоб хоць рэчка была, а то ручаёк нейкі; 3) Да «б», «п» з наступным апострафам ('), a ў не
быць, заўсёды прысутнічае. А. экзэмпляр.
лучае сказы i члены сказа, якія ўдакладня- каторых выпадках i без яго: абаб'ю, абап'ю, ||нен
наз. абавязковасць, -i, ж.
юць, развіваюць або паясняюць папярэднюю абабіць, абаперціся.
АБАГАВІЦЬ, -гаўлю, -гав'іш, -гавіць; -гадумку. Змрокам, а то i пазней, людзі ішлі даАБАБАК, -бка, мн. -бкі, -бкаў, м. Ядомы
дому; 4) Ужыв. пры ўгаворванні, пажаданні. грыб з буравата-шэрай губчастай шапкай, в'ім, -гавіце, -гавяць; -гаўлёны; зак., кагошто. Toe, што i абогатварыць. || незак. абагаўПабудзьце яшчэ. А то пераначавалі б; 5) Або, падбярозавік, бабка. А. рос пад бярозай.
ляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. абагаўленне, -я, н.
ці. Хлопчык бегаў, смяяуся, а то хаваўся за
АБАБЁГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
АБАГАЦІЦЦА, -гачуся? -гацішся, -гаціцца;
дзеда. А не то (дык) — злуч. Toe, што i «а то» каго-што. Тое, што i абабегчы (у 3 знач.). А.
(у 1 знач.). Дапамажыце, а не то я скардзіцца знаёмых. А. увесь город. \\ незак. абабягаць, -гацімся, -гаціцеся, -гацяцца; зак. 1. Стаць
багатым, разбагацець. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.).
буду.
-аю, -аеш, -ае.
Стаць багацейшым на якое-н. рэчыва (пра
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АБАБЕГЧЫ,
абабягу,
абабяжыш,
абаА , часц. 1. Ужыв. як пытальны водгук на
руду, глебу; спец.). Глеба абагацілася азотам.
бяжыць;
абабяжым,
абабежыце,
абабягуць;
f
зварот або пры перапытванні недачутага. —
|| незак. абагачацца, -аюся, -аешся, -аецца. ||
Гэй, уставай! —А? Чаго? 2. Узмацняе зварот абабег, -гла; абабяжы; абабеганы; зак., каго- наз. абагачэнне, -я, н.
да каго-н. Сынок, а сынок ... уставай! 3. што. 1. i без дап. Бягом зрабіць круг вакол
АБАГАЦІЦЬ, -гачу, -гаціш, -гаціць; -гацім,
Ужыв. ў пачатку рэплікі, якой пачынаецца каго-, чаго-н. А. гумно. А. вакол дома. 2. Бе- -гаціце,
-гацяць; -гачаны; зак. 1. каго-што.
гугарка, для ўзмацнення выразнасці, перака- гучы, абмінуць каго-, што-н. Абабег нас Зрабіць багатым,
багацейшым. А. народ. А.
наўчасці. А як нам будзе добра! А чаму ў вас толькі адзін спортсмен. 3. Паспешліва, бега- мову. 2. што. Палепшыць
якасць, павысщь
ючы, пабываць у многіх, у розных месцах. А.
цёмна?
каштоўнасць чаго-н., уносячы ці выдаляючы
4
ўсіх
суседзяў.
4.
перан.
Хутка
распаўсюдзіцца,
А , выкл. Перадае здзіўленне, здагадку,
пэўнае рэчыва i пад.^ (спец.). А. руду. А. глебу.
прыкрасць, жах i іншыя пачуіші. А, як відне- стаць вядомым. Навіна абабегла ўсю вёску. || || незак. абагачаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. аба
незак.
абабягаць,
-аю,
-аеш,
-ае.
нька! A, Максім, вось не пазнаў... А, папалася!
АБАБЩЦА, -блюся, -бішся, -бщца; зак. гачэнне, -я, н.
А-а-а, — даносіўся стогн.
АБАГАЧАПЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
(разм.). 1. Пра мужчину: пераняць некаторыя
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А , прыназ. з М. Ужыв., каб паказаць пры- жаночыя рысы, стаць дробязным, бесхаракта1. Рэчыва, састаў, якія паляпшаюць якасць
блізны або дакладны час дзеяння. Цягнік ад- рным. 2. Пра жанчыну: апусціцца, стаць неа- глебы, руды i пад. Абагачальнікі глебы. 2.
правіўся а самай поўначы. Гадзіне а дзевятай хайнай.
Спецыяліст па абагачэнню выкапняў.
раніцы пачалася народа.
АБАГАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
АБАБІЦЦА, -б'юся, -б'ешся, -б'ецца;
А... {а таксама аб..., аб'..., аба...), пры- -б'ёмся, -б'яцеся, -б'юцца; зак. (разм.). 1. (li абагачэння выкапняў. А. завод.
стаўка. Утварае дзеясловы: 1) са знач. зрабіць 2 ас. не ўжыв.). Пашкодзіцца, адбіцца, адАБАГНАЦЬ, абганю, абгоніш, абгоніць;
(-цца) якім-н., ператварыць (-цца) у каго-, пасці (пра рэчы, тынк i пад.). 2. перан. Звык- абган'і; абагнаны; зак. 1. каго-што. Апяшто-н., забяспечыць чым-н.: ажаніць, ашча- нуцца з чым-н., перастаць заўважаць дрэннае. рэдзіць у руху, бегу. А. колону машын. 2. кагослівіць, акругліць, абвадніць, азвярэць; 2) ca За столькі год абабіліся, дык i зараз церпім. || што. Вырасці большым, вышэйшым за каго-,
знач. дзеяння, якое пашыраецца на ўсю па незак. абабівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
што-н. А. старэйшага брата. А. аднакласнікаў.
верхню прадмета, ахоплівае яго вакол або
АБАБІЦЬ, -б'ю, -б'еш, -б'е, -б'ём, -б'яце, 3. перан., каго-што. Дасягнуць большых поспашыраецца на рад прадметаў: агледзець, -б'юць; -бпы; зак., што. 1. Ударамі збіць пехаў у параўнанні з кім-, чым-н. А. товарыатынкаваць, аб'ехаць, ахапіць, абабіць; 3) што-н., ачысціць ад чаго-н., атрэсці (разм.). шоу па ведах. 4. што. Акучыць. А. бульбу. || не
утварае назоўнікі i прыметнікі са знач. адсу- А. яблыню. 2. Пашкодзіць паверхню чаго-н. А. зак. абганяць, -яю, -яеш, -яе. || наз. абгон, -у,
тнасці (у словах з іншамоўным коранем), тое, палец. А. тынк. 3. Прыбіваючы, пакрыць, аб- м. (да 1 i 4 знач.). || прым. абгонны, -ая, -ае
што i «не», напр. асіметрыя, арытмія, цягнуць чым-н. А. дзверы дэрмацінам. 4. (да 1 знач.; спец.) / абганяльны, -ая, -ае (да 4
алагічны, аморальны, апалітычны; 4) утварае Зрабіць пригодным для язды. А. дорогу. 0 знач.). Абгонны манеур. Абганяльны плуг.
прыслоўі з часавым значэннем, напр. апаўдні, Абабщь жалейку (разм.)^ — зарабіць грошай. ||
АБАГНЎЦЬ, -ray, -гнеш, -гнс; -гнём,
апоуначы.
незак. абабіваць, -аю, -аеш, -ае / абіваць, -аю, -гняце, -гнуць; -гні; -гнуты; зак. 1. што
ААЗІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Месца ў пустыні, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 знач.). || наз. абабіванне, Зпнаючы што-н., абкруціць вакол чаго-н. А.
дзе ёсць вада i расліннасць. Зялёны а. у моры -я, н. i абііўка, -i, ДМ -ўцы, ж. (да 3 знач.).
бочку абручом. 2. каго-што. Абысці, аб'ехаць
пяскоў. Культурны а. (перан.). || прым. аазісны, АБАБРАЦЬ, абабяру, абабярэш, абабярэ; кругом; пайсці, паехаць у абход чаго-н. А. лес.
-ая, -ае. Аазісная расліннасць.
абабяром, абабераце, абабяруць; абабяры; || незак. агібаць, -аю,-аеш ; -ае, абгшаць, -аю,
абабраны; зак. 1. што. Зняць, сабраць з -аеш, -ае / агшаць, -аю, -аеш, -ае.
ААРТАЛЬНЫ гл. аорта.

А—АБА
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АБАГРАВАЛЬНІК, -a, мн. -i, -аў, м. Пры- клікнуцца. На досвітку абазваўся певень. А. на
голас. || незак. абзывацца, -аюся, -аешся,
лада для абаіравання. Электрынны а.
АБАГРАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць -аецца.
АБАЗВАЦЬ, абзаву, абзавеш, абзаве; абзадля абагравання. Абагравальная сістэма.
АБАГРдЦЦА, -эюся, -эешся, -эецца; зак. вём, абзавяце, абзавуць; абзав'і; абазваны;
АБАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
Сагрэцца, зрабщца цёплым. А. каля пены. По зак., каго-што кім-чым. Даць каму-, чаму-н.
мянушку. А. смаўжом. \\ незак. абзываць, -аю, -раваны; зак. i незак., што. Атрымаць
кой абагрэўся. || незак. абаіравацца, t -аюся,
(атрымліваць) па абанементу, стаць абанен-аешся, -аецца.^ || наз. абагрэў, -рэву, м. -аеш, -ае.
(спец.) / абаграванне, -я, н.
АБАЗНАЦЦА, -наюся, -наешся, -наецца; там чаго-н. А. ложу ў тэатры. \\ наз. абашраванне,
-я, н.
АБАГРЭЦЬ, -эю, -эеш, -эе; -зты; зак., зак. Памыліцца, прыняць каго-н. за другога,
каго-што. Сагрэць, зрабщь цёплым. А. рукі. што-н. за другое. А. ў прыцемку. Прабачце, я АБАНКРУЩЦЦА, -ручуся, -руцішся, -руА. кватэру. А. сірату^ (перан.). || незак. аба- абазнауся.\\ незак. абазнавацца, -наюся, -на ціцца; зак. Стаць банкрутам, зрабщца неплацежаздольным даўжніком. Фірма абанкруціграваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абагрэў, -рэву, ешся, -наецца; -наемся, -наяцеся, -наюцца.
лася. 2. перан. Пацярпець крах у ідэйных або
м. (спец.) / абаграванне, -я, н.
АБАЗНАЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чьщ- маральных адносінах.
АБАГУЛЩЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак., ца; зак. Зрабщца бачным, прыкметным, наАБАПАЛ. 1. прыназ. з Р. Спалучэнне з
каго-што. Зрабщь калектыўным, грамадскім меціцца, адкрэслщца. У тумане абазначылася
уласнае (сродкі вытворчасці, гаспадарчыя цёмная палоска лесу. || незак. абазначацца, прыназ. выражае прасторавыя адносіны: паказвае на размяшчэнне з абодвух бакоў
аб'екты, жывёлу). А. маёмасць. А. зятю. А. -аецца.
чаго-н. Прысады цягнуліся a. дарогі. 2. приел. 3
жывёлу. р незак. абагульваць, -аю, -аеш, -ае;
АБАЗНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
наз. абагульванне, -я, н. || наз. абагуленне, -я, зак., што. 1. Памеціць што-н., зрабщь знак абодвух бакоў. A. пацягнуліся сады, огороды.
АБАПЁРЦІ, -пру, -прэш, -прэ; -пром,
н.
на чым-н. А. на карце горы. 2. (1 i 2 ас. не
АБАГУЛЬНЁННЕ, -я, н. 1. гл. абагульнщь. ўжыв.). Акрэсліць, зрабщь бачным. Худзана -праце, -пруць; абапёр, -перла; абапры; абапёрты; зак., што. Паставіць, прыставіць, упі2. Агульны вывад. Шырокае а. вопыту нава- рэзка обозначила скулы. 3. Паказаць, абмаля- раючы
ў што-н., каб надаць чаму-н. большую
тарау.
ваць галоўныя рысы якой-н. асобы ці з'явы. ўстойлівасць. A. локці аб стол. || незак. абаАБАГУЛЬНЩЬ, -ню, ніш, -ніць; -нены; А. характар героя. \\ незак. абазначаць, -аю, шраць, -аю, -аеш, -ае.
зак., што. Знайсці агульнае ў розных думках, -аеш, -ае / абазначваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i
АБАПЁРЦІСЯ, -пруся, -прэшея, -прэцца;
крыніцах, фактах i на падставе гэтага зрабщь 3 знач.). || наз. абазначэнне, -я, н. (да 1 i 3 -промся, -працеся, -пруцца; -пёрся, -перлася;
агульны вывад. А. назіранні пісьменніка. А. знач.).
-прыся; зак. 1. на каго-што i аб каго-што.
творчы вопит f даследчыкаў. \\ незак. абагуАБАЗНАЧЭННЕ, -я, н. 1. гл. абазначыць. Налегчы на каго-, што-н., прыхіліцца да
льшщь, -яю, -яеш, -яе. || наз. абагульненне, 2. Знак, якім што-н. абазначана. Умоўнае а. каго-, чаго-н., выкарыстаць што-н. як апору.
-я, н.
Лікавыя абазначэнні.
А. рукамі. A. спінай аб сцяну. 2. перан., на
АБАДЖГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
АБАКРАСЦІ, -краду, -крадзеш, -крадзе; каго-што. Знайсці падтрымку, апору ў кім-н.
каго-што (разм.). 1. Скусаць (пра слятшёў, абакрадзены / АБКРАСЦІ, -краду, -крадзеш, А. на падтрымку таварышаў. 3. перан., на
аваднёў i пад.). 2. Апячы крапівою. A. ногі -крадзе; абкрадзены; зак., каго-што. Зрабщь што. Выкарыстаць што-н. у якасці асновы
жыгучкай. || звар. абаджгацца, -аюся, -аешся, пакражу, тайна забраць чужое. А. магазін. || для разважанняў, крыніцы інфармацыі. А. на
-аецца (да 2 знач.).
незак. абкрадаць, -аю, -аеш, -ае / абкрадваць, лічбы. II незак. абашрацца, -аюся, -аешся,
АБАДЗЬМЎЦЬ, -му, -меш, -ме; -мём, -аю, -аеш, -ае. || наз. абкраданне, -я, н. i -аецца.
-мяце, -муць; -мі; -муты; зак., каго-што абкрадванне, -я, н.
АБАПІЦЦА, -п'юся, -п'ешея, -п'ецца;
(разм.). 1. Абвеяць, абдаць паветранай плынАБАЛВАНЩЬ, -ню, -ніш, -нщь; -нены; -п'ёмся, -п'яцеся, -п'юцца; -п'іўся, -пілася,
ню. Свежи вецер абадзьмуу твар. 2. зак., каго-што (разм.). 1. Груба, збольшага -лося; зак. Напщца чаго-н. звыш меры. А.
Ачысшць, сагнаць што-н. зверху струменем абчасаць што-н., падрыхтаваць для далейшай півам. || незак. абашвацца, -аюся, -аешся,
паветра. А. пыл. || незак. абдзімаць, -аю, -аеш, апрацоўкі. А. камень. А. бервяно. 2. Абы-як, на -аецца.
-ае. || наз. абдзіманне, -я, н.
скорую руку падстрыгчы (жарт.). А. хлопца. 3.
АБАПІЦЬ, -п'ю, -п'еш, -п'е; -п'ём, -п'яце,
АБАДОВЫ гл. вобад.
Абдурьщь, ашукаць. А. слухачоў. || незак. абал- -п'юць; -піў, -піла, -ло; зак., каго (разм.).
АБАДОК, -дка, мн. -дкі, -дкоў, м. 1. гл. во ваньваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абалваньванне, Увесці каго-н. у страту, многа выпіўшы за яго
бад. 2. Вузкая палоска, якая абрамляе што-н. -я, н.
кошт. Я ж вас не аб'ем i не абап*ю. || незак.
Залацісты а. хмары. || прым. абаджовы, -ая, -ае АБАЛОНА, -ы, ж. 1. Частка даліны ракі, абашваць, -аю, -аеш, -ае.
(спец.).
АБАПРЗЛЫ, -ая, -ае. Які абгніў, папрэў з
якая ў паводку заліваецца вадою. Прылесная
АБАДОЧНЫ гл. вобад.
балоцістая а. 2. Малады слой драўніны, што усіх бакоў. Абапрэлая стрэшка.
АБАДРАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. знаходзіцца паміж стрыжнем i карою. || прым.
АБАПВДЦЬ, -прэю, -прэеш, -прэе; зак.
(разм.). 1. Чалавек, які ходзіць у падраным абалонны, -ая, -ае. Абалонныя лугі.
Папрэць з усіх бакоў. || незак. абаправаць,
адзенні. 2. Басяк, валацуга. Развялося абаАБАЛОШСТЫ, -ая, -ае. Які мае тоўстую -аю, -аеш, -ае.
дранцаў, страх колькі. || ж. абадранка, -i, ДМ абалону (у 2 знач.). Абалоністая сасна.
АБАРАНАЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае. Здольны
-нцы, мн. -i, -нак.
АБАЛОНКА, -i, ДМ -нцы, мн. -i, -нак, ж. абараняцца, падрыхтаваны да абароны. || наз.
АБАДРАНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Падраны, Покрыва ў выглядзе шкарлупіны, скуркі (у абараназдолышсць, -і, ж.
абшарпаны. 2. Абдрапаны кіпцюрамі. А. пладах), верхні слой чаго-н., покрыўная ткаАБАРАНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. 1. Бутвар. Абадраныя сцены.
нка. А. зерня. А. арзха. Слізістая а. Радужная лачны выраб з заварнога пшанічнага цеста ў
АБАДРАЦЦА, абдзяруся, абдзярэшся, аб- а. || прим. абалонкавы, -ая, -ае.
выглядзе кольца. Купіць дзецям абаранкаў. 2.
дзярэцца; абдзяромся, абдзерацеся, абдзяперан. Рулявое кола ў аўгамабілі, трактары i
АБАЛОННЕ, -я, н. Toe, што i абалона.
руцца; абдзярыся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.).
пад. Круціць а. 3. Т абаранкам, у знач. приел.
АБАЛОНЬ, -i, ж. Toe, што i абалона (у 2 У выглядзе кольца. Скруціцца абаранкам. О
Аблупщца (пра кару дрэва). 2. Пакрыцца
знач.).
А.
сосны.
драпінамі. A. ў лесе. Сцены абадраліся. 3.
Абаранкам не завабіш каго (разм.) — ніякімі
АБАМЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які страціў пры- сродкамі не ўгаворыш. Дзірка ад абаранка
Знасіць вопратку, абутак (разм.). Абадраўся
томнасць.
А.
чалавек.
2.
Анямелы,
здран(разм. i ран.) — нічога, пустое месца. Зарабіць
хлопец зусім. || незак. абдзірацца, -аецца (да 1
цвелы. А. ад сполоху. Абамлелыя ногі.
на абараша (разм. неадабр.) — заслужыць пазнач.).
АБАМЛЁЦЬ,
-ею,
-ееш,
-ее;
зак.
1.
каранне за якую-н. правіннасць. Хвост аба
АБАДРАЦЬ, абдзяру, абдзярэш, абдзярэ;
абдзяром, абдзераце, абдзяруць; абдзяры; аба- Стращць прытомнасць. А. ад голоду. 2. Аня- ранкам (разм.) — не падаць духам, трымаць
мець,
збянтэжыцца
ад
нечаканага
страху,
сябе^ малайцавата, самаўпэўнена. || прым.
драны; зак., каго-што. 1. Здзерці з усіх бакоў,
абдзерці, злупіць. А. кару. 2. Пакрыць здзіўлення i пад. А. ад страху. 3. Здранцвець, абараначны, -ая, -ае (да 1 знач.).
знямець
(пра
часткі
цела).
Абамлелі
ногі.
АБАРАНАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
драпінамі; падрапаць. А. нос. 3. Ачысцщь ад
АБАНЕМЁНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Той, хто пячэ або прадае абаранкі. || ж.
кастрыцы. А. няньку. 4. перан. Абабраць,
Дакумент,
які
дае
права
на
карыстанне
абараначнща, -ы, мн. -ы, -нщ.
аграбіць (разм.). А. пакупніка. || незак.
АБАРАНШДА, -ранюся, -ронішся, -роніцабдзіраць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абдзіранне, -я, чым-н. пэўны час, а таксама само такое
права.
А.
на
цикл
лекций.
А.
у
тэатр.
||
прим.
ца; зак. 1. гл. абараніць. 2. Абараніць дысерн. (да 1 i 3 знач.) i абдзарка, -i, ДМ -рцы, ж.
абанемеіггны,
-ая,
-ае.
тацыю (разм.).
(да 1 знач.).
АБАНЁНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
АБАЖУР, -а, мн. -ы, -аў, м. Каўпак для
АБАРАНЩЬ, -раню, -роніш, -роніць; -póАсоба,
якая
карыстаецца
абанементам.
А.
нены; зак. 1. каго-што. Адбіць напад ворага,
лямпы. Ружовы а. || прым. абажурны, -ая, -ае.
бібліятэкі.
А.
тэлефоннай
сеткі
(асоба
або
не
даць у крыўду каго-н. А. Радзіму. 2. кагоАБАЗВАЦЦА, абзавуся, абзавешся, абзавецца; абзавёмся, абзавяцеся, абзавуцца; аб- ўстанова, якая мае тэлефон). || прим. што. Засцерагчы ад шкоднага дзеяння
каго-,чаго-н. А. сады ад вусеня. 3. што. Адстазавіся; зак. Падаць голас; адазвацца, ад- абаяентны, -ая, -ае.
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пках, пад якім захоўваюцца с налы, салома, забудавадца. Перасяленцы ўжо аббудаваліся. ||
сена.
незак. аббудоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБАРОНА, -ы, ж. 1. гл. абараніць. 2. СуАББУДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
купнасць сродкаў, неабходных для адпору во- -даваны; зак., што (разм.). Пабудаваць
рагу. Мацаваць абарону кроіны. 3. Сістэма будынкі вакол чаго-н. А. плошчу новымі да
яш> чые-н. інтарэсы, правы, погляди. А. абарончых збудаванняў. Прарваць абарону во мами || незак. аббудоўваць, -аю, -аеш, -ае. ||
принцип дэмакратизму. О Абарашць дысерта- рога. 4. Абарончы бок у судовым працэсе, у наз. аббудоўванне, -я, н.
цыю (праект, дыплом) — публічна, на пася- гульні. Сведкі абароны. Гуляць у абароне. \\
АББЯГАЦЬ гл. аббегаць / аббегчы.
джэнні вучонага савета або перад спецыяль- прым. абаронны, -ая, -ае.
АБВАДНІЦЬ, -ню, -водніш, -водніць;
най камісіяй адстаяць палажэнні сваей дыАБАРОНЦА, ы, ДМ -у, Т -ам, м.\ ДМ -ы, -воднены; зак., што (спец.). Забяспечыць васертацыі, праекта, диплома. || незак. абараГ-ай
(-аю),
ж.,
мн.
-ы,
-аў.
1.
Той,
хто
каго-,
дой
шляхам збудавання сістэмы каналаў, сашщь, -яю, -яеш, -яе. || звар. абаранщца,
-ранюся, -ронішся, -роніцца; незак. аба што-н. абараняе, заступнік. Абаронцы крэ- жалак i пад. А. засушлівыя землі. || незак. абрашцца, -яюся, -яешся, -яецца (да 1 i 2 пасці. Абаронцы міру. А. дзяцей. 2. Toe, што i вадняць, -яю, -яеш, -яе. || наз. абваднение, -я,
знач.). || паз. абарона, -ы, ж. А. Радзімы. А. адвакат. На судзе выступіў а. 3. Удзельнік, н. Штучное а.
ігрок абароны ў футбольнай, хакейнай i пад.
АБВАДНЙЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які слудысертацыі. Міжнародны дзень абароны дзякамандах. Левы а.
жыць для абваднення. А. канал. Абвадняльная
цей.
АБАРОНЧЫ,
-ая,
-ае.
Які
адносіцца
да
сістэма.
АБАРАНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i абаабароны, прызначаны для яе. Абарончая таАБВАЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца
рончы.
ктыка.
Абарончыя
збудаванні.
(разм.). Памыліцца не ў сваю карысць пры
АБАРАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1. гл.
АБАРОТ,
-у,
М
-роце,
мн.
-ы,
-аў,
м.
1.
ўзважванні чаго-н. || незак. абважвацца,
абарашць. 2. кого. Выступадь на судзе ў
Поўны круг вярчэння. Кола робіць дзесяць -аюся, -аешся, -аецца.
якасці абаронцы. А. подсудного.
абаротаў
у
секунду.
2.
Асобная
частка,
стадыя
АБВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны;
АБАРАЦЬ, -ару, -арэш, -арэ; -аром, -араце, -аруць; -ары; -араны; зак., што. Узараць якой-н. дзейнасці, развіцця чаго-н. (спец.). А. зак., каго. Адпускаючы каму-н. тавар, недавапалявых
культур.
3.
Сукупнасць
работ,
аперажыць. А. пакупніка.\\ незак. абаажваць, -аю,
зямлю вакол чаго-н. А. яблыню. А. участок
цый, якія складаюць поўны цыкл у выкары- -аеш, -ае. || наз. абважвавле, -я, н.
паши. 1 незак. абворваць, -аю, -аеш, -ае.
станні
чаго-н.
(спец.).
А.
вагонау.
4.
АбараАБАРАЧАЛЬНАСЦЬ, -І, ж. 1. гл. абараАБВАЛ, -у, м. 1. Падзенне будынка i пад.
чальны. 2. Перамяшчэнне транспартных чэнне грашовых сродкаў i тавараў для ўзнаў- або часткі якой-н. вялікай масы. А. сцяны. А.
лення,
атрымання
прыбытку.
А.
катталу.
сродкаў туды i назад за пэўны прамежак часу
на шахце. 2. Снежная лавіна або абломкі
(спец.). А. вагонаў. 3. Праходжанне тавараў, Пусціць гроши ў а. Гадавы а. О Узяць у абарот скал, камяні, якія абрушваюцца з гор. А. у го
кого
(разм.)
—
строга
адчытаць.
||
прим.
абагрошай праз абарот (у 4 знач.). А. катталу.
рах. || прим. абвальны, -ая, -ае.
АБАРАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Здольны ротны, -ая, -ае (да 3 i 4 знач.). Абаротныя
АБВАЛАЧЬк, -лаку, -лачэш, -лачэ^ -лачом,
сродкі.
вяртацца ў свой першапачатковы, зыходны
-лачаце, -лакуць; -лок, -лакла, -лакло; -лачы;
АБАРОТЛІВЫ,
-ая,
-ае
(разм.).
Умелы,
стан. Абарачальныя рэакцыі. || наз. аба-лочаны; зак., каго-што. 1. (7 i 2 ас. не
энергічны, лоўкі ў вядзенні спраў^ для ўласнай ўжыв.). Ахутаць, пакрыць сабой з усіх бакоў,
рачальнасць. -i, ж.
АБАРАЧЭННЕ, -я, н. 1. Toe, што i абарот карысці. A. чалавек. || наз. абаротлівасць, -і, зацягнуць. Хмары абвалаклі ўсё неба. 2. Пра
(у 1 знач.). А. Зямлі вакол Сонца. 2. Toe, што ж.
вая ачы, працягнуць каго-, што-н. вакол
АБАРОЧВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. абярнуцца, чаго-н. А. вакол хаты. || незак. абвалакаць,
i абарот (у 4 знач.). Грошовое а. Пусціць у а.
АБАРВАЦЦА, -вуся; -вешся, -вецца; -вём- -ць.
-аю, -аеш, -ае / абвалакваць, -аю, -аеш, -ае.
АБАРТЬІЎНЫ, -ая, -ае (спец.). 1. Які спыся, -вяцеся, -вуцца; -віся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не
АБВАЛАЧЬІСЯ, -лакуся, -лачэшся, -лаўжыв.). Адарвацца, аддзяліцца ад чаго-н. Трос няе або рэзка змяняе развіццё, працяканне чэцца^ -лачомся, -лачацеся, -лакуцца; -локся,
абарваўся. Усе ўнутры абарвалася. 2. Не ўтры-хваробы. Абартыўныя сродкі. А. метод. 2. Які -лаклася, -лаклося; -лачыся; зак. 1. ( 7 / 2 ас.
маўшыся, зваліцца, упасці адкуль-н. A. з ры- недаразвіўся. Абартыуныя органы раслін. || наз. не ўжыв.). Ахутацца, пакрыцца чым-н. Неба
штавання. 3. (7 i 2 ас. не ўжыв.), перан. абартыўнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
абвалаклося хмарамі. 2. Абысці (з цяжкасцю;
Адразу спыніцца, перарвацца (пра якое-н.
АБАРЫГЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). разм.). Ледзь обволокся вакол болота. || незак.
дзеянне, працэс). Гутарка абарвалася. Песня Карэнны жыхар краіны, мясцовасці. || прим. абвалакацца, -аюся, -аешся, -аецца / абваабарвалася. 4. (7 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Рэ- абарыгенны, -ая, -ае.
лаквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
зка, без паступовага пераходу кончыцца. За
АБАТ, -а, М абаце, мн. -ы, -аў, м. 1. НастаАБВАЛІСТЫ, -ая, -ае. Які легка абвальвагородам шаша абарвалася. 5. Абнасщца, яцель мужчынскага каталіцкага манастыра. 2. ецца. А. бераг.
знасіць да дзірак вопратку. || незак. У Францыі: каталіцкі свяшчэннік. || прим.
АБВАЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -валіцца;
абрывацца; -аюся, -аешся, -аецца. || наз. абацкі, -ая, -ае.
зак. Абрынуцца, разбурыцца. Столь абвалілаабрьіў, -рыву, м. (да 1 знач.). Абрыў ніткі.
АБАТКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, ся. Бераг абваліуся. \\ незак. абвальвацца, -аец
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АБАРВАЦЬ , -ву, -всш, -ве; -вём, -вяце, -нуць; -н'і; -нуты; зак., што. 1. Заткнуць
-вуць; -в'і; -ваны; зак. 1. што. Сарваць што-н. чым-н. дзіркі, шчыліны i пад. А. пазы мохом. ца.
АБВАЛІЦЬ, -валю, -валіш, -валіць; -вале
А. яблык. 2. што. Абабраць, пазрываць плады, A. i засмаліць лодку. 2. Абгарадзіць што-н.,
ягады i пад. А. яблыню. 3. што. Вырваць абкружыць чым-н. уваткнутым. А. галінкамі ны; зак. 1. што. Абурыць, абрушыць што-н.
А. старыя сцены. А. подмыты водою бераг. 2.
што-н. А. траву вакол дрэў. А. пялёсткі рамо- градку. || незак. абтыкаць, -аю, -аеш, -ае.
каго-што. Паваліць каго-, што-н. А. дрэва. 3.
нка. 4. што. Адарваць што-н. ад чаго-н. А.
АБАТЬІСА, -ы, мн. -ы, -тыс, ж. Настал- каго. Адолець у барацьбе. Спрытна схапіў яго,
фіранку. А. электропроводку. 5. перан., што. цельніца жаночага каталіцкага манастыра.
абваліў на подлогу. || незак. абвальваць, -аю,
Раптоўна i рэзка спыніць якое-н. дзеянне. А.
АБАЦТВА, -а, н. Каталіцкі манастыр са -аеш, -ае. || наз. абвальванне, -я, н. (да 1
размову. 6. перан., кого. Перапыніць, пры- сваімі ўладаннямі.
знач.).
мусіць змоўкнуць каго-н. (разм.). А. субясеАБАЧЛІВЫ, -ая, -ае. Асцярожны ў сваіх
АБВАНДРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
дніка. 7. што. Зарабіць, раздабыць што-н.
(разм.). А. які рубель. 8. што. Пашкодзіць, па- учынках, разважлівы. А. чалавек. || наз. зак., што. Абысці, аб'ездзіць, вандруючы,
абачлівасць,
-i,
ж.
нейкую тэрыторыю, пабываць у многіх
кусацъ; разарваць, кусаючы (пра сабак;
разм.). Собака абарваў штаны. О Абарваць тэ- АБАЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Прывабны, чароў- мясцінах. А. усю Еўропу.
ны,
поўны
абаяння.
А.
чалавек.
А.
вобраз.
||
АБВАРЬІЦЬ, -вару, -варыш, -варыць; -ва
лефон (разм.) — аб частых званках па талераны; зак., каго-што. 1. Паварыць крыху. А.
фоне. || незак. абрываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. наз. абаяльнасць, -i, ж.
АБАЙННЕ,
-я,
н.
Прыцягальная
сіла
каго-,
абрыў, -рыву, м. (да 4 знач.).
мяса. 2. Аблідь варам, апячы гарачай вадой.
АБАРВАЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ве; -ваны; чаго-н., прывабнасць, чароўнасць. А. чала- А. рукі. || незак. абварваць, -аю, -аеш, -ае. ||
века.
А.
маладосці.
звар. абварыцца, -варуся, -варышся, -варьщзак. Нарваць вакол. Палец абарваў. \\ незак.
АББЁГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., ца; незак. абварвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
абрываць, -ае.
каго-што.
Toe,
што
i
абабегчы
(у
3
знач.).
А.
|| наз. абварванне, -я, н.
АБАРДАЖ, -у, м. Старадаўні спосаб марскога бою — счэпліванне свайго судна з ва- знаёмых. | незак. аббягаць, -аю, -аеш, -ае.
АБВАСТРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -восАББЁГЧЫ, -бягу, -бяжыш, -бяжыць; -бя- трьщца; зак. 1. Стаць больш тонкім, вострым,
рожым для рукапашнай схваткі. Узяць на а. ||
жым, -бежыце, -бягуць; -бег, -гла; -бяжы; завастрыцца (пра рысы твару). Скулы
прым. абардажны, -ая, -ае.
АБАРМОТ, -а, М -моце, мн. -ы, -аў, м. -беганы; зак., каго-што. Toe, што i абабегчы. абвастрыліся. 2. Стаць больш успрымальным.
(разм. лаянк.). Грубіян, нягоднік, прайдоха. || || незак. аббягаць, -аю, -аеш, -ае.
Зрок абвастрыўся. 3. Стаць больш моцным,
ж. абармотка, -i, ДМ -тцы, мн. -i, -так.
АББУДАВАЦЦА, -дуюся, -дуешся, -дуец- цяжкім. Хвороба абвастрылася. 4. Стаць
АБАРОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Збудаванне ў ца; -дуйся; зак. (разм.). Пабудаваць сабе больш напружаным. Супярэчнасці абвастрывыглядзе стрэшкі, узнятай на чатырох слу- жыллё i ўсе неабходныя гаспадарчыя будынкі; ліся. Барацьба на шахматным турніры
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абвастрылася. || незак. абвасірапда, -аецца. || лівае абвінавачванне ў судовым працэсе.
Дзяржаўны а. Грамадскі а.
наз. абвастрэнне, -я, н. (да 2, 3 i 4 знач.).
АБВІНАВАЎЧЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў
АБВАСТРЬІЦЬ, -вастру, -вострыш, -вострыць; -востраны; зак., што. 1. Зрабіць сабе абвінавачанне. Абвінаваўчае заключэнне.
больш вострым, успрымалъным. A. пільнасць.
АБВШАВАЦЩЬ, -вачу, -ващш, -вацщъ;
АБВЎЗІЦЬ, -вужу, -вузіш, -вузіць; -вужаА. слых. 2. Зрабіць больш моцным, цяжкім. А. -вачаны; зак., каго-што. 1. Палічыць каго-н.
боль. А. хваробу. 3. Зрабщь больш напружа- вінаватым у чым-н., папракнуць за што-н. А. ны; зак., што. Зрабщь занадта вузкім. А. касным. А. супярэчнасці. A. адносіны. || незак. у няшчырасці. 2. Устанавіць віну каго-н. у су цюм. || незак. абвужваць, -аю, -аеш, -ае.
АБВЬІКЛЫ, -ая, -ае (разм.). Taxi, да якога
абвастраць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абвастрэнне, довым парадку; лічачы вінаватым, прыцяг-я, н.
нуць да судовага разбору. || незак. абві- прывыклі, які стаў звычайным, заўсёдным.
Усе здавалася звычайным, абвыклым.
навачваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абвшавачванАБВАШЬІВЕЦЬ гл. вашывець.
АБВЬІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -вык, -кла;
АБВЁЗЩ, -вязу, -вязеш, -вязе; -вязём, не, -я, н.
-ні; зак. Прывыкнуць да чаго-н., звыкнуцца з
АБВШАВАЧАННЕ, -я, н. 1. Признание чым-н. А. на новым месцы. \\ незак. абвыжаць,
-везяце, -вязуць; -вёз, -везла; -вязІ; -везены;
зак., каго-што. 1. Правезці вакол чаго-н. А. каго-н. вінаватым у чым-н. Зняць а. Судзіць -аю, -аеш, -ае.
турыстаў вакол города. 2. Правезці кружным na абвінавачонню ў крадзяжы. 2. Той бок у су АБВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вяжаш, -вяжа; -вяжы;
шляхам, мінаючы што-н. 3. Развозячы ва ўсе довым працэсе, які абвінавачвае. Сведкі абві- -вязаны; зак. 1. каго-што. Абгарнуць,
пункты, азнаёміць з чым-н. А. загад па брыга- навачання.
абкруцщь чым-н. i завязаць. А. хворую ногу. А.
АБВІНАВАЧАНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. яблыню на зіму. 2. што. Зрабіць надвязку па
дах. || незак. абвозіць, -вожу, -возіш, -возіць;
Той, каму прад'яўлена абвінавачанне. А. быў краях чаго-н. А. каўнерык каляровай ніткай.
-возь. || наз. абвоз, -у, м.
АБВЁРГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; абверг, апраўданы судом. \\ ж. абвінавачаная, -ай, мн. A. ручнік карункамі. || незак. абвязваць? -аю,
-ыя, -ых.
-гла; -ні; -нуты; зак., што. Даказаць не-аеш, -ае. || звар. абвязацца, -вяжуся, - вяжашАБВІНЎЦЦА,-нуся,-нешся, -нецца; -не ся, -вяжацца; -вяжыся (да 1 знач.); незак.
праўдзівасць, памылковасць чаго-н. А. абвінавачанне. || незак. абвяргаць, -аю, -аеш, -ае. || мея, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак., чым. Абгар- абвязвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
наз. абвяржэнне, -я, н.
нуцца, ахінуцца. А. хусткай. Ц незак. абві- абвязжа, -i, ДМ -зцы, ж. i абвязванне, -я, н.
АБВЁСНЫ: абвесны лад — у граматыцы: нацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБВЯЗАЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
АБВІНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, абвязвання. А. матэрыял.
сукупнасць асабовых форм дзеяслова, якія
паказваюць на наяўнасць дзеяння ў суча- -нуць; -н'і; -нуты; зак., каго-што чым. 1. АбАБВЙЗКА, -i, ДМ -зцы, ж. 1. гл. абвязаць.
гарнуць, ахінуць чым-н. А. кнігу папе рай. А. 2. Toe, чым абвязана што-н., павязка. А. для
сным, мінулым i будучым часе.
АБВЁСТКА, -i, ДМ -тцы, мн. -i, -так, ж. хворага коўдрай. 2. перан. Абкружыць, яблынь. 3. Прыстасаванне для змацавання чаабступіць. Вішнёвыя прысады абвінулі сядзібу. ||стак якіх-н. канструкцый, пабудоў i пад.
Toe, што i аб'ява. А. пра сход.
АБВЁСЦІ, -вяду, -вядзеш,-вядзе;-вядзём, незак. абвінаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. (спец.).
АБВЙЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лщца;
-ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла, -вяло; -вядз'і; абвінанне, -я, н.
АБВІСЛЫ, -ая, -ае. Які абвіс, адцягнуўся зак. Стаць абвяленым, падсохнуць. Рыба
-ведзены; зак. 1. каго-што. Правесці вакол
або міма чаго-н. А. вакол возера. 2. каго-што. ўніз. Абвіслыя шчокі. || наз. абвісласць, -і, ж. абвялілася. \\ незак. абвяльвацца, -аецца.
АБВЙЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
АБВІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; абв'іс, -ела;
У футболе, хакеі: ведучы мяч, шайбу, абысці
праціўніка. 3. каго-што i без dan. Правесці -ні; зак. 1. Апусціцца ўніз. Галіны дрэва што. Падсушыць на сонцы або на ветры
чым-н. вакол чаго-н., зрабщь кругавы рух. А. абвіслі. 2. Павіснуць ад знямогі. Рукі ў хворага якія-н. харчовыя прадукты (мяса, рыбу i пад.)
указкаю граніцы краіны. 4. каго-што. Водзячы абвіслі. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Адцягнуцца, з мэтай ix захавання. А. рыбу. \\ незак.
каго-н., пабываць у многіх месцах. А. дзяцей апусціцца. Скура на твары абвісла. 4. ( 7 / 2 абвяльваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абвяльванне,
па ўсіх музеях. 5. што чым. Акружыць, абры- ас. не ўжыв.). Выцягнуцца, стаць даўжэйшым -я, н.
АБВЙЛЫ, -ая, -ае. 1. Вялы, без жыццёвых
саваць што-н. А. талерку залитым абадком. б. (пра вопратку). Падкладка паліто абвісла. \\
сокаў (пра расліны). Абвялая трава. 2. перан.
што чым. Абнесці, абгарадзіць чым-н. наво- незак. абвісаць, -аю, -аеш, -ае.
кал. А. плотам агарод. 7. кого. Абдурыць,
АБВІЦЦА, абаўюся, абаўешся, абаўецца; Расслаблены, пазбаўлены сілы, бадзёрасці. А.
ашукаць (разм.). А. пакупніка. О Абвесці вакол абаўёмся, абаўяцеся, абаўюцца; абв'іўся, -ві- ад слабасці чалавек.
АБВЙНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -вяў, -вяла;
пальца каго (разм.) — спрытна, хітра, ашу лася, -лося; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Абмакаць каго-н. || незак. абводзіць, -джу, -дзіш, тацца вакол чаго-н., абвіць што-н. Пуга абві- -вянь; зак. Toe, што i абвяць. Трава абвяла на
-дзіць. U наз. абвядзенне, -я, н. (да 1, 5 i 6 лася вакол пугаўя. 2. Абвіць, абхапіць што-н. сонцы. А. ад стомленасці.
знач.), абвод, -у, М -дзе, м. (да 2, 5 i 6 знач.; Хмель абвіўся вакол балкона. Ручкі дзіцяці абві- АБВЯРЖЭННЕ, -я, н. 1. гл. абвергнуць. 2.
спец.) / абводка, -i, ДМ -дцы, ж. (да 2 i 5 ліся вакол матчынай шыі. || незак. абвівацца, Прамова, артыкул i пад., у якіх што-н. абвярзнач.; спец.).
гаецца. Надрукаваць а.
-аюся, -аешся, -аецца.
АБВЯРЦЁЦЬ, -вярчу, -верціш, -верціць;
АБВІЦЬ, абаўю, абаўеш^ абаўе; абаўём,
АБВЁТРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Toe, што
i абветрыцца. Твар абветраў. Снапы абве- абаўяце, абаўюць; абв'іў, -віла, -ло; -ві; -віты; -вярш; -верчаны; зак., каго-што. Абкруцщь,
зак. 1. што. Абматаць што-н. чым-н. або абгарнуць чым-н. А. палец бінтам. \\ незак.
тралі.
АБВЕТРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; што-н. вакол чаго-н., апаясаць. А. провад іза- абверчваць, -аю, -аеш, -ае.
АБВЯСЩЦЬ, -вяшчу, -весціш, -весцщь;
зак. 1. Зрабщца агрубелым, шурпатым ад ве ляцыйнай стужкай. А. косы вакол головы. 2.
тру (пра твар, губы i пад.). Твар абветрыуся. каго-што. Аплесці галінамі (пра расліны). -вешчаны; зак., што. 1. Давесці да ўсеагуль2. Абсохнуць на ветры. Збажына абветрылася. Хмель абвіў слупы паркана. \\ незак. абвіваць* нага ведама. А. парадах голосования. 2.
-аю, -аеш; -ае. || наз. абвіўка, -i, ДМ -віўцы, Афіцыйным актам устанавіць што-н., заявщь
|| незак. абветрывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
аб пачатку якога-н. дзеяння, становішча. А.
АБВЁТРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; ж. i абвіванне, -я, н. (да 1 знач).
АБВОД, -у, М -дзе, м. 1. гл. абвесці. 2. перамір'е. 3. Афіцыйна прызнаць каго-н. кім-,
зак., што. Зрабщь грубым, шурпатым (пра
чым-н. А. імператарам. 4. Урачыста аб'явіць,
скуру на твары, руках). А. твар. Мне абве- Лінія ўмацаванняў вакол чаго-н. (спец.). Уну- абнародаваць. А. незалежнасць краіны. \\ незак.
трыла губы (безас). Абветраныя рукі. || незак. траны а. 3. часцей мн. абводы, -аў. Вонкавыя абвяшчаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абвяшчэвле,
абрысы корпуса судна (спец.).
абветрываць, -аю, -аеш, -ае.
-я, н.
АБВОДЗІЦЬ, АБВОДКА гл. абвесці.
АБВЁШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
АБВЙЦЬ, -вяну, -вянеш, -вяне; -вяў, -вя
АБВОЗ, АБВОЗЩЬ гл. абвезці.
каго-што. Развешаць што-н. па ўсёй паверхні
ла; -вянь; зак. 1. Страціць свежасць,
АБВОРВАЦЬ гл. абараць.
або вакол чаго-н., увешаць. А. сцены малюнпанікнуць (пра расліны). Абвяла лісце на дрэкамі. || незак. абвешваць, -аю, -аеш, -ае. ||
АБВОСТРАНЫ, -ая, -ае. 1. Пра рысы вах. 2. перан. Пазбавіцца сілы, энергіі, бадзёзвар. абвешацца, -аюся, -аешся, -аецца; незак. твару: завостраны, схуднелы. Твар з абвостра- расці. А. ад зморанасці.
абвешвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
нымі скуламі. 2. Больш востры, чым звычайАБГАБЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
АБВЁЯЦЬ, -вею, -вееш, -все; -веяў; -вей; на, павышаны, узмоцнены. А. слых. 3. Напру- -люй; -ляваны; зак., што. Абстругаць, зрабщь
-веяны; зак., каго-што. 1. Абадзьмуць паве- жаны, непрыязны. Абвостраныя сямейныя гладкім пры дапамозе гэбля. А. дошку. || незак.
транай плынню. Ветрык абвеяў колоссе. 2. адносіны. || наз. абвостранасць, -i, ж.
абгаблёўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абгаблёўАбарваць, абтрэсці (пра лісце, пялёсткі i
АБВУГЛЩЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ліцца; ванне, -я, н.
пад.). Моцны вецер абвеяў сухое лісце. 3. Абсы- зак. Абгарэць зверху^ па краях. Палена
АБГАВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыщ»;
паць чым-н. Падарожнага обвеяла (безас.) абвуглілася. \\ незак. абвуглівацца, -аецца.
-вораны; зак., каго-што. 1. Усебакова абмерснегам. || незак. абвяваць, -аю, -аеш, -ае /
АБВУГЛЩЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак., каваць, разгледзець, выказваючы розныя
абвейваць, -аю, -аеш, -ае.
што. Абпаліць зверху. А. палена. Пожар абву- думкі. А. пытанне на сходзе. 2. НядобразычАБВІНАВАЎЦА, -ы, мн. -ы, -аў, м. Той, гліў дрэвы. || незак. абвугліваць, -аю, -аеш, -ае. ліва ахарактарызаваць каго-н., падацъ у адмоўным выглядзе. А. суседа. || незак. абхто абвінавачвае каго-н. у чым-н., падтрым- || наз. абвугліванне, -я, н.
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гаворваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абгаворванне,
-я, н. (да 2 знач.).
АБГАВОРЫ, -аў, адз. абгавор, -у, м. Нядобразычлівыя выказванні пра каго-н.
АБГАН&ІКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
(разм.). Toe, што i акучнік.
АБГАНЙЛЫШ, АБГАНЙЦЬ гл. абагнаць.
АБГАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць;
-роджаны; зак., што. Абнесці што-н. агароджай. A cad. || незак. абгароджваць, -аю,
-аеш, -ае. || звар. абгарадзщца, -раджуся, -родзішся, -родзіцца; незак. абгароджвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. абгароджванне,
-я, н.
АБГАРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Абгарэлая рэшта (свечкі, бервяна i пад.). На папялішчы тлелі абгаркі дошак, бярвення.
АБГАРНЎЦЬ, -гарну, -горнеш, -горне;
-гарні; -горнены / -горнугы; зак., каго-што.
1. Абсыпаць чым-н. поўнасцю або часткова.
A дрэўцы зямлёю. 2. Ахінуць, пакрыць чым-н.
з усіх бакоў; укруціць у што-н. А. дзіця коўдраю. A кнігу папераю. 3. перан. Абвалачы, закрыць з усіх бакоў. Хмары абгарнулі неба. \\ не
зак. абгортваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
абгортванне, -я, н.
АБГАРОДКА, -і, ДМ -дцы, ж. Невялікая,
лёгкая агароджа. Пригожая a. кветніка.
АБГАРЭЛЫ, -ая, -ае. Пашкоджаны агнём,
абпалены. А. будйнак.
АБГАРдЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым, -рыце, -раць; -ры; зак. 1. Абвугліцца, пачарнець
у агні. Сцяна абгарзла ў нас пожару. 2. Атрымаць апёкі, пашкоджанні ад агню. А у танку.
А. на пожары. || назак. абгараць, -аю, -аеш,
-ае / абгарваць, -аю, аеш, -ае.
АБПНАЦЬ гл. абагнуць.
АБГЛАДЗЩЦА, -джуся, -дзішся, -дзщца;
зак. (разм.). 1. Стань гладюм (пра паверхню
чаго-н.). Дошка абгладзілася. 2. Патаўсцець,
паправіцца. Конь криху абгладзіўся. || незак.
абгладжвацод, -аюся, -аешся, -аецца.
АБГЛАДЗЩЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -ладзь;
-джаны; зак. (разм.). 1. што. Зрабіць павер
хню чаго-н. гладкай, роўнай. A. поручні. 2.
кого. Адкармщь, зрабщь гладкім. А. пареюко.
| незак. абгладжваць, -аю, -аеш, -ае.
АБГЛЁДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак. Toe, што іагледзець. || незак. абгляддць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абгляданне, -я,
н. i абгляд, -у, М -дзе, м.
АБГНІЛЫ, -ая, -ае. Пашкоджаны зверху
гніллю. А. слуп.
АБГНІСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -гніе; -гшў,
-гніла,; -по; зак. Toe, што i абгніць. || незак.
абпгіваць, -ае.
АБГНІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -гніе; -гніў,
-гніла, -ло; зак. Стаць гнілым зверху ці з
краёў. Паркам абгніў i абваліуся. || незак. абгвіваць, -ае.
АБГОЙСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што (разм). Бегаючы, пабываць у многіх месцах. А. увесь горад.
АБГОН, -у, м. 1. гл. абагнаць. 2. Першая
кругавая баразна на ворыве. Зрабщь а.
АБГОННЫ гл. абагнаць.
АБГОРТАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны
для абгорткі (у 1 знач.). Абгортачная папера.
2. Які з'яўляецца абгорткай (у 2 знач.). Абгортачныя лістй кукурузных пачаткаў.
АБГОРТВАИНЕ, -ВАЦЬ гл. абгарнуць.
АБГбРТКА, -i, ДМ -тцы, ж. 1. Toe, чым
абгорнута што-н. А. ад цукеркі. Цзлафанавая
а. 2. Дробныя верхавінкавыя лісцікі, якія
шчыльна акружаюць суквецце або плод нека-

торых раслін. Кукурузным пачаткі покрыты
абгорткай з лісця.
АБГРАБАННЕ, -ВАЦЬ гл. абгрэбці.
АБГРУНТАВАЙНЕ, -я, н. 1. гл. абгрунтаваць. 2. Toe, чым што-н. абгрунтоўваецца;
доказ, довад. Тэорэтычнае а.
АБГРУНТАВАНЫ, -ая, -ае. Пацверджаны
фактамі, сур'ёзнымі доказамі. А адказ. \\ наз.
абгруіггаванасць, -i, ж.
АБГРУНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак., што. Прывесці пераканаўчыя
доказы ў карысць чаго-н., пацвердзщь фак
там!. А. палажэнні сваей кнігі. \\ незак. абгрунтоўваць, -аю, -аеш, -ае. ) наз. абгрунтшнне,
-я, н.
АБГРЬ13Щ7 -рызу^ -рызеш, -рызе; -рызём,
-рызяце, -рызуць; -рыз, -зла; -рызі; -рызены;
зак., каго-што. Грызуны, аб'ссці. Зайцы
абгрызлі маладия яблынькі. \\ незак. абгрызаць,
-аю, -аеш, -ае.
АБГР^БЩ, -рабу, -рабеш, ^-рабе; -рабём,
-рабяце, -рабуць; -роб, -рэбла; -рабі; -рэбены; зак., што. Абграбаючы, падраўноўваючы, зняць з паверхні лішняе (пра сена, салому i пад.). А стог. || незак. абграбаць, -аю,
-аеш, -ке.Іназ. абграбанне, -я,н.
АБГУЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
каго-што. Перамагчы каго-н. у гульні. А у
шашкі. J| незак. абгульваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. абгульваине, -я, н.
АБДАРЬІЦЬ, -дару, -дорыш, -дорыць; -дораны; зак., кого (што). Надзяліць усіх, многіх
падарункамі. A. дзяцей цацкамі. Ц незак. абдорваць» -аю, -аеш, -ае. || наз. абдорванне, -я,
н.
АБДАЩ>, -дам^ -дасі, -дасць; -дадзш, -дасце, -дадуць; -даў, -дала, -дало; -дадзены;
зак., каго-што. 1. Абліць, абвеяць адразу
вялікай колькасцю чаго-н. з усіх бакоў. А.
гладыш варом. Холодны вецер абдау хлопчика.
2. перан. Ахапіць, авалодаць (пра пачуццё, перажыванне i пад.). Раптам обдало яго нейкай
незнаемою тривогай (безас). О Як варам
абдало (разм.) — аб прыліве крыві да твару,
выкліканым хваляваннем, адчуваннем няёмкасці. || незак. абдаваць, -даю, -даеш, -дае;
-даём, -даяце; -даюць. || звар. абдацца,
-дамся, -дасіся, -дасца^ -дадзімся, -дасцеся,
-дадуцца; -даўся, -далася, -лося. || незак.
абдавацца, -даюся, -даешся, -даецца; -даёмся,
-даяцеся, -даюцца.
АБДЗЕРНАВАЦЬ, -дзярную, -дзярнуеш,
-дзярнуе; -дзярнуй; -дзернаваны; зак., што.
Абкласці дзёрнам. А. абоныны дарогі. | незак.
абдзярвоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абдзярноўванве, -я, н.
АБДЗЁРЩ, -дзяру, -дзярэш, -дзяру; -дзяром, -дзераце, -дзяруць; -дзёр, -дзерла; -дзяры; -дзёрты^ зак% Toe, што i абадраць^ 1 незак.
абдзіраць, -аю, -аеш, -ае. || наз. жбдзіранне, -я,
н.
АБДЗЁРЩСЯ, -дзяруся, -дзярэшея, -дзярэцца; -дзяромся, -дзерацеся, -дзяруцца;
-дзёрся, -дзерлася; -дзярыся; зак. Toe, што i
абадрацца. || незак. абідзіраіша, -аюся, -аешся,
-аецца.
АБДЗВРАЛА, -Ы, ДМ -У, Тгам, м.\ ДМ -е,
Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -рал (разм.). Той
(тая), хто вымагае непамерную цану, плату;
хабарнік, махляр.
АБДЗІРАЛАУКА, -i, ДМ -лаўцы, ж.
(разм.). Вымаганне непамерна высокай платы
(за паслугі, тавар i пад.).
АБДЗІРАЦЦА* -ЦЬ гл. абадрацца, абадраць i абдзерці.
АБДЗІРКА, -i, ДМ-рщл, мн. -i, -рак, ж. 1.
гл. абадраць. 2. мн. Ільняное ці канаплянае
валакно з-пад грэбеня, кудзеля з такога валакна. || прым. абдэшрачиы, -ая, -ае (спец.). А.
станок.

АБДЗЬМЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Дзьмухаючы, ачысціць ад
пылу, пяску i пад. || незак. абдзьмухваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. абдзьмухванне. -я, н.
АБДЗЯЛІЦЬ, -дзялю, -дзеліш, -дзелщь;
-дзелены; зак., каго-што. 1. Не даць ці даць
мала, дзелячы ці размяркоўваючы што-н. Усіх
надзяліў, а сябе абдзяліу. 2. Надзяліць усіх,
многіх чым-н., даючы кожнаму яго долю. А
дзяцей гасцінцамі. || незак. абдзяляць, -яю,
-яеш, -яе / абдзелмаць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
абдзельванне, -я, н.
АБДЗЯЎБЦІ, -дзяўбу, -дзяўбеш, -дзяўбс;
-дзяўбём,
-дзеўбяце,
-дзяўбуць;
-дзяўбі;
абдзяўбаны; зак., што. 1. Падзяўбаць, зрабіць
паверхню няроўнай. Кури абдзяўблі агуркі. 2.
Паадбіваць што-н., дзеўбучы (разм.). А лёд. ||
незак. абдзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.
АБДОРВАННЕ, АБДОРВАЦЬ гл. абдарыць.
АБДРАПАНЫ, -ая, ае (разм.). Пакрыты
драпінамі, абадраны. Абдрапания рукі.
АБДРАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што (разм.). Зрабщь драпіну, многа
драпін на чым-н. А. ногі ў лесе. || незак.
абдрапваць, -аю, -аеш, -ае.
АБДЎМАНЫ, -ая, -ае. Зроблены свядома,
усвядомлены, абгрунтаваны. А. адказ. А. учинак. || наз. абдуманасць, -i, ж.
АБДЎМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
1. Асэнсаваць, сабрацца з думкамі. Спокойна
а., заглянуць самому сабе ў душу. 2. Перадумаць, прыйсці да іншага рашэння. Сцвярджау
одно, але абдумауся. \\ незак. абдумвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АБДУМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Усебакова ўзважыць, падрыхтавацца да
вырашэння чаго-н. А. план далейшага дзеяння.
А. адказ на питание. \\ незак. абдумваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. абдумванне, -я, н.
АБДУРЫЦЬ, -дуру, -дурыш, -дурыць; -дураны; зак., каго-што (разм.). Ашукаць, перахітрыць каго-н. А. простака. | незак. абдурваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абдурванне, -я, н.
АБДЫМАЦЦА, -ЦБ гл. абняцца, -ць.
АБДЫМІЦЬ, -млю, -М1Ш, -мщь; -мш, -Mi
ne, -мяць; -дымлены; зак., каго-што. 1.
Абдаць дымам. А. пчол. 2. Пакрыць сажай,
задымщь (разм.). А. хату.
АБДЬІМКІ,
-аў.
Ахопліванне
рукамі
каго-н. як выказванне ласкі, замілавання i
пад. Сустрэць з распасцёртымі абдымкамі (пе
ран.: радасна, гасцінна, ветліва).
АБЁГЧЬІ,
абягу,
абяжьіш, f абяжыць;
абяжым, абежыце, абягуць; абяжы; абеганы;
зак.,ікагО'Што.Тоеі
што i абабегчы. || незак.
абагаць, -аю, -аеш, -ае.
АБ^Д, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Полудзень, яда сярод дня. Запрасіць на а. 2. Ежа
для спажывання ў абедзенны час. А. з трох
страў. Смачны а. 3. Час гэтай яды, сярэдзіна
дня, поўдзень. Buy дождж у а. Виехаць у вёску пасля абеду. 4. Час для абеду, перапынак
у працы. У магазЫе а. О Лукулаўскі абсд
(кніжн.) — вельмі бататы абед [ад імя старажытнарымскага
палкаводца].
||
прим.
абедзенны, -ая, -ае. А. перапынак.
АБЁДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Есці ў
абедзенны час; есці абед. Пара а. \ зак. паабедаць, -аю, -аеш, -ае.
АБИДЗВЕ гл. абодва.
АБ*ЁДК1, -аў. Рэшткі ад яды, недаедзеныя
кавалкі.
АБЁДНЯ, -i, мн. -і, -яў, ж. Набажэнства ў
хрысціян, якое адбываецца раніцай або ў
першай палове дня. Хадзілі на обедню.
АБЕЗГАЛОВЩЬ, -лоўлю, -ловіш, -ловіць;
-лоўлены; зак. 1. Зняць, адсячы галаву
каму-н. 2. перан., што. Пазбавщь кіраўніцтва
правадыра. А. паўстанне. || незак. абезгалоўлі-
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ваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абезгалоўліванне,
-я, н.
АБ'ЁЗД, -у / -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
-у, гл. аб'ездзіць i аб'ехаць. 2. -а. Месца, па
якім можна аб'ехаць. Новы а. Перад веской
зрабілі а.
АБ'ЁЗДЗЩЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
зак. 1. каго-што. Часта выязджаючы, пабываць у многіх месцах. А. усю краіну. 2. кого.
Прывучыць каня да язды, хадзіць пад сядлом.
А. жарэбчыка. 3. што. Абкатаць, яздой праверыць машыну. А. машину. 4. што. Укатаць,
зрабіць роўным, гладхім. А. дорогу. || незак.
аб'язджаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. аб'езд, -у М
-дзе, м. (да 1 знач.) / аб'ездка, -i, ДМ -дцы,
ж. (да 2 знач.). Аб'езд хворых. Аб'ездка коней.
АБ'ЁЗДКА, -i, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
гл. аб'ездзіць. 2. Дарога, пракладзеная побач,
па якой можна аб'ехаць што-н. Як много сцежак i аб'ездкі.
АБ'ЁЗДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Вартаўнік, які пастаянна аб'язджае, ахоўвае
вялікі ўчастак чаго-н. Лясны а. 2. Спецыяліст
па аб'ездцы коней.
АБЕЗЗАРАЖВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для абеззаражвання, дэзінфекцыі. Абеззаражвальныя сродкі.
АБЕЗЗАРАЗЩЬ, -ражу, -разіш, -разіць;
-ражаны; зак., каго-што. Зрабіць незаразным.
А. памяшканне. || незак. абеззаражваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. абеззаражванне, -я, //.
АБЕЗЗЯМЁЛЩЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каго-што. Пазбавіць каго-н. зямлі, зрабіць беззямельным. || незак. абеззямельваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. абеззямельванне, -я, н.
АБЕЗНАДЗЁЩЬ, -дзею, -дзеіш, -дзеіць;
-дзеены; зак., кого. Пазбавіць каго-н. надзеі
на што-н. || незак. абезнадзейваць, -аю, -аеш,
-ае.
АБ'ЁКТ, -а, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1. У
філасофіі: тое, што існуе па-за намі i незалежна ад нашай свядомасці, навакольны свет,
матэрыяльная рэчаіснасць (спец.). 2. З'ява,
прадмет, на які накіравана чыя-н. дзейнасць.
А. навуковага доследования. А. назірання. 3.
Прадпрыемства, будоўля, уста нова, а таксам а
ўсё тое, што з'яўляецца месцам якой-н. дзейнасці. A. будаўніцтва. Пускавы а. 4. У граматыцы: семантычныя катэгорыі ca значэннем
таго, на каго (што) накіравана дзеянне. ||
прым. аб'ектны, -ая, -ае (да 1 знач.) /
аб'ектавы, -ая, -ае (да 3 знач.; спец.).
АБ'ЕКТЫВАВАЦЬ, -тывую, -тывуеш, -тывуе; -тывуй; -тываваны; зак. i незак., кагошто. Увасобіць (увасабляць) што-н. у чым-н.
аб'ектыўным, рэчыўным, даступным успрыманню. А. мастацкі замысел. || наз. аб'ектывацыя, -i, ж.
АБ'ЕКТЫВІЗМ, -му, м. 1. Канцэпцыя,
згодна з якой аб'ектыўнасць навуковага пазнання грамадства несумяшчальная з класавым характарам грамадскіх навук, а грамадскае жыццё не паддаецца пераўтварэнням,
актыўнаму ўздзеянню. 2. Непрадузятасць,
бесстароннасць, аб'ектыўны падыход да
чаго-н. || прым. аб'ектывісцкі, -ая, -ае (да 2
знач.).
АБ'ЕКТЫВІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Прыхільнік аб'ектывізму (у 1 знач.).
АБ'ЕКТЬІЎ, -тыва, мн. -тывы, -тываў, м.
Лінзавая сістэма ў агпычным прыборы, якая
дае паменшаны або павялічаны відарыс
аб'екта. А. тэлескопа. А. фотаапарата.
АБ'ЕКТЬІЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які існуе па-за
намі як аб'ект (у 1 знач.). Аб'ектыўная рэчаіснасць. 2. Звязаны са знешнімі ўмовамі,
незалежна ад чыёй-н. волі. Аб'ектыўныя прычыны. 3. Пазбаўлены суб'ектывізму, праўдзівы, бесстаронні. А. падыход. Аб'ектыўная
ацэнка. \\ наз. аб'ектыўнасць, -і, ж.

АБЕЛІСК, -а, мн. -і, -аў, м. Помнік у гонар якой-н. падзеі ў выглядзе гранёнага, звужанага ўверсе слупа. Гранітныя абеліскі мінулай вайны. \\ прым. абеліскавы, -ая, -ае.
АБЁЛЬВАЦЬ гл. абяліць.
АБЖЬкТЫ, -ая, -ае. Такі, у якім ужо жыАБЕРАГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каговуць, асвоены, добраўпарадкаваны. А. дом. ||
што. Ахоўваць, засцерагаць ад чаго-н. небяспечнага. А. дзяцей ад хвароб. А. ад трывог i су- наз. абжытасць, -i, ж.
АБЖЬІЦЦА, -жывуся, -жывешся, -жывец
мненняў. [| зак. аберагчьі, -рагу, -ражэш, -ражэ; -ражом, -ражаце, -рагуць; абярог, абера- ца; -жывёмся, -жывяцеся, -жывуцца; -жыўся,
-жылася, -лося; зак. 1. Набыць, нажыць усё
гла, -ло; аберажы. || звар. аберагацца, -аюся,
-аешся, -аецца; зак. аберагчыся, -рагуся, -ра- неабходнае на новым месцы жыхарства. А. у
жэшся, -ражэцца; -ражомся, -ражацеся, -ра- новой кватэры. 2. Прывыкнуць да жыцця на
новым месцы, звыкнуцца з новымі ўмовамі.
гуцца; -ражыся.
ў горадзе. \\ незак. абжывацца, -аюся,
АБЕРАЦЫЯ, -І, Ж. (КНІЖН.). Адхіленне ад A.
чаго-н., а таксама скажэнне чаго-н. А. апты- -аешся, -аецца.
чных сістэм. А. ідэй. \\ прым. аберацыйны, -ая, АБЖЬІЦЬ, -жыву, -жывеш, -жыве; -жывём, -жывяце, -жывуць; -жь'іў, -жыла, -ло;
-ае.
-жыты; зак., што. Асвоіць, зрабіць жылым,
АБЕРТОН, -у, м. (спец.)-Дадатковы тон, прыстасаваць для жыцця. А. новое месца- А.
які надае асноўнаму гуку асобае адценне або кватэру. || незак. абжываць, -аю, -аеш, -ае.
тэмбр.
АБЗА, -ы, ж. Неабрэзаны край дошкі. До
АБЁРУЧ, прысл. Абедзвюма рукамі (узяць, шка з абзой.
абхапіць, трымаць што-н. i пад.). Трымацца а.
АБЗАВЁСЦІСЯ, -вядуся, -вядзешся, -вяАБ'ЁСЦІ, аб'ем, аб'яс'і, аб'есць; аб'ядзім, дзецца; -вядзёмся, -ведзяцеся, -вядуцца; -вёўаб'ясце, аб'ядуць; аб'еў, аб'ела; аб'еш i аб'еж; ся, -вялася, -лося; -вядзіся; зак. Набыць
аб'едзены; зак., каго-што. 1. З'есці што-н. што-н. неабходнае для жыцця, гаспадаркі i
зверху, абгрызці, абкусаць з бакоў. Чэрві аб'е- пад. А. сям 'ёй. А. мэбляй. \\ незак. абзаводзіцца,
лі лісцё. 2. З'еўшы многа, прычыніць страту -джуся, -дзішся, -дзіцца; -дзься. || наз. абзавякаму-н. (разм.). Ён вас не аб'есць. || незак. дзенне, -я, н.
аб'ядаць, -аю, -аеш, -ае.
АБЗАДАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
АБ'ЁСЦІСЯ, аб'емся, аб'яс'іся, аб'есца; зак., каго-што. Даць задатак за што-н. А. дом.
аб'ядз'імся, аб'ясцеся; аб'ядуцца; аб'еўся, || незак. абзадачвацъ, -аю, -аеш, -ае.
аб'елася; аб'ешся / аб'ежся; зак. З'есці занадАБЗАЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Чырвоны рата многа, пераесці. А. тортам. || незак. аб'я- док, вод ступ управа ў пачатку першага радка
дацца, -аюся, -аешся, -аецца.
тэксту. Пісаць з абзаца. 2. Частка тэксту
АБ'ЕХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; -едзь; зак., паміж двума такімі водступамі. Прачытаць
каго-што. 1. Праехаць вакол каго-, чаго-н. А. першы а. на памяць.
болота. 2. Праехаць збоку, абмінуць каго-,
АБЗВАНІЦЬ, -званю, -звоніш, -звоніць;
што-н. А. город. А. людзей на дарозе. 3. зак., каго-што (разм.). 1. Пазваніць многім ці
Ездзячы, пабываць у многіх месцах. А. паў- ў многія месцы па тэлефоне. А. знаёмых. А.
свету. 4. Апусціцца, з'ехаць уніз. Аб'ехала па усе арганізацыі. 2. перан. Расказаць аб чым-н.
возка. 5. перан. Схуднець. Нешта ж ты зусім усюды, разнесці якую-н. вестку. || , незак.
аб'ехаў. \\ незак. аб'язджаць, -аю, -аеш, -ае (да абзвоньваць, -аю, -аеш, -ае.
1, 2, 3 i 4 знач.). || наз. аб'езд, -у, М -дзе, м.
АБЗЕЛЯНІЦЬ, -зеляню, -зяленіш, -зяле(да 1, 2 i 3 знач.). Ехаць у а.
ніць; -зяленены; зак., што. Пасадзіць дрэвы,
АБЁЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. Лубяны
кусты там, дзе няма расліннасці. A. вуліцы гоабадок у рэшаце, сіце i пад. || прым. абечкавы, рада. || незак. абзеляняць, -яю, -яеш, -яе. ||
-ая, -ае.
наз. абзеляненне, -я, н.
АБ'ЁМ, -у, м. 1. Велічыня чаго-н. у даўАБЗЫВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. абазвацца, -ць.
жыню, вышыню i шырыню, выражаная ў
АБІБОК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм. пагард.).
кубічных адзінках. А. памяшкання. 2. перан. Гультай, лежабок, лайдак. А. заўсёды шукае
Наогул велічыня, колькасць. Вялікі а. работы. лёгкой работы. || прым. абібоцкі, -ая, -ае.
А. ееday. || прым. аб'ёмны, -ая, -ае (да 1 знач.).
АБІБОЦТБА, -а, н. (разм. пагард.). Гуль|| наз. аб'ёмнасць, -i, ж.
тайства. Абібоцтвам сям 'ю не накорміш.
АБ'ЁМІСТЫ, -ая, -ае. Вялікі паводле аб'ёАБІВАЛЫІІЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыму (у 2 знач.). А. том. || наз. аб'ёмістасць, -i, яліст па абіўцы мэблі. || ж. абівальшчыца, -ы,
ж.
мн. -ы, -чыц.
АБ'ЁМНЫ, -ая, -ае. 1. гл. аб'ём. 2. Вялікі
АБІВАЦЬ гл. абабщь.
паводле аб'ёму, памеру. Аб'ёмныя блокі. || наз.
АБ'ІНЕЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты інеем.
аб'ёмнасць» -i, ж. (да 2 знач.).
Аб'інелыя дрэвы.
АБЖАЦЬ, абажку, абажнеш, абажне; абаАБ'ІНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Пакрыцца
жнём, абажняце, абажнуць; абажн'і; абжаты; інеем з усіх бакоў. Барада аб'інела на морозе.
зак., што. Зжаць што-н. вакол чаго-н. А. Дрэвы аб'інелі. || незак. аб'іньваць, -аю, -аеш,
траву вакол дрэва. || незак. абжынаць, -аю, -ае.
-аеш, -ае. || наз. абжын, -у, м. i абжынанне,
АБІРАЛА, -Ы, ДМ -у, Г-ам, м.; ДМ -е, Т
-я, н.
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -рал (разм.). Той, хто
АБЖОРА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ы, Т бессаромна, нахабна абірае каго-н. Нарэшце
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -жор / -жораў (разм.). а. дабраў свайго.
Прагны да яды, пражэрлівы, ненасытны чаАБІРАЛАЎКА, -i, ДМ -лаўцы, ж. (разм.).
лавек.
Тое, што i абдзіралаўка.
АБЖОРЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Ненасы
АБІРАНЫ, -ая, -ае. 1. Ачышчаны ад лупін.
тны, прагны да яды. А. чалавек. || наз. Абіраная бульба. 2. Зняты з дрэва. Абіраныя
абжорлівасць, -i, ж.
яблыкі.
АБІРАДЬ гл. абраць.
АБЖОРСТВА, -а, н. (разм.) Прагнасць да
яды.
АБІРКІ, -рак. Адходы пасля ачысткі,
АБЖЎЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак., абабірання бульбы, пладоў i пад., адкіды ад
каго-што (разм.). Ашукаць, абдурыць у чаго-н.
карыслівых мэтах. || незак. абжульваць, -аю,
АБІСІНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Раней-аеш, -ае.
шая назва насельніцтва Эфіопіі (Абісініі),
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АБКАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
АБКОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. 1. Ездзячы, зрабіць роўным, гладкім, што (разм.). Коўзаючыся, зрабіць пэўнае мепригодным для язды. А. дорогу. 2. Пробнай сцаслізкім, прыгодным для катания. || незак.
яздой праверыць прыгоднасць чаго-н. (спец.). абкоўзваць, -аю, -аеш, -ае.
А. машину. | незак. абкатваць, -аю, -аеш, -ае.
АБКРАДАННЕ, АБКРАДАЦЬ, АБКРАДэфіопы. || ж. абісінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, || наз. абкатванне, -я, н., абкатка, -i, ДМ -тцы, ВАННЕ, АБКРАДВАЦЬ, АБКРАСЩ гл. аба-нак. || прым. абісінсю, -ая, -ае.
крас ці.
ж. i абкат, -у, М -каце, м.
АБГГУРЫЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
АБКАТАЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Звязаны з
АБКРУЖЬкЦЬ, -ружу, -ружыш, -ружьщь;
1. Выпускнік сярэдняй школы (уст.). 2. Чала- абкаткай. А. тэрмін.
-ружаны; зак., каго-што. Toe, што i акру
век, які паступае ў вышэйшую або спецыяльАБКАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м Спецыяліст жыць. А. увагай i клопатамі хворага. \\ незак.
ную навучальную ўстанову. || ж. абітурыентабкружаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абкружэнне,
кл9/ -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. абіту- па абкатцы. || ж. абкатчыца, -ы, мн. -ы, чыц.
-я, н.
АБКАЦІЦЬ, -качу, -коціш, -коціць; -ко
рыенцгі, -ая, -ае.
АБКРУЦІЦЦА, -ручуся, -руцішся, -руціцАБІЎКА, -і, ДА/абгўцы, ж. 1. гл. абабіць. 2. чаны; зак., што. 1. Пракацщь што-н. вакол
Матэрыял, якім абіваюць што-н. Плюшевая а. чаго-н. А. абруч вакол слупа. 2. Аб'ехаць, пра- ца; зак. 1. Укруціць сябе ў што-н., загарнуцехаць
пэўную
тэрыторыю
(разм.).
Абкаціў
ца.
А. коудрай. 2. Абвіцца вакол чаго-н. Лейцы
мэблі. || прым. абівачны, -ая, -ае / абіўны, -ая,
паўраёна.
абкруціліся вакол аглоблі. 3. Ажаніцца (разм.).
-ае.
АБКАЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак., || незак. абкручвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБКАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лоціш, -лоціць;
АБКРУЦІЦЬ, -ручу, -руціш, -руціць; -ру-лочаны; зак., што. Абтрэсці. А. яблыню. Ве- у што. Качаючыся, пакрыць сябе чым-н. А. ў
цер абкалаціў садавіну. || незак. абкалочваць, снег. А. ў гразь. \\ незак. абкачвацца, -аюся, чаны; зак. 1. што. Абматаць, абвіць што-н.
вакол чаго-н. А. шалік вакол шьй. 2. што. За-аешся, -аецца.
-аю, -аеш, -ае.
АБКАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., матаць, укруціць што-н. чым-н. А. ногу
АБКАЛОЦЦА, -калюся, -колешся, -колецца; -кал'іся; зак. Параніць сябе чым-н. калю- каго-што, у ним. Пераварочваючы з боку на бінтам. 3. каго. Абхітрыць (разм.). Абкруціу
бок, пакрыць чым-н. А. рыбу ў муцэ. || незак. мужик пана. 4. каго. Ажаніць (разм.). Абчым у многіх месцах. А. шыпшынай.
АБКАЛОЦЬ1, -калю, -колеш, -коле; -каш; абкачваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абкачванне, круцілі хлопца, як бачыш. || незак. абкручваць,
-аю, -аеш, -ае.
-колаты; зак., што. Адбіць, адкалоць кавал- -я, н.
АБКРЫВАВІЦЦА, -ваўлюся, -вавішся,
АБКВ^ЦАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
камі што-н. з чаго-н. А. лёд. \t незак. абколваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абколванне, -я, зак. (разм.). Абмазацца чым-н., зрабіцца -вавщца; зак. Toe, што i акрьшавщца. || незак.
абкрываўлівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
брудным, запэцкацца.
н.
АБКРЫВАВІЦЬ, -ваўлю, -вавіш, -вавіць;
АБКАЛОЦЬ2, -калю, -колеш, -коле; -калі;
АБКВ^ЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-колаты; зак., каго-што. Пакалоць чым-н. во каго-што (разм.). Абмазаць што-н. чым-н., -ваўлены; зак., каго-што. Toe, што i акрывавіць. А. вопратку. \ незак. абкрываўліваць,
стрым вакол чаго-н. або па ўсёй паверхні; па- забрудзіць. А. вопратку.
раніць уколамі каго-, што-н. A. рукі калюАБЙДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. -аю, -аеш, -ае.
чкамі руж. || незак. абколваць, -аю, -аеш, -ае. каго-што. Кідаючы, пакрыць каго-, што-н.,
АБКРЬІЦЦА, -ыюся, -ыешея, -ыецца; зак.
|| наз. абколванне, -я, н.
абсыпаць. А. дрэва зямлёй. 2. (7 / 2 ас. не Toe, што i акрыцца. А. хусткай. || незак.
АБКАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. ўжив.), каго-што. Пакрыць высыпкай. Губы абкрывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
Абкапаць сябе чым-н. А. чарнілам. || незак. абкідала (безас). 3. што. Абшыць краі ткаАБКРЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
аокапвацца, -аюся, -аешся; -аецца.
ніны. A.t петлі ў кашулі. || незак. абюдаць, -аю, каго-што. Toe, што i акрыць. А. плечи ху
АБКАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. -аеш, -ае / абкддваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. сткай. Молодое жита поле ўсё абкрыла. || не
Абкружыць сябе землянымі збудаваннямі. || абкщанне, -я, н. i абюдванне, -я, н.
зак. абкрываць, -аю, -аеш, -ае.
незак. абкопвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБКРЫШЬкЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыАБКГГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таАБКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., ваны; зак., што. Замазаць кітам шчыліны, шыцца; зак. Раскрышыцца па паверхні, па
каго-што. Запэцкаць, абліць каплямі чаго-н. пазы. А. вокны. || незак. абкітоўваць, -аю, краях. Цэгла старого муру абкрышылася. \\ не
А. абрус чарнілам. || незак. абканваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абкітоўванне, -я, н. i зак. абкрышвацца, -аецца.
-аеш, -ае.
АБКРЫШЬІЦЬ, -рышу, -рышыш, -рыжбкггоўка, -i, ДМ -тоўцы, ж.
АБКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
АБКЛАДКА, -i, ДМ -дцы, ж. 1. гл. абкласці шыць; -рышаны; зак., што. Раскрышыць
што. Ускапаць зямлю вакол чаго-н.; / аблажыць. 2. Toe, чым абкладзена (абло- што-н. з краёў. А. хлеб. || незак. абкрышваць,
капаючы, абгарнуць, абюдаць што-н. чым-н. жана) што-н. Дзярновая а.
-аю, -аеш, -ае.
А. фруктовым дрэвы. || незак. абкопваць, -аю,
АБКУРОДЫМЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -млеАБКЛАСЩ, -кладу, -кладзеш, -кладзе;
-аеш, -ае. || наз. абкопванне, -я, н. i абкопка,
-кладзём, -кладзяце, -кладуць; -кладзі; -кла- ны; зак. (разм.). Пакрыцца гарам, сажай,
-i, ДМ -пцы, ж.
зрабіцца чорным ад дыму. А. на пожары.
АБКАРМІЦЬ, -кармлю, -корміш, -кор- дзены; зак., каго-што. 1. Пакласці што-н. ва
АБКУРОДЫМЩЬ, -млю, -міш, -міць;
міць; -кормлены; зак., каго. Накарміць звыш кол каго-, чаго-н. А. хворага грэлкамі. 2. што.
меры, на шкоду здароўю. A. дзіця. || незак. Пакрыць усю паверхню чым-н. А. сцяну -млены; зак., каго-што (разм.). Пакрыць гаабкормліваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абкорм, пліткай. 3. (7 / 2 ас. неўжыв.), што. Пакрыць рам, сажай што-н. А. шкло. || незак. абкусуцэльнай масай чаго-н., абвалачы. Хмари родымліваць, -аю, -аеш, -ае.
-у, м. i абкормліванне, -я, н.
абклалі неба. Горла абклала (безас; пра налёт
АБКУРЬІЦЦА, -куруся, -курышея, -куАБКАРНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., у горле). 4. каго-што. Акружыць (звера на пакаго-што (разм.) 1. Падрэзаць, абстрыгчы ко- ляванні, які-н. умацаваны пункт войскам). А. рыцца; зак. 1. Зрабіцца чорным, рудым ад
ратка, няроўна. А. валасы. 2. Няўмела ска- мядзведзя ў берлогу. А. крэпасць. 5. Вызначыць дыму. А. каля вогнішча. 2. Скурыць свой тытунь да рэшты. Абкурыуся дзед, няма наго зараціць які-н. тэкст. А. рукапіс.
падатак, пошліну i пад. А. падаткам. б. Груба
АБКАРЬІЦЬ, -кару, -корыш, -корыць; аблаяць (разм.). А. моцным словам. || незак. куриць.
АБКУРЬІЦЬ, -куру, -курыш, -курыць; -ку-кораны; зак., што. Toe, што i акарыць. А. абкладаць, -аю, -аеш, -ае / абыадваць, -аю,
бервяно. \\ незак. абкорваць, -аю, -аеш, -ае. || -аеш, -ае. || звар. абкласціся, -кладуся, -кла раны; зак. 1. каго-што. Абдаць каго-, што-н.
дымам. А. пчол. 2. што. Зрабіць што-н. чо
наз. абкорваяне, -я, н.
дзе шея, -кладзецца; -кладзёмся, -кладзяцеся,
АБКАР&ЛЫ, -ая, -ае. Які пакрыўся бру- -кладуцца; -кладзіся^ (да 1 знач.); незак. рным, рудым ад дыму. А. пальцы. 3. каго.
1
Скурыць чый-н. тытунъ (разм.). 4. што.
дам, засохлай граззю i пад. А. кабан.
абкладацца, -аюся, -аешся, -аецца / абкладАБКАРЗЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. Пакрыц- вацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. аб- Зрабщь больш звучным для курэння. А. лю
ца брудам, засохлай граззю i пад. Так абка- кладанне, -я, н. (да 1, 2, 4 i 5 знач.), абклад- льку. || незак. абкурваць, -^ю> -аеш, -ае. || наз.
абкурванне, -я, н. (у 1 знач.).
рэў, што не адмыеш.
ванне, -я, w. (да 1, 2, 4 i 5 знач.) / абкладжа,
АБКУРЗЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. Toe, што
АБКАСІЦЬ, -кашу, -косіш, -косіць; -ко- -i, ДМ -дцы, ж. (да 1 i 2 знач.).
i абкуродымець. Сцены абкурзлі.
шаны; зак. 1. што. Скасіць траву вакол
АБКЛЁЩЬ, -ею, -еіш, -ешь; -еены; зак.,
АБКУСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -кусаны; зак.,
чаго-н. А. траву вакол дрэў. 2. што. Скасіць
усё, пакасіць. A. лугі. А. болота. 3. каго. Пера- што. Пакрыць чым-н., наклейваючы. А. каго-што. Кусаючы, аб'есці, абгрызці. А.
сцены
абоямі.
||
незак.
абклейваць,
-аю,
-аеш,
яблык. А. пазногці. J| незак. абкусваць, -аю,
гнаць, перамагчы ў касьбе. Хто каго абкосщь.
|| незак. абкошваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. -ае. || наз. абклейка, -i, ДМ -ейцы, ж. i -аеш, -ае. || наз. абкусванне, -я, н.
абжлейванне,
-я,
н.
абкошванне, -я, н.
АБЛАВА, -ы, ж. 1. Паляванне на звяроў,
АБКОЛВАННЕ, -ВАЦЬ гл. абкалоць 1 _ 2 .
АБКАТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
калі месца, дзе ёсць зверына, акружаецца,
АБКОПВАННЕ,
-ВАЦЬ,
АБКОПКА
гл.
зак. 1. Стаць роўным, гладкім; утрамбавацца
ачэпліваецца паляўнічымі i загоншчыкамі. А.
ад язды. Дарога абкаталася. 2. Прайсці абка- абкапаць.
на ваўкоў. 2. Акружэнне якога-н. месца з мэтку (спец.). Машина абкаталася. || незак.
АБКОРМ, АБКОРМЛІВАННЕ, -ВАЦЬ гл. тай злавіць каго-н. Фашисты зрабілі аблаву. \\
абкатвацца, -аецца.
прым. аблаўны, -ая, -ае.
абкарміць.
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АБЛАВЎХА, -i, ДМ -вусе, мн. -і, -вух, ж.
Зімовая шалка; вушанка. Надзеў сваю аблавуху.
АБЛАВЎХІ, -ая, -ае. 1. 3 абвіслымі вушамі.
А. сабака. 2. перан. Нехлямяжы, няспрытны,
някемлівы (пра чалавека; разм.).
АБЛАГОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак., каго. Выхаваць у кім-н. пачуццё лагоднасці, сардэчнасці, незласлівасці. А. хлопныка. || незак. аблагоджваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЛАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
зак. Навесці лад у гаспадарцы, адбудавацца,
абжыцца. А. на новым месцы. || незак.
абладжвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, дзіць; -джаны;
зак., што. 1. Прывесці да ладу, адрамантаваць, паправіць. А. старую хату. 2. Уладзіць,
арганізаваць (разм.). А. справу. Ц^ незак.
абладжваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абладжванВ € , - Я , Н.

АБЛАЖНЬІ: аблажны дождж — працяглы
дождж, у час якога ўсё неба зацягнута хмарамі.
АБЛАЖЬІЦЬ, -лажу, -ложыш, -ложыць;
-ложаны; зак. 1. каго-што. Палажыць што-н.
вахол каго-, чаго-н. А. хворага грэлкамі. А.
градку дзёрнам. 2. што. Аздабляючы, умацоўваючы што-н., пакрыць, абліцаваць паверхню. А. печ кафляй. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.),
што. Пакрыць суцэльнай масай чаго-н., абвалачы. Хмары аблажылі неба. Язык аблажыла
(безас: пра налёт на языку пры захворванні).
4. каго-што. Акружыць (звера на паляванні,
які-н. умацаваны пункт войскам). А. мядзведзя. А. крэпасць. 5. каго-што. Абавязадь да
выплаты чаго-н. А. падаткамі. 6. што. Адвярнуць, апусціць. А. каўнер. 7. што. Абшыць
чым-н. А. аксамітам. 8. каго-што. Паваліць,
абваліць; забіць (разм.). А. дрэва. А. кабана. 9.
каго-што, чым i без дап. Груба аблаяць
(разм.)- А. моцным словам. || звар. аблажыцца,
-лажуся, -ложышся, -ложыцца (да 1 знач.)- ||
наз. абкладка, -і, ДМ -дцы, ж. (да 1 i 2 знач.)
/ аблажэнне, -я, н. (да 4 i 5 знач.).
АБЛАЗІЦЬ1, -лажу, -лазіш, -лазіць'; зак.,
што (разм.). Лазячы, шукаючы каго-, што-н.,
пабыць усюды. А. увесь лес. А. усе закуткі.
АБЛАЗІЦЬ2 гл. аблезці.
АБЛАКАЦІЦЦА, -качуся, -коцішся, -коціцца; зак. Абаперціся локцем (локцямі) на
што-н. А. на падаконнік. || незак. аблакочвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБЛАМАЦЦА, -ламлюся, -ломішся, -ломіцца; -лам'іся; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Ломячыся, аддзяліцца, адваліцца. Галіна дрэва
абламалася. 2. Пад уздзеяннем асяроддзя
стаць больш культурным (разм.). Каля людзей
крыху абламаўся. || незак. абломвацца, -аецца /
абломлівацца, -аецца (да 1 знач.). || наз.
аблом, -у, м. (да 1 знач.), абломваяне, -я, н.
(да 1 знач.) / абломліванне, -я, н. (да 1 знач.)АБЛАМАЦЬ, -ламлю, -ломіш, -ломіць;
-лам'і; -ламаны; зак. 1. што. Ломячы, аддзяліць частку, кавалак чаго-н. А. сук. А. лёд.
2. што. Паабломваць усё або многае. А. сухія
галінкі. А. бэз. 3. перан., каго. 3 цяжкасцю ўгаварыць, пераканаць, a таксама перамагчы
ўпартасць i пад. (разм.). А. яго i зрабіць паслухмяным. 0 Абламаць рогі каму (разм.) —
уціхамірыць, утаймаваць, падпарадкаваць
каго-н. || незак. абломваць, -аю, -аеш, -ае /
абломліваць, -аю, -аеш, -ае. | наз. аблом, -у,
м. (да 1 i 2 знач.), абломванне, -я, н. (да 1 i 2
знач.) / абломлівшше, -я, н. (да 1 i 2 знач.).
АБЛАПОШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
-шаны; зак., каго-што (разм.)- Ашукаць з
карыслівай мэтай, абабраць. || незак. аблапошвжць, -аю, -аеш, -ае.

АБЛАСНЬІ, -ая, -óe. 1. гл. вобласць. 2.
Дыялектны, уласцівы якой-н. мясцовасці.
Абласное слова.
АБЛАТАШЬІЦЬ, -ташу, -тошыш, -тошыць; -тошаны; зак., што (разм.). Хаатычна
АБЛЁТВАЦЬ гл. аблётаць / абляцець.
абабраць, абарваць плады з дрэў, дапускаючы
АБЛЁТНЫ гл. абляцець.
глум. А. яблыкі. А. сад.
АБЛІВАННЕ, -я, н. 1. гл. абліць. 2. Водная
АБЛАХМАЦЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак.
(разм.). Стаць лахматым, абрасці барадой, ва- працэдура. Халодныя абліванні.
АБЛІВАХА, -і, ДМ -васе, ж. (разм.). Галаласамі. А. за лета.
лёд, зімовы дождж, які замярзае на зямлі, на
АБЛАЧЬІНКА гл. воблака.
АБЛАППЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць; дрэвах i пад.
АБЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. абліць.
-шчаны; зак., каго-(што). 1. Ласкава, са спаАБЛІГАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Каштоўгадай абысціся з кім-н. А. сірату. 2. Лашчачы, зрабіць жывёліну рахманай. А. сабаку. || ная папера, па якой яе ўладальніку выплачваецца даход у форме^ працэнтаў або выйірынезак. аблашчваць, -аю, -аеш, -ае.
шаў. || прым. аблігацыйны, -ая, -ае.
АБЛАЯЦЬ гл. лаяць.
АЕНІЗАЦЦА, -ліжуся, -ліжашся, -ліжацца;
АБЛВЫКАНКОМ, -а, м. Скарачэнне:
абласны выканаўчы камітэт Саветаў дэпута- -ліжыся; зак. 1. Аблізаць сабе губы. 2. Пра
жывёлу: аблізаць на сабе поўсць. || незак.
таў. || прым. аблвыканкомжўскі, -ая, -ае.
АБЛЁГЛЫ,
-ая,
-ае.
Які
аблёг, аблізвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || аднакр.
аблізнуцца, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся,
ушчыльніўся. А. грунт.
АБЛЁГЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Больш лёгкі па -няцеся, нуцца; -ніся (да 1 знач.; разм.).
АБЛІЗАЦЬ, -ліжу, -ліжаш, -ліжа; -ліжы;
вазе. А. інструмент. 2. Менш складаны па
сваёй будове, спосабу выканання. Аблегчаная -лізаны; зак., каго-што. 1. Правесці языком
канструкцыя. 3. Які адчуў палёгку. Аблегнана па паверхні чаго-н. А. губы. Пальчыкі абліжаш
(перан.: пра што-н. вельмі смачнае, прые(прысл.) уздыхнуу. || наз. аблегчанасць, -і, ж.
АБЛЁГЧЫ, -лягу, -ляжаш, -ляжа; -ляжам, мнае; разм.). 2. Ачысціць каго-, што-н. лізан-ляжаце, -лягуць; -лёг, -легла i -лягла, -лягло; нем. А. лыжку. Кошка аблізала кацяня. \\
-ляж; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), што. Па- аднакр. аблізнуць, -ну, -неш, -не; -нём,
крыць, абвалачы, ахутаць. Хмары аблеглі ўсё -няце, -нуць; -н'і. || незак. аблізваць, -аю,
неба. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), што. Шчыльна -аеш, -ае.
АБЛІЗВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; непрылегчы да чаго-н. з усіх бакоў, абхапіць
што-н. Сукенка добра аблегла стан. 3. ( 7 / 2 зак. 1. гл. аблізацца. 2. перан. Глядзець на
ас. не ўжыв.). Апусціцца, панікнуць, абвяць. каго-, што-н. з зайздрасцю, з жаданнем атрыБульбоўнік аблёг ад гарачыні. 4. Злегчы, захва- маць што-н. смачнае (разм.). Глядзі ды аблірэць. Аблегла бабуля, не ўстае. || незак. аб- звайся.
АБЛІК гл. аблічыць.
лягаць, -ае (да 1, 2 i 3 знач.). || наз. абляпшне,
-я, н. (да 2 i 3 знач.).
АБЛІПКА: у абліпжу (разм.) — вельмі
АБЛЕДЗЯНЁЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты лёдам. шчыльна прылягаючы да цела (пра вопратку).
Абледзянелыя шыбы акна. || наз. абледзянеСукенка ў абліпку.
ласць, -і, ж.
АБЛШНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -л'іп, -пла;
АБЛЕЦЗЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Па- -ні; зак. 1. Пакрыцца з усіх бакоў чым-н.
крьшца лёдам. Самалёт абледзянеў. || незак. ліпкім. Калёсы абліплі глінай. 2. Шчыльна
абледзеняваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абледзя- прыстаць, прыліпнуць на чым-н. Пад даненне, -я, н.
жджом сукенка абліпла на целе. || незак.
АБЛЁЗЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Такі, у якога аблшаць, -аю, -аеш, -ае.
вылезлі валасы, поўсць, пер'е. А. кот. 2. 3
АБЛІЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
выцвілай фарбай, з абабітым тынкам, -цаваны; зак., што. Пакрыць паверхню
палінялы. Аблезлыя сцены. Аблезлая сукенка. 3. чаго-н. слоем якога-н. матэрыялу, каб умацаЯкі пачаў мяняць скуру, згарэўшы на сонцы. ваць, аздобіць яе. А. сцены каляровай пліткай.
А. твар. || наз. аблезласць, -і, ж.
|| незак. абліцоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
АБЛЁЗЦІ* -зу, -зеш, -зе; -лезь; зак. абліцоўка, -і, ДМ -цоўцы, ж. i аблшоўаашіе,
(разм). 1. Страціць валасы, поўсць, пер'е або -я, н.
выпасці, вылезці (пра валасы, поўсць, пер'е).
АБЛІЦОЎКА, -і, ДМ -цоўцы, ж. 1. гл.
Kom аблез. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Страціць абліцаваць. 2. Каменны, драўляны, металічны
першапачатковую афарбоўку, выліняць, вы- i пад. слой, матэрыял, якім пакрываюць
цвісці або злезці, адваліцца ад паверхні сцены, збудаванне для трываласці або ўпрычаго-н. Сукенка аблезла. Фарба аблезла. 3. гожання. Мармуровая а. || прым. абліцовачны,
Змяніць скуру, згарэўшы на сонцы. За лета -ая, -ае. Абліцовачная плітка.
ўвесь твар аблез. \\ незак. аблазіць, -лажу,
АБЛІЦОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
-лазіш, -лазіць.
Спецыяліст па аблшоўцы будынкаў i пад. || ж.
АБЛЁТАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -туе; абліцоўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
-таваны; зак. 1. Астацца з зімы на лета. Сена
АБЛІЦЬ, абалью, абальеш, абалье; абаў стозе аблетавала. 2. Праляжаўшы лета, вы- льём, абальяце, абальюць / аблію, абліеш,
сахнуць (пра дровы i пад.).
абліе; абліём, абліяце, абліюць; абл'іў, -ліла,
АБЛЁТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. (абл.). -ліло; абл'і; абл'іты; зак., каго-што. 1. НамаМаладая жывёліна, якая пералетавала. Воўк- чыць, разліўшы што-н. А. настольнік супам. 2.
аблетак. 0 На аблетак (разм.) — каб аблета- Абдаць, паліць чым-н. з усіх бакоў ці зверху.
вала, праляжала лета (звычайна пра дровы).
А. варам сечку. 3. перан. Ахапіць, напоўніць
АБЛЁТНІК, -у, м., зб. (абл.). Дровы, якія (святлом, пахам i пад.). Сонца абліло двор свяаблетавалі, падсохлі за лета. А. зімой добра га- тлом. 0 Абліць граззю (памыямі) каго (разм.
рыць.
неадабр.) — незаслужана зняважыць, абняАБЛЁТ гл. аблётаць / абляцець.
славіць. 1 незак. абліваць, -аю, -аеш, ае; наз.
АБЛЁТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., 1. абліванне, -я, н. || звар. абліцца, абальюся,
каго-што. Лётаючы, пабываць у розных мес- абальешся, абальецца; абальёмся, абальяцеся,
цах (разм.). А. горад. А. знаёмых. 2. што. Вы- абальюцца / абліюся, абліешся, абліецца;
прабаваць у час палётаў. А. самалёт. || незак. абліёмся, абліяцеся, абліюцца; абл'іўся,
аблётваць, -аю, -аеш, ае (да 2 знач.). || наз. -лілася, -лілося; абл'іся; незак. аблівацца,
аблёт, -у, М -лёце, м.
-аюся, -аешся, -аецца. А. слязамі (горка пла-
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АБЛЯГЧЬІЦЬ, -лягчу, -легчыш, -легчыць; маць. Гэтае пытанне трэба добра а. \\ незак.
-лягчыў, -чькла; -легчаны; загс. 1. каго-што. абмазгоўваць, -аю, -аеш, -ае.
Зрабіць лягчэйшым, вызваліць ад лішняга
АБМАЗКА, -і, ДМ -зцы, ж. 1. гл. абмазаць.
грузу. А. лодку. 2. што. Спрасціць, зрабіць 2. Рэчыва, якім абмазана ці абмазваюць
прасцей i лягчэй. А. канструкцыю самалёта. што-н. А. на сцяне высахла i патрэскалася. ||
каць). Сэрца кроўю абліваецца (перан.: пра 3. што. Зрабіць менш цяжкім. А. працу. А. прым. абмазачны, -ая, -ае.
вялікае ropa, пачуццё спагады да каго-н.).
сваё становішча. 4. каго-што. Супакоіць,
АБМАКАЦЬ гл. абмокнуць.
АБЛІЧЧА, -а, н. 1. Знешні выгляд, суку- утаймаваць пакуты. А. боль. || незак. аблягчаць,
АБМАКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няпнасць адметных рыс каго-, чаго-н. Знаёмае -аю, -аеш, -ае. || аблягчэнве.
це, -нуць; -ш; -нуты; зак., што ў што.
а. Сціранне аблічча старой вёскі. 2. перан. Ха- АБЛЯГЧ^ННЕ, -я, -н. 1. гл. аблягчыць. 2. Апусціць на кароткі час што-н. у якую-н.
рактар, духоўны склад. Маральнае а. чалавека. Стан лёгкасці, вызвалення ад чаго-н. Адчуць вадкасць; дакрануцца кавалачкам хлеба i пад.
Нацыянальнае а. літаратуры.
а. з выплатай падатку.
да солі, цукру i пад. А. пяро ў чарніла. А. блін
АБЛІЧЬІЦЦА, -лічуся, -лічышся, -лічыцАБЛЯМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй; у смятану. || незак. абмакваць, -аю, -аеш, -ае.
ца; зак. Памыліцца пры падліку. А. на пяць -маваны; зак., што. 1. Абшыць па краях паАБМАКР&ЛЫ, -ая, -ае. Мокры, змочаны.
тысян рублёў. || незак. аблічвацца, -аюся, лоскай з іншага матзрыялу. А. рукавы сукенкі. Абмакрзлая вопратка.
-аешся, -аецца.
2. перан. Акружыць што-н., размясціцца ваАБМАКРЗЦЬ, -ЭЮ, -эеш, -эе; зак. ЗмоАБЛПЬкЦЬ, -лічу, -лічыш, -л'ічыць; -л'і- кол чаго-н. Алешнік прыгожа аблямаваў берагі кнуць; зрабіцца мокрым. Ходзячы na pace, a.
чаны; зак. 1. каго (што). Недадаць, ашукаць возера. || незак. аблямоўваць, -аю, -аеш, -ае. ||
АБМАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лбціш, -лоціць;
пры падліку. А. пакупніка. 2. каго-што. наз. аблямоўшц -і, ДМ -моўцы, ж. (да 1 знач.) -лбчаны; зак., што. Малоцячы, аддзяліць зерЗрабіць падлік, падлічыць што-н. (разм.). А. / аблямоўваше, -я, -н.
не ад^ саломы, калосся. А. жыта. || незак.
на ЭВМ. || незак. аблічваць, -аю, -аеш, -ае. ||
АБЛЯМОЎКА, -і, ДМ -моўцы, ж. 1. гл. абмалочваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абмалочназ. аблік, -у, м. i аблічванне, -я, н. Дапусціць аблямаваць. 2. Матэрыял, якім аблямоўва- ванве, -я, н. i абмалог, -у, М -лоце, м. || прым.
аблік (аблічванне). Аблік (аблічванне) статкаў юць; тое, што паласой акружае па краях абмалотны, -аю, -ая. А. пункт.
аленяў.
што-н. Рукавы з футравай аблямоўкай. || прым. АБМАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
АБЛОГА, -і, ДМ -лозе, мн. -і, -лог, ж. 1. аблямовачны, -ая, -ае.
-ляваны; зак., што. 1. Абвесці фарбай ці
Даўно не аранае поле, пакрытае травою,
АБЛЙПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак., алоўкам што-н.; размаляваць па краях. 2. педзірваном. Узараць аблогу. 2, Ахружэнне вой- чым i без dan. (разм.) Апырскацца; залэцкадь ран. Ахарактарызаваць, алісаць. А. вобраз гескамі ўмацаванага пункта з мэтай яго захопу. сябс чым-небудзь. А. граззю.
роя. || незак. абмалёўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
Зняць аблогу. 3. Акружэнне лесу з мэтай праАБЛЙПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., абмалёўванне, -я, н. i абмалёўка, -і, ДМ -лёўвядзення аблавы на звера. А. мядзведзя. || каго-што (разм.). Апырскадь, залэцкаць цы, ж.
прым. аблогааы, -ая, -ае / абложны, -ая, -ае чым-н. А. боты граззю. ]| незак. абляпваць,
АБМАН, -у, м. 1. гл. абмануць. 2. Памыл(да 1 знач.)- Абложныя землі.
-аю, -аеш, -ае.
ковае ўяўленне аб чым-н., мана, няпраўда. ||
АБЛОЖНЫ, -ая, ае. 1. гл. аблога (у 1
АБЛЯПІХА, -і, ДМ -ляпісе, ж. Высокая прым. абмаішы, -ая, -ае.
знач.)- 2. Які пакрывае ўсё неба, зацяжны. калючая кустовая расліна з ядомымі кіславаАБМАНЛІВЫ, -ая, -ае. Здольны ўвесці ў
Абложная хмара. А. дождж.
тымі ягадамі, a таксама самі ягады. Варэнне з зман, абман. Абманлівае ўражанне. || наз.
АБЛОЮ гл. воблака.
абляпіхі. || прым. абляшхавы, -ая, -ае. А. алей. абманлівасць, -і, ж.
АБЛОМ, -у, м 1. гл. абламаць, -цца. 2.
АБМАНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
АБЛЯПІЦЦА, -ляшпося, -лепішся, -лепіцМесца, дзе што-н. абламалася. Па лініі ца; зак., чым (разм.)- Абляліць сябе чым-н. А. -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак.
аблому.
гарчычнікамі. || незак. аблеплівацца, -аюся, Памыліцца, ашукацца; расчаравацца ў кім-,
АБЛОМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м. 1. -аешся, -аецца.
чым-н. А. ў спадзяваннях. \\ незак. абманвацца,
Абламаны, адбіты кавалак чаго-н. А. граніту.
АБЛЯПІЦЬ, -ляплю, -лепіш, -лепіць; -аюся, -аешся, -аецца.
А. цаглянай сцяны. 2. перан. Toe, што заста- -леплсны; зак., каго-што. 1. (7 / 2 ас. не
АБМАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
лося з ранейшых часоў, мінулага перыяду. ўжыв.). Прыліпнуць з усіх бакоў да каго-, -нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. 1. Схлусіць,
Абломкі старога свету. \\ прым. абломачны, чаго-н. Гліна абляпіла чаравікі. Мурашкі наўмысна сказадь каму-н. няпраўду. 2. Ашу-ая, -ае (спец.). Абломачныя горныя пароды абляпілі йукар (перан.: населі кругом). 2. На- каць. А. пакупніка. 3. He апраўдаць чыіх-н.
(пароды, якія складаюцца з абломкаў больш клейваючы, пакрыць чым-н. А. сцены афі- спадзяванняў, падвесці, падмануць. Абяцаў
старажытных горных парод).
быць i абмануў. \\ незак. абманваць, -аю, -аеш,
шамі. У незак. аблепліваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЛОМАЎШЧЫНА, -ы, ж. Бязволле, ляАБЛЯСІЦЬ, 1 ас. не ўжыв. -лесіш, -лесіць; -ае. || наз. абман, -у, м. i абманванне, -я, н.
нота, бяздзейнасць як сацыяльная з'ява [ад -лесены; зак., што (спец.). Засадзіць лесам
АБМАНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
імя І.Абломава, героя аднайменнага рамана якую-н. плошчу, мясцовасць. А. стэпы. || наз. абмануў або абманвае каго-н. || ж.
рускага пісьменніка І.А.Ганчарова].
абманшчыца» -ы, мн. -ы, -чыц. || прым.
аблясенне, -я, н.
АБЛОМВАННЕ, -МВАЦЦА, -МВАЦЬ,
жбмаышчыцкі, -ая, -ае.
АБЛЯТАЦЬ1 гл. аблётаць.
2
-МЛІВАННЕ, -МЛІВАЦЦА, -МЛІВАЦЬ гл.
АБМАРОЗГЦЦА, -рожуся, -розішся, -роАБЛЯТАЦЬ гл. абляцець.
абламацца, -ць.
АБЛЯЦЁЦЬ, -лячу, -ляшш, -ляц'іць; -ля- зіцца; зак. Ат^ымаць пашкоджанні ад марозу.
АБЛЎДНЫ, -ая, -ае (абл.). 1. Які шм, -леціце, -ляцяць; -ляці; зак. 1. каго-што || незак. абмарожвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
апусціўся, збіўся з правільнай жыццёвай да- i вакол каго-чаго. Пралядець вакол або збоку,
АБМАРОЗІЦЬ, -рожу, -розіш, -розіць;
рогі. А. чалавек. 2. Ілжывы, няправільны, абмінуўшы каго-, што-н. А. вакол Зямлі. 2. -марозь; -рожаны; зак., каго-што. Папамылковы. А. шлях. || наз. аблуднасць, -і, ж. каго-што. Лётаючы, пабываць у многіх мес- шкодзіць марозам, змарозіць. А. вушы. || неАБЛУЗАЦЬ гл. лузаць.
цах. А. усю краіну. 3. (7 i 2 ас. не ўжыв.)у пе- зак. абмарожваць, -аю, -аеш, -ае; наз.
АБЛУПІЦЦА, -ЦЬ гл. лупіцца, -ць'.
ран., што. Хутка распаўсюдзіцца, зрабішіа абмарожванне, -я, н. || наз. абмаражэнне, -я, н.
АБЛУШЧЫЦЬ гл. лушчыць.
АБМАРОЧЫЦЬ гл. марочыць.
ўсім вядомым (пра навіны, чуткі i пад.). Горад
АБЛЫСЁННЕ, АБЛЫСЁЦЬ гл. лысець.
АБМАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
абляцелі чуткі. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Апасці,
ЬАбматаць сябе чым-н. А. шалікам. 2. ( 7 / 2
АБЛЬІТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., абсыпацца (пра лісце, пялёсткі кветак i пад.).
кого-што. 1. Абматаць, апавіць, абвязадь Ліпавы цвет абляцеў. 5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). ас. не ўжыв.). Абвіцца вакол чаго-н. Вяроўка
чым-н. А. дротам. 2. перан. Падпарадкаваць Адваліцца, адпасці. Тынк са сцен абляцеў. || не- абматалася вакол слупа. || незак. абмотвацца,
сабе. А. павуцінай даўгоў. 3. перан. Прывабіць, зак. аблятаць, -аю, -аеш, -ае / аблётваць, -аю, -аюся, -аешся, -аецца.
АБМАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
прылашчыць. А. чарамі. || незак. аблытваць, -аеш, -ае (да 1, 2, 4 i 5 знач.). || наз. аблёт, -у,
-аю, -аеш, -ае.
М -лёце, м. (да 1 знач.). || прым. аблётяы, -ае, каго-што. Абкруціць, апавіць чым-н. некалькі разоў. А. шыю шалікам. \\ незак.
АБЛЮБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй; -ая (да 1 знач.; спец.).
-баваны; зак., каго-што. Выбраць сабе каго-,
АБМАЗАЦЬ, -мажу, -мажаш, -мажа; -маж; абмотваць, ^аю, -аеш, -ае. || наз. абмотванне,
-я, н. i абмотка, -і, ДМ -тцы, ж.
што-н. па густу. А. месца для адпачынку. || не- -мазаны; зак., каго-што. 1. Пакрыць, намаАБМАТЬІЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак. аблюбоўваць, -аю, -аеш, -ае.
задь якім-н. рэчывам. А. сцены глінай. 2. ЗаАБЛЯГАННЕ, -ГАЦЬ гл. аблегчы.
брудзіць, запэцкаць. А. рукі фарбай. || незак. зак., што. Ускапаць матыкай зямлю вакол
АБЛЯГЧЬІЦЦА, -лягчуся, -легчышся, абмазваць, -аю, -аеш, -ае. || звау. абмазацца, чаго-н. А. ягадныя кусты.
АБМАЎЛЙЦЦА гл. абмовшца;
-легчыцца; -лягчыўся, -чылася; зак. 1. (7 i 2 -ажуся, -ажашся, -ажацца; -ажся; незак.
ас. не ўжыв.). Стаць больш лёгкім, простым. абмазвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
АБМАХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня2. Вызваліцца ад цяжару (маральнага, абмазка, -і, ДМ -зцы, ж. (да 1 знач.) / це, -нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. 1. Мафізічнага). Душа аблягчылася. 3. Спаражніць абмазванне, -я, н.
хаючы чым-н., абдаць струменем паветра
сабе кішэчнік, страўнік (разм.). || незак. абляАБМАЗГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; (звычайна для ахаладжэння). 2. Ачысціць,
пацца, -аюся, -аешся, -аецца.
-гаваны; зак., што (разм.). Toe, што i абду- змахнуць што-н., махнуўшы чым-н. А. пыл з

АБЛ—АБМ

19
АБМЁСЦІ, -мяту, -мяцеш, -мяце; t-мяцём,
паліцы. A. стол. || незак. абмахваць» -аю, -аеш,
-ае. || звар. абмахнуцца, -нуся, -нешся, -мецяце, -мятуць; -мёў, -мяла, -мяло; -мяцд;
-нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; незак. -мецены; зак., каго-што. Змятаючы, змахваючы, ачысціць ад пылу, снегу i пад. А.
абмахвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБМАЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., венікам валёнкі. || незак. абмятаць, -аю, -аеш,
каго-што. 1. Памацаць з усіх бакоў з мэтай -ае.
АБМЁШВАННЕ, АБМЁШВАЦЬ, АБагляду. Доктар абмацаў хворага. 2. перан.
Знайсці, намацаць, выявіць, шукаючы. Л. МЁШКА гл. абмяшадь.
яблыкі ў торбе. Бяда, калі абмацаюць банАБМІНАННЕ гл. абмяць.
дыты. Ц незак. абмацваць, -аю, -аеш, -ае.
АБМІНАЦЬ1 гл. абмінуць.
АБМАЧЬІЦЬ, -мачу, -мочыш, -мочыць;
АБМШАЦЬ2 гл. абмяць.
-мочаны; зак., каго-што. Зрабіць мокрым,
АБМІНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
намачыць. Дождж абмачыў усяго да нітачкі. || -нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. 1. Прайсці,
незак. f абмочваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. праехаць міма каго-, чаго-н. А. веску. 2. Рухаабмачыцца^ -мачуся, -мочышся, -мочыцца; ючыся хутчэй, абагнаць каго-, што-н. А. пенезак. абмочвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
шахода. 3. He зачаліць, не закрануць. Куля
АБМЕЖАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. мяне абмінула. 4. перан. Пазбегнуць, унікнуць
(спец.). Прыстасаванне, якое абмяжоўвае дзе- чаго-н. (часцей з адмоўем). Злачынцу не а.
янне чаго-н. А. хуткасці. Сашнікі сеялак за- кары. || незак. абмінаць, -аю, -аеш, -ае.
бяспечаны абмежавальнікамі глыбіні.
АБМОВІЦЦА, -моўлюся, -мбвішся, -моАБМЕЖАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які прадугле- віцца; зак. 1. Агаварыцца, сказаць не тое,
джвае абмежаванне; накіраваны на абмежа- што трэба. 2. Нечакана, між іншым сказаць
ванне. Абмежавальныя меры.
тое, пра што не варта было ўпамінаць. 0 He
АБМЕЖАВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. абмовііша (ні адным) словам (разм.) — нічога
абмежаваць. 2. Правіла, якое абмяжоўвае не сказаць, змоўчадь. || незак. абмаўляцца,
пэўныя дзеянні, ставіць каго-, што-н. у пэў- -ляюся, -ляешся, -ляецца.
ныя рамкі. А. ў выкарыстанні выбуховых рэны- АБМОКЛЫ, -ая, -ае. Змакрзлы, мокры. А.
ваў.
армяк.
АБМЕЖАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Нязначны,
АБМОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -мок, -кла;
невялікі. Абмежаваныя грашовыя сродкі. 2. пе-абмокні; зак. Стаць мокрым, змокнуць. А. на
ран. Пра чалавска: неразвіты, недалёкі, ад- дажджы. || незак. абмакаць, -аю, -аеш, -ае.
сталы. А. чалавек. || наз. абмежаванасць, -і, ж.
АБМОТВАННЕ гл. абматаць.
АБМЕЖАВАЦЦА, -мяжуюся, -мяжуешся,
АБМОТВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. абматацца,
-мяжуецца; -мяжуйся; зак. He пайсці ў сваіх -таць.
дзеяннях далей чаго-н., задаволіцца чым-н. А.
АБМОТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
дасягнутым. \\ незак. абмяжоўвацца, -аюся, гл. абматаць. 2. Toe, чым абматаны што-н.
-аешся, -аецца.
(спец.). Ізаляцыйная а. 3. звычайна мн. Доўгія
АБМЕЖАВАЦЬ, -мяжую, -мяжуеш, -мя- палосы матэрыі для абмотвання ног ад чаражуе; -мяжуй; -межаваны; зак., каго-што. Па- вікаў да кален. Салдацкія абмоткі. || прым.
ставіць у пэўныя рамкі, межы; звузіць чьпо-н. абмотачны, -ая, -ае.
сферу дзейнасці. А. дакладчыка рэгламентам.
АБМОЧВАЦЦА* -ВАЦЬ гл. абмачыць.
А. права ўвозу. || незак. абмяжоўваць, -аю,
АБМЎЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
-аеш, -ае. || наз. абмежаванне, -я, н.
што. Пашкодзіць скуру трэннем, нацерці. А.
АБМЁЖАК, -жка, мн. -жкі, -жкаў, м. Toe, ногі. || незак. абмульваць,-аю, -аеш, -ае.
што i узмежак.
АБМУНДЗІРАВАННЕ, -я, н. 1. гл.
АБМЁН, -у, м. 1. гл. абмяняць, -цца. 2. У абмуназіраваць. 2. Камплект ваеннага форэканоміцы: працэс руху тавараў як форма меннага адзення. Афіцэрскае а.
размеркавання вырабленых ірамадствам каАБМУНДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
штоўнасцей. O Абмен рэчываў — сукупнасць -руй; -раваны; зак., каго-што. Забяспечыць
прадэсаў, якія адбываюцца ў арганізме пры абмундзіраваннем (у 2 знач.). А. армію. || незасваенні ежы.
зак. абмуцдзіроўваць^ -аю, -аеш, -ае. Ц звар.
АБМЁННЫ,-ая, -ае. Які служыць для абмуцдзіравацца, -руюся, -руешся, -руеіша;
абмену чаго-н. А. пункт. Абменная аперацыя. -руйся; звар. абмуцдзіроўвацца, -аюся, -аешАБМЁНЬВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. абмяняцца, ся, -аецца. || наз. абмуццзіраванне, -я, н. i
абмуцдзіроўка, -і, ДА/-роўцы, ж. (разм.)- ||
-ць.
АБМЁРАЦЬ,-аю, -аеш, -ае; -раны; зак., прым. абмундзіровачяы, -ая, -ае.
каго-што. 1. Toe, што i памераць (у 1 знач.).
АБМУНДЗІРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і,
2. Адмераць менш, чым трэба, ашукаць. А. -ровак, ж. (разм.)- 1. гл. абмундзіраваць. 2.
пакупніка. || незак. абмерваць, -аю, -аеш, -ае / Toe, што i абмундзіраванне. Летняя а. \\ прым.
абмяраць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абмер, -у, м. i абмуцдзіровачны, -ая, -ае.
абмерванне, -я, н. || прым. абмерны,-ая, -ае.
АБМУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
АБМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты лёдам, -раваны; зак., што. Абкласці цэглай, каменнем што-н., замацоўваючы цэментам, глінай i
шэранню, абледзянелы. Абмерзлыя дрэвы.
АБМЁРЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -мёрз, пад. А. касцёл. || незак. абмуроўваць, -аю,
-мерзла; -ні; зак. Пакрыцца лёдам, шэранню, -аеш, t -ае. || наз. абм^роўванне, -я, н. i
абледзянець. Дарога абмерзла. || незак. абмя- абмуроўка, -і, ДМ -роўцы, ж. || прым.
абмуровачш,-ая, -ае.
рзаць, -аю, -аеш, -ае.
АБМУРОУКА, -і, ДМ -роўцы, ж. (спец.).
АБМЕРКАВАЦЬ, -мяркую, -мяркуеш,
1. гл. абмураваць. 2. Toe, чым што-н. абмура-мяркуе; -мяркуй; -меркаваны; зак., што. Кавана.
Цагляная а. катла. \\ прым. абмуровачны,
лектыўна абгаварыць што-н., прааналізаваць,
абдумаць i зрабіць вывады. А. даклад. А. новы -ая, -ае (да 2 знач.).
праект статута. \\ незак. абмяркоўваць, -аю, АБМЫВАЦЬ гл. абмыць.
АБМЬІЦЬ, -мыю, -мыеш, -мые; -мыты;
-аеш, -ае; наз. абмяркоўванне, -я, н. || наз.
зак., каго-што. 1. Змыць пыл, бруд, зрабіць
абмеркаваіше, -я, н.
АБМЁРЦІ) абамру, абамрэш, абамрэ; аба- чыстым. А. ногі. А. дзіця. 2. Памыць бялізну
ўсім, многім. А. сям'ю. 3. перан. Адзначыць
мром, t абамраце, абамруць; абмёр, -мерла;
абамры; зак. (разм.). 1. Самлець, страціць якую-н. падзею выпіўкай (разм.)- А. новую
прытомнасць. 2. Знямець ад нечаканага i кватэру. А. прэмію. |) незак. абмывадь; -аю,
моцнага ўзрушэння. А. ад страху. || незак. -аеш, -ае. || звар. абмыцца, -мыюся, -мыешся,
абміраць, -аю, -аеш, -ае; наз. абміранне, -я, н. -мыецца (да 1 знач.); незак. абмывацца,

АБМ—АБН
-аюся% -аешся, -аецца (да 1 знач.)- || наз.
абмыванне, -я, н.
АБМЯЖОУВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. абмежавадца, -ць.
АБМЙКЛЫ, -ая, -ае. 1. Які страціў першапачатковаю цвёрдасць, пругкасць. А. хлеб. 2.
перан. Пра чалавека, характар, які стаў больш
мяккім. Суровы гаспадар ад пахвалы зрабіўся
абмяклым. || наз. абмякласць, -і, ж.
АБМЙКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -мяк, -кла;
-ні; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.) Зрабіцца
мяккім, рыхлым. Хлеб ад віпьгаці абмяк. 2.
Стаць больш мяккім, дабрадушным пад
уплывам чаго-н. (разм.)- Крыклівая жанчына
неяк абмякла i заплакала. || незак. абмаваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБМЯЛЁЛЫ,-ая, -ае. Які абмялеў, мелкі.
Абмялелая затока.
АБМЯЛЁЦЬ гл. мялець.
АБМЯНЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; зак.
1. Зрабіць абмен, памяняцца кім-, чым-н. А.
кватэрамі. 2. Вьтадкова памяняцца якімі-н.
рэчамі. А. шапкамі ў гардэробе. 3. перан. Падзяліцца з кім-н. сваімі думкамі i выслухаць
думкі, погляды субяседніка. А. вопытам. \ незак. абменьвацца, -аюся, -аешся, -аецца. ||
наз. абмен, -у, м.
АБМЯНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -менены;
зак., каго-што. Аддаць адно што-н. i атрымаць замест яго другое. А. кніжку ў бібліятэцы. || незак. абменьваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. абмен, -у, м.
АБМЯРАЦЬ гл. абмераць.
АБМЯРЗАіІЬ гл. абмерзнуць.
АБМЯРКОУВАННЕ, -ВАЦЬ гл. абмеркаваць.
АБМЯРЦВ^ЛЬІ, -ая, -ае. 1. Які страціў
адчувальнасць, нежывы. Абмярцвелая тканка.
Абмярцвелыя ногі. 2. перан. Нерухомы, застылы. А. ад страху твар. || наз. абмярцвеласць, -і, ж.
АБМЯРЦВЁЦЬ гл. мярцвець.
АБМЯТАЦЬ гл. абмесці.
АБМЙЦЬ, абамну, абамнеш, абамне; абамнём, абамняце, абамнуць; абамн'і; абмяты;
зак., што. Прымяць, прыціснуць зверху,
зрабіць шчыльнейшым. А. салому. J| незак.
абмінаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абмінашіе, -я,
н.
АБМЯШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Прылравіць корм (сечку, мякіну, ахрап'е) мукою, бульбай. А. сечку карове. || незак.
абмешваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абмешванне,
-я, н. i абмешка, -і, ДМ -шцы, ж.
АБНАВІЦЦА, -наўлюся, -новішся, -новіцца; зак. 1. Стаць новым, абноўленым. Краіна
абнавілася. 2. Папоўніцца чымсыхі новым. Рэпертуар тэатра абнавіўся. Абнавіўся склад
рэдкалегіі. || незак. абнаўляцца, -яюся, -яешся,
-яецца. | наз. абнаўленне, -я, н.
АБНАВІЦЬ, -наўлю, -новіш, -новіць;
-ноўлены; зак. 1. што. Замяніць устарзлае
чым-н. новым, палоўніць чым-н. новым. А.
рэпертуар. 2. каго-што. Надаць чаму-н. новы
выгляд, паднавіць. А. мэблю. 3. што. Упершыню ўжыць, выкарыстаць новую рэч
(сазм.). А. набытае паліто. \\ незак. абнаўляць,
-яю, -яеш, -яе. || наз. абнаўленне, -я, н.
АБНАДЗЁІЦЬ, -дзею, -дзеіш, -дзеіць;
-дзеены; зак., каго (што). Супакоіць,
абудзіўшы надзею, суцешыць. А. цяжкахворага. || незак. абнадзейваць, -аю, -аеш, -ае.
АБНАРОДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны; зак., што. Абвясціць, апублікаваць
для ўсеагульнага азнаямлення. А. указ. || наз.
абнародаванне, -я, н.
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(Як) вокам (позіркам) абняць (разм.) —
АБОРА2, -ы, мн. -ы, абор, ж. (уст.). Хлеў
вельмі далёкі, як толькі можна ^бачыць. || не- для кароў, кароўнік.
зак. абнімаць, -аю, -аеш, -ае / (радзей)
АБОРКА1, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. Неабдымаць, -аю, -аеш, -ае.
вялікая, тонкая вяровачка; шпагаціна. ПераАБО, злуч. 1. размеркавальны. Ужыв. для вязаць пакунак аборкай.
АБНАСЁНІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніць; супастаўлсння членаў сказа i сказаў з узаеАБОРКА2. -ркі, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
-нены; зак., што (спец.). Засеяць насеннем мным выключэннем, паказваючы на катэПалоска матэрыі, прышытая складкамі ці
ніву, зямлю. Лісцёвыя пароды абнасенілі ўча- гарычнасць выбару аднаго з ix. Або заўтра, зборкамі на адзенні. Сукенка з аборкамі.
стак лесу. \\ незак. абнасеньваць, -аю, -аеш, або паслязаўтра. Або пан, або прапаў (прыкаАБОРКА3, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
-ае.
зка). Пашукай на паліцы або ў шафе. Дрыгва (спец.). Друкарскі набор укарочанымі радкамі
АБНАСІЦЦА, -нашуся, -носішся, -носіц- зацягне кожнага, хто аступіцца або зробіць вакол якога-н. малюнка, табліцы i пад. Тэкст
ца; зак. (разм.). 1. Знасіць сваё адзенне. А. за неасцярожны крок. 2. пералічальна-размеркава-у аборку.
гады вучобы. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Ад нашэн- льны. Аб'ядноўвае члены сказа i сказы пры
АБОРТ, -у, М -рце, мн. -ы, -аў, м. Дачаня стаць зручным, прывычным. Боты абна- пералічэнні. Каго ты ні вазьмі, дык гэта або
сіліся, не ціснуць. \\ незак. абношвацца, -аюся, рабочы, або калгаснік, або інтэлігент. 3. далу- снае адвольнае або штучнае спыненне цяжарнасці, выкідыш.
-аешся, -аецца.
чальны. Ужыв. для злучэння розных назваў
-ая, -ае. Які знаходзіцца ўбаку
АБНАСІЦЬ, -нашу, -носіш, -носіць; -но- аднаго i таго ж паняцця, для паяснення, у ад АБОЧНЫ,
дарогі. Ішлі абочнымі сцежкамі.
шаны; зак., што (разм.). Панасіўшы адзенне, знач. іншымі словамі, гэта значыць. Берагаабутак, зрабіць яго зручньгм, прывычным. А. выя ластаўкі, або беражанкі, спрытна ляталі АБОЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. Бакавая
новыя чаравікі. || незак. абношваць, -аю, -аеш, над вадой. 4. у знач. пытальнай часціцы. частка, край дарогі, пуці i пад. З'ехаць на абочыну.
-ае.
Ужыв. у пачатку пытальных сказаў у знач.
АБПАЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Абпаленае
АБНЕМАГЧЬІ, -немагу, -няможаш, -ня- «хіба?», «няўжо?» (разм.). Або ты не ведаеш
месца. Сасна з абпалінай.
можа; -нямог, -немагла, -ло; -немажы; зак. пра гэта?
АБПАЛІЦЬ, -палю, -паліш, -паліць; -па(разм.)- Страціць здароўе, сілы, абнядужаць.
АБОГАТВАРЬІЦЬ, абогатвару, абогатвоАбнемагла жанчына. \\ незак. абнемагаць, -аю, рыш, абогатворыць; абогатвораны; зак., каго- лены; зак., што. 1. Прымусіць абгарэць,
абвугліцца з усіх бакоў. Маланка абпаліла
-аеш, -ае.
што. Аднесціся з захапленнем, з любасцю да
АБНЁСЦІ, -нясу, -нясеш, -нясе; -нясём, каго-н., узняць на ўзровень славы. А. паэта. ствол елкі. 2. Апрацаваць выраб з гліны i пад.
-несяце, -нясуць; -нёс, -несла; -нясі; -не- А. героя. \\ незак^ абогатвараць, -аю, -аеш, -ае. агнём. А. гаршкі. || незак. абпальваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. абпальванне, -я, н. i абпал,
сены; зак. 1. каго-што. Пранесці каго-, || наз. абогатварэнне, -я, н.
-у, м. (да 2 знач.; спец.). Абпал цэглы.
што-н. вакол каго-, чаго-н. А. вакол стала. 2.
АБОДВА7 абодвух, Т абодвума, м. i н.; ж.
АБПАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які служыць
што чым. Абгарадзіць, акружыць сцяною i абедзве, абедзвюх,
Т абедзвюма; ліч. зб. Як
пад. А. сад парканам. 3. каго (што). Падыхо- той, так i другі. Абодва сыны служаць у арміі. для апрацоўкі агнём, тэмпературай, прызнадзячы да кожнага, пачаставаць. А. усіх пача- Абедзве дачкі вучацца. Абедзвюма рукамі тры- чаны для абпальвання. Абпальныя печы.
АБПАіЫІІЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
стункамі. 4. каго (што). Частуючы, пра- мацца (перан.: даражыць чым-н.; разм).
спецыяліст па абпальванню. А. вапны. Ц ж.
пусціць каго-н. А. свата за сталом. || незак.
АБОДЦЗЕ, -я, н., зб. Абады. Гнуць а.
абпалыпчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
абносіць, -ношу, -носіш, -носіць.
АБОДНЫ гл,'вобад.
АБПАЎЗЦІ, -паўзу, -паўзеш, -паўзе; -паўАБНІМАЦЦА, -ЦЬ гл. абняцца, -ць.
АБОЕ, аба'іх, ліч. зб. Як той, так i другі; як зём, -паўзяце, -паўзуць; -поўз, -паўзла, -ло;
АБНІМЫ, -аў. Toe, што i абдымкі. А. сятая, так i другая; як тое, так i другое. Жонка -паўзі; зак., каго-што. Прапаўзці вакол ці
броў.
АБНОСЮ, -аў, адз. абносак, -ска, м. мужу нешта шэпча i абое выходзяць. 0 Абое міма каго-, чаго-н. Мурашкі абпаўзлі пера(разм.). Падношанае, пашарпанае адзенне, рабое (разм. неадабр.) — пра людзей, падоб- шкоду. || незак. абпаўзаць, -аю, -аеш, -ае.
АБПІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
абутак. Хадзіць у абносках. Насіць чужыя а. ных у чым-н., вартых адзін аднаго (па якіх-н.
-лаваны; зак., што. Toe, што i апілаваць. А.
АБНОЎКА, -і, ДМ -ноўцы, мн. -і, -новак, адмоўных якасцях).
АБОЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Група фурма- бервяно. || незак. абпілоўваць, -аю} -аеш, -ае. ||
ж. (разм.). Новая, нядаўна набытая рэч (звынак, падвод з людзьмі або грузам. А. з фура- наз. абтлоўванне, -я, н. i абпілоўка, -і, ДМ
чайна адзенне). Надзець абноўку.
жом. 2. Сукупнасць транспартных сродкаў -лоўцы, ж.
АБНОШВАЦЦА, -ЦЬ гл. абнасіцца, -ць.
АБПЛАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
АБНІОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., спецыяльнага прызначэння. Абозы з раненымі.
каго-што. 1. Панюхаць з усіх бакоў. Мя- 0 Плесціся ў абозе (разм.) — цягнуцца ў хва- што (разм.)- Плаваючы, пабываць усюды, у
дзведзь абнюхаў барсукову нару i пайшоў. 2. сце, адставадь ад усіх. || прым. абозны, -ая, розных месцах. А. усе моры i акіяны.
АБПЛЁСЦІ, -ляту, -ляцеш, -ляце| -ляцём,
Знайсці, нюхаючы; знюхаць. Сабака абнюхаў -ае.
АБОЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Абозны воз- -лецяце, -лятуць; -лёў, -ляла, -ло; -ляці;
след. Сусвдка ўсё абнюхала (перан.: пранюхала, выведала). || незак. абнюхваць, -аю, чык, фурман. 2. Ваеннаслужачы абозных час- -лецены; зак^ кого-што^ Toe, што i аплесці. ||
цей (разм.). 3. перан. Той, хто адстае, пляцец- незак. абплятаць, -аю, -аеш, -ае.
-аеш, -ае.
АБПЛЬІСЦІ / АБПЛЬІЦЬ, -лыву, -лывеш,
АБНЯДЎЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; зак. ца ў хвасце (разм.). Раўняцца na перадавіках,
-лыве; -лывём, -лывяце, -лывуць; -лыў,
Страціць сілы, здароўе, аслабець. Абнядужаў a не na абозніках.
АБОЗНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Халодная -лыла, -ло; зак., каго-што. Праплысці міма ці
дзед. 1 незак. абнядужваць, -аю, -аеш, -ае.
АБНЯСЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лавіш, -лавіць; будыніна, дзе знаходзяцца калёсы, сані i пад. вакол каго-, чаго-н. А. скалу. || незак. абплываць, -аю, -аеш, -ае.
-лаўлены; зак., каго-што. Распаўсюдзіць ня- На зіму калёсы паставілі ў абозню.
АБОІ, -яў. Шырокія палосы паперы з узоАБПОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
добрую славу пра каго-, што-н.; зганьбіць. А.
чалавека. || незак. абнеслаўляць, -яю, -яеш, рамі (у мінулым таксама тканіна) для абклей- каго-што. Поўзаючы, пабываць у розных
-яе / абняслаўліваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. вання сцен у памяшканнях; шпалеры. || прым. месцах. Дзіця абпоўзала ўввсь пакой. || незак.
абпоўзваць, -аю, -аеш, -ае.
(дзеянне) абнеслаўленне, -я, н., абняслаўлі- абойны, -ая, -ае. Абойная фабрыка.
АБОЙМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. МеАБПРАМЁНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
ванне, -я, н. i (стан) абнясла^ленне, -я, н.
АБНЙЦЦА, абнімуся, абнімешся, абн'імец- талічная рамка для патронаў, якая ўстаўляец- зак. Падвергнуцца ўздзеянню якіх-н. прамяца / (радзей) абдымуся, абдымешся, абдымец- ца ў магазінную каробку агнястрэльнай зброі. нёў.
АБПРАМЁНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
ца; абняўся^ -нялася, -лося; абнім'іся / (ра- А. патронаў. 2. Скаба, абруч i пад., якія слудзей) абдым'іся; зак. Абняць адзін аднаго. А. жаць для замацавання частак машын, збуда- зак., каго-што. Накіраваць на каго-, што-н.
пры сустрэчы. || незак. абнімацца, -аюся, ванняў i пад. (спец.). Жалезабетонная а. 3. пе- прамені, падвергнуць уздзеянню якіх-н. пра-аешся, -аецца / (радзей) абдымаційц -аюся, ран. Рад, набор чаго-н. (пра тое, што з'яўля- мянёў. || незак. абпраменьваць, -аю, -аеш? -ае.
ецца адно за адным; разм., часцей неадабр.)- || наз. абпраменьванне, -я, н. i абпрамяненне,
-аешся, -аецца.
-я, н. Радыеактыўнае а.
АБНЙЦЬ, абніму, абн'імеш, абн'іме / (ра- Цэлая а. аргументаў.
АБОЙМЫ, -аў, адз. няма. Абрамленне,
АБПЬІРСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
дзей) абдыму, абдымеш, абдыме; абняў,
акружэнне.
Азёры
ў
пышных
абоймах
лазы.
каго-што. Toe, што i апырскаць. || незак.
-няла, -ло; абнім'і / (радзей) абдым'і; абняты;
АБОЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Майстар, абпырскваць, -аю, -аеш, -ае. || аднакр. абпырзак., каго-што. 1. Ласкава абхапіць рукамі
снуць, -ну, -неш, -не; -ні. || звар. абпыркаго-, што-н. для выражэння сардэчных спецыяліст па абіўцы мэблі, дзвярэй.
адносін. Маці пяшчотна абняла сына. 2. АкіАБОЛТУС, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм. ла- скацца, -аюся, -аешся, -аецца; незак. абпырнуць, ахапіць позіркам. He a. вачамі прасторы янк.)- Дурань, гультай, нядбайнік.
сквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
палёу. 3. Акружыць з розных бакоў. Маладыя
АБПЙЧЫ, -пяку, -пячэш, -пячэ| -пячом,
АБОРА1, -ы, мн. -ы, абор, ж. (уст.) Тонкія
рабіны абнялі сядзібу. Пажар абняў сяло (пе- вяровачкі ў лапцях, якімі абмотваюцца -печаце, -пякуць; -пёк, -пякла, -ло; -пячы;
ран.). 4. перан. Ахапіць, авалодаць (пра па- анучы. Развязаліся аборы. || прым. аборачны, -печаны; зак., кагр-штр. Тое; што i апячы. ||
чуцці). Лясны спакой абняў душу лагодай. 0 -ая, -ае.
незак. абпякаць, -аю, -аеш, -ае.
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АБРАМЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., што.
АБПЯЧЬІСЯ, -пяхуся, -пячэшся, -пячэц1. гл. абраміць. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Акруца; -пячомся, -печацеся, -пякуцца; -пёкея,
-пяклася, -лося; -пячыся; зак. Toe, што i апя- жаць што-н. як бы рамкай. Галаву абрамлялі
чыся. || незак. абшкацца, -аюся, -аешся, пышныя валасы.
АБРАІШІК, -а, мн. -і, -аў, м. (высок.). 1.
-аецца.
Той, хто абраны кім-н. для выканання якіх-н. гнуўшы край чаго-н. А. хусцінку. || незак.
АБРАБАВАННЕ, -ВАЦЬ гл. рабаваць.
АБРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіць; -роб- абавязкаў. Дэпутаты — абраннікі народа. А.абрубліваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абрубліванлены; зак. 1. што. Апрацаваць, дагледзець. А. лё'су (перан.)- 2. Любімы чалавек, каханак. А. не, -я, н.
АБРЎС, -а, мн. -ы, -аў, м. Кавалак тканіны
зямлю. 2. што. Апрацоўваючы, гтрыдаць capija. || ж. абранніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым.
спецыяльнага вырабу, якім засцілаюць стол;
чаму-н. патрэбны выгляд, якасць. А. каштоў- абралніцкі, -ая, -ае.
настольнік.
Кужэльны а. || прым. абрусны, -ая,
АБРАСЁЛЫ, -ая, -ае. Мокры ад расы, паны камень. 3. каго-што. Запэцкаць, забрудзіць
-ае / абрусавы, -ая, -ае. Абруснае палатно.
чым-н. (разм.). А. адзенне граззю. \\ незак. крьпы расою. А. куст.
АБРУСЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў рускім па
АБРАСІЦЬ, -рашу, -росіш, -росіць; -роабрабляць, -яю, -яеш, -яе.
АБРАД, -у, ДМ -дзе, мн. -ы, -аў, м. Сукуп- шаны; зак., што. 1. Змачыць крошіямі расы. мове, звычаях, культуры. || наз. абруселасць,
насць строга акрэсленых дзеянняў, якімі су- А. ногі. 2. Пакрыць кроплямі вадкасці. До- -і, ж.
АБРУСЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Зрабіцца
праваждаецца выкананне рэлііійных рьпуалаў жджык вясновы абрасіу зямлю. || незак.
рускім па мове, звычаях, культуры. || наз.
або бытавых традьшый. А. хрышнэння. Вясе- аброшваць, -аю, -аеш, -ае.
АБРАСЦ^, -сту, -сцеш, -сце; -сцём, абрусенве, -я, н.
льны а. || прым. абрадаш, -ая, -ае / абрадны,
АБРЎЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Вузкі драў-сцяце, -стуць; -рос, -расла, -ло; зак., чым. 1.
-ая, -ае.
Зарасці, пакрыцца яхой-н. расліннасцю, ва- ляны ці металічны вобад, які набіваецца на
АБРАДАВАЦЦА, -ЦЬ гл. радавацца, -ць.
АБРАДЗШіЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; ласамі, слоем чаго-н. А. мохам (таксама пе- бочку, кадушку i пад. для змацавання клёпак.
ран.: апусціцца, адзічэць; разм.)- А. барадой. 2. Сагнутая ў кольца пласціна (або стрыжань,
зак. (разм.). Toe, што i абрадзіцца.
прут i пад.). Пмнастычны а. \\ прым. абручны,
АБРАДЗІЦЦА, -раджуся, -родзішся, -ро- А. тлушнам. А. граззю (перан.: стаць неахай- -ая, -ае^
дзіцца; зак. (разм.). Нарадзіць. Абрадзілася ным, брудным; разм.). 2. перан. Набыць
АБРЎШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца;
многа ўсяго, стварыць што-н. вакол сябе,
маладзіца.
1. гл. рушыцца. 2. перан., на каго-што.
АБРАДНАСЦЬ, -І, МН. -І, -ей, ж. 1. каля сябе (разм.). А. гаспадаркай. Вуліца абра- зак.
Імкліва напасці. А. з пагрозамі. А. на ворага. ||
Сістэма абрадаў. Зімовая народная а. 2. Абра- сла новымі дамамі. || незак. абрастаць, -аю, незак. абрушвацца, -аюся, -аешся, -аецца (да
-аеш, -ае. || наз. абрастанне, -я, н.
давы звычай. Выконваць усе абраднасці.
2 знач.). || наз. абрушэнне, -я, н.
АБРАЎНАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нуАБРАЖАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (кніжн.).
АБРУШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны;
Той, хто абражае каго-н. || ж. абражжльшца, ецца; зак. Зрабіцца роўным, гладкім; выраў- зак., што. 1. гл. рушыць. 2. перан., на кагоняцца (аб краях, паверхні чаго-н.). Свежы на- што. Накіраваць усю сілу гневу, клопатаў i
-ы, мн. -ы, -ніц.
АБРАЗ, -а, мн. -ы, -оў, м. Малюнак Бога сып абраўнавауся гшд коламі машын. || незак.пад. А. лютасць на ворага. || незак. абрушваць*
або святога ў выглядзе партрэта ў фарбах як абраўноўвацца, -аецца.
-аю, -аеш, -ае.
АБРАЎНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
прадмет рэлігійнага пакланення. У хаце на
АБРЬкВАК, -рыўка, мн. -рыўкі, -рыўкаў, м.
покуці віселі абразы. \\ памянш. абразок, -зка,-наваны; зак., што. Зрабіць роўным, гладкім Адарваны кавалак, частка чаго-н. А. паперы.
(край, паверхню чаго-н.)- А. грады. || незак. А. калючага дроту. Абрыўкі ўспамінаў (перан.).
мн. -зкі, -зкоў, м.
АБРАЗА, -Ы, МН. -Ы, абраз, ж. 1. гл. абраўноўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. абраўноўва- || прым. абрывачны, -ая, -ае.
абразіць. 2. Абразлівае слова, абразлівы ўчы- нне, -я, н.
АБРЫВАЦІІА гл. абарвацца.
АБРАЦЬ, абяру, абярэш, абярэ; абяром,
нак. Цяжкая а.
АБРЫВАЦЬ1-2 гл. абарваць1-2.
АБРАЗАННЕ, -я, н. 1. гл. абрэзаць. 2. абераце, абяруць; абяры; абраны; зак., кагоАБРЬІВІСТЫ, -ая, -ае. Круты, з абрывамі.
Рэлігійны абрад у яўрэяў i мусульман, звя- што. Toe, што i выбраць. А. дэпутата. \\ не-А. бераг. || наз. абрывістасць, -і, ж.
заны з выдаленнем крайняй плоці ў хлопчы- зак. абіраць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абранне, -я,
АБРЫДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
н.
каў.
Апрацівець, апрыкраць, прыесціся. Яму абрыАБРАШ^ЦІЦЬ, -шэчу, -шэціш, -шэціць; далі пошлыя анекдоты. || незак. абрыдваць,
АБРАЗАЦЦА, -ЦЬ гл. абрэзацца, -ць.
АБРАЗІНА, -ы, мн. -ы, -з'ін, ж. (разм. ла- -шэчаны; зак., што. Зрабіць рашотку на -аю, -аеш, -ае.
янк.). Агідны, брыдкі твар, a таксама благі чым-н. А. акно. || незак. абрашэчваць, -аю,
АБРЬІДЗЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; абрыдзеў,
-аеш, -ае. || наз. абрашэчванне, -я, н.
чалавек.
-дзела / абрыд, -дла; зак. Toe, што i абрыдаць.
АБРОЖАК, -жка, мн. -жкі, -жкаў, м. (абл.).
АБРАЗШДА, -ражуся, -разішся, -разіцца;
АБРЬІДЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які абрыднуў,
-разься; зак. Адчуць сябе абражаным, знява- Раменьчык, які надзяваецца на шыю жывёле; надакучыў. А. халодны дождж.
жаным, моцна пакрыўдзііша. || незак. нашыйнік. Надзець сабаку а. || прым. аброжа- АБРЬІДНУЦЬ, -ну, -неш, -не; абрыднуў,
чны, -ая, -ае.
абражацца, -аюся, -аешся, -аецца.
-нула i абрыд, -дла; абрыдні; зак. (разм.).
АБРОК1, -у, м. (гіст.). У час прыгону: нату- Toe, што i абрыдаць. Хлеб ніколі не абрыдне.
АБРАЗЕЦЬ, -ражу, -разіш, -разіць; -разь;
-ражаны; зак., каго-што. Пакрыўдзіць, надта ральны або ірашовы падатак, які спаганяўся
АБРЬІЗГЛЫ, -ая, -ае. Пра малако, якое
ўнізіць. А. словам. А. дзеяннем. \\ незак. памешчыкамі з сялян; чынш. Збіраць а. || пачало скісаць. Абрызглае малако.
абражаць, -аю, -аеш, -ае. | наз. абржза, -ы, ж. прым. аброчны, -ая, -ае. А. селянін (які
АБРЬкЗГНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -гне;
АБРАЗЙ, -оў, адз. -зок, -зка, м. (спец.). плаціць аброк).
абрызг, -гла; зак. Набыць кіслы смак,
АБРОК, -у, м. Корм для коней, звычайна закіснуць (пра малако). Малако абрызгла. \\ неЖанр лірычных мініядюр у беларускай прозе,
у якіх адлюстроўваецца ўнутраны свет чала- авёс. He даўшы аброку, не бі кіем na боку зак. абрызгаць, -ае.
(прыказка).
|| прым. аброяны, -ая, -ае. Абровека. || прым. абразковы, -ая, -ае.
АБРЫКОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Паўднёвае
АБРАЗЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, які нясе ў сабе чная торба.
фруктовае дрэва з жоўта-чырвонымі саАБРОСЛЫ, -ая, -ае. Які зарос, пакрыўся лодкімі пладамі з буйной костачкай, a такабразу. Абразлівыя словы. || наз. абразлівасць,
расліннасцю, валасамі, шчаціннем. Аброслая сама плод гэтага дрэва. || прым. абрыкосавы,
-і, ж.
алешнікам
канава. Аброслыя шчокі.
АБРАЗЎМІЦЦА, -млюся, -мішся, -міцца;
-ая, -ае / абрыкосны, -ая, -ае. Абрыкосавы
АБРОЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Прадмет ву- джэм. Абрыкосная костачка.
-мся; зак. Абдумацца, стаць разважлівым. 3
пражы,
які
надзяваецца
каню
на
галаву.
Трыгадамі абразумілася.
АБРЬІНУЦЦД. -нуся, -нешся, -нецца;
АБРАЗЎМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; -зум; маць каня за а. Трымаць на аброці (песан.: у -нься; зак. 1. Раптам упасці зверху, абваліцца.
строгасці,
у
паслушэнстве).
||
прым.
аброцевы,
-млены; зак., каго (разм.). Пераканаць, прыСтоль абрынулася. 2. перан., на каго-што. 3
-ая, -ае.
мусіць абдумадца. А. дурасліўца.
вялікай сілай напасці, наваліцца; нечакана
АБРОШВАЦЬ
гл.
абрасіць.
АБРАКАДАБРА, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж.
спасцігнуць каго-, што-н. А. на ворага. Гора
АБРЎБАК, -бка, мн. -бкі, -бкаў, м. 1. Адсе- абрынулася на бацькоў. || незак. абрынацца,
(кніжн.). Бяссэнсавы, незразумелы набор
слоў [ад лацінскай назвы мапчнага заклінан- чаная частка дрэва, палена i пад. 2. Toe, ад -аюся, -аешся, -аецца.
чаго адсечана якая-н. частка. A. xeacma. ||
ня].
АБРЬІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -рынь;
прым. абрубачны, -ая, -ае.
АБРАМІЗІЦЦА гл. рамізіцца.
-нуты; зак., што. 1. Імкліва абрушыць што-н.
АБРУБІЦЬ1, -рублю, -рубіш, -рубіць; на каго-, што-н. А. на ворага глыбы камення.
АБРАМІЦЬ, -МЛЮ, -МІШ, -МІЦЬ; -млены;
зак., што (спец.). Уставіць у раму. А. пар- -рублены; зак., што. Адсячы частку чаго-н., 2. перан. 3 вялікай сілай накіраваць што-н. на
трэт. || незак. абрамляць, -яю, -яеш, -яе. || падкарочваючы, падраўноўваючы. А. жэрдку. каго-н. А. усю злосць на бюракратаў. || незак.
|| незак. абрубліваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абрынаць, -аю, -аеш, -ае.
наз. абрамленне, -я, н.
АБРАМЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. абраміць. 2. абрубліванне, -я, н. i абрубнл, -і, ДМ -бцы, ж.
АБРЬІС, -у, мн. -ы, -аў, м. Лінія, якая
Toe, што абрамлядь (у 2 знач.) што-н., рамка,
АБРУБЙДЬ2, -рублю, -рубіш, -рубіць; абмяжоўвае прадмет адной вонкавай рысай;
акружэнне. Прыгожае а. партрэта.
-рублены; зак., што. Падрубіць, падшыць, за- контур. || прым. абрысны, -ая, -ае.

АБР—АБР
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АБР—АБС
АБРЫСАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-сусцца; зак. Сгаць бачным, выразным. Удалечьші абрысаваліся скалы. | незак. абрысоўвацца, -асцца.
АБРЫСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
-саваны; зак. 1. што. Абвесці рысай, абчарціць. 2. перан., каго-што. Ахарактарызаваць, f апісаць. А.
сітуацыю.
||
незак.
абрысоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абрысоўка,
-і, ДМ -соўцы, ж. / абрысоўванве, -я, н.
АБРЬІЎ, -рыву, *к. -рывы, -рываў, JW. 1. гл.
абарваць1, -цца. 2. Месца, дзе што-н. абарвана. А. лініі. 3. Круты схіл, адкос берага ракі.
Скочыць з абрыву.
АБРЭВІЗАВАЦЬ гл. рэвізаваць.
АБРЭВІЯТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж.
(кніжн.)- Слова, складзенае шляхам сгарачэння двух ці больш слоў, напр., калгас, ЦЭЦ. ||
прым. абрэвйгтурны, -ая, -ае.
АБРЭД, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Абрэзаны
край, беражок. Кніга з зядёным абрэзам. 2.
Вінтоўка з укарочаным канцом ствала. Страляць з абрэза. 0 У абрэз (разм.) — без лішку,
якраз столькі, колькі можа спатрэбіцца. Грошай у абрэз.
АБРЗДАК, -зка, мн. -зкі, -зкаў, м. Астатак
ад рэзкі чаго-н. Абрэзкі скуры. Абрэзкі дошак.
| прым. абрэзкавы, -ая, -ае.
АБРЗОДЦЦА, -рэжуся, -рэжашся, -рэжацца; -рэжся; зак. Параніць сябе чым-н. вострым; парэзацца. А. асколкам шкла. || незак.
абрэзвацца, -аюся, -аешся, -аецца i абразяцца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБРЗЗАЦЬ, -рэжу, -рэжаш, -рэжа; -рэж;
-рэзаны; зак. 1. што. Адрззаць з краю, з ra
mia. A. пазногці. A. сухія галіны. А. крылы
каму-н. (перан.: пазбавіць каго-н. магчымасці
развівацца, дзейнічаць). 2. што. Параніць
чым-н. вострым, парэзаць. А. палец. 3. перан.,
каго-што. Рэзка перапыніць, прымусіць
змоўкнуць (разм.). А. на першым слове. 4. перан. Паменшыць, скараціць памеры, колькасць чаго-н. А. паёк. || незак. абрэзваць, -аю,
-аеш, -ае / абразаць, -аю, -аеш, -ае. | наз.
абрэзванве, -я, н. (да 1 знач.), абразанне, -я,
н. (да 1 знач.) / абрэзка, -і, ДМ -зцы, ж. (да 1
знач.).
АБРЗК, -а, мн. -і, -аў, м. (гіст.). Горац, які
прымаў удзел у барацьбе супраць царскіх
войск i адміністрацыі.
АБСАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -сад, ж. 1.
Дрэвы, кусты, пасаджаныя ўздоўж ці вакол
чаго-н.; насаджэнні. Усцяж шляху зелянела
маладая а. 2. Toe, што i шуфляда (у 2 знач.).
А. ддя акна. \ прым. абсадавы^ -ая, -ае.
АБСАДЗІЦЬ, -саджу, -садзіш, -садзіць;
-саджаны; зак. 1. што чым. Пасадзіць дрэвы,
кусты вакол чаго-н. А. сядзібу бярозамі. 2.
каго. Паваліць каго-н. (разм.). Ён i мядзведзя
абсадзіць. | незак. абсаджваць, -аю, -аеш, -ае.
|| наз. абсаджванне, -я, н. i абсадшц -і, ДМ
-дцы, ж. (спец.). || прым. ібсадачны, -ая, -ае.
(да 1 знач.).
АБСАЛІОТ, -у, М -люце, м. (кніжн.). 1. У
ідэалістычнай філасофіі: вечная нязменная
першааснова ўсяго існага (дух, ідэя, бажаство). 2. Нешта безадноснае, незалежнае, самаіснае. Узвесці ў а.
АБСАЛКУГНЫ, -ая, -ае. 1. Безумоўны, неабмежаваны, узяты па-за ўсякім параўнаннем. Абсалютныя i адносныя паказмыкі. А. нэмпіён (спартсмен-пераможац у мнагабор'і). А.
нуль (тэмпсратура ў -273,15 °С, самая нізкая
тэмпература). 2. Поўны, канчатковы. А. спакой. Абсалютна (прысл.) правільна. Абсалютная большасць (пераважная большасць).

Абсалютная манарзая (самадзяржаўе). А. слых
(слых, які дакладна вызначае вышыню любога тону).
АБСАЛЮТУЗМ, -у, м. Форма дзяржаўнага кіравання, пры якой вярхоўная ўлада
цалкам належыць самадзяржаўнаму манарху;
неабмежаваная манархія. || прым. абсалютысцкі, -ая, -ас.
АБСВІСТАЦЬ, -вішчу, -вішчаш, -вішча;
-вішчы; -вістаны; зак. каго-што. Свістам выказаць каму-н. сваё неадабрэнне, асуджэнне.
А. артыста. || незак. абсшстваць, -аю, -аеш,
-ае.
АБСЁВАК, -ссўка, мн. -ссўкі, -ссвак, м. 1.
Лапінка на ніве, якая засталася незасеянай. 2.
толькі мн. Рэшткі ад прасявання; выссўкі.
Змесці ў кучу абсеўкі. 3. мн., перан. Пра
што-н. дрэннае, непаўнацэннае. Мы ж табе
не абсеўкі якія. || прым. абсеўкавы, -ая, -ас.
АБСЁДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
зак., што (^азм.). Ссдзячы, абмяць. А. крэсла.
|| незак. абседжваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСЁЙВАЦЬ гл. абсеяць.
АБСЁКЧЫ; -сяку, -сячэш, -сячэ; -сячом,
-сечаце, -сякуць; -сек, -кла; -сячы; -сечаны;
зак., каго-што. Toe, што i абсячы. || незак.
абсякаць, -аю, -асш, -ае. || наз. абсяканне, -я,
н.
АБСЕМЯНІЦЬ, -ню, -шш, -шць; -шм,
-меніце, -мяняць; -нёны; зак., каго-што. 1.
Засеяць насеннем. A. none. 2. Toe, што i асемяніць (спец.). || незак. абсемяняць, -яю,
-яеш, -яе. | наз. абсемяненне, -я, н.
АБСЕНТЭІЗМ, -у, м. (кніжн.). Ухіленне
выбаршчыкаў ад удзелу ў выбарах у дзяржаўныя органы. || прым. абсентэісцкі, -ая, -ае.
АБСЕРВАТОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Навуковая ўстанова, абсталяваная для астранамічных, метэаралагічных, геафізічных назіранняў, a таксама будынак, у якім вядуцца
такія назіранні. || прым. абсерваторскі, -ая,
-ае.
АБСЁСІЦ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -сядзе;
зак. (разм.). 1. каго-што. Сесці вакол каго-,
чаго-н. Дзеці абселі вогнішча. 2. каго-што.
Сеўшы ў вялікай колькасці, заняць паверхню
чаго-н. Мухі абселі стол. 3 . (1 i 2 ас. адз. i мн.
не ўжыв.). Пра з'яўленне балячак, сыпу на
губах, твары. Балячкі абселі губы. 4. (1 i 2 ас.
адз. i мн. не ўжыв.). Зрабііша больш шчыльным, апусціцца ўніз. Снег абсеу. Зямля абсела
за нон. 5. Страдіўшы апору ў нагах, звалішха.
Ад страху чалавек абсеу на зямлю. || незак.
абсядаць, -аю, -аеш, -ае.
АБСЁЎ, -севу, м. Toe, што i абсевак.
АБСЁЯЦЬ, -сею, -сееш, -сее; -сей; -сеяны;
зак., што. Правесці сяўбу, засеяць. Абсеялі загоны адборным насеннем. || незак. абсяваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБСІВЕРАЦЬ гл. сівераць.
АБСКАКАір», -сгачу, -скачаш, -сгача;
-сгачы; -скаканы; зак., каго-што. 1. Праскакаць вакол каго-, чаго-н. А. балота. 2. Скачучы, абагнаць. Рысісты конь усіх абскакау на
скачках. 3. перан. Перамагчы, апярэдзіш» у
чым-н. А. канкурэнтаў. || незак. абскакваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБСКАРДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак., што. Падаць афіцыйную скаргу наконт чаго-н., што прызнаецца незаконным,
няправільным. А. судовы прыгавор. \\ незак.
абскарджваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абскжрджанне, -я, н.
АБСКЛЮДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе;
-дуй; -даваны; зак., што. Абчасаць склюдам.
А. бервяно. || незак. абсклюдоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
А Б С К Р З Б Ц І , -рабу; -рабеш, -рабе; -рабём,
-рабяце, -рабуць; -роб, -рэбла; -рабі; -рэбены; зак., што. Скрабучы, ачысціць што-н.

А. моркву. А. бульбіну. || незак. абсжрабацк,
-аю, -аеш, -ае / абскрэбвадь, -аю, -аеш, -ае.
АБСКЎБІЦ» -бу, -беш, -бе; -бём, -бяце,
-буць; -куб, -бла; - й ; -кубаны i -кубены; зак.,
каго-што. 1. Скубучы, ачысціць (ад пер'я). А.
курыцу. 2. Скубучы, зрабіць больш роўным. А.
стог сена. 3. Сашчыпаць, паз'ядаць (траву i
пад.). Авечкі^ абскублі ўсе ўзмежкі. || незак.
абскубаць, -аю, -аеш, -ае / абскубваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБСКУРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн.). Вораг асветы, навукі, цемрашал, рэакцыянер. || ж. абсжурантка, -і, ДМ -тцы, мн.
-і, -так. J прым. абскураншгі, -ая, -ае.
АБСКУРАНТЬІЗМ, -у, м. (кніжн.). Склад
думак, характар дзеянняў абскуранта. Ц прым.
абскураятысцкі, -ая, -ае.
АБСЛІДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны; зак. i незак., каго-што. Зрабіць
(рабіць) агляд, праверку чаго-н. А. жыллёвыя
ўмовы. А. мясцовасць. \\ наз. абследаванве, -я,
н. Легчы ў бальніцу на а.
АБСЛІЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што (разм.). Зрабіць што-н. гладкім, коўзкім.
А. горку. || незак. абслізгваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСЛШІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., каго-што (разм.). Запэцкаць, намачыць
слінай. А. нагруднік. || незак. абслшьвадь, -аю,
-аеш, -ае.
АБСЛЎГА, -і, ДМ -лузе, ж. 1. Сістэма
сродкаў бытавога абслугоўвання насельнілгва;
сэрвіс. На добрым узроўні а. ў горадзе. 2. зб.
Службовы персанал, які абслугоўвае каго-н.
Сабралася на сход а. бальніцы. \\ прым.
абслуговы, -ая, -ас. А. персанал.
АБСЛУГОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; незпк. 1.
каго-што. Выконваць работу, звязаную з задавальненнем чыіх-н. бытавых патрзб. А. хворых. А. пакупнікоў. 2. што. Выконваць работу,
звязаную з эксплуатацыяй машын, станкоў i
пад. А. некалькі станкоў. || зак. абслужыць,
-лужу, -лужыш, -лужыць; -лужаны. || наз.
абслугоўвшне, -я, «..
АБСЛЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кагошто. Вызначыць на слых стан унутраных органаў. А. хворага. || незак. абслухваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБСМАЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -жыцца; зак. Стаць абсмажаным. Мяса абсмажылася. || незак. абсмажвацца, -аецца.
АБСМАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -маж;
-жаны; зак., каго-што. Абпячы з усіх бакоў,
падсмажыць. А. качку. А. кавалак мяса. || незак. абсмажваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
абсмажваяне, -я, н.
АБСМАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; зак., што. Упадабаць што-н. па
смаку. Дзеці абсмакавалі мёд.
АБСМАКТАЦЬ, -макчу, -мокчаш, -мокча;
-макчы; -макганы; зак., што. 1. Пасмакгаць з
усіх бакоў. А. йукерку. 2. перан. Усебакова вывучыць, абдумаць; смакуючы, падрабязна
расказаць аб чым-н. (разм.). А. усё да дробязей. || незак. абсмоктваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСМАЛІЦЦА,
-смалюся,
-смалішся,
-смаліцца; зак. Toe, што i асмаліцца. || незак.
абсмальвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБСМАЛІЦЬ1"2 гл.смаліць1"2.
АБСМЯЙЦЬ, -мяю, -мяеш, -мяе; -мяём,
-меяце, -мяюць; -мей; -мяяны; зак., кагошто. Паказаць каго-, што-н. у смешным выглядзе; высмеяць. Абсмяялі хлопца. А. сквапнасць. || незак. абсмейваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. абсмялше, -я, н.
АБСОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. абсунуцца, -ць.
АБСОХЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сухім. Абсохлае бервяно.
АБСОХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; абсох, -хла;
-сохні; зак. Стаць сухім, высахнуць зверху.
Зямля абсохла. Малако на губах не абсахла ў
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АБСТРАЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
каго-н. (пра таго, хто яшчэ надта малады i
нявопытны; разм.). || незак. абсыхаць, -аю, зак. (разм.)- Пабываць у баях, прьшыкнуць да
баявой абстаноўхі. Навабранцы абстраляліся.
-аеш, -ае.
АБСТРАЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
АБСТАВІЦЦА, -таўлюся, -тавішся, -тавіцца; зак. 1. Паставіць што-н. вакол сябе. Л. каго-што. 1. Адхрыць агонь па кім-, чым-н.
крэсламі. А. кнігамі. 2. Абзавесціся мэбляй А. ворага. А. вышыню. 2. Выпрабаваць у
(разм.)- А. ў новай кватэры. || незак. абстаў- стральбе. А. ружжо. || незак. абстрэльваць,
-аю, -аеш, -ае.
ляцца, -яюся, -яешся, -яецца.
АБСТРАЧЬІЦЬ, -рачу, -рочыш, -рочыць;
АБСТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавіць; -таўлены; зак. 1. каго-што чым. Паставіць што-н. -рочаны; зак., што. Прастрачыць што-н. крувакол каго-, чаго-н. А. трыбуну кветкамі. 2. гом, па краях. А. каўнер. \\ незак. абстрочваць,
што. Уставіць, заставіць што-н. чым-н. А. па- -аю, -аеш, -ас.
АБСГРУГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -руганы;
ліцы кнігамі. А. вокны вазонамі. 3. што. Набыць абстаноўку (у 1 знач.). А. дом мэбляй. А. зак., што. Стругаючы, зрабіць гладкім. А. докабінет. 4. перан., што. Стварыць умовы, шку. || незак. абстругваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСТРЎКЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Наўмысны
абставіны дяя правядзення чаго-н. Добра а.
юбілей. 5. перан., каго-што. Дасягнуць боль- зрыў у знак пратэсту якога-н. мералрыемства
шых поспехаў, апярэдзіць каго-н. у чым-н. шумам, выкрыкамі i пад. Учыніць каму-н.
(разм.). Маладая тканыха абставіла сваіх ся- абструкцыю. || прым. абстружцыйны, -ая, -ае.
бровак. || незак. абстаўляць, -яю, -яеш, -яе.
АБСТРЬІГЧЫ, -СЯ гл. стрыгчы.
АБСТАЛЯВАННЕ, -я, н.Х.гл. абсталяваць.
АБСГР&Л, -у, м. Стральба па якой-н. цэлі
2. Сукупнасць прылад, механізмаў, машын i з некалькіх гармат або ручной зброі. Артыпад., неабходных для чаго-н. Завод аснашнаны лерыйскі а. Узяць пад а. (таксама перан.: пановым абсталяваннем. Лабараторнае а.
чаць рэзка крытыкавадь каго-н).
АБСТУГЙЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -туАБСТАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люс;
-люй; -ляваны; зак., што. Забяспечыць па- піць; зак., каго-што. Стаць вакол каго-,
трэбным абсталяваннем, інвентаром, усім не- чаго-н., акружыць. Дзеці абступілі казачніка.
абходным. А. фізічны кабінет. А. лектарскую Лазняк абступіў возера (перан.). || незак. абзалу нагляднымі дапаможнікамі. || незак. абста- ступадь, -ае.
лёўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. абсталёўванне,
АБСЎНУЦЦА» -нуся, -нешся, -нецца;
-я, н. || наз. абсталяванне, -я, н.
-нься; зак. Toe, што i асунуцца. || незак.
АБСТАНОЎКА, -і, ДМ -ноўцы, ж. 1. Мэ- абсоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
бля, хатнія рэчы. А. кватэры. 2. Умовы,
АБСЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сунь; -нуты;
абставіны, у якіх што-н. адбываецца. Міжна- зак.г што. Toe, што i асунуць. || незак.
родная а. Баявая а. || прым. абстановачны, -ая, абсоўваць, -аю, -аеш, -ае.
-ае.
АБСЎРД, -у, М -дзе, м. Недарэчнасць, бязАБСТАЙЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -таіць; не- глуздзіца. Дайсці da абсурду.
зак. Знаходзіцца ў якім-н. стане. Справа
АБСЎРДНЫ, -ая, -ае. Недарэчны, бязглуабстаіць нядрэнна.
зды. Абсурдная думка. \\ наз. абсурднасць, -і,
АБСТОЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., ж.
каго-што (разм.). Заступацца за каго-, штоАБСУШЬІЦЦА, -сушуся, -сушышся, -сун., абараняць. А. інтарэсы калектыву.
шыцца; зак. Высушыць сваю вопратку. А. ля
АБСТРАГАВАЦЦА, -гуюся, -гуешся, -гу- вогнішча. || незак. абсушвацца, -аюся, -аешся,
ецца; -гуйся; зак. i незак. (кніжн.). У думках -аецца.
АБСУШЬІЦЬ, -сушу, -сушыш, -сушыць;
адарвацца (адрывацца) ад тых ці іншых бакоў, уласцівасцей ці сувязей прадметаў, з'яў з -сушаны; зак., каго-што. Высушыць зверху,
мэтай выдзялення найбольш істотных i зака- кругом. А. мокрае адзенне. \\ незак. абсушваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. абсушванне, -я, н. i
намерных ix прыкмет.
АБСТРАГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; абсушка, -і, ДМ -шцы, ж.
АБСЦЬІСА, -ы, ж. (спец.). Адна з каарды-гаваны; зак. i незак., што (кніжн.). Зрабіць
(рабіць) абсіракцыю (у 1 знач.) чаго-н.; у нат, якая вызначае месца пункта ў прасторы.
думках адкінуць (адкідваць) неістотныя || прым. абсцысяы, -ая, -ае.
ўласцівасці, сувязі прадмета i вылучыць (выАБСЦ^С, -у, м. (спец.). Запаленне тканак
лучаць) яго асноўныя, агульныя ўласцівасці, якога-н. органа з нагнаеннем; гнойны нарыў.
мысліць што-н. адцягнена ад неістотнага.
А. лёгкіх. || прым. абсцэсны, -ая, -ае.
АБСТРАКТНЫ, -ая, -ае. Заснаваны на
АБСЬ&ПАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -плецца;
абстракцыі (у 1 знач.); адцягнены; проціл. зак. Апасці; абваліцца, разваліцца, сыплюканкрзтны. Абстрактныя паняцці. Абстра- чыся. Лісце даўно абсыпалася з дрэў. Склеп
ктнае мысленне. \\ наз. абстрактнасць, -і, ж. абсыпаўся. || незак. абсыпацца, -аецца.
АБСЬІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -сып;
АБСТРАКЦЫЯ, -І, Ж. 1. Мысленнае адцягненне, адасабленнс ад тых ці іншых бакоў, -паны; зак. 1. каго-што. Пасыпаць, пакрыць
уласцівасцей або сувязей прадметаў i з'яў для каго-, што-н. зверху чым-н. сыпкім. А. цувыдзялення істотных ix прыкмет. Пры дапа- крам пірагі. 2. безас, каго-што. Пакрыць
мозе абстракцыі ўзніклі ўсе лагічныя. паняцці. высыпкай. Увесь твар i губы абсыпала. 3.
2. Адцягненае паняцце, тэарэтычнае абагуль- што. Уцяпліць што-н., абкідаўшы зямлёю. А.
зямлёю капцы бульбы. 4. перан., каго-што.
ненне вопыту. Навуковая а.
Шчодра надзяліць каго-н. чым-н. А. падарунАБСТРАКЦЫЯНІЗМ, -у, м. У выяўленчым мастаіггве 20 ст.: крайне фармалістычны камі. А. кампліментамі. \\ незак. абсыпаць,
кірунак, паслядоўнікам якога ўласцівы адрыў -аю, -аеш, -ае. || наз. абсыпанне, -я, н. i
ад рэальнага жыцця i захапленне нагрувашч- абсыпка, -і, ДМ -пцы, ж. (да 1, 2 i 3 знач.).
АБСЯВАЦЬ гл. абсеяць.
ваннем абстрактных форм у выглядзе рознаАБСЙГ, -у, м. 1. Прастора, абшар, далякаляровых плям, мазкоў, ліній. || прым.
гляд. Любавацца абсягам палёў. 2. перан.
абстракцьйойсцкі, -ая, -ае.
АБСТРАКЦЫЯНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, Сфера, галіна дзейнасці каго-, чаго-н. А.
-аў, м. Мастак — паслядоўнік абстракцы- інтарэсаў. \\ прым. абсяжны, -ая, -ае.
янізму. || ж. абстракцыяшстка, -і, ДМ -тцы,
АБСЯДАЦЬ гл. абсесці.
мн. -і, -так.
АБСЯДЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
АБСТРАЛЙНЫ, -ая, -ае. Які пабываў у каго-што. Toe, што i асядлаць (у 1 i 2 знач.).
баях, прывык да баявых умоў, вопытны. А.
АБСЯКАННЕ, -КАЦЬ гл. абсячы i абсесалдат. || наз. абстралянасць, -і, ж.
кчы.

АБС—АБТ
АБСЯЧЬІ, -сяку, -сячэш, -сячэ; -сячом,
-сечаце, -сяхуць; -сек,. -кла; -сячы; -сечаны;
зак. 1. што. Ддсякаючы, аддзяліць. А. сукі на
дрэве. 2. перан., каго. Спыніць, абарваць.
Абсек мяне бацька, не даў слова сказаць. | незак. абсяжаць, -аю, -аеш, -ае. | наз. абсяканне,
-я, н.
АБСЯЧЬІСЯ, -сякуся, -сячэшся, -сячэцца;
-сячомся, -сечацеся, -сяхуцца; -секся, -лася,
-сячыся; зак. Toe, што i асячыся (у 2 знач.). ||
незак. асяжацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБТАЛЫ, -ая, -ае. Які абтаў, вызваліўся ад
лёду, снегу зверху, па краях. А. бераг ракі.
АБТАПТАЦЦА, -тапчуся, -топчашся, -топчацца; -тапчыся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв).
Стадь абтаптаным, уталтацца. Снег абтаптаўся. 2. Знасіць, стаптадь абутах. Зусім
абтаптаўся, няма чаго на ногі насунуць. \\ незак. абтоптвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБТАПТАЦЬ, -тапчу, -топчаш, -топча;
-тапчы; -таптаны; зак., што. Утаптаць што-н.
вакол чаго-н., абмяць нагамі. А. зямлю каля
слупа. А. сена на возе. || незак. абтоптваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак. Вызваліцца зверху ці па краях ад снегу, лёду пры
яго раставанні; растаць зверху, з краёў. Шыбы
абталі. Ільдзіна абтала. \\ незак. абтаваць,
-тае.
АБТАЧЬкЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -точьшца; зак. Стаць гладкім, абточаным. || незак.
абточвацца, -аецца.
АБТАЧЬІЦЬ1, -тачу, -точыш, -точыць;
-точаны; зак., што. На такарным станку ці з
даламогай якіх-н. інструментаў надаць
чаму-н. патрзбную форму, зрабіць гладкім,
роўным. А. дэталь. \\t незак. абточваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. абточка, -і, ДМ-чйы, ж. i
абточванне, -я, н.
АБТАЧЬІЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -точыць;
-точаны; зак., што. Абгрызці, аб'есці з усіх
бакоў (пра чарвей, насякомых). Чарвякі абтачылі ўсю кару. || незак. абточваць, -ае.
АБТОЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
абточкі. А. станок.
АБТРАПАЦЦА, -раплюся, -рэплешся,
-рэплецца; -рапіся; зак. 1. Ачысціць сябе ад
чаго-н. A. ad снегу. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв).
Ачысцііша ад кастрыцы (пра лён, пяньку). 3.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.). У выніку доўгай носкі падрацца, абабіцца па краях. Гарнітур мой зусім
абтрапаўся.
АБТРАПАЦЬ, -раплю, -рэплеш, -рэпле;
-рап'і; -рапаны; зак., што. 1. Абабіць, стрэсці
што-н. з чаго-н. А. пыл з адзення. 2. Ачысціць
трапаннем (лён, пяньку). А. валакно. 3. Падраць, абабіць, абнасіць па краях (пра вопратку). А. рукавы.
АБТРФСЦІ, -pacy, -расеш, -pace; -расём,
-расяце, -расуць; -рос, -рэсла; -расі; -рэсены;
зак., што. Toe, што i атрэсці. || незак.
абтрасаць, -аю, -аеш, -ае.
АБТР^СЦІСЯ, -расуся, -расешся, -расецца; -расёмся, -расяцеся, -расуцца; -росся,
-рэслася; -рас'іся; зак. Toe, што i аірэсціся. ||
неэак. абтрасацца* -аюся, -аешся, -аецца.
АБТЎХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; -тух,
-хла; зак. Toe, што i атухнуць. || незак.
абтухаць, -ае.
АБТУШЬкЦЬ гл. тушыць1.
АБТЬІКАЦЬ, -аю, аеш, -ае; -аны; зак.,
што (разм.)- Натыкаць вахолчаго-н. А. градку калочкамі. \\ незак. абтыкаць, -аю, -аеш,
-ае.
АБТЫКАДЬ гл. абаткнуць / абтыкаць.
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АБХОПЛІВАЦЬ гл. абхапіць.
Трэба думаць, як на зіму а. || незак. абувацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АБЦАЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
АБЎЦЬ, абую, абуеш, абуе; абуты; зак., -лаваны; зак., каго-што. Падалаваць усіх,
каго-што. 1. Надзець на ногі сабе ці каму-н. кожнага, усё, многае. || незак. абцалоўваць,
абутак. А. боты. 2. Забяспечыць каго-н. абу- -аю, -аеш, -ае.
АБТЫНКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; ткам. Трэба на зіму дзяцей a. A. у лапці
АБЦАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Цвёрдая набой-каваны; зак., што. Toe, што i атынкаваць. А. (абхпрыць, давесці да беднасці; разм.). Іулі не ка на падэшве абутку пад пятой; каблук.
сцены дома. \\ незак. абтынкоўваць, -аю, аеш, аднаго ў лапці абулі (прыказка). || незак. Боты на высокіх абцасах. Трымаць nad абца-ае. || наз. абтынкоўванне, -я, н.
абуваць, -аю, -аеш, -ае.
сам каго-н. (перан.: быць у поўным падпарадАБУВАіША, -ЦЬ гл. абуцца, -ць.
АБУЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. каванні; разм.). || памянш. абцасік, -а, мн. -і,
АБУДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які абуджае да Прахрдзіць ваенную падрыхтоўк^. || зак. -аў, м. || прым. абцасавы, -ая, -ае.
чаго-н.; пабуджальны. А. заклік.
абучыцца; абучуся, абучышся, абучыцца. ||
АБЦЕРАБІЦЬ, -цераблю, -цярэбіш, -цяАБУДЗІЦЦА,
абуджуся,
абудзішся, наз. абучэнне,
-я, н.
рэбіць; -цярэблены; зак., што. 1. Ачысціць ад
абудзіцца; зак. 1. Toe, што i прачнуцца. А. на
АБУЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго. галля, бацвіння i пад. А. дрэва. А. буракі i мордосвітку. А. ад крыку. 2. перан. Ажывіцца, на- Праводзіць ваенную падрьсстоўку. А. нава- кву. 2. Аб'есці (разм.). А. агрэст. Шпакі абцепоўніцца шумам, гоманам. Вуліца абудзілася бранцаў. || зак. абучыць, абучу, абучыш, рабілі вішні. || незак. абцярэбліваць, -аю, -аеш,
ад начной цішыні. Прырода абудзілася да но-абучыць; абучаны. || наз. абучэнне, -я, н.
-ае.
вага жыцця. 3. перан. Узнікнуць, выявіцца
АБУШОК, -шка, мн. -шю, -шкоў, м. 1. гл.
АБЦЕРУШЬІЦЬ; -церушу, -цярушыш,
(пра пачуцці, уласцівасці, якасці). Абудзілася абух. 2. У мінулыя часы: ручны шахцёрскі -цярушыць;
-цярушаны; зак., што. 1.
пачуццё адказнасці за справу. || незак. абу- інсірумент для адколвання пласта горных паАбтрэсці, абабіць (пыл, снег i пад.) з чаго-н.
джацца, -аюся, -аешся; -аецца.
род.
А. пясок з вопраткі. 2. Памяўшы, аддзяліць,
АБУДЗІЦЬ, абуджу, абудзіш, абудзіць;
АБФУТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; вьпрасці. А. каласы. || незак. абцярушваць,
абуджаны; зак. 1. каго-што. Пералыніць -раваны;
зак., штпо. Абшыцьфутравінай што- -аю, -аеш, -ае.
чый-н. сон, прымусіць ачнуцца, разбудзіць.
АБЦЁРЦІ, абатру, абатрэш, абатрэ; абаШум вуліцы абудзіў жанныну. 2. перан., што. н. для ацяплення. А. дзверы. \\ незак. абфутром, абатраце, абатруць; абцёр, -церла; абаПарушыць спакой, вярнуць да жыцця, дзей- троўіжць, -аю, -аеш, -ае.
АБХАДЗІЦЬ, -хаджу, -ходзіш, -ходзіць; тры; абцёрты; зак. 1. каго-што. Выцерці,
насці. Гоман абудзіў вуліцу. 3. перан., што.
Выклікаць якія-н. пачуцці, уласцівасці, -ходжаны; зак., што. Ходзячы, пабываць зрабіць сухім, чыстым. А. рукі. А. твар. 2.
што. Зняць, сцерці верхні слой чаго-н. А.
якасці. А. фантазію дзяцей. J| незак. абуджаць, усюды, абысці. Абхадзіў ён усе вакаліцы.
АБХАЗЫ, -аў / АБХАЗЦЫ, -аў, адз. абхаз, старую фарбу. || незак. абціраць, -аю, -аеш,
-аю, -аеш, -ае. || наз. абуджэнне, -я, н.
АБЎЗА, -ы, ж. 1. Турботны абавязак, лішні -а / абхазец, -зца, м. Народ, асноўнае на- -ае. |[ звар. абцерціся, абатруся, абатрэшся,
клопат. Узваліць абузу на чалавека. 2. Той сельніцтва Абхазіі, якая ўваходзіць у склад абатрэцца; абатромся, абатрацеся, абатруцца;
(тое), хто (што) абцяжарвае каго-, што-н. Грузіі. || ж. абхазка, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак. абцёрся, -церлася; абатрыся; незак. абцірацца,
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. абціранне, -я, н.
|| прым. абхжзскі, -ая, -ае.
Лішнія рэчы — а.ў дарозе.
АБХАПІЦЬ, -хаплю, -хопіш, -хопіць; i абцірка, -і, ДМ -рцы, ж. Халоднае абціранне
АБУМОВІЦЬ, -моўлю, -мовіш, -мовіць;
-моўлены; зак., што. 1. Абмежаваць што-н. -хоплены; зак., каго-што. 1. Абняць (рукамі, (масаж цела мокрым ручніком). Анучка для
пэўнымі ўмовамі; агаварыць. А. свой удзел у лапамі i пад.)- Дзяўчынка абхапіла маці за абціркі станка.
АБЦІНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. 1. Адрабоце. 2. Выклікаць што-н., з'явіцца прычы- шыю. 2. перан. Акружыць з усіх бакоў (пра
най чаго-н. Старанная праца абумовіла пос- агонь, цемру i пад.). Абхапіў агонь будыніну. 3. сечаны кавалак дрэва, бервяна i пад. А. ад
Успрыняць цалкам што-н. А. позіркам края- жардзіны. 2. Toe, ад чаго адсечана яхая-н. чапех. I незак. абумоўліваць, -аю, -аеш, ае.
АБУРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выклікае гнеў, від. 4. Распаўсюдзіць сярод каго-н. А. стка. Ад жардзіны застаўся адзін а. || прым.
абурэнне. А. ўчынак. || наз. абуралышсць, -і, падпіскай на газеты. 5. Зрабіць абход праціў- абшнкавы, -ая, -ае.
АБЦШАННЕ, АБЦІНАЦЬ гл. абцяць.
ніка з флангаў з мэтай нанясення ўдару.
ж.
АБЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; зак. Партызаны абхапілі ворага з трох бакоў. \\ не- АБЦІРАЦЦА, ЦЬ гл. абцерці.
АБЦІРКА, -і, ДМ -рцы, ж. (разм.). 1. гл.
Стаць абураным; разгневацца. А. дрэнным зак. абхопліваць, -аю, -аеш, -ае.
учынкам. А. на таварыша. || незак. абурацца, АБХВАСТАЦЬ, -хвашчу, -хвошчаш, -хво- абцерці. 2. Toe, чым абціраюць што-н. ||
шча; -хвашчы; -хвастаны; зак., што (разм.). прым. абшрачны, -ая, -ае (спец.)- А. матэ-аюся, -аешся, -аецца.
АБУРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., абурыцца; Хвошчучы, абабіць. А. пугай лісце з куста. || рыял.
АБЦІСКАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які слузак. (разм.). Абрушыцца, абваліцца. Старэнь- незак. абхвостваць, -аю, -аеш, -ае.
АБХВАТ, -у, М -хваце, мн. -ы, -аў, м. Даў- жыць, прызначаны для абціскання. А. цэх.
кая хата абурылася. || незак. абурвацца, -аецжыня па акружнасці, роўная даўжыні шырока
АБЦІСКНЬІ, -ая, -ое. Toe, што i абцісца.
АБЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; зак., распасцёртых рук, якімі ахопліваецца што-н. кальны.
АБЦІСНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца;
каго-што. Выклікаць незадавальненне, гнеў; круглае. Дуб у Sea абхваты.
АБХІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, зак. Стаць абціснутым; прымяцца. Салома
давесці да абурэння. Яго ўчынак абурыў усіх. ||
незак. абураць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абурэнне, -нуць; -н'і; -нуты; зак., каго-што. Toe, што i абціснулася. || незак. абціскацій, -аецца.
ахінуць. || незак. абхінаць, -аю, -аеш, -ае.
АБЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
-я, н.
АБХГГРЬІЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым, зак., што. Сціснуць з усіх бакоў (для выдаАБУРЬІЦЬ, -абуру, абурыш, абурыць;
абураны; зак., што (разм.). Абваліць, абру- -рыцс, -раць; зак., каго-што. Перамагчы лення вільгаці, для ўшчыльнення, надання
шыць. А. сцены склепа. \\ незак. абурваць, -аю, каго-н. хітрасцю, перахітрыць. Усё' ж ё'н аб- патрэбнай формы i пад.). А. саламу. А. фанеру
хітрыў мяне.
nad гідраўлічным прэсам. || незак. абцісжаць,
-аеш, -ае.
АБХОД, -у, М -дзе, м. 1. гл. абысці. 2. Ме- -аю, -аеш, -ае.
АБУРЗННЕ, -Я, Н. 1. гл. абурыць. 2. МоАБЦУГІ, -оў. 1. Металічныя шчыпцы. Кацнае незадавальненне, гнеў. Выказаць сваё а. сца, дзе можна абысці. Зручны а. 3. Участак
АБЎГАК, -тку, м. Прадмет адзення для лесу (адзін або некалькі кварталаў), які дагля- вальскія а. Абцугамі не выцягнеш (перан.:
ног: выраб са скуры ці іншых матэрыялаў, даецца адным лесніком. Парадак у абходзе. 4. нічога не даб'ешся ад каго-н.; разм.). 2. пезвычайна з цвёрдай падэшвай, які носяць на Манеўр для ўдару ў фланг ці ў тыл праціў- ран. Ваенная аперацыя — axon праціўніка з
двух бакоў. Узяць у а. || прым. абцуговы, -ая,
нагах. Зімовы а. Вытворчасць абутку. || прым.ніка. Рушыць палкі ў а.
АБХОДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., -ае.
абутковы, -ая, -ае.
каго
(разм.).
Паддобрываючыся,
імкнуцца
пеАБЦУЖКІ, -оў. Маленькія абцугі. || прым.
АБЎТНГК, -а, мн. -і, -аў, м. Працаўнік абуабцужковы, -ая, -ае.
тковай прамысловасці. || ж. абутніца, -ы, мн. раканаць каго-н. у чым-н., схіліць да чаго-н.
АБХОДЗІЦЦА,
-ЦЬ
гл.
абысці.
АБЦЯГНЎЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цяг-ы, -ніц. || прым. абугніцкі, -ая, -ае.
АБХОДНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, па якім мо- нецца; зак. Апусцііша, абвіснуць пад цяжаАБЎХ, -а, мн. -'i, -оў, м. Тупая патоўшчарам.
Канат абцягнуўся. || незак. абцягвацца,
жна
ісці
ў
абход;
кружны.
А.
шлях.
Дзейнічаць
ная частка вострай прылады (звычайна сякеры), процілеглая лязу. Удар абухом. Тупы як абходнымі сцежкамі (перан.: прымяняць -аецца.
а. (пра някемлівага чалавека; разм.). Падвесці хітрыкі, падман). 2. Звязаны з абходам, акруАБЦЯГНЎЦЬ, -цягну, -цягнеш, -цягне;
пад а. (загубіць; разм.) Як абухом na галаве жэннем праціўніка. А. манеўр. O Абходны ліст -цягн'і; -цягнуты; зак., што. 1. Туга нацягнуў(уразіць раптоўна непрыемнай весткай; (лісток) — дакумент, у якім адзначаецца, шы, абшыць, абабіць тканінай i пад. A. Ka
разм.). || памянш. абушок, -шка, мн. -шю, што няма матэрыяльнай запазычанасці ў тых, ftany. 2. Прывесці ў парадак на сабе адзенне,
-шкоў. JH. || прым. абуховы, -ая, -ае.
хто ідзе ў адпачынак ці звальняецца.
паправіць, пацягнуўшы ўніз. 3. Адцягнуць,
АБХОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, які апусціць. Груз абцягнуў вяроўку. 4. АбгаАБУЦЦА, абуюся, абуешся, абуецца; зак.
1. Надзець сабе на ногі абутак. Бацька абуўся даглядае ўчастак дарогі. Дарожны а. Пуцявы а. радзіць. А. дротам участак пашы. || незак.
абцягваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абцягванне,
i пайшоў на вулійу. 2. Купіць сабе абутак. || прым. абходчыцкі, -ая, -ае.
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-я, н. і абцяжка, -і, ДМ -жцы, ж. У абцяжку
АБПіАР, -у, мн. -ы, -аў, м. Неабсяжная
(пра што-н., што шчыльна аблягае што-н., прастора, адлегласць; участак вялікіх прастопераважна пра адзенне; разм.).
раў. А. зямлі нязмерны. Абшары балот. \\ прым.
АБЦЯЖАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -жар; абшарны, -ая, -ае.
-раны; зак., каго-што. 1. Зрабіць цяжкім.
АБШАРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Уладальнік
Плады абцяжарылі дрэўцы. 2. Выклікаць адчу- вялікіх абшараў зямлі; памешчык. || прым. раплыць на абшыванцы Дняпро. || прым. абшываначны, -ая, -ае.
ванне стомы. Зморанасць абцяжарыла рукі i абшаршцкі, -ая, -ае.
АБШЬ^ЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. абногі. 3. перан. Нарабіць цяжкасцей, клопату.
АБШАРПАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
А. даручэннямі, просьбамі. || незак. абцяжар- (разм.). Той, хто ходзіць у абшарпаным шыць. 2. Toe, чым абшыта што-н. Футравая
а. || прым. абшывачны, -ая, -ае.
ваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абцяжаранне, -я, н. адзенні, у рызманах.
АБШЬІЦЬ, -шыю, -шыеш, -шые; -шыты;
АБЦЙЖКА, -і, ДМ -жцы, ж. 1. гл. абцяАБШАРПАНЫ, -ая, -ае. Падраны, знозак. 1. што. Прышыць па краях або паверхні;
гнуць. 2. Тос, чым абцягнута што-н^ Канапа шаны, абдзёрты. Абшарпанае паліто.
зашыць у што-н. А. паліто футрам. А. пасылса скураной абцяжкай. || прым. абцяжачны,
АБШАРПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; ку палатном. 2. што. Абабіць дошкамі, бля-ая, -ае.
зак. (разм.)- 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Знасіцца, хай i пад. А. хату. 3. каго-што. Пашыць адзеАБЦЯКАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае такія падрацца (пра адзенне). Абшарпалася адзенне.
вонкавыя абрысы, што забяспечваюць пры 2. Абнасіцца, абадрацца (пра чалавека). Аб- нне для ўсіх, многіх або ўсё неабходнае для
каго-н. (разм.)- А. усю сям'ю. || незак. абруху найменшае супраціўленне паветра, вады шарпаўся за лета.
i пад. Аўтамабіль абцякальнай формы. 2. перан. АБШАРПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., шываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абшыванне, -я,
i абшыўка, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 1 i 2 знач.).
Няпэўны, ухілісты; які абыходзіць спрэчныя што (разм.)- 1. Падраць носячы, знасіць. А. н.
|| прым. абшывачны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
пытанні. А. адказ. || наз. абцякальнасць, -і, ж. паліто. 2. Падрапаць, нарабіць драпін на Абшывачныя матэрыялы.
АБЦЯКАЦЬ гл. абцячы.
лакіраванай паверхні. А. лакіраваны стол.
АБШЗРХЛЫ, -ая, -ае (разм.). Крыху абАБЦЯРПЁЦЦА, -цярплюся, -церпішся,
АБПІЛАГ, -а, мн. -'i, -оў, м. Адварот на ка- сохлы, зацвярдзелы. Абшэрхлая зямля.
-церпіцца; -цярпіся; зак. (разм.). Звыкнуцца з нцы рукава, a таксама наогул ніжняя
АБШЗРХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
чым-н. непрыемным, церпячы, прывыкнуць прышыўная частка рукава. || прым. абшлаговы,
абшэрх, -хла; зак. (разм.). Крыху абсохнуць
да чаго-н. Спачатку было жудасна, a потым -ая, -ае.
зверху, зацвярдзець. Зямля абшэрхла на ветры.
абцярпеўся.
АБШЛІФАВАЦЦА, -фуюся, -фуешся, -фуАБШЗЎКА, -і, ДМ -шэўцы, мн. -і, -шэвак,
АБЦЯРдБЛІВАЦЬ гл. абцерабіць.
ецца; -фуйся; -фаваны; зак. 1. Паддацца ж. Ніжняя прышыўная частка ў адзенні, манАБЦЙЦЬ, абатну, t абатнеш^ абатне; абашліфоўцы. Камень добра абшліфаваўся. 2. пе- жэта. || прым. абшэвачны, -ая, -ае.
тнём, абатняце, абатнуць; абатн'і; абцяты; зак. ран. Стаць больш выхаваным, культурным
ABbt1, злуч. 1. Далучае адмоўныя i мэтавыя
1. што. Абсячы, абрэзаць канцы чаго-н. А. (разм.)- А. ў горадзе. || незак. абшліфоўвацца, даданыя сказы; ужыв. пераважна з часц.
сукі дрэва. 2. перан., каго-што. Раптоўна -аюся, -аешся, -аецца.
«толькі». Усё будзе добра, абы толькі на зямлі
спыніць якое-н. дзеянне. || незак. абцінаць,
АБШЛІФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе; быў мір. 2. Ужыв. з даданымі сказамі часу; ад-аю, -аеш, -ае. || наз. жбцінанне, -я, н.
-фуй; -фаваны; зак. 1. што. Пашліфаваць павядае злучніку «толькі», «як толькі» (разм.).
АБЦЯЧЬІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цячэ; зак. 1. што-н. з усіх бакоў. А. камень. 2. перан., каго. Абы вольная хвіліна, то яе ўжо ў хаце няма.
каго-што. Абысці; абагнуць сваім цячэннем. Выхаваць, зрабіць больш абыходлівым,
АБЬІ2, часц. 1. Надае значэнне непаўнаРака абцякла могільнік. 2. Сцячы з чаго-н. вьпрыманым (разм.). А. маладога чалавека. || цэннасці дзеянню, прадмету, паслабляе памокрага (пра вадкасць); Вада абцякла з адзен- незак. абшліфоўваць, -аю, -аеш, -ае.
трабаванні да дзеяння, прадмета. Яму абы
ня. || незак. абцякаць, -ае.
АБШМАЛЬЦАВАЦЦА, -іхуюся, -цуешся, сказаць. 2. Ужыв. ў сказах, якія выражаюць
АБЧАГЙЦЬ, -чаплю, чэпіш, -чэпіць; -чэп- -цуецца; -цуйся; зак. Toe, што i зашмальца- пажаданне чаго-н. Абы яны згадзіліся прыелены; зак.{ каго-што. Toe, што i абчапляць. || вацца. || незак. абшмалыдоўвацца, -аюся, хаць.
незак. абчэпліваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. аб- -аешся, -аецца.
АБЫ-АДКЎЛЬ, прысл. Усё роўна адкуль.
чалІіда, -чаплюся, -чэпішся, -чэпіцца; незак.
АБШМАЛЬЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; Абы-адкуль не браць цытат!
абчэшгівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
-цуй; -цаваны; зак., што. Тое% што i заАБЫВАЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Сталы
АБЧАПЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак., шмальцаваць. || незак. абшмальцоўваць, -аю, жыхар якой-н. мясцовасці (уст.). А. горада.
каго-што. Абвешаць чым-н. каго-, што-н. А. -аеш, -ае.
Сельскі а. 2. Чалавек, які жыве дробнымі
ёлку цацкамі. || незак. абчэпліваць, -аю, -аеш,
АБШМОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае, -аны; асабістымі інтарэсамі. Ператварыцца ў абыва-ае. || звар. абчалляцца, -яюся, -яешся, -яецца зак., што (разм.). Шморгаючы, сарваць лісце целя. || ж. абывацелька, -і, ДМ- льцы, мн. -і,
(разм.); незак. абчэшіівацца, -аюся, -аешся, i пад. А. бярозавае лісце. || незак. абшморгваць, -лек. || прым. абывацельскі, -ая, -ае. А. на-аю, -аеш, -ае. || аднакр. абшмаргнуць, -ну, строй.
-аецца.
-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні; -нуты.
АБЧАСАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чэшацАБЫВАЦЕЛЬШЧЫНА, -ы, ж. (пагард).
ца; зак. Стаць роўным, гладкім ад часання.
АБШМЎЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак., Вузкасць інтарэсаў, коснасць, адсутнасць іраБервяно добра абчасалася. || незак. абчэсвацца, што (разм.). 1. Шмуляючы, выцерці, падраць мадскага кругагляду. Трапіць у балота абыва-аецца.
(пра вопратку). А. локці. 2. Toe, што i абму- цельшчыны.
АБЧАСАЦЬ, -чашу, -чэшаш, -чэша; g a  ляць. А. ногі. || незак. абшмульваць, -аю, -аеш,
АБЫГРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
rnij; -часаны; зак., што. Зрабіць што-н. -ае.
абыграны; зак. 1. каго-што. Перамагчы
гладкім, роўным пры дапамозе сякеры. А.
АБШНАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; каго-н. у гульні. A. у шахматы. 2. што. Набервяно. || незак. абчэсваць, -аю, -аеш, -ае. || зак., што (разм.)- Пільна, уважліва абшукаць. ладзіць гучанне музычнага інструмента, пайназ. абчэсванне, -я, н.
А. усе закуткі. || незак. абпшарваць, -аю, -аеш, граўшы на ім нейкі час (спец.). А. скрыпку. 3.
АБЧАХЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i ачахлы.
што. Выкарыстаць у сваіх мэтах для стварэн-ае.
АБШНЫРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; ня большага ўражання (разм.). А. слова. || неАБЧАХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; -чах,
зак., што (разм.). Toe, што i абшнарыць. А. зак. абыгрываць, -аю, -аеш, -ае.
-хла; зак. Toe, што i ачахнуць.
АБЫ-ДЗЁ, прысл. Дзе папала, дзе ўздумаАБЧЬІСЦІЦЦА, -чышчуся, -чысцішся, усе куткі. || незак. абпшырваць, -аю, -аеш, -ае.
АБШУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. ецца. Бадзяцца абы-дзе.
-чысціцца; зак. Счысціць бруд, пыл з сябе, са
АБЫДЗЁНШЧЫНА, -ы, ж. (пагард). Усё
сваёй вопраткі. А. з дасогі. || незак. абчы- каго-што. Зрабіць вобыск дзе-н., у каго-н. А.
кватэру. А. арыштаванага. 2. што. Шукаючы, звычайнае, шэрае, коснае, пазбаўленае граппацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБЧЬІСЦІЦЬ, -чышчу, -чысціш, -чысціць; агледзець усё старанна. А. усе кішэні. А. лес. \\ мадскіх інтарэсаў. Надакучыла а.
АБЫ-КАЛІ, прысл. Усё роўна калі, хоць
-чышчаны; зак. 1. каго-што. Зрабіць чыстым, незак. абшукваць, -аю, -аеш, -ае.
АБШЧЬІНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. 1. Даў- калі. Прыходзь абы-калі.
ачысцііхь ад бруду, пылу i пад. А. сцежку ад
АБЫ-КОЛЬЮ, займ. няпэўны. Усё роўна
снегу. 2. што. Зняць налёт з паверхні чаго-н. ней: самакіравальная арганізацыя жыхароў
А. посуд. 3. што. Зняць скурку, лушпіну i пад. якой-н. тэрытарыяльнай адзінкі. Сялянская а. колькі; колькі можна.
АБЫ-КУДЬІ, прысл. Куды папала, кудыА. апельсін. А. бульбіну. 4. перан., каго-што. Гарадская а. 2. Добраахвотнае аб'яднанне для
Абрабаваць, абакрасці, абаб^аць (разм.^. А. сумеснай дзейнасці; садружнасць, брацтва, небудзь. Ехаць абы-куды. На экскурсію паслалі
арганізацыя. А. хрысціян. || прым. абшчынны, не абы-куды, a ў сталіцу.
магазін. || незак. абчыппаць, -аю, -аеш, -ае.
АБЫЛГАЦЬ, -лгу, -лжэш, -лжэ; -лжом,
АБШАЛЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. Toe, што i -ая, -ае.
АБШЧЫПАЦЬ, АБШЧЫПВАННЕ гл. -лжаце, -лгуць; -лжы; -лганы; зак., каго.
шалёўка. || прым. абшалёвачны, -ая, -ае.
Узвесці паклёп, абгаварыць каго-н. А. сумленАБШАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; шчыпаць.
АБШЫВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, нага чалавека.
-люй; -ляваны; зак., што. Абабіць, абшыць
АБЫМШЬІЦЬ, -мшу, -мшьгш, -мшыць;
шалёўкай. А. хату. \\ незак. абшалёўваць, -аю, ж. Лодка з дошак, у адрозненне ад чаўна, які
выдзёўбваецца з суцэльнага ствала дрэва. Пе- -мшым, -мшыце, -мшадь; абымшаны; зак.,
-аеш, -ае. || наз. абшалёўванне, -я, н.
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АБЫ-ШТО, абы-чаго. 1. займ. няпэўны.
АБЯЗВОДЗЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
Што-н., што папала. Наесца абы-чаго, a no- зак. Стаць бязводным. Пустыня абязводзела.
тым вярзе абы-што (з нар.). 2. у знач. наз.
АБЯЗВОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаГлупства, абсурд, непатрэбшчына (разм.). ны; зак., што. Зрабіць бязводным. А. драўПакінь гаварыць абы-што.
ніну. А. арганізм. || незак. абязлоджваць, -аю,
што. Перакласці мохам бярвенне ў зрубе; паАБЫ-ЙК, прысл. Як папала, неахайна, няд- -аеш, -ае. J наз. абязводжванне, -я, н.
затыкаць мохам шчыліны ў сценах. А. хату.
бала. Склалі хату абы-як.
АБЯЗВОЛЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стаць
АБЫМШ&ІЫ, -ая, -ае. Які аброс,
АБЫЙКАВЫ, -ая, -ае. Які не выяўляе нія- бязвольным; страціць здольнасць валодаць
пакрыўся мохам. Абымшэлая страха.
кай цікавасці да каго-, чаго-н., безуважны, сабою. Без працы чалавек абязволеў.
АБЫМШдЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак. раўнадушны да ўсяго. А. да людзей чалавек.
АБЯЗВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
Абрасці мохам. Страха хаты абымшэла.
Абыякавыя адносіны да працы. || наз. абыяка- зак., каго. Пазбавіць волі; зрабіць бязвольАБЫРЖАВЁЛЫ, -ая, -ае. Пакрьггы ржой, васць, -і, ж.
ным. А. чалавека. \\ незак. абязвольваць, -аю,
іржавы. Абыржавелае жалеза.
АБЫ-ЯКІ, -ая, -óe, займ. няпэўны. 1. Які- -аеш, -ае.
АБЫРЖАВЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; небудзь, яхі папала. Абы-якая замінка яго хваАБЯЗГРОШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
зак. Пакрыцца ржой. Металічны дах абыржа- лявала. 2. Звычайны, усякі (разм.). Хадзіць у (разм.). Застацца без ірошай. A. у дарозе.
веў.
абы-якіх ботах саромеўся, a на лепшыя грошай АБЯЗГРОШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
АБЫСКНЬІ гл. вобыск.
не было.
-шаны; зак., каго (разм.). Пакінуць без іроАБЫСЦІ, абыду, абыдзеш, абыдзе;
АБЮРАКРАЦІЦЦА, -рачуся, -рацішся, шай; пазбавіць грошай. || незак. абязгрошваць,
абьшюў, -шла, -ло; абыдзі; абыдзены; зак. 1. -раціцца; зак. Стаць бюракратам. Нешта ж -аю, -аеш, -ае.
каго-што. Прайсці, акружаючы, агібаючы ці ты вельмі хутка абюракраціўся. \\ незак. абю- АБЯЗГЎЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
абмінаючы каго-, што-н. А. возера. A фланг ражрачвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
зак., што. Пазбавіць гучання. || незак. абязпраціўніка. А. таварыша па службе (перан.:
АБЮРАКРАЦІЦЬ, -рачу, -раціш, -раціць;
пакінуць без павышэння). А. вострае пытанне -рачаны; зак., каго-што (разм.). Зрабіць бю- гучваць, -аю, -аеш, -ае.
АБ'ЯЗДЖАЦЬ гл. аб 'ехаць / аб'ездзіць.
(перан.: наўмысна абмінуць). А. закон (перан.:
АБЯЗДОЛЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стаць
не прыняць пад увагу). 2. што. Прайсці па ракратам, бюракратычным. А. работу канцыўсёй прасторы чаго-н. А. ўсё' поле. 3. каго- лярыі. |І незак. абюракрачваць, -аю, -аеш, -ае. абяздоленым, няшчасным.
АБ'ЯВА, -ы, мн. -ы, аб'яў, ж. 1. гл. аб'яАБЯЗДОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
што. Пабываць у мноііх месцах, у многіх. А.
знаемых. А. ўсе кватэры. Чутка абышла ўсю віць. 2. Паведамленне, якое даводзіцца да зак., каго. Зрабіць няшчасным, пазбавіўшы
самага неабходнага. Вайна абяздоліла многіх
вёску (перан.). 4. каго-што. Абагнаць, апя- ўсеагульнага ведама. Даць аб'яву ў газету.
АБ'ЯВІЦЦА, -яўлюся, -явішся, -явіцца; людзей. 1 незак. абаздольваць, -аю, -аеш, -ае.
рэдзіць (разм.). А. саперніка ў спартыўных
АБЯЗЗБРОІЦЬ, -рою, -роіш, -роіць; -роспаборніцтвах. 5. перан. каго (што). Ашукаць, зак. 1. З'явіцца, выявіцца; знайсціся; падаць
перахітрыць (разм.). А. начальства. 0 За Bap- вестку. He гаруй, яшчэ аб'явіцца твой брат. 2. ены; зак., каго-што. 1. Адабраць зброю,
cry абысці каго-што (разм.) — не мець жа- Выказаць жаданне што-н. зрабіць. Ехаць na зрабіць бяззбройным. А. канвой. 2. перан.
дання сустрэцца з кім-^ чым-н., убачыць дровы аб'явіўся старэйшы сын. \\ незак. аб'я- Пазбавіць магчымасці i жадання пярэчыць,
супраціўляцца чаму-н. Спакойнасць яго мяне
каго-, што-н. || незак. абыходзіць, -джу, -дзіш, ўляцца, -яюся, -яешся, -яецца.
АБ'ЯВІЦЬ, -яўлю, -явіш, -явіць; -яўлены; абяззброіла. || незак. абяззбройваць, -аю, -аеш,
-дзіць i абходзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. || наз.
абыходжванне, -я, н., абыход, -у, М -дзе, м. зак., каго-што. Toe, што i абвясціць. А. аб -ае.
АБЯЗЗЎБЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.).
(да 1, 2, 3 i 4 знач.) / абход, -у, М -дзе, м. (да сходзе. [| незак. аб*яўляць, -яю, -яеш, -яе. ||
наз. аб'ява, -ы, мн. -ы, аб'яў, ж. i аб'аўленне Страціць зубы. Абяззубеў пад старасць.
1, 2, 3 i 4 знач.)АБЯЗЛЁСЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
АБЫСЦІСЯ, абыдуся, абыдзешся, абы- -я, н.
АБЯГАЦЬ гл. абегаць / абегчы.
Страціць лясы, стаць бязлесным. Абязлеселі
дзецца; абышоўся, -шлася, -шлося; абыдз'іся;
АБ'ЯДАЦЦА, -ЦЬ гл. аб'есці, -ся.
нашы мясціны.
зак. 1. Задаволіцца тым, што ёсць; здолець
АБ'ЯДЗЁННЕ, -я, н. (разм.). Пра што-н.
АБЯЗЛЁСІЦЬ, 1 ас. адз. не ўжыв., -лесіш,
пажыць без каго-, чаго-н. Без ix абыдземся. 2.
-лссіць; -лесены; зак., што (спец.). Пазбавіць
Так ці інакш паставіцца да каго-, чаго-н. А. веяьмі смачнае. Пірог з грыбамі — гэта а.
па-людску з чалавекам. Несправядліва абышліся АБ'ЯДНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які вядзе да лясоў, зрабіць бязлесным.
АБЯЗЛІЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. Няправільз супрацоўнікам. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Запа- аб'яднання, згуртавання. А. з'езд.
АБ'ЯДНАННЕ, -я, н. 1. гл. аб'яднацца, ная арганізадыя працы, пры якой адсутнічае
трабаваць пэўных расходаў, якіх-н. затрат.
Паліто нядорага абышлося. Паездка на мора -ць. 2. Арганізацыя, саюз. Вытворчае а. Літа- асабістая адказнасць за даручаную справу.
Пакончыць з абязлічкай.
абышлася ў капеечку (дорага). 4. ( 7 / 2 ас. не ратурнае а.
АБ'ЯДНАНЫ, -ая, -ае. Сумесны, злучаны.
АБЯЗЛІЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
ўжыв.). Закончыцца добра, без непрыемнасцей; ^уладзіцца. Усё абышлося добра. || незак. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Аб'яднаныя зак., што. Паставіць у такія ўмовы, пры якіх
абыходзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца / абхо- дзеянні ўсіх прагрэсіўных сіл. \\ наз. аб'яд- ніхто асабіста не адказвае за справу. || незак.
абязліічваць, -аю, -аеш, -ае.
дзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца. || наз. абы- нанасць, -і, ж.
АБ'ЯДНАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
АБЯЗЛІОДЗЕЛЫ, -ая, -ае. Які стаў бязлюходжанне, -я, н. (да 2 знач.)
АБЫХОД, -у, М -дзе, м. 1. гл. абысці. 2. 1. Утварыць адно цэлае, злучыцца. А. ў каа- дным, гтустэльным. Абязлюдзелая вёска.
ператыў. 2. Згуртавацца. А. ў барацьбе за мір. АБЯЗЛІОДЗЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее;
Тос, што i абыходак (у 1 i 3 знач.).
АБЫХОДАК, -дку, м. 1. Патрэбы штодзён- || незак. аб'ядяоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца; зак. Стаць бязлюдным, пустэльным. Пляж
абязлюдзеў.
нага жьпшя. Мець грошы на а. 2. Неабходныя наз. аб'ядноўванне, -я, н. || аб'яднанве, -я, н.
АБ'ЯДНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
АБЯЗЛІОДНЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее;
рэчы, абстаноўка (разм.)- Купіць а. 3. Карыстаннс, ужытак. Літаратура ўвайшла ў наеу- каго-што. 1. Утварыць адно цэлае з чаго-н. А. зак. Toe, што i абязлюдзець.
АБ'ЯЗНЬІ, -ая, -óe. Такі, па яхім аб'язджаковы o. 0 Hi першы абііходаж (разм.) — на два раёны ў адзін. 2. Згуртаваць. А. сілы ўсіх
прыхільнікаў міру. \\ незак. аб'ядноўваць, -аю, юць. А. шлях. Аб'язная дарога.
першы час, на першую патрэбу.
АБЯЗРЬІБЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
АБЫХОДЖАННЕ, -я, н. 1. Выяўленне -аеш, -ае; наз. аб'адноўваііне, -я, н. || наз.
Стаць бязрыбным. Возера абязрыбела.
сваіх адносін, манера паводзін у дачыненні да аб'ядяанне, -я, н.
АБЯЛІЦЬ,
абялю,
абеліш,
абеліць;
каго-н. Просты ў абыходжанні. Далікатнае а. АБЯДНЁЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i збяабелены; зак., каго (што). 1. Зрабіць белым.
2. Уменне карыстацца чым-н. Умелае а. з днелы. || наз. абядвеласць, -і, ж.
АБЯДНЁЦЬ гл. бяднець.
А. дрэвы ў садзе. 2. Зняць скуру з забітай жыінструментам.
АБЯДНІЦЬ, -ню, -нші, -ншь; -HIM, абед- вёліны (разм.). А. барана. 3. Зняць кару з
АБЫХОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.
1. гл. абысці. 2. перан., каго-што i без dan. ніце, -няць; абеднены; зак., каго-што. Toe, дрэва. А. ліпу. 4. перан. Апраўдаць каго-н.,
Кранаць пачуцці, хваляваць, турбаваць. Гэта што i збядніць. А. гяебу. А. вобраз рамана. || зняць падазрэнне. Цяжка а. таго, хто сам
незак. абадняць, -яю, -яеш, -яе.
яго не абыходзіла.
сябе ачарніў^ || незак. абельваць, -аю, -аеш, -ае
АБЯЗБОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; / абяляць, -яю, -яеш, -яе (да 4 знач.).
АБЫХОДЛІВЫ, -ая, -ае. Ветлівы, далікатны ў абыходжанні. Абыходлівая i ласкавая зак., што. Зрабіць бязбольным. А. зуб замаАБЯРНЎЦЦА, абярнуся, абернешся, аберрожваннем. || незак. абазбольваць, -аю, -аеш, нецца; абярніся; зак. 1. Паваліцца на бок, пемедсястра. \\ наз. абыходлівасць, -і, ж.
АБЫ-ХТО, абы-каго, займ. няпэўны. 1. -ае; наз. абазбольвадне, -я, н.
ракуліцца. Воз з сенам абярнуўся. 2. ПавярАБЯЗВЁЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; нуць галаву, тулава назад, аглянуцца. А. на
Хто-н., хто папала, любы, кожны. Гэту работу абы-хто можа зрабіць. 2. (з адмоўем). зак. Toe, што i знявечыцца. Ц незак. абязаеч- знаёмы голас. 3. Схадзіць, з'ездзіць куды-н. i
Пра асобу, якая чым-н. выдзяляецца сярод вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
вярнуцца назад; справіцца (разм.). За гадзіну
іншых. Ён не абы-хто!
АБЯЗВЁЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; можна два разы а. 4. (7 i 2 ас. не ўжыв.), пеАБЫ-ЧЬІЙ, абы-чыйго, займ. няпэуны. зак., каго. Toe, што i знявечыць. || незак. абжз- ран. Ператварыцца ў новую якасць, змяніцца;
Чый-н., чый папала.
вечваць, -аю, -аеш, -ае.
нечакана набьшь іншы налрамак, сэнс. Гора
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абярнулася ў радасць. Хто ведае, як усё абер- забыўным у памяді народа, праславіць. А. імя
нецца. 5. кім-ным або ў каго-што. У казках i паэта.
павер'ях: ператварышш ў каго-, што-н. пры
АБЯССЗНСІЦЬ, -ншу, -нсіш, -нсіць;
дапамозе чараў. А. дрэвам. 6. (1 i 2 ас. не -ншаны; зак., што. Пазбавіць сэнсу што-н.,
ўжыв.). Зрабіць абарот (пра капітал, грошы). зрабіць бяссэнсавым. А. слоеа. || незак. абясАВАНГАРДЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Капітал абярнуўся ў адзін год. 7. Змяніць веру. сэшпваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абяссэншванПрыхільнік авангардызму (у 2 знач.). || ж.
А. ў іншую веру. || незак. абарочвацца, -аюся, не, -я, н.
авангардыстка,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
-аешся, -аеіша.
АБЯСТЛЎСІЦЦЬ, -лушчу, -лусціш, -лусАВАНЗАЛА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. ПамяшАБЯРНЎЦЬ, абярну, абернеш, аберне; ціць; -лушчаны; зак., што (спец.). Выдаліць
абярні; абернуты; зак., што. 1. Паваліць на тлушч, тлушчавыя рэчывы. А. гліну. || незак. канне перад галоўнай залай у грамадскіх пабок, перакуліць; разліць што-н., перакуліўшы абястлуппваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. абяс- мяшканнях, палацах. || прым. аванзалыш, -ая,
-ае.
пасудзіну. А. воз са снапамі. А. збан з малаком. тлушчваіше, -я, н.
АВАНЛОЖА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Невялікае
2. Павярнуць назад ці ўбок. А. твар да суседа.
АБЯСХЛЁБЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак.
памяшканне перад уваходам у тэатральную
3. Накіраваць, пусціць у абарот. А. капітал. 4. (разм.) Застацца без хлеба.
Ператварыць, змяніць, перавесці адну якасць
АБЯСХЛЁБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; ложу.
АВАНПОРТ, -а, М -рце, мн. -ы, -аў, м.
у другую. Ужарт здарэнне а. 5. кім-ным або ў зак., каго (разм.). Пазбавіць хлеба.
каго-што. У казках i павер'ях: ператварыць у
АБЯСЦЭНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніц- Абароненая ад хваль знешняя частка порта. ||
каго-, што-н. пры даламозе чараў. A. у воўка. ца; зак. Страціць каштоўнасць. Грошы абяс- прым. авашюртны, -ая, -ае.
АВАНПОСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
А. у камень. 6. Схіліць да чаго-н. A. у сваю цэніліся. || незак. абясцэньвацца, -аецца.
веру. 7. Прыдаць іншы напрамак, змяніць
АБЯСЦ^НПДЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; Перадавы вартавы пост, a таксама месца раз(пра ход якой-н. справы, пра абставіны). А. зак., каго-што. Пазбавіць каштоўнасці. А. та- мяшчэння такога паста. || прым. авашюстны,
справу на сваю карысць. || незак. абарочваць, вар. || незак. абясцэньваць, -аю, -аеш, -ае; наз. -ая, -ае.
-аю, -аеш, -ае.
АВАНС, -у, м. Грошы або іншыя маёмаабясцэньваяне, -я, н. \ наз. абясцэненне, -я, н.
АБЯРЗМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м.
АБЯСШКОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; сныя каштоўнасці, што выдаюцца ў лік будуНоша ў такім памеры (аб'ёме), якую можна -джаны; зак., каго-што. Зрабіць бясшкодным. чых плацяжоў. Атрымаць а. Грашовы а. ||
ўзяць, панесці, абхапіўшы рукамі; ахапак, бя- А. бомбу. || незак. абясшкоджваць, -аю, -аеш, прым. авансавы, -ая, -ае.
АВАНСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
рэма. Цягаяі сена віламі i абярэмкамі. Схапіць -ае; наз. абясшкоджванне, -я, н. || наз. абясу а. (абхапіўшы рукамі). А. дроў. А. саломы.
-саваны; зак. i незак., каго-што. Даць (дакоджаяне, -я, н.
АБЯСКОЛЕРЫЦЦА* -руся, -рышся, -рьшАБ'ЯЎЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. аб'явіць. 2. Па- ваць) аванс каму-, чаму-н. А. рабочых. А.
ца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць бяс- ведамленне, аб'ява аб чым-н. у вуснай або прадпрыемства.
АВАНСАМ, прысл. У якасці авансу; напеколерным, менш яркім па афарбоўцы. Тка- пісьмовай форме, абвяшчэнне.
рад, загадзя, у лік будучага разліку. Атрымаць
ніна абясколерылася. 2. перан. Страціць яркія
АБ'ЯЎЛЯЦЦА, -ЛЙЦЬ гл. аб'явіцца, -ць.
індывідуальныя асаблівасці, стаць невыразАБЯЦАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. а. грошы.
АВАНСЦдНА, -ы, мн. -ы, -сцэн, ж. Пяным. || незак. абясколервацца, -аюся, -аешся, (разм.). Абяцанне (часцей нявыкананае). Абя-аецца.
цанка — цацанка, a дурню радасць (прыказ- рэдняя, адкрытая частка сцэны, што выстуАБЯСКОЛЕРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -ра- ка). 0 Карміць абяцанкамі каго (разм. не- пае ў залу.
АВАНТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. Рызыкоўны; зак. 1. што. Зрабіць бясколерным, змен- адабр.) — даваць абяцанні зрабіць што-н.,
ная, беспрынцыповая справа, распачатая ў
шыць яркасць афарбоўкі. А. тканіну. 2. пе- але не выконваць ix.
ран., каго-што. Пазбавіць яркіх індывідуальАБЯЦАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Добраахво- разліку на выпадковы поспех. Ваенная а. Паных асаблівасцей, зрабіць невыразным. || не- тнае абавязацельства зрабіць што-н. Выкон- літычная а. || прым. авантурны, -ая, -ае.
зак. абясколерааць, -аю, -аеш, -ае; наз. ваць абяцанні. Парушаць а. Узяць а. з каго-н.
АВАНТЎРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. авантура. 2.
абясколервашіе, -я, н. || наз. абясколеранне,
АБЯЦАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. i Прыгодніцкі. А. раман. || наз. авантурііасць, -і,
-я, н.
незак. (разм.). Toe, што i абяцаць (у 1 знач.). ж.
АБЯСКРОВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Абяцаўся прыехаць у госці.
АВАНТУРЬІЗМ, -у, M.f Схільнасць да аванСтрадіць многа крыві. || наз. абяскроўленне,
АБЯЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. i не- тур. || прым. авантурыстычны, -ая, -ае. Аван-я, н.
зак., каго-што i з інф., каму 1. Даць (даваць) турыстычная палітыка.
АБЯСКРОВПДЬ, -роўлю, -ровіш, -ровіць; якое-н. абяцанне. Абяцалі прыняць на працу 2.
АВАНТУРЬІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
-роўлены; зак., каго-што. 1. Выпусціць усю незак. Падаваць надзеі на што-н., выклікаць Беспрынцыповы дзялок, прайдзісвет, які зайкроў або многа крыві. 2. пвран. Зрабіць якія-н. спадзяванні. Вечар абяцае быць цё- маецца авантурамі. || ж. авашгурыстка, -і, ДМ
бяссільным, нежыццяздольным. || незак. абяс- плым^ || зак. таксама паабяцаць, -аю, -аеш, -тцы, мн. -і, -так. || прым. авантурысцкі, -ая,
кроўліваць, ~аю, -аеш, -ае. || наз. абяскроўлі-ае / авалтурыстычны, -ая, -ае.
-ае; -аны (да 1 знач.; разм.)ванне, -я, н.
АВАРЦЫ, -аў, адз. -рац, -рца, м. Народ,
АВАДЗЁНЬ, -дня, мн. -дні, -днёў, м.
АБЯСКРЬІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; Двухкрылае насякомае, лічынкі якога па- які складае частку насельніцтва Дагестана i
зак., каго-што. 1. Адарваць, адрэзаць крылы, разітуюць у целе жывёлы. || прым. аваднёвы, Азербайджана. || ж. аварка, -і, ДМ\>йы, мн.
пазбавіць магчымасці лятаць. 2. перан. Пазба- -ая, -ае.
-і, -рак. || прым. аварскі, -ая, -ае.
віць творчых сіл, натхнення. А. дух паэта. ||
АВАРЬкЙНАСЦЬ, -і, ж. Наяўнасць аваАВАЛ, -а, м. Замкнёная выпуклая крывая
незак. абяскрыльваць, -аю, -аеш, -ае.
лінія ў выглядзе яйца. Прыгожы а. твару. || рый. Змагацца з аварыйнасцю на транспарце.
АБЯСПАМЯЦЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. прым. авалыш, -ая, -ае.
АВАРЬІЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм).
(разм.). Сіраціць памяць. Абяспамяцеў пад
1. Работнік аварыйнай службы. 2. Нядбайны
АВАЛОДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. кімстарасць.
чым. Узяць сілай, захапіць, завалодаць. А. крэ- работнік, які дапускае аварыі.
АБЯСПЛОДЗЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., пасцю. 2. перан., кім-чым. Падпарадкаваць
АВАРЫЯ, -І, МН. -І, -рый, ж. Пашкоджан-дзее; зак. Стаць бясплодным.
сабе, нададь чаму-н. патрэбны кірунак. А. не якога-н. механізма, машын i пад. ў час
АБЯСПЛОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; увагай. А. сабой (вярнуць страчанае самавало- руху, работы. Пацярпець аварыю (таксама пе-джаны; зак., каго-што. Зрабіць бясплодным. данне, супакоіцца). 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.), пе- ран.: пра няўдачу, правал якой-н. справы). ||
А. глебу. \\ незак. абясплоджваць, -аю, -аеш, ран., кім-чым. Ахапіць, апанаваць (пра стан, прым. аварыйны, -ая, -ае. Аварыйная служба
-ае. || наз. абясплоджванне, -я, н.
думкі, пачуцці). Стома авалодала ўсім целам. (па ліквідадыі аварый).
АБЯССІЛЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Toe, 4. перан., чым. Трывала засвошь што-н., выАВАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Працяглыя,
што i знясілець. Хворы зусім абяссілеў. || наз. вучыць. А. замежнай мовай. А. прафесіяй. || не- бурныя воплескі як адабрэнне чаго-н., захаабяссіленне, -я, н.
зак. авалодваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пленне чым-н. (звычайна на тэатральных паАБЯССІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; авалоданііе, -я, н.
станоўках, мітынгах). Бурныя авацыі.
зак., каго-што. Зрабіць бяссільным. Хвароба
ABĆ4KA, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
АВАНГАРД, -a, М -дзе, м. Частка войска
яго абяссіліла. || незак. абяссільваць, -аю, -аеш, або флоту, якая знаходзіцца наперадзе галоў- Свойская жвачная жывёла, яхая дае воўну,
-ае. || наз. абяссільвашіе, -я, н.
мяса; самка барана. Стрыжка авечак. Блудная
ных сіл. || прым. авангардны, -ая, -ае.
АБЯССЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лавіш, -лавіць;
АВАНГАРДЬІЗМ, -у, м. 1. Імкненне (аблудная) а. (перан.: пра чалавека, які збіўся
-лаўлены; зак., каго-што (кніжн.). Знясла- якой-н. ірамадскай групы да вяршэнствую- з правільнага жыццёвага шляху). Прыкідвацца
віць, зняважыць, зганьбаваць. Злыя языкі чай ролі ў чым-н. 2. Агульная назва розных авечкай (перан.: выдаваць сябе за ціхага, паабясславілі чалавека. || незак. абясслаўліваць, плыней у мастацтве 20 ст., якія парываюць з слухмянага чалавека). || прым. авечы, -ая, -ае.
-аю, -аеш, -ае.
рэалізмам i шукаюць новыя формы мастац- А. сыр.
АБЯССМЁРЦІЦЬ, -рчу, -рціш, -рціць; кага выяўлення. || прым. ававгардысцкі, -ая,
АВЕЧКАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
-рчаны; зак., каго-што (кніжн.)- Зрабіць неToe, што i авечкагадовец.
-ае.
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АГАРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Астатак
АГАВА, -ы, ж. Травяністая трапічная расліна з шорсткім буйным лісцем, якая раз- недагарэлай свечкі i пад. А. свечкі. | прым.
водзіцца як дэкаратыўная i для здабывання агаркшш, -ая, -ае.
валакна. || прым. агавшы, -ая, -ае. Сямейства
АГАРНЎЦЬ, агарну, агбрнеш, агорне;
агававых (наз.).
агарш; агорнуты; зак., каго-што. 1. Укрыць з
АВЕЧКАГАДОВЕЦ, -доўца, мн. -доўцы,
АГАВАРЬІЦЦА, -варуся, -ворышся, -во- усіх бакоў, абкруціць, абгарнуць. А. коўдрай
-доўцаў, м. Спецыяліст па авечкагадоўлі.
рыцца; зак. 1. Зрабіць агаворку; загадзя паля- дзіця. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Настаць,
АВЕЧКАГАДОЎЛЯ, -і, ж. Развядзенне рэдзіць, растлумачьшь. Перш як чытаць да- заспець (пра ноч, цемру i пад.). Летні вечар
авечак як галіна сельскай гаспадаркі. Танка- клад, трэба а. 2. Памылкова сказаць не тре, агарнуў зямлю. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан.
рунная а. || прым. авечкагадоўчы, -ая, -ае. што трэба. А. ад хвалявання. || незак. алшор- Апанаваць, завалодаць, захапіць, ахапіць
Авечкагадоўчая ферма.
каго-н. Думкі пра дом агарнулі хлопца. Млявашш, -аюся, -аешся, -аецца.
АВЁЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Авсчы хлеў,
АГАВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыць; васць агарнула ўсё цела. 4. Абняць, ахапіць.
аўчарня.
Полымя агарнула ўвесь дом. \\ незак. агортвацк,
АВЁЯЦЬ, авею, авееш, авее; авеяў, авеяла; -вораны; зак., што. Спецыяльна адзначыць, -аю, -аеш, -ае. || звар. агарнуцца, агарнуся,
авей; авеяны; зак., каго-што. 1. Toe, што i зрабіць агаворку. А. сваю нязгоду. \\ незак. агорнешся, агорнецца; агарніся; незак.
абвеяць. 2. перан. Акружыць, стварыць вакол агаворвжць, -аю, -аеш, -ае.
АГАВОРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1. агортвашйі, -аюся, -аешся, -аецца.
каго-, чаго-н. атмасфіеру пашаны (высок.). А.
АГАРОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. УчаДадатковае тлумачэнне, заўвага. Згадзіцца без
славай. || незак. авяваць, -аю, -аеш, -ае.
стак зямлі звычайна каля дома для вырошАВЁС, аўса, мн. (у знач. засеянага гэтым усякіх агаворак. 2. Памылкова ўжытае слова чвання агародніны. Зацеіў мак у агародзе. 0
злакам поля) аўсы, -оў, м. Яравая збажына, або выраз. Выпадковая а. || прым. апшорачны, Апірод гарядзіць (разм.) — 1) пачынаць
зерне якой ідзе на корм коням i на крупы, a -ая, -ае.
якую-н. клапатлівую справу; 2) гаварыць бясАГАЛАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лосіцца; сэнсіцу, выдумляць. Кідаць йменьчыкі ў агатаксама зерне гэтага злака. Даць каню аўса.
He гані каня дубцам, a гані аусом (прыказка). зак. Напоўніцца якімі-н. моцнымі гукамі. Лес род чый (разм.) — рабіць намёкі, заўвагі,
Аўсы зазелянелі. || прым. аўсяны, -ая, -ае. А. агаласіўся спевам птушак. Вуліца агаласілася
пра каго-н. неадабральна. || прым.
плачам. || незак. агалошвацца, - асцца / ага- адзывацца
кісель. Аўсяная мука.
агародны, -ая, -ае. Агародныя культуры.
АВГГАМІНОЗ, -у, м. (спец.). Захворванне, лашжцці, -аецца.
АГАРОДЖА, -ы, ж. Плот, тын i пад. вакол
якое развіваецца пры недахопе вітамінаў у
АГАЛАСІЦЬ, -лашу, -лосіш, -лосіць; -ло- чаго-н. А. вакол дома. || прым. агароджжвы,
ежы. || прым. авггамінозны, -ая, -ае.
шаны; зак., што. 1. Напоўніць якімі-н. гу- -ая, -ае.
АВІЯ... Першая частка складдных слоў, камі. А. лес песнямі. 2. Урачыста абвясціць,
АГАРОДЖВАННЕ, -ВАЦЦД, -ВАЦЬ гл.
якая мае знач. авіяцыйны, налр. авіязавод, абнародавадь. А. тэкст прывітальнай тэле- агарадзіць.
авіятранспарт, авіябаза, авіядэсант, авіяме-грамы. || незак. жгалошвжць, -аю, -аеш, -ае (да
АГАРОДНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
1 знач.) / жгалжшжць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
ханік, авіяшкола.
займаецца агароднштвам; гаспадар агарода. ||
АВІЯКАНСГРЎКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. агаллшэвне, -я, н. (да 2 знач.).
ж. агіродніца, -ы, мн. -ы, -mix. || прым.
Канструктар лятальных аларатаў i рухавікоў
АГАЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Голы, алусцелы. агародніцкі, -ая, -ае.
да ix. || прым. авіяканстружтарскі, -ая, -ае.
Агалелае дрэва. Агалелыя палі. 2. перан. Вельмі АГАРОДНША, -ы, ж., зб. Агародныя
АВІЯМАДЭЛІЗМ, -у, м. Канструяванне, бедны, збяднелы, згалелы. || наз. агалеласць,
плады i зеляніна, якія скарыстоўваюцца ў ежу
пабудова i запуск мадэлей самалётаў, планё- -і, ж.
(агуркі, цыбуля, морква; буракі i пад.). Cyn з
раў i іншых лятальных аларатаў. || прым. авіяАГАЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. Агаліцца, агародніны. \\ прым. агародншны, -ая, -ае. Агамадэльны, -ая, -ае. А. гурток.
страціць покрьгаа. Агалелі дрэвы. Агалелі палі.роднінная база.
АВІЯМАДЭЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, 2. перан. Збяднець, згалець. За вайну агалеяа
АГАРОДШЦТВА, -а, н. Развядзенне, вым. Той, хто займаецца авіямадэлізмам. || ж. вёска. I наз. агаленне, -я, н.
рошчванне агародніны як галіна сельскай
авіямадэлістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
АГАЛШДА, агалюся, аголішся, агбліцца; гаспадаркі. Парніковае а. Прамысловае а. ||
прым. авіямадэлісцкі, -ая, -ае.
АВІЯМАД&ПЬ, -і, мн. -і, -ей, м. Мадзль зак. 1. Зняць вопратку, стаць голым (разм.). прым. агжродніцкі, -ая, -ае.
АГАРОДНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
лятальнага апарата. || прым. авіямадэльны, -ая, 2. Скінуць покрыва, лісце i пад. Лес агаліўся.
3. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Стаць адкрытым (разм.). Займацца агароднііггвам.
-ае.
для t праціўніка. Фронт агалгуся. || незак.
АГАРОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. АбгароАВІЯНОСЕЦ, -носца, мн. -носцы, -нос- агаляцца, -яюся, -яешся, -яецца. || наз.
джаны кавалачак зямлі каля сядзібы, дзе сацаў, м. Ваенны карабель, які служыць плыву- іпшенне, -я, н.
дзяць кветкі, сеюць расаду; кветнік. || прым.
чай базай для баявых самалётаў.
АГАЛІЦЬ, агалю, аголіш, аголіць; аголены; апродчыклвы, -ая, -ае.
АВІЯНОСНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
АГАРОШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шада авіяцыі, што базіруецца на авіяносцах. зак., каго-што. 1. Зняць адзенне, покрыва i
пад. 2. Пазбавіць дрэвы лісця i пад. Віхор ага- ны; зак., каго (што) (разм.). Ашаламіць, паАвіяноснае злучэнне.
АВІЯПОШТА, -ы, ДМ -шце, ж. Перавозка ліў таполі. 3. перан. Зрабіць безабаронным, ставіць каго-н. у тупік. А. нечаканым пытанпошты паветраным транспартам; паветраная адкрытым для ворага. А. фронт. А. левы фланг. нем. | незак. алфошваць, -аю, -аеш, -ае.
|| незак. агаляць, -яю, -яеш, -яе / агольваць,
АГАТ, -у, М агаце, м. Цвёрды, з слаямі
пошта.
АВІЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто зай- -аю, -аеш, -ае. || наз. лгаленне, -я, н. i аголь- рознай афарбоўкі мінерал, які выкарыстоўваецца для ўпрыгожанняў, дробных вырабаў i ў
маецца авіяцыяй, лётнай справай; лётчык. ||
тэхніцы. || прым. апггавы, -ая, -ае. Агатавыя
АГАЛОШВАЦЬ гл. агаласіць.
прым. авіятарскі, -ая, -ае.
1
вочы.
АГАНЁК гл. агонь.
АВІЙЦЫЯ, -і, ж. 1. Сукупнасць лятальных
АГАТЮ, -так, адз. агатка, -і, ДМ -тцы, ж.
апаратаў; паветраны флот. Ваенная А. Налёт
АГАНЁК2, -нька, мн. -ныа, -нькбў, м. Паавіяцыі. 2. Тэорыя i практыка перамяшчэння каёвая расліна, якая цвіце ярка-чырвонымі Лекавая i дэкаратыўная расліна сямейства
ў паветры на лятальных апаратах, цяжэйшых кветкамі. Усё лета цвіце а. на акне. | прым. складанакветных з белымі або ружовымі кветкамі. || прым. агаткжвы, -ая, -ае.
за паветра^ самалётах, всрталётах i пад. || апшьжовы, -ая, -ае.
АГЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
прым. авіяцыйны, -ая, -ае.
АГАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; неАсоба, упаўнаважаная ўстановай, прадпрыемАВОЙ, выкл. (разм.). Выгук пры выказ- зак. Знаходзіцца ў стане агоніі.
ствам для выканання службовых, дзелавых
ванні здзіўлення, захаплення i пад. Авой, якая
АГАНІЧНЫ гл. агонія.
даручэнняў. Страхавы а. 2. Шпіён. || прым.
хмара!
АГАНЬБАВАЦЬ,
-бую,
-буеш,
-буе;
-буй;
агенцю, -ая, -ае (да 1 знач.).
АВОХЦІ, выкл. (абл.). Выгук пры выказАГЕНТЎРА, -ы, ж. 1. Разведвальная служванні жалю, бядоты. 0 Авохці мне (разм.) — -баваны; зак., каго-што (разм.). Абняславіць,
зганьбіць.
Ён
сваім
учынкам
аганьбаваў
усіх.
ба для збірання сакрэтных звестак i правягора мне.
АГАРАДЖАЛЬНЫ,
-ая,
-ае.
Прызначаны
дзення падрыўной работы. 2. зб. Агенты (у 2
АВЯВАЦЬ гл. авеяць.
АГА. 1. часц. Ужыв. пры выказванні згоды, ддя абгароджвання, засцяроп чаго-н. Агара- знач.). | прым. агентурны, -ая, -ае (да 1 знач.).
джальная
дамба.
Агентурныя звесткі.
сцвярджэння, пры ўспамінанні чаго-н., пры
перамене тэмы гутаркі i пад. Чуеш? Ага, чую.
АГЁНЦі'НА, -а, н. Мясцовае аддзяленне
АГАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць;
Усе прыехалі? Ага. 2. выкл. Вокліч з перамож- -роджаны; зак. 1. што. Toe, што i абгарадзіць якой-н. установы або прадпрыемства, a такнай інтанацыяй. Ага! Папаўся!
2. перан., каго-што. Засцерагчы, ахаваць ад сама ўстанова інфармацыйнага, пасрэдніцкага
АГАБЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй; каго-, чаго-н. А. чалавецтва ад вайны. || незак.хараютару. Тэлеграфнае а. Транспартнае а.
-ляваны; зак., што. Зрабіць гэблем роўнай, агароджваць, -аю, -аеш, -ае. 11 звар. ага- Інфармацыйнае а.
гладкай паверхню чаго-н. А. дошкі. \\ незак. рждзіцці, -раджуся, -родзішся, -родзіцца; неАГЁНЬЧЫК, -а / -у, мн. -і, -аў, м. 1. гл.
агіблёўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. агаблёўвжн- зак. жпцюджвшцйі, -аюся, -аешся, -аецца. || агонь. 2. -а. Святло ад чаго-н. у выглядзе
не, -я, н.
кропкі. А. папяросы. Вёска заснула: ні аднаго
наз. жпцюджвашіе, -я, н.
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агеньныка. 3. -у, перан. Захапленне, запал
(разм.)- Танцор з агеньчыкам.
АПБАЦЬ гл. абагнуць.
АГІДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Вельмі непрыемнае пачуццё, якое выклікаецца кім-, чым-н.
Яго п'яны твар выклікаў агіду. 2. Нягоднік,
гадасць (лаянк.). Глядзець непрыемна на агіду.
АГІДЛІВЫ, -ая, -ае. Які выклікае агіду,
поўны аііоы да каго-, чаго-н. А. чалавек.
Агідлівае пачуццё. || наз. апдлівасць, -і, ж.
АГІДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (лаянк.). Нягоднік, паганец, брыда. || ж. адцшца» -ы, мн.
-ы, -ніц.
АГІДНЫ, -ая, -ае. Які выклікае агіду (у 1
знач.); вельмі дрэнны, брыдкі, гадкі. А. пах.
А. ўчынак. А. чалавек. || наз. апднасць, -і, ж.
Кожная а. павінна сваю прыстойнасць мець
(прыказка).
АПНАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.)- Ухіляцца ад чаго-н.; туляцца, гультаяваць. Адзін працуе, a другі агінаецца.
АПНАЦЬ гл. абагнуць.
АПТ... Першая частка складаных слоў,
якая адпавядае слову агітацыйны, напр.
агітбрыгада, агіткалектыў, агітпункт.
АПТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; незак.
1. за каго-што i без дап. Займацца агітацыяй
(у 2 знач.). А. за кандыдата ў дэпутаты. 2.
каго (што). Пераконваць у чым-н., схіляць да
чаго-н., угаворваць (разм.). А. сябра ісці па
ягады. || зак. сагггаваць, -тую, -туеш, -туе;
-туй; -таваны (да 2 знач.). || наз. агітацыя, -і,
ж.
АПТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Асоба, якая
займаецца агітацыяй. || ж. агітатаркі, -і, ДМ
-рцы, мн. -і, -рак (разм.). || прым. агітатірсігі,
-ая, -ае.
АПТАЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. агітаваць. 2. Вусная ці праз друк дзейнасць сярод шырокіх
мас, якая мае сваёй мэтай палітычнае ўздзеянне на свядомасць i настрой мас, распаўсюджанне сярод ix пэўнііх ідэй^ Наглядная а.
Перадвыбарная а. || прым. агітацыйны, -ая, -ае.
АПТБРЫГАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -гад,
ж. Агітацыйная брыгада, якая вядзе агітацыйна-масавую работу. Перад механізатарамі
выступіла агітбрыгада раённага дома культуры. || прым. агітбрыгадны, -ая, -ае.
АГІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
(разм.)- Твор літаратуры або жывапісу, які
ставіць вузкаагітацыйныя мэты. Палітычная
а.
АПТМАСАВЫ, -ая, -ае. Які мае дачыненне да агітацыйнай, грамадска-палітычнай работы сярод мас. Агітмасавая работа.
АіІПІУгіКТ, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м.
Агітацыйны пункт, мясцовая ўстанова для
масава-палітычнай
работы
сярод
насельніцтва. А. пры выбарчым участку. || прым.
агітпунктаўсігі, -ая, -ае.
АГЛАБІЛЬНА, -а, мн. -ы, -аў, н. i
АГЛАБІНА, -ы, мн. -ы, -б'ін, ж. Біла, якім
мацуюць лёсткі ў калёсах.
АГЛЁДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
агледзься; зак. 1. Паглядзець вакол сябе, па
баках. A. na баках. 2. перан. Прывыкнуць да
новых абставін, людзей; асвойтацца. He
паспелі a., i зноў у дарогу. 3. Хапіцца, пачаць
шукаць. Уцякай хутчэй, пакуль не агледзеліся.
АГЛЁДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; агледзь;
-джаны; зак., каго-што. 1. Акінуць позіркам,
разгледзець з усіх бакоў, азнаёміцца з кім-,
чым-н. А. новы дом. 2. Абследаваць, вызначыць стан каго-, чаго-н. шляхам праверкі яго
работы (чалавека, машыны). А. хворага. А.
машыну. 3. Прывесці ў парадак; падправіць,
паднавіць. А. хату на зіму. || «ездк. аглядваць,
-аю, -аеш, -ае / аглядадь, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. агляд, -у, М -дзе, м. (да 1 i 2 знач.).

АГЛІІДОШЫ, -дзін. 1. Агляд каго-, чаго-н.
з мэтай знаёмства. А. новай школы. А. мясцовасці. 2. Бытавы абрад знаёмства жаніха i яго
сваякоў з нявестай. Назаўтра пасля агледзін
былі змовіны.
АГНІСТЫ, -ая, -ае. 1. гл. агонь. 2. Які
АГЛОБЛІ, аглабель, Д аглоблям, адз.
аглобля, -і, ж. Пара жардзін, прымацаваных адлівае фарбамі агню. Агністае лісце на дрэве.
3.
Гарачы, пякучы як агонь. Агністая спёка.
канцамі да пярэдняй восі воза, у якія запрагаюць каня. Прымацаваць новыя а. Павярнуць 4. перан. Палымяны, бліскучы (пра вочы,
а. (перан.; пайсці, паехаць назад, не дасяг- позірк). Агністыя вочы. 5. перан. Палымяны,
нуўшы мэты; разм.). || прым. аглжбельны, -ая, натхняльны, гарачы. Агністая прамова. || наз.
аппстісць, -і, ж.
-ае. Аглабельная крытыка (перан.)АГНІШЧА, 1. -а, н. Месца, дзе ў старажыАГЛЎХЛЫ, -ая, -ае. Які стаў глухім. А. чатнасці распальвалі i зберагалі агонь (гіст.). 2.
лавек.
-ы, м. Вялікі агонь (разм.). Расклалі а., што
АГЛЎХНУЦЬ гл. глухнуць.
за сем вёрст бачны.
АГЛУШАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які можа аглуАГНОСТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Паслядоўнік
шыць, надта моцны. А. выбух. || наз. агнастыцызму.
аглушальнасць, -і, ж.
АГНЯ... Першая частка складаных слоў,
АГЛУШЬІЦЬ, аглушу, аглушыш, аглу- якая паказвае на адносіны да агню i пішацца,
шыць; аглушаны; зак., каго-што. 1. гл. глу- калі націск у другой частцы слова падае на
шыць. 2. Пазбавіць слыху або яснасці слыху. першы склад, напр. агнястрэльны, агнямёт,
А. выбухам. || незак. аглушвгць, -аю, -аеш / агняцвет.
аглушаць, -аю, -аеш, -ае.
АГНЯБЎР, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). Бур
АГЛЙД, -у, А/ -дзе, м. 1. гл. агледзець. 2. для агнявога свідравання.
Абследаванне якога-н. аб'екта для выяўлення
АГНЯВЬІ, -ая, -óe. 1. гл. агонь. 2. Які мае
або праверкі яго стану. Медыцынскі а. колер агню; чырвоны. Агнявыя валаконцы
Тэхнічны а. 3. Афіцыйнае інспектаванне ткуцца ў шоўк чырвоны. 3. перан. Палымяны,
войск камацдаваннем на парадзе. 4. Грамад- гарачы, парывісты. Агнявая прамова. Агнявое
ская праверка, паказ чаго-н. А. выстаўкі. 5. слова. 4. Звязаны з абстрэлам, стральбой.
Кароткае паведамленне пра з'явы, падзеі, Агнявая пазіцыя.
факты, звязаныя паміж сабою. А. творчасці
АГНЯДЬІШНЫ, -ая, -ае. Які вывяргае
пісьменніка. Міжнародны а. || прым. аглядны, агонь, лаву (пра вулкан). Агнядышная гара.
-ая, -ае. А. артыкул.
АГНЯМЁТ, -a, М -мёце, мн. -ы, -аў, м.
АГЛЯДАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Аўтар га- Зброя, якая паражае праціўніка струменем
зетнага, часопіснага i пад. агляду навін за агню. || прым. агнямётны, -ая, ае.
пэўны час. Міжнародны а. Спартыўны а. || АГНЯСГР^ЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які страляе
прым. аглядальніцкі, -ая, ае.
пры даламозе пораху i іншых выбуховых
АГЛЯДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- рэчываў. Агнястрэльная зброя. 2. Прычынены,
зроблены куляй, асколкам снарада. Агнязак. Тос, што i аглядвацца.
АГЛЙДВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- стрэльная рана.
АГНЯЦВЁТ, -у, М -веце, м. Аднагадовая
зак. 1. гл. аглянуцца. 2. перан., на каго-што i
без дап. Дзейнічаць асцярожна, з апаскай, іравяністая расліна з жоўтымі кветкамі; бразвяраючы свае ўчынкі з учынкамі каго-н.; таўка (братоўка).
АГОЙТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
азірацца (разм.). А. на старэйшых. || наз.
(разм.). Асвойтацца, прывыкнуць да чаго-н.
аглядка, -і, ДМ -дцы, ж. (да 2 знач.).
За месяц агойтаўся ў новым асяроддзі.
АГЛЙДКА, -і, ДМ -дцы, ж. 1. гл. аглядвацАГОЛЬВАННЕ, -ВАЦЬ гл. агаліць.
ца i аглянуцца. 2. Асцярога ў дзсяннях, увага.
АГОНІЯ, -і, ж. Перадсмяротны стан ар0 Бегчы без аглядкі (разм.) — вельмі хутка.
ганізма. || прым. апшчны, -ая, -ае.
Дзейшчаць з аглвдкай — улічваць абставіны.
АГОНЬ, агню, мн. агн'і, агнёў, м. 1. ГаруАГЛЙДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Службовая
асоба, якая робіць агляд чаго-н. з мэтай пра- чыя святлівыя газы высокай тэмпературы;
веркі. А. вагонаў. || ж. аглддчыцд, -ы, мн. -ы, полымя. Згарэць у агні. Баяцца як агню
(вельмі баяцца). Днём з агнём не знойдзеш
-чыц. || прым. аглядчыцкі, -ая, ае.
АГЛЯНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; (нідзе не знойдзеш; разм.)- 3 агню ды ў no-нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. 1. Пагля- лымя (з адной непрыемнаці ў друтую, яшчэ
дзець, павярнуўшы галаву назад; азірнуцца. большую; разм.). Паміж двух агнёў (пра неХлопец ні разу не аглянуўся. 2. Паглядзець ва- бяспеку з двух бакоў). Прайсці (праз) а., ваду
i медныя трубы (шмат зведаць у жыцці; з поскол сябе. А. навокал. А. на мінулыя вякі (перан.). || незак. аглядвацца, -аюся, -аешся, пехам пераадолець цяжкасці). У a. i ў ваду
за каго-н. (гатовы на ўсё дзеля каго-аецца / аглядаша, -аюся, -аешся, -аецца. || пойдзе
Хлопец —а./(перан.: жвавы, гарачы чаланаз. аглядші, -і, ДМ -дцы, ж. Бегчы без н.).
век). Антонаў а. (гангрэна, заражэнне крыві;
аглядкі.
уст.). Гарэць (пячы) агнём (вельмі моцна баАГЛЙНУЦЬ, -ну, -неш, -не; аглянь; зак., лець). Увесь у агні (у гарачцы). He жартуй (не
каго-што. Акінуць позіркам; азірнуць. А. гуляй) з агнём (не рабі таго, што можа пацяполе.
гнуць за сабой непрыемныя вынікі). Агнём i
АГНАСТЫЦЬІЗМ, -у, м. Ідэалістычнае мячом (з бязлітаснай жорсткасцю). Як агню
філасофскае вучэнне, якое адмаўляе магчы- ўхапіўшы (вельмі хутка). 2. Святло ад асвямасці пазнання аб'ектыўнага^ свету i яго зака- тляльных прыбораў. Запаліць а. Агні горада. 3.
намернасцей. || прым. агшістычны, -ая, -ае.
Стральба (ружэйная, артылерыйская). АдАГНЕЗДАВАЦЦА, агняздуюся, агнязду- крыць а. ПІквальны а. Агонь! (камацда страешся, агняздуецца; агняздуйся; зак. 1. (7 / 2 ляць). || паменш. агеньчык, -а / -у, мн. -і, -аў,
ас. не ўжыв'). Звіць сабе гняздо дзе-н. (пра м. Гарыць a. На а. зайсці да каго-н. (зайсці
іттушак). Буслы агнездаваліся на грушы. 2. пе- выпадкова, мімаходам, убачыўшы ў вокнах
ран. Пасяліцца (пра людзей). Пабудавалі святло) / апшёк, -ньку, м. Працаваць з аганьхаты, агнездаваліся каля возера. || незак. агняз- ком (з залалам, з захапленнем, праяўляючы
доўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ініцыятыву, выдумку). || прым. агнявы, -ая,
-óe (да 1 і 3 знач.), агнёвы, -ая, -ае Дда 1
АГНЁВЫ гл. агонь.
АГНЁЎКА, -і, ДМ -нёўцы, мн. -і, -нёвак, знач.), агшсты, -ая, -ае (да 1 знач.) / вогненны, -ая, -ае (да 1 знач.). Агнявая сушка (на
ж. Невялікі стракаты матыль.
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АГРУБЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў грубым.
АГУЛЬНАВАЙСКОВЫ, -ая, -ае. Агульны
Агрубелыя рукі. Агрубелая натура (перан.). || для ўсіх родаў войск, які ахоплівае ўсе роды
наз. агрубеласць, -і, ж.
войск. Агульнавайсковая падрыхтоўка.
АГРУБЁЦЬ гл. грубець.
АГУЛЬНАВЯДОМЫ, -ая, -ае. Вядомы
АГРЬІЗАК, -зка, мн. -зкі, -зкаў, м. Абіры- ўсім. Агульнавядомая ісціна. || наз. агульнаагні). Агнявы пункт (артылерыйскі, кулямёт- зены кавалак чаго-н. А. яблыка. А. алоўка ВЯДОМІСЦЬ, -і, ж.
ны). Агнявыя сродкі (снарады). Лгнёвыя пра-(спісаны, кароткі аловак).
АГУЛЬНАДАСТЎПНЫ, -ая, -ае. 1. Дастумяні сонца. Лгністая чырвань на ўсходзе. ВоАГРЫЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- пны для ўсіх па цане, па магчымасці карыгненныя языкі (пра полымя).
стацца. Агульнадаступныя цэны. 2. Зразумелы,
АГОРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што. зак. 1. Звычайна пра сабаку: злосна бурчаць просты паводле выкладу. Агульнадаступная
ці брахаць, пагражаючы ўкусіць таго, хто заКупіць, набыць што-н. з цяжкасцю. А. хату.
лекцыя. || наз. агульнадаступнасць, -і, ж.
АГОРКЛЫ, -ая, -ае. 1. Які агорк, набыў крануў. 2. перан. Груба, са злосцю адказваць
АГУЛЬНАДЗЯРЖАЎНЫ, -ая, -ае. Агульгоркі смак. А. сыр. А. квас. 2. перан. Пра тое, на заўвагі (разм.). На кожнае слова агрызаец- ны, адзіны для ўсёй дзяржавы, які датычыць
што надакучыла, абрыдла; невыносны, цяжкі. ца, не дае гаварыць. || аднакр. агрызнуцца, -ну- усёй дзяржавы. А. бюджэт.
ся; -нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца;
Агоркяае жыццё.
АГУЛБНАЖЫЦЦЁВЫ, -ая, -ае. Уласцівы
АГОРКНУЦЬ, -ну, -неш, -нс; агорк, -кла i' -ніся.
АГР^БЮ, -аў (разм.). Рэшткі сена пасля штодзённаму жыццю. Агульнажыццёвыя інтаагоркнуў, -нула; -ні; -нуты; зак. 1. (1 i 2 ас.
не ўжыв.). Toe, што i згоркнуць. Маспа агор- стагавання, накладвання воза i пад. Сабраць рэсы.
АГУЛЬНАКАРЬІСНЫ, -ая, -ае. Карысны
кяа. 2. перан. Надакучыць, абрыдзець; стаць а.
невыносным, цяжкім. Агоркнуў хлеб батрацкі. АГРЗБЦІ, аграбу, аграбеш, аірабе; агра- для ўсіх. Агульнакарысная праца.
АГУЛЬНАНАРОДНЫ, -ая, -ае. Агульны
бём, аграбяце, аграбуць; агроб, агрэбла;
АГОРТВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. агарнуць.
АГРА... Першая частка складаных слоў, аграбі; агрэбены; зак., што. 1. Toe, што i аб- для ўсяго народа, усенародны. Агульнанародякая адпавядае слову агранамічны, напр. грэбці- А. стог сена. 2. Згрэбці ўсё навокал, ная мова. Агульнанароднае свята.
АГУЛЬНАПРЫЗНАНЫ, -ая, -ае Прыаграбаза, агравучоба, аграгурток, агралабара-падбіраючы (разм.). А. ўчасткі. 3. перан.
Атрымаць, здабыць, захаліць што-н. у вялікай знаны ўсімі. А. факт.
торыя.
колькасці (разм.). А. вялікую прэмію. \\ незак. АГУЛЬНАПРЫНЙТЫ, -ая, -ае. Звычайны,
АГРАБАННЕ, -БАЦЬ гл. агрэбці.
аграбаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. агржбшне, -я, прыняты ўсімі i які прымяняецца ўсімі. А. паАГРАБІЦЬ, АГРАБЛЁННЕ гл. грабіць.
радак.
АГРАБІЯЛОПЯ, -і, ж. Навука аб агульных н.
АГУЛЬНАЎЖЫВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які
АГРЭГАТ, -a, М -гаце, мн. -ы, -аў, м. 1.
біялагічных заканамернасцях у земляробстве,
раслінаводстве i жывёлагадоўлі. || прым. Злучэнне для агульнай работы дзвюх або не- ўжываецца ўсімі. Агульнаўжывальнае слова. ||
калькіх рознатыповых машын. Уборачны а. 2. наз. аіулыйўжывальнасць, -і, ж.
агрібіялагічны, -ая, -ае.
АГУЛЬНАЧАЛАВЁЧЫ, -ая, -ае. Уласцівы
АГРАКУЛЬТЎРА, -ы, ж. Сістэма ме- Частка якой-н. машыны, вузел для выкананрапрыемстваў, накіраваных на паляпшэнне ня пэўных алерацый. || прым. агрэгатны, -ая, ўсім людзям, усяму чалавецтву. Агульначалавечая мараль.
тэхнікі паляводства, павышэнне культуры зе- -ае.
АГЎЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які належыць,
ATPŚCAP, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто ўчымляробства. || прым. агракулыурны, -ая, -ае.
АГРАМАДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. няе аірэсію, захопнік. Даць адпор агрэсару. || уласцівы ўсім, які датычыцца ўсіх. Агульная
гасгійдарка.
Агульная мова. А. сход. 2. Які
прым. шрэсарскі, -ая, -ае.
(разм.). Прадмет велізарных памераў.
АГРАМАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаАГРЭСІЎНЫ, -ая, -ае. Захопніцкі; варо- робіцца, выконваецца, праводзіцца калектыўны; зак., каго-што. Абагуліць, ператварыць жы, наступальны. Агрэсіуная палітыка. Агрэ- на; прызначаны для сумеснага карыстання.
Агульная справа. Агульная кухня. 3. Аднольпрыватнае, індывідуальнае ў калектыўна-гра- сіуныя дзеянні. || наз. агрэсіўнасць, -і, ж.
мадскае. А. зямлю. А. жывёлу. || незак. ігра- АГР^СІЯ, -і, ж. Паводле міжнароднага кавы, уласцівы каму-н. адначасова з іншым;
маджваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. жграмаджжн- права незаконнае прымяненне ўзброенай узаемны. У сяброў агульныя інтарэсы. У ix
не, -я, н.
сілы адной дзяржавай супраць суверэнітэту, многа агульнага (наз.). 4. Увесь, у поўным
АГРАМАДНЫ, -ая, -ае. Вельмі вялікі. А. тэрытарыяльнай недатыкальнасці або палі- аб'ёме, сукупны. А. аб'ём вытворчасці. А.
дам.
тычнай незалежнасці другой дзяржавы. || вынік. Абвінаваціць агульна (прысл.: усё
адразу, цалкам). 5. Які датычыцца асноў
АГРАНІЦЬ, -НЮ, -НІШ, -Н'ІЦЬ; -Н'ІМ, -ніце,
прым. агрэсіўны, -ая, -ае.
-няць; агранены; зак., што (спец.). АпрадаАГРФСТ, -у, М -сце, м. Калючая садовая чаго-н. А. курс хіміі. Агульныя пытанні навукі.
ваць, зцабіўшы гранёным. А. хрусталь. || не- кустовая расліна з кісла-салодкімі буйнымі 6. Які змяшчае ў сабе толькі самае істотнае,
зак. аграньваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ігранка, ягадамі, a таксама ягады гэтай расліны. || без дробязей, дэталей. Агульнае ўражанне. А.
-і, М -нцы, ж. i агршванне, -я, н.
прым. жгрэсгавы, -ая, -ае. Агрэставае варэнне.план экспедыцыі. Расказаць пра паездку ў
АГРАНОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
АГРФХ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Дрэнна ўзара- агульных рысах. Гаварыць надта агульна
па аграноміі.
ная або прапушчаная пры ворыве, сяўбе ла- (прысл.). 7. Неканкрэтны, схематычны.
АГРАНОМІЯ, -і, ж. Комплекс навук аб піна на полі. Араць без агрэхаў. У ворыве агрэ- Агульныя распараджэнні. Агульныя словы. \\ наз
апрацоўцы сельскагаспадарчых культур. || хі — у кішэні прарэхі (прыказка). 2. перан. агульыасць, -і, ж. (да 1 i 3 знач.)- А. мовы. А.
інтарэсаў.
прым. агралшшчны, -ая. -ае.
Усякія недаробкі, недагляд. Агрэхі ў працы.
АГУРОК, -рка, мн. -рю, -ркоў, м. АгародАГРАПРАМЫСЛОВЫ, -ая, -ае. Які мае
АГРЗЦЬ, -ЭЮ, -эеш, -эе; -рэты; зак., каго ная расліна сямейства гарбузовых з даўгаваадносіны да сельскагаспадарчай вытворчасці, (што) (разм.). Моцна ўдарыць; выцяць. А.
тым зялёным плодам, a таксама плод гэтай
яе матэрыяльна-тэхнічнай базы i рэалізацыі палкай.
расліны. Маласольныя агуркі. || паменш.
яе прадукцыі. А. комплекс.
АГЎ,
выкл.
1.
Узаемнае
акліканне
з
мэтай
агурочак, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. \ прым.
АГРАРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
знайсці
або
не
згубіць
адзін
аднаго.
—
Агу!
—
агурочны, -ая, -ае. А. расол.
Спецыяліст па аграрных пытаннях.
чуваць
у
лесе.
2.
Зварот
да
малога
дзіцяці,
каб
АГУРОЧНІК, -у, м., зб. Агурочнае бацвінАГРАРНЫ, -ая, -ае. Зямельны, сельскагасзабавіць
яго.
—
Azy,
агу,
хлопчык!
не.
падарчы, звязаны з землекарыстаннем, зеАІУЧЬІЦЬ, агучу, агучыш, агучыць;
млеўладаннем. Аграрная палітыка. Аграрныя АГЎЗАК, -зка, мн. -зкі, -зкаў, м. (спец.). 1.
Сцягновая частка мясной тушы; азадак. 2. агучаны; зак., што ^спец.). Зрабіць гукавым.
рэформы.
АГРАРЫЙ, -Я, МН. -І, -рыяў, м. 1. Буйны Скура з задняй часткі жывёліны. || прым. А. фільм. || незак. аіучваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. агучвшше, -я, н.
землеўладальнік, памешчык (кніжн.). 2. Член шузачны, -ая, -ае.
АГЎЛАМ, прысл. (разм.)- 1. Усе разам, гурАД (АДА), прыназ. з Р. 1. Указвае на зыаірарнай партыі.
АГРАТЗХНІК, -а, -мн. -і, -аў, м. Спецы- там. А. малаціць збожжа. 2. Усё адразу, цал- ходны пункт чаго-н. Адысці ад агню. Ад
кам (купіць, прадаць i пад.). Прадаць фрукты Шнска да Брэста. Ад галавы да пят. 2. Укаяліст па аіратэхніцы.
АГРАТЗХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Тэхнало- а. 3. Неканкрэтна. Разабрацца ў справе не а., звае на крыніцу чаго-н. Даведацца ад настаўніка. 3. Указвае на непасрэдную сувязь з
гія вырошчвання i апрацоўкі сельскагаспадар- a канкрэтна.
АГУЛЬНА... Першая частка складаных чым-н., з якой-н. дзейнасцю. Рабочы ад
чых культур. || прым. ігратэхшчны, -ая, -ае.
АГРАХШІК, -a, мн. -i, -аў, м. Спецыяліст прыметнікаў у знач.: 1) агульны для чаго-н. станка. Людзі ад навукі. 4. Указвае на цэлае,
(што выражана другой часткай), напр. агуль- якому належыць частка. Крошкі ад хлеба. Нопа аірахіміі.
АГРАХІМІЯ, -і, ж. Навука аб хімічных насаюзны, агульнанародны; 2) уласцівы ўсім,жка ад крэсла. 5. Указвае на што-н., ад чаго
працэсах у глебс i раслінах, сілкаванні раслін, датычьшца ўсіх, усяго, налр. агульнавядомы, пазбаўляюцца, што ліквідуецца, накіраванае
супраць чаго-н. Ачысціць ад пылу. Схавацца ад
прымяненні ўгнаенняў. || прым. аграхйгічны, агульнапрызнаны, агульнатэарэтынны.
АГУЛЬНААДУКАЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які спякоты. Лекі ад хваробы. б. Указвае на пры-ая, -ае.
АГРОМНІСТЫ, -ая, -ае. Всльмі вялікі; дае не спецыяльную, a агульную адукацыю. чыну, падставу чаго-н. Плакаць ад гора. Вясёлы ад шчасця. 7. Указвае на другі прадмет,
Агульнаадукацыйная школа.
велізарны. А. дуб. Агромністая зала.
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А^АДЗЬМЎЦЬ, -му, -меш, -ме; -мём,
які супрацьпастаўляецца першаму. Трэба
адрозніваць дабро ад зла. 8. Ужыв. пры аба- -мяце, -муць; -м'і; -муты; зак., што. Дзьмучы,
значэнні даты дакумента. Загад ад 10 мая. 9. аддаліць, перамясціць што-н.
У выразах: год ад году, час ад чжсу, дзень ада
АДАДРАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., аддня i пад. ўказвае на часавую паслядоўнасць.
дзярэцца; зак. Аддзяліцца ад чаго-н.; адарАДАРВАЦЦА, -вуся^ -вешся, -вецца; -вёмАД...(АДА..., АД'...), прыстаўка. 1. Утварае вацца. Падэшва ададралася. || незак. аддзіся, -вяцеся, -вуцца; -віся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не
дзеясловы са знач.: а) канца, спынення, кан- рацца, -аецца.
ўжыв.)
у ад каго-чаго. Аддзяліцца, адпасці.
чатковага выканання дзеяння. напр. адпрацаАДАДРАЦЬ, аддзяру, аддзярэш, аддзярэ;
ваць, аддзяжурыць, адгрымець, адказнасць; б)
аддзяром, аддзераце, аддзяруць; аддзяры; ада- Гузік адарваўся. Дошка адарвалася. 2. ад кагоустаранення чаго-н., рух убок, налр. адклеіць, драны; зак., што. Аддзяліць што-н. раней чаго. Аддзяліцца, адысці- Самалёт адарваўся
адштурхнуць, ад'ехаць; в) інтэнсіўнасці дзеян- прымацаванае; адарваць. А. дошку. А. абоі ад ад зямлі. 3. ад чаго. Аддаліўшыся, страціць сувязь з іншымі. Абоз адарваўся ад атрада. А. ад
ня, налр. адмабілааваць, адпрацаваць, адсця-сцяны. | незак. аддзіраць, -аю, -аеш, -ае.
баць; г) давядзення да непажаданага стану,
АДАЖЫО (спец.). 1. прысл. Аб тэмпе вы- кампаніі. 4. ад каго. Пра войскі: аддаліўшыся,
напр. адтаптаць, адсядзець, адляжаць; д) зканання музычных твораў: павольна, гтрацяж- страціць сутыкненне з праціўнікам. А. ад пра~
марфемай «цца» — дзеяння, учыненага з мэ- на. 2. наз.у нескл., н. Музычны твор або час- ціўніка. 5. ад чаго. Перастаць займацца
чым-н. He змог а. ад цікавай кнігі. || незак.
тай ухілення ад чаго-н., напр. адпісацца, ад- тка яго ў павольным тэмпе.
аддыіііцця, -аюся, -аешся, -аецца; наз. адрыў,
караскацца; е) з марфемай «цца» — заканАДАЗВАЦЦА,
адзавуся, t
адзавешся,
чэння працяглага дзеяння, напр. адваявацца, адзавецца; адзавёмся, адзавяцеся, адзавуцца; -рыву, м. (да 2, 3, 4 i 5 знач.). Вучыцца без
адбіцца. 2. Утварае назоўнікі са знач. аддален- адзавіся; зак. 1. Адказаць на кліч, адгукнуцца. адрыву ад вытворнасці.
ня, напр. адгалосак. 3. Утварае прыметнікі са Я крычаў, але ніхто не адазваўся. А. на про- АДАРВАЦЬ, -ву, -веш, -ве; -вём, -вяцс,
знач. утварэння, паходжання ад чаго-н., сьбу (перан.). 2. аб кім-чым. Выказаць сваю -вуць; -ві; -ваны; зак. 1. каго-што. Тузануўнапр. аддзеяслоўны, адыменны. 4. Утварае думку, даць ацэнку каму-, чаму-н. Добра а. аб шы, рыўком аддзяліць. А. лісток календара. А.
прыслоўі, напр. адгэтуль, адусюль.
новай кнізе. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Выклікаць гузік. На вайне яму адарвала нагу. 2. ад чаго.
АДАБРАЦЬ1, адбяру; адбярэш, адбярз^ ад- сабою што-н., сказацца. Смерць блізкага чала- Адняць, адхіліць, перашкодзіць рабіць што-н.
А. ад работы. 3. Разлучыць; пазбавіць сувязі з
бяром, адбераце, адбяруць; адбяры; адабраны; века адазвалася моцным болем у сэрцы. \\ незак.
кім-, чым-н. А. ад сямЧ. || незак. адрываць,
зак. 1. каго-што. Сілай забраць у каго-н., чаадлмці^ -ася, -аешся, -аецца.
-аю, -аеш, -ае. || наз. адрывшне, -я, н. (да 1
прымусіць каго-н. аддаць якую-н. рэч А.
АДАЗВАЦЬ, адзаву, адзавеш, адзаве; адза- знач.) i адрыў, -рыву, м. (да 2 i 3 знач.).
грошы. 2. Пазбавіць каго-н. якіх-н. якасцей, вём, адзавяце, адзавуць; адзав'і; адазваны;
пачуццяў, права на што-н. Страх адабраў усе зак., каго-што. Toe, што i адклікаць. || незак. Вучыцца без адрыву ад вытворчасці.
АДАРЬІЦЬ, адару, адорыш, адорыць;
сілы. 3. што. Адняць час, здароўе i пад. на адзываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адзывжнне, -я,
адары; адораны; зак., каго (што). 1. Toe, што
выкананне чаго-н. Пераправа адабрала многа н.
часу. 4. што., безас. Страціць здольнасць ваАДАМКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; i абдарыць. А. дзяцей цукеркамі. 2. перан. Балодаць чым-н. He мог ісці, ногі адабрала. 5. -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. ( 7 / 2 гата надзяліць якімі-н. якасцямі, здольнаскаго-што. Выбраць з аднастайных прадметаў ас. не ўжыв.). Адчыніцца; стаць незамкнё- цямі. Прырода адарыла яго паэтычным талентакія, якія вылучаюцца якой-н. якасцю або ным. Замок лёгка адамкнуўся. 2. Адчыніць па- там. || незак. адорваць, -аю, -аеш, -ае.
АДАСЛАЦЬ адашлю, адашлеш, адашле;
прыкметай. А. неабходную літаратуру f длямяшканне, у якім знаходзішся; зрабіць свабібліятэкі. || незак. адбіраць, -аю, -аеш, -ае. || брдным уваход да сябе. || незак. адмыкжцца, адашлём, адашляце, адашлюць; адашл'і;
-сланы; зак. 1. што. Паслаць, адправіць ад
наз. адбіранве, -я, н. (да 1 i 3 знач.) / адбор, -аюся, -аешся, -аецца.
сябе. А. грошы сыну. 2. каго. Адправіць,
-у, м. (да 5 знач.).
АДАМКНЎЦЬ,
-ну,
-неш,
-не;
-нём,
-няАДАБРАЦЬ2 гл. адобрыць.
це, -нуць; -ні; -нёны / -нугы; зак., што. 1. накіраваць каго-н. куды-н. А. дзяцей у вёску.
АДАБРдННЕ, -я, н. 1. гл. адобрыць. 2. Па- Адчыніць ІІГГО-Н. замкнёнае. А. чамадан. А. 3. каго (што). Прапанаваць звярнуцца
хвала, станоўчы водгук. Учынак заслугоўвае дзверы. 2. Зняць прымкнутае. А. штык (ад куды-н., дзе можна энайсці даведку. А. чытача да першакрыніцы. 4. што. Адправіць наадабрэння.
вінтоўкі). || незак. адмыкаць, -аю, -аеш, -ае.
зад пасланае. А. назад бандэроль. \\ незак. адАЦАПіАЦЦА,
адганюся,
адгонішся,
АДАПНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, сылжць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. ідсыланне, -я,
адгоніцца; адганіся; зак. 1. Адагнаць каго-н., -нуць; -ш; -нуты; зак., што. ^Тое, што i адн. i адсылкж, -і, ДМ -лцы, ж. || прым. адсыпрымусіць пайсці прэч. Дзеці лезуць da ма- пяць. || незак. адлшаць, -аю, -аеш, -ае.
лачвы, -ая, -ае (да 3 знач.).
шыны — не а. 2. Гонячы (жывёлу), аддаліцца,
АДАПР^ЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак.
АДАСОБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біцца;
адысці куды-н. Пастух адагнаўся са статкамАдстадь, аддзяліцца ад чаго-н. пад уздзеянна два кіламетры ад вёскі. \\ незак. адпшяцца,нем вільгаці, перамены тэмпературы. Kapa зак. Выдзеліцца з агульнага, заняць асобае,
-яюся, -яешся, -яецца.
адапрэла ад пнёў. || незак. аддправжць, -прае / ізаляванае становішча. A. ad кампаніі сяброў. \\
незак. аджсабляцца, -яюся, -яешся, -яецца. ||
АДАГНАЦЬ, адганю, адгоніш, адгоніць; -правае.
адгані; адагнаны; зак. 1. каго-што. Прагнаць.
АДАПТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; наз. аддсабленне, -я, н.
АДАСОБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
А. сабаку. А. змрочныя думкі (перан.). 2. што.-таваны; зак. i незак., што. Зрабіць, правесці
Перамясціць (ветрам, плынню i пад.). Плынь адалтацыю (у 2 знач.). Адаптаваны пераклад. зак. 1. каго-што. Аддзяліцца, выдзеліць з
адагнала лодку. 3. каго-што. Адвесці на ра- АДАПТАЦЫЯ, -і, ж. 1. Прыстасаванне ар- агульнага, цзлага; паставіць у асобае становінейшае месца, адправіць куды-н. А. машыну ў ганізма да новых знешніх умоў. 2. Спрашчэн- шча. А. участак зямлі ў садзе. 2. што. У граматыцы: зрабіць адасобленым (у 2 знач.). А.
гараж. 4. што. Зрабіць шляхам перагонкі не тэксту для малападрыхтаваных чытачоў.
|| незак. адасабляць, -яю, -яеш, -яе.
(спец.). А. шкіпінар. А. малако. || незак. ідАДАПХНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; ||азначэнне.
наз. аддсабленые, -я, н.
ганяць, -яю, -яеш, -яе. || наз. адгонка, -і, ДМ -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. АдштурхАДАСОБЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Асобны. Жыць
-нцы, ж. (да 4 знач.) / адгон, -у, м. (да 2, 3 i нуўшыся ад чаго-н., адсунуцца, аддаліцца. А.
4 знач.).
бусаком ад берага. || незак. адшхжшш, -аюся, адасоблена (прысл.). 2. У іраматацы: выдзеАДАГНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -аешся, -аецца / «дтхшіірці, -аюся, -аешся, лены ў гаворцы інтанацыяй i паўзамі, на
пісьме — знакамі прыпынку. Адасобленае
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. ( 7 / 2 -аецца.
ас. не ўжыв.). Пра загнутае: адвярнуцца, выАДАПХНЎЦЬ, -ну, -нсш, -не; -нём, -няце, азначэнне. || наз. адасоблешсць, -і, ж.
АДАСПАЦЦА, -плюся,? -пішся, -пшца;
прастацца. Цвік адагнуўся. 2. Разагнуўшыся, -нуць; -ш; -нугы; зак., каго-што. 1. Штурпадняцца; выпрастаць спіну. || незак. ад- шком адсунуць, аддаліць. А. нагой крэсла. 2. -пімся, -піцеся, -пяцца; -п'іся; зак. Выспацца
гінаіой, -аюся, -аешся, -аецца.
Моцна напіраючы, адціснуць, прымусіць пасля недасыпання. А. за водпуск. || незак. адАДАГНЎЦЬ7 -ну, -неш, -не; -нём, -няце, адысці. Ён адапхнуў мяне i стаў наперадзе. || сыпяцца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДАССАЦЬ,-ссу,-ссеш, -ссе; -ссём, -сся-нуць; -ні; -нуты; зак., што. Адвярнуць за- незак. адпіхаць, -аю, -аеш, -ае / адшхваць,
це, -ссуць; -cci; -ссаны; зак. 1. што i чаго.
гнутае. А. цвік. || незак. адгінаць, -аю, -аеш, -аю, -аеш, -ае.
-ае. || наз. адгішшне, -я, н.
АДАРАЦЬ, -ару% -арэш, -арэ; -аром, Ссаннем аддзяліць, убавіць. П'яўкі адассалі
АДАГР^ЦЦА, -эюся, -эешся, -эецца; зак. -араце, -аруць; -ары; -араны; зак., што. 1. многа крыві. 2. Кончыць ссаць. || незак. адСагрэцца, зрабіцца цёплым. А. каля печкі. А. ў Папрацаваць пэўны час на ворыве. А. цэлы сысаць, -аю, -аеш, -ае.
цёплай хаце. А. душой (перан.). || незак. іда- дзень. 2. Узараць нанава поле, на якім
АДАТКНЎЦЬ, -ну, -неш, -нс; -нём, -няце,
гравацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. ада- загінулі пасевы. 3. Адпрацаваць за што-н., -нуць; -н'і; -нуты; зак., што (разм.). Адкрыць,
гравшне, -я, н.
папрацаваўшы на ворьгае. А. за доўг. || незак. выцягнуўшы корах; затычку. А. бутэльку. ||
незак. адтыкаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адАДАГР^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак., каго- адворваць, -аю, -аеш, -ае.
што. Зрабіць цёплым, саірэць. А. настылыя
АДАРВАНАСЦЬ, -і, ж. Адсутнасць сувязі з тыканне, -я, н.
ногі. А. сірату (перан.). || незак. аддграваць, кім-, чым-н., адзінота, адчужанасць. А. ад
АДАХВОЦІЦЬ, -вочу, -воціш, -воціць;
-аю, -аеш, -ае. || наз. адагравішне, -я, н.
роднага дома.
-вочаны; зак., каго ад чаго (разм.). Адвучыць,
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стравацца на гладкай паверхні. Дрэва адбілася накосе, адмежаваць. || незак. адброджваць,
ценем у вадзе. 7. перан. Адлюстравацца ў во- -аю, -аеш, -ае.
бразах, паняццях. У лірыцы адбілася жыццё
АДБРАДЗІЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв.; -родзіць;
людзей. 8. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Атрымаць вон- -роджаны; зак. (разм.)- Кончыць, перастаць
кавае праяўленне, выявііша (пра пачуцці, брадзіць2. Квас адбрадзіў. Піва адбрадзіла.
адбіць ахвоту рабіць што-н. А. ад курэння. || стан i пад.). Трывога адбілася на твары жан- АДБРАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
незак. адахвочваць, -аю, -аеш, -ае.^
чыны. 9. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Выклікаць сабой -каваны; зак., каго-што (спец.). Аддзяліць
АДАЧХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. якое-н. пачуццё; адазвацца. Родныя далягляды
(разм.)- Кончыць чхаць, адчуць палёгку пасля навек адаб'юцца ў душы. 10. ( 7 / 2 ас. не бракованае, недабраякаснае. А. маладняк. А.
фрукты. || незак. адбракоўваць, -аю, -аеш, -ае.
чхання.
ўжыв.), на кім-чым. Зрабіць уздзеянне, уплыў
АДБАВІЦЬ, -баўлю, -бавіш, -бавіць; -баў- на каго-, што-н. Цяжкая праца адбілася на || наз. адбр&коўшшне, -я, н. i адбракоўш, -і,
лены; зак., што i чаго. Адцзяліць, адпіць, здароўі. 11. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пакінуць ДМ -ўцы, ж.
АДБРАХАЦЦА, -рашуся, -рэшашся, -рэадсыпаць i пад. частку чаго-н. А. малака са адбітак. На пяску адбіліся сляды ног. \\ незак.
шацца; -рашыся; зак. (разм.). Сварачыся,
збана. || незак. адбаўляць, -яю, -яеш, -яе. Хоць адбіваццд, -аюся, -аешся, -аецца.
спрачаючыся, адказаць на папрокі, нападкі. ||
адбаўляй каго-, чаго-н. (надта многа; разм.). ||
АДБІДЬ, адаб'ю, адаб'еш, адаб'е, адаб'ём,
наз. адбаўленне, -я, н. i адбаўка, -і, ДМ -ўцы, адаб'яце, адаб'юць; адб'і; адоіты; зак. 1. што. незак. адбрэхвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДБРЫКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ж.
Аддзяліць, адламаць ударам. А. ручку кубка. А.
АДБАЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -л'іць; зак. дошку. 2. што. Адкінуць сустрэчным ударам. зак., ad каго-, чаго (разм.). 1. Брыкаючыся,
адбіцца ад каго-, чаго-н., аддаліць ад сябе. 2.
Перастаць балець, супакоіцца.
А. мяч рукою. А. атаку. 3. перан., што. АдхаАДБАМБІЦЦА, -блюся, -бішся, -бшца; зваючы на абвінавачанні, прыдзіркі i пад., перан. Пазбавіцца ад чаго-н. непажаданага
-бімся, -біцеся, -бяцца; зак. (разм.). Кончыць абвергнуць ix. А. нападкі крытыканаў. 4. каго- (разм.). A. ad даручэння. || незак. адбрыквацца,
бамбіць. Лётчыкі адбамбіліся.
што. Вярнуць сабе сілаю, з боем. А. горад. 5. -аюся, -аешся, -аецца.
АДБРЬІЦЬ, -рыю, -рыеш, -рые; -рьггы;
АДБАРАБАНІЦЬ, -НЮ, -НІШ, -НІЦЬ; зак. 1.
каго-што. Прыцягнуць, прывабіць да сябе,
Кончыць барабаніць. 2. што i без дап. Паспе- аддаліўшы ад другога (разм.). А. чужога мужа. зак., каго (што) (разм.). Рэзка або абразліва
шліва, невыразна прачытаць, выступіць i пад. А. пакупнікоў. 6. перан., што. Прымусіць ба- адказаць каму-н., адмаўляючы ў чым-н.або
(разм.). А. адказ. 3. Адслужыць, адпрацаваць яцца што-н. рабіць; знішчаць, адабраць (па- лаячыся. || незак. адбрывадь, -аю, -аеш, -ае.
АДБУДАВАЦЦА, -дуюся, -дуешся, -дуецдоўгі час на якой-н. цяжкай або малацікавай мяць, жаданне i пад.) (разм.). А. ахвоту спраслужбе, рабоце (разм.). А. дзесяць гадоў на бу- чацца. Гора адбіла памяць. 7. (7 / 2 ас. не ца; -дуйся; зак. 1. Закончыць пабудову
даўніцтве.
ўжыв.)у што. Адлюстраваць чый-н. вобраз чаго-н. для сябе. Да восені адбудуемся. 2. ПаАДБАРАНІЦЬ, -раню, -роніш, -роніць; (пра гладкую паверхню). Люстра адбіла ма- будавацца нанава, аднавіць жыллё пасля
-ронены; зак., каго-што. Абараніць каго-н., лады яшчэ твар жанчыны. 8. каго-што. Адлю-разбурэння, пажару i пад. Вёска нанава адбузасцерагчы ад чыіх-н. непрыхільных, варо- страваць, паказаць у вобразах. А. жыццё ў ма- давалася. \\ незак. адбудоўвацца, -аюся, -аешжых дзеянняў. А. ад хуліганаў. || незак. адба- стацтве. 9. што. Абазначыць ударамі, звонам ся, -аецца.
раняць, -яю, -яеш, -яе. || звар. адбаратццж, i пад. А. такт рукой. Гадзіннік адбіў дванацАДБУДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-ранюся, -ронішся, -роніцца; незак. адба- цаць. А. тэлеграму (паслаць; разм.). 10. што. -даваны; зак., што. 1. Закончыць пабудову
раняццд, -няюся, -няешся, -няецца.
Ударам пашкодзіць што-н., зрабіць балючым. чаго-н.; пабудаваць. Адбудавалі цудоўную
АДБЁГЧЫ, -бягу, -бяжыш, -бяжыць; А. печань. А. глузды. А. далоні. 11. што. Нава- школу. 2. Пабудаваць нанава, аднавіць што-н.
-бяжым, -бежаце, -бягуць; -бяжы; зак. Бягом стрыць, выраўнаваць лязо касы i пад., б'ючы пасля разбурэння, пажару i пад. А. горад. || неаддалііша ад каго-, чаго-н. А. ад лесу. Хваля малатком. А. касу. 12. што. Ударамі размяк- зак. адбудоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ададбегла ад берага (перан.). || незак. адбягаць, чыць. А. мяса. 13. што. Памераўшы, вы- будова, -ы, ж. (да 2 знач.); прым. адбудоўчы,
-аю, -аеш, -ае.
дзеліць участак чаго-н.; аддзяліць, перага- -ая, -ае. А. перыяд.
АДБЁГЧЫСЯ, -бягуся^ -бяжышся, -бя- радзіўшы. А. участак пашы. || незак. адбіваць,
АДБУКСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
жыцца; -бяжымся, -бежыцеся, -бягуцца; -бя- -аю, -аеш, -ае; наз. адбіванне, -я, н. i адбіццё, -руй; -раваны; зак., што (спец.). Адвесці на
жыся; зак. Toe, што i адбегчы. Хлопчык адбе- -я. н. (да 2 i 3 знач.). || наз. адбіўійі, -і, ДМ буксіры. А. баржу.
гся ад хаты. || незак. адбягацца, -аюся, -аеш- -біўцы, ж. (да 9, 10 i ІЦзнач.), адбой, -ю, м.
АДБЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -будзецца;
(да 2 знач.; спец.) / адбойка, -і, ДА/-6ойцы, зак. Ажыццявіцца, прайсці, быць праведзеся, -аецца.
ж.
(да
1
знач.;
спец.).
Адбіўка
касы.
Адбой
АДБЁЛАЧНЫ, АДБЁЛКА, АДБЁЛЬВАНным; здарыцца. Раніцай на заводзе адбыўся
мяча рукой. Адбойка вугалю ў забоі.
НЕ, -ВАЦЬ, АДБЁЛЬНЫ гл. адбяліць.
мітынг. Прэм 'ера спектакля адбылася вечарам.
ДДБІВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
АДБЛІСКВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; не- || незак. адбымцця, -аецца.
Прыстасаванне для адбівання светлавых, це- зак. (разм.). Даваць водбліск; адсвечваць. МаА^БЬкЦЬ, -буду, -будзеш, -будзе; -быў,
плавых i інш. прамянёў, хваль i пад.
-была, -ло; -будзь; зак. 1. што. Выканаць
ланкі адблісквалі далёкім святлом.
АДБІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
АДБОЙ, -бою, м. 1. гл. адбіць. 2. Сігнал якую-н. павіннасць; прабыць вызначаны
адбіць. 2. што i без дап. Мерна, рытмічна
тэрмін дзе-н. А. чаргу на дзяжурстве. А.
стукаць, удараць. Салдаты адбіваюць крок. А. (першалачаткова барабанны), які алавяшчае тэрмін пакарання. 2. Паехаць, адправіцца
аб заканчэнні чаго-н. Біць (даць) адбой (такпаклоны (кланяцца).
сама перан.: адмаўляцца ад свайго рашэння, куды-н. (афіц.). Баец выпісаўся i адбыў на
АДБІРАННЕ, АДБІРАЦЬ гл. адабраць1.
фронт. 3. Абысціся, абмежавацца чым-н. ДзяАДБІТАК, -тка / -тку, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. думкі). А. паветранай трывогі. 0 Адбою няма куем не адбудзеш (прымаўка). 0 He адбудзе i
-тка. Адлюстраванне чаго-н. на гладкай па- (не будзе) ад каго-чаго (разм.) — вельмі не прыбудзе (разм.) — не будзе ні выгоды, ні
верхні. А. твару ў люстэрку. 2. -тка. След, які многа каго-, чаго-н.
страты. || незак. адбываць, -аю, -аеш, -ае; наз.
АДБОЙНЫ, -ая, -ае. Які служыць для адбыванне, -я, н. (да 1 знач.). || наз. адбыццё,
застаўся на чым-н. Адбіткі пальцаў на шкле.
Адбіткі птушыных лапак на вільготным пяску.адбівання чаго-н. А. малаток.
-я, н. (да 1, 2 i 3 знач.).
3. -тка. Тэкст, малюнкі i пад., адціснутыя
АДБОЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. ГорнараАДБЯГАЦЦА, -ГАЦЬ гл. адбегчыся, адбепаліграфічным спосабам. А. тэксту на па- бочы, які пры дапамозе адбойнага малатка гчы.
перы. 4. -тку. Перадача ў вобразах i паняццях аддзяляе кавалкі карысных выкапняў ад маАДБЯЛІЦЬ, -бялю, -беліш, -беліць; -бечаго-н. А. жыцця ў рамане. 5. -тку. След, знак сіву.
чаго-н. А. журбы на тварах людзей. Час кладзе АДБОР, -у, м. 1. гл. адабраць1. 2. Вылучэн- лены; зак., што. Зрабіць белым, выбеліць. А.
палатно. || незак. адбельваць, -аю, -аеш, -ае. ||
на ўсе свой а.
не каго-, чаго-н. з якога-н. асяроддзя. НатуАДБІЦЦА, адаб'юся, адаб'ешся, адаб'ецца; ральны а. (выжыванне найбольш прыстасава- наз. адбельванне, -я, н. i адбелкж, -і, ДМ
-лцы, ж. Адбельванне драуніннай масы. || прым.
адаб'ёмся, адаб'яцеся, адаб'юцца; адб'іся; зак. ных, моцных арганізмаў; спец.).
адбельны, -ая, -ае / адбелачны, -ая, -ае. Ад1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Toe, што i адламацца.
АДБОРАЧНЫ, -ая, -ае. Які служыць для бельны цэх. Адбелачныя матэрыялы.
Ручка кубка адбілася. 2. Даць адпор, абаранішха. А. ад ворага. 3. ад каго-чаго. Адстаць адбору каго-, чаго-н. Адборачная камісія. Ад- АДВАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
ад тых, з кім быў разам (разм.). А. ў дарозе ад борачныя спаборніцтвы (спартыўныя спа- зак., каго (што) (разм.). Вабячы, адцягнуць,
кампаніі. 4. ад каго-чаго. Парваць сувязь з борніцтвы для адбору мацнейшых спартсме- адвесці. А. паляўнічага. || незак. адвабліваць,
-аю, -аеш, -ае.
кім-, чым-н., перастаць рабіць што-н., зай- наў).
АДБОРНЫ, -ая, -ае. 1. Адабраны, лепшы
АДВАГА, -і, ДМ -вазе, ж. Смеласць, рашумацца чым-н. (разм.). А. ад дому. А. ад вучобы. А. ад рук (перастаць слухацца, падпа- па якасці. Адборная бульба. 2. Вельмі грубы, часць. Узнагародзіць за адвагу. А. гарады бярэ
радкоўвацца). 5. (/ i 2 ас. не ўжыв.). Сустрэў- непрыстойны. За сцяной чулася адборная лаян- (прыказка).
шы на шляху перашкоду, змяніць свой на- ка.
АДВАДЗІЦЬ, -ваджу, -вадзіш, -вадзіць;
прамак на другі, адваротны (пра гукі, прамяні
АДБРАДЗІЦЬ1, -раджу, -родзіш, -родзіць; -ваджаны; зак., каго (што) ад чаго (разм.).
i пад.). Крык адбіўся рзхам у гарах. 6. Адлю- -роджаны; зак. (разм.)- Правесці мяжу на се- Адвучыць ад якой-н. прывычкі, ад хаджэння
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да каго-н. або куды-н. А. ад курэння. \\ незак.
адваджвжць, -аю, -аеш, -ае.
АДВАДЗЯНЁЛЫ, -ая, -ае. Які адвадзянеў,
стаў вадзяністым. Адвадзянелае чарніла.
АДВАДЗЯНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее;
зак. Стаць вадзяністым, звадзянець. Чарніла
адвадзянела.
АДВАЁЎВАЦЬ гл. адваяваць.
АДВАЖНЫ, -ая, -ае. Смелы, рашучы. А.
баец. || наз. адважнасць, -і, ж.
АДВАЖЫЦЦА, -жуся, жышся, -жыцца;
зак., на што i з інф. Праявіць адвагу, рашучасць, асмеліцца. А. на смелы ўчынак. || незак.
апражтятій, -аюся, -аешся, -аецца.
АДВАЖЫЦЬ, -жу, жыш, -жыць; -жаны;
зак., што i чаго. Аддзяліўшы, узважыць частку чаго-н. А. кілаграм цукру. || незак. адважваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВАКАТ, -а, М -каце, мн. -ы, -аў, м.
Юрыст, які абараняе на судзе чые-н. інтарэсы; абаронца. Наняць адваката. || прым.
адвак&цкі, -ая. -ае.
АДВАКАТЎРА, -ы, ж. 1. зб. Адвакаты.
Абласная а. 2. Дзейнасць адваката. Займацца
адвакатурай.
АДВАКАЦТВА, -а, н. Дзейнасць адваката.
АДВАЛ1, -а / -у, м. 1. -у, гл. адваліць1. 2.
-а. Прыстасаванне ў плузе для адразання i
пераварочвання пласта зямлі. 3. -а. Перавернуты пласт зямлі. 4. -а. Насып з пустых парод, шлаку i пад. на горных распрацоўках
(спец.). I прым. адвальны, -ая, -ае (да 2, 3 i 4
знач.)АДВАЛ2, -у, м.: да адвалу (разм.) — да
сыці. Наесціся да адвалу.
АДВАЛАЧЬІ, -лаку, -лачэш, -лачэ;, -лачом,
-лачаце, -лакуць; -лок, -лакла, -лакло; -лачы;
-лочаны; зак., каго-што (разм.). Валочачы,
адцягнуць. А. мяшок з бульбай. || незак. адвалакаць, -аю, -аеш, -ае.
АДВАЛІЦЦА, -валюся, -валішся, -валіцца;
зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Аддзяліўшыся,
упасці. Кавалак тынку адваліўся. 2. Схіліць
тулава назад; адкінуцца (разм.). А. на спінку
крэсла. 3. Наеўшыся, адсунуцца ад стала,
пакінуць есці (разм.). А. ад клёцак. 4. перан.
Паменшаць (пра мароз, спёку i пад.). Мароз
адваліўся, i пайшоў снег. || незак. адаальвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АДВАЛІЦЬ1, -алю, -аліш, -аліць; -алены;
зак., што. 1. Адвярнуць, адкінуць што-н. ад
чаго-н. А. камень ад дзвярэй. А. завалу i
адчыніць вароты. 2. Выдзеліць, даць, расшчодрыўшыся (разм. іран.). А. ладны кавалак
сала. А. сто тысяч рублёў. || незак. адвалышць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. адвальванне, -я, н. (да 1
знач.), адвал, -у, м. (да 1 знач.) / ідмлка, -і,
ДМ -лцы, ж. (да 1 знач.) || прым. адвальны,
-ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
АДВАЛІЦЬ2, -алю, -аліш, -аліць; зак. Аб
суднах, плывучых сродках: адплысці ад бе-рага, прыстані. Параход адваліў у тры гадзіны.
|| незак. адвальваш», -аю, -аеш, -ае. || наз.
адвільванне, -я, н. || прым. адвальны, -ая, -ае
(спец.). А. гудок.
АДВАР, -у, м. Вадкасць, насычаная варам
таго, што ў ёй варылася. Рысавы а. || прым.
адварны, -ая, -ае.
АДВАРАЖЬІЦЬ, -ражу, -рожыш, -рожыць;
-рожаны; зак., каго-што. Паводле ўяўленняў
забабонных людзей: варажбой зняць чары з
каго-н. || незак. адварожваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВАРАНЫ, -ая, -ае. Вараны, звараны.
Адвараная бульба. Адваранае мяса.
АДВАРОТ, -у, М -роце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Агтагнугы i прыгладжаны край адзення ці
йоутку. Пінжак з шырокімі адваротамі. 2.
Адваротны бок чаго-н. (кнігі, паштоўкі i
пад.). Подпіс на адвароце здымка.
2. Зак. 426.

АДВАРОТНЫ, -ая, -ае. 1. Які накіраваны
ў супрацьлеглы бок. Адваротнае вярчэнне.
Кінуцца ў а. бок. 2. Супрацьлеглы. Адыманне
ёсць дзеянне, адваротнае скяаданню. А. сэнс. 3.
Супрацьлеглы вонкаваму, левы бок прадмета.
Распісацца на адваротным баку паштоўкі. Доказ ad адваротнага (наз.). А. бок медаля (таксама перан.: другі, звычайна адмоўны бок
чаго-н.).
АДВАРОЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. адвярнуцца,
-ць.
АДВАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -варыцца; зак. Зварыцца. Бульба адварылася. || незак.
адварвшша, -аецца.
АДВАРЬІПЦЬ, -вару, -варыш, -варыць; -вараны; зак., што. Зварыць. А. грыбы. || незак.
адварваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВАСТРЬІЦЬ, -вастру, -вострыш, -вострыць; -востраны; зак., што. Навастрыць, завастрыць. А. косы. А. зброю (перан.: падрьосгавацца да дзеянняў). || незак. адвострывяць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. адвострыванне, -я, н.
АДВАЯВАЦЦА, -ваююся, -ваюешся, -ваюецца; -ваюйся; зак. (разм.). Toe, што i адваяваць (у 2 знач.)- Адваяваўся салдат.
АДВАЯВАіЦ>, -ваюю, -ваюеш, -ваюе;
-ваюй; -ваяваны; зак. 1. каго-што. Вярнуць
вайной. А. сваю зямлю ў захопнікаў. 2. Кончыць ваяваць (разм.)- Салдат сваё адваяваў.
3. перан. Дамагчыся чаго-н. настойлівасцю. А.
пераходны сцяг. \\ незак. адшёўваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1 знач.).
АДВЁДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. кагошто. Наведаць каго-, што-н., пабываць у
каго-н. дзе-н. А. хворага сябра. А. родны кут.
2. чаго. Пакаштаваць, паспытаць. А. спелых
груш. || незак. адведваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
адведшшне, -я, н.
АДВЁДЗІНЫ, -дзін. Сяброўскае наведванне каго-н. Прыйсці ў а.
АДВЁДЫ, -дак. 1. Наведванне жанчыны,
якая нарадзіла дзіця. Прыйсці ў а. з пірагамі.
2. Toe, што i адведзіны.
АДВЁЗЦІ, -вязу, -вязеш, -вязе; -вязём,
-везяце, -вязуць; -вёз, -везла; -вяз'і; -везены;
зак., каго-што. 1. Везучы, даставіць каго-,
што-н.; завезці куды-н. А. госця дадому. 2. Везучы, убраць на пэўную адлегласць. А. з дарогі каменне. || незак. адвозіць, -вожу, -возіш,
-возіць. || наз. адвоз, -у, м. i адвозші, -і, ДМ
-зцы, ж. (разм.)АДВЁЙВАЦЬ гл. адвеяць.
АДВЁКУ, прысл. Спрадвеку, з даўніх часоў.
Tym ваўкі а. вядуцца.
АДВЁС, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Невялікі
груз на шнуры або нітцы для вызначэння
вертыкальнага напрамку; ірукгвага. Шнур з
адвесам.
АДВЁСГЦЬ, -вешу, -весіш, -весіць; -вешаны; зак., што. Адкрыць што-н. завешанае;
зняць або адсунуць убок тое, чым было
што-н. завешана. А. акно. 0 Адвесіць губы
(разм. неадабр.^ — надзьмуцца, пакрыўдзіцца. || незак. адвешваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВЕСЛАВАЦЬ, -вяслую, -вяслуеш, -вяслуе; -вяслуй; зак. Вяслуючы, аддаліцца, адплыць ад чаго-н. А. ад берага. || незак. адвяслоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВЁСЦІ* -вяду, -вядзеш, -вядзе; -вядзём,
-ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла, -вяло; -вядзі;
-ведзены; зак. 1. каго-што. Ведучы, даставіць
куды-н. А. дзяцей дадому. 2. каго-што. Ведучы, накіраваць убок. А. ўбок. А. ад спакусы
(перан.). 3. што. Змяніць напрамак руху
чаго-н., адхіліць што-н. А. руку. А. воны. 4. перан., каго-што. Адхіліць што-н. непрыдатнае,
неадпаведнае. А. кандыдатуру. А. бяду. 5.
што. Даць у чыё-н. распараджэнне, выдзеліць
для якой-н. мэты. А. залу для пасяджэнняў. А.
ўчастак пад сад. б. што. Адлінеііхь, адчарціць.
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А. палі ў сшытку. 0 Адвесці душу (разм.) —
падзяліцца з кім-н. тым, што набалела; задаволіць якое-н. моцнае жаданне. Вачэй не
адвесці (разм. адабр.) — пра што-н. вельмі
прыгожае, прывабнае. || незак. адводзіць,
-джу, -дзіш, -дзіць. || наз. адвод, -у, М -дзе, м.
i адвядзенне, -я, н.
АДВЁЧНЫ, -ая, -ае. Спрадвечны; які існуе
з даўніх часоў. Адвечныя балоты. Адвечная
тайнаЛ наз. адвечнасць, -і, ж.
АДВЁШВАЦЬ гл. адвесіць.
АДВЁЯЦЬ, -вею, -вееш, -вее; -вей; -веяны; зак., што. 1. Выдаліць веяннем мякіну i
пад. са збожжа. А. шалупінне ад зерня. 2. Кончыць веяць. || незак. адвейвжць, -аю, -аеш, -ае.
АДВЁРТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Інструмент для закручвання i выкручвання
шрубаў. || прым. адвёртачны, -ая, -ае.
АДВІВАЦЬ гл. адвіць.
АДВІЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.)- Адмаўляцца, ухіляцца ад чаго-н. A. ad
даручэнняў. \\ зак. адвільнуць, -ну. -неш, -не;
-нём, -няде, -нуць; -ш. || наз. адвільванне, -я,
н.
АДВІСЁЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -с'іцца;
зак. (разм.). Павісеўшы разгладзіцца. Сукенка
адвіселася.
АДВІСЛЫ, -ая, -ае. Які адвіс, апусціўся;
абвіслы. Адвіслыя кішэні. Адвіслыя губы. \\ наз.
адшсласць, -і, ж.
АДВІСНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -вісне;
-в'іс, -в'ісла; зак. Апусціцца, страціўшы пругкасць. Шчокі адвіслі. || незак. адвісаць, -ае.
АДВГГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Развітальны, які
бывае пры адвітанні. Адвітальныя поціскі рук.
АДВІТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
Развітацца, абмяняцца адвітальнымі словамі,
поціскам рук i пад. Госці адвіталіся i пайшлі. \
незак. адштвацці, -аюся, -аешся, -аецца. ||
наз. адвітіяне, -я, н.
АДВІЦЬ, адаўю, адаўеш, адаўе; адаўём,
адаўяце, адаўюць; адвіў, -віла, -віло; -в'і;
-віты; зак., што i чаго. Развіваючы, аддзяліць
частку навітага. А. частку пражы на клубок. ||
незак. адшваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВОД, -у, М -дзе, м. 1. г/і. адвесці. 2. Заява аб адхіленні като-н. ад удзелу ў чым-н.
Даць а. кандыдату. 3. Адгалінаванне (у трубе,
электрасетцы i пад.). А. ад батарэі. 0 Для
адводу вжчэй (разм.) — з мэтай адцягнуць
увагу ад чаго-н.
АДВОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. 1.
Галінка або частка кораня з вочкамі, пасаджаныя асобна для самастойнага росту. Размнажэнне адводкамі. 2. Пчаліны рой, які
толькі што ўтварыўся i аддзяліўся ад старога.
АДВОДЗІЦЬ гл. адвесці.
АДВОДНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
адводу чаго-н. убок. Адводная труба. А. канал.
АДВОЗ, АДВОЗІЦЬ, АДВОЗКА гл. адвезці.
АДВОЛЬНЫ -ая, -ае. 1. Нічым не абмежаваны, вольны. Адвольныя рухі. 2. Які праводзіцца самавольна. Адвольнае рашэнне. 3.
Бяздоказны, непераканаўчы, беспадстаўны.
Адвольнае тлумачэнне. || наз. адволыіасць, -і,
ж.
АДВОРВАЦЬ гл. адараць.
АДВОСГРЫВАННЕ, -ВАЦЬ гл. адвастрыць.
АДВУЧЬІЦЦА, -вучуся, -вучышся, -вучыцца; зак. 1. ад чаго i з інф. Адвыкнуць ад
чаго-н. А. курыць. 2. Закончыць навучанне
або знаходзіцца на вучобе нейкі час (разм.).
А. ў сярэдняй шкале. Адвучыўся год на курсах. ||
незак. адвучваццд, -аюся, -аешся, -аецца (да 1
знач.).
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АДГАВОРЫ, -аў (разм.)- Адмаўленне ад лісток календара. || незак. адгортваць, -аю,
-аеш, -ае.
чаго-н. Ён HQ ўсё знойдзе а.
АДГАРОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
АДГАДАВАЦЬ, -дую, -дусш, -дуе; -дуй;
-даваны; зак. 1. што. Даць адрасці чаму-н. А. Toe, што i перагародка. Дашчаная а.
АДГАРТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
бараду. 2. каго (што). Выгадаваць, адкарміць.
АДВУЧЬІЦЬ, -вучу, -вучыш, -вучьпхь; -ву- А. кабана. || незак. адгадоўваць, -аю, -аеш, -ае. Гартаючы, перакінуць некалькі лістоў (кнігі,
чаны; зак. 1. каго (што) ад чаго i з інф. Пры- || наз. адгадоўванне, -я, н.
сшытка i пад.). А. шэсць старонак. || незак.
мусіць адвыкнуць ад чаго-н. А. ад курэння. 2.
АДГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., адгортваць, -аю, -аеш, -ае.
каго (што) i без дап. Закончыць вучэнне, пе- што. Угадаць, здагадацца, прадбачыць. А. заАДГАР^ЛЫ, -ая, -ае. Які адгарэў, адпаў,
растаць вучыць, навучаць (разм.). 3. каго ад гадку. А. ход падзей. \\ незак. адгадваць, -аю, адваліўся. А. сучок.
чаго. Спыніць кармленне малаком маці. Л. -аеш, -ае. || наз. адгадванне, -я, н. i адгадка,
АДГАРЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжьш., -рьшь; зак.
дзіця ад грудзей. || незак. адвучваць, -аю, -аеш,
1. Кончыць гарэць. 2. Перагарэўшы,
-і, ДМ -дцы, ж.
-ае.
АДГАДЗІЦЬ, -гаджу, -годзіш, -годзіць; зак. адвалііша, адпасці. Сук адгарэў. 3. перан.
АДВЬІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -вык, -кла;
Скончыцца, мінуцца. Усё адышло, адгарэла. \\
-ні; зак. 1. ад чаго i з інф. Пазбавіцца ад (разм.). Робячы што-н. добрае, аддзякаваць за незак. адгарваць, -ае / адліраць, -ае.
якой-н. прывычкі. А. ад курэння. 2. ад каго- паслугу. I незак. ідгоджвжць, -аю, -аеш, -ае.
АДГАСЦІЦЬ, -гашчу, -госціш, -госціць;
АДГАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
чаго. Перастаўшы бываць дзе-н. ці бачыцца з
зак. 1. Пагасціць некаторы час. Цзлы месяц
кім-н., стаць каму-н. далёкім? чужым. А. ад 2/і. адгадаць. 2. Адказ на загадку; рашэнче, адгасціў у сяброў. 2. Скончыць гасціць.
старых сяброў. \f незак. адвыкаць, -аю, -аеш, якое раскрывае якую-н. тайну. Дык вось дзе
АДГАСЦЯВАЦЬ, -цюю, -цюеш, -цюе;
а.!
-ае. || наз. адвыкжнне, -я, н.
АДГАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Ча- -цюй; зак. (разм.). Toe, што i адгасціць.
АДВЯДЗЁННЕ гл. адвесці.
АДПНАННЕ гл. адагнуць.
АДВЯЗАЦЦА, -вяжуся, -вяжашся, -вяжац- лавек, які ўмее адгадваць. || ж. адгадчыці, -ы,
АДПНАЦЦА, -ЦЬ гл. адагнуцца, -ць.
ца; -вяжыся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Раз- мн. -ы, -чыц.
АДГЛЫНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няАДГАЛІНАВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, «. 1. гл.
вязацца, вызваліцца ад прывязі. Сабака адвяце, -нуць; -н'і; зак., што i чаго (разм.).
заўся. Вяроўка адвязапася. 2. перан., ад каго. адгалінавацца, -вадь. 2. Бакавы адростак, га- Адпіць, крыху глынуўшы. А. вады.
Перастаць дакучаць каму-н. (разм.). Адвя- ліна. Таполя дае шматп адгалінаванняў. 3. Ча- АДГЛЯНЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе;
жыся ты ад мяне. 3. перан., ад каго-чаго. Паз- стка дарогі, ракі i пад., якая адыходзіць убок. -цуй; -цаваны; зак., што. Навесці глянец,
бавіцца ад каго-, чаго-н. непажаданага, А. арашальнага канала. 4. перан. З'ява, што бляск на што-н. А. паркет.
непрыемнага (разм.). Хацелася хутчэй а. ад ўяўляе сабой частку чаго-н. асноўнага, галоўААГНІСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -гніе; -гн'іў,
такога чалавека. || незак. атамгамі^а, -аецца нага. Розныя адгалінаванні сектанцтпва.
(да 1 знач.).
АДГАЛІНАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -гніла, -ло; зак. Toe, што i адгніць.
АДГНІІЦ», 1 i 2 ас. не ўжыв., -raić; -гн'іў,
АДВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вяжаш, -вяжа; -вяжы; -нуецца; зак. Утварыцца (пра адгалінаванні). -гніла, -ло; зак. Згніўшы, адваліцца, адпасці.
-вязаны; зак., каго-што. Вызваліць ад пры- Ад шашы адгалінавалася некалькі дарог. \\ не- Сукі на дрэве адгнілі. || незак. ідгніваць, -ае.
вязі, аддзяліць ад чаго-н. (прывязанае, завя- зак. адгаліноўвацца, -аецца; наз. адгаліноўванАДГОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. (разм.). Аддзяка,
занае). А. каня. А. вяроўку. || незак. адвязмць, ве, -я, н. | наз. адгалінаванне, -я, н. i адга- адплата за што-н. Быць у адгодзе.
ліненне, -я, н.
-аю, -аеш, -ае.
АДГОН, -у, м. 1. гл. адагнаць. 2. Малако, з
АДГАЛІНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
АДВЯРНЎЦЦА, -вярнуся,
-вернешся,
якога сепаратарам адагаана, аддзелена смя-вернецца; -вярн'іся; зак. 1. Павярнуцца ўбок; -наваны; зак., штпо (спец.). Зрабіць адгаліна- тана. Наліць парасятам адгону. 3. Пра жыпавярнуць галаву. А. ад акна. 2. перан., ад ванне (у 2 i 3 знач.). А. парастпак. А. дарогу. \\вёлу: знаходжанне на пашы, не ў памяшканкаго-чаго. Парваць сувязі, адносіны з кім-н.; незак. адгаліноўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. адга- нях (спец.). Авечкі на адгоне. \\ прым. адгонны,
адмовіцца ад чаго-н. А. ад здрадніка. 0 Бог ліноўванне, -я, н. \\ наз. адгаліншанне, -я, н. i -ая, -ае (да 3 знач.). Адгонная жывёлагадоўля.
адвярнуўся ад каго (разм.) — пра^ беспе- адгаліненне, -я, н.
АДГОНКА гл. адагнаць.
АДГАЛШЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. адрапынныя няўдачы. | незак. адварочвацца,
АДГОР'Е, -я, мн. -і, -яў, н. Адгалінаванне
галінавацца, -ць. 2. Toe, што i адгалінаванне
-аюся, -аешся, -аецца.
асноўнага горнага ланцуга. Адгор'і Kapnam.
АДВЯРНЎЦЬ, -вярну, -вернеш, -верне; (у 2, 3 i 4 знач.).
АДГОРТВАЦЦА гл. адгарнуцца.
АДГАЛОСАК, -ску, мн. -скі, -скаў, м. 1.
-вярн'і; -вернуты; зак., каго-што. 1. ПавяАДГОРТВАЦЬ гл. адгарнуць / адгартаць.
Рэха, водгулле. Плывуць адгалоскі ад песень. 2. АДГРАБАЦЬ гл. адгрэбці.
рнуць у другі бок. А. галаву ўбок. 2. Варочачаго. Аслаблены адлегласцю гук чаго-н. Адгаючы, адняць, адсунуць. А. камень. 3. ПастаАДГРУЗІЦЬ, -ружу, -рузіш, -рузіць; -рувіць на месца што-н. перавернутае, абсрнутае. лоскі грому. 3. перан., чаго. Toe, што з'яўляец- жаны; зак., што. Пагрузіўшы, адправіць. А.
А. воз. А. ночвы. 4. Адагнаць, накіраваць у ца вынікам чаго-н., адказам на якія-н. з'явы, станкі для завода. А. вугаль. || незак. аддругі бок (пра жывёлу). А. кароеу ад жыта. 5. падзеі. Паэма з'явілася адгалоскам грамадскіх гружаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адгрузкж, -і,
Адагнуць край чаго-н. А. халявы ботаў. 6. без- падзей.
ДМ -зцы, ж. || прым. адгрузачны, -я, -ае.
ас. Аб пачуцці агіды, непрыязнасці да каго-,
АДГАМАНІЦЬ, -маню, -моніш, -моніць;
АДГРЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
чаго-н. (разм.)- Адвярнула ад гарэлкі. 0 Hoc зак. Скончыць гамонку, перастаць гаманіць. (разм.). 1. Перастаць грукаць. 2. перан., што.
адвярнуць (разм. неадабр.) — выказаць сваё Адгаманілі дзядзькі i разышліся. Усё прайшло, Пабудаваць, зрабіць, арганізаваць што-н.
незадавальненне чым-н. || незак. адварочвяць, адгаманіла (перан.).
вялікае, дарагое i пад. А. сабе дом. А. польку
-аю, -аеш, -ае.
АДГАНЙЦЦА, -ЦЬ 2/7. адагнацца, -ць.
на танцах. 3. перан., што. Працуючы, выконАДВЯСЛОЎВАЦЬ гл. адвеславаць.
АДГАРАДЗІЦЦА, -раджуся, -родзішся, ваючы абавязак, адбыць, адслужыць нейкі
АДВЯЧОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Пе-родзіцца; зак. 1. Аддзяліцца, паставіўшы час. Два гады на чыгунцы адгрукалі.
радвячэрні час. Быў ранні а. || прым. якую-н. агароджу. А. высокім плошам. А. шыр- АДГРЬІЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -зём, -зяце,
адвячорківы, -ая, -ае. А. час.
май. 2. перан. Ддасобіцца, парваць сувязь з -зуць; -зі; -зены; зак., што. Грызучы, адАДВЯЧОРКАМ, прысл. Перад самым веча- кім-н. А. ад усяго ceemy. || незак. адгароджвац- кусіць, ад'есці. || незак. адгрызаць, -аю, -аеш,
рам. Зайсці а. да суседа.
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
-ае.
АДГАБЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
АДГАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць;
АДГРЫМЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -м'іць;
-люй; -ляваны; зак., што. Габлюючы, зрабшь -роджаны; зак., каго-што. 1. Аддзяліць, п а _
зак. 1. Перастаць грымець. Адгрымеў гром. 2.
роўным, гладкім. А. падлогу ў новай хаце. || не- ставіўшы якую-н. агароджу, перагародку. А. перан. Прайсці, закончыцца. Адгрымелі баі.
зак. адгаблёўваць, -аю, -аеш, -ае.
участак пашы. А. шырмай. 2. перан. Ад- Адгрымела яго слава.
ЛДГАВАРЬІЦЦА, -варуся, -ворышся, -во- дзяліць, адасобіць ад каго-, чаго-н., пазбавіць
АДГРЗБЦІ, -рабу, -рабеш, -рабе; -рабём,
рыцца; зак. Ухіліцца ад чаго-н., спасылаю- зносін з кім-, чым-н. А. ад жыцця. \\ незак. -рабяце, -рабуць; -роб, -рэбла; -рай; -рэчыся на якія-н. абставіны. Ледзь адгаварыўся адгароджваць, -аю, -аеш, -ае.
бены; зак., што. Грабучы, адкінуць, адсунуць
ад даручэння. || незак. адгаворвацца, -аюся,
АДГАРНЎЦЦА» 1 i 2 ас. не ўжыв., -гор- убок. А. сена. А. смецце. \\ незак. адграбаць,
-аешся, -аецца.
нецца; зак. Павярнуцца з аднаго боку на -аю, -аеш, -ае.
АДГАВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыць; другі (пра лісты ў кнізе), перагарнуцца. || неАДІТКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-вораны; зак., каго (што) ад чаго i з інф. Пе- зак. адгортвацці* -аецца.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. 1. Адкараканаць не рабіць чаго-н. А. ад задуманага
ААГАРНЎЦЬ, -гарну, -горнеш, -горне; заць на покліч, адазвацца. Дзе ты, адгукніся\
плана. Адгаварылі ехаць так далёка. \\ незак. -гарні; -горнуты; зак., што. 1. Адгрэбці, адсу- 2. перан. Адазвацца нейкім чынам на якую-н.
адгаворваць, -аю, -аеш, -ае.
нуць убок. А. попел. 2. Адхіліць, адвесці ўбок. падзею, выказаць свае адносіны да яе. А. раАДГАВОРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. А. валасы. 3. Разгарнуць, адкрыць (кнігу, шучым выступленнем у друку. 3. (1 i 2 ас. не
Спасылка на што-н. з мэтай ухіліцца, адмо- сшытак i пад.); павярнуць з аднаго боку на ўжыв.)у перан. Выклікаць якое-н. пачуццё, аддругі, перагарнуць (старонку, ліст i пад.). А. чуванне ў каго-н. Хай жа песня ў сэрцах адвіцца ад чаго-н. Ён знойдзе адгаворку.
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гукнецца. 4. (/ i 2 ас. не ўжыв.)> перан. змясціць куды-н. А. боты ў рамонт. А. сына ў
Адбіцца на кім-, чым-н., зрабіць уплыў. школу. 5. каго-што. Танна прададь (разм). А.
Памылка гэта адгукнецца ў вашым жыцці. || за бясцэнак. 6. што. Зрабіць, выканаць (тое
незак. адгукдцца, -аюся, -аешся, -аецца / дзеянне, якое выражана назоўнікам). А. загад
адгукваццд, -аюся, -аешся, -аецца.
(загадаць). 7. Зрабіць рэзкі, кароткі рух назад
АДГЎЛ, -у, м. 1. гл. адгуляць. 2. мн. -ы, (пра зброю пры выстрале). Ружжо аддало ў дзяляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. аддзяленне, -я,
-аў. Час адпачынку за звышурочную працу. плячо. Аддае ў спіну (безас; перан.: пра боль). н.
АДЦЗЯЛДЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які слуУзяць а.
8. што. Адвязаць, паслабіць (спец.). А. якар. ||
АДГУЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак. 1. незак. адцаваць, -даю, -даеш, -дае; -даём, -да- жыць для аддзялення чаго-н. ад другога. А.
Скончыць гуляць, a таксама (што; разм.) яце, -даюць; -давай. || наз. адцанне, -я, н. (да шчыт.
АДЦЗЯЎБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
скончыць адпачынак, водпуск. 2. што. Па- 6 знач.; спец. i уст.) / аддача, -ы, ж. (да 1, 5,
быць у адгуле за звышурочную працу ў вы- 7 i 8 знач.). Даць грошы без аддачы. Аддача што. Toe, што i аддзяўбці. || незак. аддзёўбваць, -aiOj-аеш, -ае.
хадны. 3. што. Згуляць, адсвяткаваць (разм.). пры выстрале.
АДЦЗЯУБЦІ, -дзяўбу, -дзяўбеш, -дзяўбе;
АДДАЧА, -ы, ж. 1. гл. аддаць. 2. Toe, што
А. вяселле. || незак. адгульваць, -аю, -аеш, -ае
(да 2 знач.). || наз. адгул, -у, мн. -ы, -аў, м. (да i каэфіцыент карыснага дзеяння (спец.). 3. -дзяўбём, -дзеўбяце, -дзяўбуць; -дзёўб, -дзяўперан. Карысны вынік работы. Працаваць з бла, -ло; -дзяўоі; -дзяўбаны; зак., што. 1. (1 i
2 знач.)- Заўтра ў мяне а.
2 ас. не ўжыв.). Дзеўбучы, аддзяліць (пра птуАДГУЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыць; зак. поўнай аддачай.
АДДЗЁЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Падраздзя- шак). 2. Аддзяліць дзяўбаннем. А. кавалак
Перастаць гучаць. Адгучалі песні птушак.
АДГФТУЛЬ, прысл. 3 гэтага месца, ад гэ- ленне ў структуры якой-н. установы, лёду. || незак. аддзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.
АДДЗЙЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак.,
тага месца, адсюль, з гэтай мясцовасці. А. ро- прадпрыемства або ўстанова, якая ўваходзіць
у склад якой-н. арганізацыі. А. кадраў. Галан- каму. Toe, што i аддзякаваць. А. за паслугу.
дам. Выехаць а.
АДДОЙВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. аддаіцца, -ць.
тарэйны а. магазіна. 2. Тэматычна аб'яднаная
АДДАВАЦЦА гл. аддацца.
АДДОРВАЦЬ гл. аддарыць.
АДДАВАЦЬ1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дае; не- частка кнігі, газеты. А. хронікі ў газеце.
АДДРУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
АДЦЗЁЛАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
зак., чым (разм.). Мець які-н. прысмак, пах i
-каваны; зак., што. Toe, што i надрукаваць.
пад. Бочка аддае рыбай. Думка аддае даўнінойспецыяліст па аддзелачных работах. || ж. ад- А.
тыраж кнігі. || незак. аддрукоўваць, -аю,
дзелачніціі, -ы, мн. -ы, -ніц.
(перан.).
АДЦЗЁЛКА, -і, ДМ -лцы, ж. 1. Наданне -аеш, -ае.
АДДАВАЦЬ2 гл. аддаць.
АДЦУБАСІЦЬ гл. дубасіць.
АДДАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -доіцца; якога-н. пэўнага выгляду (шляхам рамонту,
АДДЎХА, -і, ДМ -дусе, ж. (разм.). 1. Казак. (разм.). Перастаць даіцца (перад ацёлам). апрацоўкі, аздаблення i пад.). А. кватэры. 2. роткі перапынак для адпачынку. Працавалі
Карова аддаілася. || незак. аддойвацда, -аецца. Toe, што служыць упрыгожаннем, аздобай без аддухі. 2. Toe, што i аддушына (у 2 знач.).
АДЦАІЦЬ, -даю, -доіш, -доіць; -доены; чаго-н. Карункавая а. || прым. аддзелачны, -ая,
АДЦУІПНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i
зак., каго (што) i без дап. 1. Скончыць даіць. -ае (да 1 знач.). Аддзелачныя работы.
аддушына (у 1 знач.).
АДЦЗЁРЦІ^ -дзяру, -дзярэш, -дзярэ; -дзяА. кароў. 2. Выдаць крыху. А. малака. || незак.
АДДЎШЫНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. 1. Адром, -дзераце, -дзяруць; -дзяры; -дзёрты; туліна
аддойваць, -аю, -асш, -ае.
для выхаду паветра, дыму i пад. А. ў
АДДАЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. аддаліць. 2. зак., што. Toe, што i ададраць. || незак. аддзі- печы. 2. перан. Toe, што дае выхад чаму-н.
Даль, далёкая адлегласць. Дуб стаяў у адда- раць, -аю, -аеш, -ае.
(пачуццям, настрою i пад.). Знайсці аддушыну
АДЦЗЕЯСЛОЎНЫ, -ая, -ае. У граматыцы: ў гутарках з блізкім чалавекам.
ленні.
АДДАЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца ці утвораны ад дзеяслова. А. назоўнік.
АДДЬІМНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна
адбываецца далёка. Аддаленыя вёскі. А. шум. 2. АДЦЗІМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што. зняць, адняць, аддзяліць. Аддымныя дзверцы.
Аддзелены вялікім прамежкам часу. Аддаленая Дзьмучы, подыхам адносіць, адганяць назад
АДЦЬІХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
эпоха. 3. перан. Мала падобны. Аддаленае па- ці ўбок. A napy ад сподачка.
Перавесці дух, пачаць зноў роўна дыхаць. А.
АДЦЗІРАЦЦА, -ць гл. ададрацца, -ць.
дабенства. || наз. аддаленасць, -і, ж.
пасля бегу. \\ незак. ядіамтгмцця, -аюся, -аеАДДЗЯЖЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; зак. шся, -аецца.
АДДАЛІЦЬ; -далю% -дал'іш, -дал'іць; -далім,
-даліце, -даляць; -далены; зак., каго-што. 1. Закончыць дзяжурства. 2. што. Правесці
АДЦЬІШКА, -і, ДМ -шцы, ж. (разм.). КаЗрабіць больш далёкім (у прасторы, часе i на дзяжурстве некаторы час. А. ноч. || незак. роткі перапынак для адпачынку. Бегчы без
пад.). А. прадмет ад фотаапарата. А. су- адцзяжурваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
аддышкі.
АДДЗЙКА, -і, ДМ -дзяцы, ж. Адплата за
стрэчу. || незак. адддляць, -яю, -яеш, -яе. ||
АД'ЁЗД, -у, М -дзе, м. Адпраўленне ў дазвар. аддаліцца, -люся, -л'ішся, -ліцца; -лімся, дабро, за паслугу. У аддзяку падарыць сябру рогу. Удзень ад'езду. А. дэлегацыі.
-ліцеся, -ляцца; незак. аддаляцця, -яюся, кнігу.
АД'ЁЗДЗІЦЦА, -езджуся, -ездзішся, -езАДЦЗЙКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; дзіцца; зак. (разм.). Toe, што i ад'ездзіць (у 2
-яешся, -яецца. || наз. аддаленне, -я, н.
АДДАНЫ, -ая, -ае. Прасякнуты любоўю i зак., каму. Адплаціць, падзякаваць за паслугу. знач.). Мы ўжо ад'ездзіліся, няхай цяпер другія
всрнасцю да каго-, чаго-н. А. змагар. Адданыя А. за дапамогу.
ездзяць.
справе людзі. Аддана (прысл.) працаваць. || наз. АДДЗЯЛЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. адАД'ЁЗДЗІЦЬ, -езджу, -ездзіш, -ездзіць;
дзяліцца, -ць. 2. Toe, што i аддзел (у 1 знач.). зак. (разм.)- 1. што. Праездзіць некаторы час.
адд&шсць, -і, ж.
АДДАРЬІЦЬ, -дару, -дорыш, -дорыць; -до- А. банка. А. міліцыі. 3. Самастойная частка Машына ад'ездзіла 20 гадоў. 2. Перастаць
раны; зак., каму (разм.). Зрабіць каму-н. па- канцэрта, тэатральнага паказу. Другое а. кан- ездзіць куды-н. Я сваё ад'ездзіў.
дарунак у адказ. || незак. аддорваць, -аю, цэрта. 4. Ніжэйшае вайсковае падраздзяленАД'ЁСЦІ, ад'ем, ад'яс'і, ад'есць; ад'ядзім,
не, што ўваходзіць у склад узвода. Камандзір ад'ясце, ад'ядуць; ад'еш / ад'еж; ад'едзены;
-аеш, -ае.
АДДАЦЦА^ -дамся, -дас'іся, -дасца; -да- аддзялення. 5. Асобная, адасобленая частка зак. 1. Адкусіць, адгрызці. Kom ад'еў галаву
дзімся, -дасцеся, -дадуцца; зак. 1. каму-чаму i памяшкання, партфеля i пад. А. ў бумажніку. рыбіны. 2. Скончыць есці (разм.). У вас адпена што. Аддаць сябе, пакарыцца не супраціў- || прым. аддзяленчы, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.) лі — у нас ад'елі (прымаўка). || незак. ад'яляючыся. А. на волю пераможцы. 2. каму- / жддзялённы, -ая, -ае (да 4 знач.). Аддзялен- даць* -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
чаму. Цалкам прысвяціць сябе каму-, чаму-н. чыя штаты. Аддзялённы камандзір. Загад ад- АД'ЁСЦІСЯ, ад'емся, ад'ясіся, ад'есца;
А. навуцы. 3. каму. Пра жанчыну: уступіць у дзялённага (наз.).
ад'ядзімся, ад'ясцеся, ад'ядуцца; ад'ешся /
АДЦЗЯЛІЦЦА, -дзялюся, -дзелішся, -дзе- ад'ежся; зак. (разм.). 1. Паправіцца, пасыцець
палавую сувязь з кім-н. 4. (/ i 2 ас. не ўжыв.),
перан. Адгукнуцца, адазвацца, адбіцца. У га- ліцца; зак. 1. Адстаць, адарвацца i пад. ад цэ- ад добрай яды; адкармішха. Кабан ад'еўся. 2.
рах аддалося рэха. Боль аддаўся ў паясніцы. 5.лага, выдзеліцца. А. ад натоўпу. Мяса ад- Наесціся чаго-н. удосталь. Ад'еліся за лета
безас. Будзе аддадзена, заплачана. Некалі ад- дзялілася ад косці. 2. Стаць самастойным гас- яблыкаў i груш. || незак. ад'ядацца, -аюся,
дасца. || незак. аддаваі^цж, -даюся, -даешся, падаром пасля падзелу маёмасці, адасобіцца -аешся. -аецца.
АД'ЕХАЦЦА, -едуся, -едзешся, -едзецца;
(ycr.j. Сын аддзяліўся аб бацькоў. \\ незак. ад-даецца; -даёмся, -даяцеся, -даюцца.
АДДАЦЬ, -дам, -дасі, -дасць; -дадз'ім, -да- дзяляцца, -яюся, -яешся, -яецца. || наз. ад- -едзься; зак. (разм.). Toe, што i ад'ехаць (у 1
знач.)- || незак.ад'яэджжцца,-аюся, -аешся,
сце? -дадуць; аддаў, -дала, -ло; аддай; дэаленне, -я, н.
АДДЗЯЛІЦЬ, -дзялю, -дзеліш, -дзеліць; -аецца.
аддадзены; зак. 1. каго-што. Вярнуць назад.
АД'ЁХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; -едзь; зак.
А. доўг. Што вінен, а. павінен (прыказка). 2. -дзелены; зак. 1. што. Раз'яднаць, адняць чакаго-што. Даць што-н. сваё каму-, чаму-н., стку ад цэлага або што-н., што знаходзіцца ў 1. Паехаўшы, аддаліцца на нейкую адлегвыкарыстаць на што-н. А. жыццё за Радзіму. злучэнні з чым-н. А. старыя кнігі ад ноеых. А. ласць. А. ад сяла кіламетраў пяць. 2. Паехаць
А. усе сіяы навуцы. Колькі аддаў за шапку? (пе- тлушч ад малака. 2. каго-што. Выдзеліць куды-н., пакінуць дом (горад, вёску i пад.). А.
ран.: заплаціў; разм.). 3. каго каму ці за каго. каму-н. частку, долю з агульнай гаспадаркі, на поўнач. 3. Зрушыцца з месца, адсунуцца
Выдаць замуж. А. дачку за лейтэнаната. 4. адасобіць, даць магчымасць весці самастой- (oa3M.)f- Засаўка ад'ехала. \\ незак. ад'яэджаць,
каго-што. Здаць, уручыць з якой-н. мэтай, ную гаспадарку (уст.). А. сыноў. \\ незак. ад- -аю, -аеш, -ае.
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дзець; нацягнуць. Ледзь адзеў гшльнаткі. J| не- прадмет ці асоба ў групе падобных. Гаспадарзак; адідмць? -аю, -аеш^ -ае. || зеар. адзецді, чая а. Штатная а. 5. мн. Асобныя прадметы
адзенуся, адзенешся, адзенецца; адзенься; не- ці людзі, істоты, нямногія па ліку. Такіх люзак. адзоацца* -аюся, -аешся, -аецца. || наз. дзей адзінкі (вельмі мала). O Адзінка захашшня (спец.) — экспанат музея, экзэмпляр югігі
аддявжшіе, -я, н. (паводле 1 i 4 знач.).
АДЖАРТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецАДЗЁР, адру, м. Дзіцячая заразная хвароба, ў бібліятэцы. Умузеі тысячы адзінак захаванца; -туйся; зак. Лдказаць на што-н. сур'ёзнае якая суправаджаецца высьшкай на целе. || ня.
жартам. | незак. аджартоўвацца, -аюся, -аеш- прым. адзерны, -ая, -ае. Адзёрнае захворванне. АДЗІНКАВЫ, -ая, -ае. Асобы, рэдкі, нехася, -аецца.
АДЗІН, аднаго, м.; ж. адна, адной; н. адно, рактэрны. A выпадак. \\ наз. адлінжямсць, -і,
АДЖАРЦЫ, -аў, адз. -рац, -рца, м. Народ, аднаго; мн. адны, -ых. 1. ліч. кольк. Лік, лічба ж.
які складае асноўнае нассльніцтва Аджарыі, i колькасць 1. 2. прым. Без іншых, асобна, у
АДЗШОЮ, -ая, -ае. 1. Аддзелены ад
якая ўваходзіць у Грузію. || ж. аджіркд, -і, адзіноце. £н ізноў а.-адзінюткі (абсалютна
ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. аджжрсжі, -ая, адзін). 3. займ. Якасьці, нейкі. Нарэшце прый- іншых падобных; без іншых, да сябе падобных. А. дуб. 2. Які не мае сям'і, блізкіх. А. ча-ае.
шоў а. чалавек. Адна жанчына казала. 4. у
АДЖАЦЦА, адажнуся, адажнешся, ада- знач. прым. Той самы, тоесны. Стаяць на лавек. 3. Які праходзіць, адбываецца ва ўможнецца; адажнёмся, адажняцеся, адажнуцца; адным месцы. У адзін тон спяваць. Адны i тыявах адзіноты. Адзінокая старасць. || наз.
адажшся; зак. 1. Скончыць жніво. 2. Жнучы, пытанні. Адно (наз.) / тое. 5. займ. Толькі, адзінокасць, -і, ж.
аддалішіа ад каго-, чаго-н. A. ad дарогі. || не- выключна. На экскурсіі адны дарослыя, дзяцей АДЗШОТА, -ы, ДМ -ноце, ж. 1. Адасобленасць у выніку страты родных, блізкіх i жазак. аджынаціт, -аюся, -аешся, -аецца.
няма. Ад яго адны непрыемнасці. 6. займ. ЯкіАДЖАЦЬ, адажну, адажнеш, адажне; ада- небудзь сярод падобных. А. з гасцей гаварыў данне пабыць асобна ад іншых. Жыць на адзіжнём, адажняце, адажнуць; адажні; аджаты; прамоеу. 7. адз., у знач. прым. Адзіны, непа- ноце. 2. Бязлюднасць, сіратлівасць. Адзінотай
зак., што. 1. Зжаць жыта, пшаніцу i пад. на дзельны. Ручайкі зліліся ў адну раку. 0 Адзін веяла з гшлёў. 3. Стан адзінокага чалавека;
невялікай частцы поля ад краю. А. жыта ад другопі іарты (разм. неадабр.) — пра людзей, адзіноцтва. Пачуццё адзіноты.
АДЗШОЦТВА, -а, н. Toe, ІІГГО адзінота.
дарогі. 2. Ддпрацаваць на жніве. А. за дапа- якія аднолькава маюць адмоўныя якасці.
могу ў касьбе. \ незак. аджынаць, -аю, -аеш, Адзін за адным; ідзія за другім — услед, па- Застацца ў адзіноцтве.
АДЗІНОЧКА, -і, мн. -і, -чак. 1. ДМ -у, Т
-ае.
слядоўна, па чарзе. Адзін канец (разм.) — усё
АДЖГІР, -а, мн. -ы, -оў, м. (абл.). Ёрш1 (у роўна, няхай будзе так. Адзін ші ідзін — без -ам, м.; ДМ -чцы, Т -ай (-аю), ж. Чалавек,
які жыве, працуе адзін, без удзелу, без дапа1 знач.). А. — рачная рыба.
сведак. Адзін шд адзін (адші mm адну, адно
АДЖЛЎКіЦЦЬ, -кчу, -кціш, -кціць; -кча- пад адво) (разм. адабр.) — усе роўныя па ро- могі іншых. Саматужнік-а. Маці-а. (жанны; зак., што i чаго (разм.). 1. Апрацаваць, сту, па сіле. Адзін перад адлым (адна перад чына, якая самастойна выхоўвае пазашлюадмыць жлукчаннем. А. бялізку. 2. Прагна ад- адной, адво перад адным) — не адстаючы, бнае дзіця). 2. ж. Камера на аднаго зняволепіць чаго-н. А. малака. || незак. аджлукчваць, спаборнічаючы. Адзін у адзін (адна ў адву, нага. Пасадзіць у адзіночку. 3. ж. Гоначная
лодка з адным весляром. Байдарка-а.
-аю, -аеш, -ае.
адно ў адво) (разм. адабр.) — адборныя,
АДЖЫВІЦЬ, -жыўлю, -жывіш, -жывіць; адной велічыні, якасці. Адна нага тут, другая
АДЗШОЧНАЛІКАВЫ, -ая, -ае: адзіно-жыўлены; зак., каго-што. Toe, што i ажьшіць там (разм.) — вельмі хутка (збегаць i пад.). чналікявы назоўнік — які ўжываецца толькі ў
(у 1 знач.). D незак. аджыўляць, -яю, -яеш, Hi адзін — нЬсго з усіх. Усе да аднаго форме адзіночнага ліку, напр. хаўрус, туга,
-яе. 1 наз. аджыўленне, -я, н.
(разм.) — усе без выключэння. Усе як адзін сорам, серабро.
АДЖЬІЛЫ, -ая, -ае. Які аджыў, не адпавя- (разм.) — пагалоўна ўсе. || парадк. першы,
АДЗІНОЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які дзейнічае
дае сучаснасці. Крытыкаваць старое, аджылае-ая, -ае (да 1 знач.).
без дапамогі іншых або выконваецца, ажыц(наз.).
АДЗША... Першая частка складаных слоў цяўляецца сіламі аднаго, без удзелу, без далаАДЖЬІЦЬ, -жыву^ -жывеш, -жыве| -жы- са знач.: 1) які мае толькі адно, звязаны могі іншых. А. палёт. 2. Прызначаны для
вём, -жывяце, -жывуць; -жыў, -жыла, -ло; толькі з чым-н. адным, напр. адзінабожжа, аднаго, разлічаны на аднаго, для знаходжання
-жыты; зак. 1. зак. Скончыць жыць, праў ізаляцыі ад іншых. Адзіночная камера. 3.
жыць. А. свой век. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Toe, адзінаверства, адзінаспадчыннасць, адзіна- Асобны, адзінкавы, выпадковы. А. выстрал.
шлюбнасць;
2)
які
робіцца,
ажыццяўляецца
пгто i устарэць. Аджылі розныя звынаі i забаO Адзіночны лік — іраматычная катэгорыя,
боны. 3. Вярнуцца да жыцця, стаць зноў жы- толькі адным, адзіным, напр. адзінаначалле, якая паказвае, што прадмет прадстаўлены ў
вым, ажыць. Прайшоў дождж, i аджыла ніва.адзінаўладдзе; 3) які робіцца, ажыццяўляецца колькасці, роўнай аднаму.
адзін на адзін, напр. адзінаборства.
| незак. аджываць, -аю, -аеш, -ае.
АДЗІНСТВА, -а, н. 1. Агульнасць, поўнае
АДЗШАБОЖЖА, -а, н. Рэлііія, якая прыАДЗАЛІЦЬ, -залю, -золіш, -золіць; -западабенства. А. думкі. А. поглядаў. 2. Цэльлёны; зак., што (спец.). Апрацаваць зален- знае стваральнікам свету толькі аднаго Бога, насць, згуртаванасць. А. народа. 3. Непарыўнем. А. шкуру. || наз. адзол, -у, м. \\ прым. монатэізм; проціл. мнагабожжа.
АДЗШАБОРШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не- насць, узаемная сувязь. А. тэорыі i практыкі.
адзолыш, -ая, -ае. А. чан.
А. формы i зместу.
АДЗВАНІЦЬ, -званю, -звоніш, -звоніць; зак. Удзельнічаць у адзінаборстве.
АДЗІНЫ, -ая, -ае. 1. Толькі адзін. А. сын.
АДЗШАБОРСГВА, -а, н. Бой адзін на
зак. Скончыць званіць. Адзванілі званы. || неАдзіная радасць. 2. Цэлы, непадзельны, з'ядадзін; паядынак. Уступіць у a. са стызаяй.
зак. •дмАі'у—іу>, -аю, -аеш, -ае.
АДЗШАКРОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які па- наны. Адзінае цзлае. А. парыў. А. фронт. 3.
АДЗЁЖА, -ы, ж. Toe, што i адзенне (у 1
Агульны для ўсіх, аднолькавы. А. лес.
знач.). Набыць зімовую адзежу. | памянш. ходзіць ад аднаго бацькі, але розных маці
АДЗІЧ&ІЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў дзікім,
адзежкж, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. Каб не (пра дзяцей). Адзінакроўныя браты. 2. Toe,
ежка ды не адзежка, была б грошай дзежка што i аднапляменны. Адзінакроўныя народы. || здзічэў. А. кот. А. сад. 2. перан. Які выражае
дзікасць. А. выгляд. А. позірк. \\ наз. адзічэназ. адзінажроўе, -я, н.
(прыказка).
АДЗШАНАЧАЛЛЕ, -я, н. Аднаасобнае ласць, -і, ж.
АДЗЁЖНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
АДЗІЧЗЦЬ гл. дзічэць.
адзежы, прызначаны для яе. Адзежная шчо- кіраўтіггва. Лрынцыл адзінаначалля.
АДЗШАНАЧАЛЬНШ, -а, мн. -і, -аў, м.
АДЗНАКА, -і, ДМ -нацы, мн. -і, -нак, ж. 1.
тка.
Знак, метка, след, якія паказваюць на што-н.
АДЗЁЖЫНА, -ы, ж. (разм.). Прадмет Асоба, якая кіруе на аснове адзінаначалля.
АДЗШАРНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з А. на карце. А. ў дакументах. 2. Прыкмета,
адзення. Купіць якую адзежыну.
АДЗЁННЕ, -я, н. 1. Сукупнасць прадметаў адной часгкі, не падвойны. Адзінарная рама. акалічнасць, па якіх можна вызначыць
АДЗШАЎЛАДДЗЕ, -я, н. Кіраванне, калі што-н. Па ўсіх адзнаках ураджай будзе добры.
з тканіны або футра, якія надзяваюць i носяць на сабе. Зімовае а. Магазін жаночага ўся ўлада сканцэнтравана ў руках адной 3. Рыса, якой асоба ці прадмет адрозніваюцца
адзення. 2. Пакрыццё праезджай часткі ву- асобы. || прым. адзінаўладны, -ая, -ае. А. вала- ад іншых асоб ці прадметаў. Індывідуальная а.
птушкі. 4. Абазначэнне ацэнкі ведаў i паліцы, дароіі (спец.). Асфальтавае дарожяае а. дар.
АДЗШАЦЦАЦЬ, -і, ліч. Лік i колькасць 11. водзін навучэнцаў. Атрымаць выдатную
АДЗЕРАВЯНЁЛЫ, -ая, -ае. Які сіраціў
гібкасць, стаў цвёрды, неадчувальны. Адзера- А. рублёў. || гшрадк. адзінжццаты, -ая, -ае. А. адзнаку. 5. Ганаровы знак, ордэн, медаль i
пад. Дыплом з адзнакай.
вянелыя ад холаду рукі. || наз. адзеравянеласць, дзень.
-і, ж.
АДЗІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
АДЗНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
АДЗЕРАВЯНЁЦЬ гл. дзеравянець.
У матэматыцы: першы, найменш цэлы лік у зак. 1. каго-што. Абазначыць якой-н. меткай.
АДЗЁЦЬ, адзену, адзенеш, адзене; адзень; дзесятку, a таксама яго лічбавы знак «1». 2. А. адсутных у журнале. А. камандзіроўку. 2.
адзеты; зак., каго-што 1. Надзець на каго-н. Самая нізкая школьная адзнака паспяховасці каго-што. Звярнуць увагу, заўважыць, укавопратку, апрануць. А. дзіця. Зіма адзела поле пры пяцібальнай сістэме. 3. Велічыня, якой заць на каго-, што-н. А. добрую якасць працы.
снегам (перан.)- 2. Апрануць кім-н. А. Дзедам- вымяраюцца іншыя аднародныя велічыні. 3. каго-што. Вылучыць сярод іншых за
Марозам. 3. Забяспечыць каго-н. адзеннем. Грашовая а. А. сілы току. 4. Асобная сама- якія-н. заслугі, узнагародзіўшы чым-н. А.
Бацькі дзяцей адзелі i абулі. 4. Toe, што i на- стойная частка ў складзе цэлага, асобны майстроў. 4. што. Ушанаваць чым-н. яхую-н.
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дату, падзею. A. заканнэнне інстытута. || не- АДКАЛОЦЦА , 1 i 2 ас. не ўжыв., -колецца; зак. Пра што-н. праколатае: аддзяліцца,
зак. адзяачаць, -аю, -аеш, -ае.
адпасці. Шпілька адкалолася. Бант адкалоўся.
АДЗОЛ, АДЗОЛЬНЫ гл. адзаліць.
|| незак. адколвацца, -аецца. || наз. адколвжшіе,
АДЗЫВАННЕ гл. адазваць.
-я, н.
АДЗЫВАЦЦА, -ЦЬ гл. адазвацца, -ць.
АДКАЛОЦЬ1, -калю, -колеш, -коле; -калі; бояў i шахтаў (спец.). Падземная а. руды. \\
АДЗЫЎНЬІ, -ая, -óe (афіц.). Які змяшчае ў
-колаты;
зак. 1. што. Аддзяліць ад цэлага, ко- прым. адкатачны, -ая, -ае. А. вагон. Адкатасабе паведамленне аб адазванні. Адзыўная гралючы.
А.
кавалачак йукру. 2. перан., каго чныя работы.
мата.
АДКАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Горнара(што).
Прымусіць
парваць з кім-н., выйсці з
АДЗЯВАННЕ 2/і. адзець.
якой-н. групы, арганізацыі. А. ад родзічаў. 3. бочы, які працуе на адкатцы. А. вугалю. || ж.
АДЗЯВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- што. Зрабіць, сказаць што-н. недарэчнае, не- аджятчыця, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым.
зак. 1. гл. адзець. 2. Насіць адзежу таго ці чаканае (разм.). А. нумар. || незак. аджолваць, аджатчыцкі, -ая, -ае.
іншага фасону i пад. А. па модзе. А. проста. -аю, -аеш, -ае. || наз. аджолванне, -я, н.
АДКАЦІЦЦА, -качуся, -коцішся, -коціцца;
АДЗЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
АДКАЛОЦЬ2, -калю, -колеш, -коле; -калі; зак. 1. Коцячыся, перамясціцца ў які-н. бок
адзсць. 2. каго (што). Забяспечваць адзежай -колаты; зак. Адняць прыколатае або выняць на пэўную адлегласць. Кола адкацілася. Хваля
таго ці іншага фасону i пад. А. дзяцей з гу- тое, чым прыколата, прышпілена што-н. А. адкацілася ад берага (перан.). 2. перан. Пра
стам.
бант. А. шпільку. || незак. аджалваць, -аю, войска: хутка адступіць пад націскам гтраціўніка. Адкаціўся вораг за раку. || незак. аджочАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куём, -ку- -аеш, -ае. || наз.адколванне,-я, н.
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. аджжт, -у,
яце, -куюць; -куй; -каваны; зак. 1. што. ВыАДКАЛУПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., вадца,
каваць. А. нарог. 2. каго-што. Аддзяліць што (разм.). Адцзяліць, калупаючы; адарваць, М -каце, м.
АДКАЦІЦЬ, -качу, -коціш, -коціць; -кошто-н. прыкаванае; раскаваць. А. каня. 3. За- адкрышыць што-н. чым-н., якой-н. прылакончыць коўку. || незак. адкоўваць, -аю, -аеш, дай. А. кавалачак тынку. || незак. адкалупваць, чаны; зак., каго-шмо. Коцячы, перамясціш»
-ае.
-аю, -аеш, -ае; аднакр. адкал^пнуць, -ну, што-н. у іншае месца. А. бервяно. || незак.
адкочваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адкат, -у, М
АДКАВЯЛІЦЬ, -вялю, -веліш, -веліць; -ве- -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні.
лены; зак., што i чаго (разм.). Адрэзаць вялікі
АДКАЛУПІЦЬ, -луплю, -лупіш, -лупіць; -каце, м. i ідкжтка, -і, ДМ -тцы, ж.
АДКАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
кавалак чаго-н.; адкроіць. А. лусту хлеба. || не- -луплены; зак., што (разм.). Аддзяліць, указак. адкавельваць, -аю, -аеш, -ае.
лутшуўшы; адкалупнуць. А. кавалачак пірага. || каго. Вярнуць чалавеку прытомнасць. Ледзь
1
адкачалі тапельца. \\незак. аддачваць, -аю,
АДКАЗ , -у, м. 1. Выказванне, паведамлен- незак. яджалупліваць, -аю, -аеш, -ае.
не, выкліканыя пытаннем. Атрымаць а. на
АДКАМАНДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -аеш, -ае.
АДКАШЛЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
пісьмо. Грунтоўны а. вучня на пытанне. 2. Рэ-руй; -раваны; зак., каго (што). Камандзіраакцыя, пачуццё. А. жывога арганізма на раз- ваць, накіраваць на працу ці вучобу ў іншае зак. Кашляючы, прачысціць горла, выдаліць
дражненне. 3. Водгук на што-н., дзеянні, месца, у якую-н. арганізадыю, установу. А.на макроту. Ён адкашляўся i пачаў гаварыць. || неучынкі, выкліканыя чым-н. У а. на страляніну курсы механізатараў. || незак. адкамандзіроў- зак. адкатлііццца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДКАШЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. што.
танк рушыў наперад. 4. Вынік рашэння матэ- вжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адкамандзіроўшшКашляючы, выплюнуць; выдаліць што-н. каматычнай задачы. Атрымаць правільны а. 5. не, -я, н.
шлем. А. макроту. || незак. чакятлімі^ -аю,
Адказнасць. За мір мы ўсе а. нясём.
АДКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
АДКАЗ2. У выразе: да адказу (разм.) — да каго-што. 1. Капаючы, адшукаць, дастаць. А. -аеш, -ае; аднакр. адкатлянуць, -ну, -неш,
-не; -нём, -няце, -нуць; -ні.
канца. Закруціць гайку да адказу.
кяад. А. чалавека, заваленага зямлёй. 2. перан. АДКВГГНЁЦЬ, -ею, -ееш, -će; зак. 1. (/ / 2
АДКАЗАЦЬ, -кажу, -кажаш, -кажа; -кажы; Адшукаць; знайсці што-н. рэдкае i пад.
-казаны; зак. 1. каму, на што i без дап. Даць (разм.). Дзе вы адкапалі такую кнігу? || незак. ас. не ўжыв). Скончыць квітнець, цвісці; ададказ, адазвацца. А. урок. А. на пісьмо. 2. чым. адкопваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адкопванне, цвісці. Адквітнелі каштаны. 2. перан. Пражыць маладыя гады, страціць свежасць, паПасіупіць якім-н. чынам у адказ на што-н. А. -я, н. i аджопка, -і, ДМ -пцы, ж.
жартам. 3. за каго-што i без дап. Быць пака- АДКАРАСКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; старэць.
АДКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
раным, панесці адказнасць за каго-, што-н. А. зак., ad каго-чаго (разм.). Пазбавііша чаго-н.,
за свой учынак. 4. што. Завяшчадь што-н. адчапіцца ад чаго-н. Ледзь адкараскаўся ад што. Адкінуць за некалькі разоў. А. дровы з
каму-н. Ён адказаў сыну частку гаспадаркі. || тваіх сяброў. || незак. аджлраскмцці, -аюся, двара. || незак. адкіддць, -аю, -аеш, -ае.
АДНДНЬІ, -ая, -óe. Які адкідваецца, прынезак. адказваць, -аю, -аейі, -ае.
-аешся, -аецца.
мадаваны адным краем. 3 адкідным верхам
АДКАЗНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. адказны. 2.
АДКАРКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; машына. Адкідное крэсла.
Неабходнасць, абавязак адказваць за свае дзе-каваны; зак., што. Адаткнуць, выняць корак.
АДЙДЫ, -аў. Непрыгодныя рэшткі
янні, учынкі, быць адказным за ix. Пачуццё А. бутэльку. || незак. адкаркоўваць, -аю, -аеш,
чаго-н., адходы. Скрыня для акідаў. А. выадказнасці. Крымінальная а.
-ае.
творчасці.
А. грамадства (перан.). || прым.
АДКАЗНЫ, -ая, -ае. 1. Чалавек, на якога
АДКАРМІЦЬ, -кармлю, -корміш, -корўскладаецца адказнасць, які адказвае за каго-, міць; -кормлены; зак., каго{што). Кормячы, адшдны, -ая, -ае (сгіец.).
АДКІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нсцца;
што-н. А. рэдактар. А. (наз.) за вечар. 2. давесці да сытасці, выкармідь. А. кабана. || не-нься; зак. 1. Адхіліцца, адваліцца назад тулаВельмі важны, значны. Адказнае даручэнне. зак. адкормліваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. адА. на спінку крэсла. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв).
Адказная пасада. А. момант. || наз. адказвжсць,кярміційі, -кармлюся, -кбрмішся, -корміцца вам.
Раптоўна адчыніцца, адпасці, адсунуцца ў
-і, ж.
(разм.); незак. адкормлівацца, -аюся, -аешся, бок. Адкінуліся дзверцы. Адкінуліся шторы. 3.
АДКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Асоба, -аецца. || наз. адкорм, -у, м. Паставіць свіней ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Вярнуцца зноў (пра хваякой прад'яўлены судовы іск. Удзел у справе на а.
робу). Адкінулася гарачка. 4. перан. Адвярнуцістца i адказчыка. 2. Той, хто нясе адкаАДКАРЭКЦІРАВАЦЬ гл. карэкціравадь.
ца. Адкінуліся кавалеры, засталася адна. || незнасць, адказвае за што-н. (разм.). Брыгадзір
АДКАСАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; зак. адкілвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
за ўсё а. || ж. адкязчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
зак. Аовярнуцца, апусціцца (пра што-н. закаАДЙНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -кінь; -нуты;
АДКАЗЫРАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак. санае). Рукавы адкасаліся.
зак. 1. каго-што. Кінуць убок. А. камень. 2.
(разм.). Прывітаць па-вайсковаму, прыклаўАДКАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што перан., каго-што. He прыняць, адмовіцца ад
шы правую руку да казырка.
(разм.). Адвярнуць, апусціць што-н. закаса- чаго-н. (разм.). Добрую рэч ніхто не адкіне. А.
АДКАЗЫРАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак. нае. А. рукавы. || незак. адшсваць, -аю, -аеш, сумненні. 3. перан., каго-што. Атакуючы, пры(разм.). У гульні ў карты: адказаць козырам -ае.
мусінь адступіць. А. ворага далёка назад. 4.
на козыр.
АДКАСІЦЬ, -кашу, -косіш, -косіць; -ко- што. Адкрыць, адвесці ўбок, адвярнуць,
АДКАЛАСАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -суе; шаны; зак., што. 1. Скасіць невялікую частку закінуць назад. А. века скрыні. А. галаву. 5.
зак. Выпусціць колас. Адкаласавала жыта. чаго-н. (ад краю). А. траву ад дарогі. 2. Скон- каго-што. Зменшыць на пэўную колькасць,
чыць касьбу, пакасіць пэўны час. Ён тры дні адняць. А. сотню рублёў. 6. ас. i безас, кагоАДКАЛАШМАЦІЦЬ гл. калашмаціць.
АДКАЛОЦЦА1, -калюся, -колешся, -ко- адкасіў. 3. Разлічыцца, адрабіць на касьбе. А. што. Вярнуцца (пра хваробу). Грып яго
адкінуў. 7. што. Адбіць, стварыць (цень, связа
доўг \\ незак. адкошваць, -аю, -аеш, -ае.
лецца; -каліся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). АдАДКАСНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; тло i пад.). Сад адкінуў густы цень. 0 Аджінуць
дзяліцца, адпасці ад таго, што колецца,
разбіваецца. Адкалолася ручка ад збана. 2. пе- -нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. (разм.). хвост (кяпыты) (разм.) — захварэць, памерці.
ран. Парваць сувязь з кім-, чым-н., выйсці са Адчапіцца, адстаць, адвязацца. Адкасніся ад || незак. ядвдмць, -аю, -аеш, -ае.
складу якой-н. арганізацыі, ірупы i пад. А. ад мяне! Калі любіш — ажаніся, a не любіш — АДКГПЁЛЫ, -ая, -ае. Які згус, ссеўся пры
кіпенні. Адкіпелае малако.
калектыву. || незак. адколвацці, -аюся, -аеш- адкасніся (прыказка).
АДКАТКА, -і, ДМ -тцы, ж. 1. гл. адкаціць.
АДКШЁЦЬ, -плю, -п'іш, -п'іць; -пім, -піце,
ся, -аецца. || наз. адколваіше, -я, н. i адкол, -у,
2. Вываз здабытых карысных выкапняў з за- -пяць; -п'і; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Згум. (да 2 знач.).
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АДКЛЮЧЬІЦЬ, -ючу, -ючыш, -ючыць; Адкрыліся старыя раны. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
-ючаны; зак., што. Выключыць, спыніць дзе- перан. Стаць бачным, паказацца. Наперадзе
янне чаго-н., раз'яднаўшы з агульнай сістэ- адкрыўся цудоўны краявід. 4. (7 / 2 ас. не
май. А. тэлефон. А. газ. || незак. аджлючжць, ўжыв.). Выявіцца, з'явіцца (разм.)- Адкрылася
хвароба. 5. каму. Расказаць пра сябе адкрыта,
-аю, -аеш, -ае.
снуць, ссесціся ад кіпення. Малако адкіпела.
АДКЛЯВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -клюе; шчыра, прызнацца ў чым-н. А. свайму сябру. |
2. перан. Супакоіцца, уціхнуць. Адкіпела на -кляваны; зак., што. Клюючы, аддзяліць, незак. адкрывадца, -аюся, -аешся, -аецца.
сэрцы (безас). || незак. адкшаць, -ае.
АДКРЫЦЦЁ, -я, мн. -крыцці, -яў, н. 1. гл.
адарваць (пра рыбу). А. чарвяка. \\ незак. адАДКЛАД, -у, М -дзе, м. Перанясенне на клёўваць, -ае.
адкрыць. 2. Toe, што адкрыта, стала вядомым
больш позні тэрмін; адтэрміноўка. А. не ідзе
АДКЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., у выніку даследаванняў i пад., новая ісціна.
на лад (прыказка).
што. 1. Адбіць што-н. прыкляпанае. А. за- Навуковае a. А. атамнай энергіі.
АДКЛАДАННЕ, -я, н. 1. гл. адкласціся. 2. клёпкі. 2. Навастрыць. А. касу. || незак. адклёАДКРЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
Toe, што i адклады.
што. 1. Toe, што i адчыніць. А. хату. А. вопвадь, -аю, -аеш, -ае.
1
АДКЛАДНЬІ, -ая, -ое. Які адкладваецца,
кны. 2. Зрабіць даступным для чаго-н., расАДКОЛ гл. адкалоцца .
апускаецца. А. каўнер.
АДКОЛВАННЕ12. -ВАЦЦА1"2, -ВАЦЬ1-2 крыць, распячатаць, адкаркаваць i пад. А.
АДКЛАДЫ, -аў. 1. Асадак арганічных i не- гл. адкалоцца1"2, -ць 2.
кансервы. А. бутэльку А. пісьмо. 3. Раскрыць,
арганічных рэчываў у вьшіку ix паступовага
А^ЦКОПВАННЕ, -ВАЦЬ, АДКОПКА гл. ад- разамкнуць. А. кніжку. А. ноты. А. вочы. 4.
намнажэння. Дэвонскія адклады. 2. Намна- калаць.
Знядь што-н. зверху, агаліць. A. meap. А.
жэнні якіх-н. рэчываў. Тлушнавыя а.
грудзі. 5. Увесці ў дзеянне, пусціць што-н. А.
АДКОРМ гл. адкарміць.
АДКЛАСЦІ, -кладу, -кладзеш, -кладзе;
АДКОРМАЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для газ. А. ваду. б. Выявіць, паведаміць адкрыта,
не тоячыся, што-н. А. праўду. А. свае планы.
-кладзём, -кладзяце, -кладуць; -кладзі; -кла- адкорму. А. пункт.
7. Даць шырокія магчымасці для развіцця
дзены; зак., штпо. 1. Пакласці ўбок, асобна. А.
АДКОРМЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. адкарміць.
патрэбную рэч. 2. Захаваць, не расходуючы. А.
АДКОС, -у, м. 1. Адхон, нахільная павер- чаго-н. А. дарогу новаму. б. Пачаць што-н.,
грошы на мэблю. 3. Назбіраць, назаласіць; хня гары i пад. А. узгорка. 2. Бакавая пакласці пачатак якім-н. дзеянням, дзейнасці.
утварыць адклады. Возера адклала тоўсты нахільная паверхня дарожнага насыпу. Адкосы А. сход. А. рахунак. А. тэатральны сезон. А.
слой ілу. 4. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Пакінуць па- дарог. Умацаваць а. 3. Нахідьная паверхня агонь (пачаць страляць). 9. Устанавіць наяўсля сябе для захавання патомства (спец.). чаго-н., якая ідзе пад вуглом (спец.). || прым. насць, існаванне чаго-н. А. залежы вугалю. А.
сакрэт. А. Амерыку (перан.: сказаць, аб'явіць
Птушка адклала яйкі. 5. Адтэрмінаваць, пера- аджосны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
тое, што даўно вядома; іран.). || незак. аднесці. А. сход. He адкладвай справы на заўтра, АДКОЎВАЦЬ гл. адкаваць.
крываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. аджрыццё, -я,
a жаніцьбы на старасць (з нар.). 6. Пра Kay- АДКОЧВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. адкаціцца, -ць.
н. / адкрыванне, -я, н.
Hep i прадметы, прымацаваныя да чаго-н.
АДКОШВАЦЬ гл. адкасіць.
АДКРЗСЛІЦЬ, -ЛЮ, -ЛІШ, -ЛІЦЬ; -лены;
адным краем: апусціць, адкінуць. А. каўнер
АДКРАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
кажуха. 7. У геаметрыі: адмераўшы, адзна- зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Скончыць краса- зак., што. Аддзяліць або выдзеліць рыскай. А.
чыць адрэзак на прадмет. На прамой АВ а. ваць, адцвісці (пра збожжавыя). Жыта адкра- патрэбны тэкст у кнізе. || незак. адкрэсліваць,
адрэзак CD. 8. перан. Пакінуць след, адбітак, савала. 2. перан. Паблякнуць, страціць мала- -аю, -аеш, -ае.
зрабіць угоіыў. Перажыванні адклалі свой след.досць, прыгажосць. Сваё адкрасавала дзяўАДКУКАВАЦЬ, -кукую, -кукуеш, -кукуе;
t
|| незак. адкладаць, -аю, -аеш, -ае / ад-кукуй; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Скончьшь,
чына. I незак. аджрасоўвадь, -аю, -аеш, -ае.
кладваць, -аю, -аеш, -ае.
^ЦКРАСЦІ, -краду, -крадзеш, -крадзе; перастаць кукаваць. Адкукавала зязюля. 2. пеАДКЛАСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -кла- -крадзены; зак., каго-што (разм.). Украсці ран. Адбыць пэўны час у цяжкіх умовах
дзеіша; зак. 1. Асесці, назбірацца. 1л адклаўся тое, што было забрана. А. сена. || незак. ад(разм.). Дзесяць месяцаў адкукаваў у каталаза гады на дне возера. 2. Адтэрмінавацца, пе- крадвадь, -аю, -аеш, -ае.
жцы.
ранесціся на больш позні час. Паездка за гоАДКЎЛЬ, прысл. 1. пытальнае. 3 якога Me
АДКРОІЦЬ, -рою, -роіш, -роіць; -роены;
рад адклалася. 3. перан. Запасці ў памяць,
dia, з якой крыніцы. А. едзеце? А. гэта вязак.,
што
i
чаго.
Адрэзаць
ад
цэлага
ці
кавадушу i пад., адлюстравацца, захавадца. Урадома? 2. адноснае. 3 таго месца (пра якое гажанні дзяцінства адклаліся ў сэрцы надоўга.лка
|| (часцей пра хлеб). А. лусту хлеба. || незак. ворыцца ў дадзеным сказе). Мы глянулі туды,
адкройваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
незак. адкладацца, f-аецца / адкладвацца,
АДКРУЦШДА, -ручуся, -руцішся, -руціц- адкуль пачуліся галасы.
-аецца. || наз. адкладанне, -я, н.
АДКЎЛЬ-НЁБУДЗЬ, прысл. 3 якога-н. меца; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). РаскруціўАДКЛЁГЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -еіцца; шыся, аддзяліцца; адшрубавацца. Вяроўка ад- сца, з якой-н. крыніцы. Адкуль-небудзь давезак. Адстадь, аддзяліцца (аб прыклееным). круцілася. Адкруцілася гайка. 1, Ухіліцца, хітрадаемся.
Падэшва адклеілася. || незак. адклейвацца,
АДКУПІЦЦА, -куплюся, -купішся, -купіцвызваліцца ад чаго-н. (разм.). А. ад паездкі. ||
-аецца.
ца; зак., ад каго-чаго (уст.). Вызваліцца ад
незак. адкручвадца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДКЛЁІЦЬ, -ею, -еіш, -еіць; -еены; зак.,
АДКРУЦІЦЬ, -ручу, -руціш, -руціць; -ру- якой-н. залежнасці, ад якіх-н. абавязкаў за
што. Адарваць, аддзяліць прыклеенае. А. ма- чаны; зак., што. 1. Круцячы, аддзяліць, плату, хабар i пад.; вык^піць сябе. Ледзь адрку. | незак. адклейваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. зняць, адшрубаваць. А. дрот. А. гайку. А. купіўся. || незак. адкупляцца, -яюся, -яешся,
адклейванве, -я, н.
кран. 0 Адкруціць галаву (вушы) каму (разм. -яецца.
АДКУПІЦЬ, -куплю, -купіш, -купіць;
АДКЛЕЙМАВАЦЬ, -кляйкфо, -кляймуеш, незадав.) — паіроза пакарадь, расправіцца. ||
-кляймуе; -кляймуй; -клеймаваны; зак., каго- незак. адкручваць, -аю, -аеш, -ае.
-куплены; зак., што. 1. Атрымаць права на
што. Паставіць кляймо на каго-, што-н.; заАДКРЫТЫ, -ая, -ае. 1. Нічым не загаро- што-н., заплаціўшы ірошы; узядь на водкуп;
клеймаваць. А. лес.
джаны, не прыкрыты. А. прастор. Адкрытае купіць (уст.). А. увесь ураджай. 2. Купіўшы
АДКЛЁПВАЦЬ гл. адклялаць.
мора. Смажыць на адкрытым агні. 2. Дасту- што-н., аддаць замест салсаванага, згубленага
АДКЛЁЎВАЦЬ гл. адкляваць.
пны для ўсіх жадаючых. А. сход. 3. He тайны, (оазм.)^ А. кнігу. \\ незак. аджупляць, -яю,
АДКЛІКАЦЬ, -клічу, -кл'ічаш, -кліча; яўны. А. пратэст. Адкрыта (прысл.) вы- -яеш, -яе.
-кл'іч; -кліканы; зак., каго-што. 1. Паклікаў- ступіць з крытыкай недахопаў. Адкрытае га- АДКУПНЬІ гл. водкуп.
АДКЎПШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Улашы, прымусіць адысці куды-н.; адазваць. А. ласаванне (падняццем рук, не тайнае). 4.
знаёмага для размовы. 2. Вярнуць назад ад- Шчыры, прамы. А. твар. А. характар. 5. Toe, дальнік водкупу.
куль-н. (афіц.). А. пасла. А. з водпуску. || незак. што i разгорнуты. Адкрытая кніга. А. журнал. АДКУСІЦЬ, -кушу, -кусіш, -кусіць; -куаджлікаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адкліканне, 6. 3 вялікім выразам. Адкрытае плацце. 7. He шаны; зак., што i наго. Аддзяліць зубамі або
-я, н. (да 2 знач.)падземны, з знадворным выхадам пласта. А. кусачкамі, шчьтцамі. А. хлеба. А. кавалак
АДКЛІКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; спосаб здабыны вугалю. O Адкрытае пісьмо — дроту. || незак. адкусваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЛАВІЦЬ, -лаўлю, -ловіш, -ловіць; -лоў-ніся; зак. 1. Адказаць на воклік, зварог. Дзе пісьмо каму-н., якое публікуецца ў друку.
вы, адклікніцеся! А. на пісьмо. 2. перан. Выя-Аджрытае пытанне — нявырашанае пытанне. лены; зак., каго (jurno). 1. Скончыць лавіць. 2.
віць свае адносіны да чаго-н. А. на просьбу. || Адкрытая рана — рана, якая не зажыла. Ад- Злавіць, вылавіць (спец.)- А. шмат рыбы. || ненезак. адшгікаціц, -аюся, -аешся, -аецца.
крыты лоб — вялікі i круты лоб. 0 У адкры- зак. адлоўліваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.). ||
АДКЛЮЧЬІЦЦА^
-ючуся,
-ючышся, тую (ісці, дзейнічадь) (разм.) — не ўтойва- наз. адлоўліванне, -я, н. (да 2 знач.) / адлоў,
-ючыцца; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Пера- ючы сродкаў i прыёмаў. || наз. адкрытасць, -і, -лову, м. (да 2 знач.; спец.).
АДЛАЖЬІЦЬ, -лажу, -ложыш, -ложыць;
стаць дзейнічаць у выніку раз'яднання з ж. (да 4 знач.).
агульнай сістэмай. Прыбор адключыўся аўта- АДКРЬІЦЦА, -рыюся, -рыешся, -рыецца; зак., што. Toe, што i адкласці (у 1 i 2 знач.).
АДЛАЫРАВАЦЬ гл. лакіраваць.
матынна. 2. перан. Адарваць ад каго-, чаго-н., зак. 1. Стаць адкрытым (гл. адкрыць у 1, 2, 3,
супакоііша. А. ад бурнага жыцця. || незак. ад- 4, 6, 7, 8 i 9 знач.). 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Пра
АДЛАМАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ломіцключадца, -аюся, -аешся, -аецца.
рану: перастаць зажываць, разысціся краямі. ца; зак. Ломячыся, зламаўшыся, адпасці. Руч-
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-ліву, м. Адценне на фоне
ка дзвярэй адламалася. || незак. адломлівацц»,
якога-н. колеру. Русыя валасы з залацістым
-аецца / ждломвацца, -аецца.
АДЛАМАЦЬ, -ламлю, -ломіш, -ломіць; адлівам.
-лам'і; -ламаны; зак., што i чаго. Ломячы,
АДЛІЎКА, -і, ДМ -ліўцы, ж. 1. гл. адліць2.
зламаўшы, аддзяліць. А. кава/шк хлеба. || не- 2. Выраб, атрыманы шляхам ліцця. Чыгуначшай свядомасці з'яў аб'ектыўнай рэальнасці.
зак. адломлів&ць, -аю, -аеш, -ае / адломваць, ная а.
-аю, -аеш, -ае.
АДЛІЦЦА1, 1 i 2 ас. не ўжыв., адальецца / Навуковая тэорыя адлюстравання. 4. Toe, што
АДЛЁГЛАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Пра- адліецца; зак. Пра вадкасць: часткова ўвасабляецца ў мастацкіх вобразах i малюнстора, якая раздз5іляе два пункгы, прамежак выліцца. Bada з карыта адлілася. | незак. ках. А. жыцця ў мастацкім творы. 5. Toe, што
паміж чым-н. Велізарная а. раздзяляе нас. адлімірц, -аецца. 0 Адалыоцца слёзы чые з'яўляецца вонкавым выяўленнем чаго-н.;
Трымаць на адлегласці (таксама перан.: не да- каму — хто-н. паплацішіа за ўчыненае каму- адбітак. Убачыць а. радасці ў вачах.
АДЛЮСТРАВАіІДА, -руюся, -руешся,
пускаць блізкасці, збліжэння з кім-н.)н. зло, крыўду i пад.
АДЛЁГЛЫ, -ая, -ае. Аддалены (у праАДЛІЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., адальецца; -руецца; -руйся; зак. 1. Даць, атрымаць адлюсторы, часе, па ступені развіцця).
зак. Быць зробленым з дапамогай ліцця. || не- сіраванне на гладкай бліскучай паверхні.
Адлюстраваўся месяц у вадзе. 2. Адбіцца ў
АДЛЁГЧЫ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ляжа, -ля- зак. адлімірці, -аецца.
гуць; -лёг, -легла, -лягло; зак. 1. Знікнуць,
АДЛІЦЬ^ адалью, адальеш; адалье; адаль- свядомасці чалавека ў форме вобразаў i паперастаць адчувацца (пра трывогу, боль i ём, адальяце, адальюць / адлію, адліеш, адліе; няццяў. 3. Увасобіцца ў мастацкіх вобразах,
пад.). Боль ад сэрца адлёг. Сэрца не камень, адліём, адліяце, адліюць; адліў, адліла, адліло; праявіцца. Жыццё найлепш адлюстравалася ў
адляжа (прыказка). На душы адлягло (безас). адш; адліты; зак. 1. што i чаго. Выліць частку кнізе паэта. 4. (1 i 2 не ўжыв.). Выявіцца,
2. Спасці, паменшаць (пра холад, мароз). Ма- вадкасці з чаго-н. А. літр малака. А. вады з атрымаць знешняе праяўленне. На твары
адлюстраваўся страх. || незак. адлюстроўвацроз адлёг. Пад раніцу адлегла, пацяплела (без- вядра. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Адхлынуць (пра ця,
-аюся, -аешся, -аецца.
ас). || незак. адлягаць, -ае.
кроў). Кроў адліла ад твару. 3. каго. Абліўшы
АДЛЮСГРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
АДЛЁЖАЦЦА, -жуся, -жышся, -жьпша; вадой, прывесці кагогн. да прьггомнасці
-жся / АДЛЯЖАЦЦА, -жуся, -жышся, (разм.). А. хворага халоднай вадой. 4. Ліць, ісці -руй; -раваны; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.),
-жыцца; -жымся, -лежыцеся, -жацца; -жыся; на працягу якога-н. часу (пра дождж); скон- што. Узнавіць, перадаць чый-н. вобраз на
зак. (разм.). Паляжаўшы, адпачыць, аднавіць чыць ліць. Цэлы тыдзень адлілі дажджы. || не- сваёй люстраной паверхні. Возера адлюстрасілы, акрыяць (пасля хваробы, стомы i пад.). зак. адлімць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 знач.). вала кроны пышных дрэў. 2. Перадаць у вобраАдляжаўся ў бальніцы, паправіўся. || незак. || наз. адліванне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.) / зах або паняццях аб'ектыўную рэальнасць. 3.
Ахарактарызаваць, перадаць сутнасць, змест,
ідлежвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
адшў, -ліву. м. (да 2 знач.).
АДЛЁЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -леж /
АДЛІЦЬ2. адалью^ адальеш, адалье; адаль- унутраныя асаблівасці чаго-н. Чалавек стараАДЛЯЖАіЦ», -жу, -жыш, -жыць; -жым, -ле- ём, адальяце, адальюць; адліў, адліла, адліло; ўся падабраць такія словы, якія б дакладна
жыце, -жаць; -жы; -лежаны; зак. 1. штпо. Ле- адлі; адліты; зак., што. Вырабіць ліццём. А. адлюстравалі яго душэўны стан. 4. Увасобіць
жачы доўга або ў нязручнай позе, выклікаць статуэтку з бронзы. || незак. адліваць, -аю, у мастацкіх вобразах, паказаць, намаляваць.
жыццё народа ў рамане. \\ незак. адлюстзняменне якой-н. часткі цела. А. руку. А. бакі. -аеш, -ае. || наз. адлімнне, -я, н. i адліўжа^ -і, А.
-аю, -аеш, -ае. || наз. ідлюстршнне,
2. Хварэючы, праляжаць пэўны час у пасцелі ДМ -ўцы, ж. || прым. адліўны, -ая, -ое i роўмць,
-я, н.
(разм.). Адляжаў тыдзень у бальніцы. || незак. адлшжчны, -ая, -ае.
АДЛЯГАЦЬ гл. адлегчы.
адлежваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЛІЧЬІЦЬ, -лічу, -лічыш, -лічыць; -ліАДЛЯЖЛЦЦА, -ЖАЦЬ гл. адлежаіша,
АДЛЁЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -лезь; зак. чаны; зак., каго-што. 1. Лічачы ад умоўнай
(разм.). Перастаць чаплядца, адчапіцца. адзінкі, назвадь, паказаць колькасць чаго-н. -жаць.
АДЛЯПІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лепіцца;
Гадзіннік адлЫыў дзесяць гадзін. 2. НалічыўАдлезь ты ад яго!
шы, аддзяліць пэўную колькасць чаго-н. А. зак. (разм.). Toe, lipo i адклеііша. Адляпілася
АДЛЁПЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. адляпіцца, -ць.
АДЛЁТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; зак. дваццаць рублёў. 3. Вылічыць, утрымаць з марка. | незак. адлеплівацца, -аецца / адляпякой-н. сумы. А. з зарплаты частку грошай. ллрці, -яецца.
(разм.) Прабыць, перажыць лета.
АДЛЯШЦЬ, -ляплю, -лепіш, -лепіць;
4. Toe, што i звольніць (афід). А. прагульшчыАДЛЁТ гл. адляцець.
-леплены; зак., што (разм.). Toe, што i адАДЛЁТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Скон- каў з завода. \\ наз. адлік, -у, м. А. часу.
АДЛІЧЭННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. адлі- клеіць. А. наклейку. || незак. адлепліваць, -аю,
чыць лётаць. Ён сваё адлётаў. 2. што. Пра-аеш, -ае.
быць у авіяцыі, пралётаць пэўны час (разм.). чыць. 2. Адлічаная сума. А. ў фонд міру.
АДЛЯТАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. СконАДЛОЖЫСТЫ, -ая, -ае. Пакаты, адхонДзесяць гадоў адлётаў.
чыць лятаць. 2. што. Прабыць у авіяцыі, у
АДЛЁТНЫ, -ая, -ае. 1. Які адлятае на но- ны, не круты. А. бераг рэчкі.
АДЛОМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м. Адла- лётным саставе пэўны час. Пятнаццаць гадоў
вае месца; пералётны. Адлётныя птушкі. 2.
Перыяд, у які іпушкі адлятаюць у вырай. маны кавалак чаго-н.; абломак. А. старога адлятаў.
АДЛЯТАЦЬ2 гл. адляцець.
свету (перан.: астатак).
Набліжаецца а. час.
-лячуся, -ляцішся, -ляt АДЛЯЦЁЦЦА,
АДПІВАННЕ1-2 гл. адліш»1-2.
АДЛОМВАЦЦА, АДЛОМЛІВАЦЦА гл.
шцца; -ляшмся, -леціцеся, -ляцяцца; -ляшся;
МЛІВАЦЦА1-2, -ЦЬ 1 - 2 гл. адлііша1-2, адламацца.
АДЛОМВАЦЬ, АДЛОМЛІВАЦЬ гл. адла- зак. (разм.). Летучы, перамясціцца, аддаліцца
-ць'Л
на пэўную адлегласць. Варона крыху адляцемаць.
АДЛІВАЧНЫ гл. адлшь2.
АДЛОЎ, -ЎЛІВАННЕ, -ЎЛІВАЦЬ, -ЎНЫ лася i села. \\ незак. адлятшцш, -аюся, -аешся,
АДЛІГА, -і, ДМ -л'ізе, мн. -і, -ліг, ж. Па-аецца.
цяпленне зімой (ранняй вясной) пасля Ma- гл. адлавіць.
АДЛУПІЦЦА, -ЦЬ гл. лупіцца, -ць1.
f АДЛЯЦЁЦЬ, -лячу, -ляц'іш, -ляціць; -ляposy (з тэмпературай вьшіэй нуля). Цёплы вешм, -леціце, -ляцяць; -ляці; зак. 1. Летучы,
АДЛУПЦАВАЦЬ гл. лупцаваць.
цер прынёс адлігу. \\ прым. адліжны, -ая, -ае.
перамясціцца,
аддалііша ад каго-, чаго-н. на
АДЛІК гл. адлічыць.
АДЛУЧЬкЦЦА, -лучуся, -лучышся, -луАДЛІНЁІЦЬ, -нею, -неіш, -неіць; -неены; чыцца; зак. 1. Пакінуць якое-н. месца на пэўную адлегласць. А. на 10 кіламетраў. 2.
зак., што. Аддзяліць лініяй (лініямі) А. палі ў нейкі час; часова выйсці. А. на мінутку з Паляцець; пакінуць якое-н. месца, вылецеўсшытку. || незак. ідлінейваць, -аю, -аеш, -ае. дому. 2. Аддзяліцца, адысці ад каго-, чаго-н. шы. Адляцелі буслы ў вырай. 3. (7 / 2 ас. не
АДЛІПНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; -л'іп, А. ад калоны людзей. || незак. адлучацца, ўжыв.)у перан. Адысці, мінуць, знікнуць
-пла; зак. (разм.). Toe, што i адляпіцца. Ма- -аюся, -аешся, -аецца. || наз. адлучкд, -і, ДМ (кніжн.)- Дні дзяцінства адляцелі. 4. Адскочыць убок ад моцнага ўдару, штуршка
-чцы, мн. -і, -чак, ж. Самавольная а.
рка адліпла. \\ незак. адлшаць, -ае.
АДЛУЧЬІЦЬ, -лучу, -лучыш, -лучыць; (разм.). Мячык адляцеў ад сцяны. 5. ( 7 / 2 ас.
АДЛГГАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -туецца; зак. (уст.). Toe, што i адпаяцца. || незак. -лучаны; зак., каго (што) ad чаго. Аддзяліць не ўжыв.). Адарвацца, адпасці (пра што-н.
ад каго-, чаго-н., адасобіць. А. авечку ad ча- прымацаванае; разм.)- Наклейка адляцела. ||
адіггоўвацца, -аецца.
АДЛГГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; рады. А. ад царквы (прызнаць чужым царкве). незак. адлятаць, -аю, -аеш, -ае.
АДМАБІЛІЗАВАЦЦА, -ЦЬ гл. мабіліза-таваны; зак.^ што (уст.). Toe, што i адпаяць. Пясок адлучыў частку возера. | незак.
адлучваць, -аю, -аеш, -ае / адлучжць, -ае, ваць.
| незак. адлітоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДМАЙСТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
АДЛІЎ1, -ліву, мн. -лівы, -ліваў, м. 1. гл. -аеш, -ае. || наз. адлучэнне, -я, н.
-руй; -раваны; зак., што. Зрабіць, выштукаАДЛЎШЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -луадпіць'. 2. Перыядычнае адступленне мяжы
мора, акіяна. Гадзіны прыліву i адяіву на моры. шчьпша; зак. Лушчачыся, адваліцца, адпасці. ваць што-н. старанна, адмыслова. А. скрыпку.
АДМАКАЦЬ гл. адмокнуць.
3. перан. Спад у развіцці чаго-н., убыванне. || незак. адлушчвацца, -аецца.
АДМАКРЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак.
Чутны прылівы i адлівы людскога гоману. \\ АДЛЮСТРАВАННЕ, -я, н. 1. гл. адлюстрапрым. адліўны, -ая, -ае (да 2 знач.). Адліўнае ваць. 2. Адбітак прадмета на гладкай люстра- (разм.)- Праняцца вільгаццю, зрабіцца моной паверхні. А. дрэў у вадзе. 3. Адбітак у на- крым. Адмакрэлі запалкі.
цячэнне.

АДЛ—АДМ

40
клейку. 2. Вымачыць, зрабіць больш прыдаАДМІРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Вышэйшае
тным для выкарыстання (спец.). А. скуры. 3. воінскае званне каманднага саставу ваеннаперан. Сказаць або зрабіць што-н. недарэ- марскіх сіл, a таксама асоба, якая мае такое
чнае, непрыстойнае (разм.). Ну i адмачыў званне. А. флоту. || прым. адміральскі, -ая, -ае.
штуку! || t незак. адмочваць* -аю, -аеш, -ае. ||
АДМІРАЛЦЁЙСТВА, -а, н. 1. Месца пабуАДМАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лоціш, -лоціць; наз. адмочвжнне,
-я, н. (да 1 i 2 знач.) /
-лочаны; зак., каго-што. 1. Змалаціць, скон- адмочжж, -і, ДМ -чды, ж. (да 2 знач.). || прым. довы i абсталявання ваенных караблёў (уст.).
2. У царскай Расіі i Англіі: марское ведачыць малаціць (разм.). 2. Адпрацаваць на ма- адмочны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
мства. || прым. адміралцейскі,-ая, -ае.
лацьбе за доўг. 3. перан. Моцна набіць
АДМЕЖАВАЦЦА, -мяжуюся, -мяжуешся,
АДМІРАННЕ, -РАЦЬ гл. адмерці.
каго-н., адлуішаваць (разм.). Адмалацілі так, -мяжуецца; -мяжуйся; зак. 1. Апдзяліцца мяАДМОВА, -ы, ж. 1. адмовіцца, -ць. 2. Toe,
што больш красці не будзе. 4. перан., што iжой ад каго-н. 2. перан. Спыніць зносіны з
без дап. У хуткім тэмпе, абы-як прачытаць, кім-н., выказаць нязгоду з чым-н. A. ad такіх што i адмаўленне (у 2 знач.).
сказаць; адбарабаніць (разм.). Адмалаціў da- сяброў. A. ad памылковых поглядаў. || незак. ад- АДМОВІЦЦА, -моўлюся, -мовішся, -моwad i з трыбуны далоў.
мяжоўвацші, -аюся, -аешся, -аецца; наз. ад- віцца; зак. He згадзіцца, не пажададь зрабіць
АДМАЛКУ, прысл. 3 маленства, змалку. мяжоўванне, -я, н. || наз. адмежшнне, -я, н.
што-н., не захацець прызнаць, прыняць
Прывучаць дзяцей да псацы адмалку.
АДМЕЖАВАЦЬ, -мяжую, -мяжуеш, -мя- што-н. А. ад даручэння.А ад дапамогі. || незак.
АДМАЛОЦЬ, -мялю, -мелеш, -меле; -мял'і; жуе; -мяжуй; -межаваны; зак., што. 1. Мяжу- адмаўляціш, -яюся, -яешся, -яецца. || наз.
зак., што i без дап. 1. Папрацаваць пэўны ючы, аддзяліць. А. участак. 2. перан. Ад- адмова, -ы, ж.
час, мелючы што-н. А. два дні. 2. Скончыць дзяліць, адасобіць адну з'яву ад другой. || неАДМОВІЦЬ, -моўлю, -мовіш, -мовіць;
малоць. Адмалоў сваё стары млын.
зак. адмяжоўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. ад- -моўлены; зак. 1. He задаволіць чыёй-н. проАДМАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй; мяжоўванне,-я, н. || наз. адмежшнне, -я, н.
сьбы, патрабавання. A. у просьбе. 2. Абмежа-ляваны; зак., каго-што (разм.). 1. Старанна
АДМЁЛЬ, -і, мн. -і, -ей / АДМЁЛША, -ы, ваць у чым-н., пазбавіць чаго-н. А. сабе ў
намаляваць што-н. (алеем, фарбамі). 2. Раз- мн. -ы, -лін, ж. Toe, што i водмель.
чым-н. 3. He даць згоды на шлюб. Дзяўчына
малявадь, пафарбаваць. А. хату. 3. Скончыць
адмовіла сватам. || незак. адмаўляць, -яю,
АДМЁНА гл. адмяніць.
займадца маляваннем. Ён сваё ўжо адмаляваў.
АДМЁННАСЦЬ, -і, ж. Асаблівасць, якой -яеш, -яе. || наз. адмова, -ы, ж.
АДМАРОЗІЦЬ, -рожу, -розіш, -розіць;
АДМОКНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
-рожаны; зак., што. Моцна пашкодзіць на вылучаецца хто-, што-н. сярод іншых. А. ха-мок, -кла; зак. 1. Зрабіцца мяккім ад вільмарозе якую-н. частку цела. А. вушы. || незак. рактару.
АДМЁННЫ, -ая, -ае. 1. Своеасаблівы, ад- гаці. У вадзе лыка адмокла. 3. Вымакнуць,
адмарожваць, -аю,, -аеш; -ае.
АДМАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., метны; не такі, як усе. А. сэнс слова. 2. Самы прапасці ад лішку вільгаці. У лагчыне бульба
адмокла. 2. Намокшы, адстаць, аддзяліцца.
што i чаго. Матаючы, адцзяліць. А. бінт. А. лепшы, надзвычайны. Адменнае футра.
Наклейка адмокла. || незак. адмакаць, -ае.
АДМЁНЬВАЦЬ гл. адмяніць.
частку нітак. || незак. адмотваць, -аю, -аеш,
АДМОТВАННЕ, -ВАЦЬ гл. адматаць.
АДМЁРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
-ае. | наз. адмотвшне, -я, н.
АДМОЎЕ, -я, н. У граматыцы: слова, якое
АДМАЎЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. адмаўляць. 2. Мераючы, адзначыць або аддзяліць пэўную
Адмоўны адказ на просьбу, патрабаванне i колькасць чаго-н. А. паўтара метра сукна. адмаўляе сэнс другога слова або фразы, напр.
пад. Яго словы гучалі як а. 3. Непрызнанне Сем разоў адмерай, адзін раз адрэж (гтрыказ- «не», «ні».
чаго-н. А. старога свету. 4. Toe, што адмаў- ка). 2. Прайсці, праехадь пэўную адлегласць
АДМОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які змяшчае ў
ляе сабой, сваім існаваннем што-н. Фа- (разм.). Адмераў пятнаццаць кіламетраў. || не-сабе адмаўленне. Адмоўная рэцэнзія. А. адказ.
зак.
адмерваць,
-аю,
-аеш,
-ае
/
адмярадь,
шызм — гэта поўнае а. дзмакратыі.
2. Дрэнны, варты асуджэння. А. персанаж у
-аю, -аеш, -ае.
АДМАЎЛЙЦЦА га. адмовіцца.
п'есе. 3. У матэматыцы: які ўяўляе сабой
АДМЁРЗНУЦЬ,
1
i
2
ас.
не
ўжыв.,
-не;
АДМАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., што.
велічыню, узятую са знакам мінус, меншую
-мёрз,
-мерзла;
эак.
Пра
частку
цела,
1. гл. адмовіць. 2. He прызнаваць існавання,
за нуль. А. лік. 4. Які адносіцца да таго віду
расліннасць:
страціць
адчувальнасць
ці
значэння, мэтазгоднасці чаго-н.; абвяргаць
злектрычнасці, носьбітамі якога з'яўляюцца
што-н., выступаць супраць чаго-н. А. мастац- загінуць ад марозу. Адмерзлі вушы на марозе. злектроны (спец.). А. злектрычны зарад. \\ наз.
Агуркі
адмерзлі.
||
незак.
адмярзаць,
-ае.
||
наз.
тва. А. сваю віну. || наз. адмаўленне, -я, н.
адмоўнжсць» -і, ж. (да 1, 2 i 4 знач.).
АДМАЎЧАЦЦД, -чуся, -чышся, -чыцца; адмярзанне, -я, н.
АДМОЎЧВАЦЦА гл. адмаўчацца.
АДМЁРЛЫ,
-ая,
-ае.
Які
перастаў
існа-чымся, -чыцеся, -чацца; -чыся; зак. (разм.).
АДМОЧВАННЕ, -ЧВАЦЬ, -ЧКА, -ЧНЫ
Прамаўчаць, ухіліцца ад адказу, гутаркі. || не- ваць, адмёр. Адмерлыя парасткі.
АДМЁРЦІ* 1 i 2 ас. не ўжыв., адамрэ; ад- гл. адмачыць.
зак. адмоўчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДМУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
АДМАХАЦЬ, -аю, -аеш, ае; -аны; зак. 1. мёр, -мерла; зак. 1. Стаць нежывым, загінуць
Прамахаць пэўны час чым-н. 2. што. (пра часткі якога-н. арганізма). Клеткі тка- -раваны; зак., што. Пабудаваць, вымураваць
Прайсці, праехаць вялікую адлегласць (разм.). нак адмерлі. 2. перан. Перастаць існаваць. з камення ці з цэглы. А. дом.
А. дзесяць кіламетраў. || незак. адміхваць, -аю, Старыя звынаі адмерлі. || незак. адміраць, -ае. АДМЎЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
зак. (разм.). Перастаць мучьпша, перанесці
|| наз. адміраяве, -я, н.
-аеш, -ае.
АДМАХНЎЦЦА, ^ -нуся, -нешся, -нецца;
АДМЁСЦІ, -мяту, -мяцеш, -мяце; -мяцём, мукі. Адмучылася гаротная.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. Узма- -мецяце, -мятуць; -мёў, -мяла, -ло; -мяід;
АДМЫКАЦЦА, -ЦЬ гл. адамкнуцца, -ць.
хам адагнаць ад сябе каго-, што-н. А. ад мух. -мецены; зак., што. 1. Падмятаючы,
АДМЫСЛОВЫ, -ая, -ае. 1. Адметны,
2. Махнуць рукой у знак пратэсту, нязгоды з адкінуць, адсунуць убок. А. смецце ад парога. своеасаблівы. А. скарб паэта. 2. Спецыяльны,
чым-н. 3. перан. Адмовіцца рабіць што-н., не 2. перан. Адхіліць што-н. як непатрэбнае ці асобага прызначэння. А. інструмент. 3. Выжадаючы разабрацца ў справе (разм.). А. ад нерэальнае. А. абвінавачанні. || незак. ад- датны, цудоўны. А. работнік. А. напітак. ||
таго, што было. А. ад вырашэння пытанняў.ІШІЦЬ,
||
-аю, -аеш, -ае'
наз. адмысломсць, -і, ж.
незак. адмахвацця, -аюся, -аешся, -аецца. А.
АДМЁТНЫ, -ая, -ае. He падобны да
АДМЬІЦЦА, -мыюся, -мыешся, -мыецца;
рукамі i нагамі (наадрэз адмаўляцца ад каго-, іншых, непаўторны, характэрны. Адметная зак. 1. Змыць з сябе бруд. 3 дарогі ледзь адчаго-н.).
рыса характару. || наз. адметшсць, -і, ж.
мыўся. 2. перан. (звычайна з адмоўем «не»).
АДМАХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няАДМШІСТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; Аднавіць аб сабе ранейшую думку (разм.)це, -нуць; -ш; зак., што. Узмахам рукі, га- -руй; незак. 1. Пра адміністрацыю: кіраваць
Страціўшы рэпутацыю, да канца дзён не
лавы адагнаць, адкінуць. А. камароў. || незак. чым-н. (спец.). 2. перан. Кіраваць чым-н. адмыешся. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Знікнуць
ідмахваць, -аю, -аеш, -ае.
АДМАЦАВАЦЦА, -цуюся, -цуешся, -цуец- фармальна, бюракратычна (неадабр.)- || наз. пры мыцці. Пляма на абрусе адмылася. | незак.
аднымцці, -аюся, -аешся, -аецца.
ца; -цуйся^ зак. (афіц.). Зняцца з уліку. || не- адмішстравішне, -я, н.
АДМШІСІТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м.
АДМЬІЦЬ, -мыю, -мыеш, -мые; -мыты;
зак. адмжцоўвжшці) -аюся, -аешся, -аецца. ||
Службовая асоба, якая кіруе чым-н.; адказны зак. 1. каго-што. Мыццём або прамываннем
распарадчык. Добры а. || ж. адмішстратаркі, ачысціць (ад бруду, гразі, прымесей i пад.);
-ая, -ае. А. талон.
А^МАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй; -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.). || прым. вымыць. А. рукі. А. залаты пясок. 2. што.
Змыць што-н. з чаго-н. А. бруд з вопраткі. А.
-цаваны; зак., каго (што). 1. Зняць з уліку ад- адмішстржтірскі, -ая, -ае.
чарнільную пляму. 3. перан. Зняць віну, ганьбу,
АДМШІСТРАЦЫЯ, -І, Ж. 1. Органы выкуль-н. (афіц.). 2. Скасавадь прымацаванне.
А. навучэнцаў. || незак^ адмжцоўваць, -аю, канаўчай улады, кіравання. 2. зб. Службовыя ірэх; вярнуць гонар. t Чорную душу не адмыеш/
асобы кіравання. А. завода. || прым. адмі- || незак. адмываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ад-аеш, -ае. || наз. алмацімнне, -я, н.
АДМАЧЫЦЬ, -мачу, -мочыш, -мочыць; ністрацыйны, -ая, -ае. У адміністрацыйным мыванне, -я, н. i адмыўка, -і, ДМ -ўцы, ж. (да
1 знач., спец.)- || прым. адмывачны, -ая, -ае
-мочаны; зак., што. 2. Намачыўшы што-н., парадку (паводле распараджэння выканаўчай
(да 1 знач.; спец.).
аддзяліць, адклеіць. А. прысохлы бінт. А. на- улады).
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адрадзіцца. Аднавілася народная гаспадарка.
Аднавілася здароўе. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан: npŁT-томніцца, зноў узнікнуць у памяці.
Ранейшыя малюнкі аднавіліся ў памяці. З.Вярнуць сабе ранейшае службовае, прававое стаАДНАЗНАЧНЫ1, -ая, -ае. 1. Тоесны па
новішча. А. на працы. А. ў правах. 4. Пачацца
ядмстгяімцця, -ць.
зноў пасля перапынку. Заняткі ў школе адна- сэнсу з іншым. Адназначныя выразы. 2. Які
АДМЙКНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не; віліся. || незак. аднжўляццж, -яюся, -яешся, мае толькі адно значэнне. Адназначныя словы.
Ц наз. адназвічнасць, -і, ж.
-мях, -кла; зак. Стаць мякчэйшым ад віль- -яецца.
АДНАЗНАЧНЫ2, -ая, -ае. Які абазначаецАДНАВІЦЬ, -наўлю, -новіш, -новіць;
гаці; размякнуць. Скуры адмяклі. || незак. ад-ноўлены; зак. 1. што. Вярнуць да ранейшага ца аднрй лічбай, адным знакам. А. лік. \\ наз.
АДМЯНІЦЬ, -мяню, -меніш, -меніць; -ме- нармальнага стану. А. краіну. А. здароўе. 2. пе- аднтзяачнасць, -і, ж.
АДНАЙМЁННЫ, -ая, -ае. Які мае тое ж
нены; зак.у што. Аб'явіць несапраўдным, па- ран.у каго-што. Нанава ўзнавіць, прыпомніць.
ведаміць, што што-н. не адбудзецца, не будзе А. у памяці. 3. каго. Вярнуць каму-н. раней- імя, тую ж назву. Аднайменныя гарады. Ц наз.
ажыццяўляцца. А. пастанову. А. пасяджэнне. ||шае службовае становішча. A. у правах члена адніймешйісць, -і, ж.
АДНАК. 1. злуч. супраціўны. Toe, што i але1
незак. адмініцц -яю, -яеш, -яе / «дменьваць, арцелі. 4. што. Пачаць зноў перарванае
(у
1 знач.). Дажджу пакуль што няма, а. ён
-аю, -аеш, -ае. | наз. адмешц -ы, ж.
дзеянне, адносіны. А. дружбу. || незак. аднаўляць, -яю, -яеш^ -яе. | незак. адшўленне, -я, можа пайсці. Хоць i многа працуе, а. не стаАДМЯРАЦЬ гл. адмераць.
«.; прым. аднжўленчы, -ая, -ае (да 1 знач.). А. мляецца. 2. пабочн. Тым не менш, усё' ж. Вы,
АДМЯРЗАННЕ, -ЗАЦЬ гл. адмерзнуць.
а., не забудзьце абяцанага. Чалавек, а., не здаперыяд.
АДМЯТАЦЬ 2/і. адмесці.
АДНАВОР, -у, м. У выразе: (ссяць) у адля- ваўся.
АДНА... Першая частка складаных слоў са
АДНАКАЛЁЙКА, -і, ДМ -лейцы, мн. -і,
знач.: 1) які змяшчае адну якую-н. адзінку, вор (разм.) — пра сяўбу на полі, узараным -леек, ж. (разм.). Аднакалейная чыгунка.
напр. аднаактовы, аднавокі, аднаклетанны, адзін раз.
АДНАКАЛЁЙНЫ, -ая, -ае. 3 адной чыгуаднаматорны, аднапакаевы, аднаствольны; 2)АДНАВЯСКОВЕЦ, -коўца, мн. -коўцы, начнай каляёй. Аднакалейная дарога.
які належыць да аднаго i таго ж, агульны з -коўцаў, м. Жыхар або ўраджэнец вёскі ў даАДНАКАЛІБЕРНЫ, -ая, -ае. Аднаго
кім-, чым-н., напр. аднакарэнны, аднакласнік, чыненні да каго-н. іншага з гэтай вёскі. | ж. калібру. Аднакаліберныя гарматы.
аднакурснік, аднатыпны; 3) накіраваны ў «днавяскоўй, -і, ДМ -коўцы, мн. -і, -ковак.
АДНАКАЛЯРОВЫ, -ая, -ае / АДНАКОАДНАГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. Ва ўзросце
адзін бок, скіраваны да чаго-н. аднаго, напр.
ЛЕРНЫ, -ая, -ае. Афарбаваны ў адзін колер,
аднанакіраваны, аднабаковы, аднабокі, адна-аднаго года. А. хлопчык. 2. Працягласцю ў аднатонны. Аднаколерная тканіна.
дум, адналюб; 4) які існуе, працятваецца адзін адзін год. Аднагадовыя курсы. 3. Які развіваецАДНАКАПЬІТНЫЯ, -ых. Атрад млекакорадрэзак часу, напр. аднагадовы, аднагодак, ца i адмірае на прадягу аднаго года (спец.). мячых з цзльным нераздвоеным капытом.
аднадзённы; 5) прызначаны для аднаго, напр. Аднагадовыя травы.
АДНАКАШНІК, -а, мн. -і, -аў, м., чый або
АДНАГАЛОСНАСЦЬ, -і, ж, 1. Поўная
аднаспадьны; 6) агульны, адзіны з кім-,
з кім (разм.). Таварыш па вучобе, па выхаванчым-н., напр. аднагалоашсць, аднадушнасць,згода ўсіх па якім-н. пытанні. 2. Аднадушная ню. Збор аднакашнікаў.
адштляменнік; 7) не звязаны з усімі іншымі, падача галасоў за адно i тое ж рашэнне пры
АДНАКЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м., чый або
проціпастаўлены ўсім іншым, напр. аднаасоб- галасаванні. Прынцып аднагшюснасці.
АДНАГАЛОСНЫ, -ая, -ае. Прыняты ўсімі, з кім. Вучань таго ж класа, у якім хто-н.
нік, аднаасобны; 8) які робіцца, ажыццяўляецвучыцца або вучыўся. Сустрзча аднакласца адзін раз, за адзін раз, прыгодны адзін раз, аднадушны. Аднагалосная думка.
| ж. аднажласніда, -ы, мн. -ы, -ніц.
АДНАГОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м., чьш нікаў.
напр. аднаразовы; 9) падобны, аднолькавы,
-а, мн. -і, -аў, м., чый або
або з кім (разм.). Чалавек аднаго года нара- з АДНАКЛЎБНІК,
напр. аднастайнасць, аднастайны.
кім. Той, хто належыць да таго самага
АДНААСОБШК, -а, мн. -і, -аў, м. Селянін, джэння з кім-н.; равеснік. || ж. адшгоджж, -і, клуба, таварыства. Ц ж. аднажлубшцж, -ы, мн.
які мае асобную, самастойную гаспадарку i не ДМ-дцы,*н. -i, -дак.
-ы, -ніц.
АДНАГЎЧНЫ, -ая, -ае. Які гучыць адным
з'яўляецца членам сеяьскагаспадарчай арцелі.
АДНАКОЛЕРНЫ гл. аднакаляровы.
| ж. адважсобвіца, -ы, мн. -ніц. || прым. адна- i тым жа манатонным гукам. А. званок.
АДНАКОННЫ, -ая, -ае. Запрэжаны адным
АДНАДЗЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, канём; прыстасаваны для ўпрагання аднаго
асобш, -ая, -ае i ідніагобшдд, -ая, -ае.
ж. 1. Насяхомае, якое жыве адзін дзень. каня. Аднаконная павозка.
Аднаасобная гаспадарка.
АДНААСОБНІЦЮ, -ая, -ае. 1. гл. адна- Матылёк-а. 2. Пра тос, што не мае вялікага
АДНАКРАіНЫ, -ая, -ае. Які адбыўся або
асобнік. 2. Уласцівы аднаасобніку. Аднаасоб- значэння i існуе нядоўга (разм.). Кніжка-а.
зроблены адзін раз; аднаразовы. А. прыём ляніцкая псіхалогія. \\ наз. аднжасобнііггйц -а, н. АДНАДЗЁННЫ, -ая, -ае. 1. Працягласцю карства. А. дзеяаюў (які абазначае дзеянне,
АДНААСОБНЫ, -ая, -ае. 1. гл. аднаасоб- ў адзін дзень. Аднадзённая паездка. 2. Заро- што адбылося ў адзін прыём, напр. стукнуць,
нік. 2. Які ажыццяўляецца адной асобай. блены, налічаны за адзін день. А. заробак.
маргнуць). | наз. аднжжрапшсць, -і, ж.
АДНАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
Аднаасобная ўлада. Адшшсобнае рашэнне.
АДНАКЎРСНІК, -а, мн. -і, -аў, м., чый або
АДНАБАКОВЫ, -ая, -ае. 1. Які мае што-н. зак., каго (што) ад чаго (разм.). Адвучыць ад з кім. Той, хто вучыцца або вучыўся на
толькі з аднаго боку; які мае адзін бок. А. якой-н. прывычкі ці хаджэння да каго-н. або адным курсе з кім-н. Артыкул майго аднакурдрап. 2. Які закранае, ахоплівае толькі адзін куды-н. А. ад курэння. А. надакучлівага госця. \\сніка. | ж. аднжжурсшцж, -ы, мн. -ы, -ніц.
бок. Аднабаковае запаленне лёгкіх. 3. Які незак.аднэджваць,-аю, -аеш, -ае.
АДНАЛЁТНІК, -а, мн. -і, >аў, м. АднагадоАДНАДОЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Пра ра- вая расліна.
адбываецца толькі ў адным напрамку. A. рух
сліны:
яхі
мае
адну
семядолю.
трансгшрту. 4. Які ажыццяўляецца адным боАДНАЛІОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавей, які
кам, адной асобай. Аднабаковае спыненне ва- АДНАДОМНЫ, -ая, -ае (спец). Пра ра- ўсё жыццё верны адной сваёй любові. \ ж.
сліны:
якія
маюць
кветкі
абодвух
полаў,
енных дзеянняў. 5. перан. Які ахоплівае толькі
адшлюбш, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак.
адзін бок з'явы, дзейнасш, вузкі, абмежа- песцікавыя i тычынкавыя, на адным каліве. ||
АДНАМАТОРНЫ, -ая, -ае. 3 адным матоназ.
аднідомнасць,
-і,
ж.
ваны. Аднабаковае выхаванне дзяцей. А. розум.
рам. А. самалёт.
АДНАДЎМЕЦ,
-мца,
мн.
-мцы,
-мцаў,
м.
| наз. адпбажовасць, -і, ж. (да 5 знач.).
АДНАМЁРНЫ, -ая, -ае. Аднолькавай
АДНАБОН, -ая, -ае. 1. Taxi, у якога адзін Чалавек аднолькавых з кім-н. думак, погля- меры, працягласці; раўнамерны. Аднамерныя
даў
i
перакананняў;
аднамыснік.
бок або адзін бок большы. А. кавун. 2. перан.
адрэзкі. || наз. адшмернжсць, -і, ж.
АДНАДЎМНАСЦЬ, -і, ж. (кніжн.).
Аднабаковы паводле свайго дзеяння, накіраАДНАМЁСНЫ, -ая, -ае. 3 месцам для
Аднолькавы
з
кім-н.
склад
думак.
ваны ў адзін бок. А. падыход да вырашэння
аднаго чалавека. Аднамесная палата.
АДНАДЎМНІК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
Toe,
што
справы^ наз. аднабожасць, -і, ж.
АДНАМЬІСНАСЦЬ, -і, ж. (разм). Toe,
АДНАБОРТНЫ, -ая, -ае. Пра верхняе i аднадумец.
што i аднадумнасць.
АДНАДЎМСТВА,
-а,
н.
Toe,
што
i
аднадуадзенне: з гузікамі па краі аднаго борга i пеАДНАМЬІСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
мнасць.
тлямі па краі другога. А. пінжак.
Toe, што i аднадумец.
АДНАДЎШНАСЦЬ,
-і,
ж.
Поўнае
адзінАДНАВЕРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м.
АДНАМЬкСНЫ,
-ая,
-ае.
Які
(кніжн.). Чалавек адной з кім-н. рэлігіі, веры. ства думак, пачуццяў, поўная згода ў дзеян- прьпрымліваецца адных думак, поглядаў з
нях. А. народаў у барацьбе за мір.
| ж. аднавержж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак.
кім-н. Аднамысныя людзі.
АДНАДЎШНЫ, -ая, -ае. Які выказваецца i
АДНАВІЦЕЛЬ, -я, м. Рэчыва, пры дапаАДНАПАКАЁВЫ, -ая, -ае. Які складаецца
мозе якога робіцца рэакцыя аднаўлення (са- прымаецца ўсімі згодна, дружна. Аднадушнае з аднаго пакоя. Аднапакаёвая кватэра.
рашэнне. Прагаласавалі за мір аднадушна
сгаву, колеру i пад.). А. для валасоў.
АДНАПАЛАТНЫ, -ая, -ае. Аб парламенце:
АДНАВІЦЦА, -наўлюся, -новішся, -новіц- (прысл.).
які складаецца з адной заканадаўчай палаты.
ца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Прыйсці, вярАДНАДЎШША, -а, н. Toe, што i аднадуАДНАПАЛЧАНІН, -а, мн. -чане i (з ліч. 2,
нуцца да ранейшага нармальнага стану; шнасць.
3, 4) -чаніны, -чан, м., чый або з кім. Той, хто
АДМЬІЧКА, -i, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Інструмент у выглядзе кручка, якім можна
адамкнуць замок. Універсальная а. (таксама
перан.: безадмоўны, надзейны спосаб; неадабр.).
АДМЯЖОЎВАННЕ, -ВАЦЦА, -ВАЦЬ гя.
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служыць або служыў у адным палку з кім-н.,
таварыш па палку. || ж. адшйшлчжша, -і, ДМ
-нцы, мн. -і, -нак.
АДНАПАЛЬЦЫ, -ая, -ае. 3 адным пальцам. Аднапальцыя жывёліны.
АДНАПАРТЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які мае
толькі адну палітычную партыю. Аднапартыйная палітынная сістэма.
АДНАПЛЯМЁННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
хто належыць да аднаго з кім-н. плсмені. || ж.
АДНАПЛЯМЁННЫ, -ая, -ае. Які належыць да аднаго з кім-н. плсмені.
АДНАПОЛЫ, -ая, -ае (спсц.). Пра расліны: які мае адзнакі толькі аднаго полу
(мужчынскага
ці
жаночага).
||
наз.
адвапаласць, -і, ж.
АДНАРАЗОВЫ, -ая, -ае. Які адбываецца
адзін раз, за адзін раз, выкарыстоўваецца,
прыгодны на адзін раз. А. пропуск. Аднаразовая дапамога. А. шпрыц. \\ наз. аднаразовасць,
-і, ж.
АДНАРОДНЫ, -ая, -ае. Які належыць да
таго самага роду, разраду; аднолькавы. Аднародныя паняцці. O Аднжродныя члены сказа —
у граматыцы: якія выконваюць у сказе
аднолькавую сінтаксічную функцыю. || наз.
аднароднасць, -і, ж.
АДНАСЁЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м.,
чый або з кім. Той, хто жыве з кім-н. у тым
самым сялс або паходзіць адтуль. He адставаць ад сваіх аднасельцаў!
АДНАСКЛАДОВЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў
сабе адзін склад. Аднаскладовае слова. || наз.
АДНАСПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для спання аднаго чалавека. А. ложак.
АДНАСГАЙНЫ, -ая, -ае. 1. Заўсёды такі
самы, аднолькавы. Аднастайная прырода.
Аднастайныя ўражанні. 2. Манатонны. А. шум
пушчы. 3. Аднародны паводле складу, будовы.
Аднастайная структура глебы. 4. Падобны
адзін на адзін, зроблены на адзін узор. Шэрыя
аднастайныя будынкі. || наз. адшстжпнасць, -і,
ж.
АДНАСТВОЛЬНЫ, -ая, -ае. 3 адным ствалом. Аднастволыше ружжо.
АДНАСЯЛЬЧАНІН, -a v мн. -чане / (з ліч. 2,
з, 4) -чаніны, -чанаў i -чан, м.,чый або з кім.
Toe, што i аднаселец. || ж. аднасяльчінка, -і,
ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
АДНАТОМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Аднатомнае выданне. А. твораў Янкі Купалы.
АДНАТОМНЫ, -ая, -ае. У адным томе. А.
слоўнік.
АДНАТОННЫ 1 , -ая, -ае. 1. Аднастайны
паводлс тону, гучання; манатонны. Аднатонная песня. 2. Аднаколерны. А. стэп. || наз.
аднатоннасць, -і, ж.
АДНАТОННЫ2, -ая, -ас. Разлічаны на перавозку адной тоны грузу. А. грузавік.
АДНАТЫПОВЫ,
-ая,
-ае
i
АДНАТЬШНЫ, -ая, -ае. Аднаго ці падобнага
тыпу. Аднатыповыя вобразы. Аднатыпныя машыны. || наз. аднатыповасць, -і, ж. i аднатыпвасць, -і, ж.
АДНАЎЛЁННЕ, АДНАЎЛЁНЧЫ гл. аднавіць.
АДНАЎЛЙЦЦА, -ЦЬ гл. аднавіцца, -ць.
АДНАЧАСОВЫ, -ая, -ае. Які адбывасцца,
робіцца ў адзін час з чым-н. Адначасовыя па~
дзеі. Адначасовае абслугоўванне шасці станкоў.
| наз. адначасовасць, -і, ж.
АДНАЧЛЁН, -а, мн. -ы, -аў, мн. Лік
(літара) або здабытак лікаў (літар) у алгебраічным вьфазе.

АДНАШЛІОБНАСЦЬ,
-і,
ж.
Форма
афіцыйнага шлюбу, калі мужчына мае адну
жонку, a жанчына — аднаго мужа; манагамія.
|| прым. аднашлюбны, -ая, -ае.
АДНЁКВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. (разм.). Адмаўляцца, ухіляцца ад выканання якога-н. даручэння.
АДНЁКУЛЬ, прысл. Невядома з якога мссца, з якой крыніцы. А. наехала людзей. А.
выпісаны фразы.
АДНЁСЦІ, -нясу, -няссш, -нясе; -нясём,
-несяце, -нясуць; -нёс, -несла; -нясі; -нссены; зак. 1. каго-што. Несучы, даставіць
куды-н. або каму-н.; занесці. А. кнігі ў бібліятэку. 2. каго-што. Перамясціць, перасунуць.
Лодку аднесла (безас.) далёка ў мора. А. плот
ад вуліцы. 3. што. Адкласці, перанесці на далей. А. сустрэчу на верасень. 4. перан., кагошто. Уключыць, залічыць у склад якіх-н.
прадметаў або з'яў, на чый-н. рахунак, звязаць з пэўным псрыядам. А. рукапіс да 16
стагоддзя. \\ незак. адвосіць, -ношу, -носіш,
-носіць. || наз. аднясенне, -я, «. (да 3 i 4
знач.), адвос, -у, м. (да 1, 2 i 3 знач.) /
адноска, -і, ДМ адносцы, ж. (да 1 i 2 знач.;
разм.)АДНЁСІДСЯ, -нясуся, -нясешся, -нясецца; -нясёмся, -несяцеся, -нясуцца; -нёсся,
-неслася; -нясіся; зак. Выявіць свае адносіны,
паставіцца пэўным чынам да каго-, чаго-н.
Уважліва a. da запатрабаванняў народа. || незак. адносіцца, -нбшуся, -носішся, -носіцца. ||
наз. адвосіны, -сін.
АДНШЕЛІРАВАЦЬ гл. нікеліраваць.
АДНІМАННЕ гл. адняць.
АДНІМАЦЦА* -ЦЬ гл. адняцца, -ць.
АДНО. 1. ліч., гл. адзін. 2. часц. абмежавальная. Толькі, выключна (разм.). Дзеці цэлы
дзень а. гуляюць. 3. часц. узмацняльная. Узмацняе нечаканасць, раптоўнасць наступлення
дзеяння (разм.). Гляджу — а. ж зноў паваліў
снег. 4. злуч. супраціўны. Злучае члены сказа i
сказы з адносінамі неадпаведнасці (разм.).
Дом добры, а. што халодны. 5. злуч. далучальны. Далучае сказы, якія дапаўняюць або
ўдакладняюць выказаныя раней думкі (разм.)Ягад многа, а. еш на здароўе.
АДНОЙЧЫ, прысл. 1. Адзін раз. Толькі а. я
ездзіў на мора. 2. Аднаго разу, калісьці. А. вечарам здарылася нечаканае.
АДНОЛЬКАВЫ, -ая, -ае. Такі самы, які
нічым не адрозніваецца ад іншых; такі як
заўсёды. Аднолькавыя ўмовы. \\ наз. адлолькавасць, -і, ж.
АДНОС 2/і. аднесці.
АДНОСША, -ы, мн. -ы, -сін, ж. Афіцыйная дзелавая папера з запытаннем ці паведамленнем аб чым-н., дакумент. Паапупіла а.
АДНОСІНЫ, -сін. 1. 2/і. аднесціся /
адносііша. 2. Сувязі паміж людзьмі, пэўнымі
групамі або краінамі, якія ўзнікаюць у гтрацэсе ix дзейнасці; погляд на што-н., характар
паводзін, абыходжання каго-н. з кім-, чым-н.
А. паміж бацькамі i дзецьмі. Дыпламатычныя
а. 3. Дачыненне да каго-, чаго-н. Мець a. da
гандлю. 0 Ва ўсіх адносішх — з любога пункту гледжання. У адвосінах да каго-чаго —
ужыв. ў якасці прыназоўніка са значэннем
напрамку дзеяння.
АДНОСІЦЦА, -ношуся, -носішся, -носіцца; незак. 1. гл. аднесціся. 2. Мець дачыненне
да каго-, чаго-н. Заўвагі адносяцца да поглядаў
аўтара. || наз. адносіны, -сін.
АДНОСІЦЬ, -СКА гл. аднесці.
АДНОСНЫ, -ая, -ае. 1. Які вызначаецца
пры параўнанні, супастаўленні з чым-н., правільны толькі пры пэўных умовах. A. поспех.
Зіма адносна (прысл.) цёплая. Адносная прыгажосць. 2. У мовазнаўстве: які паказвае адносіны паміж чым-н., да чаго-н. А. прыметнік.

А. займеннік. || наз. адяоснасцц -і, ж. (да 1
знач.).
АДНЯСЁННЕ гл. аднесці.
АДНЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ншецца i
адымецца; -няўся, нялася, -лося; зак. Страцшь здольнасць рухацца, варушыцца. Рука
аднялася. Ногі адняліся. || незак. адшмшцйц
-асцца / адымацца» -аецца.
АДНЙЦЬ, -німу, -шмеш, -німе; -няў, -няла, -ло; -німі; адняты; зак. 1. што. Адцзяліць
ад чаго-н., адвесці ўбок. А. драбіны ад сцяны.
2. што. Toe, што i ампутаваць. А. хвораму
нагу. 3. што. Паменшыць лік на некалькі
адзінак. Ад пяці а. два. 4. што. Прымусіць патраціць час, сілы i пад. Нарада адняла цэлы
дзень. 5. безас, што. Паралізаваць, пазбавіць
здольнасці гаварыць, хадзіць i пад. Адняло
мову. Адняло ногі. б. каго. Перастаць карміць
малаком маці, адвучыць ад грудзей. А. дзіця
ад грудзей. J| незак. адшмаць, -аю, -аеш, -ае /
адымаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адніманне, -я,
н. i адымшне, -я, н.
АДОБРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак., каго-што. Прызнаць добрым, правільным. А. работу арганізацыі. А. праект пастановы. || незак. адабраць, -аю, -аеш, -ае i
адобрываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адабрэнне,
-я, н.
АДОЗВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Шсьмовы ці
вусны зварот з закдікам да каго-н. Паставіць
подпісы пад адозвай за мір.
АДОЛЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -ены; зак. 1.
каго-што. Перамагчы ў барацьбе, асіліць. А.
ворага. 2. перан., што. Пераадолець якія-н.
цяжкасці, перашкоды, справіцца з чым-н.,
перасілшь у сабе якія-н. пачуцці, жаданні i
пад. А. курс фізікі. А. цяжкі экзамен. 3. (1 i 2
ас. не ўжыв.)у перан., каго (што). Пра які-н.
стан: цалкам ахапіць. Клопаты адалелі яго. 4.
каго (што). Дакучаючы, замучыць, пазбавіць
спакою (разм.)- Машкара адолела, няма жыцця. | незак. адольваць, -аю, -аеш, -ае; наз.
адольванне, -я, н. || наз. адоленне, -я, н. (да 1
знач.).
АДОНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, мн. Подсціл з галля, жэрдак, на яхі кладуць стог; стажар'е.
АДОРАНЫ, -ая, -ае. Здольны да чаго-н.,
таленавіты. А. хлопец. || наз. адоранасць, -і, ж.
АДОРВАЦЬ гл. адарыць.
АДОРВЕНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (спец.).
Адарваная глыба горнай пароды, прынесеная
ледніком. А. дэвонскай пароды.
АДПАВЁДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Што-н.
раўназначнае, раўнацэннае чаму-н.; эквівалент.
АДПАВЁДНЫ, -ая, -ае. 1. Які падыходзіць
для пэўнага выпадку. А. тон. 2. Які адпавядае
чаму-н., вынікае з чаго-н. папярэдняга. Прыняць адгшведную пастанову. 3. адшшеднж,
прысл. Належным чынам, як таго патрабуе дадзены выпадак. Даведайся пра пастаноеу i
дзейнічай адпаведна. 4. адпаведна чаму, прыназ. з Д. Згодна чаму-н., з чым-н., у залежнасці ад чаго-н. Адпаведна сродкам. Адпаведна
закону. 0 Адоаведші з ным, прыназ. з Т —
тое, што i адпаведна чаму. Адпаведна з рашэннем. || наз. адпавіднясць, -і, ж. (да 1 i 2 знач.).
АДПАВЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
каму-чаму. Быць, знаходзіцца ў адпаведнасці
з кім-, чым-н. А. свайму прызначэнню. Копія
адпавядае арыгіналу.
АДПАДАЦЬ гл. адпасці.
АДПАІЦЬ, -паю, -поіш, -поіць; -поены;
зак., каго. 1. Скончыць паіць. А. кароў. 2.Выгадаваць на пойле, адкарміць малаком. А. цялят. 3. Вылечыць, даючы якое-н. пітво, лякарства (разм.). А. хворага настоем траў. || незак. адпойваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 i 3 знач.).
АДПАЙВАЦЦА, -ЦЬ гл. адпаядца, -ць.
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АДПАЧЬІЦЬ, -чну, -чнеш, -чне; -чнём,
АДПАКЎТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
зак. Скончыць пакутаваць; адмучыцца. Адпа- -чняце, -чнуць; -чыў, -чыла; -чні; зак. Аднавіць сілы, зрабіўшы перапынак у рабоце. А.
кутаваў чалавек.
на Нарачы. \\ незак. адпачываць, -аю, -аеш,-ае.
АДПАЛАСКАЦЬ гл. паласкаць.
АДПАЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яецца;
АДПАЛІРАВАЦЬ гл. паліраваць.
АДПАЛІЦЬ, -палю, -паліш, -паліць; -пале- зак. Аддзяліцца пры награванні (аб прыпаяны; зак., што. 1. Спаліць частку прадмета; най частцы). У самавара адпаяўся кран. || неперапаліўшы, аддзяліць. А. кавалак шнура. 2. зак. «дмйміаіа^, -аецца.
АДПАЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
Апрацаваць тэрмічным спосабам метал, шкло
для надання адпаведнай якасці (спец.). 3. пе- што. Награваючы, аддзяліць прыпаяную чаран. Зрабіць, сказаць што-н. нечаканае. 0 Ад- стку чаго-н. А. дэталь. \\ незак. адпайваць,
паліць штуку (разм. неадабр.) —учыніць -аю, -аеш, -ае. || наз. адпжйванне, -я, н.
АДПЕРАЗАЦЦА, -перажуся, -пяражашся,
што-н. недарэчнае, непрыстойнае. || незак.
-пяражацца; -перазаўся, -перазалася; -пеадпальваць, -аю, -аеш, -ае.
АДПАМПАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе; -гтуй; ражыся; зак. Зняць з сябе дзягу, пояс i пад.;
-паваны; зак., што i чаго. Адліць, убавіць пры расперазацца. || незак. адпяразвшша, -аюся,
дапамозе помпы. А. ваду. \\ незак. t адпам- -аешся, -аецца.
АДПЕРАЗАЦЬ, -перажу, -пяражаш, -пяпоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адпампоўвашіе,
ража; -перазаў, -перазала; -перажы; -пе-я, н.
АДПАРОЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -порац- разаны / -пяразаны; зак., што. Зняць дзягу,
ца; зак. Адарвайда, аддзяліцца па лініі шва пояс i пад. || незак. адшфазваць, -аю, -аеш,
(пра што-н. прышытае). Адпароўся каўнер. || -ае.
АДПЁРЦІ, адапру, адапрэш, адапрэ; аданезак. адпоріацца, -аецца.
АДПАРОЦЬ, -пару, -гтораш, -гтора; -пары; пром, адапраде, адапруць; адпёр, -перла; ада-пораты; зак., што. Распароўшы, аддзяліць. пры; адпёрты; зак., што. Адчыніць; зняўшы
А. падкладку. || незак. адпорваць, -аю, -аеш, запоры. А. дзверы. || незак. адшраць, -аю,
-аеш, -ае.
-ае.
АДГГЁРІДСЯ, адалруся, адапрэшся, t адаАДПАРЬкРАВАЦЬ гл. парыраваць.
АДПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; прэцца; адапрбмся, адалрацеся, адапруцца;
адлёрся,
-перлася; адапрыся; зак. 1. Будучы ў
зак., што. Размяхчыць парай. А. касцюм. || незачыненым памяшканні, адчыніць яго.
зак. адларваць, -аю, -аеш, -ае.
АДПАСВІЦЦА, -пасуся, -пасешся, -пасец- Дзверы адперліся. 2. He гтрызнацца ў чым-н.,
ца; -пасёмся, -пасяцеся, -пасуцца / -пасвіш- адмовіцца ад чаго-н. (разм.). А. ад сваіх слоў.
ся, -пасвіцца; -пасвімся, -пасвіцеся, -пасвяц- || незак. адпірацца, -аюся, -аешся, -аецца. ||
ца; -пасвіўся, -вілася; -пасіся; зак. (разм.). 1. наз. адшранне, -я, н.
АДПЁЦЬ, -пяю, -пяеш, -пяе; -пей; -петы;
Toe, што i адпасвіць (у 2 знач.). 2. Скончыць
пасвіцца. 3. Адкарміцца на падножным ко- зак. 1. што i без дап. Скончыць пець; адспярме; ад'есціся. Каровы адпасвіліся за лета. || ваць. Адпелі птушкі свае песні. 2. каго. Выканаць абрад адпявання. Адпелі нябожчыка. \\
незак. адпасвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДПАСВІЦЬ, -пасу, -пасеш; -пасе; -пасём, незак. адпявжць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
ЛПДІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
-пасяце, -пасуць / -пасвіш, -пасвіць; -пасвім,
-пасвіце, -пасвяць; -пасвіў, -віла; -пасі; зак. -лаваны; зак., што. Аддзяліць, адрэзаць
1. Правесці пэўны час, пасучы жывёлу. А. пілою. А. тоўсты сук. \\ незак. адшлоўваць,
сваю чаргу. 2. каго i без дап. Закончыць пась- -аю, -аеш, -ае.
АДШНАЦЬ гл. адпяць.
бу жывёлы (разм.). 3. каго. Лдкарміш» на падАДШСАЦЦА, -пішуся, -пішашся, -п'ішадножным корме. А. коней. \\ незак. адпасваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. адпас, -у, м. (да 3 знач.). ца; -пішыся; зак. (разм.). Даць фармальны
адказ, абмежавацца адпіскай. || незак. адшсАДПАСЦІ, f -паду^ -падзеш, -падзе; -падзём, -падзяце, -падуць; -падз'і; зак. 1. ( 7 / 2 влцца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДШСАЦЬ, -пішу, -шшаш, -п'іша; -пішы;
ас. не ўжыв.). Аддзяліцца, адваліцца. Тынк adnay. 2. Страціць сувязь з кім-, чым-н., выйсці -пісаны; зак., што. 1. Даць пісьмовы адказ на
са складу якога-н. аб'яднання. 3. ( 7 / 2 ас. нв пісьмо, зашлшіне i пад. А. пісьмо. 2. Пераўжыв.). Страціць сілу, сэнс; прайсці, знік- даць у спадчыну па завяшчанню. А. дом сыну.
нуць. Абвінавачанне адпала. Праблема жылля || незак. адпісваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2
адпала. || незак. адпадаць, -аю, -аеш, -ае.
знач.).
АДПАЎЗЦІ, -зу, ;зеш% -зе; -зём, -зяце,
АДПІСКА, -і, ДМ адпісцы, мн. -і, -сак, ж.
-зуць; -поўз, -паўзла, -ло; -зі; зак. Пера- Фармальны пісьмовы адказ на заяву, просьбу,
мясціцца паўзком. А. з дарогі ўбок. || незак. ад- які не закранае сутнасці справы.
паўзаць, -аю, -аеш, -ае.
АДПІХАЦЦА, -ХАЦЬ гл. адапхнушха,
АДПАЦЁЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты налётам
-нуць.
вільгаці. Адпацелыя вокны.
АДПІХВАЦЦА гл. адапхнуцца / адпіхнуцца.
АДПАЦЁЦЬ гл. пацець.
АДПІХВАЦЬ гл. адалхнуць / адпіхнуць.
АДПАЦЯВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; неАДПІХНЎЦДА, -нуся, -нешся, -нецца;
зак. Toe, што i пацець (у 2 знач.).
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. (разм).
АДПАЧКАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ку- Toe, што i адапхнуцца. || незак. адітіхмцді,
ецца; зак. (спец.)- Аддзяліцца, выдзеліцца -аюся, -аешся, -аецца.
шляхам пачкавання. || незак. адпачкоўваціа,
АДШХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-аецца. \\наз. ядпачкжваяне, -я, н.
-нуць; -ні; -піхнуты; зак., што (разм.)- Toe,
АДПАЧНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- што i адалхнуць. || незак. адшхваць* -ае, -аеш,
це, -нуць; -н'і; зак. Toe, што i адпачыць.
-ае.
АДПАЧЫВАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. (уст).
АДПІЦЬ, адап'ю, адал'еш, адап'е; адал'ём,
Спальня (звычайна ў багатым доме).
адап'яце, адап'юць; адпіў, -піла, -ло; адп'і;
адп'іты; зак. 1. што i чаго. Выпіць крыху, чаАДПАЧЫВАЦЬ гл. адпачыць.
АДПАЧЬІНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. 1. стку чаго-н* А. квасу. А. паўшклянкі малака.
Перапынак у рабоце, у якім-н. занятку для 2. Скончыць піць (разм.)- || незак. ідпімць,
аднаўлення сіл. Працавалі без адпачынку. Дом -ае, -аеш, -ае (да 1 знач.).
АДПЛАЦІЦЬ, -лачу, -лаціш, -лаціць; -лаадпачынку. 2. Часовае вызваленне ад службы,
работы для аднаўлення сіл, для лячэння i чаны; зак., каму чым. Зрабіць што-н. у адказ
на чый-н. учынак. А. людзям дабром за дабро.
пад.; водпуск. Права на а. Чарговы а.
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|| незак. адплачваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адплата, -ы. ДМ -лаце, ж.
АДПЛЕСЦІТ -ляту, -ляцеш, -ляце| -ляцём,
-лецяце, -лятуць; -лёў, -ляла, -ло; -ляш;
-лецены; зак., што. Аддзяліць, д)асшіятаючы.
|| незак. адллятаць, -аю, -аеш, -ае.
АДПЛЁЎВАЦЦА, -аюся, -аешся, :аецца;
незак. Выплёўваць з роту, каб ачысціць яго ад
чаго-н. непрыемнага. || зак. ддплтаіуаа, -лк>юся^ -люешся, -люецца; -люёмся, -люяцеся,
-лююцца; -люйся.
АДПЛЬІСЦІ / АДПЛЬІЦЬ, -лыву, ;лывеш,
-лыве^ -лывём, -лывяце, -лывуць; -лыў, -лыла, -ло; зак. Паплыўшы, аддаліцца ад каго-,
чаго-н. або выйсці ў плаванне. A. ad берага. А.
ў падарожжа. || незак. адплываць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. адплыццё, -я, н. i адплывашіе, -я, н.
Адплыццё парахода.
АДПЛІОШЧЫЦЬ, -люшчу, -люшчыш,
-люшчыць; -люшчаны; зак., што. Расплюшчыць, адкрыць (вочы). || незак. адплюппваць, -аю, -аеш, -ае.
АДПОЙВАЦЬ гл. адпаіць.
АДПОМСЦІЦЬ гл. помсціць.
АДПОР, -у, м. Адбіццё нападу або
процідзеянне каму-, чаму-н. Даць а. ворагу.
АДПОРВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. адпароцца,
-роць.
АДПРАВА, -Ы, МН. -Ы, -раў, ж. У веруючых: набажэнскі абрад, які праводэіцца па
просьбе саміх веруючых (шлюб, хрэсьбіны,
паніхіда i пад.).
АДПРАВАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., каго (што) (разм.)- Прымусіць
пайсці адкуль-н.; выправадзіць, прагнаць. ||
незак. адпржваджваць, -аю, -аеш, -ае.
АДПРАВІЦЦА, -раўлюся, -равшіся, -равіцца; зак. Паехаць, пайсці, накіравацца ў na
pory. A. ў падарожжа. Цягнік адправіўся ў 4
гадзіны. || незак. адпраўляцца, -яюся, -яешся,
-яецца. Ц наз. адпраўленне, -я, н.
АДПРАВІЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць;
-раўлены; зак. 1. каго-што. Паслаць, адаслаць, накіраваць. А. дзяцей у школу. А. пасылку. А. студэнтаў на ўборку ўраджаю. 2. што.
Даць распараджэнне, сігнал на адпраўку, дазволіць адпраўку чаго-н. А. цягнік.А. калону
машын. || незак. адпраўляць, -яю^ -яеш, -яе. ||
наз. адпраўленне, -я, н. i адпраўка, -і, ДМ
-раўцы, ж.
АДПРАГАЦЬ гл. адпрэгчы.
АДПРАСАВАЦЬ1 гл. прасаваць1.
АДПРАСАВАЦЬ2 гл. прасавадь .
АДПРАСІЦЦА, -рашуся, -росішся, -росіцца; зак. Папрасіць дазволу пайсці або паехаць
куды-н., не ўдзельнічаць у чым-н. А. з работы. Ad смерці не адкупішся i не адпросішся
(прыказка). || незак. адпрошвацда, -аюся,
-аешся, -аецца.
АДПРАЎЛЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл.
адправіцца / адправіць. 2. Toe, што пасылаецца, адпраўляецца поштай (афіц.). Паштовае
а. Заказное а.
АДПРАЎНЬІ, -ая, -ое (кніжн.). 1. Такі, з
якога адпраўляюць каго-, што-н., адкуль адпраўляюцца. А. пункт. Адпраўная станцыя. 2.
перан. Такі, з якога зыходзяць, зыходны. А.
пункт погляду.
АДПРАЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (афіц.).
Той, хто адпраўляе, перасылае што-н. А. грузаў. А. бандэролі. || ж^ адпраўшчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц. I прым. адпраўпічьіцкі« -ая, -ае.
АДПРАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
-цаваны; зак. 1. што. Разлічыцца за доўг
сваёй працай. А. за грошы. 2. што. Палрацаваць нейкі час. А. пяць дзён у полі. 3. Скон-
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А^ПЯЧЬІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -пячэцца, пэўнай мясцовасці, i выдае даведкі пра ix
-пякуцца, -пёкся, -пяклася, -лося; зак. Пера- месцажыхарства). Адрасная кніга (са спісам
сядзець у печы (пра хлеб i пад.). Хлеб адпёкся. адрасоў асоб i ўстаноў).
|| незак. ідшкацца, -аецца.
АДРАСАВАЦЦА, -суюся, -суешся, -суецца;
АДРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіць; -роб- -суйся; зак. i незак., куды або да каго (уст.).
чыць працаваць. Л. сваё. 4. што. Надаць лены; зак. 1. Разлічыцца за даўгі сваёй пра- Звярнуцца (-ртадца) асабіста або пісьмова.
чаму-н. канчатковы выгляд; дамагчыся май- цай. Я адраблю вам на касьбе. 2, Скончыць,
АДРАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
стэрскага выканання. Л. нумар праграмы. || не- перастаць рабіць, працаваць. Дзед сваё ўжо -саваны; зак. i незак., што каму. 1. Паслаць
зак. апрацрўваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 4 адрабіў. 3. Папрацаваць, парабіць нейкі час. (-сылаць) на які-н. адрас. А. ліст брату. 2.
знач.)- || наз. адпрацоўвашіе, -я, н. (да 1, 2 i 4 Адрабіў два гады. 4. чаго-што. Зрабіць так, перан. Накіраваць (-роўваць). Заўвагі адрасазнач.) i адпрацоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 1 i 4 каб вярнуць што-н. да ранейшага стану. Таго, ваны рэдактару. || прым. адрасавальны, -ая,
знач.).
штпо зробіш, насам назад не адробіш. || незак. -ае (да 1 знач.; спец.).
АДПРФГЧЫ, -рагу, -ражэш^ -ражэ; -ра- адрабляць, -яю, -яеш, -яе / адробліваць, -аю,
АДРАСАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
жом, -ражаце, -рагуць; -pór, -рэгла / -рагла, -аеш, -ае (да 1 i 4 знач.). || прым. адработачны, Той, хто пасылае паштовае адпраўленне; ад-ло; -ражы; -рэжаны; зак., каго (што). Зняць -ая, -ае (да 1 i 4 знач.; спец.).
праўнік. || ж. адрасантійі, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
вупраж; выпрагчы. || незак. адпрагаць, -аю,
АДРАБОТКІ, -аў. Раней: праца селяніна са -так.
-асш, -ае.
сваімі прыладамі, канём на багацея за карысАДРАСАТ, -а, М -саце, мн. -ы, -аў, м. Той,
АДПЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; танне зямлёй, за пазыку i пад. Уся вёска ха- каму адрасавана паштовае адпраўленне. || ж.
зак., каго-што. Спалохаўшы, адагнаць. А. дзіла да пана на а. || прым. адрабогачны, -ая, адрасаткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
птушак. || незак. адпуджваць, -аю, -аеш, -ае.
-ае. Адработачная рэнта.
АДРАСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сце; -рос,
АДПУСКАЦЬ 2/г. адгтусціць.
АДРАДЖЗННЕ, -я, н. Аднаўленне, уздым -расла, -ло; зак. Дасягнуць ў росце якіх-н.
АДПУСКНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Чалавек, пасля перыяду заняпаду, разбурэння, з'яўлен- памераў (пра валасы, пазногці, расліны i
які знаходзіцца ў водпуску. || ж. адпускшца, не зноў. А. прамысловасці. Эпоха Адраджэнняпад.). Валасы адраслі. || незак. адрастаць, -ае.
-ы, мн. -ы, -н'іц.
(эпоха росквіту навук i мастацтваў у Еўропе
АДРАСЦІЦЬ, -рашчу, -росціш, -росціць;
АДПУСКНЬІ, -ая, -ое. 1. Які мае адносіны пасля сярэдневякоўя).
-рошчаны; зак., што. Даць адрасці чаму-н.,
да водпуску. А. месяц. Адпускныя грошы. 2. Які АДРАДЗІЦЦА, -раджуся, -родзішся, -pó- адгадаваць, адпусціць (пра валасы, пазногці, i
ўстанаўліваецца пры выпуску прадукцыі (пра дзіцца; зак. Аднавііша, стаць ізноў дзейным, пад.). А. бараду. || незак. адрошчваць, -аю,
цэны; спец.). Адпускная цана.
жывым; аджыць. Адрадзілася народная гаспа- -аеш, -ае.
АДПУСЦІЦЦА, -пушчуся, -пусцішся, дарка. А. да жыцця (пе^ан.). || незак. адраАДРАТАВАЦЦД, -туюся, -туешся, -туецца;
-пусціцца; зак. (разм.). 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). джшша, -аюся, -аешся, -аецца.
-туйся; зак., ад каго-чаго. Выратавацца ад
АДРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць; гібелц знішчэння i пад. А. ад смерці. || незак.
Аслабнуць, стаць менш нацягнутым, заціснутым. Папруга адпусцілася. 2. Страціць загар- -роджаны; зак., каго-што. Выклікаць адра- адратоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
тоўку. Сякера адпусцілася. 3. перан. Палагад- джэнне каго-, чаго-н., аднавіць пасля перыАДРАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
нець, стаць больш згаворлівым. Маці пазлуе яду разбурэння, заняпаду. А. горад. А. трады- -таваны; зак., каго-што. Выратаваць ад гібелі,
крыху i адпусціцца. || незак. адпускацца, -аюся, цыі. || незак. адраджяць, -аю, -аеш, -ае.
знішчэння i пад. А. чалавека ад смерці. || не-асшся, -асцца.
АДРАЗАННЕ, -ЗАЦЬ гл. адрэзаць.
зак. адратоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДПУСЦІЦЬ, -гтушчу, -пусціш, -пусціць;
АДРАЗНЬІ, -ая, -óe. 1. Такі, які трэба i
АДРАХЛЁЦЬ гл. драхлець.
-пушчаны; зак. 1. каго-што. Дазволіць можна адрэзаць. А. талон. 2. He суцэльны, з
АДРАЧЬІСЯ, -ракуся, -рачэшся,-рачэцца;
каму-н. пайсці, паехаць куды-н. А. дзяцей да- прышытай часткай. Сукенка з адразным -рачомся, f -рачацеся, -ракуцца; -рбкся, -радому. А. машыну. 2. каго-што. Вызваліць, вы- станікам. 3. Прызначаны для адразання. А. клася, -лося; -рачыся; зак. 1. ад каго-чаго.
пусціць. А. затрыманых. А. на волю птушку. 3. станок.
Адмовіцца ад каго-, чаго-н., здрадзіць каму-,
што. Аслабіць, зрабіць менш нацягнутым,
АДРАЗУ, прысл. 1. Зараз жа, у той самы чаму-н. А. ад сваіх дзяцей. А. ад сваіх слоў. 2.
заціснугым. А. дзягу. А. лейцы. 4. перан., каго- момант. Набегаўшыся, сынок а. засынае. 2. ад чаго. Адмовіцца ад сваіх правоў на што-н.
што, звычайна безас. Пра хваробу, боль i Адначасова. Людзі выйшлі а. з усіх хат. 3. Не- (уст.). А. ад спадчыны. \\ незак. діфякаі^»,
пад., стаць больш слабым, сціхнуць (разм.). пасрэдна за чым-н. А. за хатай малады сад. 4. -аюся, -аешся, -аецца. || наз. адрачэнне, -я, н.
Так усё' балела, але пад раніцу адпусціла. 5. За адзін раз, з першага разу. Як усё зрабіць а. ?
АДРАЧЭНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
што. Прадаць, выдаць пэўную колькасць 5. 3 самага пачатку. Чалавек а. спадабаўся.
Той, хто адрокся ад ранейшых сваіх поглядаў,
чаго-н. А. тавар. А. прадукты. 6. што. НазнаАДРАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; зак. перакананняў.
чыць, выдзеліць для якой-н. мэты. А. сродкі (спец.). Утварыць новы рой, аддзяліўшыся ад
АДРОБЛІВАЦЬ гл. адрабіць.
на будаўніцтва школы. 7. што. Адгадавадь ва- старога (пра пчол). Пчолы адраіліся.
АДРОЗНЕННЕ, -я, н. 1. Непадобнасць,
ласы, пазногці i пад. А. вусы. А. бараду. 8.
АДРАіЦЬ, -раю, -раіш, -раіць; -раім, -ра- розніца паміж кім-, чым-н. Істотнае а. Дыяшто. Сказаць нечакана (разм. жарт.). А. во- іце, -раяць; адрай; зак., каму з інф. Адгава- лектныя адрозненні. 2. Ужыв. ў некаторых выстрае слоўца. А. трапны жарт. 9. што. рыць ад чаго-н., параіць, пераканаць не разах для абазначэння ўзнагароды, заахвочЗрабіць мякчэйшым, зменшыць гарт (металу; рабіць чаго-н. Дзецям адраілі так позна ісці ў вання якой-н. дзейнасці. Знакі адрознення
спец.)- А. сталь. 10. што. Дараваць (ірэх, віну лес.
(пра ордэны, медалі).
i пад.). А. грахі. \\ незак. адлускаць, -аю, -аеш,
АДРОЗНІВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
АДРАІЦЬ, -раю, -раіш, -ра'іць; -ра'ім, -ра-ае. || наз. водпуск, -у, м. (да 3, 5, 6 i 9 знач.), іце, -раяць; -роены; зак., каго-што (спец.). незак., ад каго-чаго. Мець асаблівасці, прыадпускжнне -я, н. (да 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 знач.) Аддзяліць частку пчол для ўтварэння новага кметы, якія адрозніваюць ад іншых асоб,
/ адпушчэнне, -я, н. (да 10 знач.).
прадметаў i з'яў. Ён адрозніваецца кемлівасцю.
рою.
АДПЯВАННЕ, -я, н. Хрысціянскі пахаваАДРОЗНПЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак., кагоАДРАКАЦЦА гл. адрачыся.
льны абрад, звязаны з чытаннем малітвы i
што. Устанавіць розніцу паміж кім-, чым-н.
АДРАМАНТАВАЦЬ гл. рамантаваць.
спяваннем над целам нябожчыка.
Часам цяжка адрозніць блізнят. \\ незак.
АДРАНЦВЁЛЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца ў
АДПЯВАЦЬ гл. адпець.
стане адранцвення, здранцвелы, знямелы. адрозніваць, -аю, -аеш, -ае.
АДРОСТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. МаАДПЯРАЗВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. адлеразацца, Адранцвелыя ногі. || наз. адранцвелжсць, -і, ж.
лады парастак, пучок расліны, які расце ад
-ць.
АДРАНЦВЁЦЬ гл. дранцвець.
сцябла або кораня. Абрэзаць адросткі. ПаАДПЙЦЬ, адапну, адапнеш, адалне; адаАДРАПАРТАВАЦЬ гл. рапартавадь.
пнём, адапняце, адапнуць; адпяў, -пяла;
АДРАС, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Надпіс на па- садзіць а. 2. Адгалінаванне якога-н. органа. А.
адапн'і; адпяты; зак., каго-што. 1. Аддзяліць, штовым адпраўленні, які называе атрымаль- сляпой кішкі.
АДРОШЧВАЦЬ гл. адрасціць.
павесіўшы фіранку, штору i пад. А. сабе ку- ніка i месца назначэння. Дакладны а. на
АДРУБНЬІ, АДРУБЬІ гл. водруб.
ток у хаце. 2. Адвязадь што-н. падцягнутае. пасылцы. Зваротны а. (адрас адпраўшчыка). 2.
А. падпругу ў каня. || незак. адлінаць, -аю, Месцазнаходжанне, месцажыхарства, a такАДРЎЗЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які страціў
-аеш, -ае.
сама абазначэнне, назва месцазнаходжання, пругкасць; вялы, зморшчаны, друзлы. А.
АДПЯЧАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., месцажыхарства. Службовы а. Пісаць на а. 3. твар. || наз. адрузласць, -і, ж.
што. Раскрыць, распакаваць. А. пісьмо. || не- Пісьмовае прывітанне ў гонар якой-н. урачыАДРЎЗНУЦЬ гл. друзнуць.
зак. адлячатваць, -аю, -аеш, -ае.
АДРУЛІЦЬ, -лю, -л'іш, -ліць; -лім, -ліце,
стай падзеі, юбілею. Віншавальны а. 0 He ш
АДПЯЧЬІ, -пяку, -пячэш, -пячэ| -пячом, той адрас (разм.) — не туды або нс таму, -ляць; зак. (спец.). 1. што. Пра лётчыка:
-печаце, -пякуць; -пёк, -пякла, -ло; -пячы; куды або каму назначалася. У адржс каго- адвесці куды-н. самалёт па зямлі. 2. ( 7 / 2 ас.
-печаны; зак., што. Ператрымаць у печы. А. чаго — у адносінах каго-, чаго-н., пра каго-, не ўжыв.). Пра самалёт: рухаючыся па зямлі,
хлгі (так, што скарынка адстала). || незак. ад- што-н. || прым. адржсны, -ая, -ае. А. стол павярнуць. А. убок. \\ незак. адрульваць, -аю,
пяжаць» -аю, -аеш, -ае.
(установа, якая рэгіструе асоб, што жывуць у -аеш, -ае.
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куст парэчак. 0 Адсадзіць пячонкі (разм.) —
АДРЫВАННЕ гл. адарваць.
моцна збіўшы, пашкодзіць унутраныя орАДРЫВАЦЦА гл. адарвацца.
ганы. || незак. адсаджваць, -аю, -аеш; -ае. ||
АДРЫВАЦЬ' гл. адарваць.
2
наз. адсаджванне, -я, н. || прым. адсадачны,
АДРЫВАЦЬ гл. адрыць.
АДРЬІВАЧНЫ, -ая, -ае. Які не з'яўляецца -ая, -ае (да 3 знач.)АДСАЛЮТАВАЦЬ гл. салютаваць.
цзлым, нязвязны. Адрывачныя звесткі. || наз.
адрывачнасць, -і, ж.
АДСАПЦІСЯ, -сапуся, -сапешся, -сапецца;
АДРЬІВІСТЫ, -ая, -ае. Які гучыць без -сапёмся, -сапяцеся, -сапуцца; -сопся, -саплаўных пераходаў, рэзкі, з кароткімі паўзамі. плася, -лося; -сапіся; зак. Аддыхацца, аднаАдрывістыя гукі. Гаварыць адрывіста (прысл).віць раўнамернае дыханне. А. пасля бегу. \\ не|| наз. адрывістасць, -і, ж.
зак. адсопвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДРЫГНЎЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца;
АДСАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
зак. 1. Выдаліцца са страўніка пры адрыжцы. -таваны; зак., што. Сартуючы, аддзяліць. А.
Адрыгнулася цыбуляй (безас). 2. перан. насенне. || незак. ідсартоўваць, -аю, -аеш, -ае.
Адбіцца пэўным чынам за якое-н. зло (разм.).
АДСВЁЧВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; неПрыйдзе час f— адрыгнецца яму гэта. || незак. зак. Даваць адсвет, адбіваць святло. Золатам
адрыгацца, -аецца / алрыгвацца, -аецца.
адсвечвае лісце дрэў.
АДРЫГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няАДСВЯТКАВАЦЬ гл. святкаваць.
це, -нуць; -ні; -нуты; зак., што i чаго. ВыАДС^ЦЗЕЦЦА, -седжуся, -седзішся, -севергнуць, выдаліць часцінкі ежы пры адрыж- дзіцца; -седзеўся, -седзелася i АДСЯцы. || незак. адрыгаць, -аю, -аеш, -ае / ДЗЁЦЦА, -сяджуся, -сядзішся, -сядзіцца;
адрыгваць, -аю, -аеш, -ае.
-сядзшся, -седзіцеся, -сядзяцца; зак. (разм.)АДРЬІЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. Ратуючыся ад каго-, чаго-н., схавацца дзе-н.,
1. Выхад газаў са страўніка праз рот. A. ad перачакаць што-н. А. ў рэзерве. \\ незак.
рэдзькі. 2. перан., чаго. Праяўленне чаго-н. адседжвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
аджылага. А. старога свету.
АДСЁДЗЕЦЬ, -седжу, -седзіш, -седзіць;
АДРЬІНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж. Халодная -седзеў, -седзела / АДСЯДЗЁЦЬ, -сяджу, -сябудыніна для захоўвання кармоў, інвентару i дзіш, -сядзіць; -сядзім, -седзіце, -сядзяць;
пад.; гтуня.
-сядзеў, -сядзеяа; -седжаны; зак. 1. што. СеАДРЬІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -рынь; зак. дзячы ў нязручнай позе, давесці да здранАдступіць, адысці, адхлынуць. Натоўп ра- цвення якую-н. частку цела. А. нагу. 2. Праптам адрынуў назад.
быць дзе-н., праседзець некаторы час. А. цэАДРЫЎ гл. адарвацца, -ць.
лую гадзіну ў прыёмнай. 3. Адбываючы пакаАДРЫЎНЬІ, -ая, -ое. Такі, які можна ранне, прабыць які-н. тэрмін у турме. Ён сваё
адрываць. А. каляндар.
адсядзеў у астрозе. А. за растрату. || незак.
АДРЬІЦЬ, -рыю, -рыеш, -рые; -рыты; зак. адседжваць» -аю, -аеш, -ае. 1 наз. адседжван1. гл. рыць. 2. каго-што. Рыючы, дастаць, вы- не, -я, н. i адседкл, -і, ДМ -дцы, ж. (да 2 i 3
зваліць. А. скарб. || незак. адрываць, -аю, знач.; разм.)-аеш, -ае.
АДСЁЙВАЦЦА, -ЦЬ гл. адсеяцца, -ць.
АДРЭАГАВАЦЬ гл. рэагаваць.
АДСЁК, -а, мн. -і, -аў, м. Ізаляваная або
АДРЭГУЛЯВАЦЬ гл. рэгуляваць.
аддзеленая ад іншых частка спецыяльнага паАДРЭДАГАВАЦЬ гл. рэдагаваць.
мяшкання (на самалёце, караблі i пад.).
АДРЗЗ, -а / -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -у, гл.
АДСЁКЧЫ гл. адсячы.
адрэзаць. 2. -а. Кусок тканіны, адрэзаны для
АДСЁСЦІ, -сяду, -сядзеш, -сядзе; -сеў,
шыцця чаго-н. Купіць а. на паліто. 3. -а. Месца, па якім адрэзана што-н. Шырыня дошкі ў -села; -сядзь; зак. 1. Перасесці далей ад
каго-, чаго-н. A. ad акна. 2. ( 7 / 2 ас. не
адрэзе.
АДР&ЗАК, -зка, мн. -зкі, -зкаў, м. 1. Не- ўжыв.). Аддзяліцца, адстаць (пра скарынку
вялікі адрэзаны кавалак чаго-н. А. дошкі. 2. хлеба). || незак. адсяддць, -аю, -аеш, -ае.
АДСЁЎ, -севу, м. 1. гл. адсеяцца, -ць. 2.
Частка чаго-н., што вымяраецца ў прасторы
Toe, што адсеялася (у 1 знач.), тыя, хто адсеабо часе. А. шляху.
АДРЗЗАЦЬ, -рэжу, -рэжаш, -рэжа; -рэж; яўся (у 2 знач.)- Вялікі а. студэнтаў.
АДСЁЧНЫ гл. адсячы.
-рэзаны; зак. 1. што i чаго. Аддзяліць рэжуАДСЁЯЦЦА, -сеюся, -сеешся, -сеецца;
чым інструментам. А. кавалак хлеба. Сем pasoy адмерай, адзін раз адрэж (прыказка). 2. -сейся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Аддзяліцца
што i чаго. Аддзяліць межаваннем (зямельны пры прасейванні. Вотруб'е адсеялася ад мукі.
ўчастак). 3. перан., каго-што. Аддзяліць, па- 2. перан. Выбыць са складу чаго-н. Частка
рушыць сувязь паміж кім-, чым-н. А. частку студэнтаў адсеялася. 3. Скончыць сяўбу. Адвойска ад галоўных сіл. А. дарогу. 4. Рэзка, ка- сеяліся калгасы рана. || незак. адсейвацца,
тэгарычна сказаць, заявіць (разм.). — Мне з -аюся, -аешся, -аецца / адсявацца, -аюся,
вамі няма чаго гаварыць! — адрэзала жанчына.-аешся, -аецца. || наз. адсейванне, -я, н., ад|| незак. адразаць, -аю, -аеш, -ае / адрэзваць, сяванне, -я, н. i адсеў, -севу, м. (да 1 i 2
-аю; -аеш, -ае. || наз^ адразанне, -я, н., знач.).
АДСЁЯЦЬ, -ссю, -сееш, -сее; -сей; -сеадрэзваяне, -я, н. i адрэз, -у, м (да 1 i 2
знач.). Лінія адрэзу (па якой трэба адрэзаць). яны; зак. 1. што. Прасейваннем аддзяліць. А.
Галаву даю на адрэз, што гэта так (запэў- асцюкі ад мукі. 2. перан., каго-што. Выключыць, звольніць. А. двоечнікаў з інстытута. 3.
ненне ў праўдзівасці чаго-н.; разм.).
што. Перасеяць участак, дзе вымакла збаАДРЭКАМЕНДАВАЦЦА, -ЦЬ гл. рэкаменжына. Адсеялі азіміну ярыной. || незак. аддавацца, -ць.
сяваць, -аю, -аеш, -ае / ідсейваць, -аю, -аеш,
АДРЭПЕЦІРАВАЦЬ гл. рэпеціраваць.
-ае. | наз. адсяванне, -я, н., адсейвжнне, -я, н.
АДРЭСТАУРЬІРАВАЦЬ гл. рэстаўрыраi адсеў, -севу, м.
ваць.
АДСЁРБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што i
АДРЭТУШАВАЦЬ гл. рэтушаваць.
чаго (разм.). Сёрбаючы, троху з*есці, адпіць
АДРЭЦЭНЗАЁАЦЬ гл. рэцэнзаваць.
АДСАДЗІЦЬ, -саджу, -садзішь, -садзіць; чаго-н. вадкага. А. з міскі булёну. || незак. ад-саджаны; зак. 1. каго (што). Аддзяліць ад сёрбваць, -аю, -аеш, -ае.
другіх, пасадзіць на другое месца. Адсадзілі
АДСКАКАЦЬ, -скачу, -скачаш, -скача;
свавольніка на заднюю парту. 2. каго. Ад- -скачы; зак. 1. Скончыць скакаць. А. на адной
дзяліць ад маткі. А. цяля. 3. што. Аддзяліўшы, назе. 2. Скончыць танцаваць. Цэлы вечар адпасадзіць у іншым месцы (расліну). А. малады скакаў. 3. Выканаць танец. А. казачка. 4.
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Праехаць на кані якую-н. адлегласць галопам.
Адскакаў на гнядым пяць кіламетраў.
АДСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. 1.
Скачком аддаліцца ад каго-, чаго-н. А. ад
дзвярэй. 2. Стукнуўшыся аб што-н., адляцець.
Мячык адскочыў ад сцяны. 3. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Адбіцца, адляцець, адламацца (разм.).
Адскочыла ручка ў збане. 4. Хутка адрасці
(разм.). Пасля касьбы атава адскочыла. 5.
Адлучыцца на кароткі час (разм.)- A. у магазін
на хвілінку. || незак. адскокваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1, 2 i 4 знач.) / адскшаць, -аю, -аеш, -ае
(да 1, 2 i 4 знач). || наз. адскоквалне, -я, н. (да
1, 2 i 4 знач.), адск&кванне, -я, н. (да 1, 2 i 4
знач.) / адскок, -у, м. (да 1 i 2 значЛ.
АДСКР^БЦІ, -рабу, -рабеш, -рабе; -рабём,
-рабяце, -рабуць; -роб, -рэбла; -рай; -рэбены; зак.у што (разм.). Скрабучы, зняць
што-н. з паверхні; саскрэбці; абчысціць. А.
фарбу. || незак. адскрабаць, -аю, -аеш, -ае /
адскрэбваць, -аю, -аеш, -ае.
АДСКУБНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і; зак., што i чаго. Скубануўшы,
аддзяліць, адарваць. А. кудзелі.
АДСЛАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лоіцца;
зак. Аддзяліцца слоем. || незак. адслойвацца,
-аецца; наз. яцслойванне, -я, н. || наз. адслаенне, -я, н.
АДСЛАІЦЬ, -лаю, -лоіш, -лоіць; -лоены;
зак., што. Аддзяліць слаямі. А. кару. || незак.
адслойваць, -аю, -аеш, -ае; наз. адслойванне,
-я, н. || наз. адслаенне, -я, н.
АДСЛУЖЬІЦЬ, -лужу, -лужыш, -лужыць;
-лужаны; зак. 1. Скончыць служыць (у 1, 3 i
4 знач). 2. што. Прабыць на службе нейкі
тэрмін. А. два гады. \\ незак. адслужваць, -аю,
-аеш, -ае (да 2 знач.).
АДСМАКТАЦЬ, -махчу, -мокчаш, -мокча;
-макчы; -мактаны; зак. 1. што i чаго. Смактаннем аддзяліць, адпіць, убавіць. П'яўкі адсмакталі кроў. 2. Скончыць смактаць. || незак.
адсмоктваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). || наз.
адсмоктванне, -я, н. || прым. адсмоктвальны,
-ая, -ае.
АДСОПВАЦЦА гл. адсапціся.
АДСОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. адсунуцца, -ць.
АДСОЎНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна адсунуць; прыстасаваны для адсоўвання. Адсоўная
засаўка.
АДСОХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сохне;
-сох, -хла; зак. 1. Пра часткі раслін: засохшы,
адпасці. Галінка адсохла. 2. Пра частку цела:
перастаць дзейнічаць з прычыны хваробы
(разм.). Рука адсохла. || незак. адсыхаць, -ае.
АДСПЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што i без дап. Скончыць спяваць. Адспявалі
свае песні салаўі.
АДСТАВАЦЬ гл. адстаць.
АДСТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавіць; -таўлены; зак. 1. што. Паставіць на новае месца,
пераставіць. А. крэсла ўбок. 2. што. Адвесці
ўбок, выставіць. А. нагу. 3. каго (што).
Звольніць, зняць (уст.). А. ад выканання абавязкаў. 4. адставіць! Каманда, якая азначае
адмену папярэдняй каманды або загад
спыніць што-н. А. размоеы ў страі! || незак.
адстаўляць, -яю, -яеш, -яе (да 1, 2 i 3 знач.).
АДСТАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які адстаў ад іншых
у дарозе. Адсталая птушка. 2. перан. Які
стаіць на больш нізкім узроўні развіцця параўнальна з іншымі. А. чалавек. Адсталая
краіна. Адсталыя погляды. || наз. адсталасць,
-і, ж. (да 2 знач.).
АДСТАЎКА, -і, ДМ -таўцы, ж. Канчатковае звальненне з вайсковай, a таксама з дзяржаўнай службы. Капітан у адстаўцы. Выйсці ў
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АДСТЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што (разм.)- 1. Выканаць, зрабіць, стукаючы
па чым-н. А. такт. А. заяву на машынцы (надрукаваць). 2. Стукаючы, пашкодзіць. А. сабе
ўсе пальцы. || незак. адстукваць, -аю, -аеш, -ае.
адстаўку. 0 Адсгаўка кабінета, урадя — выхад
АДСГУПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які носіць хау сувязі з вотумам недавер'я або зменай рактар адступлення, звязаны з адступленнем.
кіраўніка дзяржавы.
А. манеўр.
АДСТАЎНІК, -а, мн. -і, -оў, л#. (разм.). АдАДСТУПІЦЦА, -туплюся, -тупішся, -тустаўны ваеннаслужачы.
піцца; зак., ад каго-наго (разм.). 1. Адмовіцца
АДСТАЎНЬІ, -ая, -óe. Які знаходзіцца ў ад чаго-н., перастаць адстойваць што-н. А. ад
адстаўцы. А. маёр. 0 Адстяўной казы бара- сваіх намераў. 2. Перастаць мець зносіны з
баяшчыж (разм. іран.) — чалавек, з якім ніхто кім-н., адвярнуцца ад каго-н. He адступіцеся
не лічыцца.
ад маіх дзяцей! || незак. адступацца» -аюся,
АДСГАЦЬ, -тану, -танеш, -тане; -тань; -аешся, -аецца.
зак. 1. ад каго-чаго. Рухаючыся марудней за
АДСГУПІЦЬ, -туплю, -тупіш, -тупіць; зак.
іншых або затрымаўшыся, застацца ззаду. 1. Адысці, аддалііша ад каго-, чаго-н. А. улева
Трэба было бегчы, каб не а. ад кампаніі. 2. адна два крокі. Хвароба адступіла (перан). 2.
наго. Спазніўшыся куды-н., застацца на ме- Адысці назад пад націскам праціўніка. Адсцы. А. ад цягніка. 3. перан. He дасягнуць не- ступілі з баямі. А. перад цяжкасцямі (перан).
абходнага ўзроўню ў чым-н., апынуцца ззаду 3. ад каго. Перанесці ўвагу з асноўнага на
іншых, робячы што-н. або развіваючыся па- другараднае. Аўтар адступіў ад тэмы. 4. ад
вальней, больш марудна. A. у вучобе. A. у вы- наго. Перастаць прытрымлівацца чаго-н. А. ад
кананні плана. 4. (/ / 2 ас. не ўжыв.). Пра старых звычаяў. 5. ад наго. Зрабіць водстутт на
гадзіннік: паказаць больш ранні час, чым у паперы, пішучы ці друхуючы што-н. А. ад
сапраўднасці. Гадзіннік адстаў на дзесяць краю. б. ад чаго i без дап. Адмовіцца ад сваймінут. 5. (7 i 2 ас. не ўжыв'). Аддзяліцца, го намеру, сваіх планаў. Ён не адступіць ад
адваліцца. Шпалеры адсталі. б. ад каго. Пера- свайго. || незак. адступаць, -аю, -аеш, -ае. ||
стаць дакучаць (разм.). Адстаньце ад мяне! || наз. адступленне, -я, н. (да 2, 3 i 4 знач).
незак% адставаць, -таю, -таеш, -тае; -таём,
АДСТУПЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. адступіць. 2.
-таяце, -таюць. || наз. адсттванне, -я, н. (да 1, Адхіленне ад асноўнай тэмы. Лірычнае а. ў
2, 3, 4 i 5 знач.).
літаратурным творы.
АДСТАЙЦЬ1, -таю, -таіш, -ташь; -таім,
АДСГУІШІК, -а, мн. -і, -аў, мн. Чалавек,
-таіце, -таяць; -той; зак., каго-што. Аба- які адступіўся, адрокся ад ранейшых перакараніць ад нападу, ад замаху на што-н. А. мір нанняў. || ж. адступніца, -ы, мн. -ы, -ніц. ||
на зямлі. А. свае' права. \\f незак. адстойваць, прым. адстуднідю, -ая, -ае.
-аю, -аеш, -ае. || наз. адстойванне, -я, н.
АДСТЎПНІЦТІВА, -а, н. Паводзіны, спосаб
АЦСТАЙЦЬ2, -таю, -таіш, -ташь; -таш, дзеяння адступніка.
-таіце, -таяць; -той; зак., што. ПрысутнічаАДСТУІШЬІ, -ая, -óe (уст.). Які даецца
ючы дзе-н., прастаяць да канца. А. на нагах каму-н. за згоду адмовііша, адступіцца ад
увесь сеанс. || незак. адстойваць, -аю, -аеш, каго-, чаго-н. Адступныя грошы. Сто тысяч
-ае.
рублёў адступнога (наз.).
АДСТОЙ, -ю, м. Асадак з вадкасці на дне
АДСЎНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
пасудзіны.
-нься; зак. Сунучыся, перамясціцца на неАЦСТОЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец). Ба- вялікую адлегласць. А. ад акна. || незак.
сейн або рэзервуар, у якім адстойваецца вад- адсоўмцціі, -аюся, -аешся, -аецца.
касць.
АДСЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сунь; -нуты;
АДСТОЙНЫ, -ая, -ае. Які служыць для зак., каго-што. 1. Сунучыся, перамясціць на
адстойвання, ачышчэння вадкасці. А. бак.
невялікую адлегласць. А. стол ад акна. 2.
АДСТОЯЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -тоііша; Адчыняючы што-н., адвссці ўбок. А. засаўку.
зак. 1. Пра вадкасцы пастаяўшы, выдзсліць з || незак. адсоўваць, -аю, -аеш, -ае.
сябе асадак. 2. перан. Канчаткова сфарміраАДСУПОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
вацца (пра думкі, попіяды). Думка адстоя- зак., каго-што. Развязаць супоню, распрагалася, усё стала зразумелым. || незак. адстой- ючы каня; рассупоніць. || незак. ждсупоньваць,
вацца, -аецца (да 1 знач.)-аю, -аеш, -ае.
АДСГРАЛЙЦЦА, -яюся, -яемся, -яецца;
АДСЎТНАСЦЬ, -і, ж. Становішча, калі
зак. 1. ад каго-чаго. Адбіцца стральбой. А. ад няма ў наяўнасці каго-, чаго-н. А. дапамогі. У
ваўкоў. 2. Скончыць стральбу (разм.). Падраз- маю а. (калі мяне не было).
дзяленне адстралялася. || незак. адстрэльвацця, АДСУТНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. He
-аюся, -аешся, -аецца.
быць на месцы, не прысутнічаць дзе-н. у пэўАДСТРОІЦЬ, -рою, -роішь, -роіць; -pó- ны час. На занятках адсутнічала частка слуены; зак., што. Надаць які-н. пэўны выгляд хачоў.
(шляхам рамонту i пад.)- А. кватэру. || незак.
АДСЎГНЫ, -ая, -ае. 1. Які адсутнічае.
адстройваць, -аю, -аеш, -ае.
Запісаць адсутных (наз.). 2. Які не выяўляе
АДСТРЬІГЧЫ, -рыгу, -рыжэш, -рыжэ; ніякай цікавасці да навакольнага, абыякавы,
-рыжом, -рыжаце, -рыгуць; -рыг, ^гла, -ло; пасіўны. А. позірк.
-рыжы; -рыжаны; зак., што. Адрэзаць стрыжАДСЦЯБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -баны /
кай. А. валасы. || незак. адстрыгаць, -аю, -аеш, АДСЦЁБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -цёбаны; зак.,
-ас.
каго-што. Набіць, сцябаючы; адлупцаваць,
адхвастаць. А. лазінай.
АДСТР^Л гл. адстрзльваць.
АДСЫЛАННЕ, -ЛАЦЬ, АДСЬІЛАЧНЫ гл.
АДСТР^ЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., што (разм.)- 1. Адарваць куляй, снара- адаслаць.
АДСЬІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
дам. А. палец. 2. каго (што). Забіць (звера) па
асобым дазволе. А. лася. || незак. адстрэльваць, гл. адаслаць. 2. Месца ў тэксце, якое адсылае
за даведкай да другой часткі тэксту. Сістэма
-аю, -аеш, -ае.
АДСТРЗЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. адсылак у саоўніку.
АДСЫПАЦЦА гл. адаспацца.
гл. адстрэліць. 2. каго (што). Паляваць на
АДСЬІПАЦЬ, -шпо, -плеш, -пле; -сып;
каго-н., забіваючы па дазвол^ i пад. (спец.).
А. дзікіх качак. || наз. адстрэл, -у, м. (да 2 -паны; зак., што i чаго. Аддзяліць, насыпаўзнач.). А. ваўкоў.
шы, высыпаўшы. А. мукі. || незак. ждсыпаць,
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-аю, -аеш, -ае. || наз. «дсьшшше, -я, н. i
адсыпка, -і, ДМ -пцы, ж.
АДСЫР^ЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сырым,
вільготным.
АДСЫРдЦЬ гл. сырэць.
АДСЫСАЦЬ гл. адассаць.
АДСЫХАЦЬ гл. адсохнуць.
АДСК^ЛЬ, прысл. 1. 3 гэтага або ад гэтага
месца. A. da горада далёка. 2. 3 гэтай мясцовасці. Ён недзе а., з-пад Мінска. 3. перан. Са
сказанага перад гэтым; у выніку гэтага. А.
зрабі вывад.
АДСЯБЙЦІНА, -ы, ж. (разм., неадабр.).
Свае словы, устаўленыя ў чужы тэкст, які патрабуе дакладнай перадачы, a таксама дзеянні, учынкі, зробленыя самавольна. У выкананне песні ўнесці адсябяціну. Займацца адсябяцінай.
АДСЯВАННЕ, -ВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. адсеяцца, -ць.
АДСЯДАЦЬ гл. адсесці.
АДСЯДЗЁЦЦА, -ЦЬ гл. адседзецца, -ць.
АДСЯЛІЦЬ, -сялю, -селіш, -селіць; -cćлены; зак., каго (што). Аддзяліць, пасяліўшы
на іншае месца. А. сына у новую хату. || незак.
адсяляць, -яю, -яеш, -яе. || звар. адсяліцца,
-сялюся^ -селішся, -селіцца; незак. адсяляццж,
-яюся, -яешся, -яецца. || наз. адсяленне, -я, н.
АДСЯЧЬІ i АДСЁКЧЫ, -сяку^ -сячэш, -сячэ; -сячрм, -сечаце, -сякуць; -сек, -кла; -сячы; -ссчаны; зак. 1. што. Аддзяліць, ударыўшы чым-н. вострым. А. сухую галіну. 2. перан.,
каго-што. Рашуча пазбавіцца чаго-н., парваць
сувязь з кім-, чым-н. А. ранейшыя прывычкі. 3.
Сказаць, адказаць у рззкай, катэгарычнай
форме. He сказаў, a адсек: не буду/ \\ незак. адсяшць» -аю, -аеш, -ае; наз. адсякішне, -я, н. \
наз. адсячэнне, -я, н. Галаву даю на а., што
гэта так (запэўненне ў праўдзівасці чаго-н.;
разм.)- || прым. адсечны, -ая, -ае (спец.). А.
артылерыйскі агонь.
АДТАВАЦЬ гл. адтаць.
АДТАЙВАЦЬ гл. адтаяць.
АДТАЛЫ, -ая, -ае. Які адтаў пад уздзеяннем цяпла. Адталая зямля.
АДТАНЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
-цаваны; зак. 1. што. Станцаваць. А. польку.
2. Перастаць, скончыць танцаваць.
АДТАПІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -топіцца;
зак. Ператварацца ў тварог. Малако адтапілася. J незак. адтоплівацца, -аецца / адтапляцца, -яецца.
АДТАПІЦЬ, -таплю, -топіш, -топіць; -топлены; зак., што. 1. Падатраваючы, прымусіць
аддзяліцца, стварожыцца. А. кіслае малако. 2.
Расплавіўшы, ператварыўшы ў вадкі стан, аддзяліць адно рэчыва ад другога. А. усе прымесі
з сала. \\ незак. адтопліваць, -аю, -аеш, -ае /
адталляць, -яю, -яеш, -яе.
АДТАПТАЦЬ, -тапчу, -топчаш, -топча;
-тапчы; -таптаны; зак., што (разм.). 1. Пашкодзіць што-н., наступаючы нагою. А. нагу.
2. Натрудзіць, пашкодзіць доўгаю хадою. А.
ногі ў далёкай дарозе. 3. Прайсці вялікую
адлегласць пехатой. А. сотні вёрст. || незак.
адтоптваць, -аю, -аеш, -ае.
АДТАПЬІРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-рыцца; зак. (разм). Вытыркнуцца, выпнуцца, высунуцца. Адтапырыліся кішэні. || незак.
адпшырвацця, -аецца.
АДТАПЬІРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак., што (разм.). Адставіць, выпнуць, высунуць уперад. А. кішэні. Адтапыраныя вушы. ||
незак. адтшшрваць, -аю, -аеш, -ае.
АДТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -тане; зак. Пад
дзеяннем цяпла вызваліцца ад лёду, снегу.
Зямля адтала. Сэрца адтала (перан.: змякчылася). || незак. адтяваць, -тае.
АДТАЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -точыцца; зак. Стаць вострым, вастрэйшым пасля
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тачэння. Сякера добра адтачылася. \\ незак. АДУКАЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які спрыяе адукацыі, мае дачыненне да адукацыі, асветы. А.
адточвацця, -аецца.
АДТАЧЫЦЬ, -тачу, -точыш, -точыць; -то- ўзровень. Адукацыйная экскурсія. O Адукжчаны; зак., што. 1. Зрабіць вострым. А. нож. цыйны цэю — узровень адукацыі, неабходны
2. перан. Удасканаліць майстэрства, зрабіць для якіх-н. правоў.
АДУКАЦЫЯ, -і, ж. 1. Навучанне, асвета. шкодзіць што-н. хадзьбой. А. ногі. 4. каго
выразным. А. пяро крытыка. \\ незак. адточПрава на адукацыю. 2. Сукупнасць ведаў, (што). Адлуішаваць, набіць. А. дзягай. || незак.
ваць, -аю, -аеш, -ае.
АДТАЯЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -ай; зак. 1. (7 / набытых у выніку навучання. Сярэдняя а. Вы- адходжваць, -аю, -аеш, -ае.
АДХАПІЦЬ, -хаплю, -хопіш, -хопіць; -хоп2 ас. не ўжыв.). Toe, што i адтаць. Замарожа- шэйшая а.
нае мяса адтаяла. 2. што. Вывесці з замаро- АДЎМ, -у, м. У выразе: сваім адумам — як лены; зак. 1. што. Паспешліва адняць. А. руку
жанага стану, размарозіць. А. мёрзлыя яблыкі. самому ўяўляецца. Ты ўсё сваім адумам робіш. ад агню. 2. што. 3 сілай адарваць, адрэзаць,
А. халадзільнік. \\ незак. адтайваць, -аю, -аеш, АДУМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. адкусіць (разм). А. сякерай галіну. 3. каго1. Падумаўшы, змяніць намеры, зразумеўшы што. Набыць, дастаць (пра што-н. добрае;
-ае.
ix памылковасць. Адумаўся я i зрабіў інакш. 2. разм.). А. добры гарнітур. 4. што. Атрымаць,
АДТОК гл. адцячы.
зарабіць (разм.). А. вымову. А. двойку. || незак.
АДТРАПАЦЬ, -раплю, -рэплеш, -рэпле; Апамятацца, сабрацца з думкамі. Адумаўся адхопліваць, -аю, -аеш, -ае.
-рап'і; -рапаны; зак. 1. што. Трэплючы, хлопчык i расказаў пра ўсё, што адбылося. || неАДХАРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
ачысціць ад кастрыцы. А. лён. 2. што i без зак. адумвацці, -аюся, -аешся, -аецца.
1. Харкаючы, ачысціць горла ад макроты,
АДУРМАНІЦЦА, -ЦЬ гл. дурманіць.
дап. Скончыць трапанне. 3. што. Прайсці песлізі. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Аддзяліцца пры
хатою (разм.). А. дзесяць кіламетраў. || незак. АДУРНЁЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i адурзлы.
харканні. Уся макрота адхаркалася. || незак.
адтрэпваць, -аю, -аеш, -ае.
АДУРНЁЦЬ гл. дурнець.
адхжржвацці, -аюся, -аешся, -аецца.
АДТРУБІЦЬ, -рублю, -рубіш, -рубіць; зак.,
АДУРЬІЦЬ, адуру, адурыш, адурыць; зак.
АДХАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Пратрубіць што-н., скончыць трубіць. У вьфазе: адурыць галаву (разм.) — надакушто. Адхаркнуць у некалькі прыёмаў. || незак.
А. збор. Адтрубш горны.
чыць гаворкай, просьбамі, пралановамі i пад. адхаркваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адхжркванне,
АДТРФСЦІ, -pacy, -расеш, -pace; -расём,
АДУР&ПЫ, -ая, -ае (разм.). Які дайшоў да -я, н.
-расяце, -расуць; -рос, -рэсла; -расі; -рэсены; адурэння, які выражае адурэнне. А. чалавек.
АДХАРКВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выклікае
зак., што. 1. Трасучы, аддзяліць што-н. А. А. позірк. || наз. адурэласць, -і, ж.
адхаркванне, спрыяе адхаркванню. Адхарпыл з вопраткі. 2. Пашкодзіць трасеннем
АДУР^ННЕ, -я, н. (разм.)- Стан, пры якім квальная мікстура.
(разм.). Адтрасеш нутро на такой дарозе. \\ неад хвалявання, стомы дрэнна ўспрымаецца
АДХАРКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
зак. адтрасаць, -аю, -аеш, -ае / адтрэсваць, навакольнае. Дайсці da поўнага адурэння.
-ніся; зак. 1. Харкнуўшы, ачысціць горла ад
-аю, -аеш, -ае.
АДУРФЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. 1. Страціць макроты, слізі. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). АдАДТЎЛША, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Дзірка, здольнасць усведамляць што-н. А. ад перата- дзяліцца пры адхаркванні. Макрота адхаркнушчыліна, праход у чым-н. А. ў сцяне.
млення. 2. Прыйсці ў стан адурэння ад роз- лася. || незак. адхаржвацца, -аюся, -аешся,
АДТЎЛЬ, прысл. 3 таго месца. А. вее ле- ных паха^. Адурэла галава ад чаромхі. \\ незак.-аецца.
дзяны вецер.
дурэць, -эю, -эеш, -эе.
АДХАРКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
АДТЫКАННЕ, -КАЦЬ гл. адаткнуць.
АДУСІОЛЬ, прысл. 3 розных месц, з усіх зак., што. Харкнуўшы, сплюнуць.
бакоў. А. чуліся вясёлыя галасы.
АДТЫНКАВАЦЬ гл. тынкаваць.
АДХАЯЦЬ, -хаю, -хаеш, -хае; -хай; -хаяАДУГЛАВАТЫ, -ая, -ае. Toe, што i азы- ны; зак., каго-што. 1. Вярнуць прытомнасць;
АДТЭРМІНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
-нуй; -наваны; зак., што. 1. Перанесці на злы. А. твар. \\ наз. адутлаватасць, -і, ж.
адратаваць (разм). А. хворага. 2. Ачысціць,
больш позні тэрмін. А. плацяжы. 2. ПрадоўАДУХАВІЦЬ, -хаўлю, -хав'іш, -хав'іць; -ха- адмыць, агледзець. || незак. адхіймць, -аю,
жыць тэрмін годнасці чаго-н. А. камандзіроў- в'ім, -хавіце, -хавяць; -хоўлены; зак., каго- -аеш, -ае. || наз. адханванне, -я, н.
ку. || незак. адтэрміноўваць, -аю, -аеш, -ае. || што. 1. Духоўна ўзвысіць, авысакародзіць,
АДХВАСТАЦЬ, -хвашчу, -хвошчаш, -хвоназ. адтэрміноўка, -і, ДМ -ноўцы, мн. -і, натхніць (кніжн). А. высокімі ідэаламі. 2. шча; -хвашчы; -хвастаны; зак., каго-што
-новак, ж.
Прыпісаць (прыродзе, жывёлінам) вышэй- (разм.)- Адсцябаць чым-н. гібкім; адлупцаАДУБЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які адубеў, шыя духоўныя здольнасці. || незак. адухяў- ваць.
змёрз, загінуў. 2. Які стаў нягнуткім ад хо- ляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. адухжўленне, -я, н.
АДХІЛІЦЦА, -хілюся, -хілішся, -хіліцца;
ладу; скарчанелы. Адубелыя рукі. 3. Каляны, А. прыроды.
зак. 1. Падацца ўбок, адвярнуцца. Адхілілася
цвёрды ад вады, марозу. А. плашч. \\ наз.
АДУХАТВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; кабета i выцерла заплаканыя вочы. 2. Адысці
адубеласць, -і, ж.
-рым, -рыце, -раць; -твораны; зак., каго-што. ад прамога маршруту, збіцца. А. ўбок i заАДУБЁЦЬ, -сю, -ееш, -ее; зак. (разм.). 1. Toe, што i адухавіць. || незак. адухатвараць, блудзіцца. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Адгарнуцца,
Змерзнуць на холадзе. Адубеў на марозе. 2. -аю, -аеш, -ае. || наз. адухатварэнне, -я, н.
адсланіцца. Заслона адхілілася. 4. перан. ПеАДУХОЎЛЕНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Пранік- ракінуць увагу на што-н. іншае. Важна; каб
Стаць нягнугкім, страціць здольнасць варушыцца. Рукі адубелі. 3. Памерці. Можна а. нуты ўзвышаным пачуццём. А. твар чалавека. не а. ад галоўнага. || незак. адхіляцца, -яюся,
|| наз. адухоўленясць, -і, ж.
у дарозе.
-яешся, -яецца. || наз. адхіленне, -я, н. А. ад
АДУШАВІЦЬ, -шаўлю, -шав'іш, -шав'іць; нормы.
АДУБЯНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
адубелы. Адубянелая вопратка. || наз. аду- -шав'ім, -шавіце, -шавяць; -шаўлёны; зак.,
АДХІЛІЦЬ, -хілю, -хіліш, -х'іліць; -хілены;
што. Надзяліць уласцівасцямі жывых істот. || зак. 1. каго-што. Адвесці ўбок, адвярнуць. А.
бянеласць, -і, ж.
АДУБЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.). незак. адушаўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. аду- галаву. 2. што. Адхінуць, адгарнуць, адагнаць.
шаўленве, -я, н.
Toe, што i адубець. А. на холадзе.
А. коўдру. 3. перан., каго-што. He прыняць,
АДУШАЎЛЁНЫ, -ая, -ае. 1. Які належыць адвергнуць; не дапусціць. А. кандыдатуру. \
АДУВАНЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Расліна
сямейства складанакветных з малочным со- да свету жывых істот; жывы (кніжн.). 2. У незак. адхіляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. адкам, жоўтымі кветкамі i пушыстым насеннем, граматыцы: які адносіцца да катэгорыі назваў хіленне, -я, н.
якое разносіцца ветрам; дзьмухавец. Раслі жывых істот. А. назоўнік. || наз. адушаўлёАДХІНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
насць, -і, ж.
каля дарогі адуванчыкі.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. ( 7 / 2
АДФАРМАВАЦЬ гл. фармаваць.
АДЎЖАДЬ, -аю, -аеш, -ае; -ай; -аны; зак.,
ас. не ўжыв.). Адсланіцца, адхіліцца (пра тое,
АДФІЛЬТРАВАЦЬ гл. фільтраваць.
каго-што (разм.). Toe, што i асіліць. А. ворага.
што захінае). Фіранка адхінулася. 2. Падацца
А. хваробу. || незак. адужваць, -аю, -аеш, -ае.
АДФРЭЗЕРАВАЦЬ гл. фрэзераваць.
ўбок, адступіцца. А. ад акна. 3. перан. АдмоАДУЖ&ЛЫ, -ая, -ае. Які стаў дужэйшым;
АДФУТБОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак., віцца ад каго-, чаго-н., адступіцца. А. ад свайякі паправіўся пасля хваробы.
каго-што (разм.)- Пазбавіцца ад каго-, го таварыша. 4. перан. Адлучыцца, адысці на
АДУЖЗЦЬ, -эю, -эеш, -эе; -жэй; зак. чаго-н., перадаўшы ці пераслаўшы каму-н. кароткі час. А. на хвілінку. || незак. адхінацца,
(разм.)- 1. Набрацца сілы, ачуняць пасля хва- другому. А. скаргу другому. || незак. адфутболь- -аюся, -аешся, -аецца.
робы. 2. перан. Пабагацець. Змяніўся, адужэў ваць, -аю, -аеш, -ае.
АДННЎЦЬ, -ну, -нсш, -не; -нём, -няце,
АДХАДЗІЦЬ1, -хаджу, -ходзіш, -ходзіць; -нуць; -ні; -нуты; зак., што. 1. Адсланіць,
калгас.
АДУКАВАНЫ, -ая, -ае. Які мае адукацыю, -ходжаны; зак., каго (што) (разм). Выле- адхіліць (тое, чым захінута што-н.). А. фіранрознабаковыя веды. А. чалавек. \\ наз. аду- чыць, выратавадь ад смерці пільным догля- ку. А. заслону. 2. Адхіліць? адвесці ўбок. А. гадам i клопатамі. А. хворага. \\ незак. адхо- лаву. J незак. адхінаць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
кавшасць, -і, ж.
адхінанне, -я, н.
АДУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; джваць, -аю, -аеш, -ае.
АДХАДЗІЦЬ2, -хаджу, -ходзіш, -ходзшь;
-каваны; зак., каго (што). Даць каму-н. адуАДХІСНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нёмся; -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1.
кацыю, навучыць, выхаваць. А. дзяцей. \\ не- -ходжаны; зак. (разм.)- 1. Скончыць, перазак. адукоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адукоў- стаць хадзіць. 2. што. Прахадзіць, правесці ў Адхіліцца, рэзка падацца ўбок. А. ад дзвярэй.
хадзьбе пэўны час. 3. што. Стаміць, па- 1. перан. Адмовііша, адступіцца, адвярнуцца
ванве, -я, н.
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АДЦЭНТРАВАЦЬ гл. цэнтраваць.
АДЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што (разм.)- 1. Доўга пранасіць абутак,
адзенне. Адцягаў кажух гадоў пяць. 2. Адцягнуць у некалькі заходаў. Адцягалі за гадзіну
ад каго-, чаго-н. Сябры адхіснуліся ад яго. || ўвесь хвораст. | незак. адцагваць, -аю, -аеш,
незак. адхкггвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
-ае (да 2 знач.).
АДХЛЬІНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжьш., -не; зак.
АДЦЙГНЕНЫ, -ая, -ае. Абстрактны. АдцяХлынуўшы, адысці, адступіць. Вада адхлынула гненае паняцце. Адцягненае мысленне. || наз.
назад. Натоўп адхлынуў.
адцагнешісць, -і, ж.
АДХОДЖВАЦЬ1-2 гл. адхадзіш»1-2.
АДЦЯГНЎЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цягАДХОДЛІВАСЦЬ, -ЛІВЫ гл. адыходлівы.
нецца; зак. 1. Пра войскі: адысці назад, убок.
АДХОН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Пахілая па- 2. Стаць адвіслым ад якога-н. цяжару. Кішэні
верхня гары i пад., схіл. 2. Бакавая паверхня адцягнуліся. 3. Адкласці на пазнейшы час.
дарожнага палатна. Пусціць поезд пад а.
Размова адцягнулася. Ад'езд адцягнуўся. || неАДХОННЫ, -ая, -ае. He круты, спадзісты, зак. адцягвгцца, -аецца.
пахілы. А. спуск.
АДЦЯГНЎЦЬ, -цягну, -цягнеш, -цягае;
АДХОПЛІВАЦЬ гл. адхапіць.
-цягн'і; -цягнуты / -цягнены; зак. 1. каго-што.
АДХРЫСЦІЦЦА, -рышчуся, -рысцішся, Перамясціць, цягнучы; адсунуць. А. багаж
-рысціцца; зак., ад каго-чаго (разм.). Адмо- убок'. 2. каго-што. Адвесці, перавесці ў іншае
віцца, ухілііша ад каго-, чаго-н. Неяк удалося месца. А. войскі. 3. Пацягнуўшы, напяць; наа. ад паездкі. || незак. адхрышчвацца, -аюся, цягнуць. А. шнур. 4. што. Падоўжыць каван-аешся, -аецца.
нем, зрабіць танчэйшым. А. касу. 5. што.
АДХУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., Зрабіць адвіслым. А. кішэні. 6. перан., што.
каго-што. 1. Адагрэць дыханнем. А. рукі. 2. Адтэрмінаваць (разм.)- А. плацяжы. 7. перан.,
перан. Выратаваць, вярнуць сілы (доглядам, што. Адхіліць думкі, прымусіць забыіша пра
увагай i пад.). Ледзь адхукалі малога. || незак. што-н. А. увагу ад галоўнага пытання. 0 За
адхукваць, -аю, -аеш. -ае.
вушы не адцягнеш (разм. адабр.) — вельмі
АДЦАДЗІЦЬ, -цаджу, -цэдзіш, -цэдзіць; смачна. | незак. адцягваць, -аю, -аеш, -ае. ||
-цэджаны; зак., што. Цэдзячы, адхіліць; ад- наз. адцпгвшше, -я, н. i аддяжкж, -і, ДМ
дзяліць рэдкае ад гушчы i пад. А. малако. А. -жцы, ж. (да 3, 4 i 6 знач.). || прым. адцяжны,
бульбу. || незак. адцэджміці, -аю, -аеш, -ае.
-ая -6е (да 1 знач.; спец.) / адцяжжчны, -ая,
АДЦВІСЦІ, -цвіту, -цвіііеш, -цвіце; -цві- -ает (да 1 знач.; спец.).
цём, t -цвіцяцс, -цвітуць; -цв'іў, -цвіла, -ло;
АДЦЙЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
-цвш'і; зак. Скончыць цвісці. Адцвіла ў полі 1. гл. адцягнуць. 2. Рух, пры якім халодная
грэчка. Адцвіла маладосць (перан.). || незак. ад- зброя, бізун i пад. пры ўдары адцягваецца
цвггаць, -аю, -аеш, -ае.
крыху назад (спец.). Удар з адцяжкай.
АДЦЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. РазнавіАДЦЯНІЦЬ, -цяню, -ценіш, -ценіць; -цеднасць аднаго i таго ж колеру. А. ружовага
колеру. 2. перан. Асаблівасць, якая ўяўляе са- нены; зак., што. 1. Выдзеліць, паклаўшы
бою ледзь улоўны пераход ад аднаго да дру- цень, зрабіўшы цямнейшым. А. прадмет на
гога. Розныя адценні ў значэнні слова. 3. перан.,малюнку. 2. перан. Падкрэсліць, зрабіць
чаго. Дадатковая ўласцівасць чаго-н. Прагучаў больш прыкметным. А. стройную постаць
цёмным касцюмам. || незак. адцшшць, -яю,
папрок з адценнем злосці.
-яеш, -яе.
АДЦЁРЦІ, адатру^ адатрэш, адатрэ; адаАДЦЯСНІЦЬ, -цясню, -цясн'іш, -цясніць;
тром, адатраце, адатруць; адцёр, -церла; адатры; -цёрты; зак. 1. што. Трэннем выдаліць -цясн'ім, -цесніцс, -цясняць; -цеснены; зак.,
што-н. прысохлае, прыклеенае i пад. А. бруд з каго (што). Націскаючы, прымусіць адысці,
вопраткі. 2. каго-што. Расціраючы, вярнуць адсунуцца. А. праціўніка на другі бераг ракі. А.
адчувальнасць каму-, чаму-н. А. шчокі з Ma- саперніка (перан.)- U незак. адцясняць, -яю,
posy. A. ногі. 3. каго-што. Адціснуць, адцяс- -яеш, -яе.
АДЦЙЦЬ, адатну, адатнеш, адатне; аданіць; выцесніць (разм.). А. саперніка. 4. што.
Пашкодзіць, адцяць, прычыніўшы боль тнём, адатняце, адатнуць; адатні; адцяты;
(разм.). А. пальцы. || незак. адціраць, -аю, зак., што. Адсячы, адрэзаць. А. палец. Хлопцу
адцяла нагу (безас). II незак. адцшаць, -аю,
-асш, -ае.
-аеш, -ае.
АДЦЁРЦІСЯ, адатруся, адатрэшся, адаАДЦЯЧЬІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цячэ, -цятрэцца; адатромся, адатсацеся, адатруцца; адцёрся, -церлася; адатрыся; зак. 1. Знікнуць куць; -цёк, -цякла, -ло; зак. Сцячы, выцечы ў
пасля сцірання, чысткі. Фарба з вопраткі ху- іншае месца. Адцякла вада ў нізіну. || незак. адтка адцерлася. 2. Праціскаючыся куды-н., цякаць, -ае. || наз. адток, -у, м. (спец.)- А.
быць адцёртым назад (разм.). Чалавек з чама- крыві.
данам адцёрся ад натоўпу. || незак. адцірацц», АДЧАЙ, -чаю, м. 1. Стан крайняй безнадзейнасці, роспач. Плакаць у адчаі. 2. Рашу-аюся, -аешся, -аецца.
АДЦІНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Абме- часць, адвага, вялікая рызыка, безразважная
жаваная частка чаго-н., што вымерваецца ў храбрасць. Усе дзівіліся адчаю i смеласці
воінаў.
прасторы; адрэзак. А. лініі (у матэматыцы).
АДЧАЙВАЦЦА гл. адчаяцца.
АДЦІНАЦЬ гл. адцяць.
АДЧАЙНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны адчаю;
АДЦІСНУЦЬ, -ну, -нсш, -не; -ні; -нуты;
зак. 1. што. Прыціснуўшы, пашкодзіць, ад- надзвычай цяжкі, роспачны, безвыходны. А.
дзяліць, адрэзаць. А. руку. 2. што. Сціскан- крык. Адчайнае становішча. 2. Рашучы, адванем аддзяліць вадкасць. А. тварог. 3. каго- жны, рызыкоўны, дзёрзкі. А. чалавек. || наз.
што. Адцясняючы, прымусіць адысці, ад- адчайнасць, -і, ж.
АДЧАКАНІЦЬ 2/і. чаканіць.
ступіць. А. натоўп назад. 4. што. Націснуўшы, зрабіць адбітак на чым.-н. А. след. 5.
АДЧАКАНЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
што. Зрабіць адбітак тэксту, малюнка; аддру- што. Toe, што i чаканіць (у 2 знач.). А. словы.
каваць (спец.). t A. карэктуру. || незак. А. крокі.
адвдскжць, -аю, -аеш, -ае.
АДЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.
АДЦУРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак., 1. што. Адвязаць (прычал; спец.). А. канат.
каго-чаго. Адрачыся, парваць сувязь, адно- 2. Адплысці ад берага. Ад берага адчаліў пасіны з кім-, чым-н. А. родных, блізкіх.
ром. Адчальвай! (таксама перан.: ідзі адсюль,
АДЦЫКЛЯВАЦЬ гл. цыкляваць.
выбірайся; разм.). || незак. адчалыаць, -аю,
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-аеш, -ае. J| наз. адчальваяне, -я, н. (да 2
знач.) / адчал, -у, м. (да 2 знач.)АДЧАПІЦЦА, -чаплюся, -чэпішся, -чэпіцца; зак. 1. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Расчэпліваючыся, аддзяліцца. Адчапіўся вагон. 2. перан.
Адысці, адстадь, адвязацца, перастаць дакучаць каму-н. (разм.). Адчапіцеся вы ад дзіцяці!
|| незак. адчэплівацца,, -аюся, -аешся, -аецца i
адчалляцца, -яюся, -яешся, -яецца.
АДЧАПІЦЬ, -чаплю, -чэпіш, -чэпіць;
-чэплены; зак., што. Расчэпліваючы, аддзяліць. А. вагон. ]| незак. адчэпліваць, -аю,
-аеш, -ае / адчашіяць, -яю, -яеш, -яе. || наз.
адчэплівшше, -я, н., адчаплеіше, -я, н. i
адчэажя, -і, ДМ -пцы, ж.
АДЧАПНЬІ, -ая, -ое. Такі, які можа быць
адчэплены. Адчапныя вагоны.
АДЧАРАНКАВАЦЬ гл. чаранкаваць.
АДЧАРЦІЦЬ, -чарчу, -чэрціш, -чэрціць;
-чэрчаны; зак., што. 1. Аддзяліць рысай; адкрэсліць. 2. Скончыць чарціць. || незак.
адчэрчваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЧАЯЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; -айся;
зак. 1. Паддацца адчаю, пасці духам, страціць
надзею на што-н. А. ў бядзе. 2. Адважыцца на
што-н. смелае, рызыкоўнае. А. на мужны ўчынак. 1 незак. адчаймцці, -ваюся, -ваешся,
-ваецца.
АДЧЛЯНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -членіцца; зак. Аддзяліцца, вылучыцца з цэлага
(пра асобныя часткі, члены чаго-н.). || незак.
адчляняцца, -яецца.
^ДЧЛЯНІЦЬ, -чляню, -членіш, -членіць;
-членены; зак., што. Аддзяліць, вылучыць з
цэлага асобныя часткі чаго-н. || незак. адчляшіць, -яю, -яеш, -яе. || наз. адчляненне, -я,
н.
АДЧУВЛЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які адчуваецца, здольны выклікаць адчуванне. А. подых
ветру. 2. Моцны, значны. А. ўдар na ворагу.
Адчувальныя выдаткі. || наз. адчувалышсць, -і,
ж.
АДЧУВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1.
Псіхічны працэс успрымання з'яў аб'ектыўнага свету пры ix уздзеянні на органы пачуццяў. А. дотыку. А. новага. 2. Стан духоўных i
фізічных сіл чалавека. Кепскае а.
АДЧУВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
незак. (кніжн.)- Быць у наяўнасці, мецца, перажывацца кім-н., адбівацца на кім-н. Адчуваецца пахаладанне. Адчуваецца патрэба адпачыць.
АДЧЎЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Адасоблены,
абыякавы да іншых. Хлопец нейкі змрочны, а.
2. Які выражае адчужэнне. А. позірк. || наз.
адчужаяасць, -і, ж.
АДЧУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. што.
Перадаваць (маёмасць) у карысць другой
асобы, дзяржавы або грамадскіх арганізадый
(афіц.). 2. каго (што). Аддаляць, адасабляць
(кніжн.). Эгаізм адчужае сяброў. || наз. адчужэнне, -я, н. (да 1 знач.).
АДЧУЖЗННЕ, -я, н. 1. гл. адчужаць. 2.
Спыненне блізкіх адносін паміж кім-н., аддаленне, адасабленне. А. былых сяброў.
АДЧЎЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуты; зак.,
каго-што. 1. Пазнаць шляхам адчування. А.
холад. А. моцны боль у назе. 2. Зведаць, перажыць, зразумець. А. несправядлівасць. А. сябе
шчаслівым. | незак. адчуваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЧЫНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыніцца; зак. Стаць адчыненым. Дзверы
адчыніліся. \\ незак. адчыняцца, -яецца.
АДЧЫНІЦЬ, -чыню, -чыніш, -чыніць;
-чынены; зак., што. 1. Зрабіць дастутшай
унутраную ці знешнюю прастору, раскрыўшы
створкі, адняўшы века i пад.; проціл.
зачыніць. А. акно. А. кубел. 2. Стварьшь, арганізаваць што-н., абвясціць пра пачатак
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АДШТАБНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
дзейнасці чаго-н. A. студыю пры тэатры. ||
-нуй; -наваны; зак., што. Прашыць строчкай;
незак. адчшшць, -яю, -яеш, -яе.
АДЧЫРКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- зрабіць шво. А. каўнер.
АДШТАМПАВАЦЬ гл. штампаваць.
це, -нуць; -н'і; адчыркнуты; зак., што. Адкрэсліць, адчарціць. А. алоўкам цікавае месца АЦШТУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
ў кнізе. || незак. адчыркваць, -аю, -аеш, -ае.
-каваны; зак., што (разм.). 1. Адмыслова жартам. || незак. шюімгрышжцям, -аюся, -аешся
АДЧЬІСЦІЦЦА, -чышчуся, -чысцішся, зрабіць, вырабіць што-н., надаць чаму-н. за- -аецца. | наз. адшрыш, -у, м. ^да 1 знач.).
АДЫГРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-чысціцца; зак. Стаць чыстым або (пра бруд) кончаны выгляд. А. сабе дом. 2. Аздобіць,
што. 1. Далейшай гульнёй вярнуць прайгразнікнуць пасля чысткі. А. ад пылу пасля дарогі. размаляваць, упрыгожыць. А. кватэру.
нае.
2. i без дап. Скончыць іграць. 0 Адыгржць
Пляма на рукаве адчысцілася. \\ незак. адчы- АДІПТУРХНУІВДА, -нуся, -нешся, -нсцшчацця, -аюся, -аешся, -аецца.
ца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. ад ролю — аказаць уплыў, уздзеянне. \\незак.
АДЧЬІСЦІЦЬ, -чышчу, -чысціш, -чыс- каго-чаго. Упёршыся ў што-н., штуршком ад- адыгрываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адыгрыш,
ціць; -чышчаны; зак., што. 1. Чысцячы, даліцца, адсунуцца, аддзяліцца ад чаго-н. А. -у, м.
зняць, вывесці. А. пляму. 2. Вымыць, ад берага. 2. перан., ад чаго. Узяць што-н. за АДЫГРЫШ, -у, м. (разм.)- 1. гл. адыграцвычысціць што-н. А. кацёл. || незак. адчы- адпраўны, зыходны пункг (у разважаннях i ца, -ць. 2. Што-н. адыгранае (грошы, рэчы i
шчаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. адчыспся, -і, ДМ пад.). А. ад галоўнай думкі. || незак. адппурх- пад.).
АДЫЁЗНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які выклікае
-тцы, ж.
вацца, -аюся, -аешся, -аецца / адштурхоўвацда сябе крайне адмоўныя адносіны; непрыемАДЧЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. ца, -аюся, -аешся, -аецца.
Паведаміць аб сваёй рабоце, дзейнасці. А. пеА^ІПТУРХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, ны, адмоўны. Адыёзная асоба. | наз. адыёзрад камісіяй. || незак. ідчытваіда, -аюся, -ае- -няце, -нуць; -н'і; -нуты; зак., каго-што. 1. нжсцц -і, ж.
АДЫМАННЕ гл. адняць.
шся, -аецца.
Штуршком аддаліць, адапхнуць каго-, што-н.
АДЫМЛЦЦА, -ЦЬ гл. адняцца, -ць.
АДЧЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 2. перан. Сваёй няўваждівасцю, халоднасцю i
АДЫМЁННЫ, -ая, -ае. У мовазнаўстве:
(разм.)- 1. што. Прачытаць што-н., скончыць пад. аддаліць ад сябе каго-н. Сваімі ўчынкамі
чытаць. А. курс літаратуры. 2. каго (што). а. знаёмых. || незак. адштурхваць, -аю, -аеш, утвораны ад назоўніка або прыметніка. А.
дзеяслоў.
Зрабіць каму-н. папрок за што-н., прабраць -ае / адштурхоўвадь, -аю, -аеш, -ае.
ААЫМЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым,
каго-н. Строга а. за парушэнне дысцыпліны. | АДШУКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
незак. адчытваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.). Знайсціся, выявіцца пасля пошукаў. Прагшжа -чыце, -чаць; -чы; зак., каго-што (разм.)- ХуАДЧЗПКА, АДЧЗПЛІВАННЕ гл. адчаліць. адшукалася. || незак. адшужвшда, -аюся, -ае- тка адвезці або аднесці.
АДЬІСЦІ, ( адыду, адыдзеш, адыдзе;
АДЧЗПЛІВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. адчапіцца, шся, -аецца.
адышоў, -шла, -ло; адыдз'і; зак. 1. Пайсці, ад-ць.
АДШУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., даліцца ад якога-н. месца. А. ад стала. Поезд
АДЧЗПНАЕ -ara, н. У выразе: даць адчэп- каго-што. Знайсці, выявіць пасля пошукаў. А. адышоў дзве гадзіны таму назад. А. ў нябыт
патрэбную рэч. \\ незак. адшуквяць, -аю, -аеш, (перан.: памерці). 2. ад каго-чаго. Адступіцца,
нага (разм.) — даць што-н., каб адчапіліся.
АДЧдРПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., -ае. | наз. адшукішне, -я, н. i адшукванне, -я, адмовіцца. А. ад сваіх ранейшых поглядаў. 3.(1
што i чаго. Чэрпаючы, узяць, адбавіць чаго-н. н.
i 2 ас. не ўжыв.). Адстаць, аддзяліцца ад
А. настку вады. || незак. адчэрпваць, -аю,
АДШУМЁЦЬ. -млю, -м'іш, -мшь; -мш, чаго-н. Дошкі ad сцяны адышлі. 4. Прыйсці ў
-аеш, -ае.
-міце, -мяць; -мі; зак. Скончыць шумець. Ад- звычайны, нармальны стан. Адышоў ад хваАДЧЗРПНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты; шумелі дажджы. Адшумела вайна (перан.: робы, паправіўся. А. ад страху. 5. ( 7 / 2 ас. не
зак., што i чаго. Чэрпаючы, адбавіць частку скончылася, прайшла).
ўжыв.). Перайсці ў чыю-н. уласнасць. Панчаго-н. А. вады з вядра. || незак. адчэршаць,
АДШЧАПЁНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. ская зямля адышла сялянам. Дом адышоў сыну.
-аю, -аеш, -ае.
(неадабр.). Той, хто адкалоўся, адышоў ад ка- 6. (7 i' 2 ас. не ўжыв.). Прайсці, мінуць.
АДЧЗРЧВАЦЬ гл. адчарціць.
лектыву, ад свайго грамадскага асяроддзя. || Адышлі касьба i жніво, запахла восенню. | неАДШАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; ж. адшчапешйі, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
зак. адыходзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. || наз.
АДШЧАПЁНСТВА, -а, н. (неадабр.). Ад- адыход, -у, М -дзе, м. (да 1, 2, 5 i 6 знач). 0
-раваны; зак., каго-што. Адчысціць, адцерці
шараваннем. А. каструлю. || незак. ад- кол, адыход ад калектыву, ад свайго грамад- На адыход (адход) — перад тым, як пайсці,
скага асяроддзя.
шароўваць, -аю, -аеш, -ае.
разысціся: на развітанне. || прым. адыходны,
АДШВАРТАВАЦЦА, -ЦЬ гл. швартаваць.
АДШЧАПІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чэ- -ая, -ас (да 1 знач.). А. гудок.
АДШЛЁПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., піцца; зак. 1. Аддзяліцца, адкалоцца. Лучына
АДЫСЦІСЯ, адыдуся, адыдзешся, адыкаго (што) (разм.). 1. Надаваць плескачоў. А. адшчапілася. 2. Адкрыцца (пра кручок, за- дзецца; адышоўся, -шлася, -лося; адыдзюя;
хмпчука. 2. Прайсці нейкую адлегласць па шчалку). 3. Адшпіліцца (пра што-н. зак. Ідучы, аддаліцца ад якога-н. месца. А. ад
іразі. А. дзесяць кіламетраў na бездаражы. прышпіленае, зашпіленае). Адшчапілася oporn хаты. I незак. «дыходзіцда, -джуся, -дзішся,
АДШЛІФАВАЦЬ гл. шліфаваць.
ica. || незак. адшчэпліваццж, -аецца / ідппап-дзіцца.
АІЦІІМАРГАНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, ляцда, -яецца.
АДЫХОД, -у, М -дзе, м. 1. гл. адысці. 2.
АДППАПІЦЬ, -чаплю, -чэпіш, -чэпіць; мн. -аў. Рэшткі якой-н. вытворчасці, прыдат-няце, -нуць; -ні; -шморгнуты; зак., што.
Шмаргануўшы, адсунуць. А. фіранку. || незак. -чэплены; зак., што. 1. Аддзяліць, адкалоць. ныя для пералрацоўкі або якіх-н. іншых мэт.
А. трэску. 2. Адкінуць кручок, зашчапку; Нафтавыя а. Харчовыя а.
адшморгвжць. -аю, -аеш, -ае.
АДШШЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -п'іліц- адчыніць, адкрыць. А. кручок. 3. Адшпіліць,
АДЫХОДАК, -дку, м. У выразе: ня адыхоца; зак. 1. Адкалоцца (пра што-н. прышпіле- адняць прышчэпленае. А. шпільку. || незак. ад- джк — на развітанне.
нае). Знанок адшпіліўся. 2. Расшпіліцца, вы- ппэплшжць, -аю, -аеш, -ае / адпгйшляць, -яю,
АДЫХОДЗІЦЦА, -ЦЬ гл. адысціся, адысці.
пасці з пятлі. Гузік адшпіліуся. | незак. -яеш, -яе. | наз. адшчэплівжнне, -я, н., адАДЫХОДДІВЫ / АДХОДЛІВЫ, -ая, -ае.
пгйшлянне, -я, н. i адшчапленне, -я, н.
Які хутка i лёгка супакойваецца пасля злосці,
адшшльвацца, -аецца / адшпіяяцці, -яецца.
АЦШЧЫІШЎЦЬ, ; ну, -неш, -не; -нём,
гневу, раздражнення. Уяе сэрца адыходлівае. |
АДШШЛІЦЬ, -пілю, -піліш, -п'іліць; -п'ілены; зак., што. 1. Ацкалоць што-н. -няце, -нуць; -ні; -нуты; зак., што i чаго. наз. адыходлівасць, -і, ж. i адходлівжсць, -і,
Шчыпком аддзяліць, адарваць. А. скарыначку ж.
прышпіленае. А. бант. 2. Разняць часткі
АДЫХОДНАЯ, -ай, ж. Малітва па нябожякой-н. зашпількі. А. кнопку. А. папругу. ^не- хлеба. А. яблык. | незак. адшчшдоць, -аю,
чыку. Чытаць адыходную.
зак. адштльпць, -аю, -аеш, -ае / адшпіляцк, -аеш, -ае.
АДШЬІЦЬ, -шыю, -шыеш, -шые; -шыты;
АДЫХОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Сс-яю, -яеш, -яе.
АДШПУНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; зак. (разм.). 1. што i без дап. Скончыць лянін, які часова ідзе з вёскі на сезонныя ра-туй; -таваны; зак., што. Выбіць, вырваць шыць. 2. Адрабіць шыццём. А. за доўг. 3. каго боты.
АДЫХОДНІЦГВА, -а, н. (уст.). Заняткі
шпунт; адкрыць. А. бочку з квасам. || незак. (што). Прымусіць спыніць заляцанні (разм.)А. кавалера. || незак. адшываць, -аю, -аеш, -ае. адыходніка. Працаваць на адыходніцтве.
адшоуотоўвішь, -аю, -аеш, -ае.
АДЫІІ£ЙЦЫ, -ayt адз. -гесц, -гейца, м.
АДЫХОДНЫ, -ая, -ае. 1. гл. адысці. 2.
АДріІПУРНЎір>, -ну, -неш, -не; -нём,
-няце, -нуць; -ні; -нуты; зак., што (разм.). Народ, які складае асноўнае карэннае на- адыходяы промысел (уст.) — часовая, сезонсельніцтва Адыгеі, што ўваходзіць у ная работа сялян па-за вёскай.
Шпурнуўшы, адкінуць. А. камень.
АДЬІЧНЫ гл. ода.
АДШРУБАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., Расійскую Федэрацыю. || ж. адыгейкл, -і, ДМ
АДЭКАЛОН, -у, м. Спіртавы раствор паху-буецца; зак. Адкруціцца (пра гайку). Адшру- -гейцы, мн. -і, -геек. || прым. адыгейскі, -ая,
чых рэчываў, ужыв. як касметычны i
бавалася гайка. || незак. адшрубоўваццж, -аец- -ае.
АДЫГРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. пгіенічны сродак. Асвяжыцца адэкалонам. |
ца.
1. Выйіраць пасля пройгрышу; адыграць (у 1 прым. адэкалонны, -ая, -ае.
АДШРУБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
АДЭКАЛОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.,
-баваны; зак., што. Адкруцідь гайку. || незак. знач.). Каманда хацела а. 2. перан. Умела
выйсці з няёмкага становішча (разм.). А. каго-што (разм). Апырскваць адэкалонам. ||
«дшрубоўваць, -аю, -аеш, -ае.
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жыцця, зрабіць зноў жьгаым. А. арганізм. А.
АЗАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
успаміны (перан.)- 2. Прыдаць сілы, энергіі; -раваны; зак. i незак.; што (спец.). Toe, што i
зрабіць ажыўленым, бадзёрым. Радасная ве- азанаваць. || наз. азаніраванне, -я, н.
стка ажывіла людзей. 3. Напоўніць жыццём,
АЗАРТ, -у, М -рце, м. Моцнае захапленне,
рухам, дзейнасцю. Вяселле ажывіла старэнь- заўзятасць, запал. Працаваць з азартам.
зак. нмдэкілоніць, -ню, -ніш, -ніць; -нены. || кую хату. 4. Зрабіць больш актыўным, дзейУвайсці ў а.
звар. адэкалоыіцца, -нюся, -нішся, -ніцца; ным. А. работу нарады. \\ незак. ажыўляць,
АЗАРТНЫ, -ая, -ае. Які робіць што-н. з
зак. наадэкалоніцца, -нюся, -нішся, -ніцца.
-яю, -яеш, -яе. || наз. ажыўленне, -я, н.
азартам, гарачы, заўзяты, поўны захаплення.
АДЭКВАТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Такі, які
АЖЬІНА, -ы, мн. -ы, ажын, ж. 1. Кустовая А. чалавек. Азартная гульня. || наз. азартнасць,
поўнасцю супадае, роўны чаму-н. Адэкватныя калючая ягадная расліна сямейства ружаквет-і, ж.
паняцці. || наз. адэкватнасць, -і, ж.
ных. 2. Чорна-шызыя ядомыя ягады гэтай
АЗАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцца;
АДЭКЗАМЕНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; расліны, падобныя на ягады малін. Збіраць зак., чым (высок.). Ярка асвяціцца. Лес
-нуй; -наваны; зак., каго (што). Скончыць ажыны. || прым. ажышвы, -ая, -ае. А. куст. азарыўся яркім сонцам. Твар чалавека азарыўся
экзаменаваць.
Ажынавае варэнне.
ўсмешкай (перан.). || незак. азарацца, -аецца. ||
АДЭНОІДЫ, -аў, адз. адэноід, -a, М -дзе,
АЖЬІННІК, -у, м. Зараснік ажыны.
наз. азарэнне, -я, н.
м. (спец.). Пухлінападобныя разрастанні наАЖЬІЎЛЕНЫ, -ая, -ае. Поўны жыцця,
АЗАРЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць;
саглотачных міндалін. || прым. адэіюідны, -ая, руху, узбуджэння, дзейнасці. Ажыўленая гу- -роны; зак. 1. каго-што. Ярка асвяціць. Ма-ае.
тарка. А. гандаль. \\ наз. жжыўлешсць, -і, ж. ланка азарыла твар. Надзея азарыла душу (пеАДЗПТ, -a, М -пце, мн. -ы, -аў, м.
АЖЫЦЦЯВІМЫ, -ая, -ае. Такі, які можна ран.). 2. перан., каго (што). Нечакана пра(кніжн.). Паслядоўнік, прыхільнік якога-н. ажыццявіць. А. праект. || наз. ажыццявшасць, ясніць што-н. каму-н., прыйсці ў галаву
вучэння.
каму-н. Раптам здагадка азарыла яго. || незак.
АД'ІОНКТ, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1.
АЖЫЦЦЯВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -в'.ц- азараць, -ае. || наз. азарэнне, -я, н.
Аспірант вышэйшых ваенна-вучэбных уста- ца; зак. Здзейсніцца, збыцца. Задумы ажыц-я, н. (кніжн.). 1. гл. азарыцноў. 2. У дарэвалюцыйнай Расіі i ў Заходняй цявіліся. || незак. ажыццяўляцца, -яецца. || наз. ца,АЗАР^ННЕ,
-рыць. 2. Раптоўнае, нечаканае праясненЕўропе: малодшая навуковая пасада ў некато- ажыццяўленне, -я, н.
не свядомасці, разумекне чаго-н. Нарэшце
рых навуковых установах, a таксама асоба,
АЖЫЦЦЯВІЦЬ, -яўлю, -яв'іш, -яв'іць; прыйшло а.
якая займае гэту пасаду.
-явяць; -ццёўлены; зак., што.
АЗБЁСТ, -у, М -сце, м. Валакністы белы
АД'ЮНКТЎРА, -ы, ж. Падрыхтоўка, якую -яв'ім, -ццевіце,
зрабіць рэальнасцю. А. свае за~ мінерал, ужыв. як вогнетрывалы матэрыял. ||
праходзяць ад'юнкты; сістэма такой падры- Здзейсніць,
думы. || незак. ажыццяўляць, -яю, -яеш, -яе. || прым. азбеставы, -ая, -ае.
хтоўкі. Скончыць ад'юнктуру.
АЗБУКА, -і, ДМ -буцы, ж. 1. Сукупнасць
АД'ЮТАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. наз. ажыццяўленне, -я, н.
АЖЬАЦЬ, ажыву, ажывеш, ажыве; ажывём, літар якой-н. пісьменнасці, размешчаных у
Афіцэр пры ваенным начальніку для выканання службовых даручэнняў або штабной ра- ажывяце, ажывуць; ажыў, ажыла, -ло; зак. 1. пэўным парадку, алфавіт. Беларуская а. 2.
Стаць зноў жывым, уваскрэснуць, аджыць. Toe, што i буквар. 3. перан. Асноўныя, прасботы. || прым. ад'ютанцкі, -ая, -ае.
Нябожчык не ажыве. 2. перан. Стаць поўным цейшыя палажэнні якой-н. навукі, справы;
АД'ЯДАЦЦА, -ЦЬ гл. ад'есціся, ад'есці.
сіл, праявіцца ў ранейшай сіле. Пасля зімы аснова чаго-н. А. навукі. O Азбука Морзе —
АД'ЯЗДЖАЦЦА* ЦЬ гл. ад'ехацца, -ць.
прырода ажыла. Успаміны зноў ажылі. \\ незак.
сістэма тэлеграфных умоўных знакаў. Нотная
АЁР, -у, м. Шматгадовая травяністая ра- ажываць, -аю, -аеш, -ае.
азбука — сістэма нотных знакаў. || прым.
сліна сямейства ароідных з доўгім мечаладоАЖЫЯТАЖ, -у, м. 1. Штучна выкліканае азбучны, -ая, -ае. A. napadaк. Азбучная ісціна
бным лісцем i паўзучым карэнішчам, з прые(перан.: пра ўсім вядомую, простую думку,
мным вострым пахам. || прым. аерны, -ая, -ае хваляванне, узбуджэнне з мэтай прыцягнення
ўвагі да чаго-н. 2. Штучнае, спекулятыўнае ісціну).
/' аеравы, -ая, -ае.
АЗВАЦЦА, азавуся, азавешся, азавецца;
АЖ. 1. часц. Ужыв. як узмацненне ў знач. павышэнне ці паніжэнне курсу біржавых панават. Аж крыкнуў ад радасці. 2. насц. Пад- пер або цэн з мэтай атрымання прыбьггку. || азавёмся, азавяцеся, азавуцца; азав'іся; зак.
(разм.). Toe, што i абазвацца. || незак.
крэслівае інтэнсіўнасць далейшай часткі па- прым. ажыятажны, -ая, -ае.
A3, аза, м. 1. Старадаўняя назва літары «а». азывацця, -аюся, -аешся, -аецца.
ведамлення. Дайшоў аж da самога міністэрАЗВЯР^ЛЫ, -ая, -ае. Злы, шалёны, раз'юства. 3. злуч. Выражае выніковыя адносіны i 2. перан., мн. азы, -оў. Пачатковыя звесткі
шаны. Азвярэлыя ворагі. || наз. азвярэлісць, -і,
ўзмацняе ix; так, што нават. Машыны так (разм.)- Пачаць з азоў.
АЗАГАЛОВІЦЬ, -лоўлю, -ловіш, -ловіць; ж.
гулі, аж вокны звінелі. 0 Аж чорна — вельмі
АЗВЯР^ННЕ, АЗВЯРЗЦЬ гл. звярэць.
-лоўлены; зак., што. Даць чаму-н. загаловак.
многа. Ягад у лесе аж чорна.
А. артыкул. \ незак. азагалоўліваць, -аю, -аеш,
АЗДАБЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. аздобіць. 2.
АЖАГОВЫ гл. вожаг.
-ае.
Toe, што ўпрыгожвае каго-, што-н. Ляпное а.
АЖАНІЦЦА, -ЦЬ гл. жанііша, -ць.
АЗАДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. 1. Задняя
Карункавае а.
АЖАРАБІЦЦА гл. жарабіцца.
АЗДАРАВІЦЬ, -раўлю, -ровіш, -ровіць;
АЖАРдБ, -у, м. (спец.). 1. Роды ў кабыл, частка тулава жывёлы. Конь падкідаў азадкам,
аслш, вярблюдзіц. 2. Прыплод кабыл, асліц, брыкаўся. 2. Задняя частка тушы. Купіць цэлы -роўлены; зак., што. 1. Зрабіць здаровым, паа. свінні. || прым. азадачны, -ая, -ае.
лепшыць санітарны стан чаго-н. А. мясцовярблюдзіц.
АЗАДАЧАНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца ў васць. 2. перан. Палепшыць, прывесці ў ноАЖНО, часц. i злуч. (разм.). Toe, што i аж.
АЖЎР1, -у, м. 1. Скразное вязанне, шія- замяшанні, разгубленасці, які выражае здзіў- рму. А. мікраклімат у калектыве. \\ незак.
ценне. Вязаць ажурам. 2. Лёгкая празрыстая ленне. А. выгляд твару. || наз. азадачжнасць, -і, аздараўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. азддраўж.
ленне, -я, н.
тканіна. Пакрывала з ажуру.
АЗАДАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
АЗДАРАЎЛЁНЧЫ, -ая, -ае. Які спрыяе
АЖЎР2, прысл. У бухгалтэрыі: такое вядзенне справы, калі кожная аперацыя рэгіс- зак., каго (што) чым. Прывесці ў замяшанне, аздараўленню. Аздараўленчыя мерапрыемствы.
труецца неадкладна пасля яе выканання. 0 збянтэжыць, здзівіць, паставіць каго-н. у А. лагер.
АЗДОБА, -ы, ж. Toe, што ўпрыгожвае,
(Усё) у ажуры (разм.) — усё ў парадку, усё як складанае становішча. А. пытаннем. || незак.
азадачваць, -аю, -аеш, -ае.
аздабляе што-н. Карункавая а. || прым. аздобналежыць.
АЗАДДЗЕ, -я, ж., зб. Toe, што i пазаддзе.
ны, -ая, -ае.
АЖЎРНЫ, -ая, -ае. Празрысты, тонкі,
АЗАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лоціш, -лоціць; -лоАЗДОБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
драбнасеткаваты. Ажурная тканіна. Ажурпая
вязь. 0 Ажурная работа — пра вельмі тонкую, чаны; зак., каго (што) (разм.). 1. Пазалаціць, зак., каго-што. Надаць каму-, чаму-н. прынадаць залацісты колер чаму-н. Восень азала- гожы выгляд, упрыгожыць. А. сцены мазаікай.
майстэрскую работу. || наз. ажурнасць, -і, ж.
ціла лес. 2. Шчодра абдарыць, абагаціць. Лён А. сукенку бантам. || незак. аздабляць, -яю,
АЖЫВАЦЬ гл. ажыць.
-яеш, -яе. || наз. аздабленне, -я, н.
АЖЬІВШДА, ажыўлюся, ажывішся, ажы- азалаціў калгас i калгаснікаў.
АЗАЛІЯ, -і, ж. Дэкаратыўная кустовая раАЗЕЛЯНІЦЬ, азеляню, азяленіш, азялевіцца; зак. 1. Ажыць, набрацца сілы i энергіі,
стаць больш выразным i яркім. Чалавек ажы- сліна сямейства верасовых з белымі, жоўтымі ніць; азелянёны; зак., што. Пасадзіць дрэвы,
віўся, павесялеў. Гутарка ажывілася. 2. (7 i 2i іншымі кветкамі. || прым. азаліевы, -ая, -ае. кусты i пад. на якой-н. прасторы. А. вуліцы
АЗАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; горада. || незак. азеляняць, -яю, -яеш, -яе. ||
ас. не ўжыв.). Напоўніцца жыццём, рухам,
дзейнасцю. Пайшла тэхніка на палі, мясцо- -наваны; зак. i незак., што (спец.). 1. Пера- наз. жзеляненне, -я, н.; прым. азеляняльны,
васць ажывілася. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Стаць тварыць (ператвараць) у азон. А. кісларод. 2. -ая, -ае.
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца,
больш актыўным, дзейным. Сход ажывіўся. Ачысціць (ачышчаць) азонам. А. памяшканне.
м. Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Работа ажывілася. \\ незак. ажыўляцці, -яюся,|| наз. азашшшые, -я, н.
АЗАНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор для Азербанджана. || ж. азербайджанкя, -і, ДМ
-яешся, -яецца. || наз. ажыўленне, -я, н.
-нцы, мн. -і, -нак. || прым. жзербайджавскі,
АЖЫВІЦЬ, ажыўлю, ажывіш, ажывіць; атрымання азону, a таксама для ўзбагачэння
-ая, -ае.
ажыўлены; зак., каго-што. 1. Вярнуць да азонам паветра. || прым. азіштарны, -ая, -ае.
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АЗНАЧ^ННЕ , -я, н. У граматыцы: даданы
АЗЁРНЫ гл. возера.
які
абазначае
прымету,
АЗІМША, -ы, ж. Азімыя пасевы, ix ус- член сказа,
уласцівасць, якасць або іншую адзнаку прадходы. Шырокія загоны зялёнай азіміны.
АЗІМЫ, -ая, -ае. Які сеецца ўвосень, які мета. Дапасаванае а. || прым. азнжчальны, -ая,
-ае.
зімуе пад снегам. Лзімая пшаніца.
АЗНАЯМЛЁННЕ гл. знаёміцца, -ць.
АЗІРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
АЗНАЯМЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
1. гл. азірнуцца. 2. перан., на каго-што i без
дап. Быць асцярожным, дзейнічаць з апаскай, незак.у з чым. Toe, што i знаёміцца (у 2 знач.).
АЗНАЯМЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак.,
звяраючы свае ўчынкі з учынкамі каго-н.;
каго (што) з чым. Toe, што i знаёміць (у 2
аглядвацца (разм.). А. на аўтарытэт.
АЗІРНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нё- знач.).
мся, -няцеся, -нуцца; -шся; зак. 1. ПавярнуўАЗНОБ, -у, м. Хваравітае адчуванне хошыся, паглядзець назад, аглянуцца. Маці азі- ладу, дрыжыкі пры ліхаманцы. У хворага парнулася i ўбачыла мяне. 2. Паглядзець вакол чаўся а. || прым. ізяобны, -ая, -ае.
сябе, агледзецца. А. навокал. А. на пройдзены
A3ÓH, -у, м. Газ з рэзкім пахам, злучэнне
шлях (перан.)- II незак. азірацця, -аюся, -аеш- трох атамаў кіслароду, ужыв. для ачышчэння
ся, -аецца.
паветра, вады, a таксама ў тэхніцы. || прым.
АЗІРНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, азонлвы, -ая, -ае. O Азонавая дзірка
-нуць; -н'і; зак., каго-што. Акінуць позіркам. (спец.) — анамальная з'ява — змяншэнне
натуральнай для дадзенай шыраты i пары
1 незак. азіраць, -аю, -аеш, -ае.
АЗІЙТ, -а, М -яце, мн. -ы, -аў, м. Карэнны года колькасці азону ў азонавым слоі атмажыхар Азіі. || ж. азіятка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, сферы.
-так. || прым. азіяцкі, -ая, -ае.
A3ÓT, -у, М азоце, м. Хімічны элемент, газ
АЗЛОБІЦЦА, -блюся, -бішся, -бііша; зак. без колеру i паху, галоўная састаўная частка
Стаць злосным, бязлітасным. || незак. азла- паветра. || прым. азоцісты, -ая, -ае / азотны,
-ая, -ае.
бляцца, -яюся, -яешся, -яецца. fl наз. азлібленне, -я, н.
АЗЫВАЦЦА гл. азвацца.
АЗЛОБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -лены; зак.,
АЗЬІЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Хваравіта тоўсты,
каго (што). Зрабіць злым, бязлітасным. || не- апухлы. А. твар. 2. Настылы, азяблы. Азызак. азлабляць, -яю, -яеш, -яе.
злая, халодная зямля. || наз. жшзласць, -і, ж.
АЗЛОБЛЕНЫ, -ая, -ае. Які стаў злосным у
АЗЬІЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; азыз, азызла;
выніку чаго-н., зласліва настроены. А. чала- -ні; зак. 1. Зрабіцца хваравіта тоўстым, алувек. А. тон. \\ наз. азлобленжсць, -і, ж.
хлым, з абвіслай скурай. А. ад нездароўя. 2.
АЗМРОЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыц- Змерзнуць; азябнуць. А. на холадзе. \\ незак.
ца; зак. Стаць змрочным, сумным, маркот- азызаць, -аю, -аеш, -ае.
ным (звычайна пра погляд, твар i пад.). НаАЗЙБЛЫ, -ая, -ае. Які настыў, змёрз на
строй азмрочыўся. \\ незак. азмрочвацца, -аец- холадзе. Азяблыя рукі.
ца.
АЗЙБНУЦЬ гл. зябнуць.
АЗМРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
АЗЯРКО гл. возера.
зак., каго-што. Зрабідь змрочным, сумным,
АЗЯРОД, -а, М -дзе, м. Прыстасаванне з
маркотным. А. настрой сябра. \\ незак. азмроч- падоўжаных жэрдак на слупах для дасушванпць, -аю, -аеш, -ае.
ня сналоў, травы i пад. || прым. азяродны, -ая,
АЗНАЁМІЦЦА, -ЦЬ гл. знаёміцца, -ць.
-ае.
АЗНАМЕНАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
АЗЯРЦО гл. возера.
-мянуецца; зак., чым. Стаць знамянальным
АЗЯРЬІНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж. (разм.).
дзякуючы чаму-н. Гэты год азнаменаваўся не- Невялікае возера. Пайсці ў луг на азярыны.
чаканасцямі. || незак. азяамяноўв&цца, -аецца.
АЗЯРЬІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Месца, дзе
АЗНАМЕНАВАЦЬ, -мяную, -мянуеш, -мя- некалі
было возера.
нуе; -мянуй; -менаваны; зак., што чым.
АЙ, выкл. (разм.)- Выказвае розныя паУрачыста адзначыць чым-н. (падзею, дату i
пад.). А. урачыстую дату салютам. || незак. чуцці: боль, спалох, здзіўленне, папрок, раазнімяноўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. азшше- дасць, жаль i пад. Ай, баліць! Ай, страшна! Ай,
швше, -я, н. У а. чаго-н. (у памядь, у гонар як хораша ў палі! 0 Ай-ай-ай (разм.) — выказвае неадабрэнне, папрок. Ай-ай-ай, як непрычаго-н.)АЗНАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які паддаецца гожа!
АЙВА, -ы, ж. Паўднёвае дрэва сямейства
азначэнню. 2. У граматыцы: які з'яўляецца
азначэннем2. А. займеннік. А. сказ. || наз. ружакветных з цвёрдымі духмянымі пладамі,
якія па форме нагадваюць яблыкі, a таксама
азнячальшсць, -і, ж.
плод гэтага дрэва. || прым. айвовы, -ая, -ае.
АЗНАЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак. Айвовае варэнне.
Toe, што i значыць2. Што азначае ваша маўАЙКАНІМША, -і, ж. (спец.). Раздзел тачанне?
панімікі, які вывучае айконімы, заканамеАЗНАЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыцца; рнасці
ix узнікнення, развіцця i функцызак. 1. Стаць прыметным, абазначыцца. Вы- яніравання. || прым. айканімічны, -ая, -ае.
разней азначшіся маршчыны на лбе. 2. перан.
АЙКАНІМІЯ, -і, ж. (спец.). Сукупнасць
Вызначыцца, намецііша. Азначылася кола
айконімаў пэўнай тэрыторыі. А. Віцебшчыны. ||
інтарэсаў. || незак. азнжчацца, -аецца.
АЗНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; прым. айшйгімчяы, -ая, -ае.
АЙКОШМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Улазак., што. 1. Вызначыць характэрныя рысы
чаго-н., даць фармуліроўку чаму-н. А. геагра- сная назва населенага пункта.
АЙМАК, -а, м. Адміністрацыйна-тэрыфію sue навуку. 2. Паказаць кірунак, шлях
каму-, чаму-н.; вылучыць на фоне чаго-н. А. тарыяльная адзінка ў Бураціі, у Горна-Алтайшлях да перамогі. 3. Абумовіць сабой, прадвы- скай аўтаномнай вобласці i ў Манголіі. ||
значыць. Вялікая падзея азначша прыход^ но- прым. аймачны, -ая, -ае.
АЙСБЕРГ, -а, мн. -і, -аў, м. Плывучая левага ў жыцці. |) незак. азначжць, -аю, -аеш,
дзяная гара, што адкалолася ад ледніка.
-ае. | наз. азшчэнве, -я, н. (да 1 i 2 знач.).
АЗНАЧ^ННЕ1, -я, н. 1. гл. азначыць. 2.
АЙЦЁЦ, айца, м. 1. Служыцель культу.
Абагульненне, якое раскрывае сэнс, змест
Святы а. (пачцівы зварот да служыцеля кучаго-н., характарызуе асноўныя рысы чаго-н. льту). 2. Бацька. Ці я ў мамкі не радзілася, ці
ў айца не гадавалася (з нар.).
Даць правільнае а. слова.

АЗЕ-АКА
АЙЧЬІМ, -а, м. Няродны бацька, муж маці
ў адносінах да яе дзяцей ад папярэдняга
шлюбу. Рос хлопчык без бацькі, з айчымам.
АЙЧЬІНА, -ы, ж. (высок.). Бацькаўшчына,
радзіма. Наведаў нядаўна айчыну сваю. || прым.
айчынны. -ая, -ае. Вялікая Айчынная вайна.
АКАВАЦЬ, акую, акуеш, акуе; акуём, акуяце, ахуюць; акуй; акаваны; зак., што чым.
Абабіць металам. А. скрыню жалезам. А. бочку.
|| незак. акоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
акоўваіше, -я, н. i акоўкж, -і, ДМ -ўцы, ж. \
прым. аковачны, -ая, -ае.
АКАДЭМІЗМ, -у, м. (кніжн.). 1. Чыста тэарэтычны напрамак у навуковых i вучэбных
занятках, адарванасць ix ад практыкі, ад патрабаванняў жыцця, ад актуальных задач сучаснасці. 2. Напрамак у выяўленчым мастацтве, які прьпрымліваецца ўсталяваных канонаў мастацтва антычнасці i эпохі Адраджэння.
АКАДЗМІК, -а, мн. -і, -аў, м. Член акадэміі (у 1 знач.), a таксама званне члена акадэміі, якое прысвойваецца буйнейшым вучоным, мастакам i пад. Акадэмікі Нацыянальнай
акадзміі навук Беларусі.
АКАДЭМІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. акадэмія. 2.
Які прьггрымліваецца ўсталяваных традыцый
(у навуцы, мастацтве). А. жывапіс. 3. Навучальны (у дачыненні вышэйшых навучальных
устаноў). А. год. 4. перан. Чыста тэарэтычны,
не звязаны з практыкай. Гэта акадзмічныя
спрэчкі. 5. У складзе назваў тэатраў, аркестраў, капэл азначае: вышэйшай кваліфікацыі, узорны. Нацыянальны а. тэатр оперы i
балета Беларусі.
АКАДЗМІЯ, -і, мн. -і, -мій, ж. 1. Вышэйшая навуковая або мастацкая ўстанова. А. навук Беларусі. 2. Назва некаторых вышэйшых
навучальных устаноў. Ваенна-медыцынская а.
Сельскагаспадарчая а. \\ прым. акядэмічны, -ая,
-ае.
АКАЗАЦЦА1, акажуся, акажашся, акажацца; акажыся; зак. 1. Стаць, з'явіцца ў салраўднасці кім-, чым-н., якім-н. Мікала аказаўся
добрым настаўнікам. Аказапася, што хлопцы
ведалі адзін аднаго. 2. Апынуцца дзе-н.,
трапіць куды-н. Дырэктар аказаўся на сходзе.
3. Знайсціся, быць у наяўнасці. Добра^ што з
сабою аказаліся грошы. \\ незак. аказвацці,
-аюся, -аешся, -аецца.
АКАЗАЦЦА, акажуся, акажашся, акажацца; акажыся; зак. Падаць голас, вестку; загаварыць, азвацца. Сын нарэшце аказаўся, прыслаў пісьмо. || незак. акдзвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АКАЗАЦЬ, акажу, акажаш, акажа; акажы;
аказаны; зак., што. У злучэнні з некаторымі
назоўнікамі абазначае дзеянне паводле знач.
гэтых назоўнікаў. А. дапамогу (дапамагчы). А.
увагу (уважліва аднесціся). || незак. аказваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. акязанне, -я, н.
АКАЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. 1. Зручны,
спрыяльны выпадак для паездкі або перасылкі чаго-н. з кім-н. Якраз надарылася зручная а. 2. Рэдкі, незвычайны выпадак (разм.).
Што за a J
АКАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лоціш, -лоціць; -лочаны; зак., што. 1. Абабіць калоцячы,
абтрэсці. А. грушы. 2. Уручную абмалаціць,
абабіць (сналы жыта). А. жыта. \\ незак.
акалочваць, -аю, -аеш, -ае.
АКАЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Змерзлы, моцна
азяблы. Акалелыя рукі. 2. Мёртвы (часцей пра
жывёлін). А. воўк.
АКАЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. Змерзнуць, моцна азябнуць. Акалелі на марозе,
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акапаліся. 2. перан. Знайсці сабе зручны, спа- догляду. А. гаспадарку. 0 Акінуць вокам (мкойны прытулак (разм.). || незак. акопвадцат чыма, позіркам) каго-што (разм.) — агле-аюся, -аешся, -аецца.
дзець. Як вокям акшуць, не аківуць вокам
АКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што. (разм.) — пра мноства каго-, чаго-н., вялікую
Toe, што i абкапаць. А. маладыя дрэвы. || не- прастору i пад. || незак. акіджць, -аю, -аеш, -ае
ледзь адагрэліся. 2. Памерці (часцей пра жы- зак. шпваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. акопван/ ашдваць, -аю, -аеш, -ае.
вёлін). Акалеў сабака.
не, -я, н.
АНСЛЕННЕ, -я, н. (спец.). Хімічная рэакАКАЛЁЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
АКАРДЭАНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. цыя злучэння якога-н. рэчыва з кіслародам. ||
зак.у каго-што. Пашкодзіць які-н. орган,
Музыкант, які іграе на акардэоне. || ж. акар- прым. аюсляльны, -ая, -ае.
зрабіць калецтва.
дэаністка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
АЮСЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., акісліцца;
АКАЛША, -ы, ж. (спец.). Прадукг акісленАКАРДЭОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Род баяна з зак. (спец.). ДІадвергнуцца акісленню. || незак.
ня, які ўтвараецца на паверхні сталі i некато- фартэпіяннай клавіятурай для правай рукі. || акісляцца, -яецца. ^
рых іншых сплаваў. Жалезная а.
АЮСЛІЦЬ, ак'іслю, акісліш, ак'ісліць;
прым. шйрдэоішы, -ая, -ае.
АКАЛІЧНАСЦЬ1, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. ПаАКАРЫЦЬ, акару, акорыш, акорыць; аклслены; зак., што ^спец.). Выклікаць акідзея, факт, якія суправаджаюць што-н., мо- акораны; зак., што. Зняць, ачысціць ад кары. сленне. || незак. акісляць, -яю, -яеш, -яе. ||
гуць рабіць уплыў на што-н. Узяць пад увагу А. бярвенне. \\ незак. акорваць, -аю, -аеш, -ае. прым. ашсляльны, -ая, -ае.
а. 2. мн. Умовы, якія вызначаюць становішча || наз. акорваяне, -я, н.
АЮСЛЙЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
каго-,
чаго-н.;
абставіны. Жыццёвыя
АКАСЦЯНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які пераРэчыва, здольнае выклікаць акісленне.
акалічнасці.
тварыўся ў косць, зацвярдзелы. А. храсток. 2.
АКІЙН, -а, мн. -ы, -аў, м. Усё воднае поАКАЛІЧНАСЦЬ2, -і, ж. У граматыцы: да- перан. Які страціў гібкасць, здольнасць разві- крыва Зямлі або яго частка паміж мацерыданы член сказа, які ўказвае на час, месца, вацца; застылы. А. погляд. || наз. акасця- камі. Паўночны Ледавіты а. Паветраны а. (песпосаб дзеяння i пад. А. часу. А. месца. А. спо- неласць, -і, ж.
ран., пра атмасферу, паветраную прастору). ||
сабу дзеяння. \\ прым. ашыочнасны, -ая, -ае. А. АКАСЦЯНЁЦЬ гл. касцянець.
прым. акіянскі, -ая, -ае / (спец.) акіяшчны,
даданы сказ.
АКАФІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Від -ая, -ае. Акіянскі флот. Акіянічнае рыбалоўАКАЛОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. 1.
Падраздзяленне пуцявой дыстанцыі (спец.). хвалебнага царкоўнага песнапення. || прым. ства.
АЫЯНАГРАФІЯ, -І, Ж. Раздзел акіянаДарожны майстар акалодка. 2. У царскай акафістны, -ая, -ае.
логіі, які вывучае форму, памеры i глыбіню
АКАЦІЦЦА гл. каціцца2.
Расіі: падраздзяленне паліцэйскага гарадскога
АКАЦЫЯ, -і, ж. Дрэва або куст сямейства акіянаў i мораў, характар ix берагоў, будову
ўчастка. 3. Лячэбны пункт пры воінскай часці (уст.). || прым. акалодачны, -ая, -ае. Акало- бабовых. Белая а. (высокае дрэва з калючкамі дна i пад. || прым. акіяншрафічны, -ая, -ае.
АКІЯНАЛОПЯ, -і, ж. Сукупнасць навук
данны наглядчык або (наз.) акалодачны i гронкамі пахучых кветак). Жоўтая а. (кусты
з жоўтымі кветкамі i калючкамі). || прым. аб фізічных, хімічных, геалагічных i бія(паліцэйскі чын у царскай Расіі).
лагічных працэсах у Сусветным акіяне. ||
AKAJIÓT, -у, М -лоце, м. (уст.). Салома ў акацыевы, -ая, -ае.
АКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Вымаўляць у прым. ахіяыалапчны, -ая, -ае.
снапах пасля няпоўнага папярэдняга ручнога
АКІЯНАРЫУМ, -а, мн. -ы, -аў / АЫЯНАненаціскным становішчы замест гукаў о, э
абмалоту. || прым. акалотны, -ая, -ае.
РЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м. (спец.). Басейн з маргук а. || наз. аканне, -я. н.
АКАЛЬЦАВАЦЬ гл. кальцаваць.
АКАЧАНЁЛЫ, -ая, -ае. Які моцна замёрз, ской вадой ці спецыяльна адведзены прыАКАЛЙЮЧЫ, -ая, -ае. Toe, што i навакозастыў ад холаду. Акачанелыя рукі. || наз. ака- брэжны ўчастак мора для ўтрымлівання, разльны. Акаляючае асяроддзе.
вядзення, вывучэння i дэманстрацыі марскіх
АКАМАДАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Прыста- чанеласць, -і, ж.
АКАЧАНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Замер- жывёл i рыб. || прым. акіянарыумны, -ая, -ае.
саванне (арганізма). А. вока (здольнасць вока
АКІЯНАЎГ, -a, М -ўце, мн. -ы, -аў, м. Дапрыстасоўвацца да разгляду прадметаў на знуць на холадзе; акалець, адубець. На марозе
следчык акіянскіх глыбіняў.
розных адлегласцях). || прым. ажжмадацыйны, рукі акачанелі.
АЮЯНОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
АКАЙННЫ, -ая, -ае. 1. Жорсткі, бесчала-ая, -ае.
АКАМПАНЕМЁНТ, -у, М -нце, м. Музыч- вечны, непрыемны. А. чалавек. Акаянная па акіяналогіі.
АКЛАД1, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Размер
нае суправаджэнне. Спяваць пад а. раяля. Пад душа. 1. Ужыв. як лаянкавае, асуджальнае
заработнай
платы. Павысіць а.
слова
(разм.).
Адыдзіся
ад
мяне,
акаянны!
а. дажджу (перан.: пад шум дажджу). || прым.
АКВАЛАНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Устройства
АКЛАД2, -у, М -дзе, м. Металічнае
акампавементны, -ая, -ае.
АКАМПАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; для дыхання чалавека пад вадою. || прым. пакрыццё паверхні абразоў. Залаты а. || прым.
акладны, -ая, -ае.
-руй; незак., каму-чаму. Выконваць акампане- аквалішпшы, -ая, -ае.
АКВАЛАНГІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
АКЛАДЗІСТЫ, -ая, -ае: акладзісгая барамент.
АКАМПАНІЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спартсмен, які плавае з аквалангам. || ж. да — шырокая i густая барада.
АКЛАДНЬІ, -ая, -ое: акладны ліст — афіМузыкант, які акампаніруе. || ж. акампанйгга- аквалшгістка, ( -і, ДМ, -тцы, мн. -і, -тах. ||
прым. акваланпсцкі, -ая, -ае.
цыйнае паведамленне аб аблажэнні падаткам,
рка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.).
АКВАМАРЬІН, -у, м. Каштоўны камень страхоўкай i пад.
АКАМЯНЕЛАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. акамянелы.
зеленавата-блакітнага колеру. || прым. акваАКЛАДКЙ, -'i, мн. -'i, -ей, ж. Прыстасаван2. Акамянелая жывёліна. Адкапаць а.
не ў плузе для пераварочвання пласта зямлі,
АКАМЯНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які пераўтва- марышшы, -ая, -ае.
АКВАНАЎГ, -а, М -ўце, мн. -ы, -аў, м. Да- адвал.
рыўся ў камень. А. ствол дрэва. 2. перан. НеАКЛЁІЦЬ, -ею, -еіш, -еіць; -еены; зак.,
рухомы, безжыццёвы, змярцвелы. А. позірк. А. следчык мора, які робіць нагляданні пад ватвар. || наз. акамянеласць, -і, ж. (да 2 знач). дой. || ж. акванаўпш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. што. Toe, што i абклеіць. А. сцены новымі
АКВАРЫУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Штучны шпалерамі. || незак. аклейваць, -аю, -аеш, -ае.
АКАМЯНЁЦЬ гл. камянець.
АКАНАПАЦІЦЬ, -пачу, -паціш, -паціць; вадаём або шкляная пасудзіна з вадой для || наз. аклейванне, -я, н. i аклейка, -і, ДМ
-пачаны; зак., што. Пазатыкаць, пазабіваць трымання рыб, водных жывёлін i раслін. 2. -йцы, ж.
АКЛІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
пазы, шчыліны мохам, пакуллем i пад. А. перан. Памяшканне t з празрыстымі сценамі
хату. А. вокны. || незак. акашшачваць, -аю, (разм.). || прым. акварыумны, -ая, -ае (да 1 зак., каго (што). Крыкнуўшы, спыніць, падазнач.). Акварыумнае рыбаводства.
зваць. А. на вуліцы знаёмага. \\ незак. аклікаць,
-асш, -ае.
АКВАРЭЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. -аю, -аеш, -ае.
АКАНШД, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Дашчаная
Мастак, які піша акварэллю. || ж. акваАКЛІМАТЫЗАВАЦЦА, -зуюся, -зуешся,
ці жалезная створка для прыкрыцця знадво-зуецца; -зуйся; зак. i незак. Прыстасавацца
рку акна. Зачыніць аканіцы. || прым. акжшчны, рэлісткл, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
АКВАР&ЛЬ, -І, Ж. 1. Клеявыя фарбы, якія
(прыстасоўвацца) да новага асяроддзя, новага
-ая, -ае. А. кручок.
AKAHÓM, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). разбаўляюцца вадой. Пісаць акварзялю. 2. клімату. || наз. акліматызацыя, -і, ж. || прым.
Кіраўнік гаспадаркі ў панскім маёнтку. || ж. Карціны або малюнак, напісаныя такімі фар- акліматызацыйны, -ая, -ае.
аканомка, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак. || прым. бамі. Выстаўка акварэлей. || прым. акварэльны, АКЛІМАТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
-ая, -ае. А. жывапіс. А. гшртрэт.
аканомскі, -ая, -ае.
-зуй; -заваны; зак. i незак., каго-што. ПрыАКВАТОРЫЯ, -і, ж. (спец.). Паверхня ва- стасаваць (прыстасоўваць) да новага асяродАКАНТАВАЦЬ, -ТОВАЧНЫ, -ТОЎВАНдаёма, водны ўчастак. А. порта.
НЕ гл. кантаваць.
дзя, новага клімату. || наз. акліматызацыя, -і,
АКВЕДЎК, -а, мн. -і, -аў, м. Маставое збу- ж. || прым. акліматызацыйны, -ая, -ае.
АКАНТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, мн. -і,
-товак, ж. 1. гл. кантаваць. 2. Палоска, якой даванне з каналам або трубаправодам для паAKHÓ, -а, мн. вокны / (з ліч. 2, 3, 4) акны,
акантаваны малюнак, табліца i пад., кант (у 2 дачы вады цераз роў, цясніну i пад.
акон, вокнам, н. 1. Праём у сцяне будынка
знач.).
АКЁНЦА гл. акно.
для святла i паветра, a таксама рама са
АКАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. 1.
АЙНУЦЬ, -ну, -неш, -не; акінь; -нуты; шклом, якая закрывае гэты праём. Дом на
Выкапаць i заняць акоп (акопы). Салдаты зак., каго-што. Кінуць, пакінуць без увагі, шэсць акон. 2. перан. Адтуліна, прасвет у чым-
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АКРАПЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., кагон., выхад, доступ да чаго-н. А. паміж дамамі.
А. ў балоце (астатак вадаёма ў выглядзе што. Toe, што i крапіць.
адкрытага паглыблення). А. ў шырокі свет. ||
АКРАСА, -Ы, Ж. (разм.)- 1. Аздоба, упрыпамянш. акенца i шюнц*, мн. -ы, -аў, н. (да 1 гожанне. Слова — а. мастацкага твора. 2.
знач., разм.)- || прым. ажонны, -ая, -ае (да 1 Скорам, тлушч, яхімі запраўляюць страву; заАКРЫВЁЦЬ гл. крывець.
знач.).
краска. Заправіць страву акрасай.
АКРЬІДЫ, -аў. У выразе: карміццж ажрыАКОВАЧНЫ гл. акаваць.
АКРАСІЦЬ, акрашу, акрасіш, акрасіць;
АКОВЫ, акоў. 1. Даўней: кайданы. 2. пе- акрашаны; зак., каго-што. 1. Toe, што i за- дамі (кніжн. i іран.) — бедна харчавацца, гаран., наго або якія. Toe, што скоўвае, абмя- красіць. А. боршч смятанай. 2. Зрабіць веся- ладаць [акрыды — від ядомай саранчы].
АКРЫЛІЦЦА,
акрылюся,
акрылішся,
жоўвае, звязвае дзейнасць (высок.). A. pa лейшым, больш цікавым (жыццё, існаванне i
акрыліцца; зак., чым (высок.). Toe, што i
tented.
пад.). Чым-небудзь а. жыццё'. \\ незак. акрашнатхніцца. А. надзеяй. || незак. акрыляцці,
АКОЛЕЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. 1. Toe, што ваць, -аю, -аеш, -ае.
i ваколіца (у 2 знач.). Абляцела аколійу важная АКРОПАЛЬ, -я, мн. -і, -аў, м. У старагрэ- -яюся, -яешся, -яецца. І| наз. ікрыленне, -я, н.
АКРЫЛІЦЬ, акрылю, акрыліш, акрыліць;
навіна. 2. Плот t з варотамі ў канцы вёскі
часкіх гарадах: цэнтральная ўмацаваная чаакрылены; зак., каго (што} (высок.). Toe, што
(ycT.).J прым. акалічны, -ая, -ае.
стка, звычайна на ўзгорку. Афінскі а.
АКОЛЫШАК, -шка, мн. -шкі, -шкаў, м.
АКРЎГА, -і, ДМ -рузе, мн. -i, -руг, ж. 1. i натхніць. || незак. акрыляць, -яю, -яеш, -яе.
Частка некаторых галаўных убораў — абадок, Адміністрацыйна-палітычнае,
гаспадарчае, || наз. агаіыленне, -я, н.
АКРЫЦЦА, -ыюся, -ыешся, -ыецца; зак.
да якога прымацоўваецца верх i які непасрэд- вайсковае i пад. падраздзяленне дзяржаўнай
на аблягае галаву. Шапка з чырвоным аколы-тэрыторыі. Нацыянальная а. Выбарчая а. Тэры-1. Накрыцца, ахінуцца чым-н. А. пледам. 2.
перан.
Пакрыцца, агарнуцца. Вішня цветам
шкам.
тарыяльная а. 2. Toe, што i наваколле (у 2
АКОЛЬНІЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. У знач.)- Вядомы на ўсю акругу. || прым. акрылася. Смуткам акрыліся вочы. || незак.
шфывшцці, -аюся, -аешся, -аецца.
Старажытнай Русі: адзін з вышэйшых ба- акруговы, -ая, -ае (да 1 знач.)АКРЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
ярскіх чыноў.
АКРЎГЛАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. акруглы. 2.
каго-што. 1. Накрыць, ахінуць. А. плечы цёAKÓHHE, -я, н., зб. Вокны. Хадзіць пад Што-н. акруглае; выпукласць. А. плячэй.
аконнем.
АКРУГЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў круглым. плай коўдрай. 2. Пакрыць, агарнуць. Жыта
маладое поле ўсё акрша. Шэры туман акрыў
АКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Укрыцце для А. твар.
лугавіну. || незак. акрываць, -аю, -аеш, -ае.
стральбы ў выглядзе рова з насыпам. СтраАКРУГЛЁЦЬ гл. круглець.
АКРЫЙЛЫ, -ая, -ае. 1. Які паправіўся,
ляць з акопаў. || прым. акопны, -ая, -ае. Ако- А£РУГЛІЦЦА, акруглюся, акруглішся,
пная вайна (пазіцыйная; разм.).
акругліцца; зак. 1. Стаць круглым, акруглым. ажыў, паздаравеў. 2. перан. Бадзёры, з прыўАКОПВАННЕ гл. акапаць.
Ён акругліўся, папаўнеў. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). знятым настроем, духам.
АКРЫЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. 1.
АКОПВАЦЦА, -ЦЬ гл. акапацца, -ць.
Выразіцца ў круглых лічбах. Рахунак
AKÓPBAHHE, -ВАЦЬ гл. акарыць.
акругліўся. 3. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Дасягнуць Прыйсці ў ранейшы нармальны стан пасля
АКОРД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Гар- значнага памеру (разм.). Капітал акругліўся. || хваробы, якога-н. бедства i пад., ачуняць, набрацца сіл. А. на волі. 2. перан. Ажыць душой.
манічнае спалучэнне некалькіх музычных гу- незак. акругляцца, -яюся, -яешся, -яецца.
АКРЭДЫТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
каў рознай вышыні. Узяць а. на баяне. ЗаАКРУГЛІЦЬ,
акруглю,
акругліш,
ключны а. (таксама перан.: заключнае дзеян- акругліць; акруглены; зак., што. 1. Зрабіць -таваны; зак. i незак., каго (што) (спец.). Нане). || прым. ажорддвы, -ая, -ае.
круглым, акруглым. А. губы. 2. Выразіць у значыць (-начаць), накіраваць (-роўваць)
АКОРДНЫ, -ая, -ае (спец.). Які выконва- круглых лічбах. А. суму. Акругленыя лічбы. \\ каго-н. прадстаўніком пры замежным урадзе,
ецца па дагавору, здзельны. Акордная работа. незак. акругляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. акруг- пасольстве, у міжнароднай арганізацыі, прэсцэнтры. А. у якасці пасла. Акрэдытаваныя жуАкордная плата.
ленне, -я, н.
AKÓT, -у, М акоце, м. Роды кошкі i некаАКРЎГЛЫ, -ая, -ае; Які мае круглую фор- рналісты. || наз. іжрэдытаванне, -я, н. i ікрэдыгацыя, -і, ж.
торых іншых жывёлін (казы, авечкі, зайчыхі). му. А. твар. || наз. ажругласць, -і, ж.
АКРЭДЫТЬІЎ, -тыва, мн. -тывы, -тываў,
АКОЎВАННЕ, -ВАЦЬ, АКОЎКА гл. акаАКРЎЯОІАСЦЬ, -і, ж. 1. У матэматыцы:
ваць.
замкнёная крывая, усе пункты якой роўна ад- м. Грашовы дакумент, у якім змяшчаецца
распараджэнне
адной крэдытнай установы
АКР, акра, мн. -ы, -аў, м. Зямельная мера далены ад цэнтра. 2. Лінія вымярэння акругдругой аб выплаце каму-н. пэ^най сумы іролых паверхняў i прадметаў. А. шара.
ў некаторых краінах, роўная 4047 м2.
АКРУЖНЫ, -ая, -óe. Які размешчаны ва- шай. | прым. акрэдытыўны, -ая, -ае.
АКРАБАТ, -а, М -баце, мн. -ы, -аў, м.
АКР^СЛЕНЫ, -ая, -ае. Які трывала ўстаЦыркавы гімнаст, a таксама наогул спар- кол чаго-н.; абходны, кружны. Акружная даляваўся^ ясны, выразны. А. план дзеянняў. ||
тсмен; які займаецца акрабатыкай. || ж. рога.
акрабатка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
АЕРУЖЬІЦЬ, акружу, акружыш, акру- наз. акрэсленжсць, -і, ж.
АКРЗСЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ліцца;
акрібацкі, -ая, -ае.
жыць; акружаны; зак. 1. каго-што. РазмясАКРАБАТЬІЗМ, -у, м. Акрабатычны спорт ціцца, стаць вакол каго-, чаго-н., утварыўшы зак. 1. Стаць бачным, выдзеліцца. У тумане
у выкананні гімнастычных практыкаванняў.
круг або замкнёную лінію. А. армію непрыя- акрэсліўся будынак. 2. Набыць ясны, выразны
АКРАБАТЫКА, -І, ДМ -ТЫЦЫ, Ж. Цыркацеля. А. участак прысадамі. 2. перан., каго характар. Выразна акрэсліліся погляды пісьменвая гімнастыка, a таксама від спартыўнай (што) чым. Стварыць вакол каго-н. якія-н. ніка. || незак. акрэслівацца, -аецца.
АКРЗСЛІЦЬ, -ЛЮ, -ЛІШ, -ЛІЦЬ; -лены; зак.,
пмнастыкі. || прым. акрабатычны, -ая, -ае.
умовы, устанавіць тыя ці іншыя адносіны. А.
АКРАВАК, -раўка, мн. -раўкі, -раўкаў, м. бацькоў увагай i клопатамі. 3. каго (што) кім. што. 1. Дакладна вызначыць межы чаго-н. А.
Абрэзак, кавалак лыка, скуры i пад. Рукавіцы Наблізіць да каго-н. якіх-н. асоб, стварыўшы кола абавязкаў. 2. Даць азначэнне чаму-н.
з акраўкаў аўчыны. || прым. акраўкавы, -ая, з ix групу блізкіх людзей. А. сябе аднадумцамі. Выразна а. прадмет. || незак. акрэсліваць, -аю.
-ае.
|| незак. жкружжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. -аеш, -ае.
АКСАМІТ, -у, М -м'іце, м. Шаўковая ткаАКРАВЁРШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Верш, у акружэнне, -я, н.
АКРЎТНЫ, -ая, -ае. 1. Свавольны, жор- ніна з мяккім, гладкім i густым ворсам. ||
якім пачатковыя літары радкоў складаюць
сткі. А. чалавек. А. характар. 2. Безвыходны, прым. аксжм'гпшы, -ая, -ае / Аксамгпіы, -ая,
якое-н. слова або фразу.
АКРАЕК, -райка, мн. -райкі, -райкаў, м. цяжкі. Трапіць у акрутнае становішча. || наз.-ае. Аксамітавая сукенка. Аксамітная трава
(перан.).
(абл.). 1. Край чаго-н. А. тканіны. А. хмары. акрутшісць, -і, ж.
АКСАМІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
АКРУЦІЦЦА, акручуся, акруцішся, акру2. Toe, што i акравак. Палавік з акрайкаў. \\
ціцца; зак. (разм). Toe, што i абкруціцца. || Стужка з аксаміту, кавалачак аксаміту.
прым. жкрайкжвы, -ая, -ае.
АКСАМІІДСТЫ, -ая, -ае (разм.). Падобны
АКРАЕЦ, -райца, мн. -райцы, -райцаў, м. незак. акручвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АКРУЦІЦЬ, акручу, акруціш, акруціць; на аксаміт, мяккі, далікатны. Аксаміцістая
Кавалак хлеба, адрэзаны ад непачатага краю.
скура.
|| наз. аксаміцістасць, -і, ж.
Мець свой а. хлеба. || памянш. ажрайчыж, -а, акручаны; зак., каго-што. Toe, што i абАКСЕЛЕРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м.
круціць (у 1, 3 i 4 знач). || незак. якручваць,
мн. -і, -аў, м.
Дзіця, падлетак, які вызначаецца раннім разАКРАМЙ, прыназ. з Р. 1. За выключэннем, -аю, -аеш, -ае.
АКРЫВАВІЦЦА, -ваўлюся, -вавішся, -ва- віццём. || ж. акселераткл, -і,ДМ -тцы, мн. -і,
не лічачы каго-, што-н.; апрача. На рэчцы, а.
-так (разм.). | прым. акселерацкі, -ая, -ае.
жанчын, нікога не было. 2. У дадатак да каго-, віцца; зак. Вымазацца крывёю, стаць акрыАКСЕЛЕРАЦЫЯ, -і, ж. (спец.) Паскарэнчаго-н. А. дарослых у зале бшо многа дзяцей. 0ваўленым. А. ў бойцы. || незак. акрымўліваіййі,
не фарміравання, росту, развіцця. || прым.
Акржмя таго, у знач. пабочн. — да таго ж. -аюся, -аешся, -аецца.
ажселерацыйны,
-ая, -ае.
Акрамя таго, нам трэба было наведаць хво- АЕРЫВАВІЦЬ, -ваўлю, -вавіш, -вавіць;
рага.
АКСЕЛЬБАНТЫ, -аў, адз. -бант, -a, М
-ваўлены; зак., каго-што. Заліць, вымазаць
АКРАМЯНЁЦЬ гл. крамянець.
крывёю. А. твар. || незак. акрываўліваць, -аю, -нце, м. Наплечныя шнуры на мундзір (у генералаў, афіцэраў генеральнага штаба, штаб-аеш, -ае.
АКРАПІЦЬ гл. крапіць.
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ных афіцэраў i ад'ютантаў розных рангаў у
некаторых арміях).
АКСЕСУАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Дробны
прадмет, дэталь сцэнічнага абсталявання
(спец.). 2. перан. Пабочная з'ява, дэталь, якія
дапаўняюць што-н., ствараюць фон для галоўнага (у жывапісе, скулытгуры, літаратуры).
|| прым. шсесуірны, -ая, -ае.
АКСІД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. (спец.)
Toe, што i акісляльнік. || прым. ажсідны, -ая,
-ае.
АКСІДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -рус; -руй;
-раваны; зак. i незак., што (спец.). Акісліць
(-ляць) паверхню металічных вырабаў для
засцярогі ад карозіі або надання прыгожага
знешняга выгляду. Л. серабро. | наз. шсідзіроўкж, -і, ДМ -ўцы, ж. i аксідзіраванне, -я,
н.
АКСІДЗІРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. (спец.).
1. гл. аксідзіраваць. 2. Аксідзіраваны слой на
паверхні чаго-н.
АКСІЁМА, -ы, мн. -ы, -сіём, ж. Палажэнне, якос не патрабуе доказу i прымаецца ў
якасці зыходнага прынцыпу якой-н. тэорыі
(спец.), a таксама (перан.) наогул палажэнне,
якое прымаецца без доказу; бясспрэчная
ісціна. | прым. аксіяматычны, -ая, -ае.
АКСІЯМАТЫЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. гл.
аксіёма. 2. Бясспрэчны, зразумелы без доказаў. Ц наз. ажсіяматычнасць, -і, ж.
AKT, -a, М акце, мн. -ы, -аў, м. 1. Адзінкавае праяўленне якой-н. дзейнасці, дзеянне,
учынак. Тэрарыстычны а. 2. Закончаная частка драматычнага твора, спектакля. Другі а.
п 'есы. 3. Закон, устанаўленне дзяржаўных органаў або грамадскіх арганізацый. 4. Дакумент, запіс аб якім-н. юрыдычным факце.
Скласці а. аб праверцы. Абвінаваўчы а. || прым.
актавы, -ая, -ае.
АКТАВА, -ы, мн. -ы, -таў, ж. (спец.). 1.
Восьмая ступень гамы, a таксама інтэрвал
паміж бліжэйшымі аднайменнымі гукамі рознай вышыні. 2. Вельмі нізкі бас. 3.
Васьмірадковая страфа, у якой першыя
шэсць радкоў аб'яднаны дзвюма перакрыжаванымі рыфмамі, a два апошнія — сумежнай
рыфмай. || прым. актаўны, -ая, -ае.
АКТУАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі важны
для гэтага моманту. Актуальная тэма. 2. Які
салраўды існуе, праяўляецца ў рэчаіснасці;
супрацы. патэнцыяльны (кніжн.). || наз.
актуальнасць, -і, ж.
АКТЬІВІЗАВАЦЦА, -зуюся, -зуешся, -зуецца; -зуйся; зак. i незак. Стаць (станавіцца)
больш актыўным, дзейным. || наз. актывізацыя, -і, ж.
АКТЫВІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны ; зак. i незак., каго-што. Выклікаць
(выкліхаць) актыўнасць; зрабііхь (рабіць)
актыўным. А. дзейнасць камісіі. \\ наз. актывізацыя, -і, ж.
АКТЫВІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Той, хто належыць да актыву1, дзейны член
якога-н. калектыву. || ж. актывістка, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так. || прым. актышсцкі, -ая, -ае.
АКТЬІЎ1, -ыву, м. Найбольш дзейная,
ініцыятыўная частка калектыву, арганізацыі.
Партыйны а.
АКТЬІЎ2 -ыву, м. (спец.). Вартасць наяўнай i даўгавой маёмасці, што належыць
прадпрыемству; проція. пасіў. Запісаць у а. ||
прым. актыўны, -ая, -ае. А. баланс.
АКТЬІЎНЫ1,
-ая,
-ае.
1.
Дзейны,
энергічны; супрацьл. пасіўны. А. прапагандыст
новых ідэй. Актыўна (прысл.) працаваць. 2.

Які хутка развіваецца. А. працэс у лёгкіх. \\ наз.
актыўшсць, -'йж.
АКТЬІЎНЬГ гл. актыў2.
АКТЙТ, -a, М актэце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Музычны твор для васьмі выканаўцаў з самастойнымі партыямі для кожнага. 2. Ансамбль
3 васьмі выканаўцаў. || прым. жктэтаы, -ая,
-ае.
АКЎЛА, -ы, мн. -ы, акул, ж. Б^йная драпежная марская рыба. || прым. акулады, -ая,
-ае.
АКУЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што (сітвд.). Прышчапіць (прышчэпліваць) да дзікай расліны
вочка культурнай расліны. А. дзічку. || наз.
акуліршанне, -я, н. i ажуліроўка, -і, ДМ -ўцы,
ж.
АКУЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Урач,
спецыяліст па хваробах вачэй. || ж. акулістка,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. ікулісцкі,
-ая, -ае.
АКУЛЬТЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; зак., што (спец.). Зрабіць культурным (у
4 знач.). || незак. акультурваць, -аю, -аеш, -ае;
наз. ікультуршшне, -я, н. А. дзікіх раслін.
АКУЛЙР, -а, мн. -ы, -аў, м. У аптычным
прыборы: частка, накіраваная да вока,
назіральніка. А. тэлескопа. || прым. ікулярны,
-ая, -ае.
АКУЛЙРЫ, -аў. Аіггычная прылада з
дзвюх лінз, якая служыць для выпраўлення
недахопаў зроку або засцярогі вачэй ад пашкоджання. А. для блізарукіх. Сонцаахоўныя а.
|| прым. ажуляряы, -ая, -ае. Акулярнае шкло.
АКУМУЛЯТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыстасаванне для накаплення энергіі з мэтай далейшага яе выкарыстання. Электрычны а. ||
прым. акумуляггарны, -ая, -ае.
АКУНЎЦЦА, -нуся.-нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. гл. акунуць.
2. перан. Цалкам аддацца чаму-н. 3 галавой а.
ў работу. || незак. акунацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АКУНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. Апусціць у
вадкасць. A. у ваду галаву. || незак. акунаць,
-аю, -аеш ; -ае. || звар. акунуццд, -нуся,
-нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; незак. акунішца, -аюся, -аешся, -аецца.
АКЎНЬ, -я, мн. -і, -ёў, м. Азёрна-рачная
рыба сямейства акунепадобных з чырванаватымі ніжнімі плаўнікамі. || прым. якунёвы, -ая,
-ае. Акунёвая юшка. Сямейства
акунёвых
(наз.).
АКУПАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
Удзельнік акупацыі, захопнік. || прым. акупанцкі, -ая, -ае.
АКУПАЦЫЯ, -і, ж. Гвалтоўны захоп чужой тэрыторыі ваеннай сілай. Гады акупацыі.
|| прым. акупшційны, -ая, -ае. Акупацыйныя
войскі.
АКУШРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што. Правесці (-водзіць) акупацыю чаго-н.
АКУПІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -упіцца;
зак. Аплацііша (пра выдаткі). Затраты на будоўлю акупяццр. Намаганні акупяцца (перан.).
|| незак. акушіяцца, -яецца / акуплівацца, -аецца.
АКУПІЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; -уплены;
зак., што. Вярнуць што-н. патрачанае, выдаткаванае. А. расходы. || незак. якупляць, -яю,
-яеш, -яс / Акупліваць, -аю, -аеш, -ае.
АКЎПНАСЦЬ, -і, ж. Здольнасць, магчымасць акупіцца. А. будаўніцтва.
АКЎРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Недакурак, рэшткі выкуранай ці недакуранай папяросы, цыгары.
АКУРАТ, прысл. (разм.)- Якраз, дакладна.
Прыбылі а. к 12 гадзінам.

АКУРАТНЫ, -ая, -ае. 1. Які захоўвае парадак, дакладнасць; спраўны. А. чалавек. 2. Старанна, спраўна зроблены, дакладны. Акуратная работа. Акуратна (прысл.) працаваць.
Акуратна (прысл.) апранацца (старанна i чыста). 3. ажуржтна, прысл. Дакладна, рэгулярна.
Акуратна кожны дзень прыходзілі газеты. 4.
ажуратаа. Асцярожна
(разм.).
Акуратна
распытаць, даведацца пра справы. || наз.
акуратнасць, -і, ж. (да 1 i 2 знач.).
АКУРАТЬІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
(разм.)- Акуратны чалавек. || ж. акуратыспса,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
АКУРЬІЦЬ, -уру, -урыш, -урыць; -ураны;
зак., каго-што. Абдаць дымам з якой-н. мэтай. А. памяшканне. А. пчол. || незак. ікурваць,
-аю, -аеш, -ае; наз. ажурванне, -я, н.
АКЎСТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Спецыяліст
у галіне акустыкі (у 1 знач). 2. Работнік, які
абслугоўвае гукаўлоўныя апараты.
АКЎСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Раздзел
фізікі, які вывучае гукавыя з'явы. 2. Чутнасць
гукаў (музыкі, гутаркі i пад.) у якім-н. памяшканні. А. тэатральнай залы. || прым. акустычяы, -ая, -ае.
АКЎЦЬ, -ую, -уеш, -уе; -уём, -уяце,
-уюць; -уты; зак., што чым. Toe, што i акаваць. А. сундук жалезам.
АКЎЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Прылада для
акучвання.
АКЎЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; зак.,
што. Узрыхліўшы глебу, абгарнуць ёю што-н.
А. бульбу. || незак. акучваць, -аю, -аеш, -ае;
наз. акучванне, -я, н.
АКУШ^Р, -а, мн. -ы, -аў, м. Урач, спецыяліст па акушэрству.
АКУШ^РКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Асоба сярэдняга медыцынскага персаналу,
спецыялістка па акушэрству (у 2 знач.).
АКУШ^РСГВА, -а, н. 1. Раздзел медыцьшы, прысвечаны пытанням урачэбнай дапамогі пры цяжарнасці, родах i ў пасляродавы перыяд. Лекцыі na акушэрству. 2. Дзейнасць акушэра, акушэркі, аказанне дапамогі
пры родах. || прым. акушэрскі, -ая, -ае.
АКЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Выканаўца ролей у спектаклях. || ж. актрыса, -ы, мн. -ы,
-рыс. || прым. ашдёрскі, -ая, -ае. Акцёрская
поза (перан.: ненатуральная).
АКЦЁРСТВА, -а, н. 1. Прафесія акцёра. 2.
перан. Прытворства, пазіраванне ў паводзінах
(разм.).
АКЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што (спец.). Скласці
(складаць) акт з мэтай засведчыць наяўнасць
ці адсутнасць чаго-н. || зак. таксама заакціравадь, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
АКЦЬІЗ, -у, м. Ускосны падатак на тавары
шырокага спажывання i паслугі, які ўваходзіць у ix кошт i складае частку бюджэту
краіны. || прым. акцызны, -ая, -ае.
мн. -і, -цый, ж. Каштоўная
папера, якая сведчыць аб узносе пэўнага паю
ў прадпрыемства i дае права яе ўладальніку
на ўдзел у прыбытках гзтага прадпрыемства.
Скупіць акцыі. Акцыі падняліся (цана на ix
узрасла). 0 Акцыі чые падаюць (або павышаюцца) — падае (або павышаецца) уплыў,
роля каго-н. у чым-н. || прым. акцыянерыы,
-ая, -ае. А. капітал. Акцыянернае таварыства.
АКЦЫЯ 2 , -і, ж. (кніжн.). Дзеянне, накіраванае на дасягненне пэўнай мэты. Дыпламатычная а.
АКЦЫЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Уладальнік
акцый1, саўладальнік акцыянернага прадпрыемства. J прым. акцыянерскі, -ая, -ае.
АКЦЭНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Націск у слове, a таксама знак націску
(спец.). Зрабіць а. на чым-н. (перан.: падкрэсліваючы, звярнуць увагу на што-н.;
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кніжн.).
2.
Асаблівасці
вымаўлення,
уласцівыя тым, хто гаворыць на чужой мове.
| прым. акцэнтны, -ая, -ае (да 1 знач.).
АКЦЭНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. i незак., што. 1. Паставіць (ставіць) акцэнт (у 1 знач.) на чым-н. (спец.). 2.
перан. Вылучьшь (-чаць), падкрэсліць (-ліваць) якую-н. думку ў выказванні (кніжн.). А.
увагу на больш важным, істотным.
АКЬІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Народны паэтпясняр (у казахаў, кіргізаў). || прым. акынсігі,
-ая, -ае.
АКЬІШ, выкя. Вокрык, якім адпуджваюць
курэй, птушак. — Акыш, каб на вас!
АЛАВЙНЫ гл. волава.
АЛАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. Невялікі тоўсты мучны або бульбяны блін, спечаны на патэльні. || памянш. аладачкя, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. аладачны, -ая,
-ае.
АЛАПАТ, -a, М -паце, мн. -ы, -аў, м. Урач,
які лечыць метадамі алапатыі.
АЛАПАТЫЯ, -і, ж. Звычайная сістэма лячэння, названая так у супрацьлегласць гамеапатыі. || прым. алшатычны, -ая, -ае.
АЛАХ, -а, м. У магаметан: бог. 0 Алах яго
ведае (разм., часта жарт.) — невядома, не ведаю.
АЛБАНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Албаніі. ||
ж. албанка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
албанскі, -ая, -ае.
АЛГАРЬІТМ, -у, м. (спец.). Сукупнасць
паслядоўных дзеянняў, правіл для рашэння
пэўнай задачы. А. здабывання кораня. || прым.
алгарытмічны, -ая, -ае.
АЛГЕБРА, -ы, ж. Раздзел матэматыкі, які
вывучае ўласцівасці велічынь, выражаных
літарамі, незалежна ад ix лікавага значэння. ||
прым. алгебраічны, -ая, -ае.
АЛЁ1, злуч. супраціўны. 1. Служыць для супрацьпастаўлення, абмежавання ў знач.
аднак, разам з тым. Хлопец гаварыў па-беларуску, але з моцным польскім акцэнтам. 2. у
знач. наз., нескл., н. Пярэчанне, перашкода
(разм.)- Ніякіх але!
АЛЁ2, часц. 1. сцвярджальная. Ужыв. пры
сцвярджэнні або згодзе з чым-н. Усё mym? —
Але. 2. узмацняльная. Ужыв. пры здзіўленні,
захапленні, абурэнні i пад. Але ж i мароз!
АЛЕАГРАФІЯ, -І, Ж. Даўні спосаб узнаўлення карцін, намаляваных алейнымі фарбамі. || прым. алеаграфічны, -ая, -ае.
АЛЕАНДР, -а, м. Паўднёвая вечназялёная
кустовая расліна з чырвонымі, ружовымі або
белымі кветкамі. || прым. алеацдравы, -ая, -ае.
АЛЕБАРДА, -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -аў, ж.
Старажытная зброя ў выглядзе кап'я з прымацаванай да яго фігурнай сякеркай. || прым.
алебардлы, -ая, -ае.
АЛЕБАСТР, -у, м. Дробназярністы будаўнічы гіпс. | прым. алебастравы, -ая, -ае.
АЛЕГОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Іншасказальнасць, выказванне адцягненага паняцця
пры дапамозе канкрэтнага мастацкага вобраза. Гаварыць алегорыямі (няясна, з малазразумелымі намёкамі на што-н.)- || прым.
алегарычны, -ая, -ае; наз. алегарычнасць, -і,
ж.
АЛЁГРА (спец.). 1. прысл. Хутка, ажыўлена
(пра тэмп выканання музычных твораў). 2.
наз. нескл., н. Музычны твор або яго частка ў
такім тэмпе.
АЛЁІСТЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў сабе
многа алею, тлусты. А. сланечнік. || наз.
алеісгасць, -і, ж.
АЛЁЙ, -ю, м. Тлушч з насення раслін.
Сланечнікавы а. Какосавы а. Канапляны а. ||
прым. алейны, -ая, -ае; наз. алейнасць, -і, ж.

АЛЁЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i
алейшчык.
АЛЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. алей. 2. Выкананы фарбамі, расцёртымі на алеі, звязаны з
выкарыстаннем такіх фарбаў. А. жывапіс.
Алейная фарба. 3. Які дае алей (пра расліны).
Алейныя культуры.
АЛЁЙНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Прадпрыемства па вырабу алею.
АЛЁЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па вырабу алею, алейнік.
АЛЕКСАНДРЬІТ, -у, М -рыце, м. Каштоўны камень, які змяняе свой колер ад ізумруднага (днём) да цёмна-чырвонага (пры штучным асвятленні).
АЛЕНЕГАДОВЕЦ, -доўца, мн. -доўцы,
-доўцаў, м. Спецыяліст па аленегадоўлі.
АЛЕНЕГАДОЎЛЯ, -і, ж. Развядзенне аленяў як галіна жывёлагадоўлі. || прым. аленегадоўчы, -ая, -ае. Аленегадоўчая гаспадарка.
АЛЁНІНА, -ы, ж. Мяса аленя як ежа.
АЛЁНІХА, -і, мн. -і, -ніх, ж. Самка аленя.
АЛЁНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Парнакапытная
жвачная млекакормячая жывёліна з галінастымі рагамі. || прым. алеыевы, -ая, -ае.
АЛЕНЯВОД, -а, М -дзс, мн. -ы, -аў, м.
Toe, што i аленегадовец.
АЛЕНЯНЙ / АЛЕНЯНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. Дзіця аленя.
АЛЕРГЁН, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Раздражняльнік, які выклікае алергію.
АЛЕРГІЯ, -і, ж. (спец.). Павышаная адчувальнасць арганізма да якога-н. рэчыва, што
выклікае хваравіты стан. || прым. алерпчны,
-ая, -ае.
АЛЕЎТЫ, -аў, адз. алеут, -a, М -уце, м.
Паўночная
народнасць,
карэннае
насельнііггва Алеуцкіх i Камацдорскіх астравоў.
|| ж. алеутка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
алеуцкі, -ая, -ае.
АЛЁШНІК, -у, м. 1. Зараснік альхі, альховы лес. 2. Альховыя дровы. Воз алешніку. ||
прым. алешніійшы, -ая, -ае.
АЛЁШЫНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. Лісцевае дрэва сямейства бярозавых; вольха.
АЛЁЯ, -і, мн. -і, алей, ж. Дарога, абсаджаная з абодвух бакоў дрэвамі, кустамі; прысады, дарожка ў парку або ў садзе. Бярозавая
а. || памянш. алейка, -і, ДМ -йцы, мн. -і,
алеек, ж. || прым. жлейны, -ая, -ае.
АЛЖЬкРЦЫ, -аў, адз. -рац, г рца, м. Насельніцтва Алжыра. || ж. алжырка, -і, ДМ
-рцы, мн. -і, -рак. || прым. алжырскі, -ая, -ае.
АЛІБІ, нескл., н. (спец.). Знаходжанне абвінавачанага ў момант, калі адбывалася
злачынства, у другім месцы як доказ невінаватасці ў злачынстве. Даказаць сваё а.
АЛІВА, -ы, мн. -ы.^аліў, ж. i АЛІЎКА, -і,
ДМ -ўцы, мн. -і, алівак, ж. Вечназялёнае
дрэва, масліна, a таксама яго плод. || прым.
цпўкмы, -ая, -ае. А. колер (жоўта-зялёны з
карычневым адценнем). Аліўкавая галінка
(сімвал міру).
АЛІГАРХ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Правіцель
алігархіі (у 1 знач.). 2. Пра прадстаўніка манапалістычнага капіталу.
АЛЕГАРХІЯ, -І, Ж. 1. У старажытнасці i ў
сярэднія вякі: дзяржава, заснаваная на панаванні арыстакратычных вярхоў. 2 Палітычнае
i эканамічнае панаванне невялікай групы
прадстаўнікоў манапалістычнага капіталу.
Фінансавая а. || прым. аліпфхічны, -ая, -ае.
АЛІГАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Амерыканскі
i ўсходнеазіяцкі кракадзіл.
АЛІЗАРЬІН, -у, м. Фарбавальнае рэчыва,
ужыв. для фарбавання тканін, вырабу мастацкай фарбы, у паліграфіі. || прым. алізарынавы,
-ая, -ае. Алізарынавае чарніла.

АКЦ—АЛТ
АЛІЛЎЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (іран.).
Чалавек, які празмерна ўсхваляе каго-,
што-н., наносячы гэтым шкоду справе.
АЛІЛЎЯ, выкл. У царкоўным богаслужэнні:
хвалебны малітоўны выгук.
АЛІМЁНТШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
(разм.)- Той, хто плаціць аліменты.
АЛІМЁНТЫ, -аў. Матэрыяльныя сродкі
(ірошы), якія па закону ідуць на ўтрыманне
непрацаздольных дзяцей або бацькоў ад
асобы, што звязана з імі адносінамі роднасці
i жыве асобна. Плаціць а. \\ прым. аліментны,
-ая, -ае.
АЛІМП, -а, м. 1. (з вялікай літары). У стараірэчаскай міфалогіі: гара, дзе знаходзіліся
багі; збор багоў. 2. перан. Кола абраннікаў
якога-н. аб'яднання, таварыства. Літаратурны а. || прым. алімшйскі, -ая, -ае.
АЛІМПІЕЦ, -п'ійца, мн. -пійцы, -п'ійцаў,
м. 1. У старажытнагрэчаскай міфалогіі: бог,
жыхар Алімпа. 2. Спартсмен — удзельнік
Алімпійскіх гульняў (разм.)АЛІМПІЙСКІ, -ая, -ае. 1. гл. алімп /
алімпіяда. 2. У выразах: 1) алімпійскія гульні — усенародныя гульні ў старажытнай Грэцыі ў гонар бога Зеўса, якія наладжваліся
адзін раз у 4 гады паблізу Алімпіі, a таксама
сучасныя міжнародныя спаборніцтвы па ўсіх
асноўных відах спорту; 2) алімпійскі спакой — велічны, непарушны, поўны спакой.
АЛІМПІЙДА, -ы, М -дзе, мн. -ы, -піяд, ж.
1. У старажытнай Грэцыі: прамежак у 4 гады
паміж алімпійскімі гульнямі. 2. Алімпійскія
гульні. Белая а. (зімовая). 3. Спартыўныя, тэаіральныя i пад. спаборніцтвы. || прым. алімпіядны, -ая, -ае / алімпійскі, -ая, -ае (да 1 i 2
знач.). Алімпійскі медаль. Алімпійскі агонь (факел, які запальваецца ад сонечных прамянёў у
Алімпіі i дастаўляецца эстафетай на месца
правядзення алімпійскіх гульняў; агонь, запалены ад гэтага факела i які гарыць у чашы на
працягу правядзення гэтых гульняў). Алімпійскі чэмпіён.
АЛГЎКАВЫ гл. аліва1.
АЛКАГАЛІЗМ, -у, м. 1. Цяжкае хранічнае
захворванне, якое выклікаецца злоўжываннем
спіртнымі напіткамі. Лянэнне ад алкагалізму.
2. Toe, што i п'янства. Барацьба з алкагалізмам. || прым. алкягалічны, -ая, -ае.
АЛКАГОЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
хварэе на алкагалізм, п'яніца. || ж. алкагалічка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
АЛКАГОЛЬ, -ю, м. 1. Аднаатамны спірт
(спец.). 2. Наогул віно, спіртныя напіткі. ||
прым. алкагольны, -ая, -ае.
АЛМАЗ, -а / -у, м. 1. -у. Празрысты каштоўны камень, які сваім бляскам i цвёрдасцю перавышае ўсе іншыя мінералы. 2. -а.
Інструмент ддя рэзання шкла ў выглядзе вострага куска гзтага каменя, устаўленага ў ручку; шкларэз. || прым. алмазны, -ая, -ае.
АЛОВАК, алоўка, мн. алоўкі, алоўкаў, м.
Toe, што i карандаш. Каляровыя алоўкі. ||
прым. алоўкавы, -ая, -ае.
АЛТАЙЦЫ, -аў, адз. -таец, -тайца, м. Народ, які складае асноўнае насельніцтва Горна-Алтайскай Рэспублікі, якая ўваходзіць у
склад Расійскай Федэрацыі. || ж. алтайкя, -і,
ДМ -йцы, мн. -і, -таек. || прым. алтайскі, -ая,
-ае.
АЛТАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Усходняя,
узвышаная частка хрысціянскага храма (у
праваслаўнай царкве аддзеленая ад агульнага
памяшкання іканастасам). 2. Даўней: месца,
на якое ўскладаліся ахвярапрынашэнні. Прынесці сваё жыццё на а. бацькаўшчыны (перан.:
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эгаізм. || прым. альтруіспгшы, -ая, -ае; наз.
жльтруістычнасць, -і, ж.
АЛЫРУІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн). Той, хто кіруецца пачуццямі альтруізму. || ж. альтрукткя, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
ахвяраваць сваім жыццём у імя радзімы; вы- -так. || прым. жльтруісцжі, -ая, -ае.
сок.). || прым. йгпфны, -ая, -ае.
АЛЬТЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
АЛФАВІТ, -a, М -вше, мн. -ы, -аў, м. 1.
Сукупнасць літар дадзенай сістэмы пісьма, Музыка, што іграе на альце. | ж. ільтысткж,
-і,
ДАІ -тцы, мн. -і, -так.
размешчаных ва ўстаноўленым парадку. БелаАЛЫЭРНАТЬІВА -ы, мн. -ы, -тыў, ж.
рускі а. 2. Парадак літар, прыняггы ў азбуцы.
Напісаць прозвішчы супрацоўнікаў паводле ал- (кніжн.). 1. Неабходнасць выбару аднаго з
фавіта. 3. наго. Указальнік, пералік чаго-н. двух або некалькіх магчымасцей, рашэнняў.
па парадку літар азбукі. A уласных імін. \ 2. Кожная з такіх магчымасцей. Знайсці альтэрнатыву чаму-н. \ прым. альіэрнатыўны,
прым. алфшгпш, -ая, -ае.
AJIXtMK, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто зай- -ая, -ае.
АЛЬФА, -ы, ж. Назва першай літары ірэмаецца алхіміяй.
АЛХІМІЯ, -і, ж. Данавуковы напрамак у часкага алфавіта. 0 Ад жльфы да жмегі
хіміі: пошукі спосабаў ператварэння простых (кніжн.) — ад пачатку да канца. Альфа i
металаў у каштоўныя пры дапамозе фан- амега чаго (кніжн.) — аснова, сутнасць, сатастычнага філасофскага каменя. Ц прым. мае галоўнае ў чым-н.
АЛЬФА-... Першая частка складаных слоў
АЛЫЧА, -ы, ж. Паўднёвае пладовае дрэва, у складзе некаторых тэрмінаў: альфа-часціцы
блізкае да слівы, a таксама плод гэтага дрэва. (ядры атама гелію), альфа-прамяні (адзін з відаў выпрамянення радыеактыўных ядзер),
| прым. алычош, -ая, -ае.
АЛЬБАТРОС, -а, мн. -ы, -аў, м Вялікая аяьфа-pacnad (вьшзяленне альфа-часціц пры
марская птушка атрада буравеснікаў з доўгай самаадвольным распадзе атамных ядзер).
АЛЬХОВЫ гл. вольха.
дзюбай i вузкімі крыламі.
АЛЬЙНС, -у, м. (кніжн.). Саюз, аб'яднанАЛЬБІНОС, -а, мн. -ы, -аў, м Жывая
істота, валасяное (пер'евае, поўсцевае) по- не. Міжнародны кааператыўны а.
крыва якой пазбаўлена пігментаў. || ж. альАЛЬЙС, -у, м. Шматгадовая травяністая
біносжж, -i, ДМ -носцы, мн. -і, -сак. || прым. трапічная расліна з тоўстым мясістым лісцем,
•льбіносаш, -ая, -ае.
якая выкарыстоўваецца ў медыцыне. | прым.
АЛЬБО, злун. (разм.). Toe, што i або.
альясаш, -ая, -ае.
АЛЬБОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Сшытак з
АЛЮМІШЙ, -ю, м. Хімічны элсмент,
тоўстай паперы ў пераплёце для малюнкаў, лёгкі. коўкі серабрыста-белы метал. || прым.
фатаграфій, якіх-н. калекцый i пад. Сямейны ілюмініеіы, -ая, -ае.
a. А. для марак. 2. Кніжнае выданне з рэпраAJI1ÓP, -у, м. Спосаб хады, бегу каня (гадукцыямі карцін, малюнкаў, фатаграфій i пад. лоп, рысь i пад.). U прым. алюрвы, -ая, -ае.
А. з краявідамі Памччыны. Архітэктурны а\
АЛЯПАВАТЫ, -ая, -ае. Няўмела, безгуспрым. альбошш, -ая, -ае.
тоўна, груба зроблены. А. малюнак. | наз. аляАЛЬВАС, -у, м. (разм). Toe, што i альяс. | панггасцц -і, ж.
прым. ілыасііы, -ая, -ае.
AMA3ÓHKA, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж
АЛЬКОЎ, -кова, мн. -ковы, -коваў, м.
1. У старажытнагрзчаскай міфалогіі: прадНіша ў сцяне для ложка. | прым. ількоўш,
стаўніца ваяўнічага племені жанчын. 2. Жан-ая, -ае. Алькоўная фіранка.
у спецыяльным касцюме для
АЛЬМА-МАТЭР, нескл., ж. (кніжн). Уні- чына-коннік
верхавой язды. 3. Доўгая сукенка для верхаверсітзт, інстытут, у якім вучыўся.
вой язды. Імчаліся конна жанчыны ў чорных
АЛЬМАНАХ, -а, мн. -і, -аў, м. Неперыяды- амазонках. || прым. амазовсжі, -ая, -ае.
чны зборнік з мастацка-лпаратурнымі,
АМАЛАДЗІЦЦА, -ладжуся, -лодзішся, -лопстарычнымі ці публіцыстычнымі творамі
розных аўтараў-сучаснікаў. || прым. алышшп- дзіцца; зак. 1. Стаць больш маладым (па
жыццяздольнасці, па выгляду i пад.) 2. (7 i 2
вы, -ая, -ае (уст.).
ас. не ўжыв.). Стаць абноўленым па складу
АЛЫІІЙСКІ, -ая, -ае. 1. прым. да Алыіы. членаў чаго-н. Калектыу амаладзіўся. || незак.
2. Высакагорны. Альпійская расліннасць.
амалоджмцці, -аюся, -аешся, -аецца; наз.
АЛЫПНАРЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Участак амжлоджшшне, -я, н. | наз. амаладжэнве, -я,
саду або парку ў выглядзе камяністай горкі, н.
засаджаны высакагорнай расліннасцю.
АМАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лодзіш, -лодзіць;
АЛЫПНІЗМ, -у, м. Від спорту, звязаны з
-лоджаны; зак. 1. каго-што. Зрабіць больш
узыходжаннем на высокія горныя вяршыні. | маладым
(па жыццядзейнасці, па выгляду i
прым. алышосцкі, -ая, -ае. А. лагер.
пад.)- 2. што. Увесці больш моладзіў склад
АЛЫПНІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. чаго-н. А. калектыў. || незак. жмалоджвжць,
Спартсмен, які займаецца алыіінізмам. || ж. -аю, -аеш, -ае; наз. амалоджшйше, -я, н. || наз.
алыпшстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
алыгітсцю, -ая, -ае. А. рыштунак.
АМАЛЬ, прысл. Без нечага, мала чаго не
АЛЫПНІЙДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -ніяд /
-ніядаў, ж. Вучэбна-спартыўныя або юбілей- хапае да чаго-н. Ён а. дарослы. Працавалі а.
цэлы дзень.
ныя зборы альпіністаў.
АМАЛЬГАМА, -ы, ж. 1. Вадкі, напаўвадкі
АЛЬТ, -а, мн. альты, -оў, м. 1. Нізкі жаночы або дзіцячы голас. 2. Спявак (спявачка) або цвёрды сплаў якога-н. металу з ртуццю
з такім голасам. 3. Музычны смычковы (спец.). 2. перан. Разнародная сумесь, спалуінструмент, крыху большы за скрыпку, або чэнне чаго-н. (кніжн.). | прым. амжльпйшы,
медны духавы інструмент. || прым. ільтовы, -ая, -ае.
АМАНАЛ, -у, м. Выбуховае рэчыва. | прым.
-ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
АЛЬТАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нах, ж.
АМАНІМІЯ, -і, ж. Гукавое падабенства
Летняя паркавая або садовая пабудова для адпачынку. | прым. альтшпышы, -ая, -ае / слоў пры розніцы значэнняў. || прым. амашмНшы, -ая, -ае.
альтшчны, -ая, -ае.
АМАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі марскі рак.
АЛЬТРУІЗМ, -у, м. (кніжн.). Бескарыслівыя клопаты аб іншых; проціл. || прым. амаржвы, -ая, -ае.

АЛФ—АМЛ

АМАРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які супярэчыць
маралі, пазбаўлены маралі. А. чалавек. А. ўчынак. || наз. амаральвісць, -і, ж.
АМАРТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; зак. i незак., што (спец.). Зрабіць
(рабіць) амартызадыю.
АМАРТЫЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Прыстасаванне для амартызацыі (у 2 знач.). |
прым. амжртызатарны, -ая, -ае.
АМАРТЫЗАЦЫЯ, -і, ж. 1. Паступовае
зніжэнне вартасці маёмасці ў выніку яе
зношвання. 2. Аслабленне сілы ўдараў, штуршкоў i пад. пры дапамозе спецыяльных прылад. || прым. жмартызацыйны, -ая, -ае.
Амартызацыйныя прыстасаванні (рысоры, буферы i пад.).
АМАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. наго i з інф.
Чалавек, які мае схільнасць да чаго-н., захапляецца чым-н. А. музыкі. А. выступаць. 2.
Той, хто займаецца чым-н. у вольны час не
як прафесіянал; любіцель. Садавод-а. Рыбалау-а. | ж. жмжтаркж, -i, flM -рцы, мн. -і, -рак
(да 1 знач.)- | прым. anartpcu, -ая, -ае (да 2
знач.). А. спектакль. Аматарскія правы (у шафёра-аматара).
АМАТАРСТВА, -а, н. Занятак аматара,
аматараў.
АМБА, нескл., ж.; у знан. вык., каму
(разм.). Канец, кончана, смерць, каюк. Бюракратыі а.!
АМБІЦЫЯ, -і, ж. 1. Абвостранае самалюбства, ганарлівасць, фанабэрыстасць. Кідацца
ў амбіцыю (пахрыўдзіўшыся, выказваць незадавальненне, злавацца; разм). 2. звычайна
мн. Прэтэнзіі, дамаганні чаго-н. (неадабр.).
НЫым не абгрунтаваныя амбіцыі. || прым.
жмбіцйішы, -ая, -ае / амбггны, -ая, ае.
АМБОН, -а, м. Узвышанае месца ў царкве
перад іканастасам, з якога чытаюцца пропаведзі. || прым. амбонны, -ая, -ае.
АМБРАЗЎРА, -ы, ж. 1. Адтуліна ў абарончым збудаванні; байніца. 2. Аконны або дзвярны праём (спец.). | прым. жмбразурші, -ая,
-ае.
АМБРОЗІЯ, -і, ж. У грэчаскай міфалогіі:
ежа багоў, якая падтрымлівала вечную маладосць i прыгажосць.
АМБУЛАТОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Лячэбніца для прыходзячых хворых i аказання
даламоп дома. 1 прым. амбулаторны, -ая, -ае.
Амбулаторнае лянэнне.
АМЁГА, -і, ДМ амезе, ж. Назва апошняй
літары грэчаскага алфавіта.
АМЕРЫКАНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м.
Насельнійтва Злучаных Штатаў Амерыкі. \ ж.
жмерыжшкж, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. | прым.
амеріішсжі, -ая, -ае.
АМЕТЬІСТ, -у, М -сце, м. Канггоўны камень фіялетавага або з блахітным адценнем
колеру. || прым. аметыспшы, -ая, -ае.
АМЁЦЦЕ, -я, н., зб. Дробныя рэшткі, кавалачкі каласоў, мякіны i пад., што
атрымліваюцца пры малацьбе i ачыстцы зерня.
АМЁБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Прасцейшая
аднаклетачная жывёліна, якая ў працэсе руху
можа змяняць форму цела. | прым. амебны,
-ая, -ае.
АМІН. 1. часц. Заключнае слова пропаведзі, малітвы ў знач. тах, сапраўды. 2. наз.,
м. (толысі Яадз.), у знач. вык., каму-чаму. Канец (уст.). Цяпер яму а.
АМІЧНЫ гл. ом.
АМІЙК, -у, м. Бясколерны газ з рэзкім
непрыемным пахам, злучэнне азоту з вадародам. 1 прым. жміячны, -ая, -ае.
AMJIĆT, -у, М -леце, м. Яечня з разбоўтаных з малаком i мукой яек. || прым. амлетны,
-ая, -ае.
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АМШАРА,
-Ы, МН. -Ы, -шар
/
АМНІСГЫЯ, -i, ж. Частковае або поўнае
вызваленне ад судовага пакарання асуджа- АМШАРЫНА, -Ы, MM. -Ы, -рын, ж. Toe, што
ных, якое праводзіцца вярхоўнай уладай. Вы- i імшара.
зваліцца па амністыі. \\ прым. ішгістыйны,
АМШЬІЦЬ, -шу; -шыш, -шыць; -шым,
-ая, -ае.
-шыце, -шаць; амшоны; зак., што. Toe, што i
АМНІСЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; абымшыць.
-руй; -раваны; зак. i незак., каго (што). ПрыАМШ&ЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i абыммяніць (-няць) амністыю да каго-н. А. засу- шэлы. Амшэлая старая хата.
джаных.
АМШЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак.
АМОНІЙ, -ю, м. He існуючае ў свабодным Toe, што i абымшэць.
выглядзе злучэнне атамаў азоту i вадароду,
АМЫЛЁННЕ, -я, н. (спец.). Раскладанне
якое валодае ўласцівасцямі металаў. || прым. арганічных злучэнняў вадой або шчолачамі.
амоніевы, -ая, -ае.
А. тлушчаў.
АМОРФНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае крыАМЯЛА, -ы, ж. Шматгадовая вечназялёная
шталічнай будовы (спец.). 2. перан. Бясфор- расліна з белымі ягадамі, якая паразітуе на
менны, расплывісты (кніжн.). || наз. аморф- іншых дрэвах.
насць, -і, ж.
АМЯЛЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
АМПЁР, -а, мн. -ы, -аў i пры падліку пера- ж. Невялікая лясная чубатая птушка з атрада
важна ампер, м. (спец.). Адзінка сілы вераб'іных. || прым. імялушжжвы, -ая, -ае.
электрычнага току. || прым. амперны, -ая, -ае.
АМЯРЦВЁЛЫ, -ая, -ае. Які страціў адчуАМПЕРМЁТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор вальнасць, безжыццёвы. Амярцвелая тканка. \\
для вымярэння сілы электрычнага току.
наз. амярцвеласць, -і, ж.
АМПІР, -у, м. Мастацкі (галоўным чынам
АМЯРЦВЁННЕ, -ВЁЦЬ гл. мярцвець.
у архітэктуры) стыль, які ўзнік у Францыі ў
АМЯРЦВІЦЬ, 1 ас. адз. не ўжыв., -цв'іш,
канцы 18 — пач. 19 ст., заснаваны на іміта- -цв'іць; зак., што. 1. Зрабіць неадчувальным,
цыі антычных узораў. Будынак у стылі а. || безжыццёвым. А. тканку. 2. перан. Выклюпрым. амшрны, -ая, -ае.
чыць з гаспадарчага абароту. А. капітал. || неАМПЛГГЎДА, -ы, ДМ -дзе, ж. (спец.). зак. жмярцвляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. амярРазмах хістання, найбольшае адхіленне цела, цвенне, -я, н.
што хістаецца, ад становішча раўнавагі; розАМЯШЧАНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
ніца межаў, паміж якімі змяняецца якая-н. зак. (разм.). Стаць мешчанінам па настрою,
пераменная велічыня. А. хістання маятніка. учынках. || незак. амяшчаыьвацца, -аюся, -аеА. гадавой тэмпературы. А. крывянога ціску. А.шся, -аецца.
цэн. || прым. амплпудны, -ая, -ае.
АНАБІЁЗ, -у, м. (спец.). Рэзкае зніжэнне
АМПЛУА, нескл., н. Тып акцёрскіх роляў. жыццёвых працэсаў у арганізме з наступным
А. коміка.
аднаўленнем ix пры спрыяльных умовах. ||
АМПУЛА, -ы, мн. -ы, ампул, ж. Герме- прым. анабіятычыы, -ая, -ае / анабіёзны, -ая,
тычна запаяная пасудзіна для захавання -ае.
чаго-н. Лякарства ў ампулах. \\ прым. ампуль- АНАГР, -а, мн. -ы, -аў, м. Дзікі асёл, які
ны, -ая, -ае.
водзіцца ў Пярэдняй, Сярэдняй i ЦэнтральАМПУТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; най Азіі. J прым. анагржвы, -ая, -ае.
-таваны; зак. i незак., што. Зрабіць (рабіць)
АНАКОНДА, -ы, ДМ -ндзе, мн. -ы, -аў, ж.
ампутацыю. А. нагу.
Вельмі вялікіх памераў змяя сямейства ўдаАМПУТАЦЫЯ, -і, ж. Адразанне хворай ваў, якая жыве па берагах^ рэк, азёр Паўднёканечнасці або знешняй часткі органа. А. вай Амерыкі. || прым. анакоцдавы, -ая, -ае.
рукі. || прым. ампутацыйны, -ая, -ае.
АНАЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. (кніжн.). Toe,
АМУЛЁТ, -a, М -леце, мн. -ы, -аў, м. Не- што з'яўляецца падабенствам чаго-н., адпавевялікі прадмет, які носяць забабонныя людзі днасцю з чым-н. || прым. шлагшы, -ая, -ае.
на целе як магічны сродак, нібыта здольны
АНАЛАЙЧНЫ, -ая, -ае. Падобны, такі ж.
засцерагчы ад бяды, хваробы i пад.; талісман. А. выпадак. || наз. ашшжгічшсць, -і, ж.
I прым. амулетны, -ая, -ае.
АНАЛІЗ, -у, м. 1. Метад навуковага даслеАМУЛЁВЫ гл. омуль.
давання шляхам разгляду асобных бакоў,
АМУНІЦЫЯ, -і, ж. (уст.). Паходны ры- уласцівасцей, састаўных частак чаго-н.;
штунак байца (акрамя зброі i адзення). Пры проціл. сінтэз. 2. Усебаковы разбор, разгляд
поўнай амуніцыі (з усім тым, што ваеннаслу- чаго-н. А. новага рамана. 3. Вызначэнне сажачы павінен мець у паходзе). || прым. ставу рэчыва. А. крыві. Хімічны a. O Аналіз
амушчны, -ая, -ае.
матэматычны — адзін з раздзелаў вышэйшай
АМЎРНЫ, -ая, -ае (уст. i жарт.). Любоўны матэматыкі. || прым. аналгппны, -ая, -ае. А.
[ад імя Амура, бога кахання ў антычнай розум (схільны да аналізу). А. метад.
міфалогіі]. Амурныя справы.
АНАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; зак. i незак., што. Зрабіць (рабіць)
АМФІБІЯ, -і, мн. -і, -бій, ж. 1. Пазваночная жывёліна, якая дыхае ў раннім узросце аналіз (у 1 i 2 знач.) чаго-н. А. мастацкі твор.
жабрамі, a ў дарослым стане лёпсімі. 2. Зе- || зак. таксама прааналізлвжць, -зую, -зуеш,
мнаводная расліна. 3. Самалёт для ўзлёту i -зуе; -зуй; -заваны.
пасадкі на вадзе i на сушы, a таксама танк,
АНАЛІТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто
аўтамабіль для руху па сушы i па вадзе. || мае схільнасць да аналітычных разважанняў,
прым. амфябійны, -ая, -ае.
умее добра аналізаваць што-н. 2. Спецыяліст,
АМФІБРАХІЙ, -Я, М. Трохскладовая вер- які займаецца аналізам (у 1 i 3 знач.). Пашавая стапа з націскам на другім складзе. || літычны а. Хімік-а.
прым. амфібрахічны, -ая, -ае.
АНАЛОПЯ, -і, ж. (кніжн.). Падабенства ў
АМФГГЭАТР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У ста- якіх-н. адносінах паміж прадметамі, з'явамі i
ражытных грэкаў i рымлян: збудаванне для паняццямі. Правесці аналогію паміж з'явамі.
Поўная а.
масавых відовішчаў, у якім месцы для гледачоў узвышаліся паўкругам. 2. У сучасным тэАНАЛОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Высокі столік
аіры: рады крэслаў, размешчаныя ў зале за з пакатым верхам, на які ў царкве кладуць
партэрам, a таксама частка залы, дзе яны раз- кнігі, абразы i іншыя прадметы. || прым.
мешчаны.
шалойны, -ая, -ае.
АМІІіАЛЫ, -ая, -ае. Які аброс мохам. АмАНАЛЫ, -аў. Запіс найСольш значных падзей па гадах, летапіс. У аналах гісторыі (пешалыя хаты.
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ран.: аб чым-н. значным, гераічным, што
ўвайшло ў гісторыю; высок.).
АНАМАЛІЯ, -і, ж. (кніжн.). Адхіленне ад
нормы, ад агульнай заканамернасці; нялравільнасць. Магнітная а. Анамаліі ў развіцці арганізма. || прым. шамалыш, -ая, -ае.
АНАМАСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. У мовазнаўстве: сукупнасць уласных імён мовы. 2.
Раздзел мовазнаўства, які вывучае ўласныя
імёны. || прым. анамастычны, -ая, -ае.
АНАМНЕЗ, -у, м. (спец.). Сукупнасць
медыцынскіх звестак, атрыманых шляхам
апытання таго, хто абследуецца, a таксама
тых, хто яго ведае. Псіхіятрычны а. || прым.
ашмнестычны, -ая, -ае.
АНАНАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Паўднёвая
травяністая расліна з прадаўгаватым духмяным i сакавітым плодам, a таксама плод гэтай
расліны. || прым. аяанасны, -ая, -ае / адашсавы, -ая, -ае.
АНАНІЗМ, -у, м. Ненармальнае задавальненне палавой цягі раздражненнем палавых
органаў.
АНАНІМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). AyTap, які ўтойвае сваё прозвішча, a таксама
літаратурны твор без указання прозвішча аўтара.
АНАНІМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж.
(разм. неадабр.). He падпісанае аўтарам
пісьмо, якое паведамляе пра каго-н. нешта
непрыемнае, крыўднае, выкрывае каго-н. i
пад.
АНАНІМНЫ, -ая, -ае. Без указання прозвішча аўтара. Ананімнае пісьмо. А. мастацкі
твор. || наз. ашшмнасць, -і, ж.
АНАНІМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.
пагард.). Той, хто піша ананімныя пісьмы. ||
ж. ашшмшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
АНАНСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
-саваны; зак. i незак., што (кніжн.). Зрабіць
(рабіць) анонс.
АНАПЕСТ, -а, М -сце, м. Трохскладовая
вершаваная стапа з націскам на апошнім
складзе. || прым. анапестычны, -ая, -ае.
АНАРХІЗМ, -у, м. Грамадска-палітычная
плынь, якая адмаўляе любыя формы дзяржаўнай улады i прапаведуе неабмежаваную свабоду асобы. | прым. анархічны, -ая, -ае.
АНАРХІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Прыхільнік анархізму, член анархічнай арганізацыі. || ж. анархістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
-так. || прым. wapxicmti, -ая, -ае.
АНАРХІЯ, -І, Ж. 1. Уласцівае анархізму адмаўленне дзяржаўнай улады; безуладдзе. 2.
Адсутнасць арганізаванага кіравання. А. вытворчасці. || прым. анархічны, -ая, -ае.
АНАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны; зак. i незак., што (спец.). Скласці
(складаць) анатацыю чаго-н. || зак. таксама
праанатаваць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны.
АНАТАМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст па
анатоміі.
АНАТАМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. i незак., каго-што. Разрэзаць (разразаць) труп для навуковых або судова-медыцынскіх мэт.
АНАТАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. (спец.).
Кароткі выклад зместу кнігі, артыкула i пад. ||
прым. анатацыйны, -ая, -ае.
АНАТОМІЯ, -і, ж. Навука пра будову жывых арганізмаў; будова арганізма, органа. А.
чалавека. А. мозгу. \\ прым. анатамічны, -ая,
-ае. А. атлас.
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AHA—АНТ
АНАФЕМА, -Ы, JVC. Пракляцце, адлучэнне
ад царквы, цялер часам ужыв. як лаянка.
Лбвяшнаць анафему каму-н.
АНАХРАНІЗМ, -у, м. (кніжн.). 1. Перажытак мінулага. 2. Памылковае аднясенне з'яў,
падзей адной эпохі да другой; хранічная недакладнасць. || прым. ашхрашчны, -ая, -ае;
наз. анахранічнасць, -і, ж.
АНГАЖЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. i незак., каго (што) (уст.).
1. Прапанаваць (-ноўваць) ангажэмент камун. 2. Запрасіць (-прашаць) на танец. Л. на кадрылю.
АНГАЖЭМЁНТ, -а, М -нце, м. (уст.). Запрашэнне артыстаў на працу на пэўны тэрмін
па дагавору. Атрымаць а.
АНГАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяльнае
памяшканне ддя стаянкі i рамонту самалётаў,
верталётаў i пад. || прым. ангарны, -ая, -ае.
АНГІНА, -ы, ж. Запаленне слізістай абалонкі зева, міндалін. || прым. анпнны, -ая, -ае.
АНГЛАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Чалавек, які захапляецца ўсім англійскім. || ж.
аягламаыка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
англаманскі, -ая, -ае.
АНГЛАФІЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.).
Прыхільнік усяго англійскага. || ж. англафілка, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак. || прым. англафільскі, -ая, -ае.
АНГЛАФОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Чалавек, які ненавідзіць усё англійскае. || ж. англафобка, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак. || прым.
аяглафобскі, -ая, -ае.
АНГЛІКАНСН, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны да пануючай у Англіі разнавіднасці пратэстанцкай рэлігіі. Англіканская царква. 2. Які
адносіцца да такой царквы. А. святар.
АНГЛІЦЬІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Слова ці
моўны выраз, запазычаны з англійскай мовы.
АНГЛРІАНЕ, -чан, адз. -чанін, -а, м. Народ, які з'яўляецца асноўным насельніцтвам
Вялікабрытаніі. || ж. англічшя, -і, ДМ -нцы,
мн. -і, -нак. || прым. англійскі, -ая, -ае.
АНДАНТЭ (спец.). 1. прысл. Павольна,
плаўна (пра тэмп выканання музычнага
твора). 2. наз., нескл., н. Музычны твор або
частка яго ў такім тэмпе.
АНДАРАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Саматканая
паласатая або ў клетку спадніца. Святочны а.
|| прым. андарачны, -ая, -ае.
АНДАТРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Грызун з каштоўным футрам, a таксама яго футра. Шапка з андатры. || прым. андатравы, -ая, -ае.
АНЕКДАТЫЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. анекдот.
2. Падобны на анекдот, малапраўдзівы. А. выпадак. \\ наз. анекдатычнасць, -і, ж. (да 2
знач.).
АНЕКДОТ, -a, М -доце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Кароткі забаўны, смешны расказ з нечаканай
развязкай. Пра яго хадзілі анекдоты. 2. перан.
Смешнае здарэнне (разм.). Са мною здарыўся
а. || прым. аяекдатычны, -ая, -ае.
АНЕКСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што. Зрабіць (рабіць)
анексію чаго-н.
АНЁКСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. (кніжн.).
Насільнае далучэнне якой-н. краіны або яе
часткі да іншай краіны. || прым. анексійны,
-ая, -ае.
АНЕМІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. анемія. 2. Малакррўны, вялы, бледны. А. выгляд. \\ наз.
анемічнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
АНЕМІЯ, -і, ж. (спец.). Малакроўе. ||
прым. анеючны, -ая, -ае.
АНЕСТЭЗІЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
Урач, спецыяліст па анестэзіялогіі.

АНЕСГЭЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; зак. i незак., што (спец.). Выклікаць
(-клікаць) анестэзію (у 1 знач.), абязболіць
(-больваць).
АНЕСГЭЗІЯ, -і, ж. (спец.)- 1. Аслабленне,
страта адчувальнасці. 2. Абязбольванне. Мясцовая а. || прым. анестэтычны, -ая, -ае.
АНЕСГЭЗІЯЛОПЯ, -і, ж. (спец.). Раздзел
медыцыны, які займаецца абязбольваннем. ||
прым. анестэзіялапчны, -ая, -ае.
АНЁЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У рзлііійных
уяўлсннях: звьшшатуральная істота, служыцель Бога i яго пасланец да людзей (малюецца ў выглядзе крылатага хлопчыка). 2. Ласкавы зварот да каго-н. (уст., разм.). А. мой. 0
Дзень алёля (уст.) — імяніны. || памянш. анёлак, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. || прым. жвёльсій,
-ая, -ае. А. характар (вельмі добры).
АНІ, прысл. Зусім, ніколькі. He баяўся ён
смерці ані. А. нічога не ведае.
АНІВОДНЫ, -ая, -ае (разм.). Hi адзін. Я
не чуў пра цябе аніводнага благога слова.
АНІДЗЁ, прысл. (разм.). Нідзе, зусім нідзе.
А. не бачыу такога хараства.
АНІЗВАННЯ, прысл. (разм.). Зусім, аніколькі. А. не спаў у тую трывожную ноч.
АНІКОЛІ, прысл. (разм.). Зусім ніколі, век.
Такой вайны на зямлі а. не будзе.
АНІКОЛЬЮ, прысл. (разм.). Toe, што i
ніколькі.
АНІЛІН, -у, м. Арганічнае злучэнне —
алеістая вадкасць, якая выкарыстоўваецца
пры вырабе лякарстваў, фарбавальнікаў, выбуховых рэчываў i інш. || прым. аншнавы, -ая,
-ае. Анілінавыя фарбы.
АНІМАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Мастак, жывапісец або скульптар, які паказвае ў сваіх творах жывёл. || ж. жнімалісткж, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так.
АНІМІЗМ, -у, м. Сістэма ўяўленняў пра
існаванне ў чалавека, жывёлы, расліны, прадметаў духа, душы; ад>гхаўленне сіл i з'яў прыроды. I прым. анімістычны, -ая, -ае.
АНІС, -а / -у, м. 1. -а. Аднагадовая травяністая эфіраалейная расліна сямейства парасонавых з насеннем, якое мае рэзкі саладкаваты пах. 2. -у. Гатунак яблыкаў. || прым.
ашсавы, -ая, -ае. Анісавыя кроплі. А. алей.
АНІСАЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. Toe, што i
аніс (у 2 знач.). 2. Гарэлка, настоеная на
анісе (у 1 знач.).
AHDCTÓ, анікога, М ані аб ш , займ. адмоўны (разм.). Зусім ніхто. Праўды а. не абвергне.
АНІЧОГА, прысл. (разм.). Зусім нічога. Перапалоханы а. не мог сказаць.
АНіЧУЦЬ, прысл. (разм.). Зусім не. А. не
баліць.
АНІШТО, анічога, М ані аб чым, займ.
(разм.). Зусім нішто.
АНІЙК, прысл. (разм.)- Ніяк, зусім ніяк. He
магу а. я з тпабой пагадзіцца.
АНІЙЮ, -ая, -ае (разм.). Зусім ніякі. Доўга
пра яго не было аніякіх звестак.
АНКАЛОПЯ, -і, ж. Медыка-біялагічная
навука аб пухлінах, ix распазнаванні i лячэнні. || прым. анкалапчны, -ая, -ае. А. дыспансэр.
АНКЁТА, -ы, ДМ -кеце, мн. -ы, -кет, ж. 1.
Апытальны ліст для атрымання якіх-н. звестак пра таго, хто яго залаўняе. Запоўніць анкету. 2. Збор звестак шляхам атрымання адказаў на пэўныя пытанні (кніжн.). Правесці ў
цэху анкету. | прым. анкегаы, -ая, -ае.
АНКЕТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. i незак., што (кніжн.)- Сабраць
(збіраць) якія-н. звесткі шляхам правядзення
анкет (у 2 знач.). || зак. таксама пржанжетаваць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны. || наз.
алкетавашіе, -я, н.

АНКОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач, спецыяліст па анкалогіі.
АНОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Дадатны электрод; супрацьл. катод. || прым.
анодны, -ая, -ае.
AHÓHC, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). Папярэдняя аб'ява (пра гастролі, спектакль, канцэрт, лекцьпо i пад.). || прым. анонсны, -ая,
-ае.
АНСАМБЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Зладжанасць, стройнасць частак адзінага цэлага, a
таксама само такое цэлае. Архітэктурны а. 2.
Калектыў, адпаведны склад спевакоў, музыкантаў i пад. А. песні i танца. || прым.
ансамблевы, -ая, -ае.
АНТАГАНІЗМ, -у, м. Непрымірымая супярэчнасць. Класавы а. || прым. антагашстілны,
-ая, -ае.
АНТАГАНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Непрымірымы праціўнік. || ж. штапйпспыі,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. антагішсцкі,
-ая, -ае.
АНТАЛАГІЧНЫ1, -ая, -ае. 1. гл. анталогія1.
2. Створаны ў духу антычнай лірыкі (спец.).
Анталагічная паэзія.
АНТАЛАЙЧНЫ2 гл. акгалогія2.
АНТАЛОПЯ1, -і, ж. Зборнік выбраных
мастацкіх твораў розных аўтараў. А. беларускай паэзіі. || прым. анталшічны, -ая, -ае.
АНТАЛОПЯ2, -і, ж. Вучэнне аб быцці, характары i структуры рэчаіснасці. || прым. анталіпчны, -ая, -ае.
АНТОНАЎКА, -і, ДМ, -ўцы, мн. -і, -навак,
ж. Сорт позніх кіслых яблыкаў.
AHTÓHIM, -а, мн. -ы, -аў, м. У мовазнаўстве: слова, процілеглае па значэнню другому
слову, напр. «белы» i «чорны», «дабро» i «зло»
i пад. || прым. антжлімічлы, -ая, -ае.
АНТРАКТ, -у, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Кароткі перапынак паміж дзеямі спектакля ці
аддзяленнямі канцэрта. 2. Невялікі музычны
твор для выканання паміж дзвюма дзеямі
оперы, п'есы. || прым. антржжтны, -ая, -ае.
АНТРАПА... Першая частка складаных
слоў са знач. які мае адносіны да чалавека,
яго вывучэння, напр. антрапагеаграфія, антрапагенез, антрапаметрыя.
АНТРАПАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб біялаіічнай прыродзе чалавека. || прьш. аытрапалжпчны, -ая, -ае.
АНТРАПАМАРФІЗМ, -у, м. (спец.). Перанясенне чалавечых псіхалагічных уласцівасцей на з'явы прыроды, жывёл, прадметаў, a
таксама ўяўленне багоў у выглядзе людзей. ||
прым. антрапамарф'ічны, -ая, -ае.
АНТРАПАНІМША, -і, ДМ -міцы, ж. Раздзел анамастыкі, які вывучае антрапонімы,
заканамернасці ix узнікнення, развіцця i
функцыяніравання. || прым. антрапаяімічны,
-ая, -ае.
АНТРАПАНІМІЯ, -і, ж. Сукупнасць антрапонімаў. || прым. антршййпмічны, -ая, -ае.
АНТРАПОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па антралалогіі.
АНТРАПОНІМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Любое
ўласнае імя, якое можа мець чалавек. || прым.
ангршшнімічіш, -ая, -ае.
АНТРАЦЬІТ, -у, М -цыце, м. Лепшы гатунак каменнага вугалю. || прым. антрацытавы,
-ая, -ае / жятрацытны, -ая, -ае.
АНТРАША, нескл., н. Лёгкі скачок уверх у
балетных танцах, у час якога танцор ударае
некалькі разоў нагой аб нагу. Выкідваць а.
(перан.: рабіць мудрагелістыя рухі нагамі;
разм.).
АНТРЭКОТ, -у, М -коце, мн. -ы, -аў, м.
Адбіўная катлета з міжрэбернай часткі ялавічыны. || прым. ангрэкотны, -ая, -ае.
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АНТРЭПРЭНЁР, -a, мн. -ы, -аў м. Прыва- зму. || ж. антыфяшыспыі, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
тны тэаіральны прадпрыемец. || прым. жнтрэ- -так.
АНТЫФАШЬІСЦЫ, -ая, -ае. Накіраваны
прэнёрсжі, -ая, -яе.
АНТРЭСОЛІ, -ей / -яў, адз. -соль, -і, ж. 1. супрадь фашызму. A. рух.
Верхні паўпаверх дома. 2. Род балкона ўнуАНТЬкХРЫСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
АНЯМЁЦЬ гл. нямець.
іры высокага памяшкання. 3. Насціл пад 1. У хрысціянскай міфалогіі: вораг Хрыста,
АНЯМЁЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
столлю для захоўвання рэчаў. || прым. жн- які нібыта з'явіцца перад так званым «канцом
свету». 2. Ужыв. як лаянкавае слова (разм. зак., каго-што. Зрабіць падобным на немцаў
трэсолыш, -ая, -ае.
па мове, звычаях. || незак. анямечваць, -аю,
АНТЫ..., прыстаўка. Утварае назоўнікі i уст.).
АНТЫЦЁЛЫ, -цел, адз. антыцела, -а, н. -аеш, -ае. || звар. анямечыцца, -чуся, -чышся,
прыметнікі са знач. процілегласці, варожасці,
незак. анямечвацца, -аюся, -аешся,
накіраванасці супраць каго-, чаго-н. i пад., (спец.). Складаныя бялкі — рэчывы, якія -чыцца;
ўтвараюцца ў арганізме пры ўвядзенні ў яго -аеіша. || наз. ашшсчанне, -я, н.
напр. антынародны, антырэлігійны, антыграAÓPTA, -ы, ДМ -рце, мн. -ы, аорт / -аў, ж.
чужародных рэчываў i нейтралізуюць ix шкомадскі.
Самая буйная, галоўная артэрыя, якая жывіць
АНТЫАЛКАГОЛЬНЫ, -ая, -ае. Супраць- днае дзеянне.
АНТЫЦЫКЛОН, -у, м. (спец). Зона аутэрыяльнай кроўю органы цела. || прым.
алкагольны, накіраваны супраць алкагалізму.
арртавы, -ая, -ае, аортны, -ая, -ае / аарўстойлівага павышанага атмасфернага ціску, тальны,
Антыалкагольная прапаганда.
-ая, -ае.
АНТЫБІЁТЫЫ, -аў, адз. антыбіётык, -а, якая знаходзіцца паміж цыклонамі. || прым.
АПАВІЦЬ, апаўю, апаўеш, апаўс; апаўём,
м. Рэчывы біялагічнага паходжання, здоль- антыцыжлошш, -ая, -ае, аятыцыклашчны, -ая, апаўяце, апаўюць; апав'іў, -віла, -ло; апавіты;
ныя падаўляць жыццядзейнасць хваробатвор- -ае / жытыцыкланальны, -ая, -ае.
зак., каго-што. 1. Абвіць, абматаць каго-,
АНТЬ№іЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да што-н. чым-н. Стужка апавіла галаву дзяўных мікраарганізмаў. || прым. антыбіятычны,
гісторыі i культуры старажытных ірэкаў i ры-ая, -ае.
чыны. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Пакрыць
АНТЫПСТАРЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які супя- млян. Антычная літаратура. Антычнае маз усіх бакоў, ахутаць (дымам, туманам i пад.),
стацтва. || наз. антычнасць, -і> ж.
рэчыць гісторыі, прынцыпам гістарызму.
ахапіць. Лагчыну i лес апавіў туман. Лёгкі сум
АНТ^НА, -ы, мн. -ы, -тэн, ж. Частка pa- апавіў сэрца. || незак. апавіваць, -аю, -аеш,
АНТЫКВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Аматар або
Abie- i тзлевізійнай устаноўкі, якая служыць -ае. || звар. апавіцца, апаўюся, апаўешся,
прадавец антыкварных прадметаў.
АНТЫКВАРНЫ, -ая, -ае. 1. Старадаўні i для выпраменьвання радыёхваль пры пера- апаўецца; апаўёмся, f алаўяцеся, апаўюцца;
каштоўны. Антыкварная ваза. 2. Які мае дачы або для ix улоўлівання ў час прыёму. апавіўся, -вілася, -лося; незак. аішвівацціі,
Тэлевізійная а. || прым. антэішы, -ая, -ае -аюся, -аешся, -аецца.
адносіны да гандлю старадаўнімі рэчамі. А.
(спсц.).
магазін. || наз. аетыквармсць, -і, ж.
АПАВЯДАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
АНЎ, выкл. (разм.)- 1. Ужыв. для выражэн- хто апавядае, расказвае што-н. || ж. апажяАНТЫКВАРЫЙТ, -у, М -рыяце, м., зб.
ня
закліку
або
прымушэння
да
дзеяння.
Ану,
Антыкварныя рэчы.
дальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. апавядальАНТЫЛОПЫ, -лоп , адз. антылопа, -ы, ж. за косы ды на лугі! 2. Адпаведнае словам ніцкі, -ая, -ае.
«адвяжыся»,
«адстань»
i
пад.
Ану
цябе,
МакНазва розных відаў парнакапытных жвачных
АПАВЯДАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які апавядае
што-н., апісвае якія-н. падзеі. А. жанр. А.
млекакормячых сямейства пустарогіх (сарны, сім!
АНУЛЯВАЦЬ,
-люю,
-люеш,
-люе;
-люй;
сказ (у граматыцы: не пытальны). || наз. іпасайгакі, джэйраны i пад.). || прым. аятылопны,
-ляваны; зак. i незак., штпо. Аб'явіць (-яў- •w,fiHbHafHbt - i , ж.
-ая, -ае.
ляць)
несапраўдным,
скасавадь
(касаваць).
А.
АПАВЯДАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. НеАНТЫМОНІЯ, -і, ж.: разводзіць антымоніі
(разм. жарт.) — займацца глупствам, пустой дагавор. || наз. анулявшше, -я, н. i ануляцыя, вялікі мастацкі эпічны твор як жанр. Зборнік
-і,
ж.
апавяданняў. 2. Славеснае паведамленне пра
балбатнёй.
АНЎЧА, -ы, мн. -ы, ануч, ж. 1. Кавалак якія-н. падзеі, з'явы. Хлапчукоў захаплялі апаАНТЫПАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Непрыемны,
якой-н.
тканіны
(звычайна
старой).
А.
для
вяданні камандзіраў пра ваенныя паходы.
які выклікае антыпатьпо. Ён мне а. || наз.
мыцця падлогі. 2. Парванае, паношанае, стаАПАВЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., аб
шггышітьічнасць, -і, ж.
рос адзенне (разм.). Сабралася многа розных чым. Расказваць, паведамляць аб чым-н.
АНТЫПАТЫЯ, -і, ж. Пачуццё непрыяз- ануч. 3. Кавалак тканіны для абгортвання
АПАВЯСЦІЦЬ, -вяшч^, -вясц'іш, -вясшць;
насці, нясхільнасці да каго-н.
ног. 4. мн. Пра ўборы, строі (разм. неадабр.)АНТЫПОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м., чый Яна тполькі i думае пра анучы. 5. перан. Бяз--вясцім, -весціце, -вясцяць; -всшчаны; зак.,
каго
(што) (афіц.). Паведаміць аб чым-н., даабо каму (кніжн.)- Чалавек, процілеглы каму- вольны, бесхарактарны чалавек. A., a не хлан. па перакананнях, густах, уласцівасцях. || пец. || памянш. анучка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, весці да ведама каго-н. А. усіх аб сходзе. || незак. ашшяшчаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. алавяпрым. антыподны, -ая, -ае.
-чак, ж. (да 1 i 3 знач.). || прым. анучны, -ая, шчэнне, -я, н. II прым. апавяшчалыіы, -ая, -ае.
АНТЫРЭЛІГІЙНЫ, -ая, -ае. Накіраваны -ае (да 1, 2 i 3 знач.).
АПАВЯШЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
супраць рзлігіі. Антырэлігійная прапаганда.
АНЎЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. ЖанАНТЫСАНГГАРНЫ, -ая, -ае. Які супярэ- чына, якая цікавіцца толькі ўборамі, анучамі Той, хто апавяшчае, аб'яўляе што-н. 2.
чыць патрабаванням санітарыі, брудны i (у 4 знач.; разм. неадабр.). 2. Скупшчыца Традыцыйны персанаж класічных трагедый,
шкодны для здароўя. Антысанітарныя ўмовы. ануч, рыззя (уст.). || м. анучнік, -а, мн. -і, -аў. які апавяшчае аб падзеях за сцэнай (уст.). ||
ж. апавяшчалыгіца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым.
АНТЫСЕМІТ, -a, М -м'іце, мн. -ы, -аў, м.
АНЎЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. (разм.)- ашшяшчалыііцкі, -ая, -ае.
Чалавек, які непрыязна адносіцца да яўрэяў. || Toe, што i ануча (у 1, 2 i 3 знач.).
АПАГАНІЦЬ гл. паганіць.
ж. аіггысеміткя, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
АНФАС, прысл. Тварам да таго, хто
АПАГЁЙ, -я, м. 1. Пункт арбіты Месяца
АНТЫСЕМГГЬкЗМ, -у, м. Нацыянальная глядзіць. Сфатаграфавацца а. || прым. ая- або штучнага спадарожніка Зямлі, найбольш
нянавісць да яўрэяў, якая штучна ствараецца фасны, -ая, -ае.
аддалены ад Зямлі; проціл. перыгей (спец.). 2.
з мзтай распальвання нацыянальнай розні. ||
АНФІЛАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -лад, ж. перан. Вышэйшая ступень, росквіт чаго-н.
прым. антысеміцкі, -ая, -ае.
Доўгі скразны рад пакояў у грамадскіх (кніжн.). У апагеі славы. || прым. алагейны,
АНТЫСЁПТЫК, -у, мн. -і, -аў, м. (спец.)- будынках, палацах. || прым. анфіладны, -ая, -ая, -ае.
Абеззаражвальны сродак. || прым. аятысеп-ае.
АПАГОДЗІЦЦА, -дзіцца; безас; зак.
тычны, -ая, -ае.
АНЧАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Трапічнае паў- (разм.)- Toe, што i распагодзіцца. К вечару
АНТЫСЁПТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. днёваазіяцкае ядавітае дрэва з сямейства тута- апагодзілася. || незак. япагоджвацца, -аецца.
(спец.). 1. Абеззаражванне ран, запалёных вых. || прым. анчарны, -ая, -ае.
АПАД, -У, М -дзе, м. 1. гл. апасці. 2. зб.
тканак. 2. зб. Абеззаражвальныя сродкі. ||
АНЧОЎС, -а, м. Дробная марская рыба з Плады, якія апалі ад ветру, у час навальніцы
прым. аятысептычны, -ая, -ае.
роду селядцоў; хамса. || прым. анчоўсны, -ая, i пад. Збіраць а.
АНТЫСТАТЫК, -у, мн. -і, -аў, м. Рэчыва, -ае.
АПАДАЦЬ гл. апасці.
якое паніжае статычную злектрызацыю
АНШЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Аб'ява аб
АПАДКІ, -аў. 1. мн. Атмасферная вільгаць,
хімічных валокнаў, пластмасы, рызіны. || тым, што ўсе білеты (на спектакль, канцэрт i якая выпадае на зямлю ў выглядзе дажджу,
прым. інтыстатычны, -ая, -ае. Антыстаты- пад.) прададзены. 2. Буйны загаловак у газеце снегу i пад. 2. часцей мн., адз. ападак, -дка, м.
чная эмульсія.
(спец.). А. на ўсю паласу. || прым. аншлагавы, Toe, што i апад. Яблыкі-ападкі. || прым.
АНТЫТЗЗА, -ы, ж. (кніжн.). Супрацьпа- -ая, -ае.
аладкавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
стаўленнс, процілегласць.
АПАЗІЦЫЯ, -і, ж. 1. Супрацьдзеянне, суАНЯМЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў нямым,
АНТЫТЗЗІС, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). У страціў здольнасць гаварыць. 2. Які стаў не- праціўленне (кніжн.). Быць у апазіцыі каму-,
v
логіцы: суджэнне, якое супрацьпастаўляецца рухомым. А. стан. 3. Ціхі, пазбаўлены якіх-н. чаму-н. (будучы нязгодным з чыімі-н. поглядругому суджэнню (тэзісу).
гукаў. Анямелае поле. 4. Які страціў адчуваль- дамі i дзеяннямі, супрацьдзейнічаць ім). 2.
АНТЫФАШЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, насць, здранцвелы. Анямелыя ногі. \\ наз. Група людзей унутры якога-н. ірамадства, арганізацыі, партыі i пад., якая вядзе палітыку
м. Вораг фашызму, барацьбіт супраць фашы- анямеласць, -і, ж.
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супрацьдзеяння, супраціўлення большасці.
Парламенцкая аЛ прым. апазіцыйны, -ая, -ае.
АПАЗІЦЫЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м.
Удзельнік, прыхільнік апазіцыі (у 2 знач.). ||
ж. алазіцыянерка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. ||
прым. алазіцыянерскі, -ая, -ае.
АПАЗНАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служьшь
для апазнавання. А. знак.
АПАЗНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што (афіц.). Пазнаць па якіх-н. прыметах, адзнаках. А. мёртвага. А. свае рэны. || незак. алазнаваць, -наю, -наеш, -нае; -наём,
-наяце, -наюць; наз. алазнаванне, -я, н. || наз.
алазнжнне, -я, н.
АПАЗНЁННЕ, -я, н. Toe, што i спазнснне.
Панаць сход з апазненнем.
АПАЗНІЦЦА, апазнюся, апознішся, апозніцца; зак. Toe, што i спазніцца. А. на работу.
|| незак. апазняцца, -яюся, -яешся, -яецца.
АПАІЦЬ, апаю, апоіш, апоіць; апоены;
зак., каго (што). 1. Празмерна напаіць, даць
многа вады, зрабіўшы гэтым шкоду. А. коней.
2. Атруціць ядавітым пітвом (уст.). II незак.
апойваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. алойванне, -я,
н. i шюй, апою, м.
АПАК, -у, м. Гатунак белай гліны, што ідзе
на выраб фаянсу. 2. Посуд, выраблены з такой гліны. || прым. апаковы, -ая, -ае.
АПАКАЛІПСІС, -а, м. Адна з кніг Новага
Запавета, якая змяшчае містычныя прароцтвы пра канец свету. || прым. ашшцгіпсічыы,
АПАКРЫФІЧНЫ гл. апокрыф.
АПАЛ1, -у, м. 1. 2/і. апаліць. 2. Паліва
(дровы, драўнінныя адходы, торф i пад.). 3.
Апрацоўка гліняных вырабаў высокай тэмпературай.
АПАЛ2, -у, м. Мінерал, бледны шклопадобны камень, некаторыя гатункі якога лічацца каштоўнымі. Пярсцёнак з белым апалам.
I прым. алалавы, -ая, -ае.
АПАЛА, -ы, ж. 1. Даўней: няміласць, гнеў
цара да каго-н., a таксама кара таму, хто трапіў у няміласць. Быць у апале. 2. перан. Toe,
што i няміласць, непрыхільнасць. Ен у апале
ў кіраўнікоў.
АПАЛАГЁТ, -a, М -геце, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн.). Актыўны абаронца якога-н. вучэння, ідэі, ладу. || прым. алалагетычны, -ая, -ае.
АПАЛАСКАЦЬ, -лашчў, -лошчаш, -лошча;
-лашчы; -ласканы; зак., што (разм.). Toe,
што i апаласнуць. || незак. алалоскваць, -аю,
-аеш, -ае.
' АПАЛАСНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і; -нуты; зак., што. Абмыць,
злёгку абдаўшы вадою. А. талерку.
АПАЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што
(разм.). Ачысціць ад мякіны зерне, крупы
пры дапамозе апалушак. А. ячмень. || незак.
палаць, -аю, -аеш, -ае.
АПАЛПЬкЗМ, -у, м. Абыякавасць да пытанняў палітыкі, ухіленне ад удзелу ў грамадска-палітычным жыцці. || прым. алалітьічны,
-ая, -ае.
АПАЛГГЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. апалітызм.
2. Які ўхіляецца ад удзелу ў грамадска-палітычным жыцці, ^быякавы да пытанняў i
праблем палітыкі. || наз. алалпычвасць, -і, ж.
АПАЛІЦЬ, апалю, апаліш, апаліць;
апалены; зак., што. 1. Toe, што i абпаліць.
Маланка апаліла дрэва. 2. Нагрэць (палівам),
зрабіць цёплым. А. кватэру. \\ незак. апальваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. апальваіше, -я, н. i
апал, -у, м.

АПАЛОПЯ, -і, ж. (кніжн.). Непамернае
АПАНЎРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
ўсхваленне, абарона каго-, чаго-н. || прым. Зрабіцца панурым, змрочным. Хлопец апанураў, заныў.
апжлагетычны, -ая, -ае.
АПАНЧА, -ы, мн. -ы, -эй, ж. Старадаўняе
АПАЛОШК1, -а, мн. -і, -аў, м. Хвастатая
верхняе адзенне ў выглядзе доўгага шырокага
лічынка жабы. || прым. апалонікавы, -ая, -ае.
АПАЛОНІК2. -а, мн. -і, -аў, м. Вялікая плашча. || прым. ашшчовы, -ая, -ае.
АПАПЛЁКСІЯ, -і, ж. Кровазліццё ў які-н.
лыжка, якой разліваюць вадкую страву.
АПАЛОЦЬ, апалю, аполеш, аполе; апалі; орган або закупорка мазгавых сасудаў, што
аполаты; зак., што. Полючы, ачысціць ад гту- выклікае раптоўную страту прытомнасці i пастазелля. А. грады. || незак. аполваць, -аю, раліч; інсульт. || прым. апаплексічны, -ая, -ае.
А. ўдар.
-аеш, -ае.
АПАРАЖНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рожАПАЛУБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
зак., што (спец.). Абабіць, абкласці чым-н. ніцца; зак. (разм.). Стаць пустым, парожнім.
Бочка апаражнілася. || незак. апаражняцца,
знадворку якое-н. збудаванне. || наз. апалубка,
-і, ДМ -бцы, ж. || прым. шшлубачны, -ая, -ае. -яецца.
АПАРАЖНІЦЬ, -ражню, -рожніш, -рожАпалубачныя работы.
АПАЛУБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. ніць; -рожнены; зак., што. Зрабіць пустым,
(спец.). 1. гл. апалубіць. 2. Форма будучай бе- парожнім. А. вядро. \\ незак. апаражняць, -яю,
-яеш, -яе.
тоннай ці жалезабетоннай канструкцыі, якая
АПАРАСІЦЦА гл. парасіцца.
напаўняецца арматурай i бетоннай сумессю.
Драўляная а. Стальная а.
АПАРАТ, -a i -у, М -раце, мн. -ы, -аў, м. 1.
АПАЛЎШКІ, -шак. Невялікія начоўкі для -а. Спецыяльны прыбор, механічнае ўстройства. Тэлефонны а. 2. -у. Сукупнасць органаў,
ачысткі зерня ў хатніх умовах.
АПАЛЧ^НЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. якія выконваюць якую-н. асобную функцыю
Чалавек, які ўступіў у апалчэнне. || ж. аля- арганізма (спец.). Стрававальны а. 3. -у. Сулчэнкя, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. ала- купнасць устаноў, якія абслугоўваюць якуюн. галіну кіраўніцтва, гаспадаркі. Дзяржаўны
лчэнскі, -ая, -ае.
а. 4. -у. Сукупнасць работнікаў установы, арАПАЛЧдННЕ, -я, н. 1. Ваеннае фарміра- ганізацыі, якой-н. галіны кіраўніцтва. Працаванне, якое ствараецца для даламогі рэгуляр- здольны а. || прым. апаратны, -ая, -ае (да 1
най арміі на добраахвотных пачатках. Народ- знач.).
нае а. 2. У царскай арміі: вайсковы рэзерв з
АПАРАТНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Памяасоб, якія не былі на ваеннай службе або
выйшлі па ўзросту з запасу. А. другога раз- шканне, у якім устаноўлена апаратура.
АПАРАТЎРА, -ы, ж., зб. Апараты (у 1
раду. || прым. апалчэнскі, -ая, -ае.
АПАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які асыпаўся, апаў з знач.). Набыць новую апаратуру. \\ прым. ападрэў i пад. Апалае лісце. 2. Які нізка раіурны, -ая, -ае.
АПАРАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Спецыапусціўся, абвіс. Апалыя галіны яблынь. 3. перан. Які пагоршыўся, сапсаваўся. А. настрой. яліст, які кіруе апаратам, некалькімі апараАПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Даўней: які зна- тамі (у 1 знач.)- 2. Работнік апарату (у 3
знач.; разм.). || ж. апаратчыца, -ы, мн. -ы,
ходзіўся ў апале. А. баярын.
-чыц (да 1 знач.).
АіІАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
АПАРОС, -у, м. (спец.). Роды ў свінні i сапаліць печы ў службовым памяшканні або
працуе ў кацельнай. ]| ж. апалыпчыца, -ы, мн. мак іншых жывёл (вожыка, барсука).
АПАРТАМЁНТЫ, -аў, адз. апартамент, -а,
-ы, -чыц. || прым. шшлыпчыцкі, -ая, -ае.
М -нце, м. Вялікае раскошнае памяшканне. ||
АПАЛЙЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; прым.
шартамеітіы, -ая, -ае.
зак., каго-што. Зрабіць падобным на палякаў
АПАРТУНІЗМ, -у, м. Супрацьпастаўленне
па мове, звычаях i пад. || незак. жоалячвжць,
-аю, -аеш, -ае. || звар. жпалячыцца, -чуся, сваіх поглядаў поглядам большасці, сцвяр-чышся, -чыцца; незак. апжлячвацца, -аюся, джэнне неабходнасці згоды бакоў, згоднііхгва
ў палітычнай барацьбе; наогул — прыстаса-аешся, -аецца. || наз. ашлячанне, -я, н.
вальнііггва, згодніцтва, беспрынцыповасць. ||
• АПАМЯТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; прым. алартуністычны, -ая, -ае.
зак. 1. Апрытомнець, прыйсці да памяці. АлаАПАРТУНІСТ, -a, М мн. -сце, -ы, -аў, м.
мятаўся ён у шпіталі. 2. Адумаўшыся, зразумець сваю памылку. Апамятайся, што ты га- Прыхільнік апартунізму, згоднік. || ж. алартун'істка,
-і, ДМ -тцы^//. -і, -так. || прым.
ворыш! 3. Агледзецца, заўважыць. Мы i a. не
ашртушсцкі, -ая, -ае.
паспелі, як мінууся наш адпачынак.
АПАРТЭІД, -у, М -дзе, м. Крайняя форма
АПАНАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нуе;
-нуй; -наваны; зак., каго-што. 1. Ахапіць, расавай дыскрымінацыі якой-н. ірупы наавалодаць (пра фізічны стан, насірой i пад.). сельніцтва аж да тэрытарыяльнай ізаляцыі яе.
Жанныну апанаваў страх. 2. Напасці ў вялікай Ахвяры апартэіду.
АПАРШЫВЕЦЬ гл. паршывець.
колькасці, акружыць, накінуцца. Яго апанаАПАРЫНА, -Ы, МН. -Ы, -рын, ж. (разм.).
валі сабакі. 3. З'явіцца ў вялікай колькасці
(разм.). Жаннына сядзіць дома: дзеці апанавалі.Паглыбленае месца на балоце, якое не зарасло іравою ці мохам, акно. Уваліцца ў апаII незак. ашшоўвжць, -ае.
АПАНЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. рыну.
АПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; зак.
(кніжн.). Той, хто апаніруе каму-н. Афіцыйны
а. на абароне дысертацыі. \\ ж. ашшентка, -і, Пашкодзіць сабе скуру варам, гарачай парай.
ДМ -тцы, мн. -і, -так (разм.). || прым. || незак. іпярвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
апаяенцкі, -ая, -ае.
АПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; зак.,
АПАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; каго-што. 1. Пашкодзіць скуру варам, гаранезак. (кніжн.). Выступаць з крытычным раз- чай парай. А. рукі. 2. Абліць варам. А. сечку. \\
борам чаго-н. на дыспуце, у час абароны ды- незак. аларваць, -аю, -аеш, -ае.
сертадыі i пад. А. дысертанту.
АПАСАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.,
АПАНТАНЫ, -ая, -ае. 1. Нястрымны, за- каго-чаго або з інф. Toe, што i баяцца (у 1
хоплены чым-н. (пачуццямі, думкамі, імкнен- знач.). А. прастуды. А. хадзіць поначы.
АПАСКА, -і, ДМ апасцы, ж. (разм.). Асцянямі i пад.). 2. іпшггші, -ага, мн. -ыя, -ых,
м. Душэўна ўзрушаны; шалёны. Носіцца, як а. рожнасць у прадбачанні небяспекі; боязь,
|| наз. шшгтжшісць,-і, ж. (да 1 знач.).
страх. Гаварыць з апаскай.
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АПАСЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Які дзейнічае cipom. 2. Клапаціцца, наглядаць за кім-н. А.
з апаскай, недаверлівы, насцярожаны. А. малых сясцёр.
крок. || наз. апаслівасць, -і, ж.
АПЕЛЬСІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Цытрусавае
АПАСРОДКАВАНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Да- дрэва, a таксама сакавіты пахучы кісла-садзены не непасрэдна, a пры дапамозе чаго-н. лодкі плод гэтага дрэва з мяккай лупінай
АПЕРЬІРАВАЦЬ1, -рую, -руеш, -руе; -руй;
іншага. Веды, апасродкаваныя вопытам.
аранжавага колеру. || прым. алельсшавы, -ая,
-раваны; зак. i незак., каго-што. Зрабіць
АПАСТЬІЛЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. -ае. А. сок.
(рабіць) аперацыю1. А. хворага.
(разм.). Апрыкраць; зрабіцца нямілым, невыАПЕЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
АПЕРЬІРАВАЦЬ2, -рую, -руеш, -руе; -руй;
носным.
зак. i незак. 1. Падаць (-даваць) апеляцыю (у незак.
(кніжн.). 1. Праводзіць ваенныя апера1 знач.; спец.). 2. да каго-чаго. Звярнуцца цыі2, дзейнічаць.
АПАСГЬІЛЫ, -ая, -ае (разм.)- Які вельмі
A. у тыле ворага. 2. перан.,
апрыкраў, надакучыў, зрабіўся нямілым, (-ртацца) за падтрымкай i пад. (кніжн.). А. да ным. Карыстацца данымі, факгамі пры вываграмадскасці.
невыносным. Апастылая атмасфера.
дах, доказах. А. фактамі.
АПАСГЫЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
АПЕЛЙЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1.
АПЕРЫТЬІЎ, -тыву, м. Слабы спіртны
незак., з кім i без дап. (разм.)- Сварыцца, ла- Абскарджанне рашэння суда ў больш высо- напітак, які павышае апетьгг.
яцца. Няварта а. з людзьмі.
кую судовую інстанцыю з мэтай перагляду
АПЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; зак.
АПАСТЭРЫЁРЫ, прысл. (кніжн.). На пад- справы (спец.). 2. Зварот з просьбай, з 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пакрыцца пер'ем (пра
заклікам
аб
чым-н.
(кніжн.).
А.
да
грамадскай
ставе вопыту, вопытных дадзеных; проціл.
птушак). 2. перан. Стаць самастойным, стаапрыёры. || прым. апастэрыёрны, -ая, -ае; наз. думкі. Ц прым. апеляцыйны, -ая, -ае (да 1 лым, забяспечаным. || незак. алервадшц
знач.).
А.
суд.
апастэрыёрнасць, -і, ж.
-аюся, -аешся, -аецца.
АПЁНДЫКС, -а, м. (спец.). Чэрвепадобны
АПАСЦІ» -аду, -адзеш, -адзе; -адзём,
АПЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; зак.,
-адзяце, -адуць; -адз'і; зак. 1. (7 / 2 ас. не адростак сляпой кішкі. || прым. алендыксны, каго-што. Пакрыць, упрыгожыць пер'ем. А.
ўжыв.). Асыпацца, адваліцца (з дрэў, кустоў). -ая, -ае.
стралу. || незак. аперваць, -аю, -аеш, -ае.
Лісце ўсё' апала. 2. Паменшыцца ў аб'ёме,
АПЕНДЫЦЬІТ, -у, М -цыце, м. Запаленне
АПЕРЗТА, -Ы, ДМ -рэце, мн. -ы, -рэт, ж.
спасці. Вада за ноч на рацэ апала. Чалавек чэрвепадобнага адростка сляпой кішкі
1. Музычны камедыйны твор, у якім спевы
схуднеў, шчокі апалі. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). (апецдыкса). || прым. апецдыцытны, -ая, -ае.
чаргуюцца з размовай i танцамі. 2. ПастаноўАпусціцца, упасці, звіснуць. Пасмы валасоў
АПЁНЬКА, -і, ДМ -ныхы, мн. -і, -нек, ж. ка такога твора на сцэне. Іграць у аперэце. \\
апалі на лоб. 4. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Асссці, па- Асенні жаўтаваты ядомы грыб, які расце гру- прым. алерэтачыы, -ая, -ае. А. акцёр.
АПЕТЫТ, -у, М -тыце, мн. -ы, -аў, м. 1.
крыць яхую-н. паверхню. Апалі росы на лугах. памі каля пнёў, на пнях дрэў.
5. (7 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Прыйсці,
АПЕРАБЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, які можа Жаданне есці. Добры а. Воўчы а. (вельмі
апусціцца. Ціхі вечар апаў на зямлю. б. ( 7 / 2 быць аперыраваны, паддаецца аперацыі1. А. вялікі, няўтольны апетыт). Прыемнага апетыту! (пажаданне таму, хто есць). 2. перан.,
ас. не ўжыв.), перан. Пагоршыцца, сапсавац- хворы. || наз. ялерабельнасць, -і, ж.
звычайна мн. Вялікія жаданні, паірэбнасці
ца. Апаў настрой. \\ незак. ападаць, -аю, -аеш,
АПЕРАДЖАЦЬ гл. апярэдзіць.
(разм.)-ае.
АПЕРАЗАЦЦА,
аперажуся,
апяражашся,
АПЕТЬІГгаЫ, -ая, -ае. Які ўзбуджае апеАПАТЬІТ, -у, М -тьіце, м. Мінерал, з якога апяражацца; аперажыся; зак. (разм.). Падпевьфабляюць суперфасфат, фосфарную кіслату разацца поясам, дзягай. || незак. аляразвацці* тыт, смачны, прыемны на выгляд. А. торт. ||
наз. алетытнасць, -і, ж.
i пад. || прым. жпатытшы, -ая, -ае. Апатыта- -аюся, -аешся, -аецца.
АПЁЦЬ, апяю, апяеш, апяе; апяём, апеяце,
вая руда.
АПЕРАЗАЦЬ,
аперажу,
апяражаш,
апяапяюць; апей; апеты; зак., каго-што (высок.).
АПАТЬІЧНЬІ, -ая, -ае. Схільны да апатыі,
ража;
аперажы;
апяразаны;
зак.,
каго-што
Уславіць, усхваліць (у вершах, песнях). А. гепоўны апатыі, абыякавы. А. чалавек. || наз.
(разм.)- 1. Надзець пояс, апаясаць каго-, рояў. || незак. апяваць, -аю, -аеш, -ае.
шатычнасць, -і, ж.
што-н.
Сам
горад
аперазалі
(перан.)
земляным
АПЁЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. КаменАПАТЫЯ, -і, ж. Стан душэўнай абыякавасці, раўнадушнасці да ўсяго. || прым. ала- валам. 2. перан. Моцна ўдарыць, аірэць. А. ны або гліняны падмурак печы.
палкай
na
спіне.
||
незак.
апяразваць,
-аю,
АПІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
тычны, -ая, -ае.
-лаваны; зак., што. Апрацаваць пілою,
АПАЎДНІ, прысл. У сярэдзіне дня. Агшўдні -аеш, -ае.
1
АПЕРАТАР
,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Урачнапільнікам.
А. бервяно. || незак. шгілоўваць,
пачаўся дождж.
аперацыі-аю% -аеш, -ае. || наз. ашлоўванне, -я, н. i
АПАЎЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -зём, -зяце, хірург, які робіць
АПЕРАТАР2, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. ашлоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. || прым. апіловачны,
-зуць; апоўз, апаўзла, -ло; -зі; зак. 1. Спаўзці
ўніз (ад цяжару), асесці. Апаўзла зямля на бе- Асоба, якая выконвае якія-н. вытворчыя гтра- -ая, -ае. А. станок. Апыовачныя работы.
АПІЛЮ, -лак. Дробныя часцінкі матэрыразе ракі. 2. Toe, што i абпаўзці. || незак. апаў- цэсы, аперацыі (назва ўваходзіць таксама ў
заць, -аю, -аеш, -ае / апоўзваць, -аю, -аеш, складаныя словы, напр. кінааператар, гука- ялу, якія ўтвараюцца пры апрацоўцы яго
аператар). 2. Спецыяліст, які робіць здымкі пілой, напільнікам, пілавінне. Драўняныя а.
-ае. U наз. алаўзанне, -я, н.
кінакарціны; кінааператар. || прым. алератар- Металічныя а. || прым. ашлачны, -ая, -ае /
АПАЎНОЧЫ гл. апоўначы.
аіплшьі. -ая, -ае.
АПАФЕОЗ, -у, м. 1. Праслаўленне, скі, -ая, -ае.
АШРАЦЦА, -ЦЬ гл. аперціся, аперці.
АПЕРА'ШЎНЫ, -ая, -ае. Здольны хугка,
узвелічэнне каго-, чаго-н. (кніжн.). 2. УрачыАПІРЫШЧА, -а, н. (разм.). Toe, што i
стая, заключная масавая сцэна некаторых тэ- дзелавіта выконваць практычныя задачы. Апе- апора
(у 2 знач.). Трэба шукаць нейкага апірыатральных спектакляў (спец.). || прым. апа- ратыўнае кіраўніцтва. || наз. алератыўнасць, шча ў жыцці.
-і, ж.
феозны, -ая, -ае.
АПІСАЛЬНІЦТВА, -а, н. Апісанне без
АПЕРАЦЬІПЙНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж.
АПАШЛЁННЕ гл. апошліць.
Памяшканне, дзе робяцца аперацыі1. А. спробы абагульнення, ацэнкі, вывадаў. ЗахаАПАШЛЁЦЬ гл. пашлець.
пленне аўтара апісальніцтвам.
хірургіннага аддзялення бальніцы.
АПАПШЙЦЬ гл. апошліць.
АШСАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў сабе
1
АПЕРАЦЫЯ
,
-І,
МН.
-І,
-цый,
Ж.
АПАЯСАЦЬ. апаяшу, апаяшаш, апаяша;
апісанне, абмежаваны адным апісаннем. АпіХірургічная
лячэбная
дапамога.
А.
на
сэрцы.
\\
апаяшы; апаясаны; зак. 1. каго-што. Надзець
сальная частка даследавання. || наз.
на каго-н. пояс, падперазаць, 2. ( 7 / 2 ас. не прым. адерацыйны, -ая, -ае. Аперацыйнае ад- ашсальыасць, -і, ж.
дзяленне
(у
бальніцы).
Алерацыйнае
ўмяшанне.
ўжыв.)у перан.у што. Працягнуцца вакол чагоАПІСАННЕ, -я, н. 1. гл. апісаць. 2. СачыАПЕРАЦЫЯ2, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. 1. Ка- ненне, укладанне, у якім што-н. апісваецца.
н., абкружыць сабой. Лес апаясаў вёску. || неардынаваныя
ваенныя
дзеянні,
аб'яднаныя
зак. апаясваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. апаГеаграфічныя апісанні.
ясацца, апаяшуся, апаяшашся, апаяшацца; адзінай мэтай. Наступальная а. 2. Асобнае
АПІСАЦЬ, апішу, апішаш, ашша; апішы;
дзеянне
ў
шэрагу
іншых
падобных
(афіц.).
апаяшыся (да 1 знач.); незак. аіцясмцца,
ал'ісаны; зак. 1. каго-што. Расказаць пра
Паштовыя
аперацыі.
Ц
прым.
аперацынны,
-ая,
каго-, што-н., паказаць, абмаляваць у пісьмо-аюся, -аешся, -аецца.
вай або вуснай форме. А. падзеі. 2. што. ПеАПЁКА, -і, ДМ апецы, ж. 1. Нагляд за не- ае. Аперацыйная зала (у банку).
АПЁРЦІСЯ,
абапруся,
абапрэшся,
абарадаць звесгкі пра склад, асаблівасці чаго-н.
дзеяздольнымі асобамі (малалетнімі, хворымі
прэцца;
абапромся,
абапрацеся,
абапруцца;
А. мясцоеую гаворку. 3. што. Скласці поўны
i пад.), клопаты аб ix выхаванні, правах i пад.
абапёрся,
-перлася;
абапрыся;
зак.
Toe,
што
i
спіс чаго-н. (з мэтай уліку, па прычыне
Устанавіць апеку над малалетнімі. 2. зб. Установы або асобы, на якіх ускладзены такі на- абаперціся. || незак. алірацца, -аюся, -аешся, якой-н. пастановы судовых органаў i пад.). А.
маёмасць. 4. што. Завяшчаць каму-н. А. дом
гляд. 3. Клопаты, утрыманне, нагляд. Баць- -аецца.
АПЕРЦ^ПЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Успры- старэйшаму сыну. 5. што. У матэматыцы: накоўская а. Выйсці з-пад апекі.
АПЕКАВАЦЬ, апякую, апякуеш, алякуе; манне, пазнаванне на падставе ранейшых чарціць адну фігуру вакол другой з захаванапякуй; незак., каго (што). 1. Ажьшдяўляць уяўленняў i запасу ведаў. || прым. алерцэ- нем пэўных умоў. А. акружнасць вакол трохвугольніка. б. што. Зрабіць рух, перамясціцца
апеку (у 1 знач.) над кім-н. А. дзяцей. А. пцыйны, -ая, -ае.
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Свечка аплыла. 3. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
Абваліцца, алаўзці пад дзеяннем вады, вільгаці. Бераг аплыў. \\ незак. аллывяць, -аю,
-аеш, -ае.
АПЛЬІСЦІ2 / АПЛЬІЦЬ, -ыву; -ывеш,
па крывой. А. дугу. \\ незак. ашсваць, -аю, -ыве; -ывём, -ывяце, -ывуць; -ыў,
-ыла,
-аеш, -ае. || наз. ашсанне, -я, н. (да 1 i 2 знач.) -ыло; зак., штпо. Праплысці ^вакол чаго-н. А.
i вопіс, -у, м. (да 3 знач.)
востраў. || незак. аллывіць, -аю, -аеш, -ае.
АПІСКА, -і, ДМ агасцы, мн. -і, -сак, ж.
АПЛІОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
Памылка з-за няўважлівасці ў пісьмовым Tax- каго-што
(разм.). Апырскаць, абліць. А. ваcue.
дой. || звар. аплюхіцца* -аюся, -аешся, -аецца;
АШТЭРАПІЯ, -i, ж. (спец.). t Лячэнне
незак. адлюхвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
пчаліным ядам. || прым. аттэрапеўтычны, -ая,
АПЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люём,
-ае.
АПІЦЦА, ап'юся, ап'ешся, ап'ецца; ап'ё- -люяце, -лююць; -люй; -ляваны; зак., кагошто
(разм.). 1. Пакрыць каго-, што-н. пляўмся, ап'яцеся, ап'юцца; апіўся, алілася,
апілося; зак. Тое^ што i абапіцца. || незак. камі. 2. перан. Зганьбіць, беспадстаўна зняважыць, абняславіць каго-н. А. сумленнага чалаапівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АПЛАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -віцца, века. || незак. аллёўвжць, -аю, -аеш, -ае.
АПЛЯВЎХА, -і, ДМ -вусе, мн. -і, -вух, ж.
зак. Расплавіцца па краях, па паверхні. || не(разм., іруб.). 1. Удар далонню па шчацэ.
зак. аплаўляцца, -яецца.
АПЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лавіш, -лавіць; -лаў- Даць аплявуху. 2. перан. Знявага, маральны
лены; зак., што. Расплавіць край або паверх- ўдар.
АПЛЯТАЦЬ гл. аплесці.
ню чаго-н., нагрэўшы да высокай тэмпературы. || незак. аплаўляць, -яю, -яеш, -яе.
АПОВЕСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. ЛітаратуАПЛАДАТВАРЫЦЬ, -вару, -ворыш, -во- рны апавядальны твор з больш простым сюрыць; -вораны; зак., каго-што (кніжн.). жэтам у адрозненне ад рамана. 2. Апавяданне
Стаць крыніцай творчай сілы, развіцця, уда- пра якую-н. падзею. Уважліва слухалі сумную
сканалення. Л. розумы новымі ідэямі. || незак. а.
апладатвараць, -аю, -аеш, -ае. || наз. апладаАПОЙ, АПОЙВАННЕ, -ВАЦЬ гл. апаіць.
тварэнне, -я, н.
АПОЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, апоек, ж.
АПЛАДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; Шкура цяляці-сысунка, a таксама вырабленая
-руй; незак., каму-чаму. Пляскаць у далоні ў з яе скура. || прым. апойкжвы, -ая, -ае. Апойказнак адабрэння, прывітання i пад.
выя боты.
АПЛАДНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лодАПОКА1, -і, ДМ -оцы, мн. -і, -аў, ж.
ніцца; зак. Стаць аплодненым. || незак. аплад- (спец.).
Прыстасаванне (скрынка без дна з
няцца, -яецца.
фармовачнай зямлёй) для заліўкі металам. ||
АПЛАДНІЦЬ, -ладню, -лодніш, -лодніць; прым. алокмы, -ая, ае.
-лоднены; зак., каго-што. Стварыць зародак
АПОКА2, -і, ДМ -оцы, ж. (спец.). Цвёрдая
у кім-, чым-н. шляхам зліцця мужчынскай i
лёгкая
горная парода, багатая на крэменязём.
жаночай палавых клетак. || незак. апладняць,
|| прым. іпошшы, -ая, ае.
-яю, -яеш, -яе. || наз. апладнеіше, -я, н.
АПОКРЫФ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
АПЛАДЫСМЕНТЫ, -аў. Плясканне ў даСтаражытны твор з біблейскім сюжэтам, у
лоні ў знак адабрэння ці прывітання.
АШіАКАЦЬ, -ачу, -ачаш, -ача; -ач; -ака- якім дапушчаны адступленні ад афіцыйнага
ны; зак., каго-што. Выказаць слязамі свой веравучэння i таму адхілены царквой. || прым.
смутак з прычыны чыёй-н. смерці. А. маці. || алакрыфічны, -ая, -ае. Апакрыфічная літаратура.
незак. аплажваць, -аю, -аеш, -ае.
АПОЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. Крайняя
АПЛАМБАВАЦЬ г/і. пламбаваць.
АПЛАТА, -ы, ДМ -лаце, ж. 1. гл. аплаціць. дошка пры падоўжнай распілоўцы бервяна
2. Грошы, якія выплачваюцца за што-н. Вы- (выпуклая з аднаго боку). Прыбудова з аполкаў. || прым. алолжавы, -ая, -ае.
сокая а. || прым. аплатны, -ая, -ае.
АПЛАЦІЦЬ, -ачу, -аціш, -аціць; -ачаны;
АПОЛВАЦЬ гл. апалоць.
зак., што. Унесці плату за што-н. А. праезд. А.
АПОМНІЦЦА, -нюся, нішся, -ніцца; зак.
рахунак. \\ незак. аплачваць, -аю, -аеш, -ае. || 1. Апрытомнець, прыйсці да стану самавалоназ. аплата, -ы, ДМ -лаце, ж. А. працы.
дання. А. пасля страты прытомнасці. 2. Toe,
АПЛЁСЦІ» -ляту, -ляцеш, -ляце;^ -ляцём, што i адумацца. Што вы робіце? Апомніцеся!
-лецяце, -лятуць; -лёў, -ляла, -ло; -ляц'і;
АПОНА, -ы, мн. -ы, апон, ж. (разм.)- Toe,
-лецены; зак. 1. што. Пакрыць перапляцен- чым накрываюць, апінаюць што-н. Накрыць
нем з чаго-н. А. гаршчок. 2. перан., каго ногі цёплай апонай. А. смугі (перан.).
(што). Хітрыкамі аблытаць, ашукаць f i пад.
АПОРА, -ы, ж. 1. Toe, на што можна аба(разм.). || незак. аплятаць, -аю, -аеш, -ае.
перціся, што служыць для падтрымкі чаго-н.
АІІЛІК, -а, мн. -і, -оў, м. (абл.). Металічны А. для моста. Плошча апоры. 2. перан. Сіла,
кручок для зашпільвання адзення; гаплік. || што падтрымлівае каго-, што-н.; дапамога,
прым. алліковы, -ая, -ае.
падтрымка. Дзеці — а. для бацькоў у старасці.
АПЛІКАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. СтваАПОРКІ, -аў, адз. -рак, -рка, м. Рэшткі
рэнне малюнка, узору, арнаменту шляхам
нашыўкі (наклейвання) на што-н. кавалачкаў зношанага абугку, старыя боты без халяў. На
рознакаляровай паперы, матэрыі i пад. 2. нагах былі нейкія а.
АПОРНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца апорай
Карціна, арнамент i пад., створаныя такім
(у 1 знач.), уяўляе сабой апору, аснову чагочынам. J прым. аллікацыйны, -ая, -ае.
АПЛОМБ, -у, м. (кніжн). Залішняя самаў- н. А. пункт (умацаванне). Алорная калона.
АПОРТ, -у, М -рце, м. Сорт вялікіх зімопэўненасць у гутарцы ці паводзінах, саманавых яблыкаў. | прым. апортавы, -ая, -ае.
дзейнасць. Гаварыць з апломбам.
АПЛОТ, -у, М -оце, м. (высок.). Надзейная
АПОСТАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У
абарона, апора, цвярдыня.
хрысціянстве: вучань Хрыста, прапаведнік яго
1
АПЛЬІСЦІ / АПЛЬІЦЬ, -ыву, -ывеш, вучэння. 2. перан., чаго. Паслядоўнік i прапа-ыве; -ывём, -ывяце, -ывуць; -ыў, -ыла, веднік якой-н. ідэі (кніжн.). 3. Царкоўная
-ыло; зак. 1. Ацячы, заплыць тлушчам. Твар кніга, якая змяшчае «Дзеянні» i «Пасланні
аплыў. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Пра свечку: апосталаў». || прым. жпосгальскі, -ая, -ае (да 1
пакрыцца рэшткамі растопленага рэчыва. знач.).
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АПОСГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Надрадковы знак у выглядзе коскі ('), напр. у
напісанні надвор'е.
АПОСУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Сумчатая
млекакормячая жывёліна, роднасная пацуку.
АПОЎДНІ, прысл. Toe, што i апаўдні.
АПОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Toe, што i абпоўзаць. || незак.
адоўзваць, -аю, -аеш, -ае.
АЛОЎЗВАЦЬ гл. алаўзці / апоўзаць.
АЛОЎЗЕНЬ, -зня, мн. -зні, -зняў, м.
Грунт, парода, што пад дзеяннем вады, свайго цяжар^ спаўзае па схіле ўніз. Берагавы а. \\
прым. алоўзневы, -ая, -ае. Алоўзневыя працэсы.
АПОЎЗІНЫ, -зін. Звязаныя канцамі AyeObi, якія ўскладаюцца на стог для ўмадавання
сена.
АПОЎЗЛЫ, -ая, -ае. Які алоўз, апусціўся.
А. бераг.
АПОЎНАЧЫ i АПАЎНОЧЫ, прысл. У 12
гадзін ночы. 3 паходу вяркуліся апоўначы.
АПОШЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.
1. каго-што. Зрабіць пошлым, паказаць дробным, нікчэмным. А. чужую думку. 2. што.
Часта ўжываючы, зрабіць хадульным, нікчэмным. А. высокія словы. || незак. алашляць,
-яю, -яеш, -яе. || наз. аажшленне, -я, н.
АПОШНІ, -яя, -яе. 1. Канцавы ў шэрагу
чаго-н. А. дзень заняткаў. А. ў чарзе. У а. раз.
Праводзіць у апошнюю дарогу (перан.: да канца; высок.). 2. Які толькі што з'явіўся, самы
новы. А. нумар часопіса. Алошнія паведамленні.
Апранацца na апошняй модзе. 3. Канчатковы,
беспаваротны, рашаючы. Апошняе слова. 4.
Зусім дрэнны, самы горшы (разм.). Лаяць
апошнімі словамі. 5. Гэты, толькі што названы
(кніжн.). Зайшла адна жанчына, затым другая, апошняя — з дзіцем. б. наз. апошняе,
-яга, н. Toe адзінае, што засталося. Гатовы з
чалавекам апошнім падзяліцца.
АПРАБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
-баваны; зак., што. 1. Праверыць, выпрабаваць. А. новую тэхніку. 2. Даць афіцыйнае
адабрэнне чаму-н. || незак. алрабоўваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. апрабоўвшне, -я, н. || наз.
апрабаванне, -я, н. i апрабацыя, -і, ж.
АПРАВА, -Ы, МН. -Ы, -раў, ж. 1. Рамка,
тое, у што ўстаўляецца што-н., аздоба чаго-н.
Акуляры ў дарагой аправе. 2. Toe, што акружае
як рамка. Возера ў аправе кучаравых кустоў.
3. Металічнае пакрьіццё абразоў як аздоба. А.
абраза. | прым. аправачны, -ая^ -ае.
АПРАВІЦЦА, -раўлюся, -равішся, -равіцца; зак. 1. ад чаго. Аднавіць свае сілы, ачуняць, паправіцца. А. ад хваробы. 2. Спаражніцца (разм.)- || незак. алраўляціш, -яюся,
-яешся, -яецца.
АПРАВІЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць; -раўлены; зак., што. Уставіць у аправу. А. акуляры. А. партрэт. || незак. алраўляць, -яю,
-яеш, -яе.
АПРАМЁНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
зак. Toe, што i абпраменіцца.
АПРАМЁНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., каго-што. Toe, што i абпраменіць. || незак. апраменьваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
апраменьванне, -я, н. i апрамяненне, -я, н.
Апраменьванне кварцам.
АПРАМЁТНЫ, -ая, -ае. 1. Пякельны, такі,
як у пекле. 2. перан. Незвычайны па ступені
праяўлення. Апраметная цемра. Праваліцца ў
апраметную (наз.).
АПРАНАХА, -і, ДМ -насе, мн. -і, -нах, ж.
(разм). Прадмет верхняга адзення. Накінь на
плечы якую-небудзь апранаху.
АПРАНЎЦЬ, -ану -анеш, -ане; -анем,
-анеце, -ануць; -ан'і; -ануты / -анены; зак. 1.
каго-што. Адзець. А. дзіця. Ноч апранула зямлю (перан.). 2. што. Надзець, нацягнуць на
сябе ці на каго-н. якую-н. вопратку. A. na-
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АПРЬккРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Стаць
літо. 3. каго-што. Забяспечыць неабходнай
вопраткай (разм.). А. сям'ю. 4. каго-што. прьгкрым, непрыемным; моцна надакучыць
Адзець у незвычайнае адзенне, увасобіць у каму-н. Апрыкралі дажджы.
АПРЬІКРЫ, -ая, -ае. Які стаў прыкрым,
якой-н. форме. А. хлопца ў мядзведзя. || незак.
апранацк, -аю, -аеш, -ае. Ц^ звар. алрануцца, непрыемным.
АПРЫТОМНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1.
-ануся, -анешся, -анецца; -анемся, -анецеся,
-ануцца; -ан'іся; незак. апранацца, -аюся, Ачуцца, прыйсці да прытомнасці. 2. Апамятацца, набыць здольнасць спакойна разва-аешся, -аецца. || наз. апрананне, -я, н.
жаць i дзейнічаць.
АПРАСНЁННЕ гл. апрэсніць.
АПРЫХОДАВАЦЬ гл. прыходаваць.
АПРАСН&ІЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
АПРІ^ЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
(спец.)- Прыбор для алраснення вады.
АПРАСНЙЛЬНЫ,
АПРАСНЙЦЬ
гл. знаходзіўся ў радах апрычніны (у 3 знач).
Царскія апрычнікі.
апрэсніць.
АПРЬкЧНІНА, -ы, ж. 1. Сістэма надзвыАПРАСЦІЦЦА,
-рашчуся,
-росцішся,
-росціцца; зак. Стаць больш простым у звыч- чайных мер, ажыццёўленая царом Іванам
Грозным для разгрому баярска-княжацкай
ках, адзенні i пад. || незак. апрашчацца, -аюся,
апазіцыі i ўмацавання самадзяржаўя. 2. Ча-аешся, -аецца. || наз. апрашчэнне, -я, н.
АПРАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. стка дзяржаўных тэрыторый, якія зна1. Ачысцішіа, абмыцца, прыбрацца. А. перад ходзіліся ў кіраванні цара i служылі яму апосвятам. 2. Паправіцца, паздаравець. Ледзь рай у насаджэнні гэтых мер. 3. Спецыяльнае
апратаўся пасля хваробы. \\ незак. апратвацца, войска для правядзення палітыкі цара. ||
прым. апрычны, -ая, -ае. Апрычнае войска.
-аюся, -аешся, -аецца.
АПРАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., Апрычныя ўладанні.
АПРЫШЧАВЕЦЬ гл. прышчавець.
каго-што. Прыбраць, пачысціць, абмыць. А.
АПР^СНІЦЬ, -ню. -ніш, -ніць; -нены;
дзяцей. А. хату перад святам. [ незак.
зак.у што. Зрабіць прэсным, ачысціць ад соапратваць, -аю, -аеш, -ае.
АПРАТЭСГАВАННЕ, -ВАЦЬ гл. пратэста- лей. А. марскую ваду. || незак. жлрасняць, -яю,
-яеш, -яе. || наз. апрасненне, -я, н. || прым.
ваць.
шшрасняльны, -ая, -ае.
АПРАЎДАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які заключае ў
АПТАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. Буйны гансабе апраўданне. А. прыгавор. А. дакумент.
дляр, камерсант, які вядзе алтовы гандаль.
АПРАЎДАННЕ, -я, н. 1. гл. апраўдаць. 2.
АПТОВЫ, -ая, -ае. Які звязаны з гандлем
Довад, якім можна апраўдаць, вытлумачыць оптам, які робіцца оптам. А. гандаль. Аптовыя
што-н. Для яго ўчынкаў няма апраўдання.
цэны.
АПРАЎДАНЫ, -ая, -ае. Які мае апраўданАПТЫМАЛЬНЫ, -ая, -ае. (кніжн). Найне (у 2 знач.) у чым-н. Апраўдальная рызыка. больш спрыяльны, зручны; найлепшы. АптыАПРАЎДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; мальныя ўмовы. || наз. аіггымальнасць, -і, ж.
зак. 1. Даказаць сваю невінаватасць. А. перад
АПТЫМІЗМ, -у, м. Бадзёрае i жыццяраданародам. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Аказацца пра- снае светаадчуванне, пры якім чалавек вевільным. Спадзяванні апраўдаліся. 3. (7 / 2 ас. рыць у лепшае, у поспех; проціл. песімізм. ||
не ўжыв.). Акупіцца, атрымаць кампенсацыю. прым. аптымістычны, -ая, -ае; наз. аптымісРасходы апраўдаліся. || незак. апраўдвацца, тычнасць, -і, ж.
-аюся, -асшся, -аецца.
АПТЫМІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
АПРАЎДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. Чалавек, поўны аптымізму; проціл. песіміст. ||
каго (што). Прызнаць невінаватым, вынесці ж. аптым'істка, -і, ДМ -тіш, мн. -і, -так.
апраўдальны прыгавор. А. падсуднага. 2. што.
АПТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. оптыка. 2. СвеДаказаць магчымасць чаго-н. Старацца а. тлавы, зрокавы. А. падман.
які-н. унынак. 3. што. Паказаць сябе дастойАПТЭКА, -і, ДМ -эцы, мн. -і, -тэк, ж.
ным чаго-н. А. высокае званне. А. давер калек- Установа, дзе рыхтуюцца па рэцэптах урачоў
тыву. 4. што. Акупіць, кампенсаваць. Рас- i прадаюцца лякарствы. 0 Як у аптэцы (разм.
ходы апраўдаюць сябе. || незак. апраўдваць, жарт.) — вельмі дакладна. || прым. аптэкарскі,
-аю, -аеш, -ае. || наз. апраўдаіше, -я, н.
-ая, -ае / аптэчны, -ая, -ае. Аптэкарскія таАПРАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй; вары. Аптэчная шафа.
-цаваны; зак. 1. што. Вырабіць, адшліфаваць,
АПТЗКАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік
зрабіць гатовым для чаго-н. А. дэталь. А. ка- аптэкі. || ж. ашэкарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
мень. 2. што. Падрыхтаваць для пасеву, па- -рак. || прым. аптэкарскі, -ая, -ае.
садкі. А. зямлю. 3. перан., каго (што).
АПтаЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Уздзейнічаць на каго-н. у пажаданымкірунНабор лякарстваў, неабходных для першай
ку, схіліць да чаго-н. || незак. апрацоўваць, дапамогі, a таксама спецыяльная скрынка,
-аю, -аеш, -ае. || наз. апрацоўванне, -я, н. i шафка з такім наборам. Дарожная а.
апрацоўка, -і, ДМ -і, -ўцы, ж.
АПУБЛІКАВАННЕ, -ВАЦЬ гл. публікаАПРАЦІВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стаць ваць.
брыдкім, агідным, моцна надакучыць каму-н.
АПУБЛІКОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
Апрацівелі штодзённыя папрокі i натацыі.
што. Toe, што i публікаваць.
АПРАЦОЎЧЫ, -ая, -ае. Які служыць для
АПЎСКЛІВЫ, -ая, -ае. Неахайны, недаглеапрацоўкі, прызначаны для апрацоўкі. А. джаны. А. чаяавек.
інструмент. Апрацоўчая прамысловасць.
АПУСКНЬІ, -ая, -ое. Які можна апусціць.
АПРАЧА / АПРОЧ, прыназ. з Р. 1. За вы- Апускная лямпа.
ключэннем каго-, чаго-н. Дома ўсе, а. бацькі.
АПУСГАШАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які робіць
2. У дадатак да каго-, чаго-н. У хаце, а. ло- апусташэнне. Апусташальныя войны. || наз.
жка, была i канапа. 0 Апрача таго (у знач. па- апусташальнасць, -і, ж.
бочн.) — акрамя таго, да таго ж.
АПУСГОШАНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены маАПРУЦЯНЁЛЫ, -ая, -ас. Застылы, скар- ральных сіл, унутранага, духо^іага зместу.
чанелы; анямелы, адубелы. Апруцянелыя ad Апустошаная душа. \\ наз. апустошанасць, -і,
холаду пальцы.
ж.
АПРУЦЯНЁЦЬ гл. пруцянсць.
АПУСГОШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
АПРЫЁРЫ, прысл. (кніжн.). Незалежна ад -шаны; зак. 1. што. Зрабіць пустым, агтустовопыту, да вопьггу; супрацьл. апастэрыёры. | шыць. А. зямлю. А. кішэні (жарт.). 2. перан.,
прым. апрыёрны, -ая, -ае; наз. апрыёрнасць, каго-што. Пазбавіць маральных сіл, духоўнага зместу. А. душу чалавека. || незак. any-і, ж.
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сташаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. апусташэшіе,
-я, н. i апустошванве, -я, н.
АПУСЦЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў пустым,
бязлюдным. А. дом. Апусцелыя вуліцы. || наз.
алусцеласць, -і, ж.
АПУСЦЁННЕ, -ЁЦЬ гл. пусцець.
АПУСЦІЦЦА, -ушчуся, -усцішся, -усціцца; зак. 1. Перамясціцца ў больш нізкае становішча; знізіцца. Бусел апусціўся на луг. Рукі
апусціліся ў каго-н. (таксама перан.: знікла
жаданне зрабіць што-н.). 2. перан. Перастаць
клалаціцца пра свой знешні выгляд, дрэнна
паводзіць сябе ў маральных адносінах.
Апусціўся чалавек. || незак. апусжапда, -аюся,
-аешся, -аецца. || наз. апушчэнне, -я, н.
-ушчу, -усціш, -усціць;
t АПУСЦІЦЬ,
-ушчаны; зак. 1. каго-што. Перамясціць у
больш нізкае становішча. А. рукі (таксама перан.: стаць бяздзейным, страціўшы надзею).
А. сцяг. 2. што. Схіліць, нахіліць. А. галаву. А.
вочы (скіраваць позірк уніз). 3. каго-што.
Змясціць куды-н. уніз, у што-н. А. пісьмо ў
паштовую скрынку. 4. што. Адкінуць. А. каўнер. 5. што. Зрабіць пропуск, выключыць.
Пры чытанні а. слова. б. каго-што. Занядбаць, запусціць. А. гаспадарку. [| незак. апускаць, -аю; -аеш, -ае; наз. апусканне, -я, н. ||
наз. апушчэвне, -я, н.
АПУХА, -І, ДМ агтусе, м. 1. гл. апушыць. 2.
Футравая абшыўка па краях адзення, абутку.
А. даражэй кажуха (прымаўка).
АПУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, што
i пухнуць. Рукі апухаюць.
АПУХЛЫ, -ая, -ае (разм.)- Які апух. А.
твар. Ц наз. апухласць, -і, ж.
АПУХНУЦЬ гл. пухнуць.
АПЎШЫНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. Дошка
ля краю даху; застрэшніца.
АІІЎШЫЦЬ, -шыць; безас; зак., кагошто (разм.). Занадта павялічыіша ў аб'ёме
(пра жывот). Алушыла жывот.
АПУШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шьшь; -шым,
-шьше, -шаць; апушаны; зак., што. 1. Абшыць па краях футрам адзенне, абутак. А. паліто. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Пра снег, іней:
зацерушыць, абсыпаць. Іней апушыў дрэвы
прысад. 3. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пакрыць, акружыць пушком, чым-н. пушыстым. || незак.
апўшваць, -аю, -аеш, -ае. |[ наз. апуха, -і, ДМ
апусе, ж. (да 1 знач.) / апушванне, -я, н.
АПЫЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. апыліць. 2. Перанос пылку кветкі з тычынак на рыльца песціка для апладнення. А. раслін. Штучнае а.
АПЫЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., апылііша;
зак. Стаць апыленым. Кветкі апыліліся. || незак. апыляцца, -яецца / апыльвацца, -аецца.
АПЫЛІЦЬ, апылю, апыліш, апыліць;
апылены; зак., што. 1. Зрабіць апыленне (у 2
знач.). А. кветку. 2. Апрацаваць пылападобным саставам для знішчэння шкодных насякрмых. А. пасевы. || незак. апыляць, -яю, -яеш,
-яе (да 1 знач.) / апыльваць, -аю, -аеш, -ае
(да 2 знач.); наз. апыльванне, -я, н. || наз.
апылешіе, -я, н. (да 2 знач.).
АПЫЛКАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -куецца; зак. Toe, што i апыліцца. || незак. апылкоўвацпд, -аецца.
АПЫЛКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; зак., што. Toe, што i апыліць (у 1
знач.) || незак. апылкоўваіп», -аю, -аеш, -ае. ||
наз. апылкаванне, -я, н.
АПЬкЛЬВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Аларат для апыльвання раслін; апыляльнік (у 2
знач.)АПЫЛАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Пераносчык пылку кветак з тычынак на песцік
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АР, ара, мн. ары, араў, м. Мера зямельнай
плошчы ў метрычнай сістэме, роўная 100 м2.
АРАБЕСКА, -і, ДМ -бесцы, мн. -і, -сак, ж.
1. Складаны арнамент з геаметрычных фігур i
стылізаваных кветак, лісця i пад. першапача(насякомыя, птушкі, вецер, вада). 2. Toe, што ткова ў духу арабскага стылю (спец.). 2. мн.
i апыльвальнік.
Збор невялікіх літаратурных ці музычных твоАПЫНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; раў (кніжн.). || прым. арабескавы, -ая, -ае.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. Трапіць
АРАБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, ж. Toe, што i
куды-н., аказацца ў якім-н. становішчы. А. ў рабіна.
Палымнеюць арабіны. || памянш.
бядзе. || незак. апынацца, -аюся, -аешся,
араСннкі, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
-аецца.
ара^інавы, -ая, -ае.
АПЬІРСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
АРАБІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Вукаго-што. Абліць, пакрыць пырскамі. А. вадой. || незак. апырскваць, -аю, -аеш, -ае. || чоны, спецыяліст у галіне арабістыкі. || ж.
аднакр. апырснуць, -ну, -неш, -не; -ні. || звар. ара^істка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
АРАБІСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Сукуапырскацца, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
апырсквацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. пнасць навук аб мове, культуры i гісторыі
арабаў.
апырскванне, -я, н.
АРАБЫ, -аў, адз. араб, -а, м. Народы сеАПЬІРСКВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Апамітычнай моўнай групы, якія насяляюць Пярат для апырсквання раслін.
АПЫТАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Пералік рэднюю Азію i Паўночную Афрыку. || ж.
пытанняў па якой-н. тэме, пры зборы якіх-н. арабка, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак. || прым.
арабскі, -ая, -ае.
звестак; анкета.
АРАГАВЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
АПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Сабраць адказы на якія-н. пытанні. Зацвярдзець, пакрыцца рагавой луской. Скура
А. усіх прысутных. || незак. алытваць, -аю, арагавела. || наз. арагавенне, -я, н.
АРАГРАФІЯ, -І, Ж. Раздзел фізічнай геа-аеш^ -ае. || наз. апытанне, -я, н.; прым.
графіі, які вывучае рэльеф зямной паверхні. ||
апыталыіы, -ая, -ае. А. ліст.
прым. араграфічны, -ая, -ае.
АПдЦКАЦЦА, -ЦЬ гл. пэцкацца, -ць.
АРАКУЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У антычным
АПЯВАЦЬ гл. апець.
1
свеце: жрэц-прадказальнік волі бажаства, які
АПЯКАЦЬ гл. апячы.
2
АПЯКАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; незак., каго даваў адказы на розныя пытанні. 2. перан.
(што). Toe, што i апекаваць. А. дзяцей.
Пра таго, чые меркаванні прызнаюцца бясАПЯКЎН, апекуна, мн. апекуны, апекуноў, спрэчнай ісцінай (іран.). || прым. аракульскі,
м. Асоба, якой даручана апека, апякунства -ая, -ае.
над кім-н. || ж. апякунка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
АРАКЧ^ЕЎШЧЫНА, -ы, ж. У пачатку 19
-нак. I прым. апякунскі, -ая, -ае.
ст. ў Расіі: рэжым неабмежаванага паліцэйАПЯКЎНСТВА, -а, н. Абавязкі алекуна. скага дэспатызму, самавольства ваеншчыны i
Узяць дзяцей пад сваё а.
насілля над народам [ад імя Аракчэеева,
АП'ЯНЁННЕ, АП'ЯНЁЦЬ гл. п'янець.
міністра-дэспата].
АП'ЯНІЦЬ гл. п'яніць.
АРАЛА, -а, н. (старадаўняе — саха). У выАП'ЯНЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Які п'яніць, ад разе: перакамць мячы еа аралы (высок.) —
якога хмялеюць. А. пах чаромхі.
скончыўшы вайну, пачаць мірна працаваць.
АПЯРАЗВАЦЦА* -ЦЬ 2/І. аперазаіша, -ць.
АРАНГУТАН(Г), -а, мн. -ы(-і), -аў, м. БуйАПЯРЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа- ная чалавекападобная малпа. || прым. араяны; зак., каго-што. 1. Рухаючыся ў адным гутая(г)авы, -ая, -ае.
напрамку з кім-, чым-н., апынуцца напераАРАНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
дзе, абагааць. 2. Зрабіць што-н. раней, чым -даваны; зак. i незак., што. Узяць (браць) у
што-н. адбылося. А. падзеі. \\ незак. арэнду.
апярэджваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. алярэАРАНДАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
джанне, -я, н.
арандуе што-н. || ж. арандатарка, -і, ДМ
АПЯРдННЕ, -я, н. Пер'е ў птушак. O -рцы, мн. -і, -рак. || прым. арандатарскі, -ая,
Хшставое алярэнне (спец.) — плоскасці на -ае.
задняй частцы самалёта.
АРАНЖАВЫ, -ая, -ае. Жоўгы з чырванаваАПЯЧАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Закрыць доступ да чаго-н., наклаўшы тым адценнем, як апельсін. А. колер.
АРАНЖАРЗЯ, -І, МН. -І, -рэй, ж. Цёплае
сургучную пячатку. А. кватэру. Ц^ незак.
ашгйтваць, -аю, -аеш, -ае; наз. алячатошне, зашклёнае памяшканне для вырошчвання
раслін,
цяпліца. || прым. аранжарэйны, -ая,
-я, н.
АПЯЧЬІ, апяку, апячэш, апячэ^ апячом, -ае. Аранжарэйная расліна (таксама перан.:
апечаце, апякуць; апёк, апякла, -ло; апячы; пра далікатнага, распешчанага чалавека;
апечаны; зак., каго-што. 1. Агнём або чым-н. іран.)АРАНЖЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
гарачым, едкім, пякучым прычыніць боль,
пашкодзіць скуру; абпаліць. А. руку. А. -руй; -раваны; зак. i незак., што (спец.). Пекрапівой ногі. 2. перан. Уразіць, усхваляваць. ракласці (-кладаць) музычны твор для выкаРэзкае слова апякло сэрца. || незак. алякаць, нання на іншым інструменце або іншага састав^ інструментаў (галасоў). ( наз. арая-аю, -аеш, -ае.
АПЯЧЬІСЯ, апякуся, апячэшся, апячэцца; жыроўка, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак.
АРАП, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Цемнаскуры
апячомся, апечацеся, апяхуцца; апёкся, апяклася, -лося; апячыся; зак. 1. Пашкодзіць чалавек, негр (уст.). 2. Ашуканец, жулік
сабе што-н. агнём або чым-н. гарачым, едкім, (разм. уст.). 0 Браць на арала (разм. непякучым; атрымаць апёк. А. крапівою. Каля адабр.) — браць ашуканствам, падманам. ||
ж. аралка, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак (да 1
вады намочышся, каля агню апячэшся (прыказка). 2. перан. Пацярпець няўдачу, нечакана знач.). || прым. аралскі, -ая, -ае.
АРАПНІК, -а, м. Доўгі паляўнічы бізун з
сустрэўшы перашкоду пры спробе зрабіць
што-н. (разм.). А. на новай справе. || незак. кароткай рукаяткай.
апякацці, -аюся, -аешся, -аецца.
АРАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., аросіцца;
АПЯЙЦЬ, апяю, апяеш, апяе; апяём, апе- зак. Пакрыцца кроплямі чаго-н., насыціцца
яце, апяюць; апей; апяяны; зак., каго-што вільгаццю. Арасілася зямля. || незак. жрашіцца,
(высок.). Toe, што i апець.
-аецца.

АПЫ—АРГ

АРАСІЦЬ,
арашу,
аросіш,
аросіць;
арашоны; зак., што. 1. Апырскаць кроплямі
чаго-н., увільгатніць. Дробны дождж арасіў
глебу. 2. Шляхам правядзення каналаў
абвадніць, паліць. А. палі. || незак. аршпаць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. аршпэнне, -я, н.
АРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто гаворыіхь прамову, прамоўца; той, хто валодае
красамоўствам, майстэрствам слова. Сапраўдны а. || прым. аратарскі, -ая, -ае.
АРАТАРСТВАВАЦЬ,
-ствую, -ствуеш,
-ствуе; -ствуй; незак. (іран.). Гаварыць з прэтэнзіяй на красамоўства.
АРАТОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Вялікі
музычна-драматычны твор для хору, спевакоў-салістаў i аркестра. || прым. араторны, -ая,
-ае / аратарыялыш, -ая, -ае.
АРАТЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Той, хто
апрацоўвае, арэ зямлю; земляроб. Дзе а.
плача, там жняя скача (прыказка). || прым.
арадкі, -ая, -ае.
АРАХІС, -у, м. Паўднёвая травяністая
алейная расліна сямейства бабовых; земляны
арэх, a таксама плод гэтай расліны. || прым.
арахісавы, -ая, -ае. А. торт (з арахісам).
АРАЦЬ, ару, арэш, арэ; аром, араце, аруць;
ары; араны; незак., што i без dan. Апрацоўваць зямлю плугам. Ой, пайду я лугам, лугам,
дзе мой мілы арэ плугам (з нар.). || зак.
узараць^ -ру, -рэш, -рэ, -ром, -раце, -руць;
-ры; -раны. || наз. аранне, -я, н. i ворыва, -а,
н.
АРАЧНЫ гл. арка.
АРАПіАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
арашэння, штучнага ўвільгатнення глебы. А.
канал.
АРБА, -Ы, МН. арбы, -аў, ж. Воз (высокі
двухколы — у Крыме i на Каўказе або доўгі
чатырохколы — на Украіне).
АРБАЛЁТ, -a, М -леце, мн. -ы, -аў, м. Старадаўняя ручная кідальная зброя ў форме
лука. || прым. арбалетны, -ая, -ае.
АРБІТА, -ы, ДМ -б'іце, мн. -ы, -біт, ж. 1.
Шлях руху нябеснага цела, a таксама
касмічнага апарата, карабля. А. Марса. 2. перан., чаго або якая. Сфера дзеяння, распаўсюджання чаго-н. 3. Вочная ўпадзіна, вачніца.
Аж вочы павылазілі з арбіт. \\ прым. арбггалыіы, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.; спец.).
АРБІІР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Суддзя, пасрэднік у спрэчках не судовага характару;
трацейскі суддзя. 2. Суддзя ў некаторых відах
спартыўных спаборніцтваў.
АРБГГРАЖ, -у, м. Вырашэнне спрэчак не
судовага характару арбітрамі, трацейскім судом, a таксама дзяржаўны орган, які займаецца гэтым. || прым. арбітражны, -ая, -ае.
АРГ... Першая частка складаных слоў у
знач.: арганізацыйны, напр. аргкамітэт,
аргвывады.
АРГАМАК, -а, мн. -і, -аў, м. Старажытная
назва ўсходніх пародзістых верхавых коней. ||
прым. аргамачны, -ая, -ае.
АРГАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Музычны духавы клавішны інсірумент, што складаецца з
набору труб, у ЯІСІЯ мяхамі напампоўваецца
паветра. || прым. арганны, -ая, -ае. Арганная
музыка.
АРГАНА... / АРГАНА-... Першая частка
складаных слоў са знач.: 1) арганічны (у 1
знач.), напр. арганагенны, аргана-мінеральны;
2) які мае адносіны да органаў (у 1 знач.),
напр. арганапаталогія, арганапластыка, арганатэрапеўтычны, арганатэрапія (прымяненне
з лячэбнай мэтай рэчываў жывёльнага паходжання).
АРГАНІЗАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Аб'яднаны,
згуртаваны, які ўваходзіць у склад якой-н. арганізацыі. А. калектыў. 2. Планамерны, упарадкаваны. А. характар партызанскай бараць-
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АРГУМЕНТАЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. аргументабы. 3. Дысцыплінаваны, які дэейнічае дакладна i планамерна. || наз. арганізаванасць, -і, ж. ваць. 2. Сукупнасць аргументаў (у 1 знач.).
АРГАНІЗАВАЦЦА, -зуюся, -зуешся, -зуец- Лагічная a. J| прым. аргумеіггацыйны, -ая; -ае.
АРДА, -ы, ДМ -дзе, мн. орды, орд / ордаў,
ца; -зуйся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Узнікнуць, з'явіцца, утварыцца. АрганЬаваўся ж. 1. У старажытнасці ў цюркскіх вандроўновы аддзел. 2. Аб'яднацца для якой-н. мэты. ных народаў: род дзяржаўнага аб'яднання. ванага тэксту (спец.). Аўтарскі а. (40000 друА. на барацьбу за мір. || незак. арганізоўвацца, Залатая а. 2. перан. Натоўп, банда, зграя. карскіх знакаў). Друкаваны а. (16 старонак
Фашысцкія орды. || прым. ардынскі, -ая, -ае (да друкаванага тэксту як адзінка вымярэння
-аюся, -аешся, -аецца.
аб'ёму кнігі). || прым. аркушны, -ая, -ае.
1 знач).
АРГАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
АРЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйная драпеАРДЫНАРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м.
-заваны; зак. 1. што. Заснаваць, стварыць. А.
Ваеннаслужачы пры камандзіру для службо- жная птушка сямейства ястрабіных, марскі
курсы. А. хор. 2. што. Падрыхтаваць, наарол.
|| прым. арланавы, -ая, -ае.
ладзіць. А. сустрэчу. А. дастаўку газвт. 3. вых даручэнняў. || прым. ардынарачны, -ая,
АРЛЕКІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Традыцыйны
каго-што. Аб'яднаць для якой-н. мэты. А. мо- -ае.
АРДЫНАРНЫ, -ая, -ае. 1. Які нічым персанаж італьянскай «камедыі масак», паяц,
ладзь. 4. што. Упарадкаваць што-н. А. свой
не
вызначаецца,
звычайны камедыянт. || прым. арлеюнскі, -ая, -ае.
час. || незак. арганізоўваць, -аю, -аеш, -ае. || асаблівым
АРЛЕЫНАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -над,
(кніжн.). 2. У назвах вучоных пасад: штатны;
наз. арганізацыя, -і, ж.
ж. Камедыя з арлекінам у галоўнай ролі. ||
проціл.
экстраардынарны
(уст.)А.
прафесар.
АРГАНІЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
АРДЫНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Урач, які прым. арлекінадны, -ая, -ае.
арганізоўвае, з'яўляецца ініцыятарам чаго-н.
АРЛЕЦ, -ляцу, м. (разм.). Мінерал віА. атрада. \\ прым. арганізатарскі, -ая, -ае. Ар- лечыць у бальніцы, клініцы i пад. || прым. ар- шнёва-ружовага колеру; раданіт.
дынатарскі, -ая, -ае.
ганізатарскія здольнасці.
АРЛІНЫ гл. арол.
АРДЫНАТАРСКАЯ, -ай, мн. -ія, -ix, ж. У
АРГАНІЗАЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які адносіцАРЛІЦА, -ы, мн. -ы, -лш, ж. Самка арла.
лячэбнай
установе:
пакой
для
ўрачоў.
ца да арганізацыі (гл. арганізаваць у 1 знач.),
АРЛЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
АРДЫНАТЎРА,
-ы,
ж.
1.
Пасада
ардынада падрыхтоўкі ажыццяўлення чаго-н. А. пеСтарая гульня, сэнс якой у адгадцы: ляжа
тара
або
ардынарнага
прафесара.
2.
Род
рыяд. Арганізацыйныя расходы.
медыцынскай
аспірантуры. падкінутая манета гербавым малюнкам
АРГАНІЗАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. гл. практычнай
(арлом) ці процілеглым бокам (рэшкай).
Клінічная
а.
арганізаваць. 2. Арганізаванасць, унутраная
АРЛЯНЙ i АРЛЯНЁ, -няці, мн. -няты,
АРДЬІНСЫ
гл.
арда.
дысцыпліна, прадуманы, планамерны пара-нят, н. Птушаня арла.
АРДЭНАНОСЕЦ,
-носца,
мн.
-носцы,
дак. Дакладная а. ў рабоце. 3. Грамадскае
АРМАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -мад, ж.
аб'яднанне або дзяржаўная ўстанова. Прафса- -носцаў, м. Чалавек1 або арганізацыя, узнагаВялікая колькасць караблёў, самалётаў, танроджаныя
ордэнам
.
юзная а. Будаўнічая а.
каў, сабраных у адным месцы. А. караблёў.
АРДЭНАНОСНЫ, -ая, -ае. УзнагароджаАРГАНІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Жывая
АРМАТЎРА, -ы, ж. 1. зб. Прылады i пры1
ны
ордэнам
.
Ардэнаносная
рэспубліка.
істота ці расліна з органамі, якія дзейнічаюць
належнасці якога-н. апарата, машыны i пад.
АР'ЕРГАРД,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Частка
войзладжана. Развіццё арганізмаў. 2. Сукупнасць
2. Сталёвы каркас жалезабетонных збудаванфізічных i духоўных уласцівасцей чалавека. ска (або флоту), якая знаходзіцца ззаду галоў- няў (спец.). || прым. арматурны, -ая, -ае.
ных
сіл
пры
паходзе
i
забяспечвае
надзсйЗдаровы а. 3. Складанае арганізаванае адзінАРМАТЎРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
ства. Дзяржаўны а. || прым. аргашзмеішы, -ая, насць тылу. || прым. ар'ергардны, -ая, -ае.
Спецыяліст па збудаванню арматуры (у 2
АРЖАНІШЧА,
-а,
н.
Toe,
што
i
іржышча.
-ае (да 1 знач.; спец.).
знач.). || ж. арматуршчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. ||
АРЖАНЬІ, -ая, -ое. Toe, што i жытні. А. прым. арматуршчыцкі» -ая, -ае.
АРГАНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. (разм.). 1.
хлеб.
АРМЁЕЦ, -мейца, мн. -мейцы, -мейцаў, м.
Арганічная хімія. 2. Арганічныя ўгнаенні. ВыАРКА, -І, ДМ арцы, мн. -і, арак, ж. 1. ДуВаеннаслужачы арміі (у 1 i 2 знач.).
везці арганіку на палі.
гападобнае
перакрыцце
праёма
ў
сцяне
(акна,
АРМІЯ, -І, МН. -МІІ, -МІЙ, Ж. 1. Сукупнасць
АРГАНІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў,^ м.
Музыкант, які іграе на аргане. || ж. аргашст- дзвярэй) або пралёта паміж дзвюма апорамі i узброеных сіл дзяржавы. Служыць у арміі
пад.
2.
Збудаванне
ў
выглядзе
вялікіх
варот
Дзеючая а. (войска, якое ў час вайны знака, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. аргашсцтакой формы як элемент дэкору. Трыумфаль- ходзіцца на фронце). 2. Сухапутныя ўзброекі, -ая, -ае.
ная а. || прым. арачны, -ая, -ае.
ныя сілы ў адрозненне ад марскіх i павеіраАРГАНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які належыць да
АРКАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -кад, ж. Рад
жывёльнага або расліннага свету, які мае аднолькавых па форме i велічыні арак, якія ных сіл. 3. Аператыўнае вайсковае аб'яднанне
адносіны да арганізмаў (у 1 знач.). А. свет. аліраюцца на слупы або калоны i складаюць з некалькіх карпусоў, дывізій. Танкавая а. 4.
перан., каго. Наогул — вялікая колькасць неАрганінная прырода. Арганічная хімія (раздзелархітэктурнае цэлае.
чым аб'яднаных людзей. А. настаўнікаў. А.
хіміі, які вывучае злучэнні, што змяшчаюць у
АРКАН,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Доўгая
вяроўка
змагароў за мір. || прым. армейскі, -ая, -ае (да
сабе вуглярод). 2. Які датычыцца ўнутранай
з
рухомай
пятлёй
на
канцы
для
ло^лі
коней
i
1, 2 i 3 знач.).
будовы чалавека, яго арганізма (у 2 знач.),
іншых
жывёлін;
ласо.
||
прым.
арканны,
-ая,
АРМЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. Даўней у сялян:
органаў. А. парок сэрца. 3. Які датычыцца са-ае.
від верхняга адзення з тоўстага сукна; кафтан.
мой сутнасці чаго-н., карэнны. Арганічнае
АРКАНІЦЬ,
-ню,
-ніш,
-ніць;
незак.,
каго
|| прым. армячны, -ая, -ае.
адзінства тэорыі i практыкі. 4. перан. УнуАРМЙНЕ, -мян, адз. -мян'ін, -а, м. Народ,
ірана ўласцівы каму-н. Арганічнае непрыман- (што). Лавіць арканам. || зак. заарканіць, -ню,
-ніш,
-ніць;
-кань;
-нены.
які складае асноўнае насельніцтва Арменіі. ||
не. I наз. аргашчнасць, -і, ж.
АРКЁСГР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Сукупнасць ж. армянка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
АРГАТЬІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Слова ці музычных інструментаў для выканання музыармянскі, -ая, -ае.
моўны зварот з арго.
чных твораў; група музыкантаў, якія разам
АРНАМЕНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
АРГВЬІВАДЫ, -аў. Скарачэнне: ар- выконваюць твор на розных інструментах.
ганізацыйныя вывады — канкрэтныя меры, Духавы а. Струнны а. 2. Месца ў тэатры пе- Узор, жывапіснае графічнае ўпрыгожанне, у
якога
ляжаць
геаметрычныя,
якія прымаюцца для рэалізацыі якога-н. ра- рад сцэнай, дзе знаходзяцца музыканты. || аснове
раслінныя i жывёльныя матывы, што паўташэння. Зрабіць а.
прым. аркестравы, -ая, -ае.
раюцца ў пэўным парадку. Беларускі а. 2. У
АРГО, нескл., н. Умоўныя словы i выразы,
АРКЕСТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; музыцы: упрыгожанне мелодый, напр. трэль.
якія ўжываюцца якой-н. адасобленай ці пра- -раваны; зак. i незак., што (спец.). Зрабіць || прым. арнаментны, -ая, -ае / аршшентальны,
фесійнай групай, гуртком i пад.; жаргон. Зла- (рабіць) аркестроўку чаго-н.
-ая, -ае.
дзейскае а. || прым. аргатычны, -ая, -ае.
АРКЕСТРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
АРНАМЕНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
АРГОН, -у, м. Хімічны элемент, газ бсз Музыкант з аркестра. || ж. аркестрантка, -і,
-туй; -таваны; зак. i незак., што (кніжн.).
колеру i паху (дае сіняватае свячэнне, вы- ДМ -нцы, мн. -і, -так. || прым. аркестрашра, Упрыгожыць (-жваць) арнаментам. А. сцены
карыстоўваецца ў светлавых рэкламах). || -ая, -ае.
дома. || наз. арнаментацыя, -і, ж.
прым. аргонавы, -ая, -ае.
АРКЕСГРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і,
АРНАМЕНТАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. арнаАРГУМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1. -ровак, ж. (спец.). Выклад музычнага твора мент. 2. 3 многімі ўпрыгажэннямі, мудраЛагічны довад, доказ. Важкі а. 2. У матэма- для выканання аркесірам або інструменталь- гелісты. А. стыль. || наз. арнаментальнасць, -і,
тыцы: незалежная пераменная велічыня, ад ным ансамблем; інструментоўка.
ж.
АРКТЫКА, -І, ДМ -ТЫЦЫ, Ж. (З вялікай
змены якой залежыць змена другой велічыні
АРНГГАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел заалогіі, які
літары). Паўночная палярная вобласць зя- вывучае птушак. || прым. арніталапчвы, -ая,
(функцыі).
АРГУМЕНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; многа шара. || прым. аржтычлы, -ая, -ас.
-ае.
АРКУШ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Тонкі, плоскі
-туй; -таваны; зак. i незак., што. Прывесці
АРОЛ, арла, мн. арлы, арлоў, м. 1. Драпе(-водзіць) доказы, аргументы (у 1 знач.). || кавалак якога-н. матэрыялу. А. паперы. A. са жная, дужая птушка з загнутай дзюбай сясшытка. 2. Адзінка вымярэння аб'ёму друка- мейства ястрабіных, якая звычайна жыве ў
наз. аргументацыя, -і, ж.
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АРХЕОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыартыстычна (прысл.). || наз. артыстычвасць,
яліст па археаграфіі.
-і, ж. (да 2 i 3 знач.).
АРТЫШОК, -а, мн. -і, -аў, м. Травяністая
АРХЕОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
расліна з буйнымі фіялетавымі суквеццямі, па археалогіі.
ніжнія мясістыя часткі якіх ядомыя. || прым.
АРХІ... Прыстаўка, якая абазначае вышэйгарысгай мясцовасці або ў стэпе. Стэпавы а. артышокавы, -ая, -ае.
шую ступень чаго-н., напр. архімільянер,
Арлу з савою не па дарозе (прымаўка). 2. пеАРТЭЗІЙНСКІ, -ая, -ае. Заключаны ў глыран. Пра смелага, гордага чалавека. Зірні на бокіх ваданосных слаях пад натуральным архіважны, архірэакцыйны.
сваіх арлоў! Якія слаўныя хлопцы! 0 Арол ці pa ціскам; глыбінны. А. калодзеж. Артэзіянскія АРХІБІСКУП, -а, мн. -ы, -аў, м. Духоўнае
званне (каталіцкае), сярэдняе паміж епіскаnom? (разм.) — пытанне пры падкідванні ма- воды.
пам i мітрапалітам. || прым. архібіскупсій, -ая,
неты з мэтай вырашыць што-н. жэрабем. ||
АРТФРЫЯ, -І, МН. -І, -рый, ж. 1. Крывя- -ае.
прым. арлшы, -ая, -ае. Л. погляд (смелы, го- носны сасуд, які нясе кроў ад сэрца ва ўсе
АРХІВАРЫУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Супрарды, праніклівы). A. нос (тонкі, кручкаваты часткі цела. 2. перан. Шлях зносін (высок.).
цоўнік архіва, хавальнік архіва.
HOC).
Водныя артэрыі. \\ прым. артэрыяльны, -ая, -ае АРХІВІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
АРСЕНАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Склад (да 1 знач). А. ціск.
Спецыяліст па архіўнай справе. || ж. архішстзброі i ваеннай амуніцыі. Л. крэпасці. А. ведаў
АРТЭРЫЯСКЛЕРОЗ, -у, м. Хранічнае за- ка, -і, ДМ -тцы, мн. -так.
(перан.). 2. Прадпрыемства, якое вырабляе хворванне артэрый.
АРХІДЗЯ, -і, мн. -і, -дэй, ж. Шматгадовая
зброю i ваенную амуніцыю (уст.). || прым. арАРЎДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; не- травяністая трапічная расліна з пахучымі квесеналыш, -ая, -ае.
зак. (разм.) 1. чым. Дзейнічаць пры дапамозе ткамі дзівоснай формы i афарбоўкі. || прым.
APT... Першая частка складаных слоў са чаго-н. А. лапатай. 2. Праяўляць дзейнасць
знач.: артылерыйскі, налр. артабстрэл, арт- (звычайна адмоўную). На дачы арудаваў зло- архідэйны, -ая, -ае.
АРХІЕПІСКАП, -а, мн. -ы, -аў, м. Епіскап,
падрыхтоўка, артполк.
дзей.
АРТАДАКС)УІЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
АРФА1, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж. Шчыпковы які вядзе нагляд за некалькімі епархіямі; наоняўхільна прьпрымліваецца асноў якога-н. музычны інструмент у выглядзе вялікай трох- гул ганаровы тытул епіскапа, a таксама асоба,
вучэння, светапогляду, паслядоўны. Артада- вугольнай рамы з нацягнутымі на ёй стру- якая мае гэты тытул. || прым. архіетскапскі,
-ая, -ае.
ксальныя погляды. || наз. артадаксалыіасць, -і, намі. || прым. арфавы, -ая, -ае.
АРХІМАНДРЬІТ, -a, М -рыце, мн. -ы, -аў,
ж.
АРФА\ -Ы, мн. -ы, -аў, ж. СельскагаспаАРТАДОКС, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). дарчая машына для ачысткі збожжа ад мя- м. Тытул святара-манаха, звычайна настаяЧалавек артадаксальных поглядаў.
кіны, пылу i пад. пасля малацьбы; веялка. || целя мужчынскага манастыра, a таксама
асоба, якая мае гэта званне. || прым. архіманАРТАДОКСІЯ, -і, ж. (кніжн.). Артада- прым. арфавы, -ая, -ае.
ксальная прыхільнасць да якога-н. вучэння.
АРФАВііЛЬШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, дрыцкі, -ая, -ае.
АРХШЕЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Група
АРТАПЁД, -a, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. Урач, хто працуе на арфе2. || ж. арфавалыпчыца, -ы,
марскіх астравоў, размешчаных на блізкай
спецыяліст па артапедыі.
мн. -ы, -чыц.
АРТАПЁДЫЯ, -і, ж. Раздзел хірургіі, які
АРФАВАНЫ, -ая, -ае. Ачышчаны арфа- адлегласці адзін ад аднаго. || прым. архіпелагавы, -ая, -ае.
займаецца прафілактыкай i лячэннем дэфар- ваннем. А. ячмень.
АРХІР^Й, -я, мн. -і, -яў, м. Агульная назва
мацый пазваночніка, канечнасцей. || прым. арАРФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе; -фуй;
тапедычны, -ая, -ае. А. абутак.
-фаваны; незак., што i без дап. Ачышчаць ар- вышэйшых чыноў праваслаўнага духавенства
АРТРЬІТ, -у, М -рыце, м. Запаленне су- фай зерне ад мякіны, гтылу і^ пад. А. жыта. \\ (епіскапа, архіепіскапа, мітрапаліта). || прым.
става, суставаў інфекцыйнага паходжання. зак. праярфіваць, -фую, -фуеш, -фуе; -фуй; архірэйскі, -ая, -ае.
АРХГГ^КТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. СпецыРэўматычны а. Інфекцыйны а.
-фаваны. || наз. арфаванне, -я, н.
АРТЬІКУЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Невялікі
АРФАГРАФІЯ, -І, Ж. 1. Правілы напісання яліст па архітэктуры, дойлід. || прым. архітэктарскі,
-ая, -ае.
навуковы або публіцыстычны твор у часопісе, слоў i ix форм. 2. Само такое правільнае
АРХПЭКТОНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж.
газеце, зборніку. Крытычны а. Перадавы а. 2. напісанне. У яго а. кульгае (піша з памылСамастойны раздзел, параграф у юрыдычным камі). || прым. арфаграф'ічны, -ая, -ае. Арфа- (спец.). Спалучэнне частак у адным стройным цэлым; кампазіцыя. А. рамана. || прым.
дакуменце; слоўніку i пад. А. канстытуцыі. графічная памылка.
Слоўнікавы а. 3. Раздзел фінансавага плана,
АРФАЗПІЯ, -І, Ж. Правілы літаратурнага архпэкташчііы, -ая, -ае.
АРХГГЭКТЎРА, -ы, ж. 1. Мастацтва пракаштарыс, які вызначае крыніцу даходаў або вымаўлення. || прым. арфаэпічны, -ая, -ае. Аректавання i пабудовы будынкаў, дойлідства.
мэту расходаў (спец.). Расходны а. 4. Тып вы- фаэпічныя нормы.
рабу, умоўнае абазначэнне тавараў (спец). А.
АРФІСТ, -а, М -сце. мн. -ы, -аў, м. Музы- А. старажытных грэкаў. 1. Стыль пабудовы.
тканіны. || прым. артыкульны, -ая, -ае.
кант, які іграс на арфе . || ж. арфістка, -і, ДМ А. дома. 3. зб. Будынкі, збудаванні. || прым.
архітэктурны, -ая, -ае.
АРТЫКУЛЙЦЫЯ, -і, ж. У мовазнаўстве: -тцы, мн. -і, -так.
работа маўленчых органаў, неабходная для
АРХІЎ, -хіва, мн. -хівы, -хіваў, м. 1. УстаАРХАІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
вымаўлення пэўнага гука. || прым. артыку- -заваны; зак. i незак., што. Зрабіць (рабіць) нова для захоўвання старых, старадаўніх даляцыйны, -ая, -ае.
архаічным, устарэлым паводле стылю, ма- кументаў. Здаць у а. (таксама перан.: прызнаць устарэлым, малапатрэбным). 2. Аддзел
АРТЫЛЕРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. неры творчасці. || наз. архаізацыя, -і, ж.
Ваеннаслужачы ў артылерыі.
АРХАІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Слова, установы, дзе захоўваюцца старыя дакументы.
3.
Збор рукапісаў, пісем i пад., што маюць
АРТЫЛЁРЫЯ, -і, ж. 1. Агнясірэльнае моўны выраз або граматычная форма, якія
ўзбраенне (гарматы, гаўбіцы, мінамёты i ўстарэлі i выйшлі з агульнага ўжывання. 2. дачыненне да дзейнасці якой-н. установы ці
асобы. А. інстытута. А. Якуба Коласа. || прым.
пад.). Супрацьтанкавая а. Цяжкая а. 2. Род Перажытак мінулага.
АРХАіКА, -і, ДМ -іцы, ж. Пра што-н. ста- архіўны, -ая, -ае.
войск з такім узбраеннем. Служыць у артылеАРЦЁЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Адна з форм
рыі. 3. Навука, якая вывучае тэхніку агня- рое, старадаўняе.
АРХАІЧНЫ, -ая, -ае. Які ўяўляе сабою ар- вытворчага аб'яднання грамадзян для вядзенстрэльнай зброі (гармат, гаўбіц i пад.) i яе
хаізм, уласцівы даўніне; старадаўні, устарэлы. ня калектыўнай гаспадаркі на аснове абагульпрымяненне. || прым. артылерыйскі, -ая, -ае.
нення сродкаў вытворчасці. Рыбалавецкая а.
APTbtCT, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1. А. стьшь. | наз. архаічнасць, -і. ж.
Сельскагаспадарчая а. 2. Аб'яднанне асоб неАРХАНГЕЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. У хрысціянТой, хто займаецца публічным выкананнем
твораў мастацтва (акцёр, спявак, музыкант i скай міфалогіі: вышэйшага рангу анёл. || каторых прафесій для сумеснай работы з
удзелам у агульных даходах i агульнай адкапад.). Эстрадны а. Артысты цырка. Оперны а.прым. архангельскі, -ая, -ае.
Заслужаны а. рэспублікі. 2. Пра таго, хто ва- АРХАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Дзікі горны ба- знасцю. А. грузчыкаў. || прым. арцельны, -ая,
-ае. Арцельная гаспадарка.
лодае высокім майстэрствам у якой-н. галіне ран з закручанымі рагамі.
(разм.)- Гэта ж a. у сваёй справе. || ж.
АРЦЁЛЫІІЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст).
АРХАРАВЕЦ, -раўца, мн. -раўцы, -раўцаў,
артыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так (да 1 м. (разм.). Буян, свавольнік.
Член арцелі (у 2 знач.) || ж. арцелыпчыца, -ы,
знач.). || прым. артысплны, -ая, -ае.
АРХЕАГРАФІЯ, -і, ж. Пстарычная навука, мн. -ы, -чыц. || прым. арцельрпыцкі* -ая, -ае.
Артыстычнае фае.
якая займаецца апісаннем i выданнем пісьмоАРШЬІН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Старая мера
АРТЫСТЬІЗМ, -у, м. (кніжн.). Высокае вых помнікаў мінулага. || прым. археа- даўжыні, роўная 0,71 м. 2. Лінейка, планка
майстэрства ў мастаіггве, віртуознасць у ра- граф'ічны, -ая, -ае.
такой даўжыні для мерання. Мераць на свой а.
боце.
АРХЕАЛОПЯ, -і, ж. Навука, якая вывучае (перан.: меркаваць пра што-н. са свайго
АРТЫСТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. артыст. 2. гісторыю, быт i кулыуру старажытных наро- пункту погляду, аднабакова; разм.). Нібы (т
Уласцівы артысту. А. характар. Артыстычныя даў па рэчавых, матэрыяльных помніках, што быццам) а. праглынуў (пра чалавека, які стаіць
схільнасці. 3. Вельмі ўмелы, майстэрскі. захаваліся да нашага часу. || прым. археа- або сядзіць ненатуральна прама; разм.). АрАртыстычная работа. Заданне выканана лапчны, -ая, -ае. Археалагічныя раскопкі.
шын з шапкаю (пра малога, невысокага чала-
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АРЫТМІЯ, -і, ж. (спец.). Парушэнне сарвека; разм.). || прым. аршынны, -ая, -ае. Пісаць
дэчнага рытму, перабоі. || прым. арыпшчны,
аршыннымі літарамі (надта вялікімі; жарт.).
АРЫПНАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Toe, што -ая, -ае.
з'яўляецца прадметам узнаўлення, капіраванАРЫФМЁТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Разня, аўтэнтык. Зверыць з арыгіналам. Чытаць удзел матэматыкі, які вывучае прасцейшыя
арыгінале. А. артыкула (рукапіс, з якога ўласцівасці лікаў, выражаных лічбамі, дзе- || незак. арэчаўлівацца, -аецца. || наз. арэчаўробіцца набор). 2. Непадобны да іншых, янні, што робяцца з імі. 2. перан. Toe, што i ленне, -я, н.
АРЭЧАВІЦЬ, -чаўлю, -чавіш, -чавіць;
своеасаблівы чалавек, дзівак (разм.). Ён вялікі падлік (у 2 знач.; разм.). Такая атрымліваецца
-чаўлены; зак., што (кніжн.). Вьфазіць у
а. || ж. арыгіналка, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак а. || прым. арыфметычны, -ая, -ае.
(да 2 знач.)АРЫФМОМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. На- чым-н. матэрыяльным. j | незак. арэчаўліваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. арэчаўленне, -я, н.
АРЫПНАЛЬНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не- стольная лічыльная машына для механічнага
АРдШНІК, -у, м. Кусты з ядомымі плазак. (разм.). Трымаць сябе арыгіналам (у 2 выканання арыфметычных дзеянняў.
дамі-арэхамі, a таксама зараснік такіх раслін.
знач.), старацца быць непадобным да іншых.
АРЫШТ, -у, М -шце, м. 1. Узяіше пад ва- Разросся а. на паляне. || прым. арэшнікавы, -ая,
|| зак. зарыгінальтчаць, -аю, -аеш, -ае.
рту, пазбаўленне волі. Пазбегнуць арышту. 2:
АРЫПНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. He залазы- Забарона судовымі органамі распараджацца -ае.
чаны, не перакладны, аўтэнтычны. А. рукапіс. чым-н. Накласці а. на маёмасць. || прым. ары- АРдШЫНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. 1.
Лісцевае дрэва, на якім растуць лясныя арэхі;
2. Створаны ў выніку самастойнай творчасці. штны, -ая, -ае. Арыштнае памяшканне.
Арыгінальнае рашэнне задачы. 3. Своеасаблівы, АРЫШТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; ляшчына. 2. адз. Драўніна гэтай расліны. Вынепадобны да іншых, дзіўны. Арыгінальныя -таваны; зак., каго-што. Пазбавіць каго-н. рабы з арэшыны.
AC, -a, мн. -ы, -аў, м. Выдатны лётчык,
паводзіны. Арыгінальна (прысл.) апранацца. || волі з узяццем пад варту або накласці арышт
майстар паветранага бою. Лётчыкі-асы. Ac у
наз. арыгінальнасць, -і, ж.
на што-н. || незак. арыштоўваць, -аю, -аеш, сваёй справе (перан.: вялікі майстар сваёй
АРЫЕНТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туец- -ае.
справы).
ца; -туйся; незак. 1. Вызначаць сваё месцаАРЫШТАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
АСА, -ы, мн. восы, -аў, ж. Перапончазнаходжанне або кірунак руху. А. ў вялікім (уст.). Чалавек, які знаходзіцца пад арыштам.
лесе. А. ў новых абставінах (перан.). 2. на || ж. арыштантка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || такрылае насякомае з джалам. Асой у вочы
кідацца. || прым. асіны, -ая, -ае. Асінае гняздо
каго-што. Вызначаць, браць кірунак на каго-, прым. арыштанцкі, -ая, -ае.
(таксама перан.: пра зборышча шкодных люшто-н. А. на маяк. А. на шырокага чытача
АРЫЯ, МН. -І, арый, ж. Партыя для аднаго дзей, ворагаў i пад.).
(перан.). || зак. зарыентавацца, -туюся, -ту- голасу
ў оперы, аперэце) або для
АСАБІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які належыць,
ешся, -туецца; -туйся. || наз. арыеыціроўка, -і, аднаго (пераважна
інструмента, a таксама самастойная уласцівы якой-н. асобе, прызначаны для
ДМ -ўцы, ж. i арыентавашіе, -я, н.
вакальная ці інструментальная п'еса.
абслугі якой-н. асобы. Асабістая бібліятэка.
АРЫЕНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе, -туй;
АРЭАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.)- 1. Част- Асабістая думка. 2. Які датычыцца якой-н.
-таваны; незак. 1. каго-што. Даваць магчыасобы, закранае яе інтарэсы, накіраваны на
масць каму-, чаму-н. вызначыць сваё месца- ка зямной або воднай паверхні, у межах якой якую-н. асобу, звязаны з прыватным, сямейзнаходжанне на мясцовасці або кірунак руху. сустракаецца той або іншы від (род, сямей- ным жыццём. Асабістая крыўда. Асабістае
А. касмічны апарат у палёце. 2. каго (што) на ства i пад.) жывёльнага ці расліннага свету. 2. шчасце. Спалучэнне асабістага (наз.) з грашто i ў чым. Накіроўваць на дасягненне Тзрыторыя пашырэння якіх-н. з'яў, выкапнё- мадскім. 3. Які ажыццяўляецца якой-н. асоякой-н. мэты, даламагаць каму-н. разабрацца вых багаццяў i гя. А. дысімілятыўнага акання. бай, зыходзіць ад якой-н. асобы. А. прыклад.
ў чым-н. (кніжн.). А. даследчыкаў на выкары- || прым. арэальны, -ая, -ае.
Асабістая ініцыятыва.
станне новых дакументаў. || зак. зарыентаваць, АРЭАПАГ, -а, м. (кніжн. іран.). Сход аўтаАСАБЛІВАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Характэрытэтных
асоб
[першапачаткова
назва
вяр-тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны.Ц наз. арыенрная прымета, адметная якасць, уласцівасць
ціроўка, -і, ДМ -ўцы, ж. i арыентаванне, -я, хоўнага суда ў старажытных Афінах]. Вучоны каго-, чаго-н. А. дзіцячага характару.
а.
н.
АР^ЛІ, -яў. Устройства, на якім гушкаюц- Асаблівасці npaeanicy беларускай моеы.
АРЫЕНТАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). УсАСАБЛІВЫ, -ая, -ае. Адметны, не такі, як
ца для забавы; гушкалка, калыханка. || прым.
ходні, уласцівы краінам Усходу. А. стыль.
усе; больш значны, чым звычайна. Асаблівае
АРЫЕНТАЦЫЯ, -і, ж. 1. Уменне вызна- арэльны, -ая, -ае.
АРЗНА, -Ы, Ж. 1. Вялікая круглая пляцоў- старанне.
чыць сваё месцазнаходжанне. А. на мясцоАСАБНЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. Добраўпарадвасці. 2. Дасведчанасць у чым-н. (кніжн.). А. ка пасярэдзіне цырка, на якой выступаюць каваны дом гарадскога тыпу, прызначаны для
ў новай літаратуры. А. ў пытаннях палітыкі. артысты. 2. перан. Галіна, ніва дзейнасці адной сям'і.
3. на каго-што i якая. Накіраванасць дзей- (кніжн.). Дзейнасць на міжнароднай арэне.
АСАБОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. асоба. 2. Які мае
насці ў інтарэсах каго-, чаго-н. (кніжн.). А. на Літаратурная а. || прым. арэнны, -ая, -ае.
адносіны да пэўнай асобы, пэўных асоб. А.
АРЗНДА, -Ы, ДМ -дзе, ж. 1. Наём памя- рахунак (рахунак у банку, адкрыты на імя
перадавую моладзь.
АРЫЕНЦІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прадмет, шкання, зямельнага ўчастка i пад. ў часовае пэўнай асобы). Асабовая справа (папка з дакуна які арыентуюцца. Выбраць правільны а. || карыстанне. Здаць у арэнду. 2. Плата за такі ментамі якой-н. асобы, што працуе ў пэўнай
наём. Плаціць арэнду. || прым. арэндны, -ая, установе). А. склад, састаў (рабочыя, служапрым. арыеншрны, -ая, -яе.
-ае.
АРЫЕНЦІРОВАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які случыя якой-н. установы, вайсковай часці i
АРЭОЛ, -а, м. 1. Светлавы круг, ззянне ва- пад.).
жыць для арыенціроўкі. А. палёт. 2.
кол ярка асветленага прадмета, a таксама на
Прыблізны, папярэдні. А. тэрмін.
АСАВЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Напаўсонны,
АРЫЁЗА, нескл., н. Невялікая арыя, якая фатаграфіі такога прадмета (спец.). 2. перан. расслаблены, напаўпрытомны. Асавелыя вочы.
Гонар,
пашана
вакол
каго-н.
(высок).
Быцьу
чаргуецца з рэчытатывам. || прым. арыёзны,
|| наз. асавеласць, -і, ж.
арэоле славы.
-ая, -ае.
АСАВЁЦЬ, -сю, -ееш, -ее; зак. (разм.).
АРЭОМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор, Стаць санлівым, расслабленым.
АРЬІК, -а, мн. -і, -аў, м. У Сярэдняй Азіі:
арашальны канал, канава. || прым. арычыы, пры даламозе якога вызначаецца шчыльнасць
АСАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (абл.)- Падасінавадкасці, a таксама канцэнтрацыі рэчываў у вік. Кош асавікоў.
-ая, -ае.
АРЫСТАКРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м. растворах.
АСАДА1, -ы, ДМ -дзе, ж. Акружэнне войАсоба, якая належыць да арыстакратыі (у 1
АР&Х, -a i -у, мн. -і, -аў, м. 1. -а. Плод не- скамі ўмацаванага пункта з мзтай яго захопу;
знач.)- || ж. арыстакратка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, каторых дрэў, кустоў з ядомым ядром у цвёр- аблога. А. горада. \\ прым. асадны, -ая, -ае.
-так. || прым. арыстакрацкі, -ая, -ае (разм).
дай абалонцы, шкарлупіне. Кедравыя арэхі. Асаднае становішча (надзвычайныя меры для
Какосавы а. Смачны жабе а., ды зубоў бог не падтрымання парадку ў ваенны час).
АРЫСГАКРАТЬкЗМ, -у, м. Манера паводзін, знешняя вытанчанасць, харахтэрныя даў (прыказка). Зарабіць на арэхі (перан.: пра
АСАДА2, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. гл. асадзіць1. 2.
арыстакратам. || прым. арыстакратычны, -ая, вымову, пакаранне). 2. -у. Дрэва, куст, якія Дзяржанне ў прыладах працы, інструментах.
даюць такія плады, a таксама цвёрдая драў- А. малатка. А. сякеры. 3. Рамка. Карціна ў да-ае. А. выгляд. Арыстакратычныя манеры.
АРЫСТАКРАТЬкЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. ары- ніна, што ідзе на сталярныя вырабы. Мэбля з рагой асадзе.
стакратыя / арыстакратызм. 2. Прасякнуты арэху. 0 Пад арэх вырабіць (разм.) — зрабіць
АСАДАК, -дку, м. 1. Дробныя цвёрдыя
што-н. вельмі добра. || памянш. арэшак, -шка, часцінкі, якія знаходзяцца ў вадкасці i пасля
арыстакратызмам, уласцівы арыстакрату, вымн. -шкі, -шкаў, м. (да 1 знач.). || прым. адстойвання асядаюць на дно i сценкі пасутанчаны. || наз. арыстакратычнасць, -і, ж.
АРЫСТАКРАТЫЯ, -І, Ж. 1. Вышэйшы ра- арэхавы, -ая, -ае. А. стол. А. торт (з арэ- дзіны. A. у растворы. 2. перан. Цяжкае пачуццё пасля чаго-н. Непрыемны а. на душы. ||
давіты слой дваранства, радавая знаць. 2. пе- хамі).
ран. Прывілеяваная частка грамадства або
АРЗЧАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -віцца; прым. асідкавы, -ая, -ае (да 1 знач).
сацыяльнай групы. Фінансавая а. || прым. ары- зак. (кніжн.). Выразіцца ў чым-н. матэрыяльАСАДЗІЦЬ1, асаджу, асадзіш, асадзіць;
стакратычны, -ая, -ае.
ным, рэальным. Лічбы арэчавіліся ў прадукцыі. асаджаны; зак., што. Умацаваць што-н. на
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дзейнасці. Навуковая а. 2. Сувязь паміж асо- твар хлопчыка (перан.). 2. перан., што. Расбнымі ўяўленнямі, калі адно з уяўленняў тлумачыць, падрабязна расказаць пра што-н.
выклікае другое. A. na падабенству. || прым. А. падзеі дня. А. пытанне. || незак. асвятляць,
-яе, -яеш, -яе. || наз. асвятленне, -я, н.
асацыяцыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
АСВЯТЛЙЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба,
АСАЧЬІЦЬ, асачу, асочыш, асочыць;
чым-н., прымацаваць, уставіць у аправу, у асочаны; зак., каго-што (разм.). Высачыць, абавязкам якой з'яўляецца асвятленне сцэны,
рамку. А. касу. А. карціну. || незак. асаджваць, дапільнаваць, знайсці. А. дзіка. А., дзе курыца стварэнне светлавых эфектаў i пад.
-аю, -аеш, -ае.
нясеццаЛ незак. асочваць, -аю, -аеш, -ае.
АСВЯТЛ&ІЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць,
АСАДЗШЬ2, асаджу, асадзіш, асадзіць;
АСВАЕННЕ гл. асвоіць.
прызначаны для штучнага асвятлення. А.
асаджаны; зак. 1. каго-што. Спыніць, прыАСВЕЖАВАЦЬ гл. свежаваць.
прыбор.
мусіць падацца назад. А. каня. 2. што. ПрыАСВЯЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., асвеціцца;
АСВЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Частка
мусіць аласці, апусціцца ўніз. Дождж асадзіў калодзежнага
жураўля ў выглядзе доўгай зак. Стаць светлым, напоўніцца святлом.
пыл на дарозе. 3. перан., каго (што). Даць адХата ярка асвяціяася. Твар чалавека асвяціўся
пор каму-н., прымусіць змоўкнуць, змяніць жэрдкі, пры дапамозе якой дастаюць вядро з шчаслівай усмешкай (перан.) || незак. асвечтон, абарваць (разм.). || незак. асаджваць, -аю, вадой.
АСВЁТА, -ы, ДМ -веце, ж. Адукацыя, на- вацца, -аецца. 1
-аеш, -ае.
АСВЯЦІЦЬ , асвячу, асвеціш, асвеціць;
АСАДЗІЦЬ3, асаджу, асадзіш, асадзіць; вучанне. Санітарная а.
АСВЁТЛЕНАСЦЬ, -і, ж. (спец.). Коль- асвечаны; зак. 1. каго-што. Зрабіць светлым,
асаджаны; зак. 1. што. Акружыць умацаваны
даць святло. Фары асвяцілі дарогу. 2. перан.,
пункт войскам. А. крэпасць. А. горад. 2. перан., касць святла, ступень асвятлення.
ACBĆTHIK, -а, мн. -і, -аў, м. (кніжн.). 1. што. Асвятліць, выкласці. Дакладчык асвяціў
каго (што). Прыстаць з просьбамі; абступіць,
Прагрэсіўны ірамадскі дзеяч, пашыральнік важнейшыя падзеі дня. || незак. асвечваць, -аю,
дамагаючыся чаго-н. (разм.). || незак. асаджперадавых ідэй i ведаў. 2. Работнік адукацыі. -аеш, -ае (да 1 знач.) / асвятляць, -яю, -яеш,
ваць, -аю, -аеш, -ае.
-яе. || наз. асвятленне, -я, н.
АСАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1. || ж. асветніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым.
АСВЯЦІЦЬ^, асвячу, t асвяціш, t асвяц'іць;
Паступовае апусканне, асяданне (збудавання, асветніцкі, -ая, -ае.
асвячоны; зак.,
АСВЁТНІЦТВА, -а, н. (кніжн.). Дзейнасць асвяцім, асвяцдце, асвяцяць;
грунту i пад.). А. снегу. А. дома. 2. Глыбіня
што. 1. гл. свяціць2. 2. перан. Зрабіць свяапускання судна ў ваду (спец.). Глыбокая а. 3. асветнікаў. || прым. асвепшцй, -ая, -ае.
АСВЁТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які служыць шчэнным, t ушанаваць (высок.). || незак.
Toe, што i асада2 (у 2 i 3 знач.). Нож з дараасвеце, пашырае асвету. Асветныя ўстановы. асвячаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. асвячэнне, -я,
гой асадкай. Партрэт у новай асадцы.
АСВЁЧАНЫ, -ая, -ае. Адукаваны, развіты, н. (да 1 знач.).
АСАДКАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. асадак. 2. Які
АСЁДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
ўтварьгўся шляхам асядання мінеральных i культурны. А. чалавек. || наз. асаеяанасць, -і,
зак. (разм.). Надоўга застацца на адным меарганічных рэчываў на дне вадаёмаў. Асадка- ж.
сцы, прывыкнуць да яго. || незак. аседжвацца,
АСВЁЧВАЦЦА гл. асвяціцца.
выя горныя пароды.
-аюся, -аешся, -аецца.
АСВЁЧВАЦЬ гл. асвяціць1.
АСАКА, -'i, ДМ асацэ, ж. Шматгадовая баАСЁКЧЫ, АСЁКЧЫСЯ гл. асячы, асячыся.
АСВІСТАЦЬ, асвішчу, асв'ішчаш, асвшіча;
лотная трава з цвёрдым, доўгім, вузкім
АСЁЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Наваколле
лісцем. || прым. асажовы, -ая, -ае (спец.). Ся- асвішчы; асвістаны; зак., каго-што. Свістам
выказаць сваё незадавальненне, асуджэнне сядзібы.
мейства асаковых (наз.).
АСЁЛІШЧА, -а, н. (абл.). 1. Месца, заняАСАЛАВЁЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i асавелы. каго-, чаго-н. А. артыста. || незак. асвістваць,
тае будынкамі, садам, агародам; сядзіба. 2.
-аю, -аеш, -ае.
|| наз. асалавеласць, -і, ж.
АСВОЕЦЦА, -оюся, -оішся, -оіцца; зак. Прытулак; месца жыхарства.
АСАЛАВЁЦЬ гл. салавець.
АСАЛОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Вышэйшая Прывыкнуць да чаго-н. А. ў новым асяроддзі. \\ АСЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які зляжаўся, асеў,
ушчыльніўся. А. снег. А. грунт. 2. Які
ступень задавальнення. Слухаў з асалодай пе- незак. асвойвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АСВОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены; зак., апусціўся, асеў, апаў. А. пыл. Аселая муць. 3.
сню.
АСАМБЛЁЯ, -і, мн. -і, -лей, ж. 1. Агульны што. Авалодаць, навучыцца карыстацца чым- Які жыве пастаянна на адным месцы; проціл.
сход якой-н. міжнароднай арганізацыі. Гене- н. i пад. А. выпуск новай прадукцыі. А. цаліну. вандроўны. Аселае насельніцтва. | наз. асеральная А. АрганЬацыі Аб'яднаных Нацый. 2. У || незак. асвойваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ласць, -і, ж.
АСЕМЯНІЦЬ, -ню, -н'іш, -н'іць; -н'ім, -меэпоху Пятра I: баль, вечар з забавамі. || прым. асваенне, -я, н.
АСВОЙТАЦЦА, -аюся, -аешся^ -аецца; ніце, -няць; -нёны; зак., каго-што (спец.).
асамблейны, -ая, -ае (да 2 знач.).
Штучна апладніць. || незак. асемяняць, -яю,
АСАНАНС, -у, м. (кніжн.). Toe, што i су- зак. Toe, што i асвоіцца. || незак. асвойтвацца»
-яеш, -яе. || наз. асемяненне, -я, н.
гучнасць. || прым. асанансны, -ая, -ае. Аса- -аюся, -аешся, -аецца.
АСЕНІЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік
АСВЯЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які дае, прынансныя рыфмы.
па асенізацыі.
АСАННА, -ы, ж. (уст.). Узнёслае ўслаўлен- носіць асвяжэнне. А. вецер. А. халадок.
АСЕНІЗАЦЫЯ, -і, ж. Сістэма санітарных
АСВЯЖЬІЦЦА, -вяжуся, -вяжышся, -вяне [першапачаткова: хвалебны выгук у малітве]. Спяваць асанну (узносіць, усхваляць жыцца; -вяжымся, -вежыцеся, -вяжацца; зак. мерапрыемстваў i прыстасаванняў для выда1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Стаць свежым (у 3 i 5 лення i абясшкоджвання вадкіх нечыстот. ||
каго-н.; кніжн.).
АСАРАМАЦІЦЦА, -ЦЬ гл. сарамацішіа, знач.), свяжэйшым. Паветра асвяжылася. 2. прым. асенізацыйны, -ая, -ае.
АСЁННІ гл. восень.
-ць.
( 7 / 2 ас. не ўжыв). Аднавіцца, паднавіцца.
АСЁПТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. (спец.).
АСАРОМІЦЦА гл. саромецца.
Веды асвяжыліся. 3. Аднавіць свае сілы, баАСАРОМІЦЬ 2/і. сароміць.
дзёрасць (на свежым паветры, пасля купання Засцярога ад заражэння пры аперацыях, пры
АСАРТЫМЕНТ, -у, М -нце, м. Падбор i пад.; разм.). А. ў рэчцы. А. халодным лячэнні ран. || прым. асептычны, -ая, -ае.
АСЁСЦІ, асяду, асядзеш, асядзе; асядзь;
якіх-н. прадметаў, наяўнасць розных тавараў, напіткам. || незак. асвяжацца, -аюся, -аешся,
зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Апусціцца,
ix гатункаў. Багаты а. адзення. || прым. асар- -аецца. || наз. асвяжэнне, -я, н.
тыменгны, -ая, -ае.
АСВЯЖЫЦЬ, -вяжу, -вяжыш, -вяжыць; паглыбіцца ў зямлю. Сцены дома аселі. Снег
АСАРЦІ, нескл., н. Спецыяльна падабраная -вяжым, -вежыце, -вяжаць; -вежаны; зак. 1. за ноч асеў. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Апусціцца
сумесь чаго-н., набор. Шакаладнае а.
што. Зрабіць свежым (у 3 i 5 знач.). Дождж слоем. Муць асела на дно. 3. (7 / 2 ас. не
АСАТАНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які асата- асвяжыў naeempa. А. фарбы на карціне. 2. кагоўжыв.). Перастаць лётаць, сесці на што-н.
неў, азвярэлы. А. вораг. \\ наз. асатанеласць, -і, (што). Аднавіць сілы, вярнуць бадзёрасць (пра пчол, птушак i пад.). Рой пчол асеў. 4.
ж.
каму-н. Вада асвяжыла мяне, прагнала сон. 3. Пасяліцца на пастаяннае жыхарства. Сям'я
АСАТАНЁЦЬ гл. сатанець.
што. Аднавіць у памяці. А. веды. 4. што. Па- асела ў вёсцы. Радкі верша аселі ў памяці (пеАСАЦЫІРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -py поўніўшы новымі людзьмі, зрабіць больш ран.: затрымаліся, замацаваліся). 5. ( 7 / 2 ас.
emia; -руйся; зак. i незак., з кім-чым (кніжн.) гтрацаздольным ^разм.). А. калектыў. || незак. не ўжыв.). Страціць сілу, паслабець. Голас
Злучыцца (-чацца) ва ўяўленні па асацыяцыі асвяжаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. асвяжэнне, -я, неяк асеў, прагучаў ціха. б. перан. Пасля ўзбу(у 2 знач.)джэння аціхнуць, спыніць актыўную дзейн.
АСАЦЫІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
АСВЯТЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ветліц- насць. Чалавек змоўк, неяк асеў. \\ незак.
-раваны; зак. i незак., каго-што з кім-чым ца; зак. Стаць светлым, асветленым. Вуліца асададь, -аю, -аеш, -ае; наз. асаданне, -я, н.
(кніжн.). Устанавіць (-наўліваць) асацыяцыю ярка асвятлілася. Твар чалавека асвятліўся
АСЁТР, асятра, мн. асятры, -оў, м. Буйная
(у 2 знач.) між чым-н.
шчаслівай усмешкай (перан.: стаў радасным ад прамысловая рыба, каштоўная сваім мясам i
АСАЦЫЯТЬкЎНЫ, -ая, -ае. Які ўста- усмешкі). || незак. асвятляцца, -яецца.
ікрой. || прым. асятровы, -ая, -ае. Сямейства
наўліваецца па асацыяцыі (у 2 знач). А. праАСВЯТЛІЦЬ, -вятлю, -ветліш, -ветліць; асятровых (наз.). Асятровая ікра.
цэс. || наз. асацыятыўнасць, -і, ж.
АСЕЦІНЫ, -шн, адз. -шн, -а, м. Народ,
-ветлены; зак. 1. каго-што. Зрабіць светлым;
АСАЦЫЙЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. накіраваць святло на каго-, што-н.; напоўніць які складае асноўнае насельніцтва ПаўночнаАб'яднанне асоб або ўстаноў аднаго роду святлом. А. памяшканне. Усмешка асвятліла Асецінскай Рэспублікі, што ўваходзіць у
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склад Расійскай Федэрацыі, i Паўднёва-Асецінскай Рэспублікі, якая ўваходзіць у склад
Грузіі. | ж. асецінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
-нак. II прым. асецшскі, -ая, -ае.
АСЕЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Памяшканне
пры гумне ддя сушкі сналоў перад маладьбой. || прым. асецевы, -ая, -ае.
АСЁЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. Пры
стральбе: адсутнасць выстралу з-за няспраўнасці зброі ці паірона. Ружжо дало асечку
(таксама перан.: пра няўдачу пры выкананні
чаго-н.; разм.).
АСЁЛ, асла, мн. аслы, аслоў, м. 1. Невысокая свойская жывёліна, падобная на каня, з
вялікай мордай i доўгімі вушамі. 2. перан. Пра
тупога, упартага чалавека (разм. лаянк.). ||
прым. аслшы. -ая, -ае.
АСІГНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нус; -нуй;
-наваны; зак. i незак., што. Выдзеліць (-дзяляць) пэўныя грашовыя сродкі на якія-н.
расходы. [i наз. асігваванне, -я, н.
АСІГНАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Назва
папяровых грашовых знакаў, што выпускаліся ^ Расіі з 1769 па 1849 г. || прым. асігшцыйны, -ая, -ае.
АСІЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. 1. Герой
беларускіх казак, воін вялікай сілы, мужнасці;
волат. 2. перан. Чалавек магутнай сілы, мужнасці, адвагі. || прым. асілкавы, -ая, -ае. Асілкавая постаць.
АСІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак. 1.
каго-што. Аказацца дужэйшым у барацьбе,
перамагчы; адолець. А. ворага. He зможа нас
гора а. (перан.). 2. што. Выканаць цяжкую
работу, справіцца з чым-н. А. вышэйшую матэматыку. || незак. ас'ільваць, -аю, -аеш, -ае.
АСІМЕТРЫЯ, -і, ж. Адсутнасць або парушэнне сіметрыі. || прым. асіметрычны, -ая,
-ае; наз. асімеірычнасць, -і, ж.
АСІМІЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся, -люецца; -люйся; зак. i незак. Змяняючыся, прыпадобніцца (прыпадабняцца). || наз. асіміляцыя, -і, ж.; прым. асімілятыўны, -ая, -ае /
асмгіляцыйны, -ая, -ае.
АСІМІЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
-люй; -ляваны; зак. i незак., каго-што. Відазмяняючы, прыпадобніць (прыпадабняць). ||
наз. асйгіляцыя, -і, ж.; прым. асімілятыўны,
-ая, -ае / асіміляцыйны, -ая, -ае.
АСІНА, -ы, мн. -ы, асін, ж. Лісцевае дрэва
роду таполяў з зеленавата-шэрай гладкай Ka
po й, a таксама драўніна яго. || прым. асінавы,
-ая, -ае. Дрыжыць як а. ліст (прымаўка).
ACtHHIK, -у, м. Асінавы лес. Ц прым.
асішгікаш, -ая, -ае.
АСІНЫ гл. аса.
АСІПЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сіплым. А. голас. || наз. асіпласць, -і, ж.
АСЙТНУЦЬ гл. сіпнуць.
АСІРАЦЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сіратою;
адзінокі. Асірацелыя дзеці. А. дом. || наз. асірацеласць, -і, ж.
АСІРАЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -će; зак. 1. гл.
сірацець. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.)у перан. Стаць
адзінокім, неўладкаваным; апусцець. Дом без
гаспадара асірацеў.
АСІРАЦІЦЬ, -рачу, -роціш, -роціць; -рочаны; зак., каго-што. Зрабіць каго-н. сіратою, сіротамі. А. дзяцей. Вайна многіх асіраціла.
АСІСТЗНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Памочнік прафесара, урача, рэжысёра i пад.
А. хірурга. 2. Малодшая выкладчыцкая пасада
ў вышэйшых навучальных установах, a таксама асоба, якая займае гэту пасаду. || ж. асістэігпйі, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. асісіэнцкі, -ая, -ае.
АСІСЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незак., каму (спец.). Выконваць абавязкі асістэнта (у 1 знач.). А. прафесару.

АСХАБЛЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м.
(разм.). Кавалак, абломах, асколак чаго-н. А.
дрэеа. Ц прым. аскабалкавы, -ая, -ае.
АСЕАЛІЦЦА гл. скаліцца.
АСКАЛЫІАВАЦЬ гл. скальпаваць.
АСКАНДАЛІЦЦА гл. скацдаліцца.
АСКАРБІНАВЫ, -ая, -ае: асйрбішшая
жіслата — вітамін С, які ўдзельнічае ў акісляльных i аднаўленчых працэсах у арганізме.
АСКАРОМІЦЦА гл. скароміцца.
АСКЁТ, -а, М -кеце, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які вядзе аскетычнае жыццё.
АСКЕТЬІЗМ, -у, м. Строгі ўклад жыцця з
адмаўленнем ад матэрыяльных выгод, жыццёвых уцех. Сярэдневяковы а. || прым. аскетычны,
-ая, -ае.
АСКЛЮДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны; зак., што. Toe, што i абсклюдаваць.
|| незак. асклюдоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ACKÓJIAK, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. Восіры
кавалак чаго-н. разбітага. Асколкі шкла. А.
мінулага (перан.: пра тое, іігго засталося ад
мінулага). || прым. асжолачны, -ая, -ае. Аскалачная бомба.
ACKÓMA, -ы, ж. Вяжучае абвостранае адчуванне ў роце ад чаго-н. кіслага. А. на зубах
ад кіслых яблыкаў. Нагнаць (набіць) аскому
(таксама перан.: надта надакучыць).
А С К Р Э Б Ц І ; -рабу? -рабеш, -рабе; -рабём,
-рабяце, -рабуць; -роб, -рэбла; -рабі; -рэбены; зак., што. Toe, што i абскрэбці. || незак.
аскрабаць, -аю, -аеш, -ае / аскрэбваць, -аю,
-аеш, -ае.
АСКЎБЦІ, -бу, -беш, -бе; -бём, -бяце,
-буць; -куб, -кубла; -кубі; -кубаны i -кубены;
зак., каго-што. Toe, што i абскубці. || незак.
аскубаць, -аю, -аеш, -ае / аскубваць, -аю,
-аеш, -ае.
АСЛАБАНІЦЦА, -банюся, -бонішся, -боніцца; -бонімся, -боніцеся, -боняцца; -бан'іся;
зак. (разм). 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв). Стаць свабодным, парожнім, нікім або нічым не занятым. Кватэра аслабанілася. Посуд аслабаніўся.
2. Вызваліцца ад працы, спраў. А. ад абавязкаў. 3. Toe, што i вызваліцца (у 1 знач.). || незак. аслабаяяцца, -яюся, -яешся, -яецца. ||
наз. аслабаненне, -я, н.
АСЛАБАНІЦЬ, -баню, -боніш, -боніць;
-бонім, -боніце, -боняць; -бан'і; -банёны; зак.
(разм.)- 1. каго-што. Вызваліць, зрабіць свабодным, выслабаніць ад чаго-н. цяжкага. А.
ваеннапалонных. А. рукі. 2. што. Зрабіць парожнім, нічым не занятым. А. посуд. А. кватэру. 3. каго. Дазволіць не выконваць якой-н.
работы. А. жанчын ад цяжкай работы. || незак.
аслабаняць, -яю, -яеш, -яе. || наз. аслабаненне, -я, н.
АСЛАБЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў слабым;
абяссілены. || наз. аслабеласць, -і, ж.
АСЛАБЁЦЬ гл. слабець.
АСЛАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; зак.
1. каго-што. Зрабіць слабым, паменшыць сілу
або сілы каго-, чаго-н. А. ворага. Хвароба
аслабіла арганізм. 2. што. Паменшыць сілу,
налружанасць i пад. чаго-н. А. дысцыпліну. 3.
што. Зрабіць менш нацягнутым, сцягнутым.
А. рэмень. А. гайкі (таксама перан.: знізіць патрабаванні). || незак. аслаблаць» -яю, -яеш,
-яе. || наз. аслабленне, -я, н.
АСЛАБЛЁННЕ гл. аслабіць / слабець.
АСЛАБНУЦЬ гл. слабнуць.
АСЛАВПДЬ, -лаўлю, -лавіш, -лавіць; -лаўлены; зак., каго-што. Toe, што i абняславіць.
|| незак. аслаўляць, -яю, -яеш, -яе.
АСЛЁПЛЫ, -ая, -ае. Які аслеп, стаў сляпым.
АСЛЁПНУЦЬ гл. слепнуць.
АСЛІЗЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты сліззю, граззю; слізкі, коўзкі. Аслізлая шапачка грыба.
Аслізлая дарога.

АСЕ-АСМ
АСЛІЗНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; асліз,
-зла; зак. (разм.). Пакрыцца сліззю; стаць
коўзкім. Дарога аслізла.
АСЛІНЫ гл. асёл.
АСЛІЦА, -ы, мн. -ы, -лш, ж. Самка асла.
АСЛУПАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе; -пуй;
-паваны; зак., што (разм). Абазначыць слупамі, паставіць слупы. А. участак. || незак.
аслуіюўваць, -аю, -аеш, -ае.
АСЛУПЯНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які аслупянеў ад здзіўлення, нечаканасці i пад. Чалавек стаяў як а. || наз. аслушшеласць, -і, ж.
АСЛУПЯНЁННЕ, -НЕЦЬ гл. слупянець.
АСЛЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
1. Недачуць, не разабраць, што сказана. Ці не
аслухаўся я? 2. Уважліва ўслухацца. Чалавек
аслухаўся i перастаў баяцца. \\ незак. аслухвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АСЛЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кагошто. Toe, што i абслухаць. Урач уважліва
аслухаў хворага. \\ незак. аслухваць, -аю, -аеш,
-ае.
АСЛЯНЙ / АСЛЯНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. Дзіцяня асла.
АСЛЯПІЦЬ, асляплю, аслепіш, аслепіць;
аслеплены; зак., каго-што. 1. Зрабіць сляпым. 2. Часова прьггупіць зрок святлом. Яркае сонца асляпіла мяне. Прыгажосць асляпіла
нас (перан.). 3. (7 / 2 ас. не ўжыв.), перан.
Пазбавіць здольнасці спахойна разважаць,
дзейнічаць, разумець што-н. Злосць асляпіла
яго. || незак. асляпляць, -яю, -яеш, -яе. || наз.
асляпленне, -я, н.
АСЛЯПЛЙЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі яркі.
Асляпляльнае сонца. 2. перан. Які робіць моцнае ўражанне (звычайна аб прыгожай знешнасці). Асляпляльная прыгажосць. || наз. асляпляльнасць, -і, ж.
АСМАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; зак., што. Toe, што i абсмакавадь.
АСМАЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. Кавалак абвугленага, абсмаленага дрэва, галавешка. || прым. асмалкавы, -ая, -ае.
АСМАЛІЦЦА,
асмалюся,
асмалішся,
асмаліцца; зак. Абгарэць крыху, алаліць сабе
скуру, валасы, адзенне i пад. А. каля агню.
\\незак. асмальвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АСМАЛІЦЬ 1 - 2 гл. смаліць 1 - 2 .
АСМЁЛШДА,
-люся, -лішся, -ліцца;
-лься; зак., на што i з інф. Адважыцца што-н.
зрабіць, сказаць i пад. А. на рашучы ўчынак. А.
сказаць. || незак. асмельвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АСМЎІЛЫ, -ая, -ае. 1. Toe, што i смуглы;
загарэлы. А. твар. Асмуглыя рукі. 2. Toe, што
i асмужаны (у 1 знач.). А. лес. Асмуглае неба. ||
наз. асмугласць, -і, ж.
АСМЎЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Туманны, імглісты; пакрыты смугой. Асмужаныя далі. 2. Абпалены сонцам; абветраны, загарэлы. А. твар.
АСМУЖЬкЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -мужыць;
-мужаны; зак. 1. што. Зацягнуць, пакрыць
смугою, туманам i пад. Дым пажару асмужыў
неба. 2. каго-што. Абветрыць, абпаліць сонцам. Асмужыў вецер рукі, твар.
АСМЙГЛЫ, -ая, -ае. Сухі, перасохлы; які
страціў вільготнасць. Асмяглая зямля. Асмяглыя вусны. || наз. асмягласць, -і, ж.
АСМЙГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; асмяг, -гла;
-ні; зак. Перасохнуць, страціць вільготнасць;
прывянуць ад гарачыні (аб раслінах). А. на
сонцы. Вусны асмяглі ad смагі.
АСМЯЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў смелым,
набраўся смеласці, адвагі.
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мае пасаду ў дзяржаўнай установе. U прым.
АСТАЧА, -ы, ж. 1. Toe, што асталося паасабовы, -ая, -ае (да 5 знач.). А. займеннік.
сля аддзялення часткі; рэшта, рэшткі чаго-н.
АСОБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, ж. (кніжн.)- 2. У матэматыцы: велічыня, якая атрымліваАсобны арганізм, які існуе самастойна; інды- ецца пры адыманні ад дзялімага здабытку
дзельніка на цэлую дзель. Шэсць дзеліцца на
відуум. А. мужчынскага полу. Разнастайнасць
АСМЯЛЁЦЬ гл. смялець.
два без астачы. 0 Без асгачы — цалкам, поўасобін раайннага свету.
АСМЯЙЦЬ, -мяю, -мяеш, -мяе; -мяём,
АСОБНЫ, -ая, -ае. 1. Адасоблены, сама- насцю.
-меяце, -мяюць; -мей; -мяяны; зак., каго- стойны. Асобнае памяшканне. Ён жыве асобна АСТМА, -ы, ж. Прыступы задышкі ў вышто. Toe, што i абсмяяць. || незак. асмейваць, (прысл.) ад бацькоў. 2. Некаторы, адзінкавы. ніку хваробы сэрца або бронхаў. Бранхіялышя
-ак>, -аеш, -ас. || наз. асмяянне, -я, н.
а. (спазмы бронхаў). || прым. астматычны, -ая,
Асобныя заўвагі.
АСНАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., аснуецца;
АСОБЫ, -ая, -ас. 1. Які мае спецыяльныя -ае (спец.).
зак. Toe, што i заснавацца (у 1 знач.)- || незак. функцыі, спецыяльнае прызначэнне. А. адАСТМАТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Хворы на
асноўвацца, -аецца.
дзел. Асобае даручэнне. 2. Адметны, не падо- астму. || ж. астмітычка, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
АСНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуём, бны да іншых, асаблівы. Асобая думка.
-чак.
-нуяце, -нуюць; -нуй; -наваны; зак., што. 1.
АСТОЙЛІВАСЦЬ, -і, ж. (спец.). ЗдольACÓT, -у, М асоце, м. Калючая расліна,
Зрабіць аснову тканіны. 2. Закласці, паста- пустазелле. || прым. асотавы, -ая, -ае.
насць судна плаваць, захоўваючы стан раўнавіць, пачаць будаваць што-н. А. хату. 3. певагі. А. карабля.
АСОЎВАЦЦА* -ЦЬ гл. асунуцца, -ць.
ран. Toe, што i заснаваш»1 (у 2 знач.). || незак.
АСТОЙЛІВЫ, -ая, -ае (спец.). Які валодае
АСОЧВАЦЬ гл. асачыць.
аслоўваць, -аю, -аеш, -ае.
астойлівасцю.
АСПЁКТ,
-у,
М
-кце,
мн.
-ы,
-аў,
м.
АСНАСТКА, -і, ДМ -тцы, ж. 1. гя.
АСТОЯЦЦА, астоюся, астоішся, астоіцца;
аснасціш». 2. Снасці, прылады, якімі абсталя- (кніжн.). Пункт погляду, з якога разглядаюц- астойся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра вадца
прадметы,
паняцці,
з'явы.
||
прым.
аспеквана судна, такелаж. Карабелышя а. 3. Toe,
касць: стаць спакойным, перастаць калыхацтны, -ая, -ас.
што i аснашчэнне (спец.). Л. станкоў.
ца або, утварыўшы асадак, стаць празрыстым,
АСІПД,
-а,
М
-дзе,
мн.
-ы,
-аў,
м.
1.
Род
-ашчу, -асціш, -асціць;
t АСНАСЦІЦЬ,
чыстым. Каламутная вада астоялася. 2.
ядавітай
змяі.
2.
Злы,
каварны
чалавек
(ла-ашчаны; зак., што. 1. Абсталяваць снасцямі.
Утрымацца на нагах. || незак. астойвацца,
А. судна. 2. перан. Забяспечыць усімі неабхо- янк.).
-аюся, -аешся, -аецца.
АСШДНЫ:
аспідная
доаша
—
дошка
са
днымі тэхнічнымі сродкамі. А. народную гасАСТРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Травяністая саслаістага
мінералу
чорнага
колеру,
на
якой
падарку. \\ незак. аснашчаць, -аю, -аеш, -ае i
довая дэкаратыўная расліна з буйнымі квепішуць
грыфелем.
аснашчваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. асыашчэыне,
ткамі рознай афарбоўкі, звычайна без паху. ||
АСШРАНТ, -a, М -шіе, мн. -ы, -аў, м. прым. астравы, -ая, -ае.
-я, н. i (спец.) аснастка, -і, ДМ -тцы, ж. (да 1
Той,
хто
рыхтуецца
да
навуковай
дзейнасці
знач.).
АСТРА... Першая частка складаных слоў са
АСНАШЧАНАСЦЬ, -і, ж. Наяўнасць пры вышэйшай навучальнай або навуковай знач.: 1) які мае адносіны да нябесных цел,
установе.
|
ж.
асшрантка,
-іДМ
-тцы,
мн.
-і,
аснашчэння. Тэхнічная а. арміі.
налр. астраарыентацыя, астрафатаграфія; 2)
які мае адносіны да касмічнай прасторы,
АСНАШЧдННЕ, -я, н. Сукупнасць срод- -так. || прым. асшранцкі, -ая, -ае.
АСШРАНТЎРА,
-ы,
ж.
Сістэма
падрыхнапр. астрабатаніка, астрагеалогія, астракаў, якімі што-н. аснашчана. А. рыбалоўнага
тоўкі кадраў для вышэйшых навучальных i фізіка; 3) які мае адносіны да астраноміі,
судна.
навукова-даследчых
устаноў.
Скончыць
аспінапр. астрапрылада.
ACHÓBA, -ы, мн. -ы, -ноў, ж. 1. Апорная
ACTPABÓK, АСТРАВЫ гл. востраў.
частка прадмета, каркас, на якім трымаюцца рантуру.
АСШРЬІН,
-у,
м.
Лякарства,
якое
суідшае
АСТРАКІЗМ -у, м (кніжн.). Выгнанне, гаастатнія часгкі. А. машыны. 2. Ніжняя частка
боль
i
паніжае
тэмпературу.
ненне.
якога-н. прадмета або збудавання, падмурак.
АСІГР^ЧВАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
незак.
1.
гл.
АСТРАЛОПЯ, -і, ж. Вучэнне пра магчыБетонная а. 3. перан. Пачатак, узор, тое галоўнае, на чым будуецца што-н., што з'яўля- аспрэчыць. 2. што. Імкнуцца дасягнуць мыя сувязі, што існуюць паміж размяшчэнецца сутнасцю чаго-н. Эканамічная а. сацы- чаго-н. шляхам спаборніцтва. А. першае месца нем нябесных свяціл i лёсамі людзей i народаў, пра магчымасць прадказання будучага
яльнага ладу. 4. мн. Зыходныя, галоўныя па- па футболу.
АСПРдЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; паводле размяшчэння нябесных зорак. \\прым.
лажэнні якой-н. навукі, тэорыі i пад. Асновы
зак., што. Аб'явіць спрэчньш, выказаць сваю астралапчны, -ая, -ае.
агратэхнікі. Эстэтычныя асновы паэзіі. 5. Падоўжныя ніткі ў тканіне. А. палатна. 6. У гра- нязгоду з чым-н. А. выказванне дакладчьаса. || АСТРАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Зорны. А.
свет.
матыцы: уся частка слова да канчатка. А. незак. асорэчвжцц -аю, -аеш, -ае.
АСТАЛОП, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм. лаАСТРАЛЙБІЯ, -і, мн. -і, -бій, ж. Стары геслова. 0 На аснове чаго — зыходзячы з чагоадэзічны (а яшчэ раней — астранамічны)
н., на падставе чаго-н. Ляжаць (быць) ва янк.). Дурань, балван, боўдзіла.
АСТАЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся, -лю- прыбор для вымярэння вуглоў.
аслове чаго — быць асноўным у чым-н.
АСТРАНАЎГ, -a, М -ўце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Клжсці (пакласці) у існову што, браць за ецца; -люйся; зак. (разм.). Пасялшца, трыаснову што — браць (узяць) у якасці галоў- вала ўладхавацца, абжыцца дзе-н. А. на новым Спецыяліст па астранаўгыцы. 2. Toe, што i
нага, асгіоўнага. || прым. асноўны, -ая, -ае (да месцы. || незак. жсталёўвацца, -аюся, -аешся, касманаўг.
АСТРАНАЎГЫКА, -і, ДМ -тьшы, ж. На-аецца.
5 знач.).
АСНОВАТВОРНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які
АСТАНЮ, -аў (высок.). Цела нябожчыка вука аб палётах лятальных апаратаў у сусветнай прасторы; касманаўтыка. || прым. астраляжыць у аснове, бярэцца за аснову чаго-н., або тое, што засталося ад яго цела; прах.
галоўны. Асноватворныя навуковыя працы.
АСГАТАК, -теу, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. Ча- наўтычны, -ая, -ае.
1
ACTPAHÓM, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
АСНОЎНЫ , -ая, -ае. Найбольш важны, стка чаго-н., якая засталася як лішак; рэшта.
галоўны. Л. закон (канстытуцыя). Асноўная ра- А. матэрыі. Астаткі абеду. 2. мн. Toe, што па астраноміі.
АСТРАНОМІЯ, -і, ж. Навука аб нябесных
бота. 0 У асноўным — у галоўным, у агуль- яшчэ збераглося, уцалела. Расло некалькі бяных рысах.
роз — астаткі даўнейшых прысад. 3. мн. Ад-целах. || прым. астранам'ічны, -ая, -ае. Астра2
ходы якога-н. вытворчага працэсу. Нафтавыя намічная лічба (перан.: надзвычай вялікая).
АСНОЎНЫ 2/і. аснова.
АСТРАЎЛЙНІН, -а, мн. -лянс, -лян, м.
АСОБА, -ы, мн. -ы, асоб, ж. 1. Асобны ча- астаткі. 4. Апошняя частка, асгача чаго-н. А.
лавек у грамадстве, індьшідуум. Роля асобы ў жыцця. 0 Да (без) астатку — поўнасцю, цал- Жыхар вострава. || ж. астраўляшса, -і, ДМ
-нцы, мнЛ, -нак.
гісторыі. Давераная а. Дзеючая а. (персанаж укам. || прым. астаткаш, -ая, -ае.
АСТРАЎНЬІ гл. востраў.
АСТАТШ, -яя, -яе. Які яшчэ астаўся ў натэатры). 2. Чалавек, які трымае сябе важна,
АСГРОГ, -а, М -розе, мн. -і, -аў, м. 1. У
ганарліва; персона. Дзядзька наш — а.! 3. Су- яўнасці звыш дадзенага; іншы, апошні. Узяць
купнасць уласцівасцей пэўнага чалавека, яго астатнія рэчы. Хутка падышлі i астатнія старажытнасці: горад, абнесены частаколам.
2. Toe, што i турма (уст.). || прым. астрожыы,
характару, паводзін i пад. Усебаковае развіццё (наз.). 3 астатніх сіл стараўся.
АСТАЦЦА, астануся, астанешся, астанец- -ая, -ае (да 2 знач.). А. рэжым.
асобы. 4. Часцей пра жанчыну, калі не хочуць
АСТРОЖШК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.).
называць яе імя. Званіла адна а. 5. Граматы- ца; астанёмся, астаняцеся, астануцца; астаньчная катэгорыя, якая паказвае аднесенасць да ся; зак. Toe, пгго i застацца. 0 Асгацдж без рук Арьшггант, той, хто пасаджаны ў астрог (у 2
таго, хто гаворыць (першая асоба), з кім гаво- (разм.) — знемагчыся ад работы рукамй знач.), у турму. | ж. астрожніца, -ы, мн. -ы,
рыць (другая асоба) ці да таго, хто не з'яўля- Астацца з носам (разм.) — пацярпець няўда- -ніц.
АСТРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
ецца ні тым, хто гаворыць, ні субяседнікам чу. Астжцца ў дурняэс (разм.) — аказацца пад(ці да неадушаўлёнага прадмета) (трэцяя манутым. Астаццж ў адвой кжшулі (разм.) — займаецца астралогіяй.
АСТРУГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -руганы; зак.,
асоба). Асобы дзеяслова. 0 Зацікжўлешш ісо- страціш» усё ў выніку пажару. || незак. астібі — асоба, якая мае інтэрас да якой-н. вацца, астаюся, асгаешся, астаецца; астаёмся, што. Toe, што i абстругадь. | незак. астругваць, -аю, -аеш, -ае.
справы. Службовая асоба — асоба, якая зай- астаяцеся, астаюцца.

ACM—ACT

71
АСТРЬІГЧЫ, -СЯ гл. стрыгчы.
ад каго-, чаго-н., пазбягаць чаго-н. А. праАСТЎДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, студы. | зак. асцерагчыся, -рагуся, -ражэшся,
што i студзіць.
-ражэцца; -ражомся, -ражацеся, -рагуцца;
-цярогся, -цераглася, -лося.
АСТУДЗІЦЬ гл. студзіць.
АСЦЕРАГЧЬІ, -р>агу, -ражэш, -ражэ; -раАСТЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
астыць. 2. Toe, што i стыць, стынуць (у 1 жом, -ражаде, -рагуць;-цярог, -церагла, -ло;
-ражы; зак., каго (што). Перасцерагчы, папязнач.).
АСТЫГМАТЬІЗМ -у, м. (спец.). Анамалія рэдзіць. А. сябра. \\ незак. асцерагаць, -аю,
праламляльнага асяроддзя вока, якая пры- -аеш, -ае.
АСЦЁ, -я, н., зб. Доўгія тонкія асцюкі на
водзіць да расплывістасці адлюстравання. 1
каласах жыта, ячменю, пшаніцы. || прым. аспрым. астыгматычны, -ая, -ае.
АСТЬІЛЫ, -ая, -ае. 1. Які астыў, стаў ха- цёаы, -ая, -ае.
АСЦІОК, -а, мн. -і, -оў, м. Доўгі тонкі
лодным. Астылая печ. 2. перан. Які стаў спакайнейшым, сіраціў жвавасць, стаў абыяка- вусік на каласах жыта, ячменю, гшіаніцы.
Янменныя асцюкі. || прым. асцюковы, -ая, -ае.
вым да чаго-н.
АСЦЮКАВАТЫ, -ая, -ае. Багаты на асАСТЬІЦЬ i' АСТЬІНУЦЬ, -ну, -неш, -не;
астыў, астыла; астынь; зак. 1. гл. стыць. 2. пе- цюкі, з асцюкамі. А. ячмень. || наз. асцюран. Стаць халодным, абыякавым да каго-, каватасць, -і, ж.
АСЦЯРОГА, -і, ДМ -розе, ж. Асцярожныя
чаго-н. А. да хакея. || незак. астываць, -аю,
адносіны да каго-, чаго-н., ахоўныя меры,
-аеш, -ае.
АСТЭНІЯ, -і, ж. (спец.). Стан агульнай каб папярэдзіць якую-н. нечаканасць. Ішлі з
слабасці арганізма, бяссілле. || прым. асцярогай.
АСЦЯРОЖЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i асастэшчны, -ая, -ае.
АСТЭРОІД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. цярожны. || наз. асцярожлівасць, -і, ж.
АСЦЯРОЖНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(спец.)- Малая планета (з дыяметрам ад 1 да
(разм.). Дзейнічаць з асцярогай, быць асцяро1000 км). 1 прым. астзроідны, -ая, -ае.
АСУДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які асуджае. А. жным. Яна надта асцярожнічае.
АСЦЯРОЖНЫ, -ая, -ае. Уважлівы, акурапозірк.
АСУДЖдННЕ, -я, н. 1. гл. асудзіш». 2. Не- тны; які дзейнічае з асцярогай. А. стук у
адабральнае меркаванне, ганьбаванне, вы- дзверы. Асцярожна! (прысл.; будзь уважлівым,
пагражае небяспека). || наз. асцярожнасць, -і,
мова. Уяго голасе чулася а.
АСУДЗІЦЬ, асуджу, асудзіш, асудзіць; ж.
АСЬІПАК, -пку, м. (спец.). Toe, што асыасуджаны; зак., каго-што. 1. Пакараць, вынесці абвінаваўчы прыгавор. А. злачынцаў. 2. палася з гары ў выніку разбурэння пароды.
АСЬІПАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -плецца;
Выказадь неадабрэнне, прызнаць заганным,
ганебным. Усе асудзілі яго ўчынак. 3. перан., зак. Апасці; абваліцца. Лісце даўно асыпалася.
на што. Аддаць, пакінуць на волю лёсу (вы- || незак. асыпацца, -аецца. || наз. асыпанве, -я,
сок.). А. на голад. || незак. асуджаць, -аю, н.
АСЬІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; асып;
-аеш, -ае / асуджваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
-паны; зак., каго-што. Toe, што i абсыпаць. ||
асуджэнне, -я, н. (да 1 i 2 знач.).
АСЎНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нься; незак. асыпаць, -аю, -аеш, -ае.
АСЭНСАВАНЫ, -ая, -ае. Разумны, связак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Апаўзці, асесці.
Грунт асунуўся. 2, Паволі апусціцца, зваліцца. домы. А. адказ. Асэнсавана (прысл.) каЧалавек асунуўся на зямлю ад слабасці. 3. пе- менціраваць падзеі. || наз. асэнсаванасць, -і, ж.
АСЭНСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
ран. Схуднець, змарнець. Ён з выгляду паста-саваны; зак., што. Усвядоміць, зразумець
рэў, асунуўся. || незак. асоўвацца, -аюся, -аесэнс, значэнне чаго-н. А. гістарычныя падзеі.
шся, -аецца.
АСЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сунь; -нуты; || незак^ асэнсоўваць, -аю; -аеш, -ае. || наз.
зак., што. Ссунуць уніз, абваліць. А. грунт. || асэнсалаяне, -я, н. i асэнсоўванне, -я, н.
АС^САР, -а, м.: калежскі асэсар — у царнезак. асоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АСУЧАСНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; скай Расіі: цывільны чын 8 класа, a таксама
зак., што. Зрабіць такім, які больш адпавядаў асоба, якая мела гзты чын. || прым. асэсарскі,
бы духу сучаснасці. А. спектакль. || незак. -ая, -ае.
АСЯВЬІ гл. вось1.
асучасніваць, -аю, -аеш, -ае.
АСЯГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
АСЎШАК, -шка, мн. -шкі, -шкаў, м. Край
-нуць; -ні; зак., што. Ахапіць, акінуць,
булкі свежага хлеба або сухі кавалак хлеба.
АСУШАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для спасцігнуць. А. вокам прасторы.
АСЯДАННЕ, АСЯДАЦЬ гл. асесці.
асушэння. А. канал.
АСЯДЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
АСУШЬІЦЬ, асушу, асушыш, асушыць;
асушаны; зак., што. 1. Зрабіць сухім. А. ба- гл. сядлаць. 2. перан., каго-што. Сесці верхам
лота. А. вочы (перастаць плакаць; высок.). А. на каго-, што-н. (разм.). Хлапчук спрытна
слёзы каму-н. (суцешыць; высок.). 2. Выпіць асядлаў бервяно. 3. перан., каго (што). Поўнатое, што змяшчаецца, знаходзіцца ў чым-н. сцю падпарадкаваць сабе (разм.). Усіх у сям 'i
(разм.). А. бакал. || незак. асўшваць, -аю, -аеш, асядлала. 4. перан., што. Заняць, захаліць
-ае i асушаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. асушэнне, (спец.). Пяхота асядлала важную дарогу.
АСЯЛОК, -лка, мн. -лкі, -лкоў, м. 1. Тачы-я, н. i асушжа, -i, flM -шцы, ж. (да 1 знач.;
спец.); прым. асушальны, -ая, -ае (паводле 1 льны камень, брусок. 2. Камень для выпрабавання каштоўных металаў. 3. перан. Сродак
знач.; спец.). Асушальныя работы.
АСФАЛЬТ, -у, М -льце, м. 1. Чорная праверкі каго-, чаго-н. Гэта будоўля — а. для
смалістая маса для пакрыцця дарог, вуліц, маладога спецыяліста.
тратуараў i пад. 2. Дарога, пакрытая такой
АСЯНІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніць; -нёны;
масай. Выехалі на а. || прым. асфальтавы, -ая, зак., каго (высок.). Прыйсці, ралтам з'явіцца
-ае.
(пра ідэю, удалую думку). Асяніла нечаканая
АСФАЛЬТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; ідзя. || незак. асяняць, -яю, -яеш, -яе.
-таваны; зак. i незак., ш/по.Пакрыць (-ываць)
АСЯРОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. 1. Сяасфальтам (у 1 знач.)- II зак. таксама заас- рэдняя, больш мяккая частка ствала або сцяфальтаваць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны. бла; сарцавіна. 2. Унутраная, сярэдняя частка
I наз. асфальтаваяне, -я, н.
чаго-н. А. электрамагніта. 3. перан. Цэнтр
АСЦЕРАГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; чаго-н. А. падзей. || прым. асяродкавы, -ая, -ае
незак., каго-што. Берагчыся, засцерагаць сябе / асяродачны, -ая, -ае.

АСТ-АТА
АСЯРОДЦЗЕ, -я, н. 1. Сукупнасць прыродных або сацыяльных умоў, у якіх існуюць
якія-н. арганізмы, жывуць i дзейнічаюць
людзі. Сацыяльнае а. Навакольнае а. 2. Група
людзей, звязаных агульнасцю ўмоў існавання,
заняткаў i пад. Рабочае а. сяброў. || прым.
асяроддзевы, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.). Асяроддзевыя фактары.
АСЯТРОВЫ гл. асетр / асяцёр.
АСЯТРЬІНА, -ы, ж. Мяса асятра як ежа. ||
прым. асятрынны, -ая, -ае.
АСЯЦЁР, асятра, мн. асятры, асятроў, м.
Toe, што i асетр. || прым. аопровы, -ая, -ае.
АСЯЧЫ / (радзей) АСЁКЧЫ, асяку,
асячэш, асячэ; асячом, асечаце, асякуць;
асек, -кла; асячы; асечаны; зак., каго-што.
Toe, што i абсячы (абсекчы). || незак. асякаць,
-аю, -аеш, -ае.
АСЯЧЬІСЯ / (радзей) АСЁКЧЫСЯ,
асякуся, асячэшся, асячэцца; асячбмся, асечацеся, асякуцца; асекся, -клася; асячыся;
зак. 1. Нечакана спыніць гаворку, запнуцца.
Яна раптам асеклася, пачырванела.І. Пацярпець ня^дачу ў^ чым-н. || незак. асякацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
AT, выкл. 1. Пры перадачы рашучасці, адчаю. — Am, усё роўна! 2. Пры перадачы бестурботнасці. — Am, што пра тое казаць. 3.
Пры выказванні нязгоды, адмаўлення. —Am,
не крывіце душой. 4. Пры выказванні прыкрасці, незадаволенасці. — Am, знайшлі каго
слухаць!
АТАБАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зак. (разм.). Уладкавадца дзе-н., размясціцца.
Атабаршіся за лесам, абжыліся. || незак.
атабарвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АТАВА, -ы, ж. Трава, што вырасла ў той
жа год на месцы скошанай. || прым. атаўны,
-ая, -ае.
АТАВАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зак. (разм.). Атрымадь належны тавар, a таксама ўвогуле купіць што-н. || незак. атаварвадца, -аюся, -аешся, -аецца.
АТАВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак. што (спец.). Выдаць ці атрымаць тавар
(як выкананне якога-н. абавязацельства). ||
незак. атаварваць, -аю, -аеш, -ае.
АТАВІЗМ, -у, м. Праяўленне ў патомкаў
прыкмет, што былі ўласцівы яго аддаленым
продкам (звычайна пра з'явы вьграджэння,
ненармальнасці). || прым. атавістычны, -ая,
-ае. Атавістычныя праяўленні.
АТАКА, -і, ДМ атацы, мн. -і, атак, ж. 1.
Імклівы напад войск на праціўніка. Адбіць
атаку. 2. перан. Рашучы наступ (у спрэчцы, у
гульні i пад.).
АТАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; зак. i незак., каго-што. Пайсці (ісці)
у атаку. А. праціўніка.
АТАМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Найдрабнейшая
часцінка хімічнага элемента, якая складаецца
з ядра i электронаў. А. кіслароду. Расшчапленне атама. || прым. атамны, -ая, -ае / атамарны,
-ая, -ае. Атамная вага. Атамная энергія.
Атамная бомба. Атамная мектрастанцыя.
Атамнае ядро. Атамарны кісларод.
АТАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Ваеннаадміністрацыйная пасада ў казацкіх абласцях
i войсках. Казацкі а. Цярпі, казак, атаманам
будзеш (прымаўка). 2. перан. Важак якой-н.
бацды, шайкі i пад. А. разбойнікаў. \\ прым.
атаманскі, -ая, -ае.
АТАМАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Шырокая мяккая канапа з падушкамі замест
спінкі i з валікамі па баках.
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ATÓJI, -а, мн. -ы, -аў, м. Каралавы востраў Прыняць да выканання, набыць права на выкольцападобнай формы. || прым. атолавы, -ая, кананне чаго-н. А. загад. А. слова. 3. што.
Здабыць, вынайсці ў працэсе пошукаў. А.
-ае.
АТОПЮ, -аў, адз. -пак, -пка, м. Старыя бензін з нафты. 4. што. Зазнаць, адчуць. А.
задавальненне. 5. што. Захварэць на што-н. А.
зношаныя чаравікі, боты i пад.
АТАМАРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. атам. 1. ДроАТОСЫ, атос, адз. атоса, -ы, ж. Драцяныя насмарк. б. што. Стаць шырока вядомым. А.
бны, няцэласны (кніжн.). || наз. атамарнасць, з жалезных прутоў або раменныя цяжы, што прызнанне. 7. Аказацца пабітым (разм.). А.па
-і, ж.
ідуць ад верхняга канца аглоблі да загваздкі. || руках. А. на арэхі (перан.). || незак. атрымАТАМАХОД, -a, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. прым. атосны, -ая, -ае.
ліваць, -аю, -аеш, -ае / атрымоўваць, -аю,
Судна з рухавіком, які працуе на атамнай
АТРАД» -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. -аеш, -ае. \\наз. атрыманне, -я, н. (да 1, 2, 3 i
энергіі.
Спецыяльная вайсковая група. А. маракоў. 2. 4 знач.).
АТАМІСТЬІЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае Група людзей, аб'яднаных для сумеснай дзейАТРЭП'Е, -я, н., зб. 1. Адходы, якія
адносіны да вучэння аб атамах. Атамісты- насці. Санітарны а. 3. У сістэматыцы жывёл: атрымліваюцца пры трапанні льну, пянькі.
нная тэорыя.
падраздзел класа. А. грызуноў. || прым. Сабраць а. 2. Старое, зношанае адзенне.
Хадзіцьу атрэп 'i.
АТАМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Вучоны, атрадны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
спецыяліст у галіне атамнай энергіі.
АТРЭСІД» атрасу, атрасеш, атрасе; атраАТРАКЦЫЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. ЭфеАТАМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). ктны цыркавы або эстрадны нумар. 2. сём, атрасяце, атрасуць; атрос, атрэсла;
Фізік — спецыяліст па атамнай энергіі.
Устройства для забаў у месцах масавых гу- атрасі; атрэсены; зак., што. Трасучы,
АТАРА, -Ы, МН. -Ы, атар, ж. Вялікі гурт лянняў, напр., каруселі, гушкалкі i пад. || ачысціць, зняць што-н.; абкаладіць, абабіць.
А. снег з ботаў. А. яблыню. Атрасуць свой сон
прым. атракцыёшш, -ая, -ае.
авечак. Калгасная а.
АТРАМАНТ, -у, М -нце, м. (уст.). Toe, пгго лясы (перан.)- II незак. атрасаць, -аю, -аеш,
АТАРАПЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Разгублены,
-ае.
збянтэжаны. А. позірк. || наз. атарапеласць, -і, i чарніла.
АТР^СІЦСЯ, атрасуся, атрассшся, атраАТРАПАЦЬ, атраплю, атрэшіеш, атрэпле;
ж.
АТАРАПЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.). атрага; атрапаны; зак., што. Toe, што i абтра- сецца; атрасёмся, атрасяцеся, атрасуцца;
атросся, атрэслася; атрасіся; зак. Вьгграсаючы
Разгубіцца, збянтэжыцца ад нечаканасці, спа- паць. || незак. атрэпваць, -аю, -аеш, -ае.
што-н., ачысціцца ад чаго-н. А. ад пылу. || неАТРАСАЦЦА, -ЦЬ гл. аірэсціся, -ці.
лоху. А. ад страху.
АТРАФІРАВАНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які зак. атрасацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АТАЎНЫ гл. атава.
АТЎ, выкл. (спец.). Каманда сабакам на паАТАШЗ, нескл., м. Службовая асоба пры атрафіраваўся, сіраціў жыццяздольнасць. А. ляванні, якая азначае: бяры, лаві, хапай. Amy
дыпламатычным прадстаўнііггве, якая з'яўля- орган.
АТРАФІРАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжьш., -ру- яго!
ецца спецыялістам-кансультантам у 5псой-н.
АТУЛІЦЦА, атулюся, атулішся, атуліцца;
ецца; зак. i незак. (кніжн.). Падвергнуцца
галіне. Гандлёвы а.
зак. 1. Ахінуцца, агарнуцца з усіх бакоў. А.
АТАЯСАМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; -мле- (-вяргацца) атрафіі. Атрафіраваліся мышцы. хусткай. 2. перан. Абвалачыся тым, што сцеАТРАФІЯ, -і, ж. Сграта жьшдяздольнасці,
ны; зак., каго-што (кніжн.). Тос, што i атолецца. Сівым туманам атулілася балота. || нессніць. || незрк. атаясамліваць, -аю, -аеш, -ае. знясіленне, змяншэнне якога-н. органа. А. зак. атуляцца, -яюся, -яешся, -яецца /
мышцы. А. сумлення (перан.).
| наз. атысамлшшне, -я, н.
АТРУСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., атрусіцца; аіулыацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АТЛАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Зборнік табліц,
АТУЛІЦЬ, атулю, атуліш, атуліць; атулены;
геаграфічных карт i пад. Геаграфічны а. Заа- зак. Нарадзіць трусянят (пра труску).
АТРУТА, -Ы, ДМ -руце, ж. Ядавітае рэ- зак., каго-што. 1. Ахінуць, агарнуць з усіх балагЫны а.
коў. А. коўдраю. 2. перан. Абвалачы чым-н.
АТЛАС, -у, м. Шаўковая гладкая бліскучая чыва. А. для мух.
Цішыня атулііа вёску. || незак. аіуляць, -яю,
тканіна. Чырвоны а. Ц прым. атласны, -ая, -ае. АТРЎТНЫ, -ая, -ае. Які выклікае атручэн- -яеш, -яе / атульваць, -аю, -аеш, -ае.
Атласная папера (тоўстая i бліскучая). Атла- не, ядавіты. Атрутнае рэчыва.
АТУПЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які страціў
АТРУЦІЦЦА, -учуся, -уцішся, -уціцца;
сная скура(псран.: мяккая, далікатная).
здольнасць разумець штр-н., разважаць. AmyАТЛЙГ, -a, М -леце, мн. -ы, -аў, м. 1. зак. 1. Скончыць самагубствам, прыняўшы пелая галава. || наз. атупеласць, -і, ж.
Спартсмен, які займаецца атлетыкай. 2. Пра аіруту, ядавітае рэчыва. 2. Захварэць або паАТУПЁЦЬ гя. тупець.
чалавека моцнага целаскладу,
вялікай мерці ў выніку ўздзеяння на арганізм атругАТУХАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
фізічнай сілы. U лрым.атлеплны, -ая, -ае. А. нага рэчыва. А. грыбамі. || незак. ітручвшша, Toe, што i тухнуць1. Агонь атухае. Атухаюць
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. атручшше, -я, н.
склад цела.
сілы (перан.).
-я, н.
АТЛЕТЬІЗМ, -у, м. 1. Моцны i прыгожы i атручэнве,
АТЎХНУЦЬ гл. тухнуць1.
АТРУЦІЦЬ, -учу, -уціш, -уціць; -учаны;
склад цела. 2. Toe, што i культурызм. Займац- зак.
АТУШЬІЦЬ гл. тушыць1.
1.
каго-што.
Загубіць
атрутай
або
зрабіць
ца атлетызмам.
АТЫНКАВАЦЬ гл. тынкаваць.
шкоду чым-н. ядавітым. А. арганізм гарэлкай.
АТЛЁТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Сісгэма 2. што. Прымяшаць да чаго-н. атруту. А.
АТЫНКОЎКА, -і, ДА/-ўцы, ж. 1. Toe, што
спартыўных практыкаванняў, якія патрабу- ваду. 3. перан., каго-што. Аказаць дрэнны i тынк. 2. Toe, што i тынкоўка.
юць рознабаковай фізічнай падрыхтоўкі. Яё- ўплыў на каго-, што-н. А. душы людзей. 4. пеАТЫНКОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe,
гкая а. (від спорту — бег, хадзьба, скачкі, ран., што. Пазбавіць радасці, весялосці. што i тынкоўшчык. || ж. атынкоўшчыца, -ы,
кіданне кап'я, дыска i пад.)- Цяжкая а. (від Хцівасць атруціла яе жыццё. || незак. атручвав-мн. -ы, -чьш.
спорту — падняцце цяжару: штангі, rip i не, -я, н. /атручэнне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.)АТЫЧКАВАЦЬ гл. тычкаваць.
пад.). || прым. атлетычны, -ая, -ае.
АТЭІЗМ, -у, м. Адмаўленне існавання
АТРЫБЎТ, -a, М -уце, мн. -ы, -аў, м. 1.
АТЛУСЦЁЛЫ, -ая, -ас. Які стаў прыметна Неабходная, пастаянная прымета, уласцівасць Бога, адказ ад рзлігійных вераванняў; бязтлустым. А. мужчына. Дыета для апыусцелых чаго-н., прыналежнасць (кніжн.). 2. У грама- божжа. || прым. аіэістычны, -ая, -ае.
(наз.).
АТЭІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
тыцы: тос, што i азначэнне.Ц прым. атрыАТЛУСЦЁННЕ, АТЛУСЦЁЦЬ га. тлус- бутыўны, -ая, -ае (да 2 знач.).
Прыхільнік атэізму. || ж. атзісгка, -і, ДМ
цець.
АТРЫМАЛЬШК, -а, мн. -і, -аў, м. (афіц.). -тцы, мн. -і, -так. || прым. атэісцкі, -ая, -ае.
АТМАСФЁРА, -ы, ж. 1. Газападобная аба- Асоба або ўстанова, што атрымліваюць якіяАТ^ЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Гасцінша (звылонка Зямлі i некаторых іншых планет. Зя- н. адрасаваныя ім каштоўнасці, грузы i пад. чайна пра замежныя гасцініцы). || прым.
мная а. 2. перан. Навакольныя ўмовы, абста- А. тавараў. | ж. аірымальнйцц -ы, мн. -ы, атэлыш, -ая, -ае.
віны, асяроддзс. А. даверу. А. дружбы i супра- -ніц.
АТЭЛЬЁ, нескл., н. 1. Майстэрня для пацоўніцтва. 3. Адзінка вымярэння ціску газаў.
АТРЫМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. шыву адзення, абутку, рамонту бытавой
Ціск у сто атмасфер. || прым. атмасферяы, 1. З'явііша ў выніку чаго-н., выйсці. На тэхнікі. Тзлевізійнае а. А. мод. Пашыць паліто
-ая, -ае.
здымку ён атрымаўся надта прыгожы. Раман ў а. 2. Майстэрня мастака, фатографа, скульАТОЕСШЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; атрымаўся ціковы. 3 яго атрымаецца добры птара.
зак., каго-што (кніжн.). Прызнаць тоесным. спецыяліст. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Здарыцца,
АТЭРАСКЛЕРОЗ, -у, м. Захворванне сарА. два паняцці. || незак. ітаясняць, -яю, -ясш, адбыцца як вынік чаго-н. Атрымалася непры- дэчна-сасудзістай сістэмы. || прым. атэрасжле-яе. | наз. атаяснеіше, -я, н.
емнасць. || незак. жтрымлівацца, -аюся, -аешся, ратычны, -ая, -ас.
АТОЖЫЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. 1. -аецца / атрымоўваццж, -аюся, -аешся, -асцца.
АТЭСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
Малады парастак расліны. Каля дрэва з'явіАТРЫМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; атрыманы; -таваны; зак. i незак. 1. каго (што). Даць, далася многа атожшкаў. 2. Адгалінаванне ру- зак. 1. каго-што. Узяць, набыць тое, што ваць водзыў, харакгарыстыку, рэкамеццацыю
даноснай жылы. 3. перан. Пра патомка, наш- прысылаюць, даюць, прапаноўваюць, уруча- каму-н. (кніжн.)- А. агранома як выдатнага
чадка. Дзеці, унукі — нашы атожылкі. || прым. юць, прысвойваюць. А. пісьмо. А. зарплату. А. работніка. 2. каго (што). Прысвоіць (-войатожылжжвы, -ая, -ас (да 1 i 2 знач.).
падзяку. А. кватэру. А. вунонае званне. 2. што. ваць) званне каму-н. 3. каго-што. Ацаніць
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(ацэньваць) чые-н. веды, паставіўшы якую-н. У боксе: вокрык суддзі, які азначае, што баадзнаку. А. вучняў за чвэрць года. \\ наз. атэ- ксёр накаўціраваны.
АЎТА... Скарачэнне ў знач.: 1) аўтаматыстацыя, -і, ж.\ прым. атэстацыйны, -ая, -ае
(да 2 i 3 знач.). Атэстацыйная камісія.
чны, напр. аўтазборка, аўтарэзка; 2) самахоАТЭСГАТ, -a, М -таце, мн. -ы, -аў, м. 1. дны, напр.2 аўтаплуг, аўтадрызіна.
АЎТА... Скарачэнне ў знач. аўтамабільны, Зрабіць (рабіць) аўтаматычным. АўтаматызаАфіцыйны дакумент аб заканчэнні сярэдняй
ваныя рухі. || наз. аўтаматызацьш, -і, ж.
навучальнай установы, аб прысваенні звання. напр. аўтакалона, аўтапрабег, аўтабаза.
АЎТАМАТЬІЗМ, -у, ж. Механічнасць,
А. сталасці. А. прафесара. 2. Дакумент на АЎТА...3 Скарачэнне ў знач. свой, сама-,
права атрымання ваеннаслужачым грашовага, напр. аўтагравюра, аўтапартрэт, аўтабіягра-міжвольнасць дзеянняў або рухаў.
АЎТАМАТЫКА, -і, ДМ -тьшы, ж. 1. Гахарчовага i інш. забеспячэння. 3. Дакумент, фія.
які пацвярджае пародзістасць свойскай жыАЎТАБАЗА, -Ы, МН. -Ы, -баз, ж. Аўтатранс- ліна навукі i тэхнікі, якая распрацоўвае тэовёлы. || прым. атэстатны, -ая, -ае.
партнае прадпрыемства са стаянкамі для ма- рьпо i метады аўтаматызацыі вытворчых гтраАТЭСГАЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. атэставаць. 2. шын i майстэрнямі для рамонту. || прым. аўга- цэсаў. 2. Сукупнасць механізмаў, прыстасаванняў, якія дзейнічаюць аўтаматычна.
Ацэнка, характарыстыка, якая даецца каму-, базаўскі, -ая, -ае Оразм.).
АЎТАМАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўлячаму-н. А. вучняў за паўгоддзе. || прым. атэ- АЎТАБІЯГРАФІЧНЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў сабе элементы аўтабіяграфіі. А. раман. || ецца аўтаматам або ажыццяўляецца пры дастацыйны, -ая, -ае.
памозе аўтамата (у 1 знач.). А. тормаз. Дзверы
АЎЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Паселішча (на Каў- наз. а^габіяграфічнасць, -і, ж.
АЎТАБІЯГРАФІЯ, -і, ж. Апісанне свайго зачыняюцца аўтаматычна (прысл.). 2. Меказе i ў Сярэдняй Азіі). || прым. аульны, -ая,
ханічны, міжвольны. Аўтаматынныя рухі. ||
жыцця. || прым. а^табіяграфічны, -ая, -ае.
-ас.
АЎТАБЛАЮРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. Аўта- наз. аўтаматычнасць, -і, ж.
АЎПЕВЫ: аўгіевы сгайні — пра вельмі заАЎТАМАШЬІНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж.
пушчанае памяшканне або пра справы, якія матычная сістэма сігналізадыі для рэгулявання руху паяздоў. || прым. аўтаблакіровачны, Toe, што i аўтамабіль.
знаходзяцца ў крайнім бсспарадку.
АЎТАНОМІЯ, -і, ж. Самакіраванне, незаАЎДАВЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў удаўцом -ая, -ае.
АЎТАГЁННЫ, -ая, -ае (спец.): аўтагенная лежнасць у кіраванні.
(удавою). А. чалавек. || наз. аўдавеласць, -і, ж.
АЎТАНОМНЫ, -ая, -ае. Які карыстаецца
АЎДАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стаць зварка, аўтагеішае рэзанне — тое, што i газа- аўтаноміяй.
Аўтаномная вобласць. \\ наз. аўвая зварка, газавае рэзанне.
удаўцом або ўдавою.
таномнасць, -і, ж.
АЎТАГУЖАВЬк,
-ая,
-óe.
Які
мае
адносіны
АЎДЫЁНЦЫЯ, -і, ж. Афіцыйны прыём у
АЎТАПАГРЎЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Савысокаластаўленай дзяржаўнай асобы. Даць да аўтамабільных i гужавых перавозак. А. маходная машьша для пагрузкі, разгрузкі i
транспарт.
аўдыенцыю.
АЎТАДАРОЖНЫ, -ая, -ае. Які мае адно- перавозкі грузаў на невялікія адлегласці.
АЎДЫТОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. 1. ПаАЎТАПАІЛКА, -і, ДЛ/-лцы, мн. -і, -лак, ж.
сіны
да будаўніцтва i абслугоўвання аўгамяшканне для чытання лекцый. 2. зб. СлуСпецыяльная ўстаноўка з аўтаматычнай падамабільных
дарог.
А.
тэхнікум.
хачы лекцыі; даклада i пад. Студэнцкая а. ||
АЎТАДРЫЗІНА, -ы, мн. -ы, -зін, м. Дры- чай вады для паення жывёлы. А. для кароў.
прым. аўдыторны, -ая, -ае (да 1 знач.).
АЎТАПАРТР^Т, -a, М -эце, мн. -ы, -аў, м.
зіна
з рухавіком унуіранага згарання. || прым.
АЎКЦЫЁН, -у, м. Публічны продаж маёПартрэт, напісаны з самога сябе.
масці, калі пакупніком становіцца той, хто аўталрызінны. -ая, -ае.
АУГАІПЛОТ, -а, М -оце, мн. -ы, -аў, м.
АЎТАЗАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
дасць большую суму. Прадаць з аўкцыёну. ||
Аўтамабільны завод^ || прым. аўтазаводсжі, -ая, Устройства для аўтаматычнага кіравання ляпрым. аўжцыённы, -ая, -ае. А. продаж.
тальным апаратам. || прым. аўтапілоцкі, -ая,
АЎРА, -ы, ж. (спец.). 1. Ззянне вакол га- -ае / аўгазавадсй, -ая, -óe.
АЎТАКАРЫ, -аў. Самаходныя цялежкі з -ае.
лавы, цела, якое паказваецца як німб, арэол i
АЎТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто піша
ўяўляецца як праява душы, духу. 2. У па- рухавіком унутранага згарання для перавозкі кнігі, стварае музыку, распрацоўвае праекты i
грузаў на невялікія адлегласці. || прым. аўтарапсіхалогіі: тое, што i біяполе.
пад. А. рамана. А. сімфоніі. А. праекта. || прым.
АЎРАЛ, -у, м. 1. Спешная сумесная работа жарны, -ая, -ае.
АЎТАКЛАЎ, -лава, мн. -лавы, -лаваў, м. аўтарскі, -ая, -ае.
на марскім судне, у якой удзельнічае ўвесь
АЎТАРЕІЯ, -і, ж. (кніжн.). Палітыка некаасабовы склад карабля. 2. перан. Вельмі Герметычная пасудзіна для награвання торых дзяржаў, накіраваная на стварэнне заспешная работа ўсяго калектыву, выкліканая чаго-н. пад высокім ціскам, ужыв. для ажыц- мкнутай нацыянальнай гаспадаркі, адасоблекепскай арганізацыяй справы (разм.). || прым. цяўлення розных фізіка-хімічных працэсаў. || най ад f эканомікі іншых дзяржаў. || прым.
прым. аўтаклаўны, -ая, -ае.
аўральны, -ая, -ае.
АЎТАМАБІЛІЗМ, -у, м. Аўтамабільная а^гарггычны, -ая, -ае.
АЎСГРАЛІЙЦЫ, -аў, адз. -ліец, -л'ійца, м. справа;
АУТАРСТВА, -а, н. Прыналежнасць твора
аўтамабільны спорт.
1. Назва карэннага насельніцтва Аўстраліі. 2.
-а, М -сце, мн. -ы, -аў, аўтару. Устанавіць а.
Агульная назва ўсяго сучаснага насельнійтва м. АЎТАМАБІЛІСТ,
АУТАРЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Той, хто займаецца аўтамабілізмам. || ж.
Аўстсаліі. || ж. аўстралійка, -і, ДМ -йцы, мн. аўтамабііостжа,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || Прылада для пісьма, у якой чарніла з унуіра-і, -ліек. || прым. аўстралійскі, -ая, -ае.
нага рэзервуара аўтаматычна падаецца да
прым. аўтамабшсцкі, -ая, -ае.
АЎСГРЬІЙЦЫ, -аў, адз. -рыец, -рыйца, м.
АЎТАМАБІЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Самаход- пяра.
Народ германскай моўнай групы, які складае ны транспартны сродак з рухавіком унутраАЎТАРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
асноўнае насельніцгва Аўстрыі. || ж. аў- нага згарання для перавозкі ірузаў i пасажы- -заваны; зак. i незак., што (кніжн.)- Адосірыйка, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -рыек. || прым. раў па бязрэйкавых дарогах. Легкавы а. Гру- брыць (адабраць), ухваліць (-ляць) форму, від
аўстрыйскі, -ая, -ае.
завы а. || прым. аўтамабільны, -ая, -ае. А. свайго твора, вынаходства (для ўзнаўлення,
АУСІОК, -у, м. Расліна сямейства злака- транспарт (аўтамабілі, аўтобусы i пад.).
выдання i пад.). Аўтарызаваны перакяад.
вых, падобная на авёс. || прым. аўсюковы, -ая,
АЎТАРЫТАРНЫ, -ая, -ае (кніжн.). ЗаснаАЎТАМАТ, -а, М -маце, мн. -ы, -аў, м. 1.
-ае.
Апарат (машына, прыбор i пад.), які сама- ваны на безагаворачным падпарадкаванні
АЎСЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Крылатас на- стойна выконвае шэраг паслядоўных алера- ўладзе, дыктатуры. А. рэжым. || наз. аўтарысякомае, якое жыве ўсяго некалькі дзён; па- цый без непасрэднага ўдзелу чалавека. Ста- тарнасць, -і, ж.
дзёнка. Рыба добра бярэцца на аўсянікаў.
АЎТАРЫТ^Т, -a i -у, М -тэце, мн. -ы, -аў,
нок-а. Тзлефон-а. 2. Від аўтаматычнай стралАЎСЙНІЦА, -ы, ж. Кармавая расліна з ся- ковай зброі. || прым. аўтаматны, -ая, -ае. м. 1. -у. Агульнапрызнанае значэнне, уплыў.
мейства злакавых. А. лугавая. || прым. Аўтаматпная страаьба.
Заваяваць а. 2. -а. Асоба, якая карыстаецца
аўсянічны, -ая, -ае.
АЎТАМАТРЫСА, -ы, мн. -ы, -рыс, ж. павагай, прызнаннем. Буйны a. у фізіцы.
АЎСЙНІШЧА, -а, н. Поле, з якога са- (спец.). Чьпуначны вагон з уласным рухавіАЎТАРЬГГЗТНЫ, -ая, -ае. 1. Які карыстабраны авёс або на якім папярэдняй культурай ком.
ецца аўтарытэтам. А. вучоны. 2. Які заслугоўбыў авёс. Араць а.
АЎТАМАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Ра- вае бясспрэчнае давер'е. Аўтарытэтная дуАЎСЙНКА1, -і, ДМ -нцы, ж. Аўсяныя бочы, які абслугоўвае аўтамат (у 1 знач.)- 2. мка. 3. Які не дапускае пярэчання. А. тон. А.
крупы або каша з такіх круп. Наварыць аў- Баец, узброены аўтаматам (у 2 знач.). II ж. палітык. || наз. а^гарытэтнасць, -і, ж.
сянкі.
АЎТАРЭФЕРАТ, -а, М -раце, мн. -ы, -ау,
аўтаматчыца, -ы, мн. -ы, -чыц (да 1 знач.).
АЎСЙНКА2, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
АЎТАМАТЫЗАВАЦЦА, -зуюся, -зуешся, м. Кароткі пераказ якога-н. даследавання,
Пеўчая гттушка з атрада вераб'іных. Чаротная -зуецца; -зуйся; зак. i незак. Стаць (станавіц- налісаны самім аўтарам. А. дысертацыі.
а. || прым. аўсянкавы, -ая, -ае.
ца) аўтаматычным. || наз. аўтаматызацыя, -і,
АЎТАСТОП, -а, мн. -ы, -аў, м. ПрыстасаАЎСЙНЫ гл. авёс.
ж.
ванне для аўтаматычнага спынення поезда. ||
АЎТАМАТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; прым. аўтастопны, -ая, -ае.
АЎТ, аўга, М аўце, м. 1. У спартыўных
гульнях: становішча, калі мяч (шайба) ахазва- -зуй; -заваны; зак. i незак., што. 1. Укараніць
АЎТАСГРАДА, -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -рад,
ецца за межамі гульневага поля, пляцоўкі. 2. (-няць) аўтаматы (у 1 знач.) у вытворчасць. 2. ж. Дарога для аўтамабільнага руху без папя-
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АФАРЬІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. f Кароткае
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. афрыжшскі,
тралнае выслоўе. || прым. афарыстычны, -ая, -ая, -ае.
-ае.
АФСЁТ, -у, М -ссце, м. (спец.). Toe, што i
АФАРЫСГЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. афа- афсетны друк. || прым. афсетны, -ая, -ае.
рызм. 2. Які змяшчае ў сабе афарызм. А. Афсетныя машыны друку.
рочных наземных пераеэдаў. || прым. аўта- стыль. Афарыстычная мова. || наз. афарыАФСЁТНЫ, -ая, -ае. 1. гл. афсет. 2. афсесірадлы, -ая, -ае.
тны друк — спосаб друку, пры якім фарба на
стычнасць, -і, ж.
АЎГАСЧдПКА, -і, ДМ -пцы, ж. ПрыстасаАФГАНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Асноў- паперу паступае з рызінавага цыліндра
ванне для аўтаматычнай счэпкі вагонаў. || нае насельнііггва Афганістана. || ж. афганка, (спец.).
прым. жўтасчэпачны, -ая, -ае.
АФТАЛЬМАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел меды-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. афганскі,
АЎТАТРАКТАРНЫ, -ая, -ае. Які мае адно- -ая, -ае.
цыны, які займаецца хваробамі вачэй, ix лясіны да вытворчасці аўтамабіляў i трактароў.
АФЁКТ, -у, Л/-кце,-лг (кніжн.). Стан мо- чэннем i прафілактыкай. || прым. афгальмаАўтатрактарная прамысловасць.
цнага ўзбуджэння i сірата самакантролю. || лапчны, -ая, -ае.
АЎГАТРАНСПАРТ, -у, М -рце, м. Аўта- прым. афектыўны, -ая, -ае.
АФТАЛЬМОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач —
мабільны транспарт. || прым. аўтатранспартны,
АФЕКТАВАНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Прася- спецыяліст па афтальмалогіі.
-ая, -ае.
АХ, выкл. 1. Ужыв. пры захапленні, здзіўкнуты афектацыяй, з афектацыяй. А. тон. ||
АЎГАХТОННЫ, -ая, -ае (спец.). Toe, што наз. афеатаванасць, -і, ж.
ленні, спалоху i пад. Ах, як слаўна mym! Ax,
i абарыгенны (гл. абарыген); карэнны, мясАФЕКТАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Ненату- якая нечаканасць! 2. Перадае пачуццё жалю,
цовы.
гора. Ах, якое няшчасце! 3. Перадае пачуццё
АЎТАХТОНЫ, -аў, адз. -тон, -а, м. ральная, звычайна наўмысная ўзбуджанасць у гаеву i абурэння. Ах, каб вас каршун!
(кніжн.) 1. Абарыгены; карэнныя, мясцовыя паводзінах, у маўленні.
АХАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
АФЁРА гл. афёра.
жыхары. 2. Расліны або жывёлы, якія ўзніклі
АФЕРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Ча- ахоўвае што-н. А. маралі. || ж. ахавальніца,
i працягваюць існаваць у дадзенай мясцолавек, які займаецца афёрамі, прайдзісвет. || -ы, мн. -ы, -ніц.
васці.
АХАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
ж. аферыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
АЎТАЦЫСТЭРНА, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж. АўАФЁРА i АФЁРА, -ы, ж. Рызыкоўная, ня- аховы каго-н. А. тарыф.
тамабіль-цыстэрна.
АХАВАЦЬ 2/і. ахоўваць.
АЎТОБУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Шматмесны добрасумленная справа, дзеянне з мэтай наАХАЙВАЦЬ гл. ахаяць.
аўтамабіль для перавозкі пасажыраў. Аўто- жывы, выгады.
АХАЙНЫ, -ая, -ае. Чысты, акуратны. А.
АФІЦАР'Ё, -я, н., зб. (разм. пагард.)- Афібусы далёкіх рэйсау. || прым. аўтобусны, -ая,
чалавек. || наз. ахайнасць, -і, ж.
цэры. Птлераўскае а. шукала спажывы.
-ае.
АХАЛАДЖАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
АФІЦЫЁЗ, -а, м. (кніжн.). Афіцыёзны орАЎГОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Тэкст
Апарат для ахалоджвання чаго-н. 2. Рэчыва,
твора, напісаны рукой аўтара. А. паэмы *Кур- ган друку.
пры даламозе якога ахалоджваюць што-н.
АФІЦЫЁЗНЫ, -ая, -ае (кніжн.)- Які фарган». 2. Уласнаручны, звычайна памятны,
АХАЛАДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Прызнанадпіс ці подпіс. Узяць a. у вядомага артыста. мальна не звязаны з урадам, але на справе чаны для ахалоджвання чаго-н. Ахаладжальправодзіць яго погляды. А. орган друку. \\ наз.
1 прым. аўтаірафічны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ная камера. Ахаладжальная сумесь. 2. Які ахаАЎГОЛ, -у, м. Змазачнае масла для аўта- афіцыёзнасць, -і, ж.
лоджвае, асвяжае. А. напітак.
АФІЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. Урадавы або
мабільных i трактарных рухавікоў. || прым.
АХАЛАДЗЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ахаладзеў,
службовы. Афіцыйная асоба. А. дакумент. 2. 3 астыў. Ахаладзелыя рукі. 2. перан. Які стаў да
аўтолавы, -ая, -ае.
АЎГОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Другі захаваннем усіх правіл i фармальнасцей. А. ўсяго абыякавы, страціў запал, актыўнасць. А.
тон. Афіцыйнае запрашэннв. ||
наз. да пагулянак.
дзень тыдня. || прым. аўторкаш, -ая, -ае.
АЎТСАЙДЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спартсмен афіцыйнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
АХАЛАДЗЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1.
АФІЦЫЙНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Стаць халодным, астыць. Вар ахаладзеў. 2. пеабо спартьіўная камацда, што займаюць у
Работнік
рэстарана,
сталовай
i
пад.,
які
падае
спаборніцтве адно з апошніх мссц i не маюць
ран. Стаць абыякавым, больш спакойным.
шанцаў на перамогу. || прым. аўтсайдзрскі, стравы наведвальнікам. || ж. афіцыянтка, -і, Ахаладзеў запал i рашучасць.
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. афіцыяншгі, -ая,
-ая, -ае.
АХАЛАДЗІЦЦА, -ладжуся, -лодзішся, -лоАЎТЗНТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (кніжн.). -ае.
дзіцца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць хаАФІЦ^Р, -а, мн. -ы, -аў, м. Асоба камацд- лодным, халаднаватым, астыць. Вада ў моры
Арыгінал чаго-н., не копія.
АЎГЭНТЬІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які ад- нага саставу арміі i флоту. Беларускі a. А. су- ахаладзілася. 2. Ахаладзіць сябе, сваё цела на
павядае арыгіналу, правільны, сапраўдны. А. вязі. Старшы а. \\ прым. афіцэрскі, -ая, -ае.
паветры. 3. перан. Стаць абыякавым, спакойАФІЦ^РСТВА, -а, н. 1. зб. Афіцэры. А. ным^ стрыманым у пачуццях. || незак.
тэкст. || наз. аўтэнтычнасць, -і, ж.
Рэспублікі
Беларусь.
2.
Афіцэрскае
званне
АЎЦАБЬІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Млекакормяахалоджвацца, -аюся, -аешся, -аецца / ахала(разм.).
чая жывсліна з прыметамі барана i быка.
джацца, -аюся, -аешся, -аецца. | наз. ахалаАФІША,
-ы,
мн.
-ы,
аф'іш,
ж.
Аб'ява
аб
АЎЦАМАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
джэнне, -я, н. i ахалоджванне, -я, н.
спектаклі, канцэрце, лекцыі i пад. || прым.
(спец.). Авечка, якая дае прьтлод.
АХАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лодзіш, -лодзіць;
АЎЧАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Работнік, які да- афіпшы, -ая, -ае.
-лоджаны; зак. 1. што. Зрабіць халодным ці
АФІШЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; халаднейшым. А. вар. 2. перан., каго-што.
глядае авечак.
АЎЧАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. -раваны; зак. i незак., што (кніжн.). Выста- Зрабіць больш спакойным, стрыманым,
Парода дужых сабак, якія выкарыстоўваюцца віць (-таўляць) напаказ, шырока абвясціць зменшыць сілу якога-н. пачуцця. А. прамоўцу
для вартаўнічай i вышуковай службы.
(-вяшчаць).
вострым пытаннем. \\ незак. ахалоджваць,
АФОРМІЦЦА, -млюся, -мішся, -міцца; -аю, -аеш, -ае. || наз. ахаладжэнне, -я, н. (да 1
АЎЧАРНЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. Хлеў для авечак, авечнік. Калгасная а.
зак. 1. (/ / 2 ас. не ўжыв.). Прыняць законча- знач.) / ахалоджванне, -я, н.
АЎЧЬІНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. Вырабле- ную, неабходную форму. Ідэя яшчэ не
АХАМЁЦЬ гл. хамець.
ная авечая шкура. Кажух з аўчын. \\ памянш. аформілася. 2. Паступіць, запісацца куды-н. з
АХАННЕ 2/і. ахнуць.
аўчынка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. А. вы- захаваннем неабходных фармальнасцей. А. на
АХАПАК, -пка, мн., -пкі, -пкаў, м. Ноша,
рабу не варта (аб справе, якая не апраўдвае псацу. || незак. афармляцца, -яюся, -яешся, якую можна панесці, абхапіўшы рукамі. А.
клопатаў). || прым. аўчынны, -ая, -ае.
-яецца. || наз. афармленне, -я, н.
сена. А. дроў. Схапіць у а.
АФАРБАВАЦЦА, -ЦЬ гл. фарбавацца, -ць.
АФОРМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; -млены;
АХАПІЦЬ, ахаплю, ахопіш, ахопіць;
АФАРБОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. фар- зак. 1. што. Прыдаць чаму-н. неабходную або ахоплены; зак., каго-што. 1. Toe, што i аббавадь. 2. Колер або спалучэнне колераў. закончаную форму. А. дагавор. 2. каго (што). халіць. 2. перан. Зайсці з флангаў i акружыць
Прыгожая а. птушкі. 3. перан. Сэнсавае, вы- Залічыць куды-н., прыняць з захаваннем не- праціўніка. А. флангі праціўніка. 3. Успрыняць
разнае адценне чаго-н. Стылістычная а. абходных фармальнасцей А. на працу. || незак. цалкам (што-н. вялікае). А. позіркам рачную
слова.
афармляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. афармленне, даліну. 4. (/ i 2 ас. не ўжыв.). Авалодаць з
АФАРМІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Работнік -я, н.
нястрымнай сілай (пра пачуцці, стан). Рапа афармленню чаго-н. || ж. афарм'іцельніца,
АФОРТ, -a, М -рце, мн. -ы, -аў, м. Гра- дасць ахапіла душу. 5. Уключыць у кола дзе-ы, мн. -ы, -ніц. || прым. афарміцельскі, -ая, вюра на медзі або цынку з малюнкам, пра- яння, уплыву. А. насельніцтва падпіскай на
-ае.
траўленым кіслатой, a таксама адбітак з такой газеты. б. Абдаць чым-н., пранізаць. Мяне
АФАРМЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. аформіцца, іравюры. Выстаўка афортаў. || прым. ахапіла холадам. 0 Як вокам ахапіць (оазм.) —
-ць. 2. Знсшні выгляд, форма чаго-н. А. ві- афортны, -ая, -ае.
колькі можна ўбачыць. || незак. ахопліваць,
трын магазіна. Святочнае а. горада.
АФРЫКАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. -аю, -аеш, -ае / ахапляць^ -яю, -яеш, -яе. ||
АФАРМЛЙЦЦА, -Ш> гл. аформіцца, -ць.
Жыхар, ураджэнец Афрыкі. || ж. афрыканка, наз. axon, -у, м. || прым. ахопны, -ая, -ае.
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АХАРАКТАРЫЗАВАЦЬ гл. характарызаАХМІСТРЬІНЯ, -і, мн. -і, -рынь, ж. (уст.).
Жанчына, якая вядзе хатнюю гаспадарку ў
ваць.
АХАРОШВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; багатым доме, аканомка.
АХМЯЛЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які знанезак. (разм.). Прыбірацца ў лепшае адзснне,
прыводзіць сябе ў парадак. А. перад люстрам. ходзіцца ў стане ахмялення. 2. перан. Пра чаПрывесці ў цвярозы стан, зрабіць цвярозым.
лавека, які надта захоплены, узрушаны чымАХАЦЬ гл. ахнуць.
А. п'янага. А. летуценніка. || незак. жцвен.
А.
ад
радасці.
АХАЯЦЬ, ахаю, ахаеш, ахае; ахай; ахаяны;
АХМЯЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.). ражжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ацверажэнне, -я,
зак., каго-што. Ачысціць ад гразі, бруду. || не1.
Стаць п'яным, ап'янець. А. ад зуброўкі. 2. н.
зак. ахайваць, -аю, -аеш, -ае.
АЦВЯРДЗЁЛАСЦЬ, -і, ж. Ацвярдзелае Me
перан.
Захапіцца да самазабыцця, узрушьпша.
АХВОСЦЕ, -я, н., зб. 1. Ааходы пры мала- А. ад шчасця.
dia.
цьбе; пазадкі (спец.). 2. перан. Паслугачы,
АЦВЯРДЗЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў цвёрАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. (разм.)прыхільнікі каго-н. Фашысцкае а.
1. Моцна выкрыкнуць «ах!» Жанчына ахнула. дым. Ацвярдзелая смала.
АХВОТА, -ы, ДМ -воце, ж. 1. da чаго або з 2. Моцна ўдарыць па чым-н. А. палкай па гаАЦВЯРДЗЁННЕ, -я, н. 1. гл. ацвярдзець.
інф. Жаданне, імкненне. А. вучыцца. Дзе няма лаве. || незак. ахаць, -аю, -аеш, -ае. | наз. 2. Toe, што i ацвярдзеласць. А. на назе.
ахвоты, там няма работы (прыказка). Мне аханне, -я, н.
АЦВЯРДЗЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
спяваць а. 0 Ахвота бярэ (разм.) — ёсць жаАХОВА, -ы, ж. 1. гл. ахоўваць. 2. Група Стаць цвёрдым. Пухліна ацвярдзела. || незак.
данне да чаго-н. Сагнаць ахвоту (разм.) — за(людзей, караблёў i пад.), якая ахоўвае каго-, ацвердаяваць, -ае. || наз. ацвярдзенне, -я, н.
даволіць жаданне, нацешыцца, здаволіцца што-н. Берагавая а. Выставіць ахову.
АЦЁПЛІВАННЕ, -ВАЦЬ гл. адяпліць.
чым-н.
АХОП, АХОПЛІВАЦЬ, АХОПНЫ гл.
АЦЕРАБІЦЦА, ацераблюся, ацярэбішся,
АХВОТНА, прыся. 3 вялікім жаданнем. А. ахапіць.
ацярэбіцца; зак. 1. Атрэсціся, ачысціцца ад
зраблю.
АХОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго- чаго-н., што насела на адзенне. А. ад саломы.
АХВОТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто што. 1. Абараняць ад чыйго-н. нападу, варта- 2. Пазбавіцца чаго-н.; адчапіцца ад каго-,
мае жаданне заняцца чым-н., узяцца за якую- ваць, сцерагчы.' Чыгунку ахоўвала ўзмоцненаячаго-н. (разм.). Ад людскіх языкоў не ацян. справу. 2. da каго-чаго, на што або з інф. варта. 2. Берагчы, шанаваць. А. прыроду. 3. рэбішся. || незак. ацярэблівацца, -аюся, -аешся,
Той, хто схільны да чаго-н., аматар чаго-н. Засцерагаць ад чаго-н. шкоднага. А. ад сонца. -аецца.
(разм.)- А. пагаварыць. 3. на што. Той, хто || зак. ахаваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ахова, -ы,
АЦЕРАБІЦЬ, ацераблю, ацярэбіш, ацярэхоча атрымаць, набыць што-н. (разм.). На ж. А. працы.
біць; ацярэблены; зак., што. Toe, што i абцекнігу знайшлося многа ахвотнікаў. || ж.
АХОУНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Асоба, што рабіць. || незак. ацярэбліваць, -аю, -аеш, -ае.
іхвопгіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ахоўвае, сцеражэ каго-, што-н., вартаўнік. 2.
АЦЕРУШЬІЦЬ, ацерушу,
ацярушыш,
АХВОТНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які мае Той, хто беражэ, шануе каго-, што-н. А. сям'і. ацярушыць; ацярушаны; зак. 1. каго-што.
ахвоту да чаго-н. (у 1 знач.). 2. Падатлівы, || ж. ахоўшця, -ы, мн. -ы, -ніц.
Абтрэсці, абабіць (ад снегу, пылу i пад.) з
згаворлівы. Да танцаў ён а.
АХОУНЫ, -ая, -ае. 1. Які нясе ахову або чаго-н. А. снег з каўняра. 2. што. Памяўшы,
АХВОЧЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Ласы на што- ахоўваецца. Ахоўная зона. Ахоўная грамата . 2.аддзяліць (пра зерне, колас). А. колас. || незак.
Які засцерагае, ахоўвае ад чаго-н. шкоднага. ацярўшваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. аден. А. на салодкае. 2. Руплівы, старанны.
АХВЙРА, -ы, мн, -ы, -вяр, ж. 1. Паводле Ахоўнае лесанасаджэнне. Ахоўныя акуляры. рушыцші, ацерушуся, ацярушышся, ацяруАХРАіГЕ, -Я, Н., зб. Бацвінне, капуснік, шыцца (да 1 знач.); незак. ацярушвацца,
абрадаў некаторых рэлігій: прадмет або жывая істота, прынесеныя ў дар бажаству. 2. До- рознае агароднае зелле як корм для жывёлы. -аюся, -аешся, -аецца.
браахвотная ўступка, адрачэнне на карысць Назбіраць ахрап 'я.
АЦЁСЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Вязкі, недакаго-, чаго-н. Навука патрабуе ахвяр. Дзеля АХРЬІПЛЫ, -ая; -ае (разм.). 3 хрыпатою. печаны, з закальцам. А. хлеб. || наз.
сябра пайшоў на ахвяру. 3. Пра таго, хто па- А. голас. || наз. ахрыпласць, -і, ж.
ацеслімсць, -і, ж.
АХРЫПНУЦЬ гл. хрыпнуць.
цярпеў або загінуў ад чаго-н. А. вайны. || прым.
АЦЁК, -у, мн. -і, -аў, м. Пухліна, якая
АХРЫСЦІЦЦА гл. хрысціцца.
ахвярны, -ая, -ае (да 1 знач.). Ахвярная жыўзнікае па прычыне лішняй вадкасці ў тканАХРЫСЦІЦЬ, ахрышчу, ахрысціш, ахрыс- ках. А. лёгкіх. А. ног. || прым. ацёчны, -ая, -ае.
вёла.
АХВЯРАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст). ціць; ахрышчаны; зак., каго (што). 1. гл. || наз. ацёчнасць, -і, ж.
Той, хто ахвяруе што-н. (у 1 знач.). II ж. ахвя- хрысціць. 2. кім-чым. Toe, што i абазваць
АЦЁЛ, -у, м. Роды ў каровы, a таксама ў
(разм. жарт.) За доўгі нос яго ахрысцілі наса- самкі аленя, лася i некаторых іншых жваравальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
лём.
АХВЯРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
чных. П прым. ацёлачны, -ая, -ае.
АХЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., каго-раваны; зак. i незак. 1. каго-што. Прынесці
АЦІРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
што.
1.
Укрыць,
абгарнуць
чым-н.,
захутаць.
(прыносіць) у дар, бязвыплатна зрабіць
(разм. пагард.). Хадзіць, швэндацца, нічога не
А.
ногі
коўдрай.
2.
(1
i
2
ас.
не
ўжыв.),
перан.
(рабіць) уклады куды-н. (уст.). А. грошы. 2.
рабіць. А. каля начальства.
кім-чым. He пашкадаваць (не шкадаваць) Агарнуць, пакрыць чым-н. Туман ахутаў лес.
АЦІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак:. аціраць
||
незак.
ахугваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
||
звар.
каго-, чаго-н., адмовіцца (адмаўляцца) ад
халадкі (разм.) — ухіляцца ад работы, гультакаго-, чаго-н. А. здароўем. А. ферзя. || незак. ахутацца, -аюся, -аешся, -аецца; незак. ахут- яваць. Аціраць бахі (разм.) — бадзяцца,
таксама^ ахвяроўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. влцца, -аюся, аешся, -аецца.
швэндацца.
АЦАЛЁЛЫ, -ая, -ае (разм.)- Toe, што i
жхвяраванне, -я, н. (да 1 знач.)АЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
уцалелы.
АХВЯРАПРЫНАПідННЕ, -я, н. Абрад
зак., што. Toe, што i абціснуць. || незак. аціАЦАЛЁЦЬ,
-ею,
-ееш,
-ее;
зак.
(разм.).
прынясення ахвяры бажаству.
скаць» -аю, -аеш, -ае.
АХВЙРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Месца, на Toe, што i уцалець.
АЦІХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; аціх, -хла; -ні;
АЦАНІІЦэ,
ацаню,
ацэніш,
ацэніць;
якое клаліся ахвяры (у 1 знач.).
ацэнены; зак. 1. каго-што. Вызначыць цану зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць цішэйшым
АХВЙРНЫ, -ая, -ае 1. гл. ахвяра. 2. На які каго-, чаго-н. А. каня. А. хату. 2. што. Уста- (пра гукі, шум i пад.). Падвечар вуліца аціхла.
прыносяць ахвяры. А. стал. 3. перан. Адва- навіць узровень, ступень падрыхтаванасці. А. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.)у перан. Спыніцца, аслажны, самаадданы. А. ўчынак.
веды школьнікаў. 3. перан., каго-што. Выка- бець у дзеянні (пра стыхійную з'яву). Завея к
АХІЛЁСАЎ,
-сава:
ахілесава
шггж заць думку, меркаванне аб значэнні або ка- ночы аціхла. 3. Супакоіцца, прыціхнуць. Гас(кніжн.) — найбольш слабае месца каго-, штоўнасці каго-, чаго-н. Правільна а. учынак падар аціх. \\ незак. ждіхаць, -аю, -аеш, -ае.
АЦШІ^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. Toe, што i
чаго-н. [паводле старажытнаірэчаскага міфа палявода. || незак. ацэвьваць, -аю, -аеш, -ае. ||
пра Ахілеса, цела якога было непаражальным наз. ацэнкж, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.; аціхнуць.
ва ўсіх месцах, акрамя пяты].
АЦЫДАФІЛІН, -у, м. Малако, сквашанае
прым. ацэначны, -ая, -ае (паводле 1 знач.).
пры дапамозе асобых бахтэрый. || прым. ацыАХІНЁЯ, -і, ж. (разм.). Глупства, бязглу- Ацэначная камісія.
здзіца. Несці ахінею.
АЦВЕРАЗЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў цвяро- дафііпшшы, -ая, -ае.
АЦЫНКАВАЦЬ гл. цынкаваць.
АХІНЎЦЬ, -ну, -нсш, -не; -нём, -няце, зым, працверазіўся. || наз. ацвержзеласць, -і,
АЦЫНКОЎВАДЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
-нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. 1. Ага- ж.
што. Toe, што i цынкаваць.
рнуць, ахутаць чым-н. Хусткай а. дзіця. 2. пеАЦВЕРАЗЁЦЬ гл. цверазець.
ран. Акружыць увагай.^ Курганы слава ахінула. АЦВЕРАЗІЦЦА, ацверажуся, ацвярэзішся,
АЦ^НАЧНЫ гл. ацаніць.
А. ласкай. || незак. ахінаць, -аю, -аеш, -ае.
ацвярэзіцца; зак. Стаць цвярозым пасля ап'яАЦЗНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
АХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). нення. || незак. ацверажжцца» -аюся, -аешся, гл. ацаніць. 2. Думка, меркаванне пра якасць,
значэнне каго-, чаго-н. Даць ацэнку. 3. АбаВыяўляць пачуцці (здзіўлення, шкадавання, -аецца. || наз. ацверажэнне, -я, н.
АЦВЕРАЗІЦЬ,
ацверажу,
ацвярэзіш, значэнне ступені ведаў i паводзін вучняў;
прьпфасці i пад.), усклікаючы «ах!» || наз.
ацвярэзіць; ацвярожаны; зак., каго (што). адзнака. Паставіць ацэнку na літаратуры.
ахкянне, -я, н.
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шучы сякерай, падраўняць. А. бервяно. || незак.
АШАЛАМІЦЬ, -ламлю, -ломіш, -ломіць;
ачэсваць, -аю, -аеш, -ае.
-ломлены; зак., каго (што). 1. Задурыць гаАЧАХЛЫ, -ая, -ае. Які астыў, негарачы. А. лаву. Несціханы лямант ашаламіў галаву. 2.
Надта здзівіць, азадачыць, зрабіць моцнае
прысак.
ўражанне. Нечаканая тэлеграма ашаламіла
АЧАХНУЦЬ гл. чахнуць3.
АЦЗНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хго
A4KÓ, -а, мн. -'i, -оў, н. 1. Значок на яго. || незак. ашаламляць, -яю, -яеш, -яе.
ўстанаўлівае, вызначае цану, робіць ацэнку ігральнай карце або косці, які абазначае яе
АШАЛАМЛЁННЕ, -я, н. Стан узрушэння,
чаго-н. || ж. ацэншчыці, -ы, мн. -ы, -чыц.
вартасць i значэнне ў гульні. 2. Адзінка пад- збянтэжанасці. На яго найшло нейкае а.
АЦЗНЬВАЦЬ гл. ацаніць.
АШАЛАМЛ&ІЬНЫ, -ая, -ае. Які можа
ліку выйірышаў у спартыўных гульнях, у спаАЦЭТОН, -у, м. Бясколерная гаручая вад- борнііггвах. Набраць бальшую колькасць ачкоў.
ашаламіць. Ашаламляльныя весці. || наз. ашакасць, якая выкарыстоўваецца ў тэхніцы i 3. Від азартнай карцёжнай гульні. Гуляць у а. лжмлялышсць, -і, ж.
медыцыне, a таксама як расгваральнік. || || прым. ачковы, -ая, -ае.
АШАЛЁЦЬ гл. шалець.
прым. ацзтонавы, -ая, -ае.
АШАЛЁВАЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Звязаны
АЧМУРЬІЦЬ гл. чмурыць.
АЦЭТЫЛЁН, -у, м. Бясколерны гаручы
АЧМУР^ЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які зна- з ашалёўкай, прызначаны для ашалёўкі. А.
газ, злучэнне вугляроду з вадародам. || прым. ходзіцца ў стане ачмурэння, страціў здоль- матэрыял. Ашалёвачныя работы.
ацэтыленавы, -ая, -ае.
АШАЛЬМАВАЦЬ гл. шальмаваць.
насць ясна ўспрымаць i разумець навакольАЦЯЖАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; нае. Ачмурэлая галава. || наз. ічмурэлісць, -і,
АШАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
зак., каго-што. Toe, што i абцяжарыць. || не- ж.
-ляваны; зак., што. Абшыць дошкамі. А.
зак. ацяжарваць, -аю, -аеш, -ае; || наз.
АЧМУР^ЦЬ, -эю, -эеш, -зе; зак. (разм.). хату. || незак. ашалёўваць, -аю, -аеш, -ае. ||
ацяжарвадде, -я, н. || наз. ацяжаранне, -я, н.
Страціць здольнасць ясна ўспрымаць i разу- наз. ашалёўжж, -і, ДМ -шцы, ж. i ашалёўванАЦЯЖдЦЬ гл. цяжэць.
мець навакольнае. Ачмурэў ты ці што? || наз. ве, -я, н.
АЦЯЛІЦЦА гл. цяліцца.
АШАТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-я, н.
АЦЯПЛІЦЬ, ацяплю, ацепліш, ацепліць; ачмурэнне,
-раваны; зак., што. Абадраць, ачысціць зерне
АЧМУЦІЦЬ гл. чмуціць.
ацеплены; зак., што. 1. Абагрэць (памяшканАЧНЎЦЦА, -нуся, -нешся, *-нецца; -нёмся, перад памолам. А. мяшок ячменю.
не) пры дапамозе печаў або спецыяльных
АШКЛІЦЬ, -лю, -л'іш, -л'іць; -л'ім, -ліце,
прыстасаванняў. А. дом. 2. Аглядзець, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. 1. Прачнуцца. Я
уцяпліць. А. кароўнік. \\ незак. ацяпляць, -яю, ачнууся рана. 2. Апрытомнець, апамятацца. А. -ляць; -лёны; зак., што. Зашкліць, уставіць
-яеш, -яе i ацепліваць, -аю, -аеш, -ае. \ наз. ад непрытомнасці. || незак. ачынжцшц -аюся, шкло. А. вокны.
АШКЛЯНЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў падобны
-аешся, -аецца.
адяпленне, -я, н. i ацепліваяве, -я, н.
A4ÓCK3, -аў (спец.). Рэшткі, адходы пры на шкло, застылы. Ашклянелыя вочы.
АЦЯПЛАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які служьшь
АШКЛЯНЁЦЬ гл. шклянець.
для ацяплення, уцяплення, абагрэву. А. матэ- часанні. А. лёну. || прым. ачосшшы, -ая, -ае.
АЧУЖ^ЛЫ, -ая, -ае (разм.)- Які аддаліўся,
АШМОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
рыял. 2. Які мае адносіны да ацяплення. А.
стаў чужым, сіраціў сувязі з блізкімі, ро- што (разм.)- Toe, што i абшморгаць. || нвзак.
сезон. Ацяплялышя сістэма.
днымі.
шпморгваць, -аю, -аеш, -ае. || аднакр. шшмжрАЦЯРОБД, -аў. Toe, што i пацяробкі.
АЧУЖ^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. (разм.). гнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і.
АЦЯРЎШВАЦЦА, -ЦЬ гл. ацерушыць.
АШМОЦЦЕ, -я, «., зб. (разм.). Старое
АЦЯРЗКЛІВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. ацерабіцца, Стаць чужым, страціць сувязі з блізкімі, роднымі. Штосьці ён зусім ачужэў.
адзенне, абрыўкі, шматкі вопраткі i пад. На
-біць.
АЧУМЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які страціў падлозе валялася а. старых шынялёў.
АЦЯЧЬІ, ацяку, ацячэш, ацячэ; ацячбм,
АШТРАФАВАЦЬ гл. штрафаваць.
ацечаце, ацякуць; ацёк, ацякла, -ло; ацячы; розум, адурэлы. Ён бег як а.
АЧУМЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.).
АПГЎГ, -а, мн. -і, -аў, м. Народны паэт-пязак. 1. Апухнуць ад лішку вадкасці ў тканках.
сняр у народаў Каўказа.
Ацяклі ногі. 2. Азызнуць ад тлушчу. Твар яго Страціць розум, разважлівасць, адурэць.
АЧУНЯЛЫ, -ая, -ае. Які ачуняў, паправіўАШЎКА, -і, ДМ -уцы, ж. Падман, хлусня,
ацёк. IJ незак. ацякяць, -аю, -аеш, -ае.
ашуканства.
АЧАГ, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Устройства, ся, ажыў.
АШУКАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
АЧУНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. 1. Папрапрыстасаванне, дзе распальваюць агонь. Гарыць агонь у ачагу. Хатні а. (перан.: свой дом, віцца пасля хваробы. Хлопец ачуняў пасля Той, хто ашуквае, махляр. Дробны а. || ж.
сям'я). 2. перан. Месца, адкуль што-н. рас- цяжкай хваробы. f 2. Апрытомнець. А. ад ашужшкі, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
ашужалсЕІ, -ая, -ае.
паўсюджваецца, цэнтр чаго-н. (кніжн.). А. страху. || незак. ачуньвжць, -аю, -аеш, -ае.
АШУКАНСТВА, -а, н. Падман, жульніцасветы. А. землетрасення. А. хваробы. \\ прым.АЧЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.). Toe, што i ачнуцца (у 2 знач.). || не- тва, махлярства, несумленны ўчынак з карысічаговы, -ая, -ае.
лівай мзтай. А. ў гульні.
АЧАЛАВЁЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., зак. ачухвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АШУКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
АЧЎЦЦА, ачуюся, ачуешся, ачуецца;
-чыцца; зак. (кніжн.). Стаць падобным на ча1. Памыліцца, пралічыцца. А. ў падліках. 2.
лавека, ператварыіша ў чалавека; || незак. шчш- ачуйся; зак. 1. Ачнуцца, прыйсці да памяці.
лжвечвацца, -аецца. || наз. ачалівечаяне, -я, н.; 2. Стаць здаровым. 3. Праявіцца, адчуць. Сэ- Расчаравацца ў кім-, чым-н. А. ў сваім вырца маці заўсёды ачуецца. || незак. ачуваццж, бары. || незак. ашуквацця, -аюся, -аешся, -аец(працэс) ічалавечванне, -я, н. А. малпы.
ца.
АЧАМЯР&ІЫ, -ая, -ае (разм.). Абрыдлы, -аюся, -аешся, -аецца.
АШУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
АЧЫНАЦЦА гл. ачнуцца.
які апрацівеў.
каго-што. 1. Увесці ў зман, абысціся несумАЧЬІСГКА гл. ачысцшь / чысціцьАЧАМЯРЭЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак.
АЧЬІСТКІ, -аў. Рэшткі, лупіны, адкіды ленна з кім-н. На цэлых семнаццаць тысяч
(разм.). Стаць горкім, як чэмер; надакучьвдь,
ашукала прадаўшчыца. 2. Спакусіць, зачараабрыдзець. Ачамярзла мне гэта балаганная му-пры ачыстцы чаго-н. Бульбяныя а.
АЧЬІСІЦЦЦА, ачышчуся, ачысцішся, ваўшы. Хлопец ашукаў дзяўчыну. || незак.
зыка.
АЧАГЙЦЬ, ачаплю, ачэпіш, ачэпіць; ачысціцца; зак. Вызваліцца ад чаго-н., што ашукваць, -аю, -аеш, -ае.
АШЧАД... Скарачэнне ў знач. ашчадны,
ачэплены; зак., каго-што. Акружыць з мэтай забруджвае, закрьгаае што-н. Неба ачысцілася
аховы або спынення доступу куды-н. А. пло- ад хмар. А. ад грахоў (перан.) || незак. ачы- напр. ашчадбанк, ашчадкаса, ашчадкніжка.
АШЧАДАК, -дку, мн. -дкі, -дкаў, м.
шчу. | незак. ачалляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. шчжцца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. ічы(разм.)- Грошы або іншыя каштоўнасці як
ачжпленне, -я, н.
шчэшк, -я, н.
АЧЬІСЦІЦЬ, ачышчу, ачысціш, ачысціць; вынік ашчады. Гаспадыня заўсёды мела а.
t АЧАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раАШЧАДЖАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ваны; зак., каго-што. Зрабіць прыемнае ўра- ачышчаны; зак. 1. гл. чысціць. 2. што.
жанне; зачараваць. Спявачка ачаравала сваім Зрабіць чыстым па саставу. А. спірт. А. сум- незак. Эканомна, з асцярогаю выдаткоўваць.
Tym кожная капейка ашчаджаецца. || наз.
голасам. || незак. ачжроўваць, -аю, -аеш, -ае.
ленне (перан.). 3. што. Аслабаніць ад каго-,
АЧАРВІВЕЦЬ гл. чарвівець.
чаго-н. А. залу. А. горад ад прышэльцаў. 4. ашчаді, -ы, ДМ -дзе, ж.
АШЧАДЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
АЧАРНІЦЬ гл. чарніць.
Апаражніць, з'еўшы ўсё (разм.). А. міску
АЧАРСЦВЁЛЫ, -ая, -ае. Грубы, бязду- кашы. 5. каго-што. Абакрасці (разм.). Зладзеі што. Эканомна, па-гаспадарску выдаткоўшны, чэрствы; падсохлы. А. хлеб. Ачарсцвелая ачысцілі/ кватэру. Ц^ незак. ачышчжць, -аю, ваць; берагчы. А. грошы. Ц наз. алпада, -ы,
душа. || наз. ачарсцвеласць, -і, ж.
-аеш, -ае. || наз. ачысткж, -і, ДМ -тцы, ж. i ДМ -дзе, ж.
АЧАРСЦВЁЦЬ гл. чарсцвець.
ачышчэнне, -я, н. Для ачысткі сумлення (каб АШЧАДЛІВЫ, -ая, -ае. Які ашчадна
1
АЧАСАЦЬ , ачашу, t ачэшаш, ачэша;
супакоіцца; разм.); прым. ачыппальны, -ая, адносіцца да маёмасці; эканомны, беражлівы.
ачашы; ачасаны / ачэсаны; зак., што. -ае. Ачышчальныя прыстасавапні.
А. гаспадар. || наз. ашчадлівасць, -і, ж.
Ачысціць часаннем. А. лён. || незак. ачэсваць,
АШЧАДНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны
АЧ^СВАЦЬ1-2 гл. ачасаць1"2^
-аю, -аеш, -ае.
АШАЛАМІЦЦА, -ламлюся, -ломішся, -ло- да захоўвання грашовых укладаў. А. банк. Аш2
АЧАСАЦЬ , ачашу, ачэшаш, ачэша; міцца; зак. Разгубіцца, здзівіцца. || незак. аша- чадная кніжка. 2. Toe, што i ашчадлівы. А.
ачашы; ачасаны / ачэсаны; зак., што. Чэ- ламляцца* -яюся, -яешся, -яецца.
чалавек. || наз. ашчаднасць, -і, ж. (да 2 знач.).
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АШЧАНІЦЦА гл. шчаніцца.
АШЧАПЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -pa
rna; зак., каго-што (разм.). Моцна абхапіць,
абняць. Дзіця ашчаперыла маці за шыю.
АШЧАПІЦЬ, ашчаллю, ашчэпіш, ашчэпіць; зак., каго-што (разм.). Toe, што i
абняць.
АШЧАРЗПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены; зак., каго-што (разм.). Toe, што i ашчаперыць.
АШЧАСЛІВІЦЬ, -ліўлю, -лівіш, -л'івіць;
-л'іўлены; зак., каго (што). Зрабіць
шчаслівым. А. дачку. А. добрай навіной. || незак. ашчасліўліваць, -аю, -аеш, -ае.
АШЧАЦІНІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніцца; зак. Паставіць дыбам шчацінне, хіб, рыхтуючыся да абароны або нападзення. Сабака
ашчацініўся на незнаёмага. А. на каго-н. (перан.: зазлаваць у адказ на якія-н. словы,
учынкі; разм.)- || незак. ашчашньвацца, -аецца.
АШЧАЦШіЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніць;
-нены; зак., што. Паставіць дыбам шчацінне,
хіб. || незак. ашчаціньмць, -ае.
АІПЧЫПАЦЬ, АШЧЬІПВАННЕ гл. шчыпаць.
АШчЗР, -у, м. Прыадкрыты рот з вышчаранымі зубамі; выскал. Драпежны а.
АШЧЗРЫЦЦА, -ЦЬ гл. шчэрыцца, -ць.
АШЬІЕК, ашыйка, мн. ашыйкі, ашыйкаў,
м. (спец.). Частка мясной тушы, што прылягае да шыі.
АШЬІЙНГК, -а, мн. -і, -аў, м. Раменьчык з
спражкай, які надзяваюць на шьпо сабаку;
аброжак.
АШЬІКАЦЬ гл. шыкаць.
АШЭРХЛЫ, -ая, -ае. Падсохлы, падмёрзлы, зацвярдзелы. Ашэрхлая зямля.

АШЗСГАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. (абл.).
Жэрдачка ці перакладзіна ў сялянскіх хатах,
на якую вешалі што-н.
АЭРА... Першая частка складаных слоў,
якая абазначае адносіны да авіяцыі, паветраплавання, напр. аэранавігацыя, аэравакзал,
аэрапорт.
АЭРАВАКЗАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Вакзал
аэрапорта. || прым. аэравакзальны, -ая, -ае.
АЭРАДРОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Пляцоўка з
рознымі збудаваннямі для стаянкі, узлёту, пасадкі i абслугоўвання самалётаў, верталётаў,
планераў. || прым. аэрадромны, -ая, -ае.
АЭРАДЫНАМІКА, -і, ДМ -міцы, ж. Раздзел аэрамеханікі, які вывучае супраціўленне
паветра i газаў пры руху розных цел. || прым.
аэрадыншпчны, -ая, -ае.
АЭРАЛОПЯ, -і, ж. Навука, якая вывучае
ўласцівасці высокіх пластоў атмасферы. ||
прым. аэралагічны, -ая, -ае.
АЭРАМЕХАНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Раздзел механікі, які вывучае газападобныя асяроддзі i ix уздзеянні на апушчаныя ў ix целы.
|| прым. аэрамехашчны, -ая, -ае.
АЭРАНАВІГАЦЫЯ, -і, ж. Навука аб метадах i сродках ваджэння лятальных апаратаў
па намечаным ішіяху; паветраная навігацыя. ||
прым. аэрашшігацыйны, -ая, -ае.
АЭРАЙАЎГ, -а, М -ўце, мн. -ы, -аў, м. Паветраплавальнік.
АЭРАНАЎГЫКА, -і, ДМ -тьшы, ж. Тэорыя
i практыка паветраплавання.
АЭРАПЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Лятальны апарат, цяжэйшы за паветра; самалёт.
|| прым. аэраплашшы, -ая, -ае / аэржплшпш,
-ая, -ае.
АЭРАПОРТ, -а, М -рце, мн. -ы, -аў, м.
Буйная станцыя паветранага транспарту з
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вялікім аэрадромам; паветраны порт. || прым.
аэрапортны, -ая, -ае i аэржлортаўскі, -ая, -ае
(разм.).
АЭРАРЫЙ, -я, МН. -І, -яў, м. Пляцоўка для
прыняцця паветраных ваннаў.
АЭРАСАНІ, -ей. Механічныя сані, якія перамяшчаюцца па снезе пры дапамозе паветранага вінта.
АЭРАСТАТ, -а, М -таце, мн. -ы, -аў, м. Лятальны апарат, лягчэйшы за паветра, з корпусам, яхі налоўнены газам. || прым. аэрастатны,
-ая, -ае.
АЭРАСТАТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Раздзел
аграмеханікі, які вывучае законы раўнавагі
паветра, газаў, дзеянні нерухомых газаў на
змешчаныя ў ix целы. || прым. аэрастатычны,
-ая, -ае.
АЭРАФОТАЗДЬІМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і,
-мак, ж. Фатаграфаванне мясцовасці з лятальных апаратаў. || прым. аэрафотаздымачны,
-ая, -ае.
АЭРАЦЫЯ, -І, Ж. (спец.). 1. Вентьшяцыя,
паветраабмен. А. гарачых цэхаў. 2. Насычэнне
вады, глебы паветрам. А. глебы.
АЭРОБІКА, -і, ДМ -біцы, ж. Аздараўленчая рытмічная гімнастыка, якая выконваецца
пад музыку без паўз i ў хуткім тэмпе. Займацца аэробікай.
АЭРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па
аэралогіі.
АЯГНІЦЦА гл. ягніцца.

BABA3, -Ы, МН. -Ы, баб, ж.: ромавая баБАБКА1, -І, ДМ -бцы, мн. -і, бабак, ж. 1.
ба — кекс цыліндрычнай або канічнай фор- Toe, што i баба1 (у 1, 2, 3, 4 i 5 знач.; разм.).
мы, які насычаны ромам, віном.
2. Жанчына, якая прымала роды (уст.). Б.-паБАБАХ, гукаперайм. 1. Ужыв. гукаперайма- вітуха.
льна для перадачы моцнага грукату (выбуху,
БАБКА2, -І, ДМ -бцы, мн. -і, бабак, ж.
стрэлу, падзення чаго-н. цяжкага). 2. у знач. Надкапытны сустаў нагі ў жывёлы, а таксама
вык. Ужыв. ў знач. дзеясловаў «бабахнуць», косць гэтага сустава.
«бабахаць» (разм.).
БАБКА 3 , -І, ДМ -бцы, мн. -і, бабак, ж.
БАБАХАЦЬ гл. бабахнуць.
Сталёвае кавадлачка для кляпання кос.
BABKA4, -І, ДМ -бцы, мн. -і, бабак, ж.
БАБАХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
Б, часц. Toe, што i бы (ужыв. пасля слоў, -ніся; зак. (разм.) Зваліцца адкуль-н. з шу- Страва, прыгатаваная з дранай бульбы.
якія заканчваюцца на галосную). Бша б пе- мам. Б. з печы.
BABKA5, -і, ДМ -бцы, мн. -і, бабак, ж. Toe,
сня, a спевакі знойдуцца.
БАБАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. што i абабак.
BASKA6, -І, ДМ -бцы, мн. -і, бабак, ж.
(разм.)- 1. каго (што) i без dan. Моцна ўдаБААБАБ, -а i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а. Гіганцкае трапічнае лісцевае дрэва з вельмі тоў- рыць, стукнуць. Бабахнулі дзверы. 2. Учыніць Дзесяць снапоў, састаўленых у кучку для прастым ствалом. 2. -у. Драўніна гэтага дрэва. || выбух, выстраліць, заірымець. Бабахнуў ка- сушкі i накрытых распасцёртым снапом.
БАБНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм. неадабр.).
прым. баабабавы, -ая, -ае.
рабін. Бабахнуў гром. || незак. бабахаць, -аю,
Той, хто вельмі захапляецца жанчынамі.
BABA1, -Ы, МН. -Ы, баб, ж. 1. Матчына або -аеш, -ае. || наз. бабахлнне, -я, н.
БАБОВІШЧА, -а. н. Месца, дзе рос боб.
БАБА-ЯГА, бабы -ягі, ж. У казках слабацькава маці. 2. Старая жанчына наогул. 3.
БАБОВЫ гл. боб(.
Замужняя жанчына (разм.). 4. мн. Жанчыны вянскіх народаў: злая вядзьмарка, чараўніца.
БАБОК, -бку, м. Toe, што i бабоўнік. ||
БАБЁР,
-бра,
мн.
-бры,
-броў,
ж.
1.
Жывёнаогул (разм.). Бабы пайшлі жаць. 5. Жонка
прым. бабковы, -ая, -ае.
(разм.). Мая баба прыбралася як на вяселле. б. ліна атрада ірызуноў, якая жыве ў лесе каля
БАБОЎНІК, -у, м. Балотная травяністая
Жанчына, якая прымала роды (разм. уст.). За рэк i вадаёмаў i мае каштоўнае футра. 2. Фубабу была Праксэда з Бадзінава. 7. Пра слаба-тра гэтага звера, а таксама адзенне з такога расліна з сакавітым лісцем, якая ідзе на ахрахарактарнага, нясмелага мужчыну (разм. футра. Хадзіць у бабрах. || прым. бабровы, -ая, п'е жывёле. || прым. бабоўнікавы, -ая, -ае.
іран.). «Смялей, не будзь бабай», — крычалі -ае. Бабровая хатка. Б. запаведнік. Бабровая БАБРАНЙ i' БАБРАНЁ, -няці, мн. -няты,
яму. O Кяменыая баба — старажытная статуя шапка.
-нят, н. Дзіцяня бабра.
з каменя. Снегавая баба — злепленая са
БАБРОВЫ гл. бабёр.
БАБІНА, -ы, мн. -ы, баб'ін, ж. (спец.). У
снегу чалавечая фігура. 0 Бой-баба (разм.) — розных відах вытворчасці: род шпулі, валіка
БАБРЬІХА, -і, ДМ -рысе, мн. -і, -рых, ж.
мажная адважная жанчына. Хват-баба для намотвання чаго-н.
Самка бабра.
(разм.) — увішная, працавітая жанчына.
БАБІНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. ПярэБАБСЮ, -ая, -ае (разм.)- Жаночы; уласШалёная баба (разм.) — жанчына з крутым дняя частка царквы перад паперцю.
цівы жанчыне. Бабскія размовы.
характарам. || зб. баб'ё, -я, н. (да 2, 3 i 4
БАБІТ, -у, М -біце, м. Спецыяльны сплаў
БАБСЛЕІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
знач.)- || прым. бабін, -а. 0 Бабіна лега — волава, свінцу i інш. элементаў для заліўкі Спартсмен, які займаецца бобслеем. || ж. бабясныя цёплыя дні ранняй восені.
падшыпнікаў. || прым. ба^ітавы, -ая, -ае.
слеісткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
БАБПДЬ, -блю, -біш, -біць; незак., каго i бжбслеісцкі, -ая, -ае.
БАБА 2 , -ы, мн. -ы, баб, ж. (спец.). Ударная
частка механічнага молата для забівання па- без дап. (разм. уст.). Прымаць роды. Параска
БАБЎЛЯ, -і, мн. -і, -буль, ж. Ласк. да
ляў i для іншых мэт. Чыгунная б.
некалі бабіла.
баба' (у 1 i 2 знач.). || памянш.-ласк. бабулькі,
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БАГАМОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Чалавек, чым-н. Па багацці ўбораў няма, б., прыгажэйадданы малітвам, богаслужэнням. || ж. ба- шай пары года, як восень. 3. прысл. Амаль. Tym
пшолжж, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак. 2. Прад- некалі корчмы стаялі б. праз кожныя дзесяць
стаўнік атрада драпежных насякомых паўднё- кіламетраў. 0 Бадай ці не... — падобна на
вых краін (назва дадзена па знешняму вы- тое, што. Бадай што — 1) (пабочн.) — маг-i, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж.; прым. гляду, які нагадвае позу чалавека ў час мален- чыма што, відаць што. Б. што, я з вамі згобабульчын, -а. Б. чапец.
дзен; 2) амаль, амаль што. Мы ўжо праехалі б.
ня).
БАБЬІЛЬ, -я, мн. -і, -ёў, м. (разм.). БеззяБАГАМОЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м. што паўдарогі.
мельны, адзінокі селянін-бядняк. Векаваць (уст.).Чалавек, які ходзіць на багамолле. || ж.
БАДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1.
бабылём (таксама перан.: быць бессямейным, бжпшолкя, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лах. || прым. Мець звычку бадаць, быць бадлівым. Асцяроадзінокім чалавекам). || ж. бабылкж, -і, ДЛІ біпшольны, -ая, -ае.
жна, гэта карова бадаецца. 2. Бадаць каго-н.
-лцы, мн. -і, -лак. || прым. бабыльскі, -ая, -ае.
БАГАМОЛЛЕ, -я, н. (уст.). Пакланенне або адзін аднаго. На лузе бадаліся бычкі.
Бабыльскае жыццё.
царкоўным рэліквіям, святыням.
БАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што.
БАВАЎНА... (гл. бавоўна...). Першая частка
БАГАРА, -Ы, Ж. У Сярэдняй Азіі: зсмлі без Біць ілбом, калоць рагамі. || зак. забадіць,
складаных слоў; ужыв. замест «бавоўна...», штучнага арашэння, a таксама пасевы на ix. || -аю, -аеш, -ае. \\аднакр. бадануць, -ну, -неш,
калі націск у другой частцы падае на першы прым. багарны, -ая, -ае. Багарнае земляро- -не; -нём, -няце, -нутдь; -ш / бадлуць, -ну,
склад, напр. баваўнаводства, баваўнаводчы, бства.
-нсш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ш.
баваўназдача, баваўнасейны.
БАГАРОДЗІЦА, -ы, ж. У хрысціянскай
БАДЗЁРЫ, -ая, -ае. Поўны сіл, здароўя,
БАВАЎНАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. рзлігіі: матка боская, маді Хрыста.
энергіі. Б. хлопец. || наз. бадзёрасць, -і, н.
Спецыяліст у галіне баваўнаводства.
БАГАСЛОЎ, -лова, мн. -ловы, -ловаў, м. 1.
БАДЗЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
БАВАЎНАВОДСГВА, -а, н. Галіна сель- Спецыяліст
у галіне багаслоўя. 2. Навучэнец незак. Імкнуцца захаваць бадзёрасць.
скай гаспадаркі, якая займаецца вырошчван- старэйшых
класаў духоўнай семінарыі.
БАДЗЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.,
нем бавоўны. || прым. баваўнаводчы, -ая, -ае.
БАГАСЛОЎЕ, -я, н. Царкоўнае вучэнне каго-што i без дап. Надаваць бадзёрасці. Б.
Б. раён.
атакай. Надвор 'e бадзёрыла.
БАВАЎНЙНКА, -і, ДМ -нцы, ж. Тканіна з пра бога i догматы рэліпі. || прым. багаслоўскі, байцоў перад
-ая, -ае. Багаслоўскія кнігі.
БАДЗЙГА1, -і, ДМ -дзязе, ж. Прэснавобаваўнянай пражы.
БАГАТЫ, -ая, -ае; багацейшы. 1. Які вало- дная губка, якая ў высушаным стане выкарыБАВІЦЦА, баўлюся, бавішся, бавіцца; незак. (разм.). 1. Затрымлівацца дзе-н. Б. ў су- дае вялікай маёмасцю, грашовымі сродкамі. стоўваецца ў медыцыне для лячэння рэўбадзягай.
седкі. 2. Праводзіць дзе-н. час, гуляць, забаў- Б. калгас. Б. беднага не разумее (у знач. наз.). матызму. Націрацца
2. Які вызначаецца вялікай колькасцю чагоБАДЗЙГА2, -і, ДМ -у, Т -ам, м.\ ДМ -дзязе,
ляцца. Б.. на рэчцы.
Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -аў. Бяздомны, бсз
БАВІЦЬ, баўлю, бавіш, бавіць; незак. н., мноствам даброт. Б. ўлоў. Б. край. 3. Які
(разм.). 1. што. Бескарысна праводзіць час; дорага каштуе, вызначаецца раскошай. Б. пэўнага занятку чалавек, які ўвесь час блукае,
марудзіць. Б. венары за картамі. 2. каго-што.касцкш. 4. перан. Які змяшчае ў сабе многа бадзяецца дзе-н. Хадзіць бадзягай na свеце. ||
Весяліць, забаўляць. Б. дзіця. \\ наз. бавенве, ўнутраных якасцей. Багатая натура. || наз. прым. бідідпгіцкі, -ая, -ае / бадзяжны, -ая,
багацце, -я, н.
-ае. Бадзяжніцкае жыццё. Бадзяжны люд.
-я, н.
БАГАТЬІПР, -а, мн. -ы, -оў, л#. 1. Той, хто
БАДЗЙЖНІЦТВА, -а, н. Харакгар жыцця
БАВОЎНА, -ы, ж. 1. Toe, што i бавоўнік.
мае
многа
грошай,
валодае
вялікай
маёмасцю.
бадзягі2.
Белыя воблакі бавоўны. 2. Ватападобнае вала2.
Былінны
герой,
казачны
асілак,
волат,
БАДЗЙК, -yt мн. -'i, -оў, м. Шматгадовая
кно, якое ідзе на выраб пражы, цэлюлозы i
пад. || прым. баваўняны, -ая, -ае i бавоўноы, воін. 3. перан. Чалавек вялікай адвагі i сілы. травяністая расліна сямейства складанакветБеларускія
багатыры.
||
прым.
бжгжтырскі,
-ая,
-ая, -ае. Баваўняныя тканіны. Бавоўнавы алей.
ных з калючкамі на лісці i пурпуровымі кве-ае (да 2 i 3 знач.).
БАВОЎНА... (а таксама баваўнж...) Перткамі. || прым. бадзяковы, -ая, -ае.
БАГАЦЁЦЬ,
-ею,
-ееш,
-ее;
незак.
Станашая частка складаных слоў у знач.: 1) які мае
БАДЗЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак.
адносіны да бавоўны (у 1 знач.), напр. бавоў- віцца багатым. Багацее наш край. \\ зак. ржзба- 1. Весці бадзяжніцкае, без пэўнага занятку i
гацець,
-ею,
-ееш,
-ее.
накамбайн, бавоўнанарыхтоўка, бавоўнаперапрыстанішча жыццё. Б. na свеце. 2. Марна
возка, бавоўнасаджалка; 2) які мае адносіны БАГАЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. багаты. траціць час, сланяючыся без справы. Б. na ву2.
Мноства
матэрыяльных
каштоўнасцей,
да бавоўны (у 2 знач.), напр. бавоўналаўсаліцы. || наз. бадаянне, -я, н.
грошай. 3. Сукупнасць прыродных рэсурсаў.
навы, бавоўнапрадзенне, бавоўнафарбавальны;
БАДЛІВЫ, -ая, -ае. Які мае звычку бададПрыродныя
багацці.
4.
Разнастайныя
ўнутра«бавоўна...» пішацца, калі націск у другой чаца. Бадлівая карова. Бадлівай карове бог рог не
ныя
якасці
каго-н.
Духоўныя
багацці
людзей.
стцы слова падае не на першы склад.
дае (прыказка). || наз. бадловасць, -і, ж.
БАГАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Чалавек, які ваБАВОЎНААЧЫШЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які
БАДМІНТАНІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў,
лодае
вялікім
багаццем;
багацей.
||
ж.
б&гачка,
адносііша да ачысткі бавоўны. Б. агрэгат.
м. Ігрок у бадмінтон. || ж. бадмінташсткж, -і,
-\,ДМ
-чцы,
мн.
-і,
-чак
i
багяцейкж,
-і,
ДМ
БАВОЎНАКАМБАЙН, -а, мн. -ы, -аў, м
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. бадмінташсцкі,
-цейцы, мн. -і, -цеек.
Камбайн для ўборкі бавоўны.
-ая, -ае.
БАГЁМА, -ы, ж., зб. Матэрыяльна незаБАВОЎНАПРАДЗЁННЕ, -я, н. Выраб
БАДМІНТОН, -а, м. Спартыўная гульня, у
пражы з бавоўны. || прым. бавоўнапрадзільны, бяспечаныя прадстаўнікі інтзлігенцыі (ма- якой з дапамогай ракетак перакідваецца вастакі, артысты, музыканты i пад.), a таксама
-ая, -ае.
лан цераз сетку ад аднаго іграка да другога, a
БАВОЎНАЎБОРАЧНЫ, -ая, -ае. Які ix бестурботны, легкадумны лад жыцця. || таксама адпаведны від спорту. || прым.
адносіцца да ўборкі бавоўны. Бавоўнаўбора- прым. багемны, -ая, -ае.
БАГЁТ, -у, М -геце, м. Разьбяная або па- бадмінтонны, -ая, -ае.
чная napa.
БАДЬІЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Toe, што
БАВОЎНІК, -у, м. Паўднёвая расліна ся- фарбаваная планка, з якой робяць рамы, ка- i бадыль.
мейства мальвавых, насенне якой пакрыта ва- рнізы. Рамы з багету. || прым. багетавы, -ая,
БАДЬІЛЛЕ, -я, н., зб. Пруткія сцябліны
лакном, што ідзе на выраб баваўнянай -ае / багетны, -ая, -ае. Багетавая рама. Баге- пераважна аднагадовых траў.
пражы. || прым. бавоўнікжвы, -ая, -ае. Ба- тная вытворчасць.
БАДЬІЛЬ, -я, мн. -'i, -ёў, м. Звычайна сухое
БАГІНЯ, -і, мн. -і, -пнь, ж. 1. У антычнай
воўнікавае насенне.
БАВОЎНІШЧА, -а, н. Поле, на якім рос міфалогіі i некаторых усходніх рзлігіях: бажа- сцябло аднагадовай расліны. Кукурузныя баство жаночага полу. Багіня kida. 2. перан. дылі.
бавоўнік.
БАЁЦ, байца, мн. байцы, байцоў, м. 1.
БАГАДЗЁЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень, ж. 1. Пра жанчыну незвычайнай прыгожосці i граУдзельнік баёў; воін. Бясстрашны б. 2. РаПрытулак для бяздомных, інвалідаў. 2. перан. цыі. He жанчына, a б.
БАГНА, -Ы, Ж. 1. Топкае балота, дрыгва. давы ваеннаслужачы, саддат. Б. нацыянальнай
Пра арганізацыю ці ўстанову, дзе людзі бяздзейнічаюць, дрэнна працуюць (разм. іран.). Праваліцца ў багну. 2. перан. Усё, што засмок- арміі. | прым. байцоўскі, -ая| -ае.
БАЕЧНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто ратвае i цягне чалавека да адсталасці i коснасці.
Развялі багадзельню.
сказвае байкі. Слухаць баечніка. || ж. баечніці,
БАГАЖ, -у, м. 1. Запакаваныя для пера- Б. мяшчанства. || прым. багнавы, -ая, -ае.
БАГНІСТЫ, -ая, -ае. Балоцісты, вязкі. -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. баечны, -ая, -ае. Бавозкі рэчы пасажыраў, a таксама спосаб адечная мараль.
праўкі гэтых рэчаў. Б. авіяпасажыра. Адпра- Багністае месца. || наз. багшстасць, -і, ж.
БАЕЧНЫ гл. байка1 / баечнік.
БАГЎН, -у, м. Вечназялёны балотны завіць рэчы багажом. Ручны б. (залакаваныя
БАЁК, байка, мн. байю, байкоў, м. 1. У
рэчы, якія пасажыр бярэ з сабою). 2. перан. раснік з рэзкім дурманным пахам. Цвіце б. ||
агнястрзльнай зброі: завостраны кончык удаЗапас ведаў, эрудьшыя (кніжн.). Творчы б. ве- прым. бштновы, -ая, -ае. Б. пах.
БАДАЙ (разм.). 1. часц. Ужьш. для выка- рніка, які разбівае пры выстрале капсуль. 2.
даў. || прым. багажны, -ая, -ае (да 1 знач.).
БАГАЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Прыстаса- звання нядобрых пажаданняў, праклёнаў. A б. Ударная частка паравога молата.
БАЖНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. (уст.). Паванне ў веласіпедзе, матацыкле, аўтамабілі ты прапаў! 2, пабочн. Выказвае дапушчэнне
для перавозкі невялікай пакпажы. Адчыніць б. якой-н. магчымасці, схільнасць згадзіцца з ліца з абразамі.
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БАЖОК, -жка, мн. -жю, -жкоў, м. 1. гл. мовы, выдумкі (разм.)., Ці варта слухаць робог. 2. Статуэтка, якая ўвасабляе бажаство. 3. зныя байкі. || прым. бжечны, -ая, -ае (да 1
перан., чый. Улюбёнец (іран.). Бацькі зрабілі ззнач.).
хлопчыка бажка.
БАЙКА2, -І, ДМ байцы, ж. Мяккая баваўБАЖЬШЦА, бажуся, божышся, божыцца; няная тканіна з прыгладжаным ворсам. ||
БАКСЁР1, -а, мн. -ы, -аў, м. Спартсмен,
незак. Клясціся імем бога, ужываючы слова прым. байкжвы, -ая, -ае. Байкавая коўдра.
«далібог». He бажыцеся, вам i так вераць. || БАЙКАПІСЕЦ, -гасца, мн. -шсцы, -гасцаў, які займаецца боксам. Б. цяжкай вагі. \\ прым.
баксёрсд, -ая, -ае.
зак. пабажыцца, -бажуся, -ббжышся, -божьш- м. Аўтар баек (у 1 знач.)- Выдатны б.
БАКСЁР2, -а, мн. -ы, -аў, м. Парода тупаца. || наз. бажэнне, -я, н.
БАЙКАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
БАЗА, -Ы, МН. -Ы, баз, ж. 1. Ніжняя апо- -таваны; зак. i незак., каго-што. Падвяргаць мордых сабак; нямецкі бульдог. | прым. баксёрсжі, -ая, -ае.
рная часгка збудавання, калоны (спец.). Б. байкоту. Б. выбары. Б. рашэнні.
БАКСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; незак.
калоны. 2. Аснова, на чым грунтуецца што-н.
БАЙКОТ, -у, М -коце, м. Спосаб паліты(кніжн.). Тэарэтычная б. 3. Апорны пункт уз- чнай i эканамічнай барацьбы, калі цалкам Займаецца боксам; весці бой па правілах бокса.
броеных сіл краіны на сваёй ці чужой тэры- або часткова спыняюцца адносіны з якой-н.
БАКСІТ, -у, М -сше, мн^ -ы, -аў, м.
торыі. Ваенна-марская б. 4. Установа, дзяржавай, арганізацыяй ці асобай. Аб'явіць б.
Алюмініевая руда. || прым. баксгпшы, -ая, -ае.
прадпрыемства i пад. па забеспячэнню або бракаробам.
БАКТЭРЫЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыабслугоўванню каго-, чаго-н. Турысцкая б. 5.
БАЙНІЦА, -ы, мн. -ы, -шц, ж. Адтуліна ў
Склад, месца для захоўвання тавараў, ма- сцяне абарончых збудаванняў для вядзення яліст у галіне бахтэрыялогіі.
БАКТдРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Мікратэрыялаў. Прадуктовая б. 0 На базе чаго — агню. || прым. байшчны, -ая, -ае.
скапічны арганізм, від мікроба. || прым. бшпгэмаючы што-н. у якасці асновы. || прым.
БАЙСТРЎК,
-а,
мн.
-і,
-оў,
м.
(разм.
іруб.).
рыяльны, -ая, -ае. Бактэрыяльная інфекцыя.
базавы, -ая, -ае (да 2, 4 i 5 знач.).
Пазашлюбнае дзіця.
БАКТЭРЫЯЛОПЯ, -і, ж. Навука пра бакБАЗАЛЬТ, -у, М -льце, м. Вулканічная гоБАЙЦОЎСЮ
гл.
баец.
тэрыі. Дасягненні ў галіне бактэрыялогіі. ||
рная парода, звычайна чорнага колеру. ||
1
БАК
,
бака,
мн.
бакі,
бакаў,
м.
Вялікая
папрым. бакіэрыялапчны, -ая, -ае. Бактэрыяпрым. базштжвы, -ая, -ае. Базальтавыя
судзіна для вадкасцей. Б. бензіну. || памянш. лагЫная вайна (з прымяненнем хваробатворглебы.
бачок,
-чка,
мн.
-чю,
-чкоў,
м.
Ц
прым.
ных бактэрый як сродку масавага паражэнБАЗАР, -у, мн. -ы, -аў, м. Месца для гання).
длю, a таксама гандаль прадуктамі i іншымі бшавы,2 -ая, -ае.
БАК , бака, м. Насавая частка верхняй паБАЛ, бала, мн. балы, -аў, м. 1. Адзінка вытаварамі шырокага ўжытку на такім месцы.
мярэння сілы або ступені якой-н. прыроднай
Кніжны б. Апусцеў б. Адкрыць б. (перан.: сгтра-лубы судна. || прым. бшівы, -ая, -ае.
БАКАВАЯ: на бакавую (разм.) — легчы з'явы (спец.). Вецер у пяць балаў. 2. Лічбавая
віць крык, шум; разм.). 0 Птушыны базар —
ацэнка поспехаў у навучальнай установе, дамесца на марскіх узбярэжжах, дзе гняздзядца спаць. Пад'еў ды на бакавую.
птушкі. || прым. базарны, -ая, -ае. Б. дзень. БаБАКАВІНА, -ы, мн. -ы, -в'ін, ж. 1. Бакавая сягненняў у спорце. Набраць деаццаць балаў. ||
зарная баба (перан.: сварлівая, ірубая жан- частка чаго-н. Б. армяка выгарала. 2. Toe, прым. бальны, -ая, -ае / балавы, -ая, -ае.
Сістэма балавай (бальнай) ацэнкі.
чьша; разм.).
што i бакавіца. Б. кузава. 3. Бакавая частка
БАЛАБОЛКА, -і, мн. -і, -лак (разм.). 1. ж.
БАЗІЛІКА, -і, ДМ -лшы, ж. Тып антычных тушы. Б. судака.
i сярздневяковых прамавугольных будынкаў
БАКАВІЦА, -ы, мн. -ы, -віц, ж. Бакавая Бразготка, якую чапляюць жывёле на шыю,
каб не гублялася. 2. ДМ -у, Г-ам, м.\ ДМ
(звычайна храмаў), якія ўнутры падзяляюцца сценка вагона, кузава, шафы i пад.
-лцы, Т -ай (-аю), ж. Чалавек, які хутка i
ўздоўж двума радамі калон. || прым.
БАКАВЬІ гл. бок.
бізшкжжы, -ая, -ае.
БАКАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Пасудзіна для многа гаворыць; пустамеля (зневаж.).
БАЛАБОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). 1.
БАЗІРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руецца; віна ў выглядзе вялікай чаркі. Звіняць бакалы
Кругленькі званочак у выглядзе шарыка. 2.
-руйся; незак. 1. на чым. Асноўвацца на чым- на вяселлі. | прым. бакальны, -ая, -ае.
н., ірунтавацца. (кніжн.)- Б. на фактах. 2.
БАКАЛАЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. У некаторых перан. Балбатун, пустаслоў. || ж. балабонка, -і,
Размяшчацца дзе-н., мець пэўную базу. Б. ў краінах: вучоная ступень, a таксама асоба, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
лясах.
БАЛАБОШЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.
што мае гэту ступень, a ў Францыі — чалаБАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; не- век, які здаў экзамен за курс сярэдняй (разм.). 1. Звінець, гучаць. 2. перан. Балбазак., што на чым (кніжн.). Засноўваць на школы. || прым. бікалаўрскі, -ая, -ае.
таць, малоць лухгу. Б. увесь дзень.
чым-н. Б. рост вытворчасці на зніжэнні сабе- БАКАЛЁЯ, -і, ж., зб. Некаторыя харчовыя
БАЛАВАЦЦА, -луюся, -луешся, -луецца;
кошту прадукцыі.
тавары (мука, крупы, цукар, перац i пад.). || -луйся; незак. Сваволіць, дурэць, ператвараць
БАЗІС, -у, м. 1. Тос, што i база (у 1 i 2 прым. бакалейны, -ая, -ае. Б. магазін.
у забаву што-н. сур'ёзнае, небяспечнае. Б. з
знач.). 2. Сукупнасць пэўных вьпворчых
агнём. || наз. балаўство, -а, н.
БАКАРА,
нескл.,
н.
Адзін
з
легтшых
гатунадносін, якія «ызначдоць эканамічную струБАЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй; -лакаў
хрустальных
вьфабаў.
Ваза
б.
ктуру грамадства i характар надбудовы. ||
ваны; незак., каго (што). Занадта песціць, паБАКАС,
-а,
мн.
-ы,
-оў,
м.
Балотная
з
доўпрым. базісны, -ая, -ае (да 2 знач.).
тураць жаданням. Б. гасцінцамі. Маці яго баБАЗІСНЫ, -ая, -ае. 1. гл. базіс. 2. Які з'яў- гай дзюбай птушка, якая ваганнем пер'я луе. || зак. збалаваць, -лую, -луеш, -луе; -луй;
ўтварае
гукі,
падобныя
на
бляянне
баранляецца базай (у 5 знач.). Б. склад.
-лаваны. \ наз. балаўство, -а, н. Б. да дабра не
БАЙ1, бая, мн. баі, баяў, м. (гіст.). У Ся- чыка. || прым. бакасшы, -ая, -ае.
даводзіць (прыказка).
БіАКЕН,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
(спец.).
Плырэдняй Азіі: буйны землеўладальнік або
БАЛАГАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Часовае
вучы
знак
на
якары,
які
ўстанаўліваецца
на
ўласнік жывёлы. || прым. байсігі, -ая, -ае. Байлёгкае збудаванне з дошак для тэатральных,
водных шляхах для папярэджання аб небяс- цыркавых паказаў, для гацдлёвых патрэб,
скія землі.
БАЙ2, бая / баю, мн. баі, баяў, м. (разм.). 1. печныхдля суднаў месцах. Агні бакенаў. || жылля i пад. (уст.)- 2. Старадаўні народны
вандроўны тэатр; тэатральнае відовішча
бая. Міфічная істота дзіцячага фальклору, прым. бакенны, -ая, ае.
БАЕЕНБАРДЫ, -аў, адз. -а, -ы, ж. i БАЮ, камічнага
характару
з
прымітыўным
якая расказвае байкі, казкі. Ішоў б. na сцяне.
-аў,
адз.
-а,
-і,
ж.
Частка
барады
ад
скроняў
сцэнічным афармленнем. 3. перан. Пра што2. баю. Гаворка. Вось бачыце, не слухалі майго
па
шчоках
пры
выгаленым
падбародку.
Адн.
несур'ёзнае,
ірубае,
бязладнае
(разм.)- 1
баю.
БАЙ-БАЙ, выкл. 1. Прыпеў пры закалы- пусціць б. Насіць б. || прым. бакенбардны, -ая, прым. балагавны, -ая, -ае.
БАЛАГАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.
хванні дзішші. 2. Спаць (у дзіцячай мове). -ае.
БАКЕНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Вартаўнік (разм.). Крыўляцца, блазнаваць.
Пайсці бай-бай.
БАЙБАК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Стэпавая пры бакенах. Працаваць бакеншчыкам. || прым. БАЛАГОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Той,
хто займаецца перавозам грузаў ці людзей на
жывёліна атрада грызуноў, якая восень i зіму бакеншчыцкі, -ая, -ае.
БАКЛАГА, -і, ДМ -лазе, мн. -і, -лаг, ж. ўласнай фурманцы. | прым. балагольскі, -ая,
праводзіць у спячцы. 2. перан. Пра непаваротлівага, гультаяватага чалавека (разм.)- || Toe, што i біклага. || прым. баклажны, -ая, -ае. -ае. Б. занятак.
БАКЛАЖАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Паўднёвая
БАЛАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, балад, ж. 1.
прым. байбацкі, -ая, -ае (да 2 знач.).
БАЙДАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. аднагадовая агародная расліна сямейства па- Невялікі вершаваны твор асобай формы, пеАдна- або двухмесная лёгкая спартыўная ло- слёнавых, a таксама плод гэтай расліны раважна на легеццарную цігістарычнуютэму.
дка з закрытым верхам. Паход на байдарках. || сіняга або фіялетавага колеру. || прым. бак- 2. Музычны твор эпічнага характасу для голажжшшы, -ая, -ае. Баклажанавая ікра.
ласу або інструмента. || прым. баладны, -ая,
прым. байддрачны, -ая, -ае.
БАКОЎКА, -і, ДМ -коўцы, мн. -і, -ковак, -ае.
БАЙКА1, -І, ДМ байцы, мн. -і, баек, ж. 1.
БАЛАЗЁ, злуч. (разм.). Па значэнню адпаКароткі літаратурны твор алегарычнага зме- ж. Бакавы пакойчык у хаце; бакавая прыбусгу з павучальнай канцоўкай. Байкі Кандрата дова пры чым-н. Спаць у бакоўцы. || прым. вядае словазлучэнням <гым больш што», «добра што». Вучыся, б. ёсць умовы.
Крапівы. 2. перан., часцей мн. Пустыя раз- баховачны, -ая, -ае. Баковачнае акно.
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БАЛАКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -лацы, Т
-ай (-аю), ж. мн. -і, -лак (разм.). Вясёлы гаварун, жартаўнік. Гэтпа быў адменны весялун i
б.
БАЛАЛАЕЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Музыкант, які іграе на балалайцы, або майстар,
што робіць балалайкі.
БАЛАЛАЙКА, -і, ДМ -лайцы, мн. -і, -лаек,
ж. Народны трохструнны музычны інструмент з корпусам ірохвугольнай формы. ||
прым. балілжечны, -ая, -ае. Б. аркестр.
БАЛАМЎГ, -a, М -муце, мн. -ы, -аў, м.
(разм.)- 1. Чалавек, які ўносіць неспакой,
беспарадак. Паводзіны бамшута. 2. Спакуснік, інірыган. Звязалася з гэтым баламутам. || ж. баламупш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
|| прым. баламутны, -ая, -ае.
БАЛАМЎІДЦЬ, -мучу, -муціш, -муціць;
незак., каго-што (разм.). 1. Выклікаць неспакой сярод каго-н., уносіць разлад, неразбярыху. Б. народ. 2. Спакушаць, зачароўваць.
Ах, дзяучаты, хопіць вам б. хлопца! 0 Баламуціць светам (разм. неадабр.) — выклікаць
непакой, нездавальненне. Ц зак. узбаламуціць,
-мучу, -муціш, -муціць; -мучаны / забалжмуціць, -мучу, -муціш, -муціць; -мучаны
(да 1 знач.).
БАЛАНДА, -ы, ДМ -дзе, ж. (разм.). Посная рэдкая поліўка. Палонных кармілі баландой.
БАЛАНС1, -у, м. 1. Раўнавага, ураўнаважванне. Пачуццё балансу. 2. Сістэма паказчыкаў, якія харахтарызуюць даходы, расходы,
фінансавыя вынікі прадпрыемстваў, a таксама
ведамасць з такім падрахункам. Квартальны б.
з. Суадносіны ўзаемна звязаных паказчыкаў
якой-н. дзейнасці, прадэсу. Б. народнай гаспадаркі. \\ прым. балавсавы, -ая, -ае (у 2 i 3
знач.).
БАЛАНС2, -a i -у, м. 1. -у, зб. Ачышчаныя
ад кары бярвёны аднолькавай даўжыні, якія
ідуць на выраб цэлюлозы (спец.)- Адвесці б.
на ваганетцы ў цэх. 2. -а. На чыгунцы — перакідная прылада для перацягвання рэек. Перакінуць б. || прым. балансавы, -ая, -ае (у 1
знач.)- Балансавая драўніна.
БАЛАНСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
незак. 1. Захоўваць пры няўстойлівым становішчы раўнавагу пры дапамозе рухаў цела. Б.
на канаце. 2. Падводзіць баланс (у 2 знач.;
спец.). 3. што. Прыводзіць у адпаведныя суадносіны ўзаемазвязаныя часткі чаго-н.
(спец.). 4. што. Ураўнаважваць вярчальныя
дэталі машын; механізмаў. || зак. ^ збалансаваць, -сую, -суеш, -суе; -суй; -саваны. || наз.
балаяошшне, -я, н.\ прым. балансавы, -ая,
-ае.
БАЛАНСЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Цыркавы
артыст, які балансуе на канаце. || ж. балансерка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. балансёрскі, -ая, -ае.
БАЛАНСІР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Доўгі
шост, пры дапамозе якога акрабат захоўвае
раўнавагу на канаце. 2. Рычаг у машыне, які
перадае рух ад адной часткі да другой. 3. Рэгулятар у гадзіннікавым механізме.
БАЛАСТ, -у, М -сце, м. 1. Спецыяльны
груз, які забяспечвае ўстойлівасць i асадку карабля, a таксама груз для рэгулявання вышыні палёту аэрастата. 2. перан. Што-н.
лішняе, непатрэбнае, што не прьшосіць ніякай карысці (кніжн.). 3. Шчэбень або пясок,
якім засьшаюць чыгуначнае палатно i на які
ўкладваюць шпалы (спец.). Сухі б. Платформы з баластам. || прым. біластны, -ая, -ае.

БАЛАЎШК, -а, мн. -і, -оў, м. ^разм.). Свавольнік, дураслівец. || ж. балаўшцд, -ы, мн.
-ы, -шц.
БАЛАЎНЬІ, -ая, -ое (разм.)- 1. Свавольны,
дураслівы.
2.
Распешчаны,
сапсаваны
залішнім патураннем.
БАЛАЎСТВО гл. балавацца / балаваць.
БАЛАХОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Халат шырокага крою, які раней насілі сяляне, a таксама
(разм.) наогул шырокая бясформенная вопратка. Ішоў незнаёмы ў доўгім бажхоне. || прым.
балахоныы, -ая, -ае.
БАЛАЦІНА, -Ы, МН. -Ы, -ШН / БАЛАЦЯВІНА, -ы, мн. -ы, -B1H, ж. Нізкае, балоцістае
месца.
БАЛАЦІРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руецца; -руйся; незак. Праходзіць абранне, рашаць якое-н. пытанне шляхам падачы бюлетэняў. Б. ў дэпутаты.
БАЛАЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -рус; -руй;
-раваны; незак., каго-што. Выбіраць каго-н.
галасаваннем шляхам падачы бюлстэняў або
ставіць што-н. на галасаванне. Б. прапаноеу. \\
наз. балаіцраванне, -я, н. \\ прым. балаціровачны, -ая, -ас. Б. бюлетэнь.
БАЛБАТАЦЬ, -бачу, -бочаш, -боча; -бачы;
незак. 1. што i без дап. Гаварыць несупынна,
невьфазна, a таксама займацца пустымі размовамі (разм.). Б. лягчэй, ным рабіць. 2. Булькаць — пра ваду, што бяжыць або кіпіць. ||
аднакр. балбатн^ць, -ну, -нсш, -нс; -нём,
-няцс, -нуць; -ш.
БАЛБАТЛІВЫ, -ая, -ае. Празмерна гаваркі, a таксама які не ўмее захоўваць тайну.
Б. паляўнічы. | наз. балбатлівасць, -і, ж. Балбатлівасць — старасці сяст^а (прыказка).
БАЛБАТЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Чалавек, які занадта многа гаворыць, пустаслоў
i пляткар. Абяцанні балбатуна. \\ ж. балбатухж, -і, ДМ -тусс, мн. -і, -тух.
БАЛВАН, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Фііура чалавека, вылепленая або высечаная з якога-н.
матэрыялу. Снегавы б. 2. Дурань, невук (разм.
зневаж.).
БАЛВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Металічны злітак.а таксама кавалак іншага
матэрыялу, які ідзе як загатоўка для якога-н.
вырабу. | прым. балвшачны, -ая, -ае.
БАЛГАРЫ, -аў, адз. -гарьш, -а, м. Паўднёваславянскі народ, які складае асноўнае насельнііггва Балгарыі. || ж. балгаркж, -і, ДМ
-рцы, мн. -і, -рак. || прым. балгарскі, -ая, -ае.
БАЛДАХШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Упрыгожаны навес на слупках над ложкам, тронам,
катафалкам i пад. || прым. баідахінны, -ая,
-ае.
БАЛСЙКА, БАЛЁЙНЫ гл. балея.
БАЛЁЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Аматар спорту, a таксама чалавек, які клапоцідца аб чым-н., перажывае за каго-, штон. Заўзяты б. футбола. || ж. балелыпчышц -ы,
мн. -ы, -шчыц.
БАЛЕРО, нескл., н. 1. Іспанскі нацыянальны танец, a таксама музычны твор у рытме
гэтага танца. 2. Кароткая безрукаўка — частка нацыянальнага іспанскага ўбрання.
БАЛЕРЬІНА, -Ы, МН. -Ы, -рын, ж, Артыстка балета; танцоўшчыца.
БАЛЁТ, -а, М -леце, м. 1. Майстэрства тэатральнага танца. КласЫны балет. 2. Тэатральнае прадстаўленне на пэўны сюжэт,
змест якога даносіцца сродкамі танца, мімікі
i музыкі, a таксама музычны твор, які ляжыць у аснове такога спектакля. 3. Калектыў
артыстаў, якія выконваюць балет. || прым.
балегаы, -ая, ае. Балетная школа.
БАЛЕТАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. За^яты
аматар балета ях відовішча. || ж. балепшанка,
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. балетаманскі, -ая, -ае.

БАЛЕТАМАНІЯ, -і, ж. Незвычайнае захапленне балетам як відовішчам.
БАЛЕТМАЙСТАР, -тра, мн. -тры, -траў, м.
Пастаноўшчык танцаў у балеце. || прым. балетмайстарсш, -ая, -ае.
БАЛЁЦЬ 1 , 1 i 2 ас. не ўжыв., -ліць; незак.
1. Адчуваць боль. Сэрца баліць. Баліць (безас.)
nad лыжачкай. Душа баліць (перан.)- 2. перан.
Хваляваць, турбаваць. Шчыраму сэрйу i чужая
болька баяіць (з нар.).
БАЛЁЦЬ% -ею, -ееш, -ес; незак., за кагошто (разм.). Востра перажываць за поспехі ці
няўдачы спартыўнай камацды, за выступленне спартсмена i пад. Б. за зборную краіны.
БАЛЁЯ, -і, мн. -і, -лей, ж. Вялікая нізкая
драўляная або мсталічная пасудзіна для ЬІЫЦця бялізны. Паласкаць бялізну ў балеі. || памянш. балейка, -і, ДМ -лейцы, мн. -і, -леек ж.
|| прым. балейны, -ая, -ае.
БАЛІД, -а, Л/-дзе, мн. -ы, -аў, м. Вялікі
яркі метзор. I прым. балідяы, -ая, -ае.
БАЛІСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Раздзел
тэарзтычнай механікі, які вывучае законы
руху цяжкага цела, кінутага пад некаторым
вуглом да гарызонта. 2. Навутса аб законах
руху снарадаў. || прым. балістычны, -ая, -ае.
Балістычная ракета.
БАЛКАРЦЫ, -аў, адз. -рац, -рца, м. Народ
цюркскай моўнай групы, які складае часгку
насельніцтва Кабардзіна-Балкарыі, што ўваходзіііь у Расійскую Федэрацыю. || ж. балкарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. балкарскі, -ая, -ае.
БАЛКОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Пляцоўка з
поручнямі, прыбудаваная знадворку да сцяны
дома. Адпачываць на балконе. 2. Сярэдні або
верхні ярус у тэатры. || памянш. балкончык, -а,
мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.)- || прым. балконны,
-ая, -ае (да 1 знач.). Балконныя дзверы.
БАЛОН, -a t JM/f. -ы, -аў, м. 1. Спецыяльны
сасуд для вадкасцей ці газаў. Газавы б. 2. Гумавая аўтамабільная або інш. камера, якая
налаўняецца павеграм. Залатаны б. 3. Абалонка аэрастата, дьфыжабля, якая напаўняецца
газам (спец.). || памянш. балончыж, -а, мн. -і,
-аў, м. (да 1 знач.). || прым. балошш, -ая, -ае.
БАЛОНКА1, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
1. Аконнае шкло, шыба. Б. акна. 2. Старонка
кнігі; часопіса (уст.).
БАЛОНКА2, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Парода маленькіх хатніх сабачак з доўгай
шаўкавістай шэрсцю.
БАЛОТА, -а, М -лоце, мн. -ы, -лот, н. 1.
Нізкае багністае месца са сгаячай вадой.
Куп'істае б. Bada addae балотам. 2. толькі
адз. Вялікая іразь на вуліцы, у двары (разм.).
3. толькі адз., перан. Усё, што характарызуецца застоем, бяздзейнасцю, маральным падзеннем. || памянш. балотцж, -а, мн. -ы, -аў, н.
(да 1 знач.)- || прым. балотны, -ая, -ае. Балотная расліннасць.
БАЛОІЦСТЫ, -ая, -ае. 1. Багаты на балоты. Б. край. 2. Забалочаны; багністы. Балоцістая мясцовасць. || наз. балоцістасць, -і, ж.
БАЛТЫ, -аў. Народы Прыбалтыкі (літоўцы, латьшш), продкамі якіх з'яўляліся заходнебалтыйскія плямёны жэмайты, земгалы,
латгалы. || прым. балцкі, -ая, -ае.
БАЛЬІК, -у, м. Прасоленая i правяленая
або правэцджаная хрыбтовая частка асяіровых i ласасёвых рыб. Асятровы б. \ прым. балыковы, -ая, -ае. Балыковая каўбаса.
БАЛЬ, -ю, м. 1. Вечар з танцамі i забавамі.
Вьтускны б. 2. Вялікі званы абед. 3. перан.
Нястомны разгул чаго-н. (рэакцыі, васншчыны; пагард.). 0 Баль-мжскарад — касцюміраваны вечар з танцамі. || прым. балыш,
-ая, -ае. Бальныя танцы.
БАЛЬЗАКАЎСЮ: бальзажаўсю ўзрост —
узрост жанчыны ад 30 да 40 год [ад імя фран-
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цузскага пісьменніка Бальзака, які ў сваіх раманах алісваў гераінь пераважна ва ўзросце
30—40 год].
БАЛЬЗАМ, -у, м. 1. Густое духмянае рэчыва, у саставе якога раствораны ў эфірным
масле смолы i іншыя кампаненты, a таксама
пахучая настойка на лекавых травах. Піхтавы
б. Б. здабываюць з кедравай жывіцы. 2. перан.
Toe, што прыносіць суцяшэнне, заспакаенне.
Б. гаючы. || псым. бальзамічны, -ая, -ае (да 1
знач.) /' бальзамны, -ая, -ае (да 1 знач.). Бальзамныя кедры.
БАЛЬЗАМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе;
-муй; -маваны; незак., каго-што. Toe, што i
бальзаміраваць. || зак. забальзамаыць, -мую,
-муеш, -муе; -муй; -маваны / набальзамаваць,
-мую, -муеш, -муе; -муй; -маваны. || наз.
бальзаміванне, -я, н.
БАЛЬЗАМІНА, -ы, ж. i БАЛЬЗАМІН, -а,
м. Садовая i пакаёвая расліна з яркімі ружовымі кветкамі. Радуе вока б. || прым. бальзамшшы,-ая, -ае.
БАЛЬЗАМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; незак., каго-што. Насычаць
труп спецыяльнымі рэчывамі, каб прадухіліць
ад гніення i захаваць на доўгі час. || зак. забальзаміраваць, -сую, -руеш, -руе; -руй; -раваны / шбальзашраваць, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны. || наз. бальзамраванне, -я, н.
БАЛЬНЕАЛОПЯ, -і, ж. Галіна медыцьшы,
якая вывучае лячэбнае скарыстанне i ўздзеянне мінеральных вод i гразей. || прым. бальнежлагічны, -ая, -ае.
БАЛЬНІЦА, -ы, мн. -ы, -н'іц, ж. Медыцынская ўстанова для стацыянарнага лячэння
хворых. || прым. балыйчны, -ая, -ае. Бальнічнае
адзенне. Б. ліст (дакумент аб часовай непрацаздольнасці).
Б і і Л Ь Н Ы 1 - 2 гл. бал i баль.
БАЛЫПАВІЗМ, -у, м. Плынь у рабочым
руху, якая ўзнікла ў Расіі ў пачатку 20 ст. i заснавана на марксісцкай тэорыі, развітай затым партыяй бальшавікоў. || прым. бальпшвіцкі, -ая, -ае.
БАЛЫПАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Член бальшавіцкай партыі. || ж. балышшпка, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак (разм.). || прым. балыоашцкі,
-ая, -ае.
БАЛЫПАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Вялікая дарога (у адрозненне ад прасёлачнай). Праляглі
бальшакі з бярозавымі прысадамі.
БАЛЫПЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.).
Старэйшы хлапчук з дзяцей у сям'і, наогул
большы па ўзросту. Ты ж б., a малога
крыўдзіш. || ж. балыпуха, -і, ДМ -шусе, мн. -і,
-шух.
БАЛЮСТРАДА, -Ы, ДМ -дзе, ж. Поручні з
фігурнымі слупкамі, што ўпрыгожваюць балконы, тэрасы, галерэі, лесвіцы. Б. веранды. ||
прым. балюстрідны,-ая, -ае.
БАЛІОЧЫ, -ая, -ае. 1. Пашкоджаны хваробай, раненнем. Балючая нага. 2. Які
выклікае адчуванне фізічнага болю. Б. ўкол.
3. перан. Які прычыняе душэўныя хваляванні;
найбольш хвалюючы. Балюнае пытанне. || наз.
балючасць, -і, ж.
БАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй; незак. 1. Спраўляць баль; удзельнічаць у балі. 2.
Разгульна жыць (разм.). Б. тыднямі. || наз. баляванне, -я, н.
БАЛЙСА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Точаны
фігурны слупок у агароджы балконаў, тэрас i
інш. 2. мн. Агароджа з такіх слупкоў.
БАЛЙСНІК, -у, м. Матэрыял для вырабу
балясаў.
БАЛЙЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
Toe, што i болька. 2. перан. Недахоп, слабае
месца ў дзейнасці, характары, a таксама чалавек з якімі-н. недахопамі, з-за якога бываюць

непрыемнасці калектыву. На чужую балячку
не даві (прыказка).
БАМБАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
бамбардзіроўшчык (у 1 знач.). Смертаносны
груз бамбавозаў. \\ прым. бамбавозны, -ая, -ае.
БАМБАЙДАННЕ, -я, н. Скіданне бомбаў
з самалёта. Прыцзльнае б.
БАМБАРДЗІР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Салдат-артылерыст у царскай арміі i флоце. 2.
Ігрок, які часта забівае галы (у фуіболе, хакеі). Лепшы б. сезона. || прым. бамбардзірскі,
-ая, -ае.
БАМБАРДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; незак. 1. каго-што. Абстрэльваць з гармат або скідваць з самалёта бомбы
на каго-, што-н. Б. праціўніка. 2. перан., каго
(што) чым. Настойліва турбаваць каго-н.
лістамі, просьбамі i інш. (разм.). 2>. пісьмамі. ||
наз. бамбардзіроўкж, -і, ДМ -роўцы, мн. -і,
-ровак, ж. || прым. бамбардзіровачяы, -ая, -ае
(да 1 знач.).
БАМБАРДЗІРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
1. Бамбардзіровачны самалёт. 2. Лётчык бамбардзіровачнай авіяцыі.
БАМБАСХОВППЧА, -а, мн. -ы, -аў, н.
Спецыяльнае ўкрыцце, якое забяспечвае
ахову людзей ад авіябомбаў.
БАМБІЦЬ, -блю, -біш, -бшь; -бім, -біце,
-бяць; незак., каго-што. Атакаваць з паветра,
скідваючы бомбы. || наз. бжмбёжкл, -і, ДМ
-жцы, мн. -і, -жак, ж. (разм.). Трапіць nad бамбёжку.
БАМБЎК, -у, м. Трапічная i субтрапічная
расліна з высокім цвёрдым, дрывяністым, пустым усярэдзіне сцяблом. | прым. бжмбукавы,
-ая, -ае. Бамбукавыя зараснікі.
БАНАЛЬНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл.
банальны. 2. Банальная думка, выраз. Гаварыць банальнасці.
БАНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Шаблонны, які
страціў арыгінальнасць у сувязі з частым
ужываннем. Банальныя параўнанні. || наз.
башлышсць, -і, ж.
БАНАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Пальмападобная трапічная расліна, a таксама яе мучністы
салодкі плод. Збор бананаў. || прым. башшшы,
-ая, -ае. Бананавыя плантацыі.
БАНДА, -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -аў, ж. Група
разбойнікаў, злачынцаў; шайка. Узброеная б.
Контррэвалюцыйная б.
БАНДАЖ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Спецыяльны пругкі пояс для падтрымання асобных частак цела ў патрэбным становішчы. 2. Металічны вобад, які надзяваецца на часткі машын, на колы паравозаў, каб забяспечыць ix
устойлівасць i засцерагчы ад зносу (спец.). ||
прым. біндіжны, -ая, -ае.
БАНДАРНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
вьфабу драўлянага посуду (бочак, дзежак, цаброў i пад.). Бандарная майстэрня.
БАНДАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.
Займацца вырабам драўлянага посуду (бочак,
дзежак, цаброў i пад.). || наз. бовдарствж, -а, н.
t БАДЦЗІОГА, -і, мн. -і, -дзюг / БАНДЗІОК,
-а, мн. -і, -оў, м. (разм. зневаж.)- Toe, што i
бандыт.
БАНДЎРА, -ы, мн. -ы, бандур, ж. 1.
Украінскі народны шматструнны шчьппсовы
музычны інструмент. 2. перан. Пра вялікі ірувасткі прадмет (разм.). || прым. бандурны, -ая,
-ае (да 1 знач.)БАНДУРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Музыкант, які іграе на бандуры. || ж. бжндурыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. Трыо бандурыстпак.
БАНДЬІТ, -a, М -дыце, мн. -ы, -аў, м.
Удзельнік банды| узброены разбойнік. Мацёры б. || ж. бандытка, -i, М -тцы, мн. -і, -так.
|| прым. бавдышп, -ая, -ае. Бандыцкая куля.

БАЛ—БАР
БАНДЫТЬІЗМ, -у, м. Злачынная дзейнасць бандытаў; разбой, грабеж, рабаванне.
БАНДЭРОЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Шырокая папяровая абгортка для паштовых перасылак. 2. Паштовае адпраўленне ў папяровай абгортцы. Заказная бандэроль. 3. Ярлык
на тавары, які сведчыць аб уплаце пошліны
за яго (спец.). || прым. бандэрольны, -ая, -ае.
БАНК1, -а, мн. -і, -аў, м. Буйная крэдытная
ўстанова. Нацыянальны б. Беларусі. || прым.
бшлўскі, -ая, -ае / бшкжвы, -ая, -ае. Банкаўскі служачы. Банкавы перавод.
Б А Н К , -а, м. 1. У картачнай гульні:
грошы, якія пастаўлены на кон. Сарваць б. 2.
Азартная картачная гульня.
БАНК 3 , -а, мн. -і, -аў, м. Фоцд якіх-н. даных, што захоўваюцца для інфармацыйных i
іншых мэт. Б. даных. Б. ведаў.
БАНКА1. У выразе: лейдэнская банкі —
фізічны прыбор для кандэнсацыі электрычнасці.
БАНКА2, -І, ДМ -НЦЫ, МН. -І, -нак, ж.
(спец.). Падводная водмель.
БАНКА3, -І, ДМ -НЦЫ, МН. -І, -нак, ж.
(спец.)- Папярочная лаўка на вёсельным судне для весляроў i пасажыраў.
БАНКЁТ, -у, М -кеце, мн. -ы, -аў, м.
Урачысты абед ці вячэра. Б. у гонар 50-годдзя
інстытута. || прым. банкетны, -ая, -ае. Банкетная зала.
БАНКЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Тып нізкай табурэткі з мяккім сядзеннем.
Б А Н Й Р , -а, мн. -ы, -аў, м. Уладальнік або
буйны акцыянер банка1. || прым. банкірскі,
-ая, -ае.
БАНКНОТЫ, -аў, адз. банкнот, -a, М
-ноце, м. Беспрацэнтны крэдытны білет, які
выпускаецца банкам i замяняе ў абароце
грошы. || прым. банкнотны, -ая, -ае. Банкнотнае абарачэнне.
БАНКРЎТ, -a, М -круце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Збяднелы неплацежаздольны даўжнік. 2. перан. Той, хто пацярпеў поўную няўдачу, крах
у ажыццяўленні чаго-н. Маральны б. || прым.
банжруцкі, -ая, -ае.
БАНКРЎЦГВА, -а, н. 1. Неплацежаздольнасць у выніку разарэння даўжніка. Б. фірмы.
2. перан. Крушэнне, поўная няўдача ў ажыццяўленні чаго-н. Поўнае б.
БАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Стужка,
завязаная ў выглядзе вузла i дзвюх або некалькіх свабодна выпушчаных петляў. Б. у косах. [1 памянш. бшцік, -а, мн. -і, -аў, м.
БАНЬКА1, -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек, ж.
Шырокае металічнае кольца для прымацавання касы да касся. Б. ad касы.
БАНЬКА2 гл. банькі.
БАНЬЮ, -нек, адз. банька, -і, ДМ -ныды,
ж. Набор невялікіх шклянак, які ўжываецца ў
медыцыне, каб выклікаць прыліў крыві да
скуры. Паставіць б.
БАПТЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Паслядоўнік хрысціянскай секты, які прапаведуе
хрьшічэнне ў сталым узросце i адмаўляе некаторыя абрады i догматы царквы. || ж. баптыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. баптысцкі, -ая, -ае. Баптысцкая секта.
БАР 1 , -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Невялікі рэстаран, дзе наведвальнікаў абслугоўваюць ля высокай стойкі, a таксама гэтая стойка. 2. Невялікая шафка для він або аддзяленне для він
у шафе ці серванце.
БАР 2 , -а, м. (спец.). Адзінка вымярэння
атмасфернага ціску.
БАРАБАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Ударны
мембранны музычны інструмент у выглядзе
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БАРАК, -а, мн. -і, -аў, м. Лёгкае драўлянае ршЫмтка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
збудаванне для часовага жылля. Жыць у бара- бараць^іцкі, -ая, -ае.
ках. || прым. баржчны, -ая, -ае.
БАРБАРЬІС, -у, м. Калючая кустовая расБАРАМЕТРЬІЧНЫ гл. баромстр.
ліна з дробнымі чырвонымі ягадамі, a такБАРАН1, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Жвачная сама самі ягады. || прым. барбарысавы, -ая,
шьфокага цыліндра, верх i ніз якога абця- млекакормячая жывёліна з густой воўнай i -ае. Барбарысавае варэнне.
гнуты скурай. Біць у б. 2. У розных машынах выгнутымі рагамі; самец авечкі. Горны б. (такБАРБОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі дваровы
i механізмах — рухомая частка, якая мае сама перан: пра тупога, някемлівага чалавека; сабака (перан.: пра злога, грубага чалавека;
форму цыліндра. Падаваць снапы ў б. 3. Цы- лаянк.)- 0 Уперціся як барая (разм. не- лаянк.).
ліндрычная частка будынка, якая пад- адабр.) — пра ўпартага чалавека. Як барш на
БАРВА, -Ы, Ж. 1. Фарба, афарбоўка, колер.
трымлівае купал (спец.). || прым. барабашш, новыя вароты (глядзець) (разм.) — глядзець
-ая, -ае. O Барабанная перапонка — пера- на што-н. разгублсна, нічога не разумеючы. || Барвы восені. 2. Густа-чырвоны, пурпуровы
понка, якая аддзяляе знешні слыхавы праход памянш.-ласк. баршчык, -а, мн. -і, -аў, м. \\ колер. Б. заліла лес.
БАРВАВЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -вавее; неад сярэдняга вуха.
прым. бараноіы, -ая, -ае. Б. лой.
зак. i БАРВОВЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -воБАРАБАНІЦЬ, -НЮ, -НІШ, -НІІХЬ; незак. 1.
2
БАРАН
,
-а,
мн.
-ы,
-óy
м.
Двухручны
рувее; незак. 1. Вылучацца чьфванню, чьфваt
Біць у барабан (у 1 знач.). 2. Часта i дробна
нець. Усход барвавее. 2. Віднецца, вылучацца
стукаць па чым-н. (разм.). Дождж барабаніць. банак для габлявання дошак.
БАРАНА, -ы, мн. бароны / (з ліч. 2, 3, 4) сваім чырвоным колерам. Сцягі барвавеюць. ||
3. перан., што i без дап. Гучна, без майстэрбараны, -рон, ж. Сельскагаспадарчая земле- зак. пабарвавець, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее / паства ііраць на якім-н. інструменце.
апрацоўчая прылада ў выглядзе рамы з барвовець, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее.
БАРАБАНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
вертыкальнымі зубамі для рыхлення глебы.
БАРВОВЫ, -ая, -ае / БАРВЙНЫ, -ая, -ае.
хго адбівас такт на барабане пры маршыроўБАРАНАВАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ярка-чырвоны. Барвовае зарыва. \\ наз. бацы; музыкант, які іірае на барабане. Юны б. ||
ж. барабаншчыца, -ы, мн. -ы, -шчьш. || прым. Той, хто барануе. || ж. баранавалыпчышц -ы, рвовасць, -і, ж. i барвянасць, -і, ж.
мн. -ы, -шчыц.
БАРВЙНЕЦ, -нцу, м. Густа-чырвоны, пурбарабашпчыцкі, -ая, -ае.
БАРАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; пуровы колер. Дрэвы змянілі зялёны ўбор на б.
БАРАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. Высокакаштоў- -наваны; незак., што. 1. Разрыхляць глебу баБАРВЯНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нее; нены ядомы грыб з светла- ці цёмна-карычнезак. Toe, іігго i барвавець. Барвянеюць сцягі. ||
вай шапкай i белай тоўстай ножкай; белы раной. 2. Пакідаць баразну, след на чым-н. зак. пабарвянець, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нее.
грыб. Кошык баравікоў. Заены б. (атрутны (разм.). Жэрдка баранавала зямлю. || зак. )збарашшаць, ,-ную, -нуеш, -нуе; -нуй^ -наваны,
БАРВЯНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шцца;
ірыб). || прым. баравіковы, -ая, -ае.
забаранаваць, -ную, -нуеш, -нуе; -н^й; незак. Toe, што i барвавець. Зара барвяніцца.
БАРАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж. 1. Малады -наваны / пабаранаваць, -ную, -нуеш, -нуе;
БАРД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Паэт i
сасновы лес. Грыбныя баравіны. 2. Усё, што нуй; -наваны. || наз. баранаванне, -я, н.
музыкант, выканаўца ўласных песень. || прым.
расце ў лесе (грыбы, ягады, трава i пад.; абл.).
БАРАНІНА, -Ы, Ж. Мяса барана або авечкі бардавы, -ая, -ае.
Жанчыны неслі поўныя кашы баравіны. || па- як ежа. Плоў з баранінай.
БАРДЗІОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Шлячок, які
мянш. баравшка, -і, ДМ -нцы, мн. -і^ -нак, ж.
БАРАНІЦЬ, -раню, -роніш, -роніць; не1 прым. баравінавы, -ая, -ае i баравшны, -ая, зак., каго-што. Ахоўваць ад нападу ворагаў; абрамляе край шпалераў, тканіны, a таксама
паласа дэкаратыўных раслін, яхая абрамляе
-ае.
засцерагаць ад чаго-н. непрыемнага. Б. свой шіошчы, тратуары i інш. Язмінавы б. || прым.
БАРАВІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. край. | звар. барашцца, -ранюся, -ронішся, бардзюрны, -ая, -ае.
1. 2/г. баравіна. 2. Сорт летняй яблыні, a тах- -роніцца.
БАРДО, нязм., прым. i БАРДОВЫ, -ая, -ае.
сама светла-жоўтыя кісла-салодкія плады гэБАРАНОК, -нка, м. Вьфабленая аўчынка Цёмна-чьфвоны. Фарба б. Бардовая сукенка.
тага дрэва.. У садзе спеюць баравінкі.
баранчыка.
БАР'ЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Перагародка,
БАРАВЬІ гл. бор1.
БАРАНЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. ба- якая ставіцца як перашкода на бегавой даро1
БАРАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. бароды i (з ліч. ран . 2. толькі мн. Невялікія пеністыя хвалі жцы, арэне цырка i інш. 2. Наогул перашкода
2, 3, 4) барады, -род, ж. 1. Пярэдняя частка на вадзе, a таксама невялікія перыста-куча- для чаго-н. Супрацьапоўзневы б. 3. Рыса перад
ніжняй сківіцы. Ударыўся барадой аб стол. 2. выя воблакі. 3. Гайка з двума вушкамі для за- кожным з удзельнікаў дузлі, якую яны не паВаласяное покрыва ніжняй часткі твару ў кручвання рукамі.
вінны пераступаць пры стральбе (уст.). 4. пемужчын. Адпусціць бараду. 3. перан. Пра чала- БАРАНЭСА гл. барон.
ран. Toe, што перашкаджае ажыццяўленню
века, які носіць бараду (разм.)- Давайце выбеБАРАХЛІЦЬ, -лю, -л'іш, -л'іць; -лш, -ліцс, чаго-н., затрымлівае развіццё адпаведнай
рам старшынёй бараду. 4. У некаторых жывёл: -ляць; незак. (разм.). Працаваць дрэнна, з пс- дзейнасці. Гукавы б. || прым. бар'ерны, -ая,
пучок валасоў, пер'я або мясістыя адросткі рабоямі (пра маторы, механізмы i інш.). Тэле- -ае.
пад пярэдняй часткай галавы. Казліная б. 5. візар барахліць. Сэрца барахаіць. (перан.).
БАРЖА, -Ы, МН. -Ы, барж / -аў, ж. ГрузаКасмыль недапрадзенай кудзелі, воўны. Б.
вое несамаходнае судна, звычайна пласкадонБАРАХЛО,
-а,
н.,
зб.
(разм.).
1.
Старыя
кудзелі. б. Невялікі кусцік жыта, каля якога
нае. Везці гравій у баржах. Б.-цыстэрна. ||
спраўляюць дажынкі. 0 Дзіравая барада (разм. непрыгодныя рэчы, a таксама што-н. дробя- прым. баржавы, -ая, -ае.
знае,
нязначнае.
Мяхі
з
барахаом.
Вырабляць
жарт.) — пра таго, эсго есць i абліваецца страБАРЖОМ, -у, м. Мінеральная вада як лерознае б. 2. перан., лаянк. Пра каго-, што-н.
вай. || памянш. бароджа, -і, ДМ -дцы, ж.
дрэннас. Гэгтш не чалавек, a нейкае б. | прым. кавы сродак. || прым. баржомны, -ая, -ае. БарБАРАДАТЫ, -ая, -ае. Той, хто аброс бара- барахольны, -ая, -ае.
жомныя крыніцы.
дой (у 2 знач.)- Б. дзед. \\ наз. бараджтасць, -і,
БАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. ГруБАРАХОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
ж.
(разм.). Рынах, дзе прадаюць з рук розныя, завое несамаходнае драўлянае пласкадоннае
БАРАДАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Чала- пераважна ўжываныя, рэчы. 3 самай раніцы судна (рачное). Цягнулі баркі бурлакі. || прым.
век з барадой (у 1 знач.). У дзвярах паказаўся гудзе б.
барачны, -ая, -ае. Б. каркас.
незнаёмы б.
БАРКАРОЛА, -ы, ж. Лірычная песня веБАРАХОЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
БАРАЖЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; (разм.)- Чалавек, які скупляе i перапрадае нецыянскіх лодачнікаў, a таксама інструмен-руй; незак. (спец.). Ахоўваць аб'екты ад авія- сгарыя рэчы. 1 ж. барахолыпчыца, -ы, мн. -ы, тальны ці вакальны твор у стылі такой песні.
цыі праціўніка, патруляваць у паветры (пра -чыц. || прым. барахолыпчыцкі, -ая, -ае.
БАРКАС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Вялікая
самалёты). || наз. баражыраванне, -я, н.
БАРАЦЬБА, -Ы, Ж. 1. Схватка двух, з яхіх шматвёславая лодка. 2. Невялікі партовы паБАРАЗНА, -ы, мн. барозны / (з ліч. 2, 3, 4) кожны імкнецца перамагчы другога, a так- раход або цеплаход, які буксіруе розныя грубаразны, баразён, ж. 1. Канаўка на паверхні сама від спорту, калі два спартсмены імкнуц- завыя судны. 3. У гарбарнай i футравай выглебы, зробленая плугам ці іншымі сельска- ца пакласці адзін аднаго на лапаткі. Б. асіл- творчасці — цыліндрычны бак для песамегаспадарчымі прыладамі. Роўныя барозны. 2. каў. Французская б. 2. Змаганне супрацьле- швання скур у вадкасці. || прым. баркасны,
перан. Пачынанне ў яхой-н. галіне. || памянш. глых сіл, ідэйна-ірамадскіх напрамкаў. Б. -ая, -ае.
баразёнка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. (да 1 класаў. 3. з чым, за што. Дзейнасць, накіраваБАРКЎН, -у, м. Травяністая кармавая i мезнач.). I прым. баразённы, -ая, -ае (да 1 знач.)- ная на псраадоленне, знішчэнне чаго-н. Б. з даносная расліна сямейства бабовых з белымі
БАРАЗНІЦБ, -разню, -розніш, -розніць; алкагалізмам. Б. за якасць прадукцыі. 4. перан. i жоўтымі кветкамі. || прым. баркуновы, -ая,
незак., шмо. 1. Рабіць барозны чым-н. Плугам Сутыкненнс супярэчлівых пачуццяў, імкнен- -ае.
БАРМАТЎХА, -і, ДМ -тусе, ж. (разм.).
б. зямлю. 2. Пакідаць пасля сябе сляды, падо- няў. Б. радасці з зайдрасцю.
бныя на барозны. Б. прасторы акіянаў. 3. пеБАРАЦЬБІТ, -а, М -^іцс, мн. -ы, -оў, м. Спіртны напітак, які вырабляецца саматуран. Утвараць складкі, маршчыны. Маршчыны Удзельнік барацьбы, эмагар за ўсталяванне i жным спосабам з хлеба, бульбы, цукру i інш.
баразнілі лоб. || зак. збаразшць, -разню, -роз- распаўсюджванне новага, псрадавога. БарацьБАРМЕН, -а, мн. -ы, -аў, м. Афіцыянт у
ніш, -розніць; -рознены / -разнёны.
біты за мір. Барацьбіты падпамя. | ж. ба- бары1 (у 1 знач.), a таксама ўладальнік бара. ||
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ж. барменжа, -і ; ДМ -нцы, мн. -і, -нак
БАРЫТОН, -а, м. 1. Мужчынскі голас, сярэдні паміж басам i тэнарам, a таксама спя(разм.). || прым. барменскі, -ая, -ае.
БАРОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор, які вак з такім голасам. 2. Духавы або струнны
музычны інструмент сярэдняга рэгістра i тэсам запісвае змены атмасфернага ціску.
БАРОДАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -давак, мбру. | прым. барытонавы, -ая, -ае / баБастыёны Брэсцкай крэпасці. || прым. бастыёнж. Невялікая цвёрдая нарасць на скуріл чала- рытонны, -ая, -ае.
BAPbtni, -у, мн. -ы, -оў, м. (разм.). 1. Па- ны, -ая, -ае. Б. вал.
века, на кары дрэў i інш. || прым. бародаваБАСУРМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У мінучастунак пасля куплі-продажу. 2. Чысты
чны, -ая, -ае.
БАРОДАЎЧАТЫ, -ая, -ае. Пакрыты баро- прыбытак ад гандлю або перапродажу. лым: чалавек іншай веры || ж. басурманка, -і,
ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. басурмансгі,
Атрымліваць барышы.
даўкамі. Б. твар.
БАРЭЛЬЁФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Скулыпу- -ая, -ае.
БАРОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, м. 1.
БАСЦІ, баду, бадзеш, бадзе; бадзём, ба2/7. барада. 2. Выступ у якой-н. прыладзе рны відарыс, які выступае над плоскай павер- дзяцс, бадуць; бадзі; незак., каго-што. Toe,
хняй, утвараючы з ёю адно цэлае. | прым. ба(ключы, касе, хамуце i пад.). Б. ключа.
што i бадаць. || зак. забасіц, -баду, -бадзеш,
БАРОКА, нескл., н. Архітэктурны i скуль- рэльефны, -ая, -ае.
БАР^Ц, -рца, мн. -рцы, -рцоў, м. Спар- -бадзе; -бадзём, -бадзяце, -бадуць; -бадзі.
птурны стыль 16—18 стст., які вызначаўся
БАС^ТЛЯ, -і, ж. Самы вялікі струнны
дэкаратыўнай пышнасцю дэталей. У стылі б. тсмен, які займаецца адным з відаў барацьбы смычковы інструмент нізкага рэгістра, кан(класічнай, вольнай, дзюдо i інш.). || прым.
П прым. барочны, -ая, -ае (спец.).
трабас.) прым. басэтлевы, -ая, -ае.
БАРОМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыбор барцоўскі, -ая, -ае. Б. прыём.
БАСЯК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Прадстаўнік
БАС,
-а,
мн.
басы,
-оў,
м.
1.
Самы
нізкі
для вымярэння атмасфернага ціску. Ртутны
дэкласаваных слаёў насельніцтва. 2. Свамужчынскі
голас,
a
таксама
спявак
з
такім
гоб. 2. перан., чаго. Паказчык якіх-н. змен,
вольнік, нягоднік (разм. лаянк.). || ж. бастану чаго-н. Б. грамадскай думкі. Літарату- ласам. Густы б. 2. Духавы або струнны музы- сячка, -i, flht -чцы, мн. -і, -чак (да 2 знач.). 1
чны
інструмент
нізкага
рэгістра.
3.
толькі
мн.
рны б. I прым. бараметрычны, -ая, -ае. БараСтруны або клавішы музычнага інструмента, прым. басяцкі, -ая, -ае.
метрынныя паказчыкі.
БАСЙЦТВА, -а, н. Характар жыцця басяякія
адзываюцца нізкім гукам. Націснуць на
БАРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Дваранскі тыкоў. || прым. басяцкі, -ая, -ае.
басы.
||
прым.
басовы,
-ая,
-ае
(да
1
i
3
знач.).
тул, ніжэйшы за графскі, a таксама асоба,
БАТАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Маякая мае такі тытул. || ж. баранэса, -ы, мн. Басовая партыя.
стак, творы якога прысвечаны ваеннай тэме.
БАСАНОЖ,
прысл.
Босымі
нагамі,
без
абу-ы, -нэс. || прым. баронскі, -ая, -ае. Б. замак.
Вядомы б. || прым. баташсцкі, -ая, -ае.
БАРОНСТВА, -а, н. 1. Тьпул барона. 2. зб. тку. Бегаць б.
БАТАЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. 1. Бой, бітаа
БАСАНОЖЮ,
-жак,
адз.
басаножка,
-і,
Бароны. З'ехалася б.
(уст.). Баталіі 1812 года. 2. перан. Бойка, буБАРОЦЦА, баруся, ббрашся, ббрацца; ДМ, -жцы, ж. Лёпсія летнія адкрытыя туфлі.
рная сварка (разм. жарт.). Сямейныя баталіі.
БАСЁЙН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Спецыяльна
барыся; незак. Узяўшыся адпаведным чынам,
БАТАЛЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Вайсковае
збудаваны штучны вадаём для плавання, ку- падраздзяленне, у склад якога ўваходзіць нестарацца пакласці на лапаткі адзін другога.
БАРС, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйная драпежная пання. Зімні б. Спартыўны б. 2. Плошча калькі por i спецыяльных узводаў. Бессмярожывёліна сямейства катоў з плямістай поў- сцёку паверхневых i падземных вод у вадаём, тны б. Санітарны б. || прым. батальёішы, -ая,
a таксама тэрыторыя мора, возера, ракі. Б. -ае. Б. камандзір.
сцю. Снвжны б. || прым. барсавы, -ая, -ае.
Прыпяці. 3. Зона залягання каштоўных выБАРСЎК, -а, мн. -і, -оў, м. Драпежны пуБАТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які адлюсіроўвае
шны звер сямейства куніцавых з вострай капняў. Каменнавугольны б. || прым. басейшвы, ваенныя сцэны, баявыя дзеянні. Б. жывапіс.
мордай i доўгай ірубай шэрсцю. || прым. бар- -ая, ае.
БАТАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст у
БАСІСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Нізкі па галіне батанікі.
сучыны, -ая, -ае / барсужовы, -ая, -ае. Барсугуку, з характэрным для баса тэмбрам. Б. гоковая нара. Барсучыны тлушч.
БАТАНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Навука аб
БАРСУЧАНЙ i БАРСУЧАНЁ, -няці, мн. лас. 2. Той, хто валодае басам. Б. артыст. || раслінах. || прым. баташчны, -ая, -ае. Б. cad.
наз. басістасць, -і, ж. (да 1 знач.).
-няты, -нят, н. Дзіцяня барсука.
БАТАРЭДКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -рэск,
БАСІЦЬ, башу, басіш, бас'іць; бас'ім, баБАРСУЧЬІХА, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых,
ж. 1. гл. батарэя2. 2. Невялікае кампактнае
сіце, басяць; незак. (разм.). Гаварыць, спя- ўстройства
ж. Самка барсука.
для сілкавання чаго-н. электрываць басам.
БАРТАВЬІ гл. борт.
чнай энергіяй. Б. для кішэннага ліхтарыка.
БАСКЕТБАЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў,
БАРТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, мн. -і, -товак,
БАТАР^Я1, -і, мн. -і, -рэй, ж. Артылерыйж. Грубая льняная тканіна, якая ідзе на м. Спартсмен, які займаецца баскетболам. || скае падраздзяленне, якое складаецца з неж. баскетбалістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || калькіх гармат або ракетных установак, a тападшыўку бартоў верхняга адзення.
БАРТЭР, -у, м. (спец.). Тавараабменная прым. баскетбалісцкі, -ая, -ае.
ксама пазіцыя, якую займае такое падраздзяБАСКЕТБОЛ, -а, м. Камандная спартыў- ленне. Мінамётная б. || прым. батарэйны, -ая,
здзелка, натуральны абмен. Атрымліваць тавар па бартэру. || прым. бартэрны, -ая, -ае. ная гульня, пры якой мяч закідваюць рукамі -ае. Б. агонь.
ў падвешанае на слупе кальцо з сеткай. ||
Бартэрныя аперацыі.
БАТАР^Я2, -і, мн. -і, -рэй, ж. ПрыстасаБАРХАНЫ, -аў, адз. бархан, -а, м. Пясча- прым. баскетболыш, -ая, -ае. Баскетбольная ванне, якое нагадвае сабой злучэнне некальныя ўзгоркі ў пустынях, t нанесеныя ветрам. каманда.
кіх аднатыпных прыбораў, апаратаў ці адБАСЮ, -аў, адз. баск, -а, м. Народ, які нолькавых частак. Б. акумулятараў. Б. бутэПясчаныя б. || прым. барханны, -ая, -ае. Барскладае
асноўнае
насельніігтва
паўночнаханныя пяскі.
лек (жарт.). || памянш. батарэйка, -і, ДМ -йцы,
БАРХАТНЫ: бархатны сезон — асеннія ўсходніх тэрыторый Іспаніі i суседніх паў- мн. -і, -рэек, ж. || прым. батарэйны, -ая, -ае.
днёва-заходніх
раёнаў
Францыі.
||
ж.
басконмесяцы (верасень, кастрычнік) на паўднёвых
БАТЛЁЙКА, -і, ДМ -йцы, ж. Народны ляка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. басжсжі, лечны тэатр. || прым. батлейкавы, -ая, -ае.
курортах.
-ая,
-ае.
Баскская
мова.
БАРШЧОВЫ, БАРШЧОК гл. боршч.
БАТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Белы хлеб
БАСМА, -Ы, Ж. Род фарбы для валасоў.
БАРЫЙ, -Ю, М. Хімічны элемент; мяккі
прадаўгаватай формы. 2. Прадукг харчавання
БАСМАЦТВА,
-а,
н.
Узброены
контррэваахрутлай прадаўгаватай формы. || памянш.
метал серабрыстага колеру. || прым. барыевы,
люцыйны рух у Сярэдняй Азіі супраць саве- батоіРіык, -а, мн. -і, -аў, м. Шакаладны б.
-ая, -ае.
цкай
улады.
БАТРАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Наёмны сельБАРЫКАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -кад, ж.
БАСМАЧ, -at мн. -ы, -оў, м. У Сярэдняй скагаспадарчы рабочы, які працаваў на паЗагародка, прызначаная для абароны ў час
Азіі:
удзельнік
узброенай
групоўкі,
якая
змамешчыцкай або кулацкай гаспадарцы; паравулічных баёў. Змагацца на барыкадах. || прым.
галася супраць савецкай улады. || прым. ба- бак. Ісці ў батракі. || ж. батрачка, -і, ДМ
барыкадны, -ая, -ае. Барыкадныя баі.
смацкі,
-ая,
-ае.
-чцы, мн. -і, -чак. || прым. батрацкі, -ая, -ае.
БАРЫКАДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
БАСОВЫ гл. бас.
Батрацкая доля.
незак., што. Загароджваць барыкадамі. || зак.
БАСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; неБАТРАЦГВА, -а, н. 1. Занятак баірака;
забарыкадаваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; -даваны. 3. дзверы. \\ звар. барыкадавацца, -ду- зак. Аб'явіўшы забастоўку, арганізавана становішча батрака. 2. зб. Батракі. Сабралася
спыніць
працу.
б.
юся, -дуешся, -дуецца; -дуйся; зак. забарыкаБАСТОН, -a i -у, м. 1. -у. Адзін з гатункаў
БАТРАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чьвдь; незак.
давацца, -дуюся, -дуешся, -дуецца; -дуйся;
тонкай шарсцяной тканіны. Касцюм з ба- Працаваць батраком. Цімоху даводзілася не-даваны.
БАРЫНЯ, -І, Ж. Назва рускай народнай стону. 2. -а. Парны танец павольнага тэмпу. калі б.
Танцаваць б. \\ прым. бастонавы, -ая, -ае (да 1 БАТФОРТЫ, -аў, адз. -орт, -а, м. Боты з
песні, a таксама танец на матыў гэтай песні.
высокімі халявамі з раструбамі ўверсе.
БАРЫТАНАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец). Пра знач.).
БАСТЫЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Крапасное
БАТЬІСТ, -у, М -сце, м. Тонкая паўголас: па тэмбру i дыяпазону блізкі да барываеннае ўмацаванне пяцівугольнай формы. празрыстая тканіна з ільняной або баваўнятона. Б. бас.
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БАЦЬКІ, -оў. 1. Бацька i маці ў адносінах
БАЯВІТЫ, -ая, -ае. Рашучы, настойлівы ў
да сваіх дзяцей. Шанаваць бацькоў. 2. Продкі, дзеяннях. || наз. баявітасць, -і, ж.
БАЯВЬІ, -ая, -óe. 1. Які мае адносіны да
папярэднія пакаленні. Б. пакінулі нам мудры
запавет. | прым. баць&оўскі, -ая, -ае. Б. сход. вайны, звязаны з вядзеннем бою. Баявое заБАЦЬКОЎСТВА, -а, н. 1. Кроўная ро- данне. Б. патрон. 2. Гатовы да барацьбы, занай пражы. || прым. батыставы, -ая, -ае. днасць паміж бацькам i яго дзідем. Устана- гартаваны ў баях. Баявая група. 3. Смелы,
Батыставая кофтачка.
віць б. 2. Уласцівыя бацьку пачуцці i адносіны энергічны, рашучы. Б. хлопец. 4. Вельмі важБАТЭРФЛЙЙ, -ю, м. Стыль спартыўнага да сваіх дзяцей.
ны, які патрабуе выканання ў першую чаргу.
плавання на грудзях, пры якім абедзве рукі
БАІЦОХНА, -Ы, М. (разм.). Ужыв. пры зва- Баявое пытанне.
адначасова выносяцца на паверхню вады.
БАЯДЗРА, -Ы / БАЯДЗРКА, -І, ДМ -рцы,
роце з пашанай да каго-н. Мы рады, б., выслуБАЎЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Прадаўгаваты па- хаць вашы прапановы.
мн. -і, -рак, ж. (уст.). Усходняя, індыйская
дарожны куфэрак. Фанерны 6. || прым.
БАЦЮШКА, -І, МН. -І, -аў, м. (разм.)- Поп, танцоўшчыца (пры храмах, на святах).
баульны, -ая, -ае.
БАЯЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае. Прыгодны,
святар. Сельскі б.
БАЎГУЯ, -а, мн. -ы, -оў, м. Наседжанае
падрыхтаваны да баявых дзеянняў. Б. атрад. ||
БАЦЙН,
-а,
мн.
-ы,
-оў,
м.
(абл.).
Toe,
што
без зародка яйцо.
i бусел. Даўганогі б. \\ прым. бацяновы, -ая, наз. баяздольнасць, -і, ж.
БАХ. 1. гукаперайм. Ужыв. як гукаперайма- -ае.
БАЯЗЛІВЕЦ, -л'іўца, мн. -л'іўцы, -ліўцаў, м.
нне для абазначэння моцнага адрывістага
Чалавек, у якога пачуцці страху бяруць верх
БАЧ,
выкл.
1.
Ужыв.,
каб
звярнуць
чыю-н.
гуку. 2. у знач. вык. Бахнуў (у 2 знач.; разм).
увагу на што-н. Бач! Каго я сустрэў/2. пабочн. над іншымі пачуццямі. || ж. баязліўка, -і, ДМ
Б. шклянку аб падлогу.
-ўцы, мн. -і, -лівак, ж.
БАХІЛЫ, -аў, адз. бахіпа, -ы, ж. 1. Сама- сл. Бачыш; як бачыш. Яго, бач, не задавальняе
БАЯЗЛІВЫ, -ая, -ае. Які ўсяго баіцца, няпасада.
робныя глыбокія гумавыя галёшы на валёнкі.
смелы, палахлівы. Б. чалавек. Б. позірк. || наз.
БАЧАННЕ,
-Я,
Н.
1.
гл.
бачыць.
2.
Разумо2. Спецыяльная скураная адзежа для рыбалабаязлівасць, -і, ж.
вецкіх i лесасплаўных промыслаў. || прым. вае ўсведамленне, успрыманне навакольнага
БАЙН1, -а, мн. -ы, -аў, м. (гіст.). Усходнесвету. Паэтычнае бачанне жыцця.
б&хільны, -ая, -ае.
славянскі
паэт, пясняр.
БАЧКОМ гл. бокам.
БАХМАіЫ, -ая, -ае. Тос, што i бухматы.
БАЙН2, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі гармонік
БАЧНА,
безас.
у
знач.
вык.
Відаць;
можна
БАХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся;
са складанай сістэмай ладоў. || прым. баянны,
зак. (разм.). 1. Ударыцца аб што-н. Б. галавой бачыць, разгледзець. Там б. будзе. Адсюль лесу -ая, -ае.
не
б.
аб вушак. 2. Паваліцца з шумам. Б. на па~
БАЯНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
БАЧНАСЦЬ, -І, Ж. 1. Магчымасць бачыць Музыкант, які іграе на баяне.2 Трыо бадлогу.
удалечыню.
Добрая
б.
2.
Знешні
выгляд,
які
БАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
яністпаў. || ж. баяшстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
(разм.)- 1. Утварыць моцны адрывісты гук, выклікае падманлівае ўражанне, знешняе па- -так. || прым. баяшсцкі, -ая, -ае.
дабенства
чаго-н.
(разм.).
Гэта
толькі
б.
вывыстраліць. Б. з вінтоўкі. 2. 3 шумам удаБАЯРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
рыць, стукнуць^ кінуць. Б. шклянку на па- сакароднасці.
Шаферка, дружка маладой у час вяселля
БАЧНЫ,
-ая,
-ае.
Даступны
зроку.
У
выдлогу. || незак. бахаць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
(уст.). 2. Высокая футравая шапка (разм.).
шыні кружшіся ледзь бачныя буслы.
баханве, -я, н.
БАЙРСТВА, -а, н. 1. зб. Баяры, баярскае
БАЧОК
гл.
бок.
БАХЧА, -ы, ж. Поле, на якім вырошчвасаслоўе. 2. Сан, званне баярына.
БАЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; незак.
юць гарбузы, кавуны, дыні. || прым. бахчавы,
БАЙРЫН, -а, мн. баяры, баяр, м. У Расіі
1. з кім. Бачыць адзін другога, сустракацца. Б. да пач. 18 ст.: буйны землеўладальнік, які на-ая, -óe. Бахчавыя культуры.
БАХЧАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. з сябрамі. 2. Паўставаць у думках, уяўляцца. лежыў да вярхоў пануючага класа. || прым.
Будучае ўжо добра бачыцца. 3. Успрымацца баярскі, -ая, -ае. Б. быт.
Спецыяліст па бахчаводству.
БАХЧАВОДСТВА, -а, н. Галіна сельскай зрокам, быць бачным. Удалечыні бачацца
БАЙРЫНЯ, -і, мн. -і, -рынь, ж. Жонка баабрысы
гор. \\ зак. убачыцца, -чуся, -чышся, ярына.
гаспадаркі, якая займаеіша вырошчваннем
-чыцца
(да
1
i
2
знач.)
i
пябачыцда,
-чуся,
бахчавых культур. || прым. бахчаводны, -ая,
БАЙРЫШНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Белы
чьшіся, -чыцца (да 1 знач.).
-ае.
матылёк з чорнымі жылкамі i крапінкамі на
БАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; незак. крылах.
БАЦ. 1. гукаперайм. Ужыв. як гукаперай1. без дап. Мець зрок. Совы добра бачаць ноч- БАЙЦЦА^ баюся; баішся, баіцца; ба'імся,
манне для абазначэння рэзкага адрывістага
чу. 2. каго-што. Успрымаць зрокам. Б. лугі i баіцеся, баяцца; бойся; незак. 1. Адчуваць
гуку (разм.). 2. у знач. вык. Ужыв. для перадачы нечаканасці, раптоўнасці дзеяння. Б. яго палі. 3. каго-што. Сустракаць каго-, што-н. страх. Б. ваўкоў — быць без грыбкоў (прыказУчора бачыў яго ў клубе. 4. Уяўляць у думках. ка.) 2. чаго. He пераносіць чаго-н., адмоўна
па спіне.
БАЦВІННЕ, -я, н., зб. 1. Лісце i сцёблы Б. на стагоддзі ўперад. 5. каго-што. Звяртаць рэагаваць на што-н. Расліны б. марозу. 3. (з
увагу,
заўважаць. Б. чалавечыя пакуты. б. што адмоўем «не»), у знач. пабочн. Будзь упэўбуракоў. Наламаць бацвіння. 2. Страва, прыгатаваная з бурачных сцёблаў i лісця. Наварыць i з дадан. сказам. Адчуваць, усведамляць, пе- нены. He бойся, я вярнуся жывы.
ражываць. Бачу, што Сяргей праўду кажа. 0
бацвіння.
БЕГ, бегу, м. 1. Рух, перамяшчэнне, пры
БАЦНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся; Бачыць навылёт (навылет), бачыць на- якім моцна адштурхоўваюцца нагамі ад зямлі.
скрозь
—
вельмі
добра
ведаць
каго-н.
Бачыш
зак. i аднакр. (разм.). 3 шумам паваліцца,
Б. на месцы. Марафонскі б. (від спартыўнага
ты! (разм.) — пры выказванні здзіўлення. спаборніцтва).
кінуцца. Б. на канапу.
2. перан. Наогул — імклівае
Свету
белага
(божага)
не
бачыць
(разм.)
—
БАЦНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
перамяшчэнне чаго-н. Б. часу. \\ прым. бегавы,
быць
вельмі
занятым.
||
зак.
убачыць,
-чу,
(разм.)- Моцна ўдарыць. Б. па. хрыбце.
-чыш, -чыць; -чаны (да 2, 3, 4, 5 i 6 знач.). i -ая, -óe. Бегавая дарожка.
БАЦЬІЛА, -ы, мн. -ы, -цыл, ж. Хвароба- пабачыць,
БЕГАНІНА, -ы, ж. (разм). 1. Безупынны
-чу, -чыш, -чыць; -чаны (да 2, 3, 5
творная бактэрыя, якая мае форму палачкі. i 6 знач.). | наз. бачанне, -я, н. (да 2 знач.).
рух бягом у розных напрамках. Б. дзяцей. 2.
Тўберкулёзная б. Б. ўтпрыманстпва (перан). ||
перан. Заняткі, турботы, якія патрабуюць
БАШКІРЫ, -аў, адз. башюр, -а, м. Карэн- спешкі, бегання па розных месцах. Сё'ння
прым. бацылавы, -ая, -ае.
нае
насельнііггва
Башкортастана
(Башкірыі),
цэлы дзень займаўся беганінай.
БАЦЬКА, -І, МН. бацькі, -аў, м. 1. МужБЁГАЦЬ1, бегаю, бегаеш, бегае; незак. 1.
чына ў адносінах да сваіх дзяцей; тата. Родны які (якая) ўваходзіць у склад Расійскай Федэрацыі.
||
ж.
башшрка,
-і,
ДМ
-рцы,
мн.
-і,
-рак
Toe, што i бегчы (у 1 знач.), але абазначае
б. 2. Ветлівы зварот да старога чалавека. 3.
Самец у адносінах да свайго патомства. 4. || прым. баппйрскі, -ая, -ае. Башкірская мова. дзеянне, якое адбываецца шматразова ці ў
БАШЛЬІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Востракане- розных напрамках. Мурашкі бегаюць. 2. Часта
чаго. Заснавальнік, родапачынальнік чаго-н.
(кніжн.). Б. авіяцыі. 0 Выліты бацыса, копія чны капюшон, які надзяваецца на шапку. || бываць у каго-н., хадзіць да каго-н. Б. na хатах. 3. за кім. Заляцацца да каго-н. (разм.).
бацька (разм.) — пра дзіця, з твару вельмі па- прым. башлыковы, -ая, -ае.
БАШМАК, -а, мн. -'i, -оў, м. (спец.). На Б. за дзяўчынай. 4. Займадца бегам як спордобнае на бацьку. Прыёмны бацыса — чалавек, які прыняў дзіця ў сваю сям'ю на правах чыгунцы: клінападобная калодка, якая пад- там. Б. хутчэй за ўсіх. 5. Хутка рухацца (аб
сына (дачкі). Увесь у бацысу (разм.) — пра кладваецца пад колы вагонаў, каб спыніць ix прадметах, пальцах, вачах i пад.; разм.). Вочы
башмачны, -ая, -ае.
так i бегаюць, як у злодзея. 0 Па завуголлю
дзіця, якое з твару i характарам падобнае на рух. || прым.
БАЯВІК1, баевіка, мн. баевікі, баевікоў, м. бегаць (разм. неадабр.) — пазбягаць працы.
бацьку. || прым. бацькаў, -кава (да 1 знач.) /
Вострасюжэтны кінафільм, які карыстаецца Па нітачцы бегаць (разм. неадабр.) — быць
бацькаўскі, -ая, -ае (да 1 знач.)паслухмяным, дысцыплінаваным. || наз. беганБАЦЬКАЎШЧЫНА, -Ы, Ж. 1. Краіна, дзе вялікім поспехам.
БАЯВІК2, баевіка, мн. баевію, баевікоў, м. не, -я, н.
чалавек нарадзіўся, грамадзянінам якой ён
БЁГАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
з'яўляецца. Любоў да бацькаўшчыны. 2. Ме- Член узброенай групоўкі, што ўваходзіць у
Пра перыяд палавой актыўнасці ў кароў. ||
сца, родны куток, дзе нарадзіўся i вырас хто- тэрарыстычную (звычайна нацыяналістыназ. беганне, -я, н.
чную) арганізацыю.
н. Малая б. 3. Набытак бацькі, спадчына.
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БЕГЕМОТ, -a, М -моцс, мн. -ы, -аў, м. бездарожжа, бяссмерце, бясчынства; безадкаБуйная парнакапытная млекакормячая жывё- знасць, бяскарнасць; бяссонніца, бясхлебіца.
ліна, якая жыве ў прэснаводных вадаёмах
БЕЗ'..., прыстцўка (гя. без...) Пішацца з
трапічнай Афрыкі. || прым. бегемотны, -ая, апострафам перад я, напр. без'языкі.
-ае.
БЕЗАБАРОННЫ, -ая, -ае. Няздольны абаБЕЗГРАШОЎЕ, -я, н. Недахоп ірошай або
БЁГЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ўратаваўся ўцёкамі раніць сябе, пастаяць за сябе. Б. чалавек. ||
ix адсутнасць у каго-н.
(гіст.). Б. селянін. Прытуліць беглага (у знач. наз. безабарошіасць, -і, ж.
БЕЗГРУНТОЎНЫ, -ая, -ае. Які нічым не
наз.) 2. He вельмі ўважлівы, павярхоўны,
БЕЗАБЛІЧНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены індыхуткі, дастаткова свабодны. Б. позірк. Беглае відуальнасці, своеасаблівасці, характэрных абгрунтаваны. Безгрунтоўнае абвінавачванне. ||
чытанне. O Беглыя галосныя (спец.) — га- прыкмет. Б. артыст. || наз. безаблічнасць, -і, наз. безгрунтоўнасць, -і, ж.
БЕЗГУСГОЎНЫ, -ая, -ае. Які не адпавялосныя гукі o i е, якія ёсць у адных формах ж.
дае запатрабаванням добрага густу. Б. чаласлова i знікаюць у другіх (напр. сон — сну). ||
БЕЗАВАРЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які не меў ава- век. || наз. безгустоўнасць, -і, ж.
наз. бегласць, -і, ж. (да 2 знач.).
рый, крушэнняў. Б. рух. || наз. безаварыйБЕЗДАЖДЖОЎЕ, -я, н. (разм.). АдсуБЁГЧЫ, бягу, бяжыш, бяжыць; бяжым, влсць, -і, ж.
тнасць дажджоў; засуха.
бежыце, бягуць; бег, -гла; бяжы; незак. 1.
БЕЗАГАВОРАЧНЫ, -ая, -ае. Безумоўны,
БЕЗДАКОРНЫ, -ая, -ае. Які не выклікае
Хутка рухацца, перамяшчацца, рэзка адштур- не абмежаваны ніякімі ўмовамі. Безагаворахоўваючыся ад зямлі нагамі. Б. na вуліцы. Б. чная капітуляцыя. \\ наз. безагаворачнасць, -і, дакору; беззаганны. Бездакорная праца. Б. адказ вучня. I наз. бездакорнасць, -і, ж.
трушком. 2. перан. Імкліва перамяшчацца ў ж.
БЕЗДАНЬ, -і, ж. 1. Невымерная глыбіня;
якім-н. напрамку, несупынна цячы патокам.
БЕЗАДВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Звязаны з апра- прорва. Чорная б. Марская б. 2. перан., чаго.
Кроў бяжыць na жылах. 3. перан. Праходзіць, цоўкай глебы, пры якой пласт не перавароВялікая колькасць; безліч (разм.). Б. спраў.
працякаць (пра час, жыццё). Бягуць гады. 4. чваецца. Безадвальнае ворыва.
БЕЗДАПАМОЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які не
Ратавацца ўцёкамі. Б. з палону. 5. ПашырацБЕЗАДКАЗНЫ, -ая, -ае. 1. Які не нясе ад- можа самастойна справіцца з чым-н.; слабы.
ца, даносіцца, далятаць, распаўсюджвацца казнасці ні перад кім. Б. ўчынак. 2. Які пра(пра чуткі, звесткі). Добрая вестка ляжыць, a цуе без перабояў. Б. рухавік. 3. Бездакорны, Бездапаможныя хворыя. 2. перан. Вельмі дрэндрэнная na дарозе бяжыць (прыказка). 0 Бегма які выконвае без пярэчання ўсе даручэнні. Б. ны, слабы, бяздарны. Бездапаможныя вершы.
0 наз. бездапаможнасць, -і, ж.
(бягом) бегчы (разм.) — вельмі спяшацца; не памочнік. || наз. безадкжзнасць, -і, ж.
БЁЗДАРАЖ, -ы, ж. Адсутнасць або недаісці, a бегчы. Бегчы без аглядкі (разм.) —
БЕЗАДКЛАДНЫ, -ая, -ае. Такі, выкананне хоп добраўпарадкаваных дарог. Вясенняя б.
вельмі хутка бегчы. Бегчы (ісці) куды вочы якога не церпіць адкладу. Безадкладная
БЕЗДАРОЖНЫ, -ая, -ае. Які не мае праеглядзяць (разм.) — без пэўнага кірунку, не справа. || наз. безадклядішсць, -і, ж.
зных або добраўпарадкаваных дарог. Бездаровыбіраючы шляху.
БЕЗАДНОСНЫ, -ая, -ае. Які захоўвае сваё
БЕДАВАЦЬ, бядую, бядуеш, бядуе; бядуй; значэнне пры любых умовах, незалежны ад жная тайга. || наз. бездарожжа, -а, н.
БЕЗЖУРБОТНЫ, -ая, -ае. He азмрочаны
незак. 1. Цярпець душэўныя пакуты; выказ- чаго-н. || наз. безадвоснжсць, -і, ж.
журбой, смуткам. Безжурботнае жыццё. \\ наз.
ваць перажыванні, смутак; клапаціцца аб
БЕЗАДРЬІЎНЫ, -ая, -ае. Які адбьгваецца безжурботнасць» -і, ж.
кім-, чым-н. Б. аб дзіцяці. 2. Жыць у нястачы;
без адрыву ад асноўнай дзейнасці. БезадрыўБЕЗЖЫЦЦЁВЫ, -ая, -ае. 1. Мёртвы.
гараваць. || наз. бедавашіе, -я, н.
ная вучоба. || наз. безадрыўнасць, -і, ж.
Безжыццёвае цела. 2. перан. Пазбаўлены выБВДАЧЬІНА, -ы, мн. -ы, -чын, м. (разм.).
БЕЗАЛКАГОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не змяш- разнасці, малавыразны. Б. позірк. || наз.
Небарака, няўдачнік. Так i загінуў б.
безжыццёвасць, -і, ж.
чае ў сабе алкаголю. Б. напітак.
БВДНАТА, -ы, ДМ -наде, ж. 1. зб. Бедныя
БЕЗЗАГАННЫ, -ая, -ае. Які не мае загаБЕЗАПЕЛЯЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які не
людзі, беднякі. Вясковая б. 2. Toe, што i бе- дапускае апеляцыі. Безапеляцыйнае рашэнне. наў, бездакорны. Беззаганная работа. \\ наз.
днасць (г/і. бедны ў 1 знач.). Б. не загана.
2. Катэгарычны, які не дапускае пярэчанняў. беззаганнасць, -і, ж.
БЁДНЫ, -ая, -ае. 1. Небагаты, незаможны. Б. тон. | наз. безапеляцыйнасць, -і, ж.
БЕЗЗАКОННАСЦЬ, -і, ж. 1. Парушэнне
Б. чалавек. 2. Дднастайны, мізэрны; які мае
БЕЗАСАБОВЫ, -ая, -ае. У граматыцы: які або адсутнасць законнасці. Барацьба з беззанедахоп у чым-н. Бедная расліннасць. Б. не дапускае ўжыванне дзейніка. Б. дзеяслоў. коннасцю. 2. Беззаконны ўчынак. Чыніць б.
слоўнікавы запас. 3. Нешчаслівы, які выклікае
БЕЗЗАКОННЕ, -я, н. Toe, што i беззаконспачуванне да сябе. Беднае дзіця. 4. Танны, Б. сказ. || наз. безасабовасць, -і, ж.
БЕЗАСЦЮКОВЫ, -ая, -ае. Які не мае ас- насць.
просты. Б. гардэроб. Бедная вопратка. || наз.
БЕЗЗАКОННЫ, -ая, -ае. Які супярэчыць
цюкоў. Безасцюкоеая пшаніца.
беднясць, -і (да 1, 2 i 4 знач.).
БЕЗБАЦЬКОЎСГВА, -а, н. Жыццё i выха- закону, законнасці. Беззаконныя дзеянні.
Б^ЦСТВА, -а, н. Вялікае няшчасце з
БЕЗЗАПАВЁТНЫ, -ая, -ае. Які аддаецца
ванне дзіцяці без бацькі.
цяжкімі вынікамі. Стыхійнае б.
БЕЗБІЛЁТНЫ, -ая, -ае. Які не мае білета поўнасцю чаму-н.; самаадданы. БеззапавеБВДУІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Кячавыя i паўтнае саужэнне Радзіме. || наз. беззапаветнасць,
качавыя арабы-жывёлаводы. || ж. бедуЬіка, -і, (у 1 знач.)- Б. пасажыр.
БЕЗБЯРЗЖНЫ, -ая, -ае. Такі шырокі, -і, ж. Воінская б.
ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. бедушскі, -ая,
БЕЗЗМЯСТОЎНЫ, -ая, -ае. Бедны душто не відаць берагоў; неаглядны, бязмежны.
-ае.
Безбярэжная пустыня. Безбярэжнае мора. || мкамі, нецікавы. Б. артыкул. || наз. беззмяБЁЖАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. Частоўнасць,
-і, ж.
лавек, які пакінуў месца свайго жыхарства з наз. безбярэжнасць, -і, ж.
БЕЗЗЯМЕЛЛЕ, -я, «. Адсугнасць або неБЕЗВГГАМІННЫ,
-ая,
-ае.
У
якім
адпрычыны вайны або якога-н. бедства. || ж.
дахоп зямлі для вядзення сельскай гаспадаркі.
бежанка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. сутнічаюць вітаміны. Б. прадукт.
БЕЗЗЯМЁЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не мае
БЕЗВЫНІКОВЫ,
-ая,
-ае.
Які
не
дае
жабежанскі, -ая, -ае. Бежанскія фурманкі.
зямлі для вядзення сельскай гаспадаркі.
даных
вынікаў;
беспаспяховы.
||
наз.
безвыБЕЗ, прыназ. з Р. 1. Указвае на адсутнасць
БЕЗНАДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. Які не падае
каго-, чаго-н. Б. праўды веку не пражывеш ніковасць, -і, ж.
надзеі на што-н. Б. хворы. Безнадзейнае стаБЕЗГАЛОВЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае га- новішча. || наз. безнадзейнасць, -і, ж.
(прыказка). 2. Паказвае, што дзеянне адбываецца без удзелу каго-н., чаго-н. Працаваць б. лавы, пазбаўлены галавы. Б. селядзец. 2. пеБЕЗНАЗОЎНЫ, -ая, -ае. Які не мае назвы.
памонніка. 3. Ужыв. пры словах, што абазна- ран. Няхемлівы, рассеяны, неразумны (разм.)Безназоўнае возера. \\ наз. безназоўнасць, -і, ж.
чаюць меру, час, колькасць. Б. 20 сантыме- || наз. безгаловасць, -і, ж. (да 2 знач).
БЕЗРАЗВАЖНАСЦЬ, -і, ж. 1. гп. безразваБЕЗГАЛОСЫ, -ая, -ае. Які мае дрэнны, жны. 2. Схільнасць да неабдуманых учынкаў.
траў 3 метры. Б. чвэрці гадзіна. 4. 3 некаторымі назоўнікамі утварае прыслоўныя спалу- слабы голас. Безгалосая спявачка. || наз. безБЕЗРАЗВАЖНЫ, -ая, -ае. Такі, паводзіны
чэнні, якія выражаюць спосаб дзеяння. Пра- галосасць, -і, ж.
якога не кантралююцца розумам, развагай. Б.
БЕЗГАСПАДАРЛІВЫ, -ая, -ае. Які не ўмее ўчынак. || наз. безразаажнасць, -і, ж.
цаваць б. адпачынку. Бегчы б. аглядкі. 0 Без
жартаў (разм.) — сур'ёзна, не жартуючы. He разумна весці гаспадарку, неэканомны. Б.
БЕЗРАЗМЁРНЫ, -ая, -ае. Які набывае пабез гэтага (разм.) — i гэта бывае. He без тжго кіраўнік. || наз. безгаспадарлівасць, -і, ж.
трэбны размер пры нацягванні, эластычны
БЕЗГАСПАДАРНЫ, -ая, -ае. Які не мае (звычайна гтра шкарпэткі, панчохі). Безразме(разм.) — бывае i так.
БЕЗ... (без'..., бес...; у першым складзе пе- гаспадара, які нікому не належыць. Безгаспа- рныя калготкі.
БЕЗРУКАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -кавак,
рад націскам бяз..., бяз*..., бяс...), прыстаўка. дарная маёмасць. || наз. безгаспадарнасць, -і,
ж. Куртка або кофта без рукавоў. Цёплая б.
Служыць для ўтварэння: 1)прыметнікаў ад ж.
БЕЗГАСПАДАРЧЫ, -ая, -ае. Toe, што i
БЕЗУДЗЁЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не прымае
назоўнікаў у знач. пазбаўлены чаго-н., які не
мае чаго-н., напр. беззямельны, без'языкі, безгаспадарлівы. || наз. безгаспадарчасць, -і, ніякага ўдзелу ў чым-н.; абыякавы да ўсяго.
ж.
Безудзельныя адносіны да чаго-н. || наз. безубеспрытульны; бяздымны, бяз'ядзерны, бяссэнБЕЗГРАШОВЫ, -ая, -ае. Які ажыццяўля- дзельнасць. -і, ж.
савы; 2) назоўнікі з канчаткамі -е, -а, або
БЕЗУЛАДДЗЕ, -я, н. Адсутнасць дзяржаўсуфіксамі -асць-, -іца-, якія азначаюць адсу- ецца без грошай, шляхам безнаяўных або нанай або мясцовай улады. Перыяд безуладдзя.
тнасць або недахоп чаго-н., напр. беззямелле, туральных разлікаў. Б. разлік.
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БЕЛАКРОЎЕ, -я, н. Захворванне крыві,
звязанае з павелічэннем колькасці белых
крывяных цельцаў — лейкацытаў, лейкоз. ||
прым. беламроўны, -ая, -ае.
БЕЛАКЎРЫ, -ая, -ае. Са светла-русымі ваБЕЗУЛАДНЫ, -ая, -ае. Які не мае ўлады ласамі. Белакурая дзяўчынка.
або страціў яе. Б. кіраўнік.
БЕЛАРЎСЫ, -аў, адз. -рус, -а, м. УсходнеБЕЗУМОЎНЫ, -ая, -ае. 1. He абмежаваны славянскі народ, які складае асноўнае наўмовамі; безагаворачны. Безумоўнае падпарад- сельнішва Рэспублікі Беларусь. || ж. бекаванне. 2. Бясспрэчны, несумненны. Безумоўная перамога. \ наз. безумоўнжсць, -і, ж. ларусжж, -і, ДМ -русцы, мн. -і, -сак. || прым.
беларускі, -ая, -ае. Беларуская мова.
БЕЗУПЬШНЫ, -ая, -ае. Пастаянны, бесБЕЛАРЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, м.
перапынны. Б. шум. || наз. безупыннасць, -і,
i ж. (разм.). Чалавек, які цураецца фізічнай
Ж.
БЕЗЫДЗЙНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены ідэй- працы, наогул цяжкай работы.
БЕЛАРЫБІЦА, -Ы, МН. -Ы, -біц, ж. Рыба
насці, беспрынцыповы. Б. кінафільм. \\ наз.
сямейства ласасёвых.
безыдэйнасць, -і, ж.
БЕЛАСНЁЖНЫ, -ая, -ае. Вельмі белы. БеБЕЗЫМЁННЫ, -ая, -ае. Які не мае імя,
назвы або яны не вядомыя. Б. персанаж. ласнежная саронка.
БЕЛАСТВОЛЫ, -ая, -ае. 3 белым ствалом.
Безыменная даліна. 0 Безыменны палец — 4-ы
Беластволыя бярозы.
палец рукі, t паміж сярэднім i мезенцам. ||
БЕЛАСЦЁННЫ, -ая, -ае. 3 белымі сцепрым. безымешшсць, -і, ж.
БЕЗЫНІЦЫЯТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Які не намі. Б. палац.
БЕЛАТВАРЫ, -ая, -ае. 3 вельмі белым твапраяўляе ініцыятывы; пасіўны. Б. кіраўнік. ||
наз. безшгіцыятыўнасць, -і, ж.
рам. Белатварая паненка.
БЕЗЗ, нескл., н. Лёгкае пірожнае з узбітых
БЕЛАШВАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
яечных бялкоў i цукру. Торт б.
ж. Жанчына, якая шые бялізну.
БЕЗ'ЯЗЬІЮ, -ая, -ае. 1. Які не валодае моБЕЛАШВЁЙНЫ, -ая, -ае. Які звязаны з
вай, нямы. 2. перан. Які не ўмее добра, сва- шыццём бялізны. Белашвейнае атзлье.
бодна гаварыць. || наз. без'языкжсць, -і, ж.
БЕЛЕТРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
БЕЙСБАЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Пісьменнік — аўтар белетрыстычных твораў.
Спартсмен, які займаецца бейсболам; ігрок у || ж. белеірыстші, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
бейсбол. 1 ж. бейсбалпсткя, -і, ДМ -тцы, мн.
БЕЛЕІТЬкСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Апа-і, -так. || прым. бейсбалкцгі, -ая, -ае.
вядальная мастацкая літаратура. || прым. беБЕЙСБОЛ, -у, м. Спартыўная камацдная летрысплны, -ая, -ае.
гульня з мячом i бітой, a таксама адпаведны
БЕЛІЗНА, -ы, ж. Яркі, чыста белы колер
від спорту. || прым. бейсбольны, -ая, -ае.
чаго-н. Б. снягоў.
БЕКЁША, -ы, мн. -ы, -кеш, ж. (уст.). ВерБЕЛУЖЬІНЫ гл. бялуга.
хняя мужчынская вопратка, падбітая футрам,
БЕЛУШЬІНЫ гл. бялуха.
са зборкамі ў таліі.
БЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які мае колер снегу,
БЕКОН, -а, м. Прасоленая або правэнджаная свініна асобага прыгатавання. || прым. крэйды. Б. конь. Белая бяроза. 2. Светлы,
ясны. Белыя ночы. 3. У першыя гады Савебеконны, -ая, -ае.
БЕЛА... / БЕЛА-... Першая частка склада- цкай улады: контррэвалюцыйны. Разгром беных слоў у знач.: 1) белы (у 1, 2 i 4 знач.), лых (наз.). 4. Які мае белы к о л ^ скуры (пра
налр. белагаловы, белавусы; 2) белы, з белага pacy). O Белае мяса — цяляціна або курынае
(у 1 знач.), напр. беламармуровы, беласнежны;мяса. Белая гжрачка — цяжкае псіхічнае за3) белы (у 1 знач.) у спалучэнні з іншым хворванне ў выніку алкагалізму. Белы біасобным колерам, напр. бела-блакітны, бела- лет — пасведчанне аб няздольнасці выконзялёна-чырвоны; 4) які мае адносіны да белых вадь ваеннаю службу. Белы верш — верш без
(у 3 знач.), напр. белагвардзеец, белаэмігрант. рыфмы. 0 Сярод белага двя (разм.) — удзень,
БЕЛАБАРОДЫ, -ая, -ае. 3 белай барадой. днём.
БЕЛЬВЕД^Р, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікая
Б. дзед.
БЕЛАБІЛЁТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). вежа над будынкам як архітэктурнае ўпрыгоЧалавек, які мае белы білет як няздольны жанне або альтанка, павільён на ўзвышаным
месцы. Палац з бельведэрам.
несці вайсковую службу.
БЕЛЫІЙЦЫ, -аў, адз. белыіец, -'ійца, м.
БЕЛАБОЮ, -ая, -ае. 3 белымі бакамі. БеАсноўнае насельніцтва Бельгіі. || ж. бельпйка,
лабокая сарока.
БЕЛАБРЬІСЫ, -ая, -ае (разм.). 3 вельмі -і, ДМ -'ійцы, мн. -і, -гіек. || прым. бельпйскі,
светлымі бровамі, валасамі, вейкамі. Б. хло- -ая, -ае.
БЕЛЬЭТАЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Другі папец. I наз. белабрысасць, -і, ж.
БЕЛАВЬІ, -ая, -óe. Перапісаны начысга. Б. верх у дамах-асабняках. 2. Ярус у тэатры непасрэдна над партэрам або амфітэатрам. ||
экззмпляр рукапісу.
БЕЛАГАЛОВЫ, -ая, -ае. Які мае светлыя прым. бельэтажіш, -ая, -ае.
БЕЛЯШЬІ, -оў, адз. бяляш, беляша, м.
або сівыя валасы.
БЕЛАГВАРДЗЁЕЦ, -дзейца, мн. -дзейцы, Невялікія круглыя адкрытыя піражкі з мя-дзейцаў, м. У гады грамадзянскай вайны: сной начынкай.
БЕМОЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (спец.). Нотны
члсн белай гвардыі — рускіх ваенных
фарміраванняў, што змагаліся супраць саве- знак, які азначае паніжэнне гуку на паўтона.
цкай улады. || прым. белагвардзейсжі, -ая, -ае. || прым. бемолыіы, -ая, -ае.
БЕНЕЦЫЕДІН, -У, м. Адзін з гатункаў
БЕЛАГРЎДЫ, -ая, -ае. У якога белыя
французскага лікёру. || прым. бенсдыкіцішвы,
грудзі. Белагрудыя ластаўкі.
БЕЛАГРЫВЫ, -ая, -ае. 3 белай грывай. -ая, -ае.
БЕНЕФІС, -у, мн. -ы, -аў, м. Спектакль у
Белагрывыя коні.
БЕЛАДОННА, -ы, ж. Ядавітая расліна з гонар або на карысць аднаго з яго
чорнымі ягадамі, a таксама лякарства, прыга- ўдзельнікаў. || прым. бенефісны, -ая, -ае.
таванае з карэння i лісця гэтай расліны.
БЕНЕФІЦЫЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў,
БЕЛАДРЭЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ста- м. Артыст, які іграе ў сваім бенефісе або на
ляр, які вырабляе простую непаліраваную мэ- карысць якога даецца бенефіс. || ж. бебліо з дрэва.
нефшыпггкж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.

БЕЗ—БЕС

БЕНЗА... Першая частка складаных слоў у
знач. бензінавы, які адносііша да бензіну,
напр. бензабак, бензакалонка.
БЕНЗАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Аўтацыстэрна для перавозкі бензіну i іншага вадкага паліва. I прым. бевзавозны, -ая, -ае.
Б Е Н З А З А П Р А Ў Ш Ч Ы К , -а, мн. -і, -аў,

м.

Аўтацыстэрна, абсталяваная для запраўкі аўтамашын, самалётаў, танкаў.
БЕНЗІН, -у, м. Бясколерная гаручая вадкасць, якая атрымліваецца пры перагонцы
нафгы. || прым. бензшавы, -ая, -ае.
БЕНЗОЛ, -у, м. Бясколерная гаручая вадкасць са своеасаблівым
пахам, якая
атрымліваецца пры сухой перагонцы вугалю,
нафты i выкарыстоўваецца ў хімічнай прамысловасці. || прым. бензолавы, -ая, -ае.
БЕНУАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ніжні ярус ложаў у тэатры, які размешчаны на ўзроўні партэра. || прым. бенуарны, -ая, -ае.
БЁРАГ, -а, М -разе, мн. берагі, -оў, м. 1.
Край, паласа зямлі каля вадаёма. Пясчаны б.
2. Суша (у процілегласць вадзе). Спісацца на
б. 3. Край тканіны. Б. палатна. 4. Верхні
край якой-н. пасудзіны. Вядро вады роўна з
берагамі. || памянш. беражок, -жка, мн. -жкі,
-жкоў, jw. (да 1, 3 i 4 знач.). || прым. берапшы,
-ая, -óe. 0 Прыстжць да берага (разм.) —
знайсці якое-н. месца для пастаяннага жыцця.
БЕРАГЧЬІ, -рагу, -ражэш, -ражэ;^ -ражом,
-ражаце, -рагуць; бярог, берагла, -лб; -ражы;
зак., каго-што. 1. Беражліва расходавадь; марна не траціць. Б. здароўе. Б. кожную капейку.
2. Клалатліва ахоўваць каго-, што-н., засцерагаць ад чаго-н. Б. тайну. Б. дзіця.
БЕРАІЧЬІСЯ, -раг^ся, -ражэшся, -ражэцца; -ражомся? -ражацеся, -рагуцца; бярогся,
бераглася, -лося; -ражыся; незак., каго-што.
Быць асцярожным, засцерагаць сябе ад каго-,
чаго-н. Б. ад прастуды.
БЕРАЖЛІВЫ, -ая, -ае. Які беражліва
адносіцца да маёмасці, эканомны. Б. гаспадар. || наз. беражлівасць, -і, ж.
БЕРАСГОВЫ гл. бяроста.
БЕРАСЦЙНКА1, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Каробка, сплеценая з бяросты.
БЕРАСЦЙНКА2, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Лясная пеўчая птушка атрада вераб'іных;
зяблік. | прым. берасцянкавы, -ая, -ае.
БЕРАСЦЙНЫ гл. бяроста.
БЕРВЯНО, -а, мн. бярвёны / (з ліч. 2, 3, 4)
бервяны, бярвёнаў, н. Ачышчаны ад галін i
сучча ствол зрэзанага без верхавіны дрэва або
яго частка. Тоўстыя бярвёны. || памянш. бярвенця, -а, мн. -ы, -аў, н.
БЕРГАМОТ, -а, М -моце, м. Гат^нак сакавітых салодкіх груш. || прым. бергамотжвы, -ая,
-ае.
БЁРКАВЕЦ, -каўца, м. Старая руская мера
вагі, роўная 10 пудам.
БЁРКУТ, -a, М -куце, мн. -ы, -аў, м. Драпежная птушка сямейства ястрабіных; буйная
парода арлоў. Паляеанне з беркутам. || прым.
беркуцшы, -ая, -ае.
БЕРКУЦЯНЙ i БЕРКУЦЯНЁ, -няці, мн.
-няты, -нят, н. Птушаня беркута.
БЕР^ЙТАР, -а, мн. -ц, -аў, м. (спец.). 1.
Аб'ездчык верхавых коней. 2. Спецыяліст, які
вучыць верхавой яздзе. || прым. берэйтарскі,
-ая, -ае.
БЕРЗТ, -a, М -рэце, мн. -ы, -аў, м. Круглая мяккая шапачка без казырка. Мужчынскі
б. || памянш. берэцік, -а, мн. -і, -аў, м. || прым.
берэтны, -ая, -ае.
БЕС..., прыстаўка (гл. без...) Пішацца замест «без» перад глухімі зычнымі, напр. бескарысны, бесклапотны, бяссонніца.
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БЕСКАЗЬІРКА, -i, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, далы. Беспасапяхоеыя пошукі. \\ наз. беспжсж. Шапка з цвёрдым аколышам без казырка. пяховасць, -і, ж.
БЕСПЕРАБОЙНЫ, -ая, -ае. Які адбываецМатросы ў белых бесказырках.
БЕСКАНЁЧНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. бесканеч- ца без перабояў, рытмічна. Бесперабойнае заны. 2. Уяўная велічыня, большая за ўсякую беспячэнне. || наз. бесоержбойшісць, -і, ж.
БЕСПЕРАПЬІННЫ, -ая, -ае. Які адбыва- неўміручы (высок.^). Б. подзвіг. Бессмяротнае
зададзеную.
БЕСКАНЁЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае па- ецца без перапынкаў. Б. гул матораў. Дождж імя. || наз. бессмяротнасць, -і, ж.
БЕСТАКТОЎНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. бестачатку i канца; бязмежны. Бесканечная сусвет- ідзе бесперапынна (прысл). || наз. беспектоўны. 2. Бестактоўны ўчынак. He дазволіць
ная прастора. Б. дроб (дроб з неабмежаванай ріпыннісдь, -і, ж.
БЕСПЕРАСАДАЧНЫ, -ая, -ае. He звязаны бестактоўнасці.
колькасцю дзесятковых знакаў; спец.). 2.
БЕСГАКТОЎНЫ, -ая, -ае. Які не
Празмерна доўгі, бясконцы. Бесканечмыя далі. з перасадкай; які адбываецца без перасадак.
прьггрымліваецца такту ў абыходжанні з
Б. рэйс.
Бесканечныя перагаворы.
людзьмі. Бестактоўныя паводзіны. || наз. бесБЕСКАНТРОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які нікім не
БЕСПЕРАШКОДНЫ, -ая, -ае. Які не мае
кантралюецца. Бескантрольная дзейнасць. || перашкод, не звязаны з імі. Б. выезд. \\ наз. тактоўшсць, -і, ж.
БЕСТАЛКОВЫ, -ая, -ае. 1. Някемлівы, туназ. бескштральнасць, -і, ж.
бесперашжодшсць, -і, ж.
паваты. Б. чаяавек. 2. Бязладны, бессістэмны,
БЕСКАНФЛІКТНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены
БЕСПЕРСПЕКТЬкЎНЫ, -ая, -ае. Пазбаў- хаатычны. Б. адказ вучня. || наз. бесталкоканфлікту (канфліктаў). Бесканфліктная сіту- лены перспектыў, будучага. Б. план. \ наз. васць, -і, ж.
ацыя. || наз. бесканфліктшсць, -і, ж.
бесперспектыўнасць, -і, ж.
БЕСГАЛКОЎШЧЫНА, -ы, ж. ( разм. неаБЕСКАРЬІСЛІВЫ, -ая, -ае. Які не звязаны
БЕСПРАБЎДНЫ, -ая, -ае. 1. Пра сон: моАдсутнасць толку ў чым-н.; дрэнная
з асабістай выгадай. Б. чалавек. Б. ўчынак. || цны, працяглы. Спаць беспрабудна (прысл.)- дабр.).
арганізацыя якой-н. справы, неразбярыха.
наз. бесжарыслімсць, -і, ж.
2. перан. Пра п'яніц, п'янства: нястрымны,
БЕСТСЁЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. ПапулярБЕСКАРЬІСНЫ, -ая, -ае. Які не пры- непрабудны. Б. п'яніца. || наз. беспрабуднжсць, ная кніга, якая раскупляецца хутчэй за
носіць ніякай карысці; дарэмны. Б. занятак. || -і, ж.
іншыя. Гэтыраман — першы б.
наз. бескірыснасць, -і, ж.
БЕСПРАДМЁТНЫ, -ая, -ае. Які не мае
БЕСТУРБОТНЫ, -ая, -ае. Toe, што i бесБЕСКАСЦЁВЫ, -ая, -ае. Які не мае кас- пэўнай мэты; без зместу. Беспрадметныя клапотны. || наз. бестурботнасць, -і, ж.
цяка, касцей.
спрэчкі. || наз. беспрадметшсць, -і, ж.
БЕСТЭРМШОВЫ, -ая, -ае. Які не абмеБЕСКВАТЗРНЫ, -ая, -ае. Які нс мае кваБЕСПРАСВЁТНЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі цё- жаваны тэрмінам. Б. пашпарт. Бестэрміновае
тэры.
мны; бясконцы (пра дождж, цемру i пад.). карыстанне. || наз. бестэрміновасць, -і, ж.
Беспрасветная ноч. 2. перан. Вельмі сумны,
БЕСКЛАПОТНЫ, -ая, -ае. Які не праяўБЕСХАРАЁТАРНЫ, -ая, -ае. Бязвольны;
ляе клопату, турбот пра свае справы, паво- без надзеі на што-н. лепшае. Б. сум. || наз. які лёгка паддаецца чужому ўздзеянню. Бесдзіны i пад. Б. чалавек. \\ наз. бесклшюпшсць, беспрасвепшсць, -і, ж.
характарная асоба. || наз. бесхжрактаршсць,
БЕСПРАЦОЎЕ, -я, н. Наяўнасць беспра- -і, ж.
-і, ж.
БЕСКУЛЬТЎР'Е, -я, н. (разм.). Тос, што i цоўных. Рост беспрацоўя.
БЕСХРЫБЁТНЫ, -ая, -ае. Які не мае
БЕСПРАЦОЎНЫ, -ая, -ае. Які не мае ра- цвёрдага характару, пэўнай лініі паводзін;
бескультурнасць.
БЕСКУЛЬТЎРНАСЦЬ, -і, ж. Адсугнасць боты; пазбаўлены магчымасці атрымліваць беспрынцыповы. І| наз. бесхрыбетшсць, -і, ж.
пастаянны заработак. Беспрацоўныя рабочыя. БЕСЦЫРЫМОННЫ, -ая, ае. Які выусякай культуры, культурнасці.
БЕСПАВАРОТНЫ, -ая, -ае. Канчатковы, Дапамога бсспрацоўным (наз.).
ходзіць за межы ветлівасці, не прьгфымліваякі не будзс зменены. Беспаваротнае рашэнне. БЕСПРАЦ^НТНЫ, -ая, -ае. На які не ецца агульнапрынятых норм паводзін; развязналічваюцца працэнты. Беспрацэнтная па- ны. || наз. бесцырымоннасць, -і, ж.
|| наз. бесшшаротшсць, -і, ж.
БЕСПАВЁТРАНЫ, -ая, -ае. He запоўнены зыка.
БЕСЧАЛАВЁЧНЫ, -ая, -ае. Які не мае
БЕСПРЫНЦЫПОВЫ, -ая, -ае. Які не мае літасці, жорсткі, люты. Бесчалавечныя аднопаветрам. Беспаветраная прастора.
ніякіх
прынцыпаў,
пазбаўлены
маральных
БЕСПАДСТАЎНЫ, -ая, -ае. Які не мае пад
сіны. || наз. бесчалавечшісць, -і, ж.
сабою падстаў; нічым не абгрунтаваны. Бес- асноў. Б. чалавек. || наз. беспрынцьшовасць, -і,
БЕСШАБАШНЫ, -ая, -ае (разм). Бестурж.
падстаўнае абвінавачванне. || наз. беспадботны, заліхвацкі, адважны. Б. хлопец. || наз.
БЕСПРЫТЎЛЫПК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
сгаўнасць, -і, ж.
бесшабапшасцк, -і, ж.
Беспрьггульнае (у 1 знач.) дзіця, падлетак, у
БЕСПАЗВАНОЧНЫ, -ая, -ае. Які не мае
БЕТАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш; -нуе; -нуй;
якога
няма
ні
бацькоў,
ні
хаты.
||
ж.
беспазваночніка. Беспазваночныя жывёлы. Атрад
-наваны; незак., што. Залаўняць бетонам. ||
прьпулыгіця,
-ы,
мн.
-ы,
-ніц.
беспазваночных (наз.).
зак. забетанаваць, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
БЕСПРЬГГЎЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае -наваны. || наз. беташшанне, -я, н.
БЕСПАКАРАНЫ, -ая, -ае. Які астаўся нені
бацькоў,
ні
прытулку;
бяздомны.
Беспрыпакараны. Прайсці бесгшкарана (прысл.). БесБЕТОН, -у, м. Будаўнічы матэрыял, атрыпакаранае злачынства. || наз. беспакарашсць,тульнае дзіця. 2. перан. Пазбаўлены налеманы з сумесі цэменту, вады, пяску, шчэжнага
догляду;
занядбаны.
Беспрытульная
-і, ж.
беню i пад., якая цвярдзее пасля ўкладкі. ||
БЕСПАМЫЛКОВЫ, -ая, -ае. Правільны, гасгшдарка. || наз. беспрытульнясць, -і, ж.
прым. бетонны, -ая, -ае.
БЕСПРЫЧЬІННЫ,
-ая,
-ае.
Які
не
мае
без памылак. Беспамшковае рашэнне. || наз.
БЕТОНАМЯШАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн -і,
ніякай
прычыны;
беспадстаўны.
Б.
смех.
||
наз.
беспамылковасць, -і, ж.
-лак, ж. Машына для механічнага перамешБЕСПАРАДАК, -дку, мн. -дкі, -дкаў, м. 1. беспрычыншісць, -і, ж.
вання сумесі пры вырабе бетону.
БЕСПРЭЦЭД^НТНЫ, -ая, -ае. Які не мае
Адсутнасць парадку. У хаце б. Валяцца ў бесБЕТОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
парадку. 2. мн. Масавыя народныя хваляванні прэцэдэнту, прыкладу ў мінулым. Б. выпадак. (разм.). Дарога, пакрытая бетонам.
ў форме пратэсту супраць улад. Беспарадкі ў || наз. беспрэцэдэнпшсць, -і, ж.
БЕТОНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
БЕСПЯРдЧНЫ, -ая, -ае. Які выконваецца спецыяліст па бетонных работах. || ж.
казармах.
БЕСПАРАДКАВЫ, -ая, -ае. 1. У якім няма без пярэчанняў. Беспярэчнае выкананне па- бетоншчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
парадку, бессістэмны. Беспарадкавыя награ- становы. || наз. беспярэчшсць, -і, ж.
БЕФСТРОГАНАЎ, нескл., м. Страва, прыБЕССАРД^ЧНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены гатаваная з невялікіх кавалачкаў мяса, тушамаджэнні будынкаў. 2. Неарганізаваны,
стыхійны. Беспарадкавая мітусня. \\ наз. бес- сардэчнасці, чуласці ў адносінах з людзьмі, ных у соусе.
бяздушны, жорсткі. Б. ўчынак. Бессардэчная БЕШМЁТ, -а, М -меце, мн. -ы, -аў, м. У
гшрадкавасць, -і, ж.
БЕСПАРОДНЫ, -ая, -ае. Непародзісты. жанчына. \\ наз. бессардэчшсць, -і, ж.
некаторых народаў Каўказа i Сярэдняй Азіі:
Беспародная жывёла. || наз. беспароднясць, -і, БЕССАРОМНІК, -а, мн. -i, -ay,f м. (разм.). верхняя доўгая мужчынская вопратка.
Бессаромны чалавек. || ж. бессаромніца, -ы,
ж.
БЗІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Дзівацтва,
БЕСПАРТЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які не з'яў- мн. -ы, -ніц.
капрыз. Гэты чалавек з бзікам.
БЕССАРОМНЫ, -ая, -ае. Які не мае соляецца членам якой-н. партыі. || наз. беспарБЗЫК, -у, м (разм.). Гук, які ўтвараецца
раму, нахабны. Бессаромныя паводзіны. || наз.крыламі насякомых у часе палёту; гудзенне.
тышшсць, -і, ж.
БЕСПАСАДАЧНЫ, -ая, -ае. Які ажыццяў- бессаромнасць, -і, ж.
Б. камароў.
ляецца без пасадак самалёта на прамежкавых
БЕССІСТЗМНЫ, -ая, -ае. He прыведзены
БЗЬІКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
пунктах. Б. пералёт.
ў пэўную сістэму. Бессістэмная лекцыя. Вы- (разм.)- Утвараць крыламі спецыфічны гук
БЕСПАСАЖНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. кладаць бессістэмна (прысл.). || наз. (гтра некаторых насякомых). || аднакр. бзыж(уст.). Бедная дзяўчына, якая выходзіла замуж бессістэлшасць, -і, ж.
нуць, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не. || наз. бзыкшше,
без пасагу.
БЕССМЯРОТНЫ, -ая, -ае. 1. Які ніколі -я, н.
БЕСПАСПЯХОВЫ, -ая, -ае. Які не гтры- не памірае, вечна жывы. Б. народ. 2. Які заБІБЛІЁГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыносіць поспеху, не дасягае пэўнай мэты; няў- стаецца назаўсёды ў памяці людзей, яліст у галіне бібліяграфіі.
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БІБ—БІЦ
БІПБЛІЯ, -i, ж. Збор духоўных кніг іудзейскай i хрысціянскай рзлігій. || прым. біблейскі,
-ая, -ае.
БІБШЯГРАФІЯ, - І , МН. - І , -фій, ж. 1. Навуковае, сістэматызаванае апісанне кніг i
іншых выданняў, зробленае па якой-н. прыкмецс. 2. Спіс кніг i артыкулаў па якім-н.
пытанні. Б. па гісторыі. || прым. бібліяграфічны, -ая, -ае.
БІБЛІЯТЗКА, -і, ДМ -тэцы, мн. -і, -тэк,
ж. 1. Усганова, якая збірае i захоўвае кнігі
для ірамадскага карыстання. Нацыянальная б.
Беларусі. 2. Збор кніг, якія з'яўляюцца прыватнай або ірамадскай уласнасцю, a таксама
памяшканне, дзе яны захоўваюцца. Б. вучонага. 3. Назва серыі кніг пэўнай тэматыкі. Б.
паэта. Б. настаўніка. || памянш. бібліятачжа,
-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. \\ прым.
біблйпэчны, -ая, -ае. Бібліятэчная справа.
БІБЛЮТдКАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік
бібліятэкі (у 1 знач.). || ж. бібліятэкарка, -і,
ДМ -сцы, мн. -і, -рак (разм.). || прым.
біблйпэкарскі, -ая, -ае.
БШЛІЯФІЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Аматар i
збіральнік асабліва рэдкіх i каштоўных кніг. ||
ж. бібдіяфшш, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак
(разм.). || прым. бібліяфільскі, -ая, -ае.
БШЛІЯФІЛЬСТВА, -а, н. Любоў да кніг,
захапленне збіральнштвам рэдкіх i каштоўных выданняў. || прым. бібліяфіільскі, -ая, -ае.
БІВАК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Прывал войск
па-за населеным пунктам для адпачынку ці
начлегу (гіст.). 2. Стаянка алыііністаў, турысгаў (спец.). || прым. бівжчны, -ая, -ае.
БІГУДЗІ, нескл., мн. Трубачкі для завіўкі
валасоў. Накруціць валасы на б.
Бі£... (у першым складзе перад націскам
бія...). Першая частка складаных слоў, якая
абазначае адносіны да арганічнага жыцця,
напр. біёлаг, біёніка, біялогія, біятокі.
БІЁГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Складальнік
чыёй-н. біяграфіі.
БГЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст у галіне біялогіі.
БІЁШКА, -і, ж. (спсц.). Навука, сумежная
з тэхнікай, якая рашае інжынерныя задачы
на падставе аналізу струюуры i жыццядзейнасці арганізмаў. || прым. біяшчны, -ая, -ае.
БІЗНЕС, -у, м. Прадпрыемніцкая эканамічная дзейнасць, якая прыносіць даход,
прыбытак. Зрабіць б. на чым-н. (атрымаць даход).
БІЗНЕСМЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Дзялок,
прадпрыемец; той, хто робіць бізнес на чымн. | прым. бізнесменскі, -ая, -ае.
БІЗОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Паўночнаамерыканскі дзікі бык атрада парнакапытных з доўгай мякхай поўсцю. || прым. бізонавы, -ая, -ае.
БІЗЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Плецены з раменных палосак арапнік або вітая з ільну, канапеяь пуга. 0 Голы як бізун (разм.) — пра
вельмі беднага чалавека. Усыпаць бізуноў
(разм.) — пакараць каго-н., адсцябадь.
БІЖЛАГА, -і, ДМ -лазе, мн. -і, біклаг, ж.
Невялікая драўляная ці металічная плоская
пасудзіна для вады. Салдацкая б. || прым.
біклажны, -ая, -ае.
БІКФОРДАЎ: бікфордаў пшур — вогнеправодны (з парахавой сарцавінай) шнур для
выбухаў.
БІЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Унутраная ўдарная частка звона; язык. 2. Падвешаны кавалак жалеза, рэйкі для падачы сігналаў. 3.
Верхняя скразная планка або жардзіна ў поручнях лссвіцы, мосце i пад.

БІЛЁТ, -а, М -леце, мн. -ы, -аў, м. 1. Дакумент, які дае права карыстацца чым-н. за
плату. Б. у кіно. Праязны б. 2. Дакумент, які
сведчыць аб прыналежнасці каго-н. да палітычнай або грамадскай арганізацыі. Прафсаюзны б. 3. Папяровы грашовы знах.
Крэдытны б. 4. Лісгок з якім-н. тэкстам.
Экзаменацыйны б. Запрашальны б. || прым.
білетны, -ая, -ае (да 1 знач.).
БІЛЕЦЁР* -а, мн. -ы, -аў, м. Каніралёр,
які правярае ўваходныя білеты. || ж. білецёрка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.). Ц прьш.
білецерскі, -ая, -ае.
БІЛІНГВІЗМ, -у, м. Двухмоўе — валоданне i папераменнае карыстанне адной i той жа
асобай дзвюма рознымі мовамі.
БІЛЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Лік, роўны тысячы мільёнаў (мільярду) у рускай, французскай i амерыканскай сістэмах падліку або
мільёну мільёнаў (тысячы мільярдаў) у нямецкай i англійскай сістэмах. || прым. більёшш,
-ая, -ае.
БІЛЬЙРД, -а, М -дзе, м. 1. Гульня шарамі
i спецыяльным кіем на прызначаным для гэтай гульні стале. Гуляць у б. 2. Стол, абцягнуты сукном з бартамі i лузамі для гэтай
гульні. || прым. більярдны, -ая, -ае.
БШОКЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Ручная аптычная прылада з дзвюх паралельна злучаных падзорных труб для разглядвання аддаленых
прадметаў. Тэатральны б. Палявы б. || прым.
біноклевы, -ая, -ас.
БШОМ, -а, м. Алгебраічны вьфаз, які ўяўляе сабой суму або розніцу адначленаў; двухчлен.
БШТ, -у, М -нцс, мн. -ы, -оў, м. Марлевая
стужка для перавязкі ран, пераломаў i пад.
Перавязаць рану бінтам. Ц гшмянш. бшшк, -у,
мн. -і, -аў, м. | прым. бінташ, -ая, -óc. Бінтавая павязка.
t БШТАВАЦЬ, -тую, -тусш, -тус; -туй; -таваны; незак., каго-што. Перавязваць бінтам. ||
зак. зжбіігтшць, -тую, -тусш, -тус| -туй; -таваны. || звар. біітвшцйі, -туюся, -туешся, -туецца; -туйся; зак. забівтжжацца, -туюся, -тусшся, -тусіша; -туйся. || наз. бінтіванве, -я, н.
i бінгоўкж, -і, ДМ -ўіш, ж.
БШЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Самалёт, які
мае дзве плоскасці (крылы^, размешчаныя
адна пад другой. | прым. біплжнавы, -ая, -ае.
БІРЖА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Установа для
заключэння фінансавых, камерцыйных здзелак. Валютная б. Таварная б. 2. Склад лесаматэрыялаў, драўніннай сьфавіны (спец.). 3.
Вулічная стаянка рамізнікаў (уст.). O Біржа
працы — дзяржаўная пасрэдніцкая ўстанова
па найму рабочай сілы. || прым. біржжвы, -ая,
-ое.
БІРЖАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Біржавы дзялок.
БІРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж 1. Невялікая дошчачка або кавалак кардону з
надпісам (на таварах, на багажы i пад.). Б. на
чамадане. 2. Палачка або дошчачка, на якой
нарэзамі вёўся ўлік чаго-н. (уст.). 3. перан.
Характарыстыка (звычайна адмоўная), якая
даецца каму-н. па шаблону. || прым. шродш,
-ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
БІРУЗА, -ы, ж. Каштоўны камснь, нспразрысты, блакітнага або зеленаватага колеру. || прым. бірузовы, -ая, -ае. Б. пярсцёнак.
Бірузовыя хвалі (колерам падобныя на бірузу).
БІРЎЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж.
1. Падвсска на ланцужку кішэннага гадзінніка, бранзалета i пад. ях упрыгожаннс. 2.
толькі мн. -і, -лск. Гульня, якая заключаецца
ў тым, каб з кучкі маленькіх точаных фігурак
з дрэва (бірулек) дастаць адну за адной, не
зварухнуўшы астатніх. 0 Гуляць у бірулыі

(разм. неадабр.) — займацца пустымі справамі, марна траціць час.
БІС, выкл. Выгук (у тэатры, на канцэрце),
які выражае просьбу публікі паўтарыць выкананы нумар. На б. праспяваць арыю Ленскага.
БІСЕКТРЬІСА, -ы, мн. -ы, -рыс, ж. У матэматыцы: прамая лінія, якая ідзе з вяршыні
вугла i падзяляе яго папалам.
БІСЕР, -у, м., зб. Дробныя шкляныя або
металічныя каляровыя пацеркі, якія ўжываюцца для расшыўкі адзення. Вышываць бісерам. Сыпаць б. перад свіннямі (перан.: дарэмна
гаварыць аб чым-н. ці даказваць што-н. невуку). || прым. бісерны, -ая, -ае. Б. почырк (перан.: вельмі дробны).
БІСЕРЫНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж. Асобнае
зсрне біссру. || памянш. бісерышш, -і, ДМ
-нцы, мн. -і, -нак, ж.
БІСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; зак.
i незак., штпо i без dan. Выканаць (выконвадь)
на біс.
БІСКВІТ, -у, М -віце, мн. -ы, -аў, м. Пульхнае салодкае печыва з цеста, у якое пакладзена шмат жаўткоў i бялковай пены. || прым.
бісквітны, -ая, -ае. Бісквітнае пірожнае.
БГГА, -ы, ДМ біце, мн. -ы, біт, ж. Прадмет, якім б'юць у некаторых гульнях (напр.
пры гульні ў гарадкі).
БІТВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (высок.). Бой. Б.
за вызваленне Мінска.
БІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. У картачнай гульні — карты, узятыя большай або
казьфнай картай.
БГПЙ, -оў, адз. біток, -тка, м. Круглыя кахлеты з адбіўнога або сечанага мяса. Б. ў смятане.
БГГКОМ: бітеом шбпы (разм.) — напоўнены тах, што вельмі цесна. Аўтобус бітком
набіты.
БГГОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Металічная або
пластмасавая пасудзіна цыліндрычнай формы
з накрыўкай. Малонны б. \\ прым. бггошш, -ая,
-ае.
БІТЫ, -ая, -ае. 1. Забіты, зарэзаны; насіраляны (пра дзічыну). Б. еяпрук. 2. Разбіты
на кавалкі, расколаты. Бітая пасуда. 3. Валены. Бітыя валёнкі. 0 Бітая гадзіна
(разм.) — доўгі час, больш за гадзіну. Бггая
дарога — уезджаная дарога.
БІЎШ, -яў, адз. йвень, йўня, м. Всльмі
развітыя іклы ці разцы ў некаторых млекакормячых. Б слана.
БІФШТдКС, -у, мн. -ы, -аў, м. Кавалак
абсмажанай ялавічыны (з сярэдняй часткі
хрыбта тушы).
БІЦЦА, б'юся, б'ешся, б'ецца; б'ёмся,
б'яцеся, б'юцца; б'іся; незак. 1. Наносіць пабоі, распачьшаць бойку. Хлапчукі б*юцца. 2.
Весці бой, змагацца. Б. з ворагам. 3. Ударацца
аб што-н., у што-н. Б. галавой аб сцяну. 4.
Калаціцца, кідацца. Б. ў знямозе. 5. без дап.
Пульсаваць (пра сэрца, кроў). Сэрца б'ецца. б.
перан., над чым, з кім-ным i без дап. Прыкладаць намагаюгі для дасягнення чаго-н. Б. над
рашэннем задачы. 7. Разбівацца (пра шкло,
пасуду). Крышталь б'ецца. 0 Біцці аб заклад
(разм.) — ісці ў заклад з кім-н. на ірошы або
на што-н. іншае. Біцца як рыба аб лёд
(разм.) — гараваць, жыць у цяжкіх умовах. ||
зак. пабіцца, -б'юся, -б'ешся, -б'ецца; -б'ёмся, -б'яцеся, -б'юцца| -біся (да 1, 2, 3, 4 i 5
знач.) || наз. біццё, -я, н. (да 5 знач.) / бой,
бою, М у баі, мн. баі, баёў, м. (да 2 знач.).
БІЦЬ, б*ю, б'еш, б'е; б'ём, б'яце, б'юць;
бі; біты; незак. 1. Удараць, стукаць. Б. кувалдай. Святло б'е ў вочы (перан.)- 2. у што.
Ударамі ўтвараць гукі. Б. у бубен. 3. што i без
дап. Ударамі адзначаць што-н., гучаць, вызвоньваць, званіць. Гадзіннік б'е. 4. што. Ударамі, гукамі абазначаць што-н. Б. трывогу. Б.
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БІЯТЛОН, -а, м. Спартыўныя спаадбой. 5. каго (што). Наносіць удары, збіваць
каго-н. Б. гарээу дубцом. б. каго-што. На- борнііггвы, у якіх лыжная гонка спалучаецца
носіць паражэнне. Б. ворага. 7. каго (што). са стральбой з вінтоўкі на некалькіх агнявых
Забіваць каго-н. (жывёлу, птушак i пад.)- Б. рубяжах. I прым. біятлонны, -ая, -ае.
цюленяу. 8. што. Разбіваць, раздрабняць. Б.
БІЯТОКІ, -аў, адз. біяток, -у, м. (спец.).
БЛАКНОТ, -а, М -ноце, мн. -ы, -аў, м.
пасуду. Б. каменне. 9. Страляць, абстрэльваць. Электрычныя напружанні ў органах, тканках
Біоць гарматы па акопах. Стрэльба добра б'е. i асобных клетачных элементах жывых ар- Залісная кніжка з адрыўнымі лістамі. || прым.
блакнотны, -ая, -ае. Блакнотныя лісткі.
10. У спартыўных гульнях — накіроўваць у ганізмаў.
БЛАНДЗІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Светлавацэль; пазбаўляць удзеяу ў гульні. Б. па вароБЛАГА, безас. у знач. вык. 1. Пра дрэнныя,
тах. Б. ферзя. 11. перан. Едка высмейвадь, неспрыяльныя абставіны. Жывецца не б. 2. лосы мужчына. || ж. блаядзінка, -і, ДМ -нцы,
крытыкаваць. Словы паэта біоць па бюра- Пра цяжкі фізічны або душэўны стан каго-н. мн. -і, -нак.
кратызму. 12. (/ / 2 ас. не ўжыв.), каго (што). Чалавеку зрабілася б.
БЛАНК, -а, мн. -і, -аў, м. Ліст паперы з
Трзсці (пра хваробу, страх i пад.; разм.)- КаБЛАГАВЁШЧАННЕ, -я, н. Адно з весна- друкаваным загалоўкам установы, прадпрышаль б'е. 13. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Імкліва вы- вых хрысціянскіх свят. || прым. бла- емства або з часткова надрукаваным тэкстам,
цякаць адкуль-н. Струмень б'е. Жыццё б'е пшешчанскі, -ая, -ае.
астатняя частка якога запаўняецца пры неаб(перан.). 14. што. Вырабляць пэўным спосаходнасці. Тэлеграфны б. || прым. бланкавы, -ая,
БЛАГАСЛАВЁННЫ, -ая, -ае (высок). Ва- -ае.
бам. Б. масла. Б. валёнкі. 0 Бібікі (лынды) біць
(разм. неадабр.) — гультаяваць, бяздзей- рты падзякі, хвалы, захаплення; шчаслівы,
БЛАТ, -у, М блаце, м. 1. Умоўная мова
нічаць. Біць крьйгіцай — бурна развівацца. багаты. Б. час. Б. край.
(арго) злодзеяў. 2. Знаёмствы, сувязі, якія моБЛАГАСЛАВІЦЬ, -слаўлю, -славіш, -сла- жна
Біць на што (разм.) — імкнуцца да чаго-н.
выкарыстаць у асабістых карысных інтаHon біць (разм.) — натруджваць ногі працяг- в'іць; -слав'ім, -славіце, -славяць; -славёны; рэсах (разм.). Купіць na блатпу. || прым. блалай i дарэмнай хадзьбою. Біць па кішэігі зак., каго-што. 1. Перахрысціць са словамі таы, -ая, -ое. Блатная музыка. Шайка бла(разм.) — уводзіць у страту. Біць (сябс) у малітвы i пажаддць шчасця-. Б. маладых. 2. 3 тных (наз.).
грудзі (разм.) — клясціся, залэўніваць у добрым пажаданнем накіраваір> на што-н. Б.
БЛЕДНАТВАРЫ, -ая, -ае. 3 бледным твачым-н. Біць паклоны (разм.) — нізка кланяц- на подзвігі. \\ незак. блжгаслаўляць, -яю, -яеш, рам. Б. хлапчук.
ца каму-н. Біць у адну кропжу — дамагадца -яе. || наз. блігжславенве, -я, н.
БЛ1ІДНЫ, -ая, -ае. 1. Афарбаваны ў няБЛАГАТА, -ы, ДМ -гаце, ж. (разм.). 1. гл.
аднаго чаго-н. Біць у нос (разм. неадабр.) —
патыхаць якім-н. вострым пахам. Як у бубен благі. 2. Зло, дрэнны ўчынак. 3. м. i ж. Благі, яркі колер; бяскроўны. Б. твар (без румябіць (разм.) — гаварыць пра што-н. гучна, злы чалавек. Добраму чалавечку добра i ў запе- нцу). 2. перан. Невыразны, бедны. Бледная
мова. || наз. бледнасць, -і, ж.
адкрыта. || зак. пабіць, -б'ю, -б'еш, -б'е; чку, a благаце — блага i на куце (прыказка).
БЛЁКЛЫ, -ая, -ае. Тос, што i бляклы. ||
-б'ём, -б'яце, -б'юць; пабі; -onu (да 6, 7, 8 i
БЛАГІ, -ая, -ое. 1. Які не мае станоўчых
10 знач.), прабйц», -б'ю, -б'еш, -б'е; -б'ём, якасцей, не адпавядае патрабаванням. Благія наз. блекласць, -і, ж.
БЛЁКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; незак.
-б'яце, -б'юць; прабі, -бггы (да 13 знач.) i землі. Б. чалавек. 2. Дрэнны ў маральных
разбіць, разаб'ю, ^азаб'еш, разаб'е^ разаб'ём, адносінах. Б. ўчынак. 3. Худы, з хваравітым Toe, што i блякнуць.
разаб'яце, разаб'юць; разбі; разоіты (да 8 выглядам. Б. з твару. 4. Непрыемны для
БЛЕФ, -у, м. Выоумка з мэтай увядзення ў
знач.)- || наз. біццё, -я, н. (да 5 знач.), бой, іншых (пра манеры, характар i пад). Благія зман або запалохвання.
бою, М yf баі, мн. баі, баёў, м. (да 2 ; 3 i 9 прывычкі. 0 Благое вока — у народным паБЛЁШНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Тос, што i
знач.) i бойка, -і, ДМ -йцы, мн. -і, боек, ж. вср'і: вока, позірк якога прыносіць няшчасце. блясна.
(да 5 знач.).
|| наз. благата, -ы, ДМ -гаце, ж. (разм.)БЛІЖНІ, -яя, -яе. 1. Самы блізкі па адлеБЛАЖ^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. (разм.). гласці. Бліжнія вёскі. 2. бл'іжні, -яга, мн. -ія,
БІЦЭПС, -а, мн. -ы, -аў, м. Мышца, якая
згінае руку ў лакцявым суставе i галёнку ў ка- Худзець, марнець. Дзіця на вачах блажэе. \\ -ix, м. Родны чалавек або прыяцель. Дапамога
сваім бліжнім.
зак. паблажэць, -эю, -эеш, -эе.
ленным суставе. Б. пляча. Б. бядра.
БЛІЗАРЎН, -ая, -ае. 1. Які дрэнна бачыць
БЛАКАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, блакад, ж.
БІЦІОГ, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Рабочы
конь — цяжкавоз буйной пароды. 2. перан. 1. Акружэнне войск праціўніка з мэтай на далёкую адлегласць. 2. перан. НедальнабаПра высокага, мажнога чалавека (разм.). Такі знішчэння, a таксама ізаляцыя якой-н. дзяр- чны. Блізарукае рашэнне. \\ наз. блізарукасць,
б. сланяецца без справы. || прым. біцюговы, -ая, жавы, горада. Б. Ленінграда. ЭканамЫная б. 2. -і, ж.
Выключэнне функцый якога-н. органа або
БЛІЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -зіцца; не-ае (да 1 знач.).
БІЧ1, -а, мн. -ы, -6ў, м. 1. Бізун, сплецены сістэмы арганізма (спец.). Навакаінавая б. \\ зак. Набліжацца, надыходзіць. Б. жніво.
БЛІЗЮ, -ая, -ае; бліжэйшы; найбліжэйшы.
з дробных раменьчыкаў. Б. сатпыры (перан.). прым. блакадны, -ая, -ае.
БЛАКГАУЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Абарончае
1. Які знаходзіцца, адбываецца на невялікай
2. Ударная частка некаторых механізмаў. Бічы
ў цапах. 3. перан., каго-чаго. Бедства, няшча- ўмацаванае збудаванне для вядзення круга- адлегласці. Б. лес. Жыць блізка (прысл). 2.
сце. Брак — б. вытворчасці. || прым. бічавы, вога кулямётнага або артылерыйскага агню. || Які аддзяляецца невялікім прамежкам часу.
прым. блакгаузны, -ая, -ае.
Блізкае будучае. 3. Які мае кроўныя сувязі;
-ая, -ое (да 1 знач.).
БЛАЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; родны. Б. сваяк. Страціць блізкіх (наз.). 4.
БІЧ2, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Чалавек,
які не мае пастаяннага месца жыхарства i -раваны; зак. i незак. 1. каго-што. Арганіза- Звязаны пачуццямі сімпатыі, дружбы, любві.
ваць (-зоўваць) блакаду. Б. партызан. Б. да- Блізкія адносіны. 5. Падобны. Блізкія па змепэўных заняткаў (скарачэнне).
БІЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуй; не- рогу (перан.: перагарадзіць (-роджваць) пра- сту творы. б. Добра вядомы, дарагі. Здаецца
зак., каго-што. 1. Біць, хвастаць бізуном. 2. ход, шлях i пад.). 2. што. Закрыць (-ываць) блізкім той куток, дзе нарадзіўся i вырас. ||
перан. Выкрываць недахопы, рэзка крытыка- пуць паміж станцыямі, карыстаючыся бла- наз. блізкасць, -і, ж.
кіроўкай (у 2 знач.; спец.). || наз. блаБЛІЗНЙТЫ, -нят, адз. блізня i блізнё,
ваць. Б. бюракратаў. || наз. бічаванне, -я, н.
БІЯГРАФІЯ, -І, МН. -І, -фій, ж. 1. Апісан- юраванне, -я, н. i блакіроўка, -і, ДМ -ўцы, ж. -няці, Т -нём, н. Дзеці адной маці, якія нарадзіліся адначасова. Браты-б. \\ прым. блізне жьшця i дзейнасці каго-н. Б. Янкі Купалы. (да 2 знач.).
БЛАШРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. нячы, -ая, -ае (спец.).
2. перан. Псторыя якіх-н. прадметаў, з'яў, паБЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. Светлавая пляма
дзей. Кожная з 'ява мае сваю біяграфію. || прым.блакіраваць. 2. Сістэма сігаальных устройстваў для рэгулявання руху цягнікоў. || прым. або водбліск якога-н. святла на гладкай пабіяграфічны, -ая, -ае. Біяграфічныя звесткі.
верхні, на цёмным фоне.
БІЯЛОПЯ, -і, ж. Комплекс навук аб жы- блаюровачны, -ая, -ае.
БЛА&ІГ, -у, М -юце, м. 1. Светла-сіні коБЛІН, -а, мн. -ы, -оў, м. Мучны выраб з
вой прыродзе, аб заканамернасцях арганічнага жыцця. || прым. біялапчны, -ая, -ае. Б. лер. Б. азёр. Б. вачэй. 2. Чыстае яснае неба. рэдкага цеста, спечаны на скаварадзе. Бліны з
Hi хмурынкі на блакіце.
макам. Б. не клін: бруха не расколе (прыказка).
факультэт.
БЛАКГГНАВОЮ, -ая, -ае. 3 блакітнымі ва- U прым. блшны, -ая, -ае / блшовы, -ая, -ае.
БІЯПОЛЕ, -я, н. У парапсіхалогіі: нябаБЛІНДАЖ, -а, мн. -ы, -6ў, м. Абарончае
чнае поле (у 5 знач.), якое ствараецца якім-н. чамі. Блакітнавокая дзяўчынка.
БЛАКІТНЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нее; не- збудаванне для ўкрыцця жывой сілы ад агню
арганізмам ці групай арганізмаў вакол сябе.
зак.
Станавіцца
блакітным,
набываць
праціўніка
i паражальных фактараў ядзернага
БІЯПСІЯ, -і, ж. Высячэнне кавалачка жывыбуху. || перан. бліндажны, -ая, -ае.
вой тканкі для мікраскапічнага аналізу ў ды- блакітны колер. Блакітнее неба.
БЛАКІТНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Птушка
ягнастычных мэтах. Рабіць біяпсію. || прым.
БЛІННАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Сталовая,
атрада вераб'іных з рознакаляровай афарбоў- закусачная, у якой бліны з'яўляюцца абавязбіяпсічны, -ая, -ае.
кай
пер'я.
ковай стравай.
БІЯТЛАНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
БЛАЙТНЫ, -ая, -ае. Светла-сіні. БлакітСпартсмен, які займаецца біятлонам. | ж.
БЛІНЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Тонкі блін з
біятлішстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. ныя вочы. Край блакітных азёр. \\ наз. блашт- пшанічнай мукі, звычайна з якой-н. начынбіятланісцкі, -ая, -ае.
кай. Блінчыкі з мясам.
насць, -і, ж.
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БЛІ—БОБ
БЛІСК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Успышка святла. Б. маланкі. 2. Хуткі позірк. Кідаць злосныя
бліскі ў чый-небудзь бок.
БЛІСКАВІЦА, -ы, ж. Toe, што i маланка. ||
прым. бліскашчны,-ая, -ае.
БЛІСКАЎКА, -і, ДМ -каўцы, мн. -і, -кавак,
ж. 1. Маленькія блішчастыя бляшкі для
ўпрыгожвання адзення. 2. Бліскучыя дробныя
часцінкі чаго-н., іскры. Снежныя бліскаўкі.
БЛІСКАЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шць;
незак. Іскрыцца, зіхацець. Бліскаціць вада.
БЛІСКУЧЫ, -ая, -ае. 1. Які бліскае, ззяе,
выпраменьвае святло. Бліскучыя цацкі. 2. перан. Выдатны, надзвычайны. Б. поспех. Б. адказ студэнта. || наз. бліскучасць, -і, ж.
БЛІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. i
аднакр., чым i без дап. 1. Ярка засвяціцца (пра
маланку, сонца, агонь i пад.). Бліснула маланка. 2. Паказацца, заблішчаць (пра яркія прадметы). Бліснула шабля. 3. Зіркнуць (пра імгненны позірк). Б. вачамі. 4. перан. Ярка праявіцца. Б. талентам. 5. перан. Прамільгнуць.
Бліснула думка. || незак. бліскаць, -аю, -аеш,
-ае (да 1, 2 i 3 знач); наз. блісшшне, -я, н.
БЛІЦ, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Лямпа для
імгненнай моцнай успышкі святла пры фатаграфаванні.
БЛІЦ... Першая частка складаных слоў у
знач. вельмі хуткі, маланкавы, напр. бліцтурнір.
БЛІШЧАК, -у, м. У выразах: жялезны
блішчак, свінцовы блішчак, сярэбраны
блішчак — назвы мінералаў.
БЛІШЧАСГЫ, -ая, -ае. Які мае гладкую,
бліскучую паверхню, адбівае прамяні святла.
Блішчастыя гузікі.
БЛІШЧАЦЬ, -шчу; -шчыш, -шчыць;
-шчым, -шчыце, -шчаць; -шчы; незак. 1.
Свяціцца або адсвечваць роўным святлом.
Боты блішчаць. Возера блішчыць (разм.). 2.
Свяціцца (пра вочы). Вочы блішчаць ад радасці. 0 Блішчаць вачамі (разм.) — маўкліва
прасіць што-небудзь, выказваць жаданне
позіркам.
БЛОК1, -а, мн. -і, -аў, м. Прасцейшае прыстасаванне для падняцця грузаў у выглядзе
кола з жолабам, цераз якое перакінуты вяроўка, канат або ланцуг. || прым. блочны, -ая, -ае.
Б. канат.
БЛОК2, -а, мн. -і, -аў, м. Аб'яднанне дзяржаў, партый, арганізацый, іруповак для сумесных дзеянняў. Палітычны 6. || прым.
блоківы, -ая, -ае.
БЛОК3, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Частка якой-н.
пабудовы, машына i пад., якая сама складаецца з дэталей. Б. цыліндраў. 2. Штучна зроблены з бетоннай сумесі будаўнічы матэрыял
у выглядзе вялікай цагліны. Шлакабетонны 6.
з. Комплекс будынкаў аднолькавага прызначэння. Хірургічны б. \\ прым. блочны, -ая, -ае.
Блочнае будаўніцтва.
БЛОШКА гл. блыха.
БЛУДЗІЦЬ1, блуджу, блудзіш, блудзіць;
незак. Страціўшы арыенціроўку, блукаць па
лесе, у незнаёмым месцы ў пошуках правільнага выйсця. Хто пытае, той не блудзіць
(прыказка). || зак. заблудэдь, -блуджу, -блудзіш, -блудзіць.
БЛУДЗШЬ2, блуджу, блудзіш, блудзіць;
незак. (разм.)- Распуснічаць.
БЛУДЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Распусны. 2. Пракудлівы, зладзеяваты (разм.). Блудлівая кошка.
БЛУДНІЦА, -ЬІІ мн. -ы, -нш, ж. (уст.).
Жанчына лёгкіх паводзін.
БЛЎДНЫ1, -ая, -ае: блудны сьш — пра непакорнага сына, які пайшоў з бацькоўскага

дому, a пасля блукання па свеце з раскаян- стылі блюза. Танцавальны б. (павольны факнем вярнуўся да бацькі (з евангельскай пры- строт). | прым. блюзжвы, -ая, -ае.
тчы), a таксама наогул пра легкадумнага, сваБЛЮЗНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які
вольнага чалавека, які раскаяўся ў сваіх займаецца блюзнерствам. || ж. блюзнерка, -і,
памылках.
мн. -і, -рак.
БЛЎДНЫ2, -ая, -ае (разм.). Распусны ў паБЛЮЗНЁРСТВА, -а, н. Зневажанне бога,
лавых адносінах; непрыстойны. Блудныя жа- святых, увогуле ўсяго дарагога, паважанага, a
рты.
таксама зневажальныя словы. || прым. блюзБЛЎЗА, -ы, мн. -ы, блуз, ж. Прасторная нерскі, -ая, -ае. Блюзнерскія словы.
верхняя сарочка, якую носяць без пояса. РаБЛІОМІНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Магугны
бочая б. || прым. блузны, -ая, -ае.
пракатны стан, прызначаны для абціскання
БЛЎЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж. Жа- сталёвых зліткаў вялікага папярочнага сячэнночая кофтачка з лёгкай тканіны. Батыста- ня. || прым. блюмінгавы, -ая, -ае.
БЛЯДНЁЦЬ гл. збляднець.
вая б. || прым. блузачны, -ая, -ае.
БЛЙКЛЫ, -ая, -ае. Які страціў яркасць
БЛУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Бязмэтна хадзіць, гуляць. Б. na вуліцы. 2. Пераяз- афарбоўкі, свежасць. Б. колер. Бляклая mpaea.
джаць з месца на месца, хадзіць у пошуках || наз. блякласць, -і, ж.
каго-, чаго-н. Б. na свеце. 3. перан. ПераБЛЙКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; незак. 1.
ходзіць з аднаго прадмета на другі, не спыня- Траціць яркасць, свежасць афарбоўкі; рабіцца
ючыся на чым-н. (пра погляд, вочы, думкі). невыразным. Блякнуць краскі лета. Блякнуць
Блукаюць думкі. || наз. блукшне, -я, н.
вочы. 2. перан. Траціць яркасць, сілу ўздзеянБЛЬІТАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Той, ня. Блякнуць успаміны. || зак. паблякнуць, -ну,
-неш, -не; -ні.
хто дрэнна ў чым-н. разбірасцца, блытас фаБЛЙМКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
кты.
Бразгаць чым-н. металічным. Б. клямкай. ||
БЛЫТАНІНА, -ы, ж. Неразбярыха, нешта
заблытанае, няяснае, бесталковае. Б. ў пака- зак. заблямкшіь, -аю, -аеш, -ае. || аднакр.
блямжнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. блямканзаннях сведкі.
БЛЬІТАНЫ, -ая, -ае. 1. Бязладна перапле- не, -я, н.
БЛЯСК, -у, м. 1. Яркае, асляпляльнае свяцены, зблытаны, заблытаны. Блытаныя ніткі.
Блытаныя сцежкі. 2. У якім цяжка разабрад- тло; водбліск. Асляпляльны б. Начысціць боты
ца; нелагічны, супярэчлівы. Блытаныя думкі. да бляску. Б. лыжак. 2. Святло ў вачах як выражэнне ўнутранага стану. Б. вачэй. 3. перан.
|| наз. блыташсць, -і, ж.
БЛЬІТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; -аны; Пра яркае выяўленне чаго-н. Б. таленту. 0 3
незак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Бязладна пера- бляскжм (разм.) — вельмі добра, выдатна.
БЛЯСНА, -ы, мн. блёсны i (з ліч. 2, 3, 4)
плятацца (пра ніткі, валасы, дарогі i пад.).
Ніткі блытаюцца. 2. ( 1 i 2 ас. не ўжыв.), пе- блясны, блёсен, ж. Прылада для рыбы ў выран. Траціць яснасць, дакладнасць (пра думкі, глядзе бліскучай металічнай бляшкі, да якой
словы i пад.) Думкі пачалі б. 3. Рабіць, гава- прымацоўваецца кручок.
БЛЙХА, -і, ДМ блясе, ж. 1. Тонкае лістарыць няясна, недакладна; збівацца. Б. ў адказе. 4. Пераходзіць з месца на месца; блу- вое жалеза. Накрыць хату бляхай. 2. Мекаць (разм.). Б. na хатах. 5. Падтрымліваць талічная пласцінка з надпісам або нумарам,
сувязь з людзьмі, паводзіны якіх выклікаюць якая сведчыць аб пасадзе таго, хто яе носіць.
неадабрэнне (разм.). Б. з дрэннай кампаніяй. Б. на грудзях. 3. Тонкі ліст жалеза з загнутымі
6. Чапляцца за што-н., забльгтвацца. Ногі краямі, на якім пякуць або смажаць што-н. ||
блытаюцца ў траве. || зак. ублытацца, -аюся, памянш. бляшка, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак
-аешся, -аецца; -аны (да 6 знач.), заблытшой* (да 2 знач.). || прым. бляшшш, -ая, -ае.
БЛЯХАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Майстар, які
-аюся, -аешся; -аецца; -аны (да 1, 2, 3 i б
знач.), пераблытацца, -аецца (да 1 i 2 знач.) i вырабляе рэчы з бляхі, хто крые бляхаю дах.
зблытжцці, -аюся, -аешся, -аецца; -аны (да 1, || прым. бляхарны, -ае, -ае.
2, 3 i 5 знач.).
БЛЯШАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
БЛЬІТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. 1. ж. Бляшаная банка. Б. кансерваў.
БЛЙІПКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1.
што. Бязладна пераплятаць (пра ніткі, валасы
i пад.). Б. валасы. 2. Гаварыць, расказваць без гл. бляха. 2. Кавалачак бляхі (у 1 знач.).
лагічнай сувязі; памыляцца. Б. даты. 3.
БЛЯЙЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., бляе; незак.
Памылкова прымадь адно за другое. Б. Крычаць (пра авечак, коз). || наз. бляянне, -я,
блізнят. 4. He цвёрда разбірацца ў чым-н. Б. н.
словы. 5. Расстройваць, разладжваць. Б.
БО. 1. злуч. прычынны. Падпарадкоўвае дапланы. б. Наўмысна ўскладняць, рабіць не- даныя сказы з прычынным значэннем; па
зразумелае. Б. сляды. 7. Умешваць каго-н. у значэнню супадае са злучнікам «таму што».
якую-н. непрыемную справу. || зак. ублытаць, Хадзем шпарчэй, бо спознімся. 2. злуч. прычын-аю, -аеш, -ае; -аны (да 7 знач.), заблытаць, на-супраціўны. Злучае сказы, якія паказваюць
-аю, -аеш, -ае; -аны (да 1, 6 i 7 знач.), пера- на прычыну неабходнасці дзеяння, па свайму
блытаць, -ае, -аеш, -ае; -аны (да 1 i 3 знач.) i значэнню набліжаецца да злучнікаў «а то» ,
збльггаць, -аю, f -аеш, -ае; -аны (да 1 i 3
«іначай». Я закончу, бо расказваць прыйшлося б
знач.). || наз. блытанне, -я, н.
цэлы дзень. 3. часц. Ужыв. ў мове пасля слова
БЛЫХА, -і, ДМ блысе, мн. блохі, блох, ж. з лагічным націскам i служыць для ўказання
Маленькае паразітычнае бяскрылае насяко- на дадзенае слова (разм.). Праўду бо кажуць:
мае; скочка. Шукаць блох (таксама перан.: вы- не гані каня дубцом, a гані аўсом.
шукваць нязначныя недахопы ў чым-н.;
БОБ1, -у, м. 1. Дднагадовая агародная раразм.). || памянш. блошжА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, сліна сямейства бабовых з авальным насен-шак, ж. || прым. блышыны, -ая, -ае.
нем у струках. 2. Плады гэтай расліны. ПаБЛІОДА, -а, М -дзе, мн. -ы, блюд, ж. раны б. 0 Наесціся жалезвага бобу (разм.) —
Вялікая талерка круглай або авальнай формы, набрацца цярплівасці. Хто ў боб, хто ў пірох
на якой падаецца да стала смажаніна, печыва (разм. неадабр.) — пра нязладжаныя, няўi пад. Фарфоравае б. Ц прым. блюдны, -ая, -ае.згодненыя дзеянні. Бобу ў гаросе шукжць
БЛЮЗ, блюза, м. Джазавая музыка, якая (разм. неадабр.) — рабіць што-небудзь недаадлюстроўвае лад i рытмы павольных ліры- рэчнае. || прым. бабовы, -ая, -ае.
БОБ2, -а, мн. -ы, -аў, м. У бобслеі: род сачных песень амерыканскіх неграў, a таксама
парны танец у рытме такой музыкі. Музыка ў ней з рулявым кіраваннем.
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БОБКА, -i, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж.
(разм.)- 1. Асобнае зерне чаго-н. Б. гароху. 2.
Круглы камячок, шарык. Бобкі граду. 3. Круглая крапінка на матэрыі i інш., гарошынка.
Сукенка ў бобкі.
БОБРЫК, -у, м. Від сукна з кароткім стаячым ворсам. I прым. бобрышы, -ая, -ае.
БОБРЫКАМ, прысл. Пра кароткую
мужчынскую стрыжку, пры якой спераду
пакідаюцца сгаячыя валасы. Стрыгчыся б.
БОБСЛЕЙ, -я, м. Від спорту: скарасны
спуск з гор па ледзяной трасе на бобе2.
БОГ, -а, К божа, мн. багі, -оў, м. 1. Паводлс рэлігійных уяўленняў — вярхоўная ўсемагутная істота, якая стварыла свст i кіруе ім.
2. перан. Выдатны спецыяліст у якой-н.
справе. Б. электразваркі. 0 Яж бог джсць
(разм.) — як прыйдзецца. Божя збаў
(разм.) — ні ў якім разе, ні пры якіх абставінах. Дай (не дій) бог (божа) (разм.) — пра
пажаданні чаго-н. Крый бог (разм.) — выраз
ужыв. як засцярога ад чаго-н., ях забарона
рабіць што-н. небяспечнае. Напрімілы бог
(разм.) — вельмі прасіць аб чым-н. Няхай
бог крые (мілуе, раіуе, барошць) (разм.) —
ужыв. як пажаданне пазбаўлення ад чаго-н.
непрыемнага. Пямягай бог (разм.) — пажаданне поспеху, удачы ў працы, добрай справе.
Яж у боге за пжзухжй (разм.) — без асаблівага
клопату, пры поўным забеспячэнні. | памянш.
бажож, бажка, бажю, бажкоў, м. \\ прым.
божы, -ая, -ае i боскі, -ая, -ае. Кожны божы
дзень (штодзённа; разм.)- Божая кароўка (жучок чырвонай або жоўтай афарбоўкі з чорнымі кропкамі). Боскае стварэнне.
БОГААДСГУІШІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
хто адмовіўся ад рзлігіі, ад веры ў бога. Ц ж.
бопйдступніці, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. богаідступніцы, -ая, -ае.
БОГААДСТЎПНІЦТВА, -а, н. Дцмаўлсннс
ад веры ў бога.
БОГАСЛУЖдННЕ, -я, н. Адпраўленне
служыцелямі культу рэлігійных абрадаў у
царкве; царкоўная служба. || прым. богаслужэбны, -ая, -ае.
БОГАТВАРЬІЦЬ, -твару, -тварыш, -тварыць; -тварым, -тварыце, -твараць; незак.,
каго-што. Бязмежна любіць. Б. мастацтва.
БОДНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. (спец.). Шырокае металічнае вядро для падняцця пароды ў
шахтах. || прым. бодневы, -ая, -ае.
БОЕГАПОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ловак,
ж. Частка баявой ракеты, якая ўключае зарад, узрывальнікі i сістэму саманавядзення.
Ядзерная б.
БОЕГАТОЎНАСЦЬ, -і, ж. Гатоўнасць да
вядзення баявых дзеянняў.
БОЕЗАБЕСПЯЧдННЕ, -я, н. Забеспячэнне войск узбраеннем i боепрыпасамі.
БОЕПРЫПАСЫ, -аў. Баявыя прыпасы:
міны, снарады, патроны, бомбы i пад.
БОЖА гл. бог.
БОЖУХНА, м. (разм.). Ужыв. як форма
звароту да бога.
БОЖЫ гл. бог.
БОЙ1, бою, мн. баі, баёў, м. 1. гл. біцца,
біць. 2. Узброенае сутыкненне, бітва. Наступальны б. 3. Барацьба спартыўная, спаборнійтва. Кулачны б. 4. перан. Змаганне з
тым, што перашкаджае ў жыцці i працы. Б. з
нвдахопамі.
БОЙ2, бою, м. Бітая пасуда, шкло i пад.
Цагляны б.
БОЙКА1, -і, ДМ -йцы, мн. -і, боек, ж.
Прылада для збівання масла.
БОЙКА2, -і, ДМ -йцы, мн. -і, боек, ж. 1.
гл. біць. 2. Сварка, сутычка з узаемнымі пабоямі.
БОЙКІ, -ая, -ае. 1. Рашучы, смелы. Б. хлопец. 2. Скоры, жвавы. Б. адказ вучня. Бойка

(прысл.) адказваць на пытанні. 3. Людны,
ажыўлены. Б. рынак. 0 Бойкже пяро ў каго —
пра чалавека, які лёгка i хутка піша, сачыняе.
|| наз. бойшсць, -і, ж. (да 1 i 2 знач.). Б. характару.
БОЙЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Апа- мн. -ыя, -ых, м. Дарослы, старэйшы (разм.).
Слухаць большых.
рат для награвання вады ў сістэмах цеплазаБОМБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Снарад (гарбеспячэння. || прым. бойлерны, -ая, -ае. Бойлерная (наз.) на ЦЭЦ (памяшканне, дзе зна- матны, авіяцыйны, ручны), начынены выбуховым рэчывам. Фугасная б. || прым. бомбавы,
ходзііша бойлер).
-ая, -ае. Б. ўдар.
БОЙНЯ, -і, мн. -і, боень / бойняў, ж. 1.
БОМБАТРЫМАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
Прадпрыемства, дзе забіваюць жывёлу на (спец.). Прыстасаванне для падвешвання бомяса. 2. перан. Масавае забойства людзей; па- мбаў на самалётах.
боішча. Крывавая б. || прым. боенсжі, -ая, -ае
БОМЖ, бомжа / бамжа, мн. бомжы, -аў /
(да 1 знач.; спец.).
бамжы, -оў, м. Чалавек без пэўнага месцажыБОК, бока / боку, М на баку, мн. баю, харства i працы (скарачэнне).
бакоў, м. 1. -а. Правая або левая частка цела.
БОМКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Адлежаць б. 2. -а. Пра дах, край прадмета. He Адзывацца звонкім гулам (пра звон, гадзіннік
дакрылі другі б. страхі. 3. -у. Напрамак, пра- i пад.)- Здалёк чулася, як бомкаў звон. || аднакр.
стора, месца. Пайсці ў розныя бакі. Паўднёвы бомкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. бомшшне,
б. лесу. 4. -у. Прастора злева ці справа, не ся- -я, н.
рэдзіна. Па другі бок вуліцы. 5. -у, перан. СтаБОМЫ, -аў, адз. бома, -ы, ж. Званочкі ў
новішча па-за галоўнымі падзеямі чаго-н. 3 выглядзе полых металічных шарыкаў з кавабоку лепш відаць. б. -у. Адна з дзвюх павер- лачкамі металу ўсярэдзіне, якія прымацоўвахняў чаго-н. Добры (правы) бок матэрыі. 7. -у, юцца да хамута ці дугі.
перан. Якія-н. рысы, асаблівасці. Паказаць
БОНДАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Майстар па
сябе з лепшага боку. 8. -у. Чалавск ці ірупа вырабу драўлянай пасуды (бочак, дзежак, цаасоб, якія супрацьстаяць другому чалавеку броў i пад.). Гэта вёска славіцца бондарамі. \
або групе. Спрэнкі бакоў. 9. -у, перан. Пункт прым. боцдарскі, -ая, -ае. || наз. боццарства,
гледжання, погляд на што-н. Абмяркоўвалася -а, н.
тзма з усіх бакоў. 10. -у. Ступень роднасных
БОНДАРСТВА гл. бацдарыць / бондар.
адносін. Дзядзька з боку маці. 0 Бокжм вылезці
БОНДАРЫХА, -і, ДМ -рысе, мн. -і, -рых,
(выйсці) (разм.) — не прайсці дарэмна для ж. Жонка бондара.
каго-н.; адплаціцца. Бок у бок — побач, адзін
БОННА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (уст.). Выхавапры адным (стаяць, размяшчацца i пад.). Пад цельніца малых дзяцей (звычайна іншаземка).
(самым) бокам (разм.) — зусім блізка. || паБОНЫ1, -аў, адз. бона, -ы, ж. (спец.). 1.
мянш. бачок, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. \\ прым. Кароткатэрміновыя крэдытныя дакументы,
бажавы, -ая, -óe.
якія выпускаюцца казначэйствам, муніцыБОКАМ, прысл. 1. Плячом уперад. палітэтам або прыватнай фірмай i выконваПрыціснуцца б. 2. У абход, кружным шляхам юць ролю папяровых ірошай. 2. Папяровыя
(разм.). Хмара прайшла б. 3. He прама, a грашовыя знахі, што выйшлі з ужытку i сталі
крыва. Трымаць б. пяро. 0 To бокям, то скокам прадметам калекцыяніравання.
(разм.) — як выпадзе, пераддольваючы цяжБОНЫ2, -аў, адз. бон, -а, м. Плывучая закасці. || памянш. бачком.
гарода на рэках, азёрах, у марскіх гаванях.
1
БОКС , -а, м. Від спорту: кулачны бой у
БОР1, -у, М у бары, мн. бары, -оў, м.
спецыяльных пальчатках паміж двума спар- Стары сасновы лес. Векавы б. Карабельны б.
тсменамі. Чэмпіён na боксу.
(прыгодны для с^днабудавання сасновы бор).
БОКС2, -а, м. Мужчынская стрыжка, пры || прым. баравы, -ая, -ое. Б. край.
якой валасы на скронях i патыліцы коратка
БОР2, -у, м. Хімічны злемент, які ўвавыстрыгаюцца або выгольваюцца. Стрыжка ходзіць у састаў многіх мінералаў. || прым.
пад б.
борны, -ая, -ае. O Борнжя кіслата — хімічнае
БОКС3, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Ізалятар злучэнне, крышталічнае рэчыва, якое ўжывау лячэбнай установе. || прым. боксавы, -ая, ецца ў тэхніцы i медыцыне.
БОР3, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Свердзел
-ае.
са стальной, алмазнай або карбарундавай гаБОЛЕЙ, прысл. Toe, што i больш.
БОЛЬ, -ю, м. Адчуванне фізічнай або ма- лоўкай, які выкарыстоўваецца ў зубалячэбнай
ральнай пакуты. Зубны б. 3 болем у душы. \\ справе.
БОРЗДЫ, -ая, -ае. Хуткі, жвавы. Б. конь. ||
прым. болевы, -ая, -ае. Болевае адчуванне.
борздасць, -і, ж.
БОЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж. наз.
БОРМАШЬІНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж.
(разм.)- Гнойная або запалёная ранка, язва,
струп. Чужая б. нікому не баліць (прымаўка). (спец.). Зубалячэбны аларат для свідравання
зубоў. Ц прым. бормжшынны, -ая, -ае.
БОЛЫП, прысл. 1. 3 колькаснымі наБОРТ, -a, М -рце, мн. барты, бартоў, м. 1.
зоўнікамі абазначае перавышэнне ўказанай
Бакавая сценка марскога або рачнога судна,
колькасці. Б. за гадзіну. Б. за кіламетр. 2. У самалёта. Кінуць за б. Апынуцца (аказацца) за
спалучэнні з прыметнікам або прыслоўем бортам (перан.: аказацца выключаным з
служыць для ўтварэння вышэйшай ступені. Б. якой-н. справы). 2. Сценка кузава ірузавога
рашучы хлопец. 3. Далей, у далейшым. Б. не аўтамабіля, адкрытага таварнага вагона i пад.
буду. 4. Пераважна, галоўным чынам. Ехаць Барты грузавіка. 3. Левы або правы край
давялося б. лесам. 0 Hi болып ні менш (як) адзення (паліто, пінжака i пад.) з петлямі або
(разм.) — роўна столькі.
гузікамі для зашпільвання. || памянш. борцік,
БОЛЫПАСЦЬ, -і, ж. Большая частка -а, мн. -і, -аў, м. (да 2 i 3 знач.). II прым. баркаго-, чаго-н. Б. прысутных.
тавы, -ая, -ое.
БОЛЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. ПаБОРТ... Першая частка складаных слоў у
вялічвацца, прыбаўляцца (у колькасці, знач. той, хто знаходзіцца на борце самалёта,
велічыні, аб'ёме). || зак. пжбольшаць, -аю, абслугоўвае самалёт або пасажыраў самалёта,
-аеш, -ае; -аны.
напр. бортінжынер, бортправадніца.
БОЛЫПЫ, -ая, -ае. 1. Выш. ст. да прым.
БОРТЖУРНАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Журнал,
вялікі (у 1 знач.). 2. Старэйшы па ўзросту, які вядзецца ў час палёту на самалёце,
званню i пад. Большая дачка. 3. болыпы, -ага, касмічным караблі i інш.
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-чак, ж. (да 1 знач.) || прым. бочачны, -ая, -ае
/ бочжявы, -ая, -ае. Бочкавае піва.
БОЯЗНА (разм.). 1. безас. у знач. вык.
Страшна. Б. ў лесе аднаму. 2. прысл. Са страхам, баючыся. Жанчыны б. падышлі.
БОРТМЕХАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Член
БОЯЗЬ, -і, ж. Адчуванне страху, небяслётнага экіпажа (самалёта, верталёта i пекі. Перамагчы б.
пад.) — механік.
БРА, нескл., н. Насценнае асвятляльнае
БОРТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Той, хто прыстасаванне. Выключыць б.
займаецца бортніцтвам; пчаляр. || прым.
БРАВА, выкл. Вокліч, які выражае захапбортніцкі, -ая, -ае.
ленне, пахвалу, адабрэнне. Крычаць: «Брава!»
БОРТНІЦТВА, -а, н. (уст.). Здабыча мёду
БРАВАДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Паказная леглясных пчол. || прым. бортшцкі, -ая, -ае.
кадумная зухаватасць, смеласць.
БОРТПРАВАДНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. СлуБРАВІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
жачы грамадзянскага паветранага флоту, які незак., чым. Пагарджаць чым-н. дзеля пакаабслугоўвае пасажыраў у самалёце. || ж. борт- зной храбрасці; выхваляцца. Б. небяспечнасцю.
правадшца, -ы, мн. -ы, -нш.
|| наз. брашравшше, -я, н.
БОРТРАДЬІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
БРАВЎРНЫ, -ая, -ае. Шумны, прыўзняты
Член лётнага экіпажа (самалёта, верталёта i (пра музыку, спевы). Б. марш. \\ наз.
пад.), які падтрымлівае сувязь з зямлёй i ад- бравурнасць, -і, ж.
казвае за стан радыёапаратуры.
БРАВЫ, -ая, -ае. Мужны з выгляду;
БОРЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. (уст.). Вулей у удалы, малайцаваты. Б. мужчына. || наз.
дупле або ў выдзеўбанай калодзе, дзе жьгауць бршсць, -і, ж.
пчолы. || прым. борцевы, -ая, -ае.
БРАВ&РКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
БОРШЧ, баршчу, м. Страва, прыгатаваная Армяк, іншы раз падшыты аўчынамі.
з буракоў i іншай агародніны. Апетытны б. ||
БРАГА, -І, ДМ бразе, ж. 1. Рошчына з сопамянш. баршчож, -шчаку, м. i боршчык, -у, м. ладу, мукі i бульбы, з якой гоняць спірт, гаДобры баршчок, ды малы гаршчок (з нар.). рэлку. 2. Адыходы пасля такой перагонкі ў
Хлопчыку — раз хлеба, два разы боршчыку (з выглядзе асадку. 3. Пітво дамашняга вырабу з
нар.). || прым. барппювы, -ая, -ае.
хмелем i цукрам. He столькі той брагі, колькі
БОСЮ гл. бог.
звягі (прымаўка). || памянш. бражка, -і, ДМ
БОСЫ, -ая, -ае. Неабуты, з голымі нагамі. -жцы (да 3 знач.). || прым. бражны, -ая, -ае.
Босае дзіця.
БРАДЖдННЕ, -я, н. 1. Працэс распаду
БОТ, -а, М боце, мн. боты, -аў, м. Скураны арганічных рэчываў пад уплывам мікраарабутак з высокімі халявамі. Хромавыя боты. 0 ганізмаў. 2. перан. Хваляванне, узбуджэнне.
Б. сярод рабочых.
Дурны ш бот (разм.) — пра разумова адстаБРАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
лага чалавека. || памянш. боцік, -а, мн. -і, -аў,
да браджэння (у 1 знач.). Б. чан.
м.
БРАДЗІЦЬ1, браджу, бродзіш, бродзіць;
БОЎТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.). 1. (/ / 2 ас. не ўжыв.). Плюхацца з незак. 1. Хадзіць у розных кірунках; блукаць.
аднаго боку ў другі (пра вадкасць у пасу- Цэлы дзень брадзіў na лесе. 2. Пракладваць
дзіне). Боўтаецца вада ў біклазе. 2. Рухацца ў брод (у 2 знач.)- 3. Пра сонца: то хавацца за
вадзе ў розных напрамках. Б. ў рэчцы. 3. Шу- хмары, то зноў ярка свяціць.
каць што-н. у якой-н. вадкасці, страве лыжБРАДЗІЦЬ , 1 i 2 ас. не ўжыв., бродзіць;
кай ці чым-н. іншым. Б. лыжкай у місцы. || незак. Знаходзіцца ў стане браджэння (у 1
зак. i аднакр. боўтнуцца, -нуся, -нешся, -нец- знач.). Сок бродзіць.
ца; -ніся. Бабёр боўтнуўся ў ваду. || наз. боў- БРАДЗЙГА, -і, ДМ -у, Т -ам^ м.; ДМ -дзятанне, -я, н.
зе, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -дзяг. Тос, што i
БОЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). валацуга.
БРАДНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Рыбалоўная
1. Памешваць, рухаць чым-н. у вадкасці. Б.
апалонікам. 2. чым. Рабіць рухі чым-н. звеша- сетка для лоўлі рыбы на мелкаводных месцах.
ным. Б. вяслом. || зак. i аднакр. боўтнуць, -ну, Лавіць рыбу брадніком.
-неш, -не; -ні. || наз. боўтанне, -я, н.
БРАЖКА, БРАЖНЫ гл. брага.
БРАЗГАТ, -у, М -гаце, м. Гук, які ўтвараБОХАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Выпечаны хлеб
ецца пры ўдары металічных прадметаў адзін
пераважна круглай формы.
БОЦМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Званне ма- аб другі або аб што-н. цвёрдае. Нарабіць бразлодшага (старшынскага) каманднага саставу гату.
БРАЗГАТАЦЬ, -гачу, -гочаш, -гоча; -гачы;
на караблі. 2. Асоба, якая мае такое званне. ||
незак. (разм.)- Часта, дробна бразгаць. Б. ланпрым. боцмалскі, -ая, -ае.
БОЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1. цугом. Б. клюнамі. | зак. пабразгжтаць, -гачу,
-гочаш, -гоча; -гачы. || наз. бразпггашіе, -я, н.
Вялікая драўляная або жалезная цыліндрыБРАЗГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
чная пасудзіна з двума плоскімі днішчамі i з
выпуклымі бакамі. Дубовая б. Саліць агуркі ў (разм.). Стукацца. Нехта бразгаецца ў дзверы.
БРАЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Утвабочцы. 2. Старая руская мера вадкіх i сыпкіх
цел, роўная сарака вёдрам (каля 490 літраў). раць кароткія звонкія гукі, удараючы чым-н.
Б. жыта. 3. Фігура вышэйшага пілатажу — па металічных, шкляных i інш. прадметах. Б.
поўны абарот самалёта вакол яго падоўжнай вёдрамі. 0 Бразгаць зброяй (кніжн.) — пагравосі (спец.). 0 Бяздонная бочка (разм.) — 1) жаць вайной. || аднакр. бразнуць, -ну, -неш,
невычэрпная крыніца матэрыяльных даброт; -не; -ні. I зак. пябразгаць, -аю, -аеш, -ае. ||
2) пра таго, хто можа многа выпіць спіртнога наз. бразпйше, -я, н.
БРАЗГОТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
i не ап'янець (неадабр.). Бочкя з порахам —
пра напружаныя адносіны паміж кім-н., якія (разм.) Дзіцячая цацка, якая пры ўзмахванні
могуць скончыцца сутычкай, вайной. Як у бразгае, утварае траскучыя гукі. | прым. брабочцы селядцоў (разм.) — пра мноства лю- зготжчны, -ая, -ае.
БРАЗДЖАЦЬ, -джу, -джыш, -джыць;
дзей у цесным памяшканні. Нясе яж з бочкі
(разм. неадабр.) — моцна патыхае ад таго, -джым, -джыце, -джаць; -джы; незак. Утвахто выпіў спіртнога. Лыжкж дзёгцю ў бочцы раць дрыготкія гукі. Шыбы ў вокнах б.
БРАЗНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -німеду (прымаўка; разм. неадабр.) — пра невялікі дадатак, яю псуе што-н. вялікае i до- ся; зак. (разм.). Моцна, з сілай упасці; ірымбрае. || памянш. бочачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, нуцца, грукнуцца. Б. аб падлогу.
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БРАЗНУЦЬ, -ну, -нсш, -не; -ні; зак. 1. гл.
бразгаць. 2. каго-што. 3 сілай кінуць, паваліць, выклікаўшы шум; грымнуць. Б. аб зямлю. 3. перан. Пазваніць па тзлефоне каму-н.
(разм.). Бразні мне гадзін у дзевяць.
БРАЗЬ, выкл. у знач. вык. Ужыв. ў знач.
дзеясл. бразнуць, бразнуцца. A ён лыжку б. аб
стол.
БРАК, -у, м. 1. Недабраякасныя тавары;
прадметы вытворчасці, якія маюць тую ці
іншую загану. 2. Адсутнасць, недахоп чаго-н.
Б. паперы.
БРАКАВАНЫ, -ая, -ае. Які мае заганы, недабраякасны. Бракаваныя вырабы.
t БРАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; -каваны; незак., каго-што. 1. Прызнаваць што-н.
недабраякасным, заганным. Б. тавар. 2. безас. Быць у недастатковай колькасці; не хапаць. Бракуе ведаў. || зак. забршаваць, -кую,
-куеш, -куе; -куй; -каваны. || наз. бракшнне,
-я, н. (да 1 знач.) i бракоўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
|| прым. браковачны, -ая, -ае.
БРАКАНЬЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
займаецца браканьерствам. || прым. браканьерскі, -ая, -ае.
БРАКАНЬЁРСТВА, -а, н. Паляванне або
лоўля рыбы ў недазволеных месцах, у забароненыя тэрміны або забароненымі спосабамі.
Барацьба з браканьерствам.
БРАКАРОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. (зневаж.).
Той, хто дапускае брак у рабоце, нядобрасумленны работнік.
БРАКАЎШЧЬІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Той, JCTO

займаецца бракоўкай. || ж. бракаўшчыца, -ы,
мн. -ы, -шчыц.
БРАКЕРАЖ, -у, м. (спец.). Агляд прадметаў (вырабаў) вытворчасці з мзтай выяўлення
наяўнасці або адсутнасці браку (у 1 знач.).
БРАКЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i бракаўшчык.
БРАКНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; брак,
-кла; незак. Павялічвацца ў аб'ёме ад вільгаці,
набухаць.
БРАКОЎНЫ, -ая, -ае. Toe, што i бракаваны.
БРАМА, -ы, мн. -ы, брам, ж. Шчыльныя,
на дзве палавіны, крытыя зверху вароты, якія
закрываюць галоўны ўваход на тэрыторьпо
горада, завода, двара i інш. Заводская б. Трыумфальная б. || памянш. брамка, -і, ДМ -мцы,
мн. -і, -мак, ж. || прым. брамны, -ая, -ае.
БРАМКА, -І, ДМ -МЦЫ, МН. -І, -мак, ж. 1.
гл. брама. 2. Праходныя варотцы; веснічкі.
Школьная б. 3. Дэталь паляўнічага ружжа
(разм.). Насадзіць пісшон на брамку.
БРАНДМАЙСТАР, -тра, мн. -тры, -траў, м.
(уст.). Начальнік пажарнай каманды. || прым.
брандмайстарскі, -ая, -ае.
БРАНДМАЎЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Сцяна з незгаральнага матэрыялу, якая раздзяляе сумежныя пабудовы ці часткі адной
пабудовы ў проціпажарных мзтах. || прым.
брандмаўэрны, -ая, -ае.
БРАНДСПОЙТ, -a, М -йце, мн. -ы, -аў, м.
1. Пераносная ручная пажарная помпа. 2.
Наканечнік на пажарным рукаве для накіроўвання струменя вады. || прым. брандспойтны,
-ая, -ае.
БРАНЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; незак., што. Пакрываць тонкім
слоем бронзы або надаваць чаму-н. выгляд
бронзы. || зак. набранзавадь, -зую, -зуеш,
-зуе; -зуй; -заваны. || наз. бранзаванне, -я, н.
БРАНЗАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак.
Свяцііша, зіхацець колерам бронзы.
БРАНЗАЛЁТ, -а, М -лсце, мн. -ы, -аў, м. i
(разм.) БРАНЗАЛЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
-так, ж. Упрыгожанне ў выглядзе вялікага
кольца з металаў, косці i пад., якое носяць на
руцэ вышэй кісці.
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БРАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што. Замадаваць (замацоўваць) каго-, што-н. за кім-, чым-н. Б.
білет на самалёт. || зак. забраяіраваць, -рую,
-руеш, -руе; -руй; -раваны. || наз. брашрівжнне, -я, н.
БРАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што. Пакрыць (-ываць)
бранёю (у 2 знач.). |[ зак. забраяіравадь, -рую,
-руеш, -руе; -руй; -раваны. || наз.
бр&шраваяне, -я, н.
БРАНХІТ, -у, М -хіце, м. Запаленне слізістай абалонкі бронхаў. Востры б. Хранічны б.
|| прым. брішотны, -ая, -ае.
БРАНХІЙЛЬНЫ г/і. бронхі.
БРАНЙ, -'i, ж. 1. У старадаўнасці: засцерагальнае металічнае адзенне воіна (панцыр,
латы, кальчуга). 2. Стальная абшыўка танка,
баявога карабля, бронецягніка.
БРАНЯ... (гл. броне...). Першая частка
складаных слоў, якая ўжываецца замест
«броне...», калі націск у другой частцы падае
на першы склад, напр. бранябойны, браняпоезд.
БРАНЯБОЙНЫ, -ая, -ае. Які прабівае
браню. Б. снарад.
БРАНЯБОЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
Стралок, узброены бранябойным ружжом.
БРАНЯВІК, -невіка, мн. -невію, -невікоў,
м. Toe, што i бронемашына.
БРАНЯВЬІ, -ая, -ое. 1. Пакрыты бранёю.
Б. аўтамабіль. 2. Які з'яўляецца бранёю. Бранявыя пліты.
БРАНЯНОСЕЦ, -носца, мн. -носцы, -носцаў, м. 1. Вялікі браніраваны ваенны карабсль з магутнай артылерыяй на борце (у канцы 19 — пачатку 20 стст.). 2. Млекакормячае, пакрытае панцырам з акасцянелых скураных шчьггкоў (жыве ў Паўднёвай i
Цэнтральнай Амерыцы).
БРАНЯНОСНЫ, -ая, -ае. Пакрыты бранёю (у 2 знач.). Б. крэйсер.
БРАНЯПОЕЗД, -а, М -дзе, мн. бронепаязды, бронепаяздоў, м. Браніраваны поезд,
прызначаны для баявых дзеянняў у раёне чыгункі.
БРАНЯТАНКАВЫ, -ая, -ае. Пра войскі:
які мае на ўзбраенні танкі i самаходныя
артылерыйскія ўстаноўкі.
БРАС, -у, м. Стыль спартыўнага плавання,
пры якім рукі рухаюцца пад вадой.
БРАСІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Спартсмен, які плавае брасам. || ж. брасістк*, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. брасісцкі, -ая,
-ае.
БРАТ, -а, М браце, мн. -ы, -оў, м. 1. Сын
у адносінах да другіх дзяцей гэтых жа бацькоў. Родны б. Стрыечны б. 2. Усякі чалавек,
якога яднае з тым, хто гаворыць, агульнасць
радзімы, класавых інтарэсаў, становішча,
умоў (высок.). Браты па зброі. 3. Форма сяброўскага звароту да мужчыны (разм.). 4.
Член рзлігійнай секты, абшчыны; манах
(звычайна ў звароце). 0 Ваш бржт (разм.) —
вы i на вас падобныя. На брата (разм.) — на
кожнага. Свой брат (разм.) — пра чалавека
аднолькавага стану, становішча. || памянш.ласк. брацік, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.) i
браток, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. (да 3 знач.). ||
прым. братні, -яя, -яе (да 1 знач.) / брацкі,
-ая, -ае (да 2 знач.).
БРАТАВАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Жонка
брата.
БРАТАЗАБОЙСГВА, -а, н. Забойства свайго брата, братоў (у 1 i 2 знач.).
БРАТАЗАБОЙЦА, ы, ДМ -у, Т -ам, м.;
ДМ -ы, Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў. Забойца
свайго брата.
БРАТАЗАБОЙЧЫ, -ая, -ас. Які мае адносіны да братазабойства. Братазабойчая вайна.

БРАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аеііца; незак.
1. Уступаць у цесныя сяброўскія адносіны,
праяўляць братнія пачуцці. 2. Спыняць ваенныя дзеянні, выказваючы ўзаемныя братнія
пачуцці, салідарнасць. || зак. пябржтацт,
-аюся, -аешся, -аецца (да 1 знач.)- || наз.
братанве, -я, н.
БРАТВА, -ы, ж., зб. (разм.). Таварышы,
сябры.
БРАТЕЗ, -так. Расліна сямейства фіялкавых з фіялетавымі або белымі ці рознакаляровымі кветкамі. Букет братак. || прым.
браткавы, -ая, -ае.
БРАТ^РСТВА. -а, н. Братні саюз, братняя
дружба. Б. народаў. Баявое б.
БРАЎНІНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Аўтаматычны
пісталет.
БРАХАЦЬ, брашу, брэшаш, брэша; брашы;
незак. 1. Падаваць адрывістыя гукі, гаўкаць
(пра сабак i інш.). 2. перан. Хлусіш>? маніць
(разм.)- Брэшуць плеткары. || наз. брахжнне, -я,
н. (да 1 знач.).
БРАХНЙ, -і, ж. (разм. пагард.). Няпраўда,
мана, пахлёп, нагавор. Б. гэта хутка распаўсюдзкіася.
БРАХЎН, -а, лс/і. -ы, -оў, м. (разм.). Ілгун,
манюка. || ж. брахуха, -і, ДМ -хусе, мн. -і,
-хух.
БРАЦЕ (разм.)- Ласкавы зварот у клічнай
форме да мужчыны, дарослага хлопца. У
шпіталь ездзіў, б.?
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карыстанне. Б. таксі. Б. усё ад жыцця. 5. чым.
Перамагаць у схватцы; перамагаць з дапамогай чаго-н. Б. хітрасцю. 6. што. Пераадольваць. Б. бар'ер. 7. што. Спаганяць што-н. Б.
штраф. 8. Спраўна дзейнічаць (пра рэжучыя
прадметы, зброю i пад.). Брытва добра бярэ.
Ружжо далёка бярэ. 9. што i чаго. Выкарыстоўваць, займаць, выдаткоўваць. Машына
бярэ многа бензіну. 10. Трымацца пэўнага
кірунку; накіроўвацца. Б. прама. 11. кагошто. Дамаўляцца аб выкарыстанні чаго-н.;
аказваць падтрымку каму-н. Б. пад абарону.
Б. адпачынак. 12. што. Купляць. Б. білет. 13.
што. Есці, піць (часцей з адмоўем). Нічога ў
pom не б. 0 Кіллі ў рот не бярэ (разм.) —
зусім не п'е спіртнога. Браць з бою(-ем) —
дамагацца чаго-н. энергічнымі дзеяннямі.
Браць горлам (разм. неадабр.) — дамагацца
чаго-н. крыкам. Браць за горла (жабры)
(разм. неадабр.) — сілай прымушаць да чагон. Бріць да сэрца (разм.) — востра ўспрымаць i перажываць за што-н. Браць голымі
рукжмі (з адмоўем «не») (разм.) — авалодваць
кім-, чым-н. без асаблівых цяжкасцей. Браць
нж пуп (разм.) — пераналружвацца фізічна.
Брадь нж цыгундар (разм.) — прьпхягваць да
адказнасці. Брадь пад кжзырок (разм.) — адБРАІЦЯ, -І, МН. -І, -ЦІЙ, Ж. 1. Манахі
даваць чэсць, прыкладаючы правую руку да
адной абшчыны або манастыра. 2. (з азначэн- галаўнога ўбора. Браць ногі на плечы (у ружі)
нем). Людзі аднаго круга; садружнасць (разм. (разм. жарт.) — уцякаць што ёсць сілы. Чорт
жарт.)- Марская б. Уся наша б.
яго (яе) не бярэ (разм.) — нічога не здараецБРАЦЮ, -ая, -ае. 1. гл. брат. 2. Шчыры, ца. || зак. f узяць, вазьму, возьмеш, возьме;
сяброўскі, блізкі па духу. Брацкая сустрэча. возьмем, возьміце, возьмуць; узяў, узяла, -ло,
Брацкае прывітанне. 0 Брацкая магіла — -л'і; вазьмі; узяты; наз. узяцце, -я, н. (да 2, 3,
агульная магіла воінаў, змагароў, што загінулі 4 i 6 знач.).
ў баі.
БРАШУРА, -Ы, МН. -Ы, -шур, ж. Невялікая
БРАЦТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Садру- (не больш чым 48 старонак) кніжка. Папуляжнасць, брацкі саюз. Б. народаў. 2. Рэлігійная рная б. || памянш. бряшуршц -і, ДМ -рцы, мн.
-і, -рак, ж. || прым. брашурны, -ая, -ае.
абшчына, саюз.
БРАШУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
БРАЦЦА, бяруся, t бярэшся, бярэцца;
бяромся, берацеся, бяруцца; бярыся; незак. 1. -раваны; незак., што. Сшьгааць лісты ў кнігу.
за каго-што. Хапацца рукамі за каго-н. або за || зак. збрашураваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны. || наз. брашурашне, -я, н. i браякі-н. прадмет. Б. за рукі. 2. за што. Пачынаць работу, якую-н. дзейнасць. Б. за граблі. шуіюўші, -і, ДМ -ўцы, Жу прым. брашу3. за што. Прыступаць да яхой-н. справы. Б. ржвалыш, -ая, -ае / брашуровачны, -ая, -ае.
за еучобу. 4. за каго-што. Прымаць меры Брашуравальная машына. Брашуровачны цэх.
БРАШУРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Раўздзеяння ў адносінах каго-, чаго-н. (разм.).
Б. за парушальнікаў працоўнай дысцыпліны. Б.бочы, які займаецца брашуроўкай. || ж. браза дысцыпліну. 5. з інф. Прымаць на сябе аба- шуроўшчыца* -ы, мн. -ы, -шчыц.
БРОВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вінакурны завязацельствы выканаць што-н. Б. адрамантаваць жняярку. б. Пачынацца, наставаць (пра вод. Ц прым. броварсжі, -ая, -ае.
БРОД, -у, М -дзс, мн. брады, -оў, м. 1.
з'явы прыроды). Мароз бярэцца нанач. 7. Лавіцца на вуду, спінінг (пра рыбу). Шчупак на Неглыбокае месца на ўсю шырыню ракі, вохлеб не бярэцца. 8. Ліпнуць, прыставаць. Гразь зера, зручнае для пераходу, пераезду. Перабярэцца за боты. 9. Расці, набірацца сілы правіцца бродам. 2. След, пракладзены ў
(разм.). Нядаўна палолі, a пустазелле зноў бя- траве. Правёў б. да самай ракі. || прым.
рэцца. 0 Брацца за розум (разм.) — рабіцца бродаш. -ая, -ае.
БРОЙЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Кураня,
разважлівым, станавіцца на правільны шлях.
Брацця за гуж (разм.) — пачынаць якую-н» якое гадуецца на мяса асобым спосабам. 2.
Памяшканне, дзе гадуюць такіх куранят. ||
сур'ёзную справу. Браццж загрудкі (разм. неадабр.) — задзірацца, даходзіць да сутычкі. прым. бройлерны, -ая, -ае. Бройлерная птуБрацця ў рожжі (разм.) — выяўляючы сваю шкагадоўля.
БРОКЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Агент, пасамастойнасць, задзірацца, спрачаіша, сутыкацца. || зак. узшцці, вазьмуся, вбзьмешся, срэднік пры заключэнні здзелак на біржах,
возьмецца; возьмемся, возьмецеся, возьмуц- пры куплі-продажы каштоўных папер, тавараў. || прым. брокерскі, -ая, -ае. Брокерская
ца; узяўся, узялася, -лося, -ліся; вазьм'іся.
БРАЦЬ, бяру, бярэш, бярэ; бяром, бераце, кантора.
БРОМ, -у, м. Хімічны элемент, цяжкая
бяруць; бяры; незак. 1. каго-што. Захошііваць
рукой (або чым-н. іншым), прымаць у рукі. цёмна-бурая вадкасць з рэзкім пахам, якая
Б. хлеб са стала. Б. мяшок на плечы. Рыба сён- выкарыстоўваецца ў хіміі, медыцыне, фатаня добра бярэ (перан.: клюе). 2. каго-што. графіі i пад. || прым. бромавы, -ая, -ае / броАвалодваць кім-, чым-н.; дамагацца ў бара- місты, -ая, -ае. Бромісты калій.
БРОНЕ... (а таксама браля...). Першая чацьбе. Б. у палон. Б. штурмам крэпасць. 3.
каго-што. Прымаць (з якой-н. мэтай, на пэў- стка складаных слоў у знач. бранявы,
ных умовах). Б. на зборы. Б. на работу. 4. браніраваны, напр. бронетранспарцёр, бронешто. Аірымліваць у сваю ўласнасць, у сваё цягнік.
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сала. 3. мн. Гімнастычны снарад у выглядзе
дзвюх круглых паралельных перакладзін, замацаваных на стойках. Практыкаванні на брусах.
БРУСКОВЫ, -ая, -ае. Які мае форму бруБРОНЕМАШЬІНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. ска (у 2 знач.). Брусковае мыла.
Баявы браніраваны аўтамабіль.
БРУСНІЦЫ, -нвд, адз. брусшца, -ы, ж.
БРОНЕТРАНСПАРЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Кустовая расліна сямейства бруснічных з веБраніраваны аўтамабіль для перавозкі мота- чназялёнымі лісточкамі, a таксама ягады гэсіралковых войск, грузаў i вядзення бою. || тай расліны. || прым. брусшчны, -ая, -ае.
прым. броыетравспарцёрны, -ая, -ае.
Бруснічнае варэнне.
БРОНЗА, -ы, ж. 1. Сшіаў медзі з волавам,
БРУСНІЧНІК, -у, м. Зараснік кустовай расвінцом i іншымі металамі. 2. зб. Мастацкія сліны, на якой растуць брусніцы.
вырабы з такога сплаву. Выстаўка бронзы.
БРУСОК, -ска, мн. -скі, -скоў, м. 1.
Атрымаць бронзу на спабоцніцтвах (бронзавы Вастрыльны, шліфавальны камень звычайна
медаль; разм). | прым. броюаш, -ая, -ае. Б. ў форме прадаўгаватага чатырохгранніка. Вамедаль (узнагарода за трэцяе месца ў
спартыўных спаборніцтвах). Б. загар (цьмяна- стрыць касу бруском. 2. Чатырохіранны кавалак чаго-н. Б. мыла. \\ памянш. брусочак, -чка,
залацісты).
мн. -чкі, -чкаў, м. || прым. брусочны, -ая, -ае.
БРОНХІ, -аў, адз. бронха, -і, ДМ -нсе, ж.
БРЎССЕ, -я, н., зб. 1. Апілаваныя з чатыРазгалінаванні дыхальнага горла, якія правобакоў бярвёны. 2. мн. Пмнастычны снадзяць паветра ў лёгкія. || прым. бранхіяльны, рох
рад з дзвюх гарызантальных жэрдах, замаца-ая, -ае. Бранхіяльная астма.
ваных на стойках.
БРОНЬ, -і, ж. i БРОНЯ, -і, ж. ЗамацаванБРЎСГВЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Земляны
не каго-, чаго-н. за кім-, чым-н., a таксама
дакумент на такое замацаванне. Б. на авіябі- насып на знадворным баку акопа. || прым.
брустеерны, -ая, -ае.
лет.
БРУСЧАТКА, -і, ДМ -тцы, ж. 1. зб. Брускі
БРОСНЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нее; незак. Пакрьшацца бросняй. || зак. здброснець, 1 з каменю для брукавання вуліц, плошчаў. 2.
Брук з такіх брускоў (разм.).
i 2 ас. не ўжыв., -нее.
БРУСЧАТЫ, -ая, -ае. 1. Зроблены з бруБРОСНЯ, -і, ж. 1. Мікраскапічны грыбок,
які развіваецца на волкай паверхні чаго-н.; скоў. Брусчатая хата. 2. Вымашчаны брусчаплесня. 2. Зялёная паверхня з водарасцей, ткай. Брусчатая шаша. 3. Які мае форму бруякой пакрываецца застаялая вада. || прым. ска (у 2 знач.). Штабель брусчатага матэрыялу.
бросневы, -ая, -ае.
БРЎТА, нязм. (спец.). Разам з упакоўкай
БРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, бровак, ж.
Лінія, па якой праходзіць край абочыны, ку- (пра вагу тавару); проціл. нета.
БРЎХА, -a, М брусе, мн. -і, -аў, н. (разм.).
вета на дарогах. Сядзець на броўцы.
БРОШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1. Toe, што i жывот жывёлы. Б. акулы. 2.
Жаночае ўпрыгожанне са шпількай для пры- Жывот чалавека. Адгадаваў б.
БРУХАТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 вялікім жыколвання на сукенцы, кофце каля шыі або на
ватом. Б. пан.
фудзях.
БРУХАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). ЧалаБРУД, -у, М -дзс, м. 1. Toe, чым што-н.
забруджана; гразь. Б. на руках. Куча бруду. 2. век з вялікім жыватом.
БРУЦЭЛЁЗ, -у, м. Інфекцыйная хвароба,
перан. Што-н. нізкае, амаральнае. Нянавісць
якая перадаецца ад жывёлы чалавеку i парада бруду.
БРЎДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзіцца; жае нервовую, сардэчна-сасудзістую сістэмы i
незак. Станавіцца брудным, пэцкацца. || зак. косце-сустаўны апарат. || прым. бруцзлёзны,
-ая, -ае. Бруцэлёзнае захворванне.
забрудзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца.
БРЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. АгаБРЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; каго-што i
без дап. 1. Рабіць брудным. Б. сцены. Б. у па- родная расліна сямейства крыжакветных, a
коі. 2. перан. Няславіць, чарніць. Б. чэснае таксама караняплоды гэтай расліны жоўтага
імя. || зак. забрудзіць, -джу, -дзіш, -дзіць; ці жоўта-белага колеру. || прым. бручкжвы, -ая,
-ае.
-джаны.
БРУЧКОЎНІК, -у, м. Бацвінне бручкі.
БРЎДНЫ, -ая, -ае. 1. Нячысты, з брудам
БРЎШКА, -а, мн. -і, -аў, н. 1. Тоўсты жына паверхні. Брудныя рукі. 2. Пра колер:
невыразны, няяркі, нячысты. Б. колер. 3. пе- вот у чалавека (разм. жарт.). За брушкам
ран. Пазбаўлены маральнай чысціні, агідны. сцежкі не бачыць. 2. Задні аддзел цела
членістаногіх (спец.). Б. чмяля.
Брудная душа. | наз. брудшсць, -і, ж.
БРУПШЬк, -ая, -ое. Які адносіцца да поБРУДЭРШАФТ: піць брудэрпшфт або ш
брудэрпшфт з кім — трымаючы чаркі ў скры- ласці жывата. Брушныя плаўнікі. O Брушны
тыф — вострая інфекцыйная хвароба.
жаваных руках i чокаючыся, выпіць «на ты».
БРУШЬІНА, -ы, ж. Унутраная абалонка
БРУІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -'іцца; незак.
Цячы, пераліваючыся струменямі. Бруіцца брушной поласці. || прым. брушынны, -ая, -ае.
БРЫВО, -а, мн. бровы, Р броў / броваў, Д
празрысты ручай.
БРУІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -'іць; незак. бровам / брывам, Т бровамі / брывамі, М на
бровах / брывах, н. Дугападобная палоска ваToe, што i бруіцца. Кроў бруіць у жылах.
БРУК, -у, м. Праезджая частка вуліцы, ласоў над вочнай ямінай. Чорныя бровы. ||
прым. броўны, -ая, -ае. Броўныя дугі.
плошчы, якая вымашчана каменем.
БРЫГ, -а, мн. -і, -аў, м. Марское двухмаБРУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; незак., што. Укладаць каменем (ву- чтавае паруснае судна 18—19 ст. з прамымі
ліцы, плошчы). || зак. выбрукаваць, -кую, ветразямі.
-куеш, -куе; -куй; -каваны / забрукаваць,
БРЫГАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, брыгад,
-куе, -куеш, -куе; -куй; -каваны. || наз. бру- ж. 1. Вайскавое злучэнне з некалькіх батакаванне, -я, н.
льёнаў або палкоў, a ў флоце — з некалькіх
БРУНЁТ, -a, М -неце, мн. -ы, -аў, м. Муж- аднатыпных суднаў. Танкавая б. 2. Асабовы
чына з чорнымі або вельмі цёмнымі валасамі. склад, які абслугоўвае цягнік. Кандуктарская
|| ж. брунетжж, -і, ДМ -тцы^ мн. -і, -так.
б. 3. Вытворчая група, a таксама наогул
БРУС, -а, мн. брусы, -оў, м. 1. Бервяно, група, аб'яднаная якім-н. агульным заданнем,
апілаванае або ачасанае з чатырох бакоў. 2. дзейнасцю. Б. слесараў. Палявая б. КанцэрКавалак чаго-н. чатырохграннай формы. Б. тная б. || прым. брыгадны, -ая, -ае. Б. падрад.

БРО—БРЫ

БРЫГАДЗІР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Кіраўнік
брыгады (у 2 i 3 знач.). Калгасны б. 2. Ваенны
чын у рускай арміі ў 18 ст., сярэдні паміж
палкоўнікам i генералам. || прым. брыгадзірскі,
-ая, -ае.
БРЫГАДЗІРЫХА, -і, ДМ -рысе, ж.
(разм.). Жонка брыгадзіра.
БРЫГАНЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. Двухмачтавае паруснае судна з прамымі ветразямі
на насавой i касымі на кармавой мачтах.
БРЫДА, -ы, ДМ -дзе (разм. пагард.). 1. ж.
Што-н. непрыемнае, брыдкае, паскуднае.
Снілася нейкая б., i цяпер яшчэ праціўна. Наслухацца рознай брыды. 2. м. i ж. Пра каго-н.
брыдкага, паскуднага, агіднага.
БРЬІДЖЫ, -аў. Штаны асобага крою, вузкія ўніз ад калена (першапачаткова прызначаліся для верхавой язды).
БРЬІДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; незак. Адчуваць агіду да каго-, чаго-н. адмоўнага, брыдкага; гадзііша.
БРЫДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.,
што i без дап. Рабіць брыдкім, непрыгожым.
Гэта прычоска брыдзіць твой твар.
БРЬІДКА, прысл. 1. Непрыгожа, агідна, пачварна. 2. Непрыстойна, гадка. 3. Амаральна,
агідна. Б. паводзіць сябе. 4. Дрэнна, кепска. 5.
безас. у знач. вык. Сорамна. Як табе не б.
БРЫДКАСЛОВІЦЬ, -слбўлю, -словіш,
-словіць; незак. Ужывадь брыдкія, нецэнзурныя словы.
БРЫДКАСЛОЎ, -слова, мн. -словы, -словаў, м. Чалавек, які ўжывае брыдкія словы.
БРЫДКАСЛОЎЕ, -я, н. Мова, насычаная
нецэнзурнымі, брыдкімі словамі.
БРЬІДЮ, -ая, -ае. 1. Непрыгожы з выгляду, гадкі. Б. твар. Б. настрой. Б. хлопец. 2.
Паганы, ганебны, благі. Брыдкія плёткі. || наз.
брыдкасць, -і, ж.
БРЫДОТА, -ы, ДМ -доце. 1. ж. Брыда (у
2 знач.)- Купіў нейкую брыдоту, што ў рукі
браць не хочацца. 2. ж., перан. Брыдкі ўчынак,
непрыстойнасць; гадасць. 3. мн. -ы, -дот, м. i
ж. Агідная істота (пагард.). Пайшоў вон, б.!
БРЫДЧ^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак.
Траціць прыгажосць, станавіцца брьшкім.
БРЫЖЬІ, -оў. Вузкая, сабраная ў зборачкі,
палоска тканіны, якой аздабляюць адзенне i
інш.
БРЫЗ, -у, м. Слабы вецер, які дзьме днём
3 мора на бераг, a ноччу — з берага на мора.
БРЫЗАНТНЫ, -ая, -ае (спец.). Разрыўны;
здольны драбіць прадметы пры выбуху. Б.
снарад.
БРЫЗЁНТ, -у, М -нце, м. Грубая непрамакальная парусіна. || прым. брызентавы, -ая,
-ае. Брызентавая спяцоўка.
БРЫКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; незак. 1. Пра капытных: біць нагамі, брыкаць.
Конь брыкаецца. 2. перан. Упарціцца, упірацца
(разм.). 3 ім гаворыш, a ён брыкаецца.
БРЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго
(разм.). Біць, удараць заднімі нагамі (пра
капытных жывёлін). || аднакр. брыкнуць, -ну,
-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і.
БРЫКЁТ, -у, М -кеце, м. Плітка, цаглінка
з якога-н. спрасаванага матэрыялу. Тарфяны
б. Вугальны б. || прым. брыкепш, -ая, -ае.
БРЫКЕТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. i незак., што. Зрабіць (рабіць)
брыкеты з чаго-н. Б. торф.
БРЫКЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Які мае звычку брыкацца. Б. конь.
БРЫЛЬ, брыля, мн. брыл'і, -ёў, м. 1. Казырок шалкі. 2. Капялюш (з палямі). Саламяны
б.
БРЫЛЬЙНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
Каштоўны камень — агранены i адшліфаваны алмаз. || прым. брыльянтавы, -ая, -ае. O
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Брылыпгавае вяселле — сямідзесяціпяцігоддзе шлюбнага жыцця.
БРЫЛЙСТЫ, -ая, -ае. 1. 3 вялікім казырком. Брылястая шапка. 2. перан. 3 вялікай
шапкай (пра грыбы). Брылястыя сыраежкі
БРЬІНДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, брынд, ж.
(разм. зневаж.). Пра таго, хто без патрэбы
ходзіць, сланяецца абы-дзе.
БРЬІНДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Хадзіць без патрэбы; сланяцца нічога не робячы. Б. цэлы дзень.
БРЬІНЗА, -ы, ж. Сыр з авечага малака. ||
прым. брынзавы, -ая, -ае.
БРЬІНКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм).
1. Бразгатаць, утвараць бразгатлівыя гукі. 2.
на чым. Няўмела іграць на якім-н. музычным
інструменце. Б. на гітары. \\ зак. прабрынкаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. || аднакр. брынкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. брынканве, -я,
н.
БРЫНЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыць; незак. Утвараць кароткія бразгатлівыя гукі. Б.
шыбы ў вокнах.
БРЬІНЙЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -няе; незак.
1. Разбухаць, павялічвацца ў аб'ёме. 2. Павялічвацца ў працэсе росту, напаўняючыся
пажыўнымі сокамі.
БРЫСЦІ, брыду, брыдзеш, брыдзе; брыдзём, брыдзяце, брыдуць; брыў, брыла, -ло;
брыдз'і; незак. Ісці павольна, з цяжкасцю перастаўляючы ногі; цягнуцца.
БРЫТАГАЛОВЫ, -ая, -ае. 3 брытай галавой. Б. хлопец.
БРЫТАНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м.
(кніжн.). Toe, што i англічане. || ж. брытшпш,
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. брытанскі,
-ая, ае.
БРЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Надзяваць аброць, пятлю вяроўкі на галаву, шыю
жывёліны. Б. жарабца. \\ зак. зябрытаць, -аю,
-аеш, -ае.
БРЬІТВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Прылада для
галення. Электрычная б. 0 Язык як брытна —
пра здольнасць востра, дасціпна гаварыць. ||
прым. брытвенны, -ая, -ае. Б. прыбор.
БРЬІФІНГ, -у, мн. -і, -аў, м. (афіц.). Кароткая прэс-канферэнцыя. Правесці б.
БРЫЦЬ, брыю, брыеш, брые; брый;
брыты; незак., каго-што. Зразаць (брытвай)
валасы да кораня. Б. бараду. \\ здк. пабрыць,
-брыю, -брыеш, -брые; -брыў; -брый; -брыты. || звар. брыцца, брыюся, брыешся,
брыецца; брыйся; зак. пабрыцца, -брыюся,
-брыешся, -брыецца; -брыйся.Ц наз. брыццё,
-я, н.
БРЬІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Лёгкі выязны вазок. || прым. брьпкавы, -ая,
-ае.
БРЬІЮЧЫ: брыючы палёт — палёт самалёта на невялікай вышыні над зямлёй.
БРЭХ, -у, м. Гукі, характэрныя для сабак i
некаторых іншых звяроў. Б. лесніковых сабак.
БЎБЕН, -бна, мн. -бны, -бнаў, м. 1. Ударны музычны інструмент у выглядзе абцягнутага скурай шырокага абруча з металічнымі
бразготкамі. Біць у б. 2. Toe, што i барабан (у
1 знач.).
БУБНІЦЬ, -ню, -н'іш, -ніць; -HIM, -ніце,
-няць; незак., што i без dan. (разм.). 1. Біць у
бубен, барабаніць. 2. перан. Гаварыць хутка,
неразборліва, манатонна. Б. сабе nad HOC. # ||
зак. прабубшць, -ню, -ніш, -ніць; -HIM, -ніце,
-няць (да 2 знач.).
БУГАЙ, -я, мн. -і, -ёў, м. 1. Toe, што i
бык1 (у 1 знач.). 2. Начная балотная птушка
сямейства чапляў, якая, апусціўшы дзюбу ў
ваду, утварае іукі, падобныя да рову бугая.
БУГОР, -гра, мн. -гры, -гроў, м. Невялікае
ўзвышша, узгорак. || памянш. бугарок, -рка,
мн. -рю, -ркоў, м.

БУГРЬІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты буграмі.
Бугрыстая дарога. \\ наз. бугрыстжсць, -і, ж.
БЎДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, буд, ж. 1.
Крытая скурай або брызентам карэта, брычка
i пад. 2. Верх над карэтай, брычкай. 3. ШаБУДЗІЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Гадзіннік
лаш, будан.
са спецыяльным заводам для падачы званка ў
БУДАВАЦЦА* -дуюся, -дуешся, -дуецца; патрэбны час.
-дуйся; незак. 1. Будаваць сабе дом або іншы
БУДЗІЦЬ, буджу, будзіш, будзіць; незак. 1.
будынак. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Узводзіцца, каго-што.
Перапыняць чый-н. сон, прымузнаходзіцца ў стане будаўніцтва. Будуецца
жывёлагадоўчы комплекс. \\ зак. пабудавацця,шаць прачнуцца. Б. дзяцей у школу. 2. перан.
Абуджаць што-н. у каго-н., выклікаць да
-дуюся, -дуешся, -дуецца; -дуйся.
жыцця, дзейнасці. Б. успаміны. || зак. пабуБУДАВАЦЬ, будую, будуеш, будуе; будуй; дзіць» -буджу, -будзіш, -будзіць; -буджаны (да
будаваны; незак., што. 1. Узводзіць якое-н.
1 знач), прабудзіць, -буджу, -будзіш, -бузбудаванне, выпускаць машыны i пад. Б. дзіць; -буджаны (да 2 знач.) i разбудзіць, -будамы. Б. камбайны. 2. перан. Ствараць, ар- джу, -будзіш, -будзіць; -буджаны.
ганізоўвадь. Б. новае жыццё. 3. Намячаць,
БЎДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
ствараць у думках планы, здагадкі i пад. Б. Невялікая, звычайна драўляная пабудова для
планы. 4. Асноўваць, базіраваць на чым-н. Б. чыгуначнага вартаўніка, паставога i інш. 2.
сваё выступленне на канкрэтных прыкладах. 5.
Збітае з дошак жыллё ддя сабакі. || памянш.
Выражаць, фармуляваць. Б. правільна сказ. б. бўджчкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым.
Вычэрчваць якую-н. геаметрычную фігуру на будачны. -ая, -ае.
аснове зададзеных памераў. Б. трохвугольнік.
БУДОВА, -ы, ж. Узаемнае размяшчэнне i
0 Буддваць на пяску (неадабр.) — засноўваць сувязь састаўных частак чаго-н.; структура.
на ненадзейных дадзеных. Буддваць ішветраБ. атама. Б. арганізма. Б. зямной кары.
ныя палацы (іран.) — планаваць нерэальнае,
БУДОЎЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. гл. будазахапляцца нязбытнымі марамі. || зак. выбуда- ваць. 2. Будаўнічы аб'ект, a таксама тэрытоваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; -даваны (да 1 рыя, дзе што-н. будуецца. Працаваць на бузнач.), ішбудаваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; доўлі.
-даваны; наз. пабудова, -ы, мн. -ы, -доў, ж. ||
БУДУАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Гасціная
наз. будавжнне, -я, н. i будоўля -і, ж. (да 1 гаспадыні ў багатым доме для неафіцыйных
знач.) || прым. будаўшчы, -ая, -ае (да 1 знач). прыёмаў, a таксама абсталяванне такой
Будаўнічыя матэрыялы. Будаўнічая пляцоўка.
гасцінай. || прым. будуярны, -ая, -ае.
Будаўнічая брыгада.
БЎДУЧЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які наступіць
БУДАН, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Шалаш з за цяперашнім. Б. год. 2. Які павінен стаць
галін або саломы для часовага жылля. 2. тым, кім яго называюць. Будучыя ўрачы. 3.
Верх, пакрыццё павозкі (разм). || прым. бу- будучае, -ага, н. Час, які ідзе ўслед за цяпедановы, -ая, -ае.
рашнім. Заглянуць у б. 4. будучае, -ага, н. Лёс,
БУДАРАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; не- доля. Б. планеты. O Будучы час — катэгорыя
зак., каго-што. Узрушваць, непакоіць, узбу- дзеяслова, якая характарызуе дзеянне ў часе,
джаць. || зак. узбударажыць, -жу, -жыш, што наступіць пасля гаворкі аб ім. 0 У буду-жыць; -жаны. || звар. бударажыцця, -жуся, чым — пазней, у далейшым.
-жышся, -жыцца; зак. узбударажыцда, -жуся,
БЎДУЧЫНЯ, -і, ж. 1. Стан, становішча
-жышся, -жыцца.
чаго-н. у будучым. Б. раёна. 2. Часы, падзеі,
БУДАЎНІК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Той, хто якія прыйдуць на змену цяперашнім.
будуе (у 1 знач.), працуе на будаўніцтве. Бры- Шчаслівая б. 3. Будучае пакаленне. Дзеці —
гада будаўнікоў. 2. перан., чаго. Тварэц, ства- наша б.
ральнік. Будаўнікі новага грамадства. || прым. БУДЬІЗМ, -у, м. Адна з трох (побач з
хрысціянствам i ісламам) сусветных рзлігій,
будаўшцкі, -ая, -ае (да 1 знач.).
БУДАЎНІЦТВА, -а, н. 1. Галіна навукі i распаўсюджана ў Кітаі, Японіі i некаторых
тэхнікі, якая займаецца будоўляй i рэкан- іншых краінах Усходу [па імені яе заснавальструкцыяй дамоў, збудаванняў. 2. Узвядзенне ніка Буды, 6 ст. да н.э.]. || прым. будыйскі,
будынка або якога-н. іншага збудавання. Б. -ая, -ае. Будыйскае вучэнне.
спартыўнага комплексу. 3. Будаўнічы аб'ект, a БУДЬІНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, ж. Жытаксама месца, дзе вядзецца будоўля. Наве- лое, адміністрацыйнае ці гаспадарчае збудадаць б. 4. перан. Стварэнне, арганізацыя чаго- ванне. Будынкі санаторыя. || прым. будыначны,
-ая, -ае.
н. Культурнае б.
БУДЬІНІНА, -ы, мн. -ы, -нін, ж. (разм.).
БУДАЎНІЧЫ, -ая, -ае. 1. гл. будаваць. 2.
Які мае адносіны да будаўніцтва (у 1, 2 i 3 Toe, што i будынак. Б. ў адзін паверх.
БУДЫСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Пазнач.), да будоўлі, да працы будаўніка. Будаўнічая механіка. Будаўнічая прамысловасць.слядоўнік будызму. || ж. будыстка, -і, ДМ
-тцы; мн. -і, -так.
Будаўнічая тэхніка. Б. факультэт. Будаўнічыя
БЎЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Лёгкая лодка або
работы. Б. атрад. ,
БЎДАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Той, платформа з парусам, устаноўленая на вузкіх
хто нясе каравульную службу ў будцы, жыве ў стальных палазках або калёсах, для катання
на лёдзе. | прым. буерны, -ая, -ае. Б. спорт.
каравульнай чыгуначнай будцы.
БУЕРЫСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
БЎДЗЕ, у знач. вык. (разм.). Хопіць, даволі. Спартсмен, які займаецца буерным спортам. |
Паплакалі трохі i б.
ж. буерысткж, -і, ДМ -тцы.
БЎДЗЕНЬ, -дня, мн. будні, -яў, м. 1. He
БУЖАНІНА, -ы, ж. Свініна, запечаная або
святочны дзень. У б. дзень. 2. перан. Што- абсмажаная асобым спосабам з перцам i
дзённае жыццё. Цяжкія будні вайны. \ прым. іншымі прыправамі. | прым. бужжшнны, -ая,
будзённы, -ая, -ае / будны, -ая, -ае.
-ае.
БУДЗЁНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы, -наўБУЗА1, -ы, ж. 1. Рэшткі вадкасці разам з
цаў, м. Баец Першай Коннай арміі, якой ка- асадкам; падонкі. На дне бочкі засталася адна
мацдаваў С.М.Будзённы ў гады грамадзян- б. 2. Адходы ад ільнянога семя. 3. Пітво з
скай вайны.
проса, грэчкі, ячменю, распаўсюджанае ў
БУДЗЁНАЎКА, -і, ДМ -наўцы, мн. -і, -наКрыме i на Каўказе. 4. Адклады на дне вадавак, ж. Шлем, які насілі чырвонаармейцы ў ёмаў. Дзеці плюхаюцца ў бузе. \\ прым. бузяны,
гады грамадзянскай вайны.
-ая, -óe.
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БЎЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
не знешняму боку чаго-н., дробязям, чым
сутнасці; фармаліст. || ж. бушедка, -і, ДМ Хлеб з пшанічнай мукі; белы хлеб. 2. Тос,
-дцы, мн. -і, -дак. | прым. букваедсю, -ая, -ае. што i буханка. || памянш. булачка, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. булачны, -ая,
Б. падыход.
БУКВАЁДСТВА, -а, н. (іран.). Чыста зне- -ае.
БУЗА2, -ы, ж. (разм.). Скандал, шум. шняе, фармальнае тлумачэнне чаго-н., якос
БЎЛЬБА, -ы, ж. 1. Аднагадовая агародная
Узняць бузу.
расліна сямейства паслёнавых, a таксама
наносіць шкоду сэнсу, сутнасці.
БУЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -заваБУКВАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Кніжка для клубні гэтай расліны, якія выкарыстоўваюцца
ны; незак. (разм.). што. Псаваць, трапаць, не першапачатковага навучання ірамаце. || прым. як харч, корм i сыравіна. Найлепшае снеданберагчы што-н. Б. адзенне.
не — б. з селядцом. 2. Назва беларускага набукварны, -ая, -ае.
БУЗАЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). ЗаБУКЁТ, -а, М -кеце, мн. -ы, -аў, м. 1. Па- роднага танца. || прым. бульбяны, -ая, -ое. Б.
дзіра, скацдаліст. | ж. бузіцёрка, -і, ДМ -рцы, дабраныя i прыгожа складзеныя ў пучок крухмал. O Бульба ў мундзірах — звараная з
мн. -і, -рак. || прым. бузацёрсю, -ая, -ае.
кветкі. 2. Сукупнасць араматычных i смаха- лупінамі бульба.
БУЗША, -ы, ж. Дрэвавая ці кустовая рас- вых уласцівасцей чаго-н. Б. чаю. Гэта віно
БУЛЬБА... Першая частка складаных слоў
ліна сямейства бружмелевых з чырвонымі або мае асаблівы б. || прым. букетны, -ая, -ае.
у знач. бульба, напр. бульбанарыхтоўка, бульчорнымі ягадамі. || прым. бузіяовы, -ая, -ае.
БУКШІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Ча- басховішча, бульбаўборачны.
БУЗІННІК, -у, м., зб. Зараснік бузіны.
БУЛЬБАКАПАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і,
лавек, які займаецца купляй i продажам
БУЗІЦЬ, бужу, буз'іш, бузшь; бузім, бузіце, рэдкіх i старых кніг. || ж. бужішспыі, -і, ДМ -лак, ж. Машына для капання бульбы.
бузяць; незак. (разм.). Шумець, скандаліць. -тцы, мн. -і, -так. У прым. букішсцкі, -ая, -ае.
БУЛЬБАСАДЖАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і,
Ціха! Хопіць б.
БУКШІСГЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адно- -лак, ж. Машына, якой садзяць бульбу.
БУЙ1, буя, М на буі, мн. бу'і, буёў, м. Вы- сіны да продажу i куплі рэдкіх i старых кніг.
БУЛЬБАЎБОРАЧНЫ, -ая, -ае. Які прысокае, адкрытае з усіх бакоў для ветру месца. Б. магазін.
значаны для ўборкі бульбы. Б. камбайн.
Хата стаяла на буі.
БЎЛЬБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, ж. Адзін клуБУКЛЁТ, -a, М -леце, мн. -ы, -аў, м. ВыБУЙ2, буя, М на буі, мн. буі, буёў, м.
бень бульбы. 0 Hoc бульбінай — пра шырокі
Сігнальны паплавок на рацэ, возеры, у бухце данне падарункавага, даведачнага або рэкла- i тоўсты нос.
i пад. для абазначэння мелі, месца рыбацкай мнага характару ў выглядзе невялікай ілюБУЛЬБОЎНІК, -у, м., зб. Toe, што i бульсеці i пад. || памянш. буёк, буйка, мн. буйкі, страванай кніжкі, якая разгортваецца як
шырма. Б. «Літаратурны музей Янкі Купалш.бянік (у 1 знач.).
буйкоў, м.
БУЛЬБЯНАЯ, -ой, мн. -ыя, -ых, ж. СталоБЎЙВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйная жвач- || прым. буклетны, -ая, -ае.
БЎКЛІ, -яў, адз. -я, -і, ж. (уст.). Завітыя вая, закусачная, у меню якой пераважаюць
ная жывёліна атрада парнакапытных (свойстравы з бульбы.
ская i дзікая) з грузным тулавам i кароткай кольцамі пасмы валасоў.
БУЛЬБЙНІК, -а / -у, м. 1. -у, зб. Націнне
БУКОЛКА, -і, ДМ -ліцы, ж. (спец.).
шыяй. || прым. буйвалавы, -ая, -ае.
БЎЙВАЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Самка Жанр літаратурных твораў, у якіх ідэалізуецца бульбы. Б. пажоўк. 2. -а, мн. -і, -аў. Аладка з
побыт пастухоў i вясковае жыццё на лоне дранай сырой бульбы; дранік. Напячы бульбуйвала.
бянікаў. 3. -а, мн. -і, -аў. Той, хто вельмі
БУЙВАЛЯНЙ / БУЙВАЛЯНЁ, -няці, мн. прыроды. || прым. букалічны, -ая, -ае.
БЎКСА, -ы, мн. -ы, букс, ж. (спец). Ме- любіць бульбяныя стравы (разм.).
-няты,-нят, н. Дзіцяня буйваліцы.
БУЛЬБЙНІШЧА, -а, н. Месца, на якім раБУЙНА... Першая частка складаных слоў талічная каробка з падшыпнікам, які перадае
са знач.: 1) з буйным (у 1 знач.), налр. буйна- ціск вагона, паравоза i пад. на вось кола. || сла бульба.
БУЛЬВАР, -at мн. -ы, -аў, м. Шырокая
прым. буксавы, -ая, -ае.
ва/шкністы, буйнагаловы, буйназавітковы, буйназярністы, буйнакалосы, буйнакаранёвы; 2)БУКСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; не- алея пасярод гарадской вуліцы або ўздоўж набуйны (у 1 i 2 знач.), напр. буйнаблочны, буй- зак. Пра колы: круціцца, коўзаючыся па па- бярэжнай. Прыморскі б. \\ прым. бульварны,
-ая, -ае.
верхні, не рухаючыся з месца. || наз. бунагабарытны, буйназлакавы, буйнакавалкавы,
БУЛЬВАРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. бульвар. 2.
-я, н.
буйнамаштабны, буйнапанэльны; 3) буйны (уксаванне,
2
знач.), напр. буйнапамешчыцкі, буйнасялянскі, БУКСІР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Судна, якое перан. Разлічаны на абывацельскія, мяшчанбуйнафермерскі; 4) грубы, не тонкі (пра апра- буксіруе другія судны, плыты. 2. Канат або скія густы. Б. раман. Бульварная літаратура.
стальны трос для буксіроўкі. Цягнуць на бу- Бульварная прэса. || наз. бульварнасць, -і, ж.
цоўку), напр. буйнаточаны, буйнашліфавальны.
БУЛЬДАЗЕРЬкСГ, -a, А/ -сце, мн. -ы, -аў,
БУЙНАКАЛІБЕРНЫ, -ая, -ае. Буйнога ксіры. 0 Браць ш буксір каго (разм.) — памагаць каму-н., хто адстае ў выкананні чаго-н. || м. Той, хто працуе на бульдозеры.
калібру. Б. снарад.
БУЛЬДОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Сабака з
БУЙНАПАНЗЛЬНЫ, -ая, -ае. Які будуец- прым. буксірны, -ая, -ае.
БУКСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; вялікай тупой мордай, шырокімі ірудзямі, каца з буйных панэлей. Б. дом.
БУЙНАПЛОДНЫ, -ая, -ае. 3 буйнымі незак., што. Цягнуць за сабой на канаце роткімі лапамі. || прым. бульдожы, -ая, -ае.
(другое судна, аўтамашын^ i пад.)- || наз. Бульдожая хватка.
пладамі, ягадамі. Буйнаплодная вішня.
БУЛЬДОЗЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Трактар,
БУЙНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.). буксіраванве, -я, н. i буксіроўка, -і, ДМ -ўцы,
абсталяваны навясным пярэднім адвалам для
Станавіцца буйным (у 1, 2 i 5 знач.), буйней- ж.
БУЛАВА, -ы, мн. булавы / (з ліч. 2, 3, 4) бу- земляных работ. || прым. бульдозерны, -ая, -ае.
шым. || зак. пабуйнець, -ею, -ееш, -ее. Арэхі
лавы, булаў, ж. 1. Кароткае жазло з патаўБЎЛЬКАТ, -у, М -каце, м. Гукі, якія ўтвапабуйнелі. Дождж пабуйнеў.
БЎЙНЫ, -ая, -ае. 1. Неспакойны, дзёрзкі, шчэннем на канцы ў выглядзе шара. Атаман- раюцца пры кіпенні, пераліванні або цячэнні
свавольны. Б. нораў. 2. Моцны, парывісты. Б. ская б. 2. Пмнастычкы ручны снарад, які мае вады.
БУЛЬКАТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -коча;
вецер. 3. Пра расліннасць: багаты, раскошны. выгляд бутэлькі з патаўшчэннем на вузкім
канцы. Практыкаванні з булавой. 0 I да бу- незак. 1. Бурліць, бурна кіпець (пра вадБуйная збажына. Усё на палях буйна (прысл.)
лавы трэбагалава(прыказка; разм.) — галава касць). Булькоча горная рака. 2. безас. Утвакрасавала. || наз. буйнасць, -і, ж.
БУЙНЬІ, -ая, -óe; буйнейшы. 1. Які скла- ва ўсякай справе патрзбна. || прым. буліўны, раць глухія перарывістыя гукі пры захворванні горла, грудзей. У горле булькоча. || наз.
даецца з аднародных, больш чым сярэдняга -ая, -ае.
БУЛАНЫ, -ая, -ае. Светла-жоўты з чор- булыштаіше, -я, н.
памеру, адзінак; падкрэслена вялікі. Буйное
БЎЛЬКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Утвазерне. Буйна (прысл.) пісаць. Буйныя грошы. ным хвастом i чорнай грываю (пра масць кораць гукі, падобныя на тыя, якія бываюць
Чалавек буйнога складу. 2. Вялікі i эканамічнаней). Б. конь.
магутны. Буйное прамысловае прадпрыемства. БУЛАТ, -а / -у, А/ -лацс, м. 1. -у. Даўней- пры кіленні або пераліванні вады. Булькае руБ. капітап. 3. Выдатны па значэнню, уплыву. шая ўзорыстая цвёрдая сталь для клінкоў. 2. чай. || аднакр. булышуць, -ну, -неш, -не; -ні. ||
Б. спецыяліст. Б. вучоны. 4. Важны, сур'ёзны.-а, мн. -ы, -аў. Клінок (меч, шабля, кінжал) з наз. булыйшне, -я, н.
БУМ1, -у, м. (разм.). Штучнае ажыўленне,
Буйная размова. 5. Багаты, шчодры. Буйная такой сталі (гіст.). || прым. булатны, -ая, -ае.
шуміха вакол чаго-н. Газетны б.
paca. б. Хуткі, магутны. Б. рост эканомікі. 7. Б. меч.
БЎЛАЧНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. МаЗначны па выніках, важны па значэнню. БуйБУМ2, выкл. (разм.)- Ужыв. як гукаперайгазін, дзе прадаюцца розныя булачныя вы- мальнае для абазначэння характэрнага глуная перамога. || наз. буйшсць, -і, ж.
хога гуку вялікага звана, выстралу з гарматы i
БУК, -a i -у, м. 1. -а / (у знач. зб.) -у. рабы.
БЎЛАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Ула- пад.
Вялікае лісцевае дрэва з гладкай светла-шэрай карой i цвёрдай драўнінай. Нарэзаць буку. дальнік булачнай або прадавец булак ці пеБУМ3, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Гімнасты2. -у, толькі адз. Драўніна гэтага дрэва. Зуб'е кар, які ix выпякае. || ж. булачшца, -ы, мн. чны снарад — брус на дзвюх стойках.
ў граблях з буку. || прым. букжвы, -ая, -ае. Ся- -ы, -ніц.
Практыкаванні на буме.
мейства букавых (наз.).
БУМАЖНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Невялікая
БУЛЁН, -у, м. 1. Нічым не запраўлены мяБУКВАЕД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. сны адвар. Курыны б. 2. Бульбяны суп, за- кішэнная папка для папяровых грошай i да(іран.)- Чалавек, які прыдае большае значэн- сквараны салам. || прым. булённы, -ая, -ае.
кументаў.
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БУРАВЬІ, -ая, -óe. Які мае адносіны да буБУМЕРАНГ, -a, мн. -i, -аў, м. Кідальная
прылада ў выглядзе сагнутай палкі, пласціны, рэння, зроблены ў выніку бурэння. Буравая
якая пры ўмелым кіданні апісвае дуту i вярта- ўстаноўка.
БУРАК, -а, мн. -1, -оў, м. 1. Агародная раецца да таго, хто кідаў.
БУНДЭСВЁР, -а, м. Назва ўзброеных сіл у сліна сямейства лебядовых. Палоць буракі. 2.
Федэратыўнай Рэсгтубліцы Германіі. || прым. Караняплоды гэтай расліны, якія выкарыстоўваюцца як корм, харч, сыравіна. Убіраць
буцдэсвераўскі, -ая, -ае.
БУНДЭСРАТ, -а, М -раце, м. Орган прад- буракі камбайнам. O Цукрошя буракі — сорт
стаўніцтва зямель у Федэратыўнай Рэспу- буракоў, з якіх вьфабляюць цукар. || памянш.
бурачок, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. \\ прым.
бліцы Германіі.
БУНДЭСТАГ, -а, м. Палата парламента ў бурачны, -ая, -ае / бураковы, -ая, -ае. Бурачны
Федэратыўнай Рэспубліцы Германіі. || прым. колер (лілова-чырвоны). Бураковы сок.
БУРАКА... Першая частка складаных слоў,
буцдэстагаўскі, -ая, -ае.
якая адпавядае па значэнню слову бурак,
БЎНКЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Спецыяльна напр. буракакапалка, буракарэзка, буракасейабсталяванае ёмішча для сыпкіх i кускавых ны, буракаўборачны.
матэрыялаў. Б. для зерня. 2. Падземнае жалеБУРАКАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
забетоннае ўкрыцце. 3. Спецыяльнае наземнае збудаванне з байніцамі для вядзення Спецыяліст па вырошчванню буракоў.
БУРАКАВОДСГВА, -а, н. Развядзенне i
агню. 1 прым. бункерны, -ая, -ае.
вырошчванне буракоў. || прым. буршышодчы,
БУНКЕРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ая, -ае. Б. саўгас.
-раваны; незак., што (спец.). Засыпаць у бунБУРАКАСЁЙНЫ, -ая, -ае. Які сее i выкер. Б. жыта. \\ наз. бункеравшше, -я, н. i рошчвае буракі (звычайна цукровыя). Б. раён.
бункероўка, -і, ДМ -роўцы, мн. -і, -ровак, ж.
БУРАКАУБОРАЧНЫ, -ая, -ае. Які мае
БУНТ1, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м. адносіны да ўборкі буракоў. Б. камбайн.
Стыхійнае паўстанне, мяцеж. Зямельны б. сяБУРАЛОМ, -у, м. Лес, дрэвы, паваленыя
лян.
бурай. |І прым. бураломны, -ая, -ае.
2
БУНТ , -а, М -нце, мн. -ы, -аў; м. Звязак,
БУРАН, -у, м. Снежная бура, завіруха ў
кіпа; стос. || прым. бунтавы, -ая, -ое.
стэпе. Узняўея б. \\ прым. буранны, -ая, -ае.
БУНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; неБУРАПЕНІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніць;
зак. 1. Падымаць бунт1, удзельнічаць у бу- незак. У паэзіі: бурліць, кілець (пра жыццё,
1
1
нце . 2. каго-што. Падбухторваць да бунту . дзейнасць).
Б. народ. 3. перан. Пратзставаць, упарта не
БУРАПЁННЫ, -ая, -ае. У паэзіі: бурлівы,
згаджацца. He магу вечарам дзяжурыць: жонка кіпучы. Бураненныя хвалі.
бунтуе. 4. каго. Збіваць з толку. Ты мяне не
БУРАТЬІ, -аў, адз. бурат, -a, М -раце, м.
бунтуй, я сам разбяруся.
Народ, які складае карэннае насельніцтва
БУНТАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Удзельнік
Рэспублікі Бураціі, якая ўваходзіць у склад
бунту1. 2. перан. Неспакойны чалавек, які Расійскай Федэрацыі. || ж. бураткя, -і, ДМ
пратэстуе супраць чаго-н., заклікае да рашу-тцы, мн. -і, -так. || прым. бурадкі, -ая, -ае.
чых дзеянняў, да перавароту ў чым-н. || ж.
БУРАЧКОВЫ, -ая, -ае. Колеру чырвоных
бунтярка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. буракоў. Б. шалік.
бунтарскі, -ая, -ае.
БУРАЧНІК, -у, М., зб. Бацвінне буракоў.
БУРАЧНШІЧА, -а, н. Месца, на якім выБУНТАРНЫ, -ая, -ае. Уласцівы бунтару,
мяцежны; прасякнуты бунтарскім духам. Бун- раслі буракі. Узараць б.
тарная натура.
БУРАЧНЫ гл. бурак.
БЎРБАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
БУНТАРСТВА, -а, н. Рэзкае абурэнне,
пратэст, якія суправаджаюцца непакорнасцю. Паветраны шарык на вадзе або іншай вадкасці. 0 Пускаць бурбалкі (разм.) — тануць,
I прым. бунтарскі, -ая, -ае. Б. дух.
БУНТАЎШЧЬІК, -а, мн. -і, -оў, м. тапіцца, гінуць у вадзе.
БУРБОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.
Удзельнік бунту1. || ж. буні-аўшчыца, -ы, мн.
(разм.). Узнімаць, пускаць бурбалкі, булькаць.
-ы, -шчыц. || прым. буншўшчыцкі, -ая, -ае.
БУРБОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (зневаж.).
БУНЧЎК, -а, мн. -і, -оў, м. Дрэўка з прывязаным конскім хвастом як сімвал улады (у Грубы, некультурны, уладалюбівы чалавек
[паводле назвы французскай каралеўскай дыказацкіх атаманаў, украінскіх i польскіх гетманаў, турэцкіх пашоў). || прым. бунчуковы, настыі].
БУРГАМІСГР, -а, мн. -ы, -аў, м. На-ая, -ае / бунчужны, -ая, -ае.
БУР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Інструмент чальнік гарадской управы ў некаторых
краінах Еўропы i ў 18—19 ст. у Расіі. || прым.
ддя свідравання.
бургамістарскі, -ая, -ае.
БЎРА, -ы, мн. -ы, бур, ж. 1. Вецер вялікай
БУРДА, -ы, ДМ -дзе, ж. (разм. пагард.).
разбуральнай сілы, звычайна з дажджом або Дрэнна прыгатаванае, нясмачнае пітво або
снегам. Разгулялася б. 2. перан. Пра бурнае вадкая ежа. He cyn, a б.
развіццё сацыяльных працэсаў у грамадстве.
Грымоты рэвалюцыйнай буры. 3. перан., чаго БУРДЗІОК, -a, мн. -'i, -оў, м. Мяшок са
або якая. Пра бурнае выяўленне пачуццяў. Б. скуры жывёлы для захоўвання i перавозкі
воплескаў. 4. Шум, крык. Ухаце паднялася са- віна, кумысу i іншых вадкасцей. || прым. бурпраўдная б. O М&пйтная бура — моцныя ва- дзючны, -ая, -ае.
БУРЖУА, нескл., м. Прадстаўнік класа
ганні магнітнага поля Зямлі, звязаныя з уварваннем у каляземную прастору касмічных буржуазіі.
БУРЖУАЗІЯ, -і, ж. Грамадскі клас, які вачасціц. 0 Бура ў шклянцы вады (іран.) — галодае сродкамі вытворчасці, ідэямі i навыкамі
рачая спрэчка з-за дробязных прычын.
для арганізацыі рыначнай гаспадаркі i жыве
БУРАВАТЫ, -ая, -ае. Які мае шэра-кары- за кошт інвестыцыі капіталаў. Дробная б.
чневае адценне.
(дробныя ўласнікі, якія валодаюць сродкамі
БУРАВАЯ, -ой, мн. -ыя, -ых, ж. Вышка вьггворчасці i карыстаюцца наёмнай працай у
для бурэння. Працаваць на буравой.
нязначнай ступені або зусім не карыстаюцца
БУРАВЁСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Марская ёю). || прьш. буржуазны, -ая, -ае.
гпушка з загнутай дзюбай, вузкімі i доўгімі
БУРЖЎЙ, -я, мн. -і, -яў, м. (разм. пагард.).
крыламі.
Toe, што i буржуа. || ж. буржуйка, -і, ДМ
БУРАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Спецыяліст па -жуйцы, мн. -і, -жуек. || прым. буржуйскі, -ая,
-ае.
буравых работах.
4. Зак. 426.
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БУРЖЎЙКА1, -і, ДМ -жуйцы, мн. -і, -жуек, ж. (разм.). Металічная печка. Жалезная б.
БУРЖЎЙКА2 гл. буржуй.
БЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1. На
Каўказе: род плашча або накідкі з тонкага лямцу. Казацкая б. 2. Шырокая доўгая з
башлыком адзежына з саматканага сукна,
якую апранаюць паверх кажуха.
БУРКАвАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; незак. 1. Утвараць характэрныя для галубоў
гукі. Галубы буркуюць. 2. перан. Лагодна i
пяшчотна размаўляць (жарт.^. Маладыя буркуюць у куточку. || наз. буркаванне, -я, н.
БУРКАТАЦЬ, -качу, -кочаш, -коча; -качы;
незак. (разм.)- 1. Toe, што i буркаваць. Голуб
буркоча. 2. што i без дап. Бурчаць, мармытаць. Б. сабе пад нос. || наз. буркатанве, -я, н.
БЎРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.)
Невыразна, з адценнем незадаволенасці гаварыць што-н. || аднакр. буркнуць, -ну, -неш,
-не; -ні. Стары штосьці буркнуў i пайшоў у
хату. || наз. бурканне, -я, н.
БЎРЫ, -рак, адз. бурка, -і, ДМ -рцы, ж.
Абутак з фетру, сукна або з тонкага лямцу,
які носіццца з галёшамі ці на скураной падэшве без ix. || прым. б^рачны, -ая, -ае.
БУРЛАК, -а, мн. -і, -оў, м. Даўней: рабочы'
ў арцелі, якая цягнула паўз бераг супраць цячэння судны. || прым. бурлацкі, -ая, -ае. Бурлацкая арцель.
БУРЛАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.
Працаваць бурлаком. Б. на Волзе.
БУРЛІВЫ, -ая, -ае. Бурны, шумлівы.
Бурлівыя хвалі. || наз. бурлівасць, -і, ж.
БУРЛІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -'іць; незак. 1.
Бурна цячы, клекатаць. Мора бурліць. 2. перан. Праяуляцца з вялікай сілай (пра падзеі,
пачуцці i пад.); шумець. Кроў бурліць, на месцы не сядзіцца. Злосць бурліць.
БУРМІСТР, -а, мн. -ы, -аў, м. За прыгонам: кіраўнік памешчыцкага маёнтка або стараста, прызначаны памешчыкам з сялян. ||
прым. буршстрскі, -ая, -ае.
БУРНОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўней: даўгаполая з шырокімі рукавамі сялянская вопратка з саматканага сукна. || прым. бурноскі, -ая,
-ае.
БЎРНЫ, -ая, -ае. 1. Неспакойны, з бурамі.
Б. акіян. 2. Парыўны, рэзкі, імклівы. Бурныя
рэкі. Б. рост заводаў. 3. перан. Нястрымны,
палкі, гарачы. Бурнае захапленне. || наз. бурнасць, -і, ж.
БЎРСА, -ы, мн. -ы, бурс, ж. Назва духоўных вучылішчаў з інтэрнатамі ў 18 ст. i першай палове 19 ст.
БУРСАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Навучэнец бурсы. || прым. бурсацкі, -ая, -ае. Бурсацкае
жыццё.
БУРТ, -а, М -рце, мн. -ы, -оў, м. Доўгі капец бульбы, сіласу і#пад. Уксываць бурты бульбы. || прым. буртавы, -ая, -ое.
БУРТАВАЛЬШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, які працуе на закладцы бустоў.
БУРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; незак., што. Закладваць бульбу, агародніну,
сілас i пад. на захоўванне ў бурты. Б. бульбу. ||
зак. t забуртаваць, -туто, -туеш, туе; -туй;
-таваны. | наз. буртаванне, -я, н. i буртоўка,
-і, ДМ -тоўцы, ж.
БУРЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Пеністыя хвалі
на мелкай мясціне мора або над рыфам. ||
прым. бурунны, -ая, -ае.
БУРУВДЎК, -а, мн. -'i, -оў, м. Невялікі паласаты грызун, падобны на вавёрку, a таксама яго футра. || прым. буруццуковы, -ая,
-ае.
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БУР—БЫВ
БУРЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым, -чыце,
-чаць; -чы; незак. 1. Сярдзіта мармытаць,
бубніць. Нездаволена 6.1. {1 i 2ас. неўжыв).
Выказваць нсздавальненне або пагрозу, утвараючы плухія гукі (пра жывёл). 3. ( 7 / 2 ас. не
ўжыв.). Бурліць. У жываце бурчыць (безас). ||
наз. бурчалне, -я, н.
БЎРЫ, -ая, -ае. 1. Шэравата-карычневы.
Б. вугаль. 2. Цёмна-руды з чырванаватым
адлівам (пра масць жывёл). Б. мядзведзь.
БУРЬІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
бурэння. Бурыльныя прылады.
БУРЬІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, спецыяліст па бурэнню. || ж.
бурылыпчыці, -ы, мн. -ы, -шчыц.
БУРЬІЦЬ, буру, бурыш, бурыць; незак.,
што. 1. Разбураць, рушыць. Б. стары хлеў. 2.
Свідраваць, прабіваць ірунт спецыяльным
інструментам. || зак. прабурыць, -буру, -бурыш, -бурыць; -бураны. || наз. бурэнне, -я, н.
БУРФЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. 1. Станавіцца бурым, бурэйшым. 2. (1 i 2 ас. не
ўжыв.}. Віднецца (пра што-н. бурае). || зак.
тбурэць, -эю, -эеш, -эе (да 1 знач.).
БЎР'ЙН, -у, м. Агульная назва буйнасцябловага пустазелля. Поле зарасло бур'яном. ||
прым. бур'янны, -ая, -ае i бур'явовы, -ая, -ае.
БУСАК, -а, мн. -і, -оў, м. Доўгі шост з металічным вострыём i крукам на канцы. Пажарны б. || прым. бусачны, -ая, -ае.
БУСАЧНІХ, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто працуе з дапамогай бусака. || прым. бусачніцкі,
-ая, -ае.
БЎСЕЛ1, -сла, мн. буслы, -оў, м. Вялікая
пералётная птушка з доўгай прамой чырвонай
дзюбай i высокімі чырвонымі нагамі. Б. даўганогі. || прым. буслшы, -ая, -ас. Б. клёкат.
БЎСЕЛ2, -сла, м. (уст. разм.). Высокая бутзлька гарэлкі. На стале стаялі два буслы гарэлкі.
БУСЛІХА, -і, ДМ -лісе, мн. -і, -ліх, ж. Самка бусла.
БУСЛЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
(разм.)- Гняздо бусла. На старых ліпах чарнелі
буслянкі.
БУСЛЯНЙ i БУСЛЯНЁ, -няці, мн. бусляняты, -нят, н. Птушаня бусла.
БУТ, -у, М буце, м. Будаўнічы камень, які
звычайна выкарыстоўваецца для закладкі
фундаменту. || прым. бутавы, -ая, -ае. Бутавая
кладка.
БЎТАЛЬ, -тля, мн. -тлц -тляў, м. (разм.)Toe, што i бутля. || прым. буталыіы, -ая, -ае.
БУТАНЬЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак,
ж. Кветка або букецік кветак, які
прышпільваецца да жаночай сукенкі. || прым.
бутаньерачны, -ая, -ае.
БУТАФОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Тэатральны
служачы, адказны за бутафорыю. || прым. бутафорскі, -ая, -ае.
БУТАФОРЫЯ, -і, ж. 1. Прадметы абстаноўкі ў спектаклі, a таксама штучныя прадметы замест сапраўдных на вітрынах магазінаў i інш. 2. перан. Падман, бачнасць,
фальш, разлічаныя на знешні эфект. Усё гэта
б. || прым. бутяфорскі, -ая, -ае / бугафорны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
БЎТЛЯ, -і, мн. -і, -яў, лс. Вялікая бутэлька.
Б. яблычнага соку. || прым. бутлевы, -ая, -ае.
БУТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Пупышка
кветкі. Бутоны цюльпанаў. || прым. бугонны,
-ая, -ае.
БУТЎЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Маленькі, тоўсценькі хлопчык; таўсматае дзіця.
3 сяней паказаўся чырвоненькі б.

БЎХТЫ-БАРАХТЫ: З бухты-барахты — ні
БУТЗЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж.
1. Шкляная пасудзіна для вадкасцей, звычай- з таго, ні з сяго, неабдумана.
БУЦВЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
на цыліцдрычнай формы з вузкім горлам. Б.
ліманаду. 2. Руская мера вадкасцей, роўная Трухлець, гнісці, прэць. Буцвее вопратка ад
0,6 л. 0 Заглядваць у буіэльку (разм. іран.) — доўгага ляжання. || зак. збуцвець, 1 i 2 ас. не
часта выпіваць, напівацца. Лезці ў бутэлысу ўжыв., -ее. | наз. буцвенне, -я, н.
(разм. неадабр.) — злавацца на каго-н., звыБУЦІЦЬ, бучу, буціш, буціць; незак., што
чайна беспадстаўна. || памянш. бутэлечкж, -і, i без дап. (спец.). Рабіць бутавую кладку, выДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. бутэлечны, кладваць бутам. Б. катлаван. || зак. забуідць,
-ая, -ае. Бутэлечнае піва.
-учу, -уціш, -уціць.
БУТЭРБРОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
БЎЦЫ, -аў, адз. буца, -ы, ж. Чаравікі з
Скібка хлеба з мЗслам, сырам, каўбасой i пад. шыпамі на падэшвах для гульні ў футбол.
|| прым. бутэрбродны, -ая, -ае. Бутэрброднае
БУЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. Рыбалоўная
масла.
снасць, сплеценая звычайна з лазовых дубцоў
БУФАНАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -над, ж. у выглядзе вузкага круглага каша з лейкапаСцэнічнае прадстаўленне або манера акцёр- добным уваходам.
скай ігры з камічным перабольшаннем. ||
БЎЧА, -ы, ж. (разм.). Шум, перапалох,
прым. буфжшдны, -ая, -ае.
скандал. Падняць бучу.
БЎФЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяльнае
БУЧНЬІ, -ая, -ое. 1. Які мае буйную сакапрыстасаванне ў паравозах, вагонах, аўта- вітую зеляніііу (пра расліны). Б. клён. 2. Пра
мабілях для паслаблення сілы ўдару, штуршка рысы твару: прыкметны. Дзіця малое, a твапры сутыкненні. || прым. буферны, -ая, -ае.
рык б. || наз. бучшсць, -і, ж.
БУШАВАЦЬ, -шую, -шуеш, -шуе; -шуй;
БУФЁТ, -a, М -феце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Доўгі стол або стойка для продажу закусак i незак. 1. Бурна, імкліва выяўляць сваю разбунапіткаў, a таксама невялікая закусачная. ральную сілу (пра вецер, агонь, ваду). Полымя
Купіць у буфеце. 2. Шафа для пасуды, стало- бушуе. Бушуюць хвалі. 2. перан. Буяніць, бурна
вай бялізны, закусак, напіткаў. || прым. выказваць сваё незадавальненне (разм.)- Чаго
ты бушуеш?\\ наз. бушавшне, -я, н.
буфетны, -ая, -ае.
БУШЛАТ, -a, М -лаце, мн. -ы, -аў, м. МаБУФНГГЧЫК, -а, мн. -і, -аў; м. Прадавец у
буфеце (у 1 знач.). \\ўЖ. буфетчыца, -ы, мн. троская суконная куртка. Флоцкі б. || прым.
бушлатны, -ая, -ае.
-ы, -чыц. || прым. буфепыцкі, -ая, -ае.
БУШМЁНЫ, -аў, адз. бушмен, -а, м.\ буБЎФЫ, -аў, мн. Пышныя зборкі ў верхняй
шменка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. Народ,
частцы рукавоў.
БУХ, выкл. 1. Ужыв. для абазначэння глу- карэннае насельнііггва Паўднёвай i Усходняй
хога адрывістага гуку пры удары, стрэле i пад. Афрыкі, a таксама прадстаўнікі гэтага наПрыцзліўся — б.! 2. у знач. вык. Ужыв. у зна- сельнішва. || прым. бушменскі, -ая, -ае.
БУЯКІ, -оў. Кустовая ягадная расліна сячэнні дзеясловаў: бухнуць2, бухнуцца i бухаць
мейства бруснічных, a таксама цёмна-сінія з
(разм.). Разбегся i б. у раку. Б. аб падлогу.
БУХАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. шызым налётам ягады гэтай расліны. КіславаАдна штука печанага чорнага хлеба; бохан. Б. тыя б. || прым. буяковы, -ая, -ае. Б. настой.
БУЙН, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм. неадабр).
свежага хлеба. \\ прым. бухшмчны, -ая, -ае.
БЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Утва- Той, хто схільны буяніць; скандаліст. Гэты б.
рыць глухі гук. Усю ноч бухаюць гарматы. 2. 3 вядомы далёка.
БУЙНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак. (разм.).
сілай стукаць, удараць, падаць. Б. у дзверы. Б.
аб зямлю. || зак. \ аднакр. бухнуць, -ну, -неш, Скандаліць, дэбашырыць. || наз. буявстм, -а,
н.
-нс; -ні. || наз. бухжнне, -я, н.
БУЙНЫ, -ая, -ае. Скандальны, непакорны
БУХГАЛТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст па бухгалтэрыі (у 1 знач.)- II ж. бухгіл- чалавек. Б. характар.
БУЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе незак. 1. Бурна
тжркя, -i, flM -рцы, мн. -і, -рак (разм.). ||
расці; пышна красавацца. Ярына на полі бупрым. бухгалтарскі, -ая, -ае.
яла. Жыццё буяе (перан.: красавацца). 2. Расці
БУХГАЛТ^РЫЯ, -і, ж. 1. Тэорыя i пра- ў націну (пра бульбу, памідоры), разрастацца
ктыка рахункаводства i дакументальнага гас- на шкоду плоданашэнню. Памідоры буяюць. ||
падарчага ўліку грашовых сродкаў. Двайная б. наз. буянне, -я, н.
(метад уліку, пры якім кожная ўліковая апеБЫ1 (пасля галосных — б), часц. 1. Ужыв.
рацыя запісваецца двойчы ў розных кнігах, a пры
дзеясловах прошлага часу, інфінітывах са
таксама перан.: пра двурушніцкія паводзіны; значэннем:
а) умоўнай магчымасці дзеяння. Я
разм.)- 2. мн. -і, -рый. Падліковы аддзел на паехаў бы, калі
б быў час; б) ветлівай прапапрадпрыемстве, ва ўстанове. || прым. бу- новы. Ты прылё'г
бы на хвіліну. 2. У саставе
хпілтарскі, -ая, -ае. Бухгалтарскія кнігі.
сказа выказвае пажаданне. Паспець бы да даБУХМАТЫ, -ая, -ае. Пышны, разложысты. жджу прывезці сена. 3. Са значэннем проБухматыя кроны. || наз. бухматасць, -і, ж.
сьбы. Праведаў бы пгы бацьку. 4. Са значэнБЎХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся; нем боязі, апаскі. Паспець бы на цягнік.
зак. i аднакр. (разм.). Упасці, грымнуцца. Б. з
БЫ2 злуч. (разм.). Ужыв. ў дапушчальных
воза.
параўнаннях
са значэннем «як», «усё роўна
1
t БЎХНУЦЬ , 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; бух,
як», «быццам», «нібыта». Сумна, бы на хаўтубухла; незак. Пашырацца, павялічвацца ў рах. Ліхтарык свеціць, бы ў цемры воўчае вока.
аб'ёме ад вільгаці; разбухаць. Ад сырасці
БЫВАЛА, пабочн. сл. (разм.). Здаралася ў
дзверы б.
мінулым раней, іншы раз. Сядуць, б., ды
2
БЎХНУЦЬ , -ну, -неш, -не; -ні; зак. i лкхлькі закураць. Раней, б., я часта хадзіў на
аднакр. (разм.). 1. гл. бухаць. 2. Уліць, уcu паляванне.
'
riam», укінуць адразу ў вялікай колькасці. Б.
БЫВАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які многа дзе бываў
жменю солі ў місу. 3. Бухнуцца. Б. з печы на i многа бачыў, з вялікім жыццёвым вопытам.
падлогу.
Ён чалавек б. 2. Прывычны, які бываў ужо
БЎХТА, -ы, ДМ -хце, мн. -ы, бухт, ж. Не- раней. Справа гэта бывалая.
вялікі марскі заліў, прыгодны для стаянкі суБЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Прыдоў. Ціхая б.
ходзіць да каго-н., наведваць каго-н. Часта б.
БУХТОРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак. у гасцях. 2. Знаходзіцца, прысутнічаць дзе-н.
(разм.). Узнімаць, настройваць каго-н. на Мала б. дома. 3. (1 i 2ас. неўжыв). Здарацца,
якія-н. дзеянні. Пачалі народ б.
мець месца. Маланка бывае i зімою. 4. (2 ас.
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адз. i мн. л.). Форма развітання. Бывайце, маБЫТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, мн. -і, -товак,
ладыя гады. Бывайце здаровы. 0 Бываць на лю- ж. (разм.). На прадпрыемствах, фермах, будзях — быць сярод людзей, з людзьмі. Як ні доўлі i пад.: памяшканне для адпачынку i заў чым не бывала — як быццам нічога не
хоўвання інструментаў, прылад i пад. || прым.
здарылася.
бытовачны, -ая, -ае.
БЬІЦЦАМ. 1. злуч. Як, нібы, усё роўна як.
БЬІДЛА, -а, «., зб. 1. Буйная рагатая жывёла. Гнаць б. ў поле. 2. перан. Пры выка- Ляжыць, б. нежывая. 2. злуч. Што (з адцензванні зневажальных, пагардлівых адносін да нем няўпэўненасці, несалраўднасці). Прыкідкаго-н. (разм. пагард.). 3 дзяцінства ён толькі ваецца, б. нічога не чуў. 3. часц. Паказвае на
i чуў: «мужык, б.». || прым. быдляяы, -ая, -ае. няўпэўненасць, дапушчальнасць выказвання.
Твар б. знаёмы.
БЫК1, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Самец буйной
БЫЦЦЁ, -я, н. 1. Аб'ектыўная рэальнасць
рагатай жывёлы, дзікай i свойскай. Бой быкоў.
Племянны б. 2. мн. Падсямейства буйных жва- (матэрыя, прырода), якая існуе незалежна ад
чных млскакормячых (тур, бізон, зубр i пад.). нашай свядомасці. 2. Сукупнасць умоў ма0 Браць быка за рогі (разм.) — пачынаць тэрыяльнага жыцця грамадства. 3. Жыццё,
дзейнічаць энергічна, з галоўнага. || памянш. існаванне. Чалавечае б. || прым. быі^йны, -ая,
бьпок, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. Быць бынку на -ае.
БЫЦЬ, цяпер». няма (акрамя 3 ас. адз. л.
вяровачцы (прыказка). || прым. бычыны, -ая,
ёсць); быў, была, было, былі; буду, будзеш,
-ае / бычачы, -ая, -ае.
2
БЫК , -а, мн. -і, -оў, м. Прамежкавая будзе; будзь; незак. 1. Жыць, існаваць, мець
месца. Быў бы хлеб, a людзі знойдуцца (прыкаапора маста. Бетонныя быкі.
БЫЛІНА, -ы, мн. -ы, -л'ін, ж. Народная зка). Быў чалавек i не стпала. 2. Прысутнічадь,
эпічная песня пра багатыроў i ix подзвігі. Ге- знаходзіцца. Б. на рабочым месцы. 3. Рабіцца,
раічная б. || прым. былшны, -ая, -ае. Б. герой. здарацца. Учора быў град. 4. 3 ас. адз. л. будзе.
БЫЛІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. Ужыв. ў значэнні цяперашняга часу: ёсць,
маецца. Яму будзе гадоў трыццаць. 5. Ужыв.
Сцяблінка травы, травінка. Сухая б.
БЫЛЛЁ, -я, н., зб. Высакарослае сцяблі- як частка састаўнога выказніка. Дзяўчына
стае пустазелле; бур'ян. 0 Зарасці (парасці) была ўрачом. 0 Будзь (бывай) зддроў — развітальнае пажаданне аставацца здаровым. Было
быллём (разм.) — адысці ў нябыт, забыцца.
БЫЛЬІ, -ая, -óe. 1. Мінулы, прошлы. Бы- ды сплыло (разм.) — пра тое, што было, ды
лыя падзеі. Успамінаць былое (наз.). 2. Які не вернецца. Было ні было (разм.) — трэба
страціў ранейшае становішча, прызначэнне. рызыкнуць. Што будзе, тое будзе (разм.) —
аддацца на волю лёсу. Як бы там (што б там)
Б. студэнт. Былая слава.
ні было — нягледзячы ні на што.
БЬІЛЬ, -і, мн. -і, -ей i -яў, ж. 1. Toe, што
БЫЧАЧЫ, БЫЧОК, БЫЧЬІНЫ гл. бык1.
сапраўды было, адбывалася ў адрозненне ад
БЭЖ, прым., нескл. Toe, што i бэжавы. Сунебыліцы. Пераплялася б. з небыліцай. 2. Апавяданне аб праўдзівым здарэнні. Б. перадаец- кенка колеру б.
Б^ЖАВЫ, -ая, -ае. Светла-карычневы з
ца з пакалення ў пакаленне.
ружова-жоўтым адценнем. Бэжавае паліто.
БЫЛЬНЁГ, -нягу, м. Toe, што i быльнік.
БЭЗ, -у, м. Дэкаратыўная кустовая расліна
БЬІЛЬНІК, -у, м. Адзін з відаў палыну; ча- сямейства
маслінавых з блакітна-ліловымі або
рнобыль. 3 быльніку вязалі венікі i мётлы. || белымі пахучымі кветкамі. Букет бэзу. || прым.
прым. былышйшы, -ая, -ае.
бэзавы, -ая, -ае.
БЫСТРА... Першая частка складаных слоў,
БЭЗАВА-... Першая частка складаных слоў
якая па значэнню адпавядае слову быстры, са знач. бэзавы — колеру бэзу, светланапр. быстракрылы, быстравокі.
ліловы, са светла-ліловым адценнем, напр.
БЫСТРАХОДНЫ, -ая, -ае. 3 вялікай ху- бэзава-сіні, бэзава-фіялетавы.
ткасцю руху. Б. кацер. \\ наз. быстраходнасць,
Б^КАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). 1.
-і, ж.
Toe, што i бляяць. 2. Чытаць па літарах, па
БЬІСТРЫ, -ая, -ае. 1. Які хутка цячэ, лё- складах, няўмела. За зіму навучыўся трохі б. ||
тае, бегае. Быстрая плынь. Б. хлопчык. 2. наз. бэканне, -я, н.
Жывы, праніклівы (пра вочы, позірк i пад.).
Б^ЛЕЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
У дзяўчыны быстрыя вочы.
бэлькі, зроблены з бзлек. Бэлечнае перакрыцБЫСТРЫНЙ, -'i, мн. быстрьіні, -рынь, ж. це.
1. Імклівая плынь у рацэ. Папасці на быБ&НЬКА, -І, ДМ -ЛЬЦЫ, МН. -І, -лек, ж.
стрыню. 2. Вялікая хуткасць. Чуткі распаўсю- Брус, які апіраецца на сцены i служыць
джваліся з выключнай быстрынёй.
падтрымкай насцілу (падлогі, столі i пад.).
БЫТ, -у, М бьіце, м. Агульны жыццёвы Палажыць новую бзльку.
ўклад, паўсядзённае жыццё. Сельскі б. 0 Быту
БЗРА, -Ы, Ж. Пашыраны ў Беларусі сорт
не даваць (разм.) — дакучаць, парушаючы позніх груш, якія прыносяць буйныя жоўтыя
чый-н. спакой. || прым. бытавы, -ая, -óe. Бы- плады. O Лошыцкжя бэра — беларускі селектавыя паслугі.
цыйны сорт груш. Слуцкжя бэра — сорт
БЫТАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -туе; незак. груш, якія распаўсюджаны ў Беларусі, асаІснаваць, мець месца. Такая думка даўно бы- бліва на Случчыне.
туе ў народзе. || наз. бытаванне, -я, н. Б. вуБ^РСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што
снай народнай творчасці.
(разм.). 1. Блытаць, заблытваць. Б. ніткі. 2.
БЫТАВІЗМ, -у, м. Празмернае захапленне Няўмела або неакуратна вязаць, абвязваць,
апісаннем бьггу, яго дэталей.
плесці. Б. сетку. || наз. бэрсаяне, -я, н.
БЫТАВЬІ, -ая, -óe. 1. гл. быт. 2. Які апіБ^СІДЦЬ, бэшчу, бэсціш, бэсціць;
свае быт людзей якой-н. сацыяльнай групы. бэшчаны; незак., каго-што (разм.). 1. ЗнеБ. раман.
слаўляць, ганьбіць, зневажаць. Б. добрае імя.
БЫТАПІСАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м
2. Брудзіць, трападь, псаваць. Б. вопратку. \\
Пісьменнік або мастак, які ў сваіх творах зак. збэсціць, збэшчу, збэсціш, збэсціць;
адлюстроўвае быт, паўсядзённае жыццё. || збэшчаны. || наз. бэшчанне, -я, н.
прым. быталісальніцкі, -ая, -ае.
БЭТА-... Першая частка складаных слоў у
БЫТАПІСАННЕ, -я, н. Падрабязнае апі- складзе некаторых тэрмінаў: бэта-распад
санне бьггу, паўсядзённага жыцця.
(адзін з відаў радыеактыўнага ператварэння
БЬІТНАСЦЬ: у быпшсць — у час знахо- атамнага ядра), бэта-часціцы (электроны i
джання дзе-н. або ў якасці каго-н. У яго б. пазітроны, якія вылучаюцца радыеактыўнымі
старшынёй калгаса справы ішлі паспяхова. прамянямі пры бэта-распадзе), бэта-прамяні
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(паток бэта-часціц, якія вылучаюцца радыеактыўнымі рэчьгаамі пры бэта-распадзе).
БЮВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Настольная папка для папер, канвертаў. || прым. бюварны,
-ая, -ае.
БЮДЖЗТ, -у, М -жэце, м. 1. Каштарыс
расходаў i даходаў дзяржавы, прадпрыемства
або ўстановы на пэўны тэрмін. Б. інстытута.
2. Сукупнасць асабістых даходаў i расходаў на
пэўны тэрмін. Сямейны б. \\ прым. бюджэтны,
-ая, -ае (да 1 знач.). Бюджэтныя асігнаванні.
БЮЛЕТдНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Кароткае
паведамленне аб якой-н. важнай грамадскай
падзеі, справе. Б. з'езда. 2. Назва некаторых
перыядычных выданняў. Б. Акадэміі наеук. 3.
Лісток для галасавання. Выбарчы б. 4.
Бальнічны ліст аб часовай непрацаздольнасці
па хваробе (разм.). Быць на бюлетэні.
БЮРАКРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Службовая асоба, якая выконвае абавязкі
фармальна, не ўнікаючы ў сутнасць справы,
букваед, валакітчык (зневаж.). 2. Прадстаўнік
бюракратыі, чыноўнік. || ж. бюракрапйі, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так (да 1 знач.). || прым. бюражржцкі, -ая, -ае (да 1 знач.; разм.).
БЮРАКРАТЫЗМ, -у, м. 1. Сістэма кіравання чыноўніцкай адміністрацыі, якая адарвана ад інтарэсаў народаў. 2. перан. Канцыляршчына, папяровая валакіта, фармальныя
адносіны да справы. || прым. бюракратычвы,
-ая, -ае.
БЮРАКРАТЫЯ, -І, Ж. 1. Toe, што i бюракратызм (у 1 знач.). 2. зб. Бюракраты, чыноўнікі. J прым. бюракратычны, -ая, -ае.
БЮРО1, нескл., н. 1. Назва кіруючай часткі
некаторых органаў, устаноў, a таксама пасяджэнне яе складу. Б. прэзідыума Акадэміі навук. 2. Назва некаторых устаноў, кантор i пад.
Б. знаходак. Б. надвор'я.
БЮРО2, нескл., н. Пісьмовы стол з шуфлядамі для захоўвання папер.
БЮСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Скульптура верхняй часткі чалавечага цела
(да грудзей або да пояса). Бронзавы б. Янкі
Купалы. 2. Жаночыя грудзі. Выступіла цётка
з ладным бюстам. || прым. бюставы, -ая, -ае.
БЮСТГАЛЬТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Жаночы ліфчык для падтрымання бюста. | прым.
бюстгальтарны, -ая, -ае.
БЯГЛЙК, бегляка, мн. беглякі, беглякоў, м.
(разм.). Той, хто ўцякае, уцякач. || ж. бяглячка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
БЯГОМ, прысл. Хутка пераступаючы нагамі, у тэмпе бегу; не шагам. Прыпусціцца б. 0
Бягом бегчы — вельмі хутка рухацца.
БЯГОНІЯ, -і, мн. -і, -ній, ж. Дэкаратыўная трапічная i субтрапічная расліна з прыгожым пярэстым лісцем i дробнымі кветкамі. ||
прым. бягоніевы, -ая, -ае. Сямейства бягоніевых (наз.).
БЯІЎН, бегуна, мн. бегуны, бегуноў, м.
Той, хто хутка бегае; спартсмен, які займаецца бегам (у 1 знач.). Б. на кароткія дыстанцыі. || ж. бягунвл, -і, мн. -і, -яў.
БЯіУЧЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца ў
руху. Бягучая вада. Шукай бягучага ваўка след.
2. Які зараз адбываецца, цяперашні, штодзённы. Бягучыя справы. Б. момант. O Бягучы рахунак — рахунак укладчыка ў ашчадным банку. | наз. бятучасць, - j , ж.
БЯАА, -Ы, ДМ -дзе, мн. беды i (з ліч. 2, 3,
4) бяды, бед, ж. Няшчасце, гора. Дапамагчы ў
бядзе. Беды цярпець — каменнае сэрца мець
(прыказка). Б. na бядзе, як na нітцы ідзе
(прыказка). 2. Нястача, галеча. Ухаце — б. 3.
у знач. вык. Дрэнна; непрыемнасць. Б. мне з
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воблачнае дзяцінства. || наз. бязвоблачнасць, -і, бочка (разм.) — 1) пра тое, што патрабуе
ж.
вялікіх затрат i не акупляе сябе; 2) чалавек,
БЯЗВОБРАЗНЫ, -ая, -ае. Які не вызнача- які можа многа выпіць спіртнога, не п'янеецца наяўнасцю паэтычных вобразаў. Бязво- ючы (неадабр.). || наз. бяздовнасць, -і, ж.
бразнае мысленне. \\ наз. бязаобразнасць, -і, ж. БЯЗДРОТАВЫ, -ая, -ае. Які працуе без
ім. 0 Бяда вялікяя (разм.) — не мае значэння,
БЯЗВОДДЗЕ, -я, н. Адсутнасць, нястача дротавых прыстасаванняў (для прыёму i пераняважна. Бядой латалы (разм.) — вельмі бе- вады, вільгаці.
дачы гукаў, сігналаў). Бяздротавая сувязь. Б.
дны. Далей ад бяды (разм.) — пра нежаданне
БЯЗВОДНЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены вады, тэлефон.
ўвязвацца ў непрыемную гісторыю. Тажой вільгаці. Бязводная пустыня. 2. Які не мае ў
БЯЗДЎМ'Е, -я, н. Адсутнасць думак, засябяды; толысі (той) бяды (разм.) — не мае сваім саставе вады (спец.). Бязводная кіслата. роджанасці. Стан бяздум 'я.
значэння; ну дык што ж!
|| наз. бязводнасць, -і, ж.
БЯЗДЎМНБІ, -ая, -ае. Які не задумваецца;
БЯДАК, бедака, мн. бедакі, бедакоў, м.
БЯЗВОЛЛЕ, -я, н. Адсутнасць сілы волі, не здольны на роздум; лепсадумны. Б. чала(разм.). Бяздольны, няшчасны, гаротны. || ж. слабахарактарнасць. Папракаць за б.
век. Б. ўчынак. Бяздумнае рашэнне. || наз. бязбядачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак. || прым.
БЯЗВОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не мае сілы думнасць, -і, ж.
бядацкі, -ая, -ае. Год цяжкі, бядацкі.
БЯЗДЎШНЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены чуволі, слабахарактарны. Б. характар. || наз. бяБЯДНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. зволышсць, -і, ж.
ласці, сардэчнасці, чэрствы. Б. чалавек. 2. ХаТраціць сваё багацце, станавіцца бяднейшым.
БЯЗВЎСЫ, -ая, -ае. 1. Без вусоў. Бязвусыя лодны, сухі. Бяздушная ігра артыста. || наз.
2. Траціць што-н. Рака бяднее на рыбу. Фан- юнакі. 2. Безасцкжовы. Бязвусая пшаніца. \\ бяздушнасць, -і, ж.
тазія бяднее (перан.). || зак. абяднець, -ею, наз. бязвусасць, -і, ж. (да 1 знач.).
БЯЗЕВЬІ гл. бязь.
-ееш, -ее i збядлець, -ею, -ееш, -ее.
БЯЗВЬІЕЗНЫ, -ая, -ае. Аб прадяглым без
БЯЗЗЛЎЧНІКАВЫ, -ая, -ае. У граматыцы:
БЯДНОТА, -ы, ДМ -ноце, ж. (разм.). 1. выездаў жыцці, знаходжанні на адным месцы. звязаны
ў сінтаксічнае цэлае без дапамогі
Беднасць, галеча, убогасць. 2. зб. Бедныя Бязвыезнае жыццё'.
злучнікаў. Складаны б. сказ.
людзі, жабракі.
БЯЗЗМЁННЫ, -ая, -ае. Пастаянны; які не
БЯЗВЬІПЛАТНЫ, -ая, -ае. Бясплатны,
БЯДНЙК, бедняка, мн. беднякі, беднякоў,
м. 1. Незаможны, бедны чалавек. 2. Бедны дармавы. Бязвыплатнае адчужэнне (у юрыс- мае замены. Б. старшыня. || наз. бяззменнасць,
-і, ж.
селянін, якога ў мінулым эксплуатавалі ба- прудэнцыі).
БЯЗЗОРНЫ, -ая, -ае. На якім не відаць
БЯЗВЬІХАДНЫ, -ая, -ае. Пра становішча,
гачы. || ж. бяднячка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак
(да 2 знач.). || прым. бядняцкі, -ая, -ае (да 2 з якога няма выйсця. Бязвыхаднае станові- зор. Бяззорнае неба.
шча. || наз. бяздыхаднісць, -і, ж.
БЯЗЗЎБЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае зубоў. 2.
знач.).
БЯЗГЛЎЗДЗІЦА, -ы, ж. (разм.). Toe, што перан. Непрынцыповы, пазбаўлены вастрыні.
БВДНЙЦТВА, -а, н., зб. Бедныя людзі,
пярэчыць сэнсу; недарэчнасць, глупства. Вя- Бяззубая крытыка. \\ наз. бяззубасць, -і, ж.
бедната.
БЯЗЛАДНЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены параБЯДОТА, -ы, ДМ -доце, мн. -ы, -дот, ж. рзе бязглуздзіцу.
БЯЗГРдШНЫ, -ая, -ае. 1. Які не рабіў дку, хаатычны. Б. натоўп. 2. У якім няма
(разм.). 1. Гора, бяда, бедства. 2. Матэрыяльныя нястачы, беднасць. Жыў ён у бясконцай грахоў. Гэта быу б. чалавек. 2. Які не мае ў пэўнай сістэмы, паслядоўнасці рытму; сумбубядоце. || прым. бядотны, -ая, -ае. Бядотнае сабе нічога дрэннага; чысты. Бязгрэшныя рны. Бязладная гаворка. 3. Бесталковы, бясдумкі. || наз. бязгрэпгаасць, -і, ж.
сэнсавы. Б. чалавек. || наз. бязладласць, -\, ж.
становішча.
БЯЗіЎЧНЫ, -ая, -ае. Які не суправаджаБЯЗЛЁСНЫ, -ая, -ае. Які не мае лясоў,
БЯДРО, -а, мн. бёдры, -аў, н. Частка нагі
ад таза да калена. Насіць спадніцу на бёдрах. || ецца гукамі; ціхі. Б. плач. \\ наз. бязтучнжсць, лясной расліннасці. Б. край. || наз. бязлессе,
-і, ж.
-я, н. i бязлеснасць, -і, ж.
прым. бядровы, -ая, -ае. Бядровая косць.
БЯЗДАРНАСЦЬ, -І, Ж. 1. гл. бяздарны. 2.
БЯЗЛІТАСНЫ, -ая, -ае. Які не мае літасці,
БЯЗ..., прыстаўка (гл. без...) Ужыв. замест
Бяздарны чалавек (разм.). Гэты супрацоў- спачування; жорсткі, суровы. Б. вораг. Бязлі«без...» у першым складзе перад націскам,
нік — поЎная б.
тасная праўда. || наз. бязлітаснасць, -і, ж.
напр. бяздонны, бязмежны.
БЯЗДАРНЫ, -ая, -ае. Які не мае таленту,
БЯЗЛЮДДЗЕ, -я, н. Дцсугнасць людзей
БЯЗ'..., прыстаўка (гл. без\..). Ужыв. замест «без'...» у першым складзе перад на- здольнасцей. Б. паэт. || наз. бяздарнасць, -і, або недахоп патрэбных людзей. Трывожнае б.
БЯЗЛІОДНЫ, -ая, -ае. Ненаселены або
ціскам перад ётавымі галоснымі, напр. бяз'ёд- ж.
БЯЗДЗЁЙНАСЦЬ, -і, ж. Лдсутнасць дзей- маланаселены. Б. востраў. Бязлюдная хата. O
ны, бяз'ядзерны.
БЯЗБАЦЬКАВІЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. насці; пасіўнасць. Нельга мірыцца з бяздзейна- Бязлюдны фонд (спец.) — ірашовыя сродкі
для аплаты прады няштатных работнікаў. ||
(разм). Той, хто жыве, выхоўваецца без сцю.
БЯЗДЗЁЙНІКАВЫ, -ая, -ае. У іраматыцы: наз. бязлюдяасць, -і, ж. Трывожная б.
бацькі, сірата.
БЯЗМЁЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае бачБЯЗБОЖНАСЦЬ, -І, Ж. Адмаўленне існа- сказ, які не мае ў сваім саставе дзейніка.
БЯЗДЗЁЙНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. ных межаў, бяскрайні. Бязмежныя прасторы.
вання Бога, адсутнасць веры ў Бога.
БЯЗБОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м (разм). Нічога не рабіць. Яна цэлымі днямі бяздзей- 2. перан. Надзвычайны, глыбокі. Бязмежная
радасць. || наз. бязмежнасць, -і, ж.
Чалавек, які не верыць у Бога, адмаўляе яго нічае.
БЯЗДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які не праяўляе
БЯЗМЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Ручная рыіснаванне. )| ж. бязбожніца, -ы, мн. -ы, -ніц. ||
дзейнасці, недастаткова энергічны, пасіўны. чажная або спружынная вага.
прым. бязбожніцкі, -ая, -ае.
БЯЗМЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Які немагчыма
БЯЗБОЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які не прызнае Бяздзейная натура. 2. Нічым не заняты, гульабо цяжка вымераць. Бязмерная глыбіня. 2. пеіснавання Бога. Бязбожная літаратура. 2. тайскі. Бяздзейнае баўленне часу.
БЯЗДЗЁТНЫ, -ая, -ае. Які не мае сваіх ран. Надзвычайна глыбокі, моцны (пра паНеймаверны, несумленны (разм.). Б. лгун.
БЯЗБОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не выклікае дзяцей. Бяздзетная жанчына. || наз. бяз- чуцці). Бязмернае гора. || наз. бязмернасць, -wж.
болю, фізічных пакут. Б. ўкол. || наз. бязболь- дзетнжсць, -і, ж.
БЯЗДОГЛЯДНЫ, -ая, -ае. Які расце, жыве
БЯЗМОЗП, -ая, -ае (разм. лаянк.). Дурны,
ШІСЦЬ, - і , ж.
БЯЗБОЯЗНЫ, -ая, -ае. Які не ведае без догляду. Б. сад. Бяздогляднае маленства. бесталковы. Б. баран.
БЯЗМОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены
БЯЗДОЖДЖЫЦАі -ы, ж. (разм.). Летняя
страху, бясстрашны. || наз. бязбоязнасць, -і,
пара, калі няма дажджоў; сухмень. Цэлы ме- магчымасці гаварыць. Бязмоўная жывёліна. 2.
ж.
Маўклівы, баязлівы, які не адважыцца слова
БЯЗБРОВЫ, -ая, -ае. Які мае ледзь пры- сяц стаяла б.
БЯЗДОКАЗНЫ, -ая, -ае. He падмадаваны сказаць. Ён стаяў пануры i б. 3. перан. Ціхі,
метныя бровы. Б. твар. || наэ. бязбровасць, -і,
доказамі. Бяздоказнае абвінавачанне. || наз. напоўнены цішынёй. Б. лес. || наз. бязмоўж.
насць, -і, ж.
БЯЗВАЖКІ, -ая, -ае. Лёгкі, які мае вельмі бяздожязшсць, -і, ж.
БЯЗМ^ТНЫ, -ая, -ае. Які не мае^ пэўнай
БЯЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не мае шчаслімалую вагу. || наз. бязважкясць, -і, ж. Устане
вай долі, няшчасны. Б. люд. || наз. бяэдоль- мэты. Бязмэтнае блуканне. || наз. бязмэтнасць,
бязважкасці.
-і, ж.
БЯЗВЁР'Е, -я, н. Адсутнасць веры, упэў- насць, -і, ж.
БЯЗДОМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м.
БЯЗНОП, -ая, -ае. 1. Які не мае нагі або
ненасці ў чым-н. Ён не паддаваўся бязвер 'ю.
БЯЗВЕРХІ, -ая, -ае. Такі, у якім няма ве- (разм.). Той, хто не мае свайго жылля i сям'і. ног. 2. Без ножкі, без ножак (пра мэблю;
БЯЗДОМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). разм.). Б. стол. || наз. бязногасць, -і, ж. (да 1
рху, верхавіны. Бязверхая асіна.
БЯЗВЁТРАНЫ, -ая, -ае. Ціхі, без ветру. Чалавек, які не мае дома, прытулку. Так i знач.).
жыў бяздомнікам. \\ ж. бяздомніца, -ы, мн. -ы, БЯЗРАДАСНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены радаБязветранае надвор'е.
-ніц.
сці, невясёлы. Бязрадаснае жыццё. || наз. бязБЯЗВІННЫ, -ая, -ае. Які не мае віны.
БЯЗДОМНЫ, -ая, -ае. Які не мае жылля, радаснасць, -і, ж.
Бязвіннае дзіця. || наз. бязвіннасць, -і, ж.
БЯЗВОБЛАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Без воблакаў, прытулку. || наз. бяздомшсць, -і, ж.
БЯЗРОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае або не
БЯЗДОННЫ, -ая, -ае. Які не мае дна, ведае родных. Бязродная сірата. 2. перан. Які
ясны. Бязвобланнае неба. Б. дзень. 2. перан.
Нічым не засмучаны; светлы, шчаслівы. Бяз- вельмі глыбокі. Бяздоннае возера. 0 Бяздошіая страціў або парваў сувязь са сваім народам,

БЯД—БЯЗ

101

БЯЛІОСЕНЬЮ, -ая, ае / БЯЛІОТЮ, -ая,
сваёй краінай. Б. эмігрант. || наз. бязродшсць,
-ае. Вельмі белы. Бялюсенькія (бялюткія)
-і, ж.
БЯЗРОСНЫ, -ая, -ае. Без расы. Бязросная сняжынкі.
БЯЛЙВЫ, -ая, -ае. 1. He зусім белы; белараніца.
БЯЗРЎЮ, -ая, -ае. 1. Які не мае рукі або ваты. Узнімаўся б. туман. 2. Са светла-русымі
БЯСКОРМІЦА, -ы, ж. (разм.). Адсутнасць
рук. Б. інвалід. 2. перан. Няспрытны ў рабоце, валасамі. Б. хлапец.
БЯЛЙК, беляка, мн. беляю, белякоў, м. 1. або недахоп корму для жывёлы, птушак. Вяняўмелы (разм.)- || наз. бязрукясць, -і, ж.
сенняя б.
БЯЗРЬІБ'Е, -я, н. Адсутнасць або недахоп Заяц, які мяняе зімой колер поўсці на белы.
БЯСКРАЙНІ, -ЯЯ, -яе. Якога нельга акі2.
Белагвардзеец
(разм.
пагард.).
Змова
белярыбы. На бязрыб'і i рак рыба (прыказка).
нуць вокам. Бяскрайнія прасторы. Ц наз. бяскоў.
БЯЗРЬІБНЫ, -ая, -ае. У якім няма рыбы.
БЯНТЗЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца; крайнасць, -і, ж.
Бязрыбнае возера.
БЯСКРОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які змяшчае ў
незак. Хвалявацца, непакоіцца, губляцца. ВіБЯЗРЗЙКАВЫ, -ая, -ае. Без рэек; які ру- даць было. што дзяўчына бянтэжшася.
сабе малую колькасць крыві; вельмі бледны.
хаецца не па рэйках. Бязрэйкавыя дарогі. Б.
БЯНТЭЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; незак., Бяскроўныя губы. 2. Які адбываецца без кротранспарт.
каго. Прыводзіць да разгубленасці. Яго словы вапраліцця. Бяскроўная перамога.
БЯСКРЬІЗІСНЫ, -ая, -ае. Які не суправаБЯЗЬ, -і, ж. Баваўняная тканіна палатня- бянтэжылі дзяўчыну.
нага перапляцення. || прым. бязевы, -ая, -ае.
БЯРВЁННЕ, -я, н., зб. Бярвёны. Траляваць джаецца крызісам. Бяскрызіснае развіццё. ||
наз. бясжрызісшсць, -і, ж.
БЯЗ'ЙДЗЕРНЫ, -ая, -ае. 1. У якім ад- б
БЯСКРЬІЛЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае крысугнічае ядзерная зброя. Бяз'ядзерная дзярБЯРДАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
жава. 2. У якім адсутнічае ядро. Бяз'ядзерныя (гіст.). Адназарадная стрзльба, якая была на лаў. 2. перан. Пазбаўлены творчай фантазіі,
сілы. Бяскршыя мары. \\ наз. бяскрылісць, -і,
клеткі.
ўзбраенні рускай арміі V 1870—1891 гг.
БЯЛЁЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -еецца; неБЯРДЬІШ, бердыша, мн. бердышы, бер- ж. (у 2 знач.).
БЯСКРЬІЎДНЫ, -ая, -ае. Які не робіць
зак. (разм.) Toe, што i бялець (у 2 знач.)дьшібў, м. Старадаўняя зброя — баявая сяБЯЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. Стана- кера з лязом у форме паўмесяца на доўгім крыўды, не прыносіць непрыемнасцей або
шкоды. Бяскрыўдная іронія. Б. звярок. || наз.
віцца белым. Бялеюць скроні. Б. ад страху. 2.дрэўку.
БЯРЛОГ, берлагу, мн. берлагі, берлагоў, м. бяскрыўднасць, -і, ж.
(/ / 2 ас. не ўжыв.). Віднецца (пра што-н. беБЯСПАМЯТНЫ, -ая, -ае. У якога слабая
лае). У даленыні бялелі будынкі. || зак. пабя-Зімовае логава мядзведзя. || прым. бярлопшы,
памяць, няпамятлівы. || наз. бяспамятшісць, -і,
-ая, -ае.
лець, -ею, -ееш, -ее (да 1 знач.).
БЯРЛОГА, -і, ДМ -лозе, мн. -і, -лог, ж. ж.
БЯЛЁК, -лька, мн. -лыа, -лькоў, м.
БЯСПАМЯЦТВА, -а, н. 1. Страта свядоToe, што i бярлог. || прым. бярлогівы, -ая, -ае.
Дзіцяня цюленя. || прым. бяльковы, -ая, -ае.
масці, непрытомнасць. Ляжаць у бяспамяБЯРОЗА,
-ы,
мн.
-ы,
-роз,
ж.
i
БЯЛІЗНА, -ы, ж., зб. Нацельнае адзенне з
цтве. 2. Toe, што i бяспамятнасць.
тканіны пераважна светлых колераў, a та- БЯР^ЗША, -ы, мн. -ы, -зін, ж. Лісцевае
БЯСПАПШАРТНЫ, -ая, -ае. Які не мае
дрэва
з
белай
карой
Б.
—
не
пагроза:
дзе
ксама вырабы з такой тканіны. Перамяніць
стаіць, там i шуміць (прыказка). || памянш. пашпарта.
бялізну. Пасцельная бялізна. \\ прым. бжлЬнжвы,
БЯСПЁКА, -і, ДМ -пецы, ж. Становішча,
бярозкж, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж. || прым.
-ая, -ае. Бялізнавая тканіна.
пры якім ніхто i нішто не пагражае каму-,
БЯЛІЛЫ, -аў. 1. Белая мінеральная фарба. бярозавы, -ая, -ае. 0 Бярозавая жяпш (разм. чаму-н. Служба дзяржаўнай бяспекі. МіжнаЦынкавыя б. 2. Белае фарбавальнае рэчыва, іран.) — пакаранне розгамі.
БЯРОЗАВІК, -у, м. Бярозавы сок. Пака- родная б.
якое выкарыстоўваецца ў тэатральным грыме,
БЯСПЁЧНЫ, -ая, -ае. 1. Якому не паграштаваць
салодкага бярозавіку.
касметыцы.
БЯРОЗКА, -і, ДМ -зцы, ж. 1. гл. бяроза. 2. жае небяспека. Бяспечнае месца. Б. пераход. 2.
БЯЛІЦЬ, бялю, беліш, беліць; белены; не- Травяністая расліна сямейства бярозавых з Які не прыносіць шкоды. Б. сродак. || наз.
зак., што. 1. Пакрываць вапнай, мелам. Б. павойным сцяблом i белымі ці ружовымі кве- бяспечшісць, -і, ж.
печ. 2. Дасягаць белізны чаго-н. шляхам
БЯСПІСЬМЕННЫ, -ая, -ае. Які не мае
спецыяльнай апрацоўкі. Б. палотны на сонцы. ткамі. 1 прым. бяроэжявы, -ая, -ае (да 2 знач.). сваёй пісьменнасці. Бяспісьменныя народнасці.
БЯІЮСТА, -ы, ДМ -сце, ж. Верхні слой
3. Пакрываць твар бяліламі (у 2 знач). 4.
БЯСПЛАНАВЫ, -ая, -ае. Які робіцца без
Знімаць шкуру з забітай жывёліны. Б. авечку. бярозавай кары. Абдзерці бяросту. || прым. бе-плана, шіанавання. || наз. бясплшжвасць, -і,
1 зак. выбеліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены ( д а і расцшы, -ая, -ае. Берасцяная грамата (ста- ж.
знач.), набшпць, -бялю, -беліш, -беліць; -бе- ражытныя пісьмы i дакументы на бяросце). ||
БЯСПЛАТНЫ, -ая, -ае. Без аплаты. Бяслены; (да 2 i 3 знач.) / пабшпць, -бялю, -бе- прым. бержстовы, -ая, -ае / бяроставы, -ая, платная медыцынская дапамога. \\ наз. бясліш; -беліць; -белены (да 1 знач.). || наз. -ае.
БЯРдЗНІК, -у, м., зб. Бярозавы лес. Ма- ПЛІТШІСЦЬ, -і, ж.
габелжа, -і, ДМ -лцы, ж. (да 1 знач). || звар.
БЯСПЛЁННЫ, -ая, -ае. Які не дае ніякіх
бялііша, бялюся, белішся, беліцца (да 3 лады б.
БЯРдМЯ, -я, мн. -і, -яў, н. Такая коль- вынікаў; марны. Бясплённая дзейнасць. || наз.
знач.); зак. набялшца, -бялюся, -белішся, -беліцца (да 3 знач.). || наз. бяленне, -я, н. || касць чаго-н. (дроў, салоксы i інш.), што мо- бясплённасць, -і, ж.
БЯСПЛОДНЫ, -ая, -ае. 1. Няздольны дажна абхапіць абедзвюма рукамі i панесці, ахапрым. бялільны, -ая, -ае.
ваць патомства. 2. Неўрадлівы. Бясплодная
БЯЛОК1, -лку, мн. -лю, -лкоў, м. Склада- пак. Б. дроў.
БЯС..., прыстаўка (гл. бес...) Ужыв. замест глеба. 3. перан. Які не дае ніякіх вынікаў. Бяснае арганічнае рэчыва, найбольш важная саплодныя спробы. || наз. бясплодшсць, -і, ж.
стаўная частка жывёльных i раслінных ар- «бес...» у першым складзе перад націскам,
БЯСПОЛЫ, -ая, -ае. Які не мае адзнак
налр. бяссонніца, бяссэнсіца.
ганізмаў. || прым. бялжовы, -ая, -ае.
БЯСНДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Збор гасцей з полу. Бясполая істота. Бясполае размнажэнне
БЯЛОК2, -лха, мн. -лкі, -лкоў м. 1. пачастункам. Балявала ўся б. \\ прым. бяседны, (без апладнення).
Празрыстая частка птушынага яйца, якая -ая, -ае. Б. стаа. O Бяседныя госці — усе заБЯСПОШЛІННЫ, -ая, -ае. Свабодны ад
акружае жаўток. 2. Непразрыстая белая аба- прошаныя на бяседу.
аблажэння пошлінай. Б. ўвоз тавараў. || наз.
лонка вока. || прым. бялковы, -ая, -ае (да 1
БЯСКАРНЫ, -ая, -ае. Які застаўся без па- баспошлшвшсць, -і, ж.
знач.) / бялочны, -ая, -ае (да 2 знач.).
карання. Бяскарная правіннасць. || наз. бяс- БЯСПРАЎЕ, -Я, Н. 1. Адсутнасць законБЯЛЎГА, -і, ДМ -лузс, мн. -і, -луг, ж. Ка- карнжсць, -і, ж.
насці; беззаконнасць. 2. Адсутнасць правоў у
штоўная прамысловая рыба сямейства асяБЯСКВЁТКАВЫЯ, -ых. Расліны, у якіх не каго-н. або немагчымасць ix рэалізаваць.
тровых. || прым. белужыны, -ая, -ае. Белужы- бывае кветак i насення i якія размнажаюцца
БЯСПРАЎНЫ, -ая, -ае. Які пазбаўлены
ная ікра.
палітычных, ірамадзянскіх правоў або не
спорамі.
БЯЛЎЖЫНА, -ы, ж. Мяса бялугі як ежа.
БЯСКЛАСАВЫ, -ая, -ае. Які не падзяляец- можа ix рэалізаваць. || наз. бяспраўнасць, -і,
БЯЛЎХА, -і, ДМ -лусе, ж. Палярны ца на грамадскія класы. Бяскласавае грамад- ж.
дэльфін, які ў дарослым стане мае белую ства. || наз. бясклжсавасць, -і, ж.
БЯСПРОЙГРЫШНЫ, -ая, -ае. 3 абавязафарбоўку. || прым. белушыны, -ая, -ае.
БЯСКОЛЕРНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае ко- ковым выйгрышам. Бяспройгрышная латарэя.
БЯЛЬМО, -а, мн. бельмы, -аў, н. 1. Бела- леру. Бясколерная вадкасць. 2. перан. Нічым || наз. бяспройгрышнасць, -і, ж.
БЯСПРЬІКЛАДНЫ, -ая, -ае. Які не мае
ватая пляма на рагавой абалонцы вока. 2. не адметны. Б. твар. || наз. бясколернасць, -і,
сабе роўнага; выключны. Б. подзвіг. || наз. бястолькі мн. Вочы (разм. груб.). 0 Вылупіць бе- ж.
льмы (разм. груб.) — здзіўлена, шырока
БЯСКОНЦЫ, -ая, -ае. 1. Бяскрайні, які не прыкладнасць, -і, ж.
адкрытымі вачамі глядзець. (Яж) бяльмо ші мае канца межаў. Б. блакіт. 2. Надзвычай
БЯССІЛЛЕ, -я, н. 1. Недахоп, адсутнасць
•оку (разм. неадабр.) — пра таго, хго пера- доўгі, працяглы. Бясконцыя спрэчкі. 3. фізічных сіл, крайняя слабасць. 2. Няздольшкаджае, раздражняе сваёй прысутнасцю, да- Надзвычай моцны па сіле праяўлення. Бяс- насць зрабіць што-н., адсутнасць магчымасці
кучлівасцю. | прым. бжльмовы, -ая, -ае.
концая радасць. Ц наз. бясконцісць, -і, ж.
дзейнічаць. Пераканацца ў сваім бяссіллі.
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БЯС—ВАД
БЯССІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае
фізічных сіл, слабы. Б. хворы. 2. Няздольны
што-н. зрабіць; беэдаламожны. Медыцына
mym бяссільная дапамагчы.
БЯССЛАЎНЫ, -ая, -ае. Які заслугоўвае
асуджэння, ганебны. Б. канец. Бясслаўнае адступленнеЛ наз. бяссляўшсць, -і, ж.
БЯССЛЕДНЫ, -ая, -ае. Які не пакінуў пасля сябе ніякіх слядоў. Бясследнае знікненне.
Прапасці бясследна (прысл.). II наз. бясследнісць, -і, ж.
БЯССЛОУНЫ, -ая, -ае. 1. Які пазбаўлены
здольнасці гаварыць; выказаны без слоў. Бясаюўная істота. Б. дакор. 2. Маўклівы, які
лічыць за лепшае не выказваць сваіх думак.
Б. выканаўцо. O Бясслоўмя роля — тэатральная роля без слоў. || наз. бясслоўшсць, -і, ж.
БЯССМЁРТНІК, -у, м. Травяністая расліна з сухімі кветкамі, якія не вянуць, i з
ярка афарбаваным лісцем.
БЯССНЁЖНЫ, -ая, -ае. Скупы на снег.
Бясснежная зіма. || наз. бясснежшсць, -і, ж.
БЯССОННІЦА* -ы, ж. Нездаровая адсутнасць сну або парушэнне сну. Мучыцца бяссонніцай.
БЯССОННЫ, -ая, -ае. Праведзены без
сну. Бяссонная ноч.
БЯССПРдЧНЫ, -ая, -ае. Які не выклікае
пярэчанняў. Бясспрэнныя довады. || наз. бясспрэчшсць, -і, ж.

БЯССТРАСНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены
страсці, халодны i спакойны. Б. характар. ||
наз. бясстрасшсць, -і, ж.
БЯССТРАТНЫ, -ая, -ае. Які не прыносіць
страты. Бясстратнае прадпрыемства. || наз.
бясстратнісць, -і, ж.
БЯССТРАПШЫ, -ая, -ае. Які не ведае
стсаху; адважны. Б. партызан. || наз. бясстрашнясць, -і, ж.
БЯССдНСАВЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены сэнсу. Б. набор слоў. Б. ўнынак. Б. позірк. \\ наз.
бяссэнсявасць. -і, ж.
БЯССдНСІЦА* -ы, ж. (разм.). Toe, што не
мае сэнсу, бязглуздзіца, недарэчнасць. Вярзці
бяссэнсіцу.
БЯСС^НСНЫ, -ая, -ае. Toe, што i бяссэнсавы. || наз. бяссэнснасць, -і, ж.
БЯСТАКТНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. бястактны.
2. Toe, што i бестактоўнасць (у 2 знач.).
БЯСТАКТНЫ, -ая, -ае. Toe, што i бестактоўны. || наз. бястякттсцц -і, ж.
БЯСТАЛЕНТНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены таленту. Б. паэт.
БЯСФОРМЕННЫ, -ая, -ае. Які не мае
выразна акрзсленай формы. Бясформенная
маса. | наз. бясформеннасць, -і, ж.
БЯСХІБНЫ, -ая, -ае. Які не мае хібаў, недахопаў, беспамылковы. Б. разлік. \\ наз.
бясхібнасць, -і, ж.
БЯСХЛЁБІЦА, -ы, ж. (разм.). Адсутнасць
або недахоп хлеба. Перажылі бяаслебіцу.
БЯСХЛЁБНЫ, -ая, -ае. Звязаны з адсутнасцю хлеба. Б. год.

БЯСХМАРНЫ, -ая, -ае. 1. Без хмар, ясны.
Бясхмарнае неба. 2. перан. Нічым не азмрочаны, шчаслівы. Бясхмарнае жыццё. || наз.
бясхмярнасць, -і, ж.
БЯСЦЁНЕВЫ, -ая, -ае: бясценевжя лямot — электрычная лямпа, забяспечаная
ўстройствам, якое выключае магчымасць
утварэння ценю.
БЯСЦЗНАК: за бясцэнак (разм.) — вельмі
танна. Купіць за б.
БЯСЦ&ШЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі каштоўны, дарагі. Б. скарб. 2. перан. Дарагі, любы. Б.
друг. || наз. бясцэннасць, -і, ж. (да 1 знач.).
БЯСЧЬІНСТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Грубае
парушэнне ірамадскага парадку, скандальныя
паводзіны. Тварыць бясчынствы.
БЯСЧЬІНСТВАВАЦЬ,
-твую,
-твуеш,
-твуе; -твуй; незак. Сваволіць, буяніць, парушаць парадак.
БЯСШКОДНЫ, -ая, -ае. Які не робіць
шкоды. Бясшкоднае лякарства. || наз. бясшкоднасць, -і, ж.
БЯСШЛІОБНЫ, -ая, -ае. Без шлюбу або
па-за шлюбам (жыццё, быт, існаванне). Бясшлюбнае жыццё. \\ наз. бясшлюбнасць, -і, ж.
БЯСШЎМНЫ, -ая, -ае. Які не робіць
шуму, ціхі. Б. матор. Бясшумныя крокі. || наз.
бясшумнісць, -і, ж.
БЯСШ^РСНЫ,
шэрсці.

-ая, -ае. Які не мае

ВАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. воды, -аў, ж. 1.
(вельмі дарага). 2. толькі адз., перан. Уплыў,
аўтарытэт, значэнне. Мець вагу ў калектыве. Празрыстая бясколерная вадкасць, якая ўяўляе
сабой хімічнае злучэнне вадароду i кісла3. Прылада для ўзважвання чаго-н. Аўтаматынныя вагі. \\ прым. вапшы, -ая, -ое (да 1 i роду. Шклянка вады. Марская в. Таўчы ваду ў
4 знач.)- Вагавыя катэгорыі барцоў. В. збор. cmyne або насіць ваду ў рэшаце (займацца пуВАГАНЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. стымі справамі, марнай працай; разм.). Вадой
Невялікі адкрыты вагон для перавозкі грузаў не разліць (не разальеш) каго (перан.: пра неразлучных сяброў; разм.). Як у ваду глядзеў
па вузкакалейных або падвесных дарогах.
(быццам загадзя ведаў). Вады (нікому) не заВАГАР,
-а,
мн.
-ы,
-оў,
м.
(разм.).
Рычаг
ВА, прыназ. з РВМ. Ужыв. замест прыназ.
муціць (перан.: не зрабіць шкоды). Выйсці
для
рэгулявання
чаго-н.
або
кіравання
чым-н.
«у» перад словамі, што пачынаюцца з «у» i ў
сухім з вады (перан.: застацца непакараным).
ВАГАЎШЧЬкК, -а, мн. -'i, -оў, м. Той, хто Віламі na вадзе пісана (перан.: пра што-н. маспалучэнні «ва мне», напр. ва універсітэце, ва
займаецца ўзважваннем чаго-н.^ Чыгуначны в. ламагчымае, няпэўнае). Ліць ваду на млын
ўзросце, ва ўсіх.
ВАБА, -Ы, Ж. Прывабліванне (птушак, звя- || ж. вагаўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. ва- чый, каго (перан.: прыводзіць доказ або
гаўшчыцкі, -ая, -ае.
роў) падробленым голасам (гукам).
дзейнічаць у чыю-н. карысць). 2. (звычайна з
ВАБЕК, -а, мн. -і, -аў, м. Дудачка, свісток i
ВАГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. азначэннем). Напітак, тэхнічныя растворы.
інш. прылады паляўнічых, пры дапамозс якіх ( 7 / 2 ас. неўжыв). Мерна гайдацца з боку ў Газіраваная в. Мінеральная в. Вапнавая в. 3.
у час палявання падзываюць птушак або звя- бок або зверху ўніз. Маятнік вагаецца. 2. пе- Водная паверхня ракі, возера, мора i пад., a
роў, падрабляючы ix голас.
ран. Быць у нерашучасці, адчуваць няўпэўне- таксама яе ўзровень. Падарожнічаць na вадзе.
ВАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; незак., каго. 1. насць, сумнявацца. В. ў ацэнцы чаго-н. 3. (7 / Высокая в. Дастаўляць грузы вадой. Вывесці на
Захапляючы, зачароўваючы сваім выглядам, 2 ас. не ўжыв.), перан. Быць няўстойлівым, чыстую ваду каго-н. (перан.: выкрыць чые-н.
прыцягваць да сябе. Поўдзень вабіць сваёй хісткім, мяняцца. Тэмпература паветра вага- нядобрыя ўчынкі). Цішэй вады, ніжэй травы
прыродай. 2. Падзываць птушак, звяроў, пад- ецца ad 13 da Iff. || зак. павжгяцці, -аюся, (пра сціплага, вельмі спакойнага, ціхага чаларабляючы ix голас. В. свістам птушак. || зак. -аешся, -аецца. || наз. вагянне, -я, мн. -і, -яў, века). 4. мн. Водная прастора якога-н. раёна.
Тэрытарыяльныя воды. Унутраныя воды. 5. мн.
пшбіць, -блю, -біш, -біць.
н.; прым. вагальны, -ая, -ае (у 1 знач.)- ВаПлынь, хвалі, водная маса. Глыбокія воды.
ВАБНЫ, -ая, -ае. Які вабіць, зачароўвае гальны рух.
Воды Нёмана. б. мн. Мінеральныя крыніцы,
сваім выглядам, прывабны. | наз. вабнасць, -і,
ВАГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што. Ме- курорт з такімі крыніцамі. Лячыцца на водах.
ж.
ВАВЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. рна разгойдвадь што-н. зверху ўніз або з боку Мінеральныя воды. 7. перан., адз. Пра наяўЗвярок роду млекакормячых атрада ірызуноў ў бок. В. рычаг. \\ зак. павагаць, -аю, -аеш, насць пустога, беззмястоўнага шматслоўя ў
дакладзе, лекцыі i пад. (разм.). He даклад, a в.
з пушыстым хвастом, a таксама футра гэтага -ае; -аны.
O Верхжвая вада — вада, якая сцякла ў рэчку
ВАГОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Транспартны
звярка. || прым. вавёркаш, -ая, -ае. Вавёркасродак для перавозкі пасажыраў або грузаў па пасля дажджу ці ўтварылася з расталага снегу.
вае футра.
рэйкавых дарогах. Таварны в. Пасажырскі в. Жоўтія вадя — хвароба вачэй, пры якой зрэВАВІЛОНСЮ гл. стоўпатварэнне.
Трамвайны в. В.-ляднік. В.-рэстаран. В. дроў нка набывае жоўты колер. Цёмная вада —
ВАГА, -і, ДМ вазе, мн. -і, -аў, ж. Тоўстая
жэрдка або бервяно для падважвання цяжкіх (колькасць, якая змяшчаецца ў ім). || памянш. слепата, выкліканая атрафіяй зрокавага Heвагончык, -а, мн. -і, -аў, м. \\ прым. вагонны, pea. || памянш.-ласк. вадзіцж, -ы, ж. (да 1
прадметаў.
знач.; разм.) / вадзічка, -і, ДМ -чцы, ж. (да 1
ВАГА, -і, ДМ вазе, мн. вагі i (з ліч. 2, 3, 4) -ая, -ае.
знач.; разм). || прым. водны, -ая, -ае (да 1 i 3
вагі, вагаў, ж. 1. толькі адз. Цяжар каго-,
ВАГРАНКА, -І, ДМ -НЦЫ, МН. -І, -нак, ж. знач.) / вадзяны, -ая, -ое (да 1 знач.). Водны
чаго-н., які вызначаецца ўзважваннем. Вызна- Шахтавая печ для плаўкі чыгуну, a таксама шлях. Водны раствор. Водны спорт. Вадзяная
чыць вагу тавару. Вагой у дваццаць кілаграмаў.для апалу руд каляровых металаў. || прым. ва- napa. Вадзяны павук. Вадзяны млын.
Меры вагі. Барэц цяжкай вагі. На вагу золата граначны, -ая, -ае i вагранкжвы, -ая, -ае.
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ВАДА... (2/і. вода...)- Першая частка склада- жывёл, птушак i пад.); быць у наяўнасці. Там
ных слоў; ужыв. замест «вода...», калі націск у водзяцца бабры. Гэтпкае дабро ў нас даўно не
другой частцы падае на першы склад, напр. водзіцца. 2. безас. Быць звычаем, правілам. Як
водзіцца ў нас. 3. з кім. Мець справу, сябравадавоз, вадаплаўны, вадалаз.
ВАДАБОЯЗЬ, -і, ж. Toe, што i шаленства ваць (разм.). He вадзіся больш з гэтым хлопныВАЕННАСЛЎЖАЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м
кам.
(у 1 знач.).
ВАДЗІЦЬ, ваджу, водзіш, водзіш»; незак. 1. Асоба, якая знаходзіцца на вайсковай службе
ВАДАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
Toe, што i весці ў 1, 2 i 4 знач. (але абазначае ў кадравай арміі. || ж. ваеншслужачжя, -ай,
возіць ваду.
ВАДАВОЗНЫ, -ая, -ае. Які служыць для дзеянне, што адбываецца не ў адзін час, не за мн. -ыя, -ых.
ВАЁННЫ, -ая, -ае. 1. гл. вайна. 2. Які мае
адзін прыём або не ў адным напрамку). В.
перавозкі вады. Вадавозная бочка.
ВАДАГРЭЙНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для дзяцей гуляць. В. войскі ў бой. В. смыкам па адносіны да абслугоўвання арміі i патрэб вайструнах. В. машыну. 2. што з кім. Падтрым- ны. Ваенная прамысловасць. Ваеннае становінагравання вады. В. кацёл.
шча. На в. лад. 3. ваешш, -ага, мн. -ыя, -ых,
ВАДАЁМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Натуральная ліваць (знаёмства, дружбу). 3. пераважна бе- м.
Toe, што i ваеннаслужачы.
або штучная ўпадзіна, напоўненая вадой, ба- зас, каго-што. Хістаць у бакі, заносіць пры
ВАЁНШЧЫНА, -ы, ж., зб. (пагард.). Агрэсейн. Натуральны в. || прым. вадаемны, -ая, хадзьбе, яздзе. Машыну пачало e. па слізкай
дарозе. 4. Кіраваць гульнямі, танцамі. || наз. сіўныя ваенныя колы.
-ае.
ВАЖАК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Павадыр стаВАДАЗЛІЎ, -ліва, мн. -лівы, -ліваў, м. ваджэнне, -я, н. (да 1 знач.).
ВАДЗЯНІСТЫ, -ая, -ае. Які ўтрымлівае тка, чарады. 2. Кіраўнік, арганізатар. В. мо(спец.). Ддтуліна ў верхняй частцы пладіны
ладзі.
ддя сцёку лішняй вады. || прым. вадізяіўны, многа лішняй вады, вільгаці. Вадзяністае чаВАЖАТЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. 1. Прарніла. || наз. вадзяшстасцц -і, ж.
-ая, -ае.
ВАДЗЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. ваднік, які паказвае шлях тым, хто за ім ідзе.
ВАДАКАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
1. Хвароба, пры якой у тканках i поласцях 2. Кіраўнік піянерскага атрада, дружыны. J ж.
Спецыяльнае збудаванне з помпамі для пацела збіраецца вадкасць. 2. Запоўнены вадка- важатія, -ай, мн. -ыя, -ых. || прым. важшргі,
дачы вады.
-ая, -ае (да 2 знач.; разм.).
ВАДАЛАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст, сцю пухір (разм.). || прым. вадэянжчны, -ая,
ВАЖДАНІНА, -Ы, Ж. (разм.). Занятак, які
-ае.
які займаецца падводнымі работамі ў спецыпатрабуе многа часу, увагі, турбот.
ВАДЗЯНЬІ гл. вада.
яльным воданепранікальным касцюме. ||
ВАЖДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
прым. вадалазны, -ая, -ае. Вадалазныя работы. ВАДКАСЦЬ, -і, ж. 1. 2/і. вадкі. 2. Рэчыва, (разм.). Доўга займацца якой-н. справай; корВАДАЛЁЙ, -ея, мн. -еі, -еяў, м. (разм. не- якое мае ўласцівасць цячы i набываць форму пацца. В. з паперамі. Хопіць в. з гэтым гульадабр.). Пра таго, хто многа i беззмястоўна той пасудзіны, у якой яно знаходзіцца. || таём!
прым. вадкжсны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.)
гаворыць, піша.
ВАЖКІ, -ая, -ае. 1. Які мае значную вагу
ВАДЮ, -ая, -ае. Які знаходзішіа ў стане пры
ВАДАЛІЎ, -ліва, мн. -лівы, -ліваў, м. 1. Раневялікім аб'ёме. В. тавар. 2. перан. Пебочы, які вылівае або адпамлоўвае ваду. 2. вадкасці, здольны цячы. Вадкія рэчывы (у раканаўчы. В. доказ. Важка (прысл.) гаваадрозненне ад цвёрдых i газападобных). Вад- рыць. 3. перан. Пазбаўлены лёгкасці, цяжкі.
Старшы рабочы на баржы.
ВАДАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прылада кае паліва. \\ наз. вадкжсць, -і, ж.
Важкія крокі. || наз. важкасць, -і, ж. (да 1 i 2
ВАДЬІР, -а, мн. -ы, -оў, м. Пухір, які знач.).
для вымярэння расходу вады. 2. Вымяральная
рэйка для назірання за ўзроўнем вады. || ўсхопліваецца пры алёку скуры.
ВАЖНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. важны. 2.
ВАДЭВІЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Кароткая
прым. вадамерны, -ая, -ае.
Велічнасць, фанабэрыстасць. Напусціць на
ВАДАНОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто камічная п'еса, у якой дыялогі чаргуюцца з сябе в. 0 (He) вялікая важнасць (разм.) —
песнямі. || прым. вадэшлыш, -ая, -ае.
носіць ваду.
нічога асаблівага.
ВАЕН... Першая частка складаных слоў у
ВАДАНОСНЫ, -ая, -ае. Які ўтрымлівае ў
ВАЖНЁЦЮ, -ая, -ае (разм.). 1. Вельмі дознач. ваенны, напр. ваенкор, ваентэхнік, ваен- бры, выдатны. Важнецкія работы. 2. Велічны,
сабе ваду. В. пласт.
ВАДАПЛАЎНЫ, -ая, -ае: вадаллаўныя урач.
фанабэрысты. В. выгляд.
ВАЕНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
птушкі — агульная назва птушак, якія жыВАЖНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
-заваны; зак. i незак., каго-што. 1. Прыстаса- (разм.). Прымаць паважны выгляд, фанавуць на вадзе.
ВАДАПОЙ, -ою, м. 1. Месца на рацэ, во- ваць (-соўваць) да ваенных умоў, перавесці бэрыцца.
зеры i інш., дзе пояць жывёлу i куды прыхо- (-водзіць) на абслугоўванне ваенных патрэб.
ВАЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае вялікае знадзяць піць звяры. 2. Паенне жывёлы вадой. || В. прамысловасць. 2. Узброіць (-ройваць); ар- чэнне, значны. Важная справа. Важная галіна
ганізаваць (-зоўваць) на ваенны лад. || наз. ва- народной гаспадаркі. 2. Высокі па пасадзе,
прым. вадапойны, -ая, -ае.
ВАДАРОД, -у, М -дзе, м. Хімічны злемент, енізацыя, -і, ж.
становішчу (разм.). В. начальнік. Важная перВАЕНКАМАТ, -a, М -маце, мн. -ы, -аў, м
самы лёгкі газ, які ў злучэнні з кіслародам
сона. 3. Велічны, паважны, фанабэрысты. В.
утварае ваду. || прым. вадародлы, -ая, -ае. Ва- Ваенны камісарыят. Раённы в. || прым. ваен- выгляд. Важна (прысл.) трымаць сябе. || наз.
дародная бомба (разнавіднасць атамнай бом- камацкі, -ая, -ае.
важшсць, -і, ж. (да 1 i 3 знач.).
BAEHKÓM, -а, мн. -ы, -аў, м. Ваенны
бы).
ВАЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца; неВАДАСКІД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. камісар. || прым. ваенкомаўскі, -ая, -ае.
зак. 1. Вызначыць сваю вагу шляхам узважВАЕННА... Першая частка складаных слоў вання. 2. Праяўляць жаданне, намервацца
Пдратэхнічнае збудаванне для спуску лішняй
вады з вадасховішчаў. Запасны в. || прым. ва- у знач. ваенны; пішацца злітна ў словах: ваен- зрабіць што-н. (разм.). В. ўдарыць кіем.
наабавязаны, ваеннапалонны, ваеннаслужачы.
ДДСКІДНЫ, -ая, -ае.
ВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; незак. 1.
ВАДАСПАД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ВАЕННА-... Першая частка складаных каго-што. Вызначаць вагу, узважваць. В.
Імклівы паток вады, што спадае са стромага слоў у знач. ваенны, які мае адносіны да збожжа. 2. Мець пэўную вагу (у 1 знач.). Рыўступа ў рэчышча ракі. Горны в. || прым. вада- абслугоўвання ўзброеных сіл, да вядзення біна важыць два кілаграмы. \\ наз. важанне, -я,
спадлы, -ая,-ае.
вайны, напр. ваенна-паветраны, ваенна-пра- н. (да 1 знач.).
ВАДАСПЎСК, -а, мн. -і, -аў, м. Труба ў мысловы, ваенна-інжынерны.
ВАЗА, -ы, мн. -ы, ваз, ж. Пасудзіна для
плацінах i вадасховішчах для спуску вады. Ц
ВАЕННААБАВЙЗАНЫ, -ara, мн. -ыя, -ых, кветак, садавіны i пад. або проста дэкаратыўпрым. вадаспускны, -ая, -ае.
м. Асоба, якая павінна несці вайсковую служ- нага прызначэння. Хрустальная в. || памянш.
ВАДАСХОВІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Шту- бу (падлягае прызыву або знаходзіцца ў за- вазачка, -і, ДМ -чцы, -чак, ж. || прым. вазавы,
чны вадаём для збору i захавання вады. || пасе). | ж. менніабаііязіная, -ай, мн. -ыя,
-ая, -ае (спец.).
-ых.
прым. вадасховішчны, -ая, -ае.
ВАЗАВЬІ гл. воз. ^
ВАДАСЦЁК, -а, мн. -і, -аў, м. Збудаванне
ВАЕННАПАЛОННЫ, -ага, мн. -ыя, -ых,
ВАЗАК, -а, мн. -і, -оў, м. Той, хто перадля адводу, сцёку вады, a таксама пакатае Me м. Ваеннаслужачы, узяты ў палон.
возіць грузы на конях. || прым. вазацкі, -ая,
dia, па яісім сцякае вада. || прым. вадясцёкжвы,
ВАЁННА-ПАЛЯВЬІ, -ая, -ое. Ваенны (у 2 -ае.
-ая, -ае. Вадасцёкавая труба.
знач.), які ажыццяўляецца, дзейнічае ва ўмоВАЗЕЛШ, -у, м. Мазь, якую атрымліваюць
ВАДАТРЎБНЫ, -ая, -ае: ваджтрубны ка- вах ваеннага часу. Ваенна-палявы суд. Ваенна- з нафты (ужываецца ў медыцыне, касметыцы,
цёл — паравы кацёл, у якім вада награваец- палявая хірургія.
тэхніцы). Борны в. || прым. вазелшжвы, -ая,
ца, праходзячы па трубах.
-ае.
ВАЁННА-ПРАМЫСЛОВЫ, -ая, -ае: менВАДЗІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Той, хто на-прамысловы комплекс — аб'яднанне манаВАЗІЦЦА, важуся, возішся, возіцца; незак.
кіруе самаходнай машынай. В. тралейбуса. В. полій, прадпрыемстваў, што вырабляюць ва1. Катацца. В. на санках. 2. перан., з кім-чым.
таксі. || прым. в&дзіцельскі, -ая, -ае. Вадзіцель- енную прадукцыю, прадстаўнікоў узброеных Аддаваць многа часу якой-н. справе, важдацскія правы.
сіл i часткі дзяржаўна-адміністрацыйнага апа- ца (разм.). В. са справаздачай.
ВАДЗІЦЦА, ваджуся, водзішся, водзіцца; рату, якое ставіць сваёй мэтай гонку ўзбраенВАЗІЦЬ, важу, возіш, возіць; незак., кагонезак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Быць, жыць (пра няў.
што. 1. Toe, што i везці1 (але абазначае
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сялосці Вакха. 2. перан. Крайішя ступень бес- якасці адзінай сусветнай мовы. 2. перан. Напарадку, разгульнага баллтання. || прым. вак- бор незразумелых слоў; тарабаршчына.
ханжлыш, -ая, -ае.
ВАЛАСАТЫ, -ая, -ае. Пахрыты, аброслы
ВАКХАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. валасамі. Валасатыя рукі. || наз. валасатасць,
У антычным свеце: жрыца бога віна i веся- -і, ж.
дзеянне, якое адбываецца не ў адзін час, не лосці Вакха, удзельніца вакханалій.
ВАЛАСЁНЬ, -сня, мн. -сш, -снёў, м. 1.
за адзін прыём або не ў адным напрамку). В.
Паразітычны вадзяны чарвяк, падобны на водровы з лесу. 2. Катаць. В. дзіця ў калясачцы. || ВАКЦЬІНА, -Ы, ж. (спец.). Прэпарат для лас. 2. Хвароба скуры ног у чалавека i жыпапераджальных лячэбных прышчэпах суназ. возкж, -і, ЦМ -зцы, мн. -і, -зак, ж.
праць заразных хвароб. || прым. вжкцынавы, вёлы ў выглядзе язваў.
BA3ÓK, -зка, мн. -зю, -зкоў, м. 1. Па- -ая, -ае.
ВАЛАСІНА, -ы, мн. -ы, -сін, ж. Ддзінкавы
мянш. да воз (у 1 i 3 знач.). 2. Лёгкія, спецыВАЛ1, -а, мн. валы, -оў, м. 1. Доўгі высокі волак. || памянш. валасішш, -і, ДМ -нцы, мн.
яльна абсталяваныя для выезду сані.
-і, -сінак, ж.
BA3ÓH, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Дэкаратыўная земляны насып. Крапасны в. 2. Высокая
ВАЛАСНЬІ гл. воласць.
пакаёвая расліна. 2. Гаршчок для вырошчван- хваля. Дзевяты в. (самая моцная i небяспечВАЛАСНЙ, -і, ж., зб. (разм. пагард.). Калная хваля ў часе марской буры, паводле станя такіхраслін. || прым. іазонны, -ая, -ае.
ВАЗОУНЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. Спецыяльнае радаўніх уяўлснняў — пагібельная для мара- матыя пасмы валасоў чалавека або шэрсці
памяшканне для захоўвання вазоў (у 1 знач.)- плаўцаў). Агнявы в. (перан.: пра вельмі моцны жывёлы. Зарасці валаснёй.
BAJIACÓK, -ска, мн. -сю, -скоў, м. 1. гл.
артылерыйскі абстрэл пазіцый, які паслядоўI прым. вазоўневы, -ая, -ае.
ВАЙНА, -ы, мн. войны i (з ліч. 2, 3, 4) Batu на перамяшчаецца). II прым. валыш, -ая, -ае волас. 2. Тонкая металічная ніць, спружына,
дроцік у якім-н. механізме. 3. Toe, што
mi, войнаў, ж. 1. Узброеная барацьба паміж (спец.).2
ВАЛ , -а, мн. -ы, -оў, м. У механізмах: варсінка (у 2 знач.; спец.). 0 На валаску (відзяржавамі, народамі i пад. Першая сусветная
стрыжань, які круціцца^ на апорах i перадае сець) (разм.) — знаходзіцца ў вельмі ненав. Вялікай Айчынная в. Халодная в. Знаходзіцца
рух іншым часгкам механізма. В. турбіны. || дзейным, небяспечным становішчы. Жыццё
ў стане вайны з кім-н. Пайсці на вайну. В. нерваў (перан.). 2. перан. Пра стан варожасці, ба- памянш. шік, -а, мн. -і, -аў, мн. | прым. хворага на валаску. На валасок (валаску) ad
чаго — вельмі блізка (ад якога-нсбудзь няшрацьбу з кім-, чым-н. Эканамічная в. Аб'явіць вальші, -ая, -ае (спец.).
вайну бракаробам. || прым. ваенны, -ая, -ае (да ВАЛ , -а, толькі адз., м. У эканоміцы: агу- часця). Быць на валасок ad смерці.
ВАЛАСЬІ гл. волас.
льны аб'ём прадукцыі ў вартасным выра1 знач.).
ВАЛАСЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нах, ж.
ВАЙСКОВЕЦ, -коўца, мн. -коўцы, -коў- жэнні, выпушчанай за які-н. пэўны перыяд.
цаў, м. (разм.)- Асоба, якая знаходзіцца на ва- Выканаць план na валу. || прым. валжвы, -ая, Невялікая пеўчая птушка атрада вераб'іных з
тонкай шылападобнай дзюбай. || прым. м -óe. В. даход.
еннай службе; ваеннаслужачы.
ВАЛАВОДЗШДА, -воджуся, -водзішся, ласянкавы, -ая, -ае. Сямейства валаашкавых
ВАЙСКОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. войска. 2. Ваенны (у 2 знач.)- Вайсковая служба. Вайсковая-водзіцца; незак. (разм.)- Аддаваць залішне (наз.).
ВАЛАСЯНЬІ гл. волас.
многа ўвагі i часу каму-, чаму-н., няньчыцца.
выпраўка. В. чалавек.
ВАЛАЦЎГА, -і, ДМ -у, Т ; ам, м.\ ДМ -цуВАКАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1. Няма часу з табой в.
ВАЛАВОДЗІЦЬ, -воджу, -водзіш, -водзіць; зе, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -цуг (разм.). 1. БяСпецыяліст у галіне вакальнага мастацтва, a
таксама па пастаноўцы голасу спевака. 2. незак. (разм.)- Наўмысна зацягваць вырашэн- здомны чалавек, які не мае пэўнага прыстанішча i заняткаў. 2. Той, хто цягаецца
Спявак-прафесіянал. || ж. вашйпстка, -і, ДМ не якой-н. сгтравы, валакідіць.
-тцы, мн. -і, -так.
ВАЛАВОДНШ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.)- абы-дзе, не працуе. 3. Той, хто празмерна заВАКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да Той, хто валаводзіць, зацятвае вырашэнне ляцаецца да жанчын.
ВАЛАЦЎЖНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
спеваў, прызначаны для выканання голасам. якой-н. справы. He слухайце вы гэтага вала(разм.). Быць валацугам (-ай), бадзяцца. || ноз.
Вакальная музыка. Вакальнае мастацтва. водніка.
валацужнііггва, -а, н.
ВАКАМЁР, -у, м. Здольнасць вызначаць
BAJIABÓKI, -ая, -ае. 3 вялікімі спакойВАЛАЦЎЖНЫ, -ая, -ае (разм.)- Уласцівы
адлегласць на вока, без прыбораў. Мець добры нымі вачамі. Валавокая прыгажуня.
валацугу (-цузс), бадзяжны. Волацужнае жыцв. || прым. вакамерны, -ая, -ае. Вакамерная
ВАЛАВЬІ гл. вал3.
Цё.
здымка.
ВАЛАКІТА, -ы, ДМ -юце, ж. БюрахратыВАЛАЧЬІ, -лаку, -лачэш, -лачэ; -лачом,
ВАКАНСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. Вакантная чная зацяжка пры вырашэнні яхой-н.
-лачаце, -лакуць; валок, -лакла, -лахло; вапасада, месца. Адкрылася в.
справы. || прым. валшотны, -ая, -ае. Ва- лачы; -лочаны; незак., каго-што. 1. Цягнуць
ВАКАНТНЫ, -ая, -ае. Пра пасаду, службо- лакітная справа.
волакам, не адрываючы ад паверхні чаго-н. В.
вае месца: свабодны, нікім не заняты. Вакантная пасада прафесара. || наз. вакаітасць, -і, ВАЛАКЙЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). мех з бульбай. 2. Несці, везці што-н. цяжкае,
Той,
хто
стварае
валакіту.
||
ж.
валшотчыші,
з цяжкасцю. В. вязанку сена. 3. што. Красці
ж.
(разм.). Валаклі з гаспадаркі ўсё, што маглі.
ВАКАЦЫІ, -ый (усг.). Канікулы. || прым. -ы, мн. -ы, -чыц.
ВАЛАКНІСТЫ,
-ая,
-ае.
Які
складаецца
з
ВАЛАЧЬІСЯ, -лакуся, -лачэшся, -лачэцца;
вшсвдыйны, -ая, -ае.
валокнаў,
з
валокнамі.
Вааакністая
будова
-лачомся, -лачацеся, -лакуцца; валокся, -лаВАКЗАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Будынак на
расліннай
тканкі.
Валакністыя
матэрыялы.
||
клася, -лахлося; валачыся; незак. 1. Toe, што
чыгуначнай станцыі, прыстані i пад. Чыгунаназ. валакшстжсць, -і, ж.
i валачыцца (у 1 знач.)- 2. Ісці з цяжкасцю,
чны в. Рачны в. | прым. важзальны, -ая, -ае.
BAJIAKHÓ, -а, мн. валокны, -аў, н. 1. звы- плесціся (разм.)- Ледзь валокся з поля.
BAKÓJI. 1. прысл. Кругом, навокал. В.
ВАЛАЧЬШіІА, -лачуся, -лочышся, -лонікога не было. 2. прыназ. з Р. Кругом чаго-н. чайна мн. Выцягнутая ў даўжыню клетка
расліннай або жывёльнай тканкі. Валокны чыцца; незак. 1. Цягнуцца па зямлі. 2. БлуХадзіць в. саду.
драўніны.
Нервовыя
валокны.
2.
таксама
зб.
каць, бадзяцца (разм.). 3. за кім. Залядацца
ВАКОЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. 1. Ускраіна населенага пункта. Выйсці за ваколіцу. 2. Ніткаподобная эластычная пасма расліннага, (разм. пагард.). За ёй валочыцца кіномеханік.
мінеральнага
або
штучнага
паходжання.
ВАЛАЧЫЦЬ, -лачу, -лочыш, -лочыць; неToe, што размешчана вакол населенага гтунзак. 1. каго-што. Toe, што i валачы (але абакта, наваколле. Пайшла погаласка na ўсёй ва- Ільшшое валакно. Штуннае в. Валокны йрлюлозы.
U
памянш.
валаконца,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
н.
||
значае дзеянне, якое адбываецца шматразова
коліцы. || прым. вікалічны, -ая, -ае (да 2
прым. валаконны, -ая, -ае.
i ў розны час). Валачыў воўк, павалаклі i ваўзнач.)ВАЛАКЎША,
-ы,
мн.
-ы,
-куш,
ж.
1.
Прыка. 2. Выцягваць з металу (спец.).і?. дрогп. \\
ВАКОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Размешчаны вамітыўнае
прыстасаванне
ў
выглядзе
дзвюх
наз. валачэнне, -я, н. || прым. валачыльны, -ая,
кол. Вакольныя нівы. 2. Які ляжыць у баку ад
змадаваных
папярочкамі
жардзін
для
пера-ае (да 2 знач.). В. стан.
самага каропгкага шляху. Вакольная дарога.
возкі
грузаў
канём.
Вывезці
сена
з
лесу
на
ваВАЛЕЙБАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ВАКСА, -ы, ж. Мазь для чысткі скуранога
лакушах.
2.
Агульная
назва
сельскагаспадарІгрок у валейбол. 1 ж. валейбалісткя, -і, ДМ
абутку. || прым. ваксавы, -ая, -ае / важсеыны,
чых
прылад
для
зграбання
сена,
саломы,
вы-тцы,
мн. -і, -так.
-ая, -ае.
раўноўвання паверхні раллі i сенажаці.
ВАЛЕЙБОЛ, -а, м. Спартыўная гульня ў
t ВАКСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; -саВАЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прьшіыўная мяч, які перакідваецца цераз сетку ад адной
ваны; незак., што. Мазаць, чысціць скураны
аб^гах ваксай. В. боты. || зак. ммкглмць, палоска лёпсай тканіны або карунак у выгля- камацды да другой. || прым. валейбольны, -ая,
дзе фальбоны ці брыжоў на сукенцы. 2. Лёгкі -ае. Валейбальная пляцоўка.
-сую. -суеш, -суе; -суй; -саваны.
ВАЛЕНЫ, -ая, -ае. Зроблены шляхам ваВАКУУМ, -у, м. (спец.). 1. Стан вельмі мячык з пер'ем або шырокім хвалістым абадразрэджанага газу пры нізкім ціску. 2. перан. ком для гульні ў бадмінтон. || прым. валанны, лення (гл. валіць у 3 знач.)- В. абутак.
ВАЛСТ, -а, М -леце, мн. -ы, -аў, м. МалодПоўная адсутнасць, t востры недахоп чаго-н. -ая, -ае.
ВАЛАГПОК, -а, м. 1. Адна з першых шту- шая фігура ў ігральных картах. Званковы в.
Духоўны в. || прым. вікуумны, -ая, -ае.
ВАКХАНАЛІЯ, -і, ж. 1. звьгчайна мн. У чных моў, створаная ў Германіі ў 1879 годзе
ВАЛЁНЮ, -нак, адз. -нак, -нка, м. Зімовы
антычным свеце: свята ў гонар бога віна i ве- І.М.Шлейерам; яе меркавалі выкарыстаць у абутак з воўны, звалены ў выглядзе ботаў.
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ВАЛТОРНА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Медны дуВАЛІДОЛ, -у, м. Сасударасшыральны срохавы музычны інструмент у выглядзе спіральдак (вадкі або ў таблетках).
2
ВАЛІК, -а, м. 1. гл. вал . 2. Прадаўгаватая на сагнутай трубы з шырокім раструбам. ||
цыліндрычнай формы падушка для канапы, прым. валторшшы, -ая, -ае.
тахты i пад.
ВАЛТЎЗІЦЦА, -тужуся, -тузішся, -тузіцца;
ВАЛІЦЦА, валюся, валішся, валіцца; не- незак. (разм.). 1. Рабіць бязладныя, хаатычзак. Падаць уніз. В. на зямлю. В. з ног ад ныя рухі, дурэючы або стараючыся вызвастомы. 0 Ад (з) ветру валіцца (разм.) — пра ліцца з якога-н. становішча. Дзеці валтузяцца.
слабасільнага чалавека. Валіцця з рук 2. Доўга займацца якой-н. справай, важдацца.
Няма часу цяпер з гэтым в.
(разм.) — не ладзіцца, не атрымліваецца, не
ўдаецца (з-за адсутнасці жадання, настрою i
ВАЛТЎЗІЦЬ, -тужу, -тузіш, -тузіць; незак.,
пад. — пра д>аботу; справу i пад.). || зак. пжва- каго (разм.). 1. Тармасіць, тузаць. В. за рукаў
ліццЯ; -валюся, -валішся, -валіцца / звалііда, каго-н. 2. перан. Бесперастанку турбаваць. В.
-валюся, -валішся, -валіцца.
na дробязных справах.
ВАЛІЦЬ1, валю, валіш, валіць; незак. 1.
ВАЛТУЗНЙ, -'i, ж. (разм.). Шумны бязлакаго-што. Прымушаць падаць. Бура валіць дны рух. За сцяной чулася нейкая в.
лес. В. з ног. В. дрэвы (сячы, пілаваць; спец.).
ВАЛЎЙ, -уя, мн. -уі, -уёў, м. Жаўтавата-бе2. што. Скідаць у вялікай колькасці, складаць лага колеру грыб сямейства сыраежкавых з
без разбору. В. усё ў адну кучу (таксама пе- увагнутай ліпкай шапкай.
ран.: змешваць неаднолькавыя рэчы, з'явы,
ВАЛЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Вялікі кане бачыць розніцы паміж імі). 3. перан., што, мень — абломак горнай пароды. || прым.
на каго-што. Перакладаць (адказнасць, віну, яалунны, -ая, -ае.
работу i пад.) на каго-, што-н. (разм.). В. віну
ВАЛЬІНКА1, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
на другіх. В. усё^ на абставіны. || зак. паваліць, Духавы народны музычны інструмент, зро-алю, -аліш, -аліць; -алены (да 1 знач.) /' блены з некалькіх трубак, устаўленых у скузвалоць, -алю, -аліш, -аліць; -алены. || наз. раны мяшок.
валка, -і, ДМ -лцы, ж. (да 1 знач.). В. лесу.
ВАЛЫНКА2, -і, ДМ -нцы, ж. Зацяжная
ВАЛІЦЬ , 1 i 2 ас. не ўжыв., -іць; незак. 1. справа; важданіна. Цягнуць валынку (маІсці, рухацца натоўпам або падаць, паднімац- рудзіць з ажыццяўленнем чаго-н.). В. з рэцэнца ў вялікай колькасці (разм.)- Натоўп валіць. зіяй.
Пара валіць. 2. валі (-це). Ужыв. як пабуВАЛЬДШНЗП, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што
джэнне да дзеяння (разм.). Ну, валі ў магазін! i слонка. || прым. вальдшнэшшы, -ая, -ае.
3. што. Качаючы, збіваць з воўны. В. валёнкі.
ВАЛЬЁРА, -ы, мн. -ы, -ер, ж. Абгароджа|| зак. ІММЛІЦЬ, -валю, -валіш, -валіць (да 1 i
3 знач.) / зваліць, -валю, -валіш, -валіць; -ва- ная пляцоўка для ўтрымання жывёлы, птулены (да 3 знач.). Паваліў снег. Паваліць шак (у заапарку i пад.). || прым. вапьерны, -ая,
(зваліць) усю воўну. || наз. валенне, -я, н. (да 3 -ае. Вальернае ўтрыманне звяроў.
ВАЛЬНАДЎМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў,
знач.). В. сукна.
ВАЛКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; м. Той, хто вызначаецца вальнадумствам. || ж.
-каваны; незак., што. Зграбаць скошаную млымдумк», -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак
(разм.).
траву, збажыну i пад. ў валкі. В. сена.
ВАЛЬНАДЎМСТВА, -а, н. Крытычныя або
ВАЛКІ, -ая, -ае (разм.). 1. Які добра i хутка
ўвальваецца. Валкае сукно. 2. Пра паходку: негатыўныя адносіны да існуючых парадкаў
хісткі, з перавальваннем з боку на бок. || наз. [спачатку да рэлігіі]. || прым. вальшдумны,
-ая, -ае. В. настрой.
валкасць, -і, ж. (спец.).
ВАЛЬНАЛІОБСГВА гл. вольналюбівы.
ВАЛЛЕКАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 вялікім
ВАЛЬС, -а, мн. -ы, -аў, м. Плаўны танец
валляком. || наз. валлекаватясць, -і, ж.
ВАЛЛЁ, -я, мн. вбллі, -яў, н. Пашыраная трохдольнага размеру, a таксама музыка ў
частка стрававода ў птушак, насякомых, ма- рытме такога танца. || прым. вальашы, -ая,
люскаў, дзе папярэдне перапрацоўваецца ежа. -ае.
ВАЛЬСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; неI прым. валлёвы, -ая, -ае.
ВАЛЛЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Павелічэнне зак. Танцаваць вальс. Лёгка в.
ВАЛЬТАЖ, -у, м. Устарэлая назва напрушчытападобнай залозы. 2. Toe, што i валлё. ||
жання электрычнага току. | прым. вальтажны,
прым. валляжовы, -ая, -ае.
-ая, -ае.
ВАЛОВЫ гл. вол.
ВАЛЬТМЁТР, -а, м. Прыбор для вымярэнВАЛОДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. кімчым. Мець у сваёй уласнасці, уладаць. В. ма- ня злектрарухальнай сілы i напружання ў
ёмасцю. 2. перан., кім. Трымаць у сваёй ула- электрычным ланцугу.
ВАЛЬФРАМ, -у, м. Хімічны злемент, тугадзе, падпарадкоўваць сабе, кіраваць. Адна думка ўвесь час валодае ім. 3. чым. Умець, мець плаўкі метал серабрыстага колеру. || прым.
магчымасць карыстацца чым-н., дзейнічаць вальфрамавы, -ая, -ае.
ВАЛЬЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
пры дапамозе чаго-н. В. зброяй. He в. левай
рукой. В. пяром (умець добра пісаць). В. не- -цаваны; незак., што (спец.). Пракатваць,
калькімі замежнымі мовамі (ведаць ix). В. са- прапускаць паміж вальцамі. В. ліставое жабой (трымацца спакойна ў любых абставінах). леза. || наз. вальцоўжа, -і, ДМ -цоўцы, мн. -і,
-цовак, ж. || прым. вжльцбвачны, -ая, -ае.
| наз. валбданне, -я, н.
ВАЛЬЦОВЫ, -ая, -ае. Абсталяваны вальBAJIÓK, -лка, мн. -лкі, -лкоў, м. Доўгая
града згрэбенага сена, збажыны i пад. Згра- цамі або зроблены пры дапамозе валыхоў. В.
млын. В. памол.
баць сена ў валкі.
ВАЛЬЦОЎКА, -і, ДМ -цоўцы, мн. -і, -цоВАЛОСЮ: валоскі арэх — грэцкі арэх.
BAJIÓCCE, -я, н., зб. 1. Шэрсць, волас вак, ж. (разм.; спец.). 1. гл. вальцаваць. 2.
Машына, якой вальцуюць.
жывёлы. 2. Валасы (разм.).
ВАЛЬЦОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. РаВАЛОШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
Травяністая расліна сямейства складанаквет- бочы, які абслугоўвае вальцовачныя машыны.
кавых, якая расце ў жыце i іншых злаках, i || ж. вальцоўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
цвіце сінімі кветкамі, васілёк. || прым. валошВАЛЬЦЫ, -аў, адз. валец, -льца, м. Прэс у
жавы, -ая, -ае. Валошкавыя вочы (сінія, колеру выглядзе двух або некалькіх цыліндраў, валвалошкі).
коў або конусаў, якія верцяцца ў розных наВАЛТАРНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. прамках i служадь для пракаткі, драблення
Музыкант, які іірае на валторне.
чаго-н. || прым. вальцовы, -ая, -ае. В. станок.

ВАЛ—ВАН
ВАЛЮНТАРЬІЗМ, -у, м. 1. Ідэалістычная
плынь у філасофіі, якая аб'яўляе волю вышэйшым, творчым прынцыпам быцця. 2. У
палітыцы i грамадскім жыцці: суб'ектывісцкія
i адвольныя рашэнні, якія ігнаруюць аб'ектыўна існуючыя ўмовы i заканамернасці. ||
прым. валюнтарыстычны, -ая, -ае (да 1 знач.)
/ валюнтарысцкі, -ая, -ае (да 2 знач).
BAJIIÓTA, -ы, ДМ -люце, ж. 1. Грашовая
сістэма краіны, a таксама грашовыя адзінкі
гэтай сістэмы. Залатая в. 2. зб. Грошы замежных краін, якімі карыстаюцца ў міжнародных разліках. Замежная в. || прым. валютны,
-ая, -ае. Валютныя аперацыі. O Валютны
курс — суадносіны паміж рознымі валютамі
(у 1 знач.), кошт ірашовай адзінкі адной краіны, выражаны ў валюце (у 1 знач.) другой
краіны.
ВАЛКУГЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.)Спекулянт замежнай валютай. || ж. валютчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ВАЛІОШНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
валення сукна. Валюшная машына.
ВАЛЯВЬк гл. воля.
ВАЛЯР*ЙН, -у, м. Травяністая расліна сямейства валяр'янавых з ружовымі кветкамі, з
каранёў якой вырабляюць лекавыя настойкі. ||
прым. валяр'янавы, -ая, -ае. Валяр'янавыя
каплі.
ВАЛЯР'ЙНКА, -і, ДМ -нцы, ж. (разм.).
Валяр'янавыя каплі.
ВАЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак.
1. Лежачы, пераварочвацца з боку на бок. В.
ў пяску. 2. Ляжаць, нічога не робячы, нядбайна разваліўшыся (разм.). В. на канапе. 3. (/ /
2 ас. не ўжыв.). Ляжаць у беспарадку, бязладна, як папала, не на месцы (разм.). Ha падлозе валяецца ручнік. На дарозе не валяецца
(дарма, лёгка не дастаецца).
ВАЛЙЦЬ, -яю^-леш, -яе; незак. 1. кагошто. Нахіліўшы, абарочваць, перакульвадь.
Бура валяе дрэвы. 2. валяй(це). Ужыв. ў якасці
пабуджэння да дзеяння (разм.). Валяй na
дровы/
ВАМІЙР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Род буйных
лятучых мышэй (кажаноў). 2. У казках, старажытных павер'ях, прыгодніцкай літаратуры
i кінафільмах: пярэварацень, мярцвяк, які
нібыта выходзіць ноччу з магілы i смокча
кроў жывых. 3. перан. Бязлітасны эксплуататар, крывасмок. || прым. вамшрскі, -ая, -ае.
ВАНАДЫЙ, -ыю, м. Хімічны элемент, тугаплаўкі метал светла-шэрага колеру. || прым.
ванадыевы, -ая, -ае.
ВАНДАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Разбуральнік
культуры, варвар [па назве старажытнагерманскага племені].
ВАНДАЛІЗМ, -у, м. Няшчаднае разбурэнне, знішчэнне гістарычных помнікаў i культурных каштоўнасцей, варварства. || прым.
вацддцпсцкі, -ая, -ае.
ВАНДРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незак. 1. Падарожнічаць, рабіць падарожжа.
2. Часта мяняць месца жыхарства, весці неаседлы спосаб жыцця. 3. перан. Пераходзіць з
месца на месца. Так i вандруем з картатэкай
3 пакоя ў пакой. || наз. ваццраванне, -я, н.
ВАНДРОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавек, які вандруе, падарожнічае. 2. Той, хто
часта мяняе месца жыхарства, вядзе неаседлы
спосаб жыцця; качэўнік. || ж. вандроўніц*, -ы,
мн. -ы, -ніц. || прым. вацдроўніцкі, -ая, -ае.
ВАНДРОЎНІЦТВА, -а, н. 1. Падарожжа.
В. ў далёкія краіны. 2. Пастаянныя пераходы,
пераезды з месца на месца.
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BAH—BAP
ВАНДРОЎНЫ, -ая, -ae. 1. Які не мае аселасці, вандруе з месца на месца. Вандроўныя
плямёны. 2. Уласцівы вандроўніку, звязаны з
вандраваннем. Вандрсўнае жыццё. 3. Які часта
пераходзіць, пераязджае з месца на месца або
які працуе не на пастаянным месцы, перасоўны. В. тэатр.
ВАНІЛІН, -у, м. Пахучае арганічнае рэчыва, якое знаходзіцца ў стручках ванілі або
аірымана штучным спосабам. Ц прым.
вшшнівы, -ая, -ае.
ВАНІЛЬ, -і, ж. Тралічная расліна з доўгімі
тонкімі пладамі, a таксама плады гэтай расліны, якія ўжываюцца ў кулінарыі i парфумерыі. || прым. ванілыш, -ая, -ае.
ВАНТГАВАЦЬ, -туе; безас; незак. (разм.).
Пра стан моташнасці, рвоты. Мяне ванітавала. Ванітуе ад яго слоў (перан.). || наз.
ванНшнне, -я, н.
ВАНІТЫ, -аў (разм.). Адвольнае вывяржэнне змесціва страўніка цераз рот, a таксама
тое, што вывяргаецца пры ванітаванні, рвоце.
ВАННА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Вялікая прадаўгаватая пасудзіна для мыцця, купання.
Мыцца ў ванне. 2. Мыццё ці лячэнне ў такой
пасудзіне. Прыняць ванну. Лячэбныя еанны. 3.
перан. Лячэнне ўздзеяннем чаго-н. (вады, паветра, сонца) на цела. Соненныя ванны. 4. У
тэхніцы: пасудзіна рознай формы i памеру
для вадкасці, у якую апускаюць розныя прадметы пры ix алрацоўцы. Фарбавальная в. || памянш. ванначка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
(да 1 i 4 знач.)- || прым. ванны, -ая, -ae. В. пакой або ванная (наз.).
ВАНТРАБЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Каўбаса, зробленая з вантробаў.
ВАНТРОБЫ, -аў, толькі мн. Унуграныя
органы грудной клеткі i жывата. 0 Пераесці
(ад'есці) вантробы (разм. асудж.) — моцна
надакучыць, стаць невыносным для каго-н. ||
прым. ваетробны, -ая, -ае.
ВАНЬКА-ЎСТАНЬКА, ванькі-ўстанькі, Т
ванькам-устанькам,
мн.
ванькі-ўстанькі,
ванькаў-устанькаў, м. Дзіцячая лялька ў выглядзе круглай або авальнай фігуркі, якая
здольна сама ўставадь (з-за цяжару, які знаходзіцца ў ніжняй яе частцы), калі яе выводзяць з вертыкальнага становішча.
ВАПЕЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Печ для ьыпальвання вапны ў вапняку. || прым. вапельны, -ая, -ае.
ВАПНА, -ы, ж. Вокіс кальцьпо — рэчыва
белага колеру, якое здабываецца з вапняку.
Гашаная в. Даламітавая в. || прым. вапнавы,
-ая, -ае. В. завод. В. саствор.
ВАІШАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
-наваны; незак., што (спец.). Уносіць у глебу
вапну. В. кіслую глебу. \\ наз. валшшшне, -я, н.
ВАПШІК, -у, м. Асадкавая горная парода,
якая мае ў сабе вапну. || прым. вапняковы, -ая,
-ае.
ВАР, -у, м. 1. Вада ў стане кіпення або
толькі што ўскіпеўшая вада. Як варам абдало
(аб прыліве крыві да твару, выкліканым адчуваннем няёмкасці, збянтэжанасці, хвалявання). 2. Вараная смала (спец.).
ВАРАГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; незак. (разм.). Быць у непрыязных адносінах.
ВАРАЖБІТ, -а, М -біце, мн. -ы, -оў, м.
Той, хто займаенца варажбой. || ж. варажбітка, -і, ДМ -тйы,мн. -і, -так.
ВАРАЖЫЦЬ, -ражу, -рожыш, -рожыць;
незак. 1. Прадказваць будучае або мінулае па
картах, лініях рукі i пад. 2. Меркаваць, рабіць
здагадкі. || зак. паваражыць, -ражу, -рожыш,
-рожыць (да 1 знач.) i зваражыць, -ражу,

-рожыш, -рожыць (да 1 знач.). || наз. варажба, ляюцца інтэнсіўныя сувязі з навакольным
свстам. Марскія в. 4. Вузкі праход паміж ска-ы, ж. (да 1 знач.).
ВАРАНЁНЫ, -ая, -ае. Пакрьггы слоем ламі (на моры, у гарах). Карскія вароты. 5.
вокіслу чорнага, цёмна-сіняга або карычне- Арка ў памяць якой-н. падзеі. Трыумфальныя
в. || памянш. варотцы, -аў (да 1 i 2 знач.). ||
вага колеру. Варанёная сталь.
ВАРАШЦЬ, -раню, -роніш, -роніць; не- прым. варотны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.)- Варозак., што. Пакрываць паверхню металічных тныя слупы.
прадметаў (са сталі, чыгуну) тонкім слоем
ВАРОЧАЦЦА1 гл. вярнуцца1.
вокіслу чорнага, цёмна-сіняга або карычнеВАРОЧАЦЦА2, -аюся, -аешся, -аецца; невага колеру, каб засцерагчы ад іржы; чарніць. зак. 1. Пераварочвацца з боку на бок. НеспаВ. сталь. || наз. Еараненне, -я, н.
койна в. ў сне. 2. Хілііша, нахіляцца на бок.
ВАРАННЁ гл. варона.
Прытрышіваць, едучы, скрынку, каб яна не
ВАРАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны пры да- варочалася.
памозе варкі. Вараная бульба. 0 Hi печаны ігі
ВАРОЧАЦЬ1 гл. вярнуць1.
мраны (разм. неадабр.) — пра бесхарактаВАРОЧАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.
рнага, нічым не адметнага чалавека.
1. каго-што. Пераварочваць з боку на бок,
ВАРАНЬІ, -ая, -ое. Чорны (пра масць ко- варушыць. В. каменне. В. сена. 2. што. Валіць
ней).
на бок, перакульваць. В. крэслы. 3. што, чым.
ВАРАНЯНЙ / ВАРАНЯНЁ, -няці, мн. -няКруціць вакол восі. В. кола. 4. чым. Распараты, -нят, н. Птушаня вароны.
джацца, кіраваць (чым-н. вялікім, важным;
ВАРАТАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Ігрок, які аба- разм.). В. мільёнамі. В. справамі.
раняе вароты ў спартыўных гульнях (гацдбол,
ВАРСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; -сафутбол, хакей). || прым. варатжрскі, -ая, -ае.
ваны; незак., што (спец.)- Рабіць варсістым,
ВАРАЦІЛА, -ы, мн. -ы, -аў, м. (разм.). начэсваць ворс. В. сукно. || зак. наварсаваць,
Той, хто варочае вялікімі справамі, дзялок. -сую, -суеш, -суе; -суй; -саваны. || наз. варФінансавыя варацілы.
сжванне, -я, н. i варсоўкж, -і, ДМ -ўцы, мн. -і,
-совак, ж. || прым. варсавальны, -ая, -ае.
ВАРАЧНЫ гл. варыць.
ВАРСІНІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты варсінВАРВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У старажытных ірэкаў i рымлян: пагардлівая назва чу- камі. Варсіністая абалонка.
жаземца. 2. Некультурны, грубы, жорсткі чаВАРСІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
лавек. Фашысцкія варвары. || ж. варваркя, -і, 1. Валасок ворсу. 2. Тонкі валасок на паДМ -рцы, мн. -і, -рак (да 2 знач; разм.)- II верхні раслінных i жывёльных арганізмаў. 3.
прым. варвірскі, -ая, -ае.
Мікраскапічны выраст на слізістай абалонцы
ВАРВАРСТВА, -а, н. Грубасць, дзікунства тонкіх кішак, праз які ўсмоктваюцца пажыўнораваў, невуцкія адносіны да культурных ныя рэчывы (спец.). || прым. варсшкжвы, -ая,
каштоўнасцей.
-ае.
ВАР'ЕТ^, нескл., н. Эстрадны тэатр лёгкага
ВАРСІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты ворсам, з
жанру.
густым ворсам. Варсістае сукно. || наз.
ВАРІРАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -руец- варсісгасць, -і, ж.
ца; незак. (кніжн). Відазмяняцца, перайначВАРТА1, -Ы, ДМ -рце, ж. 1. Група людзей,
вацца.
прызначаная ахоўваць каго-, што-н. ПастаВАР'ІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; віць варту. 2. Вартаванне, абавязкі па ахове
незак., што (кніжн.). Відазмяняць, даваць но- чаго-н. Заступіць на варту. 3. Пункт вартавыя варыянты, перайначваць. В. апавяданне. вання, пост. Паставіць на варту. 0 Быць на
ВАРКА гл. варыць.
варце — ахоўваць, абараняць што-н. На варВАРКАТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -коча; не- це чаго (быць або стаяць; высок.) — ахоўвазак. 1. Муркаць (пра ката). 2. Утвараць хара- ючы i абараняючы што-н. На варту чаго (выктэрныя для галубоў гукі; буркаваць. || наз. сок.) — на абарону. Узяць пад мрту — арыштаваць. || прым. вартавы, -ая, -ое (да 1 i 2
варкатінне, -я, н.
ВАРОЖЫ, -ая, -ае. 1. гл. вораг. 2. Вельмі знач.). Вартавыя пункты. Пад аховай вартанепрыязны, поўны варожасці, нянавісці. Ва- вых (наз.).
рожыя адносіны. В. погляд. 3. Непрыяцельскі. ВАРТА2, безас. у знач. вык. 1. з інф. Неабходна, трэба, мае сэнс. Гэты фільм в. пагляВ. тыл. || наз. варождсць, -і, ж. (да 2 знач).
BAPÓHA, -ы, мн. -ы, -рон, ж. 1. Птушка дзець. Had гэтым в. добра падумаць. 2. каму.
сямейства крумкачовых з чорна-шэрым або Па заслугах, так i трэба. Яму в., не трэба было
чорным апярэннем. Белая в. (пра чалавека, так рабіць. 3. з інф. У саставе складаных скаякі рэзка выдзяляецца чым-н. сярод іншых). заў абазначае ўмову хуткага з'яўлення наступВарон ліныць (перан.: быць разявакай). 2. пе- ных падзей. В. задумацца, як нахлынуць успаран. Пра нерастаропнага, нехлямяжнага чала- міны. 0 Гэта нікуды не варта, куды гэта nap
века (разм.). || зб. вараннё, -я, н. (да 1 знач.)- rą — вельмі дрэнна, непрыстойна.
ВАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; неНаляцела в.
BAPÓHIH, -а. Які належыць вароне. Варо- зак., каго-што. 1. Ахоўваць, сцерагчы каго-,
што-н. В. грамадскае дабро. 2. Падсцерагаць,
ніна гняздо. Вароніны яйкі.
ВАРОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак., каго- чакаць паяўлення каго-, чаго-н. В. ліс.
ВАРТАСЦЬ, -І, МН. -І, -ей, ж. 1. Каштоўшто (разм.)- Быць нерастаропным, зяваць.
BAPÓHKA1, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. насць, цана грашовага знака. Аблігацыя варЯма, утвораная разрывамі снарадаў, мін i пад. тасцю ў дзесяць рублёў. 2. Кошт чаго-н. у грашовых адзінках. Вызначыць в. рэчы. 3. Коль|| прым. вароначны, -ая, -ае.
BAPÓHKA2, -i, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. касць ірамадска неабходнай працы, затрачанай на вытворчасць тавару i ўвасобленай у
(разм.). Маладая варона.
ВАРОТЫ, -рот. 1. Шырокі праезд у сцяне, гэтым тавары (спец.). Прыбавачная в. Спажыплоце, які закрываецца створкамі або закла- вецкая в. Менавая в. Закон вартасці || прым.
даецца жардзінамі, a таксама самі гэтыя вартасны, -ая, -ае (да 3 знач.; спец.). Вартастворкі. Заныніць e. Ad eapom паварот (катэ- сныя паказчыкі.
ВАРТАЎНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Чалавек, які
гарычная адмова; разм). Hi ў якія в. не лезе
(перан.: пра што-н. недарэчнае, бяссэнсавае; ахоўвае, вартуе што-н. Начны в. || ж. вартаўразм.)- 2. Два слупы з перакладзінай, якія іоца, -ы, мн. -ы, -нш. || прым. вартаўшцкі, -ая,
з'яўляюцца месцам, куды заганяюць мяч або -ае.
ВАРТАЎНІЧЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
шайбу ў розных спартыўных гульнях. Футбольныя в. 3. перан. Пункт, праз які ажыццяў- вартаўніка. Вартаўнічая будка.
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ВАРЫЙЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. ВарыВАРГЫ, -ая, -ае. Які заслугоўвае чаго-н.
або мае каштоўнасць. В. ўвагі. В. пахвалы. Во- янг (у 1 знач.; югіжн.). 2. Відазмяненне муэыпыт, варты пераймання. 0 Адзія другопі варты кальнай тэмы (у2 знач.) Тэма з варыяцыямі.
(разм.) — пра людзей, якія ў аднолькавай || прым. варыяцыйны, -ая, -ас (да 1 знач.;
ступені маюць адмоўныя якасці, рысы. Гроша спец.)- Варыяцыйнае вшічэнне (адна з галін
ломшага не вірты (разм.) — не мае ніякай матэматычнага аналізу).
вартасці, ніякага значэння. He варты выедзеВАР^ШКІ, -аў, адз. варэнік, -а, м. Від ваналі яйца (разм.) — пра што-н. вельмі дробя- раных піражкоў, начыненых ягадамі, тваразнае, нікчэмнае. Нікуды не вжрты (разм.) — гом. В. з вішнямі.
вельмі дрэнны.
ВАРдННЕ, -я, н. Ягады, фрукты, звараныя
ВАРУШЬІЦЦА, -рушуся, -рушышся, -ру- з цукрам, мёдам. Яблычнае в.
шыцца; незак. 1. Ледзь прыкметна рухацца.
ВАР'ЯВАЦЦА, -р'ююся, -р'юешся, -р'юЛедзь варушылася лісце. 2. Кішэць, зна- ецца; -р'юйся; незак. Знаходзіцца ў стане
ходзіцца ў хаатычным руху (пра вялікую крайняга ўзбуджэння, злосці, раз'юшанасці. ||
колькасць каго-н.)- Каля пня варушыліся му- зак. узвар'явацшц -р'ююся, -р'юешся, -р'юрашкі. 3. перан. Займацца чым-н., актыўна ецца; -р'юйся / развар'явшцці, -р'ююся, -р'юдзейнічаць (разм.). Каб усё паспяваць зрабіць, ешся, -р'юсцца; -р'юйся.
трэба добра в. 4. (7 / 2 ас. не ўжыв.), перан.
ВАР'ЯВАЦЬ, -р'юю, -р'юеш, -р'юс; -р'юй;
Праяўляцца, прабуджацца (разм.). Думкі незак. Раздражняць, злавадь, даводзіць да шапачынаюць в. 5. шрушы(це)ся. Ужыв. пры па- ленства. \зак. узвар'оаць, -р'юю, -р'юсш,
буджэнні да дзеяння (разм.). Но-о, гняды, ва- -р*юе; -р'юй; -р'яваны.
рушысяі^ зак. шшфушыцца, -рушуся, -рушыВАР'ЙТ, -a, М -р'яце, мн. -ы, -аў, м. 1.
шся, -рушыцца. || аднакр. варухнуцца, -нуся, Псіхічна хворы чалавек. 2. Пра таго, хто
-нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; дзейнічае безразважна; шалёны (лаянк.). I otc
-ніся (да І^ i 2 знач.), зварухнуцца, -нуся, вар'ліыі, -і, ДАІ -тцы, мн. -і, -так.
-нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца;
ВАР'ЙЦКІ, -ая, -ае. 1. Уласцівы вар'яту,
-ніся (да 1 i 2 знач.) / паварухнуцца, -нуся, такі, як у вар'ята. В. смех. Вар'яцкія вочы. 2.
-нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; Прызначаны для вар'ята (разм.). В. дам. 3.
-шся (да 1 знач.). II наз. варушэнне, -я, н. (да Крайне безразважлівы, дзікі. Вар'яцкія ідэі,
1 i 2 знач.).
планы. 4. перан. Які характарызуецца крайняй
ВАРУШЬІЦЬ, -рушу, -рушыш, -рушыць; ступенню праяўлення (па сіле, велічыні, нанезак. 1. каго-што. Дакранаючыся да чаго-н., пружанасці; разм.). Вар'яцкая сіла.
прьшодзіць у рух. Вецер варушыць траву. 2.
ВАР'ЙЦГВА, -а, н. 1. Страта розуму, стан
чым. Рухаць павольна, злёгку. В. губамі В. псіхічнага рассіройства. 2. Безразважнасць,
мазгамі (перан.: разважаць, думаць; разм. неразумны ўчынак. Дайсці da такога вар'яжарт.). 3. што. Злёгку разграбаць, пераваро- цтва.
чваць. В. сена. || зак. разварушыць, -рушу, -руВАСАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Сярэднсвяшыш, -рушьшь; -рушаны (да 3 знач.) / пава- ковы землеўладальнік-феадал, які залежаў ад
рушыць, -рушу, -рушыш, -рушыць. | аднакр. сюзерэна. 2. перан. Пра падпарадкаваную або
варухнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; залежную асобу ці дзяржаву. || прым.
-ш (да 1 i 2 знач.), зюрухвуць, -ну, -неш, -не; васальны, -ая, -ае.
-нём; -няце; -нуць; -ні (да 1 i 2 знач.) / паваВАСЕМНАЦЦАЦЬ, -ццаці, Т -шіаццю,
рухнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; лін. Лік, лічба i колькасць 18. || парадк. вісе-ш (да 2 знач.)- Вухам не варухнуць (перан.: не
звярнуць ніякай увагі на чые-н. словы, дзе- мнацшіты, -ая, -ае. В. год.
ВАСІЛЁК, -лька, мн. -лыа, -лькоў, м. Toe,
янні i пад.; разм.). || наз. варушэнне, -я, н.
што i валошка. || прым. васільковы, -ая, -ае. В.
ВАРШТАТ, -a, М -таце, мн. -ы, -аў, м. 1. колер.
Спецыяльна абсталяваны стол для ручной
ВАСІЛІСХ, -а, мн. -і, -аў, м. Казачная пасталярнай, слясарнай i інш. работы. Слясарны чвара, змей.
в. 2. Стан для красён (разм.). || прым. варВАСКАВАНЫ, -ая, -ае. Надёрты або насыпггатны, -ая, -ае.
чаны воскам. Васкаваная папера.
ВАРЫВА, -а, н. (разм.). Вараная рэдкая
t ВАСКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; -кастрава.
ваны; незак.у што. Націраць або насычаць воВАРЬІЦЦА, варуся, варышся, варыцца; не- скам, вашчыць. В. ніткі. Ц зак. • • • " * " • « ^
зак. 1. Гатавацца кіпячэннем на агні. Булён -кую, -куеш, -кус; -куй; -каваны.
варыцца. Бульба варыцца. В. у сваім (уласным) ВАСКОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. врск. 2. Колесаку (перан.: жыць або працаваць, не рам падобны на воск; жаўтлявы. В. твар. 0
падтрымдіваючы сувязі з іншымі, не выкары- Васковая спеласць — спеласць, яхая папястоўваючы ix вопьпу). 2. Падвяргацца апра- рэднічае поўнаму паспяванню зерня.
цоўцы шляхам кілячэння, плаўлення. Клей
ВАСКОЎКА, -і, ДМ -коўцы, мн. -і, -ковак,
варыцца. Сталь варыцца. || зак. зварыцца, ж. (спец.). Васкаваная папера для чарцяжоў,
зваруся, зварьшіся, зварыцца.
адбіткаў з рататара i пад.
ВАСПАВАТЫ, -ая, -ае. Які мае сляды воВАРЬІЦЬ, вару, варыш, варыць; вараны;
незак., што. 1. Гатаваць страву, пітво кіпя- спы, рабы. В. мвар.
ВАСПАН, -а, м. (уст.). Форма ветлівага
чэннем на агні. В. бульбу. В. абед. 2. Вырабляць што-н. шляхам кшячэння, плаўлення i звароту да мужчыны ў шляхсчым асяроддзі;
пад. В. мыла. В. шкло. 3. Рабіць зварку ме- ваша міласць. || ж. васпші, нескл.
ВАСТРА... (гл. востра...) Першая частка
талічных прадметаў i ix частак. В. сталь. 0 Галава варыць у каго (разм.) — пра кемлівага, складаных слоў; ужыв. замест «востра...», калі
разумнага чалавека. J| зак. зварыць; звару, націск у другой частцы падае на першы
зварыш, зварыць; звараны. || наз. варка, -і, склад, напр. вастраверхі, вастраносы.
ДМ -рцы, ж. (да 1, 2 i 3 знач.) / варэнне, -я,
ВАСТРАВЁРХІ, -ая, -ае. 3 вострым верхам.
н. (да 1 i 2 знач.). || прым. варачны, -ая, -ае Вастраверхая вежа.
(спец.). В. цэх.
ВАСТРАВОЫ, -ая, -ае. Які добра бачыць,
ВАРЫЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1. з вострым зрокам.
ВАСТРАГЎБЦЫ, -аў. Вострыя шчыпцы
Відазмяненне, разнавіднасць. Праект у двух
варыянтах. Дэбютны в. (у шахматах). 2. Ро- для перацінання дроту, цвікоў; кусачкі.
значытанне ў тэксце. Выданне твораў ПуВАСТРАЛІСТ, -а, М -сце, м. Невялікае
шкіна з варыянтамі.
дрэва сямейства падубавых з калючымі вс-
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чназялёнымі лістамі i цёмна-чырвонымі ягадамі.
ВАСГРАНОСЫ, -ая, -ае. 3 вострым вузкім
носам (пра жывых істот i прадметы). В. хлапчук. Вастраносыя чаравікі.
ВАСТРАСЛОВІЦЬ, -слоўлю, -словіш,
-словіць; незак. (разм.). Гаварыць дасціпна,
трапна.
ВАСТРАСЛОЎ, -лова, мн. -ловы, -ловаў, м.
Чалавек, які любіць i ўмее васірасловіць.
ВАСГРАСЛОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Здольнасць вастрасловіць.
ВАСГРЫЁ, -я, н. 1. Тонкі завостраны канец яхога-н. прадмета, якой-н. прылады. В.
іголкі. В. штыка. В. шаблі. 2. перан., чаго. Самае істотнае ў чым-н., накіраванае супраць
чаго-н. В. сатыры. В. крытыкі.
ВАСТРЬІЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
вастрэння інструментаў. Вастрыльныя прылады.
ВАСГРЬІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
Спецыяліст, які вострыць рэжучыя інструменты.
ВАСТРЫНЙ гл. восіры.
ВАСТРЬІЦЬ, вастру, вострьпй, вострыць;
востраны; незак., што. 1. Рабіць што-н. вострым. В.серп, нож, брытву. В. зброю (таксама
перан.: рыхтавацца да ўзброенага нападу на
каго-н.). 2. Рабіць завостраным (кансц карандаша, ^пяра). В. карандаш. \ зак. навастрыць,
-вастру, -вострыш, -вострыць; -восіраны.
ВАСТР^Ц, -рацу, м. Стэпавая травяністая
расліна сямейства злакавых, блізкая да пырніку.
ВАСЬМЁРА, -мярых, -мярым, -мярымі,
ліч. зб. 1. 3 назоўнікамі мужчынскага i агульнага роду, што абазначаюць асоб, з разам
узятымі асабовымі назоўнікамі мужчынскага i
жаночага роду, з назоўнікамі мн. л., якія абазначаюць жывых істот абодвух полаў, з ас.
займ. мн. л. i без залежнага слова: колькасць
восем. В. мужчын. В. гуляк. Ix было в.: тры
хлопцы i пяць дзяучын. В. свіней. Hoc в. Чакаем
васьмярых. 2. 3 назоўнікамі, якія абазначаюць
маладых істот: колькасць восем. В. дзяцей. В.
парасят. 3. Звычайна Н i В. 3 множналікавымі назоўнікамі: восем прадметаў. В. сутак.
В. саней. 4. Звычайна Н'\ В. 3 некаторымі назоўнікамі, якія абазначаюць прадметы, што
існуюць або носяцца ў пары: восем пар або
адзін паверх другога. В. вачэй. В. рукавіц.
ВАСЬМЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
1. Лічба 8 (разм.). 2. Група з васьмі адзінак, a
таксама што-н., абазначанае лічбай восем,
абсталяванае васьмю адзінкамі i пад. В. самалётаў. Званковая в. Лодка-e. (з чатырма парамі вёслаў). 3. Назва чаго-н. абазначанага
лічбай 8 (разм.). Ехаць на васьмёрцы (аўтобусам, тралейбусам i пад. пад нумарам 8). ||
прым. васьмёрачны, -ая, -ае.
ВАСЬМІ... Першая частка складаных слоў
у знач. які складаеіша з васьмі якіх-н. адзінак, напр. васьмікласны, васьмівугольны,
васьмігадзінны, васьміграннік.
ВАСЫУПВУГОЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
Геаметрычная фігура з васьмю вугламі. Правільны в. || прым. васьмівугольны, -ая, -ае.
Васьмівугольная вежа.
ВАСЬМІГАДЗІННЫ, -ая, -ае. 1. Працягласцю ў восем гадзін. В. рабочы дзень. 2.
Прызначаны на восем гадзін (разм.). В. napaход.
ВАСЬМІГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. Якому
споўнілася восем гадоў. В. сын. 2. Тэрмінам у
восем гадоў. В. стаж.
ВАСЬМІДЗЕСЙТЫ гл. восемдзесят.
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ВАЎЧАНЙ / ВАЎЧАНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. Дзіцяня ваўка.
ВАЎЧАТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Паляўнічыпрафесіянал, які займаецца паляваннем на
ваўко£.
ВАСЬМШіАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. ВуВАУЧЙ, -оў. Травяністая расліна сямейчань восьмага класа. || ж. васымікласіпця, -ы, ства складанакветкавых з учэпістымі калюмн. -ы, -ніц.
чкамі. || прым. ваўчжовы, -ая, -ае.
ВАСЬМІСОТГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл.
ВАЎЧОК, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. 1. гл.
васьмісотгоддзе. 2. Які праіснаваў 800 гадоў.
воўк. 2. Цацка ў выглядзе круга або шарыка
ВАСЬМІСОТГОДЦЗЕ, -я, «. 1. Тэрмін у на шпяні, якая пры хуткім вярчэнні доўга за800 гадоў. 2. «шго. Гадавіна падзеі, што была хоўвае вертыкальнае становішча. Пусціць в.
800 гадоў таму назад. || прым. васьмісотгадовы, Круціцца ваўчком (перан.)-ая, -ае.
ВАЎЧЫНЫ гл. воўк.
ВАСЬМІСОТЫ гл. восемсот.
ВАЎЧЬІЦА, -ы, мн. -ы, -чыц, ж. Самка
ВАСЬМГГЬІСЯЧНЫ, -ая, -ае. 1. Ліч. па- ваўка.
радк. да восем тысяч. 2. Цаной у восем тысяч
ВАФЕЛЬНІЦА* -Ы, МН. -Ы, -НІЦ, Ж. Мерублёў. 3. Які складаецца з васьмі тысяч адзі- талічная форма, у якой пякуць вафлі.
нак. В. амрад.
ВАФЕЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. вафля. 2. ПаВАСЬМУШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, добны на вафлю сваім малюнкам (пра баваўж. (разм. уст.). Восьмая доля, частка няную тканіну). В. абрус.
(якога-н. прадмета або якой-н. адзінкі вымяВАФЛЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. Сухое пячэнне з
рэння). В. махоркі (адна восьмая частка фун- клятчастым адбіткам на паверхні. || прым.
ę
та).
віфелыш, -ая, -ае i вафлевы, -ая, -ае.
BAT, -a, М ваде, м. Адзінка вымярэння маВАХЛАК, -а, мн. -і, -оў, м. (пагард. разм.).
гутнасці электрычнага току. || прым. ватавы, Нерастаропны, прастакаваты, a таксама не-ая, -ае.
ахайны з выпіяду чалавек. He вахлакі ж mym
BATA, -ы, ДМ ваце, ж. Валакністы матэ- сядзяць. || прым. вжхлжцкі, -ая, -ае.
рыял з бавоўны, шэрсці, або сінтэтычны,
ВАХМІСТР, -а, мн. -ы, -аў, м. У царскай
прызначаны для медыцынскіх, бытавых i арміі: званне фельдфебеля ў кавалерыі, a тактэхнічных мэт. Стэршьная в. Паліто на ваце. сама асоба, якая мае гэта званне. || прым.
O Мінеральная вата — сінтэтычны валак- вахмістрскі, -ая, -ае.
ністы цепла- i гукаізалюючы будаўнічы матэВАХТА, -ы, ДМ -хце, мн. -ы, -аў, ж. 1. У
рыял. U прым. ватаы, -ая, -ае.
флоце: неадлучнае дзяжурства, a таксама
BATATA, -і, ДМ -тазе, мн. -і, -таг, ж. змена, якая нясе такос дзяжурства. Заступіць
(разм.). Шумны натоўп, зборышча. В. дзяцей. на вахту. Несці вахту. Начная в. 2. перан.,
Хлапчукі ходзяць ватагай (прысл.).
чаго або якая. Самаадданая, поўная энтузіязВАТМАН, -у, м. Высокагатунковая тоўстая му праца ў азнаменаванне чаго-н. (высок.).
папера для чарчэння i малявання.
Працоўная в. || прым. вахтавы, -ая, -ае. В журВАТОВЫ, -ая, -ае. Зроблены з ваты, на нал. Вахтавая служба.
ваце, падбіты ватай. Ватовая куртка.
ВАХЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Дзяжурны стоВАТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, мн. -і, -товак, раж на прадпрыемстве, ва ўстанове. || ж. вахж. Ватовая фастрыгаваная куртка або безру- цёркя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.)- ||
каўка.
прым. вахцёрскі, -ая, -ае.
ВАТРЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
ВАЦІН, -у, м. Рэдкая трыкатажная тканіна
Піражок з загнутымі наверх краямі i тварагом з густым начосам, якая падшываецца пад
пасярэдзіне. || прым. ватрушачяы, -ая, -ае.
падкладку для ўцяплення вопраткі. || прым.
ВАТЭРЛШІЯ, -і, мн. -і, -ній, ж. (спец.). вйцшш, -ая, -ае.
Лінія на борце, да якой судна апускаецца ў
ВАЧНПІА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Паглыбваду пры нармальнай асадцы.
ленне ў пярэдняй частцы чэрапа, у якім
ВАТЭРПАЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. змяшчаецца вочны яблык. || прым. вачшчны,
Ігрок у ватэрпола. || ж. ватэрпалістка, -і, ДМ
-ая, -ае.
-тцы, мн. -і, -так.
ВАШ, -ага, м., ваша, -ай, ж., ваша, -ага,
ВАТЭРПАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор для н., мн. вашы, -ых, займ., прынал. Які налеправеркі гарызантальнасці i вымярэння не- жыць вам, мае адносіны да вас. В. веласіпед.
вялікіх вуглоў нахілу, выкарыстоўваецца ў бу- A вашага (наз.) няма? Як вашы (наз.: вашы
даўнічых i цяслярскіх работах. || прым. ватэр- родныя, блізкія) пажываюць? Што вы прыпасны, -ая, -ае.
сталі да мяне з вашым Уладзімірам АндрэевіВАТЭРПОЛА, нескл., н. Воднае пола. || чам. 0 Па-вапшму — 1) прысл. па вашай волі,
прым. ватэрпольыы, -ая, -ае. Ватэрпольная ка- па вашым жаданні. Няхай будзе па-вашаму; 2)
манда.
прысл. Так, як робіце вы. Я na-вашаму mym
ВАЎКАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Нелюдзімы, рабіць не збіраюся; 3) пабочн. сл. На вашу духмуры, суровы. В. чалавек. \\ наз. ваў- мку. Гэта я, na-вашаму, хлушу?
каватасць, -і, ж.
ВАШЧЬІНА, -ы, ж. Пустыя пчаліныя соты
ВАЎКАДАЎ, -дава, мн. -давы, -даваў, м. або неачышчаны воск. || прым. вашчынны,
Вялікі паляўнічы сабака, з якім ходзяць на -ая, -ае.
ваўкоў.
ВАШЧЬІЦЬ, вашчу, вошчыш, вошчыць;
ВАЎКАЛАК, -а, мн. -і, -аў, м. Паводле па- вошчаны; незак., што. Тое} што i васкаваць.
данняў — чалавек (часам мярцвяк), здольны В. паркет. || зак. навашчыць, -вашчу, -вбабарочвацца ў воўка; пярэварацень.
шчыш, -вошчыць; -вошчаны.
ВАЎКАЎЁ гл. воўк.
ВАШЬІВАСЦЬ, -і, ж. Заражанасць скураВАЎНАЧОСКА, -і, ДМ -чосцы, мн. -і, -чо- нога покрыва вошамі.
сак, ж. Машына для часання воўны.
ВАШЬІВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. СтаВАЎНЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. навіцца вашывым. || зак. завшпывець, -ею,
Пласціністы грыб сямейства сыраежкавых, -ееш, -ее (разм.) / абвашывець, -ею, -ееш,
падобны на рыжык.
-ее.
ВАЎНЙНЫ гл. воўна.
ВАПП^ВЫ, -ая, -ае. Які мае многа вошай,
ВАЎЧАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. пакрыты вошамі.
Адзін з відаў туберкулёзу скусы з язвамі, звыВАЯВАЦЬ, ваюю, ваюеш, ваюе; ваюй; нечайна на твары. || прым. ваўчаначны, -ая, -ае. зак. 1. Весці вайну, удзельнічаць у вайне,
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змагацца. В. да перамогі. В. з недахопамі (перан.: змагацца). 2. перан. Сварыцца, буяніць.
Напіуся, вось i ваюе.
ВАЯВОДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
У Старажытнай Русі: начальнік войска,
кіраўнік горада ці акругі. 2. На тэрыторыі Заходняй Беларусі з 1920 да 1939 года i ў Польшчы: кіраўнік ваяводства. || прым. ваяводсжі,
-ая, -ас.
ВАЯВОДСГВА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Пасада
ваяводы. 2. Адмініспрацыйна-тэрытарыяльная
адзінка ў Старажытнай Русі, якой кіраваў ваявода. || прым. ваяводскі, -ая, -ае.
ВАЙКА, -і, мн. -і, -аў, м. Вопытны i храбры
воін (уст.) або той, хто ваюе задзірыста i няўдала (разм. іран. або жарт.). Праслаўлены в.
Гэта быў мудры в.: на тачыле Байкал пераплываў.
ВАЯЎНІЧЫ, -ая, -ае. 1. Схільны да вайны,
храбры. Ваяўнічыя плямёны. 2. Уласцівы воіну,
мужны, адважны, баявы (таксама іран.). В.
выгляд. В. характар. Ваяўнічыя планы (агрэсіўныя). || наз. ваяўшчасць, -і, ж.
ВЕГЕТАРЫЙНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў,
м. Чалавек, які спажывае толькі малочную i
раслінную ежу. || ж. вегетарыянка, -і, ДМ
-нцы, мн. -і, -нак.
ВЕГЕТАРЫЙНСТВА, -а, н. Сістэма харчавання, якая дазваляе ўжываць толькі
раслінныя i малочныя прадукты. || прым. вегетарыянсжі, -ая, -ае. В. стол.
ВЕГЕТАТЬІЎНЫ, -ая, -ае (спец.). Які служыць для жыўлення, росту жывёльных i
раслінных арганізмаў.
ВЕГЕТАЦЫЯ. -і, ж. (спец.). Рост i развіццё раслін. || прым. вегетяцыйны, -ая, -ае. В.
перыяд.
ВЁДАМА: давесці да ведама — паведаміць,
перадаць; прымаць д* ведама — даведаўшыся
пра што-н., улічваць, пагаджацца.
В^ДАМАСНЫ, -ая, -ае. 1. гл. ведамства. 2.
Абмежаваны вузкімі інтарэсамі толькі свайго
ведамства. В. падыход да справы. || наз. ведамжснжсць, -і, ж. (да 2 знач.).
ВНДАМАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Спіс,
зводка якіх-н. фактычных даных. Разліковая
в. 2. мн. Назва некаторых перыядычных выданняў. Ведамасці Нацыянальнага Схода Рэспублікі Беларусь.
ВЁДАМСГВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Установа
або сукупнасць устаноў, што абслугоўваюць
якую-н. вобласць дзяржаўнага кіравання. Ваеннае в. Таможнае в. || прым. ведамасны, -ая,
-ае.
ВІДАННЕ, -я, н. 1. Знаёмства з чым-н.,
валоданне чым-н. В. жыцця. 3 веданнем
справы. В. замежнай моеы. 2. Падпарадкаванне, распараджэнне, кіраванне (кніжн.).
Інстытут знаходзіцца ў веданні міністэрства.
ВЁДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. пра
каго-што, аб кім-чым i без дап. Мець звесткі
пра каго-, што-н. В. жыццё вёскі. 2. кагошто. Валодаць пэўнымі ведамі, мець пра
каго-, што-н. паняцце, уяўленне. В. урок. В.
сваю справу. В. англійскую моеу. 3. каго (што).
Быць знаёмым з кім-н. Я гэтага чалавека не
ведаю. 4. што. Адчуваць, перажываць. He в.
спакою. 5. што. Захоўваць, лічыцца з чым-н.
В. меру. В. сваё месца (весці сябе адпаведна
свайму становішчу). б. чым. Кіраваць, распараджацца. В. трэстам. В. перапіскай. 0 Хто
яго ведае (разм.) — невядома, ніхто не ведае.
ВЁДЗЬМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. У старых
народных павер'ях: злая чараўніца. 2. перан.
Пра злую, сварлівую жанчыну (разм.).
ВЁДЫ, -аў. 1. Сукупнасць звестак, якія
раскрываюць аб'ектыўныя заканамернасці
жыцця. Грунтоўныя в. Свет асвятляецца сонцам, a чалавек — ведамі. 2. Дасведчанасць ў
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якой-н. галіне. Вучні выявілі добрыя в. ў матэ- -і, ДМ -тцы, мн. -it -так. || прым. вематыцы.
ласіпедысцкі, -ая, -ае.
ВЕЛІЗАРНЫ, -ая, -ае. Вельмі вялікі.
ВЁЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Ручное прыстасаванне з пласцінак у выглядзе складнога Велізарная плошча. В. поспех. || наз. вепаўкруга, якім абмахваюцца ў духату. 2. Т лізарнасць, -і, ж.
ВЕНГЁРКА1, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
веерам, у знач. прысл. Паўкругам. Хвостп в. || ВЕЛІКА... (гл. вяліка...) Першая частка
1. Танец венгерскага паходжання, a таксама
прым. веерны, -ая, -ае.
складаных слоў; ужыв. замест «вяліка...», калі
ВЁЖА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Высокае i націск у другой частцы падае на першы музыка да яго. 2. Гусарская куртка з нашышнурамі.
вузкае архітэктурнае збудаванне. 2. Вышка склад, напр. велікадушны, велікарослы, веліка-тымі папярочнымі
ВЕНГЁРКА2 гл. венгры.
для гармат i кулямётаў на суднах, танках i свецкі.
ВЁНГРЫ, -аў, адз. венір, -а, м. Народ, які
пад. || прым. вежавы, -ая, -ае. В. кран.
ВЕЛІКАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху большы,
асноўнае насельнійтва Венгрыі. || ж.
ВЁЗЦІ1, вязу, вязеш, вязе; вязём, везяце, чым патрэбны па памеру. Велікаватая шапка. складае
венгерка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. вевязуць; вёз, везла; вяз'і; незак., каго-што. 1.
ВЕЛІКАДЎШНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не- нгерскі, -ая, -ае.
Перамяшчаць каго-, што-н. пры дапамозе зак. Выяўляць, паказваць велікадушнасць. ||
ВЕНЕРАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел медыцыны,
якіх-н. сродкаў руху. В. пясок на тачцы. 2. зак. звелікадушнічаць, -аю, -аеш, -ае.
які вывучае венерычныя хваробы. || прым. веАдпраўляючыся ў паездку, мець пры сабе, з
ВЕЛІКАДЎШНЫ, -ая, -ае. Які валода- нералапчны, -ая, -ае. В. дыспансэр.
сабой. В. дзяцей у вёску. В. многа навін.
высокімі душэўнымі якасцямі, паблажлівы да
ВЕНЕРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач,
ВЁЗІЦ2» вязе; безас, каму ў чым (разм.). іншых аж да гатоўнасці бескарысліва ахвяра- спецыяліст па венерычных хваробах.
Пра ўдачу ў чым-н.; шанцаваць. Яму вязе ва ваць сваімі інтарэсамі. В. характар. В. ўчынак.
ВЕНЕРЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
ўсім. || зак. аавезці, -вязе # падвезці, -вязе.
Велікадушна (прысл.) даруйце мне. || наз. заразнага захворвання, што перадаецца пераВЁЙКА, -а, мн. вейкі, веек, //. Валасок на велікждупшасць, -\, ж.
важна палавым шляхам. Венерычныя хваробы.
краі павека. Доўгія вейкі. || прым. вейкавы, -ая,
ВЕЛІКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек
ВЁНЗЕЛЬ, -я, лія..-і, -яў, м. Пачатковыя
-ае.
надзвычай высокага росту. || ж. велікшка, -і, літары імя i прозвішча або імя i імя па баBEK, -у, мн. вяю, вякоў, м. 1. Стагоддзе. ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. велікжнскі, -ая, цьку, звязаныя ў агульны малюнак. || прым.
Дваццаты в. Мінулы в. Цэлы в. не бачыліся-ае.
вензелевы, -ая, -ае.
(вельмі доўга). 2. Пстарычны перыяд, эпоха,
ВЕЛІКАРЎСЫ, -аў, адз. -рус, -а? м.
ВЁНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Звязаны пучок
характэрныя чым-н. Каменны в. Касмічны в. 3 (кніжн). Toe, што i рускія. || ж. велікарускж, галінак для падмятання падлогі, парання ў
векам упоплеч (ісці, крочыць i пад.: не адста- -і, ДМ -русцы, мн. -і, -сак. || прым. лазні. Вязаць венікі. Бярозавы в.
ючы ад жыцця). 3. Жыццё, перыяд існавання велікарускі, -ая, -ае.
ВЕНТЫЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
каго-, чаго-н. або ўзрост каго-н. Многа пабаВЕЛІКАСВЁЦЮ, -ая, -ае (уст). Які мае -руй; -раваны; незак., што. Рабіць вентылячыць на сваім вяку. У хлусні кароткі в. (пры- адносіны да арыстакратычных слаёў грамад- цыю (у 1 знач). || зак. правентыліраваць,
казка). Чалавек сярэдняга веку. 4. у знач. ства, да так званага вялікага свету. Велікасве- -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
прысл. Заўсёды, вечна. В. дома яе няма. В. будуцкія манеры. В. салон.
ВЁНТЫЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (спец.). 1.
помніць вас. 0 На векі вечныя (разм.) — наКлапан для рэгулявання расходу вадкасці,
ВЕЛІКОДНЫ гл. вялікдзень.
заўсёды. Праз вякі — бязмежна доўга, на
ВЁЛІЧ, -ы, ж. 1. Што-н. надзвычай пары, газу ў некаторых тэхнічных устройпрацягу доўгага часу. || прым. векавы, -ая, -óe вялікіх памераў, гмах. В. дрэва. В. гор. 2. ствах. 2. Клапан у музычных інструментах
(да 1 знач.).
Грандыёзнасць, надзвычайная сіла праяўлен- для рэгулявання вышыні гуку. || прым. венВЁКА, -а, мн. -і, -аў, н. Верхняя частка, ня чаго-н., што выклікае вялікую павагу. В. тыльны, -ая, -ае.
ВЕНТЫЛЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
якая служыць пакрыццём якой-н. пасудзіны, подзвігу. В. таленту. 3. Вялікае значэнне
для ўзмацнення перамяшчэння паветра пры
скрынкі, каробкі i пад. В. куфра. || памянш. каго-, чаго-н. В. перамогі.
вечка, -а, мн. -і, -чак, н.
ВЕЛІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго. 1. праветрыванні закрытых памяшканняў.
ВЕНТЫЛЙЦЫЯ, -і, ж. 1. Праветрыванне
ВЕКАВАЦЬ, вякую, вякуеш, вякуе; вякуй;
Называць па імені i па бацьку, па званню i
закрытага памяшкання. В. пакоя. 2. Сістэма
незак. Увесь час жыць дзе-н., знаходзіцца ў пад. 2. Ушаноўваць віншавальнай t песняй (у
якім-н. стане, існаваць. Век e. у дзеўках.
народнах абрадах; уст.). || наз. велічанне, -я, н. устройстваў для праветрывання памяшкання.
Пераманціраваць вентыляцыю. \\ прым. вентыВЕКАВЁЧНЫ, -ая, -ае. Які існуе многа
ВЁЛІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны велічы (у 2
вякоў, спрадвечны. В. бор.
знач.), урачыстасці, грандыёзны. Велічная ляцыйны, -ая, -ае.
ВЁНЦЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Рыбалоўная
ВЕКАВЬІ, -ая, -óe. 1. гл. век. 2. Даўні, які мэта. В. помнік. 2. Важны, горды, поўны ўлаіснуе вякамі. В. дуб. Векавыя традыцыі.
снай гордасці. Велічная поза. В. позірк. || наз. сетка ў выглядзе нацягнутага на абручы звужанага
кнізу мяшка. || прым. венцерны, -ая,
ВЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Пака- велічнасць, -і, ж.
заная адрэзкам
прамой
матэматычная
ВЕЛІЧЫНЙ, -'i, мн. велічыні / (з ліч. 2, 3, -ае.
ВЁНЧЫК, -а, мн. -і, -аў, мн. 1. гл. вянец.
велічыня, якая характарызуецца лікавым зна4) велічыні, -чынь, ж. 1. Памер, аб'ём, прачэннем i напрамкам. || прым. вектарны, -ая, цягласць чаго-н. Стол сярэдняй велічыні. Зме-2. Частка кветкі, якая складаецца з асобных
-ае. Вектарнае вылічэнне (матэматычная раць велічыню чаго-н. 2. Колькасць чаго-н.; пялёсткаў або шэрагу зрослых пялёсткаў. ||
прым. венчыкавы, -ая, -ае.
дысцыпліна).
сума; лік. В. зарплаты. В. асігнаванняў. 3. Усё ВЕПР, -а, мн. -ы, -аў, м. Самец дзікай
ВЕКАПОМНЫ, -ая, -ае. Які будзе доўга тое, што можна вымераць, злічыць (спец.).
дзік. || прым. вяпровы, -ая, -ае. Вяпропомніцца, незабыўны. Векапомныя падзеі. || Пастаянная в. Бясконца малая в. Роўныя свінні,
вая шынка.
наз. векапомнасць, -і, ж.
велічыні. 4. перан.; толькі адз. Пра чалавека,
ВЕПРУЧОК гл. вяпрук.
ВЕЛА... Першая частка складаных i скла- выдатнага ў якой-н. галіне дзейнасці. Ён суВЕПРУЧЬІНА, -ы, ж. Мяса дзікай свінні.
дана-скарочаных слоў, якая па значэнню ад- светная в. ў навуцы.
Пакаштаваць вепручыны.
павядае слову веласіпедны, налр. веласпорт,
ВЕЛІЧЗЗНЫ, -ая, -ае. Надзвычай вялікі,
ВЕПРУЧЬІНЫ гл. вяпрук.
велатрэк, велакамера.
велізарны. В. завод. \\ наз. велічэзшсць, -і, ж.
ВЁРА, -ы, ж. 1. Упэўненасць у кім-,
ВЕЛАГОНКЗ, -нак, адз. велагбнка, -і, ДМ
ВЕЛЬБОТ, -a, М -боце, мн. -ы, -аў, м. Лё- чым-н. В. ў свае сілы. В. ў людзей. 2. Перака-нцы, ж. Веласіпедныя гонкі. || прым. ве- гкая быстраходная шлюпка з вострым носам i нанне ў існаванні звышнатуральных сіл. В. ў
лагоначны, -ая, -ае.
кармой, звычайна з невялікай мачтай. || прым. Бога. 3. Toe, што i рэлігія. Хрысціянская в. ЧаВЕЛАГОНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Сдар- вельботны, -ая, -ае.
лавек другой веры. 0 Браць (узяць) на веру
тсмен, які займаецца веласіпедным спортам. ||
ВЕЛЬВЁТ, -у, М -веце. Баваўняная рубча- (разм.) — верыць, давяраць (паверыць, давеж. велагоншчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. стая тканіна з густым кароткім ворсам. || рыць) без доказаў. Верай i праўдай (слувелагоншчыцкі, -ая, -ае.
прым. вельвепшы, -ая, -ае.
жыць) — аддана, чэсна.
ВЕЛАДРОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. СпецыяВЁЛЬМІ, прысл. Надта, у вялікай ступені.
ВЕРАБЁЙ, -б'я, мн. -б'і, -б'ёў, м. Нельна абсталяванае збудаванне для трэніровак В. цікавая кніга. Было в. горача. He в. (што) вялікая птушка атрада вераб'іных з карыi спаборніцтваў па веласіпеднаму спорту. || (не зусім добры, так сабе; разм.). 0 Велымі до- чнева-шэрым апярэннем, якая жыве перавапрым. веладромны, -ая, -ае.
бра — надзвычай добра.
жна паблізу чалавека. Стрэляны або стары в.
BEJIIÓP, -у, м. Драп або фетр з мяккім гу- (перан.: вопытны, бывалы чалавек). || памянш.
ВЕЛАСІП^Ц, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Двух- або трохколая машына для язды, якая стым кароткім ворсам, a таксама мяккая верабейка, -і, мн. -і, -аў, м. || прым. вераб^іны,
прыводзіцца ў рух надіскнымі педалямі. || скура, вырабленая пад аксаміт. || прым. -ая, -ае. Вераб'іная ноч (кароткая летняя ноч,
a таксама ноч з бесперастаннай навальніцай i
велюравы, -ая, -ае.
прым. веласіпедны, -ая, -ае.
ВЁНА, -ы, вен, ж. Крывяносны сасуд, па зарніцамі).
ВЕЛАСІПЕДЬІСТ, -a, А/ -сце, мн. -ы, -аў,
ВЕРАБ'ЯНЙ / ВЕРАБ'ЯНЁ, -няці, мн.
м. Той, хто едзе на веласіпедзе, хто займаецца якім кроў рухаецца да сэрца. || прым. вянозны,
-няты, -нят, н. Птушаня вераб'я.
веласіпедным спортам. || ж. веласіпедыстка, -ая, -ае.
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ВЕРБУІЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Вусны. глядзім, чый mym в. будзе. Браць в. (перамаВербальная заява. O Вербальнжя нота гаць). 5. перан., чаго; адз. Вышэйшая, край(спец.) — дыпламатычная нота без подпісу, няя ступень чаго-н. В. дасканаласці. В. майго
якая прыраўноўваецца да вуснай заявы. || наз. жадання. 6. мн. Вышэйшыя кіруючыя колы
вербальнасць, -і, ж.
ірамадства. Кіруючыя вярхі. Сустрэча ў вярхах.
ВЁРАВАННЕ, -я, MH. -i, -яў, н. Рэлігійныя
ВЕРБЁНА, -ы, ж. Травяністая ці кустовая 7. перан., мн. Неглыбокія, павярхоўныя веды;
погляды, уяўленні, вера (у 2 знач.). Вераванні дзікарастучая духмяная расліна. || прым. вер- знешні бок з'явы (разм.). Нахапацца вярхоў.
старажытных славян.
бешвы, -ая, -ае. Сямейства вербенавых (наз.). СлЬгаць na вярхах. 8. мн. Высокія ноты
ВЁРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; не(спец.). Браць вярхі.
ВЕРБЛЮДЗЯНЙ / ВЕРБЛЮДЗЯНЁ, -нязак., у каго-што. Toe, што i верыць у Бога.
ВЕРХАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж. Верх,
ці, мн. -няты, -нят, н. Дзіцяня вярблюда.
ВЕРАВУЧЗННЕ, -я, н. Сукупнасць асноўверхняя частка чаго-н. В. дрэеа. \\ памянш.
ВЕРБНЯКОВЫ гл. вярбняк.
ных палажэнняў якой-н. рэлігіі. Хрысціянскае
ВЕРДЬІКТ, -у, М -кце, мн. -ы, -аў, м. верхавінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,-нак, ж. ||
в.
(спец.). Рашэнне прысяжных заседацеляў аб прым. верхавінны, -ая, -ае / верхавінкавы, -ая,
ВЕРАВЫЗНАННЕ, -я, н. Разнавіднасць вінаватасці або невінаватасці абвінавачанага. -ае.
якога-н. веравучэння ў спалучэнні з Вынесці апраўдальны (абвінаваўчы) в. \\ прым.ВЕРХАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
уласцівай яму абраднасцю. Свабода веравы- вердыктны, -ая, -ае.
(разм.). Той, хто верхаводзідь. || ж. верзнання. || прым. веравызналыіы, -ая, -ае.
ВЁРМАХТ, -a, М -хце, м. Узброеныя сілы хаводка, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак.
ВЕРАГОДНЫ, -ая, -ае. Які не выклікае фашысцкай Германіі. Разгром вермахта.
ВЕРХАВЬІ, -ая, -óe. Які мае дачыненне да
сумнення,^ надзейны. Верагодныя звесткі. ||
ВЕРМШіЗЛЬ, -і, ж. Гатунак тонкай кру- язды вярхом, прызначаны для такой язды.
наз. верагоднасць, -і, ж.
глай локшыны фабрычнага вырабу. || прым. Верхавая язда. В. конь. Прыслаць верхавога
ВЕРАДЗІЦЦА, вераджуся, вярэдзішся, вермішэлевы, -ая, -ае.
(наз.).
вярэдзіцца; незак. (разм.). Натруджвацца,
ВЕРХАГЛДД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ВЁРМУГ, -у, М -муце, м. Род вінаграднага
надрывацца, што-н. робячы.
віна з настоямі з траў. || прым. вермугавы, -ая, Той, каму ўласціва верхаглядства, хто
ВЕРАДЗІЦЬ, вераджу, вярэдзіш, вярэдзіць; -ае.
адрозніваецца верхаглядствам. || ж. верхавярэджаны; незак., што (разм.). Шкодзіць
ВЕРНАПАДЦАНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. глядка, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак.
што-н. сабе, натруджваючы, надрываючы або (уст.). Чалавек, які захоўвае вернасць манаВЕРХАГЛДДСТВА, -а, н. (разм.). Павярраздражняць балючае. В. рукі, спіну. В. рану. рху. || ж. вершпаддішая, -ай, мн. -ыя, -ых. || хоўнае, неглыбокае знаёмства з чым-н.
В. сардэчныя раны (перан.: выклікаць цяжкія прым. вернапялддыніцкі, -ая, -ае. ВернападВЕРХАЛАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Рабочы,
ўспаміны). I зак. зверадзшь, звераджу, звя- данніцкія пачуцці (таксама ўвогуле пра адда- спецыяліст па выкананню работ на вялікай
рэдзіш, звярэдзіць; звярэджаны i развера- насць уладзе, правячай вярхушцы; іран.)вышыні. 2. Гарэза, свавольнік (разм.). || ж.
дзіць, -вераджу, -вярэдзіш, -вярэдзіць; -вярэВЁРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які ве- верхалазка, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак (да 2
джаны.
рыць у існаванне Бога; вер^уючы. || ж. верніца, знач.; разм.). || прым. верхалазны, -ая, -ае (да
ВЕРАЛОМНЫ, -ая, -ае. Каварны, які -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. верніцкі, -ая, -ае.
1 знач.)- Верхалазныя работы.
дзейнічае рляхам абману, здрады. В. напад. ||
ВЁРХАМ, прысл. Зверху, па версе. Агонь
ВЕРНІСАЖ, -у, м. Урачыстае t адкрыццё
наз. вераломсгаа, -а, н.
мастацкай выстаўкі. || прым. вернісажны, -ая, пайшоў в.
ВЕРАЛОМСТВА, -а, н. 1. гл. вераломны. 2. -ае.
ВЕРХАТЎРА, -ы, ж. (разм.). Высока разПарушэнне абавязацельстваў, клятвы; здрада,
ВЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае ісціне, мешчаная частка чаго-н. Сядзець на верхавераломны ўчынак.
правільны, дакладны. Верная думка. В. шлях. туры.
ВЕРАНДА, -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, веранд, ж. Верна (прысл.) скалькаваць. 2. Несумненны,
ВЕРХНЕ... (а таксама верхня...)- Першая
Адкрытая або зашклёная тэраса ўздоўж непазбежны. В. выйгрыш. Ісці на верную частка складаных слоў са значэннем: які разсцяны дома. Адкрытая в. \\ прым. верацдавы, пагібель. 3. Надзейны, трывалы, стойкі. Вер- мяшчаецца або ўзнікае ў верхняй частцы
-ая, -ае i вераццны, -ая, -ае.
ная апора. Верна (псысл.) служыць. В. сябар.чаго-н., напр. верхнедняпроўскі, верхняВЁРАС, -у, мн. верасы, -оў, м. Нізкая велужыцкі.
В. ў каханні. || наз. вернасць, -і, ж.
чназялёная кустовая расліна сямейства вераВЕРСІФІКАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м.
ВЁРХНІ, -яя, -яе. 1. Які знаходзіцца, разсовых з дробным лісцем i лілова-ружовымі (кніжн.)- Чалавек, які лёгка складае вершы, мешчаны на версе, вышэй за іншых. В. слой.
кветкамі. || прым. верасовы, -ая, -ае. Сямей- але не^ мае паэтычнага дару. || прым. Верхняя губа. 2. Блізкі да вытокаў. Верхняе цяства верасовых (наз.)версіфікатарсій, -ая, -ае.
чэнне. 3. Які надзяваецца зверху на што-н.
ВЁРАСЕНЬ, -сня, н. Дзевяты месяц калянВерхняе адзенне. 4. Які адносіцца да вярхоў (у
ВЁРСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. Адзін з варыяндарнага года. || прым. вераснёвы, -ая, -ае i таў выкладу або тлумачэння якога-н. факта ці 8 знач.). В. рэгістр.
(разм.) вераснёўскі, -ая, -ае.
падзеі. Новая в.
ВЕРХНЯ... (гл. верхне...)- Першая частка
ВЕРАЎЧАНЫ, -ая, -ае. Зроблены з тонкіх
складаных слоў; ужыв. замест «верхне...», калі
ВЕРСТАВЬІ гл. вярсга.
вяровак. Вераўчаная аброць.
ВЕРТАЛЁТ, -a, М -лёце, мн. -ы, -аў, м. націск у другой частцы падае на першы
ВЕРАЦЯНО, -а, мн. верацёны / (з ліч. 2, 3, Лятальны апарат спецыяльнай канструкцыі, склад, напр. верхнядзвінскі, верхняволжскі.
4) верацяны, -цён, н. 1. Прыстасаванне для прыстасаваны для вертыкальнага ўзлёту i паВЕРШ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Невялікі маручнога прадзення ў выглядзе круглай драў- садкі. || прым. верталётны, -ая, -ае.
стацкі твор, напісаны рытмізаванай мовай.
Зборнік вершаў. Вершы Максіма Багдановіча. 2.
лянай палачкі з патаўшчэннем унізе i завоВЕРТАЛЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыстранымі канцамі. 2. Шпень, які з'яўляецца яліст па вырабу i ваджэнню верталётаў. || ж. Адзінка рытмічна арганізаванай мовы, вершаваны радок. Памер верша. Раман у вершах. 3.
воссю вярчэння ў некаторых механізмах. || па- верталётчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
Рытмізаваная мова. Гаварыць вершам. O Белы
мянш. вераценца, -а, мн. -ы, -аў, н. || прым. веВЕРТЫКАЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Вертыверш — верш без рыфмы. Вольны верш —
рацённы, -ая, -ае.
кальная лінія. Па вертыкалі.
ВЕРАЦЯРПІМАСЦЬ, -і, ж. Цярпімасць
ВЕРТЫКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Адвесны, пер- верш, які не мае рыфмы i характарызуецца
да чужой рэлігіі, прызнанае яе права на сва- пецдыкулярны ў адносінах да гарызонта; няпэўнай колькасцю стоп у радку. Верш у
боднае існаванне.
проціл. гарызантальны. || наз. вертыкальнасць, прозе — невялікі эмацыянальна насычаны
твор ў празаічнай форме. || прым. вершавы,
ВЕРАШЧАКА, -і, ДМ -шчацы, ж. Рэдкая -і, ж.
мучная страва з мясам, каўбасой i рознымі
ВЁРУЮЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Чалавек, -ая, -ае.
ВЕРШАВАНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
прыправамі.
які верыць у існаванне Бога. || ж. веруючая,
да вершаў, вершаскладання, напісаны вершаВЕРАШЧАЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць; -ай, мн. -ыя, -ых.
ВЕРФ, -і, мн. -і, -ей, ж. Прадпрыемства мі, не празаічны. Вершаваная форма. В. фелье-шчым, -шчыце, -шчаць; -шчы; незак. Відля будоўлі i рамонту суднаў. Карабельная в. || тон.
скліва з пералівамі пішчаць, гучаць.
ВЕРШАЗНАЎСТВА, -а, н. Навука пра
ВЕРБАВАЦЬ, вярбую, вярбуеш, вярбуе; прым. верфавы, -ая, -ае.
ВЕРХ, -у, М на версе, мн. вярхі, -оў, м. 1. верш i вершаскладанне. || прым. вершазнаўчы,
вярбуй; вербаваны; незак., каго. Набіраць,
наймаць людзей на якую-н. працу, схіляць да Найбольш высокая, размешчаная над іншымі -ая, -ае.
ВЕРШАПЛЁТ, -а, М -плёце, мн. -ы, -аў,
ўступлення ў якую-н. арганізацыю. В. рабочых частка чаго-н. В. дома. В. гары. Жыць на COна лесараспрацоўкі. В. дабравольцаў. || зак. за-MUM версе. 2. Пад'ёмны навес экіпажа, аўта- м. (разм. пагард.). Дрэнны, бяздарны паэт. ||
весбаваць, -вярбую, -вярбуеш, -вярбуе; -вя- машыны. Грузавік з брызентавым верхам. 3. ж. вершаллётка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
рбуй; -вербаваны; || наз. вярбоўжа, -і, ДМ Добры бок адзення, пакрыты, абшыты матэ- прым. вершаплёцкі, -ая, -ае.
ВЕРШАСКЛАДАННЕ, -я, н. Будова вер-ўцы, мн. -і, -бовак, ж. \\ прым. вярбовачны, рыяй, a таксама сама матэрыя; верхняя частка шапкі з другой матэрыі; верхняя частка шаванай мовы. Сілабічнае в.
-ая, -ае.
ВЁРЫЦЦА, -рыцца; безас; незак. ЗдавацВЕРБАЛОЗ, -у, м. Куст ці дрэва сямейства абутку. Драпавы в. паліто. Скураны в. (абутку). 4. перан.; адз. Перавага (разм.). Па- ца сапраўдным. Угэта цяжка верыцца.
вярбовых. || прым. вербалозшы, -ая, -ае.
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ВЁРЫЦЬ, -py, -рыш, -рыць; незак. 1. у
што. Быць перакананым, упэўненым у чымн. В. у перамогу. Верыць у чалавека. He в.
сваім вушам або сваім вачам (гаварыць, калі
гутарка ідзе пра што-н. малаверагоднае). 2. у
што i чаму. Прымаць за праўду, лічыць верагодным. В. у сны i прыметы. 3. каму. Цалкам
давяраць. Веру яго словам.
ВЕСЛАВАЦЬ, вяслую, вяслуеш, вяслуе;
вяслуй; незак. Грэбці вёсламі. || наз. веславанне, -я, н. || прым. вяслярны, -ая, -ае. В.
спорт.
ВЕСЛАВЬІ гл. вясло1.
ВЕСНАВЬІ гл. вясна.
ВЁСШЦЫ, -ніц. 1. Вароты ў двор або ў
агарод, у поле. 2. Плот з варотамі ў канцы
вёскі (уст.). I прым. весшчны, -ая, -ае.
ВЁСШЧЕІ, -чак. Вузкія дзверцы ў плоце,
варотцы. | прым. веснічкжвы, -ая, -ае.
BECTABbt, -ora, мн. -ыя, -ых, м. Ардынарац, пасыльны.
ВЁСГКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. Паведамленне, звестка. В. аб прыездзе. Без вестак прапасці (бясследна знікнуць). Падаць
пра сябе вестку (паведаміць). || памянш. вестачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
ВЕСГЫБУЛЙРНЫ, -ая, -ае: вестыбулярны
апарат (спец.) — орган у хрыбетных жывёлін
i чалавека, які з'яўляецца часткай унутранага
вуха i служыць для каардынацыі рухаў i захавання раўнавагі.
ВЕСТЫБКІЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Вялікае
памяшканне перад уваходам ва ўнутраныя
часткі якога-н., пераважна грамадскага, будынка. В. тэатра. В. метро. | прым. вестыбюльны, -ая, -ае.
ВЁСТЭРН, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыгодніцкі
фільм з жышхя першых пасяленцаў амерыканскага Захаду.
ВЁСІЦ, вяду, вядзеш, вядзе; вядзём, ведзяце, вядуць; вёў, вяла, вяло; вядзі; незак. 1.
каго. Памагаць ісці, суправаджаць. В. хворага
nad руку. 2. каго-што. Ісці на чале; накіроўваць чый-н. рух. В. войска ў бой. В. каня за
noead. В. самалёт. Добра вядзе машыну. 3.
што. Пракладваць у пэўным напрамку. В.
шашу на Полацк. В. тэлеграфную лінію цераз
раку. 4. чым na чым. Рухаць чым-н. па паверхні чаго-н. В. указкай na карце. В. смыкам
na струнах. 5. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Мець той
або іншы напрамак, служыць шляхам куды-н.
Дарога вяла ў лес. 6. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан., da наго. Мець сваім вынікам, цятнуць за
сабой. Гэта da дабра не еядзе. 7. што. Рабіць,
выконваць, ажыццяўляць, падтрымліваць. В.
падлікі. В. назіранне. В. агонь (сіраляць). В.
размову. 8. што. Кіраваць, загадваць чым-н.
В. хатнія справы. Гаспадарку в. — не барадой
трэсці (прыказка). В. гурток. В. сход
(старшынстваваць). 0 Весці (размову, гупфку)
да чаго — гаворачы (або робячы) што-н.,
мсць на мэце што-н. Весці рэй (разм.) —
быць завадатарам, верхаводзіць. || наз. вядзенве, -я, н. (да 1, 2, 3, 4 i 8 знач.). Упарадку вядзення (сходу, пасяджэння: па ходу, у сувязі з правядзеннем).
ВЁСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ужьге., вядзецца;
вёўся, вялася, вялося; вядзіся; незак. 1. Адбывацца, ажыццяўляцца, праводзіцца. Вядзецца
барацьба за высокую якасць прадукцыі. Вядзецца шырокае жыллёвае будауніцтва. 2. Гадавадца, даваць прыплод. У нас свінні добра вядуцца. 3. безас. Быць звычаем, падтрымлівацца.
Так у нас здаўна вядзецца.
ВЕСЯЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Станавіцца вясёлым, весялейшым. || зак. павесялець, -ею, -сеш, -će.
ВЕСЯЛІЦЦА, -люся, вяселішся, вяселіцца;
незак. Вессла праводзіць час. Дзеці весяляцца ў
садзе.

ВЕСЯЛІЦЬ, -лю, вяссліш, вяссліць; незак.,
каго-што. Выклікаць вясёласць, радасць. В.
дзяцей. Песня вяселіць душу. || зак. рітвесялгіць,
-лю, развяселіш, развяселіць; развяселены.
ВЕСЯЛОСЦЬ гл. вясёлы.
ВЕСЯЛЎН, всселуна, мн. весслуны, веселуноў, м. (раэм.)- Вясёлы чалавек, забаўнік. ||
ж. весялуха, -і, ДМ -лусс, мн. -і, -лух.
BETA, нескл., н. (кніжн.). Забарона, адмена
(якіх-н. рашэнняў). Накласці в. на што-н.
ВЁТАХ, -а, м. Месяц у апошняй квадры,
на зыходзе. | памянш. ветішок, -шка, м.
ВЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. Асобная лінія ў сістэмс чыгунак, якая адыходзіць
убок ад асноўнай чыгуначнай магістралі.
ВЁТЛІВЫ, -ая, -ае. Ласкавы, далікатны,
поўны прыязнасці, добразычлівасці. В. чалавек. Ветлівае абыходжанне. Ветліва (прысл.)
папрасіць. || наз. ветлівасць, -і, ж.
В'ЕТНАМЦЫ. -аў, адз. -мец, -мца, м. Народ, які складас асноўнае .насельнііггва В'етнама. || ж. в'егшімш, -і, ДМ -мцы мн. -і,
-мак. 1 прым. в'етшімскі, -ая, -ае.
ВЕТРА... Першая частка складаных слоў,
якая адпавядае па значэнню слову вецер,
напр. ветрасілавы, ветраўстойлівы.
ВЁТРАВЬІ гл. вецер.
ВЕТРАГОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм. неадабр.). Лепсадумны, пусты чалавек. 1 ж. ветрагонка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
ветрагонсы, -ая, -ае.
ВЁТРАЗЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (паэт.). Парус.
Бялее рыбацкі в.
ВЁТРАНЫ, -ая, -ас. 1. 3 встрам. В. дзень.
Сягоння ветрана. (безас. у знач. вык.) 2. перан. Легкадумны, пусты. В. хлопец. || наз.
ветранасць, -і, ж. (да 2 знач.).
ВЕТРАНЬІ, -ая, -óe. Які прьгаодзіцца ў рух
ветрам. В. млын. O Ветраная воспа — часцей
дзіцячая заразная хвароба, якая суправаджаецца буйным сыпам.
ВЕТРАСІЛАВЬІ, -ая, -óe. Які выкарыстоўвае энсргію встру. Ветрасілавая ўстаноўка.
ВЁТРАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
(разм.). Прасушвацца, правстрывацца.
ВЁТРЬІЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак., што.
Ачышчаць ад смецця на ветры (збожжа). В.
насенне.
ВЕТЭРАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Стары, бывалы воін. В. грамадзянскай вайны. 2. перан.,
наго. Стары, заслужаны працаўнік, дзеяч у
якой-н. галіне. В. працы. В. навукі. | ж. ветэранкж, -і^ДМ -нцы, мн. -і, -нак (разм.). II
прым. ветэрансіа, -ая, -ае.
ВЕТЭРЫНАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст па ветэрынарыі. || прым. ветэрьшарскі,
-ая, -ае.
ВЕТЭРЬШАРЬІЯ, - І , Ж. Навука аб хваробе
жывёл i ix лячэнні. || прым. ветэрынарны, -ая,
-ае.
ВЁХАЦЬ, -хця, мн. -хці, -хцяў, м. 1. Мачалка з рагожы. 2. Жмут, жменя (саломы, сена
i пад.).
ВЁЦЕР, ветру, мн. вятрьі, вятроў, м. Рух
павстра ў гарызантальным напрамку. Моцны
в. Спадарожны в. Паўднёвы в. Подых ветру.
Стаяць на ветры (там, дзе дзьме моцны вецер). Трымаць нос na ветры (перан.: прыстасоўвацца да абставін). Шукай ветру ў полі
(пра дарэмныя пошукі). Куды в. дзьме (перан.:
прыстасоўваючыся да большасці думак, поглядаў, густаў). 0 Кідадь словы ші вецер
(разм.) — гаварыць упустую, дарэмна ці нсабдумана. Вецер у галаве ў каго (разм. неадабр.) — пра легкадумнага чалавека. Ветрам
падшыты або падбіты (разм.) — пра легкадумнага чалавека, a таксама пра адзенне без цёплай падкладкі. || памянш. ветрык, -у, м. 3
ветрыкам (пра язду: вельмі хутка; разм.). ||
прым. ветравы, -ая, -ае / ветравы, -ая, -óe

ВЕР—ВЕЯ
(спсц.). Ёетравы подых. Ветравое шкло (у аўтамашынах).
ВЁЧА, -а, н. Народны сход у Старажьггнай
i Сярэдневяковай Русі i на Беларусі гараджан
для вырашэння ірамадскіх спраў, a таксама
месца такога сходу. || прым. вечавы, -ая, -óe.
В. звон.
t ВЁЧАР, -а^ мн. вечары / (з лін. 2, 3, 4)
вечары, вечароў, м. 1. Час сутак ад канца дня
да надыходу ночы. Зімовы в. Прыйшлі дамоў
пад 6. 2. Грамадскі вячэрні сход, прысвечаны
якой-н. даце. Урачысты в% В. сустрэчы з ветэранамі. || памянш. вечарок, -рка, мн. -рю,
-ркоў, м. (да 1 знач.). || прым. вячэрні, -яя, -яе
(да 1 знач.). Вячэрняя школа.
ВЁЧАРАМ, прысл. У вячэрні час. || памянш.
•ечжрком (разм.). В. забягу на хвіліну.
ВЕЧАРЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Вячэрняя гулянка з музыкай i танцамі.
Пайсці на вечарынку.
ВЕЧАРЗЦЬ, -эе; безас; незак. Блізіцца к
вечару, надыходзіць (пра вечар). Пачало в.
Увосень рана вечарэе. || зак. звечарэць, -эе.
ВЁЧНА, прысл. 1. Бясконца, спрадведку;
на працягу вякоў. Матэрыя існуе в. Жыць в. ў
памяці народа. 2. Пастаянна, заўсёды. Брат в.
заняты.
ВЕЧНАЗЯЛЁНЫ, -ая, -ае. Аб раслінах:
крутлы год з зялёным лісцем, ігліцай.
ВЁЧНАСЦЬ, -і, ж. Працяг часу без пачатку i канца; вельмі доўгі час. He бачыліся цэлую е. (вельмі працяглы час; разм.). Кануць у
в. (бясследна знікнуць).
ВЁЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які існуе заўсёды,
спрадвеку; які не перастае існаваць. Вечная
матэрыя. Вечныя снягі. Вечная слава героям. 2.
Бестэрміновы. Перадаць баявы сцяг на вечнае
захаванне. 3. Які пастаянна паўтараецца. Вечныя спрэчкі. 0 Заснуць вечным сном
(кніжн.) — памерці.
ВЁШАЛКА, -і, ДМ -ліхы, мн. -і, -лак, ж. 1.
Дошка або стойка з кручкамі, на якія вешаюць адзенне. 2. Пятля, прышытая да адзення,
за якую яго вешаюць. Прышыць вешалку. 3.
Планка з кручхом, на якую вешаешда адзенне
ў распраўленым па плячах выглядзе.
ВЁШАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто
вешае людзей. 2. Правіцель, які вызначаецца
сваёй жорсткасцю i дэспатызмам.
ВЁШАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
Канчаць жыццё самагубствам, павесіўшыся
на пятлі, што зашморгваецца. || зак.
павесішй» -вешуся, -весішся, -весіцца. 0 Вешацца на шыю каму (разм.) — дамагацца ўзаемнасці.
ВЁШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. што.
Надаваць чаму-н. вісячае становішча. В.
аброць на крук. 2. каго. Караць смерцю праз
павешанне. || зак. павесіць, -вешу, -весіш,
-весіць; -вешаны / павешаць, -аю, -аеш, -ае;
-аны. || наз. вешанне, -я, н. (да 1 знач.) i
павешанне, -я, н. (да 2 знач.). Смерць праз павешанне.
ВЕШЧАВАЦЬ, вяшчую, вяшчуеш, вяшчуе;
вяшчуй; незак., што i без dan. 1. Гаварыць,
абвяшчаць (высок.). В. аб надыходзе важнай
nad3ei. 2. Прадказваць, прадракаць. В. цёплую
вясну.
ВЁЯЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
Сельскагаспадарчая машына, якой ачьшічаюць збожжа ад мякіны пасля малацьбы. 2.
Драўляны шуфлік для ручнога веяння збожжа
пасля малацьбы.
ВЁЯЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
вее збожжа або працуе пры веялцы. || ж.
веялыпчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
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ВІДАВОЧНЫ, -ая, -ае. 1. Яўны, прыметны. Відавочная мана. 2. Бясспрэчны. В. факт.
|| наз. відавочнасць. -і, ж. (да 2 знач.).
ВІДАВЬІ гл. відГ~2.
ВІДАЗМЯНЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл.
ВЁЯННЕ, -я, н. 1. 2/і. веяць. 2. перан. З'яў- відазмяніць. 2. Разнавіднасць чаго-н.
ленне новых думак, ідэй у разумовым жыцці
ВІДАЗМЯНІЦЦА, -змянюся, -зменішся,
грамадства. Новае в. ў гісторыі.
-зменіцца; зак. Набыць або страціць якія-н.
ВЁЯНЫ, -ая, -ае. Ачышчаны веяннем. Ве- прыватныя асаблівасці, прыметы. || незак. віянае жыта.
дазмяняцца, -яюся, -яешся, -яецца.
ВЁЯЦЬ, вею, вееш, вее; вей; веяны; незак.
ВІДАЗМЯНІЦЬ, -змяню, -зменіш, -зме1. што. Ачышчаць збожжа ад мякіны веял- ніць; -зменены; зак., што. Унесці якія-н.
кай. 2. (/ i 2 ас. не ўжыв.). Дзьмуць, абдзі- змены, часткова змяніць. В. план. \\ незак. вімаць павевам. Bee вецер. Цёплай вільгаццю веяла ад ракі (безас). Ад яго слоў веяла ласкай i дазмяняць, -яю, -яеш, -яе. || наз. віддзмяненне,
-я, н.
клопатам (перан.;^ безас.). || зак. правеяць,
ВІДАРЬІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Прадмет,
-ею, -ееш, -ее; -ей; -еяны (да 1 знач.) /
звеяць, -ею, -ееш, -ее; -ей; -еяны (да 1 знач.). знак, сімвал i пад., якія ўвасабляюць пэўную
ідэю. В. герба на сцягу. В. чайніка на шыльдзе.
Н наз. веянне, -я, н.
ВІДАЦЬ, у форме інф., у знач. вык. 1. МоВЁРСГКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. жна бачыць, разгледзець. Адсюль усё добра в.
(спец.). 1. гл. вярстаць. 2. Звярстаны набор, a Блізка в., ды далёка дыбаць (прыказка). 2.
таксама яго адбітак. Чытаць вёрстку. || прым.
Можна разумець. Сэнс байкі добра в. 3. Быць
вёрсгачны, -ая, -ае.
відавочным, вынікаць. 3 гэтага в., што... 4. у
ВЁРТЮ, -ая, -ае. Здольны да хуткіх i знач. пабочн. Як здаецца, мабыць, напэўна.
спрытных рухаў. || наз. вёрткасць, -і, ж.
В., прыйдзецца ехаць аднаму. 0 Ад зямлі не віВЁСЕЛЬНЫ гл. вясло1.
даць (разм.) — вельмі маленькага росту. ВіВЁСКА, -і, ДМ вёсцы, мн. -і, -сак, ж. 1. дам не відаць (разм.) — ніякіх прымет, нідзе
Сельскае паселішча. Жыць у вёсцы. 2. адз. не відаць. Па ўсім відаць або як відаць — наСельская мясцовасць. Паехаў працаваць на пэўна, відавочна.
вёску. 3. адз. Жыхары вёскі, вясковае наВІДАШУКАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м
сельнііггва. Культурны рост вёскі \\ памянш. (спец.). Прыстасаванне ў фота- i кінаапаратах
вёсачжа, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1 для вызначэння межаў здымка.
знач.)- || прым. вясковы, -ая, -ае. Вясковыя роВІДНАВАТА, безас. у знач. вык. He зусім
стані.
цёмна, крыху відно.
ВЁСЛАВЫ гл. вясло1.
ВІДНАВАТЫ, -ая, -ае. He зусім цёмны,
ВІБРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Частка пры- крыху светлы. Віднаватая ноч.
бора, апарата, у якім могуць узбуджацца
ВІДНАТА, -ы, ДМ -наце, ж. Пра наяўрытмічныя ваганні. || прым. шбратарны, -ая, насць вялікай колькасці святла дзе-н. Такая
-ае.
в., хоць іголкі збірай.
ВІБРАЦЫЯ, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. (КНІЖН).
ВІДНЁЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -еецца; не1. Вагальны рух пругкага цела, дрыжанне. 2. зак. Быць відным, быць у полі зроку. УдалеВаганне вышыні току якога-н. гуку. || прым. чыні віднелася возера.
вібрацыйны, -ая, -ае.
ВІДНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак. 1.
ВІБРЬІРАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -руе; безас. Світаць; святлець. На ўсходзе ўжо вінезак. (кніжн.). Знаходзіцца ў стане вібрацыі. днела. Пачынае в. 2. Віднецца, станавідца віСтанок вібрыруе. Голас вібрыруе (перан.).
дным, бачным. Уперадзе віднее жымнёвае
ВІВІСЁКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. (спец.). поле. || зак. пявідлець, -ее (да 1 знач).
ВІДНО1, безас. у знач. вык. 1. Пра наяўРазрэз цела жывых жывёл з навуковай мэтай.
насць
дастатковага святла, асвятлення дзе-н.
ВІГОНЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. ПаўднёваНа вуліцы ўжо было в. 2. Toe, што i відаць (у
амерыканская млекакормячая жывёліна ся1 i 3 знач.). 3-за пылу было не в. дарогі. 3 гэмейства лам з тонкай i мяккай шэрсцю, a
таксама шэрсць гэтай жывёліны i тканіна з пгага в., што...
ВІДНО2, -а, н. Світанне, досвітак. Маці
яе. 2. Род пражы з сумесі бавоўны з ірубай
шэрсцю, a таксама тканіна з яе. || прым. ўстала яшчэ да відна. Ад відна да цямна (з усвігоневы, -ая, -ае.
ходу да заходу сонца, з ранку да вечара).
ВІДНЫ, -ая, -ае. 1. Значны, важны, прыВІД1, -у, Л/аб в'ідзе, на віду, м. 1. Toe, што
адкрываецца перад вачамі, перспектыва, a метны або выдатны, вядомы. Віднае служботаксама адлюстраванне яе. В. на мора. Альбом вае становішча. В. вучоны. 2. Рослы, статны.
з відамі Каўказа. 2. Toe, што i выгляд (у 1 В. хлопец.
знач.). Спалоханы в. твару. Стрэльба страціла ВІДНБІ, -ая, -ое; відзён, відна, відно; мн.
ўжо былы колер i в. 3. мн., перан. Меркаванні; відны. 1. толькі поўн. ф. Добра асветлены, не
намер. Віды на ўраджай. Віды на будучае. 0 цёмны. Відная ноч. 2. пераважна кар. ф. ДаПжставіць на від каму — зрабіць папера- ступны зроку, бачны. Дом відзён здалёку.
джальную заўвагу, вымову. || прым. відавы,
ВІДОВІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Toe,
-ая, -ое (да 1 знач.)- Відавыя паштоўкі.
што паўстае перад вачамі, з'яўляецца прадмеВІД2, -у, М аб віцзе, мн. в'іды, -аў, м. 1. там агляду. Незвычайнае в. 2. Тэатральнае або
Падраздзяленне ў сістэматызацыі, якое ўва- тэатралізаванае прадстаўленне. Масавыя відоходзіць у састаў вышэйшага раздзела — роду. вішчы. || прым. відовішчны, -ая, -ае (да 2
В. раслін. 2. Разнавіднасць, тып. В. паліва. || знач.)прым. відавы, -ая, -ое.
ВІДЎК, -у, м. Дзікарослы мак, мак-самаВІДАВОЧНА. 1. пабочн. Напэўна, відаць, сейка.
мабыць. Ён, в., да нас сёння не прыедзе. 2.
ВІДЎШЧЫ, -ая, -ае. Які мае зрок, бачыць
прысл. Яўна, прыметна; адкрыта. Яны робяць або здольны бачыць. В. чалавек. Адзінае віусё в. 3. безас. у знач. вык. Ясна, бясспрэчна. душчае вока.
Было в., што чалавеку не хапае вопыту ў гэВІДЭА... Першая частка складаных слоў са
тай справе.
знач.: 1) які мае адносіны да электрычных
ВІДАВОЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Сведка сігналаў, якія выклікаюць адлюстраванне (віяхога-н. здарэння, падзеі. || ж. віддвочніца, дзасігналам), напр. відэазапіс, відэамагнітафон, відэатэлефон; 2) які мае адносіны да ві-ы, мн. -ы, -ніц.

ВЕЯ—ВІК

дэазапісу, напр. відэаплёнка, відэафільм, відэаінжынер.
ВІДЭАКЛІП, -а, мн. -ы, -аў, м. Тэлевізійны рэкламны ролік — эстрадная попабо рок-песня, якая суправаджаецца разнастайнымі адлюстраваннямі на экране.
ВІДЭЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м.
Сталовы прыбор у выглядзе ручкі з доўгімі
зубамі. || прым. відэлечны, -ая, -ае.
ВІЁЛА, -ы, мн. -ы, -ёл, м. Старадаўні смычковы музычны інструмент у выглядзе
скрыпкі.
ВЕЖАВАЦЬ, -жую, -жуеш, -жуе; -жуй; незак. (разм.)- Сачыць, дапільноўваць. || наз. віжаванне, -я, н.
ВІЗА, -ы, мн. -ы, віз, ж. 1. Паметка службовай асобы на дакуменце. Паставіць сваю
візу. 2. Дазвол на ўезд у краіну, выезд ці праезд цераз яе, a таксама паметка ў пашпарце ў
знак такога дазволу. || прым. візавы, -ая, -ае.
ВІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -заваны; незак., што. Ставіць на чым-н. візу. В.
пашпарт. \\ зак. завізаваць, -зую, -зуеш, -зуе;
-зуй; -заваны. || наз. візаванне, -я, н.
ВІЗАВІ (кніжн.). 1. прысл. Твар у твар,
адзін насупраць другога. Сядзець в. 2. наз.
нескл., м. i ж. Той, хто знаходзіцца насупраць. Мой в.
ВІЗІГА, -і, ДМ -з'ізе, ж. Прадукт, які вырабляецца са спінной струны (хорды) асятровых
рыб. Пірагі з візігай.
ВІЗІР1, -а, м. (спец.). 1. Прыбор для візіравання; відашукальнік. 2. Частка прыцэльнага
прыстасавання з вузкай шчылінай. || прым.
візірны, -ая, -ае.
ВІЗІР2, -а, мн. -ы, -аў, м. У некаторых
краінах Блізкага Усходу: міністр, вышэйшы
саноўнік.
ВІЗІРАВАЦЬ1, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што. Паставіць (ставіць) візу на чым-н. В. пашпарт. || зак. завізіраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. ||
наз. візіраванне, -я, н.
ВІЗІРАВАЦЬ2, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што (спец.). Навесці
(наводзіць) аптычны ці вугламерны прыбор
на які-н. пункт. || наз. візіраванне, -я, н.
ВІЗІТ, -у, М -з'іце мн. -ы, -аў, м. Наведванне, пераважна афіцыйнае. Зрабіць в. Прыбыць
з візітам. В. урача. || прым. візітны, -ая, -ае.
Візітная картка (спецыяльна аддрукаваная
картка з прозвішчам, званнем i пад. звесткамі
пра асобу, якая зрабіла візіт).
ВІЗІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
Спецыяльна аддрукаваная картка з прозвішчам i званнем каго-н. (разм.). 2. Аднабортны кароткі сурдут з закругленымі поламі. 3.
Мужчынская ручная сумачка.
ВІЗІЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Той, хто
прыходзіць з візітам. || прым. візіцёрскі, -ая,-ае (разм.).
ВІЗУАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які
адносіцца да непасрэднага зрокавага ўспрымання або назірання з дапамогай аптычных
прылад. Візуальныя назіранні. || наз. візуальнасць, -і, ж.
ВІКА, -і, ДМ в'іцы, ж. Аднагадовая кармавая расліна сямейства бабовых. || прым.
ВІКАВЫ, -ая,

-ае.

ВІКАРЫЙ, -рыя, мн. -рыі, -рыяў, м. У
праваслаўнай царкве: памочнік епіскапа, епіскап без епархіі; у пратэстанцкай царкве: памочнік святара.
ВІЮНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Старажытнаскандынаўскі марскі воін, удзельнік марскіх
паходаў.
BIKÓHT, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Дваранскі тытул у старой Францыі, у Англіі, сярэдні паміж тытуламі барона i графа, a так-
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ВІНАГРАДАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
сама асоба з такім тьпулам. || ж. вікалтэса,
займаецца вінаградарствам (у 1 знач.)- || прым.
-ы, мн. -ы, -тэс.
ВКТАРЬІНА, -ы, мн. -ы, -рын ж. Гульня вішйрадлрскі, -ая, -ае.
ВІНАГРАДАРСГВА, -а, н. 1. Развядзенне
ў адказы на пытанні з розных галін ведаў,
звычайна аб'яднаных агульнай тэмай. Літа- вінаграду як галіна раслінаводства. 2. Раздзел
ВШЬЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
сельскагаспадарчай навукі аб развядзенні віратурная в. Музычная в.
Аздабленне ў выглядзе невялікага малюнка,
ВІЛА, -ы, мн. -ы, віл, ж. Багаты дом з са- наіраду.
арнамента на загаловачным лісце кнігі, у паВІНАГРАДЗІНА, -Ы, МН. -Ы, -ДЗІН, Ж.
дам, паркам (звычайна загарадны).
чатку або канцы раздзела. || прым. віньетачны,
Ягада
вінаграду.
||
памянш.
вінаградзінійі,
-і,
ВІЛАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Кугок каля
-ая, -ае.
печы, дзе стаяць вілкі, качарга i іншыя ку- ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ВІР, -у, М у віры, мн. віры, -оў, м. 1. КруВІНАГРАДНІК, -у, МН. -І, -аў, м. Участак,
хонныя прылады; качарэжнік. 2. Дзяржанне,
гавы, лейкападобны рух вады на рацэ, які
засаджаны вінаградам, вінаградная планта- ўзнікае
ручка вілак, якімі дастаюць гаршкі з печы.
ад сутыкнення сусірэчных плыней. В.
ВІЛКА, -І, ДМ -ЛЦЫ, МН. -І, -лак, ж. 1. На- цыя. || прым. вінагралнікавы, -ая, -ае.
падзей (перан.). 2. Глыбокае месца ў рацэ, з
ВІНАКЎР,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Той,
хто
зайзва розных дэталей, прыстасаванняў з раздвоямай, дзе адбываецца завіхрэнне плыні. 0 У
еным канцом. Штэпсельная в. 2. Такое стано- маецца вінакурэннем.
віру на калу (разм.) — 1) пра няўстойлівае,
ВІНАКУР^ННЕ,
-я,
н.
Вьггворчасць
спірту
вішча пры стральбе, калі адзін снарад падае
нялэўнае жыццё; 2) далёка, невядома дзе.
i
гарзлкі
са
збожжа,
з
бульбы,
буракоў
i
інш.
бліжэй, a другі далей ад цзлі (спец.). Узяць
Хоць у вір галавой (разм.) — пра цяжкае,
||
прым.
вінакурны,
-ая,
-ае.
В.
завод.
бязвыхаднае t становішча. || памянш. вірок,
батарэю ў вілку. || прым. вілачны, -ая, -ае (да
ВІНАРОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст -ока, мн. -рю, -ркоў, м. || прым. віравы, -ая,
1 знач.).
па
вінаробству.
-ое. Віравая вада.
ВІЛКІ, -лак. 1. Доўгая драўляная ручка з
ВІНАРОБСТВА, -а, н. Выраб віна з вінаВІРА1, ж. У старажытныя часы: ірашовы
двума металічнымі паўкруглымі рагамі на
штраф за забойства ці калецтва вольнага чаканцы; пры дапамозе гзтай прылады ставяць граду ці іншых ягад i t пладоў. || прым. вілавека.
у печ i вымаюць з печы гаршкі, чыгункі. 2. наробны, -ая, -ае / вішробчы, -ая, -ае.
ВІНАТдКА, -і, ДМ -тэцы, мн. -і, -тэк, ж.
ВІРА2, выкл. У мове будаўнікоў, партовых
Toe, што i вілы. || прым. шлачны, -ая, -ае.
ВІЛЫ, -аў. Сельскагаспадарчая прылада ў Збор калекцыйных він. || прым. вінжіэчны, ірузчыкаў i інш.: падымай уверх!; проціл. май-ая, -ае.
на.
выглядзе некалькіх доўгіх зубоў на доўгім
ВІРАВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -\, -нак, ж.
ВІНАЧЗРП, -а, мн. -ы, -аў, м. У старажыдзяржанні. Віламі па вадзе пісана (пра што-н.
тнасці: службовая асоба, якая загадвала він- Toe, што i чайнворд. || прым. віравшчны, -ая,
мала магчымае). || прым. вілавы, -ая, -ае.
ВІЛЬГАТНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; не- нымі склепамі, разлівала i разносіла пітво на -ае.
ВІРАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -руе; незак.
зак. Рабіць вільготным. Паветра пад вечар банкетах.
ВІНЕГРЙТ, -у, М -ірэце, мн. -ы, -аў, м. 1. Утвараць віры, круціць, бурліць. Bada віруе ля
вільгатнее. || зак. звільгатвець, -ее / павільгатХалодная страва, прыгатаваная з дробна на- камянёў. Жыццё віруе вакал (перан.). || наз. вівець, -ее.
равшне, -я, н.
ВІЛЬГАЦЬ, -і, ж. Сырасць, вада, якая рэзаных кавалачкаў агародніны, мяса ці
1
, -у, МН. -Ы, -оў, м. (спец.). 1. Пазмяшчаецца ў чым-н. Паветра насычана віль- рыбы, яек з соусам, алеем i воцатам. 2. перан. лётВІРАЖ
самалёта
з крэнам па кругу або паварот
Сумесь
разнастайных
думак
i
паняццяў.
У
гагаццю.
па крывой аўтамабіля, веласіпеда. Крутыя віВІЛЬГОТНАСЦЬ, -і, ж. Наяўнасць віль- лаве в. (усё перамяшалася, мешаніна розных ражы. 2. У вела- i мотаспорце: нахілены пагаці. В. глебы, паветра. || прым. вільготнасны, поглядаў, думак; разм.). || прым. вінегрэтны, варот спартыўнай дарожкі. || прым. віражны,
-ая, -ае.
-ая, -ае (спец.). В. рэжым.
-ая, -ае.
ВІННЫ1 гл. вшо.
ВІЛЬГОТНЫ, -ая, -ае. Насычаны вільгацВІРАЖ2, -у, м. (спец.). Хімічны раствор, у
ВІННЫ2, -ая, -ае; в'інен, в'інна (разм.).
цю, мокры, сыры. Вільготная зямля.
якім прамываюць аддрукаваны фатаграфічны
Toe, што i вінаваты (у 1 i 3 знач.).
ВІЛЬЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Верхні стык
BIHÓ, -а, мн. віны, він, н. Алкагольны здымак для надання яму пэўнага колеру. ||
двух бакоў страхі; канёк. || прым. вільчыкавы, напітак, прыгатаваны з ягад, садавіны. Чырво- прым. віражны, -ая, -ае.
-ая, -ае.
нае в. Вінаградныя віны. Сталовае в. || памянш. ВІРЛАВОЮ, -ая, -ае. 3 вялікімі лупатымі
.
ВІЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1. чым. вінцо, -а, н. (разм.). || прым. вшны, -ая, -ае. В. вачамі. I наз. вірлавокасць, -і, ж.
ВІРЛІВЫ, -ая, -ае. Бурлівы, бурны, неспаХістаць, паварочваць з боку ў бок. В. хва- пах. В. склеп. O Вінныя ягады — сушаныя
койны. В. паток. Вірлівая маладосць (перан.).
стом. 2. Рухацца па звілістай лініі або рабіць плады фігавага дрэва.
крутыя павароты. Дарога віляла паміж скал. 3.
ВІНОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто ві- || наз. вірлівасць, -і, ж.
BIPÓK, -рка, мн. -рю, -ркоў, м. 1. гл. вір.
перан. Вагацца ў разважаннях, ухіляцца ад наваты ў чым-н., хто з'яўляецца прычынай,
прамога адказу (разм.). Трэба гаварыць праўду, крыніцай чаго-н. В. бедства. В. урачыстасці 2. Прылада для звівання нітак у клубок.
ВПТУОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто даa не в. || аднакр. вільнуць, -ну, -неш, -не; (жарт.). І| ж. віноўніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
-нём, -няце, -нуць; -ні (да 1 i 2 знач.)- | наз.
ВІНТ , -а, М -нце, мн. -ы, -оў, м. Частка сканала валодае тэхнікай свайго мастадтва, a
вілянне, -я, н.
рухавіка парахода, самалёта i пад. у выглядзе таксама наогул сваёй справы.
ВЕРТУОЗНЫ, -ая, -ае. Уласцівы віртуозу,
ВІНА, -ы, мн. віны i (з ліч. 2, 3, 4) віны, лопасцей, замацаваных на вале. || прым. вінтэхнічна дасканалы. Віртуознае выкананне. ||
він, ж. 1. Нядобры ўчынак, правіннасць. Ра- тавы, -ая, -ое.
наз. віртуознасць, -і, ж.
зумець сваю віну. Даказаць віну. 2. адз. ПрыВІНТ2, -a, М -нце, м. Род карцёжнай
ВІРУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Найдрабнейшая
чына, крыніца чаго-н. (неспрыяльнага). Па гульні.
няклетачная часціца, што размнажаецца ў
чыёй-н. віне (г.зн. з-за каго-н.).
ВІНТАМАТОРНЫ, -ая, -ае. Пра лятальны жывых клетках i выклікае заразнае захворванВШАВАЛЬНЫ: вінавальны склон — апарат: які рухаецца пры дапамозе матора i
не. В. шаленства. В. індывідуалізму (перан.). Ц
склон, які адказвае на пытанне каго-што?
вінта (прапелера). В. самалёт. Вінтаматорная прым. вірусны, -ая, -ае. В. грып.
ВІНАВАТЫ, -ая, -ае; -ват, -а. 1. Які пра- авіяцыя.
ВІРУСАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел мікрабіявініўся ў чым-н., зрабіў злачынства. Прызнаць
ВІНТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, мн. -і, -товак, логіі, які вывучае вірусы. || прым. вірусавінавашым. В. ў крадзяжы. Я вінавата перадж. Ружжо са спіральнай нарэзкай у канале лалчны, -ая, -ае.
вамі. 2. поўн. ф. Які выяўляе ўсведамленне ствала. В. з аптычным прыцэлам. || прым. він- ВІРЫСТЫ, -ая, -ае. У якім многа віроў.
сваёй віны. В. голас. Вінавата (прысл.) пагля- товачны, -ая, -ае.
Вірыстая рака. || наз. вірыстасць, -і, ж.
дзець. 3. Які вінен каму-н., мае доўг. Я яму в.
ВІНШАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
ВІРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцца; нетрыццаць рублёў. || наз. вінаватасць, -і, ж.
хто віншуе каго-н., прыходзіць з віншаван- зак. 1. Круцііша, утвараць віры (пра ваду).
ВШАВАЦІЦЦА, -вачуся, -вацішся, -ваціцнем. || ж. вішпавальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || Вада вірылася вакол вярбы. 2. перан. Паяўляцца; незак. Дакараць сябе, прызнаючы якую-н.
ца ў вялікай колькасці, бесперапыннай чаравіну, каяцца. || зак. павінаваціцца, -вачуся,
ВІНШАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які ўтрымлівае дой. Думкі вірацца ў галаве.
-вацішся, -ваціцца.
віншаванні. Віншавальная паштоўка.
ВІРЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць; незак.
ВІНАВАЦІЦЬ, -вачу, -ваціш, -ваціць; неВІНШАВАЦЬ, -шую, -шуеш, -шуе; -шуй; Toe, што i віраваць.
зак., каго. Абвінавачваць, лічыць вінаватым; -шаваны; незак., каго з чым. Вітаць з выпадку
ВІСЕЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, паасуджаць. Ва ўсім вінаваціў толькі другіх.
чаго-н. прыемнага, радаснага. В. са святам, з вешаны на вісельні. 0 Гумар вісельніка —
ВШАГРАД, -у, М -дзе, м. Павойная паў- юбілеем. | зак. павішпаваць, -шую, -шуеш, вельмі змрочны гумар.
днёвая кустовая расліна з салодкімі буйнымі -шуе; -шуй; -шаваны. || наз. віншавшше, -я, н.
ВІСЕЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень / -льняў, ж.
ВІНЫ, -аў, адз. в'іна, -ы, ж. Масць у Два слупы (або слуп) з перакладзінай — прыягадамі, a таксама ягады гэтай расліны, якія
ідуць у ежу i на выраб віна. || прым. віна- ігральных картах, тое, што i пікі. || прым. стасаванне для пакарання смерцю праз павешанне, шыбеніца. || прым. шсельны, -ая, -ае.
градны, -ая, -ае. В. сок.
віновы, -ая, -ае.
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цей. Вітаю вас! 2. перан. Ухваляць, выказваць
адабрэнне чаго-н. В. прапанову. 3. Віншаваць.
В. з надыходзячым святам. || зак^ павітаць,
-аю, -аеш, -ае / прывітжць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. вгпшне, -я, н.
ВІСЁЦЬ, вішу, вісіш, віс'іць; вісім, вісше,
ВІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, м. Скрувісяць; вісі; незак. 1. Будучы прымацаваным чаны лазовы ці бярозавы дубец, якім прывяда чаго-н., знаходзіцца ў вертыкальным ста- зваюць, прымацоўваюць што-н. || прым. вітжновішчы без алоры. Люстра вісіць над сталом. Аб'ява вісіць на дзвярах. Капялюш вісіць чны, -ая, -ае.1
ВГГКОВЫ , -ая, -ае. Здольны абвівацца
на вешалцы. Самалёты вісяць над полем бою
(перан.: лятаюць, кружачыся). Сукенка з вакол чаго-н.. павойны. Вітковыя расліны.
ВГГКОВЬГ гл. віток.
аднаго боку вісіць (спадае, не аблягае фігуру).
ВГТОК, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. 1. Адзін
В. у паветры (перан.: знаходзіцца ў няпэўным
становішчы). В. на тэлефоне (перан.: часта i абарот спіралі. В. спружыны. 2. Toe, што надоўга гаварыць па тэлефоне; разм.). 2. Выда- віта ў выглядзе спіралі. В. абмоткі. 3. Пры
вацца, выступаць уперад якой-н. сваёй ча- палёце: адзін абарот на арбіце. В. касмічнага
сткай, навісаць. Скапа вісела над дарогай. карабля вакол Зямлі. || прым. вітковы, -ая, -ае.
ВПТАЖ, -а, мн. -ы, -оў, м. Узор са шкла
Бяда вісела над галавой (перан.). 0 Вісець над
каркам (разм.) — дакучаць каму-н. Вісець на рознага колеру (у вокнах, дзвярах). || прым. віваласжу (разм.) — знаходзіцца ў небяспечным тражны, -ая, -ае.
ВГГРЬІНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж. Месца за
становішчы. Вісець на карку (разм. неакном магазіна, зашклёная шафа або скрынка
адабр.) — быць на ўтрыманні ў каго-н.
ВІСК, -у, мн. -і, -аў, м. Высокі пранізлівы для паказу розных тавараў. Вітрыны макрык, a таксама падобны гук, утвораны газінаў. || прым. вНрынны, -ая, -ае.
ВГГЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
якім-н. прадметам. В. парасяці. В. пілы.
ВІСКАТ, -у, М -каце, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Прыстасаванне, на якое намотваюць
пражу.
(разм.). Toe, што i віск.
ВІХАР гл. віхор1.
ВІСКАТАЦЬ, -качу, -кочаш, -коча; -качы;
незак. (разм.). Пранізліва крычаць, утвараць
ВІХЛЙВЫ, -ая, -ае (разм.). Які хістаецца з
высокія пранізлівыя гукі.
боку ў бок у часе руху. Віхлявая паходка.
ВІСКІ, нескл., н. Моцная англійская i
ВІХЛЙСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які хістаамерыканская гарэлка.
ецца з боку ў бок (пра чалавека i яго рухі). 2.
ВІСКЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Пранізлівы, з ві- Звілісты, пакручасты. Віхлястыя сцежкі.
скам. В. крык. 2. Які часта вішчыць. Вісклівае
ВІХЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак.
парася. || наз. вісшішасць, -і, ж.
(разм.). Рухацца, хістаючыся з боку ў бок. В.
ВІСКНУЦЬ гл. вішчаць.
пад цяжарам ношы.
BICKÓ3A, -ы, ж. 1. Студзяністая клейкая
ВІХЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. (разм.).
цэлюлозная маса, з якой вырабляецца штуРухацца няроўна, хістаючыся з боку ў бок.
чны шоўк, цэлафан i пад. 2. Штучны шоўк. || Кола віхляе. В. пры хадзьбе.
прым. віскозны, -ая, -ае. Віскознае валакно.
ВІХОР1 i ВІХАР, віхру, мн. віхры, віхрау,
ВІСЛАВЎХІ, -ая, -ае. 3 абвіслымі вушамі. м. Імклівая кругавая плынь ветру. Снежны в.
В. сабака. || наз. віславухасць, -і, ж.
В. падзей (перан.). Імчацца віхрам (прысл.). ||
ВІСМУГ, -у, М -муце, м. Хімічны эле- прым. віхравы, -ая, -ое.
мент — крохкі серабрыста-белы метал. ||
ВІХОР^, -хра, мн. -хры, -хроў, м. Узнятая
прым. вісмутавы, -ая, -ае.
ўверх пасма валасоў. Прыгладзіць віхры.
ВІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; віс, -сла /
ВІХРАСТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 віхрамі. В.
віснуў, -нула; -ні; незак. 1. Апускацца ўніз, хлапчук.
прымаючы вісячае становішча, звісаць. ВаВІХРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцца;
ласы віснуць на лоб. Туман вісне (перан.) над
балотам. 2. перан., на кім, таксама віснуць на незак. Узнімацца, кружыцца віхрам. Віхрыцца
шыі ў каго. Ліпнуць да каго-н. (разм.). Дзеці пыл.
ВІХЎРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Бура, завітак i віснуць на ім. || зак. пашснуць, -ну,
-неш, -не; -в'іс, -сла / -віснуў, -нула; -ні і руха (разм.). 2. Імклівы віхравы рух (паэт.). ||
завіснуць, -ну, -неш, -не; -віс, -сла / -віснуў, прым. віхурны, -ая, -ае.
ВІЦІНА, -ы, мн. -ы, -ц'ін, ж. 1. Прут, ду-нула; -ні.
ВІСТ, -a, М -сце, м. Род карцёжнай гульні. бец. 2. зб. Скручаная лаза, якой вяжуць
ВІСУС, -а, мн. -ы, -аў, мн. (лаянк.). Сва- плыты.
ВІЦМУНДЗІР, -а, мн. -ы, -аў, м. У дарэвольнік, гарэза, распуснік.
ВІСЙЧЫ, -ая, -ае. Прыстасаваны так, каб валюцыйнай Расіі: форменны сурдут цывільных чыноўнікаў. || прым. віцмуцдзірны, -ая,
вісець. В. замок. В. мост.
-ае.
ВГГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Звязаны з прывітанВІЦЦА, уюся, уешся, уецца; уёмся, уяцеся,
нем. В. паклон. В. жэст.
ВГГАМІН, -у, мн. -ы, -аў, м. Арганічнае уюцца; в'іўся, вілася, вілося; в'іся; незак. 1.
Расці завіткамі. Хмель уецца вакол дрэва. Варэчыва, неабходнае для нармальнай жыішядзейнасці жывых арганізмаў, a таксама прэ- ласы ўюцца. 2. Рабіць звілістыя рухі або мець
парат, які ўтрымлівае такія рэчывы. || прым. звілісты напрамак. Паміж гор вілася рэчка. 3.
вітамінньі, -ая, -ае, вггамшавы, -ая, -ае / віта- Лятаючы, кружыцца. Пчолы ўюцца роем.
ВІЦЬ, ую, уеш, уе; уём, уяце, уюць; віў,
мінозны, -ая, -ае. Вітамінная (вітамінавая)
віла, віло; ві; віты, што. Вырабляць, скручвалабараторыя. Вітамінозны тлушн.
ВГГАННЕ, -я, н. 1. гл. вітацца, -ць. 2. мн. ючы, сплятаючы або плетучы. В. вяроўкі. В.
-і, -яў. Прывітанне. Слаць в. || прым. вітальны, вянкі. В. гняздо. 3 ветру вяроўкі в. (перан.: га-ая, -ае. В. паклон.
варыць што-н. беспадстаўнае, выдумляць). ||
ВГГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. зак. звіць, саўю, саўсш; саўе; саўём, саўяце,
Вітаць адзін аднаго пры сустрэчы. В. за руку. саўюць; звіў, звіла, звіло; зві; звіты. || наз. віц|| зак. павітацца, -аюся, -аешся, -аецца / пры- цё, -я, н.
штацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. вгпшне,
ВІЦЭ-... Першая частка складаных слоў са
-я, н.
значэннем намеснік, напр. віцэ-губернатар,
ВГГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што. віцэ-консул, віцэ-прэзідэнт.
1. Звяртацца да каго-, чаго-н. з прывітаннем.
ВІЦЭ-АДМІРХл, -а, мн. -ы, -аў, м. Другое
В. знаёмага. В. дэлегатаў канферэнцыі. В. гас-адміральскае званне, a таксама асоба, што
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носіць гэта званне. || прым. віцэ-адміральскі,
-ая, -ае.
ВІЦЯЗЬ, -я, мн. -і, -яў, м. У Старажытнай
Русі: храбры воін, асілак. Слаўныя віцязі.
ВІЧАНШІЧА, -а, н. Поле, з якога сабралі
ўраджай вікі.
ВППНЁЎКА, -і, ДМ -нёўцы, мн. -і, -нёвак,
ж. Вішнёвая наліўка або настойка.
ВІШНЯ, -і, мн. -і, -шань, ж. Садова-ягаднае дрэва з сакавітымі ядомымі цёмна-чырвонымі костачкавымі пладамі, a таксама плод
гэтага дрэва. || памянш. вішанька, -і, ДМ
-ньцы, мн. -і, -нек, ж. || прым. вішнёвы, -ая,
-ае. Вішнёвае варэнне. В. колер.
ВІІПНЙК, -у, м., зб. Вішнёвыя дрэвы, вішнёвы зараснік.
ВІШЧАЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць;
-шчым, -шчыце, -шчаць; -шчы; незак. Віскліва крычаць, утвараць віск. Парася вішчыць. Піла вішчыць. \\ аднакр. шсклуць, -ну,
-неш, -не; -ні. || наз. вішчанне, -я, н.
ВІЯДЎК, -а, мн. -і, -аў, м. Мост над ярам,
цяснінай або цераз дарогу, чыгунку. || прым.
віядучны, -ая, -ае.
ВІЯЛАНЧЭЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў,
м. Музыкант, які іграе на віяланчэлі. || ж. віяланчэлістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ВІЯЛАНЧ&ІЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Чатырохструнны смычковы музычны інструмент, сярэдні па рэгістру i памерах паміж скрыпкай i
кантрабасам. || прым. віялалчэльны, -ая, -ае.
ВО, часц. ўказальная (разм.). 1. Ужыв., калі
трэба паказаць што-н., звярнуць увагу на
што-н. Во, рыбіна плёснула. Кладзі ўсё гэта во
сюды. 2. Ужыв., калі трэба выказаць здзіўленне, задавальненне або незадавальненне, абурэнне. Во малайцы, што прыехалі. Во, што
яны mym натварылі! 3. Ужыв. пры пытальных
i адносных займенніках i прыслоўях, калі
трэба акцэнтаваць на нечым увагу. Вы мне во
што скажыце, даражэнькія. 4. Ужыв., калі
трэба пацвердзіць сказанае некім. Во бачыш, i
Аляксей табе тое самае кажа. 5. Ужыв., калі
трэба падвесці вынік сказанаму. Во як бывае.
б. у знач. выкл. Ужыв. для ўзмацнення эмацыянальнай афарбоўкі сказа. Во мароз дык мароз!
ВОБАД, -а, М -дзе, мн. абады, -оў, м. 1.
Вонкавая частка кола, на якую нацягваецца
шына. 2. Частка некаторых прадметаў, прыстасаванняў у выглядзе кольца, авала. В.
блока. В. тэніснай ракеткі. || памянш. абадок,
-дка, мн. -дю, -дкоў, м. || прым. абодны, -ая,
-ае, абадовы, -ая, -ае / абадочны, -ая, -ае.
ВОБЗЕМЛЮ, прысл. (разм.)- Аб зямлю, на
зямлю. Грымнуўся в.
ВОБЛА, -ы, ж. Невялікая марская прамысловая рыба сямейства карпавых. Вэнджаная
в. || прым. воблавы, -ая, -ае.
ВОБЛАКА, -а, мн. воблакі / аблокі, -аў, н.
1. Вялікая маса згусцелай вадзяной пары ў
атмасферы. Кучавыя воблакі. 2. перан., чаго.
Суцэльная маса лёгкіх часцінак (пылу, дыму)
у паветры. В. пылу. || памянш. воблачкя, -а, мн.
-і, -аў, н. i аблачынка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
-нак, ж. || прым. воблачны, -ая, -ае (да 1
знач.). В. слой.
ВОБЛАСЦЬ, -і, мн. -і, абласцей, ж. 1. Частка якой-н. тэрыторыі, край. В. экватара. 2.
Буйная
адміністрацыйна-тэрытарыяльная
адзінка ў былым СССР, a цяпер у краінах
СНД. Віцебская в. Прыехаць з вобласці. 3. чаго
або якая. Межы, у якіх распаўсюджана
якая-н. з'ява, зона, пояс. В. вечнай мерзлаты.
Азёрная в. 4. чаго або якая. Асобная частка
арганізма, участак цела. В. сэрца. У грудной
вобласці. Абследаваць в. ранення. || прым. абласны, -ая, -óe (да 2 знач.). А. цэнтр.
ВОБЛАЧНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. воблачны. 2.
Наплыў воблакаў. Густая в. Пераменная в.
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ВОБЛАЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. воблака. 2.
ВОДАНАПОРНЫ, -ая, -ае: воданжпорная
Пакрыты воблакамі (пра неба). Воблачнае вежа — рэзервуар для вады, куды яна пастунеба. 3. Хмурны (пра надвор'е). В. дзень. Сён- пае пад напорам i адкуль расцякаецца па воня воблачна (у знач. вык.). || наз. воблачнасць, даправоду.
-і, ж.
ВОДАНЕПРАНІКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не
ВОБМАЦКАМ, прысл. Пры дапамозе до- прапускае вады. Воданепранікальная тканіна. || адпачынку. Узяць чарговы в. Знаходзіцца ў водпуску. Дэкрэтны в.
тыку, абмацваючы. В. ходзяць сляпыя. Ісці в. наз. водавепрашкальнасць, -і, ж.
ВОДРУБ, -а, мн. адрубы, адрубоў, м. Учакаля сцяны.
ВОДАПАД'ЁМШК, -а, мн. -і, -аў, м
ВОБМЕШКА, -і, ДМ -шцы, ж. Toe, чым Гідратэхнічнае збудаванне для пад'ёму вады стак зямлі, які атрьшліваў селянін (у 1906—
1916 гг.) у асабістую ўласнасць пры выхадзе з
абмешваюць корм жывёле (мука, вотруб'е). на вышыню.
Пасыпаць сечку вобмешкай.
ВОДАПАД'ЁМНЫ, -ая, -ае. Прызначаны абшчыны. || прым. адрубны, -ая, -ое. Адрубная
гаспадарка.
ВОБРАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У філасофіі: для падачы вады ўверх. В. механізм.
ВОДСВЕТ, -у, М -свеце, м. Аабітак святла,
вынік i ідэальная форма адлюстравання прадВОДАПАДЗЁЛ, -у, м. Узвышша, якое паметаў i з'яў матэрыяльнага свету ў свядомасці дзяляе басейны нскалькіх рэк. || прым. водаші- водбліск. В. месяца.
ВОДСТУП, -у, мн. -ы, -аў, м. Свабоднае
чалавека. 2. Выгляд, аблічча, якія ўзнікаюць у дзельны, -ая, -ае.
памяці, ва ўяўленні. В. маці. 3. Жывое, нагляВОДАПРАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. месца, якое пахідаецца перад пачаткам радка
днае ўяўленне аб кім-, чым-н. Светлыя во- Сістэма збудаванняу, якая пастаўляе ваду ў напісанага або надрукаванага тэксту. В. у пабразы будунага. 4. У мастантве: абагульненае месцы спажывання. | прым. водапрамдны, натку радка.
ВОЕНАЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ваймастацкае адлюстраванне рэчаіснасці, увасо- -ая, -ае.
бленае ў форму канкрэтнай іцдывідуальнай
ВОДАПРАВОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. сковы або флоцкі начальнік, камандзір (звычайна вышэйшы). Вопытны в.
з'явы. Паэт мысліць вобразамі. 5. У масіацкім Спецыяліст па водаправодных работах.
ВОЖАГ, -а, мн. ажагі, -рў, м. Дзяржальна
творы: тып, характар, створаны пісьмсннікам,
ВОДАПРАНШАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які пра- вілак.
качаргі. || прым. ажаговы, -ая, -ае.
мастаком, артыстам. Вобразы рамана. Артыст пускае праз сябе ваду. || наз. водадрашкжльВОЖЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Невялікі звяувайшоўу в. (ужыўся ў ролю). Стварыць в. ра- насць, -і, ж.
рок з доўгімі вострымі іголкамі на спіне i бабонага.
ВОДАР, -у, м. Прыемны пах, духмянасць. ках. 2. Мужчынская прычоска ў выглядзе коВОБРАЗНЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў сабе В. палёў. || прым. водарны, -ая, -ае.
ратка абстрыжаных стаячых валасоў. Стрыгвобразы, паказвае што-н. у вобразах;
ВОДАРАЗБОРНЫ, -ая, -ае: воддразборш
яскравы, яркі, жывы. Вобразнае абагульненне калонкж — водаправоднае ўстройства з кра- чыся пад вожыка. \\ прым. вожыкавы, -ая, -ае
(да 1 знач.).
ўбачанага. Гаварыць вобразна (прысл.). || наз.нам, размешчанае на дварэ.
ВОЗ, -а, мн. вазы, вазоў, м. 1. Сродак гумбразнасць, -і, ж. В. паэтычнай мовы.
ВОДАРАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Ніжэйшая жавога транспарту, прызначаны для язды i
ВОБЫСК, -у, мн. -і, -аў, м. Афіцыйны вадзяная расліна, у якой адсутнічае падзел на
агляд каго-, чаго-н. з мэтай знайсці што-н. сцябло, ліст i корань. Сажалка зарасла вода- перавозкі грузаў, калёсы. Класці сена на в. 2.
Нагружаныя паклажай калёсы, сані i пад., a
забароненае, недазволенае i пад. Зрабіць в. расцямі. || прым. водарасцевы, -ая, -ае.
таксама колькасць таго, што можа змясцішха
Знайсці пры вобыску. || прым. абыскны, -ая,
ВОДБЛІСК, -у, мн. -і, -аў, мн. Ззянне на павозцы. Везці в. сена. В. дроў. Што з воза
-ае.
адбітага святла, бляск. На вершапінах дрзў ўпала, тое прапала (прыказка). Цэлы в. навін
ВОГНЕ... Першая частка складаных слоў, мігцелі водбліскі пажару. В. слаеы (перан.).
(перан.: вельмі многа). Вазамі вазіць (надта
якая азначае: які мае адносіны да агню, напр.
ВОДГУК, -у, мн. -і, -аў, мн. 1. Адбіццё многа). Цягнуць в. (перан.: выконваць^ усю
вогнетрывалы, вогнеўстойлівы.
гуку, водгулле, рэха. 2. Слабы гук, які да- асноўную работу). || прым. вазаш, -ая, -óe.
ВОГНЕНЕБЯСІШЧНЫ, -ая, -ае. Які лёг- носіцца здалёку. В. страляніны. 3. перан. СпаВОЗЕРА, -а, мн. азёры / (з ліч. 2, 3, 4)
ка загараецца. Вогненебяспечная вадкасць. || чувальныя адносіны, саліддрнасць з чым-н. возеры,
азёр, н. Замкнуты ў берагах вялікі наназ. вогненебяспечнасць, -і, ж.
Знайсці в. у сэрцы. В. на чужое гора. 4. перан., туральны вадаём. Лясное в. || памянш. азярцо,
ВОГНЕННЫ, -ая, -ае. 1. гл. агонь. 2. Toe, чаго. Toe, што з'яўляецца вынікам чаго-н., -а, мн. азёрцы^ i (з ліч. 2, 3, 4) азярцы, азёршто i агнявы (у 1, 2, 3 i 4 знач.). || наз. вогнен- адказам на якія-н. падзеі, з'явы. Водгукі міну- цаў, н. i азярко, -а, мн. азёркі / (з ліч. 2, 3, 4)
насць, -і, ж.
лага.
азяркі, азёркаў, н. || прым. азерны, -ая, -ае.
ВОГНЕПАКЛОННІК, -а, мн. -і, -аў, м.
ВОДГУЛЛЕ, -я, н. 1. Адбіццё гуку, рэха. 2. Палаччына — а. край.
Чалавек, які пакланяецца агню як бажаству. || перан.у чаго. Toe, што i водгук (у 4 знач.). В.
BÓ3KA гл. вазіць.
ж. вогнепажлонніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. вайны.
BÓ3HIK, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто кіруе
вогнешйшонніцкі, -ая, -ае.
ВОДДАЛЬ. 1. прысл. На некаторай адлс- запрэжанымі коньмі, рамізнік, фурман. 2.
ВОГНЕПАКЛОНСГВА, -а, н. Культ агню гласці. Хата стаяла в. 2. прыназ. з Р. Ужыв. Той, хто займаецца возніцтвам. || прым.
як адна з форм першабытнага абогатварэння пры абазначэнні прадмета, гтункта i пад., у возніцкі, -ая, -ае.
прыроды. || прым. вогнепаклонтцігі, -ая, -ае.
адносінах да якога вызначаецца месца знахоВОЗНІЦТВА, -а, н. Промысел па перавоВОГНЕТУШЬІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. джання, становішча каго, чаго-н. В. дарогі зцы коньмі каго-, чаго-н. Займацца
Спецыяльны апарат для тушэння невялікага стаяла вёска.
возніцтвам. || прым. возшцкі, -ая, -ае.
пажару.
ВОДЗЫЎ, -зыву, мн. -зывы, -зываў, м. 1.
ВОЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў. м. 1. Той, хго
ВОППК, -у, м. (разм.). Хвароба, якая су- Думка, меркаванне з ацэнкай каго-, чаго-н. займаецца перавозам грузаў на калёсах; вазак.
праваджаецца высыпкай на губах, твары.
В. на манаграфію. 2. ,Сакрэтнае ўмоўнае 2. Toe, што i вознік (у 1 знач.). || прым.
ВОГНППЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Распале- слова, якое з'яўляецца адказам на пароль.
возчыцкі, -ая, -ае.
ная куча ламачча, дроў; агонь. Грэцца каля
ВОДКУП, -у, м. У дарэвалюцыйнай Расіі:
ВОШ, -а, мн. -ы, -аў, м. (высок.). Той, хто
вогнішна. 2. Месца, дзе гарэў агонь. || прым. права на спагнанне дзяржаўных падаткаў, на змагаецца з ворагам, ваеннаслужачы, баец.
вогнішчавы, -ая, -ае.
манапольнае вядзенне гацдлю, якое перадава- Воін беларускай арміі. Адзін у полі не в. (гтрыВОДА... (а таксама вада...) Першая частка лася казной прыватным асобам за ірашовы казка).
складаных слоў у знач.: які адносіцца да ўзнос. Вінны в. Аддаць на в. што-н. (перан.: у
ВОШСЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны да
вады, да яе выкарыстання, да дзеянняў сілай поўнае распараджэнне). || прым. адкупны, -ая, ваеннай справы, ваеннай службы. Воінская
вады; пішацца, калі надіск у другой частцы -ое. Адкупная сістэма.
павіннасць. Усеагульны е. абавязак. 2. Уласслова падае не на першы склад, напр. водаваВОДНАЛЬІЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спар- цівы воіну (высок.). Воінская доблесць.
рот, водакарыстанне, воданепранікальны.
тсмен, які займаецца водналыжным спортам.
ВОШСТВА, -а, н., таксама зб. (высок.).
ВОДААДВОДНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
Спаборніцтвы водналыжнікау. || ж. во- Войска, воіны.
для сцёку вады адкуль-н. В. канал.
днілыжнішц -ы, мн. -ы, -ніц.
ВОЙ, выкл. Выказвае пачуццё болю,
ВОДАЗАБЕСПЯЧЗННЕ, -я, н. ЗабеспяВОДНАЛЬІЖНЫ, -ая, -ае. Які мае адно- страху, трывогі, здзіўлення, захаплення, рачэнне вадой. В. горада.
сіны да водных лыж. В. спорт.
дасці. Вой, уцякайма адсюль. Вой, якая ты
ВОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто пра- шчаслівая.
ВОДАЗМЯШЧдННЕ, -я, н. Колькасць
вады, якую выцясняе плаваючае судна. Судна цуе на водным транспарце. 2. Чалавек, які
ВОЙКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
займаецца водным турызмам. Турысты- Вымаўляць, выкрыкваць «вой» || аднакр.
водазмяшчэннем у дваццаць тысяч тон.
воднікі.
ВОДАЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Пра расліны: які
войкн^ць, -ну, -неш, -не; -ні. I в. не nacney. |
добра расце на вільготных, сырых глебах.
ВОДНЫ гл. вада.
наз. войжшше, -я, н.
ВОДПАВЕДЗЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Рэзкі адВОДАЛЯЧЗБНІЦА, -Ы, МН. -Ы, -НІЦ, Ж.
ВОЙСКА, -а, мн. -і, -аў, н. Узброеныя сілы
каз на беспддстаўнае абвінавачванне. Суровая дзяржавы або частка ix. Сухапутныя войскі. ||
Спецыяльная ўстанова для водалячэння.
ВОДАЛЯЧЭННЕ, -я, н. Сістэма лячэння в.
прым. вайсковы, -ая, -ае. Вайсковыя злучэнні.
хворых воднымі працэдурамі. || прым. водаВОДПУСК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. гл. адt BÓKA, -a, MH.f вочы, вачэй i (з ліч. 2, 3, 4)
лячэбны, -ая, -ае.
пусціць. 2. Часовае вызваленне ад працы для вокі, вок, Д вачам, Т вачамі i вачыма, М на
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BÓKJIIK, -у, мн. -і, -аў, м. Выгук, словы,
якімі аклікдоць. Радасны в.
ВОКЛІЧ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Слова ці выгук, вымаўленыя з моцным пачуццём. 2. Toe,
што i воклік. «3 лесу даносіўся в.: — Сяргей!
вачах, н. 1. Орган зроку, a таксама сам зрок.
ВОКНЫ гл. акно.
Левае в. Блакітныя вочы. Хвароба ванэй. ВеВОКРЫК, -у, мн. -і, -аў, м. Рэзкі гучны
рнае в. Вочы загарэліся на што-н. (вельмі заха- вокліч з загадам, паірозай.
целася мець што-н.). 3 завязанымі вачамі (неBOJI, вала, мн. валы, -оў, м. Кастрыраваны
абачліва, нераздумваючы). Падняць вочы (паглядзець уверх або знізу ўверх). Рабіць вялікія бык, якога скарыстоўваюць на сельскагаспавочы (здзіўляцца). Ісці куды вочы глядзяць (ісці дарчых работах. Працуе як чорны в.(перан.:
абы-куды, без пэўнай мэты). Закрыць вочы вельмі многа, без стомы). || прым. валовы, -ая,
каму (перан.: прысутнічаць пры чыёй-н. -ае. Валовая скура.
BÓJIABA, -а, н. Хімічны элемент, мяккі
смерці). Паганае в. (у забабонах: позірк, які
прыносіць няшчасце). 2. перан., толькі адз. коўкі метал серабрыста-белага колеру. || прым.
Здольнасць бачыць, набытая ў працэсе жыц- алявяны, -ая, -ае.
BÓJIAK, -у, м. Участак паміж дзвюма суцёвага вопыту. Бывалае в. Звыклае в. Гаспадарнае в. 0 Гладзець вачамі каго або чыімі на днаходнымі рэкамі, цераз які ў даўнія часы
што — не мець уласнай думкі. іПдаццд ў перацягвалі волакам судна для працягу
•очы — прыцягваць увагу, быць асабліва шляху.
ВОЛАКАМ, прысл. Цягнучы, валочачы па
прыметным. Лезці ў вочы (разм. неадабр.) —
1) старацца быць увесь час на віду, назойліва зямлі. Цягнуць лодку в.
BÓJIAC, -а / -у, мн. валасы, валасоў, м. 1.
маячыць перад вачамі; 2) быць асабліва прыметным. Адвесці вочы каму (разм.) — адцяг- -а. Рагавое ніткападобнае ўтварэнне на скуры
нуць увагу чыю-н. ад чаго-н. Адкрыць вочы чалавека i жывёл (мн. ўжыв. таксама для абакаму на каго-што — паказаць каго-н. у значэння расліннасці ў чалавека). Вырваць
праўдзівым свеце. Зжжрываць вочы на што — сівы в. Кучаравыя валасы. Схапіцца за валасы
знарок не заўважаць чаго-н., пакідаць без (перан.: пра адлюстраванне жаху, крайняга
увагі што-н. Глядзець у вочы чаму (небяс- здзіўлення i пад.). Валасы рваць на сабе (надта
пецы, смерці i пад.) — быць блізкім да злаваць, крыўдаваць на сябе). Да сівых валачаго-н. Вочы б мае ве бачылі (разм.) — пра соў (да старасці). В. у в. (вельмі падобныя). /
што-н. непрыемнае, што не хочацца бачыць. на в. не заснуу (ніколькі не заснуў). 2. -у, зб.
У вочы казаць (сжязаць) — казаць (сказаць) Расліннасць на целе жывёлы (ужыв. ддя роадкрыта, прама. Чортава вокя (разм.) — зньос тэхнічных мэт). Конскі в. || памянш. вавельмі глыбокае, бяздоннае месца на балоце. лжсок, -ска,лш. -CKJ, -скоў, мн. \\ прым. валаЯк вока схопіць або як вокам ахапіць сяны. -ая, -óe. Валасяное покрыва. В. матрац.
(разм.) — колькі можна ўбачыць, як толькі
ВОЛАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. У Стадалёка бачыць вока. Як вокам маргнуць ражытнай Русі: мясцовасць, падларадкаваная
(разм.) — пра вельмі хуткае дзеянне. У вочы адной уладзе. 2. Адміністрацыйна-тэрытарыне бічыў каго (разм.) — ніколі не бачыў яльная адзінка, падраздзяленне ўезда ў селькаго-н. За вочы (гаварыць) (разм.) — завоч- скай мясцовасці Расіі^ i >J СССР да раянірана, у адсутнасць. Hi вока (разм.) — пры- вання. || прым. валасны, -ая, -óe.
блізна, без дапамогі вымяральных сродкаў. 3
BÓJIAT, -a, М -лаце, мн. -ы, -аў, м. Асілак,
вока ш аокж або вокя на вока — сам-насам. велікан. Магутны e. В. літаратуры (перан.)3 п'яных вачэй (разм.) — у стане ал'янення.
ВОЛАТАУСКІ, -ая, -ае. Які мае адносіны
Упасці (укінуцца) у вока (разм.) — за- да волата. Волатауская сіла.
помніцца, спадабацца. Адбіраць вочы — асляВОЛЕВЫЯЎЛЕННЕ, -я, н. (кніж). Выкапляць (пра веснавое сонца). Берагчы як зрэн- званне сваёй волі, жадання. Свабоднае в. выку вока — пільна сачыць, уважліва ахоўвадь баршчыкаў.
што-н. Вачэй не зводзіць з каго-чаго
ВОЛЫ, -ая, -ае (разм.). Вільготны, сыры.
(разм.) — вельмі захапляцца кім-, чым-н. Волкая ноч. || наз. волкжсць, -і, ж.
Вачэй не пжказваць (разм.) — пазбягаць суВОЛЬНААДПЎШЧАНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
сірэчы. Глянуць адным вокжм (разм.) — няў- Даўней: раб ці прыгонны, адпушчаны на
важліва, хутка прачытаць што-н. Мець вока волю.
на каго (разм.) — таіць злосць на каго-н.
ВОЛЬНААДПЎШЧАНЫ, -ая, -ае. Даўней:
Хоць вока выкялі (разм.) — пра начную цемнату. Хоць пальцям у вожж (разм.) — пра гу- адпушчаны на свабоду (пра раба, прыгонстую цемру. || памянш. вочкж, -а, мн. -і, -чак, нага).
ВОЛЬНАЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Які вызначан. (да 1 знач.), мн. таксама вачаняты, -нят (да
1 знач.; разм.). Строіць вочкі каму-н. (ка- ецца свабодалюбствам, імкнецца да волі.
кетнічаць з кім-н.)- || прым. вочны, -ая, -ае (да Вольналюбівыя народы. || наз. валышлюбства,
-а, н.
1 знач.).
ВОЛЬНАНАЁМНЫ, -ая, -ае. 1. Які працуе
ВОКАМГНЁННЕ, -я, н. Вельмі кароткі або выконваецца па вольнаму найму. В. рапрамежак часу, імгненне.
бочы. 2. Які працуе ў ваенным ведамстве, але
ВОКАМГНЁННЫ, -ая, -ае. Які адбываец- не з'яўляецца ваеннаслужачым. В. персанал.
ца на працягу вельмі кароткага часу, у адзін
ВОЛЬНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл. вомомант. Вокамгненная ўспышка. || наз. вокам- льны. 2. Свабода, незалежнасць. Барацьба за
гненнасць, -і, ж.
в. 3. Бесцырымоннасць, фамільярнасць у паBÓKIC, -у, м. (спец.). У хіміі: злучэнне водзінах, развязаннасць. Залішняя e. у абыхозлементаў сярэдняй ступені акіслення з джанні. 4. Ацступленне ад агульных правіл,
кіслародам. В. вугляроду (чадны газ). || прым. ад нормы ў чым-н. Паэтычная в.
юкісны, -ая, ае.
ВОЛЬНАЯ, -ай, ж. Даўней: дакумент, які
ВОЮСЕЛ, -слу, мн. -слы, -слаў, м. (спец.). выдаваўся прыгоннаму пры вызваленні ад
Рэчыва, якое ўяўляе сабой злучэнне хімічнага прыгоннай залежнасці. Даць вольную.
элемента з кіслародам. Прыродныя вокіслы.
ВОЛЬНІЦА, -ы, ж. 1. Свабода, незалеВОКЛАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. жнасць (разм.). 2. Даўней: беглае на1. Цвёрдая, звычайна з кардону папка, у сельнііггва, пераважна прыгонныя сяляне,
якую ўстаўлена кніга. Каленкоравая в. 2. Па- якія асядалі на ўскраінах Маскоўскай дзярпяровая абгортка кнігі, сшытка. || прым. жавы i дамагаліся сваёй незалежнасці. Казавокладачны, -ая, -ае. В. кардон.
цкая в.

ВОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Свабодны, незалежны. Вольныя людзі. Вольная праца. 2. Свабодны, нічым не абмежаваны. Вольнае жыццё.
В. вецер. Вольнаму воля (пра чалавека, які
можа паступаць па свайму меркаванню). 3.
Нікім, нічым не заняты. Вольнае месца ў вагоне. Вальная пасада (вакантная). Вольная хвіліна. 4. He абмежаваны якімі-н. перашкодамі,
прадметамі, бязмежны; які знаходзіцца на
свабодзе. В. акіян. В. ход. 5. He абмежаваны
якімі-н. правіламі, законам. В. продаж сельскагаспадарчых прадуктаў. б. Нястрыманы,
які выходзіць за межы прынятых норм. Вольнае абыходжанне. 7. Свабодалюбны. Вольная
думка, натура. 8. He заціснуты, не замадаваны ў чым-н. В. канец вяроўкі. O Вольныя
рухі або практыкявашгі — гімнастычныя
практыкаванні без прылад. Волыш верш —
разнастайны, звычайна ямбічны верш. Вольныгорад— самастойны горад-дзяржава ў сярэднія вякі. Волыш пераклад — не літаральны пераклад. Вольны стыль — у спартыўных спаборніцтвах: стыль плавання, які
выбірае сам плывец. Пж волышму шйму — аб
службе неваенных у ваеннай установе. || наз.
волышсць, -і ж. (да 2, 5 i 7 знач.).
ВОЛЬТ1, -a, М -льце, м. (спец.). 1. У манежнай яздзе: круты кругавы паварот налрава
або налева, які выконваецца адным коннікам
ці групай ix адначасова. 2. У фехтаванні:
ухіліцца ад удару праціўніка.
ВОЛЬТ2, -a, М -льце, м. Адзінка электрычнага напружання i электрычнай сілы.
ВОЛЬХА, -і, ДМ -льсе, мн. -і, -аў, ж.
Лісцевае дрэва сямейства бярозавых, якое pacue ў сырых месцах. || прым. альховы, -ая, -ае.
ВОЛЯ, -і, ж. 1. Здольнасць ажыццяўляць
свае жаданні, пастаўленыя перад сабой мэты.
Сіла волі. Выхаванне волі. 2. da чаго. Свядомае
імкненне да ажыццяўлення чаго-н. В. da перамогі. 3. Жаданне, патрабаванне. Дыктаваць
сваю волю. Апошняя в. (запавет). 4. Улада,
права. Гэта ў тваёй волі. Ваша добрая в. або
в. ваша (рабіце, як лічыце патрэбным). На
волю лё'су (без падтрымкі, дапамогі, нагляду).
5. Свабода ў праяўленні чаго-н. Даць валю пачуццям. Рукам волі не давай (не біся). 6. Свабода, незалежнасць; проціл. няволя. Змагацца
за волю i незалежнасць народа. 7. Становішча,
пры якім жыццё чалавека, жывёл, птушак не
абмежавана ўмовамі зняволення. Выйсці на
золю. Выпусціць жураўля на волю. 8. Прастор,
прыволле. Tym дзецям в. || прым. валявы, -ая,
-ое (да 1 i 4 знач.). Валявыя рашэнні.
ВОЛЯЙ-НЯВОЛЯЙ, прысл. Незалежна ад
задання, паняволі. Воляй-няволяй прыходзіцца
згадзіцца.
BOH, прысл. i часц. 1. прысл. Прэч, на
двор. Выгнаць з хаты в. 2. часц. Рашучае патрабаванне выбірацца адкуль-н., выходзіць. В.
адсюль!
ВОНКАВЫ, -ая, -ае. 1. Знешні, знадворны. В. выгляд. Вонкавае падабенства. Вонкавая паверхня. 2. Які праяўляецца толькі са
знешняга боку, не закранаючы сутнасці
чаго-н. Твар яго здаваўся вонкава (прысл.)
спакойным. 3. перан. Паказны, паверхневы,
пазбаўлены глыбіні. Пафас гэтых вершаў
толькі в. || наз. вонкявасць, -і, ж.
ВОШС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. апісаць. 2.
Спіс рэчаў, папер i пад., складзены для ўліку.
Інвентарны в. В. архіўных спраў.
ВОПЛЕСЫ, -аў. Алладысменты ў знак
прывітання, адабрэння. Вітаць юбіляра воплескамі.
ВОПРАТКА, -і, ДМ -тцы, ж. Верхняе
адзенне. Цёплая в. Святочная в.
ВОПЫТ, -у, М -пыце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Адлюстраванне ў свядомасці людзей законаў
аб'ектыўнага свету i грамадскай практыкі,
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атрыманае ў выніку ix акгыўнага практычнага астравок, -раўка, мн. -раўкі, -раўкоў, м. \\
пазнання. Пачуццёвы в. 2. Сукупнасць ведаў i прым. астраўны, -ая, -óe (да 1 знач.).
пракгычна засвоеных звычак. Жыццёвы в. В.
ВОСТРЫ, -ая, -ае. 1. Добра навостраны
будаўніцтва. 3. Узнаўленне якой-н. з'явы экс- або з завостраным канцом ці краем. В. нож.
перыментальным шляхам, стварэнне чаго-н. В. канец палкі. 2. Які звужаецца пад канец. В.
новага ў пэўных умовах з мэтай даследаван- нос лодкі. Вострыя насы туфель. В. вугал (By- табе i свята! Вось табе i на або вось табе i
ня, выпрабавання. Хімінныя вопыты. Вопыты ran меншы чым 90°). 3. перан. Праніклівы, раз або вось табе i маеш (разм.) — вокліч з
калекцыянераў. 4. Спроба ажыішявіць што-н., які добра ўспрымае. В. розум. В. зрок. 4. пе- выпадку чаго-н. нечаканага, выказванне
пробнае ажыццяўленне чаго-н. Першы в. ма- ран. Які вызначаецца дасціпнасцю. В. жарт. здзіўлення, расчаравання. Вось так — ужыв.
ладога пісшенніка. Ц прым. вопытны, -ая, -ае В. на язык. 5. перан. Які выразна i моцна ад- пры выказванні пагарды, знявагі. Вось яно
(да 1 i 3 знач.).
чуваецца, праяўляецца. Вострая трывога. 6. што! або вось яно як! — выражэнне здзіўленВОПЫТНЫ, -ая, -ае. 1. гл. вопыт. 2. Які перан. Які моцна дзейнічае на смак ці нюх. ня або ўразумення. Вось яшчэ! (разм.) —
мае вопыт (у 2 знач.). Вопытныя кадры. В. ча- Вострыя прыправы. В. пах. 7. перан. Моцна, ужыв. пры адмаўленні чаго-н., пры нязгодзе з
лавек. Вопытная вока (спракгыкаванае, на- ясна выражаны; напружаны. В. боль. В. чым-н. або пры адмоўных адносінах да
апендыцыт. В. недахоп чаго-н. || наз. вастрыня, чаго-н.
трэніраванае). || наз. вопыпшсць, -і, ж.
ВОСЬМЫ, -ая, -ае. 1. гл. восем. 2.
-'i, ж. (да 1, 3, 4, 5, 6 i 7 знач.).
ВОРАГ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто знаходзіцца ў стане варожасці з кім-н., непрыяВОСТРЫМ-BÓCTPA,
прысл. (разм). восьмая, -ай. Які атрымліваецца дзяленнем
цель. Закляты в. 2. Ваенны праціўнік, непры- Вельмі востра. Натачы, кавалёк, в.-в. сярпок! на восем. Восьмая частка. Адна восьмая (наз).
ВОТРУБ'Е, -я, «., зб. Рэшткі расцёртай
яцель. В. разбіты. 3. чаго. Прынцыповы праВОСЦІ» -яў. Рыбалоўная прылада ўвыгляціўнік чаго-н. В. алкаголю. || прым. варожы, дзе вілаў. Біць рыбу восцямі. \\ прым. восцевы, абалонкі пасля размолу зерня, якія скарыстоўваюцца на корм жывёле. || прым. вотруб'е-ая, -ае (да 1 i 2 знач.). В. стан.
-ая, -ае.
вы, -ая, -ае.
ВОРНЫ, -ая, -ае. Прыгодны для ворыва.
ВОСЦЬ,-і, ж., зб. Доўгія i больш рэдкія
ВОТУМ, -у, м. (кніжн.). У дзяржаўным
Ворная зямля.
валасы ў шэрсці жывёлы. В. у футры бабра.
правс: рашэнне, прынятае галасаваннем. В.
ВОРС, -у, м. Кароткі густы пушок на паВОСЫП, -у, мн. -ы, -аў, м. Абломкі горверхні некаторых тканін, a таксама некаторых ных парод, што асыпаюцца ў выніку вы- давер 'я (недавер 'я) ураду.
ВОТЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. На Русі
гатункаў скур. Сукно з ворсам. || прым. ветрывання, a таксама цэлыя гурты гзтых
да 18 ст.: радавое спадчыннае зямельнае ўлаворсавы, -ая, -ае. Ворсавыя тканіны.
абломкаў у падножжы гор.
данне. || прым. вотчынны, -ая, -ае.
ВОРЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Прыстасаванне
ВОСЫПКА, -і, ДМ -пцы, ж. Мука (звыВОЎК, ваўка / воўка, мн. ваўю, ваўкоў, м.
для прыпрэжкі каня ў дапамогу каранніку. чайна з аўса ў сумесі з іншым збожжам),
Хадзіць на ворчыку. || прым. ворчыкявы, -ая, якой абмешваюць або асыпаюць корм жы- Драпежная жывёліна сямейства сабачых, звычайна
шэрай масці. Колькі ваўка ні кармі, ён
-ае.
вёле; вобмешка.
усё роўна ў лес глядзіць (прыказка). / ваўкі
1
ВОРЫВА гл. араць.
ВОСЬ , -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Шпень ці сыты i авечкі цэлы (прымаўка). Хоць воўкам
BÓCEM, васьмі, Т васьмю, ліч. кольк. Лік, тонкі вал, на якім трымаюцца колы, часткі вый (вельмі дрэнна, становішча бязвыхаднае).
лічба i колькасць 8. || парадк. восьмы, -ая, -ае. машын або механізмаў. Пярэдняя в. 2. Уяўная Воўкам глядзець (пазіраць) (глядзець панура,
ВОСЕМДЗЕСЯТ, васьм'ідзесяці, Т ва- прамая лінія, якая праходзіць цераз геа- варожа). 0 Біты воўк (разм.) — пра бывалага,
сьмюдзесяццю, ліч. кольк. Лік, лічба i коль- метрычную фігуру або якое-н. цела i валодае вопытнага чалавека. Марскі воўк (разм.,
касць 80. Пад в. каму-н^ (хутка будзе 80 га- толькі ёй характэрнымі ўласцівасцямі (спец.). адабр.) — пра бывалага, вопытнага марака. ||
В. сіметрыі. В. вярчэння. Зямная в. 3. перан. памянш. ваўчок, ваўчка, мн. -чю, -чкоў, м. ||
доў). || парадк. васьмідзесятьі, -ая, -ае.
BOCEMCÓT, васьмісбт, Т васьмюстамі, Стрыжань якіх-н. падзей. В. палітычнага зб. вжўкаўё, -я, н. || прым. воўчы, -ая, -ае / ваўліч. кольк. Лік, лічба i колькасць 800. || парадк. жыцця. || прым. восевы, -ая, -ае / асявы, -ая, чыны, -ая, -ае (разм.). Воўчы апетыт (вельмі
-óe.
васьмісоты, -ая, -ае.
моцны). 0 Воўчы білет (пашішрт) — у царВОСЬ2, часц. ўказальная. 1. Ужыв. для ўка- скай Расіі: дакумент з адзнакай паліцыі аб
ВОСЕННЮ, прысл. У асенні час.
ВОСЕНЬ, -і, ж. Пара года паміж летам i зання на ўсё, што знаходзіцца або адбываец- палітычнай ненадзейнасці яго ўласніка. Воўзімой. Позняя в. В. жыцця (перан.). || прым. ца ў непасрэднай блізкасці, непасрэдна перад чы закон — беззаконне, якое падтрымліваецвачамі або нібы перад вачамі. В. i наш аўто- ца грубым насіллем. Воўчыя грыбы — агульасенні, -яя, -яе / восеньскі, -ая, -ае.
BOCK, -у, м. Мяккае пластычнае рэчыва, бус. В. mym прысядзем. В. гэтыя рэчы. 2. ная назва неядомых грыбоў. Воўчыя ягады —
якое выпрацоўваюць пчолы для будовы сотаў. Ужыв. для ўказання на паслядоўную змену чырвоныя або чорныя плады ядавітых лясных
Тапіць в. Мяккі як в. || прым. васковы, -ая, -ае. падзей, з'яў i пад., на раптоўнае i нечаканае раслін.
ВОЎНА, -ы, ж. 1. Валасяное покрыва авеВасковая свечка. В. meap (перан.: бледна-жоў- ix паяўленне. Усё' сціхла, але в. зноў пачуўся
ты). Васковая спеласць зерня (фаза спеласці нейкі шум. 3. Ужыв. пры выкананні якіх-н. чак. 2. Састрыжанае такое покрыва як матээмоцый у кліч. сказах разам з указаннем на рыял для вырабу сукна, валёнак i пад. Часаць
перад поўным паспяваннем).
з'яву. Ах, в. які ён чалавек! В. здарэн- воўнуЛпрым. ваўняны, -ая, -ае.
ВОСПА, -ы, ж. 1. Восіразаразная вірусная прадмет,
не дык здарэнне! 4. У спалучэнні з пытальным
ВОУНАПРАДЗЁННЕ, -я^ н. Выраб пражы
хвароба, якая суправаджаецца гнойным сы- займеннікам i прыслоўем надае ім сэнс укапам на скуры i слізістай абалонцы. Прышчэ- зання на што-н. у адпаведнасці з ix знач. (з з воўны. U прым. воўшшраднльны, -ая, -ае. В.
пка воспы. 2. Шрамы i ямкі, якія застаюцца націскам на словс «вось»). Вось што я вам цэх.
на скуры пасля гэтай хваробы або на месцы скажу. Вось у чым сутнасць. Вось якая справа. ВОЎНАЧАСАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
яе прышчэплівання (разм.). Пабіты воспай. || Вось куды трапіў. 5. Ужыв. для большай вы- для часання воўны. Воўначасальная машына.
BOX, выкл. Вокліч пры здзіўленні, горы,
прым. воспавы, -ая, -ае.
разнасці, звычайна ўзмацняючы, падкрэсліваВОСПАПРЫШЧЗПЛІВАННЕ,
-я,
н. ючы значэнне наступнага слова. В. вы мне i болю i пад. пачуццях.
ВОХАЦЬ, -аю, -аеш; -ае; незак. Toe, што i
Прышчэпка супрацьвоспеннай вакцыны. || патрэбны. В. i я пра гэта кажу. 6. Ужыв. запрым. воспапрышчэпны, -ая, -ае.
мест звязісі пры іменным выказніку. Добра- вохкаць. || наз. воханне, -я, н.
ВОХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. УскліВОСПІНА, -ы, мн. -ы, -пін, ж. Ямка або сумленная i высокапрадукцыйная праца — в.
шрам на скуры пасля воспы або прышчэпкі гарантыя нашых поспехаў. 0 Вось-вось кваць «вох», глыбока ўздыхаць, выказваючы
воспы.
(разм.) — 1) вось іменна, менавіта так; 2) за- пачуццё жалю, болю i пад. || аднакр. вохнуць,
ВОСТРА... (а таксама вастра...)- Першая раз, неўзабаве. Бацька вось-вось павінен -ну, -неш, -не; -ні. || наз. вохкжшіе, -я, н.
ВОХРА, -ы, ж. Прыродная мінеральная
частка складаных слоў, якая па значэнню ад- прыйсці. Вось вам! — атрымай(це) па заслупавядае: 1) слову востры: востравугольны, во- гах. Вось дык (разм. іран.) — ужыв. для вы- фарба жоўтага або чырвонага колеру. || прым.
стракантовы; 2) словам вельмі, надта, ражэння агульнай ацэнкі чаго-н. Вось дык гу- вохравы, -ая, -ае.
ВОХРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак., што
надзвычай: вострадэфіцытны, востразаразмы. лец/ Вось дык сіла! Вось...дык (разм.) — афарВОСТРАВУГОЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. мляе сказ са знач. ацэнкі або вялікай ступені (спец.). Фарбаваць, пакрываць вохрай.
праяўлення
чаго-н.
Вось
спецыяліст
дык
Геаметрычная фігура з вострымі вугламі.
ВОЦАТ, -цату, М -цаце, м. Вадкасць з
ВОСТРАВУГОЛЬНЫ, -ая, -ае. 3 вострымі спецыяліст! Вось стараецца дык стараецца! рэзкім кіслым смакам, якая ўжываецца як воВось
i
—
ужыв.
пры
ўказанні
на
завяршэнне
страя прыправа ў ежу, для кансервавання
канцамі (канцом). Востравуголышя вяршыня.
ВОСТРАЎ, -рава, мн. астравы / (з ліч. 2, 3, чаго-н., наступленне чаго-н. жаданага, чака- прадуктаў. || прым. воцятны, -ая, -ае. Воцанага.
Вось
i
прыйшлі.
Вось
i
мы.
Вось
i
ўсё
тная кіслата (спец.). Воцатная эсенцыя.
4) востравы, астравоў, м. 1. Частка сушы,
ВОЧАП, -а, мн. -ы, -аў, м. Шост, да якога
акружаная з усіх бакоў вадой. 2. Участак, які (ужыв. пры заканчэнні гаворкі ў знач. больш
няма
чаго
дадаць).
Вось
твбе
і...
(разм.)
—
прымацоўваецца калодзежнае вядро.
вылучаецца чым-н. сярод навакольнай мяспачынае
гаворку
пра
тое,
што
аказалася
не
ВОЧАПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
цовасці, напр. сухое месца сярод балота, невялікі лес сярод поля i пад. || памянш. такім, як чакалася. Вось табе i адпачылі! Вось (разм.). 1. Прывязка ў цэпа. 2. Вешалка ў
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ВУГЛЕ ... (а таксама вугля1...). Першая частка складаных слоў, якая адпавядае па значэнню слову вугаль, напр. вуглездабыча, вуглеабпальванне, пішацца <вуглс>, калі другая
частка слова мае націск не на першым склаадзенні. 3. Ручка (пераважна вераўчаная) вя- дзе.
дра.
ВУГЛЕ ... (а таксама вуглг...). Першая чаBÓ4KA, -а, мн. вочкі, -чак, н. 1. гл. вока. стка складаных слоў са знач.: які адносіццд да
2. Невялікая круглая адтуліна ў якім-н. гтрад- вугляроду, утрымлівае вуглярод, напр. вуглемеце. Дзвярное в. 3. Пупышка, зрэзаная з вадарод, вуглекіслотны; пішацца «вугле...»,
дрэва для прышчэпкі. 4. Зародак парастка на калі ў другой частцы слова націск падае не на
бульбяным клубні. 5. Значок на ігральнай ка- першы склад.
рце. б. Пятля ў вязанні. Спусціла в.
ВУГЛЕВАДАРОД, -у, М -дзе, м. Хімічнае
BÓ4HIK, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Урач, злучэнне вутляроду i вадароду. | прым. вуглеспецыяліст па вочных хваробах.
вадародны, -ая, -ае.
ВОЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
ВУГЛЕВЫПАЛЬВАННЕ, -я, н. (спец.).
вока (у 1 знач.). Вочныя хваробы.
Выраб драўнянага вугалю шляхам спальвання
ВОЧЫ гл. вока.
драўніны.
ВОШ, -ы, мн. -ы, -ай, ж. Дробнае бяскрыВУГЛЕВЫПАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
лае насякомас, якое паразітуе на целе чала- Рабочы, які займаецца вуглевыпальваннем.
века i жывёл.
ВУГЛЕЦРАБІЛЬНЫ, -ая, -ае. ПрызнаВОШЧАНЫ, -ая, -ае. Нацёрты воскам. чаны для драблення каменнага вугалю.
Вошнаная нітка.
ВУГЛЕЗДАБЬІЧА, -ы, ж. Здабыча каменВУАЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; нага вугалю.
ВУГЛЕЫСЛАТА, -ы, ДМ -лаце, ж. Абынезак., шмо. Наўмысна рабіць што-н. не зусім
ясным, зацяняць сутнасць чаго-н. || зак. заву- ходкавая назва двухвокісу вугляроду. || прым.
алірав&ць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. У вуглекіслотны, -ая, -ае.
завуаліраванай форме.
ВУГЛЕПРАМЫСЛОВАСЦЬ,
-і,
ж.
ВУАЛЬ, -І, Ж. 1. Тонкая празрыстая маіэ- Прамысловасць па здабычы каменнага вурыя. 2. Кавалак такой матэрыі або сеткі, які галю. || прым. вуглепралысловы, -ая, -ае.
ВУГЛЯ1... (гл. вугле1...). Першая частка
прымацаваны да жаночага капелюша i закрывае твар. Капялюш з вуамю. 3. Налёт на нега- складаных слоў са значэннем вугаль; ужыв.
тыве, які зніжае кантраснасць фотаздымка замест «вугле...», калі націск у друтой частцы
падае на першы склад, напр. вугляносны, ву(спец.).
ВЎГАЛ, -гла, мн. -глы, -глоў, м. 1. У геа- глякоп. 2
ВУГЛЯ ... (гл. вугле2...). Першая частка
метрыі: плоская фігура, утвораная дзвюма
лініямі, якія выходзяць з аднаго пункта. Вяр- складаных слоў са знач. вуглярод; ужыв. зашыня вугла. Прамы в. (90°). Востры в. (меншымест «вугле...», калі націск у другой частцы
за 90°). Тупы в. (большы за 90°). Знешнія i падае на першы склад, напр. вугляеоды, вугляўнутраныя еуглы трохеугольніка. Сагнуць пластык.
ВУГЛЯВОДЫ, -аў, адз. -вод, -у, М -дзс, м.
што-н. nad вуглом. 2. Месца, дзе сутыкаюцца,
перасякаюцца два прадметы або два бакі Неабходныя для жыццядзейнасці арганічныя
чаго-н. В. дома. Пайсці за в. 3-за вугла зрабіцьрэчывы, якія ўтрымліваюць у сабс вуглярод,
што-н. (перан.: спадцішка). 3. Частка пакоя, кісларод i вадарод. || прым. вугляводны, -ая,
які здаецца ў наймы, кут (у 2 знач). Наймаць -ае / вуглявддзісты, -ая, -ае.
ВУГЛЯЙСЛЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
в. 4. Наогул прыстанак, месца, дзе жывуць.
Мець свой e. || памянш. вугалок, -лка, мн. -лю, солей вугальнай кіслаты.
ВУГЛЯРОД, -у, М -дзе, м. Хімічны эяе-лкоў, м. (да 2, 3 i 4 знач.). || прым. вуглавы,
мент, які з'яўляецца асновай усіх арганічных
-ая, -óe (да 1 i 2 знач.).
ВЎГАЛЬ^ -ю, мн. вуглі, -ёў / вугалі, -ёў, м. рэчываў у прыродзе. || прым. вугляродны, -ая,
1. (мн. вуглі). Цвёрдае гаручае выкапнёвае рэ- -ае.
ВУГОЛЛЕ гя. вугаль.
чьша арганічнага паходжання. Каменны в.
Буры е. 2. (мн. вуглі / вугалі). Рэшткі няпоўВУГОЛЬШК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чарцёнага згарання драўніны; кавалак абгарзлага жны інструмент у форме трохвугольніка для
дрэва. Драўляны в. Выграбі вугалі з печы. O вычэрчвання вуглоў, правядзення псрпсндыБелы вугаль — пра рухаючую сілу вады. кулярных ліній. 2. Металічная накладка, якая
Блакгпш вугаль — пра рухаючую сілу ветру. змацоўвае вуглы чаго-н. (рам i пад.).
U памянш. вугалёк, -лька, мн. -лью, -лькоў, м. ВУГОЛЬЧЫК гл. вугаль.
(да 1 i 2 знач.), вугельчык, -а, мн. -і, -аў, м.
ВУГОР1, -іра, мн. -гры, -гроў, м. Рыба
(да 2 знач.) i вугольчык, -а, мн. -і, -аў, м. (да атрада касцістых, падобная на змяю. | прым.
2 знач.). || зб. вуголле, -я, н. (да 2 знач.)- || вугровы. -ая, -ае.
прым. вугальны, -ая, -ае.
ВУГОР2, -гра, мн. -гры, -гроў, м. Невялікі
ВЎГАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, бугарок — тлушчавая пробка ў порах скуры.
хто здабьшае вугаль, шахцёр. 2. Той, хто выТвар у вуграх. || прым. вугрысты, -ая, -ае.
рабляе драўняны вугаль. || ж. вугалыпчыца,
ВУГРАВАТЫ, -ая, -ае. Пакрьгш вуграмі2.
-ы, мн. -ы, -шчыц. || прым. вугалыпчыцкі, -ая, В. meap.
-ае.
ВЎДА, -ы, ДМ -дзс, мн. -ы, -аў, м. РыбаВУГЛАВАТЫ, -ая, -ае. 1. 3 выступамі i ву- лоўная снасць — гнуткая доўгая палка, да
гламі, няроўны. Вуглаватыя камяні. Вуглава-якой прымадавана лёска з кручком. Закінуць
тая постаць (з восіра выступаючымі абры- еуду (таксама перан.: паспрабаваць папярэдне
самі). 2. перан. Няўклюдны, нязірабны. Ву- разведаць што-н.; разм.). Злаеіць на вуду (такглаватыя рухі. || наз. вуглжватвсць, -і, ж.
сама перан.: падманам, хітрасцю выведаць
ВУГЛАВЬІ, -ая, -óe. 1. гл. вутал. 2. Які што-н.; разм.). 1 памянш. вудачка, -і, ДМ
знаходзіцца на вуглу або ў вуглу. В. дом. В. -чцы, мн. -і, -чак, ж.
пакой. В. ўдар (у спорце: удар з вутла поля). 3.
ВУДЗІЛЬНА, -а, мн. -ы, -аў, н. Частка
Які мае адносіны да вымярэння вутлоў вуды — доўтая гнуткая палка, да якой пры(спец.). В. градус.
мацоўваецца лёска. Арэхавае e. | прым.
ByTJIAfttóP, -a, мн. -ы, -аў, м. Тэхнічная вудзілыіевы, -ая, -ае.
прылада для вымярэння вуглоў. || прым. вуВУДЗІЛЫШ, -ая, -ае. Які служыць для
глалерны, -ая, -ае. Вугламерныя інструменты.вуджэння рыбы. В. рыштунак.

ВОЧ—ВУЗ

ВУДЗІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
хто вудзіць рыбу. 1 ж. вудзілыпчыт, -ы, мн.
-ы, -чыц. | прым. вудзільппыцкі, -ая, -ае.
ВЎДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзіцца; незак. Лавіцца на вуду. 3 раніцы рыба добра
вудзілася.
ВЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць^ незак., каго.
Лавіць вудай (рыбу). || наз. вуджэнне, -я, н.
ВУЖ, вужа / (радзей) вужа, мн. вужы, -оў,
м. Адна з неядавітых змей сямейства паўзуноў. Выкручвацца еужом (таксама перан.: 1)
падлізвацца, падлашчваіша, дабіваючыся
чаго-н.; 2) падманам, хітрасцю старацца
выйсці з цяжкага становішча). || прым.
вужовы, -ая, -ае.
ВУЖАВІННЕ, -я, н. Скура змяі, скінутая ў
час лінькі.
ВУЖАКА, -і, ДМ -жацы, мн. -і, -жах, ж. 1.
Агульная назва паўзуноў з доўтім гнуткім целам без ног, змяя (разм.). Віцца вужакай
(таксама перан.: падлізвацца, падлашчвацца,
дабіваючыся чаго-н.)- 2. перан. Пра ліхога,
каварнага чалавека. || прым. вужачы, -ая, -ае.
Вужаная скура.
ВУЖАНЙ / ВУЖАНЁ, -няці, мн. -няты, н.
Дзіцяня вужа.
ВУЖЬІППА, -а, мн. -ы, -аў, н. Тоўстая
кручаная вяроўка, якой уціскаюць вазы (з сенам, сналамі i пад.).
ВУЗА, -ы, ж. Клейкае рэчьша, якое выпрацоўваюць пчолы з гаючых смалістых выдзяленняў пупышак дрэў (бярозы, таполі, асіны);
пропаліс.
ВУЗДЗЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Частка вупражы — аброць з рамянёў з цуплямі, якая надзяваецца на галаву каню. Раменная е. || прым. вуздэчкавы, -ая, -ае.
ВЎЗЕЛ , -зла, мн. -злы, -злоў, м. 1. Месца,
дзе звязаны канцы чаго-н. або зацягнута пятля на чым-н. Завязаць в. або вузлом. В. на
канаце. Хусцінка на шыі завязана ў в. Марскі в.
(асобы спосаб завязвання тросаў у маракоў).
2. Месца перакрыжавання, стыку чаго-н. i
пад. (ліній, мапстралей, валокнаў i пад.). Чыгуначны e. В. дарог. Тэлеграфны в. Нервовы в.
В. супярэннасцей (перан.). 3. Частка механізма
або тэхнічнае ўсіройства, якія ўяўляюць сабой складанае злучэнне дэталей, асобных частак (спец.)- Зборка вузлоў. Санітарныя вузлы
ў кватэрах (каналізацыя, водалравод i пад.).
4. Тос, пгго i клунак. Звязаць рзчы ў в. 0 Гордзіеў вузел (кніжн.) — пра заблытаныя абставіны, справы [па імені цара Гордзія, што завязаў вузел, які быў рассечаны Аляксацдрам
Македонскім]. Рассячы гордзіеў вузел (смела
вырашыць цяжкае пытанне). || памянш.
вузеяьчык, -а; мн. -і, -аў, м. (да 1 i 4 знач.). ||
прым. вузлавы, -ая, -óe (да 1, 2 i 3 знач.).
ВЎЗЕЛ2, -зла, мн. -злы, -злоў, м. (спец.).
Адзінка скорасці судна, роўная адной марской мілі ў гадзіну.
ВУЗЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
Сганавіцца вузейшым. || зак. павузець, -ее.
ВУЗЬЦЬ, вужу, вузіш, вузіць; вужаны; незак., што. Рабіць вузейшым, звужваць. В.
штаны.
ВУЗКА... Першая частка складаных слоў,
якая ўжываецца ў значэннях слова вузкі,
налр. вузкалобы, еузкаплечы, вузкаспецыяльны.
ВУЗКАВАТЫ, -ая, -ае. Недастатковы па
шырыні. В. рукаў. В. праезд.
ВУЗКАКАЛЁЙКА, -і, ДМ -лейцы, мн. -і,
-леек, ж. (разм.^. Вузкакалейная чыгунка.
ВУЗКАКАЛЁЙНЫ, -ая, -ае. 3 вузкай рэйкавай каляёй. Вузкакалейная чыгунка.
ВЎЗЮ, -ая, -ае; вузейшы. 1. Невялікі ў
шырыню, у папярочніку. Вузкая дарога. Вуз~
кае месца (перан.: пра цяжкасці ў ажыццяўленні чаго-н.). 2. Вельмі цесны, недастаткова
прасторны. В. рукаў. Кашуля вузкая ў грудзях.
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3. Які ахоплівае нямногае, нямногіх, абмежа- (разм.) — вокліч для выказу здзіўлсння або
ваны. Вузкая спецыяльнасць. Вузкае кола ся- ўсведамлсння.
броў. Вузкая народа. 4. перан. 3 абмежаванымі ВЎПРАЖ, -ы, ж. 1. Рьшпунак для запоглядамі, інтарэсамі, недалёкі. В. кругагляд. || прэжкі (у 1 знач.)- Конская в. 2. Счэпнае
наз. вузкасць, -і, ж. (да 1 i 4 знач.).
прыстасаванне ў вагонах (спец.). Ц прым.
в. Адмарозіць вушы. Пачухаць за вухам. ПраВУЗЛАВАТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае вузлы, вупражны, -ая, -ае.
ВУРКАТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -коча; не- валіцца na самыя вушы (вельмі глыбока). Туганяроўны. Вузлаватая пража. 2. 3 патаўшчэннямі, ушчыльненнямі мьшіачнай тканкі. Ву- зак. (разм.). Утвараць аднастайныя пераліві- ваты (тугі) на в. (глухаваты). На в. гаварыць
злаватыя вены. Вузлаватыя пальцы. || наз. ву-стыя гукі, глуха грукатаць. Вуркатаў гром. (ціха, каля самага вуха таго, хто слухае). Міма
Машыны вуркочуць. || наз. вуркатшше, -я, н. вушэй прапусціць што-н. (пакінуць без увагі).
злаватасць, -і, ж.
ВУРКАТЛІВЫ, -ая, -ас. 1. Які раскаціста В. рэжа або дзярэ (пра непрыемныя спевы,
ВУЗЛАВЬІ, -ая, -óe. 1. гл. вузел1. 2. перан.
музыку; разм.)- He бачыць каму-н. каго-,
Асноўны, галоўны, самы ІСТОТНЫ. Вузлавое гучыць, глуха грукоча. В. гром. 2. Бурклівы. што-н. як сваіх вушэй (ніколі не ўбачыць, не
Вуркатлівая старая. || наз. вуркатлівасць, -і,
пытанне.
атрымаць; разм.)- За вушы не адцягнеш каго-н.
ВЎЗЫ, -аў (высок.). Toe, што аб'ядноўвае, ж.
(вельмі падабаецца каму-н. што-н.; разм.).
ВУРЧАЦЬ,
-чу,
-чыш,
-чыць;
-чым,
-чыцс,
звязвае, стварае ўнутраную сувязь, адзінства.
Адным вухам (або краем вуха) чуў (не поўна-чаць; -чы; незак. Toe, што i бурчаць (у 1 сцю, без падрабязнасцей; разм.). / сцены вушы
В. братэрства, дружбы.
ВЎЛЕЙ, вулея / вулля, мн. вуллі, вуллёў, м. знач.). II наз. вурчанве, -я, н.
маюць (тут могуць падслухваць). Вушы настаВУС гл. вусы.
Спецыяльная скрынка або выдзеўбаная кавіць (натапырыць) (пачадь прыслухоўвацца).
ВУСАТЫ,
-ая,
-ае.
3
вусамі;
з
доўгімі
або
лода для пчол. Рамачны e. На пасецы было пяТрымаць вушы eocmpa (не быць вельмі дагустымі
вусамі.
В.
мужчына.
В.
матыль.
\
наз.
тнаццаць вуллёў. || прым. вуллёвы, -ая, -ае.
верлівым, быць асцярожным, пільным;
вусатвсць,
-і,
ж.
разм.). У вушы ўвесці каму (падказаць каму-н.
ВЎЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. 1. У населеВУСАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). 1. Чала- неабходнасць якога-н. дзеяння). Як у вуху
ных пунктах: два рады дамоў i прастора
век
з
вялікімі
вусамі.
2.
Рыба
сямейства
кар(зацішна, цёпла). 2. перан.; звычайна адз.
паміж імі для праходу i праезду, a таксама
сама гэта прастора. Шырокая в. Галоўная в. павых. || прым. вусачовы, -ая, -ае (да 2 знач.)- Здольнасць успрымаць гукі. Чуткае в. ў
ВЎСЕНЬ,
-я,
мн.
-і,
-яў,
м.
Лічынка
макаго-н. 3. часцей мн. У цёплай шапцы-вушангорада. Апынуцца на еуліцы (таксама перан.:
без жылля). Выкінуць на вуліцу (таксама пе- тыля, падобная на чарвяка. || прым. вусеневы, цы — бакавыя адкідныя часткі. Шапка з ву-ая,
-ае.
шамі. 4. У некаторых прадметаў: бакавая чаран.: 1) выселіўшы, пазбавіць жылля; 2)
ВЎСІЮ, -аў, адз. вусік, -а, м. 1. Маленькія стка, прыстасаванне для падвешвання, пад'ёзвольніць з работы, пазбавіць сродкаў існавання). На пажар збеглася ўся в. (перан.: усе вусы. У хлопца ўжо в. прабіваюцца. 2. У му. Вушы цэбра. 0 I вухам не вядзе (разм.) —
жыхары вуліцы; разм.). Будзе i на нашай ву- раслін: ніткападобныя атожылкі на лістах, не звяртае ніякай увагі. Ш вушы адігяуацца
ліцы свята (прыказка: i для нас наступіць ра- сцёблах. 3. У членістаногіх: органы нюху i до- (разм.) — вельмі моцна. Ш (салыя) вушы
дасць, урачыстасць). 2. Месца пад адкрытым тыку ў выгяядзе прыдаткаў на галаве. || прым. (разм.) — вельмі глыбока, многа, моцна; поў-ае (да 2 i 3 знач., спец.).
насцю. Па (самыя) вушы ўвайсці ў справу.
небам у процілегласць памяшканню. На ву- вусікавы, -ая,
1
ліцы такая відната. 3. перан. Асяроддзе, якое ВЎСНЫ , -аў. Губы, рот. Тонкія в. Чуць з Дома работы na вушы. Hi вуха ні рыла (не расваёй некультурнасцю, нявыхаванасцю дрэн- трэціх вуснаў (не непасрэдна, ад каго-н.)- 3 зумее, не ведае i пад.; разм.) — зусім нічога
(не разумее, не ведае i пад.). || памянш. вушшц
на ўплывае на каго-н. Дрэнны ўплыў вуліцы. В. вуснаў у в. 2(ад аднаго да другога).
вінавата ў ным-н. || памянш. вулжчка, -і, ДМ ВЎСНЫ , -ая, -ае. Які вымаўляецца, не -а, мн. -і, -шах, н. (да 1 знач.)- За вушка ды
-чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. вулічны, -ая, -ае пісьмовы. Вусная заява. Вусная мова. Вуснаяна сонейка (выкрыць, прыцягнуць да адканародная творчасць. || наз. вуснасць, -і, ж. знасці каго-н.)- || прым. вушны, -ая, -óe (да 1
(да 1 i 3 знач.). В. рух (на вуліцах).
знач.)- Вушныя хваробы. В. ўрач (па лячэнню
ВУЛКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Канічная гара (спец.). В. судовага разбору.
вуха; размЛ. Вушная ракавіна.
ВЎСТРЫЦА» -ьі, мн. ; ы, -рьш, ж. Ядомы
з кратарам на вяршыні, праз які час ад часу
ВУХАВЕРТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
вывяргаецца лава, агонь, попел. Патухлы в. марскі малюск. || прым. вустрычны -ая, -ае.
ВЎСЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Месца ўпа- Прамакрылае насякомае з плоскім доўгім
Дзеючы в. || прым. вулкашчны, -ая, -ае. Вулдзення ракі (у мора, возера ці ў іншую раку). цельцам.
канічныя пароды.
ВЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, што i
ВУЛКАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; В. Прыпяці. 2. Выхадная адтуліна чаго-н. В.
-заваны; зак. i незак., што. Зрабіць (рабіць) ствала шахты. В. сеткі. || памянш. вусцейка,вуххадь. || наз. вуханне, -я, н.
-а, мн. -і, -аў, н. (да 2 знач., спец.). II прым.
ВЎХКАЦЬ гл. вухнуць.
вулканізацыю.
ВЎХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. 1.
ВУЛКАНІЗАЦЫЯ, -і, ж. Хімічная апра- вусцевы, -ая, -ае (да 1 знач.)ВЎСЦІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. Усклікнуць «вух». Вухнуўшы, ударыў ломам na
цоўка матэрыялаў для надання ім пругкасці,
трываласці i інш. уласцівасцей. || прым. вул- Тонкая подсцілка на ўнугранай частцы падэ- лёдзе. Вухнула сава. 2. Toe, што i бухнуць (у 1
швы ў абутку. | прым. вусцілкввы, -ая, -ае.
знач.). Глуха вухнуў гром. || незак. вухквць,
ннііяцыйны, -ая, -ае.
ВЎСЦШШЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Ціхі, спа- -аю, -аеш, -ае; наз. вухквнне, -я, н.
ВУЛЬГАРНЫ, -ая, -ае. 1. Пошлы, непрыВЎЧАНЬ, -чня, мн. -чні, -чняў, м. 1. Той,
стойны, ірубы. В. выраз. 2. Спрошчаны да койны. В. лес. 2. Страшны, жудасны. Адной у
крайнасці, да скажэння сэнсу. В. выклад ву- хаце стала вусцішна (прысл.). Ц наз. хто вучыцца ў школе ці ў прафесійна-тэхнічвусцшшасць, -і, ж.
ным вучылішчы. В. сярэдняй шкалы. В. рамеснэння. || наз. вульгаршсць, -і, ж.
ВЎСЫ, -оў, адз. вус, -а, м. 1. Валасы над нага еучылішча. 2. Той, хто вучыцца чаму-н. у
ВУЛЬГАРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; верхняй губой у мужчын. Ён носіць в. Адгада- каго-н. В. шаўца. В. слесара. 3. Паслядоўнік
-зуй; -заваны; зак. i незак., што. Падаць (па- ваць в. 1. У жывёл: шчаціністыя валасы па ба- чыйго-н. вучэння (да 2 знач.); той, хто вывудаваць) у груба спрошчаным, скажоным вы- ках верхняй губы. Kom варушыць вусамі. 3. чыў што-н. пад кіраўніцтвам каго-н. В. славуглядзе. В. навуку. || наз. вульгарызацыя, -і, ж. Toe, што i вусікі (у 2 i 3 знач.). 0 I ў вус тага савецкага генетыка Вавілава. Дастойны
ВУЛЬГАРЫЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ча- (сабе) не дзьме (разм.) — не турбуецца, не в. свайго настаўніка. \\ ж. вучашца, -ы, мн. -ы,
лавек, які вульгарызуе што-н. \\прым. вульга- клапоціцца ні пра што. Матаць (сабе) ва вус -нш. || прым. вучнеўскі, -ая, -ае (да 1 i 2
рызатарскі, -ая, -ае.
што (разм.) — запамінаць з якой-н. мэтай, знач.).
ВУЛЬГАРШМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Грубае, прымячаць. Самі з вусамі (разм. жарт.) — не
ВУЧНЁЎСЮ, -ая, -ае. 1. гл. вучань. 2. пе~
вульгарнае (у 1 знач.) слова або выраз, ужыты горшыя за іншых.
ран. Несамастойны, без творчай думкі. В.
1
ў літаратурнай мове.
ВЎТКА , -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. артыкул.
ВУНДЭРКІНД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. (разм.)- Фэлыпьшая сенсацыйная чутка.
ВУЧНЁЎСТВА, -а, н. Прабыванне ў станоДзіця с надзвычайнымі здольнасцямі. || прым. Пусціць вутку. Газетная в.
вішчы вучня (у 1 i 2 знач.). Гады вучнёўства.
2
вундерюндаўсіа, -ая, -ае.
ВУЧОБА гл. вучьіцца.
ВЎТКА , -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. ПаВУЧОНАСЦЬ, -і, ж. Валоданне вялікімі
ВУНЬ, часц. 1. указальная. Ужыв. для ўда- судзіна з доўгім носам для мачы, якая падаведамі; высокая адукаванасць. Вызначацца
кладнсння месца ці месцазнаходжання каго-, ецца ляжачым хворым мужчынам.
чаго-н. В. там, каля лесу. A в., што гэта за
ВУХ, выкл. 1. Выражае пачуццё здзіўлення, сваёй вучонасцю.
дрэва? 2. вылучальная. Вылучае або пад- захаплення i пад. перад сілай, незвычайнасцю
ВУЧОНЫ, -ая, -ае. 1. Вывучаны, навукрэслівае значэнне таго ці іншага слова ў чаго-н. В., якое высокае дрэва! 2. Ужыв. як гу- чаны чаму-н. He вучы вучонага (прыказка). В.
сказе. В. нядаўна мы ix банылі mym. 3. узма- капераймальнае для перадачы моцнага i глу- мядзведзь (дрэсіраваны). 2. Высокаадукаваны,
цняльная. У спалучэнні з займеннікамі ўказвае хога гуку ад удару, выстралу i пад. В., як са~ які многа ведае ў галіне якой-н. навукі. В. чана меру або ступень якасці чаго-н. В. колькі дзяць гарматы!
лавек. В. садавод. 3. Які мае адносіны да наягад вы набралі. В. якая глыбокая яма. 4. у t ВЎХА, -а, мн. вушы, вушэй i (з ліч. 2, 3, 4) вукі, навуковы. Вучонае званне. Вучоная стузнач. прысл. У тым месцы, не тут. В. відаць вё- вухі, вух, н. 1. Орган слыху, a таксама вонкапень. 4. вучоны, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Спецыска. 0 Вунь (яно) што або вунь (яно) як вая частка яго ў форме ракавіны. Унутранае яліст у якой-н. галіне навукі. Выдатны в.
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ВЬІБАВІЦЬ, -баўлю, -бавіш, -бавіць; -баў- вішча. || незак. выбіваццд, -аюся, -аешся,
лены; зак. (разм.)- 1. каго-што. Выцягнуць, -аецца.
дастаць тое, што засела, загрузла. В. воз з
ВЬІБІЦЬ, -б'ю, -б'еш, -б'е; -біты; зак. 1.
гразі. В. з бяды (перан.)- 2. каго. Пераканаць, каго-што. Ударам выдаліць; з боем выгнаць,
прымусіць выйсці, выехаць адкуль-н. В. дзя- адцясніць. В. акно. В. ворага з горада. В. з каВУЧЬІЛІШЧА, -а, мн. -ы, -шч, н. Назва цей з хаты на вуліцу. \\ незак. выбаўляць, -яю, ляіны (перан.: парушыць прывычны спосаб
некаторых ніжэйшых i сярэдніх спецыяль- -яеш, -яе.
жыцця). 2. што. Ударамі ачысціць ад пылу. В.
ных, a таксама некаторых вышэйшых навуВЬІБАЛБАТАЦЬ, -бачу, -бачаш, -бача; дыван. 3. што. Ударамі зрабіць паглыбленне ў
чальных устаноў. Прафесійна-тэхнічнае в. -бачы; -батаны; зак. (разм.). Расказаць пра чым-н.; вычаканіць. В. медаль. 4. што.
Медыцынскае в. Вышэйшае тэхнічнае в. || прым.тое, што неабходна было трымаць у сакрэце.
Знішчыць градам, выталтаць i пад. (пасевы,
вучылішчны, -ая, -ае.
ВЬІБАР, -у, м. 1. гл. выбраць. 2. Toe, з поле i г.д.). Град выбіў жыта. В. сцежку ў
ВУЧЬкЦЦА, вучуся, вучышся, вучыцца; чаго можна выбраць. Вялікі в. тавараў. 3. Аб жыце. 5. што. 3 цяжкасцю дамагчыся атрынезак. 1. чаму i з інф. Засвойваць якія-н. тым, хто выбраны, што выбрана. Адобрыць мання чаго-н. (разм.). В. дадатковыя сродкі. ||
веды, навыкі, звычкі. В. грамаце. В. майстэр- чый-н. выбар. 0 Без выбару — без разбору, не незак. выбівадь, -аю, -аеш, -ае.
cmey. В. быць самастойным. 2. Атрымліваць выбіраючы. Чытаць усё без выбару. На выВЬІБЛІСК, -у, мн. -і, -аў, м. Успышка
адукацыю, спецыяльнасць. В. ў школе. В. на бар — каб выбраць паводле меркавання.
чаго-н. В. агню.
настаўніка. В. за слесара. \\ зак. вывучыцца, Даць на выбар.
ВЬІБЛІСНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
-вучуся, -вучышся, -вучыцца / навучыцца,
ВЬІБАРАЧНЫ, ая, -ае. He суцэльны, час- зак. Паказацца, ярка засвяціўшыся, заззяў-вучуся, -вучышся, -вучыцца. || наз. вучоба, тковы. В. кантроль.
шы. Сонца выбліснула з-за хмары. || незак.
-ы, ж. (да 2 знач.) / вучэнне, -я, н. Гады
ВЬІБАРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1. выбліскваць, -ае.
школьнай вучобы або школьнага вучэння. Па- звычайна
мн.
Матэрыялы
(загатоўкі,
ВЬІБЛЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
літычная вучоба. Быць на вучобе. Паслаць на вьпрымкі i пад.), падабраныя на якую-н.
вучобу каго-н.
тэму, падборка (у 2 знач.). Выбаркі з твораў зак. 1. Вызваліцца з чаго-н., што аблытвае
ВУЧЬІЦЬ, вучу, вучыш, вучыць; вучаны; пісшеннікаў. 2. Паглыбленне, выструганае ру- ногі, рукі. В. з дроту. 2. перан. Выйсці з цяжкага, складанага становішча (разм.). В. з даўнезак. 1. каго чаму i з інф. Перадаваць каму-н. банкам. Глыбокая в.
гоў. В. з непрыемнай гісторыі.
якія-н. веды, навыкі, звычкі. В. англійскай
ВЬІБАРНАСЦЬ,
-і,
ж.
Замяшчэнне
пасад
мове. В. сына плаваць. В. гаспадарыць. 2. пеВЬІБЛЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
ран.у каго чаму i з інф. Настаўляць чаму-н., шляхам выбараў. Прынцып выбарнасці. В. ор- 1. каго-што. Разблытаўшы, выняць, вызваганаў
кіравання
i
кантролю.
пабуджаць да чаго-н. В. паважаць старэйшых.
ліць. В. птушку з сіла. 2. перан., каго. ПамагВ. дзяцей толькі добраму. 3. з дадан. сказам. ВЬІБАРНЫ, -ая, -ае. Які займае пасаду чы выйсці з цяжкага становішча (разм.). В. з
шляхам
выбараў.
Выбарная
пасада.
Абгрунтоўваць, развіваць якую-н. тэорыю,
небяспечнай справы. || незак. выблытваць, -аю,
думку, погляд. Тэорыя вучыць, што свядомасць ВЬІБАРЧЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
-аеш, -ае.
выбараў.
В.
закон.
В.
ўчастак.
В.
бюлетэнь.
чалавека ёсць прадукт яго грамадскага жыцця.
ВЫБОІНА, -ы, мн. -ы, -боін, ж. 1. ПаглыВЬкБАРШЧЫК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
1.
Той,
4. што. Займаючыся, засвойваць, запамінаць.
бленне на паверхні чаго-н., выбітае ўдарам. 2.
В. урок. В. верш. В. ролю. 5. каго. Караць, біць хто ўдзельнічае ў выбарах або мае на гэта Яма на дарозе ад язды. Дарога ў выбоінах.
(разм.). Мала вас вучылі дубцом! || зак. выву- права. Сустрэча дэпутата з выбаршчыкамі. 2.
ВЫБОІСТЫ, -ая, -ае. 3 выбоінамі, калПры двухступенных або многаступенных вычыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; наз. вывучка,
-і, ДМ -чцы, ж. (паводле 1 знач.). Аддаць на барах — асоба, упаўнаважаная для ўдзелу ў добісты. Выбоістая дарога. || наз. выбоістжсць,
вывучку; навучыць, -вучу, -вучыш, -вўчыць; выбарах. || ж. выбаршчыца, -ы, мн. -ы, -і, ж.
ВЫБРАННІК, -а, мн. -і, -аў, м. (высок).
-вучаны; наз. навучанне, -я, н. (паводле 1 -шчыц. || прым. выбжршчыцкі, -ая, -ае.
ВЬІБАРЫ, -аў. Выбранне шляхам галаса- Той, хто выбраны кім-н. Дэпутаты Вярхоўзнач.). Усеагульнае абавязковае навучанне. \\
вання дэпутатаў, службовых асоб, членаў ар- нага Савета — выбраннікі народа. В. лёсу (пеназ. вучэнне, -я, н. (да 1, 4 i 5 знач.).
ран.)- || ж^ выбржнніца, -ы, мн. -ы, -ніц. ||
ВУЧФБНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны ганізацыі. В. ў Вярхоўны Савет.
ВЫБАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.)- Які за- прым. выбранніцкі, -ая, -ае.
да вучобы, навучання. В. год. В. працэс. В. дапаможнік. В. патрон (у адрозненне ад бая- слугоўвае выбачэння, даравальны. В. ўчынак.
ВЬІБРАНЫ, -ая, -ае. 1. Адабраны для маВ. тон. | наз. выбачальнасць, -і, ж.
вога). 2. Такі, дзе ажыццяўляецца падрыхтоўсавага выдання. Выбраныя творы Якуба КоВЫБАЧАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
незак.,
каму,
ка, трэніроўка для якога-н. роду служібы. Вуласа. 2. Лепшы, які выдзяляецца чым-н. сякаму за што, на што i без дап. 1. He караць род іншых, прывілеяваны. Выбранае кала лючэбнае судна. В. збор.
ВУЧЭННЕ, -я, н. 1. гл. вучыць / вучыцца. за што-н., дараваць. Выбачай мне за спазненне. дзей.
2. Сукупнасць тэарэтычных палажэнняў аб 2. выбачай(це). Ужыв. пры звароце да каго-н.
ВЬІБРАЦЦА» -беруся, -берашся, -берацца;
якой-н. галіне ведаў, сістэма поглядаў на (часам як пабочнае), калі просяць прабачэн-берыся; зак. 1. 3 цяжкасцямі выйсці, выеня за турботы, непрыемнасць i пад. Выбачай- хаць адкуль-н. В. з натоўпу. В. з бяды (пешто-н. В. аб прыродзе.
ВУШАК, -а, мн. -і, -оў, м. Бакавы брус у це, mym я пагарачыўся. \\ зак. выбачыць, -чу, ран). 2. Выселіцца, перабрацца. В. на другую
-чыш, -чыць.
дзвярной асадзе. || прым. вушачны, -ая, -ае.
кватэру. 3. Знайсці час, магчымасць адпраВЫБАЧЛІВЫ, ая, -ае (кніжн.). Які выка- віцца куды-н. (разм.)- В. ў кіно. || незак. выВУШАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
звае выбачэнне. В. тон. || наз. выбічлівасць, бірацца, -аюся, -аешся, -аецца.
Цёплая шапка з вушамі (гл. вуха ў 3 знач.).
ВУШАСГЫ, -ая, -ае (разм.). 3 вялікімі ву- -і, ж.
ВЬІБРАЦЬ, -беру, -бераш, -бера; -беры;
ВЫБАЧ^ННЕ, -я, н. Дараванне віны; тое,
шамі. В. кажан. \\ наз. вушастасць, -і, ж.
-браны; зак. 1. што. Адабраць, выняць. В.
ВЎШКА, -а, мн. -і, -шак, н. 1. гл. вуха. 2. што i прабачэнне.
смецце з зерня. В. цытаты з класікаў. 2. кагоВЬІБЕГЧЫ, -бегу, -бежыш, -бежыць; -беToe, што i вуха (у 4 знач.). В. звона. В. бота.
што. Узяць патрэбнае, аддаць перавагу каму-,
3. Дзірачка ў іголцы для ўцягвання ніткі. жым, -бежыце, -бегуць; -бег, -гла; -бежы; чаму-н. В. кнігу для чытання. В. прафесію. В.
Іголкавае в. 4. пераважна мн. Макаронны вы- зак. 1. Выйсці адкуль-н., накіравацца спадарожніка. 3. каго (што). Абраць галасараб у выглядзе фігурных кавалачкаў цеста. адкуль-н., куды-н., рухаючыся бягом. В. з ваннем. В. новы састаў прафкома. 4. што.
Булён з вушкамі. \\ прым. вушкавы, -ая, -ае. хаты. 3 лесу выбег лось. 2. Выцечы адкуль-н. Выняць, дастаць адкуль-н. усё да апошняга,
ВУШНІК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Урач, цераз край. Выбегла малако з каструлі. || не- зрасходаваць. В. ваду са студні. В. ліміты. 5.
зак. выбягадь, -аю, -аеш, -ае.
спецыяліст па хваробах вуха.
што. Сабраць ураджай бульбы, агуркоў i пад.
ВЬІБЕЛІЦЬ гл. бяліць.
ВУШНЬІ, ВЎШЫ гл. вуха.
В. цыбулю ў агародзе. 6. што. Знайсці, вызВЫБІРАЦЦА, -РАЦЬ гл. выбрацца, -раць.
ВЫ, вас, вам, вас, вамі, па вас, адз. ты;
валіць для якой-н. мэты (пра час). В. вольную
ВЫБІЦЦА, -б'юся, -б'ешся, -б'ецца; зак. часіну. || незак. выбіраць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
займ. ас. 2 ас. мн. Ужыв. пры звароце да не1. з чаго. 3 цяжкасцямі выйсці адкуль-н., выбар, -у, м. (да 1 i 2 знач.)калькіх асоб, a таксама як форма ветлівага
звароту да адной асобы. 0 На вы (гаварыць, вызваліцца. В. з натоўпу. В. з галечы. В. з даўВЬкБРУКАВАЦЬ гл. брукаваць.
быць з кім-н. i пад.) — пра адносіны паміж гоў. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Прабіцца, вылезці
ВЬІБРЫК, -у, мн. -і, -аў, м. (разм.). 1. гл.
людзьмі, калі гавораць адзін другому «вы», a з-пад чаго-н. на паверхню. Агонь выбіўся з-пад
страхі. Валасы выбіліся з-пад хусткі. 3. выбрыкваць.2. Учынак, які супярэчыць агульне «ты».
ВЫ... дзеяслоўная прыстаўка. Азначае: 1) Разбіцца (пра шкло акна). Выбілася шыба. 0 напрынятым нормам паводзін. Гэта ўсё яго
вычарпальнасць дзеяння, дасягненне чаго-н., Выбіцца з сіл — вельмі стаміцца, знемагчы. выбрыкі.
ВЫБРЬІКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
напр. выеучыць, вызначыць; 2) рух знутры, ся- Выбіцца з графіка — парушыць графік работ.
рэдзіны чаго-н., напр. выбегчы; 3) з часціцай Выбіцца са сну (разм.) — доўга не засынаць, (разм.). 1. Бегаючы, ускідваць заднімі нагамі
-цца — поўную вычарпальнасць дзеяння, за- часта прачынацца ноччу. Выбіцці (або (пра жывёл). 2. перан. Гарэзіць, дурэць. ||
даволенасць дзеяннем, напр. вшежацца, вы- выйсці) у людзі (разм.) — пасля доўгіх нама- аднакр. выбрьпшуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз.
ганняў дасягнуць добрага грамадскага стано- выбрык, -у, мн. -і, -аў, м.
спацца.
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ВЬІВАРАТ, -у, М -раце, м. 1. Унутраны,
ВЬІБРЫСЦІ, -брыду, -брвдзеш, -брыдзе;
-брыдзі; зак. Брыдучы, выйсці адкуль-н. В. з левы бок тканіны, адзення. В. аднабаковага
трыкатажу. 2. Становішча, пры якім орган
вады. В. з зачараванага кола (перан.).
ВЬІБРЫЦЬ, -брыю, -брыеш, -брые; -бры- ці яго частка вывернуты ўнутраным бокам
ты; зак., каго-што. Зрэзаць брытвай валасы наверх (спец.). В. павек. 3. Toe, што i выварана чым-н., выгаліць. В. твар. || незак. вы- цень. || прым. выыфатны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ВЬІВАРАЦЕНЬ, -ратня, мн. -ратні, -рабрываць, -аю, -аеш, -ае. || звар. выбрыцца,
-брьпося, -брыешся, -брыецца; незак. вы- тняў, м. Вывернутае з коранем дрэва. У лесе
часцяком трапляліся вываратні.
брывацці, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІБУДАВАЦЬ гл. будаваць.
ВЫВАРОЧВАЦЦА, ВЫВАРОЧВАЦЬ гл.
ВЫБУДОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. вывернуцца, вывернуць.
Toe, што i будаваць (у 1 знач.).
ВЫВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
ВЬІБУХ, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Імгненнае зак., што. 1. Здабыць што-н. пры дапамозе
кіпячэння,
выварвання. В. соль з марской
разбурэнне чаго-н., якос суправаджаецца
ўгварэннем моцна нагрэтых, з высокім вады. 2. Варкай давесці да патрэбнай ступені
ціскам газаў; гук, яхі суправаджае такое раз- гатоўнасці або пераварыць (у 2 знач.). В.
бурэнне. Ядзерны в. В. газаў. 2. перан., чаго. мяса. 3. Кіпячэннем ачысціць ад чаго-н. В.
Раптоўнае праяўленне чаго-н. В. смеху. В. бялізну.
„абурэння.
ВЬІВАСГРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
ВЬІБУХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; зак. зак., што. Добра навастрыць, зрабіць во1. Узарвацца. Снарад выбухнуў. 2. 3 сілай стрым. В. нож. || незак. вывострываць, -аю,
вьфвацца адкуль-н. Полымя з дымам выбу- -аеш, -ае.
хнула з печы. 3. перан. Нечахана пачацца, раВЬІВЕДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
птоўна ўзнікнуць (пра пачуцці, ірамадскія што. Разведаць што-н. такое, што трымаецца
ўзрушэнні). Выбухнуў гнеў. Выбухнула заба- ў тайне. В. тайны. В. чые-н. намеры. | незак.
стоўка. || незак. выбухадь, -ае.
выведваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫБУХНЬІ, -ая, -ое. 1. Які служыць для
ВЬІВЕЗЦІ» -зу, -зеш, -зе; -вез, -зла; -зі;
ўтварэння выбуху (у 1 знач.). Выбухная ка- зак., каго-што. 1. Везучы, аддаліць, адправіць
мера. 2. Такі, вымаўленне якога суправаджа- куды-н., за межы чаго-н. В. бярвенне з лесу. В.
ецца выбухам (пра гукі мовы). Выбухныя зыч- дзяцей за горад. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Выруныя.
чыць, дапамагчы выбрацца з цяжкага становіВЫБУХОВЫ, -ая, -ае. Які мае дачыненне шча (разм.). Вывез шчаслівы выпадак. || незак.
да выбуху (у 1 знач.), з'яўляецца вынікам вы- вывозіць, -вожу, -возіш, -возіць. || наз. вываз,
буху або здольны ўтварыць выбух ці здольны -у, м. (да 1 знач.) / внвазка, -і, ДМ -зцы, ж.
ўзрывацца. Выбуховая хваля. Выбуховыя рэ- (да 1 знач.). || прым. вывазны, -ая, -ое (павочывы.
дле 1 знач.).
ВЬІБЫЦБ,
-буду,
-будзеш,
-будзе;
ВЬІВЕРГНУТЫ, -ая, -ае. Пра горныя na
выбудзь; зак. (афіц.). Перастаць знаходзіцца poды: якія ўтварыліся ў выніку дзеяння вулабо лічыцца дзе-небудзь. В. з горада. В. у ка- канічных сіл. Вывергнутыя горныя пароды.
мандзі^оўку. В. са строю. || незак. выбываць,
ВЬІВЕРГНУЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -He
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. выбыццё, -я, н.
ima; зак. (кніжн.). Вырвацца, выйсці знутры
ВЫБЯГАЦЬ гл. выбегчы.
чаго-н. Лава вывергнулася з вулкана. || незак.
ВЬІВАД, -a / -у, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. 1. вывяргжцці, -аецца. || наз. вывяржэнне, -я, н.
гл. вывесці. 2. -у. Суджэнне, якое лагічна
ВЎВЕРГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
вынікае з меркаванняў. Тэарэтычныя, зак., што (кніжн.). Выштурхнуць з сябе. Вулпрактычныя вывады. 3. -а. Провад або пры- кан вывергнуў лаву. || незак. вывяргжць, -аю,
стасаванне, прызначанае для сувязі са -аеш, -ае. || наз. вывяржэнне, -я, н.
знешнім асяроддзем (спец.). || прым. вывадны,
ВЬІВЕРНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ая, -ое (да 3 знач.).
-ніся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). РаскалываўВЬІВАДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. Пту- шыся, выпасці, упасці. Ад моцнага ветру вышаняты або дзеці млекакормячых, якія жы- вернулася дрэва. 2. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Вывівуць яшчэ разам. Вераб'іны в. Воўчы в. \\ прым. хнуцца (разм.). Рука вывернулася ў плячы. 3. (7
вываджавы, -ая, -ае.
/ 2 ас. не ўжыв.). Перавярнуцца ўнутраным
ВЬІВАДКА, -і, ДМ -дцы, ж 1. гл. вывесці1. бокам наверх. Вывернуліся рукавы кашулі. 4.
2. Вывад коней для агляду ці размінкі (спец.). Спрытным рухам, паваротам выслізнуць,
| прым. вываджжвы, -ая, -ае.
вызваліцца, абмінуць перашкоду. В. з рук праВЬІВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; ціўніка. 5. перан. Выйсці з цяжкага становізак., што. 1. Узважваючы, вызначыць вагу шча (разм.). В. з бяды. \\ незак. вывжрочвацца,
(спец.). В. mapy. 2. Вывсрнуць рьгчагом. На- -аюся, -аешся, -аецца.
сілу пень выважылі. \\ незак. выважваць, -аю,
ВЬІВЕРНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
-аеш, -ае.
зак. 1. што з чаго. Варочаючы, выняць, выцягнуць. В. пень з коранем. 2. што. Надаць неўВЬІВАЗ гл. вывезці.
ВЬІВАЗІЦЬ, -важу, -вазіш, -вазіць; -ва- ласцівы паварот, вывіхнуць (разм.). В. нагу. 3.
жаны; зак., што. Перавозячы часткамі, вы- каго-што з чаго. Валячы, перакульваючы, выдаліць адкуль-н. (разм.). В. вядро вады. В. севезці поўнасцю. В. увесь гной на поле.
дака з калёс. 4. што. Перавярнуць унутраным
ВЬІВАЗКА, ВЫВАЗНЬІ гл. вывезці.
ВЬІВАЛАЧЫ, -лаку, -лачаш, -лача; -лачам, бокам наверх. В. кішэні. В. навалачку. || незак.
-лачаце, -лакуць; вывалак, -кла; -лачы; -ла- вьшарочвАць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІВЕРЦЕЦЬ, -рчу, -рціш, -рціць; -рці;
чаны; зак., каго-што. Выцягнуць волакам. В.
лодку з вады на бераг. || незак. вывалакяць, -рчаны; зак., што (разм.)- Разгарнуўшы, раскруціўшы, выняць. В. харчы з хустачкі.
-аю, -аеш, -ае / вытіішіаць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІВЕРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
ВЬІВАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак.
Выпасці, упасці адкуль-н. В. з воза. Кніга вы- зак., што. Дасканала праверыць. В. рукапіс. \\
валілася з рук. || незак. вывальвацця, -аюся, незак. вывяраць, -аю, -аеш, -ае. || наз. вывервл, -і, ДМ -рцы, ж.
-аешся, -аецца.
ВЬІВЕСІЦЬ, -вешу, -вссіш, -весіць; -веВЬІВАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
каго-што. Выкульваючы, выдаліць адкуль-н. шаны; зак., што. 1. Павесіць для агульнага
В. седакоў з саней. || незак. вывальваць, -аю, агляду, азнаямлення. В. аб'яву. 2. Павесіць на
вольным паветры або ў памяшканні для пра-асш, -ас.

ВЫБ—ВЫВ
сушвання, праветрывання. В. бялЬну на дварэ.
|| незак. вывешваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІВЕСЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
зак. Грабучы вёсламі, выплысці. В. на сярэдзіну ракі.
ВЫВЕСЦІ1» -веду, -ведзеш, -ведзе; вывеў,
-вела; выведзі; -ведзены; зак. 1. каго-што.
Ведучы, накіраваць куды-н.,
выдаліць
адкуль-н. В. войскі на napad. В. дзяцей на двор.
В. каня з канюшні. В. з бяды (перан.). 2. кагошто з чаго. Выключыць, прымусіць выбыць.
В. з гульні. В. з саставу прэзідыума. 3. перан.,
каго (што), з чаго. Уздзейнічаючы якім-н.
чынам, прывесці ў які-н. стан, становішча. В.
з раўнавагі (пазбавіць раўнавагі, спакою). В. з
цярпення (раздражніць). В. з сябе (давесці да
страты самавалодання). 4. каго-што. Знішчыць, вынішчыць. В. клапоў. В. плямы на
паліто. 5. што i без дап. Зрабіць вывад,
прыйсці да чаго-н. разважаннем. В. формулу. \\
незак. выводзіць, -воджу, -водзіш, -водзіць. ||
наз. вывддзенне, -я, н. (да 2, 4 i 5 знач.),
вывад, -у, М -дзе, м. (да 1 i 2 знач.) i вывадка, -і. ДМ -дцы, ж. (да 4 знач.).
ВЫВЕСІЦ2» -веду, -ведзеш, -ведзе; вывеў,
-вела; выведзі; -ведзены; зак. 1. каго. Распладзіць, выседзець з яйца (птушанят). В. куранят. 2. што. Вырасціць, стварыць (сорт
раслін, пароду жывёл, птушак). В. новы сорт
яблыкаў. 3. што. Збудаваць, паставіць. В.
комін. 4. што. Старанна адлюстраваць, a таксама старанна вымавіць ці праспяваць. В.
літару. В. трэль. 5. каго-што. Апісаць у мастацкім творы. В. вобраз сучасніка. || незак.
выводзіць, -воджу, -водзіш, -водзіць.
ВЬІВЕСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ведзецца; вывеўся, -велася; зак. 1. Перастаць існаваць; выйсці з ужытку. Вывелася рыба ў сажалцы. Такія звычаі ўжо даўно вывеліся. 2.
Знікнуць, знішчыцца, аказацца выведзеным
(гл. вывесці1 ў 4 знач.). Плямы вывеліся. || незак. выводзішці, -водзіцца.
ВЬІВЕСЦІСЯ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ведзецца; вывеўся, -велася; зак. Пра птушанят, насякомых: паявіцца на свет. || незак. выводзідца, -водзіцца.
ВЬкВЕТРАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
1. Пазбавіцца вільгаці, высахнуць. Гной выветраў. 2. Toe, што i выветрыцца (у 1 знач.).
ВЬкВЕТРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцца; зак. 1. Разбурыцца пад уплывам атмасферных ваганняў (пра горныя пароды). 2.
Знікнуць пад уздзеяннем свежага паветра або
ветру. Чад выветрыўся. В. з памяці (перан.). ||
незак. выветрывацца, -аецца. || наз. выветрывянне, -я, н. В. горных парод.
ВЫВЕТРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак., што. 1. Разбурыць пад уздзеяннем ветру, пад уплывам атмасферных ваганняў. Вецер выветрыў торф. 2. Прымусіць што-н.
знікнуць праветрываннем або пад уздзеяннем
ветру. В. смурод. \\ незак. выветрываць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. выветрыв&нне, -я, н.
ВЫВЁШВАЦЬ гл. вывесіць.
BbtBIX, -у, мн. -і, м. Зрушэнне косці ў суставе, a таксама месца, дзе адбылося такое
зрушэнне. В. рукі. Фармалістычныя вывіхі ў
творчасці (перан.)ВЬІВІХНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца;
зак. Зрушыцца ў суставе. Палец вывіхнуўся.
ВЬІВІХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
зак., што. Пашкодзіць, зрабіўшы вывіх. В.
нагу. || незак. вывіхваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫВОДЗІЦЦА1-2 гл. вывесціся1-2.
ВЫВОДЗІЦЬ1-2 гл. вывесці 1-2 .
ВЫВОЗІЦЬ гл. вывезці.
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ВЫВОСГРЫВАЦЬ 2/і. вывасірыць.
ВЬІВУДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
зак., каго-што. 1. Вылавіць вудай. В. шчупака. 2. перан. Выведаць, здабыць што-н.
хітрыкамі, падманам (разм.). В. сакрэты. В.
грошы ў каго-н. || незак. вывуджваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЬІВУЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. 1. гл. вывучыць. 2. Набытыя ў працэсе вучобы ўменне,
навыкі, практычны вопыт. Добрая в. Ваенная
в.
ВЬІВУЧЫЦЦА гл. вучыцца.
ВЬІВУЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак. 1. гл. вучыць. 2. што. Вучачы, засвоіць;
развучыць. В. замежную моеу. В. песню. 3 .
што. Навукова даследаваць, пазнадь. В. прычыны засухі. В. старажытную архітэктуру. 4.
што. Уважліва назіраючы, азнаёміцца, зразумець. В. абстаноўку. || незак. вывучаць, -аю,
-аеш, -ае i вывучваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вяжаш, -вяжа; -вяжы; -вязаны; зак., што. Сплесці пріл дапамозе кручка, спіц. В. узор. || незак. вывязааць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫВЯРГАЦЦА, -РГАЦЬ, -РЖдННЕ гл.
вывергнуцца, -нуць.
ВЫГАБЛЕВАЦЬ гл. габляваць.
ВЬІГАВАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рьпша;
зак. (разм). Выказаць усё да канца. Дайце яму
в.
ВЬІГАВАРЫЦЬ, -ру, -рьші, -рыць; -раны;
зак. 1. што. Вымавіць, сказаць. Гэта слова
цяжка в. 2. што. Дамагчыся абяцання чаго-н.
(разм.). В. тыдзень адтэрміноўкі. 3. каму.
Прабраць (разм.). Маці выгаварыла хлапчуку
за свавольства. || незак. выпшорвадь, -аю,
-асш, -ае.
ВЬІГАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -гад, ж. 1.
Карысць, прыбытак; разлік. Атрымаць выгаду.
Няма выгады ехаць туды. 2. Toe, што i выгода
(у 1 i 2 знач.).
ВЬІГАДАВАЦЦА, -дуюся, -дуешся, -дуецца; -дуйся; зак. Дасягнуць сталага ўзросту,
вырасці. Дзяўчынка выгадавалася ў дзіцячым
доме.
ВЬІГАДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны; зак., каго-што. Даглядаючы, вырасціць. В. дзяцей. В. сад. || незак. выгадоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЬІГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Зберагчы, набыць, знайсці (пра час,
сродкі, матэрыял). В. час. В. кавалак тканіны
пры раскроі. || незак. выгадваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬкГАДНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыносіць выгаду, карысць. Выгаднае пагадненне. 2. Які
мае перавагу, спрыяльны, добры. Выгаднае
становішча. Выгаднае месца для будаўніцтва. ||
наз. выгжднасць, -і, ж.
ВЬкГАЛАДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Toe, што i прагаладацца.
ВЬІГАЛЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
Стаць пустым, голым. Усё навокал выгалела.
ВЬІГАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
каго-што. Зрэзаць брытвай валасы на чым-н.,
выбрыць. || незак. выгольваць, -аю, -аеш, -ае.
|| звар. выг&ліцца, -люся, -лішся, -ліцца; незак. выгольвадці, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІГАН, -у мн. -ы, -аў, м. Месца каля
вёскі, дзе пасецца жывёла. || прым. выпшны,
-ая, -ае.
ВЬІГАНКА, ВЫГАНЙЦЬ гл. выгнаць.
ВЬІГАР, -у, мн. -ы, -аў, м. Участак лесу,
балота, сенажаці, выпалены агнём, пажарам.
ВЬІГАРАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак. 1. што. Выдзеліць, аддзяліць агароджай. В. прагон для жывёлы. 2. перан., каго

(што). Узяць пад абарону, пазбавіць ад адказнасці, абвінавачання каго-н. з вінаватых
(разм.)- В. сябра. \\ незак. выгвроджваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЬІГАРАЛЫ, -ая, -ае. 1. Выпалены; які
пасох, загінуў ад спёкі. Выгаралая трава. 2.
Які страціў афарбоўку ад уздзеяння сонца.
Выгаралыя валасы. Выгаралая хусцінка.
ВЫГАРАЦЬ1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць;
зак. 1. Згарэць поўнасцю. Выгаралі дровы ў
печы. Вёска выгарала. 2. Выліняць, страціць
натуральны колер. Матэрыял еыгараў на сонцы. || незак. выгвраць, -ае / выгарваць, -ае.
ВЫГАРАЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць;
зак. (разм.). Станоўча вырашыцца, удацца.
Справа яго не выгарала. | незак. выпрадь, -ае.
ВЬІГАРНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
зак., што. Выграбці адкуль-н. В. жар з печы.
|| незак. выгортваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫГАРОДЖВАЦЬ гл. выгарадзіць.
ВЫГАРЫНА, -Ы, МН. -Ы, -рын, ж. Toe,
што i выгар.
ВЬІГАФТАВАЦЬ гл. гафтаваць.
ВЬІГАЦІЦЬ, -гачу, -гаціш, -гаціць; -гачаны; зак., што. Зрабіць гаць на чым-н. В.
дарогу бярвеннем. || незак. выгачваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЬІПБ, -у, мн. -ы, -аў, м. Выпукласць, выпуклая лінія згібу. В. дугі. В. ракі.
ВЫПВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. Toe, што i выгінацца (гл. выгнуцца).
ВЫПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe,
што i выгінаць (гл. выгнуць).
ВЬІПН, -у, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i

выгіб.
ВЫПНАСТЫ, -ая, -ае (разм.). Выгнуты,
звілісты. Выгінастая шабля. Выгінастая сцежка. || наз. вытішстжсць, -і, ж.
ВЫПНАЦЦА* -ЦЬ гл. выгнуцца, -ць.
ВЬІГЛАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
зак. 1. Стаць роўным, гладкім. Выгладзіўся
тронак рыдлёўкі. 2. Стаць адпрасаваным. Сукенка добра выгладзілася. 3. Стаць сытым,
гладкім (разм.)- II незак. выгладжвацця» -аюся,
-аешся, -аецца.
ВЬІГЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак. 1. што. Зрабіць роўным, гладкім. В.
дарогу. 2. што Адпрасаваць, расправіць
складкі. В. кашулю прасам. 3. каго (што). Адкарміць, зрабіць сытым (разм.). В. кабанчыка.
|| незак. выгліджвжць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫГЛЁДЖВАЦЬ 2/і. выглядзець.
ВЬІГЛЯД, -у, М -дзе, м. 1. Знешнасць,
вонкавае аблічча; стан. Здаровы в. Шарападобны в. 3 вучоным выглядам. 2. У спалучэнні з
прыназ. «з», «на», «пад» утварае прыслоўныя
словазлучэнні ў знач.: знешне. На в. або з выгляду ён яшчэ маладжавы. 0 Для выгляду —
каб толькі здавалася. He паддць (або не пяказаць) выгляду — не дадь заўважыць, зразумець
што-н.
Пад
выгляддм
каго-чаго
(разм.) — пад маркай каго-, чаго-н., выдаючы за каго-, што-н Рабіць выгляд — прыкідвацца, прытварацца. У выглядзе чаго — у
форме чаго-н. Выклаў даклад у выглядзе
тэзісаў.
ВЫГЛЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
выглядзець. 2. Мець які-н. выгляд або здавацца каму-н. кім-, чым-н. Добра e. В. героем.
3. Высоўваючыся з укрыцця, глядзець,
пазіраць (разм.). В. з-за вугла. 4. (1 i 2 ас. не
ўжыв.). Віднецца, быць відным. Насоўка выглядала з кішэні.
ВЫГЛЙДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe,
што i выглядадь (у 3 i 4 знач.).
ВЬІГЛЯДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак., каго-што. Уважліва назіраючы, заўважыць, знайсці. В. сябра ў натоўпе. || незак.
выгляджць, -аю, -аеш, -ае, выглядваць, -аю,
-аеш, -ае / выгледжваць, -аю, -аеш, -ае.

ВЬІГЛЯНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -гпянь; зак.
1. Высунуўшыся з укрыцця, глянуць, паглядзець. В. з-за вугла на вуліцу. 2. Стаць відным,
паказацца. 3-за хмар выглянула сонца. || незак.
выглдцваць, -аю, -аеш, -ае / (разм.) выглядадь
-аю, -аеш, -ае.
ВЬІГЛЯНЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе;
-цуй; -цаваны; зак., што. Навесці глянец на
што-н. В. стол лакам. Выглянцаваныя манеры
(перан.)- || незак. выглшцрўваць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЫГНАННЕ, -я, н. 1. 2/і. выгнадь (у 2
знач.). 2. Вымушанае прабыванне дзе-н. у
якасці выгнанага (кніжн.). Жыць у выгнанні.
ВЫГНАННІК, -а, мн. -і, -аў, м (кніжн).
Той, хто знаходзіцца ў выгнанні. || ж. выгніннііці, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. ВЫПШННІЦЕІ,
-ая, -ае.
ВЬІГНАЦЬ, -ганю, -ганіш, -ганіць; -гані;
-гнаны; зак. 1. каго-што. Гонячы, прымусіць
выйсці, выехаць; выдаліць. В. жывёлу з хлява.
В. з работы (перан.). 2. каго-што. Выдаліць
сілай, прагнаць. В. акупантаў. В. дрэнныя
думкі з галавы (перан.) 3. што. Здабыць шляхам перагонкі (спец.). В. бочку шкіпінару. || незак. выпшяць, -яю, -яеш, -яе. || наз. выплка,
-і, ДМ -нцы, ж. (да 3 знач.).
ВЬІГНІСЦІ / ВЬІГНІЦЬ, 1 i 2 ас. не
ўжыв., -гніе; зак. Згнісці ў адным месцы, у
сярэдзіне або поўнасцю. Выгніў яблык. Ладлога выгніла. || незак. выпіівадь, -ае.
ВЬкГНУЦЦА, -гнуся, -гнешся, -гнецца;
-ніся; зак. Прыняць дугападобную форму,
утварыць выгіб. || незак. выгінжцца, -аюся,
-аешся, -аецца / выгібадца -аюся, -аешся,
-аецца.
ВЬІГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
зак., што. 1. Сагнуць дугой, надаць сагнутую
форму. В. шыю. 2. Выпрастаць, разгарнуць
(разм.). В. бляху^ || незак. выгінждь, -аю, -аеш,
-ае / выгібаць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫГОДАі -ы, ДМ -дзе, ж. 1. пераважна
мн. (выгоды, -аў). Усё, што задавальняе
максімальныя запатрабаванні, чым зручна
карыстацца. Кватэра з усімі выгодамі. 2. Прыволле. Гусям mym в.
ВЫГОДНЫ, -ая, -ае. 1. Добра прыстасаваны для зручнага карыстання, цалкам прыдатны. Выгодная канапа. Мне mym выгодна
(безас. у знач. вык.). Выгодна (прысл.) будзе
ехаць. 2. Прывольны. Выгодныя мясціны. || наз.
выгодшсць, -і, ж.
ВЫГОЛЬВАЦЦА, -ЦЬ гл. выгаліць.
ВЫГРАБНЬІ, -ая, -ое. Прызначаны для
выграбання. Выграбная лапата. O Выграбшя
яма — памыйная яма для звальвання смецця,
розных нечыстот.
ВЬІГРАБЦІ, -ірабу, -грабеш, -грабе; выграб, -бла; выграбі; -бены; зак., што. 1. Грабучы, выдаліць. В. попел з печы. 2. Грабучы,
рыючы, утварыць паглыбленне. В. ямку, нару.
|| незак. выграбадь, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІГРАВІРАВАЦЬ гл. гравіраваць.
ВЬІГРУЗІЦЦА, -ружуся, -рузішся, -рузіцца; зак. Высадзіцца адкуль-н. з грузам. Вайсковая насць выгрузілася з поезда. || незак. выгружацца -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІГРУЗГЦЬ, -ружу, -рузіш, -рузіць; -ружаны; зак., што. Дастаць i вынесці груз з
чаго-н. В. багаж. || незак. выгружаць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. выгрузкя, -і, ДМ -зцы, ж.
ВЬІГУК, -у, мн. -і, -аў, м. Гучны вокліч,
вокрык. В. адабрэння.
ВЬІГУКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. i
аднакр., што. Гучна прамовіць, сказаць
што-н., выкрыкнуць. || незак. выгукваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЬІГУЛЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; зак.
1. Уволю нагуляцца, адпачыць. В. за дзень
дома. 2. Набрацца сілы, адкарміцца на волі.
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Выгулялася жывёла за лета. || незак. выгульвацшц 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца.
ВЫДАВАЦЦА, -ЦЬ гл. выдацца, -ць.
ВЫДАВЁЦ, -даўца, мн. -даўцы, -даўцоў, м.
Той, хто займаецца выдавецкай справай. ||
прым. выдавецкі, -ая, -ае.
ВЫДАВЁЦТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Установа, якая займаецца выданнем кніг, часопісаў i пад. || прым. вцддвецкі, -ая, -ае.
ВЬІДАІЦЬ, -даю, -даіш, -даіць; -даены;
зак. 1. каго (шмо). Toe, што i падаіць. В. кароў. 2. што. Атрымаць даеннем. В. малако. ||
незак. выдойваць, -аю, -асш, -ае.
ВЬІДАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.
1. каго-што. Прымусіць выйсці, знікнуць; перамясціць. В. пабочных асоб. В. прымесі. 2.
што. Выразаць, выняць шляхам аперацыі. В.
пухліну. В. нырку. || незак. выддлядь, -яю,
-яеш, -яе. || наз. выддленне, -я, н.
ВЫДАННЕ, -я, н. 1. гл. выдаць. 2. Выдадзены твор. Акадзмічнае в. Чатырнаццацітомнае в. збору твораў Якуба Коласа. 3 . на выдішгі — у тым узросце, калі пара выдавадь
замуж (пра дзяўчыну).
ВЬІДАСКАНАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць больш
успрыімлівым, тонкім, вострым. 2. Дасягнуць
поспеху, дайсці да дасканаласці ў выкананні
чаго-н. || незак. выдаскінільмцца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ВЫДАСКАНАЛПЦ», -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак., што. Развіваючы што-н., дасягнуць
дасканаласці, зрабіць больш тонкім, вострым,
успрыімлівым. В. стыль. || незак. выддскжвжльваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІДАТКАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -куецца; зак. Зрасходавацца, зрасходаваць свае
ірошы. В. ў дарозе. \\ незак. выдаткоўваццж,
-аецца; наз. выдаткоўванне, -я, н. || наз. выдаткавянне, -я, н.
ВЬІДАТКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; зак., што. Зрасходаваць, патраціць.
В. грошы на будаўніцтва. В. усе сродкі. \\ незак.
выдіткоўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. выдяткоўшшне, -я, н. || наз. выдаткдванне, -я, н.
ВЫДАТКІ, -аў, адз. выдатак, -тку, м. Затраты на што-н., расходная сума. В. вытворчасці. Прыбытак i в. бюджэту.
ВЫДАТНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. выдатны. 2.
Што-н. славутае. Архітэктурныя выдатнасці
Полацка. 3. Выдатны ў нейкай справе спецыяліст. Сусветныя выдатнасці навукі.
ВЫДАТНК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Навучэнец, які мае выдатныя адзнакі па ўсіх вучэбных прадметах. Круглы в. 2. Работнік, які
выдатна выконвае свае абавязкі. В. вытворчасці. В. баявой i палітычнай падрыхтоўкі. ||
ж. выдатніцж, -ы, мн. -ы, -ніц (да 1 знач.).
ВЫДАТНЫ, -ая, -ае. 1. Які вылучаецца
сярод іншых, славуты; які карыстаецца
надзвычай вялікай вядомасцю. В. вучоны. 2.
Незвычайны, выключны. В. розум. Выдатныя
здольнасці. 3. Вельмі добры. Прадукцыя выдатнай якасці. Ты ж выдатна (прысл.) спяваеш.
4. выджтна, нескл., н. Самая высокая адзнака
(у 4 знач.). Атрымаць выдатна na хіміі. \\ наз.
вццжтнасць, -і, ж. (да 2 i 3 знач.).
ВЬІДАХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
выдах, -хла; зак. (разм.). Здохнуць, падохнуць, перавесціся (пра жывёлу).
ВЬІДАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дасца; -дадуцца; зак. 1. Утварыць выступ, выступіць за
мяжу чаго-н. Дом выдаўся вуглом на плошчу. 2.
Здарыцца, выпасці; удацца. Дзень выдаўся цёплы, сонечны. Ураджай выдаўся добры. || незак.
выддвжцця, -даецца.
ВЬІДАЦЬ, -дам, -дасі, -дасць; -дадзім, -дасце, -дадуць; выдай; -дадзены; зак. 1. што.
Даць што-н., забяспечыць чым-н. В. грашовы
аванс. В. даведку. 2. што. Вырабіць, вы-

пусціць (яхую-н. прадукцыю), падаць як
вынік работы (спец.). Мартэн выдаў першую
плаўку. Машына выдала інфармацыю. 3 . (са
словам «замуж» або, разм., без яго), каго за
каго. Паспрыяць замужжу, аддаць замуж. В.
дачку за афіцэра. Удала выдалі дзяўчыну. 4.
што. Выпусціць з друку, надрукаваць. В.
кнігу. 5. што. Апублікаваць, абвясціць. В. пастаноеу. б. каго-што. Раскрыць, зрабіць вядомым; удадь. В. змоўшчыкаў. В. сакрэт. В.
сябе неабдуманым словам. 7. каго-што за кагошто. Прадставіць, назваць не тым, кім, чым
яны з'яўляюцца. В. сябра за брата. В. чутае
за бачанае. || незак. выдшць, -даю, -даеш,
-дае; -даём, -даяце, -даюць; -давай. || t наз.
•ыджчж, -ы, ж. (да 1, 2, 3 i 6 знач.) / выдішне,
-я, н. (да 4 i 5 знач.)ВЬІДЗЕЛ, -у, м. (спец.). Частка маёмасці,
атрыманая ў карыстанне кім-н.
ВЬІДЗЕЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак.
1. Выйшаўшы з саставу чаго-н., адасобіцца,
стаць самастойным. Старэйшы сын выдзеліўся
з сям'і. 2. Вылучыцца якім-н. чынам сярод
іншых. В. смеласцю. 3. (7 i 2 ас. не ўжыв.).
Выйсці з арганізма. ^ Выдзелілася макрота. ||
незак. ВЫДЗІЛЛЦЦІ, -яюся, -яешся, -яецца. ||
наз. выдзяленне, -я, н. (да 1 i 3 знач.); прым.
вьсдзяляльны, -ая, -ае (паводле 3 знач). В.
працэс.
ВЬІДЗЕЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.
1. каго-што. Расчляніўшы або аддзяліўшы,
прызначыць для якой-н. мэты. В. частку маёмасці. В. асноўную думку. В. кватэру ў новым
доме. В. зееннявых. 2. каго-што. Вылучыць,
адзначыць чым-н. В. радок асаблівым шрыфтам. В. выдатнага работніка. 3 . ( 7 / 2 ас. не
ўжш.)у што. Вывесці з арганізма, з саставу
чаго-н. В. nom. В. цяпло. || незак. выдзяляць,
-яю, -яеш, -яе. || наз. выдзяленне, -я, н.
ВЬІДЗЕРЦІ» -дзеру, -дзераш, -дзера; -дзер,
-рла; -дзеры; -дзерты; зак. Toe, што i выдраць. || незак. вцдзіраць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІДЗЕЎБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Toe, што i выдзеўбці.
ВЬІДЗЕЎБЦІ 2/і. дзяўбці.
ВЫДЗЁЎБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Toe, што i дзяўбці (у 1, 2 i 4 знач.).
ВЫДЗІМАННЕ, -я, н. 1. гл. выдзьмуць. 2.
Выраб пустацелых прадметаў з расплаўленага
шкла пры дапамозе моцнага сіруменя паветра (спец.).
ВЫДЗІРАЦЬ гл. выдраць i выдзсрці.
ВЬІДЗЬМУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. 1. Дзьмухаючы, выдаліць адкуль-н.
(пыл, парушыны i пад.). В. попел з люлькі. 2.
Дзьмухаючы на вуголле, выклікаць з'яўленне
полымя. В. агонь. || незак. выцзьмухваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЬІДЗЬМУЦЬ, -му, -меш, -ме; -мі; -муты;
зак., што. 1. Выдаліць моцным струменем
паветра. 2. Вырабіць шляхам выдзімання £у 2
знач.; спец.) ; В. бутэльку. || незак. выдзімаць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. выдзіманне, -я, н.
ВЫДЗЯЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. выдзеліць,
-цца. 2. звычайна мн. (выдзяленні, -яў). Рэчывы, выдзеленыя арганізмам.
ВЫДЗЯЛЙЦЦА, -ЦЬ гл. выцзеліцца, -ць.
ВЬІДМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Наносны пясчаны пагорак.
ВЫДОЙВАЦЬ гл. выдаіць.
ВЬІДРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Млекакормячая драпежная вадаплаўная жывёліна сямейства куніцавых, a таксама яе фуіра. 2.
Пра злую няўжыўчывую жанчыну (разм.
груб.). || прым. выдравы, -ая, -ае (да 1 знач.) /
выдрын, -а (да 1 знач.)ВЫДРАНЙ / ВЫДРАНЁ, -няш, мн. -няты,
-нят, н. Дзіцяня выдры.
ВЬІДРАЦЬ,
-дзеру,
-дзераш,
-дзера;
выдраў, -рала; выдзеры; -драны; зак., што. 1.

ВЫД—ВЫЕ
3 сілай выцягнуць, вырваць што-н. моцна
ўбітае, прымацаванае i пад. В. цеік са сцяны.
В. ліст з кнігі. 2. Драпаючы, выдаліць, вырваць. В. вочы. 3. перан. Атрымаць, узяць з
вялікай цяжкасцю (разм.). || незак. выдзіржць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЬІДРЭСІРАВАЦЬ гл. дрэсіраваць.
ВЬІДУБІЦЬ гл. дубіць.
ВЬІДУМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. 1. Прыдумаць тое, чаго не было, сфантазіраваць. 2. Прыдумаць, вынайсці, стварыць. В. ноеы апарат. |) незак. выдумляць,
-яю? -яеш, -яе, выдумвадь, -аю, -аеш, -ае /
вццумлівжць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІДУМКА, -і, ДЛ/-мцы, мн. -і, -мак, ж.
1. Хлусня, тое, што выдумана. He трэба слухаць, усё гэта выдумкі. 2. Toe, што прыдумана, вынайдзена; вымысел, фантазія. Hoc
здзіўляюць яго выдумкі i прапановы. 3 . Здольнасць выдумляць. Чалавек з выдумкай.
ВЬ&ДУМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
1. Той, хто выдумвае ШТО-H.J жартаўнік. В.
забаў. 2. Хлус, пляткар. || ж. выдумппыці, -ы,
мн. -ы, -чыц.
ВЬІДУРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак., што i чаго (разм.) Набыць што-н. падманам, хіірыкамі. В. грошы або грошай у сястры. || незак. выдурваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІДУШЫЦЬ 1 , -шу, -шыш, -шыць; -шаны; зак. 1. што. Ціснучы, націскаючы, выламаць. В. шыбу з рамы. 2. каго. Перадушыць,
знішчыць усіх, многіх. || незак. вцдушвжць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЬІДУШЫЦЬ 2 , -шу, -шыш, -шыць; -шаны; зак., што (разм.). Зрасходаваць духі i пад.
В. флакон адэкалону. || незак. выдушваць, -аю,
-аеш -ае.
ВЫДЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., перад
кім-чым (разм). Дагаджаць каму-н., выказваць сваю адданасць. В. перад начальствам.
ВЬкДЫХ, -у, мн. -і, -аў, м. Разавае выштурхванне паветра з лёгкіх пры выдыханні;
проціл. удых.
ВЬІДЫХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. Патраціць усе сілы, знясілець.
Атака выдыхнулася (перан.: аслабла). || незак.
•ццытгіцді» -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІДЫХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
зак., што. Дыханнем выштурхнуць з лёгкіх.
В. naeempa. J| незак. выдыхтць, -аю, -аеш, -ае;
наз. выдыхжнне, -я, «.; прым. выдыхільны,
-ая, -ае.
ВЬІЕЗД, -у, М -дзе, м. 1. гл. выехаць. 2.
Месца, праз якое выязджаюць. В. на шашу. 3.
Коні з экіпажам i вупражжу (уст.). || прым.
выязны, -ая, -ое. Выязная сесія суда (па-за
месцам работы). Выязныя вароты. В. конь (не
рабочы; уст.).
ВЬІЕЗДЗШЬ 1 , -езджу, -ездзіш, -ездзіць;
-езджаны; зак., што. 1. Ездзячы, пабываць у
многіх месцах, аб'ездзіць. Выездзіў паўсотні
кіламетраў за дзень. 2. Утрамбаваць яздой,
уездзіць. Добра
выезджаная
дарога.
3.
Ездзячы, дасягнуць якой-н. мэты (разм.).
Нічрга мы сёння не выездзім. \\ незак.
выезджвдць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІЕЗДЗІЦЬ 2 , -зджу, -здзіш, -здзіць;
-зджаны; зак., каго. Прывучыць да язды. В.
каня.
BbtEMKA, -i, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. 1.
гл. выняць. 2. Паглыбленне, упадзіна. В. ў
сцяне.
ВЬІЕНЧЫЦЬ гл. енчыць.
ВЬІЕСЦІ, -ем, -eci,f -есць; -едзім, -есце,
-едуць; выеў, -ела; выеш / выеж; -едзены;
зак., што. 1. З'есці ўнутраную частку чаго-н.
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звалілася. Месца вызвалілася. || незак. вызва- даўніцтва. В. меру пакарання. 5. што. Абумолмцці» -яюся, -яешся, -яецца. || наз. вызва- віць сабой, з'явіцца прычынай чаго-н. Добрая
ленне. -я, н.
падрыхтоўка вызначыла поспех. б. што. АбаВЫЗВАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак. значыць якім-н. чынам. В. мяжу тычкамі. |
1. каго-што. Зрабіць свабодным. В. арышта- незак. вызначаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. выВ. начынку. He варты выедзенага яйца (не мае ваных. 2. што. Вярнуць назад (захопленае во- зшічэнне, -я, н. (да 1, 2, 3, 4 i 6 знач.).
ніякага значэння; разм). 2. З'есці ўсё, што рагам). В. горад ад захопнікаў. 3. каго (што).
ВЬІЗУБІЦЬ гл. зубіць.
знаходзіцца ў чым-н. В. міску крупніку. 3. (1 i Даць каму-н. магчымасць не рабіць чаго-н.,
ВЬІЗУБРЫЦЬ гл. зубрыць.
2 ас. не ўжыв.). Пашкодзіць, разбурыць пазбавіць ад чаго-н.; выратаваць ад чаго-н. В.
чым-н. едкім. Кіслата выела дзірку ў тканіне. ад дзяжурства. Вызеалены работнік (які вы- ВЫЗЫВАЦЦА, -ЦЬ гл. вызвацца, -ць.
ВЫІГРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
Дым выеў воны (стала балюча глядзець ад конвае грамадскія абавязкі з вызваленнем ад
што (разм.)- Іграць на чым-н. звычайна ціха,
дыму). || незак. выедаць -аю, -аеш, -ае.
вьггворчай работы). В. ад пакарання. 4. каго прыглушана якую-н. мелодыю. В. мелодыю
ВЫЕХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; -едзем, (што). Звольніць, зняць з работы. В. ад зай-едзеце, -едуць; -едзь; зак. 1. Паехаць, адпра- маемай пасады. 5. каго-што. Выслабаніць ад вальса.
ВЬІЙГРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
віцца з аднаго месца ў другое. В. з горада. В. чаго-н. грувасткага, цяжкага i пад. В. рукі. 6.
3 варот. 2. Едучы, паявіцца дзе-н. В. на ля- што. Апаражніць, ачысціць. В. месца для што i без дап. Набыць у выніку розыгрышу
сную паляну. 3-за вугла выехала машына. 3. шафы. В. кніжную палійу. В. нумар у гасцініцы латарэі, перамагчы ў азартнай гульні. В. сто
Пакінуць адно месца жыхарства, пераехаўшы (выехаць з яго). || незак. вызваляць, -яю, рублёу na аблігацыі. 2. што. Дамагчыся перамогі, узяць верх. В. бой. В. партыю ў шана другое. Жыхары выехалі. 4. (7 i 2 ас. не -яеш, -яе. || наз. вызваленне, -я, н.
хматы. В. справу. 3. што i без дап. Атрымаць
ўжыв'). Плаўна вываліцца, вьшасці (разм.).
ВЬкЗВАЦЦА, -завуся, -завешся, -завецца;
Пакет выехаў з рук. 5. перан., на кім-ным. Вы- -завіся; зак. Добраахвотна згадзіцца выканаць выгаду, карысць, перавагу; выгадаць. В. ад
карыстаць для сваёй выгады чыю-н. працу, што-н. В. ісці ў разведку. В. дапамагчы каму-н. зніжэння цэн. В. час. 4. перан., у чым. Атрымаць, заслужыць адабральную ацэнку. В. у
якія-н. акалічнасці (разм. неадабр.). В. на пачыіх-н. вачах. || незак. выйграваць, -раю, -paмочніку. В. на акалічнасцях. || незак. выя- || незак. вызывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІЗВАЦЬ, -заву, -завеш, -заве; -заві; em, -рае; -раём, -раяце, -раюць. || наз.
зджаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. выезд, -у, М
-званы; зак. Toe, што i выклікаць. || незак. вы- выйгрыш, -у, м. (да 1, 2 i 3 знач.).
-дзе, м. (да 1, 2 i 3 знач.).
зываць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬкЙГРЫШ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. выйВЬІЖАБРАВАЦЬ гл. жабраваць.
ВЫЗВЕРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыіша; градь. 2. Toe, што выйграна. Вялікі e. na паВЬІЖАЛ, -жла, мн. -жлы, -жлаў, м. Гончы
зак.
(разм.).
Моцна,
пераходзячы
на
крык,
зыцы.
Быць у выйгрышы (выйіраць; таксама
сабака.
ВЫЖАРЫНА, -Ы, МН. -Ы, -рын i накінуцца на каго-н. (з папрокамі, лаянкай i перан.: аказацца ў больш выгадным становіВЫЖАРА, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж. Выгаралы ўча- пад.) або паглядзець са злосцю на каго-н. || шчы). || прым. выйгрыпгаы, -ая, -ае. Выйгрынезак. вызвярацца, -аюся, -аешся, -аецца.
шная пазіцыя (якая абяцае выйгрыш або, пестак балота, лесу.
ВЫЗВОНЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., ран., удачу, поспех).
ВЫЖАРЫШЧА, -а, мн. -ы, -рьшіч, н. Вышто. Званіць, звонам выконваць што-н. КуВЬІЙСЦЕ, -я, н. 1. Месца для выхаду
паленае месца ў лесе, на балоце.
ранты вызвоньвалі поўнач. || зак. вызваніць, куды-н. В. на перон. 2. перан. Спосаб выраВЬІЖАЎЦІЦЬ гл. жаўціць.
1
-ню,
-ніш,
-ніць.
шэння
чаго-н. Знайсці в. з якога-н. станоеіВЬІЖАЦЬ , -жну, -жнеш, -жне; выжаў,
ВЬІЗДАРАВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. шча.
-жала; выжні; -жаты; зак., што. Правесці
ВЬІЙСЦІ, выйду, выйдзеш, выйдзе; выйжніво на якой-н. прасторы. В. гектар жыта. Стаць зноў здаровым, паправіцца пасля хваробы. || незак. выздаряўліваць, -аю, -аеш, -ае. шаў, -шла; выйдзі; зак. 1. Пайсці адкуль-н.,
|| незак. выжынаць, -аю, -аеш, -ае.
2
||
наз.
вызддржўленне,
-я,
н.
пакінуць межы чаго-н. В. з хаты. В. з акруВЬІЖАЦЬ , -жму, -жмеш, -жме; выжаў,
ВЫЗНАВАЦЬ, -наю, -наеш, -нае; -наём, жэння. В. са складу камісіі. 2. Паявіцца, апы-жала; выжмі; зак., што. У спорце: паступова
-наяце,
-наюць;
незак.
1.
гл.
вызнаць.
2.
што.
нуцца дзе-н. (пайшоўшы адкуль-н.). В. на дападняць штангу, гіру i пад. ад грудзей уверх
да поўнага выпроствання рук. В. гіру ў 50 кг. Адкрыта трымацца якой-н. веры, вучэння, рогу. Сонца выйшла з-за хмар. В. з адстаючых
|| незак. выжымадь, -аю, -аеш, -ае. || наз. поглядаў i пад. В. праваслаўе. В. строгія ма- у перадавыя. 3. перан., з чаго, з-пад чаго. Перальныя правілы.
растаць быць у якім-н. стане, становішчы. В.
выжым, -у, м.
ВЬІЗНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што i з з цярпення. В. з сябе (раззлавацца). В. з ужытВЬІЖЛА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Гончая сука.
ВЫЖЛЯТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто дадан. сказам (разм.). 1. Toe, што i выведаць. ку. В. з-пад улады. 4. Быць выдадзеным, на2. Toe, што i спазнаць. В. тайну пцыроды. || друкаваным. Кніга выйшла з друку. Фільм выйзагадвае гончымі сабакамі на паляванні.
незак^ вызняваць, -наю, -наеш, -нае; -наём, шаў на экраны. 5. безас. Прыйсціся, дастацца,
ВЫЖЫВАЦЬ1'2 гл. выжыць 1-2 .
выпасці. На кожнага выйшла na сто рублёў. б.
-наяцс, -наюць.
ВЬІЖЫМ, ВЫЖЫМАЦЬ гл. выжаць2.
ВЫЗНАЧАЛЬШК, -а, мн. -і, -аў, м 1. Toe, Зрасходавацца, кончыцца. Выйшлі ўсе запасы.
ВЫЖЫНАЦЬ гл. выжаць1.
ВЬІЖЫЦЬ1, -жыву, -жывеш, -жыве; зак. што вызначае, выражае сабой што-н. Вьшшаў тэрмін. 7. (са словам «замуж» або,
Застацца жывым пасля цяжкай хваробы, ра- (кніжн.). Рытмічны в. 2. Кніга для даведак разм., без яго), за каго. Стаць чыёй-н. жонкай. В. замуж за інжынера. В. за ўрача. 8.
нення i пад. Ранены выжыў. 0 Выжыць з ро- пры вызначэнні чаго-н. (спец.). В. раслін.
ВЫЗНАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які служыць Атрымацца, утварыцца ў выніку якой-н.
зуму (разм.) — страціць памяць, здольнасць
усведамляць. || незак. выжываць, -аю, -аеш, для вызначэння чаго-н. Вызначальныя рысы, апрадоўкі, падрыхтоўкі, якіх-н. дзеянняў.
-ае. || наз. выжыванне, -я, н. Барацьба за в. ча- адзнакі. 2. Які вызначае, абумоўлівае сабой Выйшла добрая рэч. 3 такога куска выйдзе дзве
што-н. В. момант. \\ наз. вызнячальвлсць, -і, кашулі. 3 яго выйшаў добры майстар. 9.
лавецтва.
Здарыцца, адбыцца ў выніку чаго-н. Выйшла
ВЬІЖЫЦЬ2, -жыву, -жывеш, -жыве; -жы- ж.
ВЬІЗНАЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; непрыемнасць. Выйшла, што я праў. 10. кімты; зак., каго (што) (разм.). Прымусіць
чым. Зрабіцца, стаць кім-н. В. пераможцам.
пакінуць свой дом, вымусіць пайсці адкуль-н. зак. 1. (7 i 2 ас не ўжыв.). Набыць выразны
11. з каго-чаго. Пра паходжанне каго-н. В. з
В. жыльца. В. са службы. || незак. выжываць, характар, раскрыцца, акрэсліцца. Спецыфіка
асяроддзя
людзей працы. \\ незак. выходзіць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. выжыванне, -я, н.
прадмета вызнанылася не адразу. 2. (7 / 2 ас.
не ўжыв.). Поўнасцю скласціся. Нашы адно- -джу, -дзіш, -дзіць {да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ВЬІЗАЛАІЦЦЬ гл. залаціць.
ВЫЗВАЛЁНЧЫ, -ая, -ае. Які мае адно- сіны цалкам вызначыліся. 3. Вылучыцца з ліку i 10 знач.). || наз. выхяд, -у, М -дзе, м. (да 1,
сіны да палітычнага, сацыяльнага вызвален- іншых чым-н. В. ў баі. В. сваёй храбрасцю. 4. 2, 4 i 7 знач.}. На в. (каманда выходзіць). ||
ня. Вызваленчая барацьба. Нацыянальны e. рух.( 7 / 2 ас. не ўжыв.), чым. Стаць знамяналь- прым. выхадны, -ая, -ое (да 4 знач. i ў некаВЫЗВАЛІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Той, хто ным, паказальным дзякуючы чаму-н. Двацца- торых спалучэннях да 1 знач.). Выхадныя давызваліў ці вызваляе каго-, што-н. ад пры- тае стагоддзе вызначшася выкарыстаннем ныя (у друкаваным выданні: звесткі пра Me
гнёту, уціску. В. прыгнечаных. || ж. вызва- атамнай энергіі. \\ незак. вызначацца, -аюся, dia, год выпуску, выдавецтва). Выхадная адтуліна. В. комін.
ліцельніійі, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. вызва- -аешся, -аецца.
ВЬІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; -каліцельскі, -ая, -ае.
ВЬІЗНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
ВЬІЗВАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак. зак. 1. што i з дадан. сказам. Распазнаць, вы- ваны; зак. 1. што. Куючы, зрабіць што-н. В.
1. Атрымаць свабоду, стаць свабодным. В. з светліць, разабрацца ў чым-н., дакладна ўста- серп. 2. перан., каго-што. Цярпліва стварыць,
палону. В. ад прыгнёту. 2. Пазбавіцца ад навіць. В. прычыну. В. адлегласць. В. вугал выхаваць (высок.). В. непераможную армію. В.
чаго-н. што сціскае, абмяжоўвае, ад непажа- (вылічыць). 2. што. Выявіць сутнасць, ра- новыя кадры. | незак. выкоўваць, -аю, -аеш,
данага, шкоднага. В. ад ношы. В. з абдымкаў. скрыць змест чаго-н. В. творчы метад -ае. | наз. выкоўванне, -я, н. (да 1 знач.).
В. ад думак. 3. Стаць свабодным ад якіх-н. пісьменніка. В. новае наеуковае паняцце. 3.
ВЬкКАЗАЦЦА, -кажуся, -кажашся, -каабавязкаў, спраў i пад. В. ад работы. В. ад за- каго-што. Загадзя прызначыць або намеціць жацца; -кажыся; зак. 1. Выказаць сваю думку
гадвання. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Ачысціцца, налерад. В. дзяжурных. В. далейшыя планы. 4. пра што-н. Сусветная грамадскасць выказастаць гтустым, незанятым. Кватэра вы- што. Устанавіць, назначыць. В. сродкі на бу- лася супраць вайны. В. na дакладу. В. за рэза-
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люцыю. 2. Закончыць выказванне, выказаць
ВЬІКАПЕНЬ, -пня, м. 1. звычайна мн.
усё, выгаварыцца. Дайце жанныне в. 3. Ска- (выкапні, -яў). Мінералы, руда i пад., здабызаць, у тых ці іншых словах перадаць сваю тая з нетраў зямлі. Карысныя выкапні. 2. Ардумку. В. дакладна i коратка. || незак. ганізм, які існаваў у далёкія геалагічныя эпохі
выкіімціш, -аюся, -аешся, -аецца.
i захаваўся ў адкладах зямной кары. Рэшткі
ВЬІКАЗАЦЬ, -кажу, -кажаш, -кажа; -ка- выкапня. || прым. вышшнёвы, -ая, -ае. В. ма- лася. 1 незак. выкячвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
жы; -казаны; зак., што. 1. Перадаць словамі. мант.
ВЬІКАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
В. сваю думку. В. пажаданне. 2. Выявіць, вы- ВЬІКАРАБКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
крыць тос, што павінна было ўтойвацца ад зак. Карабкаючыся, вылезці, выбрацца. В. з гл. качаць. 2. што. Качаючыся, прымяць,
іншых. В. сваё хваляванне. 3. Перадаць сло- ямы. В. з бяды (перан.; разм.). || незак. вы- утрамбаваць. Конь выкачаў пасевы. 3. кагошто. Качаючы, укачаць, абляпіць у што-н.,
вамі свае адносіны да каго-, чаго-н. В. па- карабквацці, -аюся, -аешся, -аецца.
дзяку. В. спачуванне. j незак. выкжзваць, -аю, ВЬІКАРАНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніц- запэцкаць у што-н. В. цеста ў муку. || незак.
-аеш, -ае. || наз. выказвмне, -я, н. (да 1 i 3 ца; зак. Канчаткова знішчыцца, зжыцца. Вы- выкачваць, -аю, -аеш, -ае.
знач.).
караніліся старыя прымхі. || незак. выкяра- ВЬІКАШЛЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
зак. (разм). Кашляючы, ачысціць горла ад
ВЫКАЗНІК, -а, м. 1. У граматыцы: галоў- няцца, -яецца. || наз. выкяраненне, -я, н.
ны член сказа, які абазначае дзеянне ці стан
ВЬІКАРАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; чаго-н., адкашляцца. || незак. выкжшлівацціі,
прадмета, выражанага дзейнікам. 2. Toe, што зак., што. Канчаткова знішчыць, зжыць. В. -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІКАШЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
i выразнік. Францішак Багушэвін — в. думак iнедахопы. || незак. выжярмяць, -яю, -яеш, -яе.
штоі (разм.). Кашляючы, выплюнуць. || незак.
спадзяванняў простага народа. || прым. вы- || наз. выжаряненне, -я, н.
выкашлівяць, -аю, -аеш, -ае.
казшшшы, -ая, -ае (да 1 знач.)ВЬІКАРАСКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ВЬІЫДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
ВЬІКАЛАСАВАЦЬ гл. каласаваць.
зак. (разм.). Toe, што i выкарабкацца. \ незак. (разм.). Выжыць, выгадавацца ў беднасці, у
ВЬІКАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лаціш, -лаціць; выкарасквадца, -аюся, -аешся, -аецца.
неспрыяльных умовах.
-лачаны; зак., што. 1. Уручную збольшага
ВЬІКАРМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м. 1.
ВЫЫДАЦЦА гл. выкінуцца.
абмалаціць, абабіць. В. жыта. 2. Спагнаць Дзіцяня жывёліны, выкармленае ў хатніх
ВЬІЫДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
сілай, прымусам або з цяжкасцю атрымаць умовах, без маці. 2. перан. Пра нікчэмнага,
(разм.). В. нядоімкі. \\ незак. выкалочваць, -аю, подлага чалавека, выхаванага дрэнным ася- каго-што. 1. Выкінуць у некалькі прыёмаў
(усё, многае). В. рэчы праз акно. 2. перан. 3
-аеш, -ае.
роддзем (пагард.). Фашысцкі е.
цяжкасцю выгадаваць (разм.). В. дзяцей. || неВЬІКАЛАЦЬ, -лю, -леш, -ле; -лі; -латы /
ВЬІКАРМІЦЬ,
-млю,
-міш,
-міць;
-млены;
зак. выкідаць, -аю, -аеш, -ае / выюдваць, -аю,
-ланы; зак., што. 1. Праткнуць чым-н. возак.,
каго
(што).
1.
Кормячы,
выгадаваць,
уз-аеш, -ае.
стрым. В. вока. Хоць вока выкалі (вельмі цёмВЫЫДАЦЬ1 гл. выкінуць.
на). 2. Зрабіць узор, малюнак i пад., пракол- гадаваць. В. грудзямі. 2. Зрабіць сытым, адкарміць.
В.
кабана.
||
незак.
выкормлівадь,
ВЫЫДАЦЬ2 гл. выкідаць.
ваючы чым-н. вострым. В. татуіроўку. 3. ВыВЫЙДВАЦЦА гл. выкінуцца.
сечы з сярэдзіны чаго-н. вострым. В. кусок -аю, -аеш, -ае. || наз. выкормліваяне, -я, н. ||
прым. выкармачны, -ая, -ае (спец.).
лёду. | незак. выколваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКІДВАЦЬ' гл. выкінуць.
ВЬІКАРЧАВАЦЬ,
-чую,
-чуеш,
-чуе;
-чуй;
ВЫЙДВАЦЬ2 гл. выкідаць.
ВЫКАЛУПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-чаваны;
зак.,
што.
Карчуючы,
выдаліць.
В.
што. 1. Калупаючы, выняць. В. разынку з
ВЬІЫДЫШ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Дачаснае
булкі 2. Калупаючы, зрабіць паглыбленне пні. В. бюракратызм (перан.). || незак. выкар- спыненне цяжарнасці- 2. Неданошаны i не
чоўваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
||
наз.
выкжрчоўваіше,
(разм.)- В. ямку. || незак. выкалупваць, -аю,
здольны выжыць плод.
-аеш, -ае. || аднакр. выкжлупнуць, -ну, -неш, -я, н. i выкарчоўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
ВЫКШУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
ВЬІКАРЫСТАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
-аны;
-не; -ні; -нуты (да 1 знач.).
-нься; зак. 1. Кінуцца ўніз адкуль-н. В. з
зак.,
каго-што.
Скарыстаць,
ужыць
з
карыВЬІКАЛУГПЦЬ, -шпо, -піш, -піць; -плеакна. 2. Вываліцца, выпасці адкуль-н. Кош
ны; зак., што. Калупнуўшы, выняць. || незак. сцю. В. спецыяліста. В. матэрыял. В. зручны
выкінуўся з воза. || незак. выкідадці, -аюся,
момант.
В.
вопыт
перадавікоў.
\\
незак.
вывыкалупліваць, -аю, -аеш, -ае. || аднакр. выка-аешся, -аецца / выіцдвадца, -аюся, -аешся,
карыстоўваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
||
наз.
выкарылупнуць, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты.
-аецца.
стаяне,
-я,
н.
(да
выкарыстадь)
i
выкжрыВЫКАНАЛЬНІЦКІ, -ая, -ае. Toe, што i
ВЬІЮНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -кінь; -нуты;
стоўванне,
-я,
н.
(да
выкарыстоўваць).
выканаўчы (у 2 знач.). Выканальніцкае майзак. 1. каго-што. Кідаючы, выдаліць, пазбаВЬІКАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; віцца ад чаго-н. непатрэбнага, лішняга. В.
стэрства.
ВЫКАНАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.)- Які -саваны; зак., каго-што. (разм.)- Toe, што i цытату з артыкула. В. грошы на вецер (марна
выкрасліць.
В. прозвішча ca cnicy. В. цытату.патраціць; разм). В. прагульшчыка з завода. 2.
можа быць выкананы. || наз. выканільнжсць,
|| незак. выкжсоўваць, -аю, -аеш, -ае.
перан., што. Абвясціць, аб'явіць (разм.). В.
-і, ж.
ВЬІКАСІЦЬ, -кашу, -касіш, -касіць; -ка- лозунг. 3. перан., што. Пусціць, накіраваць. В.
ВЫКАНАЎЦА, -ы, мн. -ы, -аў, м. i ж. Той,
эсго выконвае што-н. (гл. выканаць). В. работ. шаны; зак. 1. што. Скасіць траву i пад. дзе-н. тавар на рынак (пусціць у продаж; разм.). 4.
В. ролі Паўлінкі. Судовы в. (службовая асоба,В. сенажаць. 2. перан., каго-што. Знішчыць у што. Падняць, вывесіць. В. сцяг. 5. што. У
якая ажыццяўляе рашэнні суда па выканаў- вялікай колькасці (агнём, пошасцю i пад.). спартыўных практыкаваннях: выставіць, выНекалі mym халера выкасіла многа людзей. Пасунуць рэзкім рухам. В. руку ўперад. 6. што.
чых лістах).
ВЫКАНАЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які ажыццяў- жарам выкасіла паўвёскі (безас.}. В. кулямё- Учыніць, устроіць (разм.). В. жарт. В. штуку.
там
рады
ворага.
||
незак.
выкошваць,
-аю,
|| незак. выжідаць, -аю, -аеш, -ае / выіодваць,
ляе выкананне рашэнняў, пастаноў заканадаўчых органаў, практычна кіруе чым-н. Вы- -аеш, -ае. J| наз. выкошванне, -я, н. || прым. -аю, -аеш, -ае. || наз. выкід, -у, М -дзе, м. (да
выкжсны,
-ая,
-ое
(спец.).
5 знач.). || прым. выкідны, -ая, -óe (да 1 знач.;
канаўчая ўлада. В. камітэт. В. ліст (дакуВЬІКАЦІЦЦА, -качуся, -кацішся, -ка- спец.).
мент, па якім ажыццяўляецца судовае рашэнВЬкКІПЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -піць; зак.
не). 2. Які мае адносіны да выканаўцы — да ціцца; зак. 1. Коцячыся, выйсці, вьтасці адтаго, хто выступае з выкананнем якога-н. ма- куль-н. Мяч выкаціўся на дарогу. 2. Toe, што i Выпарыцца ў працэсе кіпення. Вада выкіпела.
стацкага твора. Выканаўнае майстэрства. ||выкаціць (у 2 знач.; разм.). 3-за павароту вы- || незак. выкішць* -ае.
кацілася машына. || незак. выкочвацца, -аюся, ВЫКЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што. 1.
наз. вышшаўчасць, -і, ж.
гл. выкласці. 2. Навучаючы, паведамляць, пеВЬІКАНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., -аешся, -аецца.
ВЬІКАІДЦЬ, -качу, -каціш, -каціць; -ка- радаваць звесткі пра што-н. В. родную мову. В.
што. 1. Ажыццявіць, здзейсніць (наказ, заданне, задуму i пад.). В. план. В. абяцанне. В. чаны; зак. 1. што. Коцячы, перамясціць, вы- ва універсітэце. | наз. выкладанне, -я, н.
загад. 2. Праспяваць, сыграць, станцаваць. В. даліць. В. бочку з падвала. В. калёсы на двор. ВЫКЛАДВАЦЬ гл. выкласці.
ВЬІКЛАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
песню, танец. \\ незак. выконваць, -аю, -аеш, 2. Хутка выехаць адкуль-н. (разм). На плошчу
-ае. || наз. выжалшше, -я, н. Праверка выканан- выкаціў аўтобус. 3. перан., ас. i безас. 1. гл. выкласці- 2. звычайна мн. Разлік,
Знішчыць агнём (разм.). Пажар выкаціў пала- вылічэнне. Матэматынныя выкладкі. 3. Пахоня. Прывесці ў выкананне. Культура выкананвіну вёскі. Жыта выкаціла агнём. 0 Выкяціць дная амуніцыя салдата. Баявая в.
ня.
ВЫКАНКОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэн- бельмы (разм. груб.) — вытарашчыць вочы. ||
ВЫКЛАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
не: выканаўчы камітэт. В. гарадскога Савета незак. выжочвадь, -аю, -аеш, -ае.
выкладае які-н. вучэбны прадмет у навучальдзпутатаў. \\ прым. выжалкомаўскі, -ая, -ае
ВЬІКАЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. най установе. В. матэматыкі. Вопытны в. ||
(разм.)1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Разгладзіцца, распра- ж. выкладчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. выВЬІКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. віцца пры качанні. 2. у што. Качаючыся, кладчыцкі* -ая, -ае.
ВЬІКЛАПАТАЦЬ, -пачу, -пачаш, -пача;
гл. капаць. 2. перан., каго-што. Знайсці, да- абляпіцца, запэцкацца. В. ў снег. 3. у чым.
стаць (разм.). Дзе вы выкапалі такую кнігу? || Пакачацца. В. ў траве. 4. Паправіцца, вы- выклапачы; -патаны; зак., што. Дабіцца кложыць (разм.). Доўга хварэла, a потым выкача- патамі. В. дазвол.
незак. выкопваць, -аю, -аеш, -ае.
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ключэння. В. радыёпрыёмнік. В. ток. \\ незак. Toe, што i высвідравадь. В. дрылём дзірку. 4.
выключжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. выжлючэнне, Вывіхнуць, вывернуць (разм.)- В. руку. || незак. выкручваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКЛЮЧ^ННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл.
ВЫКРЫВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м Той,
выключыць. 2. Адступленне ад агульнага пра- хто выкрывае каго-, што-н. В. агрэсараў. В.
ВЫКЛАСІЦ, -кладу, -кладзеш, -кладзе; віла, рэдкі выпадак. Няма правіла без выклю- недахопаў. || ж. выкпывалыгіці, -ы, мн. -ы,
-кладзі; -кладзены; зак. 1. каго-што. Выняў- чэння. 0 Зі выключэннем, прыназ. з Р — -ніц. || прым. выжрывальніцкі, -ая, -ае.
шы адкуль-н., пакласці. В. пакупкі ў сумкі. 2. акрамя, апрача каго-, чаго-н. Сабраліся ўсе, за
ВЫКРЫВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выкрывае
што чым. Пакрыць, аздобіць, вымасціць (па- выключэннем хеорых.
каго-, што-н.; уласцівы выкрыванню. В.
верхню чаго-н.)- В. сцены кафляй. 3. што.
ВЫКОЛВАЦЬ гл. выкалаць.
фельетон. Выкрывальная сіла. || наз. выкрыЗбудаваць, вывесці. В. фундамент. 4. перан.,
ВЫКОНВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
што. Адкрыта выказаць, паведаміць. В. прэ- што. 1. гл. выканадь. 2. Строга прытрымлі- вальнжсць, -і, ж.
ВЬІКРЫК, -у, мн. -і, -аў, м. Гучны, адрытэнзіі, меркаванні. В. просьбу. | незак. вы- вацца чаго-н. В. санаторны рэжым. 3. Здзяйвісты вокліч, крык. Знадворку даносіліся вышдваіф», -аю, -аеш, -ае / вшлядідь, -аю, сняць,
несці грамадзянскія абавязкі. В. свае крыкі.
-аеш, -ае Сда 4 знач). || наз. выклідванне, -я,
ВЫКРЫКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нун., выкліджнне, -я, н. (да 4 знач.), выклад, -у, абсвязкі.
ВЫКОПВАЦЬ гл. выкапаць.
ты; зак. i аднакр., што i без дап. Голасна выМ -дзе, м. (да 4 знач.) / выкладкд, -і, ДМ
ВЫКОРМЛІВАННЕ, ВЫКОРМЛІВАЦЬ мавіць, крыкнуць. В. чыё-н. прозвішча. —
-дцы, ж. (да 2 знач.; спец.). || лрьш. выклагл. выкарміць.
Стаяць! — выкрыкнуў Федар. || незак. выдны, -ая, -óe (да 2 знач.; спец.).
ВЫКОЎВАННЕ, ВЫКОЎВАЦЬ гл. выка- крыкваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІЕЛЕВАЦЬ, -клюю, -клюеш, -клюе;
ВЬІКРЫЦЬ, -крыю, -крыеш, -крые; -кры-клюй; -клеваны; зак., што. Вышчыпаць, вы- ваць.
ВЫКОЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. выкаціцца, -ць.
ты; зак. 1. каго-што. Знайсці, выявіць; радраць дзюбай, выдзеўбці. В. вока. || незак. выВЫКОШВАННЕ, ВЫКОШВАЦЬ гл. вы- скрыць, зрабіць вядомым невядомае, сакрэтклёўвжць, -аю, -аеш. -ае.
касіць.
нае. В. патайное сховішча. В. злачынствы. 2.
ВЬІКЛЕНЧЫЦЬ гл. кленчыць.
ВЫКРАДАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, што. Растлумачыць скрыты сэнс, сутнасць
BbtKJIIK, -у, мн. -і, -аў, м. 1. гл. выклікаць. 2. Патрабаванне, запрашэнне з'явіцца хто выкрадае. В. дакументаў. || ж. вы- чаго-н. В. хлусню. В. антынародны характар
самаўладства. \\ незак. выкрываць, -аю, -аеш,
куды-н. З'явіцца па выкліку. В. у суд. 3. За- іфідальніцж, -ы, мн. -ы, -ніц.
ВЬкКРАІЦЬ, -краю, -краіш, -краіш»; -кра-ае. || наз. выкрыванне, -я, н.
прашэнне, прапанова ўдзельнічаць у чым-н.
ВЫКРЫШТАЛІЗАВАЦЦА гл. крышталізаВ. на спаборніцтвы. В. на дузль. 4. каму-чаму. ены; зак., што. 1. гл. кроіць. 2. перан.
Выражанае позіркам, словамі, учынкамі i пад. Удзяліць, з цяжкасцю выдзеліць для чаго-н. вацца.
жаданне ўступіць у барадьбу. Кінуць в. гра- В. вольную часіну. В. сродкі на пакупку лесу. || ВЬІКРЫШЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
мадству (звычайна пра ўчынак, што ідзе незак. выкройваць, -аю, -аеш, -ае.
-шыцца; зак. Паступова распадаючыся на
ВБІКРАЙКА, -і, ДМ -крайцы, мн. -і, -кра- дробныя кавалачкі, разбурыцца. Зуб выкрыўразрэз з чым-н. агульнапрынятым). У яго
ек, ж. Узор для кройкі. В. каўняра.
словах прагучаў в.
шыўся. || незак. выкрышвацца, -аецца.
ВЬІКРАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ВЫКР^СВАЦЬ гл. выкрасаць.
ВЬІКЛІКАЦЬ, -клічу, -клічаш, -кліча; вышто.
Выбіць,
высечы
крэсівам
(іскру,
агонь).
кліч; -кліканы; зак. 1. каго (што). Паклікаць
ВЫКРЗСЛІВАЦЬ гл. выкрасліць.
||
незак.
выкрасаць,
-аю,
-аеш,
-ае
/
выадкуль-н., запрасіць, прапанаваць з'явіцца. В.
ВЬІКУЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак.
крэсваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
да начальства. В. спевака апладысментамі. В.
(разм.)- Вываліцца, выпасці. В. з саней. || неВЬІКРАСІЦЬ, -рашу, -расіш, -расіць; -равучня (праланаваць адказаць). 2. каго на што
зак. выкульвашш, -аюся, -аешся, -аецца.
або з інф. Праланаваць прыняць удзел у саны; зак., што. Toe, што i выкрасадь.
ВЬкКУЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
ВЬІКРАСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
чым-н., схіліць на ўзаемнае дзеянне, пачуццё
каго-што (разм.). Выкінуць, вывернуць. В. з
i пад. В. на спаборніцтва. В. бароцца (мерацца зак., каго-што. Захрэсліўшы, апусцшь, вы- лодкі. || незак. выкульваць, -аю, -аеш, -ае.
сіламі ў спартыўнай барацьбе). В. на шчырую ключыць. В. каго-н. са спісаў. В. радок. В. з
ВЬІКУП, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. выкупіць.
размоеу. 3. што З'явіцца прычынай узнікнен- памяці каго-н. (перан.: забыць). || незак. вы2. Плата, грошы, якімі выкупліваюць. Даць
ня чаго-н., парадзіць. В. апетыт. Гэта не вы- крэслівжць, -аю, -аеш, -ае.
клЫа цяжкасцей. Чым быў выкліканы пажар? \ ВЬІКРАСІЦ, -краду, -крадзеш, -крадзе; багаты в.
ВЫКУПАЦЦА, -ЦЬ гл. купаць.
незак. выклшаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. «дпі», выкраў, -крала; выкрадзі; выкрадзены; зак.,
ВЬІКУШЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены;
-у, м. (у 1 i 2 знач.).
каго-што. Украсці тое, што ахоўваецца. В. саВЬІКЛІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нугы; крэтныя паперы. || незак. выкрададь, -аю, зак. 1. каго-што. Вызваліць, атрымаць назад
за грошы. В. палоннага. В. закладзеную рэч. 2.
зак. i аднакр., што i без дап. Гучна выкры- -аеш, -ае / выкрадвтць, -аю, -аеш, -ае.
перан., што. Заслужыць дараванне. В. сваю
ВЫКРОЙВАЦЬ гл. выкраіць.
кнуць, вымавіць. В. лозунг. || незак. выклікяць,
ВЬІКРУТ, -у, М -круце, мн. -ы, -аў, м. 1. віну чым-н. || незак. выкупляць, -яю, -яеш, -яе
-аю, -аеш, -ае.
ВЫКЛІЧНІК, -а, м. У граматыцы: нязмен- Незвычайны паварот. Сцежка з выкрутам. / выкупліваць, -аю, -аеш, -ае. || звар.
Скокі з выкрутамі. 2. перан. Прыём з хітры- выкупіцца, -плюся, -пішся, -піцца; незак^ вынае слова, што непасрэдна выражае пачуццё,
алчуванне, эмацыянальную рэакцыю, валявое камі, які прымяняецца з мэтай дасягнуць купляцда» -яюся, -яешся, -яецца / выкупліпабуджэнне i пад., налр. ах, ой, ох, гэй. || чаго-н. або ўхіліцца ад чаго-н. Гавары без вы- вацця, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. выкуп, -у,
м. (да 1 знач.) / выкупленне, -я, н. (да 2
крутаў.
прым. выклічніжавы, -ая, -ае.
ВЫКРУТАСЫ, -аў (разм.). 1. Мудра- знач.); прым. выкупны, -ая, -óe (да 1 знач.).
ВЫКЛЮЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м ПрыВЫКУРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
стасаванне для выключэння i ўключэння гелістыя, вычварныя рухі, лініі. Язда з выкрутасамі. Вырабляць нагамі в. 2. Мудрагелістыя зак. 1. што. Дакурыць да канца, зрасходаваць
электрычнага току.
ВЫКЛІОЧНА. 1. часц. Толькі. Ён есць в. моўныя звароты. Споўныя в. 3. перан. Хітрыкі, курэннем. В. папяросу. В. усе цыгарэты. 2.
раслінную ежу. 2. прысл. Асабліва, незвычай- дзіваягвы. Прызнаўся ва ўсім без выкрутасаў. каго (што). Абкурваючы, выгнаць. В. лісу з
ВЬІКРУТКА, -і, ДМ -тцы, ж. (разм.). Вы- нары. 3. перан., каго (што). Выгнадь, прына. В. здольны чалавек.
ВЫКЛІОЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца хад (з цяжкага становішча). Няма ніякай вы- мусіць пайсці, выйсці (разм.) В. няпрошаных
гасцей. || незак. выкурваць, -аю, -аеш, -ае.
выключэннем з агульных правіл, са звычай- круткі.
ВЬІКУСІЦЬ, -кушу, -кусіш, -кусіць; -куВЫКРЎТЛІВЫ, -ая, -ае (разм). Знахоных норм (кніжн.). Выключныя правы. 2. Асаблівы, незвычайны. В. выпадак. 3. Які з'яўля- длівы, скрытны. В. гаспадарнік. || наз. вы- шаны; зак.у што. Укусіўшы зубамі, выесці,
выгрызці кавалак чаго-н. В. мякіш. || незак.
ецца асаблівасцю толькі дадзенай асобы, ка- крутлівасць, -і, ж.
лектыву, рэчы. Выключная заслуга вучонага.
ВЬІКРУІЦЦЦА,
-кручуся,
-круцішся, выкусваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лавіш, -лавіць; -лаўВырабы выключнай якасці. || наз. выключнісць, -круціцца; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.), з чаго.
-і, ж.
Адкруціўшыся, выпасці. Шруба выкруцілася. лены; зак., каго-што. 1. з чаго. Ловячы, здаВЬІКЛЮЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Toe, што i вывіхнуцца быць, выцягнуць. В. бервяно з вады. В. многа
зак. 1. Перастаць удзельнічаць у чым-н. В. з (разм.). Выкруцілася рука ў плячы. 3. Спрытна рыбы. 2. Пералавіць усіх. В. карасёў у сажагульні. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Перастаць выслізнуць, вызваліцца. В. з рук праціўніка. 4. лцы. \\f незак. вылоўліваць, -аю, -аеш, -ае. ||
дзейнічаць, адключыўшыся. Матор выкаю- перан. Выйсці з цяжкага становішча. В. з наз. вылаў, -лаву, м. (да 1 знач.; спец.).
ВЬІЛАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны;
чыуся. || незак. выключацца, -аюся, -аешся, бяды. || незак. выкручвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
зак. Toe, што i выкласці.
-аецца.
ВЫКЛЮЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
ВЬІЛАЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж. 1.
ВЬІКРУІЦЦЬ, -кручу, -круціш, -круціць;
зак. 1. каго (што). Вывесці са складу чаго-н. -кручаны; зак., што. 1. з чаго. Выняць круВыхад часткі войск з асаджанага ўмадавання
В. з брыгады. В. са спісаў. 2. што. Спыніць цячы. В. лямпачку. 2. Сціскаючы кручэннем, для наладу на тых, хто акружае. Зрабіць выладзеянне чаго-н. шляхам адключэння ці вы- выдаліць ваду. В. выпаласканую сарочку. 3. зку на ворага. 2. перан. Нечаканы варожы на-
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пад, выпад (неадабр.)- В. класавага ворага. 3.
Фізкультурная прагулка. Лыжная в.
ВЬІЛАМАЦЬ, -млю, -міш, -міць; -маны;
зак., што. 1. Адламаўшы, аддзяліль. В. палку,
дубец. 2. Зламаўшы, выбіць, высадзіць. В.
дзверы. I незак. выломліваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІЛАЎ гл. вылавіць.
ВЬІЛАЯЦЦА, -лаюся, -лаешся, -лаецца;
зак. Вымавіць лаянку.
ВЬІЛАЯЦЬ гл. лаяць.
ВЬІЛЕГЧАЦЬ гл. лягчаць.
ВЬІЛЕГЧЫ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лежа; зак.
Прыпасці сцяблом да зямлі, палегчы (пра
збажыну, травы). Жыта вшегла.
ВЬІЛЕЖАЛЫ, -ая, -ае. Які набыў патрэбныя якасці, праляжаўшы пэўны тэрмін у адпаведных умовах. В. лён.
ВЬІЛЕЖАЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца;
зак. 1. Аднавіць свае сілы доўгім ляжаннем,
добра адпачыць; паляжаць удосталь. В. ў пас~
целі. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Набыць патрэбныя якасці, праляжаўшы пэўны тэрмін у адпаведных умовах. Лён ужо вылежаўся. || незак.
вылежваццв, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІЛЕЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; зак. 1.
Пралежаць дастаткова часу пасля хваробы. He
вылежаў хваробы да канца. 2. Прабыць у ляжачым становішчы пэўны час. В. дзве гадзіны
ў акопе. З.Тое, што i вылежацца (у 2 знач.). ||
незак. вылежвадь, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІЛЕЗЦІ* -зу, -зеш, -зе; -ез, -зла; -лезь;
зак. 1. Выйсці адкуль-н., чапляючыся за
што-н. рукамі i нагамі. В. з глыбокага рова. 2.
Выйсці адкуль-н., прыклаўшы намаганні. В. з
вагона. В. з даўгоў (перан.; разм.). 3. ( 7 / 2 ас.
не ўжыв.). Выступіць, паказацца адкуль-н.,
выбіцца; прабіцца. Косы вылезлі з-пад хусткі.
Вылезла маладая траўка. 4. (7 / 2 ас. не
ўжые.). Выпасці (пра валасы, шэрсць),
вьшіняць. Вылезла шэрсць. || незак. вылазіць,
-лажу, -лазіш, -лазіць.
ВЫЛЕПІЦЬ гл. ляпіць.
ВЬІЛЕЦЕЦЬ, -лечу, -леціш, -леціць; -леці;
зак. 1. Летучы, накіравацца, адправіцца
куды-н. Птушка вылецела з гнязда. Пасажыр
вылецеў у Маскву. Вылецела з галавы (перан.:
зніхла, забылася). 2. Летучы, паявіцца адкуль-н. Самалёты вылецелі з-за хмары. 3. перан. Аказадца звольненым, выключаным адкуль-н. (разм.); В. са службы. \\f незак. вылятаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. вылет, -у, М
-лецс, м. (да 1 i 2 знач.).
ВЫЛЁЧНЫ, -ая, -ае. Які паддаецца лячэнню. Вшечная хвароба. || наз. вылечнасць,
-і, ж.
ВЬІЛЕЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
зак. Стаць здаровым у выніку лячэння. В. пасля ранення. || незак. вылечвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІЛЕЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., каго-што. Лечачы, зрабіць здаровым. ||
незак. вылечваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІЛІВАК, -ліўка, мн. -ліўкі, -ліўкаў, м.
Яйцо, знесенае без шкарлупіны.
ВЬІЛІЗАЦЬ, -ліжу, -ліжаш, -ліжа; -ліжы;
-лізаны; каго-што. Ачысціць лізаннем. В. талерку. Кошка вылізала кацяня. || незак.
вылізваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІЛЕК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. гд. вылічыць.
2. Уірыманая сума грошай. Невялікі в. 0 За
іылікам каго-чаго, у знач. прыназ. — за выключэннем, акрамя каго-, чаго-н.
ВЬІЛШЯЛЫ, -ая, -ае. 1. Які страціў першалачатковы колер. Вылінялая майка. 2. Які
скончыў ліняць (пра жывёл, птушак).
ВЬШНЯЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яе; зак. 1.
гл. лінядь. 2. Канчаткова паліняць. Матэрыял
выліняў.
ВЬІЛГГЫ, -ая, -ае. Вельмі падобны на Ka
ro- н. Вадзік — в. бацька.

выл—вым

ВЬІЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -льецца;
зак. 1. з чаго. Выцечы, выйсці вон (пра вадкасць). Вада вылілася з бочкі. 2. перан., у што.
Прыняць той або іншы выгляд, ператварыцца. Раздражненне вылілася ў форму пратэсту.
ВЬІЛЮДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. Най|| незак. вылівацца, -аецца.
ВЬІЛІЦЬ1, -лью, -льеш, -лье i -лію, -ліеш, горшы сярод людзей, вырадак. В. роду чалавечага.
-ліе; вылі; -літы; зак., што. 1. з чаго. ВыВЫЛЯТАЦЬ 2/і. вылецець.
даліць, прымусіць выцечы адкуль-н. (вадВЫЛЯЧ^ННЕ, -я, н. 1. Toe, што i лячэнкасць). В. ваду з вядра. 2. перан. Даць выхад
якім-н. пачуццям, выказаць. В. гнеў на каго-н. не (афіц.). Быць на вылячэнні ў шпіталі. 2.
В. усё, што было на душы. 3. Зрабіць шляхам Toe, што i выздараўленне. Поўнае в.
ВЬІМАВІЦЬ, -маўлю, -мавіш, -мавіць;
ліцця, адліць. В. зеон з медзі. \\ незак. вы-маўлены; зак., што. Выгаварыць, сказаць. В.
лівадь, -аю, -аеш, -ае.
слова. || незак. вымаўляць, -яю, -яеш, -яе.
ВЬІЛІЦЬ2 гл. ліць2.
ВЫМАГАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
ВЫЛІЧАЛЬНШ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. хто займаецца вымаганнем. || ж. вымагвльСпецыяліст па вылічальнай тэхніцы. 2. Пры- ыіца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. вымагвлыацкі,
бор, які робіць вылічэнні. || прым. вы- -ая, -ае.
лічалыгіцкі, -ая, -ае.
ВЫМАГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
ВЫЛІЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для што. Дамагацца чаго-н. шантажом, прымувылічэння, звязаны з вылічэннем. Вылічаль- сам, сілай. В. грошы. 2. чаго, са злуч. «каб» i
ныя машыны. В. цэнтр.
без дап. Патрабаваць. В. да сябе ўвагі. В., каб
ВЬІЛІЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чьшь; -чаны; усё было дакладна выканана. || наз. вымаганне,
зак., што. 1. Падлічыўшы, вызначыць. В. па- -я, н.
ВЬІМАЗАЦЦА гл. мазацца.
мер даходаў. В. кошт будоўлі. 2. Утрымадь
ВЬІМАЗАЦЬ, -мажу, -мажаш, -мажа;
пры расплаце. В. запазычанасць. || незак. вылічаць, -аю, -аеш, -ае / вылічвадь, -аю, -аеш, -маж; -мазаны; зак., што. 1. Намазаць, на-ае. || наз. вылічэнне, -я, н. i вылік, -у, м. (да церці чым-н., што фарбуе. В. печ глінай. 2. у
што. Запэцкадь, замазаць (разм.). В. адзенне ў
2 знач.).
дзёгаць. || незак. вымвзваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫЛОМЛІВАЦЬ гл. выламаць.
ВЬІМАЙСТРАВАЦЬ гл. майстраваць.
ВЫЛОЎЛІВАЦЬ гл. вылавіць.
ВЬІМАКЛЫ, -ая, -ае. 1. Прамоклы, моВЬІЛУДЗІЦЬ гл. лудзіць.
кры. Вымаклае адзенне. 2. Які загінуў ад празВЬІЛУЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; зак., мернай вільгаці. Вымаклыя пасевы. || наз.
што. Выняць, лузаючы. В. боб са струкоў. || вымажласць, -і, ж. (да 2 знач.).
незак. вылузваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІМАКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; вымак,
ВЬІЛУШЦЦА, -плюся, -пішся, -піцца; -кла; -ні; зак. 1. Стаць зусім мокрым. В. на
зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Выйсці з яйца (пра дажджы. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Набыць
птушанят). 2. Утаропіцца шырока расплюш- якія-н. уласцівасці, выгляд, паляжаўшы ў вачанымі вачамі (разм.). Што ты на мяне вы- дзе, вадкасці. Селядзец вымак (стаў менш салупіўся? || незак. вылуплівацца, -аюся, -асшся, лёным). Лён вымак. \\ незак. вымакаць, -аю,
-аеш, -ае (да 2 знач.).
-аецца.
ВЬІМАЛЕВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
ВЬІЛУШЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены;
зак. (разм.). 1. што. 3 сілай вьшраць. В. ліст -люй; -леваны; зак., што. 1. Малюючы, ста3 кнігі. В. прабой з вушака. 2. каго. Набіць, ранна i акуратна перадаш» кожную дэпгаль;
адлуішаваць. 0 Вылупіць вочы — пільна па- старанна намаляваць. В. партрэт. 2. Пакрыць
глядзець шырока расплюшчанымі вачамі. || слоем фарбы, пафарбаваць (разм.). В. машыну
ў зялёны колер. 3. Расходаваць на афарбоўку
незак. вылупліваць, -аю, -аеш, -ае.
(разм.). В. усю фарбу. || незак. вымалёўваць,
ВЬІЛУПЦАВАЦЬ гл. лупцаваць.
-аю, -аеш, -ае.
ВЬІЛУЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чьшца;
ВЬІМАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
зак. 1. Вызначыцца чым-н. сярод іншых. В.
сваімі здольнасцямі. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). што. Выпрасіць, дабіцца мольбамі. В. грошай.
В. прабачэнне. || незак. вымольвадь, -аю, -аеш,
Выйсці, выступіць з чаго-н. у выніку пэўных
працэсаў. У працэсе рэакцыі вылучылася соль. || -ае.
ВЬІМАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак.
незак. вылучаццд, -аюся, -аешся, -асцца. ||
1. каго (што). Вабячы, прымусіць выйсці адназ. вылучэнне, -я, н.
куль-н. В. драпежніка з нары. 2. што. Набыць
ВЬІЛУЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; хіірыкамі, падманам. В. грошы. \\ незак.
зак. 1. каго-што. Адабраўшы адасобіць ад выманьваць, -аю, -аеш, -ае.
агульнай масы, выдзеліць. В. сваіх авечак з
ВЬІМАНТАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чачарады. В. галоўнае ў творы. Яго вылучылі як ны; зак., што (разм.). Toe, што i выманіць (у
яепшага вучня. 1. каго (што). Прапанаваць, 2 знач.)выставіць для абмеркавання, паставіць на
ВЬІМАРАЗІЦЬ, -ражу, -разіш, -разіць;
больш адказную работу. В. кандыдата на па- -ражаны; зак. 1. што. Выстудзіць халодным
саду старшыні. 3. што. Аддаць каму-н. на паветрам, марозам. В. хату. 2. каго-што.
карыстанне. На будаўніцтва вшучші сродкі i Знішчыць марозам. В. тараканаў. В. пасевы.
тзхніку. 4. (1 i 2 ас. не ўжыв.), што. Вы- 3. што. Вьггрымліваючы на марозе, высупусціць, выдзеліць. В. пах. \\ незак. вылучадь, шыць або выдаліць часцінкі вады. В. бялізну. ||
-аю, -аеш, -ае. || наз. вылучэнне, -я, н. В. незак. вымарожваць, -аю, -аеш, -ае.
кандыдата ў дэпутаты.
ВЬІМАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -аны;
ВЫЛУЧдНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. зак., каго (што). Знішчыць атрутай i пад. В.
Перадавы супрацоўнік, вылучаны на якую-н. прусакоў.
адказную, кіраўнічую работу. || ж. вылучэнскі,
ВЬІМАСЦІЦЬ гл. масціць.
-ая, -ае.
ВЬІМАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
ВЬІЛУШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць; (разм.). Знясіліцца, змардавацца. Выматаўся
-шчаны; зак., што. 1. Выняць, лушчачы, вы- за дзень ушчэнт. \\ незак. вымотвацца, -аюся,
лузаць. Вавёрка вылушчыла зярняты з яловай -аешся, -аецца.
шышкі. 2. Выдаліць хірургічным спосабам
ВЬШАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
(спец.). В. костку. || незак. вылушчваць, -аю, (разм.). 1. каго-што. Знясіліць, змардаваць,
-аеш, -ае.
змучыць. В. усе сілы. Дарога мяне выматала.
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ВЫНАХОДЛІВЫ, -ая, -ае. Знаходлівы,
ВЬІМЕШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Добра перамяшаць. || незак. вымешваць, здольны ствараць, вынаходзіць. В. чалавек. В.
розум. || наз. вынжходлівжсць, -і, ж.
-аю, -аеш, -ае.
ВЫНАХОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
ВЫМІРАННЕ, ВЫМІРАЦЬ гл. вымерці.
ВЫМОВА, -ы, мн. -ы, -моў, ж. Дысцыплі- вынайшаў што-н. Нарада вынаходнікаў i
В. душу. 2. што. Прымусіць паступова выда- нарнае спагнанне, якое даецца за якую-н. рацыяналізатараў. || ж. вышходліцв, -ы, -ніц.
ткаваць, выцягнуць, забраць па частках усё. правіннасць. Аб'явіць вымову. Суровая в.
|| прым. вынвходніцкі, -ая, -ае.
В. усе грошы. || незак. вымотваць, -аю, -аеш,
ВЫНАХОДСТВА, -а, н. 1. гл. вынайсці. 2.
ВЫМОІНА, -ы, мн. -ы, -моін, ж. Паглыб-ае.
Toe, што вынайдзена, створана вынаходВЫМАЎЛЁННЕ, -я, н. Перадача голасам ленне ў ірунце, размытае бягучай вадой.
нікам. Атрымаць аўтарскае пасведчанне на в.
ВЫМОЛЬВАЦЬ гл. вымаліць.
гукаў мовы. Выразнае в. Беларускае літараВЬІНЕСЦІ, -есу, -есеш, -есе; -ес, -сла;
ВЫМОТВАЦЦА, -ЦЬ гл. выматацца, -ць.
турнае в.
-есі; -есены; зак. 1. каго-што. Несучы, выВЫМОЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. вымачыцца, -ць.
ВЫМАЎЛЁНЧЫ, -ая, -ае. Які мае адноВЬІМПЕЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Вузкі доўгі даліць адкуль-н., аднесці за межы чаго-н. В.
сіны да вымаулення. Вымаўленчыя нормы.
флаг на мачце ваеннага судна. 2. Вузкі трох- мэблю з кватэры. 2. каго-што. Перамясціць
ВЫМАЎЛЯЦЬ гл. вымавіць.
куды-н., высунуць. Плынь вынесла лодку на
ВЬІМАХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.). вугольны флажок, які служыць прыметай сярэдзіну ракі. В. пытанне на сход (перан.). В.
Вырасці, стаць высокім. Ну i вымахаў жа хло- чаго-н. Пераходны в. 3. Забяспечаны доўгім дробавы лік за дужкі. 3. перан., што. Атрыфлажком або стужкай футляр, у якім змешчапец!\\ незак. вымахваць, -аю, -аеш, -ае.
маць, набыць у выніку знаёмства з чым-н. В.
ВЫМАХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. ны прадмет, які скідаецца з лятальнага апа- ўражанне. 4. перан., што. Прыняўшы раціэн(разм.). 1. гл. вымахаць. 2. чым. Махаць то ў рата. Савецкі в. на Месяцы.
не, аб'явіць (афіц.). В. падзяку. В. пастаноеу.
ВЬІМУРАВАЦЬ гл. мураваць.
адзін, то ў другі бок, размахваць. В. рукой у
В. прысуд. 5. што. Вьпрымаць, выцерпець.
ВЬІМУСІЦЬ, -мушу, -мусіш, -мусіць; -мупаветры.
Цяжка было в. гэта гора. He мог в. грубасці. 0
шаны; зак., каго i з інф. Прымусіць зрабіць, Ледзь вынесці ногі (разм.) — з цяжкасцю пазВЫМАЦЬ гл. выняць.
ВЬІМАЧЬІЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; выканаць што-н. В. ворага здацца. Вымушаны бегнуць небяспекі, выратавацца. || незак.
зак. (разм.). Стаць зусім мокрым. || незак. адказ (не добраахвотны). || незак. вымушжць, выносіць, -ношу, -носіш, -носідь. || наз.
-аю, -аеш, -ае.
вымочвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
вынжс, -у, м. (да 1 i 2 знач.) / вынясенне, -я,
ВЬІМУЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; н. (да 2 i 4 знач.).
ВЬІМАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак. 1. каго-што. Зрабіць зусім мокрым. зак. (разм.)- 1. што. 3 цяжкасцю, з намаганВЬІНЕСЦІСЯ, -несуся, -несешся, -несецДождж нас вымачыў да ніткі. 2. што. нем зрабіць, стварыць. В. згоду. В. верш. 2. ца; вынесся, -неслася; -несіся; зак. Імкліва
Пратрымаць у вадзе, вадкасці для надання каго. Знясіліць, змардаваць. В. каня далёкай выехаць, выбегчы адкуль-н. На ўзлесак вынеякіх-н. патрэбных уласцівасцей. В. селядцы. || дарогай. || незак. вымучвадь, -аю, -аеш, -ае.
сліся коннікі. | незак. выносіцца, -ношуся,
незак. вымочваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІМУШАНЫ, -ая, -ае. 1. гл. вымусіць. 2. -носішся, -носіцца.
ВЬІМЕНЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак., Ненатуральны, не свабодны. Вымушана v ВЬІНІК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Канчатковы
каго-што на каго-што. Набыць абменам. В. (прысл.) усміхнуцца. \\ наз. вымушамсць, -і, паказчык якіх-н. дзеянняў, намаганняў i пад.
старую рэч на новую. || незак. выменьваць, ж.
Падвесці вынікі работы за дзень. Вынікі конку-аю, -аеш, -ае.
ВЬІМУШТРАВАЦЬ гл. муштраваць.
рсу. 2. Паказчык майстэрства (звычайна
ВЬІМЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ВЬІМЫСЕЛ, -слу, мн. -слы, -слаў, м. 1. спартыўнага). В. плаўца. В. забегу на 100 м.
што. Дакладна вызначыць велічыню, памеры Toe, што створана фантазіяй, уяўленнем. Ка- Лепшы в. дня. 3. Toe, што вынікае з чаго-н.,
чаго-н. В. плошчу пакоя. \\ незак. вымяраць, зачны в. 2. Выдумка, хлусня. He верыць вымы- з'яўляецца лагічным вывадам. Поспехі з'яўля-аю, -аеш, -ае. || наз. вымярэнне, -я, н.; прым. слам.
юцца вынікам напружанай штодзённай працы.
вымяральны, -ая, -ае. Вымяральныя прыборы.
ВЬІМЫЦЦА, -ЦЬ гл. мыць.
Пажар быў вынікам нядбайнага абыходжання з
ВЫМЕРЗЛЫ, -ая, -ае. Які загінуў ад MaВЬІМЯ, -мя, -мю, -мя, -мем, -мі; мн. агнём.
posy, вымерз. Вымерзлыя пладовыя дрэвы. || вымі, -мяў, -мям, вымі, -мямі, -мях; н. Орган
ВЫНЕКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. З'яўназ. вымерзлісць, -і, ж.
з малочнымі залозамі i саскамі ў самак мле- ляцца, паўставаць. Слупы вьшікалі з-за ўзгорВЬІМЕРЗНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; какормячых. Каровіна в.
каў i зноў знікалі. 2. ( 7 / 2 а с . неўжыв). З'яў-мерз, -зла; зак. Загінуць ад марозу, холаду
ВЫМЯРАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
лагічным вынікам, узнікаць з чаго-н.
(пра расліннасць, насякомых). Рунь вымерзла. Прылада, прызначаная для вымярэння. 2. ляцца
Як
вынікае са сказанага. || зак. вынівлуць, -ну,
II незак. вымярзаць, -ае.
Toe, што i вымернік.
-неш, -не; -ні.
ВЬІМЕРКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
ВЫМЯРАЛЬНЫ гл. вымераць.
ВЫНІКОВЫ, -ая, -ае. 1. 3 падагульненымі
-каваны; зак., што. 1. Знайсці, адшукаць
ВЫМЯРАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
шляхам дакладнага разліку, выгадаць. В. незак. Вызначацца якой-н. мерай. Запасы цу- вынікамі, паказчыкамі. В. рахунак. 2. Які даў
або дае добрыя вынікі, рэзультатыўны.
грошы на рамонт кватэры. В. свабодную га- кру вымяраюцца сотнямі тон.
Выніковая сустрэча.
дзіну. 2. Выбраць зручны момант. 3. ПравіВЫМЯРАЦЬ
гл.
вымераць.
ВЬкНІШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць;
льна разлічыць, загадзя вызначыць. Усё выВЫМЯРЗАЦЬ
гл.
вымерзнуць.
-шчаны; зак., каго-што. Поўнасцю знішчыць.
меркавалі, дзе што будзем садзіць i сеяць. || неВ.
ваўкоў. || незак. вынішчаць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫМЯРКОЎВАЦЬ гл. вымеркаваць.
зак. вымяркоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫМЯРЗННЕ, -я, Н. 1. гл. вымераць. 2. || наз. вынішчэнне, -я, н.
ВЬІМЕРЛЫ, -ая, -ае. Які вымер, не паВЫНОСІЦЦА, -ЦЬ гл. вынесціся, выПрацяжнасць вымяральнай велічыні ў якім-н.
кінуўшы патомства (пра род, сямейства i
пад.) або які знік, перавёўся (пра расліны). кірунку. Геаметрычная фігура ў трох вымярэн-несці.
ВЫНОСЛІВЫ, -ая, -ае. Фізічна моцны,
нях.
Мамант — вымерлая жывёліна.
трывалы, здольны многа вынесці (у 5 знач.).
ВЫМЯТАЦЬ 2/і. вымесці.
ВЫМЁРНІК, -а, мн. -і, аў, м. Паказчык,
ВЬІНАЙСЦІ, -найду, -найдзеш, -найдзе; В. конь. В. спартсмен. || наз. вынослівасць, -і,
які вызначае аб'ём або якасць работы.
ВЫМЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які можа -найшаў, -шла; -найдзі; -найдзены; зак., ж.
ВЫНОШВАЦЬ гл. вынасіць.
быць вымераны. Вымерная велічыня. 2. Які што. Працуючы творча, стварыць што-н. ноВЬІНЫРНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. 1.
служыць для вымярэння. Вымерная рулетка. вае, невядомае раней. В. ноеую машыну. В.
Нырнуўшы, усплысці, паказацца з вады. 2.
ВЬІМЕРЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -мра; -мер, прыстасаванне да механізма. || незак. вы-рла; зак. 1. Поўнасцю знікнуць у выніку находзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. || наз. вы- перан. Раптоўна паявіцца. Месяц вынырнуу з
туману. || незак. выныраць, -аю, -аеш, -ае /
гібелі, смерці. Племя вымерла. 2. Абязлю- находства, -а, н.
вынырввць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІНАС гл. вынесці.
дзець, апусцець у выніку масавай смерці жыВЬІНЯНЬЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаВЬІНАСІЦЬ, -нашу, -насіш, -насіць; -нахароў ад голаду, эпідэміі. Вёска вымерла ад
эпідэміі. || незак. выміраць, -ае; наз. выміралне, шаны; зак. 1. што. Перанесці за некалькі ны; зак., каго (што). Рупліва даглядаючы, вы-я, н.
прыёмаў усё, поўнасцю. В. сена з балота. 2. гадаваць. В. дзіця. || незак. выняньчваць, -аю,
ВЬІМЕСІЦЬ, -мешу, -месіш, -месіць; -ме- каго. Пра маці: пранасіць у сабе да родаў. В. -аеш, -ае.
ВЫНЯСЁННЕ гл. вынесці.
шаны; зак., што. Месячы, размінаючы, кан- дзіця. 3. перан., што. Абдумаць да поўнай
ВЬІНЯЦЬ, выму, вымеш, выме; вымі; вычаткова прыгатаваць. В. цеста, гліну. || незак. яснасці, закончанасці. В. новы замысел. 4.
вымешвадь, -аю, -аеш, -ае.
што. Выцерці, працерці ў выніку доўгага на- няты; зак., што. Узяць знутры або пераВынашаны касцюм. |
незак. мясціць знутры наверх. В. газеты з паштовай
ВЬІМЕСЦІ, -мету, -мецеш, -мецс; -мецем, шэння.
скрынкі. В. рукі з кішэняў. || незак. вымяць,
-мецеце, -метуць; -меў, -мела; вымеці; -ме- выношвадь, -аю, -аеш, -ае (да 2, 3 i 4 знач.).
цены; зак., што. 1. Падмесці. В. падлогу. 2. з
ВЫНАСНЬІ, -ая, -ое. Звязаны з вынасам, -аю, -аеш, -ае.
чаго. Метучы, выдалшь, выкінуць. В. смецце з знаходжаннем па-за чым-н., вынесены
ВЬІПАГАДЗІЦЦА, -дзіцца; безас; зак. Аб
хаты. || незак. вымятаць, -аю, -аеш, -ае.
куды-н. Вынасная графа. Вынасное судна.
надыходзе яснага сонечнага надвор'я. К ве-
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чару выпагадзілася. || незак. выпагоджвацца, адным дыхам (разм.)- В. навіну. || f незак.
-аецца.
выпальваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. выпальванВЬІПАД/ -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. У не, -я, н. (да 1, 2, 3, 4 i 5 знач.)фехтаванні, гімнастыцы: выстаўленне сагнуВЬІПАМПАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе;
тай нагі ў якім-н. напрамку з упорам тулава -пуй; -паваны; зак., што. Пампуючы, вына гэту нагу. В. наперад. 2. перан. Варожае даліць. В. ваду. \\ незак. выпампоўваць» -аю, мусіць з'явіцца куды-н. па выкліку. В. сведак
усуд
выступленне, нядобразычлівая выхадка су-аеш, -ае.
ВЫПАТРАШЫЦЬ гл. патрашыць.
праць каго-, чаго-н. Злосны в.
ВЬІПАРАЖНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -неВЬІПАЎЗАК, -зка, мн. -зкі, -зкаў, м. 1.
ВЬІПАДАК, -дку, мн. -дкі, -дкаў, м. 1. Toe, ны; зак., што. Зрабіць парожнім, апаражніць.
што здарылася, здарэнне. В. з жыцця. Няшча- В. пасудзіну. || незак. выпаражняць, -яю, -яеш, Адзін з відаў дажджавога чарвяка. 2. Toe, што
i выпоўзіны. || прым. выпаўзкавы, -ая, -ае.
сны в. У такім выпадку (пры такой умове, -яе.
ВЬІПАЎЗЕНЬ, -зня, мн. -зні, -зняў, м.
пры дадзеных абставінах). На ўсякі в. (у прадВЫПАРАЛЬНАСЦЬ, -І, Ж. Здольнасць да
Toe, што i выпаўзак (у 2 знач.).
бачанні чаго-н. нечаканага). У крайнім выпад- выпарэння.
ВЬІПАЎЗЦІ* -зу, -зеш, -зе; -аўз, -зла; -зі;
ку (пры крайняй неабходнасці). У любым выВЬІПАРАТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м.
падку (пры любых абставінах). У асобных вы- (спец.). Шкурка неданошанай жывёліны, вы- зак. 1. Выйсці паўзком, паўзучы. В. праз шчыпадках (калі-нікалі). Hi ў якім выпадку нятай з жывата самкі. Авечы в. \\ прым. выпа- ліну. 2. Паўзучы, паявіцца. 3 травы вьтаўзла
вужака. 3-за гары выпар аўтобус (перан.). ||
(ніколі, ні пры якіх умовах, ні за што). У тым раткжвы, -ая, -ае.
выпаўзадь, -аю, -аеш, -ае / выпоўзвжць,
выпадку, калі... (калі здарыцца так, што...). У
ВЬІПАРАЦЬ, -ру, -раш, -ра; -раны; зак. 1. незак.
адваротным выпадку (калі будзе наадварот, не што. Разрэзаўшы па швах, выняць. В. рукаў. -аю, -аеш, -ае.
ВЬІПАЦКАЦЦА, -ЦЬ гл. пэцкацца, пэцтак). Улепшым выпадку (пры самых спрыяль- 2. што. Выкалаць чым-н. вострым. В. вочы. 3.
ных абставінах). 2. Зручны момант. Падвя- каго. Поручы, прымусіць вылезці адкуль-н. В. каць.
ВЬІПЕРАДЗІЦЬ, -раджу, -радзіш, -рарнуўся в. Упусціць в. 3. Toe, што i выпадко- лісу з нары. 4. што. Знайсці, адшукаць
васць (у 2 знач.). Поспех работы не можа за- (разм.). В. рэдкую кніжку. || незак. выіюрваць, дзіць; -раджаны; зак., каго-што. Toe, што i
апярэдзіць. В. yt бегу. В. у вучобе (перан.)- II нележаць ад выпадку. 0 Ад выпадку да выпад-аю, -аеш, -ае.
зак. выпераджяць, -аю, -аеш, -ае / выпяку — калі-нікалі, не пастаянна. Ві ўсякім
ВЫПАРЫНА, -Ы, МН. -Ы, -рын, ж. Пот, рэджваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. выперавыпаджу — пры любых абставінах, незалежна які выступае на целе (звычайна ў хворага паджэнве, -я, н. i выпярэджванне, -я, н. В. тэрні ад чаго. 3 вьшадку — з-за, з прычыны сля гарачкі). Пакрыцца выпарынай.
мінаў (перан.).
чаго-н. Пры выпядку (разм.) — калі будзе
ВЬІПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
ВЬІПЕРЦІ, -пру, -праш, -пра; выпер,
магчымасць. Пры выпадку перадам усё яму. У зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Ператварыцца ў
выпадку чаго — калі адбудзецца, надыдзе пару. Вада выпарылася. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), -рла; -пры; -перты; зак. 1. каго-што. Вышто-н. Забеспячэнне ў выпадку хваробы. У вы- перан. Знікнуць, прапасці (разм.). Радасць цесніць напорам, выдавіць сілай. В. дно ў бочпадку чаго (разм.) — калі будзе патрэба. У умомант выпарылася. 3. Папарыцца. В. ў цы. 2. каго. Выгнадь, выключыць, звольніць
(разм.). В. зхаты. В. зработы. 3. ( 7 / 2 а с . не
выпадку чаго, паведамі мне.
лазні. || незак. вьпшраццв, -аюся, -аешся, -аецВЫПАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл. ца / выпарвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. ўжыв.). Выдацца, высунуцца за межы чаго-н.
(разм.).^ В. наперад. || незак. выпіраць, -аю,
выпасці. 2. не выпадае — 1) няма магчы- выпарэнне, -я, н. (да 1 знач.).
-аеш, -ае.
масці. Узяцца за гэту работу ўсё' не выпадае;
ВЬІПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
ВЬІПЕСІЦЦЬ гл. песціць.
2) няма зручнага моманту. Усё былі незнаёмыя зак. 1. што. Ператварыць у napy. В. вадкасць.
ВЬІПЕТРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
людзі i падыходзіць да ix не выпадала; 3) нель- 2. што. Згусціць, ачысціць, ператвараючы
га, непрыстойна. £н — інтэлігент, i яму, як лішнюю вільгаць у napy. В. соль (здабыць з Высахшы, страціць свае якасці, колер i пад.
ён лічыць, не выпадае займацца такой рабо- салёнай вады). 3. каго (што). Добра папарыць Пад гарачым сонцам i ветрам выпетрала
трава. 2. Зрабіцца худым, сухім (перан.). Во
тай.
венікам у лазні. 4. каго-што. Парай знішчыць
ВЬІПАДКАМ, прысл. 1. Toe, што i выпад- або ачысціць. В. дзежку% В. прусакоў. || незак. выпетраў чалавек.
ВЬІПЕЧЫ, -пеку; -печаш, -печа; -печам,
кова (у 1 знач.). Сустрэча в. 2. у знач. пабочн. выпараць, -аю, -аеш, -ае / выпарваць, -аю,
сл. Дарэчы, між іншым. Ты, в., не ў магазін -аеш, -ае. || наз. выпарэнне, -я, н. (да 1 i 2 -печаце, -пекуць; выпек, -пекла; -печы; -печаны; зак., што 1. Прыгатаваць пячэннем.
ідзеш?
знач.) / выпярвалне, -я, н.
Пякарня выпекла тону хлеба. 2. Добра праВЫПАДКОВА, прысл. 1. Нечакана, неВЫПАР^ННЕ, -я, н. 1. гл. выпарыцца, пячы. Хлеб не выпечаны. 3. Расходаваць у прапрадбачна. 2. у знач. пабоч. сл. Toe, што i вы- -ць. 2. мн. (выпврэнш, -яў). Рэчыва, якое выцзсе пячэння. В. ўсё цеста. 4. Знішчыць
падкам (у 2 знач.).
параецца. ПІкодныя выпарэнні.
агнём, жарам, кіслатой. В. бародаўку. 5. ВыВЫПАДКОВАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл.
ВЬІПАС, -у, мн. -ы, -аў, м. Месца, дзе папаліць на чым-н. (знак, кляймо). В. кляймо ||
выпадковы. 2. Выпадковая акалічнасць. Пера- суць жывёлу, паша. Лугавы в. || прым. выпа- незак. выпякжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. вышкодзіла в. Па шчаслівай выпадковасці.
сны, -ая, -ое.
пяканне, -я, н. i выпеякя, -і, ДМ -чцы, ж. \\
ВЫПАДКОВЫ, -ая, -ае. 1. Які паявіўся,
ВЬІПАСВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -віцца; прым. вышгпш, -ая, -ое (да 1 знач.). Выпяузнік непрадугледжана. Выпадковая памылка. зак. Адкарміцца на пашы. Цяляты выпасві- чныя вырабы.
В. госць. Выпадковае знаёмства. Выпадкова ліся. \\незак. выпасвацца, -аецца.
ВЫГПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. што.
(прысл.) сустрэцца. 2. Які бывае не заўсёды,
ВЫПАСВІЦЬ, -су, -сеш / -свіш, -се i Піць (у якой-н. колькасці). Нашча выпівае
ад выпадку да выпадку. Выпадковыя зара- -свіць; -сем / -свім, -сеце i -свіце, -суць i паўшклянкі мінеральнай вады. 2. Часта ўжыботкі. || наз. выпадковасць, -і, мн. -і, -ей, ж. -свяць; выпасі; -сены / -свены; зак. 1. каго. ваць спіртное (разм.)- Муж пачаў в.
ВЬІПАІЦЬ, -паю, -паіш, -паіць; -паены; Адкарміць на пашы. В. авечкі. 2. што. ПатраВЫПІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
зак., каго (што). Выкарміць пойлам. В. цяля. || віць выпасам. В. сенажаць. 3. што. Зарабіць -лаваны; зак., што. Выразаць пілой, вырабіць
незак. выпойваць, -аю, -аеш, -ае.
пасьбой (разм.). Выпасвіў шмат грошай. \\ не- пілаваннем. В. дзірку ў дзвярах. В. рамку. Ц неВЬІПАКЛАДАЦЬ гл. пакладаць.
зак. выпасваць, -аю, -аеш, -ае.
зак. вышлоуваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬКПАКУТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ВЬІПАСЦІ, -паду, -падзеш,
-падзе;
ВЫПІНАЦЬ гл. выпнуць.
-таваны; зак. 1. Перанесці многа пакут. выпадзі; зак. 1. Вываліцца, упасці адкуль-н.
ВЫШРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
Колькі прыйшлося в.! 2. што. Дамагчыся паку- Пісьмо выпала з кнігі. Люлька выпала з зубоў. выперці. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Выдавацца на
тамі. В. сваё шчасце.
В. з воза. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.), перан. паверхню, вылінацца. Востры кадык выпірае
ВЬІПАЛАСКАЦЬ гл. паласкаць.
Знікнуць, страціцца; застацца незаўважаным. на шыі.
ВЬІПАЛАЦЬ гл. палоць.
Выпала з памяці тая назва. Яго збянтэжаВЬІПІСАЦЦА, -пішуся, -пішашся, -пішацВЫПАЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Toe, што насць не выпала з-пад маёй увагі. 3. (7 i 2 ас. ца; -пішыся; зак. Выбыць са спісаў, са складу
i выгар.
не ўжыв.). Пра ападкі: упасці на зямлю. чаго-н. В. з бальніцы. В. з дамавой кнігі. || неУначы выпала paca. Выпаў ранні снег. 4. безас. зак. вытсвадца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІПАЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лііша;
безас; зак. Кончыць паліцца. Выпалілася ў Дастацца на долю. Аднойчы мне выпала
ВЬІПІСАЦЬ, -ішу, -ішаш, -іша; -ішы;
схадзіць у музей. Як выпадзе (як удасца). 5. (7 -ісаны; зак. 1. што. Знайшоўшы, спісаць,
печы. || незак. выпальвацца, -аецца.
ВЬІПАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак., / 2 ас. не ужыв.). Выдацца. Ураджай выпаў до- запісаць. В. цытату з кнігі. 2. што. Напісаць
для выдачы каму-н. В. ордэр. В. рахунак. 3.
што. 1. Спаліць да канца, цалкам. Пажар вы- бры. || незак. выпяддць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІПАТ, -у, М -паце, м. (спец.). Збіранне каго-што. Старанна апісаць сродкамі мовы
паліў увесь лес. Сонца выпаліла пасевы. 2.
Ачысціць алальваннем. В. бляху. 3. Зрабіць вадкасці з крывяносных сасудаў у якой-н. по- або намаляваць. В. вобразы дзеючых асоб. В.
узор. 4. што. Заказаць дастаўку чаго-н. В. газнак, рысунак на чым-н. распаленым прадме- ласці цела пры запаленні.
ВЬІПАТТАБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; зету. 5. каго (што). Выклікаць пісьмова. В. да
там. В. узор. В. каяймо. 4. што i ў чым. Кон-буй; -баваны; зак. 1. што. Патрабаваннем сябе сям'ю. 6. каго (што). Выключыць са
чыць паліць, прапаліць. В. у печы. 5. Вырабіць абпальваннем. В. цэглу. 6. Сказаць дабіцца, атрымаць. В. даведку. 2. каго. Пры- спісаў, са складу чаго-н. В. хворага з бальніцы.
5. Зак. 426.
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ВЬкПНУЦЬ, -пну, -пнеш, -пне; -пні;
ВЫПРАМНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (спец.).
Прыстасаванне для ператварэння пераменнага
-пнуты; зак., што. Выставіць, высунуць уперад. В. грудзі. \\ незак. выпінаць, -аю, -аеш, электрычнага току ў пастаянны. Ўтутны в.
ВЬІПРАСАВАЦЬ гл. прасаваць1.
-ае.
ВЫПОЙВАЦЬ гл. выпаіць.
ВЬІПРАСІЦЬ, -прашу, -прасіш, -прасіць;
7. што. Зрасходаваць пісаннем (разм.). В.
-прашаны; зак., што i чаго. Просьбамі дамагВЫПОРВАЦЬ гл. выпараць.
нарніла з аўтаручкі. \\ незак. выпісваць, -аю,
чыся чаго-н. В. прабачэнне. В. грошай. \\ незак.
ВЫПОЎЗВАЦЬ гя. выпаўзці.
-аеш, -ае. || наз. вышсваные, -я, н. i выпіскд,
ВЫПОЎЗІНЫ, -зін. Верхняе покрыва на- выпрошваць, -аю, -аеш, -ае.
-і, ДМ выпісцы, ж (да 1, 2, 4, 5 i 6 знач.). ||
ВЬкПРАСТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
сякомых або скура змяі, скінутая ў час лінькі.
прым. вышсны, -ая, -óe (да 3 i 5 знач.).
зак. 1. Прыняць прамое становішча, выВЫПРАБАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м
ВЬІПІСКА, -i, ДМ выпісцы, мн. -і, -сак, ж.
праміцца. Вудзільна выпрасталася. 2. Легчы,
1. гл. выпісаць. 2. Toe, што выпісана з Той, хто займаецца выпрабаваннем чаго-н. выцягнуўшыся на ўвесь рост (разм.). В. на каЛётчык-e. || ж. выпрвбавалыгіца* -ы, мн. -ы,
якога-н. тэксту, дакумента. В. з пратакола.
напе. || незак. выпроствацца, -аюся, -аешся,
ВЬкПІЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -півак, ж. -ніц. || прым. выпрабавальніцкі, -ая, -ае.
-аецца.
ВЫПРАБАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызна(разм). 1. Выпіванне спіртных напіткаў. Абед
ВЬІПРАСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
чаны для выпрабавання, праверкі. В. палігон.
з выпіўкай. 2. Бяседа, пачастунак са спіртшто. 1. Зрабіць простым, прамым, разагнуць.
ным. Наладзіць выпіўку. 3. Спіртныя напіткі. В. тэрмін. Выпрабавальная камісія.
В. цвік. В. нагу. 2. Выраўнаваць пагнутае, паВЫПРАБАВАННЕ, -я, н. 1. гл. выпрабаНа стале бшо многа выпіўкі i закускі.
мятае. В. умяціну. || незак. выпростваць, -аю,
ВЬІШХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., ваць. 2. Цяжкае перажыванне, няшчасце. -аеш, -ае.
каго-што. Toe, што i выпхаць. || незак. Прайсці праз цяжкія выпрабаванні. Суровыя ВЬІПРАЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. Пастава, мавыпрабаванні вайны.
вышхваць, -аю, -аеш, -ае.
нера трымацца прама, падцягнута. Вайсковая
ВЬШРАБАВАНЫ, -ая, -ае. Правераны в. Маладзецкая в.
ВЫШХАЦЬ гл. выпіхнуць, выпхнуць / выпрактыкай, які апраўдаў сябе. В. барацьбіт. В.
пхаць.
ВЫПРАЎЛЙЦЦА1-2, -ЙЦЬ 1-2 гл. выпраВЫПІХВАЦЬ гл. выпіхнуць, выпхнуць, метад. || наз. выпрабаванасць, -і, ж.
віцца1 2, -іць' 2.
ВЬШРАБАВАЦЬ* -бую, -буеш, -буе; -буй;
выпіхаць i выпхаць.
ВЬІПРАЦАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цуВЬІІПХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты\ -баваны; зак., каго-што. Праверыць на пра- ецца; зак. Устанавіцца, утварыцца ў выніку
ктыцы,
вопыце.
В.
матор.
В.
сваю
сілу.
||
незак. Toe, што i выпхнуць. || незак. выігіхаць,
вопыту, працы. Выпрацавалася вынослівасць. ||
зак. выпрабоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. вы-аю, -аеш, -ае / вып'іхваць, -аю, -аеш, -ае.
незак. выпрацоўвацца» -аецца.
прабаваные,
-я,
н.
ВЬІШЦЬ, -п'ю, -п'еш, -п'е; -піты; зак. 1.
ВЬІПРАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
ВЬІПРАВАДЗІЦЬ,
-ваджу,
-вадзішь,
-вагл. піць. 2. што i чаго. Вынесці, выцерпець. В.
-цаваны; зак., што. 1. Зрабіць пэўную кольдзіць;
-ваджаны;
зак.,
каго
(што).
Прымусіць
чашу пакут.
касць работы, вырабіць. В. норму. 2. СтваВЬІПЛАВІЦЬ, -плаўлю, -плавіш, -плавіць; пайсці, выгнаць. В. няпрошаных гасцей. \\ не-рыць, развіць, адпрацаваць. В. план сумесных
зак.
выправаджвадь,
-аю,
-аеш,
-ае.
-плаўлены; зак., што. Плавячы, здабыць^ В.
дзеянняў. В. стойкі характар. В. добры стыль.
ВЬІПРАВІЦЦА1, -праўлюся, -правішся, || незак. выпрацоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
жалезаз руды. \\ незак. выдлаўляць, -яю,
-правіцца;
зак.
1.
Стадь
прамым,
выпраміцца.
-яеш, -яе. || наз. выплаўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
выпрацоўванне, -я, н. i выпрацоўка, -і, ДМ
ВЬІПЛАКАЦЦА, -плачуся, -плачашся, 2. Пазбавіўшыся ад недахопаў, стаць ле-ўцы, ж.
пшым.
Характар
выправіўся.
||
незак.
выпраў-плачацца; выплачыся; зак. f Аблягчыць сваё
ВЫПРАЦОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -цоляцца,
-яюся,
-яешся,
-яецца.
гора плачам. || незак. выплаквацца, -ваюся,
вак, ж. \. гл. выпрацаваць. 2. Toe, што i вы2
ВЬІПРАВІЦЦА , -праўлюся, -правішся, працавана, выраблена. Дзённая в.
-ваешся, -ваецца.
ВЬІПЛАКАЦЬ, -лачу, -лачаш, -лача; -лач; -правіцца; зак. Накіравацца, адправіцца
ВЫПРОСТВАЦЦА* -ЦЬ гл. выпрастацца,
-лаханы; зак., што. 1. Выліць, выказаць сваю куды-н. Куды вы выправіаіся? || незак. вьшраў- -ць.
-яецца.
тугу слязамі. В. гора. 2. Выпрасіць плачам. В. ляцца» -яюся, -яешся,
ВЫПРОШВАЦЬ гл. выпрасіць.
ВЬІПРАВІЦЬ1, праўлю, -правіш, -прадапамогу. 0 Выплажаць (усе) вочы (разм.) — у
ВЬІПУКЛАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл.
горы плакаць доўга, многа. || незак. вы- віць; выправі; -праўлены; зак., што. 1. выпуклы. 2. Выпуклае месца, пукатасць. В. на
Зрабіць прамым, выпраміць. В. рзчышча. 2. сцяне.
плажваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬкіІЛАЦІЦЬ, -плачу, -плаціш, -плаціць; Унесці неабходныя праўкі ў што-н. В. рукапіс.
ВЬІПУКЛЫ, -ая, -ае. 1. Які мае сферы-плачаны; зак., што. Выдадь плату, поўнасцю В. карэктуру. 3. Ліквідаваць недахопы, за- чную вонкавую паверхню; проціл. увагнуты.
заплаціць. В. доўг. \\ незак. выплачваць, -аю, ганы. В. становішча. В. памылку. || незак% вы-Выпуклае шкло. 2. Які выдаецца наперад, вы-аеш, -ае. || наз. выплата, -ы, ДМ -плаце, мн. праўляць, -яю, -яеш,-яе. || наз. выпраўленне, ступае над паверхняй, рэльефны. В. лоб. Вы-ы, -лат, ж.; прым. выплатны -ая, -óe. Выпла- -я, н.
пукяыя літары. || наз. вьшукласць, -і, ж.
ВЬІПРАВІЦЬ2, -праўлю, -правіш, -пратная ведамасць.
ВЬІПУСК, -у, м. 1. гл. выпусціць. 2. Група
ВЬІПЛЕСЦІ* -плету, -плецеш, -плеце; віць; выправі; -праўлены; зак. 1. каго-што. навучэнцаў, якія заканчваюць навучальную
-плеў, -плела; -плеці; -плецены; зак. Расплёў- Сабраць i правесці, адправіць. В. дзяцей у ўстанову адначасова. Шнулагодні в. 3. Частка
шы, выняць. В. стужку з касы. || незак. вы- школу. В. экспедыцыю. 2. каго. Выправадзіць. твора, выдадзеная асобна. Раман у двух выпуВ. свавольнікаў з хаты. 3. каго-што. Паслаць, сках.
олятадь, -аю, -аеш, -ае.
ВЬкПЛЕСІЦСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -пле- адправіць куды-н. з якой-н. мэтай. В. да докВЫПУСКШК, -а, мн. -'i, -оў, м. Той, хто
цецца; зак. Расплёўшыся, выпасці. Стужка тара. В. камбайны ў поле. || незак. вьшраўляць,заканчвае навучальную ўстанову, навучэнец
выплелася з касы. || незак. выплятжцца, -аецца. -яю, -яеш, -яе.
апошняга класа, курса. || ж. выпусктца, -ы,
ВЬІПРАГЧЫ, -прагу, -пражаш, -пража; мн. -ы, -н'іц.
ВЫПЛЁЎВАЦЬ гл. выплюнуць.
1
ВЬкПЛЫСІЦ * -ыву, -ывеш, -ыве; -ыві; -пражам, -пражаце, -прагуць; выпраг, -праВЫПУСКНЬІ гл. выпусцшь.
зак. 1. Плывучы, выйсці куды-н. В. ў адкры- гла; -пражы; -пражаны; зак., каго (што). РасВЬІПУСГАШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
тае мора. 2. Пльгаучы, паявіцца адкуль-н. В. прэгчы, вызваліць з запрэжкі. В. каня з воза. -шаны; зак. (разм.). 1. што. Зрабіць пустым,
з-за паварота. 3. Падняцца з глыбіні, ус- || незак. выпрагвць, -аю, -аеш, -ае.
апаражніць. В. торбу сухароў. 2. перан., кагоВЬІПРАГЧЫСЯ, -прагуся, -пражашся, што. Пазбавіць маральнай, творчай сілы. В.
плыць. Выплыла бервяно. 4. (7 / 2 ас. не
ўжыв.), перан. Нечакана выявіцца, стаць віда- -пражацца; -пражамся, -пражацеся, -прагуц- душу. Бязмэтнае жыццё выпусташша гэтага
вочным. Выплыла недастача. \\ незак. іы- ца; выпрагся, -праглася; -пражыся; зак. чалавека. 3. перан., што. Пазбавіць жывога
Вызваліцца з запрэжкі. Конь выпрагся. || незак. зместу, галоўнага, істотнага (у вучэнні, тзорыі
плываць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІПЛЫСІЦ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыве; выпрагацца, -аюся, -аешся, -аецца.
i пад.). В. ідэю. || незак. выпустошваць, -аю,
ВЫПРАМЁНЬВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аеш, -ае.
зак. Выкаласаваць, пусціць колас. Ячмень вы-аецца;
незак.
Ісці,
распаўсюджвацца
плыў буйным коласам.
ВЬІПУСЦІЦЬ, -пушчу, -пусціш, -пусціць;
ВЬІПЛЮНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -люнь; адкуль-н. прамянямі. || наз. выпрамяненне, -я, -пушчаны; зак. 1. каго-што. Даць выйсці. В.
-нуты; зак., што. Выкінуць з рота пляўком. н.
дзіця пагуляць. В. птушку на волю. В. цяпло з
8. сліну. || незак. выплёўваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПРАМЁНЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не- хаты. В. снарад (выстраліць). 2. каго-што.
ВЬІПЛЮХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., зак., што. Вылучаць прамяні, прамянёвую Выпадкова не ўтрымаць, упусціць. В. талерку
што (разм.). Плюхаючы, выліць. В. ваду з на- энергію. В. святло. || наз. выпрамяненне, -я, н. з рук. 3. каго (што). Вывесці з навучальнай
човак. || незак. выплюхваць, -аю, -аеш, -ае. || Цеплавое в.
установы па заканчэнні курса навучання з
аднакр. выплюхнуць, -ну, -неш, -не; -ні;
ВЬкПРАМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; -млены; наданнем адпаведных правоў. В. студэнта. В.
-нуты.
зак., каго-што. Зрабіць прамым. В. дрот. В. дзесяты клас (разм). 4. што. Вырабіўшы,
ВЫПЛЯТАЦЦА, -ЦЬ гл. выплесціся / вы- дарогу. || незак. выпралляць, -яю, -яеш, -яе. || падрыхтаваўшы, пусціць у абарачэнне для
плесці.
прым. выпрамляльны, -ая, -ае (спец.).
якога-н. скарыстання. В. прадукцыю. В. ра-
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ман. 5. што. Высунуць, выставіць. В. кіпцюры.
6. што. Павялічыць у даўжыню, шырыню. В.
рукавы. || незак. выпускаць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. выпусканне, -я, н. i выпуск, -у, м. (да 3 i
4 знач.). I прым. выпускны, -ая, -ое (да 1, 3, 5
i 6 знач.). A клапан. Выпускная адтуліна доменнай печы. В. клас. Выпускныя экзамены. В.
каўнер.
ВЫПУЧЫЦЦА, -ЦЬ гл. пучыцца, -ць.
ВЬЬіУШКА, -і, ДМ -шіда, мн. -і, -шах, ж.
Абшыўка, аблямоўка з футра па краях адзення, абутку; апуха. Футровая в. || прым. выпушачны, -ая, -ае.
ВЬШХАЦЬ, -аю, -асш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Выпіхнуць у^ некалькі прыёмаў. ||
незак. выпіхадь, -аю, -аеш, -ае / вышхваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЬІПХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
зак., каго-што. Штуршком выкінуць, выдаліць. В. за дзверы. || незак. выпіхаць, -аю,
-аеш, -ае / •нт'^м'^ -аю, -аеш, -ае.
ВЬІПЫЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., што. Ачысціць ад пылу, трасучы,
выбіваючы. В. палавікі. || незак. выпыльваць,
-аю, -аеш.
ВЬЙІЫРХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
Вылецець, пырхнуўшы. Птушка выпырхнула з
клеткі. 1 незак. выпырхваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬШЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што ў каго. Выведаць у працэсе гутаркі. В.
сакрэт. || незак. выпытваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПЯКАННЕ, -КАЦЬ гл. выпечы.
ВЫПЯРЗДЖВАЦЦА, -ВАЦЬ гл. выперадзіць.
ВЫПЯЧНЬІ гл. выпечы.
ВЬІРАБ, -у, мн. -ы, -аў, м. \. гл. вырабіць.
2. Якасны бок апрацоўкі чаго-н. Медная ручка адмысловага вырабу. 3. Спосаб, від вытворчасці прадукцыі. Ручны в. скур. Рэчы хатняга. вырабу. 4. пераважна мн. Вырабленыя
рэчы, прадукт прады. Металінныя вырабы. 0
Аўчынка вырабу не варта (прымаўка) —
справа, не вартая турбот.
ВЬІРАБАТАК, -тку, м. Toe, што i выпрацоўка (у 2 знач.).
ВЬІРАБАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Месца, дзе здабываюцца карысныя выкапні.
ВЬЁРАБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біцца; зак.
1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Набыць пэўныя
асаблівасці ў працэсе вьггворчасці, работы.
Шкура добра вырабілася. 2. Запэцкадца
(разм.). В. ў сажу. 3. Выбрацца са складанага
становішча, выкруціцца (разм.). Як нам mym
в.? || незак. вырабляцца, -яюся, -яешся,
-яецца.
ВЬІРАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
зак., што. 1. Зрабіць, выпрацаваць з чаго-н.;
выпусціць. Завод вырабіў многа станкоў. 2.
Апрацаваць дубленнем. В. авечую шкуру. 3.
Выканаць пэўную колькасць работы, выпрацаваць. В. норму. 4. Добра падрыхтаваць для
пасеву, пасадкі (глебу). В. поле. 5. Дасканала
зрабіць, змайстраваць. В. ліштвы. 6. Залэцкаць, сапсаваць што-н. неахайным абыходжаннем (разм.). В. паліто ў смалу. || незак.
вырабляць, -яю, -яеш, -яе. Ц наз. выраб, -у, м.
(да 1 i 2 знач.)ВЫРАБЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., што.
1. гл. вырабіць. 2. Рабіць што-н. незвычайнае,
вычвараць (разм.). Што ты mym вырабляеш?
ВЬІРАДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. Той,
хто выдзяляецца ў якім-н. асяроддзі сваімі
крайне адмоўнымі, агіднымі якасцямі. В. у
сямі.
ВЫРАДЗІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзііша;
зак. Пагоршыцца ў пародзе, страціць каштоўныя ўласцівасці продкаў. Расліна вырадзілася.
|| незак. выраджацца, -аецца. || наз. выраджэнне, -я, н.

ВЫРАЖАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe,
што i выразнік. | ж. выражвльніца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
ВЫРАЖАЦЬ, ВЫРАЖЗННЕ гл. выразіць.
ВЬІРАЗ1, -а, мн. -ы, -аў, м. Выразная адтуВЬІРАТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецліна, выемка. В. для рукаеоў.
BbfPA32, -a, мн. -ы, -аў, м. 1. Знешні вы- ца; -туйся; зак. Уберагчыся, збавіцца ад
гляд (твару), які адлюстроўвае ўнутраны стан. чаго-н. небяспечнага, пагражальнага. В. ад
В. вачэй. 2. Той або іншы моўны зварот. Во- смерці. || незак. выратоўваццд, -аюся, -аешся,
бразны, метафарычны в. 3. Сукупнасць зна- -аецца.
ВЬІРАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
каў, формула, якія адлюсіроўваюць пэўныя
-таваны; зак., каго-што. 1. Пазбавіць ад
матэматычныя адносіны. Алгебраічны в.
ВЬІРАЗАЦЬ, -ражу, -ражаш, -ража; чаго-н. (страшнага, небяспечнага i пад.). В.
выражы / выраж; -разаны; зак. 1. што. Вы- тапельца. Захаваць у цэласці, зберагчы. В. руняць, выдаліць або зрабіць што-н. рэзаннем. капіс ад знішнэння. || незак. выратоўваць, -аю,
В. пухліну. В. што-н. з паперы. 2. што. -аеш, -ае. || наз. выратавшше, -я, н.
ВЬкРАЎНАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нуЗрабіць, начарціць чым-н. рэжучым, вострым. В. літару на дошцы. 3. што. Вырабіць ецца; зак. Стаць роўным. Шарэнга выраўнавалася.
Характар выраўнаваўся. \\ незак. выраўразьбой. В. лыжку. 4. што. Зрззаць, адрэзаць
для якой-н. шпрэбы. В. лазіну. 5. каго-што. ноўвацца, -асцца.
ВЬІРАЎНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
Вынішчыць разнёй або загрызці ўсіх, многіх
(пра ваўкоў). Ваўкі выразалі статак авечак. -наваны; зак., што. Зрабіць роўным. В. пляцоўку.
|| незак. выраўноўваць, -аю, -аеш, -ае.
Вандыты выразалі ўсю сям'ю. || незак. выВЬІРАЎНЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
разаць, -аю, -аеш, -ае / вырэзваць, -аю, -аеш,
-ае. U наз. выржзанне, -я, «., вырэзванне, -я, н. зак. 1. Toe, што i выраўнавацца. 2. Разагнуц(да 1, 2, 3 i 4 знач.) / выразвл, -і, ДМ -зцы, ж. ца, выпрастацца. Жанчына, убачыўшы нас, выраўнялася, прывіталася. 3. Размясціцца па
(да 1, 2, 3 i 4 знач.)ВЬІРАЗІЦЬ, -ражу, -разіш, -разіць; -ра- прамой лініі, параўняцца. Калона выраўнялася.
жаны; зак., што. Вызначыць у якіх-н. адзін- В. ў рабоце з кім-н. (перан.). 4. Стаць лепшым
ках. В. план у лічбах. | незак. выріжяць, -аю, (у фізічных або духоўных адносінах)^ Хлапец
выраўняўся i пастрайнеў. || незак. выраўнівац-аеш, -ае. || наз. выражэнне, -я, н.
ВЫРАЗКА, -І, ДМ -ЗЦЫ, МН. -І, -зах, ж. 1. ца» -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІРАЎНЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
гл. выразаць. 2. Toe, што выразана, выразаная
частка чаго-н. Газетная в. 3. Мяса з сярэдняй што. 1. Toe, што i выраўнаваць. 2. Разагнуць,
выпрастаць. В. плечы. 3. Зрабіць прамым. В.
часткі тушы, філе. Сеіная в.
ВЫРАЗЛІВЫ, -ая, -ае. Які выражае ўну- шарэнгу. В. рэчышча. || незак. выраўнівадь,
траныя перажыванні або яхасці. В. позірк. || -аю, -аеш, -ае.
ВЬІРАЧЫСЯ, -ракуся, -рачашся, -рачацца;
наз. выраілівасць, -і, ж.
ВЫРАЗШК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто (або -рачамся, -рачацеся, -ракуцца; выракся, -клатое, што) выражае якую-н. ідэю, думку, па- ся; зак. каго-чаго. Адмовішха, не прызнаць
чуццё. В. ідэй рабочага класа. || ж. выраінііці, сваім. В. родных. В. свайго сына. || незак. выракацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. вы-ы, мн. -ы, -ніц.
ВЫРАЗНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, у якім ко- рвчэнне, -я, н.
ВЫРАШАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які можная дэталь, момант яскрава вылучаюцца.
Выразныя абрысы гор. В. почырк. Выразнае вы-жна вырашыць (у 2 i 3 знач.)- Вырашальная
маўленне. 2. Яскравы, пераканаўчы. Выразная праблема. 2. Рашаючы, галоўны, найбольш
перавага. 3. Дакладна i ясна сфармуляваны. важны. В. перыяд у жыцці народа. || наз. вырапшльнасць, -і, ж.
В. адказ. || наз. выразшсць, -і, ж.
ВЫРАЗНЬІ, -ая, -ое. Вьфаблены выразанВЬІРАШЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шыцнем, разны. Вокны з выразнымі ліштвамі.
ца; зак. Атрымаць вырашэнне, стаць вырашаВЫРАЙ, -аю, м. 1. Цёплы край, куды вы- ным. Справа вырашылася добра. || незак. вылятаюць на зіму пералётныя птушкі. Час рашацца, -аецца.
адлёту птушак у в. 2. Чарада пералётных птуВЬІРАШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шашах. Жураўліны в.
ны; зак. 1. з інф. або з дадан. сказам. АбдуВЫРАКАЦЦА гл. вырачыся.
маўшы, прыйсці да якога-н. вываду, заклюВЫРАШЦЬ, -НЮ, -НІШ, -НІЦЬ; -нены; зак., чэння. Ён вырашыў застацца mym. 2. што.
што. Даць магчымасць скацшда, упасці (пра Рашыць, знайсці адказ на што-н. В. пытанне,
праблему. 3. што i з інф. Прыняць рашэнне.
слязу). Колькі слёз выраніла.
ВЬІРАСІЦ», -сіу, -сцеш, -сце; -сцем, -сце- Вырашылі стварыць камісію. 4. што. Расце, -стуць; вырас, -сла; зак. 1. гл. расці. 2. з судзіць. В. спрэчку. 0 Вырашыць чый-н. лёс—
чаго. Стаць болыпым ростам настолькі, што прадвызначыць чьпо-н. будучыню, зыход
адзенне сгала малое. В. з касцюма. 3. перан. чаго-н. || незак. вырвшаць, -аю, -аеш, -ае. ||
Удасканальваючыся, дасягнуць больш высо- наз. вырашэнне, -я, н. (да 2 i 4 знач.).
кай ступені. Кампазітар вырас за апошнія
ВЫРВАЦЦА, -рвуся, -рвешся, -рвецца;
гады. 4. Паказацца нечакана, паўстаць перад -рвіся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Адарвацца,
вачамі. На парозе вырас сувязны. Як з-пад аддзяліцца. Вырваўся гузік у паліто. 2. Сілай
зямлі вырас (нечакана паявіўся). Перад пада- вызваліцца, выйсці адкуль-н. В. з палону. Нарожнікамі вырас горад. || незак. вырастаць, рэшце мы вырваліся ў тэатр (перан.: знайшлі
час). 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Выйсці на павер-аю, -аеш, -ае.
ВЬІРАСІЦЦЬ, -рашчу, -расціш, -расціць; хню адкуль-н. (пра што-н., што паказваецца,
-рашчаны; зак., каго-што. Даць вьфасці, да- гтрарьшаецца адразу). Полымя вырвалася з коглядаючы, выхоўваючы. В. сад. В. дзяцей. \\ не- міна. Вырвалася прызнанне. 4. Аддзяліўшыся
ад іншых, пераадольваючы перашкоды,
зак. вырошчваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫРАТАВАЛЬНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Той, выйсці куды-н. Гоншнык вырваўся наперад. ||
хто ратуе каго-, што-н., збавіцель. || ж. выра- незак. вырывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
тавальыіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ВЬІРВАЦЬ, -рву, -рвеш, -рве; -рві; -рваны;
ВЫРАТАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць зак., каго-што. Рэзкім рухам, рыўком выдля выратавання, садзейнічае яму. В. круг. даліць, дасгаць, узяць. В. пустазелле. В. хворы
Выратавальныя прыёмы. || наз. выратаваль- зуб. В. ліст з сшытка. В. карандаш з рук. В.
прызнанне ў каго-н. (перан.: прымусіць прыыасць, -і, ж.
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ВЫСАКОСНЫ: высакосны год — кожны Зямля высілілася. 3. (7 / 2 ас. не ўжыв).
чацвёрты год, які мае ў лютым 29, a не 28 Страціць моц (пра віно, хрэн i пад.; разм.). ||
незак. выольвадіш, -аюся, -аешся, -аецца. ||
дзён.
ВЬІСАЛАШЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены; наз. высільванне, -я, н. i высіленне, -я, н.
ВЬІСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сіцца; незак., што (разм.)- Высунуць з рота (язык). ||
знацца). В. перамогу (перан.)- II незак. вы- незак. высалопліваць, -аю, -аеш, -ае.
зак. Узвышацца, стаяць высока. Удалечыні
рываць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСАХЛЫ, -ая, -ае. 1. Такі, з якога вы- высіцца вежа.
ВЫРОЎНІВАЦЦА* -ЦЬ гл. вьфаўняцца, парылася вільгаць. Высахлая рэчка. 2. Які
BbtCKAJI, -у, м. Сціснутыя зубы, якія ві-ць.
ссох, перастаў жыць. Высахлае дрэва. 3. перан. даць з-за расцягнутых губ. Драпежны в.
ВЫРОШЧВАЦЬ гл. вырасціць.
Схуднелы. В. твар.
ВЬІСКАЛІЦЦА, -ЦЬ гл. скаліцца, -ць.
ВЬІРУБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
ВЬІСАХНУЦЬ гя. сохнуць.
ВЫСКАЛЙКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
зак., што. 1. Зрубіць, пабудаваць што-н. Чаго
ВЬІСАЧЫЦЬ, -чу, -чьші, -чыць; -чаны; -ляцы, Т -ай (-ак>), ж., мн. -і, -аў (разм.).
i з сцяны не вырубіш? (загадка). 2. Здабыць зак., каго-што. Сочачы, адшукаць, раскрыць. Той, хто любіць скаліць зубы, жартаваць. Выруду, вугаль. Вырубіў 102 тоны вугалю. || незак. В. шпіёна. || незак. высочвжць, -аю, -аеш, -ае. скалякі не давалі праходу.
вырубаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. вырубка, -і,
ВЫСАЧЭЗНЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі выВЬІСКАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, м. i
ДМ -бцы, ж. (да 2 знач.).
сокі (у 1 знач.). В. пад'ёмны кран.
ж. (разм.). Чалавек, які, жадаючы выслужьшВЬІРУЛІЦЬ гл. руліць.
ВЬІСВАТАЦЬ гл. сватаць.
ца, паказаць сябе, ва ўсё ўмешваецца, які заВЬІРУЛЯВАЦЬ гл. руляваць.
ВЬІСВЕТЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ліц- няў прыметнае грамадскае становішча не па
ВЬІРУЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. 1. гл. выру- ца; зак. Стаць ясным, зразумелым. Справа заслугах.
чыць. 2. Утаргаваныя грошы. Здаць выручку ў высветлілася. || незак. высвятляцца, -яецца.
ВЬкСКАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. 1.
банк.
ВЬІСВЕТЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; Скочыўшы, пакінуць яхое-н. месца. В. з лодВЬІРУЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чьшь; -чаны; зак., што. Зрабіць ясным, зразумелым; выяс- кі. Выскачыла з галавы (перан.: забылася;
зак. 1. каго (што). Памагчы каму-н. у цяжкіх ніць. В. становішча. || незак. высвятляць, -як>, разм.)- В. замуж (перан.: паспешна або нечаабставінах. В. з бяды. В. сябра. 2. што. Утар- -яеш, -яе.
кана выйсці замуж; разм.). 2. Скачучы або
гаваць. В. грошы за тавар. \\ незак. выручадь,
ВЎСВЕЦІЦЬ, -ечу, -еціш, -еціш»; -ечаны; таропка выбегшы, выехаўшы, з'явіцца ад-аю, -аеш, -ае. || наз. выручка, -і, ДМ -чцы, зак., каго-што. Ярка вылучыць святлом куль-н. Заяц выскачыў з куспгоў. В. насустрач.
ж. (да 1 знач.)што-н. В. фарамі дарогу.
з. (/ i 2 ас. не ўжыв.). Нечакана выпасці, выВЫРЫВАЦЦА, -ЦЬ гл. вырвацца, -ць.
ВЬІСВІДРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе, -руй; скачыць. Нітка выскачыла з іголкі. 4. НедаВЬІРЫСАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -су-раваны; зак., што. Свідруючы, зрабіць рэчна, не да месца сказаць, зрабіць што-н.
ецца; зак. Пра бачнае: абазначыцца, стаць (дзірку, паглыбленне). В. дзірку. || незак. вы- (разм.)- В. са сваёй прапановай. Выскачыў як
выяўньш, выразным. Удапеныні вырысаваліся свідроўвадь, -аю, -аеш, -ае.
Піліп з канапель (прымаўка). || незак. выгоры. || незак. вырысоўвацца,-аецца.
ВЫСВІСТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. скакваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІРЫСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; Свішчучы, выконваць. В. мелодыю.
ВЬІСКВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
-саваны; зак., што. Старанна i акуратна
ВЬІСЕДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак., што. Сквараннем вылучыць, здабыць. В.
нарысаваць пяром, карандашом. || незак. вы- зак. 1. без дап. Прасядзець, прабыць дзе-н. тлушч з сала. || незак. выскварвадь, -аю, -аеш,
рысоўваць, -ае, -аеш, -ае.
пэўны час. В. пры хворым цэлыя суткі. 2. каго. -ае.
ВЬІРЫЦЬ гл. рыць.
ВЬІСКРАБЦІ, -бу, -беш, -бе; -бі; -бены;
Вывесці птушанят, ссдзячы на яйках. В. куранят. 3. перан., што. Дасягнуць чаго-н. доўгім зак., што. Скрабучы, ачысціць або выдаліць.
ВЫРЭЗВАЦЬ гл. выразаць.
ВЬІСАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; сядзеннем (разм. жарт.). В. дысертацыю. || не- В. патзльню. В. рэшткі кашы з каструлі. || незак. выскрабаць, -аю, -аеш, -ае / выскрэбвадь,
зак. Выйсці з экіпажа, вагона, судна i пад., зак. пл**тцжтлж^і -аю, -аеш, -ае.
прыбыўшы куды-н. В. з карабля на бераг. || неВЬІСЕЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак. -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСКУБЦІ, -бу, -беш, -бе; выскуб, -бла;
зак. высаджвацца, -аюся, -аешся, -аеіша. || Пакінуць месца свайго жыхарства. В. са станаз. высадка, -і, ДМ -дцы, ж.
рога дома. \\ незак. высяляцца, -яюся, -яешся, -бі; -бены; зак., што. Скубучы, выцягнуць
адкуль-н. або зрабіць паглыбленне, выемку ў
ВЬІСАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; -яецца.
ВЬІСЕЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак., чым-н. В. жменю воўны. В. ў стозе нару. || незак. 1. каго (што). Дадь магчымасць або прымусіць выйсці з вагона, судна i пад. В. па- каго (што). Прымусіць пакінуць месца свайго зак. выскубаць, -аю, -аеш, -ае / выскубвадь,
сажыраў. В. дэсант. 2. што. Перасадзіць у жыхарства. В. у суседнюю вёску. || незак. вы- -аю, -аеш, -ае. || аднакр. выскубнуць, -ну,
-неш, -не; -ні.
глебу (пра расаду, саджанцы). В. памідоры з сяляць, -яю, -яеш, -яе.
ВЬІСЛАБАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
ВЬІСЕЛЫ, -лак. Невялікае паселішча на
парнікоў. В. кветкі ў грунт. 3. што чым. Пасадзіць вакол чаго-н. В. пляцоўку кустамі. 4. новым месцы, якое выдзелілася з іншага на- зак., каго-што (разм.)- Выняць, вызваліць з
што. Выбіць, выламаць моцным ударам селенага пункта. Жыць на выселках, || прым. чаго-н. цеснага. В. нагу са стрэмені. || незак.
выслабаняць, -яю, -яеш, -яе.
(разм.). В. дзверы. |[ незак. высаджваць, -аю, выселкавы, -ая, -ае.
ВЬІСЛАЦЬ1, вышлю, вышлеш, вышле;
ВЬІСЕРАБРЫЦЬ гл. серабрьпхь.
-аеш, -ае. || наз. высаджванне, -я, н. i высадка,
вьшілі; высланы; зак., каго-што. 1. Пасладь
ВЬІСЕРБАЦЬ гл. сёрбадь.
-і, ДМ -дцы, ж. (да 1, 2 i 3 знач.)адкуль-н. В. ліст. В. каго-н. насустрач госцю.
ВЬІСЕЎ гл. высеяць.
ВЫСАКА... Першая частка складаных
слоў; ужыв. замесг «высока...», калі націск у
ВЬІСЕЎКІ, -севак. Астаткі ад ттрасеянага. 2, У пакаранне вьшаліць за межы чаго-н. В.
са сталіцы. || незак. высылаць, -аю, -аеш, -ае.
другой частцы падае на першы склад, напр. Аўсяныя в. || прым. высевачны, -ая, -ае.
высакаякасны, высакаствольны, высакародны, ВЬІСЕЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. 1. гл. высечы. || наз. высылшне, -я, н. i высылка, -і, ДМ
высакарослы.
2. мн. -і, -чак. Месца, дзе высеклі лес. Рас- -лцы, ж. (да 2 знач.). | прым. высылачны, -ая,
-ае / высылыш, -ая, -ое (да 2 знач.; разм.)ВЫСАКАГОРНЫ, -ая, -ае. Размешчаны ў карчаваць высечку.
ВЬІСЛАЦЬ2, -сцелю, -сцелеш, -сцеле;
гарах, у высокай горнай мясцовасці. В. раён.
ВЬІСЕЧЫ, -сску, -сечаш, -сеча; -сечам,
ВЫСАКАМЁРНЫ, -ая, -ае. Пагардліва- -сечаце, -секуць; высек, -кла; -сечы; -сечаны; высцелі; -сланы; зак., што. Пакрыць усюды,
фанабэрысты. В. выгляд. || наз. выса- зак., што. 1. 0:ячы ўсё, знішчыць. В. лес. 2. усладь. В. скрынку паперай. || незак. высціладь,
камернасць, -і, ж. i высакамер'е, -я, н.
Выбраўшы, ссячы. В. жардзіну. 3. Секучы, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСЛІЗГАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
ВЫСАКАРОДДЗЕ, -я, н. У царскай Расіі: у дастаць, выняць або вырабіць. В. кавалак
спалучэнні з займеннікамі ваша, яго, яе, ix — лёду. 4. Выразаць з каменя ці на камені. В. зак. Стаць слізкім, коўзкім, выгладжаным да
тытулаванне цывільных чыноўнікаў пятага надпіс. В. бюст. 5. Здабыць ударам па крэ- бляску. Пас выслізгаўся. || незак. выслізгвадца,
класа (стацкіх саветнікаў).
меню, выкрасаць. В. іскру. || незак. высякадь, -асцца.
ВЬКСЛІЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,*
ВЫСАКАРОДНЫ, -ая, -ае. 1. 3 высокімі -аю, -аеш, ае. || наз. высечка, -і, ДМ -чцы, ж.
што. Зрабіць слізкім, коўзкім. В. сцежку. ||
маральнымі якасцямі, крыштальна чысты, (да 1, 2, 3 i 4 знач.)велікадушны. В. чалавек. 2. Узвышаны, асвяВЬІСЕЯЦЬ, -ссю, -сееш, -сее; -сей; -се- незак. выслізгвадь, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСЛІЗНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
чоны высокай мэтай. В. ўчынак. Высакаро- яны; зак. Пасеяць (якую-н. колькасць). В.
дныя мэты. 3. Выключны па сваіх яхасцях, сто пудоў жыта. || незак. высявадь, -аю, -ніся; зак. Слізгануўшыся, выпасці, вырвапрыгажосці. Высакародная прастата ліній. -аеш, -ае. || наз. высявшне, -я, н. i высеў, цца. Шост выслізнуўся з рук. || незак.
Высакародныя манеры. 4. Ужыв. ў складзе роз- -севу, м. (спец.). Нормы высеву. Высеў траў. || выслізгвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІСЛІЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нугы;
ных тэрмінаў для абазначэння парод, разра- прым. высяўны, -ая, -óe.
даў, якія чым-н. выдзяляюцца. В. алень. ВыВЬІСІЛІЦЦА, -люся, -лішся, -лкша; зак. зак. 1. Слізгануўшы, выпасці, вырвацца. Рыба
сакародныя металы (золата, серабро, плаціна). 1. Дайсці да страты сіл, знясілііша. В. на выслізкула з рук. 2. перан. Непрыметна выйсці
|| наз. высакароднасць, -і, ж. (да 1, 2 i 3 знач.) цяжкай рабоце. 2. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Стаць (разм.). В. з хаты. || незак. выслізгваць, -аю,
/ высажародства, -а, н. (да 1, 2 i 3 знач.).
неўрадлівым, спустошыцца (пра глебу; разм.)- -аеш, -ас.
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ВЫСОКАТАВАРНЫ, -ая, -ае. Які выпуВЫСЛОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Коратка выказаная глыбокая па зместу думка. Выслоўі скае, дае вялікую колькасць таварнай прадукцыі. Высокатаварная гаспадарка.
вялікіх людзей.
ВЬІСЛУГА, -і, ДМ -слузе, ж. Пэўны
ВЫСОЮ, -ая, -ае; вышэйшы; найтэрмін знаходжання на службе. За выслугу га- вышэйшы. 1. Вялікі па працягласці знізу
ВЬІСГАЯЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -стаіцца;
доў.
ўверх або далёка размешчаны ў напрамку
ВЫСЛУГОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. знізу ўверх; проціл. нізкі. В. poem. В. дом. Вы- зак. Набыць пэўныя якасці ў выніку праця(разм.). Дагаджаць, прыслужваць. He хачу ёй сокія горы. Жыць высока (прысл.). В. лоб глага стаяння. Наліўка выстаялася.
ВЬІСТАЯЦЬ, -таю, -таіш, -таіць; -тай; зак.
(вялікі). 2. Значна большы за сярэднюю нов.
1. што. Прастаяць доўга або з цяжкасцю. В.
ВЬІСЛУЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыц- рму, за сярэдні ўзровень. В. ціск крыві. В. ўра- чаргу
за білетам. В. на нагах цзлую змену. 2.
ца; зак. Прыслужваючы, дабіцца чыёй-н. джай. Высокія тэмпы развіцця. В. працэнт.перан. He паддацца, вьпрымаць, устаяць. В.
прыхільнасці. В. перад начальствам. \\ незак. Высокая вада (на высокім узроўні). 3. Выда- супраць ворага. В. у барацьбе. \\ незак. вытны па свайму значэнню, вельмі важны, павыслужвшдца, -аюся, -аешся, -аецца.
стойваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСЛУЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жа- чзсны (кніжн.). Высокая адказнасць. В. гонар. ВЬІСТРАІЦЦА1, -раюся, -раішся, -раіцца;
ны; зак. 1. што. Атрымаць за службу. В. узна- Высокая ўзнагарода. В. госць. 4. Поўны глыбо- зак. Стаць строем ці размясціцца ў пэўным
гароду. 2. Праслужыць, прабыць на службе. В. кага значэння, незвычайны па свайму зместу напрамку. В. калонай. Каля касы выстраілася
(кніжн.). Высокая ідэйнасць. В. стыль. 5.
у арміі дваццаць пяць гадоў. \\ незак. выВельмі добры. Высокае майстэрства. Кніга чарга. || незак. выстройвацца, -аюся, -аешся,
служваць, -аю, -аеш, -ае.
-аецца.
ВЫСЛУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., высокай вартасці. Быць высокай думкі пра
ВЬІСГРАІЦЦА2, -раюся, -раішся, -рашда;
каго-што. 1. Праслухаць да канца. В. скаргу. каго-н. 6. Тонкі, гучны, які ўтвараецца ваган- зак. (разм.). Адзецца па-святочнаму, прыВ. сімфонію. 2. Даследаваць на слых. В. ра- нямі вялікай частаты (пра гукі). В. голас. Вы- брацца. В. як на баль. || незак. выстройвацца,
боту сэрца. \\ незак. выслухваць, -аю, -аеш, сокая нота. | наз. вышыня, -і, мн. вышыні, -аюся, -аешся, -аецца.
вышынь / вышыняў, ж. (да 1, 2 i 6 знач.).
-ае / выслухоўвадь, -аю, -аеш, -ае.
ВЬкСТРАІЦЬ1, -раю, -раші, -рашь; -раВЫСОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. высунуцца, -ць.
ВЫСЛЎХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
ены; зак., каго-што. Паставіць строем або
ВЫСОЎНЫ, -ая, -ае. Прыстасаваны для размясціць у пэўным парадку. В. полк. || незак.
гл. выслухаць. 2. што. Збіраць чуткі, падслухвысоўвання. Высоўная скрынка.
ваць. Ходзіць i выслухвае, што гавораць.
выстройваць, -аю, -аеш,-ае.
ВЫСЛУХОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
ВЫСОЧВАЦЬ гл. высачыць.
ВЫСТРАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
Toe, што i выслухваць.
ВЬІСПА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Невялікі во- стрэл.
ВЬІСМАГЛЫ, -ая, -ае. Які страціў віль- страў, часцей пясчаны. || прым. выспенны, -ая,
ВЬІСТРАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
гаць, высах ад гарачыні. Высмаглыя губы.
зак. Toe, што i стрэліць. || незак. вы-ае.
ВЬІСМАГНУЦЬ а/7. смагнуць.
ВЬІСПАВЕДАЦЦА, -ЦЬ гл. спавядацца, стрэльваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСТРАЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
ВЬІСМАЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ць.
-жьпдца; зак. Добра ўсмажыцца. Мяса добра
ВЬІСПАЦЦА, -плюся, -пішся, -піцца; зак. што. Страляючы, расходаваць. В. усе павысмажылася. || незак. высмажвацца, -аецца. Праспаўшы доўга, добра адпачыць. || незак. троны. || незак. выстрэльваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСТРАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
ВЬІСМАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жа- высыпаццв, -аюся, -аешся, -аецца.
зак., што. Прашыць на швейнай машыне. В.
ны; зак., што. Добра ўсмажыць. В. мяса. || неВЬІСПЕЛІЦЬ гл. спяліць.
каўнер. | незак. выстрочваць, -аю, -аеш, -ае.
зак. высмажвадь, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСПЕЛЫ, -ая, -ае. Які добра выспеў. В.
ВЫСГРУГАЦЬ гл. стругаць.
ВЬІСМАКТАЦЬ, -кчу, -кчаш, -кча; -кчы;
гарбуз.
||
наз.
выспеласць,
-і,
ж.
ВЬІСТРЫГЧЫ, -рыгу, -рыжаш, -рыжа;
-ктаны; зак., што з каго-чаго. Смокчучы, выВЬІСПЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -пее; зак. -рыг, -гла; -рыжы; -рыжаны; зак., што.
цягнуць. В. кроў з ранкі. В. усе сокі з каго-н.
Паспець, стаць спелым. Садавіна выспела. Стрыжкай выдаліць. В. пасму валасоў. \\ незак.
(перан.). || незак. высмоктваць, -аю, -аеш, -ае.
Выспеў план (перан.). || незак. выспяваць, -ае. выстрыгжць. -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСМАЛІЦЬ1 гл. смаліць1.
ВЫСТРЭЛЬВАЦЬ гл. выстраліць / выстраВЬІССАЦЬ, -ссу, -ссеш, -oce; -cci; -ссаны;
ВЬІСМАЛІЦЬ2, -лю, -ліш, -лшь; -лены;
зак., што (разм.). Знішчыць агнём, сонцам i зак., што з каго-чаго. Ссаннем выцягнуць. В. ляць.
ВЫСТУДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джапад., выпаліць. Пажар высмаліў лес. Спёка кроў з раны. || незак. высысжць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСТАВІЦЦА, -таўлюся, -тавішся, -тавіц- ны; зак., што. Выпусціўшы цяпло; моцна
высмаліла траву на паплавах. \\ незак. выца; зак. Выдацца ўперад, высунуцца. В. з ахаладзіць. В. хату. \\ незак. выстуджвадь,
смальваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСМАРКАЦЦА* -ЦЬ гл. смаркацца, -ць. акна. || незак. выстжўляцца, -яюся, -яешся, -аю, -аеш, -ае.
ВЬкСГУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
ВЬІСМЕЯЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -ей; -еяны; -яецца.
ВЬІСТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавшь; што. Умоўнымі стукамі перадаць, узнавіць
зак., каго-што. Насмешкай паказаць адмоў(разм.). В. тэлеграму. 2. каго-што. Лёгкім паныя адносіны да каго-, чаго-н. В. мяшчан- -таўлены; зак. 1. што. Паставіць, вынесці за стукваннем пальцамі ці малаточкам па целе
межы чаго-н. В. вазоны з пакоя на балкон. 2.
ства. || незак. высмейваць, -аю, -аеш, -ае.
абследаваць
стан унутраных органаў. В. лёВЬІСМЯГЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i высма- што. Выняць устаўленае. В. падвойныя рамы з гкія. Доктар выстукаў хворага. || незак. выакон.
3.
каго
(што).
Выгнаць
(разм.)В.
за
глы.
дзверы свавольніка. 4. каго-што. Змясціць длястужввць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІСМЯГНУЦЬ гл. смягнуць.
агляду.
В. карціны на прагляд. В. напаказ. 5. ВЬІСГУП, -у, мн. -ы, -аў, м. Частка
ВЫСОКА...(а таксама высака...)- Першая
каго-што.
Паставіць, размясціць (варту i якога-н. прадмета, якая выступае, вьшаецца
частка складаных слоў; пішацца з «о», калі
пад.)В.
вартавых.
б. каго-што. Прапанаваць, ўперад. В. скалы.
націск у другой частцы падае не на першы
вылучыць.
В.
кандыдата.
7. перан., што. Вы- ВЬІСТУШЦЬ, -плю, -піш, -піць; зак. 1.
склад: 1) адпавядае па значэнню словам
казаць
праланову,
патрабаванне.
В. ультыма- Выйсці наперад адкуль-н. з-за чаго-н. ці
«вельмі», «у вышэйшай ступені», напр. высотум.
8.
перан.,
каго-што.
Паказаць
у тым або стаць бачным, праявіцца. 3 натоўпу выстукаадукаваны, высокаарганааваны, высокачуліншым
выглядзе.
В.
на
пасмешышча.
9. каго- піла жанчына. 2. Адправііша ў другое месца,
лівы, высокаэфектыўны; 2) адпавядае слову
што.
Знайшоўшы,
сабраўшы,
даць
для
пэў- выйшаўшы з месца стаянкі. В. у паход. 3. (7 /
«высокі» (у 1 знач.), напр. высокабартовы; 3) най мэты. В. вялікую армію. В. пачастунак.
2 ас. не ўжыв.). Прасачыўшыся знутры, пакау складзе дарэвалюцыйных i царкоўных тыту10. што. Напісаць, паставіць (афіц.)- В. вуч- зацца на паверхні. На целе выступілі кроплі
лаванняў асоб, высокіх чыноў, a таксама ў ням гадавыя адзнакі. \\ незак. выстжўляць, -яю,nomy. 4. Зрабіць, выканаць што-н. публічна.
зваротах паважанасці азначае высокую сту- -яеш, -яе. I наз. выстаўленне, -я, н.
В. з канцэртам, з дакладам. В. у друку супраць
пень пачцівасці, напр. высокаблагароддзе, выкаго-н., у абарону каго-н. В. на сходзе. В. суВЬІСТАРАЦЦА,
-аюся,
-аешся,
-аецца;
сокаправасхадзіцельства, высокапрападобнасць,
праць несправядлівасці. || незак. выстуішць,
зак., што (разм.). Toe, што i расстарадца.
высокашаноўны.
-аю, -аеш, -ае. || наз. выстушіенне, -я, н. (да 2
ВЫСТАЎКА, -і, ДМ -таўцы, мн. -і, -тавак, i 4 знач.).
ВЫСОКАПАСТАЎЛЕНЫ, -ая, -ае. Які
займае высокае грамадскае або службовае ж. Сукупнасць прадметаў, размешчаных
ВЫСГУПЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. выступіць.
дзе-н. для агляду, a таксама месца, дзе яны 2. Прамова, выказванне на сходзе, a таксама
становішча. Высокапастаўленая асоба.
ВЫСОКАПРАДУКЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які сабраны. Сельскагаспадарчая e. В. карцін. ігра артыста перад публікай. Справаздачнае в.
В.-продаж (з прадажай экспанатаў). || прым. Публічнае в.
вызначаецца вялікай, высокай прадукцыйнавыставічны, -ая, -ае. Выставачная зала.
сцю. Высокапрадукцыйная праца.
ВЫСУДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
ВЫСОКАСЦЬ, -і, ж. У дарэвалюцыйнай
ВЫСТАЎЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; зак., што (разм.). Атрымаць па суду. В. спадРасіі: тытулаванне членаў царскага дому (у незак. 1. гл. выставіцца. 2. перан. Весці сябе
чыну. || незак. высуджваць, -аю, -аеш, -ае.
спалучэнні з займеннікамі ваша, ix, яго, яе). манерна, стараючыся паказаць сябе з выгаВЬІСУНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
Яго в.
днага боку, рысавацца (разм.). В. на людзях.
-нься; зак. 1. Паказацца адкуль-н., выставі-
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выс—вых
цца. В. з акна. 2. Прасунуцца наперад. Рота
высунулася на паўкіламетра. \\ незак. высоўвжцца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫСУНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сунь; -нуты;
зак., што. 1. Выставідь вонкі, паказаць. В. галаву ў акно. 2. Сунучы, перамясціць, выставіць наперад. В. шуфляду са стала. В. стол на
сярэдзіну пакоя. 3. перан. Прапанаваць для
абмеркавання. В. план-праект.
|| незак.
высоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСУШЫЦЦА гл. сушыцца.
ВЬІСУШЫЦЬ, -сушу, -сушыш, -сушыць;
-сушаны; зак. 1. гл. сушыць. 2. што. Асушыць. В. балота. В. слёзы (перастаць плакаць). || незак. высушваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСЦЕБАЦЬ гл. сцябаць.
ВЫСЦІЛАЦЬ гл. высладь2.
ВЫСЫЛАННЕ, -ЛАЦЬ. ВЬІСЫЛАЧНЫ,
ВЬІСЫЛКА, ВЫСЫЛЬНЫ гл. выслаць1.
ВЬІСЫПАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -плецца; зак. 1. Сыплючыся, вываліцца. Бульба
высыпалася з мяшка. 2. З'явіцца на паверхні ў
вялікай колькасці (пра атмасферныя ападкі,
сып). Раніцай высыпаўся іней. Адзёр высыпаўся.
|| незак. высышцца, -аецца.
ВЫСЫПАЦЦА1 гл. высыпацца.
ВЫСЫПАЦЦА2 гл. выспацца.
ВЬІСЫПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; высып;
-паны; зак. 1. што. Сыплючы, выдаліць. В.
збожжа з мяшка. 2. што. Услаць чым-н.
сыпкім. В. сцежку пяском. 3 . (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Выйсці, выбегчы ў мностве (разм.).
На вуліцу высыпаў народ. || незак. высьшаць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫСЫСАЦЬ гл. выссадь.
ВЫСЫХАЦЬ гл. высахнуць.
ВЫСЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Прастора, якая
знаходзіцца высока над зямлёй. Узавоблачную
в. Горныя высі.
ВЫСЯВАННЕ, -ВАЦЬ гл. высеяць.
ВЫСЯДАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
Прабівацца на паверхню (пра валасы). Вусы
высядаюць.
ВЫСЯКАЦЬ гл. высечы.
ВЫСЯЛЙІША, -ЦЬ гл. выселіцца, -ць.
ВЫСЯЎНЬІ гл. высеяць.
ВЬІТАНЦАВАЦЦА, -цуюся, -цуешся, -цуецца; -цуйся; зак. 1. Натанцавацца ўдосталь.
2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Удацца, атрымацца
(разм.). Справа не вытанцавалася. || незак. вытанцоЎвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫТАНЧАНЫ, -ая, -ае. Тонкі, надзвычай
далікатны. В. густ. Вытанчаная ветлівасць. ||
наз. вытанчанасць, -і, ж.
ВЬІТАНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., што. Зоабіць тонкім, станчыць. Ц незак.
вытанчаць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІТАШЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены;
зак., што. Тапленнем здабыць, вырабіць. В.
сала. || незак. вытооліваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. вытопліванне, -я, «. i выталка, -і, ДМ
-пцы, ж. || прым. вытапны, -ая, -óe.
ВЫТАПТАЦЬ, -пчу, -пчаш, -пча; -пчы;
-птаны; зак., што. Топчучы, сапсаваць,
знішчыць. В. пасевы. || незак. вытоптваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЬІТАРАШЧЫЦЦА, -шчуся, -шчышся,
-шчыцца; зак. (разм.). 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.).
Пра вочы: ншрока раскрыцца ад здзіўлення.
2. на каго-што. Уставіцца, шырока раскрыўшы вочы. Чаго ты вытарашныўся? || незак.
вытарэшчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫТАРАШЧЫЦЬ гл. тарашчыць.
ВЬІПГАРГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй;
-гаваны; зак., што. 1. Атрымаць у выніку
продажу. В. за яблыкі добрыя грошы. 2. Тар-

гуючыся, выгадаць, заплаціць менш на колькі-н. В. пяць рублёў. 1 незак. выгаргоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЬІТАТУІРАВАЦЬ гл. татуіравадь.
ВЬГГАЧЫЦЬ гл. тачьшь1.
ВЫТВАРАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; незак., што
(разм.)- Вырабляць, тварыць, вытвараць. В.
розныя штукі. || зак. вытварыць, -ру, -рыш,
-рыць.
ВЫТВОРШК, -а, мн. -і, -аў, м. Самец,
пакінуты для разводу патомства. Жарабец-в.
ВЫТВОРНЫ, -ая, -ае. Утвораны ад
іншага. Вытворная велЫыня. Вытворнае слова
(слова, утворанае ад іншага слова).
ВЫТВОРЦА, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, ето
вырабляе, стварае матэрыяльныя каштоўнасці. Вытворцы прамысловых тавараў. Заводв.
ВЫТВОРЧАСЦЬ, -і, ж. 1. Грамадскі працэс стварэння матэрыяльных даброт, які
ахоплівае як прадукцыйныя сілы грамадства,
так i вытворчыя адносіны людзей. Таварная в.
2. Выраб, вьшрацоўка, стварэнне якой-н.
прадукцыі. В. сталі. Фабрычная в. 3. Галіна,
від народнай гаспадаркі. Прамысловая, сельскагаспадарная в. 4. Праца па непасрэднаму
вырабу прадукцыі. Працаваць на вытворчасці.
Вучыцца без адрыву ад вытворчасці. O Сродкі
вытворчасці — сукупнасць прадметаў i сродкаў працы: зямля, лясы, воды, нстры, сыравіна,
прылады
вытворчасці,
вьггворчыя
будынкі, сродкі зносін i сувязі i пад. || прым.
вытворчы, -ая, -ае. В. ппан. В. працэс. Вытворчая брыгада.
ВЬІГКАЦЬ, -тку, -тчаш, -тча; -тчам, -тчаце, -ткуць; вытчы; -тканы; зак., што. Саткаць, зрабіць тканнем. В. палатно, узор. || незак. вьггьошць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫТЛУМАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.).
Даступны для разумення.
ВЬІТЛУМАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чьшь; -чаны; зак., што. Даступна растлумачыць, даць
тлумачэнне чаму-н. Чым в. яго адсутнасць? ||
незак. вытлумачваць, -аю, -аеш, -ае. | наз. вытлумачэнне, -я, н.
ВЫТОК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Мссца, адкуль
выцякае рака, ручай. Ад вытоку да вусця. 2.
перан., чаго. Пачатак, першакрыніца чаго-н.
Вытокі культуры.
ВЫТОПЛІВАННЕ, -ВАЦЬ гл. вытапіць.
ВЫТОПТВАЦЬ гл. вытаптаць.
ВЬІТРАВІЦЬ гл. травііхь1.
ВЬІТРАСЦІ гл. трэсці.
ВЫТРАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яс; незак.,
што. 1. 2/і. вьправіць. 2. Toe, што i травіць1.
ВЬІТРУСІЦЬ, -ушу, -усіш, -усіць; вытрусі;
-ушаны;
зак.,
што (разм.).
Трусячы,
выкінуіхь, вытрасці. В. попел з люлькі. || незак.
вытрушваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЬІТРУЦІЦЬ гл. труцідь.
ВЬІТРЫБУШЫЦЬ гл. ірыбушыць.
ВЬІТРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. што.
Цярпліва перанесці (боль, пакуты i пад.), выцерпсць. 2. без дап. Праявіць вытрымку,
сцярпець. He e. i ўмяшацца ў размову.
ВЬІТРЫМАНЫ, -ая, -ае. 1. Строга паслядоўны, устойлівы. В. стыль дэкарацый. 2. Які
ўмее валодаць сабой. В. чалавек. \ наз. вытрымашсць, -і, ж.
ВЬІТРЫМАЦЬ, -аю, -асш, -ае; -аны; зак.
1. што. Устаядь, стойка перанесці, не паддаўшыся ўздзеянню цяжару, ціску i пад. Плаціна
вытрымшш напор паводкі. В. асаду. 2. што.
Падвяргаючыся праверцы, аказацца годным.
В. прыёмныя экзамены. 3. перан., што. Праявіць цвёрдасць, не ўступіць. В. сваё слова да
канца (не адступіць ад сказанага). 4. кагошто. Пратрымаць дзе-н. на працягу якога-н.
часу. В. хворага дома. 5. што. Доўгім захоўваннем давесці да высокай якасці. В. віно. б.

(7 i 2 ас. не ўжыв.). Пра тыражы кніг, спектаклі: ажышхявіцца, адбыцца ў якой-н. колькасці. Падручнік вытрымаў многа выданняў.
П'еса вытрымала некалькі пастановак. || незак.
вытрымліваць, -аю, -аеш, -ае. He вытрымлівае
ніякай крытыкі (перан.: нікуды не варта).
ВЬІТРЫМКА 1 , -і, ДМ -мцы, ж. 1. Уменне
валодаць сабой, стойкасць, цярплівасць. Праявіць вытрымку. 2. Час, на працягу якога адкрыты аб'ектыў фатаграфічнага апарата.
Зняць з вялікай вытрымкай.
ВЬкТРЫМКА2, -і, дм -мцы, мн. -і, -мак,
ж. Цытата, выпіска. В. з даклада.
ВЬІТУГПЦЦА, -ЦЬ гл. тупіцца, -ць.
ВЬІТУРЫЦЬ гл. турьшь.
ВЬІТХНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца;
зак. Страцііхь моц, пах. Хрэн вытхнуўся. || незак. вытыхяцца, -аецца.
ВЫТЫКАЦЬ гл. выткаць.
ВЬІТЫНКАВАЦЬ гл. тьшкаваць.
ВЬІТЫРКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. (разм.)- Высунуцца, паказацца адкуль-н. знутры. В. з акопа. || незак. вытыркадці» -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІТЫРКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; вытыркнуў; -ні; -нуты; зак., каго-што (разм.)- Выставіць, высунуць за межы чаго-н.; утварыць
выступ. Паплавок вытыркнуў з вады. || незак.
вытырішць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫФАРБАВАЦЦА, -ЦЬ гл. фарбавацца,
-ць.
ВЫХАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
выхоўвае або выхаваў каго-н. Школьны в. || ж.
выхавальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. выхавалыііцкі, -ая, -ае.
ВЫХАВАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.,
каго-чаго або чый. Той, хто выхоўваецца ці
навучаецца
дзе-н.
В.
Беларускага
універсітэта. В. сувораўскага вучылішча. \\ ж. выхаванка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
ВЫХАВАННЕ, -я, н. 1. гл. выхаваць. 2.
Навыкі паводзін, прывітыя сям'ёй, школай,
асяроддзем, якія праяўляюцца ў грамадскім i
асабістым жыцці. Добрае в.
ВЬ&ХАВАНЫ, -ая, -ае. Які выдзяляецца
добрым выхаваннем, умее добра паводзіць
сябе. Выхаваныя дзеці. В. чалавек. || наз. выхвваыасць, -і, ж.
ВЫХАВАЦЕЛЬ, -я, мн. -і,-яў, м. Toe, што
i выхавальнік. || ж. выхавацелыыі, -і, ДМ
-льцы, мн. -і, -лек.
ВЬІХАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
каго (што). Вырасціць, даўшы адукацыю, навучыўшы паводзіць сябе. В. дзяцей. В. кадры
інтэлігенцыі. 2. каго (што). Шляхам сістэматычнага ўздзеяння, уплыву сфарміраваць
чый-н. характар. В. мужнага барацьбіта. 3.
што ў кім. Прывіць што-н. каму-н., усяліць
што-н. у кагр-н. В. у дзецях любоў да радзімы.
|| незак. выхоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. выхаванне, -я, н. В. дзяцей. В. волі. Узяць на в.;
прым. выхаваўчы, -ая, -ае. Выхаваўчая работа.
В. працэс. В. сродак.
ВЬІХАД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. гл.
выйсці. 2. З'яўленне на сцэне дзеючай асобы.
з . Месца, праз якое выходзяць. Нара мае два
выхады. Запасны в. 4. перан. Спосаб выйсця з
якога-н. становішча. 5. Колькасць вырабленага прадукту (спец.). В. круп першым гатункам. || прым. выхадны, -ая, -óe (да 2, 3 i 5
знач.)- Выхадная роля (нязначная, другарадная
роля ў тэатральным прадстаўленні). В. прадукт.
ВЬІХАДЗЕЦ, -дца, мн. -дцы, -дцаў, м. 1.
Прышэлец, перасяленец з іншай краіны. В. з
Іспаніі. 2. Той, хто перайшоў з аднаго садыяльнага асяроддзя ў друтое. В. з сялян.
ВЬкХАДЗІЦЬ1, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак. (разм.)- 1* што. Абысці пехатой многія мясціны. В. усе навакольныя лясы. 2. без
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dan. Прахадзіць які-н. час. Выхадзіў палавіну ся, вытрацца; выцерся, -церлася^ вытрыся;
дня 3. што. Дабіцца чаго-н., доўга або неад- незак. выцірацца, -аюся, -аешся, -аецца.
наразова ходзячы. Нічога мы там не выхадзілі.
ВЫЦЕРЦІСЯ, вытруся, вытрашся, вы|| незак. выходжваць, -аю, -аеш, -ае.
трацца; выцерся, -церлася; вытрыся; зак. 1.
2
ВЬкХАДЗІЦЬ , -джу, -дзіш, -дзіць; -джа- 2/7. выцерці. 2. ( 7 / 2 ас. неўжыв.). Вынасіцца,
ны; зак., каго-што (разм.). Клопатамі дапама- знасіцца ад трэння. Паліто выцерлася. \\ незак. спец.) / выцяжэнне, -я, н. (да 3 i 4 знач.;
спец.).
гчы выгадаваць, выспець, выздаравець. В. ра- выціраццж, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІЦЯЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
ненага. В. малады сад. \\ незак. выходжваць,
ВЬІЦЕСІІІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
1. гл. выцягнуць. 2. Рэчыва, хімічна здабытае
-аю, -аеш, -ае.
зак., каго-што. Замяніць сабой, вывеўшы з
ВЬІХАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. ужьггку што-н. Тэхніка выцесніла ручную пра- з арганічнай тканкі. В. слабай канцэнтрацыі. ||
прым. выцяжачны, -ая, -ае.
цу. || незак. выцясняць, -яю, -яеш, -яе.
Учынак, які парушае агульныя нормы паВЫЦЯЖНЬІ, -ая, -óe. Прызначаны для
водзін. Непрыстойная в.
ВЬкЦЕЧЫ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цеча, -цеВЫХАДНЬІ, -ая, -óe. 1. гл. выйсці / выхад. куць; выцек, -цекла; зак. Выліцца праз выцяжкі (гл. выцягнуць у 3 знач.). В. пла2. Які надзяваецца не для працы, святочны, якую-н. адтуліну. Вада выцекла з бочкі. || не- стыр.
ВЫЦЯКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
парадны. В. касцюм. 3. Які выдаецца пры зак. выцшшць, -ае.
1. гл. выцечы. 2. Пра раку: браць пачатак адзвальненні з работы. Выхадная дапамога. 4.
ВЬІЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты; куль-н. Рака выцякае з возера.
выхадны, -ога, м., выхядная, -ой, ж., мн. -ыя, зак., што. 1. Ціскам дастаць або, ціскаючы,
ВЫЦЯРЎШВАЦЬ гл. выцерушыць.
-ых. Той, хто выкарыстоўвае свой выхадны выпусцііхь вадкасць з чаго-н. В. сок з лімона.
ВЫЦЯСНЙЦЬ гл. выцесніць.
дзень (разм.). £н сёння в. 5. выхждны, -ога, В. слезы (перан.: вымушана заплакаць; разм.).
ВЬІЦЯЦЦА, вытнуся, вытнешся, вытнецСлова не выціснеш з каго-н. (перан.: не пры- ца; выцяўся, выцялася; вытніся; зак., аб кагомн. -ыя, -ых, м. Toe, што i выхадны дзень
(разм.). Паедзем у e. na грыбы. 0 Выхадны мусіш слова сказаць; разм.). 2. Ціскам выла- што i чым. Ударыцца, стукнуцца. В. аб вушак.
дзень — дзень адпачынку, дзень, вольны ад маць. В. шыбу. 3. перан. 3 цяжкасцю атрыБалюча в. галавой.
маць што-н. В. з гаспадаркі ўсё. 4. Toe, што i
работы.
ВЬІЦЯЦЬ, вь'ггну, вь'ггнеш, вь'гтне; выцяў,
ВЬІХАПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены; выцесніць. 5. Зрабіць пры дапамозе ціснення. -цяла; вытні; выцяты; зак., каго-што чым, na
зак., каго-што. Схапіўшы, вырваць, выняць. В. надпіс t залатымі f літарамі. || незак.
чым або аб што. Нанесці ўдар, стукнуць. В.
В. пакет з рук. В. шаблю з ножнаў. || незак. выціскаць, -аю, -аеш, -ае.
бізуном. В. калена аб лаўку.
ВЫЦЦЁ, -я, н. 1. гл. выць. 2. Працяжны
выхопліваць» -аю, -аеш, -ае.
ВЬГЧАКАНІЦЬ гл. чаканіць.
ВЫХВАЛЙКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ крык некаторых жывёл (ваўка, сабакі i інш.).
ВЬІЧАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
Чулася в. сабакі.
-ляцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -аў (разм.).
Наўмысна прамарудзіўшы, дачакацца чаго-н.
ВЬІЦЫГАНІЦЬ гл. цыганіць.
Той, тая, хто любіць выхваляцца, хвалько.
В. зручны момант.
ВЫХВАЛЙННЕ, -я, н. 1. гл. выхваляцца. Z.
ВЫЦЬ, выю, выеш, вые; незак. Працяжна
ВЫЧАРПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Усебаковы,
Саманадзейная хвальба, самахвальства.
i тужліва скуголіць; утвараць гукі, падобныя поўны, закончаны. В. адказ. Вычарпальна
ВЫХВАЛЙЦЦА* -яюся, -яешся, -яецца; на выццё. Воўк вые. Вые вецер. В. ад болю (пе- (прысл.) вывучыць пытанне. \\ наз. вычарпвльнезак. (разм.). Расхвальваць самога сябе, хва- ран.: плакаць уголас; іруб.). || наз. выццё, -я, насць^-і, ж.
н.
ліцца.
ВЬІЧАРПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ВЫЦЭДЖВАЦЬ гл. выцадзіць.
ВЬІХВАСТАЦЬ гл. хвастадь.
што. 1. Чэрпаючы, выдаліць, выбраць усё, да
ВЬІЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., канца. В. ваду з вядра. 2. перан. Зрасходаваць
ВЫХЛАП, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Выхад
што. 1. Выцягнуць у некалькі прыёмаў. В. поўнасцю, давесці да канца. В. усе запасы. В.
адпрацаваных газаў з цыліндра рухавіка ўнубярвенне
з вады. 2. Пакрасці (разм.).
транага згарання ^праз выхлапную трубу. ||
праграму. 3. перан. Уладзіўшы, вырашыўшы,
прым. выхлалны, -ая, -óe. В. газ. В. клапан.
ВЫЦЙГВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; пакласці канец чаму-н. (кніжн.). Інцыдэнт
незак. 1. гл. выцягнуцца. 2. Везці, цягнуць з вычарпаны. || незак. вьпэрпваць, -аю, -аеш,
ВЬкХЛЕБТАЦЬ гл. хлябтаць.
вялікім напружаннем. Конь аж выцягваўся ў -ае.
ВЫХОДЖВАЦЬ гл. выхадзіць1-2.
аглоблях.
ВЬІЧАРІЦЦЬ, -рчу, -рціш, -рціць; -рчаны;
ВЫХОДЗІЦЬ гл. выйсці.
ВЬкЦЯГНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; зак., што. Зрабіць чарцёж чаго-н., вырабідь
ВЫХОДНЫ, -ая, -ае (афіц.). Пра карэспандэнцыю: адпраўлены з установы; проціл. -ніся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Выпасці з чарчэннем. В. план дома. В. схему. || незак.
чаго-н. ад штуршка, неасцярожнага руху, вы- вычэрчваць, -аю, -аеш, -ае.
уваходны. Выходная поштпа.
ВЫЧАСАЦЬ1, -чашу, -чашаш, -чаша; -чаВЬІЦАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; шмаргнуцца. Выцягнулася нітка з іголкі. 2. (7
зак., штпо. Цэдзячы, выліць. В. піва з бонкі. \\ / 2 ас. не ўжыв.). Зрабіцца даўжэйшым, па- шы; -часаны; зак., што. Часаннем выдаліць,
доўжыцца. Агонь выцягнуўся доўгай паласой. 3. ачысціць, апрадаваць. В. галаву. В. лён. || ненезак. выцэджваць, -аю, аеш, -ае.
ВЬІЦВЕРАЗІЦЬ, -ражу, -разіш, -разіць; ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Размясціцца на вялікай зак. вычэсваць, 2-аю, -аеш, -ае.
ВЬкЧАСАЦЬ , -чашу, -чашаш, -чаша; -ча-ражаны; зак., каго^ (што); Зрабіць цвярозым. адлегласці ў адну лінію. Вёска выцягнулася
U незак. выцверажаць, -аю, -аеш,-ае if вы- ўздоўж ракі. 4. Вырасці, стаць высокім. Хлоп- шы; -часаны; зак., што. Вырабіць часаннем
сякерай,
склюдам або зрабіць гладкім пры дачык за лета выцягнуўся. 5. Легчы, расцягнуўцвярэжваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. выцверазіцця, -ражуся} -разішся, -разіцца; незак. шыся, выпрастаўшыся. В. на канапе. б. Стаць памозе часання сякерай, склюдам. В. дошку. \\
вычэсваць, -аю, -аеш, -ае.
выцверажжццд, -аюся, -аешся, -аецца / вы- прама, выпраміцца. В. перад камандзірам. || незак.
ВЬІЧАСКІ, -аў. Toe, што i пачаскі. В. з
цвярэжвадца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. незак. выцягвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЬІЦЯГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты; лёну.
выцверажэнне, -я, н.
ВЫЧВАРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што
ВЬІЦВІЛЫ, -ая, -ае. Які стараціў перша- зак. 1. што. Прыклаўшы сілу, выняць умаца- i без дап. (разм.). Рабіць што-н. незвычайнае,
ванае, завязлае i пад. або выдаліць што-н.
пачатковы колер, вылінялы. В. пінжак.
уцягнугае. В. кій з плота. В. воз з гразі. В. непрыстойнае. Што вы mym вычвараеце? В.
ВЬІЦВІСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цвіце; зак. стрэмку. 2. каго-што. Дастаць, выняць, ця- штукі.
Пазбавіцца яркасці афарбоўкі (ад часу, сонца гнучы адкуль-н. В. шуфляду са стала. В. шчуВЬІЧВАРНЫ, -ая, -ае. 1. Мудрагелісты,
i пад.). || незак. выцвітаць, -ае.
пака. В. усе жылы (перан.: змучыць якімі-н. напышлівы. В. ўбор. 2. Тое^ што i пачварны.
ВЫЦВЯРЗЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- непрыемнасцямі). 3 яго слоеа не выцягнеш Вычварныя прывіды. || наз. вычварнісць, -і, ж.
яльны пункт для выцверажэння. П'яны трапіў (перан.). 3. што Цягай, усмоктваннем выВЬІЧУХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
ув.
даліць. Пластыр выцягнуў увесь гной. 4. што. (разм.). Справіцца з цяжкімі абставінамі, хваВЬІЦЕРАБІЦЬ гл. церабіць.
Нацягнуўшы, павялічыць у даўжыню. В. робай, акрыяць. Так адхварэла на грып, што
ВЬІЦЕРПЕЦЬ, -плю, -піш, -піць; зак., скуру. В. дрот. 5. што. Выпрастадь, распас- ледзь вычухалася.
што. Цярпліва перанесці (боль, пакуты i церці. В. рукі. Легчы, выцягнуўшы ногі. 6. пеВЬІЧЫСЦІЦЦА, -ЦЬ гл. чысціцца, -ць.
пад.).
ВЬкЧЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ран., каго. Дапамагчы выйсці з цяжкага стаВЬІЦЕРУШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; новішча, выбавіць (разм.). В. з бяды. 7. каго. што. 1. Даведацца пра што-н. з прачытанага.
-шаны; зак., што (разм.). Трасучы, высыпаць Прымусіць, пераканаць выйсці куды-н., В. навіну. 2. Выверыць, чытаючы (спец.). В.
(што-н. дробнае, сыпкае). В. зерне з коласа. || пайсці адкуль-н. (разм.). В. з дому. 8. каго- рукапіс. || незак. вычытваць, -аю, -аеш, -ае. ||
незак. выцярушваць, -аю, -аеш, -ае.
што i без дап. 3 цяжкасцю, з напружаннем наз. вычытка, -і, ДМ -тцы, ж. (да 2 знач.).
ВЫЧ^РПВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецВЬІЦЕРІЦ» вытру, вьпраш, вытра; выцер, выканаць, зрабіць што-н. ці дапамагчы
-церла; вытры; -церты; зак. 1. каго-што. каму-н. (разм.). В. план. В. экзамен на чацвёр- ца; незак., чым (кніжн.). Мець у чым-н. свой
Выціраючы, зрабіць сухім, чыстым. В. стал. ку. В. слабага вучня. 9. што. Потайкам за- канец, мяжу. Гэтым справа не вычэрпваецца.
В. nom з ілба. 2. што. Вынасіць, вышмуляць. брадь чужое, украсці (разм.). В. грошы з
ВЫЧЗРПВАЦЬ гл. вычарпаць.
В. локці ў касцюме. || незак. выцірвць, -аю, кішэні. || незак. выцягв&ць, -аю, -аеш, -ае. ||
ВЫЧ^РЧВАЦЬ гл. вычарціць.
-аеш, -ае. || звар. выцерціся, вытруся, вытраш- наз. выцяжкж, -і, ДМ -жцы, ж. (да 3 i 4 знач.;
ВЫЧЗСВАЦЬ1-2 гл. вычасаць1-2.
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выш—вяд

ВЫШЫВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, годзіцца. Неба выяснілася. К вечару выяснілася
(стала пагода; безас). 2. Toe, што i выж. (разм.)- Кашуля, аздобленая вышыўкай.
ВЫШЫВАННЕ, -я, н. 1. гл. вьшіыць. 2. светліцца. || незак. выясняціш* -яецца /
Toe, што вышыта або вышываецца. Прыгожае выясніваціці, -аецца.
в. на падушках.
ВЬІЯСНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
ВЬкШАРАВАЦЬ гл. шараваць.
ВЫШЬІННІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Бу- зак.{ што. Toe, што i высветліць. || незак. выВЬкШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. даўнік вышынных будьшкаў. 2. Спецыяліст ясняць, -яю, -яеш, -яе.
Высокая, пераважна конусаладобная, пабу- па вышьшных палётах, пад'ёмах. Лётчык-в.
ВЫЯЎЛЁНЧЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які дае
дова спецыяльнага прызначэння, вежа. Тзле- Альпініст-в.
магчымасць наглядна паказаць, адлюстраваць
візійная в. Буравая в. \\ прым. вышачны, -ая,
ВЫШЬІННЫ, -ая, -ае. 1. Які праводзіцца, што-н. Выяўленчыя сродкі. O Выяўленчае ма-ае.
ажыццяўляецца на вялікай вышыні (у 2 стацтва — назва мастацтва, у творах якога
ВЬІПШ, -шак. Насціл пад страхой у хляве знач.). В. палёт. 2. Пра архітэктурныя збуда- вобраз увасоблены на плоскасці ці ў праабо ў канюшні для сена, розных гаспадарчых ванні: вельмі высокі, многапавярховы. В. сторы (жывапіс, ірафіка, скульптура, a такпрылад. Класці сена на в.
будынак. Вышыннае будаўніцтва.
сама архітэктура). || наз. выяўленчасць, -і, ж.
ВЬІШМАЛЬЦАВАЦЬ гл. шмальцаваць.
ВЫШЫНЙ, -'i, мн. вышыні, вышынь /
ВЫЙЎНЫ, -ая, -ае (разм.)- 1. Відавочны
ВЬІШМАРГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; вышыняў, ж. 1. гл. высокі. 2. Прастора i
-нуты; зак., што. Выцягнуць рыуком з адлегласць ад якога-н. пункта або зямлі для ўсіх, бясспрэчны. На твары быў в. смучаго-н. В. нітку з іголкі. || незак. вышморгваць, ўверх. Глядзець у вышыню. Ляцець на вялікай так. 2. Выразны. В. малюнак. \\ наз.
выяўнасць, -і, ж.
-аю, -аеш, -ае.
вышыні. Узняць на вялікую вышыню што-н.
ВЗДЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што
ВЬІШМУЛЯЦЬ гл. шмуляць.
(таксама перан.) 3. Узвышша, пагорак. Заняць
ВЬІШПУРНУЦЬ, -ну, -неш, -нс; -ні; вышыню. Авалодаць вышынямі ваеннага май- (разм.). Брудзіць, пэцкаць. ^зак. завэдзгаць,
-нуты; зак., што (разм.). Выкінуць вон. В. стэрства (перан.). 4. У матэматыцы: адрэзак -аю, -аеш, -ае; -аны. || наз. вэдзганне, -я, н.
ВЗКСАЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Грашовы давенік за дзверы. || незак. вышпурваць, -аю, прамой, які злучае вяршыню геаметрычнай
кумент — пісьмовае абавязацельства за-аеш, -ае.
фігуры з яе асновай (або прадаўжэннем
ВЫШТУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; асновы) i перпендыкулярна яму. В. трохву- плаціць каму-н. пэўную суму ірошай ва ўста-куй; -каваны; зак., што (разм.). Змайстра- гольніка. 0 Быць на вышыні (разм.) — адпавя- ноўлены тэрмін. Прад'явіць в. || прым. вэксальны, -ая, -ае.
ваць што-н., разумна камбінуючы, эканомна даць самым строгім патрабаванням.
В^ЛЮМ, -у, м. Кавалак тонкай празрывыкарыстоўваючы матэрыял. В. цацку. \\ неВЬІШЫЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. Вышыты стай тканіны, прымацаваны да вянка або жазак. выппукоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ўзор на тканіне. Ручнік з вышыўкай. || прым. ночага капелюша (з'яўляецца часткай жаноВЬІШТУРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
чага шлюбнага ўбору). || прым. вэлюмны, -ая,
зак., каго. Выштурхнуць у некалькі прыёмаў. вышывачны, -ая, -ае.
ВЬІШЫЦЬ, -шыю, -шыеш, -шые; -шыты; -ае.
| незак. выштурхваць, -аю, -аеш, -ае / выштузак. што. 1. Вышываннем зрабіць на чым-н.
В^НДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
рхоўваць, -аю, -аеш, -ае.
узор, малюнак, адлюстраванне i пад. В. парВЬІШТУРХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; трэт. В. узор на рукаве. 2. Аздобіць вышыў- незак., што. Правяльваць у дыме, рыхтуючы
ежу.
В. кумпяк. || наз. вэнджашіе, -я, н. || прым.
-нуты; зак., каго-што. Штуршком, налорам
выкінуць, выдаліць. В. з пакоя каго-н. |[ незак. кай (тканіну, скур^ i пад.). В. сукенку. || незак. вявдлярны, -ая, -ае.
ВЗРХАЛ, -у, м. (разм.)- Вялікі беспарадак,
выпггурхваць, -аю, -аеш, -ае i выштурхоўваць, вышываць, -аю, -аеш, -ае; наз. вышывалне,
-я, н.
неразбярыха; крык, шум. Ухаце стаяў в.
-аю, -аеш, -ае.
ВЫШЗЙ.
1.
прыназ.
з
Р.
За
межамі,
звыш
ВЬІШУК, -у, м. Дазнанне, якое папяВЯДЗЁННЕ гл. весці.
рэднічае суду, збор доказаў. Крымінальны в. чаго-н., па-за чым-н. Гэта в. майго разумення.
ВЯДЗЁРНЫ гл. вядро.
2.
прыназ.
з
Р.
Больш
за
які-н.
узровень
або
(аддзел міліцыі, які займаецца раскрыішём i
ВЯДЗЬМАК, ведзьмака, мн. ведзьмакі,
ўверх
ад
якога-н.
месца.
Тзмпература
в.
нуля.
спыненнем крымінальных злачынстваў). ||
Пабіць руку в. локця. 3. прысл. У папярэднім ведзьмакоў, м. Toe, што i вядзьмар.
прым. вышуковы, -ая, -ае.
ВЯДЗЬМАР, ведзьмара, мн. ведзьмары,
месцы
прамовы, тэксту. Як было сказана в.
ВЫШУКАЛЫІІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец).
ведзьмароў, м. Той; хто займаецца вядзьмарВЫШЭЙ...
Першая
частка
складаных
Той, хто займаецца вышуканнем. Інжынер-в.
слоў, якая мае значэнні: 1) раней (пра сказа- ствам. || ж. вядзьмарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
|| прым. вышукальны, -ая, -ае. В. атрад.
-рак.
ВЫШУКАННЕ, -я, н. Даследаванне, звя- нае, напісанае), напр. вышэйназваны, вышэйВЯДЗЬМАРСТВА, -а, н. Заклінанні, якімі,
занае з пошукамі. Геалагінныя вышуканні. В. напісаны; 2) размешчаны ў напрамку ўверх ад на думку забабонных людзей, можна
чаго-н., напр. вышэйразмешчаны, вышэйляновых крыніц вітамінаў.
ўздзейнічаць на сілы прыроды, на людзей,
ВЬкШУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., жачы; 3) галоўны, кіруючы, напр. вышэйста- вылечваць ix або наклікаць хваробы. || прым.
каго-што. Старанна шукаючы, знайсці, выя- ячы (пра арганізацыі, інстанцыі).
віць, адшукаць. В. унутраныя рэзервы. В. пры- ВЫШЭЙСТАЙЧЫ, -ая, -ае. Больш высокі вядзьмарскі, -ая, -ае.
ВЯДЗЬМАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.
ныну для адлункі. || незак. вышукваць, -аю, ў адмінісірацыйных адносінах. Вышэйстаячая
Займацца вядзьмарствам.
арганізацыя.
-аеш, -ае.
ВЯДОМА. 1. пабочн. Зразумела, канечне,
ВЫШЗЙШЫ, -ая, -ае. 1. Больш высокі (у
ВЫШЧАРБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -бле1, 2 i 3 знач.). Гэты дом в. за той. Сёлетні несумненна. Нам хацелася, в., пачуць ad яго
ны; зак., што. Нарабіць шчарбін на чым-н.,
вызубіць. В. лязо сякеры. || незак. вышчар- ўраджай бульбы в. за леташні. 2. Самы галоў- нешта незвычайнае. 2. часц. Бясспрэчна, так.
бляць, -яю, -яеш, -яе / вышчэрбліваць, -аю, ны, кіруючы. В. орган дзяржаўнай улады. Вы- Ты напішаш1мне? — В. напішу.
шэйшае камандаванне. 3. Пра самую высокую ВЯДОМЫ , -ая, -ае. 1. Такі, пра якога ве-аеш, -ае.
ВЬІШЧАРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, м. ступень у развіцці, навуцы, у сістэме адука- даюць, маюць звесткі. Вядомыя ўсім падзеі.
i ж. (разм.). Той, хто часта шчэрыць зубы, цыі. В. жшёльны свет. Вышэйшая нервовая Вядомая справа (рэч) (канечне, зразумела;
дзейнасць (спец.). Вышэйшая матэматыка. разм.). Як вядома (пабочн.). 2. Такі, пра дзейлюбіць пасмяяцца, пажартаваць; выскаляка.
ВЬІШЧАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; Вышэйшая навучальная ўстанова. O Вышэй- насць якога ўсе добра ведаюць, які карыстаецца славай. В. пісьменнік. 3. Агульнапрызак. (разм.)- 1. Засмяяцца, паказаўшы зубы. 2. шая мера пакарання — расстрэл.
ВЫЯВА, -ы, мн. -ы, выяў, ж. 1. Toe, што i знаны (у спалучэнні з назоўнікамі ацэначУзлаваўшыся, злосна крыкнуць на каго-н. В.
на каго-н. || незак. выппарацца, -аецца / вы- праява (у 2 знач.). 2. Узнаўленне сродкамі нага, характарызуючага значэння; разм.). В.
мастацтва вонкавага, пачуццёва-канкрэтнага гуляка. В. махляр. || наз. вядомасць, -і, ж. (да
шчэрвадца, -аецца.
1 i 2 знач.). Набыць в. (стадь вядомым у 2
ВЬІШЧАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; выгляду з'яў рэчаіснасці.
ВЬІЯВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -віцца; знач.).
зак., што. Прыадкрыўшы рот, паказадь, выВЯДОМЫ2, -ая, -ае (спец.). Такі, які ідзе
скаліць зубы. Сабака вышчарыў зубы. || незак. зак. Наглядна праявіцца, стаць яўным. Выявіліся
недахопы.
Выявіліся
арганізатарскія
здольпад
чыёй-н. камандай. В. самалёт.
вышчараць, -аю, -аеш, -ае / вышчэрвадь, -аю,
насці. || незак. выяўляцца, -яецца.
ВЯДРО, -а, мн. вёдры / (з ліч. 2, 3, 4) вя-аеш, -ае.
ВЫЯВІЦЬ, -яўлю, -явіш, -явіць; -яўлены; дры, вёдзер, н. 1. Пасудзіна з ручкай у выгляВЫШЧЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
заКу што. Шчыпкамі вырваць. || незак. вы- зак. каго-што. Зрабіць уяўным, выкрыць. В. дзе дужкі для вадкасцей, сыпкіх рэчываў i
шчыпваць, -аю, -аеш, -ае. || аднакр. вышчы- талент. В. злачынства. \\ незак. выяўляць, пад. 2. Мера вадкасцей, роўная 12,3 літра. ||
-яю, -яеш, -яе.
памянш. вядзерца, -а, мн. -ы, -рад, н. (да 1
пнуць, -ну, -неш, -не; -ні.
ВЫЯДАЦЬ гл. выесці.
знач.)- || прым. вядзёрны, -ая, -ае. В. бачок
ВЫШЫВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
ВЫЯЗДЖАЦЬ гл. выехадь.
(ёмкасцю ў вядро).
для вышывання. Вышывальныя ніткі.
ВЫЯЗНЬІ гл. выезд.
ВЯДЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які прыводзіцца ў
ВЫШЫВАЛЬШЧЫЦА, -ы, мн. -ы,
ВЬІЯСНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніцца; рух рухавіком (спец.). Вядучыя колы аўтама-шчыц, ж. Жанчына, якая займаецца вышызак. 1. Стаць ясным, бясхмарным; распа- біля. 2. Які ідзе наперадзе, галоўны. В. самаваннем.
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лёт. 3. Які ўзначальвае, галоўны, кіруючы. В.
інстытут. В. спецыяліст.
ВЙЖУЧЫ, -ая, -ае. Які мае ўласцівасць
змадоўваць цвёрдыя рэчывы. Вяжучыя матэрыялы.
ВЯЗ, -a i (пра драўніну i зб.) -у, м. 1. -w//,
вязы, -аў. Вялікае лісцевае дрэва сямейства
вязавых з моцнай драўнінай. 2. -а, мн. вязы,
-оў. Драўляная перакладзіна ў санях. || прым.
вязавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ВЯЗАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для вязання. Вязальная машына. Вязальныя пруткі.
ВЯЗАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
вяжа або звязвае што-н. Вязальшчыкі снапоў.
Вязальшчыкі сетак. || ж. вязалыпчыца, -ы, мн.
-ы, -шчыц.
ВЙЗАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
(разм.)- Вязаная рэч (кофта, світэр i пад.).
ВЯЗАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Toe, што i вязка (у 2 знач.). || прым. вязаначвы, -ая, -ае.
ВЯЗАННЕ, -я, н. 1. гл. вязаць. 2. Toe, што
звязана або вяжацца (пруткамі, кручком i
пад.). Адкласці ўбок в.
ВЙЗАНЫ, -ая, -ае. Зроблены вязаннем.
Вязаныя рукавіцы.
ВЯЗАЦЦА, вяжуся, вяжашся, вяжацца;
вяжыся; незак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.)у з чым.
Знаходзіцца ў адпаведнасці з чым-н., узгадняцца. Версія не вяжацца з фактамі. 2. да
каго. Прыставаць, чапляцца. He вяжыся да
чалавека. 0 He вяжацця гаворка (разм.) — не
атрымліваецца.
ВЯЗАЦЬ, вяжу, вяжаш, вяжа; вяжы;
вязаны; незак. 1. што. Закручваючы жгутом,
вяроўкай, сцягваць. В. снапы. 2. каго. Сцягваць каму-н. вяроўкай, рэменем рукі, ногі,
пазбаўляючы магчымасці рухадца. В. разбойніка. 3. што i без дап. Плесці кручком, пруткамі або на машыне з якога-н. матэрыялу. В.
карункі. В. панчохі. 4. што. Змацоўваць
чым-н. (спец.). В. цагліны цэментам. В. бярвенне. 5. звычайна безас. Выклікаць вяжучае
адчуванне. Вяжа ў роце ад кіспага. Танін
вяжа. || зак. звязаць, звяжу, звяжаш, звяжа;
звяжы; звязаны (да 1, 2, 3 i 4 знач.). || наз.
вазка, -і, ДМ -зцы, ж. (да 1, 3 i 4 знач.) і
вязалне, -я, н. (да 1 i 3 знач.)ВЙЗЕНЬ, -зня, мн. -зні, -зняў, м. Той, хто
знаходзіцца пад стражай, зняволены. Вязні
фашысцкіх засценкаў.
ВЙЗКА, -і, ДМ -зцы, ж. 1. гл. вязаць. 2.
мн. -і, -зак. Звязак аднародных прадметаў,
звязаны ахапак чаго-н. В. абаранкаў. В. дроў.
ВЙЗКІ, -ая, -ае. 1. Цягучы, клейкі. Вязкае
рэчыва. 2. Ліпкі, які засмоктвае, іразкі. Вязкае
балота. || наз. вязкасць, -і, ж.
ВЙЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; вяз, -зла; -ні;
незак. Засядаць у чым-н. вязкім, грузнуць.
Ногі вязнуць у дрыгве. В. у снезе. || зак.
завязнуць, -ну, -неш, -не; завяз, -зла; -ні /
увязнуць, -ну, -неш, -не; увяз, -зла; -ні.
ВЯЗЬ, -і, ж. Старажытнае дэкаратыўнае
пісьмо, у якім літары звязаны ў непарыўны
арнамент, a таксама злучэнне, спляценне сумежных літар у адзін складаны знак. Напісаць
славянскай вяззю.
ВЙКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.) 1.
Падаваць час ад часу слабы голас. У сенцах
вякаў кот. 2. Гаварыць пустое, не вартае
ўвагі. J| аднакр. вякнуць, -ну, -неш, -не; -ні. ||
наз. вшсянне, -я, н.
ВЙЛАСЦЬ гл. вялы.
ВЙЛЕНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны вяленнем. Вяленая рыба.
ВЯЛІЗНЫ, -ая, -ае. Вельмі значны па
велічыні, надта вялікі. Вялізнае дрэва.
ВЯЛІКА... (а таксама веліка...) Першая частка складаных слоў, якая адпавядае па зна-

чэнню слову «вялікі» (у 1 i 2 знач.), напр.
вялікагаловы, вялікадзяржаўны.
ВЯЛІКАДЗЯРЖАЎНЫ, -ая, -ае. Уласцівы
буйной дзяржаве, прасякнуты непавагай да
меншых нацый i народнасцей. O Вяліклдзяржаўны шавішзм — ідэалогія i палітыка прадстаўнікоў пануючай нацыі, якія аб'яўляюць
сваю нацьпо вышэйшай сярод іншых.
ВЯЛІКАСНЫ, -ая, -ае (высок.). 1. Важны,
велічны. В. позірк. 2. Урачыста ўзняты, поўны
велічы. В. гімн. || наз. вялшаснасць, -і, ж.
ВЯЛІКАСЦЬ, -і, ж. 1. Toe, што i веліч (у
2 знач.). 2. Тытулаванне манархаў i ix жонак
(у спалучэнні з займеннікамі ваша, ix, яго,
яе). Яго імператарская в.
ВЯЛІКДЗЕНЬ, -кадня, м. Веснавое
хрысціянскае свята, прысвечанае ўваскрэсенню Хрыста. || прым. велікодны, -ая, -ае.
ВЯЛІЮ, -ая, -ае; большы; найвял'іхшы. 1.
Значны па велічыні, памерах, сіле; проціл.
малы. В. горад. В. будынак. Вялікая радасць.
Вялікія беды пачынаюцца з малых (прыказка).
Вялікая зямля (мацярык). Вялікая літара (якая
выступае над радком). 2. Выдатны па свайму
значэнню; які валодае ў высокай ступені той
якасцю, якая знаходзіцца ў значэнні вызначаемага назоўніка. Вялікая перамога. В. вучоны.
3. Большы, чым патрэбна, прасторны. Гэтыя
боты мне вялікія. 4. Дарослы (з пункту гледжання дзіцяці), a таксама (пра дзіця) такі,
які выйшаў з дзіцячага ўзросту, падрослы.
Сын ужо в., пойдзе ў школу. 5. Значны па
колькасці. Вялікая сям'я. Вялікія грошы. 0 Ад
(з) вялікапі розуму (разм. іран.) — па дурасці.
Вялікае мноства — вельмі многа. Вялікія
дзяржавы — найбольш магутныя дзяржавы,
якія адыгрываюць вядучую ролю ў сусветнай
палітыцы i ў міжнародных адносінах.
ВЙЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ліцца; незак.
Падсушвацца на сонцы, на адкрытым паветры (пра тое, што нарыхтоўваецца ў запас). ||
зак. правяліцца, -ліцца. || наз. вялеыне, -я, н.
ВЙЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; незак.,
што. Падсушваць на сонцы, на адкрытым паветры для нарыхтоўкі ў запас. В. рыбу. \\ зак.
правяліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены. || наз.
вяленне, -я, н.
ВЙЛЫ, -ая, -ае. 1. Які страціў свежаць,
звяў (пра расліны). Вялая трава. 2. перан.
Пазбаўлены бадзёрасці, энергіі. В. працаўнік.
В. настрой. \\ наз. вяласць, -і, ж. (да 2 знач.).
ВЯЛЬМОЖА, -ы, мн. -ы, -мож, м. 1. Знатны i багаты саноўнік (уст.). Царскія вяльможы. 2. Пра чалавека, які зазнаўся (іран.)Вельмі рана адчуў сябе вяльможай.
ВЯЛЬМОЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца
вяльможай, знатны (уст.)- В. пан. 2. Уласцівы
вяльможы, зняважліва-паблажлівы (іран. неадабр.). В. тон.
ВЯНДЛІНА, -ы, ж. Вэцджанае прасоленае
мяса. I прым. вяндлінны, -ая, -ае.
ВЯНДЛЙРНЫ гл. вэндзіць.
ВЯНЁЦ, -нца, мн. -нцы, -нцоў, м. 1. Toe,
што i вянок (у 1 знач.). 2. Карона, якую трымаюць над галовамі маладых у час вянчання
(уст.). Пайсці пад в. (уступіць у шлюб). 3. перан., чаго. Апошняя вышэйшая ступень, паспяховае завяршэнне чаго-н. як узнагарода за
працу, старанні (высок.). В. дасягненняў. 4.
Арэол, радужны круг вакол нябеснага свяціла, вакол галавы на іконе. 5. У драўляным
зрубе: чатыры бервяны як узаемазвязанае
звяно. || памянш. венчык, -а, мн. -і, -аў, м. (да
4 знач.). || прым. вянечны, -ая, -ае (да 1, 2, 4 i
5 знач.) / вянцовы, -ая, -ае (да 1, 2, 4 i 5
знач.).
ВЯНЁЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. вянец. 2. Які
мае адносіны да сардэчных сасудаў (спец.).
Вянечнае шво. Вянечныя артэрыі.
ВЯНОЗНЫ гл. вена.

ВЯЖ—ВЯР
ВЯНОК, -нка, мн. -нкі, -нкоў, м. 1. Сплеценыя ў кружок лісты, кветкі. В. з валошак.
Лаўровы в. 2. Toe, што i вянец (у 5 знач.). 3.
Toe, што i нізка1, вязка (у 2 знач.). В. грыбоў.
|| памянш. вяночак, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. (да
1 знач.). || прым. вяночны, -ая, -ае (да 1 знач.)
ВЯНОЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. 1. гл.
вянок. 2. Частка кветкі, якая складаецца з
пялёсткаў, венчык (спец.).
ВЙНУЦЬ, -ну, -неш, -не; вянуў / вяў,
вянула / вяла; вянь; незак. Страчваць свежасць, сохнуць. Лісце вяне. 0 Вушы вянуць
(разм.) — нельга, не хочацца слухаць (што-н.
бязглуздае, хлуслівае, непрыстойнае). || зак.
звянуць, -ну, -неш, -не; звянь / завянуць, -ну,
-неш, -не; завянь.
ВЯНЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
Уступаць у шлюб паводле царкоўнага абраду.
|| зак% павянчацца, -аюся, -аешся, -аецца /
звянчацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. вянчанне, -я, н. \\ прым. вянчальны, -ая, -ае.
ВЯНЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. 1.
каго. Аб'ядноўваць шлюбам па царкоўнаму
абраду. В. маладых. 2. перан., што. Завяршаць
сабой, знаходзячыся зверху чаго-н. Вежу вянчала рубінавая зорка. || зак. павянчаць, -аю,
-аеш, -ае; >аны (да 1 знач.), звянчаць, -аю,
-аеш, -ае; -аны (да 1 знач.) / увянчаць, -аю,
-аеш, -ае; -аны (да 2 знач.). || наз. вянчанве,
-я, н. (да 1 знач.). || прым. вянчальны, -ая, -ае.
ВЯПРОВЫ гл. вепр.
ВЯПРЎК, вепрука, мн. вепрукі, вепрукоў,
м. Самец свойскай свінні. || памянш. вепручок,
-чка, мн. -чю, -чкоў, м. || прым. вепручыны,
-ая, -ае.
ВЯРБА, -Ы, МН. вербы i (з ліч. 2, 3, 4) вярбы, вербаў, ж. Дрэвавая i кустовая расліна
сямейства вярбовых з разложыстымі галінамі
i вузкім лісцем. || памянш. вярбінка, -і, ДМ
-нцы, мн. -і, -нак, ж. || прым. вярбовы, -ая,
-ае.
ВЯРБІНА, -ы, мн. -ы, -бш, ж. Адно дрэва
вярбы. || памянш. вяр^інвл, -і, ДМ -нцы, мн.
-і, -нак, ж.
ВЯРБЛІОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Буйная жвачная аднагорбая або двухгорбая жывёліна пустынь i сухіх стэпаў. || прым. вярблюджы, -ая, -ае.
ВЯРБЛІОДЗІЦА, -ы, мн. -ы, -дзіц, ж. Самка вярблюда.
ВЯРБНЙК, вербняку, м., зб. Зараснік вярбы; маладыя вербы. || прым. вербняковы, -ая,
-ае.
ВЯРБОВАЧНЫ, ВЯРБОЎКА гл. вербаваць.
ВЯРБОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
хто вярбуе куды-н. || ж. вярбоўшчыца, -ы, мн.
-ы, -шчыц. || прым. вярбоўшчыцкі, -ая, -ае.
ВЯРГІНЯ, -і, мн. -і, -гінь, ж. Травяністая
дэкаратыўная расліна сямейства складанакветных з вялікімі яркімі кветкамі рознага колер^ i клубнепадобным карэннем. || прым.
вярпневы, -ая, -ае.
ВЯРЗЦІ* -зу, -зсш, -зе; -зём, верзяце,
-зуць; вёрз, вярзла; вярз'і; незак., што (разм.).
Гаварыць недарэчнасці, бязглуздзіцу. В. лухту. || зак. звярзці, -зу, -зеш, -зе; -зём, зверзяце; -зуць; звярзла, -ло; -з'і. || наз. вярзенве,
-я, н.
ВЯРЗЦІСЯ, 1 і^ 2 ас. не ўжыв., -зецца; вёрзся, вярзлася, -лося; незак. (разм.) Бязладна
ўзнікаць, здавацца ва ўяўленні, блюзніцца. ||
зак. прывярзціся, -зецца / звярзшся, -зецца.
ВЯРНЎІДЦА1, -нуся, вернешся, вернецца;
-ніся; зак. Прыйсці, прыехаць назад; звярнуцца да чаго-н. зноў. В. da сваёй пастаяннай
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ВЯР—вяш

1

ВЯРШОК , -шка, мн. -шкі, -шкоў, м. СтаВЯСЛЙР, весляра, мн. весляры, весляроў,
рая мера даўжыні, роўная 4,4 см. У аршыне м. Той, хто вяслуе.
шаснаццаць вяршкоў. | прым. вяршковы, -ая,
ВЯСЛЙРНЫ гл. веславаць.
-ае.
ВЯСНА, -ы, мн. вёсны / (з ліч. 2, 3, 4) вя2
ВЯРШОК , -шка, мн. -шкі, -шкоў, м. 1.
работы. || незак. вяртацца, -аюся, -аешся, Верхняя частка чаго-н., верх, верхавіна. На сны, вёсен, ж. Пара года, якая ідзе за зімой.
Ранняя
в. В. жыцця (перан.: пра малдцосць). ||
-асцца / варочацца, -аюся, -асшся, -аецца.
самым вяршку. В. дрэва. Вяршкі i карэньныкі. прым. весшшы, -ая, -ое, вясновы, -ая, -ае /
ВЯРНЎЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжьш., всрнецца; 2. мн. Густы тлусты верхні слой на малацэ, вясенні,
-яя, -яе.
незак. (разм.). Нахіляцца на бок. Човен вер- якое адстоялася. Збіраць вяршкі (таксама пеВЯСНОЙ / ВЯСНОЮ, прысл. У час вясны.
нецца.
ран.: браць самае лепшае). 3. мн. Toe, што i
1
ВЯСНЎШКАВАТЫ, -ая, -ае. Пакрыты вя-ну, вернеш, верне; -н'і; верх (у 7 знач.). || прым. вяршковы, -ая, -ае.
t ВЯРНЎЦЬ ,
снушкамі, з вяснушкамі. В. твар.
вернуты; зак., каго-што. 1. Апдаць узятае наВЯРШЬкНЯ, -і, мн. -і, -шынь, ж. Самы
ВЯСНЎШЫ, -шак, адз. -шка, -і, ДМ
зад. В. доўг. 2. Прымусіць або дадь магчы- верх, верхняя частка (гары, дрэва i пад.). В.
масць вярнуцца назад. В. дамоў. В. бацьку дзе- Гімалаяў. Вяршыні дубоў. На вяршыні славы -шцы, ж. Пігментныя плямкі карычневага
цям. В. да жыцця (вылечыць). || незак. вяр- (перан.). В. вугла (пункт перасячэння дзвюх або жоўтага колеру на скуры, якія паяўляютаць, -аю, -аеш, -ае / варочаць, -аю, -аеш, прамых, што ўтвараюць вугал). || прым. вяр- цца ў некаторых людзей вясной. Увесь у вяснушках. || прым. вяснушачны, -ая, -ае.
-ае.
шынны, -ая, -ае.
ВЯРНЎЦЬ2, -ну, вернеш, верне; -ні; неВЯСНЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ВЯРШЬІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (кніжн.).
зак., што. 1. Мяняць напрамак руху, пава- Той, хто вяршыць што-н., распараджаецца Абрадавая веснавая песня. Дзяўчаты спявалі
рочваць. В. машьшу ўправа. В. нос ад наго-н. чым-н. В. лё'су. || ж. вяршыцелька, -і, ДМ вяснянкі. || прым. вяснявжавы, -ая, -ае.
(адносіцца да каго-, чаго-н. з пагардай, грэ- -льцы, мн. -і, -лек.
ВЯСТЎН, вестуна, мн. вестуны, вестуноў,
баваць кім-, чым-н.). 3 душы верне (брыдка
ВЯРШЬІЦЬ, вяршу, вяршыш, вяршыць; м. (кніжн.). Той, хто сваім з'яўленнем нагадумань пра што-н., глядзець на што-н.). 2.
двае пра набліжэнне чаго-н. Гракі — першыя
Валіць на бок, пераварочваць. В. воз. 3. перан. вяршым, вершыце, вяршаць; незак. 1. што. вестуны вясны. || ж. вястунка, -і, ДМ -нцы,
Схіляць да чаго-н., даваць пэўны напрамак Рабіць верх, верхнюю частку чаго-н., завяр- мн. -і, -нак.
(думкам, размовам i пад.; разм.). Мне вядома, шаць. В. страху. В. стог. 2. што i чым. Выра- ВЯТРАК, ветрака, мн. веіракі, ветракоў, м.
куды ён верне. 4. перан., на каго-што. Пера- шаць, распараджацца (кніжн.). В. справы.
Ветраны млын.
ВЯРЬІП, -рыг. Жалезныя ланцугі, якія нокладваць віну на другога (разм.). Сам вінаВЯТРОЎНІК, -у, м. Шматгадовая лугавая
ваты, a на другіх верне. 5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), сяць на целе рэлігійныя фанатыкі. || прым. травяністая расліна сямейства ружакветных з
з чаго. Рухацца, падаць, узнімацца суцзльнай вярыжны, -ая, -ае.
ВЯРЬІЦЕЛЬНЫ, -ая, -ае: вярыцельная ружовым або жаўтавата-белым суквеццем. ||
плынню. Дым верне з коміна. б. 3 цяжкасцю
прым. вятроўнікшы, -ая, -ае.
ўзнімаць пласты зямлі. Трактар верне дзёран. грамата — урадавы дакумент, які сведчыць аб
ВЯТРЬІШЧА, -шча, м. (разм.). Вялікі,
ВЯРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак, ж. назначэнні каго-н. дыпламатычным прадпранізлівы вецер.
Выраб з кручаных або вітых у некалькі столак стаўніком.
ВЯХА, -'i, мн. всхі, / (з ліч. 2, 3, 4) вяхі, вех,
ВЯР^ДЗІЦЦА, вярэджуся, вярэдзішся,
доўгіх пасмаў пянькі ці інш. матэрыялаў, які
ўжыв. для звязвання i іншых патрэб. Увязаць вярэдзіцца; незак. (разм.). Toe, што i вера- ж. 1. Шост, тычка, звычайна з пучком іравы
ці галінак на канцы для абазначэння мяжы,
воз вяроўкай. 0 Вяроўжа плача
па кім дзіцца.
ВЯРЗДЗІЦЬ, вярэджу, вярэдзіш, вярэ- напрамку, руху. 2. перан., чаго; звычайна мн.
(разм.) — пра таго, хто заслугоўвае пакаранВажны момант, этап у развіцці чаго-н. Асноўня. || памянш. вяровачкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, дзіць; незак., што (разм.). Toe, што i верадзіць. || зак. звярэдзіць, -джу, -дзіш, -дзідь; ныя вехі творчасці пісьменніка.
-чак, ж. || прым. вяровачны, -ая, -ае.
ВЯХІР, вехіра, мн. вехіры, вехіроў, м. БуйВЯРСТА, -ы, ДМ -сце, мн. вёрсты i (з ліч. -джаны / развярэдзіць, -джу, -дзіш, -дзіць;
ны лясны голуб.
2, 3, 4) вярсты, вёрст, ж. 1. Мера даўжыні, -джаны.
ВЯСЁЛЛЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Абрад
роўная 1,06 км. Прайшоў з вярсту (г.зн. каля
ВЯХОТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
вярсты). За вярсту ўбачыць што-н. (здалёк). шлюбу i ўрачыстасць, святкаванне, звязанае з Toe, што i мачалка. || прым. вяхотачыы, -ая,
2. Дарожны слуп, які адзначае гэту меру гэтым. Спраўляць в. 2. Шлюбны поезд. Дзеці -ае / вяхоткавы, -ая, -ае.
крычалі: «Вяселле едзе!» 3. Бесклапотна-рада- ВЯЧОРЮ, -рак. Зборы вясковай моладзі
(уст.). || прым. версгавы, -ая, -ое. В. слуп.
ВЯРСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак., сны настрой, які выражаецца ў схільнасці да зімовымі або асеннімі вечарамі для сумеснай
што (спец.). Размяшчаць друкарскі набор па забаў, вясёлых гульняў (разм.). Праводзіць час работы, забавы.
старонках. В. кнігу. || зак. звярстаць, -аю, у вяселлі. || памянш. віселейка, -а, мн. -і, -аў,
ВЯЧЬІСТЫ, -ая, -ае (паэт.). Векавечны,
-аеш, -ае; -аны. || наз. вярстанне, -я, н. i вёр- н. (да 1 знач.). || прым. вясельны, -ая, -ае (да 1 векавы.
i 2 знач.).
сткя, -і, ДМ -тцы, ж.
ВЯЧ^РА, -ы, ж. 1. Вячэрняя яда. Позняя
ВЯСЁННІ, -яя, -яе. Toe, што i веснавы.
ВЯРТАЦЦА, -ЦЬ гл. вярнуцца1, -ць1.
в. 2. Страва, прыгатаваная для вячэрняй яды.
ВЯСЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. В. стыне.
ВЯРТЛІОГ, вертлюга, мн. вертлюгі, вертШматкаляровая дугападобная палоса на небе,
люгоў, м. (спец.). 1. Рухомы канец сцегнавой
ВЯЧЗРАЦЬ, -аю, -аеш% -ае; незак. Есці
косці, які ўваходзіць у чашку таза. 2. Злучаль- якая ўзнікае ад праламлення сонечных пра- вячэру. Час в. || зак. шшпэраць,
-аю, -аеш,
нае звяно дзвюх частак механізма, якое да- мянёў у дажджавых кроплях. Колеры вясёлкі -ае. Прынесці в. (г. зн. чаго-н. на вячэру).
зваляе адной з ix вярцецца вакол сваёй восі. || (колеры сонечнага спектра). || прым. вясёлВЯЧ^РНІ гл. вечар.
кавы, -ая, -ае.
прым. вяртлюжны, -ая, -ае.
ВЯЧдРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). НаВЯРТЛЙВЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі руВЯСЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Поўны радасці, весяхавы, непаседлівы. Вяртлявае дзіця. || наз. вяр- лосці, які выражае радасць, весялосць. В. на- вучэнец вячэрняй навучальнай установы. || ж.
тлявасць, -і, ж.
строй. В. твор. Весела (прысл.) смяяцца. 2. вячэрыіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ВЯЧ&РНЯ, -І, МН. -І, -рань, ж. Вячэрняя
Які выклікае, нараджае весялосць. В. спеВЯРХІ гл. верх.
ВЯРХОВЫ, -ая, -ае. Размешчаны ў ктакль. 3. Прыемны для вока, не змрочны. царкоўная служба.
Вясёлая расфарбоўка. В. ранак. || памянш. вясё- ВЯПІЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Даўверхнім цячэнні ракі.
ВЯРХОМ, прысл. 1. Пра язду: на спіне жы- леыькі, -ая, -ае. || прым. весялосць, -і, ж. (да 1 ней — асоба, якая ўсенародна апавяшчала
што-н. 2. перан.у чаго. Той, хто абвяшчае,
вёлы. В. на кані. 2. перан. Седзячы на кім-, i 2 знач.).
ВЯСКОВЕЦ, -коўца, мн. -коўцы, -коўцаў, сцвярджае што-н. (высок.). В. вызваленчых
чым-н., як на спіне каня. В. на крэсле. Скам. Жыхар вёскі, селянін. || ж. вяскоўка, -і, ідэй.
каць в. на кійку.
ВЯШЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
ВЯРХОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Верхняе ця- ДМ -ўцы, мн. -і, -ковак.
1. што. Прадказваць, прарочыць. В. бяду. 2.
чэнне ракі i мясцовасць, якая прылягае да яе.
ВЯСКОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. вёска. 2. Які
Пра радыёстанцыі: перадаваць для слухання. ||
мае адносіны да жыцця i дзейнасці вёскі,
Увярхоўях Бярэзіны.
ВЯРХОЎНЫ, -ая, -ае. Галоўны, найвы- сельскі. В. клуб. В. хлопец. Вясковая інтзліген- наз. вяшчшше, -я, н.; прым. вяшчальны, -ая,
-ае.
шэйшы. В. галоўнакамандуючы. В. Савет Рэс- цыя.
публікі Беларусь.
ВЯПІЧЎН, вешчуна, мн. вешчуны, вешВЯСЛО1, -а, мн. вёслы / (з ліч. 2, 3, 4) вяВЯРЦЁЦЦА, вярчуся, верцішся, верціцца; слы, вёсел, н. Лопасць з доўгім дзяржаннем, чуноў, м. 1. Прадказальнік, прадракальнік. В.
вяршся; незак. Toe, што i круціцца. || наз. вяр- прызначаная для веславання. || прым. вёславы, буры. 2. Joe, што i вяшчальнік (у 2 знач.). ||
чэнне, -я, н.\ прым. вярчалыш, -ая, -ае. В. рух. -ая, -ае, веславы, -ая, -ое / вёсельвы, -ая, -ае. ж. вяшчунжа, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак i вяВЯРЦЁЦЬ, вярчу, верціш, верціць; вярц'і;
ВЯСЛО2, -а. мн. вёслы i (з ліч. 2, 3, 4) вя- шчуння, -і, мн. -і, -яў.
незак. Toe, што i круціць. || наз. вяртэнне, -я, слы, вёсел, н. Нізка аднародных прадметаў. В.
ВЯШЧЎНСГВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Прадкаабаранкаў.
н.
занне. В. збылося.
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ГАВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыць;
-вораны; незак. 1. Карыстацца вуснай мовай,
валодаць якой-н. мовай, вымаўляць словы.
Дзіця яшчэ мала гаворыць. Г. na-іспанску. Манера г. 2. што i без dan. Выражаць вусна
думкі, паведамляць. Г. праўду. Г. павольна. Га- Г. дзяцей. Г. скаціну (разводзіць, вырошчвадь).
зета гаворыць пра дасягненні беларускіх ільна-2. Адрошчваць (валасы, ногці i інш.). Г. баводаў. 3. аб кім-чым. Выказваць думку, мерка- раду. || наз. гадаванне, -я, н. i гадоўля, -і, ж.
ГА1, нескл., м. Скарочанае абазначэнне ванне, абмяркоўваць што-н. Аб поспехах Конь сваёй гадоўлі.
метрычнай меры зямельнай плошчы гектара, айчыннай касманаўтыкі гаворыць уся краіна. 4. ГАДАВІНА, -ы, мн. -ы, -в'ін, ж. Каляндароўнай 10 000 м2; ужыв. звычайна пры лічэ- з кім. Весці гутарку, размаўляць. Г. з табою рная дата, дзень, у які спаўняецца яшчэ адзін
немагчыма. 5. перан., пра што, аб чым i за год з часу якой-н. падзеі. Г. перамогі ў Вялікай
бніку. Засеяна 180 га лёну.
што. Сведчыць, паказваць на што-н. Гэты Айчыннай вайне.
ГА2, часц. 1. Ужыв. пры пытальных звароГАДАВЬІ гл. год.
тах. Га? Што? 2. Пры выказванні пабуджэн- выпадак гаворыць пра многае. Гэта гаворыць
ГАДАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Прадмет,
само за сябе (не патрэбна ніякіх доказаў, тлуня. Tama, га mama!
мачэнняў). 6. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан., у які выклікае непрыемнае, агіднае пачуццё
ГА3, выкл. (іншы раз з працяжным вымаў- кім. Праяўляцца ў чыіх-н. паводзінах, сповах (разм.). Выкінь гэту г. 2. звычайна мн. Агіленнем — га-і-а!). Выражае здагадку, здзіў- i пад. У ім гаворыць сумленне. 0 Гаварыць ш дны, нізкі ўчынак; брыдкія словы. Рабіць галенне. Га! i ты mym!
розных мрвах — не разумець адзін аднаго.Ц дасці. Гаварыць гадасці.
ГААЛЙН, -у, м. Хлебны злак роду copra з зак. сказаць, скажу, скажаш, скажа; скажы;
ГАДАЎЕ, -я, н., зб. 1. Гадзюкі, гады (у 1
высокім сцяблом, пакрытым лісцем. || прым. сказаны (да 2 знач.)- || наз. пшарэнне, -я, н. знач.). У балоце многа гадаўя. 2. Пра людзей,
пшіянавы, -ая, -ае.
(да 1, 2, 3 i 4 знач.)дзеянні i ўчынкі якіх выклікаюць агіду, асуГАБАІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. МузыГАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. У верую- джэнне (разм., лаянк.).
кант, які іірае на габоі. || ж. габаістка, -і, ДМ чых: пасціць i хадзіць у царкву, рыхтуючыся
ГАДАУКА, -І, ДМ -даўцы, мн. -і, -давак, ж.
-тцы, мн. -і, -так.
(разм. пагард.). Пра жанчыну, учынкі якой
да споведзі i прычасця. || наз.гавенне,-я, н.
ГАБАРДЗІН, -у, м. Шарсцяная тканіна для
ГАВОРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1. выклікаюць агіду, асуджэнне.
паліто i касцюмаў. || прым. габардзінавы, -ая, Дзелавая ці сардэчная размова; словы, выказГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. У заба-ае.
ванне аднаго з субяседнікаў. Гаворка ў ix не бонных людзей: даведвацца пра будучае або
ГАБАРЬІТ, -у, М -рыце, мн. -ы, -аў, м. ладзілася. Пра што ідзе гаворка?!. Пагалоска. мінулае (па картах ці па якіх-н. прыметах). Г.
(спец.). Гранічныя знешнія абрысы прадметаў Пайшла нядобрая гаворка na вёсцы. 3. Мясцо- на картах. 2. Меркаваць (разм.). Г. пра твой
(збудаванняў, машын, станкоў i пад.), a так- вая разнавіднасць тэрытарыяльнага, абла- намер. He думала, не гадала (зусім не дапусама аб'ём, велічыня прадметаў. Габарыты снога дыялекту. Чэрвеньская гаворка. Гаворкі скала думкі). || зак. пжгаддць, -аю, -аеш, -ае
вагонаў. Г. прыбліжэння (гранічныя знешнія Маладзечаншчыны. 4. Мова як сродак зносін (да 1 знач.). || наз. гаданне, -я, н.
ГАДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. 1. Тос, што
абрысы стацыянарных збудаванняў на чыгун- паміж людзьмі (звычайна пра вусную гутарцы). || прым.габарытны,-ая, -ае.
ковую мову). Госці з Кіева добра разумелі бела- i гадзюка (у 1 знач.). 2. Той, хто выклікае да
ГАБЕЛЁН, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а. рускую гаворку. 0 Пустая гаворка — непатрэ- сябе агіду (пагард.). Фашысцкая г.
ГАДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. 1. ПрамеНасценны дыван з вытканымі ўзорамі, ма- бная, бескарысная размова, балбатня.
люнкам. 2. -у. Дэкаратыўная абівачная ткаГАВОТ, -а, М -воце, м. Старадаўні фран- жак часу, роўны 60 мінутам. Прыйсці раней на
ніна з воўны i шоўку, часам з дабаўленнем цузскі танец, a таксама музыка да гэтага та- гадзіну. 2. Тэрмін у 60 мінут, які адлічваюць
ад паўдня ці ад паўночы. Г. ночы. Чатыры гасярэбранай ці залатой ніткі. || прым. га- нца.
беленавы, -ая, -ае.
ГАВЙДЗІНА, -ы, ж. (абл.). Ялавічына. || дзіны раніцы. 3. Прамежак часу, што
адводзіцца на ўрок, лекцыю i займае з пеГАБЛІОШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, прым.гаввджы,-ая, -ае.
рапынкам 60 мінут. Акадэмічная г. 4. Пара,
ж. Стружка з-пад рубанка. || прым. габлюшаГАГА, -і, ДМ газс, мн. -і, гаг, ж. Палярная час
(высок.). Суровая г. вайны. 5. Час, адвечны, -ая, -ае / габлюшкавы, -ая, -ае.
нырцовая качка з каштоўным мяккім цёплым дзены для чаго-н. Прыёмныя гадзіны. Вольная
ГАБЛЯВАЛЫІІЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ра- пухам. || прым. гагачы, -ая, -ае.
г.
O
Гадзіны пік — час найвышэйшага напрубочы, які займаецца апрацоўкай чаго-н. драўГАГАЛІНЫ гл. гогаль.
жання ў рабоце транспарту, электрастанцыі i
лянага габляваннем. || ж. габлшлыпчыца, -ы,
ГАГАРА, -Ы, МН. -Ы, -гар, ж. Вялікая паў- пад. 0 Апопшяя (смяротшя) гадзіна —
мн. -ы, -шчыц.
ночная вадаплаўная птушка з густым пер'ем.
ГАБЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй; || прым. гагаравы, -ая, -ае / гагарыны, -ая, -ае. смерць. Гадзіші ў гадзіну — дакладна, у вызначаны тэрмін. 3 гадзіны ші гадзіну — вось-ляваны; незак., што i без dan. Зразаць тонкі Атрад гагаравых (наз.). Гагарынае пер'е.
вось, у кожны момант. Чорнжя (ліхая) гадзіслой з паверхні драўніны пры апрацоўцы яе
ГАГАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. на — цяжкі час. Шэрая гадзіна (разм.) —
гэблем, рубанкам. Г. дошку. || зак. выгабле- Лаўночная марская птушка велічынёй з не- змрок всчарам пасля захаду сонца. || памянш.
ваць, -люю, -люеш, -люе; -люй; -леваны. || вялікую качку.
гадз'інка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. (да 1
наз. габляванне, -я, н. i габлёўка, -і, ДМ -лёўГАГАТАЦЬ, -гачу, -гочаш, -гоча; -гачы; знач.). || прым. гадзінны, -ая, -ае (да 1, 2 i 3
цы, ж. || прым. габлявальны, -ая, -ае. Г. незак. 1. Пра гусей: абзывацца крыкам, падо- знач.). Г. перапынак. Гадзінная норма. Паехаць
інструмент.
бным на гукі «га-га-га». 2. Моцна, нястрымна гадзінным цягніком (які адпраўляецца ў гадзіну
ГАБОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Драўляны духавы смяяцца (разм.). || наз. гагатанне, -я, н.
дня, ночы).
музычны інструмент, па вышыні гуку сярэдні
ГАГАЎЗЫ, -аў, адз. -уз, -а, м. Народ, які
ГАДЗІННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Прыбор для
паміж кларнетам i флейтай. || прым. габойны, жыве ў Малдавіі, на Украіне i ў Балгарыі. || вызначэння часу ў межах сутак. Ручны г. На-ая, -ае.
ж. гагаузка, -і, ДАІ -зцы, мн. -і, -зак. || прым. сценны г. Сонечны г. || памянш. гадзіюгічак,
ГАВАНЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Прыбярэжная гагаузскі, -ая, -ае. Гагаузская мова (цюркскай -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. \\ прым. гацзшнікавы,
водная прастора або штучна адгароджанае ад сям'і моў).
-ая, -ае.
хваляў i ветру месца для бяспечнай стаянкі
ГАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. звычайна
ГАДЗІНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Майсуднаў. Ціхая г. \\ прым. гаванскі, -ая, -ае.
мн. Земнаводныя жывёлы, паўзуны (змяя, га- стар, які вырабляе i рамантуе гадзіннікі. || ж.
ГАВАРКІ, -ая, -óe. Схільны да размоў, дзюка). 2. перан. Агідны чалавек; гадзіна (па- гадзшшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым.
ахвочы пагаварыць. Г. сусед.
гард.). Фашысцкія гады. || прым. гадскі, -ая, -ае гадэііншчыцкі, -ая, -ае.
ГАВАРЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i гаваркі. || (да 2 знач.).
ГАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; неназ.гаварлівасць,-і, ж.
ГАДАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Месца зак. (разм.). 1. Адчуваць агіду да каго-,
ГАВАРЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Чала- для развядзення i вырошчвання раслін або чаго-н.; брыдзіцца. Г. жаб. 2. Рабіцца брудвек, які любіць многа гаварыць. || ж. га- жывёл. Г. фруктовых дрэў. || прым. га- ным. забруджвацца.
дшалыііцкі, -ая, -ае (спец.). Гадавальніцкая
варуха, -і, ДМ -русе, мн. -і, -рух.
ГАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.
ГАВАРЬІЛЬНЯ, -і, ж. (разм. іран.)- Пася- гаспадарка.
(разм). 1. што i без дап. Пра жывёл: забруГАДАВАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м., джваць спаражненнямі. 2. каму. Рабіць (звыджэнне ці сход, дзе замест справы займаюцца
каго-чаго або чый (разм.). Той, хто выхаваны, чайна тайна) подласць, непрыемнасці;
пустымі размовамі.
вывучаны
кім-, чым-н. або абучаецца дзе-н. шкодзіць. 3. што. Рабіць брудным. He трэба
ГАВАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ворыцГ. Беларускай кансерваторыі. \\ ж. гадаванкд, г. адзенне. 4. безас. Ванітаваць. Мяне гадзіць
ца; незак. Выказвацца, расказвацца, паведаад усяго гэтага. || зак. ыагадзіць, -джу, -дзіш,
мляцца, вымаўляцца, выгаворвацца. На сходзе -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
многа гаварылася пра дысцыпліну. Сёння дрэннаt ГАДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; -да- -дзіць (да 2 1знач.).
ГАДЗІЦЬ , гаджу, годзіш, годзіць; гадзі;
гаварылася (безас). 0 Як гаворыцца пабочн. — ваны; незак., каго-што. 1. Даглядаючы, выхоўваючы, забяспечыць рост, развіццё каго-н. незак. 1. каму (чаму). Старацца задаволіць
як прынята гаварыць.
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ГАЗАНОСНЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў сабе каў. 2. Салдат нацыяналістычных атрадаў у
прыродны газ1 (у 1 знач.). Г. пласт. || наз. га- час грамадзянскай вайны на Украіне ў 1918—
заноснасць, -і, ж.
20 гг.J прым. гайдамацкі, -ая, -ае.
ГАЗАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае
ГАДДАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
1
фізічныя ўласцівасці газу (у 1 знач.); падо- (разм.). Няроўны, хістальны рух самалёта, вакаго-н., дагаджаць. Госцю гадзі, ды i сябе бны на газ1 (у 1 знач.). Газападобнае паліва. \\ гальны ход судна i пад.
глядзі (з нар.). 2. каму-чаму. Садзейнічаць, наз. газападобшсць, -і, ж.
ГАЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца /
спрыяць каму-, чаму-н. Дажджы гадзілі
ГАЗАПРАВОД, -a, М -дзе, м. Трубаправод ГОЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
ярыне. 0 Гадзіць як благой (ліхон) скуле для перадачы газу1 (у 1 i 2 знач.) на адлеРытмічна хістацца з боку ў бок або зверху
(разм.) — вельмі дагаджаць каму-н.
гласць. || прым. газаправодыы, -ая, -ае.
ўніз. Г. на хвалях. || аднакр. гайдануцца, -нуся,
ГАДЗІЦЬ2, гаджу, годзіш, годзіць; гадз'і;
ГАЗАСХОВІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. -нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'інезак. Наймаць на працу на пэўны час. Г. па- Спецыяльнае памяшканне, дзе можна схавац- ся.
стуха.
ца людзям ад атрутных газаў у час прымяненГАЙДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае i ГОЙДАЦЬ,
ГАДЗІОКА, -і, ДМ -дзюцы, мн. -і, -дзкж, ня ix праціўнікам пры нападзенні.
-аю, -аеш, -ае; незак., каго-што. Рытмічна
2
ж. 1. Ядавітая змяя з плоскай трохвугольнай
ГАЗАСХОВІШЧА , -а, мн. -ы, -аў, н. Збу- хістаць з боку ў бок або зверху ўніз. Лодку
галавой. 2. перан. Пра небяспечнага, шко- даванне для захавання газу1 (у 1 i 2 знач.) i гайдала (безас). || аднакр. гайдануць, -ну,
днага чалавека (разм., лаянк.). He жаннына, a рэгулявання яго падачы.
-неш, -не; -нём; -няце, -нуць; -н'і. || наз. гайг. || прым. гадзючы, -ая, -ае. Гадзючая скура.
ГАЗАЎШЧЬІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Работнік данне, -я, н. i гоцданне, -я, н.
ГАДЗЯНЙ / ГАДЗЯНЁ, -няці, мн. -няты, па газіфіхацыі i абслугоўванню газавых устаГАЙДЎК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Паўстанец-нят, н. 1. Дзіцяня гадзюкі. 2. У дачыненні да новак. J прым.газаўшчыцкі,-ая, -ае.
партызан на Балканах i ў Венгрыі ў эпоху тудзіцяці, маладога чалавека (разм., лаянк.).
1
рэцкага ўладарніцтва. 2. Слуга, выязны лакей
ГАЗЁЛЬ , -І, МН. -І, -ей, ж. Невялікая
Bom жа, г., усюды ўлезе.
часоў прыгоннага права. Панскі г. || прым. гайГАДКІ, -ая, -ае (разм.). Вельмі непрые- стройная жывёліна з пароды антылоп, якая дуцкі, -ая, -ае.
мны, брьшкі; які выклікае агіду. Г. ўчынак. хутка бегае i мае рогі лірападобнай формы. ||
-ая, -ае / газелін, -а.
ГАЙКА, -і, ДМ гайцы, мн. -і, гаек, ж. ДэГадкае надвор'е. Г. чалавек (подлы, варты па- прым. газелшы,
ГАЗЁЛЬ2, -і, мн. -і, -ей, ж. Запазычаны з таль з адтулінай, што мае вінтавую разьбу,
гарды).
ГАДЛІВЫ, -ая, -ае. Які не можа пера- усходняй паэзіі тып вершаскладання, у якім ддя накручвання на што-н. 0 Аслаблі гайкі ў
носіць гадкага; грэблівы. Г. чалавек. Г. жэст рыфма першых двух радкоў паўтараецца ў ко- каго (разм. іран.) — пра таго, хто не мае волі,
(поўны агіды, грэблівасці). || наз. гадлівасць, жным цотным радку, a няцотныя застаюцца не здолен дзейнічаць. Падкруціць (закруціць)
гайку (гайкі) (разм.) — строга патрабаваць. ||
без рыфмы. I прым. газельны, -ая, -ае.
-і, ж.
ГАЗЕТА, -ы, ДМ -зсце, мн. -ы, -зет, ж. прым. гаечны, -ая, -ае. Гаечная разьба. Г. ключ
ГАДОК гл. год.
Перыядычнае, звычайна штодзённае, друка- (для закручвання гаек).
ГАДОЎЛЯ гл. гадаваць.
ГАЙМАРАЎ: гаймарава поласць — пованае выданне інфармацыйнага характару.
ГАЕЧНЫ гл. гайка.
Купіць газету. Працаваць у газеце. || прым. ласць, што знаходзіцца у верхняй сківіцы чаГАЁВЫ, ГАЁК гл. гай
лавека, па два бакі носа.
ГАЗ1, -у, мн. газы, -аў, м. 1. Рэчыва, мале- газетны, -ая, -ае.
ГАЗЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. СупраГАЙМАРЬІТ, -у, М -рыце, м. Запаленне
кулы якога не звязаны паміж сабой, i здольнае распаўсюджвадца па ўсёй даступнай яму цоўнік газеты (разм.). 2. Вулічны прадавец га- слізістай абалонкі гаймаравай поласці. || прым.
гаймарытны, -ая, -ае.
прасторы, раўнамерна яс запаўняючы. Уду- зет. || ж. газетчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ГАЗІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). УсюдыГАЙНЙ, -і, ж. (абл.). Зграя. Г. ваўкоў.
шлівы г. 2. Газападобнае паліва, a таксама пра
ГАЙСАННЕ, ГАЙСАЦЬ гл. гойсаць.
абагравальныя, асвятляльныя прыборы, якія ходны легкавы аўтамабіль [ад назвы ГоркаўГАК1, -а, мн. гакі, -аў, м. 1. Металічны
працуюць на такім паліве. Кватэра з газам. скага аўтамабільнага завода (ГАЗ)].
ГАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; крук. Гакам зачапіць за бервяно. 2. Востры
Выключыць г. 3. мн. Газападобныя страўнікавыя выдзяленні. 4. звычайна мн. Баявыя -раваны; незак., што. Насычаць (вадкасць) шып у падкове. Гэты г. не кавальскай работы.
атрутныя газападобныя рэчывы. 0 Даць газ(у) газам (у 1 знач). Г. ваду. ]| наз. газіраванне, 0 3 гакам (разм.) — з лішкам. Тры кіламетры
|| прым. гакавы, -ая, -ае (да 1 знач.)(разм.) — паскорыць рух, павялічыць пасту- -я, н. i газіроўка, -і, ДМ -роўцы, ж. Г. вады. з гакам.
ГАЗІРОУКА, -і, ДМ -роўцы, ж. 1. гл.
ГАК2, выкл. у знач. вык. (разм.)- Ужываецца
пленне гаручага. На поўным газе — на самай
вялікай скорасці. || прым. газавы, -ая, -ае (да газіраваць. 2. Газіраваная вада (разм.). Г. з ў значэнні дзеяслова гакнуць (гакнуцца). Мядзведзю г. у лоб! Паслізнуўся i г. аб камень.
1 i 2 знач.). Газавая пліта. Газавая атака (з сіропам.
ГАЗІФІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
ГАКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся;
прымяненнем атрутных газаў). Г. рухавік (які
-каваны; зак. i незак., што. 1. Забяспечыць зак. (разм.). Моцна ўдарыцца. Г. аб шафу.
рухаецца пры дапамозе газу).
ГАКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. i
ГАЗ2, -у, м. Шаўковая празрыстая тканіна. (забяспечваць) прадпрыемствы, кватэры i
пад. газам для асвятлення i ацяплення. Г. аднакр. (разм.). 1. Стукнуць з вялікай сілай.
| прым. газавы, -ая, -ае. Газавая хустачка.
ГАЗА, -ы, ж. Гаручая вадкасць, якая жылы раён. 2. Ператварыць (ператвараць> Г. абухом na бервяне. 2. Ужыв. замест некатоатрымліваецца пры пералрацоўцы нафты i цвёрдае ці вадкае паліва ў гаручы газ. Г. рых дзеясловаў для абазначэння дзеяння,
якое адбываецца з вялікай сілай, запалам,
служыць для асвятлення. || прым. газавы, -ая, торф. || наз.газіфіжяцыя,-і, ж.
ГАЗНІЦА, -ы, мн. -ы, -н'іц, ж. Toe, што i азартам (з захаваннем кіравання гэтых дзея-ае. Газавая бочка. Газавая лямпа (якая
газоўка. || памянш. газшчкя, -і, ДМ -чцы, мн. словаў). Гакнулі na тры кружкі піва. || незак.
дзейнічае пры дапамозе газы).
гакаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. гаканне, -я, н.
ГАЗА... Першая частка складаных слоў, -і, -чак, ж. || прым. газнічны, -ая, -ае.
1
ГАЗОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Пляцоўка ў са- (да 1 знач.).
якая адпавядае па значэнню словам газ (у 1
ГАЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. (разм.). 1. Голае
i 2 знач.), газавы, напр. газаабмен, газаасвя- дзе, скверы, перад домам i пад., засеяная тратленне, газаапаратура, газапаглынальнік, га- вой, a таксама трава, пасеяная на гэтай пля- месца, чыстая прастора. 2. Цвёрды круглы
цоўцы. || прым.газонны,-ая, -ае.
ком зямлі, гліны. || прым. галавы, -ая, -ае.
засховішча, газаўтварэнне.
ГАЗОЎКА, -і, ДМ -зоўцы, мн. -і, -зовак, ж.
ГАЛАВА, -ы, мн. галовы / (з ліч. 2, 3, 4) гаГАЗАВАТ, -у, М -ваце, м. У мусульман: завешчаная Каранам свяшчэнная вайна су- (разм.). Самаробная лямпа без шкла. || па- лавы, -лоў, ж. 1. Верхріяя частка цела чаламянш.гезомчжл,-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. века (або жывёлы), якая складаецца з чарапраць іншаверцаў.
пной каробкі i твару (або морды жывёлы).
ГАЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; незак. || прым. газовачны, -ая, -ае.
ГАІЦЬ, гаю, гоіш, гоіць; незак., што. Зале- Схіліць галаву ў знак павагі. Схапіцца за галаеу
(разм). Павялічвадь скорасць машыны, самалёта i пад. J| аднакр. газануць, -ну, -неш, -не; чваць, даваць магчымасць зажываць (аб (таксама перан.: жахнуцца). Біць na галаве
ране). Г. руку. Травы гояць раны (маюць лека- (таксама перан.: даваць заўвагі за няправіль-нём, -няце, -нуць; -ні.
ГАЗАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Toe, выя ўласцівасці). Час гоіць душэўныя раны (пе- ныя дзеянні, учынкі). Нічога не прыходзіць у
ран.: супакойвае, сцішае крыўды i пад.).
галаву каму-н. (не можа ні пра што думаць,
што i газаўшчык.
ГАЙ, -ю, мн. га'і, гаёў, м. Невялікі, часцей засяродзіцца). 2. Адзінка падліку жывёлы.
ГАЗАГЕНЕРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Апарат для ператварэння цвёрдага паліва ў га- лісцевы лес. Бярозавы г. || памянш. гаёк, гайка, Сто галоў свіней. 3. перан. Розум, свядомасць,
мн. гайю, гайкоў, м. \\ прым. гаёвы, -ая, -ае.
развага. Чалавек з галавой. Цвярозая галава. У
ручы газ. || прым. газагенератарны, -ая, -ае.
ГАЙДА, выкл. у знач. вык. (разм.). 1. Пой- яго міністэрская галава (пра дзелавога, разГАЗАЛІН, -у, м. Вадкі прадукг перагонкі
нафты; неачышчаны бензін. || прым. га- дзем, ідзі(це). T', ў поле. Г. ў лес na ягады. 2. важлівага чалавека). Эх, ты г., не ўцяміў проУжыв. для абазначэння хуткага адыходу, стай рэчы... (іран. пра някемлівага чалавека).
залінавы, -ая, -ае.
ГАЗАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Пры- ад'езду куды-н. Садзіся ў машыну i г. ў вёску. 4. м., перан. Кіраўнік, начальнік. Усёй справе
ГАЙДАМАК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. У 17 i 18 г. Гарадскі г. (уст.). Г. сям'і (старэйшы ў
бор для вызначэння колькасці зрасходаванага
газу (у 1 i 2 знач.). || прым. газамерны, -ая, ст.: украінскі казак, удзельнік народна-вызва- сям'і). 5. перан. Перадавы атрад, пярэдняя чаленчай барацьбы супраць польскіх памешчы- стка (спец.)- Г. дэманстрацыйнай калоны. б.
-ае.
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Харчовы прадукт у форме шара, конуса. Г.
сыру. 0 Бедная галава — пра няшчаснага чалавека, які выклікае спагаду. Брацца (узяцца)
за галаву (разм.) — 1) быць вельмі здзіўленым, уражаным чым-н.; 2) своечасова спахапіцца, зразумець. Браць (узяць) у галаву
што (разм.) — многа думаць пра што-н.
Валіць (перакладаць) з хворайгалавына здаровую (разм. неадабр.) — пра звальванне
віны на іншага. Вецер (гуляе) у галаве (разм.
неадабр.) — пра несур'ёзнага чалавека.
Выкінуць з галавы каго-што (разм.) — перастаць думаць, забыцца пра каго-, што-н. Галава i два вухі (разм. неадабр.) — пра нездагадлівага, прастакаватага чалавека. Галава як
рэшата (разм.) — пра дрэнную памяць.
Дайсці сваёй галавой (разм.) — самастойна
разабрацца ў чым-н. Дурыць галаву (разм. неадабр.) — збіваць з панталыку сваімі патрабаваншші, капрызамі. Злажыць (скласці) галаву — загінуць у баі, памерці. Карона з галавы не зваліцца (не ўпадзе) (разм.) — гонар
не будзе закрануты, аўтарытэт не будзе парушаны. Крукам (шастом) галавы не дастаць
каму (разм. неадабр.) — пра вельмі ганарыстага чалавека. Ламадь галаву над чым — напружана думаць (над вырашэннем якога-н.
пытання, задачы). Лезці ў галаву (разм.) —
неадступна, назойліва ўзнікаць, з'яўляцца ў
думках. Мець галаву (на плячах, на карку)
(разм. неадабр.) — быць талковым i разумным. На гвлаве (на галовах) хадзіць (разм.
неадабр.) — дурэць, сваволіць. На галаву
(разм. неадабр.) — у разліку на кожнага. Налажыцьгалавой(разм.) — заіінуць. На сваю
галаву (разм.) — сабе на клопат. На скрут
(злом) галавы (разм.) — стрымгалоў, без развагі (бегчы, ехаць). He знасіць галавы каму
(разм.) — не мінуць пакарання, кары.
Прыйсці ў галаву (разм.) — з'явіцца, узнікнуць (пра план, намер i пад.). Прытуліць галаву (разм.) — знайсці прытулак дзе-н. Сам
чорт галаву зломіць (разм.) — пра вялікі беспарадак дзе-н.; пра непраходнае месца, дарогу. Хоць кол на галаве чашы (разм. неадабр.) — што ні рабі, што ні кажы (пра ўпартага чалавека). Як снег ва галав^ (разм.) —
нечакана, ралтоўна. || памянш. галоўка, -і, ДМ
-лоўцы, мн. -і, -ловак, ж. (да 1 i 6 знач.). II
ласк. галовачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
(да 1 i 3 знач.)- || прым. галаўны, -ая, -óe (да 1
i 5 знач.). Г. мозг.
ГАЛАВАКРЎЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які
выклікае галавакружэнне. Галавакружная вышыня. 2. перан. Надзвычайны, ашаламляльны.
Г. поспех. || наз. галавакружнасць, -і, ж.
ГАЛАВАКРУЖдННЕ, -я, н. Хваравіты
сган, пры якім страчваецца пачуццё раўнавагі
i чалавеку здаецца, што ўсе прадметы вакол
яго кружацца, хістаюцца. Г. ad малакроўя. Г.
ad поспехаў (празмернае захапленне сваімі
поспсхамі, зазнайства ад поспехаў).
ГАЛАВАЛОМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і,
-мак, ж. Галаваломная загадка, задача. Задаць
галаваламку каму-н.
ГАЛАВАЛОМНЫ, -ая, -ае. Вельмі складаны, цяжкі для разумення. Г. рэбус. || наз. галаваломнасць, -і, ж.
ГАЛАВАНОПЯ, -ix, адз. -ае, -ага, н. Клас
марскіх малюскаў са шчупальцамі вакол рота
(васьміногі, кальмары, каракаціцы i інш.)ГАЛАВАРЭЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Адчайны чалавек (пра сарвігалаву, бандыта i
пад.).
ГАЛАВАСТЫ i ГАЛАВАТЫ, -ая, -ае
(разм.). 1. 3 вялікай галавой. Галавастая
рыба. 2. перан. Здольны глыбока мысліць; разумны. || наз. галавастасць, -і, ж. i галаватасць, -і, ж.

ГАЛАВАЦЙП, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
Той, хто бесталкова i нядбайна вядзе справы.
|| прым. галавацапскі, -ая, -ае.
ГАЛАВАЦЙПСГВА, -а, н. (разм.)- Бесталковае i нядбайнае вядзенне справы.
ГАЛАВАЧ, -а, мн. -ы ; -оў, м. Тос, што i галавень. || прым. галавачовы, -ая, -ае.
ГАЛАВЕНЬ, -лаўня, мн. -лаўні, -лаўнёў, м.
Прэснаводная рыба сямейства карпавых з
тоўстай i шырокай галавой. || прым. галаўнёвы, -ая, -ае.
ГАЛАВЁШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
ж. Кусок дрэва, які абгарэў або яшчэ тлее.
ГАЛАВІЗНА, -ы, ж. Мяса з галавы жывёлы, рыбы, як прадукт харчавання. Міска
капусты з галавізнай.
ГАЛАГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -грам, ж. (спец.).
Аб'ёмнае адлюстраванне, атрыманае галаграфічным метадам. || прым. галаграмны, -ая,
-ае.
ГАЛАГРАФІЯ, -І, Ж. (спец.). Атрыманне
аб'ёмнага адлюстравання, заснаванае на ўзаемным дзеянні (накладанні адной на адну)
светлавых хваль. || прым. галаграфічны, -ая,
-ае.
ГАЛАІЎЦКІ, -ая, -ае (разм.)- Галандскі
(пра пароду курэй). Г. певень.
ГАЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; незак. 1. Адчуваць недахоп у ежы на працягу доўгага часу;
пастаянна недаядаць. Хто ўлетку цяньку шу~
кае, той узімку галадае (прыказка). 2.
Усірымлівацца ад яды. Г. адзін дзень на
тыдні. | наз. галаданне, -я, н.
ГАЛАДАЮЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Той,
хто галадае.
ГАЛАДОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -довак,
ж. (разм.)- Галаданне, голад (у 2 знач.).
ГАЛАДРАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
(разм. пагард.)- Абадранец, бядняк. || ж. галадранка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
ГАЛАДЎХА, -і, ДМ -дусе, ж. (разм.). Голад, галодны час. Аслабець з галадухі.
ГАЛАКТЫКА, -і, ДМ -тыцы, мн. -і, -тык,
ж. Зорная сістэма, да якой належыць Зямля.
Наша Г. Іншыя галактыкі. || прым. галактычны, -ая, -ае. Галактычныя туманнасці.
ГАЛАЛЁД, -у, М -дзе, м. Toe, што i галалёдзіца. || прым.галалёдны,-ая, -ае.
ГАЛАЛЕДЗІЦА, -ы, ж. Час, калі паверхня
зямлі пакрыта ледзяной коркай без снегу, a
таксама сама такая паверхня. || прым. галалёдзічны, -ая, -ае.
ГАЛАНДЦЫ, -аў, адз. -дзец, -дца, м. Народ, які складае асноўнае насельнінтва Галандыі (Нідэрландаў). | ж. галацдка, -і, ДМ
-дцы, мн. -і, -дах. || прым. галацдскі, -ая, -ае.
ГАЛАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, нак, ж.
(разм.)- 1. Жывёла (самка) галандскай пароды
(карова, курыца). 2. Пакаёвая печ, эвычайна
кафельная.
ГАЛАНОП, -ая, -ае. 1. Босы, з голымі Ha
ram (разм.)- 2. Пра жывёл: з нагамі, не
пакрьпымі поўсцю, пер'ем. Г. страус.
ГАЛАНТАРЙЯ, -і, ж., зб. Агульная гандлёвая назва дробных прыналежнасцей туалету
(галышукі, істужкі, пальчаткі, ніткі, гузікі i
пад.)-1| прым. галангарэйны, -ая, -ае. /. аддзел.
ГАЛАЙТНЫ, -ая, -ае. Ветлівы, далікатны,
ласкавы. Г. малады чалавек. || наз.
галанпіасць, -і, ж.
ГАЛАРЎЧ, прысл. (разм.). Без рукавіц, з голымі рукамі.
ГАЛАС, -у, м. (разм.). Бязладны шматгалосы крык, бязладная размова.
ГАЛАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; незак. 1. за каго-што. Падаваць голас (у 5
знач.)- Г. за дэлегата. 2. што. Ставіць на галасаванне; выбіраць, рашаць шляхам галасавання. Г. праект пастановы сходу. 3. Спыняць машыну ўзняццем рукі (разм.)- Г. на
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шашы. || зак. прагаласаваць, ;сую, -суеш, -суе;
-суй; -саваны. || наз. галасаванне, -я, н. (да 1 i
2 знач.). Тайнае г.
ГАЛАСАВЬІ гл. голас.
ГАЛАСІСТЫ, -ая, -ае. Які валодае моцным
i гучным голасам. Галасістыя хлопцы. Г. баян
(звонкі, гучны). || наз. галасістасць, -і, ж.
ГАЛАСІЦЬ, -лашу, -лосіш, -лосіць; незак.
1. Голасна i нараспеў плакаць, прыгаворваючы (напр. у час пахавальнага абраду). /. па
нябожчыку. 2. Ствараць гукі, падобныя на галашэнне. Галасіла завіруха. || наз. галашэнне,
-я, н.
ГАЛАСЛОЎНЫ, -ая, -ае. He пацверджаны
фактамі, доказамі. Галаслоўныя сцвярджэнні. ||
наз. галаслоўнасць, -і, ж.
ГАЛАЎНЬІ гл. галава.
ГАЛАЎНЙ1, -'i, мн. галоўні / (з ліч. 2, 3, 4)
галаўні, -лоўняў, ж. (разм.). Вялікая галавешка.
ГАЛАЎНЙ2, -'i, ж. Хвароба хлебных злакаў.
|| прым. галаўнёвы, -ая, -ае.
ГАЛАЧКА1-2 га. галка1"2
ГАЛАЧНЫ гл. галка2.
ГАЛГОФА, -ы, ж. (Г вялікае) (кніжн.).
Месца пакуг, нягод [паводле назвы ўзгорка
паблізу Іерусаліма, дзе, згодна з хрысціянскім
веравучэннем, быў распяты Ісус Хрыстос].
Узысці на Галгофу (прыняць пакуты).
ГАЛЁРА, -ы, мн. -ы, -лер, ж. Старадаўняе
драўлянае мнагавёсельнае судна, на якім у
Заходняй Еўропе веслярамі былі катаржнікі. ||
прым. галерны, -ая, -ае.
ГАЛЕРЭЯ, -і, мн. -і, -рэй, ж. 1. Вузкае
крытае памяшканне, якое злучае часткі будынка, a таксама балкон уздоўж усяго будынка.
Будынкі злучаны прыгожай галерэяй. 2. Верхні
ярус у тэатры, цырку i пад. Г. запоўнена гледачамі. 3. Доўгі падземны ход у ваенных збудаваннях, пры горных работах. 4. перан., чаго.
Пералік, шэраг, сістэма чаго-н. Г. станоўчых
вобразаў у рамане. O Карцінная галерэя —
музей, памяшканне для выстаўкі карцін. ||
прым. галерэйны, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.)ГАЛЁТА, -ы, ДМ -леце, мн. -ы, -лет, ж.
Плоскі сушаны праснак, a таксама пячэнне з
прэснага цеста. || памянш. галетка, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так, ж.
ГАЛЁЦ, -льца, мн. -льцы, -льцоў, м. 1. Невялікая рачная рыбка сямейства карпавых. 2.
Марская рыба сямейства ласасёвых.
ГАЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. Выглядаць пустым, голым. Галела поле nad восень. 2.
Знаходзіцца ў бедным стане, жыць бедна.
ГАЛЁЧА, -ы, ж. Адсутнасць сродкаў для
жыцця; беднасць.
ГАЛЕЧШК, -у, м. Горная парода з рачной
або марской галькі.
ГАЛЕЧНЫ гл. галька.
ГАЛЁКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Моцна крычаць, пераклікаючыся ў лесе. ||
наз. галёканне, -я, н.
ГАЛЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Частка нагі ад калена да ступні. || прым. галёначны, -ая, -ае.
ГАЛЁНКАСТУПНЁВЫ, -ая, -ае: галёнкаступнёвы сустаў — які злучае косці галёнкі i
сгупні.
ГАЛЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
(разм.). Toe, што i галерэя (у 2 знач.). Білеты
на галёрку. || прым. галёрачны, -ая, -ае.
ГАЛЁШ, -а, мн. галёшы, -аў, м. Нізкі гумавы абутак, які адзяваецца паверх другога
абутку для засцярогі ад сырасці. || прым. галёшны, -ая, -ае.
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Г. лёну. 3. мн. Пярэдняя частка саней. Па- выніку псіхічнага расстройства. || прым. гакласці мяшок у галоўкі. 4. мн. Пярэдняя час- люцынаторны, -ая, -ае (спец.).
тка ботаў, якая пакрывае пальцы i верхнюю
ГАЛЮЦЫНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
частку ступні. Паставіць у ботах новыя галоў- -руй; незак. Пакутаваць ад галюцынацый.
кі.
ГАЛЯВЬІ гл. гол.
ГАЛІНА, -ы, мн. -ы, -л'ін, ж. 1. Тонкі
ГАЛОЎНАКАМАНДУЮЧЫ, -ага, м. ГаГАЛЯНАСТЫ, -ая, -ае. 3 доўгімі, тонкімі
адростак на ствале дрэва. Бярозавая г. 2. Лінія лоўны начальнік армій якога-н. фронту. Вяр- галёнкамі. Птушкі атрада галянастых (наз.).
роднасці ў радаслоўнай. Бакавая г. роду. || па- хоўны г. (начальнік узброеных сіл дзяржавы ў || наз.галянастасць,-і, ж.
мянш. галінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. час вайны).
ГАМА, -ы, мн. -ы, гам, ж. 1. Паслядоўны
(да 1 знач); прым. галшкавы, -ая, -ае. || прым.
ГАЛОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Самы важны, рад гукаў, які павышаецца або паніжаецца ў
галшавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
асноўны. Г. тэзіс даклада. Галоўная гераіня межах адной ці некалькіх актаў. 2. перан.,
ГАЛІНА, -ы, мн. гал'іны, -л'ін, ж. 1. Асоб- п'есы. 2. Які ўзначальвае каго-, што-н., стачаго. Паслядоўны рад аднародных, але па-роная вобласць навукі, дзейнасці, творчасці. ршы па службе. Г. інжынер завода. Г. сказ (у знаму
зменлівых якасцей, з'яў. Г. фарбаў. Г.
Важнейшыя галіны народнай гаспадаркі. 2. граматыцы: сказ, які мае пры сабе даданы).
гукаў. || прым. гамавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
Toe, што i гал'іна (у 1 знач.). || прым. галіновы,
ГАЛУБІНЫ гл. голуб.
ГАМА-... Першая частка складаных слоў са
-ая, -ае (да 1 знач.).
ГАЛЎБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; незак., каго
які мае адносіны да гама-выпрамяненГАЛІНАСТЫ, -ая, -ае. 3 вялікімі галінамі, (нар.-паэт.). Песціць, мілаваць, лашчыць. Г. знач.
ня, напр. гама-астраномія, гама-прамяні,
разгалісты. Г. дуб. || наз.галінастасць,-і, ж.
дзіця.
гама-тэрапія.
ГАЛШіСТЫ, -ая, -ае. 3 вялікай колькасцю
ГАЛЎБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. 1.
ГАМА-ВЫПРАМЯНЁННЕ, -я, н. (спец).
галін, адросткаў. Г. саджанец. || наз. пш- Самка голуба. 2. Ласкавы зварот да жанчыны
Кароткахвалевае электрамагнітнае выпрамяШСПІСЦЬ, - і , ж.
(разм.).
ненне, якое вылучаецца радыеактыўнымі рэГАЛІНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніцца; неГАЛУБОК гл. голуб.
чывамі.
зак. Пускаць адросткі, абрастаць галінамі.
ГАЛУБЦЬІ, -оў, адз. галубец, -бца, м.
ГАМАГЁННЫ, -ая, -ае (кніжн.). АднароЯблынька галініцца. || наз. галіненне, -я, н.
ГАЛІФ&, нескл., мн. i н. Штаны, якія абля- Страва з фаршу, тушонага ў капусных лістах. дны па свайму саставу або паходжанню;
ГАЛУБЯНЙ / ГАЛУБЯНЁ, -няці, мн. -ня- проціл. гетэрагенны.
гаюць калені i расшыраюцца ўгару.
ГАМА-ГЛАБУЛІН, -у, м. Прэпарат бялкоў
ГАЛІЦЦА, галюся, галішся, галіцца; незак., ты, -нят, н. Птушаня голуба.
ГАЛУБЙТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Любіцель плазмы (у 1 знач.), які прымяняецца як лена каго-што (разм.). Квапіцца, імкнуцца закавы i прафілактычны сродак. || прым. гамагалубоў.
валодаць чым-н. Г. на чужое дабро.
ГАЛУБЙТНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Памяш- глабулшавы, -ая, -ае.
ГАЛІЦЬІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Слова ці
ГАМАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Падвясная сетка
выраз, запазычаныя з французскай мовы або канне для дамашніх галубоў, якое робіцца на
для сядзення i ляжання, якая прывязваецца
гарышчы, у падсірэшшы.
пабудаваныя на ўзор французскай мовы.
ГАЛЎН, -у i -a, м. 1. -у. Залатая, сярэбра- да дрэў, слупоў. || прым. гамачны, -ая, -ае.
ГАЛІЦЬ, галю, голіш, голіць; голены; неГАМАНА, -ы, ж. (разм.)- 1. Бязладны шум
зак., каго-што. Зразаць брытвай валасы, ная або мішурная тасьма, якая нашываецца
брыць. Г. бараду. || зак. пагал'іць. -галю, -го- на форменнае аддзенне. 2. -а. Нашыўка з гэ- ад мноства галасоў, гукаў. Г. птушак. 2. Гучная, неразборлівая гаворка. Здалёк чулася
ліш, -голіць; -голены. || звар. галіцца, галюся, тай тасьмы. || прым.галунны,-ая, -ае.
ГАЛЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. людская г.
голішся, голіцца; зак. пагалшца, -галюся, -гоГАМАНІЦЬ, -маню, -моніш, -моніць; не1. Круглы камяк, шарык, скачаны з чаго-н.
лішся, -голіцца. || наз. галенне, -я, н.
ГАЛКА1, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. Пту- мяккага. Г. цеста. 2. мн. Страва ў выглядзе зак. 1. Гаварыць, размаўляць, расказваць.
Г. — галава не баліць (прымаўка). 2. Моцна,
шка сямейства крумкачовых з шэра-сіня-чор- клёцак (з дранай бульбы або мукі), звараная
ным апярэннем. || памянш. галачжа, -і, ДМ на булёне ці на малацэ. || прым. галушачны, гучна размаўляць (звычайна пра многіх). Ля
электрычкі гаманіў натоўп.
-чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым.галчыны,-ая, -ая, -ае.
ГАМАНКІ, -ая, -óe (разм.)- Toe, што i гаГАЛЧАНЙ / ГАЛЧАНЁ, -няці, мн. -няты,
-ае.
манлівы.
ГАЛКА2, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. Toe, -нят, н. Птушаня галкі. 1
ГАМАНЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які любіць пагаГАЛЧЬІНЫ гл. галка .
што i галушка (у 1 знач.)- || памянш. галачка,
ГАЛЫ, -аў, адз. гал, -а, м. 1. Рымская на- варыць; гаваркі. Г. хлопец. 2. перан. Звонкі, з
-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. галачны,
зва старажытных кельцкіх плямён, якія нася- пералівамі. Г. ручай. || наз. гаманлівасць, -і, ж.
-ая, -ае.
ГАМА-ПРАМЯНІ, гама-прамянёў, мн.
ГАЛКІПЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i лялі тэрыторыю сучаснай Францыі. 2. Фран(спец.). Toe, што i гама-выпрамяненне.
цузы (уст. паэт.). || прым. гальсій, -ая, -ае.
варатар. | прым. галшперскі, -ая, -ае.
ГАМАРНЯ I ГАМ^РНЯ, -і, ж. (разм). 1.
ГАЛЫЦЬБА, -Ы, Ж., зб. (разм.). Бедната,
ГАЛЛЕ, -я i ГОЛЛЕ, -я, н., зб. Дробнае
Шматгалосы крык, бязладная размова. / слова
сучча, сухія галіны дрэў. Назбіраць галля (гол- бедныя людзі.
ГАЛЬІШ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Голае дзіця, не разабраць у такой гамэрні. 2. Вялікае няўля).
голы чалавек. 2. Невялікі круглы гладкі ка- тульнае памяшканне (першапачаткова —
ГАЛОВАЧКА гл. галава.
майстэрня, плавільны завод).
ГАЛОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які адчувае голад, мень.
ГАМАТНЫ, -ая, -ае. Грубы, тоўсты (звыГАЛЬВАНА... Першая частка складаных
ненакормлены. Г. прысмакаў не пытае (прымаўка). 2. Выкліканы голадам. Галодная слоў са знач. гальванічны, напр. гальванааку- чайна пра тканіну, вопратку).
смерць. 3. Бедны на прадукты харчавання, стыка, гальванамагнітны, гальванапластыка, ГАМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.,
дзіц.). Есці.
неўраджайны. На год два Юр'і, ды абодва гальванастэгія.
ГАМАШЫ, -аў, адз. -маш, -а, м. Мужчындурні: увосень халодны, a вясной галодны (пры- ГАЛЬВАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
казка). 4. Недастатковы для задавальнення -зуй; -заваны; зак. i незак., каго-што. Па- скія чаравікі, туфлі. Наглянцаваць г. || прым.
патрэбы ў ежы, у сродках жыцця. Г. край. 0 двергнуць (-падвяргаць) гальванізацыі. || наз. гамашны, -ая, -ае.
ГАМБІТ, -у, М -біце, м. Пачатак шахмаНа галодны зуб (жывот) (разм.) — будучы га- гальванізаванне, -я, н.
ГАЛЬВАНІЗАЦЫЯ, -і, ж. Прымяненне тнай партыі, у якой ахвяруюць пешку ці
лодным.
ГАЛОН, -а, мн. -ы, -аў, м. У Англіі, ЗША пастаяннага электрычнага току для лекавых фігуру, каб атрымаць магчымасць хутчэйшага
i некаторых іншых краінах: мера ёмістасці i мзт або для пакрыцця слоем металу якіх-н. пераходу ў атаку. || прым. гашйтны, -ая, -ае.
ГАМБУРГЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Бугэрброд
прадметаў. || прым.гальванізацыйны,-ая, -ае.
аб'ёму вадкіх i сыпкіх цел (ад 3,5 да 4,5 л).
ГАЛЬВАНІЧНЫ, -ая, -ае (спец). Які мае з вялікай мясной катлетай, a таксама сама таГАЛОП, -у, м. 1. Бег каня наўскач. Скакаць галопам. 2. Даўнейшы танец, a таксама адносіны да атрымання электрычнага току кая катлета.
ГАМЕАПАТ, -a, М -паце, мн. -ы, -аў, м.
музыка да яго. Зайграй г. || прым. галопны, шляхам хімічных рэакцый. Гальванічныя элеУрач, спецыяліст па гамеапатыі.
менты.
-ая, -ае.
ГАЛЬКА, -і, ДМ -льцы, ж., таксама зб.
ГАМЕАПАТЫЯ, -і, ж. Метад лячэння хваГАЛОСНЫ, -ая, -ае. Пра гукі мовы (а, о,
е, і, у, ы), якія ўтвараюцца пры свабодным Дробньія адшліфаваныя вадой каменьчыкі. || робы малымі дозамі таго лякарства, якое ў
вялікіх дозах выклікае ў здаровага чалавека
праходжанні паветра праз поласць рота. Г. прым. пілечны, -ая, -ае.
гук. Ненаціскныя галосныя (наз.).
ГАЛЫІГГУК, -а, мн. -і, -аў, м. Стужка, па- прыметы гэтай хваробы. || прым. гамеаГАЛОЎ... Скарачэнне, якое ўжываецца ў лоска тканіны, якая завязваецца вузлом ці патычны, -ая, -ае. Гамеапатычная доза
назвах устаноў i асоб у значэнні галоўны, бантам вакол каўняра (сарочкі, блузы). Завя- (вельмі малая).
напр. галоўурач; галоўнае, напр. галоўупраў- заць г. 0 Залажыць за галыптук (разм.
ГАМЕРЬІЧНЫ: гамерычны смех (рогат) —
ленне.
жарт.) — выпіць спіртнога. || прым. галыптуч- нястрымны, незвычайнай сілы смех [ад апісання смеху багоў у паэме Гамера «Іліяда»].
ГАЛОЎКА, -і, ДМ -лоўцы, мн. -і, -ловак, ны, -ая, -ае.
ГАЛЮЦЫНАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж.
ж. 1. гл. галава. 2. Шарападобны або прадаўГАМЗАТЫ, -ая, -ае (абл.). Гугнявы. || наз.
гаваты канец чаго-н., шляпка. Г. канюшыны. З'ява абману зроку, слыху, дотыку i пад. ў гамзатасць, -і, ж.
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ГАМЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (абл.). прадаваць, адпускаць тавар. Магазін гандлюе
да 22 гадзін. 5. Перапрадаваць з мэтай наГугнявіць.
ГАМОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. жывы; перакупляць. || наз. пшдляванне, -я, н.
(разм.). Toe, што i гаворка (у 1 знач.); гута- (да 1, 2 i 5 знач.).
рка, размова. Г. вялася шчыра i чулася далёка. ГАНДЛЙР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Чалавек,
ГАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1. кагоГАМУЗАМ, прысл. (разм.). Усё разам; агу- які займаецца прыватным гандлем, купец.
Гандляры пушнінай. 2. Чалавек, які займаецца што. Toe, што i гнаць (у 1 i 2 знач.), толькі
лам. Прадаць усё г.
дробным рыначным або вулічным гандлем. Г. абазначае такое дзеянне, якое адбываецца не
ГАМЗРНЯ гл. гамарня.
ў адзін час i не ў адным напрамку. Г. кароў. Г.
ГАНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Прыбу- з латка. 3. Чалавек, які вышэй за ўсё ставіць хутка
2. каго. Даваць часта дарудова перад уваходам у хату ў выглядзе пля- уласную выгаду, карысць, асабісты інтарэс чэнні машыну.
(разм.)- Г. na пошту. 3. што. Пецоўкі з навесам i прыступкамі. || памянш. (пагард.). Ён хабарнік i г. || ж. гавдяярка, -і, ракідваць, перакочваць з месца на месца. Г.
пшачак, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. \\ прым. га- ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. гаццлярскі, -ая, мяч. 4. перан., каго na чым. Правяраць веды
-ае.
вачны, -ая, -ае.
па розных пытаннях вучэбнай праграмы. Г.
ГАНДЛЙРСГВА, -а, н. (разм.). 1. Занятак na матэматыцы. 5. без дап. (са словамі «у
ГАНАРАР, -у, м. Грашовая ўзнагарода,
якую па дагавору атрымліваюць літаратары, гандляра; гандаль. 2. Характар дзеянняў, па- поле», «на пасьбу»). Быць пастухом. Паўлета
мастакі, журналісты i пад. || прым. пшарарны, водзіны гацдляра; імкненне да нажывы, да ганяў у пале. 6. безас, каго. Быць дзе-н.
асабістай выгады.
-ая, -ае.
(разм.)- I дзе цябе ганяе?0 Саб&к пшяць (разм.
ГАНДОЛА, -ы, мн. -ы, -дол, ж. 1. Венецы- неадабр.) — гультаяваць. Толькі ваўкоў гаГАНАРЛІВЕЦ, -л'іўца, мн. -л'іўцы, -л'іўцаў,
м. Ганарысты, фанабэрысты чалавек. || ж. га- янская лодка з навесам або каютай для па- ыяць; хоць ваўкоў пшяй (разм.) — пра вялікае
сажыраў. 2. Карзіна для пасажыраў паветра- пустое або халоднае памяшканне.
ыарліўка, -і, ДМ -л'іўцы, мн. -і, -л'івак.
ГАНАРЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Перакананы ў нага шара, a таксама памяшканне для людзей
ГАПАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Украінскі. наросваёй годнасці i перамозе. Ганарлівая па- у аэрастаце або дырыжаблі. 3. Таварны вагон дны танец, a таксама музыка да яго.
става. 2. Поўны гонару, фанабэрысты. Га- без даху з люкамі ў падлозе для высыпання
ГАПЛІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (абл.). Кручок
нарлівая дзяўчына. || наз. ганарлівасць, -і, ж. грузу. || прым.гаццольны,-ая, -ае.
ГАНЁБНЫ, -ая, -ае. Варты асуджэння, для зашпільвання вопраткі. Зашпіліць г. ||
(да 2 знач.)ГАНАРОВЫ, -ая, -ае. 1. Які карыстаецца ганьбавання. Г. ўчынак. || наз. пшебшсць, -і, прым. пшліковы, -ая, -ае.
ГАР, -у, м. 1. Едкі пах ад няпоўнага згапашанай; пачэсны. Г. госць. 2. Які прысвой- ж.
ваецца за вялікія заслугі. Ганаровая грамата.
ГАНЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (кніжн.). Пра- рання чаго-н. Запахла гарам. 2. Рэшткі перагарэлага
каменнага вугалю. Пасыпаць дарожкі
3. Які выбіраецца ў знах павагі, пашаны. Г. следаванне з мэтай прыгнёту, забароны
гарам. 3. Выпаленае месца ў лесе.
прэзідыум. Г. акадэмік. 4. Які выражае гонар,чаго-н. Падвергнуць ганенню.
ГАР... Першая частка складаных слоў са
праводзіцца ў знак павагі. Ганаровая варта. 5.
ГАНЁЦ, -нца, мн. -нцы, -нцоў, м. Чалавек,
знач. гарадскі, напр. гарвыканком, гарсавет.
Які аказвае гонар каму-н. Г. абавязак. Ганаро- яхога паслалі з тэрміновым паведамленнем.
ГАРА, -Ы, МН. горы / (з ліч. 2, 3, 4) гары,
вая нічыя (якая не парушае годнасці). || наз.
ГАНІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Той, хто
ганаровасць, -і, ж.
праследуе, прыгнятае каго-н. || ж. гашцелька, гор, ж. 1. Значнае ўзвышша, што ўзнімаецца
над мясцовасцю або выдзяляецца сярод
ГАНАРЬІСГЫ, -ая, -ае. Які выражае ўла-і, ДМ -лыш, мн. -і, -лек.
узвышшаў. Каўказскія горы. Спускацца
сную перавагу i годнасць; фанабэрысты, саГАНОК, -нка, мн. -нкі% -нкоў, м. (разм.). зіншых
гары. Снежная г. (для катання на лыжах,
маўпэўнены. Ганарыстай (наз.) / ў крыніцы неНевялікі плыт. || прым. пшочны, -ая, -ае.
санках i пад.)- 2. мн. Горная краіна, гарыстая
будзе вады чыстай (прыказка). || наз. гаГАНТАЛЬ, -я, мн. -'i, -ёў, м. Цвік, якім мясцовасць. Жыхары гор. Паход у горы. 3. певарыстасць, -і, ж.
прыбіваюць гонты. || прым. пшталыіы, -ая, ран., чаго, з чаго. Вялікая колькасць чаго-н.
ГАНАРЬІЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; -ае.
складзенага ў кучу. Г. дроў. Горы кніг. 4. Па-рымся, -рыцеся, -рацца; незак. 1. кім-чым i
ГАНТОВЫ гл. гонты.
мяшканне, прастора паміж столлю i дахам у
ca злуч. «што». Адчуваць гордасць. Г. сынам.
ГАНТЙЛЬ,
-і,
мн.
-і,
-ей
/
-яў,
ж.
Ручны
будынку; гарышча. Злажыць сена на гару.
2. Быць ганарыстым; задавацца.
ГАНАРФЯ, -і, ж. Венерычная хвароба — гімнастычны снарад у выглядзе двух ме- Зёлкі сушаць звычайна на гары. 5. (з прыназ.
гнойнае запаленне мочаспускальнага канала. талічных шароў, злучаных кароткай рукая- «у», «з», «на»). Вышыня, верх. Шум чуўся з
ткай. Практыкаванне з гантзлямі. || прым. пш-гары. 0 Абяцаць залатыя горы — абядаць над|| прым. пшарэйны, -ая, -ае.
та многа. Гара з плячэй звалілася (разм.) —
ГАНГРФЙА, -ы, ж. Амярцвенне тканак тэльны, -ая, -ае.
ГАНЧАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Паляўнічы са- пра збаўленне ад клопатаў. Гарою стаяць за
арганізма, якое суправаджаецца ix гніеннем. ||
каго-што — усімі сіламі абараняць. Горы вабака, прывучаны гнаць звера.
прым. гангрэнозны, -ая, -ае.
ГАНЧАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Майстар па рочаць — вельмі многа рабіць. Горы вярнуць
ГАНГСГЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Бандыт,
каго (разм. неадабр.) — няславіць каго-н.,
ірабежнік. Гангстэры пяра (перан.)- || прым. вьфабу глінянай пасуды. || прым. ганчарскі, на
гаварыць пра каго-н. многа непрыемнага.
-ая, -ае.
пшгстэрсігі, -ая, -ае.
ГАНЧАРНЫ, -ая, -ае. Звязаны з рамя- Горы перавярнуць — зрабіць вельмі значную
ГАНГСТЭРЬІЗМ, -у, м. Дзеянні гангстэством ганчара; зроблены ганчаром. Ганнарныя работу. He за гарамі — 1) пра нешта блізкае,
раў. Пааітычны г. (перан.)што хутка наступіць; 2) блізка, недалёка
ГАНДАЛЬ, -длю, м. Гаспадарчая дзей- вырабы.
ГАНЧАРНЯ, -І, МН. -І, -рань i -рняў, ж. (быць, знаходзіцца). || памянш. горка, -і, ДМ
насць, звязаная з абаротам, купляй i прода-рцы, мн. -і, -рак, ж. (да 1 i 3 знач.)- || прым.
жам тавараў. Дзяржаўны г. Кааператыўны г. Г.Майстэрня ганчара.
ГАНЧАРСГВА, -а, н. Занятак ганчара. Зай- горны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). Г. хрыбет. Готаварамі першай неабходнасці.
рная краіна.
ГАНДАЛЬЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вясляр на мацца ганчарствам.
ГАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; незак.
ГАНЬБА, -ы, ж. Ганебнае становішча,
гандоле (у 1 знач.).
1. Жыць бедна, цярпець нястачу. Век ён гаГАНДБАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. якое выклікае пагарду i асуджэнне.
ГАНЬБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй; руе. 2. Тужыць, сумаваць, перажьшаць якое-н.
Спартсмен, які гуляе ў гандбол. || ж. гавднезак. 1. каго-што. Выказваць неадабрэнне ў гора. Г. na дачцэ. \\ наз. гараланне, -я, н.
балістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ГАРАВЫ, -ая, -ае: гаравая дарожка — даГАНДБОЛ, -а, м. Спартыўная камандная адносінах каго-н. 2. кім-чым. Грэбаваць. He
гульня, у якой гульцы імкнуцца рукамі ганьбуй старым ботам, пакуль новага не па- рожка для спартыўнага бегу са спецыяльным
закінуць мяч у вароты праціўніка; ручны мяч. шыў (прыказка). || зак. злшьбшць, -бую, пакрыццём з гару (у 2 знач.), шлакаў i пад.
ГАРАДАВЬІ, -ога, мн. -ыя, -ых, м. У цар-буеш, -буе; -буй; -баваны. || наз. пшь|| прым. пшдбольны, -ая, -ае.
скай Расіі: ніжні чын гарадской паліцыі.
ГАНДЛЁВЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны бавшше, -я, н.
ГАРАДЖАНШ, -а, мн. -джане i ( з ліч. 2, 3,
ГАНЬБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; незак., кагода арганізацыі i вядзення гандлю. Гандлёвая
4) -джаніны, -джан, м. Жыхар горада (у 1
сістэма. Г. флот. 2. Які вядзегандаль.Гандлё-што. 1. Зневажаць чыю-н. годнасць; няславыя арганізацыі. 3. Які з'яўляецца прадметам віць. 2. Быць ганьбай для іншых, няславіць знач.). || ж. гараджіяка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
гандлю. Г. лес.
сваімі паводзінамі, учынкамі. Сваімі па- -нак.
ГАНДЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй; водзінамі ён г. усю сям 'ю. Працавітасць нікога ГАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць;
незак. 1. кім-чым, з кім-чым i без дап. Весці не ганьбіць. \\ зак. зпшьбіць, -блю, -біш, -біць; -роджаны; незак., што. 1. Ставіць плот, паргандаль. Г. таварамі шырокага ўжытку. Г. з-блены.
кан i пад. Г. агарод. 2. перан. Гаварыць абызамежнымі краінамі. 2. перан., кім-чым. Рабіць ГАНЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак. што, выдумляць. Стары гаворыць — гашто-н. прадметам гандлю дзеля матэрыяль- Toe, што i гнацца, толькі абазначае такое дзе- родзіць, ды на праўду выходзіць (прыказка). 0
най выгады. Г. сваім сумленнем. 3. Займацца янне, якое адбываецца не ў адзін час i не ў Апірод (гарод) гарадзіць (разм.) — пачынаць
гандлем як прафесіяй. У магазіне гандлюе. адным напрамку. Г. за матылькамі. Г. за мо- якую-н. клапатлівую справу. || наз. гарадзьба,
-ы, ж. (да 1 знач.).
Вучыцца г. 4. Пра гандлёвае прадпрыемства: дным адзеннем.
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ліпені! (спёка). 2. Цеплыня арганізма,
выкліканая прылівам крыві ў час моцнага душэўнага ўзбуджэння. Усё цела налілося гарачынёй.
ГАРАЧЬІЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
ГАРАДЗІШЧА, -a, мн. -ы, -дз'ішч i -аў, н. -чымся, -чыцеся, -чацца; незак. Узбуджана
Месца, дзе захаваліся рэшткі старажытнага дзейнічаць, праяўляць паспешлівасць, нсцяргорада. Раскопкі гарадзішча.
пенне. He варта г. ў гэтай справе.
ГАРАДЗЬБА, -Ы, Ж. 1. гл. гарадзіць. 2.
ГАРАПГЬІНЫ, -шын. Гарохавая салома.
Агароджа, плот.
ГАРБАНОСЫ, -ая, -ае. 1. Пра чалавека:
ГАРАДКІ, -оў. Гульня, у якой невялікія які мае нос з гарбінкай. 2. Пра жывёл: з выдраўляныя качулкі выбіваюць бітой з горада2. пуклай верхняй лініяй морды. Г. лось. \\ наз.
|| прым. гарадошны, -ая, -ае.
гарбаносасць, -і, ж.
ГАРАДНІІЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. НаГАРБАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Работнік гарбачальнік горада1 (у Расіі да сярэдзіны 19 ст.).
рнай вытворчасці.
ГАРАДОК гл. горад1.
ГАРБАРНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
ГАРАДОПШІК, -а, мн. -і, -аў, м. Гулец у вырабаў са шкур i гандлю імі. Г. завод. Гарбагарадкі. || ж. гарадошніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
рныя вырабы.
ГАРАДСЙгл. горад1.
ГАРБАРНЯ, -І, МН. -І, -рань / -рняў, ж.
ГАРАЖ, -а, мн. -ы, -оў, м. Памяшканне Майстэрня па вырабу шкур; гарбарны завод.
для стаянкі i рамонту аўтатранспарту. || прым.
ГАРБАТА, -Ы, ДМ -баце, ж. (уст.). Чай.
гаражны, -ая, -ае.
ГАРБАТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае горб (у 1
ГАРАНКА гл. горац.
знач.). Гарбатага (наз.) магіла выправіць
ГАРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. (прыказка пра таго, чые недахопы нельга вы(кніжн.). Фізічная або юрыдычная асоба, a
таксама дзяржава, якая дае гарантыю за правіць). 2. Круга сагнуты. Г. нос. || наз. гарбатасць, -і, ж.
каго-, што-н.
ГАРБАЦІЦЦА, -бачуся, -бацііііся, -баціцГАРАНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. i незак., што. Даць (даваць) га- ца; незак. (разм.). Toe, што i горбіцца. Г. пры
рантыю ў чым-н. Г. добрую якасць вырабаў. Г. хадзьбе. || зак. згарбаціцца, -бачуся, -бацішся,
-баціцца.
права на працу. Г. ад усякіх нечаканасцей.
ГАРБАЦІЦЬ, -бачу, -баціш, -баціць; -баГАРАНТЫЯ, -І, МН. -І, -ТЫЙ, Ж. Парука,
запэўненне ў чым-н. Тэлевізар з гарантпыяй. Г.чаны; незак., што (разм.)- Toe, што i горбіць.
у добрай якасці. || прым. гарштыйны, -ая, -ае. Г. спіну^ || зак. згарбаціць, -бачу, -баціш, -баціць; -бачаны.
Гарантыйная майстэрня.
ГАРБЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.)ГАРАПАШНІК, -а, мн. -і, -аў (разм.). Бедны, гаротны чалавек. || ж.гарапапініца,-ы, Старанна, настойліва працаваць над чым-н.;
карпець. Г. над дысертацыяй.
мн. -ы, -ніц. || прым. гаралашшцкі, -ая, -ае.
ГАРБІНА, -ы, мн. -ы, -бш, ж. Акруглы
ГАРАПАШНЫ, -ая, -ае (разм.). Бедны, гавыступ на чьш-н., выпукласць. || памянш.
ротны. Гарапашная доля.
ГАРАСКОП, -а, м. У астралогіі: табліца гар^інка, -і, ДМ -нцы, -нак, ж. Hoc з
размяшчэння зорак, якая служыць для місты- гарбінкай.
ГАРБОК гл. горб.
чнага прадказання чыйго-н. лёсу. || прым. гаГАРБЎЗ, -а, мн. -ы, -оў, м. Расліны сямейраскашчны, -ая, -ае.
ГАРАЧА... Першая частка складаных слоў ства гарбузовых з вялікімі шарападобнымі
са знач. які мае адносіны да моцнага награ- пладамі, a таксама сам плод гэтай расліны. ||
вання, да жару (у 2 знач.), налр. гарачатры- прым. гарбузовы, -ая, -ае.
ГАРБЎЗІК, -а, мн. -і, -аў, м. Гарбузовае севаласць, гарачатрывалы, гарачаўстойлівы.
ГАРАЧАТРЫВАЛЫ, -ая, -ае (спец). Які мечка. Падсушыць гарбузікі.
ГАРБЎЗНІК, -у, м. Гаобузовае націнне.
захоўвае свае якасці пры высокай тэмпераГАРБЎН, -а, мн. -ы, -оў% м. Гарбаты чалатуры. Гарачатрывалае шкло. || ж. гарачавек. || ж. гарбуха, -і, ДМ -бусе, мн. -і, -бух.
трываласць, -і, ж.
ГАРБЎША, -ы, мн. -ы, -буш, ж. Марская
ГАРАЧКА, -І, ДМ -чцы, Ж. (разм.). 1. Ліхаманка. Белая г. 2. Моцнае ўзбуджэнне, азарт, прамысловая рыба сямейства ласасёвых.
ГАРГАРА, -Ы, МН. -Ы, -гар, ж. Пра вялікую
спешка ў якой-н. рабоце (перан.)- Біржавая г.
нязграбную рэч, a таксама гтра няскладнага
У прым. гарачкавы, -ая, -ае.
ГАРАЧКАПАШЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які высокага чалавека.
ГАРДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. Занавеска
зніжае павышаную тэмпературу цела. Г. сродак. Хвораму далі гарачкапаніжальнае (наз.). на ўсё акно. || прым. гардзшны, -ая, -ае /
ГАРАЧЛІВЫ, -ая, -ае. Запальчьгеы. Г. ха- гардзшавы, -ая, -ае.
ГАРДЭРОБ, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а.
рактар. || наз. гарачлівасць, -і, ж.
ГАРАЧНАСЦЬ, -І, Ж. Палкасць,, нястры- Шафа для адзення. 2. -а. Памяшканне ў грамадскіх будынках для захоўвання верхняга
манасць, узбуджанасць. Г. натуры.
ГАРАЧЫ, -ая, -ае. 1. Які мае высокую адзення наведвальнікаў. 3. -у. Усё адзенне
тэмпературу. Гарачая пліта. Гарачае лета аднаго^ чалавека. Папоўніць г. акцёра. || прым.
(спякотнае душнае). Г. цэх (цэх з высокай гардэробны, -ая, -ае.
ГАРДЭРОБНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж.
тэмпературай паветра, a таксама перан.: увогуле шкодная вытворчасць). Падаць гарачае Toe, што i гардэроб (у 2 знач.).
ГАРДЭРОБШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Слу(наз.). Гарачая апрацоўка металаў (якая
робіцца з дапамогай высокай тэмпературы). жачы пры гардэробе (у 2 знач.). || ж. гар2. перан. Поўны сілы, страсны, палкі. Г. за- дэробшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. гарступнік. 3. перан. Вельмі напружаны, які пра- дэробшчыцкі, -ая, -ае.
ходзіць у спешным, напружаным рытме. ГаГАРЖдТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
рачая работа. Г. бой. Гарачая napa жніва. 4. Дэталь жаночага туалету — палоска футра,
перан. Запальчывы, няспрыманы. Гарачая га- якая носіцца замест каўняра. || прым. гаржэталава (пра схільнага да гарачнасці чалавека). 0 чны, -ая, -ае.
Па гарачых сляддх — адразу. Пад гарачую
ГАРКАВІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжьш., -віць; неружу (разм.) — у момант злосці, раздражнен- зак. Мець гаркаваты прысмак. Смятана гарня.
кавіць.
ГАРКАВЫ, -ая, -ае. Гаркаваты. 1 наз. гаГАРАЧЫНЙ, -і, ж. 1. Гарачае, моцна наірзтае паветра. Ухаце бша г. Ну i г. сёлета ў ркавасць, -і, ж.
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ГАРКАТА, -ы, ДМ -каце i ГАРКОТА, -ы,
ДМ -коце, ж. 1. Горкі смак, пах. Г. ў роце.
Есці гаркату (што-н. горкае). 2. перан. Пачуццё горычы як вынік якіх-н. няўдач. Г. на
сэрцы.
ГАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. ( 7 / 2
ас. не ўжыв.). Пра сабаку: злосна гаўкаць,
брахаць. 2. перан., што i без dan. Груба крычаць на каго-н. (разм.)- I! аднакр. гаркнуць,
-ну, -неш, -не; -ні. || наз.гаршшне,-я, н.
ГАРКОТА гл. гарката.
ГАРЛАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Доісгар, спецыяліст па хваробах вуха, горла,
носа.
ГАРЛАВІНА, -ы, мн. -в'ін, ж. 1. Глыбокая
i звужаная адтуліна ў чым-н. Г. вулкана. 2.
Выраз для шыі ў адзенні. Г. ў блузцы цеснаватая. || прым. гарлашшы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ГАРЛАВЬІ гл. горла.
ГАРЛАДЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.
груб.). 1. Той, хто дзярэ горла, гарлапан. 2.
Пра тое, што раздражняе горла. He квас, a г.
ГАРЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i гарлапан.
ГАРЛАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак., што
i без дап. (разм.). Toe, што i гарлапаніць.
ГАРЛАПАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто гарлапаніць; крыкун.
ГАРЛАПАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.,
што i без дап. (разм.). Моцна крычаць, спяваць. Г. на ўсю вулійу.
ГАРЛАСТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 моцным,
крыклівым голасам. Г. хлопец. || наз. гарластасць, -і, ж.
ГАРЛАХВАТ, -а, М -ваце, мн. -ы, -аў, м.
(разм.). Той, хто груба, настырна дамагаецца
для сябе найбольшай выгады.
ГАРЛАЧ, -а, мн. -ы, -6ў, м. (абл.). Гліняны
гладыш з вузкім горлам для малака. || памянш.
гарлачык, -а, мн. -і, -аў, м. || прым. гарлачны,
-ая, -ае.
ГАРЛАЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. гарлач.
2. Вадзяная лілія. || прым.гарлачыкавы.-ая,
-ае.
ГАРЛЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). 1. Toe,
што i дыхальнае горла. 2. Кадык. || прым. гарлячны, -ая, -ае.
ГАРМАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; зак. i незак., што (спец.). Пабудаваць (будаваць) акорды (музычнага твора)
згодна з правіламі гармоніі. || наз. гармашзадыя, -і, ж.
ГАРМАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; незак., з чым. Адпавядаць, супадаць, быць у сугучнасці. Канец апавядання гарманіруе з пачаткам. Музыка гарманіруе з паэзіяй.
ГАРМАНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Той, хто іграе на гармоніку. || прым. гармашсцкі, -ая, -ае.
ГАРМАНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. гармонія. 2.
Мілагучны, зладжаны. Гарманічныя гукі. 3.
Поўны гармоніі (у 1 знач.), сіройнасці. Tapманічныя рухі. Гарманічныя фарбы. || наз. гармшочнасць, -і, ж.
ГАРМАТА, -ы, ДМ -маце, мн. -ы, -мат, ж.
Агульная назва артылерыйскай зброі (пушка,
гаўбіца, марціра i інш.). Супрацьтанкавая г. ||
прым. гарматны, -ая, -ае.
ГАРМІДАР, -у, м. (разм.). 1. Гучная бязладная гаворка наперабой; шум, вэрхал. 2. Беспарадак, неразбярыха.
ГАРМОН, -у, мн. -ы, -аў, м. Біялагічна
акгыўнае рэчыва, якое выдзяляюць у кроў залозы ўнугранай сахрэцыі. || прым. гарманальны, -ая, -ае. Гарманальныя прэпараты.
ГАРМОНШ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Духавы
музычны інструмент, які складаецца з дзвюх
дошчачак з клавіятурай, злучаных паміж сабой расцяжнымі мяхамі. 2. у знач. прысл. гармошкам, у гармонік. Густымі паралельнымі
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складкамі (пра паперу, скуру i пад.). Злажыць
ГАРОТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Які
ліст паперы гармонікам. O Губны пірмонік — пастаянна жыве ў горы, нястачы; гарапашнік.
музычны інструмент у форме прадаўгаватай || ж. гаротніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым.
скрыначкі з металічнымі язычкамі i ад- гаротніцкі, -ая, -ае.
тулінамі для ўдзімання паветра.
ГАРОТНЫ, -ая, -ае. Поўны ropa, нястач,
ГАРМОНІЯ, -і, ж. 1. Зладжанасць, узае- бедны. Г. чалавек. Гаротнае жыццё. || наз.
мная адпаведнасць у спалучэнні чаго-н. Г. гу- гаротнасць, -і, ж.
каў. Г. святла i ценю. Г. інтарэсаў. 2. Раздзел
ГАРОХ, -у, М -росе, м. Расліна сямейства
тэорыі музыкі, вучэнне аб правільнай пабу- бабовых з насеннем у стручках, a таксама
дове сугучнасцей у кампазіцыі (спец.). || прым. само яго круглае насенне; зерні. Нашчыпаць
гармаыічны, -ая, -ае (у 1 знач.).
гароху. Як аб (у) сцяну гарохам (нічога не даГАРНАВЬІ. 1. гл. горан. 2. гарнавы, -ога, ходзіць). || памянш. гарошак, -шку, м. Зялёны
мн. -ыя, -ых, м. Рабочы пры горне. Г. домен- г. (недаспелы гарох, ужыв. як прыправа да
най печы.
стравы). || прым. гарохавы, -ая, -ае. 0 ГароГАРНАСГАЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Пушны хавы вянок — адмова ў каханні. Пудзіла гадрапежны звярок сямейства куніцавых з ка- рохавае (разм. неадабр.) — пра смешна i безштоўным зімовым белым футрам i чорным густоўна адзетага чалавека.
кончыкам хваста, a таксама футра гэтага звяГАРОХАВІННЕ, -я, н. (абл.). Toe, што i
рка. || прым. гарнастаевы, -ая, -ае.
гарашыны.
ГАРНЕЦ, гарца, мн. гарцы, гарцаў, м. СтаГАРОХАВІНЫ, -він. Toe, што i гарашыны.
рая мера сыпкіх рэчываў, роўная 3,28 літра, a
ГАРОХАВІШЧА, -а, н. Поле, на якім рос
таксама пасудзіна такой ёмістасці. || памянш. гарох.
гярчык, -а, мн. -і, -аў, м. || прым. гарцавы, -ая,
ГАРОШАК, -шку, м. 1. гл. гарох. 2. Назва
-ае. Г. збор.
некаторых травяністых раслін сямейства баГАРНІЗОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Вайсковыя бовых. Мышыны г. Салодкі г. 3. Круглыя кручасці, размешчаныя ў якім-н. населеным жочкі на тканіне. Касынка ў г.
гтункце, крэпасці. || прым. гарыізонны, -ая, -ае.
ГАРОШЫНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. Зерне
Гарнізонная служба.
ГАРНІР, -у, мн. -ы, -аў, м. Прыправа з гароху. || памянш. гарошынкж, -і, ДМ -нцы, мн.
агародніны, круп, бульбы i пад. да рыбных i -і, -нак, ж.
ГАРПЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Кідальная
мясных страў. Г. з макаронаў. \\ прым.
зброя, якая мае выгляд кап'я з зубчастым нагаршрыы, -ая, -ае.
ГАРНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. канечнікам — ужыв. для палявання на буйных марскіх жывёл (пры паляванні на кітоў
Музыкант, які іірае на горне.
выкідваецца са спецыяльнай гарматы). ||
ГАРНГГЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. Поўны пад- прым. гарпунны, -ая, -ае. Гарпунная пушка.
бор, камплект прадметаў пэўнага прызначэння. Спальны г. Г. адзення. \\ прым. гарнітурны, ГАРПЎНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па кіданню гарпуна. || прым. га-ая, -ае.
ГАРНГГЎРА, -ы, ж. Камплект друкарскіх рпушпчыцкі, -ая, -ае.
ГАРСАЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i каршрыфгоў аднаго малюнка, але розных памесаж. || прым. гарсажны, -ая, -ае.
раўГАРСАЖНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж.
ГАРНЎЦЦА, гарнуся, горнешся, горнецца;
гарніся; незак. 1. да каго-чаго. Пяшчотна Спецыялістка па вырабу гарсажаў.
ГАРСЗТ, -a, М -сэце, мн. -ы, -аў, м. 1.
туліцца, лашчыцца. Г. да мацеры. 2. перан.
Шырокі пругкі пояс для сцягвання таліі. 2.
Старацца быць бліжэй да каго-н., сімпатызуЦвёрды i шырокі артапедычны пояс, які выючы каму-н. або маючы на ўвазе якую-н. выгаду. Г. да дзяўчыны. Радня да радні горнецца. карыстоўваецца пры захворваннях пазваночніка. Гіпсавы г. 3. Від безрукаўкі ў
3. Мець ахвоту да чаго-н. Г. да працы.
ГАРНЎЦЬ, гарну, горнеш, горнс; гарні; традыцыйным касцюме беларускіх жанчын.
незак., каго-што. 1. Выцягваць, выірабаць Вышываны г. \\ прым. гарсэтны, -ая, -ае.
што-н. дробнае, збіраючы ў адно месца. Г. буГАРСЗТНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Спецыльбу з печы. 2. перан. Набываць надта многа ялістка па вырабу гарсэтаў (у 1 i 2 знач.). ||
чаго-н. для сябе; прагна хапаць. Ён горне да прым.гарсэтніцкі,-ая, -ае.
сябе. 3. Пяшчотна прыхіляць, туліць да сябе.
ГАРТ, -у, М -рце, м. 1. Цвёрдасць металу,
Маці гарнула сына да грудзей. Ведаю, куды тыякая надаецца гартаваннем. 2. перан. Фізічная
горнеш (перан.: схіляеш думку, справу). 4. або маральная вынослівасць, стойкасць. ЧаПрыцягваць, прывабліваць (разм.). Тэатр лавек старога гарту. 3. Сплаў свінцу, волава i
гарнуў i вабіў моладзь.
сурмы для адліўкі друкарскіх шрыфтоў
ГАРНЎШАК, -шка, мн. -шкі, -шкаў, м. (спец.). || прым. гартйы, -ая, -ае (да 3 знач.) i
(разм.)- Невялічкі гаршчок. || прым. га- гартоўны, -ая, -ае (да 2 знач.).
рнушкавы, -ая, -ае.
ГАРТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца;
ГАРНЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.)- 1. Toe, -туйся; незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Рабіцца
што i горнарабочы. 2. Горны інжынер або цвёрдым, пругкім, трывалым у выніку мостудэнт горнай навучальнай установы. || прым. цнага награвання i хуткага ахаладжэння (пра
прняцкі, -ая, -ае.
метал). 2. перан. Рабіцца фізічна або маральна
ГАРОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. (разм.). ўстойлівым, здольным пераносіць цяжкасці i
Toe, што i агарод. || прым. гародны, -ая, -ае.
неспрыяльныя ўмовы. Г. ў барацьбе.
ГАРОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Toe,
t ГАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -ташто i агароднііс || ж. гародніца, -ы, мн. -ы, ваны; незак., каго-што. 1. Надаваць цвёр-ніц. || прым. гародніцкі, -ая, -ае.
дасць, пругкасць, трываласць шляхам моцГАРОДНІНА, -ы, ж. (разм.). Toe, што i нага награвання i хуткага ахаладжэння. Г.
агародніна. || прым. гароднінны, -ая, -ае.
жалеза. 2. перан. Рабіць фізічна або маральна
ГАРОДНІЦТВА, -а, н. (разм.). Toe, што i ўстойлівым, здольным пераносіць цяжкія i
неспрыяльныя ўмовы. Г. волю. || наз. гарагародніцтва.
ГАРОДНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. таванне, -я, н. \\ прым. гартавілыш, -ая, -ае
(да 1 знач.) Гартавальная печ.
(разм.). Toe, што i агароднічаць.
ГАРТАННЫ, -ая, -ае. 1. гл. гартань. 2. Пра
ГАРОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Toe,
што i агародчык. || прым. гародчыкавы, -ая, гукі: глухі, раскацісты, гарлавы. Гартанная
мова. || наз. гартаыыасць, -і, ж.
-ае.

ГАР—TAP
ГАРТАНЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Верхняя частка дыхальнага горла. || прым. гартанны, -ая,
-ае.
ГАРТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што. Перагортваць, пераварочваць лісты (кнігі, часопіса i пад.). Г. газеты.
ГАРТФНЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. Дэкаратыўная травяністая расліна з вялікім суквеццем. ||
прым. гартэнзіевы, -ая, -ае.
ГАРУС, -у, мн. -ы, -аў, м. Кручаная мяккая шарсцяная пража. || прым.гарусны/ rapyсавы, -ая, -ае.
ГАРЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Здольны гарэць. Г.
газ. 2. гаручае, -ага, н. Паліва для рухавікоў:
нафта, бензін, салярка i інш. || наз. гаручасць,
-і, ж.
ГАРЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй; незак. 1. Па-маладзецку ездзіць верхам. Г. на
кані. 2. Бегаць, скакаць (разм.)- Кэні гарцавалі
на выгане.
ГАРЦАВЫ, ГАРЧЫК гл. гарнец.
ГАРЧЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.:
з гарчынкай — з гаркаватым прысмакам.
Яблыкі з гарчынкай.
ГАРЧЬІЦА, -ы, ж. 1. Травяністая расліна з
жоўтымі кветкамі i плодам-стручком. 2. Вострая прыправа, прыгатаваная з насення гэтай расліны. || прым.гарчычны,-ая, -ае. Г. колер.
ГАРЧЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыць; незак. Мець гаркаваты прысмак. Уроце гарчыць.
(безас).
ГАРЧЬІЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Пластыр са
слоем гарчыцы (выкарыстоўваецца як лекавы
сродак, што выклікае прыток крыві). Паставіць гарчычнікі.
ГАРЧЬІЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Пасудзіна для гарчыцы.
ГАРЧЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; незак.
Станавіцца горкім, набываць гаркаваты прысмак. Мука гарчэе. || зак. згарчэць, -эе.
ГАРШЧОК, -шка, мн. -іша, -шкоў, м.
Гліняная пасудзіна са звужаным дном для
варкі стравы, для малака, для пакаёвых
раслін i пад. Смачны баршчок, ды мааы г.
(прыказка). Калі гаспадар з гаспадыняю сварацца, дык у гаршку трасца варыцца (прыказка). || памянш.гаршчочак/гаршчэчак,-чка,
мн. -чкі, -чкаў, м. || прым.гаршковы,-ая, -ае.
ГАРЫЗАНТАЛЬ, -і, мн. -і, -ей / -яў, ж. 1.
Прамая лінія, паралельная плоскасці гарызонта. Па гарызанталі. 2. Лінія, якая злучае
на карце пункты мясцовасці, што знаходзяцца на аднолькавай вышыні над узроўнем
мора.
ГАРЫЗАНТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Накіраваны
паралельна лініі гарызонта; проціл. вертыкальны. Гарызантальная лінія. || наз. гарызантальнасць, -і, ж.
ГАРЫЗОНТ, -а, М -нце, м. 1. Бачная
мяжа неба i зямной ці воднай паверхні, a таксама прастора неба над гэтай мяжой. Hi воблачка на гарызонце. З'явіцца на чыім-н. гарызонце (перан.: з'явіцца сярод якіх-н. людзей).
2. Уся бачная вакол назіральніка прастора,
далягляд. 3 самалёта адкрыўся шырокі г. 3.
Круг ведаў, інтарэсаў, ідэй. Студэнт з шырокім гарызонтам. Г. паэта. 4. мн., перан. Круг
дзеянняў, магчымасцей. Перад моладдзю адкрыты шырокія гарызонты. 5. Узровень вады
ў рацэ ці вадаёме, a таксама ўвогуле ўзровень
чаго-н. (спец.). Г. глебавых вод. 6. Узровень
знаходжання на якой-н. вышыні горных парод. Г. вапняку. 0 Знікнуць згарызонта— перастаць з'яўляцца дзе-н., у якой-н. кампаніі.
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дзетках хутка гарыць адзежа. 12. ( 7 / 2 ас. не ГАСПАДАРЛІВЫ, -ая, -ае. Эканомны, руўжыв), перан. Быць пад паірозай зрыву па плівы, клапатлівы ў вядзенні гаспадаркі (пра
прычыне спазнення, упушчэння тэрмінаў. чалавека). Г. (наз.) ні сцюжы, ні спёкі не
План гарыць. Пуцёўка гарыць. 13. ( 7 / 2 ас. не баіцца (прыказка). || наз.гаспадарлівасць,-і,
ўжыв.). Цвісці (пра агуркі, гарбузы i пад.). ж.
ГАРЬІЛА, -ы, мн. -ы, -рыл, ж. Буйная ча- Агуркі пачалі г. 0 Вока (зуб) гарыць на што
ГАСПАДЛРНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Кіраўнік,
лавекаладобная малпа, якая водзіцца ў Цэн- (разм.) — вельмі хочацца мець што-н. Гары асоба, якая кіруе гаспадарчымі справамі ўстатральнай Афрыцы.
яно пірам; хжй яно гарам пірыць (разм.) — новы, прадпрыемства. Вопытны г. || прым. гасГАРЬІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты гарамі, го- ужьшаецца як праклён. Гарыць душа (нутро) падарніцкі, -ая, -ае.
рны. Гарыстая мясцовасць. || наз. гарыстасць, у каго, чыя (чыё) (разм.) — хто-н. вельмі ўсГАСПАДАРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
-і, ж.
хваляваны, узбуджаны. Гарыць зямля пад шшто i гаспадарыць. || наз. гаспадарнічанГАРЫХВОСГКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, гамі ў каго — пра небяспечнае становішча Toe,
ж. Пеўчая птушка сямейства драздовых з ры- для каго-н., у сувязі з чым прыходзіцца ўця- не, -я, н.
ГАСПАДАРНЫ, -ая, -ае. Toe, што i гаспажым хвастом.
каць. На злодзеі шалка пірыць (разм.) — гаГАРЫЦВЁТ, -у, М -веце, м. Назва некато- вораць пра таго, хто міжвольна сам вьшае дарлівы. || наз. гаспадарнасць, -і, ж.
ГАСПАДАРСЮ, -ая, -ае. 1. Які належыць
рых травяністых раслін сямейства гваздзіко- сябе ў тым, што больш за ўсё імкнецца
вых з яркімі жоўтымі i чьфвонымі кветкамі.
ўтаіць. He гарыць (разм.) — няма патрэбы ў гаспадару. Г. сын. 2. Дбайны, руплівы. ГаспаГАРЬІІПЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Toe, што i спешцы. Работа (усё) гарыць у ружжх у каго дарскія адносіны да справы.
ГАСПАДАРЧЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адноrapa (у 4 знач.).
(разм. адабр.) — работа ідзе добра, хутка.
ГАРЗЗА, -Ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е, Т Скура гарыць на кім (разм. неадабр.) — пра сіны да вядзення гаспадаркі, да эканамічнага,
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў. Свавольнік, ду- залішне рухавага, неспакойнага чалавека. Як вытворчага боку справы. Гаспадарчыя арронік, непаседа.
мокрае гарыць (разм. неадабр.) — вельмі ма- ганізацыі. Гаспадарчыя поспехі. 2. Які мае
ГАРЗЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; не- рудна. || зак. згарэць, -ру, -рыш, -рыць; -рым, адносіны да вядзення гаспадаркі, патрэбны
-рьше, -раць; -ры (да 1, 3, 9, 10, 11 i 12 для яе вядзення. Гаспадарчыя турботы. Г.
зак. Сваволіць, дурэць.
ГАРЗЗЛІВЫ, -ая, -ае. Свавольны, непасе- знач.). I наз. гарэнне, -я, н. (да 1, 2, 6, 9, 10 i інвентар. Гаспадарчыя тавары. 3. Даходны,
рацыянальны. Г. падыход да выкарыстання
13 знач.).
длівы. Г. хлапчук. || наз. гарэзлівасць, -і, ж.
ГАР&ЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i гаГАСІЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Назва ро- прыродных багаццяў. 4. Уласцівы гаспадару (у
рэза. || ж. лфэзшца, -ы, мн. -ы, -ніц.
зных прыстасаванняў для гашэння агню, свя- 2 знач.). Гаспадарчае вока.
ГАСПАДАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.
ГАР&ШІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, тла i пад. 2. Прыстасаванне для аслаблення
што i гарэзаваць.
або ліквідацыі дзеяння чаго-н. (спец.). || прым. 1. Весці гаспадарку (у 6 знач). 2. Наводзіць
1
дзе-н. парадкі па-свойму (неадабр.). Г. у чуГАР&ІКА , -І, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. пісільны, -ая, -ае.
жым агародзе. || наз. гаспадаранне, -я, н.
Прыстасаванне для спальвання гаручай вадГАСІЦЬ, гашу, гасіш, гасіць; незак., што.
касці, газу (у асвятляльных i ацяпляльных
ГАСПАДЬІНЯ, -і, мн. -і, -дынь, ж. 1. гл.
1.
Спыняць
гарэнне,
тушыць.
Г.
свечку.
2.
пепрыборах). Пліта на чатыры гарэлкі. || прым.
гаспадар. 2. Жонка (разм). O Хатняя гаспаран.
Перашкаджаць
развіццю
чаго-н.,
заглугарэлачны, -ая, -ае.
дыня — жанчына, якая не занята ў грамадГАР&ПКА2, -і, ДМ -лцы, ж. Моцны алка- шаць (жаданні, пачуцці). Г. ініцыятыву. 3. скай вытворчасці, a вядзе хатнюю гаспадарку
Змяншаць
ці
спыняць
дзеянне
чаго-н.
гольны напітак. O Царская гарэлжа — сумесь
сваёй сям'і.
азотнай кіслаты з салянай. || памянш. гарэла- (спец.). Г. хістанні. Г. скорасць. 4. Рабіць
ГАСТРАЛЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Артыст
непрыгодным
для
далейшага
ўжывання
чка, -і, ДМ -чцы, ж. || прым.гарэлачны,-ая,
на гастролях. 2. перан. Пра таго, хто пастаян(афіц.)Г.
маркі.
5.
Моцна
ўдараць
па
чым-н.
-ае.
на мяняе месца работы, пра выпадковага i
ГАР&ІКІ, -лак. Народная гульня, удзель- (разм.). Г. абухом na дзвярах. O Гасіць ва- нядобрасумленнага работніка (разм., неапну
—
дабаўляць
вады
ў
вапну,
каб
атрымаць
нікі якой стаяць парамі, a той з удзельнікаў,
дабр.). || ж. гастралёрка, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
хто «гарыць», стаіць наперадзе i па сігналу з яе белы парашок (гашаную вапну). || зак. за- -рак. || прым. гастралёрскі, -ая, -ае.
гасіць,
-гашу,
-гасіш,
-гасіць;
-гашаны
(
д
а
і
ловіць аднаго з першай пары, якая разбягаецГАСТРАЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
знач.) / пагас'іць, -гашу, -гасіш, -гасіць; -гаца у розныя бакі.
-руй; незак. 1. Выступаць на гасгролях. 2. пеГАР&ЛЫ, -ая, -ае. Абпалены, папсаваны шаны. || наз. гашэнне, -я, н.
ран. Быць гастралёрам (у 2 знач.; разм., неагнём, але не да канца спалены. /. блін. ЗапаГАСНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; незак. 1. адабр.).
хла гарэлым (наз.)Пераставаць гарэць, свяціць; тухнуць. Свечка
ГАСТРАНОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Знаток
ГАРЭЛЬЁФ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). гасне. Надзеі гаснуць (перан.: змяншаюцца,
Скулыпурны твор, у якім фігура выступае знікаюць). 2. перан. Слабець, чахнуць. Чала- i любіцель смачнай ежы. 2. Гастранамічны
над плоскасцю больш чым на палавіну свайго век гасне ўвачавідкі. || зак. загаснуць, -ну, магазін. Купіць у гастраноме.
ГАСТРАНОМІЯ, -і, ж. Харчовыя прадуаб'ёму. || прым. гарэльефны, -ая, -ае.
-неш, -не; загас, -сла, -ні; пягаснуць, -ну,
ГАЮМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Жаночая па- -неш, -не; пагас, -сла; -ні / згаснуць, -ну, кты, пераважна закусачныя. || прым. гастранамічны, -ая, -ае. Г. магазін.
лавіна дома ў мусульман. 2. зб. Жонкі i на- -неш, -не; згас, -сла; -ні.
ГАСТРОЛІ, -ей, адз. -оль, -і, ж. Выстуложніцы мусульманіна. || прым. гарэмны, -ая,
ГАСПАДАР,
-а,
мн.
-ы,
-оў,
м.
1.
Уласнік,
пленні, спектаклі прыезджых акцёраў. Г. тэа-ае.
уладальнік
каго-,
чаго-н.
Г.
кватэры.
2.
(звытра лялек. || прым. гастрольны, -ая, -ае.
ГАРЗНІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніць; незак. (разм.). Мець гаркаваты прысмак. Мука чайна з азначэннем). Той, хто займаецца гасГАСТРЬІТ, -у, М -рыце, м. Запаленне
падарчымі
справамі.
Руплівы
г.
3.
перан.,
чаго.
г.
слізістай абалонкі страуніка. || прым. гаПаўнаўладны
распарадчык.
Народ
—
г.
сваёй
ГАРдЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым, -рыце, краіны. Г. свайго лёсу. 4. Галава дома, сям'і. Г. стрьіяны, -ая, -ае / гастрытны, -ая, -ае.
-раць; -ры; незак. 1. Паддавадца дзеянню за
гарэлачку, a гаспадыня за талерачку (пры- ГАСУДАР, -а, мн. -ы, -оў, м. (гіст.). У стаагню, знішчацца агнём. Дровы гараць. 2. ( 7 / 2 казка).
Г. — галава ў хаце (прыказка). 0 Гас- ражытнай Русі i царскай Расіі: галава дзярас. не ўжыв). Дзейнічаць, быць у спраўнасці падар свайго
слова (адабр.) — пра чалавека, у жавы, цар. || ж. гасударыня, -і, мн. -і, -рынь.
(пра тое, што дае полымя, святло). Пліта га- якога слова не
са справай. || ж. || прым. гасударскі, -ая, -ае.
рыць. 3. Траціць усё набытае з прычыны па- гасоадышя, -і, разыходзіцца
ГАСЦІНА, -ы, ж. (нар.-паэт. / абл.). 1. зб.
мн.
-і,
-дынь;
ласк. гасжару, аказацца пагарэльцам. Нашы родзічы падынькж, -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек
(да 4 Госці. Да нас сабралася вялікая г. 2. Прыём
два разы гарэлі ад маланкі. 4. Быць у ліхаман- знач.). || прым. гаспадарскі, -ая, -ае.
гасцей, частаванне. Для гасціны ў мяне ёсць i
кавым стане. Дзіця ўсю ноч гарэла. 5. Чырвамёд i цукеркі.
нець ад прыліву крыві. Вушы гараць. 6. ( 7 / 2
ГАСПАДАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак,
ГАСЦІНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Пакой
ас. не ўжыв.). Ззяць, блішчаць. На сонцы га- ж. 1. Спосаб вьпворчасці, сукупнасць вырэлі гронкі рабіны. Вочы гараць ad крыўды. 7. творчых адносін таго ці іншага ірамадскага для прыёму гасцей, a таксама камплект мэблі
перан., чым. Зазнаваць якое-н. моцнае пачу- ўкладу. Натуральная г. 2. Вытворчасць, эка- для такога пакоя.
ГАСЦІНЕЦ1, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. Паццё. Г. нянавісцю. 8. перан., ад чаго. Зведваць номіка. Народная г. краіны. Сельская г. 3.
дарунак
(звычайна які-н. ласунак). Прынесці
моцнае пачуццё пад уздзеяннем чаго-н. T', ад Абсталяванне якой-н. вытворчасці. T', калгаса.
гасцднцавы, -ая, -ае.
сораму. 9. перан. Поўнасцю аддавацца рабоце, Г. трактарнага завода. 4. Рэчы, прадметы, дзецям г. || прым.
ГАСЦІНЕЦ2, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
ідэі i пад. Хто сам на працы гарыць, той i лю- якія патрэбны ў быце. Абзавесціся гаспадарВялікая бітая дарога; тракт. Даўгінаўскі г. ||
дзям свеціць (прыказка). 10. ( 7 / 2 ас. не кай. 5. Вьпворчая адзінка, пераважна сельўжыв.). Псавацца, гнісці ад пераірэву. Сена скагаспадарчая. Сялянскія гаспадаркі. Кіраваць прым. гасіцнцавы, -ая, -ае.
гарыць у копах. Пасевы гараць (сохнуць ад за- гаспадаркай. 6. Эканамічны, вытворчы,
ГАСЦІНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Дом з
сухі). 11. (7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Хутка фінансавы i іншы бок якой-н. дзейнасці, мэбляванымі пакоямі для часовага пражыванзношвацца, рвацца (пра адзенне, абутак). На быту. Хатняя г.
ня прыезджых. || прым. ПІСІЦНІЧНЫ, -ая, -ае.
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ГАФРЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
ГАСЦІННЫ, -ая, -ае. Які любіць прымадь
i частаваць людзей. Г. чалавек. || наз. гасірн- -раваны; зак. i незак., што. Зрабіць (рабіць)
рады паралельных складак на чым-н. (метале,
насць, -і. ж.
ГАСЦІНЫ: гаацны двор — у некаторых тканіне, паперы i пад.). Г. каўнер. \\ наз.
гарадах: спецыяльна пабудаваныя гандлёвыя гафрыраваяне, -я, н. i гафрыроўка, -і, ДМ
ГВАЛТАЎНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Той, хто
рады, звычайна каменныя. || прым. гасціна- -роўцы, ж. Ц прым. гафрыравальны, -ая, -ае /
чыніць гвалт (у 1 i 2 знач.).
гафрыровачны. -ал, -ае.
дворскі, -ая, -ае. Гасцінадворскія купцы.
ГВАЛТОЎНІЦЮ, -ая, -ае. Звязаны з дзейГАФРЫРОУКА, -і, ДМ -роўцы, ж. 1. гл.
ГАСЦІЦЬ, гашчу, госціш, госціць; незак.
Жыць у каго-н. на становішчы госця. Г. у гафрыравадь. 2. Рад паралельных хвалепадо- насцю гвалтаўніка. Гвалтоўніцкія метады.
ГВАЛТОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які суправаджабных складак на чым-н.
родных.
ГАФРЗ. 1. нескл., н. Складкі, цвёрда запра- ецца гвалтам, прымусам. Гвалтоўная смерць.
ГАСЦЯВАЦЬ, -цюю, -цюеш, -цюе; -цюй;
незак. Toe, што i гасціць. || наз. гасцяванне, саваныя i закладзеныя з выгінам. 2. нязм. Пра 2. Раптоўны. Г. агонь. 3. Бурны, парывісты. Г.
вецер. || наз. гвалтоўнасць, -і, ж.
вьфаб: з такімі складкамі. Спадніца г.
-я, н.
ГВАЛЦІЦЬ, -лчу, -лціш, -лціць; незак.,
ГАФТ, -у, М -фце, м. Від ажурнай вышыўГАСЦЯВЬІ гл. госць.
каго-што. Toe, што i гвалтаваць. || зак. эгвалГАТАВАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень / -льняў, ж. кі.
ГАФТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -та- ціць, -лчу, -лціш, -лціць; -лчаны.
Каробка з наборам чарцёжных інструмснтаў.
ГВАРДЗЁЕЦ, -дзсйца, мн. -дзейцы, -дзейГАТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца; ваны; незак., што. Рабіць узор на чым-н.
-туйся; незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Варыцца спецыяльным відам ажурнай вышыўкі. || зак. цаў, м. Ваенны, які служыць у гвардыі. ||
(пра ежу). На пліце гатуецца крупнік. У чай- выгафтаваць^ -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны. прым. гвардзейскі, -ая, -ае.
ГВАРДЫЯ, -І, Ж. 1. Адборныя лепшыя
ніку гатуецца вада (кіпіць). 2. да чаго або з || наз. гжфтаванне, -я, н.
ГАФТАЧКА, -І, ДМ -ЧЦЫ, МН. -І, -чак, ж. войскі. 2. перан. Выпрабаваная частка якогаінф. Рыхтавацца да чаго-н., да якой-н. дзейн. калектыву. Рабочая г. O Белая гвардыя —
насці. Г. к вяселлю. || зак. згатавацц*, -туецца Пятля ў вопратцы для апліка.
ГАХАЦЬ i ГАХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. агульная назва коніррэвалюцыйных войск у
(да 1 знач.)ГАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; гатуй; -та- (разм.)- 3 сілай удараць, суправаджаючы ўдар час грамадзянскай вайны. Чырвоная гварваны; незак., што. 1. Варыць ежу. Г. вячэру. Г. выкрыкам слова «гах!» || аднакр.гахнуць,-ну, дыя — баявыя атрады рабочых, якія дзейнічалі ў 1917—1918 гг. || прым. гвардзейсжі, -ая,
малако (кіпяціць). 2. Прыводзіць у прыгодны -неш, -не; -ні.
ГАХНУЦЦА, -нуся, -нсшся, -нецца; -ніся; -ае.
для карыстання стан. Г. цёплае адзенне да
ГВОЗД, гвазда, М -дзс, мн. гвазды, гваздоў,
зімы. Г. насенне да пасеву. || зак. згатаваць, зак. (разм.)- Моцна ўдарыцца, стукнуцца аб
м. Металічны або драўляны завостраны
-тую, -туеш, -тус; -туй; -таваны (да 1 знач.). || што-н. Г. галавой аб дзверы.
ГАЦІЦЬ, гачу, гаціш, гаціць; незак., што. шпень для забівання ў што-н., для змадаванназ. гатаванне, -я, н. (да 1 знач.).
ГАТОВЫ, -ая, -ае; гатоў, гатова. 1. да чаго Рабіць гаць, пакрываць гашдю. Г. балота. \\ ня чаго-н. з чым-н. Прыбіць дошку гваздамі. ||
прым. гваздавы, -ая, -ое.
i з інф. Які зрабіў усе нсабходныя прыгата- зак. загаіцць, -гачу, -гаціш, -гаціць; -гачаны.
ГЕА... Першая частка складаных слоў, якая
ГАЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Насціл з бярванні. Г. да ад'езду. 2. на што або з інф. Які
схільны зрабіць што-н., з якім можа што-н. вення, галля, ламачча для праезду цераз ба- абазначае: звязаны з зямлёй, з навукай аб
адбыцца. Г. памагаць садзіць бульбу. Бульба га-лота ці гразкае месца. 2. Запруда для павы- Зямлі, напр. геасфера, геабатаніка, геафізіка,
това зацвісці. 3. Канчаткова зроблены, годны шэння ўзроўню вады ў рацэ. || прым. гацевы, геахімія.
ГЕАГРАФІЯ, -І, Ж. Комплекс навук, якія
для ўжывання, выкарыстання. Абед г. Гато- -ая, -ае.
выя дэталі. На ўсім гатовым (наз.: на поўным ГАШАНЫ, -ая, -ае. Падвергнуты гашэн- вывучаюць паверхню зямлі з яе прыроднымі
забеспячэнні). 4. толькі кар. ф., у знач. вык. ню. Гашаныя маркі. Гашаная вапна (атрыма- ўмовамі, размяшчэнне на ёй насельніцтва,
эканамічных рэсурсаў. Фізічная г. ЭкаВыражае канчатковы вынік якога-н. дзеяння ная шляхам падлівання вады ў вапну).
ГАШЬІШ, -у, м. Наркатычны сродак з намічная г. \\ прым. геаграфічны, -ая, -ае.
або стану i ўжываецца ў значэннях: 1) памёр,
іцдыйскіх каналель. Курыць г. \\ прым. гашыш- ГЕАДЭЗІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
сканаў; 2) зусім п'яны (разм.)Спецыяліст у галіне геадэзіі. || ж. геадэзістка,
ГАТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, мн. -і, -товак, ны, -ая, -ае.
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ГАШ^ННЕ гл. гас'іць.
ж. (разм.). Наяўныя ірошы. Заплаціў пяць
ГЕАД^ЗІЯ, -і, ж. Навука аб формах i патысяч гатоўкаю.
ГАШЗТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Прыстасаванне для спуску курка. Націснуць мерах Зямлі, вымярэнні i паказе яе на планах
ГАТОЎНАСЦЬ, -і, ж. 1. Стан, пры якім
i картах-J прым. геадэзічны, -ая, -ае.
усё зроблена, падрыхтавана да чаго-н. Баявая на гашэтку. || прым. гашэтачны, -ая, -ае.
ГЕАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб гісторыі i буГАІОЧЫ, -ая, -ае. Карысны для здароўя,
г. 2. Згода зрабіць што-н. Выказаць г. выказдольны вылечваць хваробы. Гаючая вада. || дове зямной кары, аб пошуках радовішчаў
наць заданне.
карысных выкапняў. || прым. геалалчны, -ая,
ГАТУНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. Разрад, наз. гаючасць, -і, ж.
-ае.
ГВАЗДАВЬІ гл. гвозд.
катэгорыя чаго-н. (першапачаткова тавару) па
ГЕАМЁТРЫЯ, -і, ж. Раздзел матэматыкі,
якасці, расцэнцы i пад.; сорт. Мука першага
ГВАЗДАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -нягатунку. \\ прым.гатунковы,-ая, -ае. Гатунко-це, -нуць; -ні; зак., аднакр. (разм.). Моцна які вывучае прасторавыя адносіны i формы. ||
прым. гежмеірычны, -ая, -ае.
вае насенне.
ўдарыць чым-н. Г. кулаком.
ГЕАПАЛІТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж.
ГАТУНКОВАСЦЬ, -і, ж. Прыналежнасць
ГВАЗДЗІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Травяністая
да таго ці іншага гатунку.
дзікарастучая i садовая расліна з яркімі кве- (кніжн.)- Палітычная канцэпцыя, згодна з
якой знешняя палітыка дзяржавы вызначаецГАТЬІЧНЫ гл. готыка.
ткамі i вострым пахам.
ГВАЗДЗІКА, -і, ДМ -дзшы, ж., зб. Высу- ца пераважна геаграфічнымі фактарамі, стаГАТЭНТОТЫ, -аў, адз. -нтот, -а, м. Народнасць, якая жыве ў Паўднёва-заходняй i шаныя пупышкі гваздзіковага дрэва, якія вы- новішчам краіны, a таксама сама знешняя
палітыка, што абапіраецца на такую канцэпПаўночнай Афрыцы. || ж. гатэнтотка, -і, ДМ карыстоўваюцца як прыправа.
ГВАЗДЗІКОВЫ1, -ая, -ае. Які мае адно- цыю. || прым. геапалітычны, -ая, -ае.
-тцы, мн. -і, -так. || прым. гатэнтоцкі, -ая, -ае.
ГЕГЕМАНІЗМ, -у, м. (кніжн.)- Палітыка,
ГАЎБІЦА, -ы, мн. -ы, -біц, ж. Артылерый- сіны да гваздзіка, уласцівы яму. Г. пах.
ГВАЗДЗІКОВЫ , -ая, -ае. Які здабываецца заснаваная на імкненні да панавання над усім
ская гармата для навеснай стральбы па
светам, над іншымі краінамі i народамі. ||
закрытых цэлях. Лёгкая г. || прым. гаўбічны, з гваздзікі. Г. алей. Гваздзіковае дрэва.
-ая, -ае.
ГВАЛТ, -у, М -лце, м. 1. Прымяненне прым. гегемашсцкі, -ая, -ае. Г. курс.
ГЕГЕМОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
ГАЎКАЛА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е, Т фізічнай сілы да каго-н. Партызаны помсцілі
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў (разм.). 1. Пра са- немцам за г. i здзекі. Гвалтам (прысл.) па- Той, хто з'яўляецца галоўнай рухаючай i кірубаку, які дакучае брэхам. 2. Пра сварлівага садзіць у машыну. 2. Прымусовае ўздзеянне на ючай сілай чаго-н.
ГЕГЕМОНІЯ, -і, ж. (кніжн.). Перавага ў
чалавека (пагард.).
каго-, што-н. Чыніць г. 3. Крык, лямант. КоГАЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Бра- жны вечар у хаце стаяў г. 4. у знач. выкл. Кліч кіраўніцтве; кіруючая роля.
ГЕЁНА, -ы, ж. (кніжн. уст.) У рзлігіі: мехаць (пра сабаку). 2. перан. Паклёпнічаць, на- аб ратунку ў выпадку небяспекі (разм.). Г.,
гаворваць (пра зламысных людзей; разм.). || ратуйце! 0 Хоць гвалт крычы (разм.) — пра сца вечных мук грэшнікаў, пекла. || прым.
геенскі, -ая, -ае.
аднакр. піўкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. цяжкае бязвыхаднае становішча.
ГЁЙЗЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Гарачая крыгаўканне, -я, н.
ГВАЛТАВАННЕ, -я, н. 1. гл. гвалтаваць. 2.
ніца вулканічнага паходжання, якая перыГАЎПТВАХТА, -ы, ДМ -хце, ж. 1. Памя- Toe, што i гвалт (у 1 i 2 знач.).
шканне для трымання пад арыштам ваеннаГВАЛТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; не- ядычна выкідвае ваду фантанам. || прым.
служачых. Пасадзіць на гаўптвахту. 2. Кара- зак., каго-што. 1. Чыніць гвалт (у 1 i 2 знач.). гейзерны, -ая, -ае.
вульнае памяшканне з пляцоўкай для вывяГ. чыю-н. волю. 2. Сілай прымушаць да палаГЁЙША, -ы, мн. -ы, гейш, ж. У Японіі:
дзення каравула (уст.). || прым. гаўптвахтавы, вой сувязі. || зак. згвалтйаць, -тую, -туеш, прафесіянальная спявачка i танцоўшчыца ў
-ая, -ае (да 2 знач.)-туе; -туй; -таваны.
чайных дамах.
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ГЕПАТЬІТ, -у, М -тыце, м. Хвароба печані
ГЕНЕАЛОПЯ, -і, ж. 1. Раздел гістарычнай
навукі, які вывучае паходжанне i сувязі асо- запаленчага або дыстрафічнага характару. ||
1
бных родаў (у 2 знач.). 2. Гісторыя роду (у 2 прым. гепатытны, -ая, -ае.
знач.), радаслоўе. || прым. геыеалапчны, -ая,
ГЕРАІЗМ, -у, м. Адвага, рашучасць i сама-ае.
ахвяраванне ў крытычных абставінах. Г. абаГЕКЗАМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. У антыГЁНЕЗІС, -у, м. (кніжн.). Паходжанне, ронцаў Радзімы. Працоўны г.
чным метрычным вершаскладанні — 6-сто- гісторыя ўзнікнення i развіцця чаго-н. Г. слаГЕРАІН, -у, м. Моцнадзейны наркотык,
пны дактыль з апошняй усечанай сталой. || вянскіх моў. || прым. генетычны, -ая, -ае.
які вырабляецца з апійнага маку. || прым. гепрым.гекзаметрычны,-ая, -ае.
ГЕНЕРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Воінскае рашавы, -ая, -ае.
ГЕКТА... Першая частка складаных слоў са званне вышэйшага каманднага саставу ўзброГЕРАІНЯ гл. герой.
значэннем адзінкі, роўнай ста тым адзінкам, еных сіл, a таксама асоба, якая мае гэта званГЕРАІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які адрозніваецца
якія названы ў другой частцы складанага не. Г.-маёр (першае па старшынству званне).
слова, налр. гектават, гектапаскаль (адзінка Г.-лейтэнант (другое званне). Г.-палкоўнік гераізмам. Г. ўчынак. 2. Які мае адносіны да
герояў старажытнасці, сасказвае пра ix поціску).
(трэцяе званне). Г. арміі (самае высокае званГЕКТАГРАФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе; не генералаў). || прым. генеральскі, -ая, -ае. дзвігі. Г. эпас. \\ наз. гераічнасць, -і, ж.
ГЕРАЛЬДЫКА, -І, ДМ -ДЫЦЫ, Ж. Гістары-фуй; -фаваны; незак., што. Друкаваць на Генеральскія пагоны.
чная дысцыпліна, якая займаецца апісаннем
гектоірафе. || наз.гектаграфавашіе,-я, н.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, гербаў i ix гісторыі. || прым. геральдычны, -ая,
ГЕКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Метрычная м. У царскай Расіі i некаторых іншых краінах:
мера зямельнай плошчы, роўная 10 000 м2. || начальнік края з вышэйшай ваенна-адмі- -ае.
ГЕРАНТАЛОПЯ, -і, ж. Навука, якая зайпрым.гектарны,-ая, -ае.
ністрацыйнай уладай. || прым. генерал-губер- маецца вывучэннем працэсаў старэння жыГЕКТОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Прасцей- штарскі, -ая, -ае.
вых арганізмаў i пошукамі метадаў прадаўшы капіравальны прыбор для атрымання адГЕНЕРАЛІСІМУС, -а, мн. -ы, -ayt м. Са- жэння ix жыцця. Н прым. геранталапчны, -ая,
біткаў з рукапіснага або машынапіснага тэк- мае высокае воінскае званне, якое прысвой-ае.
сту. || прым. гектаграфічны, -ая, -ае.
ваюць за асабліва выдатныя заслугі, a таксама
ГЕРАНТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. СпецыГЕЛІЕ... (а таксама геліё..., гелія...) Пер- асоба, якая мае гэта званне. Г. Сувораў.
яліст у галіне геранталогіі.
шая частка складаных слоў, якая паказвае на
ГЕНЕРАЛГГЗТ, -у, М -тэце, м. (зб.). ГенеГЕРАНЬ, -І, МН. -І, -ей, лс. Травяністая раадносіны да Сонца, сонечнага выпрамянення ралы, вышэйшы камандны састаў арміі.
сліна з пахучым лісцем, якая разводзіцца як
i ўжыв., калі ў другой частцы націск падае не
ГЕНЕРАЛІХА, -І, ДМ -лісе, мн. -і, -ліх, ж. дэкаратыўная ці як прамысловая для атрына першы склад, напр. геліетэрапія.
(разм.). Жонка генерала.
мання эфірнага алею. || прым. гераніевы, -ая,
ГЕЛІЁ... (а таксама геліе..., гелія...) ПерГЕНЕРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Галоўны, -ае.
шая частка складаных слоў, якая паказвае на
адносіны да Сонца, сонечнага выпрамянення асноўны, вядучы. Генеральная лінія развіцця. 2. ГЕРБ, -а, мн. гербы, -оў, м. Эмблема дзярi ўжыв., калі націск падае на «ё», напр. геліё- Усеагульны, грунтоўны, карэнны. Г. план пе- жавы, горада, якая змяшчаецца на сцягах,
рабудовы горада. O Генеральная рэпетыцыя — манетах, пячатках, дзяржаўных i іншых
граф.
алошняя рэпетыцыя перад спектаклем, канГЁЛІЙ, -ю, м. Хімічны элемент, інертны цэртам. Генеральны шпгаб — цэнтральны ор- афіцыйных дакументах. Дзяржаўны г. || прым.
гербавы, -ая, -ае. Гербавая пячатка. Гербавая
газ — самы лёгкі пасля вадароду. || прым.
ган кіравання ўзброенымі сіламі i распрацоў- папера.
геліевы, -ая, -ае.
ка пытанняў аператыўнага характару.
ГЁРБАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. герб. 2. Які
ГЕЛІЯ... (гд. геліё..., геліе...) Першая чаГЕНЕРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Агульная
стка складаных слоў; ужыв. замест «геліе...», назва ўстройстваў, машын, што вырабляюць адносіцца да дзяржаўнага збору, што спаганякалі націск у другой частцы падае на першы якія-н. прадукты, выпрацоўваюць энергію або ецца шляхам наклейвання марак або ўжывання гербавай паперы (з вадзяным знакам дзярсклад, напр. геяіяграфія, геліяскоп.
перапрацоўваюць адзін від энергіі ў другі. Г. жаўнага герба). Г. збор.
ГЕЛІЯТРОП, -у, м. 1. Садовая травяністая ідэй (перан.). || прым. генератарны, -ая, -ае.
ГЕРБАРЫЙ, -Ю, М. Калекцыя засушаных
расліна з цёмна-ліловымі пахучымі кветкамі.
ГЕНЁТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст у раслін. || прым.гербарны,-ая, -ае.
2. Мінерал зялёнага колеру з чырвонымі галіне генетыкі.
ГЕРБІЦЬІДЫ, -аў, адз. гербіцыд, -у, М
крапінкамі, разнавіднасць халцэдону. || прым.
ГЕНЁТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Навука, -дзе, м. Хімічныя рэчывы для барацьбы з гтугелйпропны, -ая, -ае.
ГЕЛІЯТЗХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Галіна якая вывучае развіццё арганізмаў i законы стазеллем. || прым. гербіцыдны, -ая, -ае.
ГЕРКУЛЁС, -а / -у, м. 1. -а. Чалавек
навукі i тэхнікі, тэорыя i практыка выкары- спадчыннасці. || прым. генетычны, -ая, -ае.
ГЕНЕТЬІЧНЫ гл. ген, генезіс i генетыка.
вялікай фізічнай сілы [паводле лацінскай настання сонечнай энергіі для тэхнічных мэт. ||
ГЁНІЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Самая высокая звы Геракла — героя старажытнагрэчаскай
прым. геліятэхшчны, -ая, -ае.
ГЕМАГЛАБІН, -у, м. Бялковае рэчыва ў ступень творчай здольнасці. Музынны г. Чай- міфалогіі]. 2. -у. Аўсяныя крупы спецыяльсаставе крыві, якое надае ёй чырвоны колер i коўскага. 2. Чалавек, надзелены такой здоль- нага прыгатавання. || прым. геркулесаўсіо, -ая,
пераносіць кісларод ад органаў дыхання да насцю. Творчасць гвніяў. 3. У старажытнарым- -ае (да 1 знач.) / геркулесавы, -ая, -ае (да 2
тканак арганізма. || прым.гемаглабінавы,-ая, скай міфалогіі: дух — заступнік чалавека, знач.)- Геркулесаўскі целасклад. Геркулесавая
пазней — увогуле ўвасабленне дабра, зла i каша.
-ае.
ГЕРМА... Першая частка складаных слоў
ГЕМАРОЙ, -ю, м. Хвароба, звязаная з за- пад. Добры г. (той, хто памагае каму-н., аказстоем крыві ў ніжняй частцы прамой кішкі i вае на каго-н. дабратворны ўплыў). Злы г. са знач. герметычны, напр. гермакабіна, гермакамера, гермапальчатка, гермашлем.
расшырэннем вен у выглядзе вузлоў, якія ча- (той, хто аказвае на каго-н. дрэнны ўплыў).
ГЕНІЙЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Надзелены геГЕРМАНА... i ГЕРМАНА-... Першая часта выклікаюць крывацёк. || прым. гемараідальны, -ая, -ае / гемаройны, -ая, -ае. Гема- ніем (у 1 знач.). Г. пісьменнік. 2. Уласцівы ге- стка складаных слоў са знач. германскі, налр.
нію. Геніяльная сімфонія Шастаковіча. || наз.германамоўны, германа-аўстрыйскі.
раідальныя шышкі. Гемаройная кроў.
ГЕРМАНАФІЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.).
ГЕН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Матэрыя- геніяльнасць, -і, ж.
ГЕНШТАБ, -а, мн. генштабы, -оў, м. Ска- Чалавек, які мае прыхільнасць да ўсяго нямельны носьбіт спадчыннасці, адзінка спадчынцкага. Ц прым. германаф'ільскі, -ая, -ае.
нага матэрыялу, якая вызначае фарміраванне рачэнне: генеральны штаб. || прым. генГЕРМАНАФОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Празлементарнай сіруктуры жывога арганізма. || штабаўскі, -ая, -ае.
ГЕОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст у ціўнік, ненавіснік усяго нямецкага. || прым.
прым. генны, -ая, -ае / генетычны, -ая, -ае.
германафобскі, -ая, -ае.
Генная інжынерыя (канструяванне новых спа- галіне геаграфіі.
ГЕОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст у
ГЕРМАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
лучэнняў генаў). Генетычны код.
-заваны; зак. i незак., каго-што. Прывіць (-віГЕН... Першая састаўная частка складаных галіне геалогіі.
ГЕОЛАГАРАЗВЁДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, ваць) каму-, чаму-н. нямецкую культуру, аняслоў, якая адпавядае па значэнню слову генеральны, напр. генплан, генштаб, генпадрад- -дак, ж. Геалагічныя пошукі карысных выка- мечыць (-мечваць). || наз. германізацыя, -і, ж.
пняў. || прым. геолагаразведачны, -ая, -ае.
ГЕРМАНІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Слова або
чык.
ГЕОЛАГАРАЗВЁДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. выраз у якой-н. мове, запазычаныя з герГЕНА... Першая частка складаных слоў са
знач. які мае адносіны да генаў, напр. генао- Той, хто займаецца геолагаразведкай. || ж. ге- манскіх моў.
птыка, генасістэматыка, генатып, генафонд.олагаразведчыца, -ы, мн. -ы, -чьш.
ГЕРМАНІСТ, -а, М -сцс, мн. -ы, -аў, м.
ГЕОМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст у Спецыяліст у галіне германістыкі. || ж. герГЕНАЦЬІД, -у, М -дзе, м. Палітыка
машстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
знішчэння асобных іруп насельніцтва або цэ- галіне геаметрыі.
лых народаў па расавых, нацыянальных або
ГЕПАРД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Буйная
ГЕРМАНІСТЫКА, -і, ДА/-тыцы, ж. Сукурэлігійных матывах. || прым. генацыдны, -ая, драпежная млекакормячая жывёліна сямей- пнасць навук аб германскай культуры, мовах,
-ае.
ства кашэчых. || прым. гепардавы, -ая, -ае.
літаратуры i фальклоры.
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ГЕРМАНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. 1. (у ЗША). Яўрэйскія г. (у Еўропе пры фашыНазва старажытных плямён індаеўрапейскай зме). Каталіцкія г. (у Паўночнай Ірландыі).
моўнай групы, што жылі ў цэнтральнай, захоГЁТМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. На Украіне
дняй i паўднёва-заходняй Еўропе. 2. Toe, што ў 16—17 стст.: начальнік казацкага войска i
i немцы (уст.). || ж. германка, -і, ДМ -нцы, вярхоўны правіцель. 2. У Польшчы ў 16—18
мн. -і, -нак. || прым.германскі,-ая, -ае.
стст.: камандуючы ўсімі ўзброенымі сіламі. ||
ГЕРМАФРАДЬІТ, -a, М -дыце, мн. -ы, -аў, прым. гетманскі, -ая, -ае.
м. Арганізм, часцей жывёльны, які мае
ГЁТРЫ, -аў, адз. гетра, -ы, ж. Від цёплай
адзнакі абодвух полаў. || прым. гермафрадыцн, адзежы для ног, якая надзяваецца паверх абу-ая, -ае.
тку i заксывае ногі ад шчыкалатак да каленяў.
ГЕРМАФРАДЫТЬІЗМ, -у, м. Наяўнасць || прым. гетравы, -ая, -ае.
адзнак абодвух полаў у адным арганізме (чаГЕТЭРАГЁННЫ, -ая, -ае. Разнародны па
лавека, жывёлы). || прым.гермафрадытны,-ая, сваім складзе або паходжанні частак; проціл.
-ае.
гамагенны.
ГЕРМАШЛЁМ, -а, мн. -ы, -аў, м. ГерГЕІПЗФТ, -у, М -фце, мн. -ы, -аў, м.
метычны шлем лётчыкаў i касманаўтаў.
(разм. уст.). Спекуляцыйная, выгадная здзеГЕРМЕТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; лка.
-зуй; -заваны; зак. i незак., што. Зрабіць
ГІБЕЛЬ, -і, ж. 1. Знішчэнне, разбурэнне,
(рабіць) герметызацыю чаго-н.
смерць (пры катасірофе, стыхійным бедстве i
ГЕРМЕТЫЗАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Забес- пад.). Г. касмічнага карабля. 2. чаго. Незлічопячэнне непранікальнасці сцен i злучэнняў нае мноства, колькасць (разм.). Летам г. рачаго-н. (памяшканняў, апаратаў i пад.) для боты ў сялян.
вадкасцей i газаў. || прым. герметызацыйны, ГІБЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Які вядзе да гібслі (у
-ая, -ае.
1 знач.), пагражае гібеллю. Г. крок. || наз.
ГЕРМЕТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Непранікальны пбельнасць, -і, ж.
для вадкасцей i газаў. || наз.герметычішсць,-і,
ПБЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.). Паж.
кутаваць, гаравадь ад нястачы, бязмэтнага
ГЕРОІКА, -і, ДМ -роіцы, ж. Гераічны жыцця i пад. Г. у галечы. || наз.гібенне,-я, н.
змест, гераічны бок чыёй-н. дзейнасці. Г. наГІБЮ, -ая, -ае. 1. Які лёгка гнецца i
шых дзён.
разгінаецца; пругкі. Г. дубец. 2. перан. Багаты
ГЕРОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Храбры, сама- адценнямі, выразны (пра голас, харахтар i
адданы чалавек, які зрабіў, робіць подзвігі. Г. пад.). Г. голас. 3. перан. Здольны ўмела i хутка
Вялікай Айныннай вайны. Г. працы. 2. Галоўная рэагаваць на пэўныя ўмовы, абставіны,
дзеючая асоба літаратурна-мастацкага твора. прызвычайвацца да ix. Гібкая палітыка. || наз.
Г. рамана. 3. чаго. Асоба, што ўвасабляе ў пбілсць, -і, ж.
сабе характэрныя рысы эпохі, асяроддзя. Г.
ГІБЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Пра мясцонашага часу. 4. каго-чаго. Чалавек, які чым-н. васцы якая пагражае гібеллю. Пблае месца. 2.
вылучыўся, які з'яўляецца прадметам захаБезнадзейны, які не абяцае нічога добрага.
плення. Г. дня. O Герой Беларусі — вышэй- Гіблая справа.
шая ўзнагарода Рэспублікі Беларусь. Герой
llbÓH, -a, мн. -ы, -аў, м. Невялікая чалаСавецкага Саюза — ганаровае званне, якое векападобная малпа, якая жыве ў Паўднёвапрысвойвалася ў СССР за выключную доблесць i гераізм. Герой Садыялістычнан Усходняй Азіі.
ПБРЫД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. АрПрацы — ганаровае званне, якое прысвойвалася ў СССР за выдатныя дасягненні ў галіне ганізм, атрыманы шляхам гібрыдызацыі. ||
народной гаспадаркі i культуры. Горад-ге- прым.гібрыдны,-ая, -ае.
ПБРЫДЫЗАЦЫЯ, -і, ж. Скрыжаванне
рой — ганаровае званне, прысвоенае гарадам, насельнііггва якіх праявіла асаблівы ге- арганізмаў, разнародных у спадчынных
раізм у гады Вялікай Айчыннай вайны. Крэ- адносінах.
ПГАНТ, -a, М -нцс, мн. -ы, -аў, м. 1.
пасць-герой — ганаровае званне, прысвоенае
Брэсцкай крэпасці. || ж. герашя, -і, мн. -і, Істота, расліна незвычайна вялікіх памераў,
-раінь. O Маці-гераіня — ганаровае званне, велікан. Слон-г. Пганты навукі (перан.: пра
прысвоенае жанчыне — маці, якая выхавала выдатных вучоных, мысліцеляў). 2. Вялікае
не менш як 10 дзяцей. || прым. геройскі, -ая, па размаху i значэнню прадпрыемства. Заводг.
-ае (да 1 знач.). Г. ўчынак.
ПГАНТАМАНІЯ, -і, ж. Імкненне да
ГЕРОЙСТВА, -а, н. Геройскія паводзіны.
практычна неапраўданага стварэння чаго-н. у
Праявіць г.
ГЕРЦ, -а, м. Адзінка частаты перыядыч- вялікім маштабе.
ПГАНЦН, -ая, -ае. 1. Вельмі вялікі паменага працэсу.
ГЁРЦАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Тытул вышэй- рам. Гіганцкая ліпа. Ісці гіганцкімі крокамі (пешага дваранства або ўладарных князёў у ран.: робячы вялікія поспехі). 2. Выключны
краінах Заходняй Еўропы, a таксама асоба, па сіле, важнасці. Г. размах будоўлі. Пганцкія
якая мае гэты тытул. || ж. герцагіня, -і, мн. -і, поспехі ў асваенні космасу.
ППЁНА, -ы, ж. 1. Раздзел медыцыны, які
-гінь. || прым.герцагсжі,-ая, -ае.
ГЁРЦАГСТВА, -а, н. Феадальная дзяржава вывучае ўмовы захавання здароўя, a таксама
сістэма мер, накіраваная на падтрыманне
на чале з герцагам.
ГЕСТАПА, нескл., н. Тайная дзяржаўная чысціні, здароўя. Г. працы. Г. харчавання.
паліцыя ў фашысцкай Германіі. || прым. ге- Асабістая г. 2. перан. Забеспячэнне ўмоў, якія
захоўваюць нармальны экалагічны стан
стапаўскі, -ая, -ае.
ГЕСТАПАВЕЦ, -паўца, мн. -паўцы? -паў- раслінных i жывёльных арганізмаў, навакольцаў, м. Супрацоўнік гестапа. || ж. гестапаўка, нага асяроддзя. Г. лесу. Г. водных басейнаў. ||
прым.гігіешчны,-ая, -ае.
-і, ДМ -паўцы, мн. -і, -павак.
ППЕНІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ГЁСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Адразная частка блузкі, сукенкі, сарочкі, якая Спецыяліст у галіне гігіены.
ППЕНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. гігіена. 2. Які
закрывае верх грудзей i спіны. Сукенка на геадпавядае нормам гігіены. Гігіенічнае адзенне.
стцы.
ГЁТА, нескл., н. У некаторых краінах; асо- || наз.гігіешчнасць,-і, ж. (да 2 знач.).
ПГРА... Першая частка складаных слоў са
бныя кварталы горада, выдзеленыя для
пражывання дыскрымінаваных расавых ці знач. які мае адносіны да вільгаці, да вільгорэлігійных груп насельніцтва. Негрыцянскія г. тнасці, напр. гігравата, гіграметрычны.
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ПГРАСКАПІЧНЫ, -ая, -ае. Здольны
паглынаць вільгаць з навакольнага асяроддзя.
Пграскапічная вата. \\ наз. гіграскапічнасць, -і,
ж.
ПД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Чалавек,
які суправаджае турыстаў i знаёміць ix са славутымі мясцінамі горада, края. 2. Даведнік
для турыстаў (уст.). || прым.гідаўскі,-ая, -ае.
ГІДРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. У старажытнагрэчаскай міфалогіі: шматгаловая змяя, у
якой замест адсечаных галоў вырасталі новыя. 2. Дробная бесхрыбетная жывёліна, прэснаводны паліп са шчупальцамі вакол рота.
ПДРА... Першая частка складаных слоў,
якая паказвае на адносіны да вады, воднай
энергіі, напр. гідраагрэгат, гідраавіяцыя,
гідрабіялогія, гідрадынаміка.
ПДРАВЎЗЕЛ, -зла, мн. -злы, -злоў, мн.
Комплекс гідратэхнічных збудаванняў, устройстваў. Энергетычны г. || прым. гідравузлавы, -ая, -ое.
ПДРАГРАФІЯ, -І, Ж. Раздзел гідралогіі,
які займаецца апісаннем i вывучэннем вод
зямной паверхні. || прым.гідраграфічны,-ая,
-ае.
ПДРАКАСЦІОМ, -а, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяльны касцюм для работы пад вадой.
Г. вадалаза.
ПДРАЛОПЯ, -і, ж. Навука, якая займаецца вывучэннем воднай прасторы Зямлі i руху
вады ў прыродзе. || прым.гідралагічны,-ая,
-ае.
ПДРАПОНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Вырошчванне раслін без грунту на штучных пажыўных растворах. || прым.гідрадонны,-ая, -ае.
ПДРАПЎЛЬТ, -a, М -льце, мн. -ы, -аў, м.
Апарат (бак з ручной помпай) для палівання,
апырсквання i афарбоўкі.
ПДРАСАМАЛЁТ, -а, М -лёце, мн. -ы, -аў,
м. Самалёт, прыстасаваны ддя пасадкі на ваду
i ўзлёту з вады. || прым. гідрасамалётны, -ая,
-ае.
ПДРАСТАНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Toe,
што i гідраэлектрастанцыя.
ПДРАТ^ХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Галіна
навукі i тэхнікі, якая займаецца выкарыстаннем водных рэсурсаў у народнай гаспадарцы i
рэгуляваннем ix дзеянняў. || прым. гідратэхшчны, -ая, -ае.
ПДРАЎЛІКА, -І, ДМ -ЛІЦЫ, Ж. Навука аб
законах i руху вадкасцей i аб спосабах
практычнага прымянення гэтых законаў. ||
прым.гідраўлічны,-ая, -ае. Г. прэс.
ПДРАЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ, -і, мн. -і,
-цый, ж. Элеюрастанцыя, якая выкарыстоўвае энергію падаючай вады для выпрацоўкі
электраэнергіі.
ПДРОЛІЗ, -у, м. (спец.). Рэакцыя абменнага раскладання злучэнняў з вадой. || прым.
гідролізны, -ая, -ае.
ПЁНА, -ы, мн. -ы, гіен, ж. Драпежнае
млекакормячае паўднёвых краін, якое харчуецца мярцвячынай. Сямейства гіен. || прым.
гіенавы, -ая, -ае.
ПЗ, -а / -у, м. (разм.). 1. гл. гізаваць. 2. -а,
мн. -ы, -аў. Вялікая муха, самка якой жывіцца кроўю жывёлы i чалавека; сляпень. Г. напаў на скаціну.
ПЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; незак.
(разм.). Імкліва бегаць, ратуючыся ад укусаў
гіза (у 2 знач.). Каровы гізуюць. || наз. гіз, -у,
м.
ГІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Утвараць прарэзлівыя, адрывістыя гукі,
ускрыкваць. U аднакр.гікнуць,-ну, -неш, -не;
-ні. || наз. пканне, -я, н. i гік, -у, м.
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ПСГАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб будове i
ці з'явы. || прым. гіпербалічны, -ая, -ае.
развіцці тканак чалавека i жывёлы. || прым.
2
ППЁРБАЛА , -ы, мн. -ы, -бал, ж. У матэ- гісталапчны. -ая, -ае.
ПСТАРЫЗМ, -у, м. Разгляд прадметаў i
матыцы: незамкнутая крывая з дзвюх галін,
якая ўтвараецца пры перасячэнні канічнай з'яў у ix гістарычным развіцці.
ГІЛЬДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. 1. У сярэ- паверхні плоскасцю. || прым.гіпербалічны,-ая,
ПСГАРЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. гісторыя. 2.
дневяковай Еўропе: аб'яднанне купцоў або -ае.
Які рэальна існаваў, не выдуманы. Г. факт. 3.
рамеснікаў, якія абаранялі інтарэсы сваіх члеППЕРТАНІЯ, -і, ж. (спец.). Хвароба, звя- Які адносіцца да часу, ад якога захаваліся рэнаў. 2. У дарэвалюцыйнай Расіі: адзін з разчавыя помнікі (напр. рукапісы); проціл.
радаў, на якія падзялялася купецтва ў залеж- заная з павышэннем крывянога ціску. || прым. дагістарычны.
Пстарычная эпоха. 4. Выключнасці ад маёмаснага стану. Купец другой гіпертанічны, -ая, -ае.
ППЕРТОНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм). на важны, які ўвайшоў у гісторыю. Пстарыгільдыі. 3. Увогуле саюз, аб'яднанне. Г. літачныя рашэнні. || наз.гістарычнасць,-і, ж. (да 1
Чалавек, які хварэс гіпертанічнай хваробай.
ратараў. || прым.гільдзейскі,-ая, -ае.
ППЕРТРАФІРАВАНЫ, -ая, -ае (кніжн). знач.). Г. мастацкага твора.
ГІЛЬЗА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Металічная
ПСГАРЫЯГРАФІЯ, -І, Ж. 1. Навука аб
трубка для кулі, снарада з дном, у адтуліну Які падвергся гіпертрафіі.
ППЕРТРАФІРАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., развіцці гістарычных ведаў i аб метадах
якога ўстаўляецца капсуль. 2. Папяровая трубачка, якую набіваюць тытунём пры вырабе -руецца; зак. i незак. (кніжн.). Падвергнуцца гістарычнага даследавання. 2. Сукупнасць
гістарычных даследаванняў, прысвечаных
(падвяргацца) гіпертрафіі.
папярос. || прым.гільзавы,-ая, -ае.
ППЕРТРАФІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; якому-н. перыяду ці праблеме. Г. Вялікага
ПЛЬЯЦІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. Прылада
Літоўскага. || прым. гісгарыядля пакарання смерцю шляхам адсякання га- -руй; -раваны; зак. i незак. (кніжн.). Падвер- княства
графячны, -ая, -ае.
лавы асуджанага. || прым. гільяцднны, -ая, -ае. гнуць (падвяргаць) гіпертрафіі.
ПСТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст у
ГШЕРТРАФІЯ, -і, ж. (кніжн.). Хваравітае
ПЛЬЯЦШАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
-нуй; -наваны; зак. i незак., каго. Пакараць павелічэнне аб'ёму якога-н. органа цела. Г. галіне гісталогіі.
ПСТОРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Вучоны,
сэрца. || прым.гіпертраф'ічны,-ая, -ае.
(караць) на гільяціне.
ПМН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Урачыстая пеППНАТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; даследчык у галіне гісторыі. 2. Выкладчык
сня, прынятая як сімвал дзяржаўнага або -зуй; незак., каго (што). Прыводзшь у стан гісторыі як вучэбнага прадмета.
ПСТОРЫЯ, -і, ж. 1. Рэчаіснасць у яе разсацыяльнага адзінства. Дзяржаўны г. Беларусі. гіпнозу.^ || зак. загішштызаваць, -зую, -зуеш,
2. Увогуле — хвалебная песня або музычны -зуе; -зуй; -заваны. || наз.гіпнатызаванне,-я, віцці i руху. Законы гісторыі. 2. Навука аб
развіцці чалавечага грамадства. Г. старажыттвор у гонар каго-, чаго-н. Г. працы. Г. міру i н. i гіпшітызацыя, -і, ж.
нага свету. Г. сярэдніх вякоў. 3. Ход развіцця,
свабодзе.
ППНАТЫЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецы- руху чаго-н. Г. раслін. Г. знешняга гандлю. Г.
ПМНАЗІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Ву- яліст па гіпнозу, які валодае здольнасцю
чань гімназіі. || ж.гімназістка,-і, ДМ -тцы, гіпнатызаваць. || прым.гіпнатызёрскі,-ая, -ае. хваробы. 4. Сукупнасць фактаў i падзей, што
адносяцца да мінулага жыцця; мінулае, якое
мн. -і, -так. || прым.гімназісцкі,-ая, -ае.
ППНАТЬІЗМ, -у, м. З'ява, якая адносіцца
ПМНАЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. Агульнааду- да гіпнатызавання, да гіпнозу; майстэрства захавалася ў паняцці людзей. Народныя вясельныя абрады ўжо сталі гісторыяй. 5. Раскацыйная сярэдняя навучальная ўстанова. гіпнозу. || прым.гіпнатычны,-ая, -ае.
каз, апавяданне пра што-н. Дзеці любяць слуЖаночая г. || прым.гімназічны,-ая, -ае.
ППНОЗ, -у, м. Асаблівы стан частковага, хаць займальныя гісторыі. б. Здарэнне, выпаПМНАСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. няпоўнага сну, які выклікаецца ўнушэннем i
Спартсмен, які займаецца гімнастыкай. || ж. суправаджаецца падпарадкаваннем таму, хто дак, пераважна непрыемныя. Трапіць у сумную гісторыю. Вось дык г.! \\ прым. гістарычны,
гімнастка. -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ўнушае, a таксама сам спосаб такога ўнушэнПМНАСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Сістэма ня. Быць у стане гіпнозу. Лячыць гіпнозам. || -ая, -ае (да 1, 2, 3 i 4 знач.).
ПТАРА, -Ы, МН. -Ы, -тар, ж. Струнны
практыкаванняў для фізічнага развіцця ар- прым.гіпнатычны,-ая, -ае.
шчыпковы музычны інструмент з корпусамганізма. || прым.гімнастычны,-ая, -ае.
ППОТЭЗА, -ы, мн. -ы, -тэз, ж. (кніжн.). рэзанатарам у выглядзе васьмёркі i доўгім
ПМНАСЦЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак,
Навуковае меркаванне, якое прыводзіцца для
ж. Верхняя сарочка са стаячым каўняром, тлумачэння тых ці іншых з'яў i патрабуе пра- грыфам. || прым.гітарны,-ая, -ае.
ПТАРЬ&СТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
прынятая як ваеннае форменнае адзенне.
веркі на вопыце, перш чым стаць навуковай
Музыкант, які іірае на гітары. || ж. гітарыстПНЕКАЛОПЯ, -і, ж. Навука, якая выву- тэорыяй.
ыі, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. гітарысцчае анатамафізіялагічныя асаблівасці жаноППС, -у, м. 1. Вапнавае мінеральнае рэ- кі, -ая, -ае.
чага арганізма, жаночыя хваробы i ix лячэнчыва
белага
ці
жоўтага
колеру.
Пласт
гіпсу.
2.
ГІЦАЛЬ, -цдя, мн. -цлі, -цляў, м. 1. Той,
не. || прым.гінекалагічны,-ая, -ае.
Скулыпурны злепак з такога рэчыва. 3.
ПНЕКОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст Хірургічная павязка з такога рэчыва. Нага ў хто знімае скуры з забітых жывёл; скуралуп (у
1 знач.; уст., абл.). 2. Свавольнік, гарэза
па гінекалогіі.
(разм.) Ах, ты г.! 3. Вешалка ў верхняй воГІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; гінь; незак. 1. гіпсе. || прым.гіпсавы,-ая, -ае.
ППСАВАЦЬ,
-сую,
-суеш,
-суе;
-суй;
-сапратцы. Г. трэба прышыць.
t
Падвяргацца знішчэнню, гібелі. Г. ad кулі.
ГІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. Вузкая
Расліны гінуць ad марозу. 2. перан. Рушыцца, ваны; незак., што (спец.)- 1. Накладваць
гіпсавую
павязку.
Г.
нагу.
2.
Насычаць
ці
i доўгая спартыўная шлюпка з нізкімі барне адбывацца (пра планы, намеры i пад.). Гіне
ўгнойваць
гіпсам.
Г.
глебу.
||
зак.
загіпсаваць,
тамі.
мая надзея на паездку. || загінуць, -ну, -неш,
-сую, -суеш; -суе; -суй; -саваны (да 1 знач.).
ПЯЦЬШТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
-не; загінь.
||
наз.
гіпсжванне,
-я,
н.
Травяністая расліна сямейства лілейных з
ППА..., прыстаўка. Утварае назоўнікі i
n
n
t
ó
P
,
-у,
м.
Карункавая
тканіна
з
выгтупрадаўгаватымі вузкімі лістамі i пахучымі
прыметнікі са знач. недасягнення мяжы, нормы, напр. гіпавітаміноз, гіпасакрэцыя, гіпа- клым узорным малюнкам. Ц прым. гіпюравы, кветкамі, сабранымі ў суквецце. 2. Мінерал
-ая,
-ае.
чырвонага ці залаціста-аранжавага колеру. ||
тэрапія, гіпагенны.
ІІРА, -ы, мн. -ы, rip, ж. 1. Металічны груз прым. гіяцынтжвы, -ая, -ае.
ППАПАТАМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
пэўнай вагі, які выкарыстоўваецца ў якасці
ГЛАБАЛЬНЫ, -ая, -ае. Усеагульны, які
бегемот.
ППАТАНІЯ, -і, ж. (спец.|. Паніжэнне меры пры важанні i ў якасці прылады для ахоплівае ўвесь зямны шар, увесь свет. Пракрывянога ціску. || прым. гіштйпчны, -ая, -ае. практыкаванняў у цяжкай атлетыцы. 2. Ві- блема чыстай вады набыла г. характар. O
сячы груз для рэгуліроўкі або прывядзення ў Глабальная ракета — ракета, якая можа даПпатанічная хвароба.
ППАТОНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Ча- рух механізма. Гадзіннік з гірамі. || прым. ставіць баявы зарад у любое месца зямнога
гіравы, -ая, -óe.
шара. || наз. глабалымсць, -і, ж.
лавек, які хварэе гіпатанічнай хваробай.
ГЛАВА, -ы, мн. главы i (з ліч. 2, 3, 4)
ПРАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. Цяжхаатлет, які
ППАТЭНУЗА, -ы, мн. -ы, -нуз, ж. У матэматыцы: старана прамавугольнага трохвуголь- займаецца гімнастычнымі практыкаваннямі з главы, глаў, ж. Раздзел кнігі, артыкула. Г.
аповесці.
гірамі.
ніка, якая ляжыць насупраць прамога вугла.
ГЛАГОЛІЦА, -ы, ж. Адна з дзвюх стараПРАСКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор у
ППАТЭТЬІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн). Заснаваны на гіпотэзе, магчымы. Гтатэтычная ду- выглядзе вярчальнага цела на вертыкальнай славянскіх азбук. || прым. глагалічны, -ая, -ае.
восі, які служыць для падтрымлівання ў стане Глагалічнае пісьмо.
мка. || наз.гіпатэтычнасць,-і, ж.
ГЛАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i прасаППЕР..., прыстаўка. Утварае назоўнікі i раўнавагі якіх-н. прадметаў. Ваўчок зроблены
вальны'.
прыметнікі са знач. перавышэння мяжы, но- na прынцыпу гіраскопа. || прым. гіраскшпчны,
рмы, напр. гіпервітаміноз, гіпергук, гіпергу- -ая, -ае.
ГЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; гладзь;
кавы, гіперінфляцыя, гіперінфляцыйны, гіпер- ПРЛЙНДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -аў, ж. -джаны; незак. 1. каго-што. Лёгка праводзіць
комплексны, гіперпластычны.
Кветкі i зеляніна, сплеценыя ў выглядзе шы- рукой па чым-н. Г. na галоўцы (таксама пеППЁРБАЛА1, -ы, мн. -ы, -бал, ж. Ма- рокай істужкі, a таксама арнамент такой фо- ран.: патураць каму-н.). Г. супраць шэрсці
стацкі прыём, заснаваны на перабольшанні рмы. Г. з дзеразы. \\ прым.гірляцдны,-ая, -ае. (таксама перан.: гаварыць ці рабіць каму-н.
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ГЛЕЙ, -ю, м. Вязкі асадак з мінеральных
наперакор). 2. Toe, што i прасаваць . || зак.
пагладзіць, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны. || наз. або арганічных рэчываў на дне вадаёмаў. ||
гладжанне, -я, н.
прым. глеевы, -ая, -ае.
ГЛАДЗЬ1, -і, ж. Роўная паверхня воднай
ГЛЁЙЮ, -ая, -ае. Вязкі, ліпкі. Глейкая
прасторы. Г. мора.
гліна. || наз. глейкасць, -і, ж.
2
ГЛАДЗЬ , -і, ж. Спосаб вьшіывання шыГЛЕТЧАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
рокімі шчыльнымі шыўкамі.
ляднік. || прым. глетчарны, -ая, -ае.
ГЛАДКА... Першая частка складаных слоў
ГЛІНА, -ы, ж. Асадкавая горная парода,
са знач. гладкі (у 1 i 3 знач.), напр. гладка- якая пры злучэнні з вадой утварае цестападоскуры, гладкасценны, гладкашэрсны, гладка- бную масу, ужыв. для ганчарных вырабаў, бутвары.
даўнічых i скулыггурных работ. || прым.
ГЛАДКАСТВОЛЬНЫ, -ая, -ае. 3 гладкім, гліняны, -ая, -ае.
не наразным ствалом (у 2 знач.). ГладкаГЛШАЗЁМ, -у, м. Вокіс алюмінію, які
ствольнае ружжо.
прымяняецца ў тэхніцы для атрымання
ГЛАДЮ, -ая, -ае. 1. Роўны, без упадзін i алюмінію. || прым. гліназёмны, -ая, -ае.
выступаў. Г. стол. Гладкая пляцоўка. 2. перан.
ГЛІНАЗЁМІСГЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў
Просты, лёгкі для разумення (пра мову, сабе гліназём; з гліназёмам.
верш, думкі i пад.). Лектар гаварыў гладка
ГЛІНІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які ўтрымлівае ў
(прысл.). Г. стыль. 3. Сыты, адкормлены сабе гліну. Гліністыя глебы. 2. Колерам падо(разм.). Гладкія коні. Г. пан. || наз. гладкасць, бны на гліну. || наз. глшістасць, -і, ж.
-і, ж.
ГЛШТВЁЙН, -у, м. Гарачы напітак з чырГЛАДЫЁЛУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Дэка- вонага віна з цукрам i вострымі прыправамі.
ратыўная травяністая расліна з мечападоГЛІПТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Майстэрбнымі лістамі i вялікімі яркімі кветкамі ро- ства разьбы на каштоўных камянях. || прым.
знага колеру. || прым. гладыёлусны, -ая, -ае.
гліптьпны, -ая, -ае.
ГЛАДЬІШ, -а, мн. -ы, -оў; м. Збан без
ГЛІСЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Пласкадоннае
ручкі. Г. з квасам. || прым. гладышны, -ая, -ае.
быстраходнае маторнае судна, якое лёгка
ГЛАДЫЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. У ста- слізгаціць па воднай паверхні. || прым. глісеражытным Рыме: барэц з рабоў або ваеннапа- рны, -ая, -ае.
лонных, які змагаўся на арэне цырка з другім
ГЛІСНІК, -у, м. Расліна сямейства складатакім барцом або дзікім зверам. || прым. гланакветкавых, высушанае насенне якой скарыдыятарскі, -ая, -ае.
ГЛАЗЁТ, -у, М -зеце, м. Парча з каляровай стоўваецца як глістагонны сродак; цытвора. ||
шаўковай асновай i з тканымі залатымі ці ся- прым. гліснікавы, -ая, -ае.
ГЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -оў, м. 1. Чаррэбранымі ўзорамі. || прым. глазетавы, -ая,
вяк, які паразітуе ў арганізме чалавека або
-ае.
ГЛАЗЎРА, -ы, ж. 1. Шклопадобны сплаў, жывелы. 2. Пра худога чалавека (груб. разм.).
якім пакрываюць гліняную, фаянсавую i пад. || прым. глісны, -ая, -ае.
ГЛІСТАГОННЫ, -ая, -ае. Прызначаны
пасуду. 2. Густы цукровы сіроп, у якім вараць
садавіну i якім пакрываюць мучныя вырабы. || для выдалення глістоў (пра лякарства).
Глістагонныя сродкі.
прым. глазурны, -ая, -ае.
ГЛІЦЬІНІЯ, -і, ж. Паўднёвая павойная
ГЛАЗУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што. Пакрыць (-ываць) дэкаратыўная расліна сямейства бабовых з
глазурай (у 1 знач.). Г. пасуду. || незак. гла- іронкамі пахучых кветак. || прым. гліцыніевы,
зуроўка, -і, ДМ -роўцы, ж. i глазуравжнне, -я, -ая, -ае.
ГЛІЦЭРЬІНА, -ы, ж. Бясколерная ман.
ГЛАМАЗДА, -ы, М -дзе, ж. (абл.). Пра сляністая вадкасць, якую атрымліваюць з
тлушчаў, ужыв. для медыцынскіх i тэхнічных
няўклюднага чалавека, пра нязграбную рэч.
ГЛАНДЫ, -аў, адз. гланда, ДМ -дзе, ж. мэт. U прым. глідэрынавы, -ая, -ае.
ГЛОБУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Мадэль зяПаднябенныя міндаліны. || прым. главдавы,
многа шара або нябеснай сферы, умацаваная
-ая, -ае.
ГЛАСАРЫЙ, -Я, МН. -І, -яў, м. Тлумача- на вертыкальнай падстаўцы. || прым. глобусны,
льны слоўнік устарэлых i малазразумелых -ая, -ае.
ГЛОСА, -ы, мн. -ы, глос, ж. (спец.). Тлуслоў пераважна да старажытных тэкстаў. ||
мачэнне незразумелага слова або выразу,
прым. гласарыевы, -ая, -ае.
ГЛАСНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. У дарэва- якое даецца на палях або ў самім тэксце сталюцыйнай Расіі: член гарадской думы, га- ражытных i сярэдневяковых рукапісаў. Глосы
ў скарынінскіх тэкстах.
радскі дэпугат.
ГЛОТАГЕНЁЗ, -у, м. (спец.). Працэс стаГЛАЎКОМА, -ы, ж. Хвароба вачэй,
выкліканая павышэннем ціску ўнутры вока. || наўлення чалавечай натуральнай гукавой
мовы. || прым. глотагенезны, -ая, -ае.
прым. гліўкомны, -ая, -ае.
ГЛОТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
ГЛЁБА, -ы, мн. -ы, глеб, ж. 1. Верхні слой
зямной кары. Гліністая г. 2. перан. Аснова, Частка стрававальнага тракту — мышачная
апора. Падрыхтаваць глебу для перагавораў. 0 трубка, якая злучае поласць pora са стрававоВыбіць глебу з-пад чыіх ног — прымусіць пе- дам. 2. Toe, што i горла (у 1 знач.; разм.).
Схваціць за глотку. Драць глотку (крычаць
раканацца ў беспадстаўнасці чаго-н.; пазбавіць упэўненасці ў чым-н. На глебе чаго, у моцна i без толку). || прым. глотачны, -ая, -ае.
знан. прыназ. з Р — па прычыне. Захворванне ГЛУЗД, -у, мн. -ы, -оў, м. (разм.)- Розум,
на нервовай глебе. \\ прым. глебавы, -ая, -ае (даразвага; мазгі. Варочаць глуздамі. 0 3 глуэду
з'ехаць (разм.) — страціць розум, звар'яцець.
1 знач.).
ГЛУМ, -у, м. 1. гл. глуміць. 2. Пра што-н.
ГЛЕБАЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы, -наўпапсаванае, марна страчанае. Многа сена пайцаў, м. Спецыяліст у галіне глебазнаўства.
ГЛЕБАЗНАЎСГВА, -а, н. Навука, якая шло ў г.
займаецца вывучэннем саставу i якасці глебы
ГЛУМІЦЦА,
глумлюся,
глумішся,
(у 1 знач.). || прым. глебазнаўчы, -ая, -ае.
глуміцца; незак. (разм.). 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
ГЛЁДЖАННЕ, -я, н.: пушгг гледжання — Марна традіцца, псавацца. Цяжка глядзець,
тое, што i пункт погляду (гл. погляд).
як глуміцца дабро. 2. з каго-чаго. Здзекаваіша,
ГЛЁІСТЫ, -ая, -ае. 1. Пакрьггы глеем, які кпіць, насміхацца. Г. t з дзіцяці. || зак.
змяшчае многа глею. Глеістае дно возера. 2. зглуміцца, зглуміцца; зглумлены (да 1 знач.)- ||
Вязкі. Глеістая дарога. || наз. глеістасць, -і, ж. наз. глум, -у, м. i глунпенне, -я, н.
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ГЛУМІЦЬ, глумлю, глуміш, глуміць; незак., што (разм.). Марна традіць, псаваць. Г.
дабро. || зак. зглуміць, зглумлю, зглуміш,
зглуміць; зглумлены. || наз. глум, -у, м. i глумленне, -я, н.
ГЛЎПСТВА, -а, н. 1. Што-н. нязначнае,
дробязнае. He варта гаварыць пра г. 0 Вярзці
глупства (разм. неадабр.) — гаварыць недарэчнасці.
ГЛУХАВАТЫ, -ая, -ае. Часткова пазбаўлены слыху; які недачувае.
ГЛУХАНЕМАТА, -ы, ДМ -маце, ж. Адсутнасць слыху i здольнасці гаварыць.
ГЛУХАНЯМЬІ, -ая, -ое. Пазбаўлены слыху
i здольнасці гаварыць.
ГЛУХАТА, -ы, ДМ -хаце, ж. Поўная адсутнасць або частковы недахоп слыху.
ГЛУХІ, -ая, -ое. 1. Пазбаўлены слыху. Г.
чалавек. Падручнікі для глухіх (наз.). 2. перан.,
да чаго. Неспагадлівы, раўнадушны. Г. да чужых патрэб. 3. Прыглушаны, невыразны. Г.
трэск. Піяніна гучыць глуха (прысл.). 4. Густы,
цёмны, непралазны. Г. лес. 5. Ціхі, які знаходзіцца ў глушы; пустынны. Г. завулак. 6.
перан. Позні. Глухая восень. Глухая поўнач. 7.
Без адтулін, суцэльны. Глухая сцяна. O Глухі
зычны — які вымаўляецца без удзелу голасу
(спец.).
ГЛУХМЁНЬ, -і, ж. (разм.). Глуш. Лясная г.
Жыць у глухмені.
ГЛЎХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; глух, глухла;
-ні; незак. 1. Станавіцца глухім (у 1 знач.). 2.
Заціхаць, слабець, знікаць. Шум глухне. Mamop глухне (перастае працаваць). 3. ( 7 / 2 ас.
не ўжыв.). Дзічэць, зарастаць пустазеллем.
Цыбуля без догляду глухне ад травы. 4. перан.
Паступова слабець або знікаць. Пачуцці з часам глухнуць. || зак. заглухнуць, -не; заглух,
-хла (да 2, 3 i 4 знач.) /' аглухнуць, -ну, -неш,
-не; аглух, -хла; -ні (да 1 знач.).
ГЛУШ, -ы, ж. 1. Густа парослы ўчастак
лесу. Лясная г. 2. Аддаленае ад паселішчаў
месца, захалусце. Жыву ў глушы, далёка ад горада. У такую г. аўтобусы не даходзяць. 3.
Позняя, глухая пара. У такую г. людзі адпачываюць.
ГЛУШЬІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, 1. Прыстасаванне для змяншэння сілы гуку рухавіка,
механізма i пад. (спец.). 2. перан. Той, хто
глушыць (у 3 знач.), падаўляе што-н. Глушыцель крытыкі.
ГЛУШЬІЦЬ, глушу, глушыш, глушыць;
незак., каго-што. 1. Перашкаджаць слухаць.
Розныя шумы глушылі прамову i нічога не было
чуваць. 2. Рабіць нячутным, заглушаць. Г. радыё. 3. He даваць расці, перашкаджаць развіццю чаго-н. Крапіва глушыла буракі. Г.
ініцыятыеу (перан.). 4. Моцным ударам аглушаць, пазбаўляць прытомнасці. Г. рыбу. 5.
Выключаць (матор, машыну i пад.). /. матор.
6. Вельмі многа піць чаго-н. (пераважна алкагольнага; разм.). Г. гарэлку. || зак. заглушыць»
-глушу, -глушыш, -глушыць; -глушаны (да 1,
2, 3 i 5 знач.) / аглушыць, аглушу, аглушыш,
аглушыць; аглушаны (да 4 знач.). || наз.
глушэнне, -я, н. (да 4 знач.).
ГЛУШ^Ц, -шца, мн. -шцы, -шцоў, м. 1.
Вялікая лясная птушка сямейства цецерукоў.
2. Глухі чалавек (разм.). || прым. глушцовы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ГЛЫБ, -і, ж. Toe, што i глыбіня (у 2
знач.).
ГЛЬІБА, -ы, мн. -ы, глыб, ж. Вялікі кавалак, абломак цвёрдага рэчыва. Г. лёду. || прым.
глыбавы, -ая, -ае (спец.). Г. россып.
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ГЛЫ—THE
ГЛЫБАКА... (гл. глыбока.) Першая частка складаных слоў; ужыв. замест «глыбока...», калі націск у другой частцы слова
падае на першы склад, напр. глыбакаводны,
глыбакадонны, глыбакадумны.
ГЛЫБАКАВОДЦЗЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Высокі ўзровень вады ў рацэ, вадаёме.
ГЛЫБАКАВОДНЫ, -ая, -ае. 1. Паўнаводны, глыбокі, па якім могуць хадзіць судны.
Глыбакаводная рака. 2. Які жыве або знаходзіцца на глыбіні ў вадзе. Глыбакаводная
фауна. || наз. глыбакаводнасць, -і, ж.
ГЛЫБАКАДЎМНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны
глыбокіх думак; удумлівы. Г. паэт. 2. Сур'ёзны, засяроджаны. Г. выгляд. || наз. глыбакадумнасць, -і, ж.
ГЛЫБАКАСНЁЖЖА, -а, мн. -ы, -аў, н.
(спец.). Зімовы час глыбокіх снягоў.
ГЛЫБЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
Станавіцца больш глыбокім. || зак. паглыбець,
-ее.
ГЛЫБІНЙ, -'i, мн. глыбші, -бшь, ж. 1.
Адлегласць ад паверхні да дна або ад якога-н.
месца ў напрамку да нізу. / . возера. 2. чаго.
Прастора ўнутр ад мяжы, ад краю чаго-н. У
глыбіні лесу. 3. перан., чаго. Сіла, ступень праяўлення чаго-н.; змястоўнасць. Г. пачуцця. Г.
думак. 0 Да глыбіні душы — вельмі моцна
крануць, уразіць. У глыбіні душы — пра пачуцці, перажыванні людзей, скрытыя ад
іншых. У глыбіні вякоў — у далёкім мінулым.
|| прым. глыбІнны, -ая, -ае. Глыбінная бомба
(супраць падводных лодак). Глыбінная вёска
(якая знаходзіцца далёка ад цэнтра).
ГЛЫБІНЯМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
для вымярэння глыбіні адтулін пазоў, вышыні выступаў у дэталях машын.
ГЛЫБОКА... (а таксама глыбака...) Першая частка складаных слоў са знач.: 1) які
знаходзіцца глыбока, на вялікай глыбіні (у 1
знач.), яхі ўдаецца ў глыбіню, напр. глыбоказалягальны,
глыбокапрамярзальны,
глыбокарыхліцель, глыбокаўрэзаны; 2) які знаходзіцца глыбока (у 2 знач.), напр. глыбокаразмешнаны (раён); 3) глыбокі (у 4 знач.),
напр. глыбокапаважаны, глыбокашаноўны.
ГЛЫБОКАПАВАЖАНЫ, -ая, -ае. Вельмі
шаноўны (ужыв. пры ветлівым афіцыйным
звароце).
ГЛЫБОЫ, -ая, -ае. 1. Які мае вялікую
глыбіню (у 1 знач.). Глыбокая яма. Рыба плавала глыбока (прысл.). 2. Які знаходзіцца ў
глыбіні (у 2 знач.) чаго-н., аддалены. Г. тыл.
3. перан. Недаступны, скрыты. Глыбокая тайна. 4. перан. Які валодае глыбінёй (у 3 знач.),
моцны, поўны. Глыбокія пачуцці. Глыбокія
думкі. 5. Які дасягнуў высокай ступені праяўлення, мяжы ў сваім развіцці. Глыбокая старасць. Глыбокая ноч.
ГЛЫНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ні; зак., што i без дап. 1. гл. глытаць.
2. Перакусіць або выпіць (разм.). Глыні трохі
перад адыходам. 0 Глынуць ropa (слёз)
(разм.) — перанесці многа цяжкасцей.
ГЛЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагошто i без дап. Пры дапамозе мышцаў горла
праштурхоўваць што-н. праз сірававод. Г.
ежу. Г. кнігі (перан.: прагна i без разбору чытаць). Г. слёзы (перан.: старацца стрымаць
слёзы). Г. паветра (уцягваць у сябе). Г. словы
(псран.: гавасыць хутка i неразборліва). ||
аднакр. глытнуць -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуш»; -ні. || наз. глытанне, -я, н. || прым.
глытальны, -ая, -ае.
ГЛЫТОК, -тка, мн. -тк'і, -ткоў, м. 1. Аанаразовы рух мускулаў глытальных мышцаў

пры глытанні. Выпіць за деа глыткі. 2. Колькасць вадкасці, якая глытаецца за адзін раз.
Г. вады.
ГЛІОГА, -і, ДМ глюзе, мн. -і, глюг, ж.
(разм.). Дзюба ў драпежнай птушкі. Груган
звесіу глюгу.
ГЛЮГАСТЫ, -ая, -ае. 3 вялікай ппогай
або падобны на глюгу. / . арол. Г. нос. || наз.
глюгістасць, -і, ж.
ГЛЮКОЗА, -ы, ж. Вінаградны цукар, які
ўірымліваецца ў пладах раслін i жывёльных
арганізмах. || прым. глюкозны, -ая, -ае.
ГЛЯДАЧ, гледача, мн. гледачы, гледачоў,
м. Той, хто глядзіць на што-н., назірае за
чым-н. Тэатральны г. \\ ж. глддачка, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак. || прым. глядзельны, -ая,
-ае. Глядзельная зала.
ГЛЯДЗЁЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. глядач. 2.
Toe, што i аптычны (у 1 знач.)- Глядзельная
труба.
ГЛЯДЗЁЦЦА, -джуся, -дз'ішся, -дзіцца;
-дзімся, гледзіцсся, -дзяцца; -дзіся; незак. 1. у
што. Глядзець на сваё адлюсіраванне ў
чым-н. Г. ў люстэрка. 2. {1 i 2 ас. не ўжыв.).
Пра фільм, пастаноўку: з інтарэсам успрымацца. Спектакль глядзіцца з увагай. 3 . ( 7 / 2
ас. не ўжыв.). Пра рэч, прадмет: добра выглядадь, дэмансграваць свае лепшыя якасці.
Касцюм добра глядзіцца. \\ зак. паглядзецій,
-гляджуся, -глядзішся, -глядзіцца; -глядз'імся,
-гледзіцеся, -глядзяцца; -глядзіся (да 1 знач.).
ГЛЯДЗЁЦЬ, -джу, -дзіш, -дзшь; -дзім, гледзіце, -дзяць; -дз'і; незак. 1. на каго-што i ў
што. Накіроўваць позірк, каб убачьшь каго-,
што-н. Г. на неба. Г. на экран. Вокны глядзяць
у агарод (перан.: выходзяць на агарод). 2.
каго-што. Прысутнічаючы дзе-н. i разглядаючы, знаёмііша з кім-, чым-н. Г. спектакль.
Г. выстаўку карцін. 3. каго-што. Рабіць агляд,
абследаванне. Г. хворага. 4. каго-што, кагочаго, за кім-чым i ca злуч. «каб». Дагляддць,
турбавадца (разм.)- Г. дзяцей. Г. за парадкам.
Г., каб усё' было, як трэба. 5. на каго-што.
Браць прыклад з каго-н., лічыцца з кім-н. Г.
на старэйшых. He глядзі на лежабокаў. б. на
каго-што. Так ці інакш адносіцца да каго-,
чаго-н., мець сваю ацэнку. Г. на рэчы проста.
7. Віднецца, паказвацца адхуль-н. Беднасць
глядзела з кожнага кутка хаты. 8. глядзі(це)!
у знач. выкл. Выражае: 1) папярэджанне або
пагрозу. Глядзіце, не спазніцесяі; 2) здзіўленне,
спалох. Глядзі, што нарабіў гэты разбойнік!; 3)
ужыв. як знак спасылкі ў тэксце. Глядзі на~
ступную старонку. 9. гладз'і, 2 ас. адз. цяп.
глядзіш у знач. пабочн. Між тым, тым часам
(разм.). Глядзіш, i жніво надыдзе. За якую гадзіну, глядзіш. i грыбоў вядро. 10. 1 ас. цяп.
гляджу (глядзш) у знач. пабочн. Як выяўляецца (разм.). Глядоку, аўтобус ужо на прыпынку.
0 Воўкам глядзець (разм.) — таіць злосць на
каго-н. Глядзець з рук каго або чыіх (разм.
неадабр.) — не мсць самастойнасці, быць у
матэрыяльнай залежнасці ад каго-н. Глядзець
праўдзе ў вочы — чэсна i правільна ўсё
ўспрымаць. Глядзець праз пальцы (разм. неадабр.) — несур'ёзна ставіцца да каго-,
чаго-н., наўмысна не надаваць сур'ёзнай увагі
каму-, чаму-н. Глядзець смерці ў вочы —
быць у вялікай небяспецы. Як у вяду глядзеў
(разм.) — бьпшам наперад ведаў. || зак. пжглядзець -джу, -дз'іш, -дзіць; -дз'ім, -ледзіце,
-дзяць; -дзі (да 1, 2, 3, 4, 5, 6 знач.). || аднакр.
глянуць, -ну, -неш, -не; глянь (да 1, 3, 6 i 7
знач.).
ГЛЯК, -а, мн. -і, -оў, м. Нізкая гліняная
пасудзіна з выпуклымі бакамі i вузкім горлам.
|| памянш. глячок, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. ||
прым. глячны, -ая, -ае.
ГЛЙНЕЦ, -нцу, м. Бляск начышчанай або
адпаліраванай паверхні. Навесці г. (таксама

псрал.: канчаткова прывесці да ладу закончаную работу).
ГЛЯНЦАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цуецца; незак. Паддавацца глянцаванню.
ГЛЯНЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
-цаваны; незак., што (спец.). Пакрываць
глянцам. / . паперу. Г. абутак. || зак. наглянцаваць« -цую, -іхуеш, -цуе; -цуй; -цаваны. ||
наз. гляшцімнне, -я, н. i глянцоўка, -і, ДМ
-цоўцы, ж. || прым. глянцавальны, -ая, -ае.
ГЛЯНЦАВІТЫ, -ая, -ае. 3 глянцам, не матавы. Глянцавітая папера. || наз. глянцавітасць,
-і, ж.
ГЛЙНЦАВЫ, -ая, -ае. 3 наведзеным глянцам, бліскучы. Глянцавая паверхня.
ГЛЯЦЫЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па гляцыялогіі.
ГЛЯЦЫЯЛОПЯ, -і, ж. Навука пра леднікі, пра формы лёду, пра снежнае покрыва. ||
прым. гляцыялапчны, -ая, -ае.
ГМ, выкл. (разм.)- Выражае недавер'е, сумненне, іронію.
ГМАХ, -у, мн. -і, -аў, м. Вялікі i высокі
будынак.
ГНАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., гноіцца; незак. Выдзяляць гной. Рана гноіцца. || наз.
пшенне, -я, н.
ГНАІЦЬ, гнаю, гноіш, гноіць; незак., кагошто. 1. Прыводзіць у стан гніення. Г. дабро.
2. перан. Доўгі час трымаць каго-н. у невыносна цяжкіх умовах для жыцця. / . у турме. ||
зак. згшйць, згнаю, згноіш, згноіць; згноены.
|| наз. гнаенне, -я, н.
ГНАЙНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Гнойны нарыў, крыніца выдзялення гною. Разрэзаць г.
2. перан. Ачаг якой-н. шкоднай грамадскай
з'явы. || прым. гнаіішковы, -ая, -ае.
ГНАСЕАЛОПЯ, -і, ж. У філасофіі: тэорыя
пазнання. || прым. шасеалагічны, -ая, -ае.
ГНАЦЦА,
ганюся,
гонішся,
гонііша;
гнаўся, гналася; ган'іся; незак., за кім-чым. 1.
Бегчы следам, каб дагнаць або злавіць. Г. за
працгўнікам. 2. Імкнуцца да чаго-н., дамагацца каго-, чаго-н. Г. за модай. Г. за доўгім рублём.
ГНАЦЬ, ганю, гоніш, гонііхь; гнаў, гнала;
ган'і; незак. 1. каго-што. Прымушаць рухадца
ў якім-н. напрамку. Г. авечак. Г. звера (праследаваць). Г. лес па рацэ (сплаўляць). Паны
гналі людзей на работу (пад прымусам). 2.
каго-што. Прымушаць хутка рухацца, ехаць
на вялікай скорасці. Фурман гнаў каня. Г. машыну. 3. безас, што. Вельмі хутка расці. Бульбу гоніць у каліўе. 4. што. Здабываць пры
дапамозе перагонкі. Г. алей. 5. што. Рабіць,
пастаўляць хутка, у вялікай колькасці. Г. план.
Г. прадукцыю. 6. пш'і(це). Даваць (разм.). Гані
грошы. 7. безас. Пра панос (разм.)- Жывот
гоніць. || наз. гон, -у, м. (да 1 знач.; спец.) /
гонка, -і, ДМ -ніш, ж. (да 1, 2, i 4 знач.). Гон
звера. || прым. гонны, -ая. -ае (да 1 знач.;
спец.). Гонныя галубы.
ГНАЯВІК, гнаевіка, мн. гнаевш, гнаевікоў,
м. Жук, які жыве ў гнаі.
ГНАЯВЬІ гл. гной.
ГНЁВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.,
на каго-што i без dan. Быць у стане гневу,
абурацца. Г. на мужа.
ГНЁДЫ гл. гняды.
ГНЕЗДАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., гняздуецца; незак. Toe, што i гняздзіцца (у 1
знач.). Ц наз. гнездаванне, -я, н.
ГНЕЗДАВЫ гл. гняздо.
ГНЕЙС, -у, мн. -ы, -аў, м. Горная крышталічная парода, якая складаецца з кварцу,
палявога шпату i слюды. || прым. гнейсавы,
-ая, -ае.
ГНЁСІЦ / ГНЯСЦІ ; гняту, гняцеш, гняце;
гняцём, гнецяце, гнятуць; гняц'і; незак., кагошто i без dan. 1. Прыціскадь сваім цяжарам.
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2. перан. Выклікаць непрыемнае пачуцдё, мучыць. Думкі гнятуць мяне.
ГНЕУ, гневу, м. Пачуццё моцнага абурэння, злосці. Прыйсці ў г. Колькі гневу было за
крытыку.
ГНЁУНЫ, -ая, -ая. 1. Ахоплены гневам. Г.
адміністратар. 2. Злосны. Г. позірк.
ГНІДА, -ы, ДМ гн'ідзе, мн. -ы, гнід, ж.
Яйцо вошы. || прым. гшдны, -ая, -ае.
ГНІЁННЕ, -я, н. Працэс распаду арганічных рэчываў пад уздзсяннем мікраарганізмаў.
ГНІЛАСНЫ, -ая, -ас. Які выклікае гніенне, выраблены гнісннем. Гніласныя мікробы. Г.
пах. 1 наз. поласнасць, -і, ж.
ГНІЛАТА, -ы, ДМ -лаце, ж. (разм.). Toe,
што i гніль.
ГНІЛЛЁ, -я, н., зб. (разм.). Гнілыя прадметы, гніль.
ГНІЛЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
1. Toe, што i гніляк (у 1 знач.). 2. Гнілая, ляжалая груша.
ГНІЛЬІ, -ая, -óe. 1. Сапсаваны гніеннем,
спарахнелы, затхлы. Гнілая салома. Гнілая
вада. 2. Сыры, дажджлівы. Гнілая восень. 3.
перан. Непрыгодны, нездаровы. Г. настрой. ||
наз. гшласць, -і, ж.
ГНІЛЬ, -і, ж. 1. Што-небудзь гнілое, сапсаванае гніеннем. У яблыку з'явілася г. 2.
Назва многіх ірыбковых або бактэрыяльных
хвароб у раслін. Мокрая г. бульбы.
ГНІЛЙХ, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Кусок спарахнелага, гнілога дрэва. 2. перан. Хваравіты,
слабы чалавек (разм.). Той г. доўга не працягне.
ГНІСЦІ i ГНІЦЬ, гнію, гніеш, гніе; гніём,
гніяце, гніюць; гніў, гніла, -ло; незак. 1. Станавіцца гнілым пад уздзеяннем мікраарганізмаў. Сена гніе. 2. перан. Цяжка жыць,
гібець. Г. у акопах || зак. згшсці / згніць, 1 i 2
ас. не ўжыв., -гніе (да 1 знач.).
ГНОЙ, гною, М гнаі, м. 1. Памёт, сумесь
памёту i подсцілу, якая ўжьш. для ўгнаення
глебы. Конскі г. Вывесці г. з хлява. 2. Вадкасць
жоўтага або шэрага колеру з непрыемным пахам як прадукт гніення, запалення тканак
жывога арганізма. || прым. гнаявы, -ая, -óe /
гнойны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ГНОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. У заходнееўрапейскай міфалогіі: барадаты карлік, які ахоўвае падземныя скарбы. || памянш. пюмік, -а,
мн. -і, -аў, м.
ГНЎТКІ, -ая, -ае. Здольны лёпса гнуцца,
гібкі. Г. дубец. || наз. гнуткасць, -і, ж.
ГНЎТЫ, -ая, -ае. Зроблены шляхам
выгінання. Гнушая мэбля.
ГНЎЦЦА, гнуся. гнешся, гнецца; гнёмся,
гняцеся, гнуцца; гніся; незак. 1. Прымаць дугападобную, выгнутую форму, схіляцца.
Дрэвы г. da зямлі. Чалавек гнецца ad цяжкай
ношы. 2. Рабіцца няроўным, згінацца. Jlicm
жалеза добра гнецца. 3. перан. Траціць стойкасць, паддавацца чыйму-н. уздзеянню. Г. перад панам. 4. Курчыцца (ад холаду; разм.). ||
зак. пагнуцца, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -гнецца;
-гнёмся, -гняцеся, -гнуцца i сагнуцца, -гнуся,
-гнешся, -гнецца; -гнёмся, -гняцеся, -гнуцца;
-гн'іся.
ГНУЦЬ, гну, гнеш, гне; гнём, гняце,
гнуць; гні; гнуты; незак., каго-шшо. 1. Надаваць чаму-н. дугападобную, выгнутую форму.
Г. дугі. Г. спіну перад кім-н. (перан.: многа i
цяжка працаваць на каго-н.). 2. Нагінаць
уніз, прыгінаць. Вецер гне бярозу да зямлі. 3.
перан., без дап. Весці гутарку, размову, накіроўваючы яе на дасягненне якой-н. мэты;
схіляць (разм.)- Ведаю, куды ты гнеш. 0 Гнуць
сваю лінію (разм.) — настойліва дамагацца
чаго-н. Гнуць ва свой капыл (разм. неадабр.) — рабіць па-свойму. Гнуць спшу
(горб) (разм.) — 1) многа i цяжка працаваць

на каго-н.; 2) пакланяцца, угоднічаць перад
кім-н. Гнуць у тры пагібелі (разм.) — моцна,
жоіхггка прыгнятаць. || зак. пагнуць^ -гну,
-гнеш, -гне; -гнём, -гняце, -гнуць; -гш; -гнуты / сагнуш», -гну, -гнеш, -гне; -гнём, -гняце,
-гнуць; -гні; -гнуты. || наз. гнуццё, -я, н. (да 1 паміж двума праходжаннямі Сонца цераз
пункт веснавога раўнадзенства. Высакосны
знач.)ГНЮС, -у, м., зб. Двукрылыя насякомыя, год — кожны чацвёрты год, які мае ў лютым
машкара, якія смокчуць кроў чалавека i жы- не 28, a 29 дзён. 0 Гады ў рады (разм.) —
вельмі рэдка (сустракацца, бачыцца). 3 году ў
вёлы.
(разм.) — пастаянна, на працягу некальГНЯВШЬ, гняўлю, гневіш, гневіць; незак., год
кіх гадоў. Адных гадоў (разм.) — аднолькакаго. Выклікаць гнеў. 0 He гняві бопі вага
ўзросгу. || памянш. годзік, -а, мн. -і ; -аў,
(разм.) — дарэмна не наракай. Што бопі м. (да 1 знач.) i гадок, -дка мн. -дю, -дкоў,
м.
;
гнявіць; няма чаго бопі гнявіць (разм.) — (да 1 знач.)- || прым. гадавы,
-ая, -óe (да 1 i 2
няма падстаў крыўдзіцца на жыццё. || зак. значЛ. Гадавая справаздача. Г. план (на год).
угнявіць, угняўлю, уіневіш, угневіць; угнеГОДЗЕ, безас. у знач. вык. Хопіць, даволі.
ваны. У. суседку.
Г. загараць.
ГНЯДЬІ, -ая, -óe / ГНЁДЫ, -ая, -ае. ЧырГОДНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. годны 2. Неабховона-рыжы з чорным хвастом i грывай (пра дныя
маральныя якасці чалавека, a таксама
масць коней).
ўсведамленне гзтых якасцей. Г. працоўнага
ГНЯЗДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., чалавека. 3. Званне (разм.). Надаць г. нарогняздзіцца; незак. 1. Віць гнёзды, жыць (пра днага артыста Беларусі.
птушак). Ластаўкі гняздзяцца пад страхой. 2.
-ая, -ае; -дзен, -дна. Прыгодны
Жыць гнёздамі, у вялікай колькасці (пра на- дляГОДНЫ,
чаго-н., для якіх-н. мэт. Г. для страявой
сякомых). Клапы гняздзяцца ў ложках. 3. пе- службы.
| наз. годнасць, -і, ж. Тэрмін годнасці
ран. Моцна трымацца, намнажацца (пра лякарства.
думкі). Удушы гняздзыіся трывожныя думкі.
ГОЙДАННЕ гл. гайдаць.
ГНЯЗДО, -а, мн. гнёзды i (з ліч. 2, 3, 4)
ГОЙДАЦЦА, -ЦЬ гл. гайдацца, -ць.
гнязды, гнёзд / гнёздаў, н. 1. У птушак, насяГОЙСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае i ГАЙСАЦЬ,
комых i паўзуноў: месца для жылля на пе- -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). Хутка i мітурыяд кладкі яек i вьгаядзення дзіцянят. Ла- сліва рухацца, перамяшчацца; бегаць, раз'язстаўчына г. Асінае г. (таксама перан.: пра джаць у пошуках каго-, чаго-н. Г. na магапрытулак злачынных людзей). У падвале зінах. || наз.гойсанне/ гайсшне, -я, н.
блатнякі звілі сабе г. 2. Паглы&іенне, куды
ГОЛ, -а, мн. галы, галоў, м. У футболе i
што-н. устаўляецда (спец.). 3. Група маладых падобных гульііях: ачко, якое камацда выйраслін, грыбоў i пад., якія растуць разам. Гру- грае пры пападанні мяча у вароты праціўніка.
зды i лісіцы раслі гнёздамі. 4. Укрытае месца Забіць г. U прым. галявы, -ая, -óe. Г. момант ля
для чаго-н. Кулямётнае г. 5. Месца высеву варот.
двух або некалькіх зярнят, a таксама ўсходы
ГОЛАГАЛОВЫ, -ая, -ае. 1. 3 голай, негэтых зярнят (спец.). 6. Група аднакарэнных пакрытай галавой. Г. хлопчык. 2. 3 абстрыжавьггворных слоў, размешчаных пры загалоў- най ці лысай галавой.
ным слове ў слоўніку. || памянш. пшздзечка,
ГОЛАД, -у, М -дзе, м. 1. Восірае адчуван-і, мн. -і, -чак, н. (да 1 знач.). || прым. гве- не патрэбы ў ежы. Памерці з голаду (ад доўгаздавы, -ая, -óe (да 1, 2, 5 i 6 знач.). Гнездавая часовага недаядання). 2. Адсутнасць ці недапасадка лесу. Гнездавое размяшчэнне слоў у хоп прадуктаў харчавання ў выніку неўраслоўніку.
джаю, засухі, вайны i пад. Вайна нясе г. i разГНЯЗДОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Месца, дзе бурэнні. 3. перан. Увогуле недахоп чаго-н.
гняздзяцца птушкі.
Кніжны г. Г. на культурныя мерапрыемствы. 0
ГНЯСЦІ гл. гаесці.
Марыцьголадам— даводзіць да знямогі.
ГОГАЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Вадаплаўная
ГОЛАС, -у i -а, мн. галасы, галасоў, м. 1.
птушка падсямейства качыных. 0 Хадзіць го-у. Гучанне, якое ўтвараецца ваганнем галасагалем (разм.) — хадзіць важна, ганарыста. || вых звязак, што знаходзяцца ў горле. Ля рэнкі
прым. гагалшы, -ая, -ае.
чуліся вясёлыя галасы. Высокі г. Г. сумлення
ГОГАЛЬ-МОГАЛЬ, -ю, м. Сыры яечны (перан.). 2. -у. Асобная самастойная партыя
жаўток, расцёрты з цукрам.
многагалосага твора вакальнай i інструменГОГАТ, -у, М -гаце, м. 1. Крык гусей. 2. тальнай музыкі. Раманс для деух галасоў. 3. -у.
Меркаванне, выказванне, думка. Падаць г.
перан. Моцны, нясірымны смех (разм.)ГОД, -а, М -дзе, мн. гады, гадоў / год, м. 1. (рашуча выказаць сваю думку). ПрыслухоўвацПрамежак часу ў 12 каляндарных месяцаў (з ца да голасу мас. 4. -а, перан. Права заяўляць
1 студзеня), за які Зямля робіць адзін абарот сваё меркаванне пры вырашэнні дзяржаўных
вахол Сонца. Чатыры пары года (зіма, вясна, пытанняў. He хапіла аднаго голаса на выбарах.
лета, восень). Новы г. (насгупаючы год, a так- Галасы выбаршчыкаў. Падлік галасоў. Рашаюны
сама дзень 1 студзеня). Мінула 2 гады. Засу- г. 5. -а. Клавіш музычнага інструмента
шлівы г. Два гады ад нараджэння. Г. ад году (з (разм.). У акардэоне сапсаваліся галасы. 0 На
кожным годам). Круглы г. (увесь год). Гадамі ўвесь гаішс — гучна, на поўную сілу. У адзін
не сустракаемся (па некалькі гадоў запар). 2. голас — дружна, адзінадушна. || памянш. гаПрамежак часу, у які заканчваецца цыкл ласок, -ска, мн. -сю, -скоў, м. (да 1 знач.). ||
якіх-н. работ, заняткаў. Навучальны г. Фінан- прым.галасшмі,-ая, -óe (да 1 знач.)- Галасасавы г. 3. мн. Ддрэзак часу ў некалькі гадоў. выя звязкі (парныя эластычныя звязкі на баПасляваенныя гады. Гады маладосці. 4. мн. У кавых сценках гартані).
ГОЛАСНЫ, -ая, -ае. Гучны, звонкі. Голаспалучэнні з парадкавым ліч. — адрэзак часу
ў межах дзесяцігоддзя. Васьмідзесятыя гады снае чытанне.
ГОЛЛЕ гл. галлё.
дваццатага стагоддзя. 5. мн. Узрост. Ён ужо ў
ГОЛУБ, -а, мн. галубы, галубоў, м. Птушка
гадах (пажылы, стары). He тыя гады (пастарэў). He na гадах (не па ўзросту). б. Праме- пераважна з шэравата-блакітным ці белым
жак часу, на працягу якога адбываецца аба- апярэннем i вялікім зобам. Дзікі г. Г. міру (вірот якой-н. планеты вакол Сонца. Г. Марса. дарыс белага голуба як сімвал міру; высок.). ||
O Светлавы год — адзінка адлегласці, роўная памянш. галубок, -бка, мн. -бкІ, -бкоў, м. ||
шляху, які праходзіць прамень святла за прым. галубшы, -ая, -ае. Галубіныя гнёзды. Гатрапічны год. Трашчны год — прамежак часу лубіная пошта. Галубіная душа (перан.).
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Заліць ropa (разм.) — напіцца з гора. 3 горам
ГОРКА-САЛЁНЫ, -ая, -ае. 1. Горкага i сапапалам (разм.) — з вялікай цяжкасцю.
лёнага смаку. Горка-салёная мікстура. 2. Пра
ГОРА-... (іран.). Першая частка складаных ваду: які ўтрымлівае горкія, галоўным чынам
слоў, якая абазначае: дрэнны, незадачлівы, сернакіслыя солі (спец.). Горка-салёнае возера.
налр. гора-кіраўнік, гора-паляўнічы.
ГОРКАСЦЬ, -і, ж. Toe, што i горыч.
ГОЛУБАГАДОВЕЦ, -доўца, мн. -доўцы,
ГОРАД1, -а, мн. гарады, гарадоў, м. 1. БуйГОРЮ, -ая, -ае. 1. Які мае своеасаблівы
-доўцаў, м. Чалавек, які займаецца голубага- ны населены пункт, адміністрацыйны, праедкі смак. Г. палын. Горкае лякарства. 2. педоўляй.
мысловы, гандлёвы i культурны цэнтр. СтаПоўны гора, цяжкі, гаротны. Горкае
ГОЛУБАГАДОЎЛЯ, -і, ж. Развядзенне i лічны г. Г. на Дзвіне. За горадам жыць (у пры- ран.
Пераканацца на горкім вопыце. Горкая
дрэсіроўка галубоў. || прым. голубагадоўчы, гарадзе). 2. Населенае месца, абгароджанае i жыццё.
праўда (непрыемная праўда). Горкія слёзы
-ая, -ае.
ўмацаванае сцяной (гіст.). Старажытны сла- (выкліканыя цяжкім жыццём). 0 Горкае дзіця
ГОЛЫ, -ая, -ае; гол, -а. 1. He апрануты, вянскі г. || памянш. гарадок, -дка, мн. -дю, (разм.) — наіўны, нявопытны малады чалабез расліннага або валасянога покрыва. Голая -дкоў, м. (да 1 знач.). || прым. гарадсй, -ая, век. Горкі п'яніца (разм. неадабр.) — алкаспіна. Г. чэрап (лысы). Голыя дрэвы (без лісця). -ое. Гарадская гасгшдарка. Гарадскія будынкі. голік.
Голыя сцены (перан.: не ўпрыгожаныя). Спаць
ГОРАД2, -а, м. У розных рухомых гульнях
ГОРКНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; горк,
на голым ложку (без сенніка). Браць голымі (напр. лапта, гарадкі): месца, лагер кожнай
рукамі (перан.: без цяжкасцей). 2. перан. каманды (звычайна абазначаны на зямлі ква- -кла; незак. Псуючыся, станавіцца горкім на
смак. Масла горкне ў цяпле. \\ зак. прагоркыуць,
Узяты сам па сабе, без тлумачэнняў, без
-не; прагорк, -кла / згоркнуць, -не; згорк,
дадаткаў. Голыя лічбы. Голыя факты. 3. Без дратамі).
ГОРАДАБУДАЎНІК, а, мн. -'i, -оў, м. -кла.
прымесей, чысты. Г. пясок. 4. перан. Бедны.
ГОРЛА, -а, мн. -аў, н. 1. Храстковая трубка
Гол як сакол. Г. як бізун. 0 Голы як бубен Архітэктар, спецыяліст па будаўнішву i
планіроўцы гарадоў.
ў пярэдняй частцы шыі, якая з'яўляецца па(разм.) — пра голае, без расліннасці месца.
ГОРАДАБУДАЎНІЦТВА,
-а,
н.
Гарадское
чаткам
стрававода i дыхальных шляхоў. У гоГОЛЬФ, -а, м. Гульня ў мяч, які клюшкамі
заганяюць у ямкі, пераадольваючы рад шту- будаўніцтва. || прым.горадабудаўшчы,-ая, -ае. рле перасохла. Браць за г. (таксама перан.:
ГОРАН, -рна, мн. -рны, -рнаў, м. 1. Печ сілай прымушаць рабіць што-н.). Г. печных перашкод.
ГОЛЬФЫ, -аў. 1. Кароткія штаны з ман- для пераплаўкі металаў i абпальвання кера- рагрызці (таксама перан.: бязлітасна распражэтамі, якія зашпільваюцца пад каленам. 2. мічных вырабаў, a таксама кавальскі ачаг з віцца з кім-н. са злосці). Прыстаць з нажом
адз. гольф, -а, м. Панчохі з гумкай, якая мяхамі i паддувалам для награвання металу. да г. (перан.: назойліва патрабаваць). 2. По2. Ніжняя частка доменнай печы, дзе згарае ласць па-за ротам (зеў, глотка i гартань). Хваахоплівае нагу ніжэй калена.
роба г. Прамачыць г. (перан.: трохі выпіць).
ГОМАН, -у, м. 1. Гучная невыразная гаво- паліва. || прым. гарнавы, -ая, -óe.
ГОРАЎЗЫХОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe,
Стаяць папярок г. (перан.: вельмі замінаць). У
рка некалькіх чалавек. На вуліцы стаяў г. 2.
што i алыіініст. || ж.гораузыходніца,-ы, мн. г. не лезе (перан.: ані не хочацца есці). 3.
перан. Шум, гул, гудзенне. Птушыны г.
Верхняя звужаная частка пасудзіны. Г. збана.
-ы, -нід. || прым.гораўзыходніцкі,-ая, -ае.
ГОН гл. гнаць.
ГОРАУТВАР^ННЕ, -я, н. Працэс угварэн- 4. Вузкі выхад з заліва, вусце (спец.). 0 ГорГОНАР, -у, м. 1. Грамадска-маральная голам браць (разм. неадабр.) — дабівацца
днасць, тое, што выклікае ўсеагульную па- ня гор.
ГОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м. Жыхар чаго-н. крыкам. 3 горла лезе (разм. неавагу. Справа гонару. 2. Высакамернасць, фагор, горнай краіны. || ж. гаранка, -і, ДМ дабр.) — вельмі многа мець чаго-н. На ўсё
набэрыстасць. Чалавек з гонарам.
(разм.) — з усёй сілы (спяваць, крыГОНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Ўдарны музычны -нцы, мн. -і, -нак. || прым. горскі, -ая, -ае. горла
чаць). Па горла (разм.) — 1) глыбінёй у рост
інструмент у выглядзе металічнага дыска, Горскія народы.
ГОРБ, гарба, мн. гарбы, -рбоў, м. 1. Не- чалавека, да горла. Вады ў рацэ na горла; 2)
ужыв. таксама для падачы сігналаў. Ударыць у
нармальная пукатасць на спіне або на грудзях перан. Надта многа. Работы na горла. Яды хаг.
nae, na горла. Стаяць калом угорле(разм. неГОНІ, -ей (уст.). 1. Адрэзак паласы ворнай чалавека, a таксама нармальная гтукатасць на адабр.) — не даваць спакою, перашкаджаць. ||
зямлі. 2. перан. Ніва, зямля (паэт.)- Жнеі спіне ў некаторых жывёл (напр. у вярблюда). прым. гарлавы, -ая, -óe (да 1 i 2 знач.).
2. чаго. Узвышэнне на якой-н. паверхні. Гардажыналі г.
ГОРН, -а, мн. горны, -аў, м. Медны дуГОНКА, -і, ДМ -нцы, ж. 1. гл. гнаць. 2. бы ўзгоркаў. 0 Гнуць горб (разм.) — 1) многа
звычайна мн. Спаборнштвы ў скорасці язды, i цяжка працаваць; 2) старацца дагадэіць хавы інструмент для падачы сігналаў. Горны
бегу, плавання i пад. Аўтамабільныя гонкі. O каму-н. Сваім гарбом (разм.) — цяжкай пра- зайгралі адбой.
ГОРНА... / ГОРНА-... Першая частка склаГонка ўзбраення — узмоцненая падрыхтоўка цай.І| памянш. гарбок, -бка, мн. -бкі, -бкоў, м.
ГОРБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біцца; незак. даных слоў са знач.: 1) які мае адносіны да
да вайны. || прым. гоначны, -ая, -ае (да 2
Выгінаць спіну гарбом, сутуліцца. Г. пры ха- горнай справы, напр. горна-буравы, горна-вызначЛ. Г. аўтамабіль.
ГОНКІ, -ая, -ае. 1. Хуткі, імклівы ў руху. дзьбе. || зак. згорбіцца, -блюся, -бішся, -біцца. ратавальнік, горнарабочы, горна-ўзрыўны, гоГонкая плынь ракі. Г. човен (лёгкі на хаду). 2. ГОРБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; незак., што. рна-эксплуатацыйны; 2) які мае адносіны да
Высокі i роўны (пра дрэвы). Гонкія сосны. || Выгінаць гарбом, сутуліць. Г. спіну. || зак. гор, да гары, напр. горнаартылерыйскі, горназгорбіць, -блю, -біш, -біць; -блены.
далінны, горнакліматычны, горналавінны, гоназ.гонкасць,-і, ж.
ГОРДАСЦЬ, -і, ж. 1. Пачуццё ўласнай го- рна-марскі, горнатранспартны; 3) які мае
ГОННЫ гл. гнаць.
ГОНТЫ, -аў, адз. гонта, -ы, ДМ -нце, ж., днасці, самапавага. Нацыянальная г. 2. каго- адносіны да горналыжнага спорту, напр. гозб. Дахавы матэрыял у форме невялікіх до- што. Пра таго, кім (чым) ганарацца. Сын — рналыжнік.
шчачак, востра саструганых з аднаго боку i з мая г. 3. Пачуццё задавальнення ад сваіх або
ГОРНАВЫРАТАВАЛЬНІК, -а, мн -., -аў,
пазам — з другога. 0 Злазь з даху, не псуй чыіх-н. поспехаў. Г. за сяброў. 4. Ганары- м. Рабочы выратавальнага атрада ў рудніках,
гонтаў (разм. жарт.) — не бярыся не за сваю стасць, напышлівасць. Яго абвінавачвалі ў шахтах.
справу. || прым.гонгавы,-ая, -ае / пштовы, празмернай гордасці.
ГОРНАВЫРАТАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які
ГОРДЗІЕЎ:гордзіеўвузел гл. вузел.
-ая, -ае.
мае адносіны да выратавальных работ у
ГОРДЫ, -ая, -ае. 1. Надзелены пачуццём рудніках, шахтах. Горнавыратавальная брыГОНЧЫ, -ая, -ае. 1. Парода паляўнічых
сабак: шпаркіх у бегу, прывучаных гнаць уласнай годнасці, павагі да сябе. Г. чалавек. 2. гада.
звера. Г. сабака. 2. гончы, -ага, мн. -ыя, -ых, Поўны пачуцця задавальнення сабой. Г.
ГОРНАЗАВОДСН, -ая, -ае. Які мае аднопозірк. 3. Ганарысты, фанабэрысты. Ласкавае сіны да горнай прамысловасці. Горназаводскія
м. Брэх гончых.
ГОНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Удзельнік цялятка дзвюх матак ссе, a гордае — ніводнай раёны.
спартыўных гонак. || ж.гонппыца,-ы, мн. -ы, (прыказка).
ГОРНАЗАВОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. УлаГОРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1. гл. дальнік горназаводскага прадпрыемства.
-чыц. || прым.гоншчыцкі,-ая, -ае.
ГОП, выкл. Ужыв. ў значэнні падбадзёрва- гара. 2. Этажэрка пірамідальнай формы ддя
ГОРНАЛЬІЖНІК, -а, мн. -аў, м. Спарючых дзеясловаў гопнуць, гопаць. He кажы каштоўнай пасуды. Хрустальная горка. 3.
Сістэма пуцей з ухілам на чыгуначных стан- тсмен, які займаецца горналыжным спортам.
г., пакуль не перасконыш (прыказка).
ГОПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). 1. цыях, прызначаная для сартавання вагонаў || ж.горналыжніца,-ы, мн. -ніц.
ГОРНАЛЬІЖНЫ, -ая, -ае. Які мае адноСкакаць, падскокваць. 2. 3 шумам падаць. || (спец.). 4. Адна з фігур вышэйшага пілатажу,
аднакр.гопнуць,-ну, -неш, -не; -ні. || наз. калі пры ўзлёце, ледзь адарваўшыся ад зямлі, сіны да лыжнага спорту ва ўмовах горнай
мясцовасці. Г. спорт.
гопанне, -я, н.
набіраць вышыню. Рабіць горку.
ГОРНАПРАМЫСЛОВЫ, -ая, -ае. Які мае
ГОРКА2. 1. безас. у знач. вык. Пры адчуГОРА, -а, н. 1. Глыбокі жаль, смутак. Захварэць з гора. 2. Toe, што i няшчасце. Умяне ванні горкага смаку. Ad зёлак г. ў роце. 2. у адносіны да горнай прамысловасці. Г. раён.
вялікае г. 3. Жыццёвыя няўдачы, мукі, ня- знач. выкл. горка! Вокліч за вясельным стаГОРНАПРАХОДЧЫ, -ая, -ае (спец). Звястача. Гора не знаць. Цярпець г. 0 Глынуць лом, калі просяць маладых пацалавацца заны з праходкай горных вырабатак. Горнаropa (разм.) — перажыць многа цяжкасцей. (разм.).
праходчыя работы.
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ГОРНАРАБОЧЫ, -ara, мн. -ыя, -ых, м. РаГРАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; не~
бочы горнай прамысловасці.
зак., каго-што. 1. Забіраць сілай чужос дабро.
ГОРНА-ЎЗБАГАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які 2. Разараць паборамі, падаткамі. || зак.
мае адносіны да здабычы i ўзбагачэння руд. аграбіць, -блю, -біш, -біць; -блены; наз. аграГ. камбінат.
бленне, -я, н.
ITAKI!!, -бель. Сельскагаспадарчая пры- адмінісірацыйную адзінку. || прым. градаГОРНЫ1, -ая, -ае. 1. гл. гара. 2. Які здабываецца з нетраў зямлі. Горныя пароды. 3. Які лада для зграбання сена, саломы i пад. || па- начальніцкі, -ая, -ае.
ГРАДАНОСНЫ, -ая, -ае. Які нясе ірад
адносіцца да распрацоўкі зямных нетраў. Г. мянш. грабелькі, -лек. || прым. грабельны, -ая,
(пра хмару). || наз. граданоснасць, -і, ж.
-ае.
камбайн. Горныя работы.
ГРАДАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). ПаслядоўГРАБНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. ЗбудаванГОРНЫ , -ая, -ае (разм.). Поўны гора, гаротны. Г. сум твой сэрцам чую. Горна (безас. у не з мармуру, іраніту, прызначанае для заха- насць, паступовасць у размяшчэнні чаго-н.,
вання цела нябожчыка. || прым. грабшчны, пры пераходзе ад аднаго да другога. || прым.
знач. вык.) на душы.
градацыйны, -ая, -ае.
ГОРШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Рабіцца -ая, -ае.
ГРАДЗША, -Ы, МН. -Ы, -ДЗІН, Ж. (разм.).
ГРАБНЯВЬІ гл. грэбень.
горшым, пагаршацца. Самааднуванне горшае.
Крупінка граду. || памянш. градзінка, -і, ДМ
ГРАБНЙК, -у, м. Зараснік грабу.
ГОРЫЧ, -ы, ж. 1. Горкі пах, смак. Г. палыну. Г. у роце. 2. перан. Горкае пачуццё ад
ГРАБОК, -бка, мн. -бк'і, -бкоў, м. Узмах -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ГРАДУС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Адзінка выropa, крыўды, няўдачы. Г. страты. Г. ад неза- вёсламі пры веславанні.
мярэння вугла або дугі, роўная 7збо акружслужанай крыўды.
ГРАБЯНЁВЫ гл. грэбень.
ГОСЦЬ, -я, мн. -і, гасцей, м. 1. Той, хто
ГРАВЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Мастак, май- насці. Вугал у 60 градусаў (6(f). Паварот на
наведвае каго-н. у хатніх абставінах. Ехаць у стар, які займаецца гравіроўкай. || прым. гра- сто восемдзесят градусаў (а таксама перан.:
рззкая змена сваёй думкі, пазіцыі). 2. Адзінка
госці. Г., не дзьміся, еж, што ў місе (прыка- вёрскі, -ая, -ае.
зка). 2. Асоба, афіцыйна запрошаная прыГРАВЁРНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да ра- вымярэння тэмпературы, працэнтнага ўтрысутнічаць на сходзе, пасяджэнні. Месцы для боты, да мастадтва гравёра. Гравёрная май- мання спірту ў вінных вырабах. Мароз дваццаць градусаў. Каньяк у 60 градусаў. 0 Пад
гасцей. || ж. госця, -і ; мн. -і, -ей (да 1 i 2 стэрня. Гравёрнае мастацтва.
знач.)- || прым. гасцявы, -ая, -óe (да 2 знач.).
ГРАВШ, -Ю, М. Абломачная горная парода градусам (разм. неадабр.) — у стане лёгкага
Г. білет на канферэнцыю.
ў выглядзе дробных каменьчыкаў, ужыв. ў бу- ап'янення. || прым. градусны, -ая, -ае. Градусная сетка (сетка ірадусаў даўгаты i шыраты
ГОТЫ, -аў, адз. гот, -а, М гоце, м. Група даўнічых работах. || прым. грашйны, -ая, -ае.
на геаірафічных картах).
старажытнагерманскіх плямён. || прым. гоцкі,
ГРАВЕРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
ГРАДУСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.)-ая, -ае.
-раваны; незак., што. Вьгразадь узоры, надГОТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Стыль сярэд- пісы на якім-н. цвёрдым прадмеце, матэры- Тэрмомстр для вымярэння тэмпературы цела,
невяковай заходнееўрапейскай архітэктуры, яле. Г. партрэт. Г. надпіс на гадзінніку. || зак. a таксама вады, паветра. Паставіць хвораму г.
ГРАЗА, -ы, ж. Той (тое), што выклікае,
які характарызуецца лёгкасцю канцовых збу- выгравіраваць» -рую, -руеш, -руе; -руй; -радаванняў стральчатага скляпення, багаццем ваны / (спец.) награвіраваць, -р>то, -руеш, наводзіць страх. Партызаны былі гразой нярознакаляровага шкла i скульптурных арна"РУе; -Р/й; -раваны. || наз. гравіраванне, -я, н. мецкіх захопнікаў.
ГРАЗЕ... Першая частка складаных слоў са
ментаў. || прым. гатычны, -ая, -ае. Гатычная i гравіроўка, -і, ДМ -роўцы, мн. -і, -ровак, ж.
архітэктура. Г. шрыфт (які характарызуецца || прым. іравіравальны, -ая, -ае / гравіровачны, знач.: 1) які мае адносіны да іразі (у 1 знач.),
налр.
гразеадстойнік, гразеачышчапьнік, гравуглаватасцю i завостранасцю літар).
-ая, -ае. Гравіравальныя інструменты. Гравірозеўлоўнік; 2) які мае адносіны да гразей, напр.
ГОЦАЦЬ / ГОЦКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не- вачныя работы.
зак. (разм.). Шумна скакаць, падскокваць;
ГРАВІРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, ж. 1. гл. гразелячэбніца, гразелячэнне.
ГРАЗЕКАМЁННЫ, -ая, -ае (спец.). Які
падкідваць на руках. Гоцкаць дзіця. || аднакр. іравіраваць. 2. Рысунак або надпіс, выразаны
складаецца з рэдкай гразі, змяшанай з камягоцнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. гоцанне, -я, на чым-н.
н. i гоцканне, -я, н.
ГРАВІРОЎШЧЫК, -а; мн. -і, -аў, м. Toe, нямі. Гразекаменныя патокі (селі).
Г Р А З Е Л Я Ч З Б Н І Ц А , -Ы, МН. -Ы, -НІЦ, Ж.
ГРАБ, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а. Лісцевае што i гравёр. || ж. гравіроўшчыца, -ы, мн. -ы,
Лячэбная ўстанова, у якой лечаць гразямі.
дрэва сямейства бярозавых з рабрыстым ства-шчыц- || прым. гравіроўшчыцкі, -ая, -ае.
ГРАЗЕЛЯЧЗННЕ, -я, н. Лячэнне іразямі.
лом. 2. -у, толькі адз. Хіраўніна гэтага дрэва.
ГРАВГГАЦЫЯ, -і, ж. 1. Сусветнае прыцяЗуб'е з грабу. |І прым. грабавы, -ая, -ае.
гненне; уласцівасць матэрыі, якая выяўляец- || прым. іразелячэбны, -ая, -ае.
ГРАБАР^ -а, мн. -ы, -оў, м. Землякоп. ||
ГРАЗІ, -ей. Азёрны або ліманны іл як леца ва ўзаемным прыцягненні ўсіх цел. 2. Мепрым. грабарны / грабарскі, -ая, -ае. Грабарны тад узбагачэння карысных выкапняў, засна- кавы сродак, a таксама месца, дзе ім лечацца.
інструмент. Грабарскае ўменне.
ваны на адрозненні шчыльнасці мінералаў i Ляныцца гразямі. Паехаць на г. || прым.
ГРАБАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. пустой пароды. || прым. гравітацыйны, -ая, -ае. гразевы, -ая, -ае. Гразевая ванна.
Дрогі для перавозкі зямлі.
ГРАЗІЦЦА, гражуся, ірозішся, грозіцца;
Гравітацыйная энергія.
ГРАБАРСТВА, -а, н. Занятак грабара. ||
ГРАВІОРА, -ы, мн. -ы, -вюр, ж. 1. Малю- незак. Toe, што i іразіць.
прым. грабірсш, -ая, -ае.
ГРАЗІЦЬ, гражу, грозіш, грозіць; незак. 1.
нак, выразаны (або вытраўлены) гравёрам на
ГРАБЁЖ, -бяжу, мн. -бяжы, -бяжоў, м. Ад- гладкай паверхні яхога-н. цвёрдага матэрыялу каму i без дап. Рабіць пагражальны жэст. Г.
крыты захоп чужой маёмасці, звычайна з (металу, дрэва, шкла), a таксама адбітак та- пальцам. 2. каму чым. Абяцаць зрабіць
прымяненнем сілы. Г. сярод белага дня (так- кога малюнка на паперы. Г. на медзі. 2. Від каму-н. непрыемнасць. Г. турмой. || зак. прысама перан.)- Такая цана — звычайны г.
выяўленчага мастадгва — раздзел графікі, які гразіць, -гражу, -ірозіш, -грозіць (да 2 знач.).
ГРАБЁЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто ахоплівае творы, выкананыя такім спосабам. ||
ГРАЗЙПЧА, -ы, ж. (разм.). Вялікая гразь.
займаецца грабяжом. J| ж. грабежшца* -ы, мн. прым. гравюрны, -ая, -ае. Гравюрная тэхніка. T'. — не вылезці.
-ы, -ніц. || прым. грабежніцкі, -ая, -ае.
ГРАЗЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты іраззю. ГразГРАД, -у, М -дзе, м. 1. Атмасферныя
ГРАБЁЖНІЦКІ, -ая, -ае. 1. гл. грабежнік. аладкі ў выглядзе невялікіх ледзяных шары- кая дарога. 2. Багністы, топкі. Гразкае дно ў
2. Які ірабяжом прыводзіць да разарэння. каў. 2. перан., чаго. Мноства чаго-н. Г. папро- вадаёме. || наз. гразкасць, -і, ж.
Грабежніцкая вайна.
ГРАЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; граз, гразла;
каў. Градам льецца nom. || прым. градавы, -ая,
ГРАБЁЖНШТВА, -а, н. Грабежніцкія дзе-ні; незак. Апускацца ў што-н. гразкае, топ-ое (да 1 знач.)- Градавая хмара.
ЯННІ.
ГРАДА, -ы, мн. грады / (з ліч. 2, 3, 4) кае. Ногі гразлі ў цягучай твані балота. || зак.
ГТАБЕЛЬЮ, -лек. 1. гл. граблі. 2. Прыста- грады, ірад, ж. 1. Вузкая паласа зямлі, уска- загразнуць, -ну, -неш, -не; заграз, -зла; -ні.
саванне ў форме грабель на кассі, каб зру- паная на агародзс ці ў кветніку. Пасадзіць
ГРАЗЬ, -'i, ж. 1. Размяклая ад вады глеба.
чней было касіць збожжа.
граду буракоў. 2. Рад невялікіх гор, узгоркаў, a На агародзе г. 2. Бруд, нечыстоты. На падлозе
ГРАБЁННЫ гл. ірэбень.
таксама мноства аднастайных прадметаў, раз- г. 3. перан. Пра амаральнасць, нячэснасць,
ГРАБЁНЬЧАТЫ, -ая, -ае. Падобны на мешчаных у адзін рад. Горная г. \\ памянш. што-н. ганебнае, нізкае. 0 Абліць граззю каго
грэбень (у 1 знач.). Грабеньчатае лісце.
градка, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. (да 1 (разм. неадабр.) — незаслужана абняславіць,
ГРАБЁНЬЧЫК, ГРАБЁНЬЧЫКАВЫ гл. знач.). || прым. градкавы, -ая, -ае (да 1 знач.; зняважыць каго-н. Змяшаць з граззю каго
грэбень.
спец.)- Градкавыя культуры i градавы, -ая, -ас (разм. неадабр.) — іруба аблаяць, зняважыць,
ГРАБЁЦ, -бца, мн. -бцы, -бцоў, м. Той, (да 2 знач.).
зняславіць. He ўдарыць тварам у гразь (разм.
ГРАДАБОЙ, -ю, м. Выпадзенне граду, які адабр.) — пахазаць сябе як найлепш. Як гразі
хто працуе граблямі.
чаго (разм.) — вельмі многа. Грыбоў сёлета як
ГРАБШКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. знішчае пасевы, сады i пад.
(разм.)- Сельскагаспадарчая прылада для
ГРАДАНАЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У гразі. || прым. гразевы, -ая, -ае (да 1 знач.)- Г.
зірабання сена; конныя іраблі.
Расіі 19 ст.: начальнік з правамі губернатара, паток.
ГРАБІЛЬНА, -а, мн. -ы, -аў, н. Ручка ў які кіраваў горадам, што быў вылучаны з гуГРАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Пералётная птушка
бернскага падпарадкавання ў асобную сямейства крумкачыных з чорным блішчаграблях.
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г. 0 Кггайская грамата (разм.) — пра што-н.
незразумелае.
ГРАМАТЫКА, -і, ДМ -тыцы, мн. -і, -тык,
ж. 1. Лад мовы (словаўтварэнне, марфалогія i
сінтаксіс), які разам з фанетыкай i лексікай
стым апярэннем. || прым. грачыыы, -ая, -ае. Г. утварае яе цзласную сістэму. 2. Навука аб гэвывадак.
тым ладзе. Тэорыя граматыкі. 3. Кніга, якая
ГРАКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -Hi апісвае гэты лад. Акадэмічная г. Вучэбная г. ||
en; зак. (разм.). Упасці з моцным грукатам. Г. прым. гржматычны, -ая, -ае. Граматычная кааб падлогу.
тэгорыя.
ГРАКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
ГРАМАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Музычны
(разм.). 1. Кінуць, упусціць што-н. цяжкае з апарат з рупарам для ўзнаўлення гукаў,
грукатам. 2. Утварыць шум, грукат. За лесам запісаных на пласцінку. || прым. грамафоыны,
гракнуў пярун.
-ая, -ае.
ГРАМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Адзінка вагі ў
ГРАМАЦЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. (разм.).
метрычнай сістэме мер, роўная адной тысяПісьменны чалавек.
чнай долі кілаірама. || прым. грамовы, -ая, -ае.
ГРАМЗАПІС, -у, мн. -ы, -аў, м. Запіс муГРАМАБОЙ, -я, м. Той, хто пасылае гром зыкі, прамовы i пад. на асобай плёнцы (перна зямлю, ірамавік, грамавержац (у антычнай шапачаткова на грамафоннай лласцінцы).
міфалогіі эпітэт Зеўса-Юпітэра).
Студыя грамзапісу.
ITAMABbt гл. гром.
ГРАМІЛА, -ы, мн. -ы, -м'іл, м. (разм.). 1.
ГРАМАДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Група люВысакарослы грузны чалавек. 2. Бандыт, падзей, натоўп. 2. Пазямельная абшчына ў Бе- громшчык. Фашысцкія грамілы.
ларусі i на Украіне да Кастрычніцкай рэвалюГРАМІЦЬ, -млю, -м'іш, -мшь; -мім, -міце,
цыі, a таксама сход членаў гэтай абшчыны. 3. -мяць; незак., каго-што. 1. Разбураць,
Уваходзіць у назву некаторых палітычных знішчаць. Г. ворага. 2. Рэзка i адкрыта
партый i арганізацый. Беларуская Сацыял-Дэ- крытыкаваць, выступаць супраць. Г. гультаёу
макратынная Грамада.
i прагульшчыкау.
ГРАМАДАЗНАВЕЦ, -знаўца, мн. -знаўцы,
ГРАМОВЫ гл. ірам.
-знаўцаў, м. Спецыяліст па грамадазнаўству. ||
ГРАМПЛАСЦІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
прым. грамадазнаўчы, -ая, -ае.
-нак, ж. Грамафонная пласцінка. Завод грамГРАМАДАЗНАЎСТВА, -а, н. 1. Сукупнасць пласцінак.
навук аб ірамадстве. 2. У былым СССР:
ГРАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Адзінка аптэкарпрадмет школьнага выкладання, які змяшчае скай вагі, роўная 0,062 грама. 0 Hi грана чаго
асновы грамадска-палітычных навук. || прым. (разм.) — зусім нічога.
грамадазнаўчы, -ая, -ае.
ГРАНАТ1, -a, М -наце, мн. -ы, -аў, м. ПаўГРАМАДЗЙНІН, -а, мн. -дзяне i (з ліч. 2, днёвае дрэва, a таксама яго круглы ярка-чыр3, 4) грамадзяніны, -дзян, м. 1. Асоба, якая воны плод з кісла-салодкім сокам. || прым.
належыць да пастаяннага насельнііггва дадзе- гранатавы, -ая, -ае.
най дзяржавы, карыстаецца абаронай, праГРАНАТ2, -у, М -наце, мн. -ы, -аў, м.
вамі i абавязкамі, устаноўленымі яе канстытуМінерал
класа сілікатаў; празрысты каштоўцыяй. 2. Дарослы чалавек, a таксама фррма
афіцыйнага звароту да яго. || ж. грамадзянжа, ны камень, пераважна цёмна-чырвонага колеру. || прым. граштавы, -ая, -ае. Г. бранзалет
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
ГРАМАДЗЙНСЫ, -ая, -ае. 1. Які мае (з іранатамі). Г. колер.
ГРАНАТА, -ы, ДМ -наце, мн. -ы, -нат, ж.
адносіны да прававога становішча грамадзян
(у 1 знач.) у дзяржаве. Г. кодэкс. Грамадзян- Разрыўны снарад. Ручная г. Супрацьтанкавая
скія законы. 2. Уласцівы грамадзяніну як свя- асколачная г. || прым. граштны, -ая, -ае.
ГРАНАТАМЁТ, -a, М -мёце, мн. -ы, -аў, м.
домаму члену грамадства (высок.). Г. абавязак. 3. Неваенны, цывільны. Грамадзянскае Агнястрзльная зброя для стральбы бранябойадзенне. 4. Нецаркоўны. Г. шрыфт (уведзены нымі гранатамі. Ручны г. Супрацьтанкавы г. ||
Пятром I). O Грамадзтская вайна — узброе- прым. гршатамепш, -ая, -ае.
ГРАНАТАМЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
ная класавая барацьба ўнутры дзяржавы.
ГРАМАДЗЙНСТВА, -а, н. Прыналежнасць Баец, узброены ручнымі гранатамі. 2. Страда ліку ірамадзян дзяржавы, прававое стано- лок з гранатамёта.
ГРАНДЫЁЗНЫ, -ая, -ае. Магугны,
вішча грамадзяніна (у 1 знач.). Беларускае г.
ГРАМАДСКАСЦЬ, -і, ж., зб. 1. Грамад- велічны. Г. план. Грандыёзная будоўля. || наз.
ства, перадавая, найбольш актыўная яго ча- грацдыёзнасць, -і, ж.
стка. Пісьменніцкая г. Вынесці што-н. на суд ГРАНЁНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае некалькі
грамадскасці. 2. Граладскія арганізацыі. Пра- граней. Г. стакан. 2. Які падвяргаўся граненню. Г. хрусталь.
фсаюзная г. фабрыкі.
ГРАНІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. МайГРАМАДСЮ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны
да грамадства, які ўзнікае ў ірамадстве, звя- стар, спецыяліст па гранільных работах. || ж.
заны з дзейнасцю людзей у грамадстве. Г. лад. грашлыпчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
Грамадскае становішна. Грамадскія навукі (на- ГРАНІТ, -у, М -ніце, м. Цвёрдая зярністая
вукі аб грамадстве, гуманітарныя). Грамадскае горная парода з кварцу, палявога шпату i
жыццё. Грамадская думка. Грамадскія адно- слюды. || прым. граштны, -ая, -ае.
ГРАНГГОЛЬ, -ю, м. Цыратовая тканіна,
сіны. 2. Звязаны з работай па добраахвотнаму
абслугоўванню палітычных, культурных, пра- ужыв. як заменнік скуры. || прым. граяітолевы,
фесійных патрэб калектыву. Грамадская ар- -ая, -ае.
ганізацыя. Г. кантралёр. Грамадская работа. 3. ГРАНІЦА, -ы, мн. -ы, -н'іц, ж. Лінія разЯкі належыць грамадству, не прыватны. Гра- дзелу паміж дзяржаўнымі тэрыторыямі. Дзяржаўная г. 0 За граніцай — у замежных дзярмадская ўласнасць.
ГРАМАДСТВА, -а, н. Сукупнасць людзсй, жавах. За граніцу — у замежныя дзяржавы.
аб'яднаных гістарычна абумоўлснымі сацы- 3-за граніцы — з замежных дзяржаў. || прым.
яльнымі формамі сумеснага жыцця i дзей- грашчны, -ая, -ае.
насці. Феадальнае г. Капіталістычнае г.
ГРАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нім, -ніце,
ГРАМАТА, -Ы, ДМ -маце, мн. -ы, -мат, ж. -няць; незак., што. Шліфуючы, рабіць грані
1. Уменне чытаць i пісаць. Вучыць грамаце. 2. (на шкле, метале, камені). Г. алмазы. || зак.
Афіцыйны дакумент. Вярыцельная г. Ахоўная ншрашць, -ню, -ніш, -н'іць; -н'ім, -ніце',
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-няць; -нёны.Ц наз. граненне, -я, н. \\ прым.
гршпьны, -ая, -ае. Гранільнае майстэрства.
ГРАНІЧНЫ, -ая, -ае. Максімальны,
найвышэйшы, крайні. Гранічная хуткасць.
Гранічная сціпяасць. || наз. грашчнасць, -і, ж.
ГРАНКА, -І, ДМ -НЦЫ, МН. -І, -нак, ж.
Адбітак з часткі друкарскага набору, яшчэ не
звярстанага ў старонкі, a таксама сама частка
такога набору. Чытаць гранкі. || прым. граначны, -ая, -ае.
ГРАН-ПРЬІ, нескл., м. Самая высокая
ўзнагарода на мастацкім конкурсе, фестывалі.
ГРАНУЛА, -Ы, МН. -Ы, -нул, ж. (спец.)Невялічкі цвёрды камячок якога-н. рэчыва ў
выглядзе зерня. Камбікорм у гранулах.
ГРАНУЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
-люй; -ляваны; зак. i незак., што (спец.). Надаць (надаваць) чаму-н. форму зерня, дробных камячкоў. || наз. грануляванне, -я, н.
ГРАНУЛЙЦЫЯ, -і, ж. (спец). 1. Раздрабненне, наданне рэчыву зярністай формы. 2.
Паступовае зарастанне раны новымі тканкамі, a таксама гэта тканка. 3. Бачная
зярністасць паверхневага слоя Сонца. || прым.
грануляцыйны, -ая, -ае.
ГРАНЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Плоская частка паверхні геаметрычнага цела. Грані куба.
2. перан. Toe, што адрознівае, аддзяляе адно
ад другога. Сціранне граней паміж фізічнай i
разумовай працай.
ГРАСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незак. (кніжн.). Вымаўляць гук «р» картава,
на французскі манер. || наз. грасіраванне, -я,
н.
ГРАТ^СК, -у, м. У мастацтве: паказ
чаго-н. у празмерна фантастычным, пачварна-камічным выглядзе. || прым. гратэскавы,
-ая, -ае. Гратэскавая роля.
ГРАФ, -а, мн. ірафы, -аў, м. Дваранскі тытул, вышэйшы за баронскі, a таксама асоба,
якая носіць гэты тьпул. || ж. графіня, -і, мн.
-і, -ф'інь. || прым. графскі, -ая, -ае.
ГРАФА, -Ы, МН. графы i (з ліч. 2, 3, 4)
ірафы, граф, ж. 1. Палоска або слупок на
лісце паперы, абазначаны дзвюма вертыкальнымі лініямі. 2. Раздзел тэксту, рубрыка. Г. ў
анкеце.
ГРАФАЛОПЯ, -і, ж. Вучэнне аб почырку
як адлюстраванні ўласцівасцей характару i
псіхічнага стану чалавека. || прым. графалапчны, -ая, -ае. Г. аналіз.
ГРАФАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
хваравіты на графаманію. || ж. графаманка, -і,
ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. графаманскі,
-ая, -ае.
ГРАФАМАНІЯ, -і, ж. Нездаровая цяга да
пісання, пісьменніцтва ў асоб, што не маюць
пісьменніцкіх здольнасцей.
ГРАФІК1, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Дыяграма,
якая пры дапамозе крывых адлюстроўвае
колькасныя паказчыкі развішхя або стану
чаго-н. Г. надояў малака за чэрвень. 2. План
работы з дакладнымі паказчыкамі нормы i
тэрмінаў выканання. Працаваць строга na
графіку. || прым. графічны, -ая, -ае (да 1 знач.)Г. метад рашэння задачы.
ГРАФІК2, -а, мн. -і, -аў, м. Мастак, спецыяліст у галіне графікі.
ГРАФІКА, -І, ДМ -фіцы, ж. 1. Мастацтва
перадачы прадметаў контурнымі лініямі i
штрыхамі, без фарбаў, a таксама творы гэтага
мастаіггва. 2. Абрысы пісьмовых або друкаваных знакаў, літар. Беларуская г. || прым. графічны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ГРАФІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Шкляная шырокая ўнізе пасудзіна з вузкім доўгім горлам
для вады, сокаў i пад. || памянш. графінчык,
-а, мн. -і, -аў, м. || прым. графінны, -ая, -ае.
ГРАФІТ, -у, М -ф'іцс, м. 1. Мінерал цёмнага колеру, ужыв. для вырабу карандашоў,
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змазачных матэрыялаў i пад. 2. Стрыжань у
сярэдзіне алоўка. || прым. граф'ітны, -ая, -ае /
графггавы, -ая, -ае.
ГРАФІЦЬ, -флю, -ф'іш, -ф'іць; -ф'ім, -фіце,
-фяць; -флёны; незак., што. Разлінейваць на
графы (у; 1 знач.). || зак. разграф'іць, -флю,
-фші, -ф'шь; -ф'ім, -фіце, -фяць; -флёны. ||
наз. графленне, -я, н.
ГРАФЛЁНЫ, -ая, -ае. 3 графамі. Графлёная папера.
ГРАФОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
па графалогіі.
ГРАФСТВА, -а, н. 1. Графскі тытул. 2.
Адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў
Англіі, ЗША i інш. краінах. 3. Пры феадалізме: зямля, якая знаходзілася ва ўладанні
ірафа.
ГРАХАВОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.
уст.). Чалавек, схільны да амаральных паводзін. 1 ж. грахаводніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ГРАЦЫЁЗНЫ, -ая, -ае. Прыгожы ў руху,
позах, стройны. Г. танец. Грацыёзная дзяўчына. || наз. грацыёзнасць, -і, ж.
ГРАЦЫЯ, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. 1. Стройнасць, прыгажосць у рухах цела, позе. 2. Від
карсста — жаночы эластычны шырокі пояс,
які ахоплівае торс i падтрымлівае грудзі.
ГРАЧАНЁ гл. грачаня.
ГРАЧАНІК1, -а, мн. -і, -аў, м. Жук —
шкоднік зерневых культур.
ГРАЧАНІК2, -а, мн. -і, -аў, м. Блін з грэцкай мукі.
ГРАЧАНІШЧА, -а, н. Поле, з якога сабралі
ірэчку або на якім папярэдняй культурай
была грэчка.
ГРАЧАНКА гл. грэк.
ГРАЧАНЙ / ГРАЧАНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. Птушаня грака.
ГРАЧЬШЫ гл. ірак.
ГРАШАВІТЫ, -ая, -ае (разм.). Які мае
многа грошай або прыносіць вялікі даход. Г.
чалавек. Грашавітая служба.
ГРАШОВЫ гл. грошы.
ГРАШЬІ, -оў (разм.). Невялікая сума;
нізкая цана. Г. атрымліваю. Гэта цацка каштуе г.
ГРАШЬІЦЬ, ірашу, грэшыш i ірашыш,
грэшыць / ірашыць, грэшым / грашым,
ірэшыце / грашаце, грэшаць / грашаць; незак.
1. У веруючых: рабіць грахі. Хто спіць, той не
грашыць (прыказка). 2. супраць чаго або чым.
Парушаць якія-н. правілы, супярэчыць кьмун. Г. супраць ісціны. \\ зак. паграшыць, -грашу,
-грэшыш / -грашыш, -ірэшыць / -грашыць
(да 2 знач.) / саграшыць, -грашу, -ірэшыш /
-грашыш, -ірэшыць i -грашыць (да 1 знач).
ГРОГ, -у, м. Гарачы напітак з гарэлкі,
рому або каньяку, змяшаны з вадой i цукрам.
|| прым. грогавы, -ая, -ае.
ГРОЗНЫ, -ая, -ае. 1. Суровы, жорсткі. Г.
начальнік. 2. Які тоіць у сабе пагрозу, небяспечны. Грознае пісьмо. Грозная зброя. 3.
Велічны i страшны (высок.)- Грозная сіла. Г.
час. || наз. грознасць, -і, ж.
ГРОЗЬБА, -ы, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Запалохванне, паіроза. Hi просьбаю, ні грозьбаю
(прымаўка).
ГРОМ, -у, мн. -ы, -аў i грамы, -оў, м. 1.
Грукат, які суправаджае маланку ў час навальніцы. Раскаты грому. Як гром з яснага
неба (перан.: раптоўна, нечакана). 2. перан.,
чаго або які. Моцны гул, грукат. Г. апладысментаў. || прым. грамавы, -ая, -óe. Г. ўдар. Г.
голас (вельмі моцны).
ГРОМААДВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Toe, што i маланкаадвод. || прым. громаадводны, -ая, -ае.
*
ГРОМАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Вельмі гучны, падобны на гукі грому. Г. ўдар.

ITÓHKA, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Скопішча пладоў, ягад або кветак на адной
галінцы. Г. рабіны. || прым. гронкавы, -ая, -ае.
ГРОС, -а, м. Мера падліку: дванаццаць
тузінаў (144 штукі) галантарэйных прадметаў.
Г. гузікаў.
ГРОСМАЙСГАР, -тра, мн. -тры, -траў, м.
Вышэйшае спартыўнае званне шахматнага
(шашачнага) майстра. || прым. гросмайстарскі,
-ая, -ае.
ГРОТ1, -a, М гроце, мн. -ы, -аў, м. Штучная або прыродная пячора. Штучны г.
ГРОТ2, -a, М гроце, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Ніжні прамы парус на ірот-мачце. O Гротмачта — сярэдняя, самая высокая мачта на
парусных i вёсельных суднах.
ГРОХАТ, -а, М -хаце, м. 1. Вялікае рэшата
для прасейвання зерня. 2. Устройства для
прасейвання сыпкіх матэрыялаў i сарціроўкі
ix па велічыні (спец.). Валковы г.
ГРОШ, іроша, мн. ірошы, -аў, м. 1. Даўнейшая медная двухкапеечная манета, пазней
паўкапеечная. Хай грошай ні гроша, абы слава
хароша (прыказка). Hi гроша няма (зусім няма
грошай). Гроша ломанага не варты (нікуды не
прыгодны, нічога не варты). Hi ў г. не ставіць
каго-, што-н. (зусім не цаніць, не лічыцца з
кім-, чым-н.). 2. Сучасная разменная манета
ў Польшчы, роўная 1/100 злотага, i ў Аўстрыі, роўная 1/100 шылінга. 0 Уваткнуць
(уставіць) свае тры грошы (разм. неадабр.) —
сказаць неўпапад.
ГРОШЫ, -ай, М грошам, Т грашамі. 1.
Металічныя або папяровыя знакі, якія служаць мерай вартасці пры куплі-продажы.
Дробныя г. Размяніць г. 2. Сродкі, капітал. Вялікія г. 0 Шалёныя грошы (разм.) — грошы,
якія лёгка прыйшліся. Кішэнныя грошы —
грошы на дробныя расходы. Грошы не пахнуць (неадабр.) — не мае значэння, якім
чынам грошы атрыманы. Кідаць грошы на вецер (разм.) — неашчадна расходаваць. || памянш. грошыкі, -аў. || прым. грашовы, -ая, -ае.

ГРА—ГРУ

сцю пажыўных рэчываў. 0 Грубы голас —
глухі, нізкі. || наз. грубасць, -і, ж.
ГРУБЬІ, -ая, -óe. 1. Вялікі, тоўсты. Стол з
грубых дошак. 2. Цвёрды, каляны на вобмацак. Грубая шэрсць. Грубае палатно.
ГРУВАСГЮ, -ая, -ае. Цяжкі i масіўны.
Грувасткая мэбля. || наз. грувасткасць, -і, ж.
ГРУВАСЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ціцца;
незак. Узвышацца бязладнай кучай, утвараць
нагрувашчанне чаго-н. Грувасціліся горы бітай
цэглы. На беразе возера грувасціліся скалы. ||
зак. нагрувасціцца, -ціцца.
ГРУВАСЦІЦЬ, -вашчу, -васшш, -васціць;
незак., што. Бязладна навальваць адзін прадмет на другі. Г. мэблю. Г. падрабязнасці (перан.) || зак. згрувасціць, -ашчу -асціш, -асціць;
-ашчаны / нагрувасціць, -ашчу, -асціш, -асціць; -ашчаны.
ГРУГАН, -а, мн. -ы, -оў, м. Вялікая чорная
птушка сямейства крумкачовых, якая жывіцца рераважна падлай; крумкач. || прым. гругаловы, -ая, -ае.
ГРУГАНЯНЙ / ГРУГАНЯНЁ, -няці, мн.
-няты, -нят, н. Птушаня гругана.
ГРУД, -а, М -дзе, мн. -ы, -оў, м. 1. Невялікі ўзгорак, горка. На грудах рос верас. 2.
Сухая сенажаць, сухадол. || памянш. грудок,
-дка, мн. -дю, -дкоў, м.
ГРЎДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. мн. -ы, -аў.
Куча зваленых у беспарадку прадметаў, рэчаў.
Г. цэглы. 2. Глыба, кусок чаго-н. цвёрдага,
звычайна зямлі. Калёсы тарахцелі na замёрзлай грудзе. || памянш. грудка, -і, ДМ -дцы, мн.
-і, -дак, ж. Г. цукру.
ГРУДАБРУШНЬІ, -ая, óe (спец). Які
раздзяляе грудную i брушную поласці (пра
перапону, дыяфрагму).
ГРУДАСТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 вялікімі,
шырокімі ірудзямі.
ГРЎДЗІ, -ей. 1. Пярэдняя частка тулава ад
ГРУБАПІЗРСНЫ, -ая, -ае. 3 грубай,
нізкага гатунку шэрсці. Грубашэрсныя рука- шыі да жывата, a таксама поласць гэтай
часткі тулава. Шырокія г. Боль у грудзях. Біць
віцы.
ГРУБЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. I. (1 i 2 (сябе) у грудзі (перан.: 1) ад роспачы; 2) заас. не ўжыв.). Станавіцца ірубым, страчваць пэўніваючы ў чым-н.). 2. Малочныя залозы ў
мяккасць. Голас грубее. Рукі грубеюць. 2. жанчыны. Карміць дзіця грудзьмі. Адняць ад
Траціць далікатнасць, станавіцца менш куль- грудзей (перастаць карміць грудзьмі). 3. Верхняя пярэдняя частка адзення. Вышыць г. ў рутурным. \[ зак% агрубець, -ею, ,-ееш, -ее% загрубець, -ею, -ееш, -ее / пагрубець, -ею, -ееш, башцы. 0 Грудзьмі пралажыць (пракласці) сабе
дарогу — пераадольваючы цяжкасці, дася-ее.
ГРУБІЦЬ, -блю, -^іш, -біць; -йм, -біце, гнуць чаго-н. || прым. грудны, -ая, -óe (да 1 i
2 знач.). Грудное дзіця.
-бяць; незак. Toe, што i ірубіяніць. || зак. наГРУДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. 1. Гругру^іць, -блю, -6\ш, -бшь; -б^ім, -біце, -бяць.
дная косць, з якой злучаны пярэднія канцы
ГРУБІЙН, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які грудных рабрын i часткі плечавога пояса. 2.
груба i дзёрзка адносіцца да іншых. || ж. груВерхняя пярэдняя частка вопраткі, якая
біянка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. гру- прыкрывае грудзі. || прым. грудз'інны, -ая, -ае.
біянскі, -ая, -ае.
ГРУДЗІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ГРУБІЙНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак. Га- Сорт мяса з ірудной часткі тушы. Свіная г. ||
варыць ірубасці, абыходзіцца дзёрзка, не- прым. грудз'іначны, -ая, -ае.
культурна з кім-н. || зак. нагрубіяніць, -ню,
ГРУДНІЦА, -ы, ж. Запаленне грудных за-ніш, -ніць.
лоз.
ГРУБІЙНСГВА, -а, н. Паводзіны грубіяна;
ГРЎЖАНЫ, -ая, -ае. 3 ірузам (у 2 знач.),
грубасць, дзёрзкасць.
нагружаны. Гружаныя вагоны.
ГРЎБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. НеГРУЗ, -у, мн. грузы, -аў, м. 1. Цяжар,
вялікая, звычайна кафельная, пакаёвая печ.
цяжкі прадмет. Скінуць г. з калёс. 2. Тавары,
ГРЎБЫ, -ая, -ае. 1. Недастаткова культур- прызначаныя для перавозкі. Вагоны з грузам.
ны, недалікатны. Грубыя паводзіны. Грубае Падрыхтаваць г. для перавозкі. || прым. груабыходжанне. Груба (прысл.) адказаць. 2. Не- завы, -ая, -óe (да 2 знач). Грузавыя перавозкі.
дастаткова апрацаваны, няўмела зроблены.
ГРУЗА... i ГРУЗА-... Першая частка склаГрубая мэбля. Грубая работа. 3. Прыблізны, даных слоў са знач.: 1) які мае адносіны да
не распрацаваны падрабязна. Г. падлік. Груба грузу (у 1 знач.), напр. грузаапорны, груза(прысл.) кажучы (прыблізна). 4. Які вы- пад'ёмнік; 2) які мае адносіны да грузу (у 2
ходзіць за межы алементарных правіл. Грубая знач.), напр. грузаадпраўшчык, грузаатрыпамылка. Грубае парушэнне законнасці. O Гру-мальнік, грузапаток, грузаперавозкі; 3) ірузавы
быя кармы — раслінныя кармы (сена, са(у 2 знач.), напр. груза-пасажырскі, грузалома, мякіна i пад.) з адносна малой колька- таксі.
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ГРУКАТЛІВЫ, -ая, -ае. Які стварае ірукат,
шумны. Горны вадаспад г.
ГРУКАТНЙ, -і, ж. (разм.). Toe, што i грукат.
ГРУКАЦЁЦЬ, -качу, -кочаш, -коча; -каш;
ГРУЗААБАРОТ, -у, М -роце, м. (спец.). незак. (разм.). Toe, што i грукатаць. (^ зак.
Работа транспарту па псравозцы грузаў у арагрукацець, -качу, -кочаш, -коча; -каш.
тона-кіламетрах. Павялічыць г. на чыгуначных ГРЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
перавозках. || прьш. грузаабаротны, -ая, -ае.
(разм.). 1. Стукацца аб што-н. Г. галавой аб
ГРУЗААДПРАЎПГЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. сцяну. 2. Моцна стукаць (у дзверы, акно i
(афіц.). Той, хто адпраўляе грузы.
пад.). Г. ў дзверы.
ГРУЗААТРЫМАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
ГРЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). 1.
(афіц.). Той, на чыё імя адпраўляецца іруз.
Ствараць грукат. Боты грукалі na дашчанай
ГРУЗАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Грузавы аўта- падлозе. 2. Toe, што ігрукацца (у 2 знач.). Г.
мабіль.
у дзверы. || аднакр. грукнуць, -ну, -неш, -не;
ГРУЗАВЬІ, -ая, -óe. 1. га. іруз. 2. Прызна- -ні. || наз. грушшне, -я, н.
чаны для перавозкі грузаў. Грузавыя аўтамаГРЎКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нішыны. Грузавыя таксі.
ся; зак. (разм.). 1. Стукнуцца аб што-н. Г.
ГРУЗАПАД'ЁМНАСЦЬ, -і, ж. Гранічная патыліцай аб сцяну. 2. Зваліцца або паваліцца
вага ірузу, які можа быць падняты якім-н. з грукатам, шумам. Качарга*грукнулася аб падмеханізмам, вагонам, суднам.
логу.
ГРУЗАПАД'ЁМНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
ГРУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Слуга, які конна
для падымання ірузаў. Г. кран.
суправаджае конніка або едзе на козлах, на
ГРУЗАПАТОК, -у, мн. -і, -аў, м. Масавы задку экіпажа.
рух ірузаў па шляхах зносін.
ГРУНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -оў, м. 1.
ГРУЗАЎЛАДАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Глеба, зямля. Гліністы г. 2. Цвёрдае дно пад
(афіц.). Уладальнік грузу (у 2 знач.).
вадой. Убіць палі ў г. 3. Слой белай фарбы,
ГРУЗД, -а, М -дзе, мн. -ы, -6ў, м. Ядомы якім пакрыта палатно ці дрэва, прызначаныя
грыб з шырокай белай ці чорнай махнатай для жывапісу (спец.). Нанесці г. на палатно.
шапачкай i кароткай тоўстай ножкай. || прым. 4. Заштрыхаванае поле, фон у іравюрах i магруздовы, -ая, -ае.
люнках (спец.). 5. перан. Toe галоўнае, на
ГРУЗІЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. Невялікі груз чым асноўваецца, грунтуецца што-н. || прым.
(у 1 знач.), які падвешваецца да вуды або грунтавы, -ая, -óe. Грунтавыя воды (падглебасеткі для лепшага апускання ў ваду пры лоўлі выя воды). Грунтавыя дарогі (не брукаваныя).
рыбы.
Грунтавыя фарбы.
ГРУЗІНЫ, -аў, адз. іруз'ін, -а, м. Народ,
ГРУНТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца;
які складае асноўнае насельнштва Грузіі. || ж. -туйся; незак. Асноўвацца, базіравацца. Г. на
грузшка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. правераных фактах.
грузшскі, -ая, -ае.
ГРУНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ГРУЗІЦЦА, гружуся, грузішся, ірузіцца; -таваны; незак., што. Пакрываць ірунтам (у 3
незак. Складваць свой груз, адпраўляючыся ў знач.; спец.). Г.палатно. || зак. загруігпшаць,
дарогу (звычайна пра многіх). Г. на параход. || -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны. || наз. ірунзак. пагрузІцца, -гружуся, -ірузішся, -грузіц- таваные, -я, н. i грунтоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. ||
ца.
прым. грунтовачны, -ая, -ае / грунгавалыш,
ГРУЗІЦЬ, іружу, грузіш, грузіць; гружаны; -ая, -ае.
незак. 1. што кім-чым. Напаўняць грузам. Г.
ГРУНТВАГА, -і, ДМ -вазе, ж. Прыбор для
баржу дрывамі. 2. каго-што. Складваць груз праверкі гарызантальнага становішча лініі на
куды-нм змяшчаць у якасці п>узу. Г. скацінуў плоскасці, ужыв. ў бздаўнічых, цяслярскіх равагоны. || зак. нагрузіць, -гружу, -ірузіш, -іру- ботах. 0 прым. грунтвагавы, -ая, -ае.
зіць; -гружаны; загрузіць, t -гружу, -грузіш,
ГРУНТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, ж. 1. гл.
-грузіць; -гружаны / пагрузіць, -іружу, -гру- грунтаваць. 2. Toe, што i грунт (у 3 знач.)зіш, -ірузіць; -гружаны (да 2 знач.). II наз. паГРУНТОЎНЫ, -ая, -ае. Змястоўны, развагрузка, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж.
жлівы. Г. адказ. || наз. грунтоўнасць, -і, ж.
ГРЎЗЮ, -ая, -ас. Такі, у якім можна ўвяГРЎПА, -ы, мн. -ы, груп, ж. 1. Некалькі
знуць, гразкі, багністы. Грузкая зямля. || наз. чалавек або прадметаў, жывёл, якія знахогрузкасць, -і, ж.
дзяцца блізка адзін ля аднаго. Г. людзей. Г.
ГРУЗНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.). дамоў. 2. Сукупнасць людзей з агульнымі
Рабіцца больш цяжкім, ірузным (у 1 знач.). || інтарэсамі, з адной прафесіяй i пад., a тахзак. пагрузнець, -ею, -ееш, -ее.
сама сукупнасць прадметаў, з'яў, рэчываў,
ГРЎЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; груз, грузла; аб'яднаных агульнымі адзнакамі. Г. студэн-ні; незак. Toe, што i іразнуць. || зак. загруз- таў. Г. раслін. || памянш. групка, -і^ ДМ -пцы,
нуць, -ну, -неш, -не; заіруз, -зла; -ні.
мн. -і, -пак, ж. || прым. грушшы, -ая, -óe.
ГРЎЗНЫ, -ая, -ае. 1. 3 вялікай вагой,
ГРУПАВАЦЦА; 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -пумасіўны, цяжкі. Грузная фігура. Грузна ецца; -пуемся, -пуецеся, -пуюцца; незак. Раз(прысл.) сесці на лаву. 2. Цяжка наіружаны. мяшчацца, збірацца ірупамі. || зак. згрушГ. цягнік. || наз. грузнасць, -і, ж.
вацца, -пуецца; -гтуемся, -пуецеся, -пуюцца;
ГРЎЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы на па-пуйцеся.
грузцы або разгрузцы чаго-н. || ж. грузчыца,
ГРУПАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе; -пуй; не-ы, мн. -ы, -чыц. || прым. грузчыцкі, -ая, -ае.
зак., каго-што. Аб'ядноўваць у групы, класіГРУК, -у, м. (разм.). 1. Toe, што i грукат. фікаваць. Г. даныя эксперыментаў. || зак. згру2. выкл. у знач. вык. Ужываецца ў значэнні паваць, -пую, -пуеш, -пуе; -пуй; -паваны. ||
дзеясловаў грукаць i грукнуць. Калёсы г. ды г. наз. групавашю, -я, н. i групоўка, -і, ДМ -поўna бруку. 0 Hi стуку ні груку (разм.) — ціха, цы, мн. -і, -іювак, ж.
ГРУПАВЬІ гл. група.
без шуму.
ГРЎКАТ, -у, М -каце, м. Моцны, раскаГРУПАЎШЧЬІНА, -ы, ж. (неадабр.).
цісты шум.
Засілле, перавага групавых інтарэсаў над
ГРУКАТАЦЬ, -качу, -кочаш, -коча; -качы; агульнымі. Барацьба з групаўшчынай.
незак. (разм.)-г Стукаць; грьшець, грукадь. ||
ГРУПОЎКА, -і, ДМ -поўцы, мн. -і, -повак,
зак. прагрукатаць, -качу, -кочаш, -коча; -ка- ж. 1. гл. групаваць. 2. Група (у 2 знач.),
чы. || наз. грукатанне, -я, н.
аб'яднанне. Літаратурныя групоўкі.
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ГРЎЦА, -ы, ж. (абл.). Ячменныя крупы, a
таксама густая крупеня, каша з гзтых круп. ||
прым. груцавы, -ая, -ае.
ГРЎЙА / ІГРЎША, -ы, мн. -ы, іруш i
ігруш, ж. 1. Фруктовае дрэва з пладамі ў выглядзе акруглага конуса, a таксама плод гэтага дрэва. 2. Выраб, які нагадвае плод гэтага
дрэва. Гумавая г. || прым. грушавы / ігрушавы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ГРУШАПАДОБНЫ i ІГРУШАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае форму грушы.
ГРЫБ, -а, мн. -ы, -оў, м. Ніжэйшая расліна без кветак i насення, якая размнажаецца спорамі. Белы г. (баравік). Ядавіты г. Hau
nt* г. (слізістая плеўка, якая ўтвараецца з
мікраарганізмаў). Воўчыя грыбы^ (неядомыя
грыбы). || памянш. грыбрк, ,-бка; мн. -бю,
-бкоў, м. || прым. грыбны, -ая, -ое. Грыбная
napa. Г. дождж (які садзейнічае росту грыбоў).
ГРЫБАВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
працуе на ірыбаварні. || прым. грыбаварсю,
-ая, -ае.
ГРЫБАВАРАЧНЫ, -ая, -ае / ГРЫБАВАРНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да перапрацоўкі,
варкі грыбоў. Г. пункт.
ГРЫБАВАРНЯ, -І, МН. -І, -рань i -рняў, ж.
Сезоннае прадпрыемства, якое займаецца засолкай i марынаваннем свежых грыбоў.
ГРЫБАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае форму гоыба. Грыбападобнае воблака. \ наз. грыбападобшсць, -і, ж.
ГРЫБАСЁЙ, -ю, м. (разм.). Цёплы дробны
дождж, яхі спрыяе росту ірыбоў.
ГРЫБНІК, -а, мн. -'i, -оў, л#. Той, хто
любіць збіраяь ірыбы. || ж. грыбшца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
ГРЫБНІЦА1. -Ы, Ж. 1. Вегетатыўная частка грыба, якая складаецца з бясколерных
тонкіх ніцей (спец.). 2. Цяпліца для вырошчвання ірыбоў.
ГРЫБНІЦА2 гл. грыбнік.
ГРЫБОК, -бка, мн. -бкі, -бкоў, м. 1. гл.
ірыб. 2. Раслінны мікраарганізм, які выклікае
захворванне скуры i іншых вонкавых участкаў
цела. 3. Збудаванне ў форме грыба для адпачынку, сховы ад сонца, дажджу i пад. ||
прым. грыбковы, -ая, -ае (да 2 знач.). Грыбковыя захворванні.
ГРЬІВА, -ы, мн. -ы, грыў, ж. Доўгія валасы на шыі некаторых жывёл. Конская г.
ГРЫВАСТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 вялікай
грывай.
ГРЬІВІСТЫ, -ая, -ае. У назвах некаторых
жывсл: які мае ірыву, напр. Г. баран.
ГРЬІЖА, -ы, мн. -ы, грыж, ж. 1. Хвароба
брушной поласці, звязаная з выпадзеннем
пад скуру часткі якога-н. унутранага органа.
2. Выпучаны такім чынам орган. || прым.
грыжавы, -ая, -ае.
ГРЬІЗЛІ, нескл., м. Паўночнаамерыканскі
буры мядзведзь.
ГРЫЗНЙ, -'i, ж. 1. Бойка паміж жьшёламі.
Г. сабак. 2. перан. Жорсткая сварка, спрэчка.
Кожны вечар у хаце пачыналася г.
ГРЫЗЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Млекакормячае (вавёрка, суслік, мыш, заяц i інш.) з
доўгімі пярэднімі зубамі. Атрад грызуноў.
ГРЬІЗІЦ, -зу, -зеш, -зе; -зём, -зяце, -зуць;
ірыз, -зла; -зі; незак. 1. каго-што. Раскусваць
зубамі што-н. цвёрдае. Г. морквіну. Г. костку.
2. перан., каго (што). Пастаянна папракаць,
прыдзірацца, сварыцца. 3. перан. He даваць
спакою, мучыць. Мяне грызе пакутлівая думка. \аднакр. грызануць, -ну, -неш, -не; -нём,
-няце; -нуць; -ні; зак. разгрьізці, -зу, -зеш,
-зе; -зём, -зяце, -зуць; разгрыз, -зла, -з'і;
-ызены (да 1 знач.). || наз. грызенне, -я, н.
ГРЬІЗЦІСЯ, -зуся, -зешся, -зецца; -зёмся,
-зяцеся, -зуіша; ірызся, -злася, -злося; -зіся;
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незак. 1. Кусаць адзін аднаго зубамі (пра жывёл). Сабакі грызуцца. 2. перан. Сварыцца, лаяцца адзін з адным. Яны грызуцца паміж сабой. || зак. пагрызціся, -зуся, -зешся, -зецца;
-зёмся, -зяцеся, -зуцца; -з'іся.
ГРЫЛЬЙЖ, -у, м. Гатунак шакаладных цукерак з пражанымі арэхамі ці міндалем. ||
прым. грыльяжны, -ая, -ае.
ГРЫМ, -у, м. 1. Афармленне твару артыста для пэўнай ролі з дапамогай фарбаў, наклеек, накладак. Іграць без грыму. Зняць г. 2.
Спецыяльныя фарбы, накладкі i інш., якія
ўжыв. пры грыміроўцы.
ГРЫМАК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Удар
кулаком, кухталь. Надаваць грымакоў.
ГРЫМАСА, -ы, мн. -ы, грымас, ж.
Наўмыснае або міжвольнае скрыўленне твару
(выкліканае якім-н. пачуццём).
ГРЫМАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Той, хто любіць рабіць грымасы. || ж.
грымасніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ГРЫМАСНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Рабіць грымасы. || наз. грымаснічанне, -я, н.
ГРЬІМЁЦЬ, -млю, -м'іш, -м'іць; -м'ім, -міце, -мяць; -м'і; незак. 1. Утвараць моцныя
гукі, грукат. Грымяць калёсы па бруку. За лесам грымела (пра гром; безас). Г. каструлямі.
2. пвран. Мець вялікую папулярнасць, славу.
Г. на ўсю краіну. || зак. іціагрымець, -млю,
-м'іш, -м'іць; -м'ім, -міце, -мяць; -м'і. || аднакр.
грымнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1 знач.).
ГРЫМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік тэатра, які фыміруе артыстаў. || ж. грымёрка, -і,
ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. грымёрскі, -ая,
-ае.
ГРЫМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; незак., каго-што. 1. Накладваць
грым з мэтай надання акцёру патрэбнага для
яго ролі выгляду. 2. nad каго або кім-чым.
Пры дапамозе грыму надаваць каму-н.
якую-н. знешнасць. Г. nad селяніна. \ зак.
заірыміраваць, -рую, -руеш, -суе; -руй; -раваны i нагрыміраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны. J| звар. ірыміравацца, -руюся, -руешся, -руецца; -руйся; зак. загрыміравацца,
-руюся, -руешся, -руецца; -руйся. || наз. грыміроўка, -і, ДМ -роўцы, ж. i грыміраванне, -я,
н.
ГРЫМЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). 3 іромам,
грымотамі. Грымлівае лета.
ГРЬІМНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. (разм.). 1. 3 ірукатам паваліцца. Г.
з калёс. 2. Ударыцца аб што-н. Г. аб вушак.
ГРЬІМНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. 1.
гл. ірымець. 2. Нечакана, раптоўна пачацца.
Грымнула вайна. 3. чым i без dan. 3 сілай ударыць. Г. кулаком па стале. 4. 3 сілай кінуць.
Г. палена на падлогу. 5. 3 шумам, грукатам паваліцца. Г. з лесвіцы.
ГРЫМОТНЫ, -ая, -ае. 1. Які стварае
гром, ірымоты. Грымотныя хмары. 2. Моцны,
аглушальны. Г. галас. Г. выбух.
ГРЫМОТЫ, -мот. Раскацістыя гукі ірому.
ГРЫМ-ПРЫБІРАЛЬНЯ, грым-прыбіральні, мн. ірым-прыбіральні, грым-прыбіральняў, ж. (спец.). Пакой у тэатры, цырку —
грымёрная i прыбіральня (у 1 знач.).
ГРЫМЎ4Ы, -ая, -ае. 1. Які стварае рэзкія
гукі, моцны шум. Грымучыя калёсы. 2. Шумны, гучны. Г. голас. O Грымучая змяя —
трапічная ядавітая змяя. Грымучая ртуць —
выбуховае хімічнае рэчыва. Грымучы газ —
выбуховая сумесь вадароду з кіслародам.
ГРЫП, -у, м. Вірусная хвароба з запаленнем дыхальных шляхоў i гарачкай. Вірусны г.
|| прым. грыпозны, -ая, -ае. Г. хворы. Г. стан.
ГРЫПАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе; -пуй;
незак. (разм.). Хварэць грыпам. Цзлы тыдзень
грыпаваў.

ГРЬІЎНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. Грашовая
адзінка ў Старажытнай Русі — злітак серабра
вагой каля фунта. 2. У Старажытнай Русі —
сярэбранае або залатое ўпрыгожанне, якое
насілі на шыі. 3. Сума або манета вартасцю ў
10 капеек. || прым. грыўневы, -ая, -ае.
ГРЫФ1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У антычнай
міфалогіі: крылатае страшыдла з тулавам
ільва i галавой арла. 2. Драпежная птушка,
якая жывіцца падлай. || прым. грыфавы, -ая,
-ае.
ГРЫФ2, -а, мн. -ы, -аў, м. Доўгая вузкая
частка струнных інструментаў, уздоўж якой
нацягнуты струны.
ГРЫФ3, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Штэмпель з
узорам чыйго-н. афіцыйнага подпісу, a таксама адбітак з гэтага штэмпеля. 2. Спецыяльны надпіс на кнігах i дакументах. Брашура з
грыфам «На правах рукапісу».
ГРЬІФЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Палачка з
асобай пароды сланцу для пісання на грыфельнай дошцы. 2. Toe, што i графіт (у 2
знач.). || прым. грыфельыы, -ая, -ае.
ГРЫФОН, -а, м. Скульптурны, жывапісны
i пад. відарыс антычнага грыфа1 (у 1 знач).
ГРдБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй; незак. Быць фэблівым у адносінах да каго-,
чаго-н. Ён нічым не грэбуе. || зак. пагрэбаваць,
-бую, -буеш, -буе; -буй. || наз. грэбашшне, -я,
н.
ГР^БАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.). Корпацца. Г. на агародзе.
ГР^БАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Капаць (рукамі, пальцамі i пад.). Г. зямлю.
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ГР^КІ, -аў, адз. грэк, -а, м. Народ, які
складае асноўнае насельніцтва Грэцыі. || ж.
грачанка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
грэчасжі, -ая, -ае.
ГР&ЛКА, -І, ДМ -ЛЦЫ, МН. -І, -лак, ж.
Прыстасаванне для абаіравання, сагравання.
Электрычная г. Гумавая г. || прым. грэлачны,
-ая, -ае.
ГРЭНАДЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. У царскай
арміі: ваеннаслужачы некаторых прывілеяваных палкоў, якія называліся грэнадзёрскімі
(першапачаткова — салдат, узброены іранатамі для кідання). Рота грэнадзёраў. Вось ты
які г.! (перан.: пра рослага i дужага чалавека).
|| прым. грэнадзёрскі, -ая, -ае.
ГР^НЮ, -нак, адз. грэнка, -і, ДМ -нцы,
ж. Падсмажаныя лустачкі хлеба, звычайна
белага. Cyn з грэнкамі.
ГРЭХ, іраху i ірэху, мн. ірахі, грахоў, м. 1.
У веруючых: парушэнне правіл рэлігійнай маралі. 2. перан. Заганны ўчынак. Грахі мінулых
дзё'н. 3. у знач. вык. Грэшна, нядобра (разм.).
T', так гварыць. 0 Далей ад граху (разм.) —
пра нежаданне ўцягвацца ў непрыемную
гісторыю. 3 грахом палалам (разм.) — з
вялікімі цяжкасцямі. I смех i грэх (разм.) — i
смешна i сумна. Няма чжго граху таіць
(разм.) — трэба прызнацца. Як на грэх
(разм.) — як на зло, на няшчасце.
ГРЭХАПАДЗЁННЕ, -я, н. 1. У міфічным
Г Р З Б Е Н Ь , -Я, МН. грабяні, -ёў, м. 1.
біблейскім паданні: парушэнне першымі
Пласцінка з радам зубоў для расчэсвання ва- людзьмі, Адамам i Евай, запаветаў бога. 2.
ласоў або заколвання i змацавання жаночай Учынак, звязаны з парушэннем ірамадскіх
прычоскі. 2. Прыстасаванне такой формы, норм паводзін, маралі i пад. (кніжн.).
ужыв. у розных галінах вьггворчасці (спец.)ГР^ЦЮ1 гл. грэчка.
Прадзільны г. 3. Мясісты нарост на галаве неГРФЦКІ2, -ая, -ае. У некаторых назвах:
каторых птушак. Г. пеўня. 4. перан. Вяршыня грэчаскі. Г. арэх.
чаго-н. Г. хеалі. Горны г. || памянш.
ГРЗЦЦА, ірэюся, грэешся, ірэецца; незак.
грабеньчык, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1 i 3 знач.);
1. Саграваць сябе, сваё цела. Г. на печы. 2. (/
грабеньчыкавы, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.; спец.). / 2 ас. не ўжыв.). Рабіцца цёплым, гарачым
|| прым. грабенны, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 знач.; пад уздзеяннем агню, трэння. Вада грэецца.
спец), грабянёвы, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.) / Піла грэецца.
грабнявы, -ая, -óe (да 4 знач.; спец.). ГрабенГРЭЦЬІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Слова або
нае прадзенне (камвольнае). Грабенны (грабя- выраз у якой-н. мове, запазычаны з грэчанё'вы) выраст. Грабнявыя культуры (якія вы- скай мовы.
рошчваюцца на ірабянях град).
ГРЭЦЬ, грэю, грэеш, грэе; грэты; незак. 1.
Г Р З Б Л І В Ы , -ая, -ае. Які гідліва адносіцца
Перадаваць сваю цеплыню. Сонца грэе. 2.
да неахайнасці i ўсюды яе падазрае. Г. чала- Рабіць цёплым. Г. малако. 3. Захоўваць цевек. || наз. грэблівасць, -і, ж.
плыню, засцерагадь ад холаду. Кажух грэе доГР^БЛЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. Насціл з бяр- бра. 4. перан. Супакойваць, суцяшаць. Г. сэвення ці галля для праезду па гразкім месцы, рца. Грэюць матуліны вочы. 0 Грэць рукі на
гаць. || памянш. грэбелька, -і, ДМ -льцы, мн. чым (разм. неадабр.) — нажывацца несумлен-і, -лек, ж.
ным спосабам.
ГРФБЦІ^ грабу, грабеш, грабе; грабём, граГР^ЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. Травяністая мебяце, грабуць; гроб, грэбла; ірабі; незак. 1. даносная расліна, з зярнят якой робяць
Збіраць у адно месца, зграбаць граблямі, ві- крупы i муку. || прым. грэчкавы, -ая, -ае /
ламі i пад. Г. сена. 2. Разграбаць, капаць. Г. грэцкі, -ая, -ае. Грэчкавы мё'д (з сокаў кветапясок. 3. перан. 3 прагнасцю брадь, за- чак фэчкі). Сямейства грэчкавых (наз.). Грэхопліваць сабе. Г. дабро. Кожная курыца пад цкія крупы (прыгатаваныя з зерня грэчкі).
сябе грабе (з нар.).
ГРЭШНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Грэшны чалаГРЗБІЦСЯ, грабуся, грабешся, грабецца; век. || ж. грэшніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
грабёмся, грабяцеся, грабуцца; гробся,
ГР&ШНЫ, -ая, -ае. Які многа награшыў.
грэблася; граоіся; незак. Капацца, разграбаць Г. чалавек. Грэшныя думкі. 0 Грэшным чынам у
што-н. пальцамі, лапамі. Г. ў пяску.
знач. пабочн. (разм.) — трэба прызнацца (у
ГРЗЙДЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Машына чым-н. дрэнным, ганебным).
для рыцця канаў, выраўноўвання палатна
ГУАНА, нескл., н. Памёт дзікіх птушак, які
грунтавых дарог. 2. Дарога, пракладзеная пры скарыстоўваецца на ўгнаенне.
дапамозе грэйдэра (разм.). || прым. грэйдэрны,
ГУАШ, -Ы, Ж. Непразрыстая акварзльная
-ая, -ае.
фарба, a таксама карціна, малюнак, выканаГР^ЙПФРУТ, -a, М -руце, мн. -ы, -аў, м. ныя гэтай фарбай. || прым. гуашавы, -ая, -ае.
Пладовае дрэва сямейства цытрусавых, a такГЎБА, -ы, мн. губ, ж. Тоўсты, падобны на
сама плод гэтага дрэва, падобны на апельсін. капыт фыб, які паразітуе на дрэвах i вы|| прым. грэйофрутавы, -ая, -ае.
клікае гніенне драўніны. || прым. іубавы, -ая,
ГРЭКА-... Першая частка складаных слоў -ае. Сямейства губавых (наз.).
са знач. ірэчаскі, напр. грэка-лацінскі, грэкаГУБА 1 , -Ы, МН. губы / (з ліч. 2, 3, 4) губы,
балгарскі.
Д -ам, ж. Скурна-мускульная рухомая скла-
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дка, якая ўтварае край рота. Верхняя г.
Сціснуць губы. Кусаць губы (перан.: выражаць
злосць, незадавальненне). Надзьмуць губы (перан.: заэлавацца, пакрыўдзіцца). Развесіць
губы (леран.: пасіўнічаць). || памянш. губка, -і,
ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. || прым. губны, -ая,
-óe.
ГУБА2, -Ы, МН. губы / (з ліч. 2, 3, 4) губы,
губ, Д -ам, ж. Назва марскіх заліваў i бухт на
поўначы. Анежская губа.
ГУБА3. -ы, ж. (разм.). Гаўптвахта. Пасадзіць на губу.
ГУБАСГЫ, -ая, -ае. Toe, што i губаты.

ГУБАТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 вялікімі тоўстымі губамі1.
ГУБАШЛЁП, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм).
Разява, расцяпа.
ГУБЕРНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Начальнік якой-н. тэрытарыяльнай адзінкі
(напр.: губерні ў Расіі, штата ў ЗША i інш.). ||
прым. іубернатарскі, -ая, -ае. 0 Становішча
горш за губернатарскае (разм. жарт.) —
вельмі цяжкае, незайздроснае.
ГУБЁРНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Асноўная
адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў
Расіі з пачатку 18 ст. 0 I пайшла пісаць губерня (разм.) — усё прыйшло ў рух, пачаўся
перапалох. || прым. губернскі, -ая, -ае.
ГУБІЦЬ, гублю, губіш, губіць; незак., кагошто. 1. Рабіць непрыгодным, нішчыць. Г. лес.
2. Прыводзіць да гібелі, забіваць. Г. звяроў. 3.
перан. Марна, дарэмна траціць (час, сродкі,
сілы i пад.) Г. лепшыя гады. || зак. паіўбіць,
-гублю, -губіш, -і^біць; -гублены.
ГЎБКАГгл. іуба1.
ГЎБКА2, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. 1.
Мнагаклетачная беспазваночная марская жывёліна тыпу прасцейшых. 2. Мяккі, наздраваты касцяк гэтай жывёліны, які добра ўбірае
вільгаць i служыць для мыцця, a таксама падобны выраб з гумы i іншых матэрыялаў. ||
прым. губкавы, -ая, -ае.
ГЎБКА3, -і, ДМ -бцы, мн. -бак, ж. Мера
нітак, прыгатаваных на аснову для ткання палатна. Выткала сем губак палатна.
ГУБКАВАТЫ, -ая, -ае. Порысты, сітаваты.
Губкаватая рызіна.
ГУБЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак.
1. Прападаць, знікаць. Дробныя рэчы часта
губляюцца. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Рабіцца
непрыметным, нябачным. Сцежка гублялася ў
бярззніку. 3. перан. Траціць самавалоданне,
хвалявацца. Ён не губляўся ні пцы якіх абставінах. || зак. згубіцца, згублюся, згубішся,
згубіша.
ГУБЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., кагошто. 1. Пазбаўляцца чаго-н., пакідаючы невядома дзе па няўважлівасці. Г. пальнаткі. 2.
перан. Перастаць мець што-н., валодаць
чым-н. Г. надзею. Г. слых. 3. Марна траціць
што-н. Дарэмна г. час. 4. Збівацца з чаго-н.,
не заўважаць чаго-н. Г. сцежку. \\ зак. згубіць,
згублю, згубіш, згубіць; згублены. Лепей з разумным з., чым з дурным знайсці (прыказка).
ГУБНЬІ гл. губы1.
ГУБЧАТЫ, -ая, -ае. Toe, што i губкаваты.
ГУВЕРНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Выхавацель
дзяцей у сям'і, звычайна іншаземец. || прым.
гувернёрскі, -ая, -ае. || ж. іувернантка, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так. || прым. гувернанцкі, -ая,
-ае.
ГУГЕНОТЫ, -аў, адз., -нот, -а, м. Французскія пратэстанты 16—17 стст., якіх праследавалі каталіцкая царква i ўрад.
ГУГНЙВЕЦЬ, -няўлю, -нявіш, -нявіць; незак. Гаварыць у нос.

ГУГНЙВЫ, -ая, -ае. Які гаворыць у нос. || музыкі на плёнку, пласцінку i пад. Студыя
наз. гугыявасць, -і, ж.
гуказапісу.
ГУКАЗДЫМАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
ГУГЎ: ні гугу у знач. вык. (разм.) — маўчаць, не гаварыць ні слова або маўчы, нікому (спец.). Прыбор для перадачы запісу грамафонных пласцінак на рэпрадуктар радыёпрыне кажы. Пра гэта — нікому ні гугу.
ёмніка, адаптэр.
ГУД, -у, М -дзе, м. Toe, што i гудзенне.
ГУКАІЗАЛЙЦЫЯ, -і, ж. Сукупнасць сродГУДЗЁЦЬ, -джу, -дз'іш, -дз'іць; -дз'ім,
-дзіце, -дзяць; -дз'і; незак. Toe, што i гусці. || каў i мер, якія забяспечваюць непранікальзак. прагудзець, ;Джу, -дз'іш^ -дз'іць; -дз'ім, насць гукаў i шуму ў памяшканне. || прым. гукаізаляцыйны, -ая, -ае.
-дзіце, -дзяць; -дз'і. \ наз. гудзенне, -я, н.
ГУКАМАСЫРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, ж.
ГУДОК, -дка, мн. -ДКІ, -дкоў, м. 1. Механічны свісток, які падае сігналы. Паравозны (спец.). Тэхнічныя прыёмы, звязаныя з
г. 2. Працяжны аднастайны гук свістка ці маскіроўкай гукамі або з маскіроўкай гукаў. ||
сірэны. Выходзіць na гудку. || прым. гудочны, прым. гукамаскіровачны, -ая, -ае.
ГУКАНЕПРАНІКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не
-ая, -ае.
ГУДРАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; прапускае гукаў, шумаў, ізаляваны ад ix. Гу-руй; зак. i незак., што. Пакрыць (-ываць) гу- канепранікальныя сцены. \\ наз. гуканепрадронам. Г. шашу. || зак. таксама загудрашра- нікальнасць, -і, ж.
ГУКАННЕ, -я, н. (разм.). 1. Гутарка, гаваць, -рую, -руеш. -руе; -руй; -раваны.
ГУДРОН, -у, м. Чорная смалістая маса — ворка. 2. Кліканне (звычайна ў лесе). 3. Пеастатак, які атрымліваецца пры перагонцы рагукванне, каб сабрацца разам. O Гуканне
вясны — старажытны язычніцкі абрад, калі
нафты. || прым. гудронны, -ая, -ае.
ГУЖ, -а, мн. -ы, -оў, м. Скураная ці вераў- збіралася моладзь, спявала, вадзіла карагоды,
чаная пятля ў хамуце, пры дапамозе якой закопвала ў зямлю гаршчок з кашай як своепрымацоўваюць аглоблі да вупражы. Узяўся за асаблівую ахвяру зямлі.
ГУКАПЕРАЙМАННЕ, -я, н. Узнаўленне
г. — не кажы, што не дуж (прыказка). ||
голасам або тэхнічнымі сродкамі прыроднага
прым. гужавы, -ая, -óe.
гучання (напр. ку-ку, мяў-мяў), a таксама
ГУЖАВЬІ, -ая, -óe. 1. гл. гуж. 2. Конны, слова, якое ўтварылася шляхам такога перайякі выконваецца жывой цяглавай сілай. Г. мання (напр. квакаць, тупат, грукат). ||
транспарт.
прым. гукапераймалыіы, -ая, -ае.
ГЎЖАМ, прысл. 1. На калёсах ці санях.
ГЎКАПІС, -у, м. (спец.). Сукупнасць прыВазіць лес г. 2. Адзін за адным. Па вузкай ёмаў для ўзмацнення гукавой выразнасці масцяжынцы ўсе ішлі г.
стацкага маўлення.
ГУЗ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Жаўлак ад удару
ГУКАПРАВОДНАСЦЬ, -і, ж. (спец)
або нараст на целе чалавека, жывёлы. Набіць Здольнасць цела або асяроддзя праводзшь
г. на лбе. На спіне ў каровы гузы. 2. Ненар- гукі.
мальнае патаўшчэнне на якой-н. частцы раГУКАПРАВОДНЫ, -ая, -ае (спец.). Які
сліны. 1 прым. гузавы, -ая, -óe.
прапускае гукі.
ГУЗАВАТЫ, -ая, -ае. 3 гузамі i пукатасГУКАПРАНІКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які лёгка
цямі. Гузаватая асіна. || наз. гузавітасць, -і, прапускае гукі, шумы. Гукапранікальныя
ж.
сцены. I наз. гукапранікальнасць, -і, ж.
ГУЗАК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Toe, што
ГУКАРАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -оў, м.
i гуз.
(спец.). Рад музыкальных гукаў, якія размешГУЗАСТЫ, -ая, -ае. 3 вялікімі гузамі. Г. чаны ў якой-н. паслядоўнасці. || прым. гудуб. || наз. гузастасць, -і, ж.
карадлы, -ая, -ае.
ГЎЗІК, -а, мн. -і, -аў, м. Зашпілька для пеГУКАСПАЛУЧЗННЕ, -я, мн. -і, -яў, н.
тляў адзення, звычайна ў выглядзе кружка. || Спалучэнне іукаў мовы.
памянш. гузічак, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. ||
ГУКАЎЛОУНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Прыбор
прым. гузікавы, -ая, -ае.
для ўлоўлівання гукаў, шуму, гулу самалёта,
ГУК, -а / -у, мн. -і, -аў, м. 1. -у. Фізічная падводнай лодкі i пад.
з'ява, што выклікаецца вагальнымі рухамі
ГУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Клікаць,
часцінак паветра, якую мы ўспрымаем слы- зваць, падзываць. — Мама! Ідзі, — гукае дахам. Хуткасць гуку. Г. стрэлу. Музыкальны г. чка. f 1. Гучна гаварыць, крычаць. | аднакр.
(у адрозненне ад шуму). Hi гуку (пра поўнае гукнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць;
маўчанне). 2. -а. Найменшы членараздзельны
-н'і. || наз. гуканне, -я, н.
элемент чалавечай мовы. Гукі беларускай
ГУЛ, -у, м. Аддалены працяжны шум. Падмовы. | прым. гукавы, -ая, -óe.
земны г.
ГУЛЁЦ, -льца, мн. -льцы, -льцоў, м.
ГУКА... Першая частка складаных слоў са
знач.: 1) які мае адносіны да гуку, гукаў (у 1 (разм.). Удзельнік якой-н. гульні (спартыўзнач.), напр. гукалакатар, гукапеленгатар, гу- най, картачнай i пад.).
капераймальны, гукаперайманне, гукасігнальны, ГЎЛІ, -яў (разм.). 1. Гулянне, забава.
гукаўлоўнік, гукаўспрымальны; 2) які мае адно- Пайсці на г. 2. Марнае правядзенне часу. Г. не
сіны да гукаў мовы, напр. гукавымаўленне, гу- аднаго ў лапці абулі (прыказка).
калітарны; 3) які мае адносіны да гуказапісу,
ГЎЛЮ, -ая, -ае. 1. Выразны па гуку, чутны
напр. гуказапісны, гуказдымальнік, гукаман- здалёк. Гулкія крокі. 2. 3 моцным рэзанансам.
таж, гукарэжысёр, гукарэжысура; 4) які мае Гулкая зала. || наз. гулкасць, -і, ж.
адносіны да музычных гукаў, напр. гукарад;
ГУЛЛІВЫ, -ая, -ае. Жартаўлівы, вясёлы,
5) які мае адносіны да распаўсюджвання i гарэзлівы. Г. настрой. Гуллівае дзіця. \\ наз.
паглынання шуму, напр. гукаізаляцыя, гукане- гуллівасць, -і, ж.
пранікальны, гукапаглынальнік, гукапаглынаГУЛЬБА, -Ы, Ж. (разм.). Гулянка, папойка.
льны, гукапранікальны.
ГЎЛЬДЭН, -а, мн. -ы, -аў, м. Грашовая
ГУКААПЕРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. адзінка Нідэрландаў, a таксама залатая, a паСпецыяліст па запісу гукаў. || прым. гукаапе- сля сярэбраная манета ў некаторых еўраратарскі, -ая, -ае.
пейскіх краінах.
ГУКААФАРМІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м.
ГЎЛЬМА: г. гуляць — марна траціць час,
Спецыяліст па шумавым афармленні спектак- бяздзейнічаць.
ля. || прым. іушшфарміцельскі, -ая, -ае.
ГУЛЬНЎЦЬ гл. гуляць.
ГУЛЬНЙ, -'i, мн. гульні i' (з ліч. 2, 3, 4)
ГУКАЗАПІС, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Запіс спецыяльнымі апаратамі гаворкі або гульн'і, -яў, ж. 1. гл. гуляць. 2. Той ці іншы
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ГУМАННЫ, -ая, -ае. Чалавекалюбівы, давід, спосаб, якім гуляюць (у 3 знач.). Г. ў шахматы. Спартыўныя гульні. 3. Камплект неаб- брачынны, прасякнуты павагай да людзей.
ходных прадметаў для гульні. Дзіцячая на- Гуманныя мэты. || наз. гумшнасць, -і, ж.
стольная г. 4. Наўмысныя тайныя дзеянні для
ГЎМАР, -у, м. 1. Дабрадушна-жартаўлівыя
дасягнення якой-н. мэты. Небяспечная г. адносіны да чаго-н. Валодаць гумарам. ПачуцДвайная г. O Алімпійскія гулыгі — міжнаро- цё гумару. 2. У мастацтве: паказ якой-н. з'явы
дныя спаборнііггвы па ўсіх асноўных відах ў смешным, камічным выглядзе, калі пры гэспорту, якія праводзяцца раз у чатыры гады. тым знешне камічная трактоўка спалучаецца
0 Гульня слоў — дасціішы, каламбурны вы- з унутранай сур'ёзнасцю. Аддзел сатыры i гураз. || прым. гулышвы, -ая, -óe (да 3 знач.).
мару ў газеце. || прым. гумжрыстычны, -ая, -ае.
ГУЛЬТАЙ, -я, мн. -'i, -ёў, м. Лянівы чалаГУМАРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
век, лодар. || ж. гультайка, -і, ДМ -тайцы, мн. Аўтар або выканаўца гумарыстычных твораў.
-і, -таек. || прым. гультайскі, -ая, -ае.
2. Чалавек, які валодае пачуццём гумару (у 1
ГУЛЬТАЯВАЦЬ, -таюю, -таюеш, -таюе; знач.). || ж. гумарыспйі, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
-таюй; незак. Ухіляцца ад работы, лодарні- -так. || прым. гумарысцкі, -ая, -ае.
чаць.
ГУМАРЬІСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. СуГУЛЙКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ляцы, купнасць гумарыстычных мастацкіх твораў. 2.
Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -аў (разм.). Той, хто Нешта смешнае, камічнае (разм.). || прым. гунічога не робіць i разгульна жыве.
марыстычны, -ая, -ае. Гумарыстычныя апавяГУЛЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. данні. Г. часопіс.
(разм.)- Вечарынка з пачастункам або вясёлае
ГУМАР^СКА, -і, ДМ -рэсцы, мн. -і, -сак,
правядзенне часу ў кампаніі.
ж. Невялікі літаратурна-мастацкі або музычГУЛЙННЕ, -я, н. 1. гл. гуляць. 2. Масавае ны твор гумарыстычнага характару.
свята пад адкрытым небам. Народнае г.
ГЎМКА, -i t ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. 1.
ГУЛЙНЫ, -ая, -ае. Які ўжываўся ў гульні. Кавалачак гумы для сцірання напісанага,
Гуляная калода картп.
сцірка. 2. Прагумаваная тасьма, a таксама
ГУЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1. з кім- шнур з гумавымі ніткамі. || прым. гумкавы,
чым i без дап. Забаўляцца цацкамі, пацяшацца -ая, -ае.
(пра дзяцей). Г. з катпом. Г. у жмуркі. Дзеці ГУМНІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. (разм.).
гуляюць у кубікі. Зробіш урокі — можаш г. 2. Месца, на якім было гумно.
Хадзіць адпачываючы, прагульвацца. Г. у парГУМНО, -а, мн. гумны i (з ліч. 2, 3, 4) гумку. 3. у што. Праводзіць час за якім-н. ны, -аў, н. Вялікая халодная будыніна для
спартыўным заняткам. Г. у футбол. 4. перан. складвання i абмалоту зжатага збожжа, a такПерамяшчацца ў розных кірунках, распаўсю- сама пляцоўка перад гэтай будынінай. || прым.
джвацца. Па хаце гуляе вецер. За акном гуляе іуменны, -ая, -ае.
завіруха. Па твары гуляла ўсмешка. 5. Мець
ГУМОР, -у, м. Добры, душэўны настрой.
выхадны дзень, не працаваць. Г. цэлы дзень. 6. Нешта ён сёння не ў гуморы.
Быць свабодным, незанятым (пра зямлю,
ГЎНЫ, -аў, адз. гун, -а, м. Група старажырэчы i пад.). Агарод гуляе. 7. Весяліцца (з тан- тных цюркскіх плямён, якія ў 2—4 стст.
цамі, песнямі, музыкай). Г. да ночы. Г. вясел- уварваліся ў Еўрогту. || прым. гунскі, -ая, -ае.
ле. 8. з кім. Быць у блізкіх інтымных адГЎНЬКА, -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек, ж. 1.
носінах, любіцца (разм.). 0 1>ляць з агнём — Зрэбная посцілка. 2. Пакрывала для коней,
брацца за рызыкоўную справу, не думаючы якое закрывае спіну i тулава. || прым.
аб выніках. Гуляць у маўчвду (разм. неа- гунькавы, -ая, -ае.
дабр.) — ухіляцца ад размовы. Ц^ зак. t паГЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.)гуляць, -яю, -яеш, -яе / згуляць, -яю, -яеш, Глуха стукаць, удараць. Гупаў адзінюткі ца-яе (да 3 знач.)., || аднакр. гульнуць, -ну, -неш, пок. ^ аднакр. гутшуць, -ну, -неш, -не; -ні. ||
-не; -нём, -няце, -нуць; -ні (да 7 знач.). || наз. наз. гупат, -у, М -паце, м. i гушшне, -я, н.
гульня, -і, мн. гульні, -яў, ж. (да 1 знач.) i
ГЎРБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Куча снегу, нагулянве, -я, н. (да 1, 2, 5 i 7 знач.).
ГУЛЙШ, -у, м. Страва з кусочкаў мяса ў меценая ветрам. Да платоў намяло вялікія гурбы снегу.
соусе. || прым. гуляшны, -ая, -ае.
ГУРМА, -ы, ж. (абл.). Шумлівая група люГЎМА, -ы, ж. Эластычны матэрыял, які
атрымліваецца шляхам вулканізацыі каўчуку; дзей, ватага.
ГУРМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Любіцель i
рызіна. || прым. гумавы, -ая, -ае. Г. мячык (з
гумы). Гумавая прамысловасць (па вьфабу знаток вытанчаных страў. || ж. гурмінка, -і,
ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. іурмжнскі, -ая,
гумы).
ГУМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй; -ае.
ГУРМАНСГВА, -а, н. Захалленне вытанча-маваны; незак., што. Насычаць гумай, гтранымі стравамі.
рызіньваць.
ГУРТ, -у, М -рце, мн. гурты, -оў, м. 1.
ГУМАНІЗМ, -у, м. 1. Гуманнасць, чалавечнасць у грамадскай дзейнасці, у адносінах да Група людзсй, натоўп. Г. вучняў. Ісці гуртам
людзей. 2. Праірэсіўны рух эпохі Адраджэння (прысл.). 2. Статак буйной рагатай жывёлы,
ў імя вызвалення асобы чалавека ад ідэйнага авечак i пад. На лре г. авечак. \\ памянш. гузастою часоў феадалізму i каталіцызму. || рток, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. \\ прым. гуртавы,
-ая, -óe.
прым. іуманістычны, -ая, -ае.
ГЎРТАМ, прысл. 1. Разам, сумссна. ЦяГУМАНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Дзеяч або прыхільнік гуманізму. || прым. гу- гнуць г. воз. 2. Натоўпам, шумным зборышчам. Бегчы г.
машсцкі, -ая, -ае.
ГУРТАЎШЧЫК, -а, мн. -'i, -оў, м. Той, хто
ГУМАНГГАРНЫ, -ая, -ае. 1. Звернуты да
асобы чалавека, да яго правоў i інтарэсаў. Гу- суправаджае, гоніць гурт (у 2 знач.). || прым.
манітарныя праблемы. 2. Аб навуках: які звя- гуртаўшчыцкі, -ая, -ае.
ГУРТКОВЕЦ, -коўца, мн. -коўцы, -коўцаў,
заны з вывучэннем грамадства, культуры i
гісторыі народа ў адрозненне ад прырода- м. (разм.). Удзельнік гуртка (у 2 знач.).
ГУРТКОЎІПЧЫНА, -ы, ж. (неадабр).
знаўчых i тэхнічных навук. Гуманітарная адукацыя. || наз. гуманггарнасць, -і, ж. (да 1 Дзейнасць, абмежаваная вузкімі інтарэсамі
якога-н. гуртка, групы людзей.
знач.).
ГУРТ0К, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. 1. гл.
ГУМАНГГАРЫЙ, -Я, МН. -І, -яў, м.
(кніжн.)- Спецыяліст па гуманітарных наву- гурт. 2. Група людзей з агульнымі інтарэсамі,
ках.
якія аб'ядналіся для сумеснай дзейнасці, су6. Зак. 426.

ГУЛ—ГУС
месных заняткаў. Драматычны г. || прым. іуртковы, -ая, -ае (да 2 знач.).
ГУРЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыць; незак.
Раўнамерна, прыглушана гудзець (пра матор,
вадуі пад.). Пад акном гурчаў трактар. || наз.
гурчішне, -я, н.
ГЎРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Ва ўсходняй
міфалогіі: райская дзева, вечна юная прыгажуня, якая цешыць праведнікаў, што туды
тралілі.
ГУСАК, -а, мн. -і, -оў, м. Самец гусі.
ГУСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. У царскай i некаторых іншаземных арміях: ваенны з часцей
лёгкай кавалерыі, якія насілі форму венгерскага ўзору. || прым. гусарскі, -ая, -ае.
ГУСЕГАДОУЛЯ, -і, ж. Развядзенне гусей.
ГЎСЕНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Шырокі
металічны ланцуг, які надзяваецца на колы
трактара, танка для леггаіай праходнасці. ||
прым. гусенічны, -ая, -ае.
ГЎСЛІ, -яў. Мнагаструнны шчыпковы
музычны інструмент славянскіх народаў. ||
прым. гусельны, -ая, -ае.
ГУСЛЙР, -а, мн. -ы, -оў, м. Музыкант, які
іграе на гуслях, a таксама спявак, што акампаніруе сабе на гуслях. || прым. гуслярны, -ая,
-ае.
# ГЎСНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; гус,
гусла; незак. (разм.). Станавіцца больш густым (у 2 знач.), гусцець. Варэнне гусне.
ГУСГ, -у, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1. Адчуванне, разуменне прыгожага. Апранацца з густам. 2. Схільнасць да чаго-н. У розных людзей розныя густы. Гэта мне na густу (падабаецца). 3. Стыль, манера. Зрабіць падарунак на
свой г. || прым. густавы, -ая, -ае.
ГУСТА... i ГУСТА-... Першая частка складаных слоў са знач.: 1) з густым (у 1 i 2
знач.), напр. густавалосы, густалісты, густанаселены; 2) густы (у 1 i 2 знач.), напр. густацёрты, густацякучы, густа-зялёны.
ГУСГАЎШЧЬІНА, -ы, ж. (разм. неадабр.).
Ацэнка якіх-н. з'яў толькі з пункту гледжання свайго суб'ектьгўнага густу (у 2 знач.)ГУСТОЎНЫ, -ая, -ае. 3 густам. Г.
гарнітур.
ГУСТЬІ, -ая, -óe. 1. Такі, што складаецца з
мноства аднародных прадметаў, размешчаных
блізка адзін ля аднаго. Г. бярэзнік. Густое
жыта. Буракі растуць густа (прысл.). 2. He
вадкі, з аслабленай цякучасцю, насычаны. Густая смятана. 3. Шчыльны, малапранікальны для зроку, святла. Г. туман. Густыя воблакі. 4. Пра голас: паўнагучны. Г. бас (нізкі).
|| наз. гусгата, -ы, ДМ -таце / гушчыня, -і, ж.
ГУСЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
Рабіцца густым або больш густым (у 1, 2 i 3
знач.). Лес гусцее. Туман гусцее. Варэнне гусцее. || зак. загусцець, -ее (паводле 1 знач.
прым. густы) i паіусцець, -ее (паводле 1 i 3
знач. прым. густы).
ГУСЦІ^ гуду, гудзеш, гудзе; гудзём, гудзяце, гудуць; гуў, гула, -ло; гудз'і; незак. 1.
Утвараць працяжны аднатонны гук. Вецер гудзе ў коміне. Гудзе матпор. У вушах гуло (пра
шум у вушах; безас). 2. Бесперапынна ныць
ад болю, стомленасці. Рукі аж гудуць. \\ зак.
пр&гзгсці, -гуду, -гудзеш, -гудзе; -гудзём, -гудзяце, -гудуць; прагуў, -гула, -гуло. || наз. гудзенне, -я, н.
ГУСЬ, -'i, мн. ryci i (з ліч. 2, 3, 4) ryci, -ей,
ж. 1. Дзікая i свойская вадаплаўная птушка з
доўгай шьіяй. 2. Самка гуся. Як з гусі вада. ||
памянш. гуска, -і, ДМ -сцы, мн. -і, -сак, ж. ||
прым. іусшы, -ая, -ае.

162
танні гучыць сумненне. У голасе гучыць раГУШЧФЧА, -ы, ж. (разм.). Toe, што i гушдасць. || наз. іучанне, -я, н. (да 1 знач.).
чар. 3 лазовай гушчэчы не выбрацца.
ГУЧНАГАВАРЬІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м.
ГЬІРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
Прыбор для ўзнаўлення гукаў i ўзмацнення (разм.)- Сварыцца з кім-н., лаяцца. || наз.
гучнасці радыёперадач.
гыркшше, -я, н.
ГУСЯНЙ / ГУСЯНЁ, -няці, мн. -няты,
ГУЧНАГАЛОСЫ, -ая, -ае. 3 гучным голаГЬІРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Пра
-нят, н. Птушаня гусі.
сам. || наз. гучнагалосасць, -і, ж.
сабаку: пагрозліва вурчаць. Гыркаў сабака. 2.
ГУСЙТНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Памяшканне
ГУЧНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ес; незак. перан. Груба гаварыць, бурчаць (разм. недля гусей. Пабудавалі новы г.
Рабіцца больш моцнымі (пра гукі). Таласы адабр.). Г. на дзяцей. \\ аднакр. гыркнуць, -ну,
ГУСЙТНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. Ра- гучнелі.
-неш, -не; -ні. || наз. гырканне, -я, н.
ботніца, якая даглядае гусей. 2. ПрадаўгаваГЎЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які харакгарызуецца
Г^БЕЛЬ, -бля, мн. -блі, -бляў, мн. Сталяртая авальная пасудзіна з тоўстымі сценкамі выразным, далёка чутным гукам. Г. голас. Гудля смажання i тушэння гусей, качак, курэй.
чная мелодыя. 2. перан. Які атрымаў шырокую ны інструмент у выглядзе калодкі з шырокім
ГУСЙІДНА, -ы, ж. Гусінае мяса як ежа.
вядомасць. Гучная слава. Гучнае імя. 3. перан. лязом для стругання дрэва. || памянш. гэблік,
ГЎТА, -ы, ДМ гуце, ж. Даўнейшая назва Напышлівы, фалыпывы па сэнсу. Гучныя -а, мн. -і, -аў, м. \\ прым. гэбельны, -ая. -ае.
шклозавода. Працаваў на гуце. \\ прым. іугавы, фразы. || наз. іушсць, -і, ж.
ГЭЙ, выкл. Воклік, якім звяртаюцца да
-ая, -ае.
ГУЧОК, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. Маладая каго-н. Гэй, пастой! Гэй вы, коні!
ГУТАЛІН, -у^ м. Мазь для скуранога абут- галінка, атожылах, парастак. Адсадзіць г. ||
ГФТА. 1. займ. указальны, ж. i «.; гл. гэты.
ку. || прым. гуталшавы, -ая, -ае.
прым. гучковы, -ая, -ае.
2. часц. Узмаішяе, падкрэслівае тое ці іншае
ГУТАПЁРЧА, -ы, ж. Пластычная скурапаГУЧЭЦЬ гл. гучадь.
слова ў сказе. Хто г. напісаў? 3. Ужыв. пры
добная маса, па ўласцівасцях блізкая да каўГЎШКАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і,#-лак, ж. выказніку, які выражаны назоўнікам, прычуку. || прым. іупшерчавы, -ая, -ае.
(разм.)- Калыханка, арзлі. || прым. гуппйлші- метнікам, інфінітывам ці прыслоўем. ПраГЎТАРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1. вы, -ая, -ае.
ца — г. крыніца нашага багацця. Жыццё' — г.
Дзелавая або сардэчная размова. Г. спачатку
ІЎШКАЦЦА, -аюся, -ешся, -аецца; незак. барацьба. 4. часц. узмацняльная. Узмацняе
не ладзілася. 2. Даклад, паведамленне, звы- (разм.)- Рытмічна калыхацца з аднаго боку ў сэнс, значэнне папярэдняга займенніка, прычайна з удзелам слухачоў для абмену думкамі. другі або зверху ўніз. Г. на арэлях. Г. на слоўя, часціцы ў пытальных i даданых сказах.
Правесці гутарку.
марскіх хвалях. || аднакр. гушкануцца, -нуся, Ці г. ты яшчэ з работы ідзеш?
ГУТАРКОВЫ, -ая, -ае. Якім карыстаюцца -нешся, -нсцца; -нёмся, -няцеся, -нуцца;
ГФТАК, прысл. Toe, што i так. Даўно б г. 1
ў гутарцы, уласцівы вуснай народнай мове. Г. -ніся. || наз. гушшшне, -я, н.
стыль. Гутарковая мова.
ІЎШКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго- г. далей. I так i г.
ГЗТАЮ i ГЗТЮ, -ая, -ае, займ. Toe, што i
ГУТАРЛІВЫ, -ая, -ас. Схільны да размоў, што (разм.)- 1. Рытмічна гайдаць, калыхаць з
гаварлівы. Г. чалавек. || наз. іугарлівасць, -і, аднаго боку ў другі або зверху ўніз. Г. на арэ- такі.
ж.
лях. Г. дзіця. 2. 3 захапленнем падкідаць
ГЗТУЛЬКІ, прысл. i займ. указальны
ГЎТАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак., з каго-н. на руках. || аднакр. іушкшфо», -ну, (разм.)- Столькі, так многа. Вам нельга г. чыкім i без дап. Размаўляць, весці гутарку. Г. са -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ш. || наз. таць. Г. людзей сышлося, як ніколі!
гушканне, -я, н.
старшынёй.
ГФТЫ, -ага, м.; гэта (гэтая), -ай, ж.; гэта
ІЎШЧА, -ы, ж. 1. Густы асадак (стравы, (гэтае), -ага, «.; мн. гэтыя, -ых; займ. указаГЎТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Рабочы,
які працаваў на гуце, вырабляў шкло. || прым. раствору i пад.). На дне засталася г. Г. дзяцей льны. 1. Паказвае на асобу або прадмет, яхія
не разеаняе (прыказка). 2. Toe, што i гушчар. знаходзяцца перад вачамі. Г. ці той лес? /эгутніцю. -ая, -ае.
ГУЧАННЕ, -я, н. 1. гл. гучаць. 2. перан. Г. лесу. 3. Самае густое месца ў чым-н., тага чалавека не сустракаў ніколі. 2. Паказвае
Накіраванасць, характар, сэнс. Вострае сацы- цэнтр. Уціснуцца ў самую гушчу натоўпу. Быцьна адрэзак часу, пра які ідзе гаворка. Гэтымі
у гушчы гшдзей(тіеран.).
яльнае г. п 'есы.
днямі на рыбу не прыйдзецца ісці. 3. Паказвае
ГУШЧАР, -у, мн. -ы, -оў, м. Густы ўчастак на ўжо вядомую асобу або прадмет. Дзіўны
ГУЧАЦЬ i ГУЧЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-чыць; незак. 1. Утвараць гукі, раздавацца лесу. Лясны г.
чалавек гэты Галілей! Ах гэтыя модніцы!
(пра гукі). Струны гучаць глуха. Гучыць вясё'- ГУШЧАРНІК, -у, МН. -І, -аў, м. Toe, што i
ПОРЗА, -ы, ж. Ядавітая змяя сямейства
лая мелодыя. 2. перан. Успрымацца як нешта гушчар.
ГУШЧЫНЙ, -і, ж. 1. гл. густы. 2. Toe, гадзюк.
важнае, урачыстае, прыгожае i пад. КібернеГЯЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. У мусульман: чатыка — гэта гучыць! Чалавек! Гэта гучыць што i гушчар. Лясная г. 3. Toe, што i гушча (у
лавек іншай веры.
горда. 3. Вынікаць, праяўляцца. У гэтым пы- 3 знач.). У самай гушчыні натоўпу.
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працы. 10. Ужыв. для выражэння адносін да прыбаўлення да ранейшага, напр. даатрыкаго-, чаго-н. Павага да старэйшых. Няна- маць, дакупіць, даўкамплектаваць. 3. Удзельвісць да акупантаў. 11. Ужыв. для абазначэн- нічае ва ўтварэнні дзеясл. на -цца, -ся са
ня падабенства, блізкасці да каго-, чаго-н. знач. дамагчыся чаго-н., напр. дабудзіцца, даПадобны да бацькі. 12. Ужыв. для паказання званіцца, даклікацца. 4. Утварае дзеясл. на
-цца са знач. давесш дзеянне да адмоўнага
паўнаты колькаснага ахопу каго-, чаго-н.
Фільм зацікавіў усіх — ад малога да старога. выніку, напр. дабегацца, дагуляцца, даскакаРазлічыцца да капейкі. 13. Ужыв. для выра- цца. 5. Утварае прым. са знач. ранейшы, які
жэння прыблізнай колькасці чаго-н. Зала адбыўся да таго, што абазначана ўтваральнай
ДА, прыназ. з Р. 1. Выражае прасторавыя змяшчае да 800 чалавек. 14. У спалучэнні з асновай, напр. даваенны, дакастрычніцкі, даадносіны. Плысці да берага. 2. Паказвае на прыназ. «ад» i другім лічэбнікам ужыв. для тэрміновы. 6. Утварае прысл. са знач. меры
час дзеяння. Працаваць ад раніцы да вечара. 3. абазначэння абмежавальных велічынь каго-, дзеяння, напр. дабяла, дагала, дачыста, даУжыв. для абазначэння мяжы, да якой пашы- чаго-н. Дзеці ad трох da пяці год. 15. Ужыв. ў паўна, дап'яна. 7. Утварае прысл. з часавым
раецца дзеянне. Прамокнуць да касцей. 4. выразе пры развітанні. Да пабачэння. Да но- знач., напр. дапазна, дацямна.
Ужыв. пры вызначэнні мзты дзеяння. Рыхта- вых сустрэч. 16. Ужыв. ў выразе пры дзеяДААБНДЗЕННЫ, -ая, -ае. Які адбываецца
вацца да экзаменаў. Імкнуцца да новых поспеда абеду. Даабедзенная прагулка.
хаў. 5. Ужыв. для абазначэння велічыні, па- слове «сватацца». Сватацца da дзяўчыны. 17.
Д^ААРАЦЦА, -аруся, -арэшся, f -арэцца;
меру чаго-н. Барада да пояса. Кажух да пят. Ужыв. ў пачатку загалоўкаў навуковых артыб. Ужыв. для вызначэння ступені якасці, кулаў, даследчых прац. Да пытання аб пахо- -аромся, -арацеся, -аруцца; -арыся; зак.
джанні
мовы.
Да
пытання
аб
развіцці
мані(разм.). 1. Аручы, дасятнуць якога-н. месца.
якой дасягае дзеянне, стан. Крычаць да знямогі. Надраіць да бляску. 7. Ужыв. для пад- стычнага погляду на гісторыю. 18. Ужыв. для Д. da лесу. 2. Працуючы на ворыве, вельмі
крэслівання такой падзеі, якая адбылася pa- выказвання захаплення кім-, чым-н. Аматар стаміцца. Даараўся da таго, што ног не чуе. ||
Heft чаго-н. іншага. У кансерваторыю паступіў да танцаў. Цяга да спорту.
незак. ддворвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ДА..., прыстаўка. 1. Утварае дзеясл. са
да прызыву ў армію. 8. Ужыв. для ўказання на
ДААСТАТКУ, прысл. (разм.). Да канца,
прадмет, асобу, на якую накіравана дзеянне. знач. завяршэння дзеяння, давядзення яго да
Дакрануцца da шафы. У мяне da цябе справа канца, да якой-н. мяжы або дасягнення поўнасцю. Выліць усё д.
ёсць. 9. Ужыв. для вызначэння прыгоднасці мэты, напр. даварыць, даесці, дапісаць, даДААТАМНЫ, -ая, -ае. Які існаваў да выда чаго-н. Здатны да музыкі. Спрытны да жыць, даплысці. 2. Утварае дзеясл. са знач. карыстання атамнай энергіі. Д. перыяд.
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ДАБРАНАЧ, выкл. у знач. вык. (разм.).
ДАБАВАЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. дабаўка. 2.
Дадатковы, новы, у параўнанні з тым, што Ужыв. як пажаданне спакойнай ночы пры
развітанні вечарам.
ёсць. Дабавачныя цяжкасці.
ДАБРАТА, -ы, ДМ -раце, ж. СпагадДАБАВІЦЬ, -баўлю, -бавіш, -бавіць; -баўлены; зак., каго-што i чаго. 1. Даць, наліць, лівасць, душэўная прыхільнасць да людзей,
насыпадь i пад. дадаткова, звыш таго, што імкненне рабіць усё добрае для іншых. У яго прымусіць прачнуцца. Санлівага не оабудзішся, лянівага не дашлешся (з нар.).
маецца, што прызначана, або папоўніць тое, вачах свяцілася д.
ДАБЬІТАК, -тку, м. (разм.). Дабро,
ДАБРАТВОРНЫ, -ая, -ае. Які робіш» дачаго не стае. Д. тры рублі. Д. солі ў халаднік.
пажьпхі. Прывёз з сабой увесь d.
2. Сказаць або напісаць у дадатак (да сказа- бро, добра ўздзейнічае на каго-, што-н. Д
ДАБЬІЦЬ, -буду, -будзеш, -будзе; зак.
нага, напісанага). Д. некалькі слоў da пісьма. ўплыў прыроды на чалавека. || наз. дабратворПрабыць дзе-н. да пэўнага тэрміну ці да каУсё зразумела, д. нечага. || наз. дабаўленне, -я, насць, -і, ж.
ДАБРАТЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Дабрадуш- нца. Д. тэрмін. Д. da канца cxody.
н.
ДАБЯГАЦЬ гл. дабегчы.
ДАБАЎКА, -І, ДМ -баўцы, мн. -і, -бавак, ны, лагодны. Д. характар. || наз. дабратліДАБЯЛА, прысл. 1. Чыста, да белага кож. Toe, што дабаўлена, прыбаўка. Верашчаку васць, -і, ж.
ДАБРАЦЦА, -бяруся, -бярэшся, -бярэцца; леру. Вымыць d. 2. Нагрэць да белага напалу.
елі i прасілі дабаўкі. || прым. дабавачны, -ая,
-бяромся, -берацеся, -бяруцца; -браўся, Нагрэць д.
-ае.
ДАБАЎЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. дабавіць. 2. -бралася; -бярыся; зак., da каго-чаго (разм.).
ДАБЯЛІЦЦА^ 1 i 2 ас. не ўжыв., -беліцца;
1. Пасля затраты часу або сіл няскора дайсці, зак. (разм.). Канчаткова выбеліцца. Палатно
Toe, што дабаўлена. Д. da артыкула.
ДАБЁГЧЫ^ -бягу, -бяжыш, -бяжыць; -бя- даехаць да якога-н. месца. Д. da хаты. 2. пе- даб&йцца на сонцы.
ДАВАЁННЫ, -ая, -ае. Які існаваў да вайжым, -бежыце, -бягуць; дабег, -гла; -бяжы; ран. Атрымаўшы магчымасць, уразумець
зак. Бягом дасягнуць якога-н. месца. Д. da што-н.; расправіцца з кім-н. (разм.). Д da су- ны. Д. перыяд. Д ўзровень прамысловасці.
тнасці справы. Я da цябе яшчэ дабяруся. || нехаты. || незак. дабягаць, -аю, -аеш, -ае.
ДАВАЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
зак. дабірацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАБЁЛЬВАЦЬ гл. дабяліць.
Дабаўка да таго, што ўзважваецца, калі ў ім
ДАБРАЦЬ,
-бяру,
-бярэш,
-бярэ;
-бяром,
не хапае вагі. Сыр з даважкай.
ДАБЕРМАН, -а, м. i ДАБЕРМАН-ІЙНЧЭР, дабермана-пінчэра, м. Парода службо- -бераце, -бяруць; -бяры; -браны; зак., кагоДАВАЗІЦЦА, -важуся, -возішся, -возіцца;
што
i
каго-чаго.
1.
Сабраць
дадаткова.
Д
ягад
вых сабак-сышчыкаў, звычайна цёмнай
зак. Празмерна доўга возячыся, набыць
у
кош.
2.
Прыкупіць
дадаткова.
Д.
матэрыі
на
масці.
якую-н. непрыемнасць. Давазіўся da прасукенку. 3. Выбіраючы, знайсці патрэбнае. Д. cmydbt.
ДАБІРАЦЦА, -ЦЬ гл. дабрадца, -ць.
крэсла da гарнітура. 4. Завяршыць набор
ДАВАЗІЦЬ, -важу, -возіш, -возіць; зак.,
ДАБІЦЦА, -б'юся, -б'ешся, -б'ецца; -б'ём- чаго-н. (кнігі, артыкула). Д. кнігу. || незак. дашто. Скончыць возку чаго-н. Усё сена не пасся, -б'яцеся, -б'юцца; зак., чаго. Настойлі- біраць, -аю, -аеш, -ае.
пелі d.
вымі намаганнямі дамагчыся чаго-н. Д. прыДАБРАЧЬІНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
знання. Ą. свайго. \\ наз. дабівацца, -аюся, Чалавек, які вызначаецца дабрынёй, чула
ДАВАЙ, часц. (разм.)- Ужыв. пры
-аешся, -аецца.
адносіцца да людзей, дапамагае, чым можа. || інфінітыве для ўзмацнення якога-н. дзеяння.
ДАБІЦЬ, -б'ю, -б'еш, -б'е; -б'ём, -б'яцс, ж. дабрачыншца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. да- Прыбег i d. крычаць.
-б'юць; -біты; зак. 1. каго (што). Умярцвіць брачыншцкі, -ая, -ае.
ДАВАЛАЧЬІ, -лаку/ -лачэш,-лачэ; -лачом,
раненага, падстрэленага. Паляўнічы дабіў
-лачаце, -лакуць; -лок, -лакла, -ло; -лачы;
ДАБРАЧЬІННЫ, -ая, -ае. 1. Высокамаразвера. Гэтыя весткі зусім дабілі старога (пе- льны, выхаваўчы. Д. урок. 2. Накіраваны на
-лочаны; зак., што (разм.)- 3 цяжкасцю даран.). 2. перан., каго-што. Канчаткова разграмадскую карысць, звязаны з матэрыяльнай несці, дацягнуць да якога-н. месца. Ледзь даіраміць. Д. варожыя сілы. 3. што. Канчаткова дапамогай каму-н. Д. канцэрт. || наз. да- валок мех бульбы. Хлопцы не змаглі д. лодку da
разбіць што-н. недабітае, трэснутае; перабіць брачыннасць, -і, ж.
возера. | незак. давалажаць, -аю, -аеш, -ае.
усё, што засталося цэлым. Д талеркі. 4. ( 7 / 2
ДАВАЛАЧЬІСЯ, -лакуся, -лачэшся, -лаДАБРАЙКАСНЫ, -ая, -ае. 1. Добрай
ас. не ўжыв.), што i чаго. Скончыць біць, якасці, які задавальняе патрабаванні. Дабрая- чэцца^ -лачомся, -лачацеся, -лакуцца; -локся,
утвараць гукі (пра гадзіннік). Гадзіннік не пас- касныя праоукты. 2. У медыцыне: не злаяка- -лаклася, -лося; -лачыся; зак. (разм.). 3 цяжпеў д. шостага ўдару, як пачалася нарада. 5. сны. Дабраякасная пухліна. || наз. дабраяка- касцю ддйсці, дабрацца да якога-н. месца.
што. Увагнаць да канца. Д. цвік. 6. перан., снасць, -і, ж.
Ледзь давалокся da хаты. || незак. ^«Miiaifaiyąat
што. Завяршыць якую-н. работу. К вечару
ДАБРО, -а, н. 1. Усё станоўчае, карыснае. -аюся, -аешся, -аецца.
добііі жніво. 0 Дабіць да ручкі (разм.) — 1) Жадаць da6pa каму-н. 2. Добрыя справы,
ДАВАЛЬНЫ: дамдыіы склон — склон, які
дрэннай арганізацыяй прывесці да развалу; 2) учынкі. Зрабіць многа дабра людзям. 3. Маё- адказвае на пытанне каму-чаму?
прывесці ў непрыгодны стан што-н. || незак. масць, рэчы, пажыткі. У ix куфры поўныя daДАВАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -варьшдабіваць, -аю, -аеш, -ае.
бра. 4. Што-н. нягоднае, дрэннае (разм. ца; зак. Зварыцца канчаткова; стаць гатовым
ДАБРА... (гл. добра...). Першая частка іран.). Такога дабра нам i дарма не трэба. 0 За для ўжывання. Мяса даварылася.
складаных слоў, якая ўжыв. замест «добра...», маё дабро ды мне ў рабро (з нар.) — за доДАВАЦЦА, даюся, даешся, даецца; даёмся,
калі націск у другой частцы падае на першы брае плаціць дрэнным. Няма ліха без дабра (з даяцеся, даюцца; незак. 1. гл. дацца. 2. Дазвасклад, напр. дабрадзейны, дабрадушны, дабра- нар.) — не ўсё ў благім дрэннае. He з да- ляць што-н. рабіць з сабой. Гэты конь спатворны.
бра — не ад добрага жыцця. He на дабро — койны, кожнаму даецца. 3. Лёгка засвойвацца.
ДАБРАБЬІТ, -у, М -быце, м. Дастатак, за- пра тое, што можа прывесці да дрэнных Матэматыка яму лёгка даецца. 0 He д^мццд
бяспечанасць. Клапаціцца пра д. народа.
ў крыўду — умець абараніць сябе.
вынікаў.
ДАБРАВОЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў,
ДАБРОМ, прысл. (разм). Па-добраму, без
ДАВАЦЬ, даю, даеш, дае; даём, даяце,
м. Toe, што i добраахвотнік.
прымусу. Паслухай d., бо горш 6yd3e.
даюць; незак. 1. гл. даць. 2. давай(це), часц. У
ДАБРАВОЛЬНІЦЮ, -ая, -ае. Toe, што i
ДАБРОТЫ, -рот. Toe, што задавальняе ча- спалучэнні з інф. незак. ці 1 ас. мн. буд. азнадобраахвотніцкі.
лавечыя патрэбы, дае матэрыяльны дастатак. чае залрашэнне зрабіць што-н. (разм.). Давай
ДАБРАВОЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i до- Д. жыцця.
бегаць. Даеайце паснедаем. 3. давай, часц. з
браахвотны.
ДАБРЬІДЗЕНЬ, выкл. у знач. вык. (разм.)
інф. незак. Ужыв. у знач. пачаў, стаў, узяўся
ДАБРАДЗЁЙ, -дзея, мн. -дзеі, -дзеяў, м. Ужыв. як прывітанне пры сустрэчы днём.
энергічна рабіць што-н. Раззлаваўся дзед, адТой, хто робіць дабро, даламагае, аказвае паДАБРЫНЙ, -'i, ж. (разм.). 1. Toe, што i да- перазаў папружку i давай гнаць падшыванцаў з
слугу каму-н. На словах д., a на справе ліха- брата. 2. Раскоша, хараство, любата. Якая d. cady.
дзей (з нар.)- II ж. дабрадзейка, -і, ДМ раніцай на сенажаці!
ДАВАЯВАЦЦА, -ваююся, -ваюешся, -ваю-дзейцы, мн. -і, -дзеек.
ДАБРЫСЦІ, -брьшу, -боыдзсш, -брыдзе; ецца; -ваюйся; зак. (разм). Ваюючы, пацярДАБРАДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. Гатовы дапа- -брыдзём, -брьшзяце, -брыдуць; -брыў, -бры- пець няўдачу. Порт-Артур паў. Даваяваўся
магчы іншым, добразычлівы. Дабрадзейныя ла, -ло; -брыдз'і; зак. Марудна, з цяжкасцю Курапаткін!
людзі. || наз. дабрадзейнасць, -і, ж.
дайсці куды-н., да якога-н. месца. Д. у горад.
ДАВЁДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
ДАБРАДЎШНЫ, -ая, -ае. Добры i мяккі
ДАБРЗЦЬ, -рэю, -рэеш, -рэе; незак. Ста1. што, чаго, пра каго-што, аб кім-чым. Сапа характару чалавек. Гэта была дабрадушная навіцца лепшым, больш добрым. (1 зак. пада- браць, атрымаць звесткі аб кім-, чым-н. Мноi прыемная жанчына. \\ наз. дабрадушнасць, -і,брэць, -эю, -эеш, -эе.
гае або многа чаго даведаўся з кніг. 3 розных
ж.
ДАБУДАВАЦЦА, -дуюся, -дуешся, -дуец- крыніц даведаўся пра дзейнасць Ф.Скарыны. 2.
ДАБРАК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Добры ца; -дуйся; зак. Будуючы для сябе, скончыць аб кім-чым, пра каго-што. Атрымаць даведку.
Д. аб стане хворага. 3. каго. Наведаць каго-н.,
чалавек. Ён д. na натуры. \\ ж. дабсачка, -і, пабудову.
ДМ -чцы, мн. -і, -чак. || прым. дабрацкі, -ая,
ДАБУДЗІЦЦА, -буджуся, -будзішся, -бу- прыйсці да каго-н. Д. бацькі. || незак. даведдзіцца; зак., каго (што). Разбудзіць не адразу, вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
-ае.
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ДАВЁДАЧНЫ, -ая, -ае. Які дае даведкі або
змяшчае розныя даведкі. Даведачнае бюро.
Даведачная кніга.
ДАВНДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
Звесткі аб чым-н., аірыманыя кім-н. пасля
пошукаў. Звярнуцца за даведкай. 2. Дакумент
з такімі звесткамі. Д. з месца работы.
ДАВЁДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Даведачная
кніга. Тэлефонны д. Арфаграфічны д.
ДАВЁЗІЦ,, -вязу, -вязеш, -вязе; -вязём,
-везяце, -вязуць; -вёз, -везла; -вязі; -везены;
зак., каго-што. 1. Везучы, даставіць да месца.
Д. da вакзала. 2. i чаго. Прьгаезці дадаткова
таго, чагоне хапае. Д. цэменту на будоўлю. ||
незак. давозіць, -вожу, -возіш, -возіць.
ДАВЁЙВАЦЬ 2/7. давеяць.
ДАВЁКУ, прысл. Да канца жыцця. Маленькі
сабака д. шчаня (з нар.).
ДАВЁР, -у, м. Toe, што i давер'с.
ДАВЁРАНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Дакумент, якім давяраецца каму-н. дзейнічаць ад
імя таго, хто выдаў гэты дакумент. Д. на
атрыманне пасылкі.
ДАВЁРАНЫ, -ая, -ае. Той, хто дзейнічае
па чыёй-н. давсранасці. Давераная асоба. Паслаць свайго даверанага (наз.)ДАВЁР'Е, -я, н. Упэўненасць у чыёй-н. добрасумленнасці, шчырасці, у правільнасці
чаго-н. i заснаваныя на гэтым адносіны да
каго-, чаго-н. Лічбы не выклікаюць давер'я.
Заслужыць д. народа.
ДАВЁРЛІВЫ, -ая, -ае. Які лёгка давярае,
адносіцца да ўсіх з давер'ем; заснаваны на давер'і. Д. чалавек. Даверлівыя адносіны. \\ наз.
даверлівасць, -і, ж.
ДАВЁРНГС, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
Асоба, якая выдала каму-н. даверанасць ад
свайго імя. || ж. даверніца, -ы, мн. -ы, -ніц. ||
прым. даверніцкі, -ая, -ае.
ДАВЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Які выказвае поўны
давер каму-, чаму-н. Д. тон. Д. дакумент. 2.
Які не падлягае паведамленню, сакрэтны. Давернае пісьмо. || наз. давернасць, -і, ж.
ДАВЁРХУ, прысл. Да самых верхніх краёў.
Наліць у бочку вады д. 0 Знізу даверху — 1) у
любым месцы; 2) ад ніжэйшых інстанцый да
вышэйшых.
ДАВЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зак., каму-чаму. Паверыць каму-, чаму-н.,
паспадзявацца на каго-, што-н. Яму можна д.,
чааавек сумленны.
ДАВЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак., каму каго-што або з інф. Праяўляючы
давер'е, даручыць. Д. таварышу машыну. Д.
атрымаць зарплату. || незак. давярадь, -аю,
-аеш, -ае.
ДАВЁСЦІ1», -вяду, -вядзеш, -вядзе; -вядзём, -ведзяце, -вядуць; -вёў, вяла, -ло; -вядзі; -ведзены; зак. 1. каго (што) da чаго. Ведучы, даставіць да якога-н. месца. Д. старога
da хаты. 2. што da чаго. Пракласці, правесці
да якога-н. месца. Д. шашу da райцэнтра. 3.
што da чаго. Займаючыся якой-н. справай,
работай, дасягнуць пэўнай мяжы. Д. справу da
канца. 4. каго-што da чаго. Прывесці ў які-н.
стан. Д. da слёз. 5. што da каго-чаго. Абавязаць да выканання (задання, разнарадкі i
пад.). Д. план da кожнага. 6. што. Падагнаць,
прыладзіць адно к аднаму. Д. аконную раму. 0
Давесір да ведама (афіц.) — паведаміць, перадаць многім, усім. Давесці да ручкі
(разм.) — прывесці ў непрыгодны стан. Давесці да торбы (разм.) — прывесці да беднасці, да жабрадтва. || незак. даводзіць, -воджу, -водзіш, -водзіць.
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ДАВЁСЦІ , -вяду^ -вядзеш, -вядзе; -вяДАВЯРШЬІЦЬ, -вяршу, -вершыш, -вердзём^ -ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла, -вяло; шыць; -вершаны; зак., што. Давесці да кан-вядз'і; -ведзены; зак., што. Пацвердзіць пра- ца, скончыць. Д пачатую справу. || незак. давільнасць чаго-н. фактамі, довадамі. Д. тэа- вяршаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. давяршэнне,
рзму. || незак. даводзіць, -воджу, -водзіш, -во-я, н.
дзіць.
ДАГАБЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люс;
ДАВЁСЦІСЯ, -вядзецца; -вялося; безас; -люй; -ляваны; зак., шпго. 1. Скончыць габлязак. Здарыцца, прыйсціся. Давмося папраца- ваць. Д. doiuKi. 2. Давесці габляванне да
ваць сакратаром сельсавета. || незак. даво- якой-н. мяжы. Д. бэльку da сярэдзіны.
дзіцца, -водзіцца; -водзілася.
ДАГАВАРЬІЦЦА, -варуся -ворышся, -воДАВЁЯЦЬ, -вею, -вееш, -все; -вей; -вс- рыцца; зак. 1. Прыйсці да згоды шляхам пеяны; зак., што. Закончыць веянне чаго-н. Д. рагавораў. Д. аб ліквідацыі ракет сярэдняй daячмень.
лёкасці. 2. У размове, разважаннях дайсці да
ДАВІДНА, прысл. Да світання, пакуль не якой-н. крайнасці. Дагаварыліся da таго, што
пачалі лаяцца.
развіднее. Гарох змааацілі яшчэ д.
ДАВІЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Прызначаны
ДАГАВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыць;
для выціскання соку з ягад, садавіны. Д. прэс. -вораны; зак., што i без dan. Скончыць гаваДАВІЦЦА, даўлюся, давішся, давіцца; не- рыць; давесці да канца пачатую прамову, вызак., чым. Адчуваць цяжкасць пры глытанні. казаць сваю думку да канца. Даклаочыка пеД. косткай. || зак. удавіцца, удаўлюся, удавіш- рапынілі, не dwii d. || незак. дагаворваць, -аю,
ся; удав'іцца / палавіцца, -даўлюся, -давішся, -аеш, -ае.
-давіцца.
ДАГАВОР, -у / -а, мн. -ы, -аў, м. 1. -у. ВуДАВІЦЬ, даўю, даўеш, даўе; даўём, даўяце, сная або пісьмовая дамоўленасць аб узаемных
даўюць; дав'і; дав'іты; зак., што. Закончыць абавязацельствах. Д. на пастаўку лесу. 2. -а.
віццё чаго-н. Д. вяроўку. || незак. давіваць, Дакумент, у якім зафіксаваны ўмовы аб уза-аю, -аеш, -ае.
емных абавязацельствах. Мірны д. || прым. даДАВОДАЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Прызна- гаворны, -ая, -ае. На дагаворных пачатках.
чаны для даводкі. Д. станок.
ДАГАВОРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
ДАВОДЗІЦЦА, -воджуся, -водзішся, -воРаботнік, які працуе па дагавору. || ж. дагадзіцца; незак. 1. гл. давесціся. 2. каму кім. ворніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. дагаворніцкі,
Быць у роднасных адносінах з кім-н. Ён da~ -ая, -ае.
водзіцца мне дзядзькам.
ДАГАДЗІЦЬ, -гаджу, -годзіш, -годзіць;
ДАВОДЗІЦЬ1 гл. давесці1.
-годжаны; зак., каму-чаму. Задаволіць кагоДАВОДЗІЦЬ2 гл. давесці2.
н., зрабіўшы яму што-н. прыемнае; улаДАВОДКА, -і, ДМ -дцы, ж. Наданне вы- годзіць. Д гасцям.
рабу дакладных памераў шляхам механічнай
ДАГАЛА, прысл. 1. Да голага цела. Распрападгонкі, шліфоўкі. Д. damaaeu.
нуцца d. 2. He пакідаючы валасоў. Абстрыгся
ДАВОЗІЦЬ гя. давезці.
d.
ДАВОЛІ, прысл. 1. (у спалучэнні з прым.
ДАГАНДЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся,
або прысл.). У значнай ступені, у вялікай -люецца; -люйся; зак. (разм.). Займаючыся
колькасці. Прыйшлося дабірацца д. доўга. 2. гандлем, разарыцца, згалець. Д. da торбы.
безас. у знач. вык. Дастаткова, колькі трэба. У
ДАГАНЙЦЬ гл. дагнаць.
калгасе ўсяго d. 3. безас. з інф. або з Р. Хопіць, ДАГАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць;
досыць, пара спыншь. Д. слоў, справа патрэ- -роджаны; зак., што. Закончыць абгароджбна!
ваць. Д. плот. || незак. дагароджвадь, -аю,
ДАВОЛІ-ТАШ, прысл. (у спалучэнні з -аеш, -ае.
прым. або прысл.)- Да нскаторай ступені, у
ДАГАРТАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -тупэўным сэнсе. Спектакль пакінуў d. сумнав ецца;
зак. Дасягнуць патрэбнага гарту. Сталь
ўражанне.
dazapmaeanacxi. || незак. дагартоўвацца, -аецца.
ДАВОРВАЦЦА гл. даарацца.
ДАГАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ДАВУЧЬІЦЦА, -вучуся, -вучышся, -вучыцца; зак. 1. Завяршыць сваю адукадыю, за- -таваны; зак., што. Давесці да патрэбнага гакончыць навучанне чаму-н. Вайна не da3eo- рту. Д. серп. I незак. дагартоўваць, -аю, -аеш,
ліла d. 2. da чаго. Правучыцца да якога-н. -ае. р наз. дагартоўка, -і, ДМ -тоўцы, ж. i датэрміну. Д. da восьмага класа. 3. da чаго. Пра- гартоўванне, -я, н.
ДАГАРЬІ, прысл. На спіне, на спіну. Ляцяглай вучобай давесці сябе да якіх-н. непрыемных вынікаў (разм.). Давучыцца da прытуп- жыць д. Як ні ары, абы чорным д. (з нар.). 0
лення зроку. || незак. давучвацца, -аюся, -аеш- Дагары нагамі — на спіну, нагамі ўгору (паваліцца).
ся, -аецца.
ДАГАР^ЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць; зак.
ДАВУЧЬІЦЬ, -вучу, -вучыш, -вучыць; -ву1. Згарэць да канца, да якой-н. мяжы. Дровы
чаны; зак. 1. каго-што. Давесці навучанне
каго-н. да канца. Д. сына. Д. урок. 2. што. дагарзлі. Свечка daeapwa. 2. перан. Перастаць
Вывучыць што-н. поўнасцю або да якой-н. свяціцца, патухнуць. Зара дагарма. \\ незак.
мяжы. Д. таблійу множання. Д. пазму da dpy- дагарваць, -ае.
-руся,
-рышся,
гога раздзела. ] незак. ддвучвадь, -аю, -аеш, -ае. ДАГАСПАДАРЫЦЦА,
ДАВЬІБАРЫ, -аў. Дадатковыя выбары на -рыцца; зак. (разм. іран.)- Давесці гаспадарку
вызваленыя, вакантныя месцы. Д. danymamay да заняпаду.
ДАГЕСТАНЦЫ, -аў, ad3. -нец, -нца, м.
у Вярхоўны Савет.
ДАВЬІБРАЦЬ, -беру, -бераш, -бера; -беры; Насельніцтва Рэспублікі Дагестан, якая ўва-браны; зак., каго. Дадаткова выбраць каго-н. ходзіць у склад Расійскай Федэрацыі. || ж. дакуды-н. Д. fonymama. \\ незак. давыбірадь, гестанка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
дагестанскі, -ая, -ае.
-аю, -аеш, -ае.
ДАПСТАРЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца
ДАВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вяжаш, -вяжа; -вяжы;
-вязаны; зак., што. 1. Закончыць вязанне да той старажытнай пары, калі яшчэ не існачаго-н. Д. шкарпэткі. 2. Закончыць звязваннс вала пісьменнасці. Д. nepbutd.
чаго-н. Д. снапы. \ незак. давязваць, -аю,
ДАГЛЁ^ДЗЕЦЬ, -гледжу, -гледзіш, -гле-аеш, -ае.
дзіць; -гледзь; -гледжаны; зак., каго-што. ПаДАВЯРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл. клапаціцца аб кім-, чым-н., акружыць увагай,
даверыць. 2. каму. Выказваць пачуццё даверу. стварыць добры догляд. Д. хворага. Д. дзяцей.
Ён мне давярае ва ўсім.
I незак. даглядаць, -аю, -аеш, -ае.
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ДАГЛЯДЗЁЦЬ, -гляджу, -глядзіш, -глядз'іць; -глядзім, -гледзіце, -глядзяць; -глядзі;
зак. Скончыць прагляд чаго-н. Д. кінафільм. ||
незак. дягледжваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАГЛЙДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто
даглядае каго-, што-н., наглядае за кім-,
чым-н. Д коней. 2. Службовая асоба ў таможні, якая даглядае дарожныя рэчы, грузы
на граніцы. Таможны д. \\ ж. даглядчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц. || прым. даглядчыціа, -ая, -ае.
ДАГМАТЬІЗМ, -у, м. Некрытычнае мысленне, якое апіраецца да догмы. || прым. дагмятычны, -ая, -ае.
ДАГМАТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
мысліць догмамі, схільны да дагматызму.
ДАГМАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. дагматызм.
2. Заснаваны на палажэннях, якія прымаюцца як бясспрэчныя, як догмы. Дагматычныя
разважанні. 3. Катэгарычны, бяздоказны, які
не дапускае пярэчанняў. Д. тон. || наз. дагматычнасць, -і, ж.
ДАГНАЦЬ, -ганю, -гоніш, -гоніць; -ган'і;
-гнаны; зак. 1. каго-што. Параўняцца з тым,
хто рухаецца i знаходзіцца наперадзе, нагнаць. Д. уцекача. Д. перадавікоў (перан.). 2.
каго-што da каго-чаго. Гонячы, прымусіць
дайсці куды-н., да якога-н. месца. Д. кароў da
лесу. Д. баразну da канца. 3. што da чаго. Дасягнуць якіх-н. паказчыкаў. Д. выпрацоўку da
дзвюх норм за змену. 4. што. Падагнаць, наладзіць як трэба. Д. касу. 5. што da чаго. Увагнаць што-н. да канца. Д. цвік da самай
мешкі. J| незак. даганяць, -яю, -яеш, -яе. ||
наз. дагонка, -і, ДМ -нцы, ж. (да 4 знач.).
ДАГОДЛІВЫ, -ая, -ае. Празмерна паслужлівы, ліслівы. Д. чалавек. Д. тон. || наз.
дагодлівасць, -і, ж.
ДАГРУЗІЦЬ, -гружу, -грузіш, -грузіць;
-іружаны; зак. 1. што. Скончыць пагрузку
чаго-н. Д. вагон. 2. чаго. Дадаць грузу да поўнай нагрузкі. Д. бульбу ў вагон. 3. Даручыць
каму-н. дадатковую грамадскую^ нагрузку
(разм.)- || незак. дагружаць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. ддгрузка, -і, ДМ -зцы, ж.
ДАГУКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.,
каго (разм.). незак. Клічучы каго-н., прымусіць адгукнуцца або прыйсці. Улесе цяжка

д.
ДАГУЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; зак.,
да чаго (разм.). Легкадумнымі, неасцярожнымі паводзінамі давесці сябе да непрыемнасцей. Дзеці дагуляліся з агнём da таго,
што хату спалілі. || незак. дагульвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ДАГУЛЙЦЬ, -ляю, -ляеш, -ляе; -ляны;
зак., што. 1. Скончыць гуляць; гуляючы,
правесці астатак часу (канікул, адпачынку i
пад.). Д dm адпачынку. Д. вяселле. 2. Скончыць гульню ў што-н. Д партыю ў шахматы.
|| незак. дшульваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАГЗТУЛЬ, прысл. (разм.). 1. Да гэтага месца. Ad горада d. 20 кіламетраў. 2. Да гэтага
часу. Дзе ты блукаў d. ?
ДАДАНЫ, -ая, -ае. У выразах: а) даданы
скжз — частка складаназалежнага сказа,
сінтаксічна падпарадкаваная галоўнаму сказу
i звязаная з ім пры дапамозе злучніка або
злучальнага слова; б) дадяны член сказа —
члсн сказа, які паясняе i дапаўняе які-н. з галоўных члснаў сказа.
ДАДАТАК, -тку, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. Toe,
што прыбаўляецца да чаго-н. Д. da раздзела
кнігі. 2. Toe, што прыкладаецца да якога-н.
падпіснога выдання. Часопіс з бясплатным daдаткам.
ДАДАТКОВЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца дапаўненнем да чаго-н.; дабавачны. Д. noe3d.
Дадатковыя заняткі. Д. набор слухачоў.
ДАДАТНЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае адабрэнне; станоўчы. Дадатная ацэнка. 2. У ма-

тэматыцы: большы за нуль. Д. лік. 3. Які
адносіцца да таго віду электрычнасці, матэрыяльныя часцінкі якой называюцца пратонамі, пазітронамі (спец.). Д. электрычны заpad. 4. Карысны, істотны. Дadamнaя з'ява.
ДАЁХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; -ехаў, -ехаДАДАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дасца; -дадуцца; зак. (разм). Далучыцца, дабавіцца да ла; -едзь; зак. Едучы, дабрацца да якога-н.
чаго-н. Да ўсіх бяоот дадалося i гэтае няшча- месца; прыехаць. Да горада можна д. на машыне. || незак. даяздждць, -аю, -аеш, -ае.
сце.
ДАЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. ПаДАДАЦЬ, -дам, -дас'і, -дасць; -дадзім, -дасце, -дадуць; -дай; -дадзены; зак. 1. каго-што судзіна, у якую дояць малако. || прым. даёыаi чаго. Даць, палажыць, зрабіць, сказаць, чны, -ая, -ае.
ДАЖАРТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецпрылічыць у дадатак да чаго-н. Астатнія
грошы дадам заўтра. 2. што da чаго. Скласці ца; -туйся; зак. (разм.). Многа жартуючы,
лікі. Да пяці d. чатыры. 3. што da чаго. Ска- наклікаць на сябе непрыемнасці. Глядзі, хлозаць або напісаць у дадатак да чаго-н. Да ска- пец, дажартуешся!
ДАЖДЖАВАЦЬ,
-жджую,
-жджуеш,
занага нечага d. 4. што da чаго. Прыкласці,
далучыць. Да заявы д. медыцынскае заключэн- -жджуе; -жджуй; незак., што. Штучна аране. || незак. дялаваць, -даю, -даеш, -дае; -да- шаць шляхам распырсквання вады з дапамодаём, -даяце, -даюць. || наз. даддванне, -я, н. i гай спецыяльных установак. || наз. дажджаванне, -я, н. || прым. дажджавальны, -ая, -ае.
дадача, -ы, ж. (да 1 знач.; разм.)ДАЖДЖАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.).
ДАДЗЕНЫ, -ая, -ае. Гэты, менавіта гэты. Плашч з непрамакальнай тканіны.
У д. момант. O Дадзеная велічыня — у матэДАЖДЖАВЬІ гл. дождж.
матыцы: велічыня, якая загадзя вядомая i
ДАЖДЖАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
служыць для вызначэння іншых.
Прыбор для вымярэння колькасці атмасфеДАДЗЁЦЬ, -дзену, -дзенеш, -дзене; зак. рных ападкаў. || прым. дажджамерны, -ая, -ае.
(разм.)- 1. Прычыніць непрыемнасць, даняць,
ДАЖДЖЛІВЫ, -ая, -ае. Багаты частымі
дапячы чым-н. Д. da нутра. 2. Надакучыць, дажджамі. Дажджлівая восень. || наз. дажабрыдаць. Сварка гэта ўжо dad3ena. || незак. джлівасць, -і, ж.
дадзявадь, -аю, -аеш, -ае.
ДАЖДЖОМ, прысл. 1. Падобна на дождж,
ДАДЗЯЎБЦІ, -дзяўбу, -дзяўбеш, -дзяўбе; як дождж. Іскры сыпаліся d. 2. У дождж. He
-дзяўбём, -дзеўбяцс, -дзяўбуць; -дзёўб, -дзяў- хочацца ісці д.
бла, -ло; -дзяўбі; -дзяўбаны; зак., што. 1.
ДАЖДЖЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
Здзяўбці да канца. Куры dad3Myfai зерне. 2. ж. (разм.). Кропля дажджу. На шыбах з'явіліся
Скончыць дзяўбці, прадзяўбці. Д о^зірку оола- першыя дажджынкі.
там. || незак. дддзёўбваць, -ваю, -ваеш, -вае.
ДАЖДЖЬІЦЬ, -джыць; безас; незак.
ДАДОЛУ, прысл. Данізу, да зямлі. Вецер (разм.)- Ісці, імжыць (пра дробны дождж). 3
дрэвы гне d.
самай раніцы дажджыць.
ДАЖЬІНКІ, -нак. Святкаванне заканчэння
ДАДОМУ, прысл. У сваю хату, кватэру; дамоў. Пасля работы прыйшоў д. 2. На радзіму, жніва. Спраўляць д. \\ прым. дажынкавы, -ая,
у родныя мясціны. Прыехаць д. на пабыўку. 3. -ае.
ДАЖЬІЦЦА, -жывуся, -жывешся, -жывецЗаданне вучню для выканання дома. Даць заца; -жывёмся, -жывяцеся, -жывуцца; зак., da
danne d.
чаго (разм.). 1. Дажыць да якога-н. часу.
ДАДРАЦЬ; -дзяр^, -дзярэш; -дзярэ; -дзяром, -дзераце, -дзяруць; -дзяры; -драны; зак., Дажыліся da новай вясны. 2. Жывучы, дайсці
што (разм.). 1. Скончыць драць. Д. паперы. 2. да якога-н. незайздроснага стану. Дажыўся da
Знасіць да дзірак (вопратку, абутак i пад.). Д таго, што людзі смяюцца.
ДАЖЫЦЦЁ, -я, н. (афіц.)- Час, які застаботы. 3. Надраць дадаткова.Д моху. Д бульецца жыць да смерш. Страхаванне на д.
бы. || незак. дадзіраць, -аю, -аеш, -ае.
ДАЖЬІЦЬ, -жыву, -жывеш, -жыве; -жыДАДРУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; зак., што. 1. Надрукаваць да канца вём, -жывяце, -жывуць; -жыв'і; -жыты; зак. 1.
da
чаго. Дасягнуць якога-н. узросту; пражыць
або да якога-н. месца. Д кнігу. Д. старонку da
палавіны. 2. Надрукаваць дадаткова. Д сто да якога-н. тэрміну. He дажыў ён da светлых
экзэмпляраў тэзісаў. \\ незак. дадрукоўваць, d3€H перамогі. 2. што. Прабыць дзе-н. астатак
-ваю, -ваеш, -вае. | наз. дадружоўй, -і, ДМ часу, тэрміну. Д тыдзень у санаторыі. 3. што.
Выдаткаваць на пражыццё. Д астатнія
-ўцы, ж. i дддрукашшне, -я, н.
0 Дажыць веку (разм.) — пражыць
ДАДУБІЦЬ, -дублю, -дубіш, -дубіць; -дуб- грошы.
свой век. || незак. дажываць, -аю, -аеш, -ае.
лены; зак.у што. Скончыць дубіць, выдубіць
ДАЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Прыда канца. Д скуру. || незак. дадубліваць, -аю,
стасаванне для аўтаматычнага адмервання
-аеш, -ае.
вадкіх або сыпкіх рэчываў, для раздзялення
ДАДЎМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак., на дозы. || прым. дазатарны, -ая, -ае.
da чаго. Разважаючы, прыйсці да якога-н. заДАЗВАНІЦЦА, -званюся, -звонішся, -звоключэння, вываду. Д da цікавага рашэння. \\ ніцца; зак., da каго-чаго i без dan. Дачакацца
незак. дадумвадца, -аюся, -аешся, -аецца.
адхазу на тэлефонны званок. Цяжка d. ў канДАДУР^ЦЦА, -эюся, -эешся, -эецца; зак. цылярыю. \\ незак. ддзьоньвацца, -аюся, -аеш(разм.)- Дурэючы, давесці сябе да непрые- ся, -аецца.
мных вынікаў.
ДАЗВАННЯ, прысл. Поўнасцю, зусім,
ДАДУШЬк, выкл. (разм.). Ужыв. як падма- начыста. Ворагі зруйнавалі горад d. Узяць усё d.
цаванне пры залэўніванні каго-н. у чым-н.;
ДАЗВАЦЦА, -завуся, -завешся, -завецца;
па знач. блізкае да слова «далібог». Д гэта -завёмся, -завяцеся, -завуцца; -зав'іся; зак.,
праўда.
каго (разм.). Дамагчыся, каб хто-н. адгукнуўДАДЬІБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.). ся. Паўгадзіны зваў i не змог д.
Марудна, з цяжкасцю дайсці да якога-н. меДАЗВОЛ, -у, м. Згода на што-н.; права
сца; давалачыся.
зрабіць што-н., a таксама дакумент на такое
^АЁСЦІ, даем, даясі, даесць; даядзім, дая- права. Д на камандзіроўку. \\ прым. дазвольны,
сце, даядуць; даеў, -ела; даеш i даеж; -ая, -ае.
ДАЗВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.
даедзены; зак., што. З'есці да канца, скончыць есці. Д верашчаку. || незак. даддаць, -аю, 1. што. Даць дазвол, згадзіцца на што-н. Д
ad*e3d. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Даць магчы-аеш, -ае.
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дасягнуць чаго-н. Ён свайго дайшоў. 9. Даве- дакладу не ўваходзіць. || прым. дакладны, -ая,
дацца, раскрыць што-н. Следчы дайшоў, хто -óe (да 2 знач.)- Дакяадная запіска (дзелавая
зрабіў узлом. 10. Памерці (разм.). Доўга му- папера з кароткім выкладам сутнасці справы,
чыўся небарака, пакуль не дайшоў. 0 Дайсці да якая патрабуе разгляду i рэагавання).
торбы (разм.) — збяднець, стаць жабраком. ||
ДАКЛАД , -у, М -дзе, м. Дадатковы матэмасць. Гатунковае насенне дазволіць павысіцьнезак. даходзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. 0 He дя- рыял пры пашыве вопраткі, абутку (падклаураджай. 3. дазволь(це). Ужыв. як форма ходэачы чаго, прыназ. з Р — блізка, паблізу дка, гузікі i інш.)ветлівага звароту да прысугных. Дазвольце за- ад чаго-н. Іхняя хата — не даходзяны магаДАКЛАДНЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае
піюсіць вас на выстаўку. || незак. джзваляць, зіна. He даходзячы да каго-чаго — тое, што i ісшне. Д. гадзіннік. 2. Поўнасцю адпаведны
-яю, -яеш. -яе.
не даходзячы. Чакайце нас не даходзяны da правілам, патрабаванням. Дакладная копія. Д.
ДАЗІМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор для прыпынку. Спыніўся не даходзяны da каня.
пераюшд. 3. Вычарпальны, не прыблізны. Д
вымярэння доз іанізуючых выпрамяненняў. ||
ДАКАЗАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які можа быць ўлік. Д. adpac. 4. Пунктуальны. Д выканаўца.
прым. дазіметравы, -ая, -ае.
даказаны. Д. тэзіс. || наз. даказальшсць, -і, ж. 5. Меткі, накіраваны ў цзль. Д. стрэл. O ДаДАЗІМЁТРЫЯ, -і, ж. Галіна прыкладной
ДАКАЗАЦЬ, -кажу, -кажаш, -кажа; -кажы; клядныя швукі — навукі, заснаваныя на мафізікі, у якой вывучаюцца фізічныя велічыні, -казаны; зак. 1. што. Пацвердзіць якое-н. па- тэматычных метадах. || наз. дакладнасць, -і,
што характарызуюць дзеянне іанізуючых вы- лажэнне фактамі. Ён даказаў правільнасць ж.
прамяненняў, a таксама метады i прыборы сваіх меркаванняў. Д. сваю адданасць справе. 2. ДАКЛАДНЬІ гл. даклад1.
для вымярэння гэтых велічынь. || прым. што. Дагаварыць да канца. Дайце яму д. сваю
ДАКЛАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
дізіметрычны, -ая, -ае.
прамову. 3. на каго (што). Зрабіць данос, на- які робіць даклад (у 1 знач.). || ж. дякладчыца,
ДАЗІРАВАЦЬ, -рую, -русш, -рус; -руй; гаварыць на каго-н. (разм.)- 4. (часцей з ад-ы, мн. -ы, -чыц.
-раваны; зак. i незак., што (спец.). Зрабіць моўем «не»). Зраўняцца з кім-н. у чым-н.,
ДАКЛАСАВЫ, -ая, -ае. Пра сацыяльны
(рабіць) дазіроўку. Д. лякарства. || наз. даярж- зрабіць так, як не зробіць ніхто (разм.). Мая лад: першабытнаабшчынны, які існаваў да
ванне, -я. н. i дазіроўкя, -і, ДМ -ўцы, ж.
жонка пячэ такія пірагі^ што i іншы Kandbunap
падзелу грамадства на класы. Дакласавае граДАЗНАННЕ, -я, н. (спец.). Папярэдняе не дакажа. || незак. даказваць, -аю, -аеш, -ае. мадства.
расследаванне крымінальнай справы для
ДАКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Той,
ДАКЛІКАЦЦА, -кл'ічуся, -кл'ічашся, -кл'іўстанаўлення факта злачынства i павінных у хто даказвае на каго-н., даносіць, нагаворвае. чацца; -кл'ічся; зак., каго (разм.)- Клічучы,
ім асоб.
|| ж. дяказчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. вымусіць адгукнуцца. Цяжка яго д.
ДАЗНАЦЦА, -наюся, -наешся, -наецца; даказчыцкі, -ая, -ае.
ДАКЛЬІПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
-наўся, -налася; зак. (разм.). Выведаць i саДАКАНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.). 1. Павольна, з цяжкасцю дайсці да якога-н. мебраць звесткі пра каго-, што-н., даведацца
пра каго-, што-н. Д. пра злачынцаў. || незак. каго (што). Давесці да знямогі, да пагібслі; сца. Ледзь даклыпаў da хаты.
ДАКЛЯРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
д»н»мі^і ) -наюся; -наешся, -наецца; -наё- загубіць. Няволя даканала яго. 2. што. 3 цяжкасцю скончыць, завяршыць што-н. Даканалі -раваны; зак. i незак., што i з інф. (разм.).
мся, -наяцеся, -наюцца.
ўборку бульбы. || незак. дакоываць, -аю, -аеш, Паабяцаць (абяцаць) зрабіць што-н. ДакляраДАЗОР, -у i -a, м. 1. -у. Абход для агляду. -ас.
ваў навастрыць сярпы. \\ незак. яшчэ діКрэйсер накіраваўся ў д. 2. -а. Невялікі атрад,
ДАКАНАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак., кляроўваць, -аю, -аеш, -ае.
які пасылаецца для аховы i разведкі. Д. знаДАКОНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
ёміўся з мясцовасцю. || прым. дазорны, -ая, -ае. da чаго. 1. Капаючы, дасягнуць чаго-н.,
знайсці што-н. Д. da taiada. 2. перан. Даведац- зак., каго-што. 1. Давесці да канца, завярДазорнае судна. Змяніць дазорнага (наз.).
ца, дашукацца (разм.). Д. da сутнасці. || незак. шыць пачатае. Д. крыць страху. 2. Дабіць, даДАЗОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м. Служканаць, прыкончыць (разм.). Д. параненага
бовая асоба, якая выконвае абавязкі па на- дшопвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАКАРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго- звера. || незак. дакончваць, -аю, -аеш, -ае.
гляду за чым-н., ахове чаго-н. Д. маяка. ||
што. Папракаць, выказваючы нездавальненне
ДАКОПЮ, -пак. Завяршэнне ўборкі бупрым. дазорчы, -ая, -ае.
ДАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., доіцца; незак. кім-, чым-н. Так жа няможна рабіць, — da- льбы.
карала бабуля ўнука. || наз. дакаранне, -я, н.
ДАКОР, -у, м. Папрок, выказаны каму-н.
Даваць малако. Карова яшчэ доіцца.
ДАКАРЬІЦЬ, -кару, -корыш, -корыць; за што-н. Выказаць d. за dp3HHyio работу.
ДАІЦЬ, даю, доіш, доіць; доены; незак. 1.
ДАКОРЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, што выражае
Выцэджваць малако з вымя. Д. кароў. 2. пе- -кораны; зак., каго-што. Выказаць папрок
дакор. Д. позірк. || наз. дакорлівасць, -і, ж.
ран. Настойліва вымагаць у каго-н. ^ сродкі i каму-н. за што-н. Д. за няшчырасць.
ДАКАСІЦЦА, -кашуся, -косішся, -косіцца;
ДАКОСЮ, -сак (разм.). Завяршэнне каінш. (разм.). || зак. шдойцц -даю, -доіш, -доіць; -доены. || наз. дженне, -я, н. (да 1 знач.) / -кас'іся; зак., da чаго (разм.)- 1. Косячы, сьбы. Касцы справілі д.
ДАКРАНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
дойкж, -і, ДМ дойцы, ж. (да 1 знач.)- || прым. дайсці да якога-н. стану, да якіх-н. вынікаў.
Д. da знямогі. 2. Косячы, дайсці да якога-н. -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. da
даільны, -ая, -ае. Даільная ўстаноўка.
ДАЙГРАЦЦА, -раюся, -раешся, -раецца; месца, да пэўнай мяжы. Д. da дарогі. || незак. каго-чаго. Даткнуцца да каго-, чаго-н. Печ
так нагрэлася, што не д. 2. (звычайна з адзак. (разм.). Ігрой, легкадумнымі паводзінамі дажошвацца, -ваюся, -ваешся, -ваецца.
ДАКАСТРЬ^ЧНІЦКІ, -ая, -ае. Які адносіц- моўем), da чаго. Паспытаць, пасттрабаваць
давесці сябе да непрыемнасцей. Дайграўся da
таго, што пачалі балець рукі. Глядзі, дайгра- ца да часу, што папярэднічаў Кастрычніцкай чаго-н. Вельмі спяшаліся, da пачастунку нават
не do/срануліся. || незак. дшфашцц», -аюся,
ешся, галубок! || незак. дайгравацці, -раюся, рэвалюцыі. Д. nepuRd.
ДАКАЦІЦЦА, -качуся, -коцішся, -коціцца; -аешся, -аецца.
-раешся, -раецца; -раёмся, -раяцеся, -раюцзак. 1. Коцячыся, дасягнуць якога-н. месца.
ДАКРАСАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -суе;
ца.
ДАЙГРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., Клубок дакаціўся da парога. 2. (7 i 2 ас. не зак. Скончыць красаваць (пра збажыну). Дашто. Скончыць іфаць. Д. вальс. Д. першы акт ўжыв.). Пра гукі грому, гармат: данесціся, па- красавала жыта. || незак. дакрасоўваць, -ае.
ДАКРОІЦЬ, -крою, -кроіш, -кроіць; -кроп'есы. || незак. дайгршць, -раю, -раеш, -рае; чуцца. Здалёку дакаціўся грукат гармат. 3.
-раём, -раяце, -раюць. || наз. дайгршшіе, -я, перан. Дайсці да непрыемнасцей. Д. da ены; зак., што. 1. Закончыць кройку чаго-н.
злачынства. || незак. дакочвацца* -аюся, -аеш- Д. сукенку. 2. Адрэзаць дадаткова (пра хлеб).
н.
ся, -аецца.
Д. хлеба. || незак. дакройваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАЙМАЦЬ 2/і. даняць.
ДАКАЦЁЦЬ, -качу, -коціш, -коціць; -кочаДАКРЫЧАЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
ДАЙСЦІ.дайду, дойдзеш, дойдзе; дайшоў,
дайшла, -ло; дайдз'і; зак. 1. da каго-чаго. ны; зак. 1. каго-што. Коцячы, перамясціць да -чымся, -чыцеся, -чацца; -чыся; зак. 1. каго.
Моцна завучы каго-н., вымусіць адклікнуцца.
Ідучы, накіроўваючыся, дасягнуць чаго-н. Д. якога-н. месца. Д. бочку da склепа. 2. Хутка
da станцыі. Тэлеграма дайшла ў той жа дзень.даехаць куды-н. (разм.). За гадзіну дакацілі da Крычаў, крычаў, так i не daKpu4aycn вас. 2. da
Гук не дайшоў. Дайшлі чуткі аб аварыі сама- горада. \\ незак. дшсочвіць, -аю, аеш, -ае (да 1 чаго. Крыкам давесці сябе да непажаданых
вынікаў. Д. da хрыпаты.
лёта. Да нас дайшлі старажытныя помнікі знач.).
ДАКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; дакінь; -нуты;
ДАКТАРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
пісьменнасці. 2. da чаго. Дасягнуць якога-н.
узроўню. Тэмпература дайшла da 3(Ў. 3. da зак., што. Кінуўшы, папасці ў якое-н. месца. Спецыяліст пры вышэйшай навучальнай
каго-чаго. Пранікнуць у свядомасць. Сэнс заў- Д. мяч da варот. || незак. дакіддць, -аю, -аеш, установе або навукова-даследчым інстьпуце,
вагі da яго не дайшоў. 4. da чаго. Зразумець. -ае / дакідмць, -аю, -аеш, -ае.
які распрацоўвае навуковую праблему i рыСваім розумам дайшоў da ісціны. 5. перан., da ДАКЛАД1» -a i -у, М -ладзе, мн. -ы, -аў, м. хтуецца да абароны доктарскай дысертадыі. |
чаго. Дасягнуць крайняй ступені праяўлення 1. -а. Публічнае паведамленнс — разгорнутае ж. дактарштйі, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. |
чаго-н. Д. da знямогі. Д. da шаленства. б. Да- асвятленне якой-н. тэмы. Навуковы d. Абмер- прым. дактаранцкі, -ая, -ае.
варыцца, дапячыся, даспець. Пірог дайшоў. каванне даклада. 2. -а. Вуснае ці пісьмовае
ДАКТАРАНТЎРА, -ы, ж. Падрьосгоўка,
Памідоры дойдуць на сонцы. 7. da чаго. Дася-паведамленне кіраўніку ўстановы аб службо- якую праходзяць дактаранты; сістэма такой
гнуць пэўнага службовага становішча. Д. da вых справах. Д. дырэктару. 3. -у. Паведамлен- падрыхтоўкі
спецыялістаў
вышэйшай
чына палкоўніка. 8. чаго. Пасля намаганняў не кіраўніку аб прыходзе наведвальніка. Без кваліфікацыі.

ДАЗ-ДАК

167
ДАЛАМІТ, -у, М -м'іце, м. Мінерал шараДАКТАРАТ, -у, М -раце, м. Іспыты на ступень доктара ў вышэйшай школе Зах. Еў- вата-белага колеру, які складаецца з вуглякіслых солей калышю i магнію. || прым.
ропы.
ДАКТОРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. даламгпшы, -ая, -ае. Даламітавыя заяежы.
ДАЛЕДНІКОВЫ, -ая, -ае. Які папя(разм.)- Жанчына-ўрач. Прыступіла da працы
пытанню. 3. Кволы, тонкі, выпеставаны.
рэднічаў з'яўленню леднікоў. Д. перыяд.
новая д.
ДАЛЁЙ, прысл. 1. Выш. ст. да прысл. да- Далікатныя рукі. Чалавек далікатнага складу.
ДАКТРЬІНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж.
(кніжн.). Вучэнне, навуковая канцэпцыя лёка (у 1 знач.). Бачыць вока далёка, a розум 4. Кволы, мяккі, прыемны навобмацак. Чара(звычайна пра філасофскую, палітычную, ідэ- яшчэ д. (з нар.). 2. Працягваючы пачатае. Чы- вікі з далікатнай скуры. || наз. далікжтнасць, -і,
таць д. 3. На пэўнай адлегласці. Д., за жы- ж.
алагічную тэорыі). Ваенная д.
ДАЛІКАТ^С, -у, мн. -ы, -аў, м. ВьгганчаДАКТРЫНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). там, пачынаецца бярэзнік. 0 I гэтак далей ная, вельмі смачная сірава. Пакаштуйце наЧалавск, які ўпарта трымаецца якой-н. до- (скарочана i гл.) — ужыв. ў канцы пералічэння як напамінак аб тым, што пералічэнне шых далікатэсаў. || прым. далікатэсны, -ая,
гмы, схаласт. || прым. дактрывёрскі, -ая, -ае.
-ае.
ДАКТРЫНЁРСГВА, -а, н. (кніжн). можа быць працягнута.
ДАЛІНА, -ы, мн. -ы, -л'ін, ж. Роўная праДАЛЁЙШЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца
Дакірынёрскія адносіны да рэчаіснасці, дапрацягам папярэдняга; наступны. Далейшыя стора ўздоўж рачнога ложа; падоўжаная ўпагматызм.
дзіна паміж гор ці ўзгоркаў. Рачная д. Горная
ДАКТЫЛАЛОПЯ, -і, ж. Своеасаблівая перагаворы. 2. далейшае, -ага, н. Будучае. У д. || прым. далшньі, -ая, -ае. Далінныя лугі.
далейшым
будзем
рабіць
інакш.
форма мовы глуханямых пры дапамозе паль.ЦАЛІЦЬ, -лію, -ліеш, -ліе; -ліём, -ліяце,
ДАЛЕЧ, -ы, ж. (разм.)- 1. Далёкае месца. -ліюць / далью, -льеш, -лье; -льём, -льяце,
цаў рук; ручная азбука. || прым. ддктылаHe
паеду
ў
такую
д.
2.
Невымерная
прастора,
лагічны, -ая, -ае.
-льюць; даліў, -ліла, -ліло, -ліл'і; дал'і, -ліце;
ДАКТЫЛАСКАПІЯ, -і, ж. (спец.). Выву- бачная вачамі. Блакітная д. над галавой.
-літы; зак., што i чаго. Наліваючы, дабавіць
ДАЛЕЧЫНЙ,
далечыні
/
ДАЛЯЧЬШЬ,
-і,
чэнне будовы ліній скуры на ўнутраным баку
да якога-н. узроўню. Д гаршчок. Д. у шклянку
ж.
Toe,
што
i
даль.
Разгледзець
далечыню
(дапальцаў рук, a таксама метад устанаўлення
заваркі. || незак. даліваць, -аю, -аеш, -ае.
асобы па адбітках пальцаў. || прым. дактыла- лячынь) у бінокль.
ДАЛОНЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Унутраны бок
ДАЛЁКА...
Першая
частка
складаных
слоў
скатчны, -ая, -ае. Д. анаяіз.
кісці рукі. Закрыць твар далонямі. || памянш.
са
знач.
далёкі
(у
1
знач.),
з
далёкай
адлеДАКТЫЛЬ, -я, м. Трохскладовая вершавадалонька, -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек. || прым.
ная стапа з націскам на першым складзе. || гласці, напр. далёкадзейны (апарат), далё- далоневы.-ая, -ае.
капрывозны
(тавар),
далёкаструменны,
далёпрым. дактылічны, -ая, -ае. Дактшічная
ДАЛОУ, прысл. (разм.). 1. На зямлю, на
каўсходні.
страфа.
падлогу. Камень з воза паляцеў д. 2. Прэч,
ДАЛЁКАЎСХОДНІ,
-яя,
-яе.
Які
знавон. Д. штурмаўшчыну! 3. У знач. загаду, паДАКЎКА, -і, ДМ -куцы, ж. (разм.). 1. Турбота, клопат. Спіць дзіця, не ведае дакукі. 2. ходзіцца на Далёкім Усходзе, мае адносіны да трабавання зняць, прыбраць што-н. i пад.
Далёкага
Усходу.
Д.
клімат.
Далёкаўсходнія
Шапкі д./
Нуда, маркота. 3 дакукі піша пісьмы. 3. НадаДАЛУЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны
кучлівая просьба, справа. Яго заявы — адна д. гарады.
ДАЛЁЫ,
-ая,
-ае.
1.
Які
знаходзіцца,
адбыдля далучэння. Д. npoead. 1. У іраматыцы: даДАКЎЛЬ, прысл. (разм.). 1. Да якога месца.
ваецца
на
вялікай
адлегласці
або
які
мае
лучальны сказ — даданы сказ, які ўносіць даД. ідзе аўтобус? 2. Да якога часу. Д. яго чавялікую працягласць. Далёкая планета. Д. датковае паведамленне. 3. Які служыць для
каць?
стрэл.
Далёкая
дарога.
На
далёкіх
подступах
далучэння. Д. злучнік.
ДАКУМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ДАЛУЧЬІЦЦА, -лучуся, -лучышся, -луДзелавая папера, што пацвярджае права на (таксама перан.)- Далёкая старонка без ветру
сушыць
(прыказка).
Далёка
(прысл.)
пайсці
чыцца; зак., da каго-чаго. 1. Павялічыцца на
што-н. Апраўдальны д. Д. аб адукацыі. 2. Па(таксама
перан.:
дабіцца
поспехаў
у
жыцці).
пэўную колькасць. Да групы экскурсантаў дасведчанне, афіцыйная папера, што сведчыць
асобу прад'яўніка. Праверка дакументаў. 3. Далёка (прысл.) зайсці (таксама перан.: лучылася яшчэ 5 чалавек. 2. Згадзіўшыся з
выйсці
за
межы
дапушчальнага).
Далёка
кім-, чым-н., прымкнуць. Д. da грамадскага
Пісьмовыя помнікі пра гістарычныя падзеі.
Старажытнабеларускія граматы — гістары-(прысл.) завесці (таксама перан.: мець сур'ё- жыцця краіны. Н незак. далучацца, -аюся,
зныя
вынікі).
Далей
у
лес
—
больш
дроў
(пры-аешся, -аецца. || наз. далучэнне, -я, н.
чныя дакументы.
ДАЛУЧЬІЦЬ, -лучу, -лучыш, -лучыць; -луДАКУМЕНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; казка пра памылкі, блытаніну, якія ўзраста-туй; -таваны; зак. i незак., што (кніжн.). Аб- юць па ходу справы). 2. Аддзелены вялікім чаны; зак., што. 1. Прылучыць да чаго-н. Д.
прамежкам
часу.
Далёкае
мінулае.
Беларуская
карову
da статка. 2. Прыбавіць да чаго-н. Д.
ірунтаваць (-тоўваць) дакументамі (у 1 знач.)- казка далёкіх стагоддзяў. Да зімы яшчэ далёка
дакументы да справы. 3. Пазнаёміць з чым-н.
1 наз. дакументацыя, -і, ж.
(у знач. вык.). 3. Які не мае блізкіх кроўных
ДАКУМЕНТАЛЫІЫ, -ая, -ае. 1. Засна- сувязей. Д. родзіч. 4. перан. Абыякавы да Д. дзяцей да музычнай культуры. \\ незак. даваны на дакументах, на фактах. Д. фільм. 2. ўсяго, які мае мала агульнага з кім-, чым-н. лучаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. далучэнне, -я, н.
Уласцівы дакументу. Дакументальная дакла- Мы з ім далёкія людзі. Д. ad навукі чалавек. 5. ДАЛЬ, -і, мн. -яў, ж. 1. Далёкі прастор;
днасць. || наз. дакументальнасць, -і, ж. (да 2 ad чаго. Які не мае намеру рабіць што-н., ду- прасцяг, шыр. Далі леглі сінім морам. 2. (звычайна з азначэннем). Далёкае месца.
знач.).
маць пра што-н. Я д. ад думкі абражаць вас. Блакітная д. Праклалі шлях у касмічныя далі. 0
ДАКУМЕНТАЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. дакумен- б. толькі з адмоўем. Разумны, кемлівы (разм.). Тікую даль (ісці, ехаць, цягнуцца) (разм.) —
таваць. 2. зб. Дакументы (у 1 знач.)- Тэхнічная Дзяўчына не надта далёкая. 0 Далёка да каго- так далёка.
д. 1 прым. дакументацыйны, -ая, -ае.
чаго, каму-чаму — многа нестае (у параўДАЛЬБОГ, выкл. (уст.)- Toe, што i далібог.
ДАКУЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). нанні з кім-, чым-н.)- Гэта выдатны спецыДАЛЬНАБАЧНЫ, -ая, -ае. Здольны прад1. Надаядаць каму-н. Дзеці ўвесь дзень даку- яліст, іншым далёка да яго. Далёка за — 1) бачыць вынікі чаго-н. Д. чалавек. \\ наз. дальчалі бацьку. 2. Станавіцца непрыемным. За праз многа часу пасля чаго-н. Нарада скончы- набачнасць, -і, ж.
што возьмецца, усё яму адразу ж дакучае.
лася далёка за поўнач; 2) на многа больш
ДАЛЬНАБОЙНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
ДАКЎЧЛІВЫ, -ая, -ае. Які дакучае, наза- чым. Яму далёка за пяцьдзесят. Далёка не для стральбы на далёкую адлегласць. Дальналяе. Восеньскія дакучлівыя дажджы. || наз. (разм.) — зусім не. Ён далёка не стары яшчэ. бойная артылерыя. || наз. далышбойнасць, -і,
дакучлівасць, -і, ж.
Далёка хадзіць не трэба за чым (разм.) — лёг- ж.
ДАКЎЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. ка прывесці прыклад, доказ для пацвярджэнДАЛЬНАЗОРЮ, -ая, -ае. 1. Які бачыць ад(разм.)- Надакучыць, абрыднуць. Летняя ня чаго-н. За прыкладамі далёка хадзіць не даленыя прадметы лепш, чым блізкія. Акуспёка дакучыла падарожнікам.
трэба. Далёка не заедзеш чым або на чым ляры для дальназоркіх (наз.). 2. перан. Toe,
ДАЛАЖЬІЦЬ1, -ажу, -ожыш, -ожыць; (разм.) — многага не даб'ешся, не будзе тошто i дальнабачны. Д. палітык. || наз. даль-ожаны; зак. 1. што, аб чым, пра што. Паве- лку. На хлусні далёка не заедзеш. \\ наз. далё- назоркасць, -і, ж.
даміць каму-н. аб чым-н. Д. аб ходзе справы. касць, -і, ж. (да 1, 2 i 3 знач.).
ДАЛЬНАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
2. аб кім, пра каго. Паведаміць аб прыходзе
ДАЛІБОГ, выкл. (уст.). Упэўненне ў знач. для вызначэння адлегласці. Аптычны д.
наведвальніка. Далажыце пра мяне дырэктару. сапраўды, на самай справе. Д , я mym ні пры Акустычны д. || прым. дальнамерны, -ая, -ае.
1 незак. дакладваць, -аю, -аеш, -ае.
чым.
ДАЛЬТАНІЗМ, -у, м. Недахоп зроку, звяДАЛАЖЬІЦЬ2, -лажу, -ложыш, -ложыць;
ДАЛІКАТНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. заны з няздольнасцю адрозніваць некаторыя
зак., што i чаго. Палажыць дадаткова; дадаць, (разм.). Быць залішне далікатным, цырымоколеры, звычайна чырвоны i зялёны.
дакласці. Д. слоік варэннем. Д. яшчэ дзесятку. ніцца. || зак. паддлікатнічаць, -аю, -аеш, -ае.
ДАЛЬТОНПС, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
|| незак. дакладмць, -аю, -аеш, -ае.
ДАЛІКАТНЫ, -ая, -ае. 1. Ветлівы, ласкавы які хварэе на дальтанізм. || ж. дальташчкя, -і,
ДАЛАКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы, які ў абыходжанні з людзьмі. Гэта спакойны, д. ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
капае магілу на могільніку. Далакопы ўзяліся чалавек. 2. Які патрабуе асцярожных, тактоўДАЛЯГЛЙД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
ных адносін (разм). Я da eac na далікатнаму Прастора, якую можна акінуць вокам; усё
за рыдлёўкі.
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дамешкай вотруб'я. || прым. дамешкавы, -ая,
-ае.
ДАМІНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
незак. (кніжн.). 1. Мець перавагу, быць галоўным, асноўным. У агульнай мелодыі дамінавалі
бачнае навокал наглядальніка. 3 гары адчыня- гукі кларнета. 2. над чым. Узвышаіша над
ецца шырокі д. 2. перан. Кола ведаў, ідэй. Ву- акаляючай мясцовасцю. Гара дамінаеала над
чоны з шырокім даляглядам.
горадам. || наз. дамінавшше, -я, н.
t ДАЛЯЦЁЦЬ, -лячу, -ляшш, -ляціць; -ляДАМІНАНТА, -ы, ДМ -нце, мн. -ы\ -нанг i
цім, -леціце, -ляцяць; -ляш; зак. 1. Летучы, -нантаў (кніжн.)- 1. З'ява, якая пераважае ў
дасягнуць якога-н. месца. Даляцець da Хаба- яхой-н. сферы. 2. Дамінуючая ідэя; важнейраўска. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Распаўсюдзіцца, шая састаўная частка чаго-н. || прым. дадасягнуць якога-н. месца (пра гукі, пахі i мінангны, -ая, -ае.
пад.)- 3 вуліцы даляцелі тршожныя крыкі. ||
ДАМІНІЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. У час былой
незак. далатаць, -аю, -аеш, -ае.
Брытанскай імперыі: самакіравальная дзярДАЛЯЧЬІНЬ гл. далечыня.
жава, якая ўваходзіць у склад гэтай імперыі i
ДАМА, -ы, мн. -дам, ж. 1. Жанчына з залежыць ад яе ў сваёй унутранай i знешняй
інтзлігенцкіх, звычайна забяспечаных колаў. палітыцы.
Свецкая д. 2. У адносінах да замежных жанДАМІНО1, нескл., н. Гульня ў пластмасачын: форма ветлівага звароту. Дамы i панове! выя або касцяныя шіасцінкі, на якіх нане3. Жанчына, якая танцуе ў пары з кавалерам. сены ачкі, a таксама набор пласцінак для гэКавалеры запрашаюць дам. 4. Ігральная карта
з відарысам жанчыны. Чырвовая д. 0 Дама ca тай гульні ў колькасці 28 штук. Гуляць у д. \\
-ая, -ае (разм.).
pita — каханая жанчына. || памянш. дамачка, прым. дамшошны,
ДАМШО2, нескл., н. Маскарадны касцюм у
-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. \\ прым. дамскі,
выглядзе плашча з рукавамі i капюшонам, a
-ая, -ас (да 1 знач.).
таксама чалавек у такім касцюме. Апрануты ў
ДАМАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. У славянскай д. Д. ў масцы.
міфалогіі: добры або злы дух, што жыве ў
ДАМІНОПІНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
доме.
1
ДАМАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж. Спецы- Аматар гуляць у даміно . Заядлы д. U ж. даміношніца,
-ы,
мн.
-ы,
-ніц.
яльная доўгая скрыня з дошак, у якую клаДАМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. У
дуць нябожчыка; труна. Д. павольна плыла на
плячах жывых. 0 Хоць у дамавіну кладзі шашачнай гульні: шашка, якая дайшла да
(разм.) — пра схуднелага, хваравітага чала- апошняга рада клетак праціўніка i набыла
права рухацца на любую колькасць клетак.
века. II прым. дамавшны, -ая, -ае.
ДАМАВЬІ, -ая, -óe. 1. -ora, мн. -ыя, -ых. Прайсці ў дамкі.
ДАМКОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне:
Toe, што i дамавік. 2. Які мае адносіны да
дома (у 1 знач.) Д. камітэт. O Дамавая кні- дамавы камітэт (ірамадская арганізацыя жыпі — кніга для рэгісірацыі жыхароў якога-н. хароў). Пасяджэнне дамкома. || прым. дамкомаўскі, -ая, -ае.
дома.
ДАМКРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м. МеДАМАГЧЬІСЯ, -магуся, -можашся, -можацца; дамогся, -маглася, -лося; дамажыся; ханізм для пад'ёму цяжару на невяліхую вызак., чаго i з дадан. сказам. Шляхам настой- шыню. Рэечны гідраўлічны д. \\ прым. далівых намаганняў дабііша пэўнай мэты. Д. мкратны, -ая, -ае.
ДАМОВІЦЦА, -моўлюся, -мовішся, -мосвайго. || незак. дамагацца, -аюся, -аешся,
віцца; -моўся; зак. Прыйсці да згоды ў вьшіку
-аецца.
ДАМАЛОТН, -так (разм.). Завяршэнне перагавораў; дагаварыцца. Дамовіліся з'ездзіць
на паляванне. || незак. дамаўляцца, -яюся,
малацьбы. Спраўляць д.
ДАМАРОСЛЫ, -ая, -ае. 1. Вырашчаны -яешся, -яецца.
ДАМОВІЦЬ, -моўлю, -мовіш, -мовіяь;
дома, у сваёй гаспадарцы. Д. тытунь. 2. перан. Пасрэдны, яхі навучыўся чаму-н. самату- -моўлены; зак., каго-што (разм.). Наняць для
часовай працы, дастаўкі чаго-н. fl. муляра на
гам. Д. майстар. || наз. дамаросласць, -і, ж.
ДАМАСІД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Ча- месяц. || незак. дамаўляць, -яю, -яеш, -яе.
ДАМОК гл. дом.
лавек, яхі любіць сядзець дома, мала бывае
на людзях. Ён апошнія гады зрабтуся дамасе- ДАМОКЛАЎ: дамоклаў меч (кніжн.) — пра
дам. || ж. дамаседжа, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак. пастаянную небяспеку, пагрозу [са старажытнага падання пра сіракузскага тырана Ды|| прым. дамаседсю, -ая, -ае.
ДАМАСТРОЙ, -ю, м. (гіст.). Патрыярха- янісія, які ў час банкету пасадзіў на сваё мельна-суровы i косны сямейна-бытавы ўклад сца зайздроснага Дамокла i павесіў над ім на
жыцця (паводле назвы старога рускага звода конскім воласе меч]. Знаходзіцца гшд дамоклажыццёвых правіл). || прым. дамастроеўскі, -ая, вым мячом.
ДАМОЎ, прысл. Да сябе, у свой дом, у
-ае. Дамастроеўскія норавы.
ДАМАЧАДЦЫ, -аў, адз. дамачадзец, -дца, сваю сям'ю. Хлопцы скончылі работу i пайшлі
м. (уст.). Члены сям'і, a таксама людзі, яхія д.
ДАМОЎЛЕНАСЦЬ, -і, ж. Пагадненне на
жывуць у чыёй-н. сям'і на правах яе членаў.
Ён прыехаў з усімі сваімі чадамі i дамачадцамі.падставе папярэдніх перагавораў. Дзейнічаць
ДАМАШНІ, -яя, -яе. 1. Які адносіцца да на аснове дамоўленасці.
ДАМРЫСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -а^, м. Мудома, сям'і, прызначаны для карыстання
дома. Д. тэлефон. Д. халат. 2. Свойскі, не зыка, які іірае на домры. || ж. дамрыстка, -і,
ДМ
-стцы, мн. -і, -так.
дзікі. Дамашнія жывёлы. 3. дамашнія, -ix.
ДАМСЮ, -ая, -ае. 1. гл. дама. 2. ПрызнаЧлены сям'і (разм.). Нашы дамашнія.
ДАМБА, -ы, мн. -ы, дамб / дамбаў, ж. чаны для абслугоўвання жанчын. Д. кравец.
Пдратэхнічнае збудаванне ў выглядзе шту- Д. цырульнік.
чнага насыпу для засцярогі мясцовасці ад заДАМЧАіДІД, -ч^ся, -чышся, -чьпша;
таплення вадой або для агароджвання вадас- -чымся, -чыцеся, -чацца; -чыся; зак. (разм.).
ховішчаў. Загараджальная д. \\ прым. дамбавы, Вельмі хутка дабегчы, даехаць, даляцець да
-ая, -ае.
якога-н. месца. Цягнік хутка дамчаўся да
ДАМЁШАК, -шку, мн. -шкі, -шкаў, м. Toe, еталіцы.
што i дамешка. || прым. дамешкавы, -ая, -ае.
ДАМЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым, -чыДАМЁШКА, -і, ДМ -шцы, ж. Toe, што це, -чадь; -чы; зак. 1. каго-што. Вельмі хутка
прыбаўлена, прымешана да чаго-н. Мука з давезці да якога-н. месца. Шафёр умомант
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дамчаў да вакзала. 2. Toe, што i дамчацца
(разм.)- Стаеннік вырваўся i хутка дамчаў да
вадапою.
ДАНАСІЦЬ, -нашу, -носіш, -носіць; -насі;
-ношаны; зак. 1. што. Скончыць насіць
што-н., перанесці поўнасцю з аднаго месца
на другое. Д. салому ў пуню. 2. што. Канчаткова знасіць (вопратку, абутак). Д. боты da
дзірак. 3. каго. Нарадзіць у нармальны тэрмін.
Парадзіха данасіла дзіця. || незак. ддношваць,
-аю, -аеш, -ае.
ДАНАСЦЬ, -і, ж. (кніжн.). Toe, што дадзена, што маецца ў наяўнасці, аб'ектыўная
рэчаіснасць.
ДАНЁСІД1,, -нясу, -нясеш, -нясе; -нясём,
-несяце, -нясуць; данёс, -несла; -нясі; -несены; зак. 1. каго-што. Несучы, даставіць да
якога-н. месца. Д. рэчы da вагона. 2. што.
Зрабіць чутным (пра гукі, пах i пад.). Вецер
данёс смалісты пах дыму. || незак. даносіць,
-ношу, -носіш, -носіць.
ДАНЁСЦІ2? -нясу, -нясеш, -нясе; -нясём,
-несяце, -нясуць; данёс, -несла; -нясі; зак. 1.
Зрабіць службовае данясенне аб чым-н. Разведка данесла камандаванню пра набліжэнне
праціўніка. 2. на каго (што). Зрабіць данос;
тайна паведаміць. Пра яго здраднікі данеслі
паліцаям. || незак. даносіць, -ношу, -носіш,
-носіць.
ДАНЁСІДСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нясецца;
-нёсся, -неслася; зак. 1. Зрабіцца чутным
(пра гукі, пахі i пад.). Да яго слыху данеслася
стракатанне сарокі. 3 навакольных лугоў данёсся пах сена. 2. Распаўсюдзіцца, стаць вядомым. Данеслася радасная вестка. || незак.
даносіцца, -сіцца.
ДАНІЗУ, прысл. (разм.). Да самага нізу.
Зверху д.
ДАНІНА, -ы, ж. 1. Даўней: натуральны
або ірашовы падатак, які плаціла насельнііггва свайму князю, феадалу або пераможцу ў бітве. Абкласці данінай. Сам Царград
плаціў даніну Полацку. 2. каму. Ахвяраванне
бедным, якія просяць міласціну. Хадзіў, зняўшы шапку, i збіраў даніну. 3. перан., чаго. Аддзяка за што-н. Д. павагі. Д. ўдзячнасці людской. 4. перан., чаму. Вымушаная ўступка
чаму-н. Д. модзе. Д. часу.
ДАНОС, -у, мн. -ы, -аў, м. Тайнае паведамленне ўладам аб чыіх-н. недазволеных,
процізаконных дзеяннях. Д. паліцыі на nadпальшчыкаў. || прым. даносны, -ая, -ае.
ДАНОСЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
які займаецца даносамі. |) ж. даносчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц. || прым. дааосчыцкі, -ая, -ае.
ДАНТЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
(уст.). Зубны ўрач. || ж. даіггыстка, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так. || прым. дднтысцкі, -ая, -ае.
ДАНЫЯ, -ых. 1. Звесткі, паказчыкі, неабходныя для якога-н. абгрунтавання, абагульнення. Афіцыйныя д. Дакладныя д. 2. Здольнасці, якасці ях падстава для чаго-н. £н мае
ўсе д. для навуковай работы. O Выхадныя даныя — звесткі аб месцы i часе выхаду кнігі,
яе тьфажы i інш.
ДАНІОХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.). 1. Празмерна доўга i часта нюхаючы,
дайсці да непрыемнасцей. 2. перан. Дазнацца,
разведаць пра што-н. якім-н. непрыстойным
спосабам. Лаліцыя данюхалася аб прыходзе
партызанскага разведчыка. Ц незак. данюхвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАНЯСЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Вуснае ці
пісьмовае паведамленне якіх-н. звестак
кіраўнііггву. Паслаць д. ў штаб.
ДАНЙЦЬ, дайму, доймеш, дойме; даняў,
даняла, -ло; даймі; даняты; зак., каго-што
(разм.). 1. Змучыць, дапячы, вывесці з раўнавагі. Як дойме ліха, прарэжуцца зубы (з нар).
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2. безас. Аказаць моцнае ўздзеянне. Даняло da жаны ўскосным склонам імя. Прамое д. (у
слёз. || незак. даймаць, -аю, -аеш, -ае.
форме він. скл. без прыназоўніка). Ускоснае
ДАПАДКІ, -ая, -óe (разм.). Кемлівы i на- д. (у формах іншых ускосн. скл.)ДАПАЎН^ЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выконвае
порысты, здатны дайсці да ўсяго. Д. хлопец.
ДАПАЗНА, прысл. (разм.). Да позняга часу. ролю дапаўнення (у 3 знач.). Д даданы сказ.
ДАГПЛЬНАВАЦЬ, _ную, -нуеш, -нуе;
Засядзеліся д.
ДАПАЛАСКАЦЦА, -лашчуся, -лошчашся, -нуй; -наваны; зак., каго-што. (разм.). 1. Вы-лошчацца; -лашчыся; зак. Канчаткова, поў- сачыць, заспець за якім-н. заняткам. Д. злоd3en. 2. Дагледзець, захаваць у парадку. Д.
насцю выпаласкацца.
ДАПАМАГЧЬІ, -магу, -можаш, -можа; cad. || незак. дашлыгоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАШНАЦЬ гл. дапяць.
-мог, -магла, -ло; -мажы; зак. 1. каму. АкаДАГПСАЦЬ, -пішу, -пішаш, -п'іша; -пішы;
заць дапамогу ў чым-н. Д. ў рабоце. Д. распрануцца. 2. каму. Падтрымаць матэрыяльнымі -пісаны; зак., што. 1. Скончыць пісаць
сродкамі. Д. грашамі. Д. будаўнічымі матэрыя- што-н.; напісаць да якога-н. месца. Д. пісьмо.
ламі. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.), каму-чаму. Даць Д. пейзаж. 2. Дадаць да напісанага; прыпіжаданы вынік. Лякарства дапамагло. 4. ( 7 / 2 саць. Д. некалькі радкоў. У ведамасці ўсё можас. не ўжыв.), каму. З'явіцца сродкам для да- на д. || незак. дашсваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
сягнення мэты. Компас дапамог зарыентавац- дашска, -і, ДА/дапісцы, ж. /дшпсванве, -я, н.
ца ў лесе. 0 Дашшагчы гору (разм.) — выратаДАІЙЦЦА, t -п'юся, f -п'ешся, -п'ецца;
ваць з цяжкага становішча. || незак. дапама- -п'ёмся, -п'яцеся, -п'юцца; зак., da чаго
гаць, -аю, -аеш, -ае.
(разм.). Празмерным ужываннем спіртнога
ДАПАМОГА, -і, ДМ -мозе, ж. 1. Са- нашкодзіць сабе, свайму здароўю. Д. da белай
дзейнічанне каму-н. у чым-н. Д. бацькам у гарачкі. || незак. дашвацца, -аюся, -аешся,
малацьбе. 2. Матэрыяльная падтрымка. Гра- -аецца.
ДсАГЙЦЬ, -п'ю, -п'еш, -п'е; -п'ём, -п'яце,
шовая д. Выхадная д. 3. Садзейнічанне ў палягчэнні пакут. Медыцынская д. O Карэта ху- -п'юць; -гіі; -п'іты; зак., што. ІВыпіць усё, да
ткай ддпамогі — спецыяльная аўтамашына канца. Д. малако. \\ незак. даліваць, -аю, -аеш,
для аказання неадкладнай медыцынскай да- -ае.
памогі. Першая дяпамога — дапамога хвоДАПЛАТА, -ы, ДМ -лаце, ж. 1. гл. дараму ці пацярпеўшаму да прыбыцця доктара. плаціць. 2. Дадатковая плата. Атрымаць daХуткая діпамога — 1) сістэма медыцынскай плату за звышурочную работу. Д. за багаж.
дапамогі пры небяспечных для жыцця i здаДАПЛАТНЬІ, -ая, -ос. Які мае адносіны да
роўя чалавека выпадках, якая аказваецца даплаты. Даплатная каса. O Даплатное пісьдома або на месцы здарэння; 2) спецыяльна мо — пісьмо, за перасылку якога даплочвае
абсталяваная аўтамашына, якая прыбывае па атрымальнік.
выкліку з адпаведным урачом-спецыялістам.
ДАПЛАЦШЬ, -ачу, -аціш, -аціць; -ачаны;
ДАПАМОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Кніга зак., што i без dan. Дадаць пэўную частку
для навучання па якім-н. асобным прадмеце. грошай да раней унесенай сумы; выпладіць
Д. па фізіцы. Д. па гісторыі Беларусі.
усё да канца. Д. сто рублёў. || незак. даДАПАМОЖНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны плжчваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ддшіата, -ы,
для дапамогі каму-, чаму-н.; падсобны. Д. ма- ДМ -лаце, ж.
тэрыял. 2. Неасноўны, дадатковы. Д. цэх. ДаДАПЛЁСІЦСЯ, -лят^ся, -ляцсшся, -ляцецпаможная гаспадарка. O Дапяможны дзея- ца; -ляцёмся, -лецяцеся, -лятуцца; -лёўся,
слоў — асабовая форма дзеяслова, што ўжы- -лялася, -лося; -ляціся; зак. (разм.). Марудна,
ваецца для выражэння складаных дзеяслоў- з цяжкасцю дайсці да якога-н. месца. Ледзь
ных форм (буду нытаць) або састаўнога daruieycn da хаты. || незак. даплятацца, -аюся,
выказніка (ён быў настаўнікам).
-аешся, -аецца.
ДАПЛЬІСІЦ / ДАПЛЬІЦЬ, -лыву, ;лывеш,
ДАПАСАВАННЕ, -я, н. Від сінтаксічнай
сувязі, пры якой залежнае слова ставіцца ў -лывс; -лывём, -лывяце, -лывуць; -лыў, -лытым жа родзе, ліку, склоне або асобе, напр.: ла, -ло; -лыв'і; зак. Плывучы, дасягнуць
якога-н. месца. Д. da берага. || незак. даллыновы дом, новая хата; я пішу, ты пішаш.
ДАПАСАВАНЫ, -ая, -ае. Звязаны гра- вадь, -аю, -аеш, -ае.
матычнай сувяззю даласавання. Дапасаванае
ДАПОЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
азначэнне.
зак., што. 1. Зрабіць больш поўным, дабавіць
ДАПАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; звыш таго, што маецца. Д. кош грыбамі. 2.
-саваны; зак., што. 1. Падагнаць, прыладзіць Дадаць новыя даныя да таго, што было ска(разм.). Д новае тэхніннае прыстасаванне. 2. зана іншым. Д. дакладчыка. || незак. ддпаўda чаго. Паставіць залежнае слова ў тым са- няць, -яю, -яеш, -яе. || наз. ддпаўненне, -я, н.
ДАПРАДКІ, -дак. Заканчэнне прадзіва.
мым родзе, ліку, склоне або асобе, у якім
стаіць галоўнае слова. Д. прыметнік da назоў- Сёння ў ix d.
ДАПРАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
ніка. || незак. дапасоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАІіАСЦІ, -паду, -падзеш, -падзе; -па- -цаваны; зак. 1. што. Завяршыць працу над
дзём, -падзяце, -падуць; -падзі; зак. (разм.). чым-н.; дадатковай алрацоўкай давесці да па1. da чаго. 3 прагнасцю дарвацца, накінуцца трэбнай якасці. Д. дысертацыю. Д. праект. 2.
на што-н. жаданае. Д. da вады. 2. Настойліва Прапрацаваць да якога-н. часу, тэрміну. Д. da
імкнучыся, дабрацца куды-н., да якога-н. Me лістапада. || незак. дапрацоўваць, -аю, -аеш,
dia. Яго нішто не ўтрымае, ён усюды дападзе.-ае. || наз. дялрацоўка, -і, ДМ -цоўцы, ж.
ДАПРЫЗЬІЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чала|| незак. дяпадаць, -аю, -аеш, -ае.
ДАПАТОІШЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Вельмі век дапрызыўнага ўзросту, які праходзіць падаўні, які нібыта існаваў да міфічнага біблей- чатковае ваеннае навучанне без адрыву ад вускага патопу. Дапатопная жывёліна. 2. Стара- чобы або вытворчай працы.
ДАПРЫЗЬІЎНЫ, -ая, -ае. Які папямодны, устарэлы (жарт. іран.). Д. фасон. У
цябе, браце, нейкая дапатопная мэбля. || наз. рэднічае прызыву на ваенную службу.
Дапрызыўная
падрыхтоўка.
дапатошйсць, -і, ж.
ДАПУСКНЬІ гл. допуск.
ДАПАЎНА, прысл. (разм.)- Да самых берагоў. Наліць бочку d.
ДАПУСЦІЦЬ, -пушчу, -пусціш, -пусціць;
ДАПАЎНЁННЕ, -я, н. 1. гл. дапоўніць. 2. -пушчаны; зак. 1. каго (што) da каго-чаго.
Тос, чым што-н. далоўнена, дадатак. Д. da Дазволіць каму-н. удзельнічаць у чым-н. або
пастановы. 3. У граматыцы: даданы член мець доступ куды-н. Д. da экзаменаў. Д. da
сказа са значэннем аб'екта, звычайна выра- работы. 2. што. Зрабіць што-н. міжвольна. Д.

ДАП-ДАР
памылку. 3. Прыладзіць, прыгнаць што-н. да
чаго-н. Д. дзвесы da вушака. Д. аконную раму.
|| незак. ддпускаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. дапушчэнне, -я, н.
ДАПУШЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які можна дапусціць; магчымы, дазволены. Дапушчальнае
адхіленне. Дапушчальная надбаўка. || наз. ддшушчалыйсць. -і, ж.
ДАПЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.). Распытваючы, даведашха аб кім-,
чым-н. Ц. ў чалавека, хто ен. Д. праўды. || незак. дапытваццж, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;4' зак., кагошто. Зрабіць допыт. Д. абвінавачанага. || незак. далытваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАПЬІТВАНЫ, -ara, мн. -ыя, -ых, м. Той,
у якога робяць допыт. Д. аказаўся невінаваты.
ДАПЫТЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які імкнецца
ўсё зразумець, пазнаць. Гэта быў d. чалавек.
2. Праніклівы, здольны многае заўважыць,
прадбачыць. Д. розум. Абвесці дапытлівым
позіркам пакой. || наз. ддпытлівасць, -і, ж.
ДАІГЯНА, прысл. Да поўнага ап'янення.
Напаіць д.
ДАПЯТРОЎСЮ, -ая, -ае. Які адносіцца к
перыяду да царавання Пятра I. Дапятроўская
эпоха.
ДАПЙЦЬ, -пну, -пнеш, -пне; -пнём, -пняце, -пнуць; -пн'і; зак. (разм.). 1. da каго-чаго.
Дайсці, дабрацца куды-н. Ратуючыся, ён аж
da Масквы darmy. 2. чаго. Дамагчыся, дасягнуць чаго-н. Галавой наложыць, a свайго daпне. 3. Зразумець што-н. Слухаў, слухаў, але
не адразу darmy. || незак. даліняць, -аю, -аеш,
-ае.
ДАПЯЧЬІ, -пяку, -пячэш, -пячэ; -пячом,
-печаце, -пякуць; дапёк, -пякла, -ло; -пячы;
-печаны; зак. 1. Скончыць пячы; пекучы, давесці да поўнай гатоўнасці. Д. хлеб. 2. чаго.
Спячы дадаткова. Д. бліноў. 3. перан., каму i
без dan. Вывесці з раўнавагі, даняць. Сваімі
дакорамі i папрокамі ё'н усім daneK. || незак. дапякшц», -аю, -аеш, -ае.
ДАР, дару, мн. дары, -оў, м. 1. Toe, што даецца бясплатна; падарунак. Дары прыроды.
Прынесці што-н. у d. 2. Талент, здольнасць. Д.
пісьменніка. 3. мн. Хлеб i віно, над якімі
адбываецца хрысціянскае богаслужэнне. Святыя дары. 0 Божы дар — усё, што даецца ад
прыроды. Дары джнайцаў — падарункі, якія
нясуць небяспеку i гібель. Дар за дар — паслуга за паслугу. Дар слова — здольнасць
прыгожа гаварыць.
ДАРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіць; -роблены; зак., што. 1. Скончыць работу. Д. панчоху. 2. Прырабіць што-н. да чаго-н. Д. ножку da стала. Д. ключ. 3. Давесці да патрэбнага
ўзроўню. Д. праект забу(к)вы. \\ незак. дарабляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. даробка, -і, ДМ
-бцы, ж.
ДАРАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна
дараваць. Д ўчынак. O Дяравальная грамата — акг аб дадзеных каму-н. ільготах, прывілеях.
ДАРАВАННЕ, -я, н. 1. гл. дараваць. 2.
Здольнасць, талент. Юныя дараванні. Паэтычнае d.
ДАРАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -руецца;
зак. i незак. He залічыцца (не залічвацца) ў
віну. Гэта вам ніколі не даруецца.
ДАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны; зак. i незак. 1. што. Зняць (знімаць)
віну за што-н. Усё можна d., толькі не хлусню.
2. што каму. Прабачыць (прабачаць) каму-н.
Гэты промах мы можам яму д. Вы мне даруйце
за маю нетактоўнасць. 3. зак. Узнагародзіць.
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ДАРМА, прысл. 1. Toe, што i бясплатна, ліся правы, ільготы манастырам, саслоўям
дарэмна. 2. Бескарысна, марна. Hi адной га- або прыватным асобам.
дзіны не страціў д. Д. вы хвалюецеся, усе будзе ДАРЎНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
добра. 3. у знач. часц. Хай, так i быць. He (разм.). Toe, што i дар (у 1 знач.).
хопіць бульбы? —Д./Дадасі яшчэ гароху.
ДАРУЧЬкЦЬ, -ручу, -ручыш, -ручыць; -руД. грамату. 4. зак., што, каму. Вызваліць ад
ДАРМАВЬІ, -ая, -óe / ДАРМОВЫ, -ая, чаны; зак., каму каго-што. 1. Ускласці на
чаго-н. Д доўг. Д. зняволенаму волю. 5. -ае. Бясплатны, атрыманы без грошай. 0 Даркаго-, што-н. выкананне чаго-н. Д яму праведаруй(це), пабочн. сл. Ужыв. пры звароце да мавому кяню ў зубы не глядзяць (з нар.) — у рыць работу. 2. Даверыць каго-, што-н.
каго-н. з просьбай прабачыць за што-н. падарунках недахопаў не шукаюць.
чыім-н. клопатам, апецы. Нагляд за дзецьмі
Даруйце, я затрымаўся. 0 Дараваць жыццё — ДАРМАЁД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. даручылі вопытнай няні. \\ незак. даручаць,
памілаваць асуджанага да пакарання смерцю. (разм). Той, хто не працуе, a жыве на чужы
-аю, -аеш, -ае.
Апошняе даруй (высок.) — развітанне назаў- кошт; лайдак, гультай. || ж. дармаедкж, -і, ДМ
ДАРУЧ^НЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
сёды, навек (з нябожчыкам). || зак. падара- -дцы, мн. -і, -дак. || прым. дармаедскі, -ая, -ае. Службовая асоба, што знаходзіцца пры кіраўваць, -рую, -руеш, -руе, -руй; -раваны (да 1,
ДАРМА^ЦНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. ніку i выконвае службовыя даручэнні.
2, 3 i 4 знач.).|| наз. дараванне, -я, н. (да 1, 2 i
ДАРУЧЭННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Справа,
(разм.). He працуючы, жыць на чужыя сродкі.
3 знач.)даручаная каму-н. для выканання. Грамадскае
ДАРАГАВАТЫ, -ая, -ае. Даволі дарагі. Да- II наз. дармаедства, -а, н.
д. 2. Дакумент, які дае права каму-н. дзейрагаватае футра. Для мяне гэта дарагавата ДАРМАЎШЧЬІНА, -ы, ж. (разм). Toe, нічаць ад імя асобы, што выдала яго; даверашто даецца дарэмна, бясплатна. На дармаўш(прысл.).
насць. Атрымаць зарплату na даручэнню.
чыну кожны падкі.
ДАРАГАВІЗНА, -ы, ж. Становішча, калі
ДАРЧЫ, -ая, -ае: даряая грамата (гіст.) —
ДАРМО, прысл. Toe, што i дарма (у 1 i 3
цэны на тавары надта высокія. Д. на прамтатое, што i дароўная грамата (гл. дароўны).
знач.).
вары.
ДАРЬІЛЫІІЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (кніжн.
ДАРАГІ, -ая, -óe; даражэйшы. 1. Які праДАРОБКА гл. дарабіць.
i спец.). Той, хто дорыць што-н., робіць дадаецца або купляецца па высокай цане. ДараДАРОГА, -і, ДМ -розе, мн. -i, -pór, ж. 1. рэнне. Музейныя набыткі ад дарыльшчыкаў. ||
гая мэбля. Дорага (прысл.) каштуе. 2. перан. Паласа зямлі, прызначаная для язды i ха- ж. дарылыпчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
Які звязаны з вялікімі намаганнямі, ахвярамі. дзьбы, якая злучае асобныя гтункты мясцоДарагая перамога. 3. перан., кар. ф. Такі, якім васці. Прасёлачная д. Грунтавая д. Асфальта- ДАРЫСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
даражаць. Нам дарага памяць герояў. Дарага вая д. 2. Адлегласць, якую трэба праехаць або -саваны; зак., каго-што. 1. Скончыць рысалыжка к абеду. 4. поўн. ф. Ласкавы, мілы, лю- прайсці. Прайсці палавіну дарогі. Даць дарогу ваць што-н. Д. партрэт. 2. перан. Закончыць
бімы. Д. друг. Пішы часцей, дарагі (наз.: ся- каму-н. (даць праехаць, прайсці; таксама пе- стварэнне вобразаў каго-, чаго-н. Д. вобраз
дзеда Талаша. \\ незак. дарысоўваць, -аю,
броўскі зварот).
ран.: даць магчымасць расці, развівацца -аеш, -ае. || наз. дарысоўка, -і, ДМ -соўцы, ж.
ДАРАДЧЫ, -ая, -ае. 1. Звязаны з правам каму-н.). 3. Падарожжа; знаходжанне ў даДАРЬІЦЬ, дару, дорыш, дорыць; дораны;
абмеркавання якіх-н. спраў, але не з правам розе. Усю дарогу праспаў. 4. перан. Напрамак
вырашэння ix. Дэлегаты з правам дарадчага дзейнасці. Ісці сваёй дарогай. 0 Апошняя да- незак. 1. каму-чаму каго-што. Даваць у якасці
голасу. 2. Прызначаны для абмеркавання. Д. рога — пра смерць, пахаванне каго-н. Бітая падарунка, аддаваць бязвыплатна, дармова. Д.
пакой (у судзе).
дарога — уезджаная дарога. Гладкай дарогі — кветкі. 2. перан., каго (што) чым. УзнагароДАРАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто дае пажаданне перад ад'ездам каго-н. Збіцца з да- джваць. Д сваёй увагай. J зак. падарыць,
парады. Цікавы / дасведчаны д. || ж. рогі — пачаць весці няправільны спосаб -дару, -дорыш, -дорыць; -дораны.
ДАРЭВАЛЮЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. Той,
жыцця. Ісці прамой дарогай — жыць сумлендарадчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ДАРАЖЬІЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца; ным жыццём. Шчаслівай дарогі! — добрае што быў да рэвалюцыі. Д. перыяд. 2. Toe, што
i дакастрычніцкі.
-жымся, -жыцеся, -жацца; незак. (разм.). За- пажаданне ў дарогу. || памянш. дарожка, -і,
ДАРЭКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст. разм.).
прошваць пры продажы высокую цану. Бу- ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж., дарожачка, -і, ДМ
дзеш д., ніколі не прадасі. \\ зак. падаражыцца, -чцы, мн. -і, -чак, ж. i дарожанька, -і, ДМ У дарэвалюцыйнай беларускай вёсцы — хатні
-жуся, -жышся, -жыцца; -жымся, -жыцеся, -ньцы, мн. -і, -нек, ж. (да 1 знач.). || прым. настаўнік. || прым. дарэктарскі, -ая, -ае.
ДАРЗМНЫ, -ая, -ае. 1. Які не прыносіць
ддрожны, -ая, -ае (да 1 i 3 знач). Дарожнае
-жацца.
ДАРАЖЬІЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жым, будаўніцтва. Дарожнае знаёмства. Дарожныяжаданых вынікаў. Дарэмныя спробы. Дарэмныя
надзеі. 2. Беспадстаўны, беспрычынны. Дарэ-жыце, -жаць; незак. Берагчы, высока цаніць, нататкі.
мная трывога. 3. Атрыманы дарма, бясплане жададь траціць дарэмна. На рабоце ім даДАРОГАЙ, прысл. У час язды. Пагутарым тны. Д. хлеб. || наз. дарэмнасць, -і, ж.
ражаць. Д. кожнай мінутай рабонага часу. Д. дарогай.
ДАР^МШЧЫНА, -ы, ж. (разм). 1. Toe,
думкай спецыяліста.
ДАРОДАВЫ, -ая, -ае. Перыяд, які праця- што дастаецца дарма, бясплатна. Сквапны на
ДАРАЖЗНЬКІ, -ага, мн. -ія, -ix, м. Форма гваецца да пачатку родаў.
дарэмшчыну. 2. Беспадстаўнае, фальшывае
ветлівага звароту да каго-н. Пачытай, д.,
ДАРОЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. абвінавачанне; нагавор. Такую ўзвялі на яго
яшчэ.
1.
2/і.
дарога.
2.
Прызначаная
для
хадзьбы
ДАРАЖЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; незак. вузкая дарога ў садах, парках i пад. Пасыпаць дарзмшчыну.
ДАРФЧНЫ, -ая, -ае. Зроблены дарэчы, адПавышацца ў цане. Мэбля даражэе. \\ зак. па- дарожкі пяском. 3. Toe, што i сцежка. Лясная
паведны абставінам. Дарэчнае пытанне. || наз.
даражэць, -эе.
д. 4. У спартыўных збудаваннях, на аэрадро- дарэчнасць, -і, ж.
ДАРАСЦІ, -сту, -сцеш, -сце; -сцём, -сця- мах: спецыяльна ўстроеная дыстанцыя (для
ДАРФЧЫ, прысл. 1. У час, у падыходзячы
це, -стуць; -póc, -расла, -сло; зак. 1. Вырасці бегу, плавання, узлёту). Бегавая д. Водная д.
момант. Грошы прыйшлі д. 2. пабочн. сл. У дада якой-н. мяжы, да якога-н. узроўню развіцУзлётная д. 5. Вузкі доўгі дыван, a таксама датак да сказанага, у сувязі са сказаным. Д.,
ця. Дрэва дарасло да страхі. 2. перан. (звычай- вузкі доўгі абрус. Паслаць дывановую дарожку.
яго здольнасцей мы яшчэ не ведаем.
на з адмоўсм «не»)- Развіцца ў дастатковай
Карункавая д. б. Рыбалоўная прылада ў выДАРдШТЫ, прысл. Зусім, поўнасцю, падступені. Да сапраўднага вучонага ён не дарос. || глядзе доўгага шнура з кручком на канцы.
чыстую. Аддаў усё д.
незак. дарастаць, -аю, -аеш, -ае.
Злавіў шчупака на дарожку.
ДАСАВЁЦЮ, -ая, -ае. Які адносіцца да
ДАРАШАВАТЫ, -ая, -ае (разм). 3
ДАРОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст часу, што папярэднічаў устанаўленню савеукрапінамі белых валасоў у поўсць асноўнай
па
будаўніцтву,
рамонту
i
эксплуатацыі
дарог
цкай улады. Д. перыяд развіцця літаратуры.
афарбоўкі (пра масць коней). Д. конік.
ДАСВЁДЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Шырока адуДАРВАЦЦА, -вуся, -вешся, -вецца; -вёмся, i гарадскіх вуліц. || ж. дарожніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
каваны, эрудзіраваны. Д. інжынер. 2. Вопы-вяцеся, -вуцца; -в'іся; зак., da чаго (разм.). 3
ДАРОЖНЫ
гл.
дарога.
тны ў чым-н., навучаны чым-н. Д. ў
прагнасцю накінуцца на што-н. Д. da яды. ||
ДАРОСЛЫ, -ая, -ае. 1. Які выйшаў з палітыцы. || наз. дасведчанасць, -і, ж.
незак. дарывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАСЁКЧЫ гл. дасячы.
ДАРВІНІЗМ, -у, м. Заснаваная на вучэнні дзіцячага ўзросту, узмужнеў, набыў сталасць.
ДАСЁЎЮ, -севак. Заканчэнне сяўбы.
ЧДарвіна матэрыялістычная тэорыя пахо- Д. юнак. 2. дарослы, -ага, мн. -ыя, -ых, м.;
Спраўляць д.
джання i развіцця відаў жывёл i раслін шля- дарослая, -ай, ж., мн. -ыя, -ых (да 2 знач.).
ДАСКАКАЦЬ, -скачу, -скачаш, -скача;
хам натуральнага адбору, вучэнне аб законах Які дасягауў поўнай сталасці па гадах, паразвіцця жывой прыроды. || прым. дарвішсцкі, водзінах, дзеяннях. Даросяыя вялі гутарку на -скачы; зак., да чаго. Скачучы, дасягнуць
прызбе.
||
наз.
даросласць,
-і,
ж.
(да
1
знач).
якога-н. месца. На адной назе даскакаў да
-ая, -ае.
ДАРОЎНЫ, -ая, -ае (спец). 1. Падораны дзвярэй. || незак. даскакваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАРВІНІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. ПаДАСКАНАЛЫ, -ая, -ае. 1. Непараўнальны
слядоўнік дарвінізму. || ж. дарвіністка, -і, ДМ кім-н., атрыманы ў падарак. Д сервіз. 2. Які
-тцы, мн. -і, -так. || прым. дарвішсцкі, -ая, -ае. пацвярджае падарунак. Д. надпіс. O Дароўная па грунтоўнасці, майстэрству выканання. ДаДАРМА, прыся. Бясплатна, дарэмна. Аддаць грамата (гіст.) — дакумент, што выдаваўся сканалае даследаванне. 2. Дэталёвы, падрабягасударам або ўрадам, паводле якога вызнача- зны разгляд чаго-н. Д. аналіз фактаў. Даскад. мех бульбы.
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нала (прысл.) разгледзець. || наз. діскдналасць, шшідоры. | незак. даспельваць, -аю, -аеш, -ае.
|| наз. даспельйнне, -я, н.
-і, ж.
ДАСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. 1.
ДАСГАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавіць; -таўСкочыўшы, дас5ігнуць якога-н. месца. 2. Да- лены; зак. 1. каго-што. Правесці або прымагчыся свайго. Ён усюды даскочыць (разм.)- везці да месца прызначэння. Д. гшсылку ў
ДАСЛАЦЬ1, дашлю, дашлеш, дашле^ да- тэрмін. Д. тавар у магазін. 2. што. Забяспе- ДАСТЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
шлём, дашляце, дашлюць; дашлі; дасланы; чыць. Д. усё неабходнае. || незак. дастаўляць, 1. Стукаючы, дабіцца адхазу. Ледзь дастукаўзак., што. 1. Паслаць дадаткова належную -яю, -яеш, -яс. || наз. ддстаўка, -і, ДМ -ўцы, ся ў хату. 2. Наклікаць на сябе непрыемнасці
(разм.). Дастукаўся, што аштрафавалі. 3.
суму грошай. Д. сорак восем рублёў за пуцеўку. ж. (да 1 знач.) / дастжўлевне, -я, н.
чаго. Старанна дамагаючыся, дабіцца свайго
2. Прасунуць да пэўнага месца (патрон, снаДАСТАСАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, які мо- (разм.). Д кватэры.
рад; спец.). Д. патрон у патроннік. 3. Адгтра- жна дастасаваць. Лёгка д. спосаб. || наз. ддста.ОІАСТУПІЦЦА, -ступлюся, -ступішся,
віць карэспандэнцьпо i пад. Ц. пакет з даку- сожльшісць» -і, ж.
-ступіцца; зак. 1. da каго-чаго. Падысці,
ментамі. || незак. дасылаць, -аю, -аеш, -ае. ||
ДАСТАСАВАЦЦА, -суюся, -суешся, -суецназ. дісылкя, -і, ДМ -лцы, ж. i дасыланне, -я, ца; -суйся; зак., да каго-чаго. Прымяніцца, прыблізіцца (разм.). Да бадлівай каровы не даступішся. 2. (звычайна з адмоўем «не»), пен.
прыйсці ў адпаведнасць з чым-н. Д. da наваДАСЛАЦЬ2, -сцялю, -сцелеш, -сцеле; кольнага асяроддзя. Ц незак. ддстасоўвадца, ран., da каго. Звярнуцца да каго-н. з прось-слаў, -слала; -сцялі; -сланы; зак., што. -аюся, -аешся, -аецца. || наз. джстжсаванне, -я, бай, заявай. Начальнік ганарысты, da яго не
даступішся. \\ незак. даступацца, -аюся,
Пакрьгааючы паверхню, скончыць рассцілку н.
-аешся, -аецца.
чаго-н. Д лён. || незак. ддсцілаць, -аю, -аеш,
ДАСТАСАДАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
ДАСТЎПНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, да якога
-ае.
-саваны; зак., што да чаго. Ажыццявіць на
ДАСЛІДАВАННЕ, -я, н. 1. гл. даследаваць. справе. Д. тэорьоо da практыкі. \\ незак. дд-можна прайсці або праехаць. Лагер раз2. мн. -і, -яў. Навуковая прада. Д. па гісторыі стясоўміць, -аю, -аеш, -ае. || наз. джсгаса- мясціўся ў даступным месцы. 2. Такі, які
падыходзіць для ўсіх або многіх. Даступныя
беларускага народа.
ваяне, -я, н.
цэны. 3. Адкрыты для зроку. Д djM назірання.
ДАСЛНДАНАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
ДАСТАТАК, -тку, м. 1. Заможнасць, поў- 4. Лёгкі для разумення. Даступная форма вы-даваны. 1. зак. i незак., каго-што. Падвергнуць (падвяргаць) навуковаму вывучэнню. Д. ная матэрыяльная забяспечанасць. Жыць у кладання думак. 5. Уважлівы да іншых, не газаконы прыроды. Д. састаў рэчыва. 2. зак. i не-дастатку. 2. звычайна мн. (дастаткі, -аў). нарысты. Гэта быў д. чалавек. || наз. даМатэрыяльныя сродхі, набыткі. Дастаткаў стушшсць, -і, ж.
зак., каго-што. Абследавадь, агледзець (-ляДАСЎХА / ДОСУХА, прысл. Да поўнай судаць) для высвятлення, устанаўлення чаго-н. вам у хату!
Д. хворага. Д. мясцовасць. 3. зак., што. Скон- ДАСГАТКОВЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якога ха- хасці. Выцерці пасуду d.
ДАСЦІПНЫ, -ая, -ае. 1. Які вызначаецца
чыць следства. Д. крымінальную справу. || наз. пае для чаго-н., які задавальняе пэўныя патрзбы. Дастатковая колькасць сыравіны. Да-вострым розумам, незвычайным уменнем
деледашшне, -я, н.
ДАСЛ^ЦНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хго статкова (прысл.) падрыхтаваны. 2. даста- ярка (смешна або з'едліва) выказаць думку.
праводзіць дослед. Гэта быў заўзяты i мудры тковж, у знач. вык., каго-чаго або з інф. Пра Д чалавек. Д фельетон. Д жарт. 2. Удалы,
д. || ж. дяследніц», -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. тое, што праяўляецца ў неабходнай меры, ма- арыгінальны па свайму зместу, вырашэнню.
ецца ў патрэбнай колькасці. Сродкаў dacma- Д праект. Дасціпнае рашэнне. Ц наз.
діследніцю, -ая, -ае.
дасфігаасць, -і, ж.
ДАСЛЁДЧЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да на- ткова. Дастаткова сказаць адно слова, каб ён
ДАСЬІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -плем,
вуковага даследавання. Д. інстытут. Даслед- паслухаў. 3. У патрэбнай ступені абірунтаваны. Дастатковыя падставы. || наз. джсті- -плеце, -плюць; -паў, -пала; дасып; -паны;
чая праца.
зак. 1. што. Дабавіць да поўнага. Д мяшок
ДАСЛЁДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хго тковтсць, -і, ж.
ДАСТАЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ра- даверху. 2. чаго. Дабавіць крыху чаго-н. Д
займаецца навуковымі даследаваннямі. || ж.
даследчыца, -ы, мн. -ы, -чьш. || прым. да- ботнік, які дастаўляе што-н. Д. тэлеграм. || ж. салі ў страву. | незак. длсыпжць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. дасыпкж, -і, ДМ -пцы, ж. i ддддстаўшчыцж, -ы, мн. -ы, -шчыц.
следчыцш, -ая, -ае.
ДАСГАЦЦА, -ануся, -анешся, -анецца; сыпанне, -я, н.
ДАСЛОЎНЫ, -ая, -ае. Зусім дахладны,
ДАСЬЁ, нескл., н. (спец). Збор дакументаў
слова ў слова перададзены. Д пераклад. Да- -анься; зак., каму. 1. Выпасці на чыю-н.
/ якому-н. пьпанню, справе, асобе, a такслауна (прысл.) пераоаць размову. || наз. дж- долю. Хата дасталася яму пасля бацькі. 2. (7 па
2 ас. не ўжыв.). Атрымаць яхое-н. спагнанне, сама папка з такімі дакументамі. Завесці d. на
слоўнісць, -і, ж.
-ужуся,
-ужышся, трапіць у непрыемнасць. Ну i дасталося ж каго-н.
t ДАСЛУЖЬІЦЦА,
ДАСІОЛЬ, прысл. (разм.)- 1. Да гэтага ме-ужыцца; зак. 1. Служачы, дасягнуць чаго-н. яму сёння (разм.). 0 Дістадца ш арэхі
сца. Прачытай d. 2. Да гэтага часу. Ad яго d.
Д. da ныну капітана. 2. Атрымаць наганяй за (разм.) — ат^ымаць t наганяй. f || незак. дастівацціі»
-таюся,
-таешся,
-таецца;
-таёмся,
няма
adK03y.
свае паводзіны (разм. іран.). Ну што, даслуДАСЯГАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Такі,
жыўся? || незак. даслужвацца, -аюся, -аешся, -таяцеся; -таюцца.
ДАСГАЦЬ, -ану, -анеш, -ане; -ань; зак. 1. якога можна дасягнуць. Дасягальная мэта. ||
-аецца.
ДАСЛЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; што. Узяць што-н. такое, што знаходзіцца на наз. ддсягальнасць, -і, ж.
ДАСЯ1НУЦЬ; -ну, -неш, -не;-нём, -няце,
зак. (разм.)- Даведацца пра што-н. ад людзей. адлегласці, унутры чаго-н. або выдаліць
што-н. адкуль-н. Д. талерку з паліцы. Д. кнігу -нуць; -нуў, -нула, -лі; -ні; -сягнугы; зак.,
Даслухаўся я, што хутка робаты будуць вы3
партфеля.
Д.
асколак
з
раны.
2.
da
каго-чаго,
чаго. 1. Дайсці, даехаць да пэўнага месца. Локонваць цяжкую працу.
ДАСЛЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго- што або чаго. Дацягнуўшыся, дакрануцца да дка дасягнула сярэдзіны рэчкі. 2. Дайсці да
чаго-н.
аддаленага
або
высокага
ці
глыбокага.
якога-н.
узроўню ў сваім развіцці, праяўшто. Выслухаць да канца; праслухаць да
якога-н. месца. Д. прамову. Так i не даслухаў Д рукой da бзлькі. Д. dno ў рацэ. 3. што. Раз- ленні, у яхіх-н. зменах. Мароз дасягнуў 4(Ў. 3.
лектара. || незак. даслухвжць, -аю, -аеш, -ае. дабыць што-н. (разм.). Д білет у тэатр. 4. Распаўсюджваючыся, дайсці да якога-н. меДАСШДОБЫ, прысл. Падабаецца, пады- што i чаго. Нажыць што-н. непрыемнае (час- сца, да чаго-н. Чуткі дасягнулі вёскі. 4. Дацей пра здароўе; разм.). Д. запаленне лёгкіх. 5. жыць да якога-н. узросту. Д паўналецця. Д
ходзіць да густу. Яму ўсё mym д.
ДАСПАЦЬ, -плю, -пші, -гаць; -гіім, -піце, чаго. Быць пакараным або пабітым (разм.). Д. глыбокай старасці. 5. Дамагчыся чаго-н.,
-пяць; -паў, -пала; -пі; зак. 1. Праспаць да год турмы. 0 Джспць з-пад зямлі (разм.) — якой-н. мэты. Д згоды. fl. поспехаў у навуцы.
якога-н. часу. Д. da абеду. 2. (часта з адмоўем любым спосабам адшукаць. Зімой лёду не дд- || незак. дасягаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. дасяг<не>). Праспаць да канца чаго-н.^ (разм.). стжнеш у каго (разм.) — пра вельмі скупога
чалавека. Крукам носа ве дастанеш каму
ДАСЙЖНЫ, -ая, -ае. Toe, што i дасягаКолькі начэй не даспаў. \\ незак. дасыпаць, -аю,
(разм.) — не падступішся да яго. Дастаць na льны. || наз. ддсяжшсць, -і, ж.
-аеш, -ас.
ШАПЦЫ (разм.) — атрымаць спагнанне, пакаДАСПЁЛЫ, -ая, -ае. Які добра выспеў. Д
ДАСЯЧЫ / ДАСЁКЧЫ, -сяку^ -сячэш, -сяранне. || незак. дістшць» -таю, -таеш, -тае; чэ; -сячом, -сечаце, -сякуць; -сек, -кла; -сяавёс чакау сярпа.
-таём,
-таяце,
-таюць.
ДАСПЕХІ, -аў, адз. даспех, -а, м. 1.
чы; -сечаны; зак. 1. Скончыць сячы, рассяДАСТАЧА, -ы, ж. Поўная матэрыяльная каць што-н. Д дровы. 2. Секучы, дайсці да
Воінская амуніцыя старых часоў. Рыцарскія д.
2. перан. Наогул яхі-н. рыштунак (разм. забяспечанасць. Жыць у дастачы.
якой-н. мяжы. Д da сярэдзіны. \\ незак. дджарт.). Паляўнічыя д.
ДАСТОЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які заслугоўвае сякжць» -аю, -аеш, -ае. || наз. дасякішне, -я, н.
ДАСПЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -пее; зак. што-н., варты чаго-н. Д. пахвалы. Д. ганьбаДАТА, -ы, ДМ даце, мн. -ы, дат, ж. 1. КаСтаць зусім спелым. Антонаўкі даспелі. \ не- вання. 2. Спралядлівы, заслужаны. Дастойная ляндарны час якой-н. падзеі. Пстарычныя
зак. діспшмдь, -ае.
ўзнагарода. Дастойная сустрэча. 3. Паважаны,даты. 2. Памета, якая паказвае час (год, меДАСПЯЛІЦЬ, -пялю, -пеліш, -пеліць; -пс- шаноўны. Д чалавек. || наз. дастойнтсць, -і, сяц, лік) напісання чаго-н. (пісьма, артыкула,
лены; зак. Давссці да спелага стану. Д. ж.
кнігі i пад.). Пісьмо без даты. Круглая д. (аб
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ДАЎГАГРЬІВЫ, -ая, -ае. 3 доўгай ірывай
ДАЎНША, -ы, ж. (разм.). Былыя, даўнія
(пра коней). Даўгагрывыя коні.
часы; старадаўнасць. Пачаў успамінаць даўДАЎГАДЗІОБЫ, -ая, -ае. 3 доўгай дзюбай. ніну. Гэта памяць даўніны глыбокай.
ДАЎНО, прысл. 1. Многа часу таму назад.
Д. журавель.
ДАЎГАКРЬІЛЫ, -ая, -ае. 3 доўгімі кры- Д. гэта было. 2, На працягу доўгага часу. Ён
юбілеі, дні нараджэння, якія падлічваюцца ламі. Д. стрыж. Сямейства даўгакрылых d. mym жыве. 0 Джўво б ТШЖІ — ужьш. пры
толькі дзесяткамі).
адабрэнні чыйго-н. учынку. Джўным-даўно
ДАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -тую| -туем,-ту- (наз.).
ДАЎГАКРЬІСЫ, -ая, -ае. 3 доўгімі крысамі (разм.) — всльмі даўно. 3 давён-даўш — з
еце, -туюць; -таваў, -вала, -лі; -туй; -таваны;
даўніх часоў. || памянш. даўненыш (разм.).
зак. i незак. 1. Абазначыць (абазначаць) дату (пра адзенне). Даўгакрысае паліто.
ДАЎНОМІНЎЛЫ, -ая, -ае. Які існаваў,
на чым-н. Д. заяву ўчарашнім чыслом. 2. Уста- ДАЎГАЛЁТНІ, -яя, -яе. Які працягваецца адбыўся ў далёкім мінулым. Даўномінулыя панавіць (-наўліваць) дату якога-н. факта. Д. многа гадоў. Даўгалетняя праца.
дзеі. O Даўномінулы чжс — у граматыцы: асопадзеі. Д з'яўленне пісьмовага помніка. \\ наз. ДАЎГАЛЁЦЦЕ, -я, н. Доўгае жыццё. Пры- бая форма дзеяслова прошлага часу ў некатоклад чалавечага даўгалецця.
датжшшве, -я, н.
рых мовах, што абазначае дзеянне, якое паДАЎГАЛЬІП, -ая, -ае (разм.). Вельмі вы- пярэднічала другому дзеянню мінулага часу.
ДАТАЦЫЯ, -і, ж. Дзяржаўная грашовая
дапамога прадпрыемствам, установам i ар- сокі, худы i нязірабны. Д хлопец.
ДАФЕАДАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца
ганізацыям для пакрьошя перарасходаў i
ДАЎГАНОСШ, -а, мн. -і, -аў, м. Невялікі да эпохі, што папярэднічала феадалізму. Д.
іншых патрэб. Атрымаць датацыю. || прым. жук з выцягнутай галавой, шкоднік сельска- перыяд гісторыі.
датіцыйны. -ая, -ае.
гаспадарчых раслін. Свірнавы д.
ДАХ, даху, мн. -і, -аў, м. Верхняя частка
ДАТКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
ДАЎГАТА, -ы, ДМ -гаце, мн. -готы, -гот,
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак., да каго- ж. 1. Працягласць у часе чаго-н. Д. дня. 2. будынка, якая засцерагае яго ад дажджу,
чаго. Дакрануцца да чаго-н. Д смычкрм da Геаграфічная каардыната, якая вызначае ме- снегу. Чарапічны д. 0 Пад адным дахам
струн. || незак. джтыкяцця, -аюся, -аешся, сца пунктаў на паверхні Зямлі адносна пача- (разм.) — у адным доме з кім-н. || прым.
дяхжвы, -ая, -ае. Дахавае жалеза.
-аецца.
тковага мерыдыяна. Заходнія даўготы.
ДАХА, -'i, ДМ дасе, мн. дохі i (з ліч. 2, 3, 4)
ДАТЛА, прысл. Поўнасцю, зусім, канчатДАЎГАХВАЛЕВЫ, -ая, -ае. Які працуе на дахі, дохаў, ж. Шуба з футравым мехам i падкова. Хата згарэла д. Знішчыць д.
доўгіх хвалях, прымае доўгія хвалі. Даўгахва- кладкай. Мядзведжая д.
ДАТЎЛЬ, прыся. (разм.). 1. Да таго месца. левая радыёстанцыя.
ДАХАТЫ, прысл. Дадому, да сваёй сям'і; у
Дайшоў д., дзе дарога зварочвала ў лес. 2. Да
ДАЎГАЧАСНЫ, -ая, -ае. Які працягваецца родныя мясціны. Ісці д. На канікулы ехаць д.
таго часу. Сядзеў у хаце д., пакуль не скончыўдоўгі час. Даўгачасная адсутнасць. ДаўгачаДАХАЎШЧЬІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Рабочы,
ся дождж.
ДАТЧАНЕ, -чан, адз. -чанін, -а, м. Народ, сная абарона. O Джўгачжсны ігнявы пункт — спецыяліст, які крые дах. Д. крые дах. \\ прым.
які складае асноўнае насельніцтва Даніі. || ж. моцнае абароннае збудаванне, прызначанае дяхаўшчыцкі, -ая, -ае.
ДАХОД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Грошы
датчжнкж, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. | прым. для вядзення агню з гармат, кулямётаў i інш.
|| наз. даўгачіснжсць, -і, ж.
ці
матэрыяльныя
каштоўнасці,
якія
дацкі, -ая, -ае.
ДАЎІІ, -ая, -óc. Toe, што i доўгі.
атрымліваюцца ад прадпрыемства або ад
ДАіЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Устройства,
ДАЎГУНСЦ, -нцу, м. Гатунак ільну з якога-н. роду дзейнасці. Мільённыя даходы
якое непасрэдна прымае i перадае спецыялькалгасаў. Нацыянальны д. Непрацоўныя даходы.
ным прыборам даныя аб дзейнасці механізма, доўгім валакном.
ДАЎЖНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Той, ето ўзяў || прым. діходны, -ая, -ае. Даходная частка
жывога арганізма або якіх-н. з'яў. Цеплавыя
у доўг, пазычыў у каго-н. Жыве нядрэнна сам бюджэту.
датчыкі.
ДАХОДЗІЦЬ гл. дайсці.
ДАТЬІЧНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. У матэ- i мае многіх даўжнікоў. Лічыце мяне сваім
ДАХОДЛІВЫ, -ая, -ае. Даступны для разуматыцы: прамая лінія, што мае агульны даўжніком (я вельмі вам абавязаны). || ж.
мення. Даклад чытаўся даходлівай мовай. \\
пункт з крывой, але не перасякае яе ў блізкім даўжшца, -ы, мн. -ы, -ніц.
месцы ад гэтага пункта. Правесці датычную
ДАЎЖЫНЙ, -і, ж. 1. Працягласць лініі, наз. даходлівасць, -і, ж.
ДАХОДНЫ, -ая, -ае. 1. гл. даход. 2.
да акружнасці.
плоскасці, цела ў тым кірунку, у якім два
Прыбытковы, які прыносіць даход. Даходнае
ДАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Прыналежны да крайнія ix пункгы найбольш аддалены адзін
чаго-н., які мае пэўнае дачыненне да нейкай ад другога. Змераць даўжыню стала. Меры прадпрыемства. || наз. діходнісць, -і, ж.
ДАЦКІ гл. датчане.
справы. Д da музыкі чалавек. Асобы, даты- даўжыні. 2. Адлегласць паміж канцамі чаго-н.
чныя да злачынства. || наз. ддтычшсць, -і, ж. Д. вуліцы. Д. ракі. 3. Працягласць у часе. Д.
ДАЦІІА, дамся,^ дасіся, дасца; дадзімся, дасцеся, дадуцца; даўся, далася, далбся; дайся;
ДАТЬІЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыцца; рабочага дня.
незак., каго-што. Мець дачыненне да каго-,
ДАЎЖЗЗНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Вельмі зак. 1. Дазволіць што-н. з сабой зрабіць; падчаго-н. Справа датычылася прысутных. Гэтадоўгі (у прасторы). Прайшлі д. шлях. 2. Вельмі дацца. Сяргееў конь наравісты: не даецца. 2.
вас не датычыцца.
Быць засвоеным. Матэматыка яму далася лёпрацяглы (у часе). Д. дзень, як цэлы год.
ДАТЭРМІНОВЫ, -ая, -ае. Які выконваецДАЎЖдЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -жэе; незак. гка. 3. Стукнуцца чым-н. аб што-н. (разм.)ца раней устаноўлснага тэрміну. Датэрміновае Станавіцца больш доўгім. Пад вечар цені даў- Моцна даўся галавой аб вушак. 4. Стаць прадзаканчэнне будоўлі. Датэрмінова (прысл.) здаць жэюць. Вясной дні даўжэюць. \\ зак. падаўжэць,метам увагі (разм.). Даўся табе гэты пустаэкзамены.
слоў. 0 Дацца f знша (разм.) — запомніцца.
-жэе.
ДАЎБЁШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
ДА^КА, -і, ДМ -ўцы, ж. (разм.). Таўкатня, Дзіву дацца — здзівіцца. He джцца ў крыў1. Круглае палена з патончаным канцом- штурханіна. Д. пры ўваходзе.
ду — сумець пастаяць за сябе. || незак.
дзяржаннем для расколвання, убівання
давацца, даюся, даешся, даецца; даёмся, даДАЎЮ,
-ая,
-ае.
Які
перасядае
ў
горле,
вычаго-н. у што-н.; невялікая доўбня. Увагнаў
яцеся, даюцца (да 1 i 2 знач.).
клікае
аскому.
Даўкія
грушы.
||
наз.
даўжясць,
калок даўбешкай. Даўбешкамі забівалі палі. 2.
Д^АЦЬ, дам, дас'і, дасць; дадз'ім, дасце,
-і,
ж.
перан. Пра тупога, няздольнага чалавека
дадуць; даў, дала, дало; дай; дадзены; зак. 1.
ДАЎНАСЦЬ,
-і,
ж.
1.
Аддаленасць
у
часе
(разм. лаянк.). Д. часам пост займае немалы.
каго-што каму. Уручыць, перадаць з рук у
ДАЎГА... (а таксама доўга...)- Першая час- якой-н. падзеі. Справа гэта мае вялікую д. 2. рукі непасрэдна. Д. кнігу. Д. грошы на дарогу.
Працяглае
існаванне
чаго-н.
Д.
нашага
сятка складаных слоў са знач. працятлы ў часе i
Д. свой адрас. Калькі дасі за боты? (перан.: завялікі па даўжыні; пішашха, калі націск у броўства. 3. Тэрмін, пасля якога набываецца плаціш). 2. што або з інф. каму. Toe, што i
або
траціцца
яхос-н.
права
(спец.).
Іскавая
д.
другой частцы слова падае на першы склад,
Тэрмін даўнасці мінуў. || прым. діўшсны, -ая, прадаставіць. Д. кватэру. Д. работу. Д. дарогу.
напр. даўгавечны, даўганосы.
Д. магчымасць што-н. зрабіць. 3. што каму.
-ае.
ДАЎГАВАТЫ, -ая, -ае. 1. Некалькі даўжэйАірымаць як вынік чаго-н. Зямля дала баДАЎНЁЙ,
прысл.
У
старыя
часы,
у
далёкім
шы за нармальны. Плашч яму д. 2. He круглы
гаты ўраджай. 4. што каму i без дап.
мінулым.
Д.
людзі
хадзілі
ў
саматканым
на выгляд, прадаўгаваты (разм.)- Твар у хлопУстроіць для каго-н. якое-н. грамадскае меадзенні.
ца д.
ралрыемства. Д. абед. Д. канцэрт у гонар гоДАЎНЁЙШЫ, -ая, -ае. 1. Выш. ст. да сця. 5. што каму-чаму. Вызначыць узрост. На
ДАЎГАВЁЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Той, хто доўга жыве. || ж. даўгавечніца, -ы, прым. даўні. 2. Які адбыўся задоўга да цяпе- выгляд яму не дасі i сарака год. б. што. У спарашняга
часу; старадаўні. Даўнейшыя звычаі лучэнні з назоўнікам выявіць якое-н. дзеянмн. -ы,-ніц.
ДАЎГАВЁЧНЫ, -ая, -ае. 1. Здольны жыць адышлі ў нябыт. 3. даўнейшае, -ага, н. Даў- не, стан. Д. згоду. Д. асечку. Д. званок. Д. асадоўті час. Гэта была сям 'я даўгавечных. Дуб —номінулае. Д. не вернецца ніколі.
дак. 7. што. Падвергнуць чаму-н. Д. спагнандаўгавечнае дрэва. 2. Разлічаны на доўгі час
ДАЎНІ, -яя, -яс. 1. Які быў, адбыўся даў- не. Спірыду за хуліганства далі год. 8. Нанесці
існавання, моцны. Надзейны i д. самазвал. || но. Прыгадаўся д. выпадак. 2. Які існуе здаў- ўдар (разм.). Д. поўху. Д. у зубы. 9. што. Даназ. даўгавечнжсць, -і, ж.
на. Даўняе знаёмства. Справа даўняя — ужо ручыць, вызначыць. Д. заданне. 10. д*й, часц.
ДАУГАВЬІ гл. доўг.
не мае значэння.
Пры дзеяслове 1 ас. буд. часу абазначае
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ДАЧА1, -ы, ж. 1. гл. даць. 2. Порцыя корму на адзін прыём. Д. аўса. Сутачная d. сена.
ДАЧА2, -ы, мн. -ы, дач, ж. Дом у загараднай мясцовасці для летняга адпачынку.
Жыць на дачы. \\ памянш. дачшц -і, ДМ -чцы,
мн. -і, -чак, ж. I прым. дачны, -ая, -ае. Дачная высветліць. Д. праўды. || незак. дішуквацця,
-аюся, -аешся, -аецца.
мясцовасць.
ДАППАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Вялікая
ДАЧА3, -ы, мн. -ы, дач, ж. (спец.). Участак
зямлі пад лесам, лясная дзялянка. Лясныя лодка з плоскім дном. Д. eady прапускае. 2.
Будыніна з дошак (разм.)- Улетку i ў дашчадачы.
ДАЧАКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. ніку добра.
ДАШЧАНЫ, -ая, -ае. Зроблены з дошак.
1. каго-чаго. Праіснаваць, прабыць да з'яўлення чаканага. Д. перамогі. Д. поезда. 2. чаго Дашчаная перагародка.
ДАШЧЗНТУ, прысл. Канчаткова, поўнаi без dan. Сваімі паводзінамі давесці сябе да
чаго-н. непрыемнага. 3 гэтымі махінацыямі ён сцю (пераважна з дзеясловамі згарэць, разбудачакаецца непрыемнасцей. Ты ў мяне дачакае-рыць, зруйнаваць). Хата згарэла д. Землетрасенне разбурыла горад д.
шся! (пагроза).
ДАЯДАЦЬ гл. даесці.
ДАЧАРНА, прысл. Да чарнаты. За лета заДАЯЗДЖАЦЬ гл. даехаць.
гарэў d.
ДАЙРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. РаДАЧАСНЫ, -ая, -ае. Які адбыўся раней
тэрміну. Дачаснае выступленне. Дачасна ботніца, якая доіць i даглядае кароў. Калга(прысл.) абарвалася жыццё. || наз. дячаснасць, сныя d. J м. діяр, -а, мн. -ы, -оў.
ДБАЙНЫ, -ая, -ае. Старанны, руплівы. Д.
-і, ж.
ДАЧАЎЛАДАЛЬШК, -а, мн. -і, -аў, м. гаспадар. Усё ў гумне дбайна (прысл.) дагледжана. || наз. дбіймсць, -і, ж.
(афіц.). Уласнік, гаспадар дачы2. || ж. джчяДБАЦЬ, дбаю, дбаеш, дбае; незак., пра
ўладальшца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. джчаўлакаго-што, аб кім-чым i без dan. Праяўляць
дальшцкі, -ая, -ае.
ДЛЧКА, дачю, ДМ дачцэ, мн. дбчкі / (з ліч.. клопаты аб кім-, чым-н., турбавацца пра
2, 3, 4) дачю, дачок i дбчак, ж. 1. Асоба жа- каго-, што-н. Аб ім дбалі чужыя людз/. Д. пра
ночага полу ў адносінах да сваіх бацькоў. 2. парадак у гаспадарцы. Хто дбае, той i мае (з
чаго. Жанчьша як носьбіт лепшых рыс свайго нар.). 0 I не дбже — не звяртае ўвагі. || зак.
народа, грамадства, краіны (высок.). Вера Ха- підбаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. дбанне, -я, н.
ДВА, двух, двум, двума, аб двух, м. i н.;
ружая — слаўная д. беларускага народа. || памянш.-ласк. дачушкж, -i, flM -шцы, мн. -і, дзве, дзвюх, аб дзвюх, ж., лЫ. кальк. 1. Лік 2.
-шак, ж. (да 1 знач.) i дочухнж, -ы,мн% -ы, Двойчы dea — чатыры. Напісаць лічбу 2. 2.
-аў, ж. (да 1 знач.). || прым. даччнн, -а, -6 (да Колькасць 2. Два сярпы. Дзве хвіліны. За
1 знач.) / даччыны, -ая, -ае (да 1 знач.)- Дач- аднаго бітага deyx нябітых даюць (прыказка).
0 Дп—тры (разм.) — некалькі, нямнога
чына сукенка.
ДАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто жыве, (ужыв. для прыблізнага абазначэння неадпачывае летам на дачы . Летам mym сем 'я- вялікай колькасці чаго-н.). Мароз dea—тры
градусы. Два боты — пара (разм. іран.) — гтра
ДАЦдНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Вучо- мі жывуць doHHiKi. || ж. дічніця, -ы, мн. -ы, людзей, у многіх адносінах падобных адзін на
нае званне выкладчыка вышэйшай навучаль- -ніц.
аднаго, вартых адзін аднаго. Бачыць ня два
ДАЧЎЦЦА, -ч^юся, -чуешся, -чуецца; аршыны пад зямлёй (разм., часга іран.) —
най установы, якое папярэднічае прафесару,
a таксама асоба, якая мае гэта званне. || прым. -чуўся, -чулася, -чуліся; зак., пра каго-што i адрознівацца вялікай праніклівасцю. Hi два i
аб кім-чым. Даведацца з чутак, якія дайшлі. id пжўтарж (разм.) — нешта няпэўнае. Як
дацэнцкі, -ая, -ае.
ДАЦЗНТРАВЫ, -ая, -ае (спец.). Які Пра пажар ён danyyc* ўчора. Аб узнагаройзе двойчы два (чатыры) — бясспрэчна, зразунакіроўваецца ў руху ад перыферыі да цэнтра. старшыня f аачуўся толькі^ сёння. \\ незак. да- мела, ясна.
чувжцца, -аюся, -аешся, -аецца (разм.)Дацэнтравая сіла.
ДВАІСТЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які змяшчае ў
ДАЧЧЬІНЫ, -ая, -ае. 1. гл. дачка. 2. Які сабе дзве розныя якасці, часта супярэчлівыя
ДАЦЭНТЎРА, -ы, ж. 1. Званне, пасада даўтварыўся
ў
вьшіку
аддзялення
ад
чаго-н.
адна ў адносінах да другой. Дваістая натура.
цэнта. Атрымаць дацэнтуру. 2. зб. Дадэнты.
(спец.). Даччыная фірма.
Дваістае пачуццё. 2. Двудушны. Д&аістая
Прысутнічала ўся д.
ДАЧЫНЁННЕ,
-я,
н.
Сувязь
з
кім-,
палітыка крахам канчаецца. | наз. дваістясць,
ДАЦЯГНЎЦЦА, -цягнуся, -цягнешся,
-цягнецца; -цягніся; зак., da чаго. 1. Выцягва- чым-н.; адносіны да каго-, чаго-н. Мець d. da -і, ж.
ДВАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., двоіцца; неючыся, дастаць што-н. Д. da столі. 2. Цягну- справы.
ДАЧЬІРВАНА, прыаі. Да чырвонага ко- зак. Здавацца падвоеным (пра зрокавае ўяўчыся ўздоўж, дасягнуць яхой-н. мяжы. Чарга
леру.
Жалеза
распалілася
d.
ленне). У вачах деаіліся ўсе прадметы. Хто
дацягнулася da дзвярэй. 3. Марудна прахоДАЧЫСТА, прысл. 1. Да чысціні. Вымыць д. баіцца, таму ўваччу деаіцца (прыказка).
дзячы, дасягнуць якога-н. тэрміну. Час даця2.
перан.
Падчыстую,
нічога
не
пакідаючы
гнуўся da восені. 4. 3 цяжкасцю дайсці да
ДВАІЦЬ, дваю, двоіш, двоіць; незак., што.
якога-н. месца (разм.). Стары ледзь дацягнуў- (разм.). З'елі ўсё d. Абакралі d.
1. Паўторна ўзорваць, пераворваць. Д. поле. 2.
ДАЧЫТАЦЬ, -таю, -тасш, -тае; -таны; Падзяляць на дзве часткі (спец.)- Д скуры. |
ся da ложка. || незак. дацатмцца, -аюся, -аезак., што. 1. Скончыць чытанне чаго-н. Д. зак. падваіць, -ваю, -воіш, -воіць; -воены. |
шся, -аецца.
наз. дваенне, -я, н.
ДАЦЯГНЎЦЬ, -цягну, -цягнеш, -цягне; раман. 2. Прачьггаць да якога-н. месца. Д
ДВАЙКОВЫ, -ая, -ае (спец.). Заснаваны
-цягні; -цягнуты; зак. 1. што. Працягнуш» да кнігу da другога раздзела. || незак. дачытв&ць,
на лічэнні двойкамі (парамі). Двайковая
якой-н. мяжы. Д. руку da паліцы. Д. провад да -аю, -аеш, -ае.
ДАШАК,
-шка,
мн.
-шкі,
-шкаў,
м.
(абл.).
сістэма
злічэння.
вёскі. Д. песню da канца. 2. каго-што da чаго.
ДВАЙНІК1, -а, мн. -і, -оў, м., чый або каго.
Цягнучы, даставіць куды-н., да чаго-н. Д. Стрэшка над студняй. Лдрамантаваць д. \\
Чалавек, які мае поўнае падабенства з другім
бервяно da берага. 3. што i без dan. 3 цяжка- прым. дашкявы, -ая, -ае.
ДАШКОЛЬШК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Дзіця чалавекам. Мой д.
сцю даставіць да чаго-н. (самалёт, машыну); з
ўзросту.
Рэгістрацыя daцяжкасцю дабрацца да якога-н. месца (разм.). дашкольнага
ДВАЙНІК2, -а, мн. -і, -оў, м. Двухпудовая
Самалёт ned3b дацягнуў da аэрадрома. 4. штошкольнікаў. 2. Педагог, які займаецца з гіра. Спартсмен практыкуецца з двайніком.
da чаго. Прамарудзіць з якой-н. справай дзецьмі дашкольнага ўзросту (разм.). || ж. даДВАЙНЬІ, -ая, -6е. 1. Які складаецца з
(разм.)- Д. 3dany залікаў da восені. 5. Пражыць школьніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
дзвюх аднародных частак, двух аднародных
у якім-н. стане да пэўнага часу (разм.). Хворы
ДАШКОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да прадметаў. Чамадан з двайным дном. 2. У два
дацягнуў da вясны. б. da чаго. Пражыць на ўзросту, што папярэднічае паступленню разы большы, падвойны. Д. pacxod. O Двайсвае сродкі так, каб ix хапіла да пэўнага тэр- дзіцяці ў школу. Дашкольнае выхаванне. Да- ная бухгжлтэрыя — від бухгалтарскага ўліку,
міну. Д. da зарплаты. || незак. дацягваць, -аю, шкальныя ўстановы.
пры якім уліковыя аперацыі адлюстроўваюц-аеш, -ае.
ДАШУКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. ца двойчы ў розных кнігах.
ДАЦЯМНА, прысл. Да таго часу, калі сця- (разм.)- 1. каго-чаго. Настойліва шукаючы,
ДВАЙНЙТЫ, -нят (разм.). Двое дзяцей,
знайсці. He магу д. ключоў. 2. чаго. Даведацца, якіх адначасова нарадзіла адна маці.
мнсс. Дзеці гулялі d.

спробу зрабіць што-н. або подступ да дзеяння
(разм.)- Дай, думаю, сяду, адпачну. 0 Без дай
прычыны — беспадстаўна. Джць зразумець —
намякнуўшы, даць магчымасць здагадацца.
Джй бог ногі (разм.) — пра жаданне хутчэй
уцячы адкуль-н. Джй бог чутае бачыць
(разм.) — пажаданне здзейсніць абяцанне.
Даць аб сабе знаць — прыслаць аб сабе вестку; абазвацца. Даць волю ружжм — біць
каго-н. Даць галаву ш адсячэнне — паручыцца сваім жыццём. Даць пачггаж — з'явіцца
крыніцай чаго-н. Дждь слова — прадаставіць
магчымасць выступіць на сходзе. He даць
(сябе) у крыўду — сумець пастаяць за сябе.
He ддць ходу — заірымаць ІІГГО-Н. Даць пудла (разм.) — прамахнуцца ў якой-н. справе.
Даць круіу (разм.) — прайсці ці праехаць
лішнюю адлегласць, рухаючыся не надянькі.
Даць бярозавай кашы (разм.) — адсцябаць за
які-н. учынак. Даць пж шіпцы (разм.) — выгнаць, зняць з работы. Даць дыхту (разм.) —
даць наганяй. Даць пытлю (разм.) — адлупцаваць каго-н. Даць здачы — адказаць
каму-н. тым жа. Даць цягу (разм.) — уцячы.
Даць драла (дзеру, драпака, латіты)
(разм.) — пусціцца наўцёкі. Даць дразда
(разм.) — вызначыцца ў працы, танцах,
гульні. Сам не гам i другому не дім (прымаўка) — не карыстаецца сам чым-н. i іншым
не дазваляе. Даць праборку (разм.) — адчытаць каго-н. Даць па руках — пакараць; рашуча папярэдзіць. Даць дулю (разм.) —
нічога не даць. Даць гасла (разм.) — паведаміць, даць знаць. Даць у лапу (разм.) — падкупіць каго-н. хабарам. Даць фору (разм.) —
адчуваючы сябе мацнейшым у якой-н. гульні,
даць наперад праціўніку якую-н. перавагу (у
шахматах — фігуру). Даць дубаДразм.) — памерцд. || незак. ддваць, даю, даеш, дае; даём,
даяце, даюць. || наз. дача, -ы (да 1 i 6 знач.;
спец.). Дача паказанняў.
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ДВАЯКАВЬкПУКЛЫ, -ая, -ае. Выпуклы з адносны да двух, да дзвюх, напр. деухгадзінны
абодвух бакоў. Дваякавыпуклая лінза.
(поезд, г. зн. які адыходзіць у дзве гадзіны).
ДВАЯКАДЬІХАЮЧЫЯ, -ых, адз. -ая, -ай,
ДВУАДЗІНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які склаж. Падклас рыб, якія дыхаюць не толькі жа- даецца з дзвюх частак, двух элементаў i ўтвабрамі, але i лёгкімі.
рае адзінства.
ДВАНАЦЦАІЦПЁРСНЫ: дмшаццацшерсДВАЯКАЎВАГНЎТЫ, -ая, -ае. Увагнугы з
ДВУДЎШНЫ, -ая, -ае. Няшчыры, крываная кшкя — пачатковая частка тонкай кішкі абодвух бакоў. Дваякаўвагнутае шкло.
душны. Гэта быў д. чалавек. \\ наз.
чалавека, якая ідзе ад страўніка [назву атрыДВОЕ, дваіх, дваім, дваімі, ліч. зб. 1. 3 на- двудушнасць, -і, ж.
мала ад даўжыні, роўнай 12 пярстам, г.зн. зоўнікамі агульнага роду, што абазначаюць
ДВУКОССЕ, -я, н. Значкі (« ») для выдзяпальцам, у ix папярочніку].
асоб, з разам узятымі асабовымі назоўнікамі
ДВАНАЦЦАЦЬ, -і, ліч. кольк. Лічба i коль- мужчынскага i жаночага роду, з назоўнікамі лення простай мовы, цытат, загалоўкаў, a
касць 12. Тры разы па чатыры — д. Д. меся- мнл., якія абазначаюць жывых істот абодвух таксама слоў, ужытых ва ўмоўным або іранічным сэнсе. Узяць цытату ў д. Вучоны ў
цаў. || парадк. дмніцціты, -ая, -ае.
полаў, з ас. займ. мн. л. i без залежнага слова: двукоссі (так званы; іран.).
ДВАРАНІН, -а, мн. -ране i (з лЫ. 2, 3, 4) колькасць два. Засталося d. cipom. Сядзелі д.:
дварашны, -ран, м. Асоба, якая належала да хлопец i дзяучына. Д. свіней. Нас было д. Гэту ДВУКРОП'Е, -я, н. Знак прыпынку ў выдваранства. || ж. дмранжя, -і, ДМ -нцы, мн. работу ўжо дваім прапаноўвалі. 2. 3 на- глядзе дзвюх кропак, размешчаных адна над
другой.
-і, -нак. І| прым. дваржнскі, -ая, -ае.
зоўнікамі, якія абазначаюць маладых істот:
ДВУРЎШНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (пагард.).
ДВАРАНСТВА, -а, н. У феадальным і, па- два. Бегае д. парасят. Д. дзяцей. 3. звычайна
зней, у капіталістычным ірамадстве: прывіле- Н i В. 3 множналікавымі назоўнікамі: два Чалавек, які паказвае, што ён адданы
яваны пануючы клас (памешчыкаў i вышэй- прадметы. Д. саней. Д. нажніц. Д. акуляраў. Д. каму-н., a на справе дзейнічае на карысць вашых чыноўнікаў, якія выслужыліся перад штаноў. Д. сутак. 4. звычайна Н i В. 3 нека- рожага боку. || ж. двурушніца, -ы, мн. -ы,
-ніц. || прым. двурушніцкі, -ая, -ае.
уладай). || прым. дваршскі, -ая, -ае.
торымі назоўнікамі, якія абазначаюць прадДВУРЎШНІЦТВА, -а, н. (пагард.). ПавоДВАРНЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Два- меты i існуюць або носяцца ў пары: дзвс
ровы сабака простай пароды. Насустрач нам пары. Д. ботаў. Д. рукавіц. Абуць д. панчох. 0 дзіны двурушніка. Палітычнае д. \\ прым.
двурупшіцкі, -ая, -ае.
кінуўся здаравенны д.
На сваіх дваіх (разм. жарт.) — пехатой. За
ДВУРЎШНРІАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
ДВАРОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. двор. 2. Які дваіх (працаваць, есці i пад.) — так, ях мо(пагард.). Быць двурушнікам, дзейнічаць, як
адносіцца да сядзібы i знаходзіцца на двары. гуць двос.
двурушнік. || зак. здвурушшчаць, -аю, -аеш,
Дваровыя пабудовы. 3. Які належыць да дворні
ДВОЕ... (а таксама двая...)- Першая частка
(гіст.). Дваровыя людзі. 4. дваровы, -ага, мн. складаных слоў, якая абазначае два, двайны, -ае.
ДВУХ... гл. дву...
-ыя, -ых, м. Прыгонны селянін, узяты ў пішацца «двое...» тады, калі ў друіім слове
ДВУХАБЛІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Toe,
панскі двор ддя абслугоўвання памешчыка. націск падае не на першы склад, налр.: двоешто i двудушны. || наз. двухаблічнасць, -і, ж.
Флігель для дваровых.
ўладдэе, двоеуладны.
ДВУХАДЗІНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які склаДВАРЦОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. дварэц. 2. Які
ДВОЕЎЛАДДЗЕ, -я, н. Адначасовае існаадносіцца да двара2. Д. парк. O Дварцовы пе- ванне дзвюх улад у адной краіне, арганізацыі. даецца з дзвюх частак, двух элементаў i ўтварае адзінства.
раварот — насільная змена манарха прыдво- || прьім. двоеўлядны, -ая, -ае.
ДВУХБОРТНЫ, -ая, -ае. Пра верхняе
рнай знаццю без удзелу шырокіх грамадскіх
ДВОЕЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Вумас.
чань, які часта атрымлівае двойкі. || ж. адзенне: з двума бартамі i двума радамі
гузікаў. Д. касцюм.
ДВАРЬІШЧА, -а, мн. -ы, -рышч i -аў, н. 1. двоечніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ДВУХВЯРСТОВЫ, -ая, -ае. Працягласцю
Участак з хатай i іншымі гаспадарчымі
ДВОЙЧЫ, прысл. Два разы. Д. сказаць. Д.
ў дзве вярсты. Двухвярстовая адлегласць.
будынкамі; месца, дзе раней была сядзіба. Д. тры — шэсць.
ДВУХГАДЗІННЫ, -ая, -ае. 1. Які працягзарасло травой. 2. Месца, дзе быў раней двор,
ДВОР1, двара, мн. двары, двароў, м. 1.
жыллё радавітай асобы (гіст.)- Радзівілава д.
Участак зямлі паміж гаспадарчымі будынкамі. ваецца дзве гадзіны. Д. даклад. 2. ПрызнаДВАРЗЦ, -рца, мн. -рцы, -рцоў, м. 1. Выйсці з хаты на д. 2. Сялянскі дом з усімі чаны на дзве гадзіны (пра цягнік, параход i
Вялікі i прыгожы па архітэктуры будынак. будынкамі каля яго; асобная сялянская гаспа- пад.; разм.). Д. параход.
ДВУХГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. двухгоддзе.
Мармуровыя дварцы Венецыі. 2. Такі будынак,дарка. Ве'ска на сорак двароў. 3. Маёнтак
у якім пражывае манарх са сваёй сям'ёй. (гіст.). Панскі д. 4. Памяшканне, будынак 2. Які мінуў, пражыў два гады. Д. тэрмін.
Летні д. Пятра Першага. || прым. дварцовы, спецыяльнага прызначэння (у калгасе, cay- Двухгадовае дзіця.
ДВУХГАЛОВЫ, -ая, -ае. 3 дзвюма гала-ая, -ае.
race). Жывёльны д. Птушыны д. O Манетны
ДВАРЗЦЮ, -ага, мн. -ія, -ix, м. У па- двор — дзяржаўнае прадпрыемства, дзе адбы- вамі. Д. змей. O Двухгаловы жрол — гемешчыцкім i буржуазным грамадстве: старшы ваецца чаканка манет i вьфабляюцца ордэны, ральдычны відарыс арла з дзвюма галавамі на
лакей у панскім доме, які кіраваў хатняй гас- медалі i інш. 0 На дварэ — на адкрытым па- дзяржаўным гербе Расіі.
ДВУХГОДДЗЕ, -я, н. 1. Тэрмін у два гады.
падаркай i абслуговым персаналам.
ветры, не ў хаце. Заезны двор (дом) — у даДВАЦЦАІДГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. двац- рэвалюцыйнай Беларусі: дом пры дарозе з Мінулае д. 2. чаго. Гадавіна падзеі, якая адбыцацігоддзс. 2. Які праіснаваў 20 год. Двац- начлегам i месцам для коней. Hi кжла ні лася два гады назад. Споўнілася д. са дня прыцацігадовая служба.
двара ў каго (разм.) — няма нічога. || прым. няцця закона аб мовах у Рэспубліцы Беларусь.
ДВУХДЗЁННЫ, -ая, -ае. 1. Працягласцю
ДВАЦЦАІДГОДДЗЕ, -я, н. 1. Тэрмін у дваровы, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
лвашіань год. 3 той пары мінула цэлае д. 2.
ДВОР2, двара, м. У манархічных краінах: ў два дні. Д. турысцкі паход. 2. Разлічаны,
чаго. Гадавіна падзеі, што адбылася дваццаць манарх i яго прыбліжаныя. Царскі д. Быць прызначаны на два дні. Д. запас харчоў.
ДВУХДОЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які склагод назад. Адзначыць д. працоўнай дзейнасці. 3. пры двары.
каго. Чыя-н. дваццатая гадавіна. Адзначыць
ДВОРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Работнік, даецца з дзвюх долей. Двухдольныя расліны (з
сваё д. (дваццаты дзень нараджэння). || прым. які падтрымлівае чысціню i парадак на двары зародкам з дзвюх семядолей). Сямейства
дваццацігадовы, -ая, -ае.
i на вуліцы каля дома. 2. Усіройства для ме- двухдольных (наз.). Д. памер верша (харэй,
ДВАЦЦАЦЬ, -'i, -ццю, ліч. кольк. Лічба i ханічнага выцірання назіральнага шкла ў ма- ямб).
колькасць 20. Д дзеліцца на пяць. Д. рублёў. 0 шыне ад снегу, вільгаці, пылу i інш. || ж.
ДВУХДОМНЫ, -ая, -ае (спец.). Такі, у
Дмці^ць разоў (разм.) — многа разоў гава- дворнічыха, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых (да 1 якога мужчынскія i жаночыя кветкі знахорыць, паўтараць. || парадк. дваццжты, -ая, -ае. знач.). || прым. дворніцкі, -ая, -ае (да 1 знач.). дзяцца на розных асобінах (пра расліны). КаДВАІОРАДНЫ, -ая, -ае. Toe, што i стрысДВОРНІЦКАЯ, -ай, мн. -ія, -ix, ж. (уст.). ноплі, шпінат — двухдомныя расліны. Сямейчны.
ства деухдомных (наз.).
Памяшканне для дворніка.
ДВУХЖЬІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які ўяўляе
ДВАЯ... (гл. двое...)- Першая частка склаДВОРНЯ, -і, ж., зб. Пры прыгонным
даных слоў; ужыв. замест «двое...», калі праве: хатнія слугі ў памешчыцкім доме. Збе- сабой дзве скручаныя жылкі (спец.). Д. провад. 2. Вынослівы, дужы, моцны (разм.).
націск у другой частцы слова падае на першы глася ўся д.
склад, напр. дваяборац, дваяверац, дваяжэнец, ДВУ... / ДВУХ... Першая частка складаных Наша пакаленне двухжыльнае, яно ўсё перамадваяжэнства, дваяшлюбнасць.
слоў са знач.: 1) які складаецца з дзвюх якіх- гло, усё адолела.
ДВАЯБОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м. н. адзінак, змяшчае дзве аднолькавыя прыДВУХЗМЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які адбываецСпартсмен, які ўдзельнічае ў дваябор'і. || ж. меты, напр. деудушнасць, деудушнічаць, дву- ца, выконваецца ў дзве змены; працягласцю ў
дваяборкя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -pax.
рушнік, деурушніцтва, двурушны, двухбортны,дзве змены. Двухзменная работа. Д. рабочы
ДВАЯБОР'Е, -я, н. Спартыўныя спа- двухгаловы, двухгадовы, двухгалосны, двухго- дзень.
борніцтвы, якія складаюцца з двух відаў рбы, деухгранны, двухкапеечны, деухкрылы,
ДВУХЗНАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца
практыкаванняў. Лыжнае д. (гонкі i прыжкі з двухматорны, двухмерны, деухпакаёвы, деух- з двух знакаў. Д. лік. 2. Які мае два значэнні.
трампліна). Цяжкаатлетычнае д.
рогі, двухспальны, деух'ярусны; 2) які мае Двухзначнае слова. Д. выраз.
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ДВУХКІЛАМЕТРОВЫ, -ая, -ае. 1. Пра- Двухствольнае ружжо. Двухствольнае свідрацягласцю ў два кіламетры. Двухкіламетровую ванне.
зону лесу займалі партызаны. 2. Маштабам два
ДВУХСТВОРКАВЫ, -ая, -ае. 3 дзвюма
кіламетры ў сантыметры. Двухкіламетровая створкамі. Двухстворкавыя дзверы. Двухстворкарта.
кавая ракавіна малюска.
ДВУХКОЛЕРНЫ, -ая, -ае. Які мае ў сваёй
ДВУХСХІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае два
афарбоўцы два колеры або складаецца з схілы. Д. дах.
дзвюх частак рознага колеру. Двухколерная
ДВУХСЗНСАВЫ, -ая, -ае. 3 дваякім сэнтканіна. Д. сцяг.
сам; які можна дваяка разумець. Д. выраз.
ДВУХКОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. Двухсэнсавае становішча. || наз. двухсэнсаПавозка на двух колах. Санітарныя двухколкі васць, -і, ж.
адвозілі раненых. \\ прым. двухколы, -ая, -ае.
ДВУХТАКТАВЫ, -ая, -ае (спец.). 1. ПраДВУХКРАТНЫ, -ая, -ае. Двухразовы; па- цягласцю ў два такты. Двухтактавая паўза. 2.
вялічаны ў два разы. Д напамін. У двухкра- Пра рухавік унутранага згарання, у якім ратным размеры. Д. чэмпіён.
бочы працэс адбываецца за два хады поршня.
ДВУХКРЬІЛЫЯ, -ых, адз. -ае, -ага, н. Д. матор.
(спец.). Атрад насякомых, які мае адну (пяДВУХТОМШК, -а, мн. -і, -аў, м. Двухторэднюю) пару крылаў (напр., мухі, камары i мнае выданне твораў. Д. Максіма Багдановіча.
пад.).
ДВУХТОМНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
ДВУХЛПРОВЫ, -ая, -ае. Ёмістасцю ў два двух тамоў. Д. збор твораў.
літры. Д. збан.
ДВУХТЫДНЁВЫ, -ая, -ае. 1. Які працяДВУХМЁРНЫ, -ая, -ае. Які мае два вымя- гваецца два тыдні. Д. адпачынак. 2. Узростам
рэнні. || наз. двухмернасць, -і, ж.
у два тыдні. Двухтыднёвыя парасяты.
ДВУХМЁСНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
ДВУХТЬІСЯЧНЫ, -ая, -ае. 1. Ліч. парадк.
дваіх. Двухмеснае купэ. Д. нумар (у гасцініцы). да дзве тысячы. 2. Які налічвае дзве тысячы.
Д. веласіпед.
Д. атрад. 3. Вартасцю ў дзве тысячы рублёў
ДВУХМЕТРОВЫ, -ая, -ае. Мерай у два (разм.). Д. дыван.
метры. Двухметровая вышыня.
ДВУХЧЛЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). АлДВУХМОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які карыстаец- гебраічны выраз, які ўяўляе сабой суму або
ца дзвюма мовамі ў роўнай меры. Двухмоўнае рознасць двух адначленаў, біном. || прым.
насельніцтва. 2. Падрыхтаваны i выдадзены двухчлевны, -ая, -ае.
на дзвюх мовах. Д. слоўнік. || наз. двухмоўе, -я,
ДЖАЗ, -а, м. Аркестр, які складаецца перан. (да 1 знач.).
важна з духавых, ударных шумавых інструДВУХПАВЯРХОВЫ, -ая, -ае. 1. Вышынёй ментаў i спевакоў-салістаў, a таксама прызнау два паверхі. Д. дом. 2. перан. Пра вымаўля- чаная для такога аркесіра музыка, якая спаемае, напісанае: вельмі складаны, грувасткі. лучае ў сабе рысы еўрапейскай i афрыканскай
Двухпавярховая фраза.
традыцый. Іграе д. Іграць у стылі джаза. АмаДВУХПАКАЁВЫ, -ая, -ае. 3 двух пакояў. тары джаза. \\ прым. джжзавы, -ая, -ае. ДжаДвухпакаёвая кватэра.
завая музыка.
ДВУХПАЛАТНЫ, -ая, -ае. Пра структуру
ДЖАЗ-... Першая частка складаных слоў са
вышэйшага органа дзяржаўнай улады: які мае знач. які мае адносіны да джаза, напр. джаздзве палаты. Д. парламент.
ансамбль, джаз-аркестр, джаз-музыка.
ДВУХПАЛУБНЫ, -ая, -ае. Пра карабль,
ДЖАЗІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
самалёт: які мае дзве палубы. Д. параход. Д. Музыкант, які грае ў джазе. || ж. джаз'істкя,
аэробус.
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ДВУХПАЛЬЦЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае
ДЖАЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Колючая чадва пальцы (у 1 знач.) на руцэ або назе (пра стка органа абароны i нападу ў пчол, вос,
жывёл на лапе).
шэршняў i інш., a таксама раздвоены язык у
ДВУХПОЛЛЕ, -я, н. Стары спосаб апра- ядавітых змей. Д. пчалы. Змяінае д. 2. Вастрыё
цоўкі зямлі, пры якім кожны год палавіна колючага ці рэжучага інструмента, прадмета.
зямлі заставалася пад парам. || прым. двух- Д. касы. 3. перан. Пра што-н. вострае,
полыш, -ая, -ае.
з'едлівае. Д. сатыры. || памянш. джальца, -а,
ДВУХПОЛЫ, -ая, -ае (спец.). 1. Пра ар- мн. -ы, -аў, н. || прым. джальны, -ая, -ае.
ганізм чалавека, жывёлы: які мае мужчынскія
ДЖАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак., кагоi жаночыя палавыя органы. 2. Які мае што. 1. Пра насякомых, змей: раніць джалам,
тычынкі i песцікі ў адной кветцы. Двухполыя кусаць. Пчолы джаляць. 2. перан. Раніць
кветкі.
крыўднымі словамі, колкімі заўвагамі. Колкія
ДВУХРАДКОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Страфа заўвагі джалілі яго, выводзілі з раўнавагі. || зак.
з двух радкоў.
уджаліць, -лю, -ліш, -ліш>; -лены. Уджаліла
ДВУХРАЗОВЫ, -ая, -ае. Які праводзіцца змяя.
два разы ў які-н. прамежак часу. Двухразовае
ДЖГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм). 1.
кармленне.
каго (што). Калоць, раніць джалам (пра насяДВУХРЎЧНЫ, -ая, -ае (спец.). 3 дзвюма комых, змей). Авадні i сляпні джгалі няўморучкамі. Двухручная піла.
льна. 2. Хутка ісці або бегчы. Лявон джгаў без
ДВУХСКЛАДОВЫ, -ая, -ае. Які мае два аглядкі. || аднакр. джпшуць, -ну, -неш, -не;
склады. Двухскладовае слова. || наз. двухскла- -нём, -няце, -нуш>\ -н'і / джгнуць, -ну, -неш,
довасць, -і, ж.
-не; -нём, -няце, -нуць; -ні. ]| наз. джпшне,
ДВУХСОТГОДДЗЕ, -я, н. 1. Тэрмін у дзве- -я, н.
сце год. 2. чаго. Гадавіна падзеі, якая адбыДЖОЎЛЬ, -я, м. Адзінка энергіі, работы i
лася дзвесце год назад. Д. заснавання горада. Ц колькасці цеплыні.
прым. двухсотгадовы, -ая, -ае.
ДЖЎНГЛІ, -яў. Густы непраходны лясны
ДВУХСОТЫ гл. дзвесце.
зараснік у балоцістых мясцовасцях трапічных
ДВУХСПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Разлічаны для краін. Закон джунгляў (перан.: аб адкрытым
спання ўдваіх. Д. ложак.
самавольстве i насіллі). || прым. джунглевы,
ДВУХСТВОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, -ая, -ае.
ж. Паляўнічая стрзльба з двума стваламі; дуДЖУТ, -у, М джуце, м. Травяністая рабальтоўка.
сліна, што разводзіцца пераважна ў Іцдыі, з
ДВУХСТВОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае два валакна якой вырабляюць^ ірубую тканіну,
ствалы, распаўсюджваецца на два ствалы. вяроўкі, канаты. || прым. джутшы, -ая, -ае.
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ДЖЫГІТ, -a, М -гіце, мн. -ы, -аў, м.
Умелы наезнік на асядланым кані (спачатку ў
каўказскіх горцаў). || прым. джыпцкі, -ая, -ае.
ДЖЫПТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
незак. Займацца джыгітоўкай.
ДЖЫПТОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. Разнастайныя складаныя практыкаванні на асядланым кані, які шпарка бяжыць (першапачат. ў
каўказскіх горцаў, казакаў).
ДЖЫН1, джыну, м. Англійская гарэлка,
прыпраўленая ядлаўцовымі ягадамі. Адведалі
na чарцы джыну.
ДЖЫН2, -а, м. У арабскай i персідскай
міфалогіі: назва злога духу. 0 Выпусціць
джыш з буіэлый (кніжн.) — даць волю злым
сілам.
ДЖЬкНСАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. джынсы. 2.
Пра матэрьпо: такая, з якой шыюць джынсы.
ДЖЬІНСЫ, -аў. Штаны (часцей сінія) з
жорсткай баваўнянай тканіны, якія прашыты
каляровымі ніткамі i якія шчыльна аблягаюць
цела. Мужчынскія, жаночыя д. || прым.
джынсавы, -ая, -ае.
ДЖЫП, -а, мн. -ы, -аў, м. Амерыканскі
легкавы аўтамабіль павышанай праходнасці.
ДЖЬІУ-ДЖЬІЦУ, нескл., н. Японская барацьба вольнага стылю i сістэма прыёмаў самаабароны без зброі.
ДЖЭЙРАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Від газелі1. ||
прым. джэйршявы, -ая, -ае.
ДЖЭМ, -у, мн. -ы, -аў, м. Варэнне з фрукта^ або ягад у выглядзе густога жэле. || прым.
джэмжвы, -ая, -ае.
ДЖЗМПЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вязаная
шарсцяная або шаўковая кофта без каўняра,
якая надзяваецца цераз галаву. || прым.
джэмперны, -ая, -ае.
ДЖЭНТЛЬМЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які адрозніваецца сваёй выхаванасцю ў
паводзінах, прыстойнасцю i ветлівасцю ў
адносінах з другімі, высакароднасцю маралі,
далікатнасцю i зграбнасцю адзення. || прым.
джэнтльменскі, -ая, -ае. Джэнтльменскае пагадненне (вусная дамоўленасць бакоў).
ДЖ^РСІ. 1. нескл., н. Моцны трыкатажны
матэрыял, a таксама адзенне з такога матэрыялу. Баваўнянае, шарсцяное, шаўковае д. 2.
нязм. Пра адзснне з такога матэрыялу. Паліто

д.
ДЗВЕ гл. два.
ДЗВЁРЦЫ, -аў. 1. гл. дзверы. 2. Створка,
створкі, якімі закрываюць якую-н. адтуліну.
Пячныя д.
ДЗВЁРЫ, дзвярэй, дзвярам, дзвярамі /
дзвярм'і. Праём у сцяне для ўваходу ў памяшканне, a таксама створ, якім закрываюць
гэты праём. Навесіць д. Дубовыя д. Зачыніць д.
на ключ. O Царскія дзвсры — у праваслаўнай
царкве: галоўны ўваход у алтар. 0 Жыць
дзверы f дзверы (разм.) — адзін насупраць
другога. Дзень адчыненых дзвярэй — дзень
вольнага наведвання навучальных устаноў з
мэтай азнаямлення з імі перад паступленнем
на вучобу. Пры зачыненых дзвярах — без допуску пабочных асоб. Сіукжцца ў дзверы —
звярпгацца да каго-н. з просьбай аб чым-н. ||
памянш. дзверцы, -аў. || прым. дзварны, -ая,
-óe. Д праём. Дзвярная клямка.
ДЗВЁСЦЕ, двухсот, двумстам, двумастамі,
(аб) двухстах, ліч. кольк. Лік i колькасць 200. ||
парадк. двухсоты, -ая, -ае.
ДЗВЬІНКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Утварадь звінючыя гукі (пра шкло, метал, насякомых i пад.)- Недзе дзвынкала шкло. Had вухам
дзвынкалі камары. || аднакр. дзвынкнуцк, -ну,
-неш, -не; -ні. || наз. дзвынкянне, -я, н.
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ДЗЕВЯЦЬСОТ, дзевяшсот, дзсвяцістам, цыйна-вызваленчага руху, які завяршыўся
дзевяццюстамі, ліч. кольк. Лік i колькасць 900. па^станнем 14 снежня 1825 г. || прым. дзекабрысцкі, -ая, -ае.
|| парадк. дзевяцісоты, -ая, -ае.
ДЗЕКАБРЬІСТКА, -і, ДМ -стцы, мн. -і,
ДЗВД1, -а, М дзедзе, мн. дзяды, дзядоў, м.
1. Бацька бацькі або маці. 2. Наогул стары -так, ж. Жонка дзекабрыста.
ДЗЕ. 1. займ., прысл. i злучнікавае слова. У чалавек. Сюды прыходзіў мудры дзед. 3. Муж ДЗЁКАННЕ, -я, н. 1. гл. дзекаць. 2.
якім месцы. Дзе вы працуеце? Горад, дзе я (разм.). Добра каша пры хлебе, добра баба пры Уласцівае беларускай мове чаргаванне цвёржыў. 2. займ. прысл. Toe, што i дзе-небудзь. дзедзе (з нар.). 0 Дзед Мароз — казачны дага зубнога д пры змякчэнні з мяккай афрыПашукай лепш, можа дзе згубіў. Ці няма дзе стары з сівой барадой, які ўвасабляе мароз i катай дз: горад — у горадзе, іду — ідзі.
вольнага месца?3. часц. Ужыв. для выражэння навагодняе свята. Следам за дзеджм — па
ДЗЁКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Вымаўадносін, сумнення (разм.). Адпачыў? — Дзе прыкладу старэйшых. || памянш. дзддок, -дка, ляць афрыкату «дзь» на месцы мяккага «д». ||
адпачыў! Столькі работы. 0 Дзе шйпа не пра- мн. -дю, -дкоў, м. (да 2 знач.; разм.). || ласк. наз. дзекшше, -я, н.
пядала (разм.) — выраз, які ўжываюць, пры- дзддуля, -і, мн. -і, -яў, м., дзддуня, -і, мн. -і,
ДЗЕЛАВІТЫ, -ая, -ае. Энергічны, умелы,
ступаючы да дзеяння з рызыкай.
-яў, м. i дзядуся, -і, мн. -і, -яў, м. || прым. прадпрымальны ў рабоце. Д. малады інжынер.
ДЗЁВЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Мужаў брат. дзедаўскі, -ая, -ае / дзддоўскі, -ая, -ае. Дзе- || наз. дзелавітасць, -і, ж.
Мой д. — справядлівы чалавек.
даўская спаднына. Дзядоўская паходка.
ДЗЕЛАВЬІ, -ая, -ое. 1. Які адносіцца да
ДЗЕВЯНОСТА, -а, лЫ. кольк. Лік i кольДЗВД2, -а, М дзедзе, мн. дзяды, дзядоў, м. грамадскай, службовай дзейнасці. Дзелавая
касць 90. Яму за д. (больш як дзевяноста га- (уст.). Прыстасаванне для асвятлення хаты з размова. Дзелавыя сувязі. Дзелавое пісьмо. 2.
доў). || парадк. дзевшюсты, -ая, -ае.
дапамогай лучыны ці смалістых корчыкаў.
Які ведае справу, умела кіруе i клапоціцца аб
ДЗЁДАЎСКІ, -ая, -ас. 1. гл. дзед\ 2. перан. рабоце. Дзелавыя людзі. Д. кіраўнік. 3. ПрыдаДЗЕВЙТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
Вельмі стары або ўстарзлы. Дзедаўская тэ- тны для апрацоўкі (спец.). Д. лес. Дзелавая
Лічба 9. 2. Назва чаго-н., што змяшчае дзевяць адзінак (ігральнай карты з дзевяццю хніка. Д. спосаб апрацоўкі зямлі.
драўніна.
ДЗНДАЎШЧЫНА, -ы, ж., зб. (разм.). 1.
ачкамі, групы з дзевяці чалавек або аднароДЗЁЛЕВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Лік або
дных прадметаў i пад.). 3. Назва чаго-н., аба- Спадчына пасля дзеда. 2. У арміі: нераўна- велічыня, якая падвяргаецца дзяленню.
значанага лічбай 9. Прыехаў на дзевятцы (на праўныя i зневажальныя адносіны стараслуДЗЕЛЬ,-і, мн. -і, -ей, ж. 1. Вынік дзялення
трамваі, аўтобусе, тралейбусе пад № 9). Мяч жачых у адносінах да маладых салдатаў, нава- аднаго ліку на другі. 2. Частка, доля, выдзелетрапіў у дзевятку (верхні вугал фуібольных бранцаў (неадабр.).
ная каму-н. (разм.). Ён узяу сваю д.
варот).
ДЗ^ДЗРІ, -а, мн. -ы, -аў, м. (гіст.). 1. НаДЗЁЛЬНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Лік або
ДЗЕВЙТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. следнік дзедаўскага двара, маёнтка. 2. Уладар велічыня, на якую дзеліцца дзеліва.
Лічба 9. 2. Назва чаго-н., што змяшчае дзс- маёнтка, атрыманага ў спадчыну ад продкаў.
ДЗЁЛЯ, прыназ. з Р. 1. каго-чаго. Для
ДЗЕЕПРЫМЁППК, -а, мн. -i t -аў, м. У каго-, чаго-н., у інтарэсах каго-, чаго-н. Д
вяць адзінак (ігральнай карты з дзевяццю
ачкамі, ірутты з дзевяці чалавек або аднаро- іраматыцы: форма дзеяслова, якая валодае агульнай справы. Я зраблю гэта д. вас. 2. чаго.
дных прадметаў i пад.). 3. Назва чаго-н., аба- побач з катэгорыямі дзеяслова (час, стан i 3 мэтай, у мэтах чаго-н. Д. адпачынку. Д казначанага лічбай 9. Прыехаў на дзевятцы (на трыванне) i катэгорыямі прыметніка (род, валка хлеба.
трамваі, аўтобусе, тралейбусе пад № 9). Мяч склон). Д. цяперашняга часу. Д. прошяага часу. ДЗЕ-НЁБУДЗЬ, прысл. У якім-небудзь, датрапіў у дзевятку (верхні вугал футбольных || прым. дзеепрымегаікавы, -ая, -ае.
кладна невядомым, месцы. Дзе-небудзь суварот).
ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. У гра- стрэнемся.
матыцы:
нязменная
форма
дзеяслова,
якая
ДЗЕВЯТНАЦЦАЦЬ, -і, ліч. кольк. Лік i
ДЗЕ-ШДЗЁ, прысл. Сям-там, у асобных
колькасць 19. 1 парадк. дзевятнаццаты, -ая, спалучае ў сабе адзнакі дзсяслова i прыслоўя. месцах. Дзе-нідзе можна сустрэць бабра.
||
прым.
дзеепрыслоўны,
-ая,
-ае.
-ае.
ДЗЕНЬ, дня, мн. дні, дзён, м. 1. Частка суДЗЁЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. так ад усходу да захаду сонца, ад раніцы да
ДЗЕВЙТЫ, -ая, -ае. 1. гл. дзевядь. 2.
Драўляная,
крыху
звужаная
к
верху
пасудзіна
вечара. Ясны д. Дасць бог д., дасць i спажытак
дзешггая, -ай. Якая атрымліваецца пры дзяленні на дзевяць. Дзевятая частка. Адна дзе- з прамых клёпак для заквашвання цеста i (прыказка). / дзень i ноч (увесь час). 2. Toe,
інш.
Хапіу
з
дзежкі,
аж
не
бачыць
сцежкі
(з
што i суткі. Водпуск на 5 дзён. 3. Прамежак
вятая (наз.).
нар.). || памянш. дэежжчка, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
ДЗЕВАЦЕРА, дзевяцярых, дзевяцярым, -чак, ж. || прым. дзежжчны, -ая, -ае / часу ў межах сутак, заняты чым-н. Працоўны
д. Светлавы д. (частка сутак, на працягу якой
дзевяцярымі, ліч. зб. 1. 3 назоўнікамі дзежшы, -ая, -ае.
свеціць Сонца). 4. чаго. Лік месяца, дата,
мужчьшскага i агульнага роду, што абазначаДЗЁЙНАСЦЬ, -і, ж. 1. Заняткі, праца ў прысвечаная якой-н. падзеі. Дзень Перамогі (9
юць асоб, з разам узятымі асабовымі на- якой-н. галіне. Гаспадарчая д. ПедагагЫная д.
зоўнікамі мужчынскага i жаночага роду, з на- Навукова-даследчая д. 2. Работа, функцы- Мая — Свята Перамогі ў Вялікай Айчыннай
зоўнікамі мн. л., якія абазначаюць жывых яніраванне якіх-н. органаў арганізма, a та- вайне.) Д нараджзння. 5. мн. Пара, перыяд.
Дні юнацтва. O Пжлярны дзень — за Паляістот абодвух полаў, з ас. займ. мн. л. i без зарным кругам: частка года, калі сонца не залежнага слова: колькасць дзевяць. Д салда- ксама сіл прыроды. Д. сэрца. Д. вулкана.
ДЗЁЙШК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
У
іраматыцы:
ходзіць за гарызонт. Посны дзень — дзень, у
таў. Засталося д. cipom. Нас было д.: пяць
галоўны
член
двухсастаўнага
сказа,
які
не
заякі згодна з царкоўным звычаем нельга есці
мужчын i чатыры жанныны. Д. свіней. Сустрэць дзевяцярых. Яда на дзевяцярых. 2. 3 на-лежыць ад іншых членаў сказа, адказвае на скаромнае. Різгрузачны дзень — дзень з
зоўнікамі, якія абазначаюць маладых істот: пытанні назоўнага склону (хго? пгго?) i слу- аблегчанай дыетай, асабліва для асоб,
колькасць дзевяць. Д. дзяцгй. Д. парасят. 3. жыдь для абазначэння прадмета, яхі хара- схільных да паўнаты. Саштарны дзень —
звычайна Н i В. 3 множналікавымі на- ктарызуецца выказнікам. || прым. дзейшжшы, дзень, які прызначаецца для навядзення
санітарыі. Ржбочы (працоўны) дзень — пэўны
зоўнікамі: дзевяць прадметаў. Д. калёс. Д. су- -ая, -ае.
ДЗЁЙШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. перыяд часу, адведзены для работы, службы.
так. 4. звычайна Н i В. 3 некаторымі назоўнікамі, якія абазначаюць прадметы i існу- Рабіць што-н., займацца чым-н. Д. рашуча. 2. 0 Добры дзень! — прывітальны зварот днём
юць або носяцца ў пары: дзевяць пар. Д. ту- чым. Кіраваць, валодаць чым-н. Спартсмен пры суспрэчы са знаёмымі. Гэтымі днямі; на
удала дзейнічаў ракеткай. Пасля ранення нага гэтых днях — некалькі дзён таму назад або
фель. Д. шкарпэтак.
не дзейнічае. 3. на каго-што i без дап. Рабіць
ДЗЕВЯЦІ— Першая частка складаных уплыў, уздзеянне, выклікаць якую-н. рэак- праз некалькі наступных дзён. Дзень у дзень;
дзень пры дні — штодзень, кожны дзень.
слоў, якая абазначае: 1) які мае дзевяць
аднолькавых прымет, прадметаў i пад., напр. цыю ў адказ. Лякарства на яго станоўча Лічаныя дні — мала часу, нядоўга. 3 дня ші
дзень — у адзін з бліжэйшых дзён. Чакаем ix
дзевяцігадовы, дзевяціпольны; 2) які складаецца дзейнінае. Сонца згубна дзейнічае на жэньшэнь.
з дзевяці частак, раздзелаў або мерай у дзе- 4. Быць спраўным (пра апараты, механізмы). з дня на дзень. Наводзіць цень ш ясны
вяць якіх-н. адзінак, напр. дзевяцібальны, дзе- Механізм дзейнічае безадказна. 5. Мець сілу, дзень — наўмысна ўносіць няяснасць у
абавязваць рабіць пэўным чынам. Tym яхую-н. справу; блытадь каго-н. Учарашні
вяціградусны, дзевяцігадзінны (цягнік).
дзейнічаў даўні звычай. 0 Дзейнічдць нж нервы
ДЗЕВЯЦЕКЛАСШК, -а, мн. -і, -аў, м. Ву- каму (разм.) — раздражняць каго-н. || зак. па- дзень — былое, мінулае. Чуць дзень — вельмі
рана, на світанні. Чорны дзень — цяжкая,
чань дзевятага класа. || ж. дзевшцкласніца, -ы, дзейнічаць, -аю, -аеш, -ае (ца 3 знач.).
змрочная часіна. || памянш.-ласк. дашёк,
мн. -ы, -ніц.
ДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. Актыўны, жвавы, -нька, мн. -ныа, -нькоў, м. (да 1, 2, 3 знач.).
ДЗЕВЯЦШРАТНЫ, -ая, -ае. Які паўтара- энерпчны. Дзейная натура.
1 прым. дзённы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ецца дзевяць разоў, павялічаны ў дзевяць paДЗЁЙСНЫ,
-ая,
-ае.
Здольны
ДЗЕРАВЙКА, -і, ДМ -вяцы, мн. -і, -вяк, ж.
soy. У дзевяцікратным памеры.
ўздзейнічадь, актыўны. Д. сродак. Дзейсныя (разм.). Кавалак дрэва. На беразе ракі
ДЗЁВЯЦЬ, -і, Т -вяццю, лЫ. кольк. Лік, меры. || наз. дзейснжсць, -і, ж.
дагнівалі пачарнелыя дзеравякі.
лічба i колькасць 9. || парадк. дзевяты, -ая,
ДЗЕКАБРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ДЗЕРАВЯНЁЦЬ, -нею, -нееш, -нее; незак.
-ае.
(гіст.). Удзельнік рускага дваранскага рэвалю1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Набьтаць цвёрдасць,
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уласцівую дрэву. Сцябло расце i дзеравянее. 2. ДЗЕСЯІЦБОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў,
Утрачвадь адчувальнасць, дранцвець. Ногі м. Спартсмен, удзельнік дзесяціборства.
дзеравянеюць ад холаду. || зак. t адзеравянець,
ДЗЕСЯІЦБОРСТВА, -а, н. Спартыўнае
-ею, -ееш; -ее, задзеравянець, -ею, -ееш, -ее / спаборніцтва па дзесяці відах лёгкай атлетыкі.
здзеравянець, -ею, ееш, -ее.
ДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ, . я , н. 1. Тэрмін у дзеДЗЕРАВЙШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, сяць год. 2. чаго. Гадавіна падзеі, што адбы- дзеткі, -так / дзетачжі, -чак. || прым. дзіцячы,
ж. (разм.). 1. Кавалак дрэва, драўляны бру- лася дзесяць год таму назад. Д. інстытута -ая, -ае. Д. тэатр (для дзяцей). Д. дом (выхасок. 2. Штучная драўляная нага. 3 вайны ў яго (дзесяць год са дня заснавання). || прым. дзе- ваўчая ўстанова для дзяцей, якія засталіся без
бадькоўскай апекі).
замест нагі д. 3. мн. Абутак на драўлянай па- сяцігадовы, -ая, -ае.
ДЗЁЦЦА, дзенуся, дзенешся, дзенецца;
ДЗЕСЯІДГОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і,
дэшве. Скінуў дзеравяшкі пад лаўку.
ДЗЕРАЗА, -ы, ж. Травяністая споравая ра- -дак, ж. (разм.). Поўная сярэдняя школа з дзенься; зак., са словамі «куды», «некуды»
(разм.).
1. Знікнуць, прапасці. Куды ён дзеўся?
сліна сямейства дзеразовых з паўзучым сця- дзесяццю гадамі навучання. Скончыць дзеНікуды ён не дзенецца. 2. Знайсці сабе месца,
блом. || прым. дзеразовы, -ая, -ае. Д. вянок. сяцігодку.
ДЗЕСЯІДДЗЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, прытулак. У незнаёмым горадзе не ведаеш,
Клас дзеразовых (наз.).
-нак,
ж. (разм.). Прамежак часу ў дзесяць куды д. нанач.
ДЗЁРІД, дзяру, дзярэш, дзярэ^ дзяром,
ДЗЕЦЬ, дзену, дзенеш, дзене; дзень; зак.
дзён,
дэкада.
|| прым. дзесяцідзённы, -ая, -ае.
дзераце, дзяруць; дзёр, дзерла; дзяры; дзёрты;
(разм.). 1. Палажыць куды-н. так, што цяжка
ДЗЕСЯІЦКАПЁЕЧНЫ, -ая, -ае. 1. Вартанезак., каго-што. Toe, што i драць.
знайсці.
Куды ты дзеў ключ? Дзе ж я дзену гэДЗЁСЫЦ, прысл. У нейкім, дакладна не сцю ў дзесяць капеек. Дзесяцікапеечная ма- тую кнігу?1. Знайсці для каго-н. месца, прынета.
2.
Коштам
у
дзесяць
калеек.
Д.
канвызначаным месцы. Д. я сустракаў гэтага чатулак. Кацянят трэба некуды д. 0 He ведаць,
верт.
лавека. Ён служыць д. на поўначы.
ДЗЕСЯІДКЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ву- куды вочы дзець (разм.) — пра адчуванне соДЗЕСЙТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. чань дзесятага класа. || ж. дзесяціклжсніій, -ы, раму. Дзець нежуды (няма жуды) (разм.) —
надта многа. He ведаць, куды рукі дзець
Адзінка падліку, роўная дзесяці, a таксама мн. -ы, -ніц.
дзесяць аднолькавых прадметаў. Д. яек. Да яго
ДЗЕСЯІЦКРАТНЫ, -ая, -ае. Які паўтара- (разм.) — пра^ адчуванне разгубленасці. || незвяртаюцца дзесяткі людзей. 2. Дзесяць год ецца дзесяць разоў. У дзесяцікратным памеры. зак. дзявжць, -аю, -аеш, -ае.
узросту. Дзевяты д. пайшоў (мінула восемдзе- Д. чэмпіён.
ДЗЁЮЧЫ, -ая, -ае. Які дзейнічае,
сят гадоў). 3. мн. Перадапошняя лічба шматфункцыяніруе. Дзеючыя асобы ў п 'есе. Д. еулзначнага ліку. Клас адзінак, дзесяткаў, соцень. ДЗЕСЯЦІНА, -ы, мн. -ы, -цш, ж. (гіст.). кан.
0 He з баязлімга дзесяткж хто (разм.) — пра Старая руская мера зямельнай плошчы, роўДЗЁЯ, -і, мн. -і, дзей, ж. 1. Дзейнасць,
ная 2400 кв. сажням або 1,09 гектара. || прым.
смелага, рашучага чалавека.
справа. Там добрая д., дзе адзін арэ, a другі сее
дзесяіцішы, -ая, -ае. Д. надзел зямлі.
ДЗЕСЙТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
ДЗЕСЯЦІРУЬЛЁЎКА, -і, ДМ -лёўцы, мн. (з нар.). 2. Падзея, пра якую ідзе гаворка. Д.
Лічба 10. Трапіць у дзесятку (дакладна ў -і, -лёвак, ж. (разм.). Грашовы знак вартасцю адбываецца ў часы вайны. 3. Частка драматыцэнтр мішэні). 2. Назва чаго-н., што змяшчае ў дзесяць рублёў. || прым. дзесяцірублёвы, -ая, чнага твора або тэатральнай пастаноўкі. Каў сабе дзесяць адзінак, напр. група з дзесяці -ае.
медыя ў трох дзеях.
чалавек, ігральная карта з дзесяццю ачкамі. 3.
ДЗЕЯЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Здольны да
ДЗЕСЙЦЮ, -ага, мн. -ія, -ix, м. (уст.). У
Назва чаго-н., абазначанага лічбай 10 (разм.). дарэвалюцыйнай Расіі: выбарная службовая дзейнасці. Д- арганізм. 2. Які мае права на
Паехаў на дзесятцы (на трамваі, тралейбусе, асоба з сялян (звычайна ад кожных дзесяці ўчыненне дзеянняў юрыдычнага характару i
аўгобусе пад № 10). 4. Toe, што i дзесяціру- двароў), памочнік соцкага.
які нясе адказнасць за свае ўчынкі. Д. грамаблёўка (разм.). Размяняць дзесятку.
ДЗЁСЯЦЬ, -'i, -ццю, ліч. кольк. Лік i коль- дзянін. || наз. дзеяздолышсць, -і, ж.
ДЗЕСЯТКОВЫ, -ая, -ае. Заснаваны на касць 10. Д. чалавек. Д. гадоў. 0 Hi ў пяць ні ў
ДЗЁЯННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Дзейнасць.
лічэнні дзесяткамі. Дзесятковая сістэма мер i дзесяць (разм. неадабр.) — ні туды ні сюды; Машына ў дзеянні. План дзеяння. Баявыя дзевагі. O Дзесятковыя дробы — сістэма лічба- ні так ні гэтак. || парадк. дзесяты, -ая, -ае. янні. 2. звычайна мн. Учынкі, паводзіны. Сувага адлюстравання дробных колькасцей пры Дзесятыя гады (з 10 па 20 год якога-н. стагод- працьзаконныя дзеянні. Самавольныя дзеянні. 3.
дапамозе раскладання на дзесятыя, сотыя, дзя). Гэта справа дзесятая (перан.: няважная, Падзеі, пра якія ідзе гаворка. Дзеянні адбыватысячныя i гд. часткі цэлага.
другарадная; разм.). 0 Пятае цераз дзесятае юцца ў 15 стагоддзі. 4. Асноўны від матэДЗЕСЙТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба (разм. жарт.) — непаслядоўна, пераскоква- матычнага вылічэння. Чатыры дзеянні арыніжэйшага тэхнічнага персаналу, якая кіруе ючы з аднаго на другое (расказваць, перака- фметыкі. O Каэфіцыент карыснагж д?»«™ —
адносіны колькасці карыснай работы, выкагрупай рабочых на будаўніцтве, лясных рас- зваць).
працоўках i інш.
ДЗЕТАЗАБОЙСГВА, -а, н. Забойства нанай якім-н. механізмам, да колькасці
паглынутай ім энергіі.
ДЗЕСЙТЫ, -ая, -ае. 1. гл. дзесяць. 2. дзіцяці.
ДЗЕЯСЛОЎ, -лова, мн. -ловы, -ловаў, м. У
дзесятм, -ай. Які атрымліваецца пры дзяДЗЕТАЗАБОЙЦА, -ы, мн. -ы, -аў, м. i ж.
граматыцы: часціна мовы, што абазначае дзеленні на дзесяць. Дзесятая частка. Адна дзе- Забойца дзіцяці.
сятая (наз.).
ДЗЕТАРАДЖЗННЕ, -я, н. Стварэнне па- янне або стан прадмета i змяняецца ў часе,
асобах i ліках (у цяперашнім часе) i родах (у
ДЗЕСЙЦЕРА, дзесядярых, дэесяцярым, томства, нараджэнне дзяцей.
ДЗЕТВАРА, -Ы, Ж., зб. (разм.). Малыя прошлым часе). Аднакратны д. Дапаможны д.
дзесяцярымі, ліч. зб. 1. 3 назоўнікамі
Неазначальная форма дзеяслова. Безасабовыя
мужчынскага i ніякага роду, што абазначаюць дзеці. Двор поўніўся галасамі дзетвары.
ДЗЕТДОМ, -а, мн. -дамы, -дамоў, м. Ска- дзеясловы. Рознаспрагальны д. \\ прым. дзеяасоб, з разам узятымі асабовымі назоўнікамі
мужчынскага i жаночага роду, з назоўнікамі рачэнне: дзіцячы дом. || прым. дзетдомаўскі, слоўны, -ая, -ае.
ДЗЁЯЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., дзеецца; немн. л., якія абазначаюць жывых істот абодвух -ая, -ае (разм.). Дзетдомаўскае дзіця.
ДЗЕТДОМАВЕЦ, -маўца, мн. -маўцы, зак. (разм.). Рабіцца, адбывацца. Сенняшні
полаў, з ас. займ. мн. л. i без залежнага слова:
дзень
— гэта водгулле ўсяго, што дзеецца на
колькасць дзесяць. Д. сыноў. Д. cipom, lx там -маўцаў, м. (разм.). Выхаванец дзіцячага
працавала д.: шэсць мужчын i чатыры жан- дома. 1 ж. дзетдомаўка, -і, ДМ -маўцы, мн. -і, свеце.
ДЗЁЯЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які
чыны. Д. свіней. Нас было д. Усё дзелім на дзе--мавак.
сяцярых. 2. 3 назоўнікамі, якія абазначаюць
ДЗЁТКА, -і, мн. -і, -так, ж. (разм.). Дзіця праявіў сябе ў якой-н. грамадскай дзейнасці.
маладых істот: колькасць дзесяць. Д. дзяцей. (звычайна ў звароце). Купіў табе ляльку, д. \\ Дзяржаўны д. Дзеячы культуры. Заслужаны д.
Д. цялят. 3. звычайна Н i В. 3 множналіка- памянш.-ласк. дзетачжа, -і, ДМ -чцы, мн. -і, навукі (ганаровае званне). || ж. ДЗЯІПКА, -і,
вымі назоўнікамі: дзесяць прадметаў. Д. -чак, ж.
ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
нажніц. Д. саней. Д. сутак. 4. звычайна Н i В. ДЗЕТСАДАЎСЮ, -ая, -ае (разм.). Які мае
ДЗЁГАЦЬ, -гцю, м. Цёмны смалісты вадкі
3 некаторымі назоўнікамі, якія абазначаюць адносіны да дзіцячага сада.
прадукт, які атрымліваецца шляхам сухой пепрадметы i існуюць або носяцца ў пары: дзеДЗЁЎКА, -і, ДМ дзеўцы, мн. -і, дзевак, ж. рагонкі дрэва, торфу або каменнага вугалю.
сяць пар. Д ботаў. Мароз такі, што хоць д. (разм.). Паўналетняя незамужняя жанчына. Змазаць боты дзегцем. 0 Лыжкж дэёгцю ў бочрукавіц надзявай. 0 За дзесяцярых — так, як Дзеўкі спявалі купальскія песні. 0 Заседзеццж ў цы мёду — пра што-н. малое, здольнае
могуць толькі дзесяцера. Працаваць за дзеся- дзеўках (разм.) — доўга не выходзіць замуж.
атруціць, сапсаваць вялікае. || прым. дзягцярцярых.
ДЗЕЎЧАНЙ i ДЗЕЎЧАНЁ, -няці, мн. -ня- ны, -ая, -ае /дзёгцевы, -ая, -ае.
ДЗЁННІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. дзень. 2.
ДЗЕСЯЦІ... Першая частка складаных слоў ты, -нят, н. (разм.). Маленькая дзяўчынка.
са знач.: 1) што змяшчае дзесяць якіх-н. адзіДЗЁЦІ» дзяцей, дзецям, дзецьмі, аб дзецях. Запісы аб штодзённых справах, бягучых панак, напр. дзесяцірублёвы, дзесяцітонны, дзе- 1. Мн. да дзіця. 2. Маладое пакаленне, дзсях, у якіх удзельнічаў ці быў ix сведкам
сяціствольны; 2) які адносіцца да дзесяці, да бліжэйшыя патомкі. Бацькі i дзеці. 0 Гушча сам аўтар. Д. экспедыцыі. 3. Кніга або сшытах
дзесятага, напр. дзесяцігадзінны (цягнік), дзе- дзяцей не разганяе (прыказка; разм.) — гу- з такімі запісамі, a таксама вучнёўскі сшытак
сяціюшснік.
стой стравай не спужаеш. || памянш.-ласк. для запісу зададзеных урокаў i адзнак аб
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доўгімі іголкамі. || прым. дзікабразавы, -ая,
-ае. Дзікабразавае шчацінне.
ДЗІКАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі дзікі. Характар у старога быў пануры, д. Дзікавата
(прысл.) паводзіць сябе. \\ наз. дзікштасць, -і,
паспяховасці i паводзінах вучняў. || прым.
ж.
дзённікжвы, -ая, -ае.
ДЗІКАРОСЛЫ, -ая, -ае. Які расце ў дзікім
ДЗЁННЫ, -ая, -ае. 1. гл. дзень. 2. Які выстане (пра расліны). Дзікарослыя лекавыя
рабляецца на працягу аднаго дня, які атрымтравы.
ліваецца за адзін дзень. Дзённая выпрацоўка.
ДЗІКІ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца на перДзённая зарплата. 3. Пра навучальную ўсташабытнай стадыі развідця (пра людзей), ненову, якая вядзе вочнае навучанне з заняткультываваны (пра расліны), не прыручаны
камі ўдзень. Дзённае аддзяленне інстытута.
(пра жывёл). Дзікія плямёны. Дзікая яблыня.
ДЗЁРАН, -рну, м. Густа зарослы травой,
Дзікая качка. 2. Незаселены, неабжыты. Д
пераплецсны карэннем раслін верхні слой
кут. 3. Неўтаймаваны, шалёны. У душы яго
глебы, a таксама вьфазаныя пласты з гэтага
кіпеў д. гнеў. 4. Люты, зверскі. Дзікая расслоя, якімі ўмацоўваюць адхоны, абкладаюць
права. Дзікае забойства. 5. Нелюдзімы, які
клумбы i інш. Дбайнай садоўніцкай рукой
дзічыцца, пазбягае людзей. б. He звязаны ні з
абкладзены зялёным дзёрнам клумбы. || прым.
якімі арганізацыямі, які дзейнічае самастойна
дзярвовы, -ая, -ае.
(разм.). Дзікая арцель. Д. пляж. Адпачываць
ДЗЁРЗЮ, -ая, -ае. Непачцівы, ірубы, надзікім спосабам (не па пуцёўцы). 0 Дзікяе
хабна-задзірлівы. Д. адказ. Дзёрзка (прысл.)
мяса (разм.) — пабочная нарасць на ранах,
паводзіць сябе. || наз. дзёрзкасць, -і, ж.
якія доўга не зажываюць. || наз. дзікасць, -і,
ДЗЁРТЫ, -ая, -ае. Здробнены на тарцы
ж.
(пра бульбу). Аладкі з дзёртай бульбы.
ДЗІКЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які дзічыцДЗЁРУ, у знач. вык. (разм.). Toe, што i
ца, саромеецца людзей, асабліва чужых.
драла, наўцёкі. Яму што, схапіў ды д. 0 Даць
Дзіклівае дзіця. 2. Недаверлівы, палахлівы
(задаць) дзёру (разм.) — пабегчы наўцёкі.
(пра жывёл). Д. кот. \ наз. дзіклівасць, -і, ж.
ДЗІВА, -а, н. (разм.). Toe, што выклікае
ДЗіАЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Чалавек з
здзіўленне, цуд. Што за д.? Вось гэта дык д.! племені, якое знаходзіцца на ступені пер0 Дзіва дзіўнае (разм.) — вялікае дзіва. Дзіву
шабытнай культуры; нецывілізаваны чалавек.
п***пцш (разм.) — моцна здзіўляцца. На дзіва 2. Нелюдзімы, дзікаваты чалавек, які пазбягае
(разм.) — надта добра (удацца, выйсці, атрылюдзей (разм.). || ж. дзікункя, -і, ДМ -нцы,
мацца).
мн. -і, -нак. || прым. дзікунскі, -ая, -ае.
ДЗІВАК, -а, мн. -і, -оў, м. Чалавек з незвыДЗІРА, -Ы, МН. дзіры i (з ліч. 2, 3, 4) дзіры,
чайнымі схільнасцямі, звычкамі, поглядамі;
дзір, ж. 1. Вялікая дзірка ў вопратцы або адарыгінал. Вунь чаго натварыў гэты д. || ж.
туліна ў чым-н. Залатаць дзіры на локцях. Задзівачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
лажыць дзіры цэглай. 2. перан. Глухое, захалуДЗІВАКАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Дзівацкі,
снае месца (разм.). Жыве ён у такой дзіры,
з дзівашвамі (пра чалавека). Д. дзед. \\ наз.
што свет не бачыў. O Чорная дзіра (спец.) —
дзіважаватасць, -і, ж.
касмічны аб'ект, які не дае выпрамяненняў i
ДЗІВАСІЛ, -у, м. Травяністая шматгадовая
валодае магутным полем прыцягнення.
расліна сямейства складанакветных з вялікім
ДЗГРАВЫ, -ая, -ае. Прадраны, з дзіркамі.
прадаўгаватым лісцем i жоўтымі кветкамі; коДзіравая кішэня. Дзіравая лодка. 0 Дзіршая барань дзівасілу выкарыстоўваецца ў медыцыне.
рада (разм. жарт.) — гтра таго, хто абліваецца
|| прым. дзівасілавы, -ая, -ае.
стравай у час яды. Дзіравая галжва (жарт.) —
ДЗІВАЦЫ, -ая ; -ае. Уласцівы дзіваку. Д.
пра чалавека з дрэннай памяццю. Дзіравыя
ўчынак. || наз. дзівшггва, -а, н.
рукі (разм.) — пра нязірабнага чалавека, у
якога ўсё з рук валіцца.
ДЗІВІЦЦА, дзіўлюся, дзівішся, дзівіцца;
ДЗІРВАН, -у, мн. -ы, -оў, м. 1. Нявораная
незак. 1. з каго-чаго. Прыходзіць у здзіўлснне.
зямля, якая зарасла густой травой. Кпумбы
Лесаруб дзівіўся з сына, як той карчуе пні. Веабложаны дзірваном. 2. Toe, што i дзёран.
раб'і i тыя дзівяцца з цябе. 2. кім-чым. ЗахаПлугамі ўзнімалі некранутыя дзірваны. || прым.
пляцца. Ён дзівіўся чысцінёй вуліц i парадкам.
дзірвшны, -ая, -ае.
3. каму-чаму. Зайздросна здзіўляцца. Дзіўлюся
вашай настойлівасці i ўмельству. 4. на кагоДЗІРВАНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нее; нешто. Любавацца, углядаючыся. Кожную ночку
зак. Зарастаць травой, пакрывацца дзёрнам,
на зорку дзіўлюся.
дзірваном. Дзірванее пакінутая зямля. \\ зак.
ДЗІВІЦЬ, дзіўлю, дз'івіш, дзівіць; незак.,
задзірванець, -нее.
каго-што. Выклікаць здзіўленне, рабіць моДЗІРВАНІСТЫ, -ая, -ае. Густа парослы
цнае ўражанне. Хірурга дзівіла цярплівасць ракаранямі травяністых раслін. Дзірваністая зяненага. Яна прыгажосцю дзівіла.
мля. || наз. дзірвашстасць, -і, ж.
ДЗІВОСНЫ, -ая, -ае. 1. Незвычайны, каДЗІРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
зачна-дзіўны. На вокнах дзівосныя ўзоры
Невялікая дзіра. Зацыраваць дзіркі ў шкарпэпакінуў мароз. 2. Цудоўны, непараўнальны па
тках. Пракруціць дзірку ў дошцы. 2. Пра глухі,
хараству. Дрэвы стаялі ў сваім дзівосным жодалёкі населены пункт (разм.). 3. мн., перан.
ўта-бареовым убранні. Дзівосна (прысл.) гуToe, што патрабуе выдаткаў. У гаспадарцы
чала жалейка. 3. Вельмі добры, выдатнай
многа дзірак. 0 Патрэбна як у мосце дзірка
якасці. Ad дзівоснай стрэльбы вачэй не адар(разм. іран.) — пра што-н. непатрэбнае.
ваць. || наз. дзівоснасць, -і, ж.
Дзірка ш дзірцы (разм.) — зусім падраны.
ДЗІДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, дзід, ж. (уст.).
Дзірка ад абаранкж (разм.) — нічога, пустое
1. Старадаўняя колючая зброя ў выглядзе
месца. || памянш. дзірачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
доўгага дрэўка з вострым металічным нака-чак, ж.
нсчнікам; піка. 2. перан. Пра што-н. высокае,
ДЗІРКАКОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
вастраверхае. Далёка за полем узвышалася ў
Канцылярская прылада для прабівання крунеба чорная дзіда касцёла.
глых дзірак у палеры.
ДЗІК, -а, мн. -і, -оў, м. Дзікі кабан; вепр.
ДЗІЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае здзіўУвосень дзікі ласуюцца жалудамі. || прым.
ленне, нябачаны. Малому прысніўся д. сон.
дзічыны, -ая, -ае.
Дзіўна (прысл.) паводзіць сябе. 2. Цудоўны,
ДЗІКАБРАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Жывёліна
чароўны. Чуецца дзіўная музыка. Дзгўная куатрада грызуноў, спіна i бакі ў якой пакрыты
пальская ноч. 0 Дзіва дзіўнае — вялікае дзіва.

ДЗЁ-ДЗЮ

Дзіўвая рэч — прыгожая (каштоўная). || наз.
дэ&ўнасць, -і, ж.
ДЗІЦЙ / ДЗІЦЁ, дзіцяш, Гдзіцём / дзшем,
мн. дзеці, дзяцей, н. 1. Зусім маленькі хлопчык або дзяўчынка. Дзеці дашкольнага ўзросту. Д. не заплача — матка не здагадаецца (з
нар.). Яшчэ зусім д. 2. перан., чаго. Пра чалавека, які набыў яркія рысы свайго асяроддзя
i часу. Д свайго веку. Д. вуліцы. Д. прыроды
(чалавек, не крануты гарадской культурай). ||
ласк. дзіцяпйі, -а, н. (да 1 знач.)
ДЗІЦЯНЙ i ДЗІЦЯНЁ, -няці, мн. -нАты,
-нят, н. Toe, што i дзіця (дзіцё).
ДЗІЦЙЧЫ, -ая, -ае. 1. гл. дзеці /
дзяцінства. 2. перан. Неўласцівы даросламу,
нясталы. Вырас, a розум д. Дзіцячыя разважанні.
ДЗІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
Дзікае, непрышчэпленае пладовае дрэва. 2.
Плод дзікага дрэва. Дзічкі смачныя тады, калі
ўлежацца. || прым. дэачкавы, -ая, -ае.
ДЗІЧЬІНА, -ы, ж. 1. зб. Дзікія звяры i
птушкі як прадмет палявання. Лясная дз. 2.
Мяса дзікіх жывёл i птушак, яхое ідзе ў ежу.
Насмажыць дзічыны.
ДЗІЧЬІНЫ гл. дзік.
ДЗІЧЬІХА, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых, ж.
(разм.)- Самка дзікага кабана, дзіка.
ДЗІЧЬІЦЦД,
-ч^ся, -чышся, -чыцца;
-чымся, -чыцеся, -чацца; незак., каго-чаго i
без dan. (разм.). Саромецца, ухіляцца ад сусірэч i размоў, асабліва з чужымі ці мала знаёмымі людзьмі. Д. людзей.
ДЗІЧЗЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. 1. Станавіцца дзікім, перараджацца. Дрэвы дзічэюць.
Без нагляду лес дзічэў. 2. перан. Станавіцца нелюдзімым, дзіклівым. Д. на адзіноце. || зак.
адзічэць, -эю, -эеш, -эе / здзічэць, -эю, -эеш,
-эе. || наз. дзічэнне, -я, н.
ДЗОТ, -a, М дзоце, мн. -ы, -аў, м. Умацаваны абаронны агнявы гтункт (скарачэнне па
пачатковых літарах: ад рускага выразу — деревоземляная огневая точка). Па дзотах праціўніка несціхана садзілі гарматы.
ДЗЫЛІНКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.)- Ствараць чым-н. металічным звінячы
гук. Д. ключамі. || аднакр. дзылшкнуць, -ну,
-неш, -не; -ні (разм.). || наз. дзылінкаяне, -я,
н.
ДЗЫН-ДЗЬІН, гукаперайм. Пра гукі званочка, бомы i пад. A званочак пад дугою дзындзын-дзын.
ДЗЬМУХАВЁЦ, -хаўца / (зб.) -хаўцу, м.
(разм.). Травяністая расліна сямейства складанакветных з жоўтымі кветкамі i насеннем
на пушыстых валасінках, дзякуючы якім яно
лёгка разносіцца ветрам. || прым. дзьмухаўцовы, -ая, -ае.
ДЗЬМЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Перарывіста дзьмуць. Д на шклянку з гарачым
чаем. || аднакр. дзьмухнуць, -ну, -неш, -не;
-ні. Д на свечку. || наз. дзьмухаяне, -я, н.
ДЗЬМЎЦЦА, -муся, -мешся, -мецца; -мёмся, -мяцеся, -муцца; -міся; незак., на кагошто i без дап. (разм.)- Сердаваць, крыўдэіцца,
выказваць сваім выглядам незадаволенасць.
Цэлы тыдзень дзьмецца на старшыню.
ДЗЬМУЦЬ, дзьму, дзьмеш, дзьме; -мём,
-мяце, -муць; -мі; незак. 1. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Веяць, гнаць паветра. Дзьмуў лёгкі ветрык. 2. 3 сілай выпускаць з рота струмень
паветра. Д на агонь. У дудку дзьме хлапчук. 0
Куды вецер дзьме (разм. неадабр.) — не мець
сваёй думкі, прыстасоўвацца да існуючых
меркаванняў.
ДЗІОБА, -ы, мн. -ы, дзюб, ж. У птушак:
рагавое ўтварэнне з дзвюх падоўжаных сківіц.
Арліная д. 0 3 камарыную дзюбу (разм.) — пра
што-н. малое, мізэрнае. || памянш. дзюбка, -і,
ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж.
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ДЗЮБАТЫ, -ая, -ае. 1. 3 доўгай дзюбай.
ДЗЯГЦЙРНЯ, -і, мн. -i t -рань, ж.
Д. бусел шпацыруе. 2. Падобны на дзюбу. Прадпрыемства, якое вырабляе дзёгаць. ПаПрамову гаварыў чалавек з дзюбатым тварам.будавалі новую дзягцярню.
ДЗЯГЦЙРСГВА, -а, н. Выганка дзёгцю.
ДЗЮБАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
незак. 1. Пра птушак: мець звычку дзюбаць Займацца дзягцярствам.
ДЗЙДЗША, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. Дзядзькаго-н. Гусі дзюбаюцца. 2. Біць дзюбай адзін
кава жонка; цётка. Ухаце ўсе паважалі працааднаго. Пеўні дзюбаюцца на сметніку.
ДЗК)БАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго- вітую дзядзіну.
ДЗЯДЗІНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
што i без дап. (разм.). 1. Дзяўбаць (пра птушак). 2. Удараць чым-н. вострым або ўдарац- (гіст.). 1. Цэнтральная частка старажытнага
ца аб што-н., пакідаючы след. Д. лапаю лёд. горада, умацаваная валамі, a пазней мураваКулі дзюбаюць жалеза. 0 Дзюбаць носам нымі сценамі i драўлянымі вежамі. 2. Прасто(разм.) — драмаць, то апускаючы, то ўзніма- рны двор, агароджаны пляц (звычайна перад
ючы галаву. || аднакр. дзюбнуць, -ну, -неш, маёнткам, царквой; разм.).
-не; -ні / дзюбануць, -ну, -неш, -не, -нём,
t ДЗЙДЗЬКА, -і, мн. -і, -аў i (да 2 знач.) -і,
-оў, м. 1. Бадькаў або матчын брат. У госці
-няце, -нуць, -н'і. || наз. дзюбалне, -я, н.
ДЗІОБНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. 1. прыехау д. Лявон. 2. Дарослы мужчына наогл. дзюбаць. 2. Выпіць спіртнога (разм.)- До- гул, да якога звяртаюцца дзеці. Скажыце, д.,
як прайсці ў Бадзінава? 0 I квіта, дзядзь&і
бра дзюбнулі на вяселлі.
ДЗЮДАІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Міжіта (разм.) — i ўсё тут. || ласк. дзддзечжж,
Спартсмен, які займаецца дзюдо. || ж. дзю- -і, мн. -і, -чак, м.
ДЗЯДЗЬКАВАННЕ, -я, н. (гіст.). Звычай у
даістшц -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. дзюбеларускіх землях канца 16 — пач. 18 ст. —
даісцкі, -ая, -ае.
ДЗЮДО, нескл., н. Японская барадьба аддаваць дзяцей ішіяхгы ў сялянскую сям'ю,
каб выхаваць у ix станоўчыя фізічныя i духоўвольнага стылю.
ДЗІОНЫ, дзюн, адз. дзюна, -ы, ж. Узбя- ныя якасці простага народа: працавітасць,
рэжныя пясчаныя наносы, якія перамяшча- сілу, непатрабавальнасць да яды i адзення,
любоў да зямлі i вернасць ёй.
юцца ветрам. || прым. дзюнны, -ая, -ае.
ДЗЙДЗЬКАЎ, -кава. Які належыць дзяДЗЮРАЛЬ, -Ю, M.t Toe ж, што i дзюрадзьку. Дзядзькава хата.
люміній. || прым. дзюралевы, -ая, -ае.
ДЗЙДЗЯ, -і, мн. -і, -яў, м. Дарослы мужДЗЮРАЛЮМІНІЙ, -ю, м. Лёгкі трывалы
сплаў алюмінію з меддзю, магніем i іншымі чына (у мове дзяцей). Мама, у таго дзядзі
элсментамі. || прым. дзюралюмшевы, -ая, -ае. смешны капялюш. 1
ДЗЯДОК г/і. дзед .
ДЗЮРЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыць; неДЗЯДОЎНІК, -у, м. Зараснік пустазелля ў
зак. (разм.). Цурчаць, ствараць булькатлівыя
выглядзе калючых учэпістых пупышак.
гукі. Ручаёк дзюрчаў na каменьныках.
ДЗЯДОЎСЮ гл. дзед1.
ДЗЮШЗС, -у, м. Гатунак паўднёвых дэДЗЯДЎЛЯ,
ДЗЯДЎНЯ, ДЗЯДЎСЯ гл.
сертных груш з сакавітай салодкай мякаццю.
дзед1.
| прым. дзюшэсны, -ая, -ае.
1
ДЗЯДЬІ , -оў. 1. Людзі, якія жылі раней;
ДЗЯБЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Укормлены,
сыты. Д. мужчьша. 2. Тоўсты, ірубы (пра тка- продкі. Д. i прадзеды нашы. 1. Абрад памінанніну). Дзябёлае сукно. || наз. дзібёлжсць, -і, ж. ня нябожчыкаў, a таксама дзень, калі выконваўся гэты абрад.
ДЗЯВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца, са
ДЗЯДЬІ 2, -оў, адз. дзед, -a, М -дзе, м. Пусловамі «куды», «некуды» (разм.). 1. незак. стазелле з калючым лісцем i ўчэпістымі
(цялер. час). Знікаць. Кудысьці кнігі з паліцы пупышкамі. На штаны начаплялася дзядоў.
дзяваюцца? I. зак. (прош. час). Знікнуць, пра- ДЗЯЖА, -ы, мн. дзежы / (з ліч. 2, 3, 4)
пасці невядома куды. Куды дзяваўся мой дзяжы, дзеж, ж. Вялікая дзежка для заквапартфель?
швання цеста на хлеб. Хлебная д.
ДЗЯВАЦЬ гл. дзець.
ДЗЙЖАЧНЫ, ДЗЙЖКА, ДЗЙЖКАВЫ,
ДЗЯВОЦЮ, -ая, -ае. Toe, што i дзявочы. ДЗЯЖНЫ гл. дзяга.
Д. гонар.
ДЗЯЖЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
ДЗЯВОЦТВА, -а, н. Стан да шлюбу, a та(разм.). Памяшканне, пакой для дзяжурства.
ксама стан жанчыны, якая не ўступіла ў
ДЗЯЖЎРНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які нясе
шлюбныя адносіны. У дзявоцтве Сяргеева.
дзяжурства. Д. урач. Д. магазін (які працуе
ДЗЯВОЧНІК, -у, мн. -і, -аў, м. У наро- пазней за іншыя магазіны). 2. дзяжурны, -ага,
дным вясельным абрадзе: вечарынка з та- мн. -ыя, -ых, м. Асоба, якая нясе дзяжурства.
варышамі ў хаце нявесты напярэдадні вян- Д. na кухні. 3. Загадзя падрыхтаваны, пастачання, a таксама наогул вечарынка, на якую янна ўжывальны. Дзяжурная страва ў рэстазбіраюцца дзяўчаты, жанчыны.
ране. Дзяжурныя цытаты.
ДЗЯВОЧЫ гл. дзяўчына.
ДЗЯЖЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак. 1.
ДЗЙГА, -і, ДМ дзязе, мн. -і, дзяг, ж. РэВыконваць па чарзе якія-н. абавязкі. Д. na
мень, папруга паясная. Цэны прымусілі падця- вакзале. 2. Доўга i неадлучна прысутнічаііь
гнуць дзягі. \\ памянш. дзяжка, -і, ДМ -жцы, пры кім-, чым-н. Д. ля пасцелі хворага. 3.
мн. -і, -жак, ж.; прым. дзяжачны, -ая, -ае / Вартаваць, пільнаваць. Д. ля склада. || наз.
дзяжкавы, -ая, -ае. || прым. дзяжны, -ая, -ае i дзяжурства, -а, н.
дзягавы, -ая, -ае.
ДЗЯК, -а, мн. -і, -оў, м. У праваслаўнай
ДЗЙПЛЬ, -ю, м. Высокая травяністая ме- царкве: ніжэйшы служыцель, які не мае студаносная расліна сямейства парасонавых з зе- пені свяшчэнства; псаломшчык. || прым.
ленавата-белымі кветкамі; выкарыстоўваецца дзякоўскі, -ая, -ае.
ў медыцыне. || прым. дзягільны, -ая, -ае.
ДЗЙКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; неДЗЯГЦЙР, дзегцяра, мн. дзегцяры, дзег- зак., каму-чаму. Выказваць падзяху каму-н. за
цяроў, м. Той, хто гоніць або прадае дзёгаць. што-н. Дзякую вам за добрую працу/ 0 Шчыра
Д. заўсёды пракураны дымам i дзёгцем. \\ ж. дзякую — пачціва-ветлівае выказванне падзятцярка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. дзякі. || зак. падіяківіць, -кую, -куеш, -куе;
дзягцірскі, -ая, -ае.
-куй.
ДЗЯГЦЙРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
ДЗЯКОВІЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Сын
1. гл. дзягцяр. 2. Пасудзіна для дзёгцю; ма- дзяка.
зніца.
ДЗЯКОЎНА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (разм.)ДЗЯГЦЙРНЫ гл. дзёгадь.
Дачка дзяка.

дзю—дзя
ДЗЙКУЙ. 1. каму i без дап. Ужыв. як выражэнне падзякі; дзякую. Д. таварышам, што
дапамаглі. Д. за хлеб-соль. 2. дзякуй, нескл., н.
Падзяка, удзячнасць. Вялікі (вялікае) д.
Партызанам — народнае д.! 0 Дзякуй (дзякаваць) богу (разм.) — у сэнсе: добра, нядрэнна. Дзяжуй зя лясжу (разм. іран.) — ужыв. як
выражэнне нязгоды з чым-н. За дзажуй
(разм.) — бясплатна (рабіць што-н.).
ДЗЙКУЮЧЫ, прыназ. з Д 3 прычыны,
з-за, з дапамогай. Паправіўся д. медыцыне.
Выратаваўся д. выпадку.
ДЗЯЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. дзяліць, -цца. 2.
Матэматычнае дзеянне, шляхам якога пазнаецца, у колькі разоў адна велічыня большая
за другую. Д. лікаў. Д. дробаў. 3. Спосаб размнажэння ў прасцейшых арганізмаў i клетак.
Д. клетак. 4. Адлегласць паміж дзвюма рыскамі на вымяральнай шкале. Ртуць на тэрмометры паднялася на тры дзяленні.
ДЗЯЛІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які адносіцца да
дзялення (у 2 знач.). 2. Прызначаны для нанясення дзяленняў на вымяральныя шкалы
(спец.). Д. цыркуль. Дзялільная машына.
ДЗЯЛІМАЕ, -мага, н. Лік або велічыня,
якая падвяргаецца дзяленню.
ДЗЯЛІМАСЦЬ, -і, ж. Уласцівасць цэлага
ліку дзяліцца на другі цэлы лік без астачы.
Лдзнакі дзялімасці.
ДЗЯЛІЦЦА, дзялюся, дзелішся, дзеліцца;
незак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Валодаць здольнасцю дзяліцца на другі лік без астачы. Дзесяць дзеліцца на пяць. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Падзяляцца на часці. Вучні дзеляцца на групы.
3. з кім. Раздзяляць маёмасць з кім-н.
Дзяліліся сыны з бацькамі. 4. чым i з кім. Аддаваць каму-н. частку свайго чаго-н. Д. апошнім
кавалкам хлеба. 5. перан., кім з чым. Узаемна
абменьвацца чым-н. Д. думкамі. fl. вопытам. ||
зак. тдіяліціц, -дзялюся, -дзелішся, -дзеліцца (да 2, 3, 4 i 5 знач.) / радцтлііцці, -дзялюся, -дзелішся, -дзеліцца (да 1, 2 i 3 знач.).
|| наз. дзяленне, -я, н. (да 1 i 2 знач.) / раздзяленне, -я, н. (да 2 знач.).
^ДЗЯЛІЦЬ, дзялю,
дзеліш,
дзеліць;
дзелены; незак. 1. каго-што. Падзяляць на
часткі, размяркоўваць. Д. маёмасць. Д. на порцыі. Д. вучняў на групы. 2. што на што. Рабіць
арыфметычнае дзеянне. Д. адзін лік на другі.
3. што з кім. Аддаваць каму-н. частку чаго-н.
свайго для сумеснага карыстання: дзяліць з
кім-н. Таварышы дзялілі ўсё папалам. Д. хлеб i
соль. 4. перан., што з кім. Перажываць што-н.
разам з кім-н. Д. з кім-н. радасць i гора. || зак.
паддялІць, -дзялю, -дзеліш, -дзеліць / раздзял'іць» -дзялю, -дзеліш, -дзеліць; -дзелены
(да 1, 2 i 4 знач.)- || наз. дзяленне, -я, н. (да 1
знач.).
ДЗЯЛОК, -лка, мн. -лкі, -лкоў, м. (неадабр.). Чалавек, які лоўка вядзе свае справы,
не ірэбуючы ніякімі сродкамі для дасягнення
мэты. Біржавыя дзялкі. Д. цёмных спраў.
ДЗЯЛЬБА, -Ы, Ж. Падзел, размеркаванне.
Д. здабычы. Д. маёмасці.
ДЗЯЛЙГА, -і, мн. -і, -ляг, м. (разм. неадабр.). Чалавек, заклапочаны толькі такімі
справамі, якія прыносяць найбліжэйшую
асабістую выгаду.
ДЗЯЛЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
1. Участак зямлі, лесу, адведзены для апрацоўкі, пад высечку. 2. Участак зямлі пад лесам; дача. 3. Toe, што атрымана пры дзяльбе,
частка, доля. || прым. дзяллмчны, -ая, -ае (да
1 i 2 знач.)-
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ДЗЯЎБЦІ, дзяўбу; дзяўбеш, дзяўбе; дзя^бём, дзеўбяце, дзяўбуць; дзёўб, дзяўібла, -бло;
дзяўй; дзяўбаны; незак., каго-што. 1. Есці,
хапаючы дзюбай зерне i пад. (пра птушак).
Галубы дзяўблі крупы. 2. Біць дзюбай. Куры
ДЗЯЛАЦТВА, -a, н. Вузкі пракгыцызм, дзяўблі адна адну. 3. Паслядоўнымі частымі
пры якім выпускасцца з-пад увагі грамадскі ўдарамі паглыбляць, рабіць адтуліну. Д. мёрбок справы. || прым. дзяляцкі, -ая, -ае.
злую зямлю ломам. Д. долатам паз. 4. перан.
ДЗЯНЁК гл. дзень.
Бесперапынна паўтараць адно i тое ж (разм.).
.ЦЗЯННІК, дзенніка, мн. дзеннікІ, дзен- Кожны дзень дзяўбу, каб жаніўся. Што каму
нікоў, м. Агароджаная частка двара (між хля- наўме, той тое дзяўбе (з нар.). 5. перан. Павом i хатай), дзе знаходзіцца жывёла ўдзень i пракаць, крытыкаваць (разм.). Яго ўжо даўно
ў добрае надвор'е.
дзяўбуць, a ён i вухам не вядзе. 0 Дзяўбці сваё
ДЗЯННІЦА, -Ы, Ж. (паэт.). 1. Ранішняя (разм.) — паўтараць сваё, не зважаць t на
зара, заранка. На ўсходзе занялася д. 2. іншых. || зак. прадзяўбіц, -дзяўбу, -дзяўбеш,
Ранішняя зорка.
-дзяўбе; -дзяўбём, -дзеўбяце, -дзяўбуць;
ДЗЯНШЧЬІК, дзеншчыка, мн. дзеншчыкі, -дзяўбаны (да 3 знач.) / вьідзеўбці, -дзеўбу,
дзеншчыкоў, м. (уст.)- Салдат у царскай арміі, -дзеўбеш, t -дзеўбе; -дзеўбаны (да 3 знач.). ||
прыстаўлены да афіцэра для яго асабістых па- наз. дз^банне, -я, н.
слуг. | прым. дзяншчыцкі, -ая, -ае.
ДЗЯУБЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -бецца;
ДЗЯРЖ... Першая частка складаных слоў, дзёўбся, дзяўблася, -лося; незак. 1. Мець звыякая па значэнню адпавядае слову дзяржаў- чку біцца (пра птушак; разм.). Гэты певень
ны, напр. дзяржапарат, дзяржбанк, дзярж- дзяўбецца. 2. Дзяўбці адзін аднаго. Два пеўні
гандаль, дзяржкрэдыт, дзяржустанова.
дзяўбуцца.
ДЗЯРЖАВА, -ы, мн. -ы, -жаў, ж. Асноўная
ДЗЙЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
палітычная арганізацыя ірамадства на чале з Аб сабаках, лісах: адрывіста брахаць. Лыска
урадам i яго органамі, пры дапамозе якіх дзяўкае на падарожніка. || аднакр. дзяўкнуць,
ажыццяўляецца кіраванне, абарона эка- -ну, -неш, -не; -ні. || наз. дзяўшшне, -я, н.
намічнай i сацыяльнай структуры, ахоўваецца
ДЗЯЎЧО, -аці, н. (разм.). Дзіця або падлеіснуючы лад шляхам падпарадкавання кла- так жаночага полу. За партай сядзела жвавае
сава-антаганістычных сіл; краіна з такой па- д.
літычнай арганізацыяй. Граніцы дзяржавы.
ДЗЯЎЧЬІНА, -ы, мн. дзяўчаты, -чат / (з
Рабаўладальніцкая д. || прым. ддяржаўны, -ая, ліч. 2, 3, 4) дзяўчыны, -чын, ж. 1. Асоба жа-ае.
ночага полу ва ўзросце, пераходным ад малаДЗЯРЖАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Ручка лецтва да юнацтва. Юнакі i дзяўчаты. 2. Таякога-н. прадмета (лапаты, малатка, нажа i кая асоба, што дасягнула палавой спеласці,
пад.). Д. матыкі. Д. нажа.
але яшчэ не ўступіла ў шлюб.
ДЗЯРЖАЎНАСЦЬ, -і, ж. Дзяржаўны лад,
ДЗЯЎЧЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. дзяўчаткі,
арганізацыя дзяржавы.
-так i (з ліч. 2, 3, 4) дзяўчынкі, -нак, ж. Дзіця
ДЗЯРЖАЎНЫ, -ая, -ае. 1. гл. дзяржава. 2. жаночага полу.
Здольны мысліць i дзейнічаць шырока i муДЗЙЦЕЛ, дзятла, мн. дзятлы, дзятлаў, м.
дра, у маштабах усёй дзяржавы. Д. розум. Д.
Лясная птушка з моцнай дзюбай, якой яна
дзеяч.
здабывае ежу з шчылін дрэў i расколін кары.
ДЗЯРЖСТРАХ, -у, М. Скарачэнне: дзяр- Хто б дзятла ведаў, каб не яго дзюба (з нар.).
жаўнае страхаванне. || прым. дзяржстрахаўскі, || прым. дзятлаў, -лава.
-ая, -ае (разм.).
ДЗЙЦЕЛІНА, -ы, ж. Дзікая канюшына.
ДЗЯРЖЫМОРДА, -ы, ДМ -рдзе, мн. -ы,
карове.
-аў, м. Тупы выканаўца ірубай улады [ідзе ад Адкасіць дзяцеліны
ДЗЯЦІНЕЦ1, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
гогалеўскага паліцэйскага з камедыі «Рэві(гіст.). Цэнтральная ўмацаваная частка горада
зор»]. | прым. дзаржымордаўсжі, -ая, -ае.
АЗЯРЁАЧ1, дзеркача, мн. дзеркачы, дзер- ў старажытнай2 Русі.
ДЗЯЦІНЕЦ , -нцу, ж. Дзіцячая хвароба,
качоў, м. Сцёрты венік; галень. Дзеркачамі
якая праяўляецца ў перыядычных прыпадках;
дзеці мялі двор.
ДЗЯРКАЧ , дзеркача, мн. дзеркачы, дзер- радзімец.
ДЗЯЦІНЕЦЬ, -нею, -нееш, -нее; незак.
качоў, м. (абл.)- Невялікая лугавая птушка з
характэрным скрыпучым крыкам; тое, што i (разм.). Траціць нармальную разважлівасць,
упададь у дзядінства (пра старых). Ён ужо
драч.
ДЗЯРНІНА, -ы, ж. Toe, што i дзёран, a дзяцінее зусім. || зак. эдзяцшець, -нею, -нееш,
таксама кавалак дзёрну. Плугамі ўзнімалі дзяр- -нее.
ДЗЯЦІНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; неніну. Дзярнінай абкладваюць клумбы.
ДЗЯРНІСТЫ, -ая, -ае. Густа парослы ка- зак. (разм.). Паводзіць сябе па-дзіцячаму (аб
рэннем травяністых раслін. Дзярністая глеба. дарослых). Дваццаць гадоў мае, a ўсё
дзяцініцца.
|| прым. дзяршсгасць, -і, ж.
ДЗЯЦІНСТВА, -а, н. 1. Дзіцячая пара;
ДЗЯРНОВЫ гл. дзёран.
ДЗЯРЎГА, -і, ДМ -рузе, ж. (разм.). Грубая дзіцячыя гады. Шчаслівае д. Яго д. прайшло ў
тканіна; вопратка з такой тканіны. || памянш. вё'сцы. 2. Па-дзіцячаму легкадумныя паводзяружжа, -і, ДМ -жцы, ж. \\ прым. дзяружны, дзіны, учынкі. Яму не маглі дараваць гэтага д.
|| прым. дзіцячы, -ая, -ае. Д. ўзросм. Дзіцячыя
-ая, -ае.
ДЗЯСНА, -ы, мн. дзясны i (з ліч. 2, 3, 4) гады.
ДЗЯЦІНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Дзіцячы,
дзясны, -аў, ж. Слізістая абалонка, якая
пакрывае карані зубоў. Дзясны крыватонаць. || уласцівы дзсцям. Д. крык. 2. Несур'ёзны, легкадумны. Дзяціныя разважанні. Дзяціныя выпрым. дзясенны, -ая, -ае.
ДЗЯТВА1, -ы, ж., зб. (спец.). Лічынкі пчол, брыкі.
a таксама маладыя пчолы.
ДЗЯЦІОК, дзецюка, мн. дзецюю, дзеДЗЯТВА2, -ы, ж., зб. (разм.). Маленькія цюкоў, м. (разм.). Юнак, дарослы хлопец;
яшчэ нежанаты малады чалавек. Стаяў
дзсці. Чуўся смех дзятвы.
ДЗЯТЛЯНЙ i ДЗЯТЛЯНЁ, -няці, мн. -ня- плячысты д. з гармонікам.
ты, -нят, н. Птушаня дзятла.
ДЗЯЧОК, -чка, мн. -чіа, -чкоў, м. НіжэйДЗЯЎВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для шы царкоўны служьшель у праваслаўнай цардзяўбання. Д. станок. Д. інструмент.
кве; псаломшчык.

ДЗЯ-ДОБ

ДЗЯЧЫХА, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых, ж.
(разм.). Жонка дзячка.
ДЗЯШОЎКА, -і, ДМ -шоўцы, ж. (разм.).
1. Невысокая цана на тавары. Купіў na дзяшоўцы. 2. перан. Нешта безгустоўнае, пазбаўленае каштоўнасці (пагард.). Яго карціны — д.
ДЗЯЙЧКА гл. дзеяч.
ДЛЯ, прыназ. з Р. 1. Указвае на прызначэнне або мэту чаго-н. Падручнікі д. дзяцей.
Вядро д. вады. Усё д. перамогі. 2. У адносінах
каго-, чаго-н. Д. яго гэта лёгкая справа. Д
свайго часу гэта было дасягненнем. 3. Параўнальна з тым, што павінна было быць, што
чакалася б. £н занадта вопытны д. сваіх год.
Вельмі непрыдатнае адзенме д. хатняй работы.
ДНЕЦЬ, днее; безас; незак. Займацца на
дзень; світаць. На дварэ днеяа.
ДНЁМ, прысл. У дзённы час, удзень. Д.
ішла падрыхтоўка да спектакля. 0 Днём з
агнём не знайсці (разм.) — пра што-н. далёка
закінутае, схаванае.
ДНЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, днёвак, ж.
Аднадзённы прыпынак для адпачынку ў час
працяглага пераходу. Спыніцца на днёўку.
ДНІІІІЧА, -а, мн. -ы, днішч i -аў, н. Дно
бочкі або пласкадоннага судна. Д. чоўна.
ДНО, дна, мн. дны, дноў, н. 1. адз. Грунт
пад вадой вадаёма, ракі, мора. Д. возера.
Пайсці на д. 2. адз. Ніжняя частка паглыблення катлавана, рова i пад. Д. катяавана. 3. Ніз
пасудзіны, скрынкі, судна. На самым дне
бочкі. 4. перан., адз. Глыбінная частка чаго-н.
На дне душы. 5. Асяроддзе дэкласаваных, заняпалых людзей. Д. грамадства. 0 Да дш —
да канца, цалкам i поўнасцю. На дне — нямнога, крыху (засталося, пакінута). Перавярнуць уверх дном — 1) змяніць што-н. карэнным чынам; 2) ператварыць у хаатычны стан.
Ісці на дно — занепадаць; маральна апускацца. || памянш. днечка, -а, мн. -і, -аў, н. (да 3
знач.) / донца, -а, мн. -ы, -аў, н. (да 3 знач.)
|| прым. донны, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.).
ДНОАЧЫШЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для ачысткі дна (у 1 знач.). Дноачышчальныя работы.
ДНОПАГЛЬІБНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для паглыблення дна (у 1 знач.). Днопаглыбныя работы.
ДНЯВАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.
(разм.)- Выконваць абавязкі днявальнага.
ДНЯВАЛЬНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Радавы салдат сутачнага нарада, які даламагае
дзяжурнаму для падтрымання парадку ў падраздзяленні i нагляду за маёмасцю. Выкананне абавязкаў днявальнага.
ДНЯВАЦЬ, днюю, днюеш, днюе; днюй;
незак. (разм.). Праводзіць дзень дзе-н. у сувязі з чым-н. Разведка днявала ў вёсцы. 0 Дняваць i шчаваць (дзе-н., у каго-н.; разм.) —
праводзіць увесь час там, дзе прыемна.
ДО1, нескл., н. Першы гук музычнай гамы,
a таксама нота, якая абазначае гэты гук.
Узяць верхняе до.
ДО2, прысл. (разм.). Досыць, дастаткова;
хопіць. Распісацца ўмее, i do.
ДОБЛЕСНЫ, -ая, -ае (высок.). Які вызначаецца доблесцю, славай. Доблесная праца.
Доблесна (прысл.) змагаўся за радзіму.
ДОБЛЕСЦЬ, -і, ж. (высок.)- 1. Мужнасць,
адвага, храбрасць. Воінская д. 2. Высокая самаадданасць у працы, у дзейнасці. Працоўная

д.
ДОБРА... Першая частка складаных слоў,
якая ўжыв. са знач. добры i пішацца, калі
націск у другой частцы слова падае не на псршы склад, напр. добраахвотны, добразычлівы.
ДОБРААХВОТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавек, які добраахвотна ўступіў у дзеючую армію. Пайсці добраахвотнікам на фронт. 2.
Той, хто па сваёй ініцыятыве ўзяў на сябе
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якую-н. работу. Ехаць на ўборку знайшліся до- ДОГМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Палажэнне,
браахвотнікі. || прым. добраахвотшцкі, -ая, -ае. якое прымаецца за бясспрэчную ісціну, нязДОБРААХВОТНЫ, -ая, -ае. 1. Які робіцца менную пры любых акалічнасцях. Схаластыпа ўласным жаданні, не прымусова. Добра- нныя догмы.
ДОГМАТ, -у, М -маце, мн. -ы, -аў, м.
ахвотная праца. Д. ўзнос. 2. Заснаваны на
ДОЛУ, прысл. (разм.). Уніз, наніз, да зямлі.
прынцыпе добраахвотнасці. Добраахвотнае Асноўнае палажэнне ў рэлііійным вучэнні,
спармыўнае таварыства. \\ наз. добраіхвот-якое прымаецца на веру i не падвяргаецца Галаё лазняку хіліцца долу.
ДОЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лск, ж.
крьггыцы. Догматы хрысціянства.
нжсць, -і, ж.
ДОЖДЖ, дажджу, мн. дажджы, дажцжоў, Частка плода цытрусавых раслін у выглядзе
ДОБРАЗЬГОЙВЕЦ, -ліўца, мн. -ліўцы,
сегмента.
Д. апельсіна.
-ліўцаў, м. Той, хто прыхільна, спагадліва м. 1. Атмасферныя ападкі ў выглядзе кропеДОЛЬНК1, -а, мн. -i t -аў, м. (спец.). У
адносіцца да каго-н. Гэта быў шчыры д. \\ ж. лек вады. Два дні ішоў д. 3 вялікага грому
малы д. (з нар.). 2. перан. Пра тое, што сы- вершаскладанні: прамежная форма паміж
добрашчліўп, -і, ДМ -ліўцы, мн. -і, -лівак.
i танічным памерам верша.
ДОБРАЗЫЧЛІВЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Які плецца ў мностве. Д. асколкаў. Д. канфеці. O сілаба-танічным
ДОЛЬНІК2, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.).
жадае людзям дабра, прыхільна адносіцца да Зорны дождж — з'яўленне на начным небе
іншых. Д. налавек. 2. Які выражае сваёй су- мноства падаючых метэарытаў. || памянш. Удзельнік долі.
ДОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца ўнізе.
тнасцю прыхільнасць, спагаду. Добразычлівыя дожджык, -у, м. || прым. дажджавы, -ая, -óe
Дольная частка муроў.
(да 1 знач.)словы. || наз. добразычліяасць, -і, ж.
ДОЛЬЧАТЫ, -ая, -ае. Які складаецца з доДОЗА, -ы, мн. дозы, доз, ж. 1. Дакладна
ДОБРАПРЫСГОЙНЫ, -ая, -ае. Які адпавядае правілам, патрабаванням Прыстойнасці. адмераная колькасць чаго-н. (якога-н. рэ- лек. Д. плод.
ДОЛЯ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Частка чаго-н.
чьша, лякарства, a таксама энергіі выпрамя| наз. добріпрыстойнасць, -і, ж.
Д. секунды. Падзяліць хлеб на роўныя долі. 2.
ДОБРАСУМЛЁННЫ, -ая, -ае. Які чэсна, нення). Прымаць лякарства невялікімі дозамі.
Лёс. Такая мая д. Шчаслівая д. 0 Львіная доля
стараннна выконвае свае абавязкі i даручэнні, Д. радыеактыўнага апрамянення. 2. перан. Недбайна, шчыра адносіцца да ўсяго грамад- каторая колькасць чаго-н. (іроніі, смеху i — большая i лспшая частка чаго-н. || прым.
скага. Д. працаўнік. || наз. добрасумленнасць, пад.). Д. яўнай іроніі i знявагі. \\ прым. дозавы,дольны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.)ДОМ, -a i -у, мн. дамы, дамоў, м. 1. -а.
-ая, -ае (спец.).
-і, ж.
Будынак для жылля або для размяшчэння
ДОЙКА гл. даіць.
ДОБРАСУСНДСТВА, -а, н. Сяброўскія
адносіны суседзяў. Адносіны добрасуседства. || ДОЙЛІД, -a, М -лідзе, мн. -ы, -аў, м. ўстаноў, a таксама (зб.) людзі, якія жывуць у
Спецыяліст у галіне будаўнііхгва; архітэктар. || ім. Цагляны д. Збегся ўвесь д. 2. -у. Кватэра, a
прым. добрасуседскі, -ая, -ае.
сям'я, людзі, што жывуць разам, ix
ДОБРАЎПАРАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, прым. дойлідскі, -ая, -ае. Дойлідская спецыяль-таксама
гаспадарка. Званілі з даму. 3. -а. Установа,
-куе; -куй; -каваны; зак., што. Прывесці ў насць.
што
абслугоўвае
якія-н. грамадскія патрэбы.
ДОЙЛІДСТВА, -а, н. Масташва i майстэрпоўны парадак што-н. Д. вумцы i плошчы гоД адпачынку. Д. мадэлей. Д кнігі. 4. -у. Дынаства
будавання
прыгожых
будынкаў.
Старада. | незак. добраўпараджоўваць, -ваю, -вастыя, род (уст.)- Д Раманавых. O Дзіцячы
ражытнае беларускае д. Велічны замак у Міры
еш, -вае. || наз. добраўпарадж&ванне, -я, н.
дом
—
выдатны
помнік
беларускага
дойлідства
16 — дом, дзе жывуць i выхоўваюцца дзеціДОБРЫ, -ая, -ае. 1. Чулы да людзей, спасіроты. Заезны дом — памяшканне для настагоддзя.
||
прым.
дойлідскі,
-ая,
-ае.
гадлівы, сардэчны. Д. па натуры чалавек. ДоДОЙНА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Народная члегу з дваром для коней. Жоўты дом —
брая душа. 2. Цалкам станоўчы па сваіх якаслірычная
песня румын i малдаван. Had Дня- бальніца для душэўна хворых. || памянш.
цях, такі, як патрэбна. Д. работнік. Д. харадомік, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.) i дамок,
ктар. Добрая кніга. Д. густ. Д. настрой. До-стром плыла малдаўская д.
ДОЙНЫ, -ая, -ае. Які доіцца, дае малако. -мка, мн. -мю, -мкоў, м. (да 1 знач.; разм.).
брыя ўмовы. 3. Які змяшчае пахвалу. Д
водзыў. Добрая napada. 4. Які карыстаецца Д. статак. Дойная карова. || наз. дойнжсць, -і, ДОМА, прысл. У сваёй хаце, кватэры, там,
дзе пражываеш. Пасля работпы ён заўсёды д. 0
славай, варты славы. Добрае імя. Пакінуць аб ж.
сабе добрую памяць. 5. Умелы, старанны ў ра- ДОК, дока, мн. докі, -аў, м. Партовае збу- He ўсе дома ў каго (разм.) — пра дзівака, дубоце, здольны. Д. гаспадар. Д. майстар. 6. Да- даванне для рамонту суднаў. Плыеучы д. || рнаватага чалавека. Адчуваць сябе як дома —
вольна.
волі вялікі па колькасці, памеру (разм.). Д. прым. докжвы, -ая, -ае.
ДОМАБУДАВАННЕ, -я, н. Пабудова дакавалак. Д. заработак. Прыйшлося ісці добрыхДОКАЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Довад або
тры кіламетры. 7. Дабратворны, спрыяльны. факт, які служыць падставай для пэўнага моў, жылых памяшканняў. Буйнапанэльнае д.
Д. ўплыў. Д. клімат. 8. Удачны, паспяховы. Д. сцвярджэння. Неабвержны д. 2. Сістэма || прым. домябудіўшчы, -ая, -ае.
ДОМАБУДАЎНІЦГВА, -а, н. Toe, што i
вынік. Добрыя паказчыкі. 9. Прыдатны для лагічных вывадаў, на падставе якіх выяды, ядомы. Д. грыб. 10. Блізкі па-сяброўску. водзіцца новае палажэнне. Тэорыя мае не- домабудаванне. || прым. домабудаўшчы, -ая,
Д. знаёмы. 11. Які прадказвае ўдачу, пры- калькі доказаў. O Рэчжвы докіз — прадмет, -ае.
ДОМАЎЛАДАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
носіць радасць. Добрая прымета. Добрая на- які мае дачыненне да злачынства i спрыяе
Уласнік дома. || ж. домаўладальніця, -ы, мн.
віна. 12. Правы бок матэрыі. 13. добра, раскрыццю яго.
ДОКАЗНЫ, -ая, -ае. Пераканальны, які -ы, -ніц. \\прым. домаўладальніцкі, -ая, -ае.
нескл., н. Адзнака (у 4 знач.), якая абазначае
ДОМАУЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
параўнальна высокую ацэнку ведаў (вышэй- змяшчае відавочны доказ. fl. прыклад. Докашая за «здавальняюча» i ніжэйшая за «выда- зная аргументацыя. || наз. докжзшісць, -і, ж. каму належыць дом. || ж. домаўласніца, -ы,
тна»). Лдказаць na біялогіі на «добра». 14.
ДОКЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Партовы ра- мн. -ы, -ніц. || прым. домаўласніцкі, -ая, -ас.
добра, часц. Выражае згоду, так, няхай будзе бочы. Забастоўка англійскіх докераў. \\ прым. ДОМЕНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст, які будуе, абслугоўвае доменныя печы,
так, згодзен. — Прыходзь сёння на сход. — докерсігі, -ая, -ае.
Добра, прыйду. 15. добра, пабочн. сл. ДаДОКТАР, -а, мн. дактары i (з ліч. 2, 3, 4) a таксама рабочы, што працуе ля домны. ||
пусцім, што так. Добра, я магу згадзіцца з та- доктары, дактароў, м. 1. Toe, што i ўрач, ле- прым. доменшчыцкі, -ая, -ае.
бой, што далей? 16. добра, насц. Ужыв. як па- кар (разм.). 2. чаго. Вышэйшая вучоная стуДОМНА, -ы, мн. -ы, -мен, Д -мнам, ж.
іроза ў знач. пачакай жа (разм.). Добра ж.! Я пень, a таксама асоба, якой прысуджана гэта Печ для выплаўкі чыгуну з жалезнай руды. ||
табе гэта прыпомню! 0 Добрай рашцы! — ступень. Д фізіка-матэматынных навук. \\ прым. доменны, -ая, -ае. Д. цэх.
прывітальны зварот пры сустрэчы. Добры прым. доктжрсю, -ая, -ае. Доктарская дысер- ДОМРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Струнны
дзевь! — прывітальны зварот пры сустрэчы тацыя.
шчыпковы музычны інструмент з авальным
днём. Добры вечар! — прывітальны зварот
ДОЛ, долу, м. 1. Ніз, зямля. Апусціцца на д. корпусам. || прым. домравы, -ая, -ае.
пры сустрэчы з кім-н. або пры ўваходзе ў дом 2. Яма, адкрьггая магіла для пахавання
ДОМЫСЕЛ, -слу, мн. -слы, -слаў, м. Здавечарам. Добрай ночы! — пажаданне спакой- (разм.)- Капаць д. || прым. долыш, -ая, -ае (да гадка, заснаваная на нічым не падверджаных
на спаць. Добры інтэрас! (разм. іран.) — вы1 знач.)меркаваннях. Пустыя домыслы.
казванне нязгоды, неадабрэння, абурэння з
ДОЛАМ, прысл. Нізам. Хадзіць д.
ДОНАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, у каго бяякой-н. прычыны. У добры час — пажаданне
ДОЛАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Грашовая адзі- руць кроў для пералівання або які-н. орган
ўдачы. Усяго добрапі — развітальнае пажа- нка ў ЗША, Канадзе i іншых краінах. || прым. для перасадкі раненым, хворым. || прым.
данне.
должравы, -ая, -ае.
дошірскі, -ая, -ае. Донарская кроў.
ДОГ, дога, мн. -і, -аў, м. Парода буйных
ДОЛАТА, -a, М -лаце, мн. -ы, -аў, н. 1.
ДОНГ, донга, мн. донгі, -аў, м. Грашовая
сабак з кароткай поўсцю, тупой мордай i Сталярны інструмент для выдзёўбвання адзінка, якая функцыяніруе ў Рэспубліцы
моцнымі сківіцамі, a таксама сабака гэтай па- дзірак, пазоў i пад. 2. Інструмент, які ўжываВ'етнам.
роды.
ецца пры бурэнні. || прым. долітжвы, -ая, -ае.
ДОНЖУАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Шукальнік
ДОЛЕВЫ, -ая, -ае. Звязаны з падзелам любоўных прыгод, спакуснік жанчын [па імю
ДОГЛЯД, -у, М -дзе, м. Нагляд за кім-,
чым-н., клопат аб кім-, чым-н. Д. хворага. Д. чаго-н. на долі, часткі. Долевыя адлічэнні. На літаратурнага героя]. || прым. донжужнскі, -ая,
жывёлы. Д. пасеваў.
долевых пачатках.
-ае. Донжуанскія паводзіны.
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хнуцца доўбняй. 2. перан., пагард. Пра тупога,
ДРАБІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
някемлівага чалавека.
Машына для драблення чаго-н. || прым.
ДОЎГ, доўгу, мн. даўгі, даўгоў, м. 1. Тос, драбільны, -ая, -ае.
ДРАБШКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
што пазычана (пераважна грошы). Вярнуць д.
2. Абавязак перад кім-н. Яго д. еачыць за Дробная часцінка чаго-н. Хлеба ні крупінкі, a
ДОНЖУАНСТВА, -a, н. Паводзіны, чысцінёй. 0 He засгацца f даўгу ў каго — ад- соді ні драбінкі.
уласцівыя донжуану.
ДРАБІНЮ, -нак (разм.). У калясцы — баплаціць тым самым. Адджць жпошні доўг —
ДОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. Вуда развітацца з шібожчыкам; прыс^ггнічаць пры кавая абрашотка.
для лоўлі рыбы са дна вадаёма. Ставіць донкі. яго пахаванш. || прым. даўгавы, -ая, -óe.
ДРАБІНЫ1, -бін. Лесвіца (прыстаўная).
|| прым. доначны, -ая, -ае.
ДРАБІНЫ2, -^ш. 1. Каляска. 2. Бакавая
ДОЎГА... (а таксама діўга...)- Першая чаДОНЮХОТ, -а, М -хоце, мн. -ы, -аў, м. стка складаных слоў, у якіх націск падае не абрашотка (у калясцы; разм.)Фантазёр, які самааддана змагаецца за адцяг- на першы склад другога слова; адпавядае па
ДРАБІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., драёіцца;
неныя ідэалы дабра [ад імя героя рамана значэнню: 1) слову доўгі (у 1 знач.), налр. незак. 1. Разбівацца на дробныя часгкі. Хвалі
іспанскага пісьменніка Сервантэса]. Ці мала доўгавалосы, доўгабароды; 2) слову працяпіы драбяцца аб скалы. 2. перан. Расчляняцца,
яшчэ сустракаецца донкіхотаў. || прым. дон- (у часе), напр. доўгатэрміновы, доўгачасовы. раздзяляцца. Драбяцца сілы. || зак. раздрабіцца,
кіхоцкі, -ая, -ае.
ДОЎГАВАЛАКНІСТЫ, -ая, -ае. 3 доўгімі -шца.
ДОНКІХОТНПАЦЬ, -чаю, -чаеш, -чае; валокнамі. Д. лён.
ДЦРАБЙДЬ, драблю, дробіш, дробіць;
незак. Весці сябе як донкіхот. || наз. донДОЎГАЖЫХАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Чала- дроблены; незак., што. 1. Разбіваць на дрокіхоіггоа, -а, н.
век, які вызначаецца сваім даўгалеццем. Гэ- бныя часткі. Д. камень. 2. перан. Раздзяляць,
ДОННЫ, ДОНЦА гл. дно.
таму доўгажыхару 120 год. Дрэвы-доўгажы- расчляняць. Д. сілы) || зак. раздржбіць, -блю,
ДОПШГ, -у, м. Сродак, які штучна падба- хары (перан.). Арал-д. (перан.). || ж. доўга- -робіш, -робіць; -роблены. || наз. драбленне,
дзёрвае арганізм на кароткі час. || прым. жыхарш, -i, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. -я, н. | прым. драімльны, -ая, -ае (да 1 знач.).
t
допшпші, -ая, -ае.
ДРАБЛЁНЫ, -ая, -ае. Разбіты, здроблены.
доўгажыхірсю, -ая, -ае.
ДОПІС, -у, мн. -ы, -аў, м. КарэспандэнДОЎГАЙГРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Пра ірам- Драблёная цэгла.
цыя, нататка ў газсту, часопіс i пад. Селько- пласцінку: з запісам вялікага аб'ёму.
ДРАБНА... (а таксама дробна...) Першая
раўскі д.
частка складаных слоў у знач. дробны, якая
ДОЎГАТЭРМШОВЫ,
-ая,
-ае.
Дадзены,
ДОПУСК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Права на
ўжываецца, калі націск у другой частцы падае
ўваход куды-н. Мець д. у лабараторыю. Д. da разлічаны на доўгі тэрмін. Доўгатэрміновая на першы склад, напр. драбнатвары, драбнапазыка.
||
наз.
доўппэрміновасць,
-і,
ж.
хворага. 2. Гранічна дапушчальнае адхіленне
лессе.
ДОЎГАЦЯРПЁННЕ, -я, н. (кніжн.). Доўад паірэбнага размеру пры вырабе чаго-н.
ДРАБНАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Крыху мегае
цярпенне.
Скончылася
яго
д.
(спец.). || прым. допусшы, -ая, -ае (да 1
ншы за звычайны. Драбнаватая бульба. ДраДОЎГАЧАКАНЫ,
-ая,
-ае.
Taxi,
якога
доўзнач.) / дапускны, -ая, -óe (да 2 знач.).
бнаеатая рыба.
ДОПЫТ, -у, М -пыце, мн. -ы, -аў, м. 1. га чакалі i не маглі дачакацца. Д. прыезд сына.
ДРАБНАТА, -ы, ДМ -наце, ж., зб. (разм.).
Доўгачаканая
вестка.
Апытанне следчым абвінавачанага, сведкі
Маленькія, дробныя істоты або прадметы.
ДОЎП,
-ая,
-ас.
1.
Працяглы
ў
прасторы.
пры ВЫСВ5ПЛСННІ абставін справы, злачынРыбу выдавілі, засталася д.
ства. Д. вёў следны. 2. Падрабязнае на- Д. шлях. 2. Працяглы ў часе. Д. дзень. Доўга
ДРАБНАТ^МНАСЦЬ, -і, ж. Дробная тэ(прысл.)
чакаць.
0
Доўгія
рукі
ў
каго
(разм.
стойлівае распытванне (разм.). Мне ўчынілі
матыка, яхая не закранае істотных пытанняў,
неадабр.)
—
пра
таго,
хто
мае
схільнасць
да
сапраўдны д. || прым. допытны, -ая, -ае.
вялікіх праблем. Д. навукова-даследчых плаДОРАНЫ, -ая, -ас. Аірыманы ў якасці па- кражы, захопу. Доўгі рубель (разм. неа- наў.
дабр.)
—
лёгкі
вялікі
заробак.
Доўгая
оесня
дарунка; падораны. Доранаму каню ў зубы не
ДРАБНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. Ста(разм.) —тое, што не скора можа быць ажыц- навіцца драбней, дробным па велічыні, паглядзяць (прыказка).
цёўлена.
Аджладвжцк
у
доўгую
сжрынку
(нсДОСВЕТА, прысл. Да таго часу, пакуль размеру. Лес паступова драбнеў. Дождж драбнее.
адабр.) — адкладваць якую-н. справу на доўгі 2. перан. Траціць ранейшую значнасць. Інтавіднее. Устаў яшчэ д.
час.
ДОСВГГАК, -тку, м. Пара, калі яшчэ
рэсы драбнеюць. || зак. здрабнець, -ею, -ееш,
ДОЎЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -жыцца; -ее. || наз. драбненне, -я, н.
толькі пачынае світаць. На досвітку ўсталі
незак.
(разм.)1.
Адбывацца
на
працягу
рыбакі. || прым. досвітйвы, -ая, -ае / досвггны,
ДРАБНІЦА, -ы, мн. -ы, -н'іц, ж. 1. Дроякога-н. часу, цягнуцца нейкі час. Некалькі бязь, пусцяк, які не мае значэння. Ці варта
-ая, -ае. Досвіткавая цішыня.
хвілін
доўжылася
гэта
сцэна.
2.
Здавацца
даўДОСЛЕЦ, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Навуспрачацца з-за драбніц. 2. Падрабязнасць,
ковы эксперымент, прысвечаны вывучэнню жэйшым, больш працяглым. Ноч доўжылася дробны факт, дэталь. Kapmy ён ведаў да
бясконца.
||
зак.
здоўжыцца,
-жьшда
(да
2
пэўных з'яў, атрыманню неабходных даных
драбніц.
для высвятлення заканамернасцей. || прым. знач.)
ДРАБНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ншца;
ДОЎЖЫЦЬ,
-жу,
-жыш,
-жыць;
незак.
доследны, -ая, -ас. Д ўчастак.
незак. 1. Разломлівацца, разбівадца на дроб(разм.)Прадаўжаць,
працягваць.
Можна
д.
ДОСТУП, -у, м. 1. Праход, магчымасць
ныя часткі. Косці драбняцца на муку. 2. Разпранікнення куды-н. Няма достулу да крэ- пералік фактаў.
дзяляцца, расчляняцца. Сілы драбняцца.
ДОХЛЫ,
-ая,
-ае.
1.
Мёртвы
(пра
жывёл,
пасці. Д. свежага паветра ў памяшканне. 2.
ДРАБНІЦЬ, f драбню, драбшш, драбніць;
Дазвол на наведванне з якой-н. мэтай. Д. на- насякомых). Д пайук. Дохлыя мухі. 2. перан. -нш, -ніцс, -няць; незак., што. 1. Разбіваць
Нядужы,
хілы,
хваравіты
(разм.
зневаж.).
ведвальнікаў у бальнійу. Д. у архіў.
на дробныя часткі. Д. груз. Д. цэгяу. 2. РаздзяНейкі ён на выгляд д.
ДОСУХА гл. дасуха.
ляць, чляніць. Д. сілы. || зак. здржбшць, -ню,
ДОХНУЦЬ,
1
i
2
ас.
не
ўжыв.,
дохне;
дох,
ДОСІЦП, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Восгры
-нші, -шць; -шм, -ніце, -няць; здроблены.
жарт. Досціпу яму не пазынаць. 2. Здольнасць -хла; незак. Паміраць, здыхаш» (пра жывёлу,
ДРАБНН)ТКІ, -ая, -ае. Надзвычай манасякомых).
Ад
мухамораў
мухі
дохнуць.
Ад
бятрапна, востра i з гумарам сказаць што-н.,
ленькі, вельмі дробны. Пачынаўся д. дожскорміцы
жывёла
дохне.
||
зак.
здрхнуць,
тонка парыраваць чыю-н. думку.
джык. Драбнюткае насенне.
ДРАБОК, -бка, мн. -бю, -бкоў, м.
ДОСЫЦЬ, прысл. 1. У дастатковай меры. У здохне; здох, здохла / (пра многіх) падохнуць,
-не;
-дох,
-хла.
Крупінка якога-н. цвёрдага рэчыва. Д. салі.
калгасе ўсяго д. 2. (у спалучэнні з прыДОЧУХНА
гл.
дачка.
метнікам або прыслоўем). Паказвае на пэўДРАБЫ, -аў (разм.). 1. Рэбры, косці. У каную ступень чаго-н. Задача д. складаная. У
ДОШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1. роў адны д. 2. Унутраная алорная частка
пакоі д. утульна. 3. безас. у знач. вык. Выра- Плоскі з двух бакоў кавалак дрэва невялікай чаго-н.; каркас, касцяк. Замест хляеа драбы
таўшчыні, які атрымліваецца шляхам падоў- стаяць.
жае загад, патрабаванне. Д. пустых размоў.
ДОТ, дога, А/доце, мн. доты, -аў, м. Ска- жнай распілоўкі бервяна. Сасновыя дошкі. 2.
ДРАБЯЗА, -ы, ж., зб. 1. Розныя дробныя
рачэнне: даўгачасны агнявы пункт — куля- Школьная прылада, на якой пішуць мелам. 3. рэчы. У скрынцы знаходзілася ўсялякая д. 2.
Пласціна,
шгіта.
Мармуровая
д.
Грыфельная
д.
мётнае або артылерыйскае абароннае збудаШто-н. неістотнае, не вартае ўвагі. У параўШахматная д. Д. аб'яў. 0 Ад доппгі да дошкі нанні з гэтай падзеяй усё іншае ўяўлялася драванне.
ДОТЫК, -у, м. 1. Лёгкае дакрананне да (прачытаць, вывучыць) (разм.) — ад пачатку бязой.
чаго-н. Лднуць д. цгплай далоні. 2. Адно з пяці да канца. Ставіць m адну дошку каго з кім
ДРАБЯЗГОВЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які
асноўных знешніх пачуццяў — успрыманне (разм.) —прьфаўноўваць каго-н. да каго-н. || гтрыдас значэнне дробязям, глупству. Д. хараадчуванняў, якія ўзнікаюць пры дакрананні памянш. доппічжя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ктар. Драбязговая натура. 2. Нікчэмны, мада чаго-н. Непасрэдны д. || прым. дотыкавы, ж. || прым. дршкавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
лазначны. Д факт. Драбязговыя спрэчкі. || наз.
-ая, -ас.
ДРАБАВІК, -а, мн. -і, -оў, м Паляўнічая држбязговісць, -і, ж.
ДОЎБНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. Прылада для гладкаствольная стрэльба, якая страляе шрок ДРАБЯЗІЦЬ, -бяжу, -бяз'іш, -бяз'іць; -бяўбівання чаго-н., забою жывёлы i пад. Зама- там.
зім, бсзіцс, бязяць; незак. (разм.). Ісці дроб-
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нымі частымі крокамі. Ён драбязіў сваімі ка- раў. Курс драматургіі. 2. зб. Сукупнасць драматычных твораў. Руская класічная д. Д. Канроценькімі нагамі.
ДРАВЯНІСГЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца драта Крапівы. || прым. драмжтургічші, -ая,
з драўніны, падобны да драўніны. Дра- -ае.
ДРАМАТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зусш, -зуе;
вяністыя расліны. 2. перан. Нясмачны, цвёДРАПЁЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Драпежрды, як дрэва. Д. яблык. || наз. дроппстасць, -зуй; -заваны; зак. i незак., што. 1. Перарабіць (-рабляць) які-н. твор, надаючы яму ная жывёліна. Лясныя драпежнікі. 2. перан.
-і, ж. (да 2 знач.).
ДРАГА, -І, ДМ дразе, мн. -і, драг, ж. 1. форму драмы. Д. аповесць. 2. Узмацніць Дралежны (у 2 знач.) чалавек. 3. перан. Той,
Плывучая землечарпальная машына, забяспе- (-няць) драматызм, напружанасць чаго-н. хто нажываецца на абрабаванні каго-н., на
чаная абсталяваннем для прамыўкі вычарп- Рэжысёр драматызуе ролю старца. || наз. дра- раскрадванні грамадскага набытку. Ц ж.
дралежніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым.
нага ірунту, a таксама для паглыблення дна мітызадыя, -і, ж.
ДРАМАТЬІЗМ, -у, м. 1. Напружанасць драпежніцкі, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.).
рэк, азёр i пад. 2. Прылада для здабывання
ДРАПЁЖНІЦЮ, -ая, -ае. 1. гл. дралежнік.
жывёл i раслін, што жывуць на дне вадаёмаў. дзеяння, уласцівая драме. П'еса, поўная драматызму. 2. перан. Крайняя напружанасць, 2. перан. Шкодніцкі, заснаваны на асабістай
I прым. дражны, -ая, -ае.
выгадзе. Драпежніцкае высяканне лесу. ДраДРАГІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; цяжкасць становішча, абставін. Д. абставін.
-раваны; зак. i незак., што (спец.). 1.
ДРАМАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. драма. 2. пежніцкая лоўля рыбы.
ДРАПЁЖНІЦТВА, -а, н. 1. Спосаб існаПаглыбіць (паглыбляць) дно пры дапамозе Поўны драматызму. Драматынная развязка. Д.
драгі (у 1 знач.). 2. Здабыць (здабываць) выпадак. 3. Пра голас спевака: моцны, крыху вання драпежных жывёл (спец.). Ваўкі жыкарысныя выкапні з дапамогай драгі (у 1 рэзкі па тэмбру. Д. тэнар. || наз. дра- вуць драпежніцтвам. 2. перан. Характар дзеянняў, уласцівых драпежніку (у 2 i 3 знач.). Д
знач.). 3. Здабыць (здабьшаць) з марскога дна матычнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
ў лоўлі рыбы. 3. перан. Драпежніцкае (у 3
жывёя i расліны пры дапамозе драіі (у 2
ДРАМАЦЦА, дрэмлецца; безас; незак., знач.) вядзенне гаспадаркі, выкарыстанне
знач.).
каму. Аб стане дрымоты. Нешта дрэмлецца, ці чаго-н. драпежніцкім чынам. Лясное д.
ДРАГЎН, -а, мн. -ы, -аў, м. У царскай i не на дождж гэта.
ДРАПЕЖНЫ, -ая, -ае. 1. Пра жывёл: які
некаторых замежных арміях: вайсковец асоДРАМАЦЬ, драмлю, дрэмлеш, дрэмле;
бных часцей кавалерыі, здольных весці бой драмл; незак. 1. Знаходзіцца ў стане дрымоты. корміцца жывёламі. Д. звер. Драпежныя рыбы.
як у конным, так i ў спешаным страі. Эска- Прыпёрся да печы i дрэмле. 2. перан. Быць у 2. перан. Прагны, поўны імкнення авалодаць
кім-, чым-н., захапіць што-н., a таксама такі,
дрон драгунаў. || прым. драгунскі, -ая, -ае.
стане спакою, нерухомасці. Унутры драмалі што выражае такое імкненне. Драпежная наДРАЖДЖАВАЦЬ, -джую, -джуеш, -джуе; сілы. Ціха драмала Палессе.
тура. Д погляд. \\ наз. дршмжшсць, -і, ж.
-джуй; -джаваны; незак. (спец.). Апрацоўваць
ДРАНДУЛЁТ, -a, М -леце, мн. -ы, -аў, м.
ДРАШНА, -ы, мн. -ы, -пін, ж. Ранка на
корм дражджамі з мэтай павышэння яго за- (разм. жарт.). Стары, разбіты экіпаж, аўтаскуры, пашкоджанне ў выглядзе палоскі на
сваяльнасці. || наз. дріжджаваяне, -я, н.
мабіль i пад. Ці варта трэсціся на гэтым прадмеце, зробленыя чым-н. вострым (наДРАЖДЖАВЬІ гл. дрожджы.
драндулеце.
жом, кіпцюрамі i пад.). Глыбокая д. Ногі ў
ДРАЖНШДА, дражнюся, дражнішся,
ДРАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Блін з дранай драпінах ад іржэўніку. Д. на паліраваным
дражніцца; незак., з кім i без дап. 1. Злаваць, бульбы. Няма сманнейшай ежы, як дранікі са стале. \\ памянш. драдшжа, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
выводзіць чым-н. са спакойнага стану. Хло- смятанай.
-нак, ж.
пцы дражняцца з сабакамі. 2. Абяцаць, абна- ДРАНІЦА, -ы, ж. Toe, што i дранка. Дах з
ДРАШРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
дзейваць, але не выконваць. Ён толькі драніцы. | прым. дралЬшы, -ая, -ае.
-раваны; незак., каго-што. Абіваць, упрыгождражніцца.
ДРАНКА, -І, ДМ -НЦЫ, Ж., таксама зб. ваць якой-н. тканінай, збіраючы адзенне,
ДРАЖНІЦЬ, дражню, дражніш, дражніць; Тонкая драўляная дошчачка для крыцця даху тканіну ў прыгожыя складкі. Д. сцены. || зак.
незак. 1. каго (што). Злаваць, наўмысна ра- або для абівання сцен пад тынкоўку.
цдріігірімць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раздражняючы чым-н. Д. сабак. 2. што. УзбуДРАНКЎЛЯ, -і, мн. -і, -куль, ж. Буйны ваны. || звар. држпі|мшацшц -руюся, -руешся,
джаць, вьпслікаць якія-н. жаданні. Д. апетыт. шрот. Дранкулі рыхтуюць на мядзведзяў.
-руецца; зак. задраіогіржвііццж, -руюся, -руешСмачныя стравы дражнілі нос.
ДРАННАВАТЫ, -ая, -ае. He зусім дрэнны, ся, -руецца; -руйся. Ц^ наз. драпіроўжж, -і, ДМ
ДРАЖЗ, нескл., н. 1. Гатунак дробных кру-роўцы, ж. i дршгіржванне, -я, н.
глых цукерак. Шакаладнае д. 2. Лекавы прэ- але i нядобры. Драннаватае надвор 'e.
ДРАШРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, ж. 1. гл.
ДРАНЦВЁЦЬ,
-вею,
-вееш,
-вее;
незак.
парат у выглядзе такіх цукерак. Вітаміннае д.
драпіраваць. 2. Фіранка, тканіна, што спускаДРАЗДЗЯНЙ / ДРАЗДЗЯНЁ, -няці, мн. Траціць адчувальнасць; дзеравянець. Нага ецца шырокімі складкамі. || прым. драпіровачдранцвее. | зак. здранцвець; -вею, -вееш, -вее
-няты, -нят, н. Птушаня дразда.
/ адранцвець, -ею, -ееш, -ее. || наз. дранцвен- ны, -ая, -ае.^
ДРАЗДОВЫ гл. дрозд.
ДРАШРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Майне,
-я, н.
ДРАіЦЬ, драю, драіш, драіць; драй;
стар, які займаецца драпіроўкай (у 1 знач.). ||
ДРАНЫ,
-ая,
-ае.
1.
Зношаны,
падраны.
драены; незак., што (спец.). Чысціць, мыць,
ж. дртшроўшчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
націраць да бляску. Д. палубу. \ зак. надраіць, Драныя боты. 2. Здробнены на тарцы. Драныя
ДРАПРЫ, нескл., н. Toe, што парцьера.
аладкі.
-аю, -аіш, -аіць; -аены.
ДРАСЁН, -сну, м. Травяністая, звычайна
ДРАП,
-у,
м.
Тоўстая
тканіна
з
шэрсці,
з
ДРАКОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Казачнае
адналетняя, расліна сямейства грэчкавых. ||
якой
шыюць
верхняе
адзенне.
Паліто
з
драпу.
страшыдла ў выглядзе крылатага змея, які
прым. држсешвы, -ая, -ае. Сямейства драсёна-ая, -ае.
дыхае агнём, пажырае людзей i жывёлу. 2. || прым. држлаш,
вых (наз.).
1
ДРАПАК
,
-а,
мн.
-і,
-6ў,
м.
Спружыноўка,
Вялікая яшчарка, што жыве ў некаторых
ДРАТАВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
культыватар.
||
прым.
драпжчны,
-ая,
-ае.
трапічных краінах на дрэвах i можа лятаць. ||
ж. (разм.). Пяньковая або льняная пуга,
2
ДРАПАК
,
-а,
м.
У
выразе:
ддць
(здцаць)
прым. дракошвы, -ая, -ае.
крута звітая з трох столак (кожная з якіх з'яўкінуцца наўцёкі; уцячы.
ДРАКОНАЎСЫ, -ая, -ае (кніжн.). Крайне дралака (разм.) —
ляецца асобнай тоненькай вяровачкай). Па1
ДРАПАНЎЦЬ , -ну, -неш, -не; -нём, -ня- стухі i падпаскі гучна ляскалі дратаванкамі.
рэакцыйны, бязлітасны, жорсткі [ад старажытнагрэчаскага заканадаўца Дракона]. Дра- це, -нуць; -ш; зак. (разм.). Хутка ўцячы, даць
ДРАТАВАНЫ, -ая, -ае (разм.). Звіты з трох
драла. Драпануў у хмызняк i знік.
конаўскія законы. Драконаўскія меры.
тонкіх тугіх вяровачак (пра пугу). Дратаеаная
1
ДРАПАНЎЦІ» гл. дралаць .
ДРАЛА, у знач. вык. (разм.). Уцякаць,
пуга.
колькі сілы. Ускочыў ды д. Даць (задаць) драла ДРАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
ДРАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -та1. Мець уласцівасць дралаць. Кошка драпаец- ваны; незак., што (разм.)- 1. Таптаць, вытопт(пусціцца наўцёк).
ДРАМА, -Ы, МН. -Ы, драм, ж. 1. Род літа- ца, асцярожна. 2. Наносіць драпіны адзін ваць нагамі. Д. пасевы. 2. Пра каня: раніць
ратурных твораў, напісаных у дыялагічнай аднаму. 3. Скрэбціся лапамі, зубамі, шуканагу падковай другой нагі. |) зак. здратавжць,
форме без аўтарскай мовы i прызначаных для ючы магчымасці пранікнуць куды-н. Мышы -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны (да 1 знач.).
выканання акцёрамі на сцэне. 2. Літаратурны драпаюцца пад гшдлогай. Сабака драпаецца ў ДРАТВА, -Ы, Ж. Тоўстая насмоленая або
твор у дыялагічнай форме з сур'ёзным, але нс дзверы.
навошчаная нітка для шыцця абутку, конскай
ДРАПАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак., вупражы i пад. || прым. дратвенны, -ая, -ае.
гераічным зместам (у адрозненне ад камедыі i
трагедыі). 3. перан. Цяжкая падзея, перажы- каго-што. Рабіць драпіны чым-н. вострым,
ДРАЎНІНА, -ы, ж. 1. Цвёрдая частка
ванне, якое прыносіць маральныя пакуты. цвёрдым на якой-н. паверхні. || аднакр. дра- дрэва або кустовых раслін, што знаходзіцца
Душэўная д. \\ прым. драмжтьпны, -ая, -ае (да пануць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; пад карой. 2. зб. Бярвенне i іншыя лесама-н'і. || наз. драшшне, -я, н.
1 i 2 знач.).
тэрыялы. Нарыхтоўка драўніны. \\ прым. драўДРАМАТЎРГ, -а, мн. -і, -аў, м. ПісьменДРАПАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм. нінны, -ая, -ае / драўняны, -ая, -ае.
нік, які піша драматычныя творы.
пагард.). Паспешна адступаць, хутка бегчы
ДРАЎНЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. драўніна i
ДРАМАТУРГІЯ, -і, ж. 1. Драматычнае ма- наўцёкі. Немцы драпалі з-пад Курска аж пыл дрэва. 2. Які здабываецца э драўніны. Д
стацтва; тэорыя пабудовы драматычных тво- курэў.
спірт.
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д. (менш за адзінку). Няправільны д. (больш за
ДРОІДК» -а, мн. -і, -аў, м. Старадаўняя
адзінку). Дзесятковыя дробы. \\ прым. дцюбавы,кідальная зброя ў выгладзе кап'я на кароткім
-ая, -ас.
дрэўку.
ДРОБАТ, -у, М -баце, м. Дробны стук. БаДРУГ, -а, м. 1. Той, хто дружыць з кім-н.,
рабанны д.
блізкі сябар, прыяцель. Стары д. лепш за ноДРАФА, -Ы, МН. дрофы i (з лін. 2, 3, 4)
ДРОБНА... (а таксама драбнж...). Першая вых двух (з нар.). Сустрэча з другам. Зялёны д.
драфы, дроф, ж. Буйная стэпавая ітгушка з частка складаных слоў у знач. дробны, ужыв., (аб лесе). 2. каго-наго. Прыхільнік, абаронца
доўгай шыяй i моцнымі нагамі. Сямейства калі націск у другой частцы слова падае не на каго-н. Д. дзяцей. 3. Ужыв. як зварот да
дроф. || прым. драфшы, -ая, -ае.
першы склад, напр. дробнатаварны, дробна- блізкага чалавека, a таксама як ветлівы зварот
ДРАХЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Стана- буржуазны.
да таварыша, суседа ці сустрэчнага чалавека.
віцца драхлым. || зак. адрахлець, -ею, -ееш,
ДРОБНАБУРЖУАЗНЫ, -ая, -ае. Які мае Дапамажы, д. 4. дружж (разм). Клічная фо-ее / эдрахлець, -ею, -ееш, -ее. || наз. драх- адносіны
да дробнай буржуазіі, уласцівы ёй. рма звароту да каго-н. Дарагі дружа, спачуваю
ленне, -я, н.
Дробнабуржуазная ідэалогія. \\ наз. дробшбур- табе. 0 Друг дома — асоба, якая карыстаецца
ДРАХЛЫ, -ая, -ае. 1. Слабы, нядужы ад жужзнжсцц -і, ж.
сімпатыяй i сяброўскімі адносінамі ўсёй
старасці. Д. стары. 2. Які стаў трухлявым ад
ДРОБНАКАЛІБЕРНЫ, -ая, -ае. Не- сям'і. Будзь другам (разм.) — зварот, які вычасу, ператварыўся ў пацяруху (аб прадметах). вялікага, менш звычайнага калібру. Дробна- казвае шчырую просьбу.
Д. пень. || наз. драхлясць, -і, ж.
ДРУГАГОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Вучань
каліберная вінтоўка.
ДРАХМА, -Ы, МН. -Ы, драхм / -аў, ж. 1.
ДРОБНАМАЯНТКОВЫ, -ая, -ае. Пра два- або студэнт, які застаўся ў тым жа класе на
Сярэбраная манета ў старажытнай Грэцыі, a
другі год. || ж. другагодніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
таксама грашовая адзінка ў сучаснай Грэцыі. ран: які валодаў невялікім маёнткам. ДробнаДРУГАГОДНІЦТВА, -а, н. Знаходжанне
2. Адзінка алтэкарскай вагі (роўная 3,73 г), маянтковае дваранства.
ДРОБНАТАВАРНЫ, -ая, -ае. Які нале- другі год у тым жа класе, на тым жа курсе з
што існавала да ўвядзення метрычнай
жыць, уласцівы дробным вытворцам, эка- прычыны непаспяховасці.
сістэмы мер.
ДРУГАКЛАСНІК, -а, мн% -і, -аў, м. Вучань
ДРАЦІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. (разм). Ка- намічна маламоцны, незаможны. Дробната- другога класа. || ж. друпйшасніца,
-ы, мн. -ы,
варная гаспадарка.
валак дроту. Прабу нагу на драціну.
ДРОБНАЎЛАСНІЦЮ, -ая, -ае. Які нале- -ніц.
ДРАЦЦА, дзяруся, дзярэшся, дзярэцца;
ДРУГАРАДНЫ, -ая, -ае. 1. He асноўны, не
дзяромся, дзерадеся, дзяруцца; дзярыся; не- жыць, уласцівы дробным уласнікам. Дробнасамы важны. Другараднае пытанне. 2. He лезак. 1. Наносіць каму-н. драпіны кіпцюрамі. ўласніцкія інтарэсы.
ДРОБНЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца з не- пшы, такі, якіх многа. Д. пісьменнік. \\ наз.
Мама, Наташка дзярэцца. 2.
Мець
уласцівасць драпаць адзін аднаго. Каты дзя- вялікіх па велічыні аднародных часцінак. Д другараднасць, -і, ж.
ДРУГАРАЗОВЫ, -ая, -ае. Паўгорны. Друруцца- 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Раздзірацца на дождж. Д. пясок. 2. Нязначны па велічыні,
кавалкі, шматкі. Папера лёгка дзярэцца. 4. (7 i памеру, вартасці. Дробная жывёла. Д. почырк. гаразовае паведамленне.
ДРУГАРАЗРАДНЫ, -ая, -ае. Другога ра2 ас. не ўжыв.). Станавіцца непрыгодным. Па Дробныя грошы. 3. Невялікі, маламоцны i матакой дарозе абутак хутка дзярэцца. 5. ( 7 / 2лазначны ў эканамічных i грамадскіх зраду, пасрэдны. Д. рэстаран.
ДРЎГАСНЫ, -ая, -ае. 1. Вытворны, не зыас. не ўжыв.). Знімацца, адставаць ад драў- адносінах. Дробная гаспадарка. Д. вытворца.
ніны. Дзяры лыка пакуль дзярэцца (прыказка). 4. Неістотны, які не мае вялікага значэння. ходны; які з'яўляецца другой, пазнейшай стуДІ^РАЦЬ, дзяру, дзярэш, дзярэ; дзяром, дзе- Дробныя факты. 5. перан. Мізэрны, нікчэ- пенню ў развіцці чаго-н. Д. прадукт. Другараце, дзяруць; драў, драла; дзяры; драны; не- мны, нізкі. Дробныя інтарэсы. Дробная душа. ||сныя спірты. 2. Пабочны, не асноўны. Другасныя палавыя адзнакі. || наз. другіснасць, -і, ж.
зак. 1. што. Раздзіраць на часткі, на шматкі. наз. дробнАСць, -і, ж. (да 2, 4 i 5 знач.)
ДРОБЯЗНЫ, -ая, -ае. 1. Які надае вялікае
ДРУГАЧАРГОВЫ, -ая, -ае. Які адносіцца
Д. паперу. 2. што. Зношваць (адзенне, абутак)
да дзірак. Д. вопратку. 3. што. Аддзяляць, значэнне пусцякам, дробязі. Д. чалавек. 2. да другой чаргі, менш важны. Другачарговыя
знімаць. Д. скуру з авечкі. Д. лыка. 4. што. Нязначны, неістотны. Д. факт. Дробязныя гцузы. Другачарговая справа. || наз. другачжрговасць, -і, ж.
Выдзіраць з карэннем, адрываць. Д. мох. 5. спрэчкі. || наз. дробязнасць, -і, ж.
ДРОБЯЗЬ, -і, ж. 1. зб. Прадметы малой
ДРУГІ, -ая, -óe. 1. Ліч. парадк. к два. Д
што. Драпаць (аб прыладах, інструментах).
Брытва дзярэ. Сухая лыжка pom дзярэ (пры- велічыні; дробны тавар. Прадавалася розная год. Д. na парадку. Другога мая. 2. He такі,
казка). б. каго (што). Забіваць, разрываць д.: іголкі, ніткі, напарсткі, аплікі. 2. зб. Жы- інакшы, непадобны да гэтага або ранейшага.
каго-н. (аб драпежніках). Каршун дзярэ ку- выя істоты дробнага памеру. Добрая рыба не Зусім д. голас. 3. Паўторны. Д. прыезд. 4.
раня. 7. што. Раздражняць, выклікаШ» непры- бралася, клявала адна д. 3. зб. Дробныя Ужыв. пры супрацьстаўленні. Аднаму чалавеку
емнае адчуванне (разм.). Перац дзярэ горла. 8. грошы, манеты. У кішэні пазвоньвала д. 4. весела, a другому сумна. Адзін большы, д. мешто. Раздрабняць таркай. Д. бульбу. 9. што. ІІІто-н. не маючае істотнага значэння; пус- ншы. 5. He галоўны па значэнню, другараАчышчаць зерне ад шалупіння, рабіць з зерня цяк. Гэта д.
дны. На другіх ролях. Другая скрыпка. 6. Які
ДРОВЫ, дроў, дрывам. Распілаваныя i па- замяняе першага, сапраўднага. У яго цяпер д.
крупы. 10. Дорага прасіць, браць за што-н.
(разм.). 0 Драць горла (глотку) (разм. колатыя дрэвы, якія ідуць на паліва. Сухія д. бацька. 7. He гэты, іншы. Другім разам. 8.
груб.) — моцна гаварыць, крычаць, спяваць. Калоць д. 0 Наламаць дроў (разм.) — нарабіць займ. неазнан. Які-н. іншы. Д. дзякаваў бы, a
Драць жазлы (разм.) — ванітаваць. Драць нос памылак, недарэчнасцей. Хто ў лес, хто пж ты не задаволены. 9. другая, -ой. Які
(разм. неадабр.) — задавацца, трымаць сябе дровы (прыказка) — нязладжана, ^разброд. || атрымліваецца дзяленнем на два. Другая чавысакамерна. || зак. задраць, -дзяру, -дзярэш, ласк. дроўцы, -аў. || прым. дрывяны, -ая, -óe. стка. Адна другая (наз.: палавіна). 10. другое,
-дзярэ; -дзяром, -дзераце, -дзяруць; -драў, Д. склад. Дрывяная павець. Дрывяное ацяплен- -ога, н. Страва, якая падаецца пасля першай.
-рала; -дзяры| -драны ^да 6 знач.), задзерці; не.
На деугое падалі мананку. 11. другі, -ога, мн.
-дзяру, -дзярэш, -дзярэ; -дзярюм, -дзераце,
ДРОГЫ, -ая, -ае. Такі, які трасецца, a так- -'ія, -ix, м. Хтосьці іншы, не сам. Сам не гам
-дзяруць; -дзёр; -дзерла; -дзяры; -дзёрты (да сама які выклікае ўздрыгванне. Дрогкія ка- i другому не дам (з нар.).
6 знач.), садраць, здзяру, здзярэш, здзярэ; лёсы. Дрогкая дарога. Дрогка (прысл.) ехаць. ||
ДРУЖАЛІОБНЫ, -ая, -ае. Па-сяброўску
здзяром, здзераце, здзяруць; садраў, -рала; наз. дротасць, -і, ж.
настроены. Дружалюбна (прысл.) гутарылі
здзяры; садраны (да 3, 8, 9 i 10 знач.^ /
ДРОЖДЖЫ, дражджэй. Рэчыва з мікра- ўдваіх. | наз. дружялюбнасць, -і, ж.
здзерці, здзяру, здзярэш, здзярэ; здзяром, скапічных грыбкоў, якое выклікае браджэнне.
ДРЎЖЬА, -ы, ж. Блізкія адносіны, засназдзераде, здзяруць; здзёр, здзерла, здзяры; Піўныя д. 0 Як ші дражджах (разм.) — вельмі ваныя на ўзаемным давер'і, павазе, супольздзёрты (да 3, 8, 9 i 10 знач.)хутка (расці, паднімацца). || прым. дріжджівы, насці інтарэсаў. Даўняя д. Д. народаў. 0 He ў
службу, ж ў дружбу (разм.) — не па абавязку,
деАЦЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Назва -ая, -óe.
ДРОЖКІ, -жак. Лёгкі адкрыты рысорны a па сяброўскіх адносінах.
лічынкі жука-шчаўкуна, шкодніка сельскагаспадарчых i дзікарослых раслін. Д. жыве ў экіпаж. Бегавыя д. \\ прым. дрожачны, -ая, -ае. ДРУЖБАК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.).
глебе.
Блізкі, шчыры сябар. Сяргей з Рыгорам даўнія
ДРОЗД, дразда, мн. дразды, драздоў, м. ЛяДРАЦЯНЫа/і. дрот.
сная пеўчая птушка атрада вераб'іных. Чорны дружбакі. || прым. дружбжцкі, -ая, -ае (разм.).
ДРАЧ, драча, мн. драчы, -оў, м. Невялікая д. 0 Даць драада (разм.) — 1) вызначыцца
ДРЎЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
лугавая птушка з скрыпучым, прарэзлівым хвацкасцю, зухаватасцю ў танцах, гульнях; 2) Сяброўка маладой у час вясельнага абраду.
крыкам; дзяркач. Утраве гучна адазваўся д. адчытаць, вылаяць каго-н. за што-н. || прым. Праксэда была за дружку ў Тэклі.
ДРАЧОНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Тос, што i драздовы, -ая, -ае. Сямейства драздовых
ДРЎЖНЫ, -ая, -ае. 1. Звязаны дружбай,
дранік.
(наз.).
узаемнай дапамогай, выручкай. Д. калектыў.
1
ДРОБ , -у, мн. -ы, -аў, м. Кавалачак
ДРОТ, дроту, М дроце, мн. драты, дратоў, Дружная сям 'я. 2. Які адбываецца адначасова,
чаго-н. Д. цукру.
м. Металічны выраб у выглядзе гібкай ніці. сумесна, бурна. Д. смех. Дружныя апладысмеДРОБ , -у, мн. -ы, -аў, м. Лік, які прад- Медны д. Калючы д. \\ памянш. дроцік, -у, м. \\нты. Дружная вясна. Дружна (прысл.) ўзяцца
стаўлены ў выглядзе частак адзінкі. Правільны прым. драцяны, -ая, -óe.
за работу. || наз. дружшсць, -і, ж.
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ДРУЖЬІНА, -ы, мн. -ы, -жын, ж. 1. УзДРУШЛЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Кухонная
броены атрад пры князю ў старажытнай Русі. пасуда ў выглядзе каўша з дзірачкамі для праКняжацкая д. 2. Добраахвотнае аб'яднанне цэджвання вадкасці, прамывання чаго-н. 2.
людзей, створанае з якой-н. мэтай. Піянер- Ручны інструмент для прабівання невялікіх
ская д. Пажарная д. O Народшя дружына — дзірак у метале i інш.
ДРЬІНКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
добраахвотная арганізацыя, якая дапамагае
ДРЫВАКОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Той, хто
міліцыі ў ахове грамадскага парадку. || прым. наймаецца калоць дровы. 2. Цяжкая з кліна- (разм.). Няўмела іграць на музычным інструдружынны, -ая, -ае. Д эпас.
падобным лязом сякера для колкі дроў; ка- менце. Д. на гітары. || наз. дрынжшше, -я, н.
ДРЬІПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
ДРУЖЬІННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто лун.
з'яўляецца членам дружыны. Дружыннікі
ДРЫВАСЁК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто Ісці, дробна i часта ступаючы. Па сцежцы
князя Ігара. Дружыннікі сачылі за парадкам у сячэ лес на дровы, займаецца нарыхтоўкай дрыпаў нізенькі чалавечак.
ДРЗВА, -а, мн. -ы, дрэў, н. 1. Шматтадовая
парку. || ж. дружынніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
дроў.
ДРУЖЬІЦЬ, дружу, дружыш, дружыць; неДРЫВОТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Павець для расліна з цвёрдым ствалом i галінамі, якія
ўтвараюць крону. Лісцевыя дрэвы. Хвойныя
зак. 1. з кім i без дап. Быць у дружбе з кім-н., дроў. Дровы знаходзіліся ў дрывотніку.
дрэвы. 2. толькі адз. Матзрыял з такой расябраваць. Хлопцы дружаць з самага маленДРЫВОТНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Toe, ІІГГО i
сліны, які ідзе на будаўніцтва, розныя выства. 2. перан., з чым. Любіць што-н., быць дрывотнік.
рабы; драўніна. Разьба na дрэве. Мэбля з чыраматарам чаго-н. Д з кнігай. Д. са спортам.
ДРЫВЯНЬІ гл. дровы.
вонага дрэва. O Радаслоўнае дрэва — радаДРУЗ, друзу, м. Раздробленае каменне, цэДРЫГ, выкл. у знач. вык. (разм.)- Ужыв. у слоўная табліца ў выглядзе дрэва, якая пакагла, якія ўжываюцца для дарожных або бу- значэнні дзеясловаў дрыгаць i дрыгануць. звае разгалінаванне роду, сям'і. 0 За дрэвамі
даўнічых работ. Машыны вазілі цагляны д. || Жарабя д. нагой.
не бачыць лесу (неадабр.) — звяртаючы ўвагу
прым. друзавы, -ая, -ае.
ДРЫГАВІЧЬІ, -оў (гіст.). Адно з племян- на дробязі, забываць пра галоўнае. || памянш.
ДРЎЗАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. ных усходнеславянскіх аб'яднанняў, якое па- дрэўца, -а, мн. -ы, -аў.
Маленькі асколак чаго-н. разбітага. Разбіць на зней разам з крывічамі i радзімічамі ўвайшло
ДРЭВА... Першая частка складаных слоў,
друзачкі (разбіць на дробныя часцінкі).
ў склад беларускай народнасці.
якая па значэнню адпавядае слову дрэва,
ДРЎЗЛЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены пруткасці,
ДРЫГАТЛІВЫ, -ая, -ае. Які ўздрыгвае, напр. дрэваапрацоўка, дрэванасаджэнне.
рыхлы, вялы. Друзлыя мышцы. Друзлае цела. || дрыжыць; трапяткі. Дрыгатлівыя зарніцы.
ДРЭВААПРАЦОВАЧНЫ, -ая, -ае. Які
наз. друзласць, -і, ж.
ДРЬІГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., чым адносіцца да выпрацоўкі вырабаў з дрэва (у 2
ДРЎЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; друз, -зла; (разм.)- Рабіць рэзкія адрывістыя рухі (пера- знач.). Дрэваапрацовачныя работы.
-ні; незак. (разм.)- Станавіцца друзлым. Мы- важна нагамі). || аднакр. дрыгн^ць, -ну, -неш,
ДРЭВААПРАЦОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў,
шцы пачалі д. Скура друзне. || зак. адрузнуць, -не; -ні i дрыпшуць, -ну,^ -неш, -не; -нём, м. Рабочы, спецыяліст па апрацоўцы дрэва (у
2 знач.).
-ну, -неш, -не; адруз, -зла; -ні.
-няце, -нуць; -н'і. || наз. дрыпшне, -я, н.
ДРЭВАНАСАДЖ^ННЕ, -я, н. 1. Пасадка
ДРУК1, друку, м. 1. Працэс публікацыі i
ДРЫГВА, -ы, ж. Багністае топкае месца.
выпуск у свет разнастайнай друкаванай праНепраходная д. || прым. дрыгвашсты, -ая, -ае. дрэў. 2. звычайна мн. Пасаджаныя дрэвы.
Трэба ахоўваць дрэванасаджэнні.
дукцыі (кніг, часопісаў, артыкулаў, малюнкаў Д. бераг возера.
ДРЭВАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны па
i пад.). Кніга яшчэ ў друку. 2. Спосаб друкаДРЫГОТКА, -і, ДМ -тцы, ж. (разм.). Дрывання. Высокі д. Глыбокі д. Плоскі д. 3. Галіна жыкі, хваляванне ад страху i пад. Д. ахапіла форме на дрэва. Д папаратнік.
ДРЭВАСТОЙ, -ю, м., зб. Сукупнасць дрэў,
вытворчасці, якая друкуе творы; выдавецкая i цела. Нервовая д. || прым. дрыготкі, -ая, -ае. Д.
што ўтвараюць лес або ўчастак лесу. || прым.
друкарская справа. Работнікі друку. 4. Знешні голас.
выгляд надрукаванага (асаблівасці шрыфту,
ДРЫЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жым, дрэвастойны^-ая, -ае.
ДРЭДНОУТ, -а, М -ноўце, мн. -ы, -аў, м.
характар ілюстравання). Уборысты д. Каля- -жыце, -жаць; -жы; незак. 1. Трэсціся, каровы д. 5. Сукупнасць друкаваных, звычайна лаціцца (ад выбухаў i пад.). Шыбы дрыжаць. Вялікі браняносец, папярэднік сучаснага
перыядычных выданняў; прэса. Перыядычны Зямля дрыжыць пад нагамі. 2. Быць ахопле- лінейнага карабля. || прым. дрэдноўтны, -ая,
д. Замежны д.
ным дрыжыкамі. Д. ad холаду. Рукі дрыжаць. -ае.
ДРЭЙФ, -у, м. Адхіленне судна, самалёта ў
ДРУК2, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.)- Сукаватая 3. (7 / 2 ас. не ўжыв). Гучаць перарывіста,
палка. Мужчыны беглі з друкамі. || памянш. няроўна. Голас дрыжыць. 4. Мільгаць, трым- час руху ад курсу пад уздзеяннем ветру або
дручок, -чка, мн. -чю, -чкоў, м.
цець. Зоркі дрыжаць у небе. 5. перан., за каго- цячэння, a таксама рух ільдоў, якія нясе цяДРУКАВАНЫ, -ая, -ае, у знач. прым. 1. што i nad кім-чым. Ахоўваць, баючыся за чэнне. Д айсбергаў. O Легчы ў дрэйф — расЗроблены друкаваным спосабам; не ру- каго-, што-н., за захаванасць чаго-н. Д. за ставіць парусы так, каб судна заставалася на
капісны. Друкаваная кніга. 2. Які мае форму сваё дзіця. Д. над кожнай капейкай (за ко- месцы. Зняцца з дрэйфу — пачаць рух,
друкаванага. Друкаваныя літары. 3. Змешчаны жную капейку). б. перан., перад кім-чым. Ба- змяніўшы расстаноўку парусоў пасля таго, як
ў друку. Друкаваныя варыянты верша. O Дру- яцца каго-, чаго-н. Д. перад самадурам. | наз. судна ляжала ў дрэйфе. || прым. дрэйфавы,
жаваяы аркуш — друкаваны адбітак на адным дрыжанне, -я, н. \\ прым. дрыжальны, -ая, -ае. -ая, -ае.
ДРЭЙФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе; -фуй;
баку папяровага стандартнага аркуша як адзі- Д параліч.
1. Быць у дрэйфе, рухацца пад уздзеяннка вымярэння аб'ёму кнігі. 0 Друкаванае
ДРЫЖАЧЫ, -ая, -ае. Які дрыжыць. Дры- незак.
нем ветру або плыні (пра льды, судны i пад.).
слова — тое, што надрукавана.
жачыя рукі. Д. голас.
Карабель дрэйфуе. 2. безас. Зносіць з месца
ДРУКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -куецца;
ДРЫЖЫЮ, -аў. Частае сутаргавае ўздры-куйся; незак. Змяшчаць свае творы ў друка- гванне цела (ад холаду, хваравітага стану i ветрам або плынню (судна, якое стаіць на
якары). Карвет пачало д. да берага.
ваных выданнях. Ён друкуецца з 80-х гадоў. \\ пад.). Д. бяруць. Удрыжыкі кідае.
ДРЭЙФАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. дрэйф. 2. Які
зак. надрукааацца, -куюся, -куешся, -куецца;
ДРЫЗІНА, -ы, ж. Механічная чыгуначная выклікае дрэйф. Дрэйфавая плынь.
-куйся.
машына, якая рухаецца па рэйках уручную
ДРЗЙФІЦЬ, -флю, -фіш, -фіць; незак.
ДРУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; або з дапамогай рухавіка. || прым. дрызшны, (разм.)- Паддавацца пачуццю страху, адсту-каваны; незак., што. 1. Адціскаць з друкава-ая, -ае.
паць перад цяжкасцямі. He трэба д. —усё бунага набору, з клішэ, узнаўляць з негатыва i
ДРЫЛЬ, -я, мн. -і, -ёў, м. Інструмент для дзе добра. || зак. здрэйфіць, -флю, -фіш, -фіць.
пад. 2. Змяшчаць у якім-н. выданні. Ц. арты- свідравання дзірак у метале, дрэве i пад.
ДРЭНАК, -у, м. 1. Асушэнне глебы пры
кулы ўчасопісе. \\ зак. надрукшць, -кую, -ку- Электрычны д. \\ прым. дрыльны, -ая, -ае.
даламозе сістэмы траншэй ці труб, a таксама
еш, -куе; -куй; -каваны. || наз. друкжвашіе, -я,
ДРЫЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй; сама сістэма такіх траншэй, труб. Д балота.
н.
-ляваны; незак., што. Свідраваць пры дапа- 2. Вывядзенне з раны гною, вадкасці з дапаДРУКАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Работнік дру- мозе дрыля.
могай спецыяльнай трубкі або марлевых пакарскай справы, паліграфічнай прамыслоДРЫМОТА, -ы, ДМ -моце, ж. Паўсон; лосак. Д раны. 3. Гумавая ці шкляная трубка
васці.
стан, пры якім хіліць на сон. Агарнула д. \\ 3 адтулінамі, якая ўводзіцца ў рану для адтоку
ДРУКАРНЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. Прадпрые- прым. дрымотны, -ая, -ае. Д. стан.
гною, вадкасці. Увесці д. \\ прым. дрэнажны,
мства, у якім друкуюцца кнігі, газеты i іншыя
ДРЫМЎЧЫ, -ая, -ае. Густы, глухі, цяжка-ая, -ае. Дрэнажная канава. Дрэнажная трубвыданні.
праходны (пра лес). Д бор цягнуў адвечную ка.
ДРУКАРСЮ, -ая, -ае. Які служыць для песню.
ДРЗННЫ, -ая, -ае; у знач. выш. i найвыш.
друкавання, ддя друку. Друкарская машына.
ДРЫНДЎШКА, -і, ДМ -душцы, мн. -і, ст. ужыв. горш, горшы, найгорш, найгоршы.
Д. цэх. Д. знак. || наз. друкарства, -а, н.
-шак, ж. (разм.)- 1. Частушка, прыпеўка.
1. Пазбаўлены станоўчых якасцей, нездавальСвяточную цішыню парушалі вясёлыя дрын- няючы, не такі, як трэба; проціл. добры. ДрэнДРЎКІ, -аў (разм.)- Прыстасаванне ў выглядзе сукаватых слупоў для сушкі вікі, га- душкі. 2. Якая-н. драбніца, цацка, бразготка. ныя прадукты. Д. почырк. Дрэннае надвор'е.
На падлозе валяліся розныя дрындушкі.
роху i інш.; астражыны.
Дрэннае абсталяванне. Д гаспадар. Дрэнныя
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jjyrA, -'i, ДМ дузе, мн. дуті /' (з ліч. 2, 3, 4)
ДУБІЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Памяшкандугі, дут, ж. 1. Частка конскай вупражы з санс, дзе дубяць шкуры.
ДУБІЛЬШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- гнутага тонкага ствала дрэва, якая змацоўвае
аглоблі з хамутом. 3 дугі аглоблі не зробіш. Саяліст па дубленню шкур.
ДУБІНА, -ы, мн. -ы, -Сін, ж. 1. Тоўстая, гнуць у дугу (перан.: прымусіць быць пасуседзі. Дрэннае здароўе. Дрэнна (прысл.) ля- звычайна дубовая палка. 2. перан. Пра тупога, корлівым). Бровы дугой. Спіна дугой. 2. Частка
жыць што-н. (дрэнна прыбрана, можна неразумнага чалавека (разм. лаянк.). || па- акружнасці або што-н. іншае, што мае форму
ўкрасці). Здарылася найгоршае (наз.) з усяго, мянш. дубшкж, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. крывой выгнутай лініі. Апісаць цыркулем дугу.
што можна было чакаць. 2. Заганны з мараль- (да 1 знач.) / дубшжчкж, -і, ДМ -чцы, мн. -і, Цячэнне ракі ўтварыла дугу. 3. Токапрыёмнік
нага боку; здатны на кепскія ўчынкі. Д. ўчы- -чах, ж. (да 1 знач.).
на трамвайных вагонах (разм.). Іскрыла транак. Дрэнныя паводзіны. Д. чалавек. 3. НеддДУБШКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1. мвайная д. O Электрычнаі дуга (спец.) —
сгатковы, малы. Дрэнныя даходы. Дрэнная 2/і. дубіна. 2. Тоўстая палка. Тумавая д. (каро- злектрычны разрад у газе ў выглядзе яркага
ўцеха. 4. Неспрыяльны, які не прадвяшчае ткая палка з цвёрдай гумы). Палітыка вялікай плазменнага шнура. || памянш. дужка, ;і, ЦМ
нічога добрага. Дрэннае прадчуванне. Дрэнныя дубінкі (перан.: палітыка грубай сілы).
-жцы, мн. -і, -жак, ж. || прым. дупш, -ая,
аналізы крыві. 5. дрэнна каму, у знач. вык. Пра ДУБІЦЬ, дублю, дубіш, дубіць; дублёны; -ос.
хваравіты або цяжкі душэўны стан. Хвораму незак., што. Апрацоўваць (шкуру, футра) у
ДУГАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае форму
сення дрэнна. Дрэнна на душы. 6. дрэнна, асобых растворах. Д. шкуры. || зак. вцдўбіць, дугі (у 2 знач.). Д. мост.
нескл.у н. Адэнака (у 4 знач.), якая абазначае -блю, -біш, -біць; -блены. || наз. дубленне, -я,
ДУДА, -ы, ДА/дудзе, мн. дуды i (з ліч. 2, 3,
ніжэйшую ацэнку ведаў.
н. | прым. ду&лыіы, -ая, -ае. Д. цэх. Дубільная 4) дуды, дуд, ж. Духавы народны ксузычны
ДРЭНЬ, дрэні, ж. (разм.). 1. зб. Розныя вытеорчасць. Дубільныя рэчывы.
інструмент з дзвюх i больш трубак, устаўленепрыгодныя рэчы, хлам. Поўныя кішэні ўсяДУБКА, прыся. На заднія ногі (са словамі ных у скураны мяшок, які надзімаецца праз
кай дрэні. 2. Што-н. нядобрае, непрыемнае. «стаць», «станавіцца»; пра коней, мядзве- трубку; валынка. Іграць на оудзе. 0 Дзьмуць у
Усю ноч нейкая д. снілася. 3. у знач. вык. Пра дзяў). Конь стаў д.
сваю дуду (разм. неадабр.) — гнуць сваё. I
каго-, што-н. кепскае, нікчэмнае. Надвор'е —
ДЎБЛЕНЫ, -ая, -ае. Выраблены дублен- дуды вобземлю (разм.) — аб канчатковай рад. Токар з яго — д.
звязцы чаго-н. || прым. дудачны, -ая, -ае.
нем. Дубленыя шкуры.
ДРЭСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
ДУДАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Музыка, які
ДУБЛЁТ, -a, М -леце, мн. -ы, -аў, м. 1.
-раваны; незак., каго (што). Прывучаць жы- Другі экзэмпляр якой-н. рэчы. Д. кнігі ў іграе на дудзе. Пайшлі дудары i песню павялі.
вёл да выканання якіх-н. дзеянняў. Д. ты- бібліятэцы. 2. Два выстралы запар па адной Д. дудару дарэмна іграе.
граў. Д. сабак. || зак. выдрэсіраваць, -рую, -ру- цэлі з двухствольнага ружжа (спец.). || прым.
ДУЦЗЁЦЬ, дуджучдудзіш, дудзіць; дудзім,
еш, -рус; -руй; -раваны. || наз. дрэсіроўкя, -і, дублетны, -ая, -ае.
дудзіце, дудзяць; дудзі; незак. 1. Іграць на дуДМ -роўцы, ж.
ДУБЛЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. дзе. 2. Утвараць нудныя, цягучыя гукі. Д. nad
ДРЭСІРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, (разм.). Дублены кажух, пашыты ў талію. || HOC. 3. перан. Надаедліва, аднастайна паўтахто займаецца дрэсіроўкай. Д. звяроў. \\ ж. прым. дубленжчны, -ая, -ае.
раць адно i тое ж (разм.). Кожны вечар бацькі
дрэсіроўшчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц. I прым.
ДУБЛЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Той, хто дудзелі яму, каб жаніўся. || наз. дудзенне, -я, н.
дрэсіроўшчыцкі, -ая, -ае.
ДЎДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
дубліруе каго-, што-н. Завод-d. Артыст-д. Д.
ДРЗЎКА, -а, мн. -і, -аў, н. Выструганая па- касманаўта. 2. У спорце: другі састаў кама- Музычны інструмент з трыснягу або з дрэва ў
лка, да якой прымацоўваецца сцяг. || прым. нды, які з'яўляецца рэзервам для асноўнага выглядзе трубкі з дзірачкамі. Даносіліся перадрэўкавы, -ая, -ае.
саставу. Дублёры перамаглі з лікам 1:0. || ж. ду- лівы дудкі. Скакаць пад чьйо-н. дудку (перан.:
ДРЗЎНЫ, -ая, -ае. Які здабываецца з блёркж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (да 1 знач.). ва ўсім падпарадкоўвацца каму-н.). 2. Крудрэва. Дрэўная смала.
глае, звычайна пустое ўнутры сця&іо чаго-н.
|| прым. дублёрскі, -ая, -ае.
ДУАЛІЗМ, -у, м. Філасофскі кірунак, які,
ДУБЛІКАТ, -а, М -каце, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Дудкі чароту. || памянш. дуддчка, -і,
у супрацьлегласць манізму, прызнае ў аснове Другі экзэмпляр дакумента, які мае аднолька- ДМ -чіхы, мн. -і, -чак, ж. || прым. дудячны,
свету два незалежныя i раўналраўныя пачаткі: вую сілу з арыііналам. Д. атэстата. || прым. -ая, -ае.
матзрьпо i дух. Ц прым. дуалкплны, -ая, -ае. дубліжвпш, -ая, -ае.
ДУДКАВАТЫ, -ая, -ае. Падобны на дудку:
ДЎБ, -а i' -у, мн. дубы, -оў, м. 1. -а. Буйное
ДУБЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; доўгі, круглы i пусты ўнутры. Дудкаватае
ліставое дрэва сямейства букавых з цвёрдай -раваны; незак., каго-што. 1. Рабіць што-н. сцябло.
драўнінай i пладамі-жалудамі. Д. галлё распус- падобнае паралельна з другім. Д. работу. Д.
ДЎДКІ, выкл. (разм.)- Вокліч, які азначае
ціў. 2. -у, толькі адз. Драўніна гэтага дрэва. касманаўта. 2. Замяняць моўную частку гука- адмаўленне ад чаго-н., нязгоду з чым-н. He,
Бочка з дубу. 0 Дубі даць (разм.) — памерці. вога кінафільма перакладам на іншую мову. брат, д.! He ўгаворыш.
| памянш.-ласк. дубок, -бка, мн. -бю, -бкоў, м. Д фільм. || зак. прадубгіраваць, -рую, -руеш,
ДУДЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нвзак. (разм.).
(да 1 знач.) i дубочаж, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. -рУеі -руй; -раваны (да 1 знач.). || наз. дубліЦіха, спакойна размаўляць. Сядзяць сабе ба(да 1 знач.). || прым. дубовы, -ая, -ае.
равшше, -я, н. i дубляж, -у, м. (да 2 знач.; булькі, дудукаюць. || наз. дудукжнне, -я, н.
ДУБАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Тупы, няке- спец.).
ДУЖ. Ужыв. ў выразе: як дуж — колькі
млівы, нявыхаваны. Д. хлопец. || наз. дуДУБЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (спсц.). 1. Паў- ёсць сілы, колькі змогі стае. Нясе як дуж.
бавжтасць, -і, ж.
торная здымка эпізоду ў фільме. Зняць тры
ДЎЖА, прысл. (абл.)- Надта, вельмі,
ДУБАЛЬТОВЫ, -ая, -ае (разм). 1. Па- дублі. 2. У спорце: друтая, дубліруючая кама- надзвычай. Д. шкада хлопца. Ён быў д. здзіўдвойны. Дубальтовыя рамы. 2. Які мае два цда спартыўнага калектыву, якая служыць рэ- лены.
ствалы (пра ружжо).
зервам для асноўнага саставу (разм.)- Д выйДЎЖАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.,
ДУБАЛЫЬЎКА, -І, ДМ -тоўцы, мн. -і, граў з лікам 3:1. | прым. дублевы, -ая, -ае.
з кім (разм.). Мерацца сілай, барюцца. Хлопцы
-товак, ж. Двухствольнае паляўнічае ружжо.
ДУБНЙК, -у, м., зб. Малады дубовы лес. збіраюцца i пачынаюць д. \\ наз. дужанне, -я, н.
Тульская д.
На змену старым дрэвам падымаўся малады д. ДЎЯСКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. 1.
ДУБАСІЦЬ, -amy, -асіш, -асіць; незак.
ДУБОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. дуб. 2. перан. гл. дута. 2. Знак прыпынку або матэматычны
(разм.). 1. каго (штпо). Жорстка, бязлітасна Цвёрды, не прыдатны да яды (разм.). Дубовыя знак у вытядзе вертыкальнай рысы (прамой,
біць. Яго ўжо не раз дубасілі за гшкражу. 2. naяблыкі. 3. перан. Грубы, нязірабны, тупы закрутленай, фігурнай). Круглыя дужкі. Квачым, у што. Моцна стукаць. Д. у дзверы. || зак. (разм.). Д. стыль. Дубовая галава.
дратныя дужкі. Фігурныя дужкі. Узяць у
аддубасіць, -ашу, -асіш, -асіць (да 1 знач.).
ДУБОК гл. дуб.
дужкі. Вынесці за дужкі. Раскрыць дужкі. 3.
ДУБЁЦ, -бца, мн. -бцы, -бцоў, м. Тонкі
ДУБОЎКА, -і, ДМ -оўцы, ж. Сорт цвёрдых Ручка або якая-н. іншая частка прадмета ў
гібкі прут. 3 дубцоў плятуць кашы. He гані груш.
форме невялікай дугі. Д. замка. || прым. дуканя дубцом, a гані аўсом (з нар.). || памянш.
ДУБРОВА, -ы, мн. -ы, -роў, ж. Ліставы жачньі, -ая, -ае.
дубчык, -а, мн. -і, -аў, м.
лес са значнай колькасцю дубоў i маладога
ДЎЖЫ, -ая, -ае; дуж. Які валодае вялікай
ДУБЁЦЬ, -бею, -бсеш, -бсс; незак. 1. Мер- дубняку. Прыгожыі прывабны беларускія оу- фізічнай сілай. Узяўся за гуж, не кажы, што
знуць, калець. He зайздросная справа д. на Ma- бровы. || прым. дуброўны, -ая, -ае.
не оуж (прыказка). || наз. дужасць, -і, ж. ПрыДЎБЧЫК гл. дубец.
pose. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Зацвердзяваць,
родная д.
карчанець (пра труп); цвярдзсць, лубянець ад
ДУБАЛЬТЫ, -аў. Падвойныя рамы. ПаДУЖ^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. (разм.).
холаду. Кажух дубее на холадзе.
ставіць д. на зіму.
Станавіцца дужэйшым, набірацца сіл. ХлопДУБЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. Мср- чык рос i дужэў.
ДУБ'Ё, -я, н., зб. (разм.). 1. Палкі, колле,
дубінкі як зброя ў старадаўнія часы. 2. перан. знуць на холадзе. Дубянеюць ногі 2. ЗацверДЎЛА, -а, мн. -ы, дул, н. Выхадная адтудзяваць, качанець. Бялізна дубянее на марозе. ліна канала ствала агнясірэльнай зброі, a такПра тупых, бесталковых людзей (пагард.).
ДУБІЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Рэчыва для
ДУБЯНЬІ, -ая, -ое. Цвёрды, нягнуткі. Ду- сама сам ствол. Д. нагана. || прым. дульны, -ая,
-ае.
бяная скура.
дублення шкур. Сінтэтычныя дубільнікі.
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ДЎЛША, -ы, мн. (з ліч. 2, 3, 4) -ы, -лін, ж. Выбіць дур з гжлавы — адвучыць ад якіх-н.
(абл.). Грушавае дрэва i плод, тое, што i дуля звычак, ад чаго-н. нядобрага.
ДЎРАНЬ, -рня, мн. -рні, -рняў, м. 1. Нера(у 1 знач.).
ДЎЛЯ, -і, мн. -і, дуль, ж. 1. Фруктовае зумны, тупы, абмежаваны чалавек. Д. быў,
дрэва сямейства ружакветных з акруглымі дык i рабіў дурмое. Дурняў не сеюць, яны самі
прадаўгаватай формы пладамі, a таксама плод родзяцца (з нар.). Д дурнем (вельмі дурны). 2. нар.)- 2. Неабдуманы, неразумны ўчынак, негэтага дрэва (абл.). Бабуля частавала нас Назва гульні ў карты. Гуляць у дурня. 0 He ду- дарэчнае выказванне. Чаго толькі не натвосмачнымі дулямі. 2. Кукіш, фіга (разм. іруб.). рянь (зрабіць, рабіць што-н.) (разм.) — рыш na ўласнай дурноце (разм). 3. Пра нералюбіць, мае схільнасць да чаго-н. He дурань зумнае, у малых гадах дзіця (разм.).
Даць, паказаць дулю.
ДУРНЬІ, -ая, -óe. 1. 3 абмежаванымі разуДЎМА1, -ы, мн. -ы, дум, ж. 1. Роздум, раз- паспаць. Засгаў дурня боіу маліцці, дык ён i
здольнасцямі; бесталковы. За дурной
важанне. Думу думаць. 2. Жанр украінскай лоб разаб'е (разм. неадабр.) — неразумны ча- мовымі
лавек i ў добрай справе нашкодзіць. Няма ду- галавой нагам неспакой (з нар.). 2. Які не выгістарычнай народнай песні. Казацкія думы.
яўляе розуму, пазбаўлены разумнай разДЎМА2, -ы, мн. -ы, дум, ж. Назва розных рня (разм.) — 1) выказванне нязгоды з кім-, важлівасці. Задаць дурное пытанне. Д. артыорганаў цэнтральнага, a таксама мясцовага чым-н., адмаўленне рабіць што-н.; 2) не ашу- кул. Дурныя паводзіны. 3. дурны, -ога, мн. -ыя,
юраўнііггва ў Расіі. Дзяржаўная д. Баярская д. каеш, не спадзявайся. Пажінуць у дурнях — -ьіх, м. Toe, што i дурань. Дурному закон не
Гарадская д. || прым. думны, -ая, -ае / думсн, паставіць у няёмкае становішча каго-н. Пж- пісан (з нар.). 0 Дурны як бот; дурны як в^нь
шыцца ў дурні (разм. неадабр.) — паставіць
-ая, -ае. Думныя баяры. Думскі дэпутат.
(разм. груб.) — пра разумова адсталага чалаДЎМАЦЦА, -аецца; безас; незак. 1. Уяў- сябе ў нязручнае, смешнае становішча. Шу- века. Няма дурных! — выказванне нязгоды з
кжць
дурня
(разм.)
—
хітрасцю
прымушаць
ляцца ў думках, здавацца. Мне думаецца, што
кім-н., адмаўленне выконваць што-н.
ўсё будзе добра. 2. Аб магчымасці абдумвання, каго-н. рабіць што-н.
ДУРОНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (абл. ласк.).
ДУРАСЛІВЕЦ, -ліўца, мн. -л'іўцы, -ліўцаў,
разважання. Ударозе добра думаецца.
м. (разм.)- Свавольніх, гарэза, дуронік. Ніяк Свавольнік, гарэза.
ДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. аб кім- не супакоіць гэтых дурасліўцаў. || ж. дурасліў- ДУРОНЫ, -ая, -ае (абл.). Свавольны, гачым, над чым i без дап. Накіроўваць думкі на кж, -і, ДМ -ліўцы, мн. -і, -лівак.
рззлівы. Д. хлапец.
каго-, што-н., разважаць. Многа думаў аб
ДЎРЬГН, -аў. Дурэнне, свавольства, блаДУРАСЛІВЫ, -ая, -ае. Свавольны, гарэжыцці. Д. над задачай. 2. Меркаваць, злівы, дуроны. Д. хлапец. || наз. дураслівасць, знаванне. Хопіць гэтых дурыкаў mym!
прьпрымлівацца якой-н. думкі. Думаю, што -і, ж.
ДУРЬІЦЦА, дуруся, дурышся, дурьпша;
справа гэта не заслугоўвае ўвагі. 3. на каго
ДЎРАСЦЬ, -і, ж. (разм.). 1. Разумовая ту- незак. (разм.). Сваволіць, дурэць. Хопіць табе
(што). Лічыць вінаватым у чым-н. Дарэмна
на яго д. 4. з інф. Мсць намер што-н. зрабіць. пасць, абмежаванасць. Па ўласнай дурасці д., займіся справай.
ДУРЬІЦЬ, дуру, дурыш, дурыць; незак.
Думаю застацца дома. 5. аб кім-чым. Кла- трапіў у бяду. 2. Неабдуманы ўчынак,
паціцца, турбавацца. Трэба д. аб дзецях. 0 A дзівацкі выбрык. За ёй вадзіліся розныя ду- (разм.). 1. Ап'яняць, дурманіць. Пах кветак
дурыць галаву. 2. Падманваць, збіваць з толку.
што ты думаеш! (разм.) — a чаму б i не пас- расці.
ДУРАТА, -ы, ж. (разм.). Дурасць. 0 Ліпшяя He дуры галавы. 3. Рабіць глупства, недарэпрабаваць (не зрабіць). I думаць няма чаго
(разм.) — пра поўную немагчымасць зрабіць дабратж — дурата (з нар.) — дабрата без ро- чныя ўчынкі. Ты мне не дуры/\\ зак. задурыць,
-ДУРУ» -дурыш, -дурыць; -дураны (да 1 i 2
што-н. I ве думай (разм.) — пра катэгары- зуму шкодная.
ДУРМАН, -у, м. 1. Травяністая расліна ся- знач.).
чную забарону рабіць што-н. Многа думаць
ДУР^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. (разм.). 1.
аб сабе — быць высокай думкі аб сабе. Трэба мейства паслёнавых з дурманлівым пахам.
думаць (разм.) — напэўна, мабыць, хугчэй за Нанюхаўся дурману. 2. перан. Toe, што адур-гл. адурэць. 2. Сваволіць, гарэзаваць. Дзеці
ўсё. || зак. падумаць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 3, 4 маньвае, прьпупляе розум, свядомасць. || дурэюць усю раніцу.
прым. дурмашш, -ая, -ае / дурмжнлівы, ая, -ае.
ДУСТ, дусту, м. Ядавіты парашок для
i 5 знач.). || наз. думшне, -я, н.
ДУРМАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак., знішчэння шкодных насякомых. || прым.
ДЎМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. 1.
Toe, што склалася ў працэсе мыслення, раз- каго-што. Туманіць свядомасць, ал'яняць, дуставы, -ая, -ае.
важанняў. Слушная д. Новая д. 2. Ідэя, жадан- атупляць оозум. Алкаголь дурманіць галаву. \\ ДЎіЫ, -ая, -ае. 1. Пусты ўнутры. Дутыя
не. З'явілася д. напісаць рэцэнзію на кнігу. 3.зак. адурмшгіць, -ню, -ніш, -ніць; -нены / за- завушніцы. 2. перан. Перабольшаны, які не
Toe, што i дума1 (у 2 знач.). Студэнты збіралі дурмжніцк, -ню, -ніш, -ніць; -нены. || звар. ду- адпавядае сапраўднасці. Дутыя лічбы. Д. аўi запісвалі ўкраінскія думкі. 4. Погляд на рмашцца, -нюся, -нішся, -ніцца; зак. аду- тарытэт.
што-н., меркаванне аб чым-н. Мы з вамі рмішцці, -нюся, -нішся, -ніцца.
ДУХ, духу, м. 1. Свядомасць, мысленне,
ДУРМАНЛІВЫ, -ая, -ас. Які дурманіць, псіхічныя здольнасці, тое, што прымушае да
адной думкі. 0 Грамадсжая думкж — погляд
шьфокіх колаў грамадскасці на што-н. He ді- ап'яняе. Д. пах. || наз. дурманлімсць, -і, ж.
дзеянняў, дзейнасці; пачатак, што вызначае
ДУРНАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Крыху ду- паводзіны, дэеянні. У здаровым целе здаровы
пусжаць думкі аб чым — катэгарычна адмаўляць, не дапускаць чаго-н. Падхаігіць дум- рны, не зусім разумны. Д. чалавек. Д. ўчынак. д. Д. пярэчання. 2. Унутраная маральная сіла.
|| наз. дурнштасць, -і, ж.
ку — узяцца за ажыццяўленне чаго-н.
Высокі баявы д. Ваяўнічы д. 3. У рзлігійнаДУРНАП'ЙН, -у, м. Ядавітая травяністая містычных уяўленнях: бесцялесная, звышнаДЎМНЫ, ДЎМСЮ гл. дума2.
расліна сямейства паслёнавых з дурманлівым туральная істота. Святы д. Злы д. Нячысты д.
ДУНГАНЕ, -ган, адз. дунганін, -а, м. На- пахам. Талава баліць ad дурнап 'яну. \\ прым. ду4. перан., чаго. Змест, сапраўдны сэнс, адмерод, які жыве невялікімі групамі ў Казах- рнап'яшшы, -ая, -ае.
тная адзінка чаго-н. Па духу закона. Адчуць д.
стане, Кіргізіі, Узбекістане, Кітаі. || ж. дуДУРНАТА гл. дурнота.
часу. 5. Toe, што i дыханне (разм.). Д. займае.
нгянжі, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. дуДУРНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.). Д. перавесці. б. Toe, што i паветра (разм.). Лянпшскі, -ая, -ае.
1. Страчваць разумовыя здольнасці, станавіц- сны д. 7. Toe, што i пах (разм.). Цяжкі д. 0
ДЎПЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Балотная пту- ца дурным. Пад старасць чалавек дурнее. 2. Выматаць духі (разм.) — давесці да знямоп.
шка сямейства сяўцовых з доўгай тонкай Прыходзіш» у стан ачмурэння. Д. ad угару. || Духу бжяцца (разм.) — адчувадь сірах пры
дзюбай. ] прым. дупялшы, -ая, -ае.
зак. ждурвець, -ею, -ееш, -ее / здурнець, -ею, адным упамінанні каго-н. Каб i духу чыйго не
ДУПЛАВАТЫ, -ая, -ае. 3 вялікім дуплом
было (разм.) — аб рашучым патрабаванні
-ееш, -ее (да 1 знач.).
або некалькімі дупламі. Дуплаватае дрэва. ||
ДУРНІЛА, -ы, мн. -ы, -ніл / -нілаў, м. чыйго-н. выдалення. He хапае духу (разм.) —
наз. дуплавжтасць, -і, ж.
(разм., лаянк.). Toe, што i дурань (у 1 знач., пра адсутнасць рашучасці, смеласці. Паддць
ДУПЛЁТ, -a, М -леце, мн. -ы, -аў, м. звычайна пра чалавека, які ўчыніў якое-н. духжм — траціць надзею, адчайвацца. Сватым
(спец.). У більярднай гульні: удар, калі шар глупства).
духам (разм. жарт. іран.) — невядома чым,
трапляе ў лузу, адскочыўшы ад борта пад удаДУРНІЦА1, -ы, мн. -ы, -нш, м. i ж. (разм. нічым (жыць, існаваць).
рам другога шара. || прым. дуплетны, -ая, -ае. лаянк.). Toe, што i дурань (у 1 знач.; з лаянк.
ДУХАБОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Член адной з
Д^УІІЛО, -а, мн. дуплы / (з ліч. 2, 3, 4) ду- адценнем). Што ты мелеш, д.
рзлігійных сект, якія адмаўляюць абрады пра2
плы, дуплаў, н. 1. Пустата ў ствале дрэва на
ДУРНІЦА гл. дурніцы.
васлаўнай царквы i ў 18 ст. аддзяліліся ад яе.
месцы выгніўшай драўніны. Вавёрка жыве ў
ДУРНІЦЫ, -шц, мн., адз. дуршца, -ы, ж. || ж. духаборкж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. ||
дупле. 2. Адтуліна, дзірачка ў зубе.
Toe, што i буякі. Наеўся дурніц. || прым. прым. духаборскі, -ая, -ае.
ДУПЛЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. дуршчны, -ая, -ае.
ДУХАВЁНСТВА, -а, н., зб. Служыцелі
Невялікая кадушка, выдзеўбаная з дрэва,
ДУРНІЧНІК, -у, м., зб. (разм.). Балотнае рзлігійнага культу. Праваслаўнае д. Каякая выкарыстоўваецца ў хатніх умовах як ягаднае кустоўе, на якім растуць буякі.
таліцкае д. Мусульманскае д. O Белае духжпасудзіна для мукі i інш. || прым. дупляначны,
ДУРНОТА, -ы, ДМ -ноце i ДУРНАТА, -ы, венства — частка праваслаўнага духавенства,
-ая, -ае / дуплянкжвы, -ая, -ае.
ДМ -наце, ж. 1. Разумовая абмежаванасць, якая не дае зароку строга прытрымлівацца
ДУР. ДУРУ, м. (разм.). Дурнота, неразумны тупасць, някемлівасць. Лепшы сродак паразу- бясшлюбнасці i інш. Чорше духавенстві —
ўчынак, дзіваіггва. Д. нейкі найшоў на яго. 0 мнець — гэта адчуць уласную дурнату (з частка праваслаўнага духавенства, якая строга
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душой у каго (разм.) — неадстутша вісець над
кім-н., надакучаючы сваёй прысутнасцю. ||
памянш.-ласк. душачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
-чак, ж. (да 1 i 2 знач.). || прым. душэўны, -ая,
-ае (да 1 знач.). Душэўныя хваробы (псіхічпрьпрымліваецца манаскага зароку — не ныя). Душэўная трывога.
ўступаць у шлюб.
ДУШАВАЯ,-ой, мн. -ьія, -ых, ж. ПамяДУХАВІТЫ, -ая, -ае (разм.). Пахучы, з шканне з душавым прыстасаваннем. Адраманпрыемным моцным пахам. Пракосы духаві- таваць душавую.
тага сена.
ДУШАГРдЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -рэек,
ДУХАВЬІ, -ая, -óe. 1. Які дзейнічае пры ж. (уст.). Цёплая жаночая кофта без рукавоў.
дапамозе ўдзімання паветра (пра музычныя Аксамітавая д.
інсгрументы). Д. аркестр. 2. Які дзейнічае
ДУШАГЎБ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Запры дапамозе наірэтага паветра. Духавая печ. бойца, ліхадзей, разбойнік. Фашысцкія душаД прэс.
губы. || ж. душаіубкя, -і, ДМ -бцы, мн. -і,
ДУХАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі шынок -бак. J прым. душагубсжі, -ая, -ае.
(на Каўказе, на Блізкім Усходзе).
ДУШАГЎБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак,
ДУХАНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Гаспадар ж. 1. гл. душагуб. 2. Вузкая, няўстойлівая
духана. || ж. духанппыца, -ы, мн. -ы, -шчьш.
лодка. 3. Спецыяльная аўтамашына, у якой
ДУХАТА, -ы, ДМ -хаце, ж. Дупшас, нясве- нямецка-фашысцкія захопнікі знішчалі люжае паветра. У пакоі страшэнная д. У тайзе дзей шляхам удушэння атрутнымі газамі.
стаяла д.
ДУШАГЎБСТВА, -а, н. (разм.). Забойства,
ДУХІ, -оў. Спіртавы раствор пахучых ліхадзейства. Многа душагубстваў на яго рахурэчываў, што ўжываецца як парфумерны сро- нку.
дак. У пакоі адчуўся ледзь улоўны пах тонкіх
ДУШАПРЫКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
духоў.
Асоба, якой завяшчальнік даручае выказаць
ДУХМЙНЫ, -ая, -ае. Які прыемна пахне. завяшчанне. || ж. дуішшрыкіізчыца, -ы, мн.
Духмянае сена. || наз. духмянасць, -і, ж.
- ы , -ЧЫЦДУХОЎКА, -і, ДМ -хоўцы, мн. -і, -ховак,
ДУШАШЧЫПАЛЬНЫ, -ая, -ае (разм.
ж. Жалезная скрынка ў кухоннай пліце, якая
моцна наіраваецца i служыць для прыгата- іран.) Занадта чуллівы, сентыментальны. Д.
вання ў ёй яды. Спячы пірог у духоўцы. \\ прым.раманс. | наз. душаппышілыіжсць, -і, ж.
ДУШНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Адтуліна ў
духовачны, -ая, -ае.
ДУХОЎНАСЦЬ, -і, ж. Духоўная, інтэле- печы (самавары) для выхаду цёплага паветра,
ктуальная сутнасць чалавека, супрацьлеглая пары.
ДЎШНЫ, -ая, -ае. 1. Гарачы, насычаны
яго фізічнай, цялеснай сутнасці.
ДУХОЎНІК, -а, м., чый ці каго. Свяш- выпарэннямі; цяжкі для дыхання. Д. вечар.
Душнае памяшканне. 2. дуппш, безас. у знач.
чэннік, які прымае споведзь ад каго-н.
ДУХОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які адносіцца да вык. Пра адчуванне духаты. Яму душна.
ДУШОК, -шку, м. (разм.). 1. Пах ад
разумовай дзейнасці, да галіны духу (у 1
знач.). Рост духоўных інтарэсаў. Духоўная чаго-н., што пачынае загнівацца. Рыба з дублЬасць. 2. Царкоўны, які адносіцца да духа- шком. 2. перан. Ледзь прыметнае праяўленне
венства. Духоўная асоба. Духоўнае званне. O чаго-н. у поглядах, настроях. Газета з лібеДухоўны айцец (уст.) — свяшчэннік, які спа- ральным душком.
ДУШЫЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Той, хто
вядае.
ДУШ, -a i -у, м. 1. -а. Прыстасаванне для душыць фізічна, сціскаючы горла; забойца. 2.
аблівання цела струменьчыкамі вады. Мыцца перан. Рэакцыянер, цемрашал. Д. свабоды. Д
душыцельсжі, -ая, -ае.
nad душам. 2. -у. Сама працэдура аблівання з асветы. || прым.
ДУШЫЦЬ1, душу, душыш, душыць;
душа. Ён яшчэ не прыняў душу. \\ прым. дудушаны; незак. 1. каго. Пазбаўляць жыцця,
шавы, -ая, -óe. Д. павільён.
ДУША, -ы, мн. душы i (з ліч. 2, 3, 4) душы, моцна сціскаючы горла. Д вяроўкай. 2. каго.
душ, м. 1. Унутраны, псіхічны стан чалавека, He даваць магчымасці дыхаць. Душыць злосць
яго свядомасць. Глыбока запасці ў душу. 2. (перан.). 3. перан., каго-што. Прыгнятаць. Д.
Тая ці іншая ўласцівасць характару, a таксама свабоду. || / зак. задушыць» -упіу, -ушыш,
чалавек з тымі ці іншымі ўласцівасцямі. До- -ушыць; -ушаны. || звар. душыцца, душуся,
брая д. Чалавек адкрытай душы. 3. перан., душышся, душыцца (да 1 i 3 знач.); зак. злчаго. Натхніцель, арганізатар чаго-н. Д. ўсёй душыцші, -ушуся, -ушышся, -ушыцца (да 1
справы. Д. кампаніі. 4. Пра чалавека (звычай- знач.).
душькць2, душу, душыш, душыць;
на ва ўстойлівых словазлучэннях; разм.). У
хаце ні душы. Сям'я з пяці душ. На душу на- душаны; незак., каго-што. Абпырскваць дусельніцтва. 5. (звычайна са словам «мая»). хамі^ адэрлонам. Д. насоўку. J| зак. надушыць,
Сяброўскі фамільярны зварот да чаго-н. -ушу, -ушыш. -ушыць; -ушаны. | звар.
(разм.). Паслухай, душа мая. 6. перан., чаго. душыцца, душуся, душышся, душьшца; зак.
Самае галоўнае, сутнасць чаго-н. Песня — д. надушыццж* -ушуся, -ушышся, -ушыцца.
народа. Раскрыць душу навукі. 0 Адвесці душу ДУШ^ЎНЫ, -ая, -ае. 1. гл. душа. 2. Поў(разм.) — 1) задаволіць моцнае жаданне; 2) ны шчырай прыязнасці. Д. чалавек. Душэўна
выказаць каму-н. тое, што набалела. Аддаць (прысл.) гутарылі цэлы вечар. || наз.
богу душу (разм.) — памерці. Выматаць душу душэўнасць, -і, ж.
(разм.) — давесці да поўнай знямогі. Душа не
ДУЭЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Toe,
ляжыць да каго-чаго (разм.) — няма цікавасці што i дуэлянт.
да каго-, чаго-н. Душа ў пятках апынулася
ДУ&ІІЬ, -І, МН. -І, -ей, ж. 1. Паядынак
(разм.) — пра моцны ралтоўны страх. Душой двзюх асоб пры секуцданце з выкарыстаннем
загавець (разм.) — памерці, аддаць богу зброі як спосаб адстойвання чэсці i асабістага
душу. Жыць душі ў душу (разм.) — дружна, у гонару. Выклікаць на д. Забіты на дузлі. 2. пепоўнай згодзе. 3 адкрытжй душой — шчыра, ран. Барацьба, спаборнідгва двух бакоў. Шанічога не тоячы. 3 дарагой душой (разм.) — хматная д. Артылерыйская д. (перастрэлка). ||
ахвотна, з задавальненнем. За мілую душу прым. дуэлыш, -ая, -ае.
(разм.) — з задавальненнем, ахвотна, не задуДУЭЛЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
мваючыся. Hi капейкі за душой (разм.) — Удзельнік дузлі, дуэлей (у 1 знач.).
зусім без грошай. Працамць з душой — з заДУ^Т, -а, М -эце, мн. -ы, -аў, м. 1. Музыдавальненнем, ахвотна, старанна. Стаяць над чны твор для двух выканаўцаў (музыкантаў,
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спевакоў, танцораў) з самастойнымі партыямі
для кожнага. Дуэты з опер. 2. Выканаўцы
такіх твораў. Спяваць дуэтам. Эстрадны д.
Танцавальны д. || прым. дуэтны, -ая, -ае.
ДЫ 1 , злуч. 1. спалучальны. Ужыв. для сувязі
аднародных членаў сказа i цэлых сказаў; адпавядае па значэнню злучніку «і». Дзень ды
ноч. Журботна гудзелі правады ды стукалі вароты. 2. далучальны. Далучае сказы i члены
сказа, якія далаўняюць, развіваюць ці паясняюць раней выказаную думку. Пайшоў снег,
ды які яшчэ снег. 3. супраціўны. Ужыв. для далучэння сказаў або асобных членаў сказа са
значэннем супрацьпастаўлення; блізкі па значэнню да злучнікаў «але», «аднак». Людзі
паміралі, ды не спынялі барацьбы.
ДЬІ2, часц. ўзмацняльная. Ужыв. ў пачатку
сказа для ўзмацнення выказвання, выразнасці. Ды вы не скромнічайце.
ДЬІБА, -ы, мн. -ы, дыб, ж. (гіст.). У старыя часы: прылада для катавання, на якой
расцягвалі цела каральнага. Паслаць на дыбу.
ДЬІБАЦЬ, дыбаю, дыбаеш, дыбае; незак.
(разм.). Ісці мерна, ступою. Уладзік дыбаў за
бабуляй.
ДЬІБАЧЮ, -чак. У выразах: на дыбачках i
на дыбачжі — на кончыках пальцаў ног
(хадзіць, стаць). Хадзіць на дыбачках. Стаць
на д.
ДЬІБІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -біцца; незак. 1. Аб вопратцы — не гладка прылягаць,
тапьфыцца. Пінжак на ім дыбіўся. 2. Аб валасах, поўсці: станавіцца тарчма. Валасы на галаве дыбіліся ад ветру.
ДЫБКІ. У выразе: на дыбкі (разм.) — 1)
на заднія ногі (стаць, падняцца). Конь спалохаўся i на дыбкі; 2) перан., не згадзіцца з
чым-н., рззка запратэставаць. Усё скончылася
б памяркоўна, ды Габрусь на дыбкі.
ДЬІБЫ, -аў, адз. дыба, -ы, ж. 1. Высокія
шасты з прыступкамі для хадзьбы, не згінаючы ног. 2. перан., іран. Пра доўгія ногі.
ДЫВАН, -а, мн. -ы, -оў, м. Выраб з цяжкай варсістай узорыстай тканіны, якім упрыгожваюць сцены, усцілаюць падлогу. Сцяну
аздабляў персідскі д. Зялёны луг здаваўся шырокім дываном (перан.). || памянш. дываіюж,
-нка, мн. -ша, -нкбў, м. || прым. дываіювы,
-ая, -ае.
ДЫВАНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па вырабу, тканню дываноў. || ж.
дывашпчыца, -ы, мн. -ы, -шчыцДЫВЕРСАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
Той, хто ўчыняе дыверсіі, займаецца падрыўной дзейнасцю. || ж. дыверсаіпжа, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так. || прым. діаерсанцкі, -ая,
-ае.
ДЫВЁРСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. 1. Ваенны
манеўр, які мае на мэце адцягнуць увагу i
сілы праціўніка ад месца галоўнага ўдару. 2.
Вывядзенне са строю аб'ектаў васннага, дзяржаўнага значэння ў тыле ворага або ў якой-н.
краіне агентамі замежнай дзяржавы, злачыннымі элементамі. || прым. дыверс^йны, -ая, -ае.
ДЫВЕРТЫСМЁНТ, -у, М -нце, мн. -ы,
-аў, м. Тэатральнае выступленне з розных
эстрадных нумароў, якое даецца ў дала^енне
да асноўнага паказу. || прым. дывертысмеітш,
-ая, -ае.
ДЫВІД^НД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). Прыбытак, які атрымліваецца акцыянерамі прапарцыянальна ўкладзенаму капіталу. || прым. дывідэцдны, -ая, -ае.
ДЫВІЗІЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Воінскае
падраздзяленне ў артылерыйскіх, рахетных
часцях. 2. Злучэнне ваенных караблёў аднаго
класа. Д. мінаносцаў. \\ прым. дышзіённы, -ая,
-ае.
ДЫВІЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. 1. Асноўнае
тактычнае злучэнне ў розных відах узброеных
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сіл. Стралковая д. Танкавая д. Авіяцыйная д. званне. Я дык i глядзець у той бок не хачу.
2. Вышэйшае злучэнне ваенных караблёў Абяцаць дык абяцалі, a не выконваем. 4. часц.
аднаго або некалькіх класаў. || прым. дывізіён- ўзмацн. Ужыв. пры паказанні на гтроціны, -ая, -ае.
пастаўленне або пярэчанне (з часціцай «ж»;
ДЫГРАФ, -а, мн., -ы, -аў, м. Састаўны разм.). Дык я ж не спрачаюся!
пісьмовы знак, які складаецца з дзвюх літар i
f ДЫКТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таўжыв. для абазначэння на пісьме фанем i ix ваны; незак. 1. Павольна вымаўляць, чытаць
слоўных варыянтаў, напр. беларускія «дж», што-н., каб слухачы маглі запісваць. Д. верш.
«дз». U прым. дыграфш» -ая, -ае.
2. Прапаноўваць для безадгаворачнага выкаДЫДАКТЬІЗМ, -у, м. (кніжн.). Павучаль- нання. Так яму дыктава/ш сумленне. || зак.
прадыктаваць, -т^ю, -туеш, -туе; -туй; -танасць. Канец байкі ўспрымаецца як д.
ДЫДАКТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст ваны. || наз. дыктоўка, -і, ДМ -тоўцы, ж. (да 1
знач.). Пісаць nad дыктоўку.
па дыдактыцы.
ДЫКТАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Від
ДЫДАКТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Раздзсл
псдагогікі, які разглядае агульную тзорыю пісьмовай работы — запісванне тэксту пад
адукацыі i навучання. || прым. дыддктычны, дыктоўку з далейшым аналізам правільнасці
яго напісання. Кантрольны д. || прым. ды-ая, -ае.
ДЫЁЗ, -а, м. (спец.). Нотны знак, які па- ктштны, -ая, -ае.
ДЫКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік paтрабуе павышэння гуку на паўтон. || прым.
Abie або тэлебачання, які чытае тэкст перад
дыезны, -ая, -ае.
ДЫЕТ... Першая частка складаных слоў са мікрафонам. || ж. дыкпфка, -і, ДМ -рцы, мн.
знач. які адносіцца да дыеты, да дыетычнага -і, -рак (разм.)- | прым. дыктарскі, -ая, -ае.
харчавання, напр. дыетсталовая, дыетхарча- ДЫКТАТ, -у, М -таце, м. Патрабаванне,
якое прадыктавана адным, больш моцным
ванне.
ДЫЁТА, -ы, ж. Спецыяльна ўстаноўлены бокам для абавязковага выканання другім,
рэжым харчавання. Хворы на дыеце. Строгая слабейшым бокам. Палітыка дыктату. ||
прым. дыктатны, -ая, -ае.
д. 1 прым. дыетычны, -ая, -ае.
ДЫКТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. ПравіДЫЕТАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел медыцыны,
які займаецца вывучэннем пытанняў рацыя- цель, які карыстаецца неабмежаванай уладдй.
нальнага харчавання. || прым. дыеталагічны, 2. перан. Той, хто паводзіць сябе ў адносінах
іншых уладарна i нецярпіма. || прым. ды-ая, -ае.
ДЫЕТАТЭРАПІЯ, -і, ж. (спец.). Лячэнне ктатарсю, -ая, -ае.
ДЫКТАТЎРА, -ы, ж. Дзяржаўная ўлада,
дыетай. || прым. дыетатэрапеўтычны, -ая, -ае.
ДЫЕТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач — якая апіраецца на сілу пануючага класа. O
Дыктатура пралетарыяту — у Расіі: абвешчаспецыяліст па дыегалогіі.
ДЫЕТЭТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Toe, што ная партыяй бальшавікоў улада рабочага
класа.
i дыеталогія. || прым. дыетэтычны, -ая, -ае.
ДЫКТАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
ДЫЁД, -а, М -ёдзе, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Прыбор для запісу i ўзнаўлення вуснай мовы.
Электронная лямпа з двума эдектродамі, a таксама адпаведны ёй паўправадніковы прыбор. || прым. дыжтафонны, -ая, -ае.
ДЫКТОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -товак,
|| прым. дыёдны, -ая, -ае.
ДЫЗ... {гл. дыс...), прыстаўка. Ужыв. за- ж. 1. гл. дыктаваць. 2. Toe, што i дыктант
мест «дыс...» перад галоснымі, налр. дызарт- (разм.)ДЬІКЦЫЯ, -і, ж. Вымаўленне, ступень
рыя, дызасацыяцыя.
ДЫЗАЙН, -у, м. Канструяванне прадметаў, выразнасці ў вымаўленні слоў i складоў пры
машын, інтэр'ераў, якія вырабляюцца прамы- дэкламацыі, спяванні. Добрая д. || прым. дысловасцю, на прынцыпах спалучэння зру- кцыйны, -ая, -ае.
ДЬІЛДА, -ы, ДМ -лдзе, мн. -ы, дылдаў, м. i
чнасці, эканамічнасці i прыгажосці.
ДЫЗАЙНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Мастак, ж. (разм. пагард.) Пра высокага нязграбнага
канструктар, спецыяліст па дызайну. || прым. чалавека.
ДЫЛЁМА, -ы, мн. -ы, -лем, ж. 1. Падызайнерсжі, -ая, -ае.
ДЬІЗЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Рухавік унутра- лемічны доказ з двума прапанаванымі
нага згарання, які працуе на вадкім паліве. || процілеглымі палажэннямі, якія выключаюць
магчымасць трэцяга (спец.). 2. Становішча,
прым. дызельны, -ая, -ае.
ДЫЗЕЛЬ... Першая частка складаных слоў пры якім выбар аднаго з двух супрацьлеглых
са знач., які мае адносіны да дызеля, дызе- рашэнняў аднолькава цяжкі (кніжн.). Стаяць
льны, напр. дызель-матор, дызель-поезд, ды- перад складанай дылемай.
ДЬ&ЛЕР, -а, мн. *-ы, м. (спец.)- Асоба,
зель-электраход.
ДЦЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРАХОД,
дызель-эле- фірма, банк, што займаюцца перапродажам
іорахода, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Электраход, тавараў, купляй-продажам каштоўных папер,
забяспечаны дызелем у якасці першаснага ру- валюты i пад. i дзейнічаюць за свой кошт i ад
хавіка. || прым. дызель-электраходны, -ая, -ае. свайго імя. || прым. дылерскі, -ая, -ае.
ДЫЛЕТАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
ДЫЗЕНТЭРЬІЯ, -і, ж. Вострае інфекцыйнае захворванне, якое суправаджаецца па- Той, хто займаецца навукай ці мастацтвам без
шкоджаннем кішэчніка; крывавы панос; кры- спецыяльнай падрыхтоўкі, маючы толькі павярхоўнае ўяўленне аб прадметах свайго заваўка. II прым. дызентэрыйны, -ая, -ае.
ДЫЙ, злун. 1. далучальна-супраціўны. Злу- нятку^ Д. у музыцы. Д. у мовазнаўстве. || ж.
чае члены сказа, што абазначаюць паслядоў- дылетантк*, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
ныя з'явы, па знач. набліжаецца да злучнікаў дылепшцкі, -ая, -ае.
-у,
м.
i ДЫ«і», «ды». Узяў сякеру дый падаўся ў лес. 2. да- ДЫЛЕТАНТЬІЗМ,
лучальны. Далучае члены сказа i сказы, якія ЛЕТАНЦТВА, -а, н. Дылетанцкія адносіны да
ўдакладняюць або абагульняюць папярэднія таго, што патрабуе спецыяльных прафесійных
думкі. Стаю адзін дый думаю. A я вазьму дый ведаў.
ДЫЛЁЎКА, -і, ДМ -лёўцы, мн. -і, -лёвак,
раскажу аб усім.
ДЫК. 1. злуч. з вынікоеым знач. Ужыв. для ж. (разм.). Тоўстая дошка. Аканіцы зроблены з
сувязі сказаў з
прычынна-выніковымі дылёвак. II прым. дылёвачны, -ая, -ае.
ДЫЛЕКАНС, -а, мн. -ы, -аў, м. Мнагамеадносінамі. Калі так, дык я згодзен. 2. злуч.
Ужыв. у пачатку галоўнага сказа пры дада- сная карэта для перавозкі пасажыраў i пошты
ным умоўным. Работу зрабіў, дык можна i да пашырэння чыгуначных i аўтамабільных
адпачываць. 3. часц. ўзмацн. Узмацняе выка- зносін. || прым. дыліжінсавы, -ая, -ае.

дыг—дын
ДЫЛОПЯ, -і, мн. -і, -гій, ж. Два творы
аднаго аўтара (пісьменніка, музыканта), якія
аб'яднаны агульнай задумкай i пераемнасцю
сюжэта. || прым. дылапчяы, -ая, -ае.
ДЬІЛЯ, -і, мн. -і, дыль, ж. Toe, што i дылёўка. || прым. дыльны, -ая ; -ае.
ДЫМ, дыму, мн. дымы, -6ў, м. Лятучыя
прадукты гарэння з дробнымі часцінкамі вугалю, што ўзнімаюцца Ў паветра ў выглядзе
цёмных клубоў. He бывае дыму без агню (з
нар.). 0 Пайсці з дымам (разм.) — марна прапасці. Пускяць дмм у вочы (разм.) — ствараць ілжывае ўражанне аб чым-н. У дым
(разм.) —t зусім, канчаткова. J памянш.
дымож, -мку, м. || прым. дымавы, -ая, -ое. Дымавая заслона. Дымавая шашка.
ДЫМА... Першая частка складаных слоў,
якая адпавядае па значэнню словам: дым,
дымавы, напр. дымаадвод, дымаадсос, дымагарны, дымагенератар, дымамаскіроўка, дымамёт, дыманепранікальны, дымаўлоўнік, дымаход.
ДЫМАГАРНЫ, -ая, -ае: дымагарішя труба
(спец.) — труба ў паравым катле, па яхой
праходзяць з топкі газы, што абаграваюць кацёл.
ДЫМАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Прылада для
акурвання пчол дымам. || прым. дымарны, -ая,
-ае.
ДЫМАХОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Канал для выхаду дыму з печы (топкі) у комін.
|| прым. дымдходны, -ая, -ае.
ДЫМЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -міць; незак.
Дрэнна гарэць, вылучаючы вялікую колькасць дыму; выпускаць дым. Печка пачала д.
Яшчэ дымелі галавешкі.
ДЫМІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -'іцца; незак. 1. Выпускаць дым; тлець, вылучаючы
многа дыму. Галавешка дымілася на вогнішчы.
2. перан. Вылучаць пару. Пасля дажджу
дымілася зямля. Улагчыне дыміўся туман.
^ЫМІЦЬ, -млю, -міш, -м'іць; -мім, -міце,
-мяць; незак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Кепска
гарэць, даючы многа дыму. Печ дыміць. 2.
чым. Пускаць дым. Ą. папяцосай. \ зак. нідымпць, -млю, -м'іш, -міць; -мім, -міце, -мяць.
ДЫМКА, -і, ДМ -мцы, ж. Лёгкая павалока
з дыму, туману. Д. туману.
ДЬІМНЫ, -ая, -ае. 1. Які дыміцца, вылучае многа дыму. Дымная галавешка. 2. перан.
Падобны на дым. Дымная павалока воблакаў.
ДЫМЧАТА-... Першая частка складаных
слоў са знач. дымчаты, са светла-шэрым адценнем, напр. дымчата-сіні, дымчата-шэры.
ДЬІМЧАТЫ, -ая, -ае. Колерам падобны на
дым. Дымчатыя хмары. \\ наз. дымчатасць, -і,
ж.
ДЬІНА, -ы, мн. -ы, дын, ж. У механіцы:
адзінка сілы, роўная сіле, якая надае масе ў
адзін грам паскарэнне ў адзін сантыметр у секунду.
ДЫНАЗАУР, -а, мн. -ы, -аў, м. Яшчарападобная жывёліна буйных памераў, якая вымерла ў далёкім мінулым. || прым. дыназжўравы,
-ая, -ае.
ДЫНАМА, нескл., н. i ДЫНАМАМАІПЬкНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. (уст.). Генератар пастаяннага току.
ДЫНАМІЗМ, -у, м. (кніжн.). Наяўнасць,
багацце дынамікі ў чым-н. (у 3 знач.). Д падзей.
ДЫНАМІК, -а, мн. -і, -аў, м. Прыбор для
гучнага ўзнаўлення радыёперадачы. Уключыць

д.

ДЫНАМІКА, -і, ДМ -міцы, ж. 1. Раздзел
механікі, які вывучае законы руху цел у за-
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|| прым. дышюмны, -ая, -ае. Д. праект. Дыпло- век, які не згодны з пануючай ідэалогіяй, які
мная работа.
інакш мысліць. || ж. дысідэнтка, -і, ДМ -тцы,
ДЫПЛОМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Студэнт, мн. -і, -так. || прым. дысідэнцкі, -ая, -ае.
які выконвае дыпломную работу. || ж. дыДЫСІМІЛЙЦЫЯ, -і, ж. (спец). 1. Распапломніійі, -ы, мн. -ы, -ніц.
дабненне двух блізкіх па гучанню гукаў. 2.
лежнасці ад сіл, што дзейнічаюць на ix. 2.
Распад складаных арганічных рэчываў у праДЫРЫЖАБЛЬ, -Я, МН. -І, -яў, м. ПаветраХод развіцця якой-н. з'явы (кніжн.). Д. гра- плавальны апарат, напоўнены газам, забяспе- цэсе жыццядзейнасці арганізма. || прым.
мадскага развіцця. 3. Рух, дзеянне, развіццё чаны рухавіком з паветраным вінтом; кіру- дысімілятыўны, -ая, -ае. Дысімілятыўнае
(кніжн.). Д. сучаснага жыцця. || прым. ды- емы рэастат з цыгарападобным корпусам. || аканне.
шмічны, -ая, -ае.
прым. дырыжжблевы, -ая, -ае.
ДЫСК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Прадмет або
ДЫНАМІТ, -у, М -м'іце, м. Моцнае выбуДЫРЫЖОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Кіраўнік дэталь якой-н. машыны, прыстасавання ў выховае рэчыва, асноўнай састаўной часткай калектыву выканаўцаў у аркестры, хоры. || глядзе плоскага круга. Д. магнітафона. Д аўякога з'яўляецца нітрагліцэрына. || прым. ды- прым. дырыжорскі, -ая, -ае.
тамата. 2. Спартыўны снарад у форме круга,
наштшы, -ая, -ае i дынжмгпш, -ая, -ас.
ДЫРЫЖЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; які прымяняецца ў лёгкай атлетыцы для кіДЫНАМІЧНЫ, -ая, -ае. 1. г/?. дынаміка. 2. -руй; незак. чым. Кіраваць аркестрам або хо- дання. Кінуць д. 3. Тос, што i пласцінка (у 2
Багаты на дзеянні (кніжн.). Дынамічнае ма- рам іфы выкананні музычнага твора. || наз. знач). Модныя дыскі. \\ прым. дыскавы, -ая, ае
стацтва. || «аз. дьпшачшсць, -і, ж.
(да 1 знач.) Дыскавая барана.
дырыжыраванне, -я, н.
ДЫНАМОМЕТР, -a, *«. -Ы, -аў, м. ПрыДЫСКАБОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. СпартсДЫРЭКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Кіраўнік
бор для вымярэння мышачнай сілы чалавека. прадпрыемства, якой-н. дзяржаўнай або на- мен — кідальнік дыска. || ж. дыскаболкж, -і,
ДЫНАР, -а, лш. -ы, -аў, м. Грашовая адзі- вучальнай установы. Д. фабрыкі. Д. вучшішча. ДМ -лцы, мн. -і, -лак. || прым. дыскабольны,
нка ў Югаславіі, Іраку, Тунісе i іншых дзяр- Д. саўгаса. \ ж. дырэктарка, -і, ДМ -рцы, мн. -ая, -ае.
жавах.
ДЫСКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-і, -рак (разм.). || прым. дырэктярсжі, -ая, -ае.
ДЫНАСГЫЯ, -і, мн. -і, -тый, ж. 1. Шэраг
ДІЛРЭКТАРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м. -каваны; незак., што. Апрацоўваць глебу дыправячых манархаў, якія паходзяць з аднаго i
скавай бараной. Д. ворыва. || наз. дысншшне,
таго ж роду. Д. Бурбонаў у Францыі. 2. перан. Калегія дырэктараў якога-н. буйнога прад- -я, н.
Аб працавітых людзях, якія з роду ў род пе- прыемства, ведамства на чале з галоўным дыДЫСКАМФОРТ, -у, М -рце, м. Умовы
радаюць майстэрства, слаўныя працоўныя рэктарам.
ДЫРдКТАРЫХА, -і, ДМ -рысе, мн. -і, жыцця, знаходжання, якія не забяспечваюць
традыцыі. Д. сталявараў. || прым. дынжстычны,
зручнасцей i спакою. || прым. дыскжмфортны,
-рых, ж. (разм.)- Жонка дырэктара.
-ая, -ае (да 1 знач.).
ДЫРЭКТОРЫЯ, -і, ж. (гіст.). Урад у -ая, -ае.
ДЬІНГА, нескл., м. Дзікі аўстралійскі саДЬІСКАНТ, -а, м. 1. Высокі дзіцячы голас.
Францыі ў час Французскай буржуазнай рэбака.
2. Спявак з такім голасам. || прым. дыскаДЬІНЯ, -і, мн. -і, дынь, ж. Бахчавая раслі- валюцыі 1795—1799 гг.
ДЫРЭКТЬІВА, -ы, мн. -ы, -тыў, ж. Аба- нтовы, -ая, -ае. Дыекантовая партыя.
на з сямейства гарбузовых, a таксама буйны
ДЫСКАТдКА, -і, ДМ -тэцы, мн. -і, -тэк,
салодкі плод яе. || памянш. дынысж, -і, ДМ вязковае для выканання кіруючае ўказанне
-ньцы, мн. -і, -нек, ж. \\ прым. дынны, -ая, вышэйшага органа. || прым. дырэктыўны, -ая, ж. 1. Збор грамафонных пласцінак (дыскаў).
2. Спецыяльна абсталяваная танцавальная
-ае.
-ае.
ДЫРЭКТУЎНЫ, -ая, -ае. 1. гл. дырэ- зала, у якой прайграюцца дыскі (у 3 знач.). ||
ДЫП... Першая частка складаных слоў са
знач. дыпламатычны, напр. дыпкур'ер, дыппо- ктыва. 2. перан. Катэгарычны, які мае хара- прым. дысжатэчны, -ая, -ае.
ДЫСКВАЛІФІКАВАЦЬ,
-кую, -куеш,
ктар дырэктывы. Дырэктыўныя ўказанні. || наз.
шта, дыпслужба.
-куе; -куй; -каваны; зак. i незак., каго (што).
^ЫПЛАМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; дырэжтыўшісць, -і, ж.
ДЫРЭКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Кіраў- Пазбавіць (пазбаўляць) кваліфікацыі, права
-муй; -маваны; зак. i незак., каго (што)
(кніжн.). Выдаць (выдаваць) дыплом каму-н. нічы орган прадпрыемства, ведамства, наву- выконваць пэўную работу, удзельнічаць у
Дыпламаваны спецыяліст (з вышэйшай адука- чальнай установы на чале з дырэктарам. Рас- спартыўных спаборніцтвах. Ą спартсмена. |
параджэнне дырэкцыі. 2. Памяшканне, дзе звар. дыскваліфікшіцца, -куюся, -куешся,
цыяй).
ДЫПЛАМАНТ, -a, М -нце, мн. -аў, м. знаходзіцца дьфэкцыя. || прым. дырэкцыйны, -куецца; -куйся. || наз. дыскваліфіжацыя, -і,
ж. I прым. дыскваліфікацыйны, -ая, -ае.
Асоба, якая ўзнагароджана дыпломам (у 2 -ая, -ае.
ДЫСКЁТА, -ы, ДМ -кеце, мн. -ы, -кет, ж.
знач.). Д. міжнароднага конкурсу піяністаў. \\ ДЫС... (гл. таксама дыз...), прыстаўка.
Гнуткі магнітны дыск, носьбіт інфармацыі
ж. дыплашштка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || Утварае дзеясловы i назоўнікі са знач. адсутнасці або процілегласці, напр. дысгарманіра- для апрадоўкі на ЭВМ. || прым. дысжетны, -ая,
прым. дыпламжнцкі, -ая, -ае.
ДЫПЛАМАТ, -a, М -маце, мн. -ы, -аў, м. ваць, дыскваліфікаваць, дысгармонія, дыскам--ае.
ДЫСК-ЖАКЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Чалавек,
1. Службовая асоба, якая займаецца дыпла- форт, дыслакацыя, дысфункцыя.
ДЫСАНАНС, -у, м. 1. Негарманічнае спа- які вядзе праграму ў дыскатэцы. || прым.
матычнай дзейнасцю, работай у галіне знешніх зносін. 2. перан. Пра чалавека, які дзей- лучэнне музычных гукаў; проціл. кансананс дыск-жакейскі, -ая, -ае.
ДОСКРЫМІНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
нічае тонка, умела. 3. Плоскі чамаданчык для (спец.). 2. перан. Toe, што ўносіць разлад у
нашэння папер, кніг, сшыткаў (разм). || ж. што-н., рэзка пярэчыць чаму-н. Яго думка -нуй; -наваны; зак. i незак., каго (што).
Абмежаваць (абмяжоўваць) у правах, пазбадыпламатЕЯ, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так (да 2 прагучала дысанансам на сходзе.
ДЫСГАРМАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, віць (пазбаўляць) раўнапраўя. || наз. дыскрызнач.). || прым. дыпламацкі, -ая, -ае (да 1
е
-РУ і ~РУЙ; незак., з чым i без дап. Знаходзіцца мінацыя, -і, ж. Расавая д.
знач.).
ДЫСКРЭДЫТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
ДЫПЛАМАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. ды- ў дысгармоніі, змяшчаць у сабе дысгармонію.
ДЫСГАРМАНІЧНЫ, -ая, -ае. Які ўносіць -туй; -таваны; зак. i незак., каго (што). Папламатыя. 2. перан. Умелы, тонкі ў адносінах
з іншымі; тонка разлічаны, ухілісты, накіра- дысгармонію (у 2 знач.), бязладны, негар- дарваць (падрываць) давер'е да каго-, чаго-н.,
ваны на дасягненне пэўнай мэты. Д. падыход манічны. Дысгарманічнае спалучэнне колераў. ||прынізіць (прыніжаць) чый-н. аўтарытэт. ||
наз. дыскрэдытацьш, -і, ж.
да справы. O Дыпламатычны корпус — наз. дысгарманпнісць, -і, ж.
ДЫСКР^ТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). РаздзеДЫСГАРМОНІЯ, -і, ж. 1. Парушэнне
замежныя дыпламаты, акрэдытаваныя ў
якой-н. краіне. || наз. дыпламжтычнасць, -і, ж. гармоніі, адсутнасць сугучнасці; немілагуч- льны, які складаецца з асобных частак. || наз.
ДЫПЛАМАТЫЯ, -і, ж. 1. Дзейнасць урада насць. 2. перан. Разлад, няўзгодненасць, пару- дысжрэтшісць, -і, ж.
ДЫСКУСІЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. дыскусія.
па ажыццяўленню знешняй, міжнароднай шэнне адпаведнасці чаго-н. чаму-н. Д. колепалітыкі дзяржавы. 2. перан. Тонкі разлік, раў у пейзажы. || прым. дысгармашчны, -ая, 2. Няпэўны, які выклікае сумненне, спрэчны.
Дыскусійнае рашэнне. || наз. дысжусійшсць, -і,
умельства i спрыт у дзеяннях, накіраваных на -ае.
ДЫСЕРТАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. ж. (да 2 знач.).
дасягненне якой-н. мэты. Наскрозь бачу тваю
ДЫСКУСІРАВАЦЬ / ДЫСКУЦІРАВАЦЬ,
дыпламатыю. || прым. дыпламатычны, -ая, -ае. Той, хто піша або абараняе дысертацыю. | ж.
дысертанткд, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. | прым. -рую, -руеш, -рус; -руй; незак., што i аб чым
Дыпламатычныя адносіны.
(кніжн.) Весці дыскусію па тым ці іншым
ДЫПЛОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Пасвед- дысертанцкі, -ая, -ае.
ДЫСЕРТАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Наву- пытанні; абмяркоўваць што-н., удзельнічачанне аб сканчэнні навучальнай установы або
аб прысваенні якога-н. звання. Д кандыдата ковая работа, якая публічна абараняецца яе ючы ў дыскусіі.
ДЫСКЎСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. Спрэчкі,
навук. 2. Дакумент, што вьшаецца як узнага- аўтарам на пасяджэнні спецыяльнага вучорода за паспяховае выступленне на конкурсе, нага савета для атрымання вучонай ступені. абмеркаванне якога-н. пытання на сходзе, у
фестывалі, спартыўным спаборнінтве i пад. Д Доктарская д. \\ прым. дысертацыйны, -ая, -ае. друку. Навуковая д. \\ прым. дыежусійны, -ая,
ДЫСІД^НТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. -ае.
першай ступені. O Дыплом з ідчяакій — дыДЫСЛАКАЦЫЯ, -і, ж. (спец). 1. Размяплом спецыяліста, які скончыў вышэйшую (кніжн.). 1. Той, хто адступае ад пануючага ў
навучальную ўстанову з выдатнымі ацэнкамі. краіне веравызнання; вераадступнік. 2. Чала- шчэнне ваенных аб'ектаў, сухапутных войск,
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размеркаванне ваеннай авіяцыі або караблёў дак. Д. работнік. Д. навучэнец. || наз. дысцыпна мссцах базіравання. 2. Зрушэнне касцей лшжвшсць, -і, ж.
пры пераломах суставаў. Д. касцей. 3.
.ДЫСЦЫПЛІНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
Зрушэнне пластоў эямной кары. Д. горных па- -нуй; -наваны; зак. i незак., каго-што. 1.
Прывучыць (прывучаць) да дысцыпліны1. 2.
род. I прым. дыслакдцыйны, -ая, -ае.
ДЫСЛАЦЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; перан. Прывучыць (прьшучаць) да строгага паскораным дыханні. 2. перан. Подых, павеў
-руй; -раваны; зак. i незак., каго-што (спец.). парадку, вьпрыманасці ў чым-н. (кніжн.)- чаго-н. Д. вясны. O Штучнже дых&нне —
аднаўленне спецыяльнымі прыёмамі натуРазмясціць (размяшчаць) узброеныя сілы. Д. Дружба згуртоўвае i дысцыплінуе байцоў.
войскі.
ДЫСЦЫПЛІНАРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. ральных рухаў лёгкіх. 0 Другое дыхшше — аб
ДЫСПАЗІЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. дысцыпліна1. 2. Папраўчы, звязаны са спра- новых сілах, бадзёрасці ў каго-н. пасля стоПлан размяшчэння ваенных караблёў (спец.). вамі аб парушэнні дысцыпліны2. Дысцыпліна- мленасці, апатыі. Затаіць дыханне — заірымаць дыханне, прыслухоўваючыся да чаго-н.
2. План размяшчэння войск для бою (уст.). 1 рнае спагнанне.
Перавесці дыханне — 1) глыбока ўздыхнуць,
прым. дыспачіцыйны, -ая, -ае.
ДЫФАМАЦЫЯ, -і, ж. Алавяшчэнне ў аддыхацца;
2) зрабіць перадышку, перапынак
ДЫСПАНСЗР, -а, мн. -ы, -аў, м. друку звестак (сапраўдных або ўяўных), якія
Медыцынская ўстанова, якая займаецца ля- ганьбяць, няславяць кагр-н. Справа аб дыфа- у чым-н. || прым. дыхальны, -ая, -ае.
ДЬІХАЦЬ, дыхаю, дыхаеш, дыхае; незак. 1.
чэннем пэўнага кантынгенту хворых, сістэ- мацыі. || прым. дыфамжцыйны, -ая, -ае.
Пагльшаць кісларод i выдзяляць вуглякіслы
матычна наглядае за ix здароўем. СупрацьтуДЫФЕРЭНЦЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, газ.
Хворы цяжка дыхае. Расліны дыхаюць
беркулёзны д. \\ прым. дысдоясэрны, -ая, -ае. -руе; -руй; -раваны; зак. i незак., што. 1. Раслісцем. 2. перан., чым. Быць захопленым
ДЫСПАНСЭРЫЗАЦЫЯ, -і, ж. Сістэма чляніць (расчляняць), адрозніць (адрозніваць) чым-н., жыць якой-н. ідэяй. ЁН жыў i дыхаў
медьшынскіх мерапрыемстваў, якія ажыццяў- асобнае, прыватнае пры разглядзс, вывучэнні кансерваторыяй. 3. перан., чым. Вылучаць,
ляюцца дыспансэрамі з мэтай прафілактыкі i чаго-н. (кніжн.). Д. нормы расцэнак. 2. распаўсюджваць што-н.; быць прасякнутым
своечасовага лячэння захворванняў. Д. на- Знайсці (знаходзіць) дыферэнцыял (у 1 знач.; чым-н., выказваць што-н. Ноч дыхала пахамі
сельніцтва.
спец.)- || наз. дыферэнцыяцьй, -і, ж. (да 1 траў. Яго творы дыхаюць вайной. Твар спарДЫСПЁТЧАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік, знач.) / дыферэнцыріванне, -я, н.
тсмена дыхаў здароўем. 0 Дгаць ш ладая
які рэгулюе з аднаго цэнтральнага пункта рух
ДЫФЕРЭНЦЫЯЛ, -а, м. 1. У матэма- (разм.) — быць пры смерці. Дыхаць свабодтранспарту, ход работы прадпрыемства i пад. тыцы: галоўная лінейная частка прырашчэн- ш — адчуваць палёгк^, вызваліўшыся ад
Д. аўтамабільнай базы. || прым. дыспетчжрскі,ня залежнай пераменнай велічыні (функцыі), чаго-н. || аднакр. дыхнуць, -ну, -неш, -не;
-ая, -ае. Д. пункт. Цэнтральная дыспетчар-якая прыбліжана выражае значэнне гэтага -нём, -няце, -нуць; -н'і (да 1 знач.; разм.).
ская (наз.).
прырашчэння, a таксама прырашчэнне незаДЫХТ, -у, м. У выразе: даць дыхту
ДЫСПЕТЧАРЫЗАЦЫЯ, -і, ж. Цэнтралі- лежнай пераменнай велічыні. 2. Механізм у (разм.) — задаць наганяй.
зацыя аператыўнага кантролю i кіравання вы- прыводзе вядучых колаў аўтамабіля, трактара
ДЫХТОЎНЫ, -ая, -ае (абл.). Вельмі дотворчымі i іншымі працэсамі пры дапамозе i іншых колавых машын, які дазваляе пра- бры, якасны. Д. чамадан. Ц наз. дыхтоўнасць,
тэхнічных сродкаў сувязі, сігналізацыі, тэле- ваму i леваму вядучым колам круцішха з роз- -і, ж.
механікі i аўтаматыкі.
най хуткасцю (спец.). Д. з канічнымі зубчаДЬІШАЛЬ, -шля, мн. -шлі, -шляў, м. 1.
ДЫСПЛЁЙ, -я, м. (спец.). Устройства ві- стымі коламі. \\ прым. дыферэнцыяльны, -ая, Тоўстая аглобля, якая прымацоўваецца да сязуальнага адлюстравання інфармацыі (у вы- -ае (да 1 знач.)- Дыферэнцыяльнае вшічэнне. рэдзіны пярэдняй восі пры парнай запрэжцы.
ДЫФЕРЭНЦЫЙЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. 2. У плузе: жалезная выгнутая пласціна, да
гладзе тэкстаў, табліц, чарцяжоў i інш.) на
экране, атрыманай ад ЭВМ. || прым. дыс- дыферэнцыял. 2. Розны, неаднолькавы пры пярэдняга канца якой прымадоўваецца воррозных умовах. Дыферэнцыяльная рэнта. Д. чык. 1 прым. дышлевы, -ая, -ае.
плейны, -ая, -ае.
ДЫСПРАПОРЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. тарыф.
ДЫЭЛЁКТРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
ДЫФІРАМБ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У стаНеадпавсднасць паміж часткамі цэлага, адсуРэчыва, цела, якое дрэнна праводзіць
тнасць прапорцыі. Д ў тэмпах развіцця ро- ражытных грэкаў: урачыстая харавая песня ў электрычны ток, неправаднік. || прым. дыэлекгонар бога Дыяніса. 2. перан. Перабольшаная трычны, -ая, -ае.
зных галін народнай гаспадаркі. || прым. дыспахвала; усхваленне. Спяваць дыфірамбы
прапірцыяналыіы, -ая, -ае.
ДЫЯБЁТ, -у, М -беце, м. Назва шэрагу
ДЫСПУТ, -у, М -пуце, мн. -ы, -аў, м. каму-, чаму-н. (непамерна ўсхваляць). || прым. хвароб, выкліканых парушэннем абмену
Публічныя спрэчкі на навуковую або важную дыфіржмбічны, -ая, -ае. Дыфірамбічныя вершы рэчываў. O Цукровы дыябет — хвароба, якая
(да 1 знач.).
ірамадскую тэму. Літаратурны д.
характарызуецца павелічэннем цукру ў крыві
ДЫФРАКЦЫЯ, І, Ж. У фізіцы: агібанне i ў мачы. \\ прым. дыябетычны, -ая, -ае.
ДЫСПУТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
незак. (кніжн.). Весці дыспут, удзельнічаць у хвалямі (светлавымі, гукавымі i пад.) сустрэчДЫЯБЕТЫК, -а, мн. -і, -аў; м. (разм.).
ных перашкод. Д. святла. || прым. дыфряк- Хворы на дыябет. | ж. дыябетычкж, -і, ДМ
дыспуце, спрачацца.
ДЫСГАНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. цыйны, -ая, -ае.
-чцы, мн. -і, -чак.
ДЫФТОНГ, -а, мн. -і, -аў, м. У лінгвіАшіегласць, прамежак паміж чым-н. Забег на
ДЫЯГАНАЛЬ1, -ю, м. Шчыльная тканіна з
стыцы: спалучэнне ў адным складзе двух га- косымі рубчыкамі. Набраць дыяганалю на пакароткую дыстанцыю. Сысці з дыстанцыі (адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў спаборнііггвах лосных гукаў. не раздзеленых зычнымі. || літо. || прым. дыяпшалевы, -ая, -ае.
па бегу, у гонках i пад.). 2. Участак прым. дыфтжнпчны, -ая, -ае.
ДЫЯГАНАЛЬ2, -і, мн. -і, -ей, ж. У матэДЫФТЭРЬІТ, -у, М -рыце, м. i ДЫФТЭ- матыцы: адрззак прамой лініі, што злучае два
адміністрацыйна-тэхнічнага падзелу чыгуначнага пуці. Начальнік дыстанцыі. || прым. ды-РЫЯ, -і, ж. Заразная пераважна дзіцячая несумежныя вуглы многавугольніка або дзве
спшцыйны, -ая, -ае. Дыстанцыйнае кіраванне. хвароба, якая суправаджаецца паражэннем вяршыні шматгранніка, якія не ляжаць у
ДЫСТРАФІЯ, -і, ж. Парушэнне абмену, зева, слізістых абалонак носа i гартані. || адной ірані. || прым. дыяпшалыш, -ая, -ае.
жыўлення тканак, органаў або цэлага ар- прым. дыфтэрытны, -ая, -ае / дыфтэрыйны,
ДЫЙГНАЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. Кароткае
ганізма. Д. сардэчнай мышцы. \\ прым. ды- -ая, -ае.
ўрачэбнае заключэнне аб характары i сутнасці
ДЫФЎЗІЯ, -і, ж. (спец.). Пранікненне хваробы, a таксама яе абазначэнне. Паставіць
сірафічны, -ая, -ае.
ДЫСТРОФІК, а, мн. -і, -аў, м. (разм.). аднаго рэчыва ў другое пры ix узаемным д. || прым. дыяшастычны, -ая, -ае.
датыканні ў выніку цеплавога перамяшчэння
Хворы на дыстрафію.
^ЫЯГНАСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -іуе;
ДЫСГЫЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; часцінак рэчыва. Д газаў. \\ прым. дыфузійны, -туй; -таваны; зак. i незак., што (спец.). 1.
-люй; -ляваны; зак. i незак., што (спец.). -ая, -ае.
Паставіць (ставіць) дыягназ. Д. хваробу. 2.
ДЫФЎЗНЫ, -ая, -ае (спец.). Невыразны, Устанавіць (-наўліваць) тэхнічны^ стан маАчысціць (ачышчаць) перагонкай. Д. ваду. Ц
наз. f дыстыляцыя, -і, ж. || прым. дысты- расплывісты. Дыфузныя туманнасці.
шьш, механізмаў. || наз. дыягшстжвалне, -я, н.
лацыйны, -ая, -ае.
ДЫХ, дыху, м. (разм.)- Дыханне. Хацелася i дыяпюстыкж, -і, ДМ -тыцы, ж. Дыягнаста1
ДЫСЦЫПЛІНА , -Ы, ж. Абавязковае для крыкнуць, але не хапіла дыху. 0 Адным дыхам ванне хваробы. Тэхнічная дыягностпыка. Спецы
ўсіх членаў якога-н. калектыву падларадка- (разм.) — за адзін раз, вельмі хутка. Hi слыху яліст na дыягностыцы.
ванне ўстаноўленаму парадку, правілам. Пра- ні дыху (разм.) — няма ніякіх вестак.
ДЫЯГНОСТ, -а, М -сцс, мн. -ы, -аў, м.
цоўная д. Воінская д. Школьная д. || прым. ДЬ&ХАВІЦА, -ы, ж. 1. Цяжкае дыханне Урач, які ўстанаўлівае дыягназ.
дысцыплінірны, -ая, -ае. Дысцыплінарнае спаг- пры захворванні бронхаў. Пакутаваць дыхавіДЫЯГНОСТЫКА, -і, ДМ -тьпш, ж. 1. гл.
нанне.
цай. 2. Народная назва хваробы лёгкіх у ко- дыягнаставадь. 2. Вучэнне аб спосабах дыя2
ДЫСЦЫПЛІНА , -ы, мн. -ы, -лін, ж. ней i іншых жывёл. Нагнаць дыхавіцу каню. || гназу. 3. Устанаўленне дыягназу. Ранняя д. за(кніжн.). Самастойная галіна якой-н. навукі. прым. дыхавічны, -ая, -ае.
хворвання. Лабараторная д. || прым. дыягнжФілалагінныя дысцыпліны.
ДЫХАННЕ, -я, н. 1. Працзс паглынання стычны, -ая, -ае.
ДЫСЦЫПЛШАВАНЫ, -ая, -ае. Які пад- кіслароду i вьшзялення вуглякіслага газу жыДЫЯГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж.
парадкоўваецца дысцыпліне1, захоўвае пара- вымі арганізмамі. Стомленасць праяўлялася ўГрафічна выкананы малюнак, які наглядна
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ктары дыяметральна (прысл.) супрацьлеглыя ДЭБІЛ, -а, мн. -ы, м. Чалавек з лёгкай
(г. зн. нічым не падобныя, цалкам розныя). || формай прыроджанай псіхічнай непаўнацэнназ. дыяметралышсць, -і, ж.
насці, разумовай адсталасці.
ДЭБІЛЬНЫ, -ая, -ае. Псіхічна непаўнаДЫЯПАЗГГУЎ, -тыва, мн. -тывы, -тываў,
м. Пазітыўны фатаграфічны відарыс на цэнны, разумова адсталы па прыродзе. || наз.
ілюструе суадносіны якіх-н. велічынь. Д. po празрыстым матэрыяле, прызначаны для дэ- дэбільнасць, -і, ж.
ćmy навуковых кадраў. || прым. дыяграмны, -ая, манстрацыі на экране з дапамогай праекцыйДЭБІТ, -у, М -йце, м. (спец.). Колькасць
-ае.
нага ліхтара. || прым. дышіізітыўны, -ая, -ае.
вады, нафты i іншай вадкасці, a таксама газу,
ДЫЯДЗМА, -ы, мн. -ы, -дэм, ж. 1. Вянок
ДЫЯПАЗОН, -у, м. 1. Інтэрвал паміж са- якую дае крыніца ў пэўны прамежак часу. Д.
або галаўная павязка з упрыгожаннямі з каштоўных камянёў, якія надзявалі цары i вяр- мым нізкім i самым высокім гукамі пеўчага нафтавай свідравіны. || прым. дэ^ггаы, -ая, -ае.
ДЭБГГОР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). У
хоўныя жрацы ў мінулыя часы. 2. Жаночае голасу, мелодыі або музычнага інструмента
галаўное ўпрыгожанне з каштоўных камянёў (спец.). 2. Вобласць, у межах якой ажыццяў- бухгалтарскай i гаспадарчай практыцы —
у выглядзе кароны. Д. з сапраўдных брылыш- ляюцца якія-н. вымярэнні (спец.). Д. радыё- даўжнік прадпрысмства, арганізацыі, устачастот. 3. перан. Аб*ём ведаў, інтарэсаў новы. || прым. дэбггорскі, -ая, -ае. Дэбіторская
таў.
(кніжн.^. Вучоны шырокага дыяпазону. || прым.запазычанасць.
ДЫЙКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. У праваслаў- дыяпазонны,
-ая, -ае (да 1 i 2 знач.)ДЭБОШ, -у, мн. -ы, -аў, м. (разм.)- Сканнай царкве: ніжэйшае духоўнае званне; паДЫЯПТРЬІЯ, -і, ж. Адзінка вымярэння дал з шумам i бойкай. Учыніць д.
мочнік свяшчэнніка ў час царкоўнай службы.
пераламляльнай сілы алтычных лінз. || прым.
ДЭБК)Т, -у, М -бюце, мн. -ы, -аў, м. 1.
|| прым. дыякшскі, -ая, -ае. Д. сан.
Першае выступленне на сцэне або на новай
ДЫЙКАНІХА, -і, ДМ -нісе, мн. -і, -ніх, ж. дыяптрычны, -ая, -ае.
ДЫЯРАМА, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж. (спсц.). 1. арэне дзейнасці. Д. у оперным тэатры. Д. ма(разм.). Жонка дыякана.
ДЫЯКРЬІТЬкЧНЫ, -ая, -ае: дыякрытычны Карціна, намаляваная з двух бакоў тканіны, ладога паэта. 2. Пачатак шахматнай або шазнак (спец.) — надрадковы ці падрадковы што прасвечваецца, матавага шкла i спецыя- шачнай партыі. Адкрыты д. || прым. дэбюпгны,
знак у літары (у некаторых алфавітах — по- льна асветленая для стварэння ўражання -ая, -ас.
ДЭБЮТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
бач з літарай), які ўдакладняе гучанне, напр. аб'ёмнасці. 2. Стужкападобная, загнутая паўкругам жывапісная карціна з рэальнымі або зак. i незак. Упершыню публічна выступіць
значок кароткасці над ў або й.
ДЫЯЛЕКТ, -у, М -кце, мн. -ы, -аў, м. бутафорскімі прадметамі на пярэднім плане. || (выступаць) на сцэне або на якой-н. арэне
дзеяння.
Мясцовая
разнавіднасць
мовы,
якая прым. дыярамны, -ая, -ае.
ДЭБЮТАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
адрозніваецца ад сумежных гаворак своеасаДЫЙСПАРА, -ы, мн. -ы, -пар, ж. Пражыблівымі фанетычнымі, граматычнымі i лек- ванне часткі народа (этнічнай супольнасці) Той, хто дэбютуе дзе-н. Д. выступіў з вялікім
січнымі рысамі. Паўночна-ўсходні д. белару- па-за межамі той краіны, дзе жыве асноўная поспехам. || ж. дэбютанпйі, -і, ДМ -тцы, мн.
скай мовы. || прым. дыялектны, -ая, -ае. Д. маса гэтага народа (этнічнай супольнасці). -і, -так. П прым. дэбютанцкі, -ая, -ае.
арэал Полаччыны.
Беларуская д.
ДЭВАЛЬВАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). АжыццяўДЫЯЛЕКТАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел моваДЫЯТ^З, -у, м. Схільнасць чалавечага ар- ляемае ў заканадаўчым парадку змяншэнне
знаўства. які вывучае дыялекты. || прым. дыя- ганізма да некаторых захворванняў Сца праяў- залатога ўгрымання грашовай адзінкі або
лежталапчны, -ая, -ае.
лення алергіі i інш.). || прым. дыятэзны, -ая, зніжэнне курсу нацыянальнай валюты. ||
ДЫЯЛЕКТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- -ае.
прым. дэвальвацынны, -ая, -ае.
яліст у галіне дыялекталогіі.
ДЭВІЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Кароткае выДЫЯФІЛЬМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Фільм, саДЫЯЛЕСТЬІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Слова стаўлены з дыяпазітываў. Дзіцячыя дыяфільмы. слоўе, якое выражае кіруючую ідэю паводзін
або словазлучэнне якога-н. дыялекту, ужытыя || прым. дыяфіільмавы, -ая, -ае.
або дзейнасці. Наш д. — наперад! 2. Слова
ў літаратурнай мове.
або выслоўе, якое на конкурсах аўпгар ставіць
ДЫЯФРАГМА,
-Ы,
МН.
-Ы,
-рагм
i
-рагмаў,
ДЫЯЛЕКТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Пасляна творы замест свайго імя. Праект пад дэвідоўнік дыялектычнай філасофіі, дыялектыкі ж. 1. Сухажыльна-мышачная перагародка, зам *Перамога». || прым. дэвізны, -ая, -ае.
якая
аддзяляе
ірудную
поласць
ад
брушной.
(у 1 знач.).
ДЭВІЙЦЫЯ, -і, ж. (спец.)- 1. Адхіленне
2. Святлонепранікальная перагародка ў алтыДЫЯЛЁКТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. чных прыборах з адтулінай для пралускання стрэлкі компаса ад лініі магнітнага мерыдыФіласофскае вучэнне аб усеагульных законах пучка прамянёў. || прым. дыяфрагмжвы, -ая, яна пад уздзеяннем вялікіх мас жалеза, a такруху i развіцця прыроды, чалавечага грамадсама злектрамагнітных палёў. 2. Адхіленне
-ае.
ства i мыслення; навуковы метад пазнання
(цела, што рухаецца) ад зададзенага напрамку
ДЫЯХРАНІЯ,
-і,
ж.
(спец.).
Стан
якіх-н.
з'яў прыроды, якія змяняюцца i вечна руха(напр. самалёта, судна, кулі, снарада) пад
з'яў,
сістэмы
ў
ix
развіцці,
гісторыі.
Моўная
д.
юцца, i грамадства шляхам ускрьпшя ўнутрауплывам якіх-н. выпадковых прычын. || прым.
ных супярэчнасцей i барацьбы процілеглас- || прым. дыяхрашчны, -ая, -ае / дыяхронны, дэвіяцыйны, -ая, -ае.
цей, якія прыводзяць да скачкападобнага пе- -ая, -ае. Дыяхранічны аналіз. Дыяхронны ме- ДЭГАЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Апарат
раходу з адной якасці ў другую. Матэрыя- тад.
для дэгазацыі- 2. Асоба, яхая праводзіць дэгалістычная д. 2. Сам працэс такога руху i
ДЭ..., прыстаўка. Утварае дзеясловы i на- зацыю. 3. Сродах, рэчыва для дэгазацыі. ||
развіцця. Д. падзей. Д. гісторыі. 3. Майстэр- зоўнікі са знач. адсутнасці або супрацьле- прым. дэгазатарскі, -ая, -ае.
ства весці спрэчкі, выяўляючы супярэчнасці ў гласці, напр. дэкадзіраваць, дэшыфраваць, дэразважаннях праціўніка (уст.). || прым. дыя- мантаж, дэгуманізацыя, дэнацыяналЬацыя, дэ- ДЭГАЗАЦЫЯ, -і, ж. Абясшкоджванне або
выдаленне адкуль-н. газаў, атрутных рэчываў.
лектычны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). Д матэры- стабілЬацыя.
Д. мясцоеасці. Д. вадкасці. || прым. дэгаялізм. Д. метад.
ДЭБАРКАДЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. ПлыДЫЯЛЕКТЬІЧНЫ, -ая, -ас. 1. гл. дыялек- вучая параходная прыстань, a таксама месца зацыйны, -ая, -ае.
ДЭГАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -рус; -руй;
тыка. 2. Прасякнуты дыялектыкай (у 2 знач.), пасадкі на параходнай прыстані. 2. Крытая
які рухаецца i развіваецца. || наз. дыялек- платформа чыгуначнай станцыі (уст.). II прым. -раваны; зак. i незак., што. Абясшкодзіць
(абясшкоджваць) што-н. ад атрутных газаў,
тычнасць, -і, ж. (да 2 знач).
дэбаржадэрны, -ая, -ае.
рэчываў. Д. мясцовасць.
ДЫЯЛОГ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Размова
ДЭБАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; неДЭГЕНЕРАТ, -а, М -раце, -мн. -ы, -аў, м.
паміж дзвюма асобамі, абмен рэплікамі. зак., што i без дап. (кніжн.). Абмяркоўваць
Чалавек з адзнакамі псіхічнага або фізічнага
Сцэнічны д. 2. перан. Перагаворы паміж двума што-н., весці дэбаты. Д. пытанне.
выраджэння.
Н ж- дэгенерітнл, -і, ДМ -тцы,
бакамі. Палітычны д. Канструктыўны д. ||
ДЭБАТЫ, -аў. Абмеркаванне якога-н. пы- мн. -і, -так. || прым. дэгенержцкі, -ая, -ае.
прым. дыялжлчны, -ая, -ае.
тання, спрэчкі. Разгарнуліся д. Парламенцкія ДЭГЕНЕРАЦЫЯ, -І, Ж. (КНІЖН.). ВыраДЫЯМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
джэнне, пагаршэнне ад пакалення да пакаАлмаз (спецыяльна агранены) брыльянт д.
ДЭБАШЬІР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). лення біялагічных, a таксама псіхічных
(разм.)- 2. Назва памеру аднаго з дробных
Той,
хто
ўчьшяе
дэбошы,
буян,
скандаліст.
||
адзнак арганізма. |[ прым. дэгенератыўны, -ая,
шрыфтоў. || прым. дыяментавы, -ая, -ае.
-ае; наз. дэгенератыўнжсць, -і, ж.
ДЬШМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. У матэма- прым. дэбашырсжі, -ая, -ае.
ДЭБАШЬІРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.
ДЭГЕНЕРЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
тыцы: адрэзак прамой лініі, які злучае дзве
кропкі акружнасці i праходзіць праз яе цэнтр, (разм.). Учыняць дэбошы, буяніць, скацда- -руй; зак. i незак. (кніжн.). Падвергнуцца (паa таксама даўжыня гэтага адрэзка. || прым. ды- ліць. || зак. нядэбашырыць, -ру, -рыш, -рыць. двяргацца) дэгенерацыі.
|| наз. дэбжшырспа, -а, н.
яметральны, -ая, -ае.
ДЭГРАДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ДЫЯМЕТРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. дыяД^БЕТ, -у, М -беце, м. (спец.). У прыход- -руй; зак. i незак. (кніжн.). Паступова пагарметр. 2. У некаторых спалучэннях: поўны, да- на-расходных кнігах: рахунак паступленняў i шаючыся, ірацячы каштоўныя якасці,
кладны (кніжн.). Дыяметральная супрацьле- даўіх>ў дадзенай установе. || прым. дэбетовы, прыйсці (прыходзіць) да выраджэння. || наз.
гласць (г.зн. поўная супрацьлегласць). Хара- -ая, -ае.
дэграджцыя, -і, ж.
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ДЭГУМАШЗАЦЫЯ, -i, ж. Пазбаўленне
гуманістычнага пачатку, гуманістычнай сутнасці; абесчалавечванне. Д. працы.
ДЭГУСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. i незак., што (спец.)- Вызначыць (вызначаць) на смак якасць прадукга
пры яго вырабе. || наз. дэгустацыя, -і, ж. ||
прым. дэіустацыйны, -ая, -ае.
ДЭГУСТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Спецыяліст па дэгустацыі. Д. чаю.
ДЭДЎКЦЫЯ, -і, ж. Спосаб разважання ад
агульных палажэнняў да прыватных вывадаў.
1 прым. дэдуктыўны, -ая, -ае. Д. метад.
ДЭЗ..., прыстаўка. Toe, што i дэ...; ужыв.
замест «дэ..> перад галоснымі, напр. дэзактывацыя, дэзарганізацыя,
дэзарыентацыя,
дэзінтэграцыя, дэзінфармацыя.
ДЭЗАВУІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -рус;
-руй; -раваны; зак. i незак., каго (што). У
міжнародным праве: аб'явіць (аб'яўляць) аб
нязгодзе з дзеяннямі даверанай асобы (дыпламатычнага прадстаўніка) або аб пазбаўленні яго права дзейнічаць надалей ад імя
свайго ўрада. Д. пасла.
ДЭЗАДАРАНТ, -у, М -нце, м. Сродак для
паглынання непрыемных пахаў. || прым. дэзадарантны, -ая, -ае.
ДЭЗАКТЫВАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Ввдаленне радыеактыўных забруджанняў з паверхні розных прадметаў, збудаванняў i пад. ||
прым. дэзактывацыйны, -ая, -ае.
ДЭЗАРГАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
-зуй; -заваны; зак. i незак.,
каго-што.
Учыніць (учыняць) дэзарганізацыю дзе-н.,
сярод каго-н. Варожая абарона была цалкам
дэзарганізавана партызанамі.
ДЭЗАРГАНІЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той,
хто ўносіць дэзарганізацыю. || прым. дэзаргашітарсш, -ая, -ае.
ДЭЗАРГАНІЗАЦЫЯ, -і, ж. Парушэнне
парадку, дысцыпліны, нармальнай дзейнасці
ў якой-н. справе, р а б о ц е і пад. Д. вытворчасці. || прым. дэзаргашзацыйны, -ая, -ае.
ДЭЗАРЫЕНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
-туй; -таваны; зак. i незак., каго (што). Пазбавіць (пазбаўляць) правільнай арыентацыі,
увесці (уводзіць) каго-н. у зман. Д. праціўніка.
1 наз. дэзарыентацыя, -і, ж.
ДЭЗЕРЦІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто дэзерціраваў з ваеннай службы, з фронту або
ўхіляўся ад выканання сваіх грамадзянскіх,
службовых i грамадскіх абавязкаў. || прым. дэзерцірскі, -ая, -ае.
ДЭЗЕРЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; зак. i незак. Учыніць (учыняць) дэзерцірства. Д. з фронту, са сваёй часці.
ДЭЗЕРЦІРСГВА, - а , н. Самавольнае пакіданне ваеннаслужачым вайсковай часці з
мэтай ухілення ад воінскай службы; ухіленне
ад прызыву ў армію, a таксама ўхіленне ад
выканання сваіх грамадзянскіх або службовых абавязкаў (перан.).
ДЭЗШСЁКЦЫЯ, -і, ж. (спец.)- Знішчэннс
шкодных насякомых спецыяльнымі сродкамі.
Д. зернясховішчаў. Д. адзення. || прым. дэзінсекцыяыы, -ая, -ае.
ДЭЗШФАРМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе;
-муй; -маваны; зак. i незак., каго-што. Увесці
(уводзіць) у зман фалыпывай інфармацыяй.
ДЭЗШФАРМАЦЫЯ, -і, ж. Увядзеннс ў
зман фалыішвай інфармацыяй. Д. грамадскасці. || прым. дэзінфармацыйны, -ая, -ае.
ДЭЗШФЁКЦЫЯ, -і, ж. Абеззаражванне,
знішчэнне хваробатворных мікробаў пры дапамозе спецыяльных
сродкаў.
Правесці
дэзінфекцыю. || прым. дэзівфекцыйны, -ая, -ае.
ДЭЗШФІЦЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. i незак., што. Зрабіць
(рабіць) дэзінфекцыю чаго-н. Д. вопратку
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хворага. || зак. таксама прадазіііфіцыраіііць,
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
ДЭІЗМ, -у, м. Рэлігійна-філасофскае вучэнне пра бога як істоту, што стварыла свст,
але не кіруе яго лёсам. || прым. дэістычны, -ая,
-ае.
ДЭІСТ, -а, М -сцс, мн. -ы, -аў, м. Паслядоўнік дэізмуЛ прым. дэіеплны, -ая, -ае.
ДЭЙТ^РЫЙ, -ю, м. Цяжкі сгабільны ізатоп вадароду. || прым. дэйтэрыевы, -ая, -ае.
Д^КА, -і, мн. -і, дэк, ж. Верхняя i ніжняя
дошкі струннага музычнага інсірумента, якія
служаць для ўзмацнення гуку.
ДЭКА... Першая частка складаных слоў са
знач. дзесядь (адзінак, названых у другой частцы складання), напр. дэкаграм, дэкалітр,
дэкатона.
ДЭКАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -кад, ж. 1.
Прамежак часу ў дзесяць дзён; трэцяя частка
месяца. Першая д. мая. 2. Дзесяць дзён, у якія
праводзіцца якос-н. ірамадскае мерапрыемства. Д. беларускага мастацтва ў Маскве. ||
прым. дэкадны, -ая, -ае. Д. графік.
ДЭКАДАНС, -у, м. (кніжн.). 1. Заняпад,
культурны рэгрэс. 2. Toe, што i дэкадэнцгва.
ДЭКАДЭНЦТВА, -а, н. Агульная назва нерэалістычных напрамкаў у літаратуры i мастацтве канца 19 — пач. 20 ст., якія характарызуюцца ўпаднштвам,
крайнім
індьшідуалізмам. || прым. дакадэнцкі, -ая, -ае.
ДЭКАЛЬТАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае дэкальтэ. Дэкальтаванае плацце. 2. Апрануты ў
плацце з выразам, які адкрывае шыю, грудзі,
плечы. Перад люстэркам прыхарошвалася дэкальтаваная дама.
ДЭКАЛЬТЗ, нескл., н. 1. Вялікі выраз у
верхняй частцы жаночага адзення, які адкрывае шьпо, плечы, верхнюю частку грудзей.
Глыбокае д. 2. нязм. Пра жаночае плацце з
такім выразам. Плацце д.
ДЭКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Кіраўнік факультэта ў вьшіэйшай навучальнай установе.
Д. філалагіннага факультэта універсітэта. ||
прым. дэжшскі, -ая, -ае.
ДЭКАНАТ, -а, М -наце, мн. -ы, -аў, м.
Кіраўніцгва факультэта, якое ўзначальвае дэкан. | прым. дэкжшцкі, -ая, -ае.
ДЭКАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што (кніжн.). Надаць
(надаваць) чаму-н. прыгожы выгяяд знешнім
убраннем. Д. залу кветкамі. J| зак. тахсама задэкараваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
ДЭКАРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Мастак,
які піша дэкарацыі, афармляе сцэну, здымачную пляцоўку. 2. Спецыяліст па ўпрыгожванню будынкаў, памяшканняў. || прым. дзu p a i a p c u , -ая, -ас.
ДЭКАРАТЬІЎНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны
для ўпрыгожання чаго-н. Д жывапіс. Дэкаратыўныя расліны. 2. Жывапісны, маляўнічы.
Д. від. I наз. дэкаратыўнасць, -і, ж. (да 2
знач.)ДЭКАРАЦЫЯ, - І , МН. - І , -ЦЫЙ, Ж. Ж Ы вапісны або архітэюурны малюнак месца i
абставін сцэнічнага дзеяння. Д першага акта.
0 Пераменж дэкарацый — аб змяненні абставін, становішча спраў^ агульнага вышяду
чаго-н. || прым. дэшрацыйны, -ая, -ае.
ДЭКАЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што (спец.). Апрацаваць (апрацоўваць) шарсцяную тканіну парай
або гарачай вадой, каб яна не збягалася ад
сырасці. I наз. дэкаціроўжа, -і, ДМ -роўцы, ж.
|| прым. дэкаціровачны, -ая, -ае.
^ЭКВАШФІКАВАЦЦА, -куюся, -куешся,
-куецца; -куйся; зак. Страціць кваліфікацьпо,
прафесійныя веды i вогтыт. || наз. дэкваліфіішцьйі, -і, ж.
ДЭКЛАМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе;
-муй; -маваны; незак., што. Выразна, па-май-
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стэрску чытаць мастацкія творы. Д. паэмы
Янкі Купалы. || зак. прадэкламшіць, -мую,
-муеш, -муе; -муй; -маваны. || ^ наз. дэкламацш, -і, ж.; прым. дэкламацыйны, -ая,
-ае.
ДЭЕЛАМАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Артыст,
які выступае з дэкламацыяй, той, хто дэкламуе. || прым. дэкламатарскі, -ая, -ае. Дэкламатарскае майстэрства.
ДЭКЛАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што (кніжн.)- Афіцыйна абвясціць (абвяшчаць) дэкларацыю аб
чым-н. (у 1 знач.). Д. дзяржаўную незалежнасць.
ДЭКЛАРАТЬкЎНЫ, -ая, -ае (югіжн.). 1.
Які мае форму дэкларацыі (у 1 знач.), урачысты. Дэкларатыўная
заява. 2. На словах,
знешні. Усе яго абяцанні носяць д. характар. ||
наз. дэкларатыўнасць, -і, ж.
ДЭКЛАРАЦЫЯ, - І , МН. - І , -ЦЫЙ, Ж. 1.
Афіцыйная або ўрачыстая праграмная заява
(кніжн.)- Урадавая д. Д. аб дзяржаўным суверэнітэце. 2. Назва некаторых афіцыйных дакументаў з паведамленнем якіх-н. патрэбных
звестак. Гандлёвая д. Таможная д. \\ прым. дэкларацыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ДЭКЛАСАВАНЫ, -ая, -ае. Які страціў усякую сувязь са сваім класам, не прымае ніякага ўдзелу ў грамадскай вытворчасці; які маральна апусціўся i разбэсціўся. Дэкласаваныя
элементы. || наз. дэклжсавшасць, -і, ж.
ДЭКЛАСАВАЦЦА, -суюся, -суешся, -суецца; -суйся; зак. i незак. Стаць (станавіцца) дэкласаваным.
ДЭКОР, -у, м. (спец.). Сукутшасць, сістэма
ўпрыгожанняў збудавання або вырабу. Д фасада збудавання. Д. вазы.
ДЭКОРУМ, -у, м. (кніжн.). Знешняя, паказная прыстойнасць; тое, што адпавядае такой прыстойнасці. Захаваць д.
ДЭКРЙТ, -a, М -рэце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Пастанова вярхоўнай улады. Д аб міры. Д аб
зямлі. 2. У некаторых словазлучэннях: тое ж,
што i дэкрэтны водпуск (разм.). Пайсці ў д.
Знаходзіцца ў дэкрэце. || прым. дэкрэтны, -ая,
-ае. O Дэжрэтны водлуск — водгтуск па цяжарнасці i родах.
ДЭКРЭТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. i незак., што. Устанавіць (устанаўліваць) дэкрэтам, пастановай вышэйшых
інстанцый.
ДЭЛЕГАВАЦЬ, -гую, -іуеш, -гуе; -гуй;
-гаваны; зак. i незак., каго (што). Паслаць
(пасылаць), выбраць (выбіраць) дэлегатам. Д
на з'езд.
ДЭЛЕГАТ, -а, М -гаце, мн. -ы, -аў, м. Выбраны або прызначаны прадстаўнік якой-н.
арганізацыі, установы, калектыву на сход,
канферэнцыю, з'сзд i пад. || ж. дэлепіткА, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. дэлепіцкі, -ая,
-ае.
ДЭЛЕГАЦЫЯ, -і, ж. Група дэлегатаў, якія
прадстаўляюць той ці іншы калектыў, дзяржаву i пад. Замежная рабочая д.
Д^ЛЬТА, -ы, ДМ -льце, мн. -ы, дэльт, ж.
Вусце ракі з яго разгалінаваннямі на асобныя
рукавы i частка сушы, што да яго прылягае.
Д. Дняпра. || прым. дэльтавы, -ая, -ае.
ДЭЛЬТАПЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Лёгкі
безматорны лятальны апарат з трохвугольнай
нясучай паверхняй, прызначаны для планіруючых палётаў.
ДЭЛЬТАПЛАНЕРЬІЗМ, -у, м. Від спорту,
звязаны з палётамі на дэльтапланах. || прым.
дзльтаплжверны, -ая, -ае.

194

дэл-дэп
ДЭЛЬТАПЛАНЕРЬкСТ, -a, Л/-сце, мн. -ы,
-аў, м. Спартсмен, які лятае на дэльтаплане. |
ж. дэльташйшерысткі, -і,ДМ -тцы, мн. -і,
-так. || прым. дэльталлаверысцкі, -ая, -ае.
ДЭЛЬФІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Марская
млекакормячая жывёліна сямейства дэльфінавых з падатрада зубатых кітоў. || прым. дэльфімвы, -ая, -ае.
ДЭЛЬФШАРЫЙ, -Я, МН. -І, -яў, м. Комплекс збудаванняў з басейнам для ўтрымання
дзльфінаў з мэтай ix вывучэння, дрэсіроўкі i
паказу наведвальнікам.
ДЭМАБІЛІЗАВАЦЦА* -зуюся, -зуешся,
-зуецца; -зуйся; зак. Звольніцца з ваеннай
службы па дэмабілізацыі.
^ЭМАБІЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
-зуй; -заваны; зак. i незак., каго-што. Правесці (праводзіць) дэмабілізацыю.
ДЭМАБІЛІЗАЦЫЯ, -і, ж. 1. Перавод арміі
i звязаных з ёю галін народнай гаспадаркі з
ваеннага становішча на мірнае. Д. арміі. Д.
прамысловасці. 2. Звальненне з ваеннай службы ў запас. Д. радавога i афіцэрскага саставу. 3. перан. Аслабленне актыўнасці, гатоўнасці да выканання якіх-н. задач. || прым.
дэмабілітацыйны, -ая, -ае.
ДЭМАГАГІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. дэмагогія.
2. Які з'яўляецца дэмагогіяй, прасякнуты дэмагогіяй. Д. прыём.
ДЭМАГОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто займаецца дэмагогіяй, карыстаецца дэмагагічнымі прыёмамі.
ДЭМАГОПЯ, -і, ж. 1. Заснаванае на
наўмысным скажэнні фактаў i падмане ўздзеянне на пачуцці, інстынкты маласвядомай
часткі мас з разлікам на дасягненне сваіх мэт.
Прапагандысцкая д. 2. Разважанні або патрабаванні, заснаваныя на іруба аднабаковым
асэнсаванні i вытлумачэнні чаго-н. Яго выступленне на сходзе — адна д. \\ прым. дэмапшчны, -ая, -ае.
ДЭМАГРАФІЯ, -І, Ж. 1. Навука, якая вывучае насельнііггва i заканамернасці яго развіішя ў грамадска-гістарычнай абумоўленасці. 2. Паказчыкі колькаснага складу, размяшчэння i змянення насельніцтва дадзенай
краіны. Д. гарадоў. || прым. дэмаграф'ічны, -ая,
-ае.
ДЭМАКРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Прыхільнік дэмакратыі. Рускія рэвалюцыйныя
дэмакраты. 2. Член дэмакратычнай партыі. 3.
Чалавек дэмакратычнага (у 2 знач.), укладу
жыцця, поглядаў (уст.). || ж. дэмажратка, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ДЭМАКРАТЫЗАВАЦЦА, -зуюся, -зуешся,
-зуецца; -зуйся; зак. i незак. Стаць (станавіцца) больш дэмакратычным.
^ЭМАКРАТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
-зуй; -заваны; зак. i незак., што. Здзейсніць
(здзяйсняць) што-н. на дэмакратычных (або
больш дэмакратычных) пачатках. Д. выбарчую
сістзму. || наз. дэмжкратызацьй» -і, ж.
ДЭМАКРАТЬІЗМ, -у, м. 1. Дэмакратычная
форма кіравання, дэмакратычнае ўстройства
грамадства, наяўнасць дэмакратычных свабод
для шьфокіх мас. 2. Toe, што i дэмакратычнасць. Д. поглядаў. Д. ва ўкладзе жыцця.
ДЭМАКРАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. дэмакратыя. 2. Просты i даступны ў сваіх
адносінах да людзей. Д. начальнік. \\ наз. дэмакратычшсць» -і, ж. (да 2 знач.)ДЭМАКРАТЫЯ, -і, ж. 1. Палітычны лад,
заснаваны на прызнанні прынцыпаў народаўладства, свабоды i роўнасці грамадзян. 2.
Прынцып арганізацыі калектыўнай дзейнасці,
пры якім забяспечваецца актыўны i раўна-

праўны ўдзел у ё й усіх членаў калектыву. ||
ДЭМАРШ, -у, м. (спец.). Дыпламатычнае
прым. дэмжжратычны, -ая, -ае. Д. лад. Дэма- выступленнс (пратэст, просьба або папярэкратынная рэспубліка. Дэмакратычная пар- джанне), адрасаванае ўраду якой-н. дзяртыя. Дэмакратынныя пераўтварэнні.
жавы. Д. пасла.
сДЭМАСЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ДЗМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У рзлігійнай
міфалогіі: злы дух, д'ябал. 2. перан., наго. -руй; -раваны; зак. i незак., каго-што. Зняць
Увасабленне якой-н. страсці, захаллення, за- (знімаць) або парушыць (парушаць) маскіганы (уст.). Д. нецярпення. Д. разладу. \ прым. роўку. Д. аб'ект. \\ звар. дэмасйравацца, -руюся, -руешся, -руецца; -^уйся. || наз. дэмаскідэманскі, -ая, -ае.
ДЭМАНАЛОПЯ, -і, ж. Сукупнасць раванне, -я, н. i дэмасжіроўка, -і, ДМ -роўцы,
міфічных уяўленняў, заснаваных на пер- ж.
/ДЭМІЛГГАРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
шабытнай веры ў духаў (нячысцікаў). || прым.
-зуй; -заваны; зак. i незак., каго-што. Раздэманалалчны, -ая, -ае.
ДЭМАНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Уласцівы дэ- зброіць (раззбройваць), забараніўшы мець ваману; каварны i злы. Дэманічная натура. Д. енную прамысловасць, умадоўваць якую-н.
смех. 2. перан. Які адмаўляе прынятае ўсімі i тэрыторыю i трымаць на ёй узброеныя сілы.
ДЭМІСЕЗОННЫ, -ая, -ае. Пра верхняе
адрозніваецца моцным, уладарным характаадзенне, тканіну: прызначаны для нашэння
рам. Дзманічная натура.
сЦЭМАНСТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; вясной i ўвосень. Дэмісезоннае паліто.
ДЭМОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецы-руй; -раваны; зак. i незак. 1. Прыняць (прымаць) удзел у дэманстрацыі (у 1 знач.). Д. na яліст па дэмаграфіі.
вуліцы горада. 2. каго-што. Паказаць (пакаД^МШНГ, -у, м. (спец.). Адзін з сродкаў
зваць) наглядным спосабам. Д. новы канкурэнтнай барацьбы — продаж тавараў на
кінафільм. || зак. таксама прадэмаястравадь, знешніх рынках па цэнах, больш нізкіх, чым
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. || наз. дэ- на ўнутраным або сусветным рынку. | прым.
мжнстсжцыя, -і, ж. (да 2 знач.). || прым. дэмав- дэмпінгжвы, -ая, -ае. Дэмпінгавыя цэны.
страцыйны, -ая, -ае (да 2 знач.)- ДэманДЭНАНСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
страцыйныя табліцы. Дэманстрацыйная зала. -саваны; зак. i незак., што (спец.). У міжнаДЭМАНСТРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, родным праве: аб'явіць (аб'яўляць) несам. Удзельнік дэманстрацыі (у 1 знач.). || ж. праўдным, спыніўшым сваё дзеянне. Д. дагавор. || наз. дэшшсаваыне, -я, н. i дзнансацыя,
дэманстраятка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
ДЭМАНСТРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. -і, ж.
ДЭНАТУРАТ, -у, М -раце, м. Прызначаны
Асоба, якая дэманструе (у 2 знач.) што-н. Д.
машын на прамысловай выстаўцы. || прым. дэ- для тэхнічных мэт этылавы спірт-сырэц са
спецыяльнымі дабаўкамі. || прым. дэнатуратманстратарскі, -ая, -ае.
ДЭМАНСТРАТЬІЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які ны, -ая, -ае.
ДЭНАЦЫЯНАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш,
ўчыняецца з мэтай дэманстрацыі (у 5 знач.).
Дэманстратыўнае адмаўленне ад дзяжурства.-зуе; -зуй; -заваны; зак. i незак., што. ВяДэманстратыўна (прысл.) пакінуць сход. 2. рнуць (вяртаць) нацыяналізаванае ранейшым
Які з'яўляецца такгычнай дэманстрацыяй (у 4 уладальнікам t у прыватную ўласнасць. || наз.
знач.) з мэтай заблытадь праціўніка. Д. ма- дэнацыяналізацыя, -і, ж.
ДЭНДРА... Першая частка складаных слоў
неўр.
ДЭМАНСТРАЦЫЯ, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, ж. 1. са знач.: 1) які мае адносіны да драўняных
гл. дэманстравадь. 2. Масавае шэсце для вы- раслін, напр. дэндрапарк, дэндрасад, дэндраказвання якіх-н. грамадска-палітычных на- храналогія; 2) які мае адносіны да дэндралогіі,
строяў. Першамайская д. 3. Праяўленне налр. дэндракліматалогія.
ДЭНДРАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел батанікі,
чаго-н., сведчанне чаго-н. Магутная д. беларускага патрыятызму. 4. Ваенная аперадыя, які вывучае дрэвы i кустовыя расліны. || прым.
якая мае на мэце адцягнуць увагу праціўніка дэцдралалчны, -ая, -ае.
ДЭНДРАРЫЙ, -я, МН. -І, -яў, м. Батанічны
ад месца галоўнага ўдару. 5. Дзеянне, якое
падкрэслена выказвае пратэст супраць сад (або яго частка), у якім вырошчваюцца
чаго-н., нязгоду з чым-н. Устроіць дэман- калекцыі розных відаў дрэў i кустоў для навустрацыю каму~н. || прым. дэманстрацыйны, кова-даследчых i культурна-асветных мэт.
ДЭНДРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы-ая, -ае (да 2, 4 i 5 знач.)
ДЭМАНЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; яліст па дэндралогіі.
ДЭНЦІН, -у, м. (спец.). Касцяная тканка
-руй; -раваны; зак. i незак., што. Разабраць
(разбіраць), зняць (знімаць) што-н., каб зуба.
спыніць дзеянне, працу (машыны, механізма
ДЭПАЗІТ, -у, М -зіце, м. (спец.). Грошы
i пад.). Д. электрастанцыю. || наз. дэмантаж, або каштоўныя палеры, якія ўносяцца ў
-у, м. Д. аўтаматычнай лініі. || прым. дэман- крэдытную ўстанову для захавання або з
тажны, -ая, -ае.
спецыяльнай мэтай. || прым. дэпазггны, -ая,
ДЭМАРАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -ае.
-зуй; -заваны; зак. i незак., каго (што).
ДЭПАНЁНТ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Выклікаць (выклікаць) дэмаралізацыю. Д. Асоба, якая ўнесла дэпазіт. || прым. дэпраціўніка.
пжненцкі* -ая, -ае.
ДЭПАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
ДЭМАРАЛІЗАЦЫЯ, -і, ж. Заняпад духу,
-раваны; зак. i незак., што (спец.). 1. Унесці
дысцыпліны, разлажэнне, a таксама разбэ(уносіць) у якасці дэпазіту. 2. Перадаць (пешчанасць, упадак маралі.
ДЭМАРКАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). 1. Устанаў- радаваць) на захаванне (ратыфікацыйныя граленне i абазначэнне на мясцовасці граніц маты). I наз. дэвдшраванне, -я, н.
ДЭПАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
спецыяльнымі знакамі паміж сумежнымі
-таваны; зак. i незак., каго (што) (спец.). Выдзяржавамі. 2. Адмежаванне амярцвелых участкаў тканкі ад здаровых. || прым. дэмар- гааць (выганяць), выдаліць (-ляць) з краіны.
кшдыйны, -ая, -ае. O Дэмяркацыйшйі лінія — Д. супрацоўніка пасольства. || наз. дэпартацыя,
1) лінія, паласа, што раздзяляе войскі пра-і, ж.
ціўнікаў у перыяд перамір'я; 2) лінія, якая
ДЭПАРТАМЕНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў,
падзяляе на зоны акупацыі тэрыторыю пера- м. 1. У некаторых краінах — аддзел міністэрможанай дзяржавы; 3) паласа новай (грану- ства, вышэйшай дзяржаўнай установы. Дзярляцыйнай) тканкі, якой адмяжоўваецца зда- жаўны д. (назва міністэрства дзяржаўных
ровая, жыццяздольная тканка ад амярцвелай.
спраў у ЗША). 2. Адміністрацыйна-тэрытары-
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яльная адзінка ў Францыі. || прым. дэпартаменцкі, -ая, -ае.
ДЭПЁША, -ы, мн. -ы, -пеш, ж. 1. Toe,
што i тэлеграма (уст.). 2. Спешнае дыпламатычнае паведамленне (спец.).
ДЭПО, нескл., н. 1. Будынак для стаянкі i
рамонту лакаматываў i вагонаў. Лакаматыўнае д. 2. Будынак для пажарных машын. Пажарнае д. || прым. дэпоўсжі, -ая, -ае.
ДЭПРЭСІЎНЫ, -ая, -ае (спец.). Звязаны з
дэпрэсіяй, t sad выражае дэпрэсію. Д. стан. \\
наз. дэпрэсіўшсць, -і, ж.
ДЭПРФСІЯ, -і, ж. 1. Хваравіта прыгнечаны псіхічны стан (спец.). Неўратычная д. 2.
Упадак, застой у гаспадарчым, грамадскім
жыцці. Эканамічная д. || прым. дэпрэсійны,
-ая, -ае.
ДЭПУТАТ, -a, М -таце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Выбарны прадстаўнік, член выбарнай дзяржаўнай установы. Гарадскі Савет дэпутатаў.
Д. Вярхоўнага Савета. 2. Выбарная асоба,
упаўнаважаная выконваць якія-н. даручэнні. ||
ж. дэп>тітаа, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
прым. дэпутацкі, -ая, -ае. Д. мандат.
ДЭПУТАЦЫЯ, -і, ж. Група дэпугатаў (у 2
знач.), выбарных ці назначаных асоб для выканання якога-н. даручэння, задання. Накіраваць дэпутацыю.
ДЗРАШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Аб масці коней: шэры з прымессю іншага колеру поўсці.
ДдРБІ, нескл., н. Род конных іпадромных
спаборніцтваў.
ДдРВШІ, -а, мн. -ы, -аў, м. Мусульманскі
манах, які вядзе аскетычны спосаб жыцця,
факір.
ДЭРМАТАЛОПЯ, -і, ж. Аддзел медыцыны, які вывучае хваробы скуры. || прым.
дэрматалалчны, -ая, -ае.
ДЭРМАТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст у галіне дэрматалогіі.
ДЭРМАЦІН, -у, м. Від штучнай скуры з
тканіны з нітрацэлюлозным пакрыццем, яхая
выкарыстоўваецца для абіўкі мэблі, вокладак
кніг i інш. JI прым. дэрмаддяавы, -ая, -ае.
ДЭРЫВАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). 1. Бакавое
адхіленне снарадаў i куль пры палёце. 2.
Адвод вады ад галоўнага рэчышча ракі ў бок
па каналу. 3. Утварэнне новых слоў ад словаасновы. || прым. дэрымцыйны, -ая, -ае.
ДЭСАНТ, -а, М -нце, м. 1. Высадка войск
на тэрыторыю праціўніка. Зрабіць д. 2.
Войскі, высаджаныя (з караблёў, самалётаў)
на тэрыторыю праціўніка для баявых аперацый. Марскі д. Паветраны д. Высадзіць д. ||
прым. дэсаятны, -ая, -ае. Дэсантныя войскі.
ДЭСАНТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Васннаслужачы дэсантных войскаў. 2. Удзельнік дэсантных аперацый. Парашутысты-дэсантнікі.
ДЭСЁРТ, -у, М -рце, м. Салодкія стравы,
садавіна ці цукеркі, якія падаюцца ў канцы
абеду. I прым. дэсертны, -ая, -ае. Дэсертнае
віно.
ДЗСПАТ, -a, М -паце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Вярхоўны правіцель у рабаўладальніцкіх манархіях старажытнага Усходу, які карыстаўся
неабмежаванай уладай. 2. перан. Самаўладны,
жорсткі, бязлітасны чалавек, які не лічыіша
ні з кім, ні з чыімі думкамі i жаданнямі. Быць
дэспатам у сям 'i.
ДЭСПАТЬІЗМ, -у, м. 1. Неабмежаваная
ўлада, самавольства. Д. самаўладства. 2. перан. Паводзіны дэспата (у 2 знач.). Сямейны д.
I прым. дэспатычны, -ая, -ае.
ДЭСПАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. дэспатызм
/ дэспатыя. 2. перан. Самаўладны, які не
лічыцца з воляй i жаданнямі іншых. Дэспатычная натура. || прым. дэспатычнасць, -і,
ж.
ДЭСПАТЬІЯ, -і, ж. 1. Форма неабмежаванай самадзяржаўнай улады, якая бярэ свой

пачатак у рабаўладальніцкіх манархіях старажытнага Усходу. 2. Дзяржава, якой кіруе
дэспат (у 1 знач.). || прым. дэспатычны, -ая,
-ае.
ДЭТАЛЁВЫ, -ая, -ае. Падрабязны, з усімі
дэталямі (у 1 знач.)- Дэталёвае даследаванне. || ДЭФЕНЗІВА, -ы, ж. Палітычная паліцыя
ў буржуазнай Польшчы (1918—1939), a такназ. дэталёвасць, -і, ж.
ДЭТАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; сама назва органаў контрразведкі.
ДЭФІЛЁ, нескл., н. (спец.). Цясніна або
-заваны; зак. i незак., што. Распрацаваць
(распрацоўваць) у дэталях (у 1 знач.), падра- вузкі, цесны праход. Горнае д.
бязна. Д. план правядзення сесіі. || наз. дэтаДЭФІЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
ЛІЗІЦЫЯ, -і, ж.
незак. 1. Урачыста праходзіць на парадах, дэДЭТАЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Невялікая манстрацыях i пад. 2. Хадзіць туды-сюды,
падрабязнасць, прыватнасць. У праекце ўсе прагульвацца.
дэталі прадугледжаны. 2. Частка механізма,
ДЭФІНІЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. (кніжн.).
машыны, якая не можа быць разабрана на
Кароткае лагічнае азначэнне таго ці іншага
іншыя, болыы простыя i драбнейшыя часткі. || паняцця,
якое ўключае найбольш істотныя
прым. дэталёвы, -ая, -ае.
яго адценні. Слоўнікавая д.
ДЭТАНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
ДЭФІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Кароткая злуВыбуховае рэчыва, якое сваім выбухам
выклікае дэтанацыю. 2. Асобы капсуль, які чальная рыска паміж двума словамі (-), напр.
выкарыстоўваецца пры выбухах. Капсуль-дэ- груша-сіраціна, горад-герой, a таксама знак пераносу часткі слова з аднаго радка на другі i
танатар. || прым. дэтанатарны, -ая, -ае.
ДЭТАНАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). 1. Імгненны знак скарачэння, налр. б-ка, т-ва, у выглядзе
выбух рэчыва, выкліканы выбухам другога такой рыскі.
рэчыва або страсеннем ці ўдарам. 2. Хуткае i
ДЭФІЦЬІТ, -у, М -цыце, м. 1. Перавыняпоўнае згаранне паліва ў рухавіку ўнутра- шэнне расходаў над даходамі. Павелічэнне
нага згарання. Д паліва. || прым. дэті- бюджэтнага дэфіцыту. 2. Недахоп чаго-н.,
нацыйны, -ая, -ае.
няхватка ў чым-н. Гэтыя тавары цяпер у
ДЭТ^КТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Устрой- дэфіцыце. 3. Пра што-н. дэфіцьгтнае (у 2
ства для пераўтварэння хістанняў высокай ча- знач.). Дублёнкі на той час з'яўляліся дэфіцыстаты ў хістанні нізкай частаты, якія ўспры- там.
маюццы слыхам. 2. Устройства для вьіяўленДЭФІЦЬІТНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыносіць
ня святла, цеплыні i інш. Д. ядзерных выпра- дзфіцыт (у 1 знач.)., стратны. Дэфіцытнае
меньванняў. O
Дэтэктар
хлусні
— прадпрыемства. 2. Які нс задавальняе попыту,
спецыяльнае
ўстройства
для
праверкі недастатковы ў колькасных адносінах. Дэпсіхічнага стану таго, каго дапытваюць, або фіцытныя тавары. || наз. дэфіцытнасць, -і, ж.
падвыпрабавальнага. || прым. дэтэктарны, -ая,
ДЭХКАНІН, -а, мн. дэхкане i (з ліч. 2, 3, 4)
-ае. O ДэтэЕтжрны прыёмніж — прасцейшы
радыёпрыёмнік, у якім прынятыя сігналы дэхканіны, -кан, м. у Сярэдняй Азіі i ў некарадыёстанцый не ўзмацняюцца, a толькі пе- торых краінах Усходу: селянін. || ж. дэхканкл,
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. дэхканскі,
раўтвараюцца ў гукавыя сігналы пры дапа-ая, -ае.
мозс крьшггалічнага дэтэктара.
ДЭТЭКТЬГЎ, -тыва, мн. -тывы, -тываў, м.
ДЭЦЫ... Першая частка складаных слоў са
1. Сышчык, агент вышукной паліцыі. 2. Літа- знач. адзінкі, роўнай адной дзссятай долі той
ратурны твор або кінафільм, якія адлюстроў- адзінкі, што названа ў другой частцы склаваюць прыгоды сышчыкаў.
дання, налр. дэцыбел, дэцшітр, дэцыметр.
ДЭТЭКТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Які апісвае прыДЭЦЫБЁЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
годы сышчыкаў, крымінальныя справы. Д Адзінка велічыні (узроўню гукавога ціску, узраман.
мацнення, аслаблення).
ДЭТЭРМІНІЗМ, -у, м. Вучэнне аб заханаДЭЦЫМЁТР, -а, м. Адзінка даўжыні, роўмернасці i прычыннай абумоўленасці ўсіх з'яў
прьфоды/ i грамадства. || прым. дэ- ная адной дзесятай частцы метра. || прым.
дэцыметровы, -ая, -ае.
тэрміністьпны, -ая, -ае.
ДЭЦЭНТРАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
ДЭ-ФАКТА, прысл. (кніжн.). Фактычна, на
справе, але не юрыдычна (у адрозненне ад -зуй; -заваны; зак. i незак., што. Зрабіць
(рабіць)
менш
цэнтралізаваным.
Д.
дэ-юрэ).
ДЭФАРМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; кіраўніцтва. \\ наз. дэцэнтралізацыя, -і, ж.
-муй; -маваны; зак. i незак., каго-што.
ДЭШЫФРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
Змяніць (змяняць) форму чаго-н., памер -руй; -раваны; зак. i незак., што. Разабраць
якога-н. цела або яго частак уздзеяннем (разбіраць) налісанае шыфрам, тайнапісам
знешніх сіл^ || звар. дэфармавацца, -муюся, або на якой-н. невядомай старажытнай мове;
-ксуешся, -муецца; -муйся. || наз. дэфармацыя, расшыфравадь (расшыфроўваць^. Д. рукапіс. ||
-і, ж.
наз. дэшыфроўкж, -і, ДМ -роўцы, мн. -і,
ДЭФЁКТ, -у, М -кце, мн. -ы, -аў, м. Неда-ровак, ж.
хоп, загана. Праект з вялікім дэфектам. \\
ДЭ-ІОРЭ, прысл. (кніжн.)- Юрьшычна,
прым. дэфектны, -ая, -ае. Д. экзэмпляр кнігі. ||
фармальна, a не толькі фактычна (у адрозназ. дэфектнасць, -і, ж.
ненне ад дэ-фахта).
ДЭФЕКТАЛОГІЯ, -і, ж. Навука, якая выД'ЙБАЛ, -бла, мн. -блы, -блаў, м. У
вучае заканамернасці i асаблівасці развіцця
дзяцей з фізічнымі i псіхічнымі недахопамі i рзлігійнай міфалогіі: злы дух, чорт, сатана,
пытанні ix навучання i выхавання. || прым. дэ- яхі пярэчыць богу; цяпер ужыв. як лаянкавае
слова, a таксама ў некаторых выразах. Куды
фекталапчны, -ая, -ае.
ДЭФЕКТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- цябе д. нясе?! Якога д'ябла я там не бачыў?
(чаго я там не бачыў, чаго я туды пайду?). ||
яліст па дэфекталогіі.
ДЭФЕКТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Які мае фізіч- прым. д'ябальскі, -ая, -ае. Д'ябальская спёка.
ныя або псіхічныя недахопы; ненармальны.
Д'ЙБАЛЫПЧЫНА, -ы, ж. (разм.). Пра
Дэфектыўнае дзіця. || наз. дэфежтыўшісць, -і, незвычайны збег акалічнасцей, блытаніну ў
чым-н., бязглуздзіцу. Што за д.!
ж.
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ЕКАТАЦЬ, екачу, якочаш, якоча; екачы; пільна ўглядацца, не адрываючы позірку;
незак. 1. Голасна, прадягла крычаць ад мо- разм. жарт.). Е. просіць (пра дзіравы абутак,
цнага болю. 2. Скавьпаць (пра жывёл). У бу- якому патрэбны рамонт). 2. толькі ў інф. (у
спалучэнні з дзеясл.). Ежа, харч. Наварыць е.
дцы екатаў сабака. || наз. екатанне, -я, н.
Хацець е. 3. (7 i 2 ас. не ўжыв.)у што. РазбуЕКЦЕННЙ, -і, ж. Шэраг малітвенных раць хімічна, раз'ядадь. Іржа есць
жалеза. 4.
прашэнняў, якія гаворацца дыяканам ці свя- ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Вкклікаць пякучы боль
таром пры богаслужэнні ад імя вернікаў.
(пра дым i пад.). Густы дым еў вочы. 5. перан.,
ЁЛАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1. каго (што). He даваць спакою, мучыць (пра
гл. елка. 2. Пра ўзор, размяшчэнне чаго-н. сумленне, тугу, боль). Сэрца маё есць туга. 6.
(звычайна ў форме тв. склону). Вышываць перан., каго (што). Папракаць, назаляць, не
елачкай (у елачку). Падымацца на лыжах ела-даваць спакою (разм.). Кожны дзень грызуцца,
чкай.
ядуць адзін аднаго. 0 Поеджм есці (разм. неаEBAHTEJUCT, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ЁЛКА, -і, ДМ елцы, мн. -і, елак, ж. Хвой- дабр.) — бесперапынку папракаць. ПасаліўУкладальнік евангелля. 2. Член секты еваншы можна есці (разм.) — так сабе, не вельмі
гельскіх хрысціян. || ж. еваягелісткя, -і, ДМ нае вечназялёнае дрэва з конусападобнай што. Есці, яж ве ў сябе (разм.) — прагна есці.
-тцы, мн. -і, -так (да 2 знач.). || л/>ы*. евав- кронай. || памянш. елачжя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, Дарэмна хлеб есці (разм. неадабр.) — бяз-чак, ж. || прым. шіовы, -ая, -ае.
гешсцкі, -ая, -ае (да 2 знач.).
ЕЛКАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху ёлкі, гарка- дзейнічаць, гультаяваць. || зак. паесці, паем,
ЕВАНГЕЛІЧНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
ваты
на смак. Пахла елкаватым салам. | наз. паяс'і, паесць; паядзім, паясце, паядуць; паеш
рэлііійных пратэстанцкіх сектаў, што ў сваім
i паеж (да 1 знач.: ужыць для ежы) / з'есці,
елжштасць,
-і, ж.
веравучэнні кіруецца толькі тэкстамі евангелз'ем, з'ясі, з'есць; з'ядзім, з'ясце, з'ядуць;
ЁЛЬНІК, -у, мн. -і, -аў, м., зб. 1. Яловы з'еш / з'еж| з'едзены^ (да 1, 3, 5 i 6 знач.). ||
ля. ЕвангелЫная царква.
ЕВАНГЕЛЛЕ, -я, н. Раннехрысціянскі лес. Каля ракі рос е. 2. Ссечаныя яловыя наз. ядж, -ы, ДМ ядзе, ж. (да 1 знач.). У час
твор, які расказвае пра жыццё Ісуса Хрыста. лалкі або дрэвы. Дарога ўслана ельнікам. || па- яды.
Кананічнае е. (уваходзіць у састаў Бібліі). мянш.-ласк. елыпчжк, -чку, м. (да 1 знач.). ||
ЁЎНУХ, -а, мн. -і, -аў, м. Кастрыраваны
Апакрыфічнае е. || прым. евангельсжі, -ая, -ае. прым. елыгічны, -ая, -ае.
ЕНК, енку, мн. -і, -аў, м. Працяглы жала- слуга пры гарэме.
ЁГЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Паляўнічы-прасны стогн, выкліканы болем або вялікім гоЕЎРАБАЧАННЕ, -Я, Н. Міжнародная тэлефесіянал (уст.). 2. Салдат з асобых стралкорам. Працяглы е. вырваўся з грудзей.
візійная арганізацыя шэрагу заходнееўравых (егерскіх) палкоў у некаторых еўраЁНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак. 1. Жа- пейскіх i некаторых іншых краін, a таксама
пейскіх арміях. || прым. егерскі, -ая, -ае.
ласна стагнаць ад болю, пакуты i пад. Хлоп- перадачы, якія ідуць па яе каналах.
ЕППЦЙНЕ, -ян, адз. егіпцянін, -а, м. чык енчыу на ложку. 2. перан. Назойліва, наАсноўнае насельніцтва Егіпта. || ж. егіпцянка, дакучліва прасіць аб чым-н. (разм). || зак.
ЕЎРАПЕІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. еппецгі, -ая, выеіпыць, -чу, -чьші, -чыць; -чаны (да 2 -заваны; зак. i незак., каго-што. Перабуда-ае. Егіпецкая кара.
ваць (перабудоўваць) на еўрапейскі лад фознач.). || наз. енчанне, -я, н.
рмы, уласцівыя заходнееўрапейскаму жыццю
^ДКІ, -ая, -ае. 1. Які раз'ядае што-н.
ЕПАРХІЯ, -І, Ж. Царкоўна-адміністрацыйхімічна. Едкая фарба. 2. Які выклікае моцнае ная тэрытарыяльная адзінка, якой кіруе i ўкладу. || звар. еўрапеізшцца, -зуюся, -зуфізічнае раздражненне. Е. дым. 3. перан. З'е- архірэй. Гэта ўжо не мая е. || прым. епар- ешся, -зуецца; -зуйся. || наз. еўрапеізшцля, -і,
ж.
длівы, колкі. Едкая заўвага. || наз. еджасць, -і, хіяльны, -ая, -ае.
ж.
ЕЎРАПЁЙЦЫ, -аў, адз. -пеец, -пейца, м.
ЕГЙСКАП, -а, мн. -ы, -аў, м. Вышэйшы
£ЦНАСЦЬ, -і, ж. 1. Адзінства, згуртава- сан у хрысціянскай царкве, a таксама асоба, Жыхары Еўропы. || ж. еўрапейка, -і, ДМ
насць. Непарушная е. 2. Агульнасць, суполь- якая мае гэты сан. || прым. ешскжпскі, -ая, -ае. -пейцы, мн. -і, -пеек. || прым. еўрапейскі, -ая,
насць. Е. паходжання.
-ае.
ЕШТРАХІЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Частка
ЁЖА, -ы, ж. Усё тос, што ядуць; прадукты адзення святара, якая надзяваецца на шыю
ЕЎРАПЕОІДНЫ, -ая, -ае: еўржпеоідшя
харчавання. Здаровая е. Мясная е.
пад рызу i мае выгляд доўгага (ніжэй каленаў) paca (спец.) — paca людзей са светлай скуЕЗДАВЬІ, -ая, -ое. 1. Які прызначаны для фартуха з крыжамі.
рай, мяккімі хвалістымі валасамі, вузкім ноязды. Ездавыя сабакі. 2. ездавы, -ога, мн. -ыя,
ЕІШЦМ'Й, -і, ж. У веруючых: род цар- сам i інш. адзнакамі.
-ых, м. Салдат, які кіруе коннай запрэжкай.
коўнага пакарання (пасты, працяглыя маЕЎСГАМЕЎ: еўстахіева труба (спец.) —
ЁЗДЗІЦЬ, езджу, ездзіш, ездзіць; незак. 1. літвы). Налажыць епіцім'ю.
канал, што злучае насаглотку з поласцю сяРухацца ў розных кірунках на якім-н. трансЁРАСЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. У рзлігіі: ад- рэдняга вуха, слыхавая труба.
парце. Е. на трамваі. Е. на веласіпедзе. 2. Бы- ступленне ад афіцыйных царкоўных догмаў.
ваць дзе-н., наведваць каго-н., прыязджаючы. Барацьба з ерассю. 2. перан. Бязглуздзіца, лу- ЕЎХАРЬІСТЫЯ, -і, ж. Toe, што i прычашЕ. у госці. 3. Умець упраўляць якімі-н. срод- хта (разм.). Несці е. \\ прым. ерэтычны, -ая, -ае чэнне. || прым. еўхарыстычны, -ая, -ае. Еўхарыстычная малітва.
камі перамяшчэння. Е. на матацыкле. 4. He (да 1 знач.).
мець устойлівасці, соўгацца па чым-н., пераЁХАЦЬ, еду, едзеш, едзе; едзем, едзеце,
ЕРЫХОНСЮ, -ая, -ае: ерыхонсш труба
мяшчаючыся (разм.). Шкло ездзіць у аправе. 0
едуць; едзь; незак. 1. Рухацца куды-н. пры даЕэдзіць з рогату (разм.) — вельмі смяяцца з (разм.) — пра вельмі гучны голас.
чаго-н. || наз. язда, -ы, ДМ -дзе, ж. (да 1, 2 i
ЕРЭТЬкК, -а, мн. -оў, м. Паслядоўнік ерасі памозе якіх-н. сродкаў перамяшчэння. Е. на
3 знач.).
(у 1 знач.)-1| ж. ерэтычжл, -і, ДМ -чцы, мн. -і, электрычцы. Е. у машыне. 2, (1 i 2 ас. не
ўжыв.). Рухацца (пра сродкі перамяшчэння).
ЕЗУІТ, -а, М ез>іце, мн. -ы, -аў, м. 1. Ма- -чак. || прым. ерэтычны, -ая, -ае.
Едзе аўтамабіль. 3. Накіроўвацца куды-н.
нах — член каталіцкага манаскага ордэна
ЕСАЎЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. У царскай арміі: пры дапамозе сродкаў перамяшчэння. Е. на
«Таварыства Ісуса». 2. перан. Хітры, крываду- казацкі афіцэрскі чын, роўны чыну калітана працу. Е. за мяжу. Далей е. няма куды (перан.:
шны, каварны чалавек. || ж. езутгка, -і, ДМ ў пяхоце, a таксама асоба, якая мела гэты горш таго, што ёсць, быць не можа). 4. Ссоў-тцы, мн. -і, -так (да 2 знач.)- || прым. езуіцкі, чын. || прым. есаульскі, -ая, -ае.
вацца, саслізгваць у бакі, са свайго месца. На
-ая, -ае. Е. ордэн.
ЁСЦІ, ем, яс'і, есць; ядзім, ясце, ядуць; еў, мокрай сцежцы ногі едуць убакі. 5. перан., на
ЕЗУІЦТВА, -а, н. Крывадушнасць, хіт- ела; еш i еж; незак. 1. каго-што i без dan. кім-чым. Выкарыстоўваць для сваёй выгады
расць як сродкі для дасягнення мэты. Такога Ужываць ежу. Е. яблыкі. Чаго не ясі, таго ў чыю-н. працу, якія-н. абставіны (разм.). Ён
езуіцтва ад яго ніхто не чакаў.
pom не нясі (прыказка). Е. вачамі (перан.: едзе на памочніках.
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плошчы) у сувязі са святам Новага года. Навагодняя ё. 3. Пра навагодняе свята з песнямі,
танцамі i гульнямі вакол упрыгожанай ёлкі.
Звадзіць сына на ёлку. || памянш. ёлачка, -і,
ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1 i 2 знач^. II
прым. ёлжчны, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.). Елачныя аздабленні.
ЁЛКІ, -ая, -ае. Прагорклы, з рэзкім
ЁГ, -a, мн. ёгі, -аў, м. Паслядоўнік ёгі. непрыемным пахам (пра нясвежыя тлушчы).
Гшнастыка па сістэме ёгаў. \\ прым. ёгаўскі, Ёлкае сада. || наз. ёлкясцц -і, ж.
-ая, -ае (разм.).
ЁЛКНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; незак.
ЁГА, -і, ж. 1. У Іцдыі: рэлігійна-філасоф- Станавіцца ёлкім. Сада паншю ё.
скае вучэнне, якое распрацавала асобую
ЁЛУП, -а, мн. -ы, -аў, м. Бесталковы, тупы
сістэму прыёмаў i метадаў самапазнання, што чалавек, дурань, асталоп.
дазваляе чалавеку кіраваць псіхічнымі i фізіяЁЛУПЕНЬ, -пня, мн. -пні, -пняў, м. Toe,
лагічнымі функцыямі свайго арганізма. 2. што i ёлуп.
Сістэма фізічных пракгыкаванняў, выпрацаЁМІСТАСЦЬ, -і, ж. 1. Здольнасць
ваная паслядоўнікамі гэгага вучэння. Займац- змясціць у сабе пэўную колькасць чаго-н.;
ца ёгай.
унутраны аб'ём. Ё. рэзервуара. 2. часцей мн.
ЁД, -у, М ёдзе, м. 1. Хімічны элемент, Умяшчальнасць для вадкіх, сыпучых i газапакрьшгталічнас рэчыва цёмна-шэрага колеру, добных цел. Напоўніць ё. газам. 4. перан. 3 баякое здабываецца галоўным чынам з марскіх гатым унуіраным зместам. Ё. фразы. Ё. вобраводарасцсй. 2. Спіргавы раствор гэтага рэ- зных сродкаў.
чыва, ужыв. ў медыцыне. || прым. ёдвы, -ая,
ЁМІСТЫ, -ая, -ае. 1. Змяшчальны, здо-ае i ёдзісты, -ая, -ае. Ёдны раствор. Ёдзісты
льны змясціць у сабе многа чаго-н. Ёмістая
прэпарат.
ВДАФОРМ, -у, м. Прэпарат ёду — кры- пасудзіна. 2. перан. 3 вялікім i багатым змешталічны жоўты парашок, які выкарыстоўва- стам, сэнсам. Е. характар героя.
ЁМППЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Пасудзіна, рэецца ў медыцыне як антысегггычны сродак.
змяшчэння чаго-н. Ё. для вады.
ЁКАТ, -ту, М ёкаце, м. Моцны крык з пла- зервуар для
ЁМКА1, прысл. Зручна, добра. Мне mym ё.
чам.
ЁКАЦЬ, 1 i 2 ас. нс ўжыв., -ас; незак. Ё. есці, уладкавацца.
ЁМКА2, -і, ДМ емцы, мн. -і, -мак, ж.
(разм.)- 1. Утвараць кароткі i адрывісты гук. У
(абл.)Чашіла. Трэба ёмку адрамантаваць: паканя ёкае селязёнка. 2. Раптоўна сціскацца,
заміраць ад страху, хвалявання (пра сэрца). тэльні не бярэ.
Ёкае сэрца. \\ аднакр. ёкнуць, -не. || наз. ёкш- ЁМЮ, -ая, -ае. 1. Зручны ў карыстанні
(пра рэч). Ё. інструмент. 2. Зграбны, добра
ве, -я, н.
ЁЛКА, -і, ДМ ёлцы, мн. -і, ёлак, ж. 1. Toe, складзены (пра чалавека; разм.). || наз.
што i елка. 2. Упрыгожаная елка ў пакоі (на ёмкжсць, -і, ж.

t ЁН, яго, яму, ім, аб ім, JK.; Ж^ яна,( яе? ёй,
яе, ёй (ёю); аб ёй; н. яно, яго, яму, яго, ім, аб
ім; мн. яны, ix, ім, ix, імі, аб ix; займ. асаб. 1.
Указвае на прадмет гаворкі (выключаючы субяседнікаў). 2. толькі Р. Ужыв. ў знач. прьшалежнага займенніка. Яго кніга. 3. У спалучэнні з часціцай «вось» набывае ўказальны
характар. Вось яна — родная вёска!
ЁРЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (абл.)- Седзячы, круціцца на месцы. Ё. на крэсле. \\ наз.
ёрзанне, -я, н.
ЁРШ1, ярша, мн. яршы, яршбў, м. 1. Heвялікая прэснаводная касцістая рыба сямейства акунёвых з калючымі плаўнікамі. 2.
Шчотка для мыцця бутзлек, лямпавага шкла
i пад. || прым. яршовы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЁРШ2, ярша, м. (разм.). Сумесь гарзлкі з
півам, якая хутка i моцна ап'яняе.
ЁСЦЬ1. 1. Форма цяпер. часу ўсіх асоб адз.
i мн. ліку дзеяслова быць; служыць звязкай у
састаўным іменным выказніку. Што ё. сумленне? Закон ё. закон. Гаспадарка ё. мая апора.
2. Існуе, маецца ў наяўнасці- Ё. спадзяванне.
Ё. у чым сумнявацца. 0 Што ёсць духу
(разм.) — 1) вельмі хутка (бегчы, ехаць i
пад.); 2) вельмі моцна (крычаць i пад.)ЁСЦЬ2, выкя. Адказ падначаленага (у арміі,
на флоце), які азначае: камацду зразумеў,
прыняў да выканання.
ЁЎНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Збудаванне для
сушкі сналоў перад малацьбой; асець. || прым.
ёўневы, -ая, -ае.

рыях. 2. перан. Неглыбокі дзіцячы басейн для
купання. Дзеці плюхаюцца ў жабніку.
ЖАБО, нескл., н. 1. Брыжы з карунак або
кісяі вакол каўняра ці на ірудзях мужчынскай
сарочкі. 2. Аздоба з карункаў або лёпсай тканіны ў зборкі на грудзях у жаночай блузцы,
сукенцы.
ЖАБРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; незак. 1. Прасіць міласціну. 2. Пазычыць
што-н., не маючы свайго (разм.). Трэба ісці
Ж гл. жа.
ЖА, (пасля галосных) Ж. 1. злуч. су- ж. плуга ў суседзяў. He ўмеу шанаваць — ідзі
праціўны. Злучае сказы з адносінамі супраць- ж. (з нар.). || зак. выжжбратлць, -рую, -руеш,
пастаўлення. Мне гаворыць адно, сам жа -руе; -руй; -раваны. | наз. жабржвшше, -я, н.
робіць другое. 2. злуч. далучальны. Ужыв. для ЖАБРАК, -а, мн. -і, -оў, м. Вельмі бедны,
далучэння сказаў з паведамленнем дадатко- той, хто жыве з міласціны; старад. || ж. жлвага або тлумачальнага змесгу. Вядзі нас, ты брічкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
ж ведаеш дарогу. 3. часц. ўзмацняльная. Ужыв. ЖАБРАЦЮ, -ая, -ае. 1. Такі, як у жабрака,
для ўзмацнення значэння папярэдняга слова які ўласцівы, належыць яму. Жабрацкая тоабо сэнсу таго, што выказваецца. 3 кім жа ён рба. Жабрацкае жыццё. 2. перан. Вельмі безастанецца?4. насц. Ужыв. пасля займеннікаў дны, мізэрны. Ж. надзел.
ЖАБРАЦТВА, -а, н. 1. Збіранне міласціны
i прыслоўяў, каб падкрэсліць падабенства, супадзенне, аднолькавасць. Яны прыйшлі з як сродак існавання, жабрацкае становішча.
аднаго i таго ж мястэчка. Той жа. Тады ж. Цяжкае жыццё мінулага вяло да ж. 2. зб. ЖаЖАБА, -Ы, МН. -Ы, жаб, ж. 1. Падобная на бракі.
ЖАБРАЧЫ, -ая, -ае. Toe, што i жабрацкі.
лягушку бясхвостая земнаводная жывёліна з
ЖАБРАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.
барадаўчатай скурай. 2. Toe, што i лягушка. 3.
м. i ж. Пагардлівае, дакорлівае абзыванне Toe, што i жабраваць.
дзяцей, падлеткаў. Жаба тпы малая! || памянш. ЖАБРЫ, -аў, адз. жабра, -ы, ж. Органы
жібкж, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. || прым. дыхання рыб i некаторых водных жывёлін.
жабін, -а. Жабіна ікра. O Груднжя жабі — Узяць за ж. каго-н. (перан.: прымусіць да
бытавая назва стэнакардыі. 0 Пнецца як жаба чаго-н.)- 1 прым. жабравы, -ая, -ае.
ш купшу (разм. пагард.) — пішчом лезе
ЖАБУРЫННЕ, -я, н., зб. Жабіна ікра.
куды-н., каб дамагчыся свайго.
ЖАБЯНЙ / ЖАБЯНЁ, -няці, мн. -няты,
ЖАБІНЫ, -ая, -ае. Уласцівы жабе, жабам. -нят, н. Дзіцяня жабы (у 1 i 2 знач.).
He сціхаў ж. канцэрт.
ЖАВАЛА, -а, мн. -ы, жавал / -аў, н. (спец.)ЖАБНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Пасудзіна Верхнія пярэднія сківііш ў ротавым апараце
для ўтрымання паддоследных жаб у лабарато- ракападобных i насякомых.

ЖАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
жавання. Ж. апарат. Жавальная рызінка (гумка).
ЖАВАРАНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
Пеўчая птушка атрада вераб'іных. || прым.
жаіцранкавы, -ая, -ае. Сямейства жаваранкавых (наз.).
ЖАВАЦЬ, жую, жуеш, жуе; жуём, жуяце,
жуюць; жуй; жаваны; незак., што. 1.
Размінаць ежу або што-н. зубамі. Ж. кавалак
хлеба. 2. перан. Доўга i нудна гаварыць,
разбіраць адно i тое ж. Ж. якое-небудзь пытанне. || наз. жамнне, -я, ж.
ЖАВЁЛЬ, -вялю, м. Хлорысты раствор, едкая зеленавата-жоўтая вадкасць, якая выкарыстоўваеіша для адбелкі тканін. || прым.
жавелевы, -ая, -ае. Жавелевая вада.
ЖАДАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Цяга да
ажыццяўлення чаго-н., унутранае імкненне.
Гарэць жаданнем. Ж. перамогі. 2. Прадмет захаплення, мары i пад. Тэатральная сцэна —
вось яго ж.
ЖАДАНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якога чакаюць,
да якога імкнуцца. Ж. госць. Жаданыя пакупкі.
2. Любімы, дарагі. Мой адзіны, мой ж. чалавек!
ЖАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., чаго, з
інф. або са злуч. «каб». 1. Хадець што-н.
здзейсніць, зрабіць, займець. Жадаю бачыць
сына. 2. каму-чаму i з інф. Выказваць якія-н.
пажаданні, зычыць. Жадаю вам здароўя. || зак.
пяжадіць, -аю, -аеш, -ае.
ЖАДАЮЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м.
Ахвотнік. На экскурсію многа жадаючых.
ЖАДЗЁН, -дна, -дно, мн. -дны, чаму
(разм.)- Які церпіць нястачу ў самым неабходным, ахвочы да чаго-н. Ен ж. скарынцы
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хлеба. 0 Жядзён ва вокж (разм. неадабр.) —
пра зайздроснага, сквапнага чалавека.
ЖАДЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Зайздросны,
прагны. J| наз. жадлвісць, -і, ж.
ЖАДУНЫ, -аў (разм.). Дзіўныя жаданні,
калрызы.
ЖАЗЛО, -а, мн. жэзлы i (з ліч. 2, 3, 4) жазлы, жэзлаў, н. 1. Асобай формы, звычайна
ўпрыгожаная палка, посах, якія служадь
сімвалам улады, ганаровага становішча, звання. Фельдмаршальскае ж. 2. Стрыжань з дужкай, які даецца машыністу на чыгунцы як
знак дазволу прадаўжаць шлях (спец.). 3. Кароткая палка ў руках рэгуліроўшчыка
вулічнага руху (спец.). \ прым. жтзловы, -ая,
-ае (да 2 знач.). Жазловая сістэма рэгулявання
руху паяздоў.
ЖАКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Куля для
стральбы з гладкаствольнага паляўнічага ружжа. || прым. жаканны, -ая, -ае.
ЖАКЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Прафесійны
яздок на скачках. 2. У цырку — артыст, які
на неасядланым кані выконвае конна-акрабатычныя трукі. || прым. жякейскі, -ая, -ае.
ЖАКЁТ, -а, М -кеце, мн. -ы, -аў, м. 1. Кароткае верхняе аддзенне, пераважна жаночае,
пашытае ў талію. 2. Кароткі мужчьшскі аднабортны сурдут (уст.). || памянш.-ласк. жакецік,
-а, мн. -і, -аў, м. \\ прым. жакетны, -ая, -ае.
ЖАКЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
(разм.)- Toe, што i жакет. || прым% жакетны,
-ая, -ае.
ЖАЛАБАТЫ I ЖАЛАБАВАТЫ, -ая, -ае.
Які мае форму жолаба. Жалабатая (жалабаватая) дошка.
ЖАЛАБОВЫ, ЖАЛАБОК гл. жолаб.
ЖАЛАВАННЕ, -я, н. Грашовае ўзнагароджанне за службу, працу. Павышэнне жалавання.
ЖАЛАСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Схільны да жаласці, спачування, міласэрнасці. Жаласлівыя
людзі. 2. Сумны, кранальны. Жаласлівыя песні.
|| ж. жаліслівасць, -і, ж.
ЖАЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той.хго
праяўляе жаласць да каго-, чаго-н. || ж. жаласшцд, -ы, мн. -ы, -ніц. II прым. жжласніцкі,
-ая, -ае.
ЖАЛАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае смутак, тугу. Ж. позірк. 2. Поўны суму, жалобы,
журботны. Жаласныя гукі. || наз. жалясшсць,
-і, ж.
ЖАЛЁЗА, -а, н. 1. Хімічны злемент, цяжкі
метал серабрыстага колеру, асноўная састаўная частка чыгуну i сталі. 2. Вьфабы з гзтага
металу. Дыханне ж. 3. Жалезістыя рэчывы як
лячэбны сродак. У яблыках шмат жалеза. \
прым. жалезлы, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). Жалезная руЬа. Ж. век.
ЖАЛЕЗА... Першая састаўная частка складаных слоў, якая адпавядае па значэнню
слова жалеза, напр. жалезарудны, жааезабетон, жалезавугляродзісты.
ЖАЛЕЗАБЕТОН, -у, м. 1. Маналітнае злучэнне бетону i стальной арматуры, якое ўжываецца ў будаўніцгве. 2. зб. Канструкцыі, вырабы з тахога матэрыялу. Зборны ж. || прым.
жжлезабетонны, -ая, -ае.
ЖАЛЁЗЗЕ, -я, н., зб. (разм.). Розны жалезны лом. Усюды валялася рознае ж.
ЖАЛЁЗІНА, -ы, мн. -ы, -зін, ж. (разм.)Кавалак жалеза; непрыгодная рэч з жалеза.
ЖАЛЁЗІСГЫ, -ая, -ае. Які ў сваім саставе
змяшчае жалеза. Ж. кварцыт.
ЖАЛЁЗНЫ, -ая, -ае. 1. гл. жалеза. 2. Зроблены з жалеза. Жалезныя вароты. 3. Які
змяшчае ў сабе многа жалеза. Жалезная руда.

ЖАНАТЫ, -ая, -ае. Пра мужчыну, a так4. перан. Дужы, моцны. Жалезныя мышцы.
Жалезнае здароўе. 5. перан. Цвёрды, недасту- сама, мн., пра мужа i жонку, якія ўступілі ў
пны. Жааезная воля. Жалезная дысцыпліна. 0 шлюб. Жанатыя людзі.
ЖАНГЛЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Цыркавы акНаесціся жалезнапі бобу (разм.) — набрацца
цёр, яхі займаецца жангліраваннем. || ж. жанцярпення, праявіць упартасць.
ЖАЛЁЙКА, -і, ДМ -лейцы, мн. -і, -леек, глёржж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.). II
ж. Беларускі i рускі народны інструмент у прым. жжнглёрскі, -ая, -ае.
ЖАНГЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
выглядзе дудкі, звычайна з раструбамі. ||
незак., чым i без dan. 1. Спрытна падкідваць i
прым. жілейжжш, -ая, -ае.
ЖАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; жалься; лавіць некалькі прадметаў адначасова. Ж. танезак. 1. на каго-наго або са злуч. «што». Вы- леркамі. 2. перан. Спрытна, але адвольна абыказваць жальбу, нездаволенасць. Ж. на боль у ходзіцца (з фактамі, словамі i пад.)- Ж. цытагрудзях. 2. на каго (што). Скардзіцца на тамі, лінбамі. || наз. жанглерствж, -а, н. (да 1
каго-н., падаваць скаргу. Ж. у мясцовы камі- знач.) / жянгліржванне, -я, н.
ЖАНДАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які
тэт. || зак. тжаліцца, -люся, -лішся, -ліцца.
ЖАЛОБА, -ы, ж. 1. Смутак з прычыны служыць у жандармерыі (перан.: краіна, урад
чыёй-н. смерці, народнага гора, бедства; вы- якой душыць вызваленчы pyx у іншых
ражаецца ў адмене гулянак, забаўных відо- краінах). || прым. жжцддрскі, -ая, -ае.
ЖАНДАРМЁРЫЯ, -і, ж. 1. У некаторых
вішчаў. Краіна ў жалобе. 2. Чорнае адзенне,
павязка, вуаль i пад.^ як сімвал смутку. Насіць краінах: асобае паліцэйскае войска для пажалобуЛ прым. жалобны, -ая, -ае. Ж. мітынг. літычнай аховы i вьшіуку, для барацьбы з выЖАЛОБНЫ, -ая, -ае. 1. гл. жалоба. 2. Су- зваленчым рухам. 2. зб. Жандары.
ЖАНІХ, -а, мн. -'i, -оў, м. Мужчына, які
мны, тужлівы, маркотны. Ж. марш. Нешта
сумнае i жалобнае чулася ў курлыканні жура- мае намер жаніцца. У яго сын ужо ж. \\ памянш. жянішок, -шка, мн. -шю, -шкоў, м. ||
воў. || наз. жялобшсць, -і, ж. (да 2 знач.).
ЖАЛОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. прым. жжшхоўскі, -ая, -ае. Ж. выгляд (шча(спец.). Інструмент, што выкарыстоўваецца слівы).
ЖАНІХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; непры бурэнні свідравін i для пад'ёму вадкасці,
пяску i буравой іразі. || прым. жжлоначны, -ая, зак. (разм.)- Быць жаніхом, паводзіць сябе як
жаніх.
-ае.
ЖАНІЦЦА, жанюся, жэнішся, жэніцца;
ЖАЛЎДАЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. 1.
Аддзел сэрца, які сваімі скарачэннямі абу- зак. i незак., з кім. 1. Пра мужчыну: уступіць
моўлівае рух крыві па крывяноснай сістэме. (уступаць) у шлюб. Сын жэніцца. 2. (адз. л. не
Правы, левы ж. 2. Поласць у галаўным, a так- ўжыв.). Уступіць (уступаць) у шлюб. Сусед з
сама ў спінным мозгу. || прым. жалудачкшы, суседкай жэняцца. 0 Пжжуль жашцця, мгяііуаа
(разм. жарт.) — да вяселля зажыве. || зак.
-ая, -ае (спец.).
ажашцца, ажанюся, ажэнішся, ажашцца (да 1
ЖАЛУДОВЫ гл. жолуд.
ЖАЛЬ, -ю, м. 1. Пачуццё спагады, жа- знач.) / пжжжшцца, -жэнімся, -жэніцеся, -жэласці, выкліканае чыім-н. няшчасцем, паку- няцца (да 2 знач.). Сым сёлета ажаніўся. Вытай. He ведаць жалю. 2. Пачуццё горычы, рашылі п. || наз. жжшцьба, -ы, ж.
ЖАНІЦЬ, жаню, жэніш, жэніць; жаш; несмутку з прычыны страты каго-, чаго-н. Мацярынскі ж. 3. Засмучэнне, шкадаванне. Гава- зак., каго, з кім i без дап. Шлюбам злучаць у
рыць з жалем аб здарэнні. 0 Нж (вялікі) жаль пару для сямейнага жыцця (пра мужчыну).
(у знач. пабочн.) — ужыв., каб выказаць Ж. сына. Без мяне мяне жанілі (прыказка пра
чалавека, якога ўцягнулі ў што-н. без яго вешкадаванне з прычыны чаго-н.
ЖАЛЬБА, -ы, ж. 1. Смутак, туга, шкада- дама). || зак. шшніць, ажаню, ажэніш, ажэніць
ванне. Ж. сэрца. 2. Скарга, нараканне. Зато- (да 1 знач.)ЖАНКІ, -нок, адз. няма. Жанчыны. Пара,
еная ж. падступала да горла.
ЖАЛЮЗІ, нескл., н. Сонцазасцерагальныя ж., дадому ісці!
ЖАНОЦЮ, -ая, -ае. Уласцівы жанчыне;
шторы з нахільна ўмацаваных пласцінак на
мяккі, пяшчотны, прывабны. Жаноцкае харашнурах. || прым. жалюзійны, -ая, -ае.
ство. || наз. жаноцкясць, -і, ж.
ЖАЛЙЗКА, -а, мн. -і, -аў, н. (разм.). 1.
ЖАНОЧЫ, -ая, -ае. 1. гл. жанчына. 2.
Лязо гэбля, фуганка i пад. 2. Прас, які награ- Уласцівы жанчыне, такі, як у жанчыны. Жаваюць на ami.
ночая ласка. Ж. характар. 3. Які адносіцца да
ЖАЛЯЗНЙК1, жалезняку, м. Жалезная асобіны, асобы жаночага полу. Жаночая паларуда (толькі ў спалучэнні з прыметнікам). вая клетка.
Магнітны ж. Буры ж.
ЖАНР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Род твораў у
ЖАЛЯЗНЙК, жалезняка, мн. жалезняю, галіне якога-н. мастацтва, які характарызуецжалезнякоў, м. (разм.). Лалата, рыдлёўка. ца пэўнымі ўласцівасцямі, сюжэтнымі i стыАгарод ускапалі жалезняком.
лістычнымі прыкметамі. Лірычны ж. Ж. ваенЖАЛЯЗЙКА, -і, ДМ -зяцы, мн. -і, -зяк, ж. нага рамана. 2. Жываліс на бытавыя тэмы
(разм.). Кавалак жалеза, жалезіна.
(спец.). Пейзаж i ж. 3. перан. Манера, стыль.
ЖАМЁРЫНЫ, -рьш. Адходы пасля
Спектакль у новым жанры. || прым. жжнравы,
выціскання соку або алею з чаго-н. Канапля- -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
ныя ж.
ЖАНРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Ma
ЖАМЧУЖНА-... Першая частка склада- crae, спецыяліст па жанру (у 2 знач.).
ных слоў са знач. жамчужны (у 2 знач.), з
ЖАНЧЬІНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. 1.
бліскуча-белым адценнем, напр. жамчужна- Асоба, па полу супрацьлеглая мужчыну. Ж.
белы.
сярэдніх гадоў. 2. Жонка (разм.). Вы не суЖАМЧЎЖНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Ма- стрэлі маёй жанчыны? || прым. жжночы, -ая,
люск, у ракавіне якога ўтвараецца жэмчуг. -ае. Ж. пол.
Марская ж.
ЖАНЧЫНАЛІОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. ЧалаЖАМЧЎЖНЫ, -ая, -ае. 1. гл. жэмчуг. 2. век, які любіць заляцацца да жанчын.
Чыста-белы з бляскам, які нагадвае жэмчуг.
ЖАНЧЫНАЛІОБСГВА, -а, н. Празмернае
Жамчужнае ззянне. Жамчужныя зубы.
заляцанне да жанчын.
ЖАМЧЎЖЫНА, -ы, мн. -ы, -жын, ж. 1.
ЖАНЧЫНАНЕНАВІСНІК, -а, мн. -і, -аў,
Асобнае зерне жэмчугу. 2. перан., наго або м. (кніжн.). Той, хго пазбягае, ненавідзіць
якая. Непаўторны скарб, лепшае ўпрыгожан- жанчын. || прым. жшпынжнешшсіііцкі, -ая,
-ае. || наз. жжнчышшенавкшіггеа, -а, н.
не (высок.). Нарач — ж. беларускай зямлі.
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ЖАНЧЫНАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны з яркім агністым пер'ем. Знайсці пяро жарзнешнім выглядам на жанчыну. Ж. мужчына. птушкі.
ЖАР, -у, м. 1. Гарачае вуголле без полымя.
ЖАРСТВА, -ы, ж. Буйны калючы пясок,
Падгарнуць otcapy nad скавараду. 2. Моцна на-дробныя каменьчьпгі, якія ўтвараюцца ад разгрэтае павеіра, спёка. 3 кухні дыхнула жарам. бурэння горных парод. | прым. жжрсцвлш,
ЖАЎГАЦВЁТ, -у, М -веце, м. Лугавая ра3. Павышаная тэмпература цела пры хваробе -ая, -ас.
(разм.)- Хлопчык захварэў, яго цельца спальваў ЖАРТ, -у, М -рце, мн. -ы, -аў, м. 1. Toe, сліна з жоўтымі кветкамі. || прым. жаўтімоцны ж. 0 Бегчы, як жжру ўхашўшы (разм.) што кажуць або робяць не ўсур'ёз, a для таго, цветны, -ая, -ае.
ЖАУТЛЯВЫ, -ая ; -ае. Злёгку жоўгы, жаў— вельмі хутка імчацца. Чужымі ружімі жжр каб павесяліцца. Без жартаў (усур'ёз). Сказагрібаць (разм. неадабр.) — не працуючы заць жартам (гтрысл.)- He жарты (пра што-н. таваты. || наз. жа^глоасць, -і, ж.
ЖАЎТЛЙК, -а, мн. -і, -оў, м. Пераспелы
самому, карыстацца тым, што зрабілі іншыя. важнае). He на ж. (вельмі сур'ёзна). Жарты
Даць (задаць) жжру (разм.) — моцна адчы- на (у) бок (пераходзім да сур'ёзнай справы). жоўты агурок.
ЖАЎГОК, -тка, мн. -тю, -ткоў, м. У
таць каго-н.
2. Кароткае алавяданне са смешным, забаўЖАРАБЁННЕ, -я, н. Роды ў кабылы, ным зместам. 3. Невялікая камічная п'еса. птушыным яйцы: густое жоўтае рэчыва. ||
асліцы, вярблюдзіцы. Кабыла на жарабенні.
П'еса-ж. у адной дзеі. || памянш. жарцік, -а, прым. жжўтковы, -ая, -ае / жжўточны, -ая, -ае.
ЖАЎГУХА, -і, ДМ -тусе, ж. 1. Жоўгая
ЖАРАБЁЦ, -бца, мн. -бцы, -бцоў, м. мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.)ЖАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; не- афарбоўка скуры i слізістых абалонак, што
Конь-самец. || памянш.-ласк. жяржбок, -бка,
пры захворванні печані, жоўцевых
зак. 1. з кім i без дап. Весела i забаўна гава- назіраецца
мн. -бю, -бкоў, м.
a таксама крыві. 2. Toe, што i вірусрыць, рабіць што-н. для пацехі. Ж. з дзецьмі. шляхоў,
ЖАРАБЁ гл. жарабя.
ны гепатыт. || прым. жаўтупшы, -ая, -ае.
ЖАРАБ'ЁЎКА, -і, ДМ -б'ёўцы, мн. -і, -б'ё- Ж. з агнём (перан.: рабіць тое, пасля чаго
ЖАЎЦЁЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -еецца;
вак, ж. Вызначэнне чаго-н. пры даламозе можа быць непрыемны вынік). 2. з каго-чаго незак. Вылучацца сваім жоўтым колерам.
кідання жэрабя. Прайсці жараб'ёўку. || прым. i без дап. Насміхацца. He трэба ж., бо чалавек
ЖАЎЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. Стаможа пакрыўдзіцца. 3. Весела вастрасловіць.
жараб'ёвачны, -ая, -ае.
Тонка ж. 4. Адносіцца-да чаго-н. несур'ёзна, навіцца жоўтым. Лісце жаўцее. 2. ( 7 / 2 ас. не
ЖАРАБІЦА* -ы, мн. -ы, -6ш, ж. Жаробка;
Вылучацца сваім жоўтым колерам.
недаацэньваць каго-, чаго-н. Са здароўем не- ўжыв.).
маладая кабыла.
Каля лесу жаўцелі аўсы. | зак. зжяўцець, -ею,
льга
ж.
||
зак.
пажжртавжць,
-тую,
-туеш,
-туе;
ЖАРАБІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -рэбіцца;
-ееш, -ее^ (да 1 знач.) i пажяўцець, -цею,
незак. Нараджаць дзіцяня (пра кабылуг, аслі- -туй (да 1, 2 i 3 знач.)- 1 наз. жарпгавжнне, -я, -цееш, -цее (да 1 знач.).
н.
цу, вярблюдзіцу). || зак. ажарабіцца» -рэбіцца.
ЖАЎІДЗНА, -ы, ж. Жоўты колер, жоўтае
ЖАРТАМ, прысл. Пра тое, што гаворыцда адденне чаго-н. У твары з 'явілася ж.
ЖАРАБОК, -бка, мн. -бкі, -бкоў, м 1. гл.
несур'ёзна,
жартоўна.
He
прымай
да
сэрца,
жарабец. 2. Шкурка жарабяці-неданоска, a
ЖАЎЦІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
таксама жарабяці-сысунка. || прым. жараб- гэта сказана ж.
(разм.). Жоўтая плямка, жаўтаватае адценне.
ЖАРТАЎНІК,
-а,
мн.
-і,
-6ў,
м.
Чалавек,
ковы, -ая, -ае.
Колер белы з жаўцінкай.
ЖАРАБЙ / ЖАРАБЁ, -бяці, мн. -бяты, які любіць жартаваць ty 1 i 3 знач.). || ж. жарЖАЎЦІЦЬ, жаўчу, жоўціш, жоўціць; нетаўіоійі,
-ы,
мн.
-ы,
-нш.
-бят, н. Дзіцяня каня. || прым. жарабячы, -ая,
зак., што. Рабіць жоўтым, афарбоўваць у
ЖАРТАЧЮ,
-чак
(разм.).
Забаўная
выха-ае.
жоўты колер. || зак. выжаўціць, -жаўчу, -жаўЖАРАБЙЦША, -ы, ж. (разм.). Мяса жа- дка. Табе ўсё жартачкі. Кошцы ж., a мышцыціш, -жаўціць; -жаўцены (разм.).
смерць
(прыказка).
0
He
жартачкі
(разм.)
—
ЖАЎЦЯГОННЫ, -ая, -ае. Які садзейнічае
рабя як прадукт харчавання.
выдзяленню жоўці ў кішэчнік (пра лекавыя
ЖАРАВЬІ, -ая, -ое. Які награваецца пры ужыв. пры размове аб сур'ёзнай справе.
ЖАРТОЎНЫ,
-ая,
-ае.
Вясёлы,
забаўны,
сродка
дапамозе жару (у 1 знач.). Ж. прас.
ЖАУЦЯК, -у, м. (абл.). Жоўты пясок.
ЖАРАЛО, ^а, мн. жаролы / (з ліч. 2, 3, 4) які мае характар жарту. Жартоўныя частушкі.
||
наз.
жартоўнасць,
-і,
ж.
ЖАЎЦЙНКА, -і, ДМ -нцы, ж. Жоўтая
жаралы, жаролаў, н. Глыбокая адтуліна ў
ЖАРЫЦЬ,
-ру,
-рыш,
-рыць;
незак.
фарба. Анілінавая ж.
чым-н. Ж. гарматы. Ж. вулкана.
(разм.).
1.
Моцна
прыпякаць.
Нясцерпна
жаЖАХ1, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Моцны страх да
ЖАРГОН, -у, мн. -ы, -аў, м. Умоўная мова
якой-н. невялікай сацыяльнай групы, насы- рыла сонца. 2. Рабіць што-н. з азартам. Ж. no- знямення. Многіх ахапіў ж. 2. звычайна чаго.
Трагічная з'ява, здарэнне, бязвыхаднасць.
чаная спецыфічнымі словамі i выразамі, якія льку. Ж. у карты.
ЖАРЗБНАЯ. Пра кабылу i самак нскато- Жахі вайны. 3. Нешта вельмі сірашнае
адрозніваюцца ад агульнанароднай мовы, але
рых
іншых
капытных
(асліцу,
ласіху,
вярблю(разм.). Ж. ды i толькі. 4. у знач. прысл.
не маюць сваёй фанетыкі i граматычнай
Вельмі, незвычайна. Ж. як далёка. 5. у знач.
сістэмы. Ж. маракоў. \\ прым. жжргонны, -ая, дзіцу): цяжарная. || наз. жярэбнасць, -і, ж.
вык.
Жахліва, страшна. Проста ж.
ЖАТНЫ, -ая, -ае (разм.)- Які служыць для
-ае.
ЖАХ2, гукаперайм. Ужыв. для абазначэння
ЖАРДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. Доўгі жніва. Жатная тэхніка.
ЖАЎЛАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Цвёрдая, у вы- шорхання, удару i пад. На дварэ чулася ж. ды
тонкі ствол ссечанага дрэва, ацярэблены ад
галінак. || памянш. жэрдачкя, -і, ДМ -чцы, мн. глядзе гуза, пухліна на целе чалавека, жы- ж.
ЖАХЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае жах,
вёлы. || прым. жжўлачны, -ая, -ае.
-і, -чак, ж. || прым. жжрдзяш, -ая, -óe.
ЖАЎНА, -ы, мн. жоўны / (з ліч. 2, 3, 4) вельмі страшны. Ж. выгляд. Ж. крык (поўны
ЖАРДЗЯНЬІ гл. жардзіна / жэрдка.
жаху, роспачы). 2. Вельмі моцны (пра стуЖАРДЫНЬЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, жаўны, жоўнаў, ж. Назва чорнага i зялёнага.
ЖАЎНЁР, -а, мн. -ы, -ay,fj#. (уст.). Салдат пень інтэнсіўнасці). Жахлівая эксплуатацыя. ||
-рак, ж. Падстаўка, скрынка ці кашолка для
наз. жахлівасць, -і, ж.
пакаёвых кветак. || прым. жардыньерічны, -ая, польскай арміі. || прым. жаўнерскі, -ая, -ае.
ЖАХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніЖАЎНЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
-ае.
ся; зак. (разм.). Моцна ўдарыцца аб што-н.
ЖАРЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Рыбалоў- (уст.). Жонка жаўнера.
ЖАЎРАНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Toe, цвёрдае. Ж. лбом аб вушак. || незак. жахжцца,
ная снасць для лоўлі шчупакоў i іншых драшто i жаваранак. || прым. жжўржнжчны, -ая, -ае -аюся, -аешся, -аецца.
пежных рыб. || прым. жарлршы, -ая, -ае.
ЖАХНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
/ жаўранкавы, -ая, -ае.
ЖАРНАВЬІ гл. жорны.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. Прыйсці
ЖАЎРЎК, -а, мн. -і, -оў, м. (абл.). Toe, што ў жах, моцна спалохацца. || незак. жахжцці,
ЖАРНАСЁК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
i жаваранак. ) прым. жжўруковы, -ая, -ае.
насякае жорны.
-аюся, -аешся, -аецца.
ЖАЎГА... (гл. жоўта...) Першая частка
ЖАРНУЦЬ, -ну, -нсш, -нс; -ні; зак.
ЖАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. i
(разм.)- 1. Аднакр. да жарыць (у 2 знач.)- 2. складаных слоў; ужыв. замест «жоўта...», калі аднакр. (разм.). 1. Гучна ўдарыць, бахнуць. 2.
націск у другой частцы слова падае на першы 3 сілай кінуць, паваліць. Ж. аб падлогу.
Моцна ўдарыць. Ж. бізуном na спіне.
ЖАРОБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. склад, напр. жаўтагруды, жаўтадзюбы, жаў- ЖАХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
тазём, жаўталісты, жаўтароты, жаўта- -нуць; -ні; зак. 1. каго. Моцна спалохаць,
Маладая кабыла (да трох гадоў).
скуры.
ЖАРОН, -рна, мн. -роны, гаў, м. Млынавы
выклікаць жах. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
ЖАЎГАЗЁЛЬ, -ю, м. Кустовая стэпавая ракамень, які служыць для размолу зерня на
Бліснуць (пра маланку, полымя i пад.). || wсліна
сямейства
бабовых
з
жоўтымі
кветкамі.
муку. Верхні, ніжні ж. \\ прым. жшронжвы, -ая,
зак. жжхяць, -аю, -аеш, -ае.
||
прым.
жаўтазелевы,
-ая,
-ае.
-ое.
ЖАЦЬ, жн^, жнеш, жне; жнём, жняце,
ЖАЎГАРОТЫ, -ая, -ае. 1. Пра птушанят: з жнуць; жні; жаты; незак., што. Зразаць хлеЖАРОЎНЯ, -і, мн. -і, -ровень i -роўняў,
ж. Пасудзіна для гарачага вуголля, a таксама жаўцізной ля дзюбы. Ж. шпак. 2. перан. Зусім бныя злакі сярпамі ці жатнымі машынамі. Ж.
жалеэная печка, якая наіраваецца вугалем. || няврпытны, наіўны. Ж. хлапчук. || наз. жлў- жыта. \\ зак. зжаць, сажну, сажнеш, сажне;
таротасць, -і, ж. (да 2 знач.).
прым. жаровенны, -ая, -ае.
сажнём, сажняце, сажнуць; сажн'і; зжаты.
ЖАЎГАСКЎРЫ, -ая, -ае. 3 жоўтай скурай.
ЖАР-ПТЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
ЖБАН, -а, мн. -ы, -оў, м. (абл.). Toe, што
ЖАЎГАТВАРЫ, -ая, -ае. 3 жоўтым тварам. i збан. || прым. жбанны, -ая, -ае.
ж. Казачная птушка незвычайнай прыгажосці
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ЖВА—ЖУР
ЖВАВАСЦЬ, -і, ж. Рухавасць, ажыўленасць.
ЖВАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Станавіцца больш жвавым, ажыўленым.
ЖВАВЫ, -ая, -ае. 1. Поўны жыццёвых сіл,
рухавы. Жвавае дзіця. 2. Бойкі, ажыўлены
(пра гутарку). Жвавая гамонка. 3. Лёгкі ў рухах, шпаркі. Ж. сабака. Жвавыя коні. 4. Быстры, шустры, кемлівы. Ж. хлопец.
ЖВАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
Паўторнае перажоўванне жвачнымі жывёламі
ежы, якая адрыгаецца ў поласць рота, a таксама гзта ежа. Жаваць жвачку. 2. Жавальная
рызінка (разм.). 3. перан. Нуднае, доўгае паўтарэнне аднаго i таго ж (разм. пагард.). Перажоўванне абрыдлай жванкі.
ЖВАЧНЫ, -ая, -ае. Які жуе жвачку. Жвачныя жывёлы.
ЖВІР, -у, м. Асадачная горная парода ў
выглядзе дробных каменьчыкаў, ужываецца ў
будаўнічых, дарожных работах. || прым.
жвіровы, -ая, -ае.
ЖВІРЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
(разм.)- Крупінка жвіру.
ЖВІРЫСТЫ, -ая, -ае. 3 вялікай колькасцю жвіру. Ж. грунт. \\ наз. жшрыстасць, -і,
ж.
ЖГУТ, -а, М жгуце, мн. -ы, -6ў, м. 1. Туга
скручаны ў выглядзе вяроўкі кусок тканіны,
пучок саломы i пад. Саламяны ж. 2. Эластычная гумавая трубка, бінт або іншы прадмет
для перавязвання канечнасці, каб спыніць
кровацячэнне. Налажыць ж. \[ памянш.
жгуцік, -а, мн. -і, -аў, м. || прым. жіугавы, -ая,
-ае.
ЖГЎІЦК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. жгут. 2.
Орган руху ў прасцейшых арганізмаў, які мае
выгляд тонкай ніці.
ЖГЎІДКАВЫЯ, -ых, мн. Назва класа
прасцейшых арганізмаў, якія рухаюцца пры
дапамозе жгуцікаў.
ЖДАНКІ, -нак. Toe, чаго чакаюць, на што
спадзяюцца. Ждалі, ждалі дый ж. паелі (прымаўка).
ЖЛЎКТА, -ы, н. 1. Выдзеўбаная з драўлянай калоды пасудзіна для запарвання бялізны. 2. м. i ж., перан. Пра таго, хто многа п'е
спіртнога (разм. неадабр.)ЖЛЎКЦПЦ», -кчу, -кціш, -кціць; незак.,
што. 1. Запарваць бялізну ў едкім шчолачным растворы. 2. перан. Многа i прагна піць
(разм.). Ж. гарэлку. Ж. ваду.
ЖМЁНЯ, -і, мн. -і, жмень, ж. 1. Далонь i
пальцы рукі, складзеныя так, каб імі можна
было зачэрпнуць або ўтрымаць што-н. Зачэрпаць жменяй. 2. Колькасць чаго-н., што
змяшчаецца ў складзеную так руку. Ж. мукі.
3. перан., чаго. Зусім невялікая колькасць
каго-, чаго-н. Ж. свечак. Ж. сена. \\ памянш.
жменька, -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек, ж. Засталася ж. байцоў. 0 Поўшй жменяй — шчодра, не шкадуючы.
ЖМІНДА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -дзе,
Т -ай, ж., мн. -ы, -аў (разм. пагард.). Всльмі
скупы чалавек, скнара.
ЖМЎРЮ, -рак. Гульня, у якой адзін з
удзельнікаў з завязанымі вачамі ловіць астатніх. 0 Гуляць у жмуркі (разм. неадабр.) —
хітраваць, утойваць што-н. ад каго-н.
ЖМЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; незак. Прьпілюшчваць вочы на яркім святле.
Дзіця на сонцы жмурыцца. || зак. зажмурыцца,
-руся,-рышся, -рыцца.
Ж М У Р Ы Ц Ь , -ру, -рыш, -рыць; незак.,
што. Сціскаючы павекі, прыплюшчваць

вочы. Ж. вочы ad яркага святла. || зак. зажмурыць, -рыш, -рыць; -раны.
ЖМУГ, -а, М жмуце, мн. -ы, -оў, м. Невялікі скрутак чаго-н. Ж. дроту. Ж. вяровак. ||
памянш. жмуток, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м.
ЖНЁЙКА, -і, ДМ жнейцы, мн. -і, жнеек,
ж. 1. гл. жнец. 2. Toe, што i жняярка.
ЖНЕЦ, жняца, мн. жняцы, жняцоў, м.
Той, хтр жне ўручную, сярпом. || ж. жняя, -і,
мн. жнеі i' (з ліч. 2, 3, 4) жняі, жней. || ласк.
жвейкж, -і, ДМ жнейцы, мн. -і, жнеек. || прым.
жняцоўскі, -ая, -ае.
ЖНІВА гл. жніво.
ЖНІВЕНЬ, жніўня, м. Восьмы, апошні
летні месяц каляндарнага года. || прым.
жшвеньскі, -ая, -ае.
ЖНІВО, -а / ЖНІВА, -а, н. 1. Уборка
збожжавых культур сярпамі або ўборачнай
тэхнікай. 2. Час такой уборкі. Ж. ў разгары. 3.
Сабраны ў такі час ураджай хлеба. || прым.
жіпўны, -ая, -ае. Жніўныя песні.
ЖНЯЙРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Жатная машына.
ЖОЛАБ, -а, мн. жалабы, жалабоў, м. 1.
Прадаўгаватае выдзеўбанае ў бервяне паглыбленне, a таксама прыстасаванне з дошак,
ліставога жалеза i пад. для сцёку вадкасцей
або перасыпання чаго-н. 2. Кармушка для
жывёлы. || памянш. жжлжбок, -бка, мн. -бн,
-бкоў, м. (да 1 знач.). || прым. жжлжбовы, -ая,
-ае / жашбны, -ая, -ае.
ЖОЛУД, -а, М -дзе, мн. жалуды, жалудоў,
м. Плод дуба. || прым. жжлудовы, -ая, -ае. Жалудовая шкарлупіна.
ЖОЛУДЗІ, -яў (разм.). Картачная чорная
масць у выглядзе трылісніку.
ЖОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нах, ж. Замужняя жанчына (у адносінах да свайго
мужа). У добрага мужыка — добрая ж. (прыказка). | ласк. жонічкд, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
-чак, ж. || прым. жотьш, -а, -ы.
ЖОР, -у, м. Перыяд, калі рыба з прагнасцю кідаецца на яду. Адразу пасля нерасту ў
шчупакоў пачынаецца ж.
ЖОРАЎ, -рава, мн. -равы, -раваў, м.
(разм.). Toe, шго i журавель.
ЖОРНЫ, -аў. Ручны млын з двух гладка
абчэсаных круглых камянёў, пры даламозе
якіх пераціраюць зерне на муку. || прым. жарнавы, -ая, -ое.
ЖОРСТЫ, -ая, -ае. 1. Крайне суровы,
бязлітасны, неміласэрны. Ж. чалавек. Жорсткая расправа. 2. Вельмі моцны па сіле праяўлення, які пераўзыходзіш» звычайную меру.
Жорсткая барацьба. Жорсткія баі. 3. перан.
Строгі, такі, які не дапускае выключэнняў.
Ж. рэжым. Жорсткія ўмовы. 4. Пра ваду:
насычаны солямі вапны, не мяккі. || наз.
жорсткжсць, -і, ж.
ЖОЎКЛЫ, -ая, -ае. Пажаўцелы, жоўгы. Ж.
ліст.
ЖОЎКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; жоўк, -кла;
-ні; незак. Рабіцца жоўтым, жаўцець. Жоўкнуць на асіне лістонкі. Ц зак. эжрўкнуць, -ну,
-неш, -не; зжоўк, -кла^ -ні / шжоўжнуць, 1 i 2
ас. не ўжыв., -не; пажоўк, -кла.
ЖОЎГА... (а таксама жіўпй..). Першая частка складаных слоў са знач. жоўгы (у 1
знач.), напр. жоўтавалосы, жоўтагаловы.
ЖОЎГЫ, -ая, -ас. 1. Які мае колер аднаго
з сямі асноўных колераў спектра — сярэдняга паміж аранжавым i зялёным; колеру
яечнага жаўгка. Жоўтая фарба. Жоўтая ліхаманка (вострая заразная хвароба, якая pacпаўсюджана ў трапічных краінах). 2. перан.
Згодніцкі, прадажны. Жоўтая прэса. 3. Як састаўная частка некаторых батанічных,
медыцьшскіх, мінералагічных назваў. Жоўтая
лілія.

ЖОЎЦЬ1, -і, ж. 1. Жоўга -зяленая горкая
вадкасць, якую выдзяляе печань у кішэчнік.
2. перан. Злосць, раздражненне. У яе словах
многа жоўці. || прым. жоўцевы, -ая, -ае (да 1
знач.).
ЖОЎЦЬ2, -і, ж. (спец.). Жоўтая фарба.
Цынкавая ж.
ЖРАЦЬ, жару, жарэш, жарэ; жаром, жараце, жаруць; жор, жэрла; жары; незак., што.
Прагна есці (пра жывёл; пра чалавека —
груб. разм.). р зак. сажраць, зжару, зжарэш,
зжарэ; зжаром, зжараце, зжаруць; зжор,
зжэрла; зжары; сажраны.
ЖРЭЦ, жраца, мн. жрацы, жрадоў, м. 1. У
старажытных рзлігіях: свяшчэннаслужыцель,
які вёў богаслужэнне i выконваў абрад ахвярапрынашэння. 2. перан., чаго. Той, хто прысвяціў сябе служэнню чаму-н. (навуцы, мастацтву i пад.)- Жрацы мастацтва. || ж.
жрыца, -ы, мн. -ы, жрыц. II прым. жрэцкі, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ЖР^ЦТВА, -а, н. 1. Заняткі, абавязкі
жраца. 2. зб. Саслоўе жрацоў.
ЖУДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Toe, што i жудасць.
ЖЎДАСНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны пачуцця
страху, чаго-н. непрыемнага, жахлівага. Ж.
сон. Жудасныя думкі. 2. перан. Надзвычай
вялікі, вельмі моцны. Жудасная эксплуатацыя. Д наз. жуджснжсць, -і, ж.
ЖУДАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Трывожнае
пачуццё страху, адчуванне бяды. Ж. напала на
чалавека.
ЖЎЖАЛЬ1, -я, мн. -і, -яў, м. Драпежны
начны жук (шкоднік азімых).
ЖЎЖАЛЬ2, -ю, м. (абл.). 1. Шлак. 2. Гразевая або гнаявая жыжка.
ЖУЖАЛЬЦЫ, -аў. Вырасты, якія замяняюць заднія або пярэднія крылы ў некаторых
насякомых.
ЖУІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які
жуіруе, жыве ўцехай, асалодай. || прым.
жу^рскі, -ая, -ае.
ЖУІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; незак. Жьпхь толькі асалодамі, уцехамі, весці
разгульнае жыццё.
ЖУК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Насякомае з
жорсткім надкрыллем. Майскі ж. Ж.-гнаявік.
2. перан. Хітры пранырлівы чалавек (разм.) Ц
памянш. жучок, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. (да 1
знач.).
ЖЎЛК, -а, мн. -і, -аў, м. Злодзей, які займаецца дробнымі кражамі, ашуканец. || зб.
жуллё, -я, н. (разм.). /
ЖУЛКАВАТЫ, -ая, -ае. 1. Схільны жульнічаць, махляваць. Ж. чалавек. 2. Уласцівы
жуліку, падазроны. Ж. выгляд. || наз. жулікжватасць, -і, ж.
ЖЎЛЫПЦТВА, -а, н. Занятак жуліка,
ашуканства, махлярства. || прым. жульніцкі,
-ая, -ае.
ЖЎЛЬНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Карыстацца жульніцкімі прыёмамі, махляваць, ашукваць. Ж. у гульні. \\ зак. зжулыпчжць, -аю, -аеш, -ае. | наз. жульшчянве, -я, н.
ЖУПАН, -а, мн. -ы, -оў, м. Даўнейшае
верхняе мужчынскае адзенне з каляровага сукна. Ц прым. жупжнны, -ая, -ае.
ЖЎПЕЛ, -а, м. 1. Гарачая смала, падрыхтаваная нібыта ў пекле для пакарання
грэшнікаў (уст.). 2. перан. Нешта страшнае,
агіднае; пужала. Быць жупелам для каго-н.
ЖУР, -у, м. (разм.). Негусты аўсяны
кісель.
ЖУРАВЁЛЬ1, -раўля, мн. -раўлі, -раўлёў,
м. Вялікая балотная птушка з доўгімі нагамі i
доўгай шыяй. Шэры ж. || прым. жураўлшы,
-ая, -ае. Жураўлінае курлыканне.
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ЖУРАВЁЛЬ2, -раўля, мн. -раўт, -раўлёў,
м. Прыстасаваннс пры калодзежы для даставання вады ў выглядзе доўгага нятоўстага
бсрвяна, якое служыць рычагом.
ЖУРАВІНЫ, -шн, адз. журашна, -ы, ж.
Ягадная вечназялёная расліна, што расце на
мохавых балотах, a таксама ягады гэтай pacліны. || прым. журашшшы, -ая, -ае /' журашняы, -ая, -ае.
ЖУРАЎЛЯНЙ i ЖУРАЎЛЯНЁ, -няці, мн.
-няты, -нят, н. Птушаня жураўля1.
ЖУРБА, -Ы, Ж. Пачуццё смутку, суму,
тугі, душэўнай прыгнечанасці.
ЖУРБОТА, -ы, ДМ -боце, ж. (разм.). Toe,
што i журба.
ЖУРБОТНЫ, -ая, -ае. 1. Ахоплены журбою, сумны, маркотны. Журботная песня.
Журботныя воны. 2. Які выклікас журбу, сум
(пра час, выгляд чаго-н. i пад.). Журботная
цішыня балот. Ц наз. журбопшсць, -і, ж.
ЖУРЛІВЫ, -ая, -ас. Сумны, маркотны.
Журлівая песня. || наз. журлівасць, -і, ж.
ЖУРНАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Школьная
кніга для рэгісірацыі прысутнасці вучняў на
занятках, бягучага ўліку адказаў вучняў i запісу пройдзснага за дзень матэрыялу па адпаведных прадметах праграмы. Кпасны ж. (для
ўліку паспяховасці вучняў). || прым. журналшы, -ая, -ае. Ж. запіс.
ЖУРНАЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Літаратурны работнік, які займаецца журналістыкай. | ж. журнілісткж, -і, ДМ -тцы, мн.
-і, -так, жАпрым. журшйпсцгі, -ая, -ае.
ЖУРНАЛІСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1.
Літаратурна-публіцыстычная дзейнасць у газетах, часопісах, на радыё, тэлебачанні. Займацца журналістыкай. 2. зб. Перыядычныя
выданні. Беларуская ж.
ЖУРЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыць; незак. 1. Пра ваду: пераліваючыся, ствараць
аднастайныя булькатлівыя гукі. Пад гарой
журчаў ручаёк. 2. перан. Аднастайна, спакойна гучаць (пра гутарку). || наз. журчанне, -я, н.
ЖУРЬІ, нескл., н., зб. Група спецыялістаў,
якая прысуджае ўзнагароды i прэміі на конкурсах, выстаўках, спаборнііггвах. Ж. балетнага конкурсу. Судзейскае ж. (па спартыўных
спаборнідгвах).
ЖУРЬІЦЦА, журуся, журышся, журыцца;
незак. Знаходзіцца ў стане журбы, маркоцііша. He журыся, сынку.
ЖЎХЛЫ, -ая, -ае. Такі, што страціў свежасць, няяркі, пацямнелы (пра фарбы, траву,
лісце i пад.)- Ц наз. жухласць, -і, ж.
ЖЎХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; жух,
жухла; незак. Траціць свежасць колсру, станавіцца цьмяным. Фарбы ад часу жухнуць. || зак.
шухнуць, -не; -жух, -жухла / пажухнуць, -не;
-жух, -жухла.
ЖУЧОК, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. 1. га.
жук. 2. Самаробная злектрычная пробка
(разм.).
ЖЫВАГЛОТ, -а, М -лоце, мн. -ы, -аў, м.
(разм.). Бязлітасны i жорсткі чалавек, здатны
прыцясняць людзей i нажывацца за ix кошт. ||
ж. жываглотка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
прым. жывжглоцкі, -ая, -ае.
ЖЫВАДЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). 1.
Той, хто забівае i здымае скуру з забітай жывёлы. 2. Жорсткі бязлітасны чалавек. || ж.
жымдуржі, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым.
жывадзёрсп. -ая, -ае.
ЖЫВАКОСТ, -у, М -сце, м. Высокая травяністая расліна сямейства бурачнікавых, з
вялікім лісцем i жоўтымі або блакітнымі квсткамі, якая расце па сырых канавах, берагах
рэк. | прым. жымжостмы, -ая, -ае.
ЖЬІВАШС, -у, м. 1. Від выяўленчага мастацгва, звязаны з адлюстраваннем прадметаў
i з'яў рзальнага свету пры дапамозе фарбаў.

Школа жывапісу. 2. зб. Творы гэггага віду мастацгва. Станковы ж. || прым. жывашсны, -ая,
-ас. Жывапісная майстэрня.
ЖЫВАПІСЕЦ, -сца, мн. -сцы, -сцаў, м.
Мастак, які займясцця жывапісам.
ЖЫВАІЙСНЫ, -ая, -ае. 1. гл. жывапіс. 2.
Прыгожы, варты быць адлюсіраваным у жывапісе. Ж. куток Белай Русі. 3 . перан. Вобразны, яркі, выразны. Жывапіснае апавяданне. ||
наз. жышітснігць, -і, ж. (да 2 i 3 знач.).
ЖЫВАРОДЗЯЧЫ, -ая, -ас. Які дае патомства ў выглядзе жывых дзіцянят. Жывародзячая яшчарка.
ЖЫВАРЬІБНЫ, -ая, -ас. Прызначаны для
ірымання або перавоэхі жывой рыбы. Ж. садок. Жыварыбнае судна.
ЖЫВАСІЛАМ, прысл. Сілком, гвалтоўна.
Забралі ж. i павезлі.
ЖЬІВАСЦЬ гл. жывы.
ЖЫВАТВОРНЫ, -ая, -ае (высок.). Яю дае
жыццё, ажыўляе, умацоўвае сілы, энергію,
дабратворны. Жыватворная сіла вясны. Ж.
клімат. 1 наз. жыватворнасць, -і, ж.
ЖЫВЁЦ, жыўца, мн. жыўцы, жыўцоў, м.
Маленькая жывая рыбка, якую чапляюць на
кручок, каб злавіць буйную рыбу. Лавіць на
жыўца. || прым. жыўцояы, -ая, -ас.
ЖЫВЁЛА, -ы, мн. -ы, -вёл, ж. 1. Усякая
жывая істота, арганізм, якія маюць здольнасць рухацца i адчуваць i харчуюцца, у адрозненне ад раслін, гатовымі арганічнымі злучэннямі. Тыпы i віды жывёл. Беспазваночныя
жывёлы. 2. Такая жывая істота ў процівагу
чалавеку. Дамашнія жывёаы. Драпежныя жывёлы. 3. зб. Свойская сельскагаспадарчая скаціна. Накарміць жывёлу. 4. перан. Грубы, подлы чалавек (лаянк.). j прым. жымлыш, -ая,
-ае (да 1 i 2 знач.)- Ж. свем. Ж. арганізм.
ЖЫВЁЛА... Першая частка складаных
слоў са знач. які мае адносіны да жывёлы,
напр. жшёлабоец, жывёлабойны, жывёлагадовец,
жывёлалячэбніца,
жывёланарыхтоўка,
жывёлапрамысловец, жывёлапрыёмны.
ЖЫВЁЛАВОД, -a, М -дзс, мн. -ы, -аў, м.
Спсцыяліст па жывёлагадоўлі.
ЖЫВЁЛАГАДОВЕЦ, -доўца, мн. -доўцы,
-доўцаў, м. Toe, што i жывёлавод.
ЖЫВЁЛАГАДОЎЛЯ, -і, ж. Галіна сельскай гаспадаркі, якая звязана з развядзеннем
сельскагаспадарчай жывёлы. | прым. жывёлжгадоўчы, -ая, -ас.
ЖЫВЁЛША, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Toe, што
i жывёла (у 1 i 2 знач.), адна асобная жывела.
Пазванонная ж.
ЖЫВЁЛЬНЫ, -ая, -ас. 1. гл. жывёла. 2.
Такі, як у жывёл, падсвядомы, чыста фізіялагічны. Ж. страх. Жывёльныя пабуджэнні (таксама перан.: грубыя, нізкія).
ЖЫВІЛЬНЫ, -ая, -ас (разм.). Такі, пгго
жывіць, мацуе сілы, сілкуе. Жывідьныя рэнывы. 1 наз. жыміыпігць, -і, ж.
ЖЫВІНКА, -і, ДМ -нцы, ж. Toe, пгто
прыдае каму-, чаму-н. нешта жывое, прывабнае, своеасаблівае. Была ў яго свая адметная
ж.
ЖЫВІЦА, -ы, ж. 1. Празрыстая смала,
якая выступае на ствалах хвойных дрэў у месцах ix пашкоджання. 2. Задзірына на пальцы
|| прым. ж ш ч н ы , -ая, -ае (да 1 знач.). Ж.
шкіпінар.
ЖЫВІЦЦА, жыўлюся, жывішся, жывіцца;
незак. 1. Харчавацца i здабываць харчаванне.
Ластаўкі жывяцца насякомымі. Ж. падзеннай
работай. 2. Забяспечвацца ўсім неабходным
для нармальнага існавання, развіцця, дзейнасці. Тканкі чалавенага арганізма жывяцца
кіслародам. Расліны жывяцца сокамі з зямлі. 3 .
Мець для сябе выгаду, карысць, нажывацца.
Ж. з чужога мазаля. || наз. жыўленне, -я, н.
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ЖЫВЁЦЬ, жыўлю, жывіш, жывіць; незак.,
каго-шпю. 1. Ажыўляць, бадзёрыць. Цёплыя
сонечныя прамяні жывілі зямлю. Крынічная
вада жывіць свежасцо.
2. Забяспечваць
чым-н. неабходным для нармальнага існавання. Віттшміны жывяць арганізм. 3. перан. Падтрымліваць што-н., быць апорай для чаго-н.
Добрыя весткі жьшяць надзею.
ЖЫВОТ, -вата, М -ваде, мн. -ваты, -ватоў,
м. 1. Частка цела ў чалавека i жывел, у якой
размешчаны органы стрававання. Боль у жываце. 2. Сіраўнік, кішэчнік (разм.). Купіць лякарства ад жывата. Благому жывату i пірог
шкодзіць (прыказка). 0 Пядарваць жывот (жываты) сж смеху (разм.) — моцна смяяцца, аж
заходзіцца. Жывот падцягнула (безас.) — захацелася есці. Качацца жыватом (разм.) —
качацца ад болю ў жываце. Хватацца за жывот (разм.) — хахатаць да знямоіі. Плячысты
ші жьаот (разм. жарт.) — ахвотнік паесці.
ЖЫВЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Жыццяздольны,
вынослівы. Жывучыя кветкі. Ж. арганізм. 2.
перан. Здольны доўга захоўвацца, існаваць.
Жывучыя звычаі. \\ наз. жывучасць, -і, ж.
ЖЫВЬк, -ая, -ое. 1. Такі, яхі жыве, валодае жьпшём. Жывая істота. Жывая прырода.
Жывыя кветкі (не штучныя). 2. Поўны жыццёвай энергіі, дзейны. Ж. тэмперамент. Ж.
розум. Ж. ўдзея у чым-н. Жывыя воны. 3. Самы
сапраўдны, арыгінальны. Жывая рэчаіснасць.
Паказаць у творы жывых людзей. Ж. прыклад
гераізму. 4. Бойкі, поўны руху, ажыўлены.
Жьшая дарога. 5. Лёгкі i вьфазны, яркі. Жывая мова рамана. Ж. паказ падзей. Жывыя
ўспаміны. б. Які сапраўды існуе, яшчэ не знік.
Жывая граматычная форма. Жывая літаратурная мова. 7. Такі, які захоўваецца ў памяці,
не забываецца. Старыя будынкі — жывая гісторыя горада. O Жывое срэбра — ртуць. HLMвая сіла (спец.) — людзі, жывёла (у адрозненне ад механізмаў, тэхнікі). Жывая вапі —
вага жывой жывёяіны (у процілегласць чыстай вазе мяса). Жывая мова — мова, якой
карыстаецца народ. Жывы куток — кабінет
прьфоды, дзе знаходзяцца жывыя жывёлы, a
таксама ix чучалы. 0 Браць (узяць) за жывое
(разм.) — даймаць (даняць) чым-н., расстройваць, прымушаць (прымусіць) нервавацца. Жывопі месца няма (разм.) — пра вельмі
збітага чалавека. На жывую нітку (разм.) —
нетрывала, на скорую руку (зрабіць што-н.)Hi адвой жывой душы (разм.) — нікога, ні
аднаго чалавека. Жывое слова — 1) вусная
мова ў адрозненне ад пісьмовай; 2) яркая
мова, цікавае слова, якое хвалюе слухача.
Жывая крыніца — пра тое, што існуе ў сваім
першапачатковым, натуральным стане. Зачапіць за жывое — усхваляваць, закрануўшы
што-н. важнае для каго-н. Жывжя рана — 1)
рана, якая яшчэ не зажыла; 2) перан. вострае,
нядаўняе ropa, пакута. Жьгаая капейші — пра
ўсё, што дае прыбытак, даход. Hi жывы, ні
мёртвы хто (разм.) — у стане вялікага страху.
Жывы труп — пра вельмі слабага, худога,
блізкага да смерці чалавека. Жывая чарга —
чарга, якая патрабуе абавязковай прысутнасці
ўсіх, хто яе заняў. || наз. жывасць, -і, ж. (да 4,
5 i 7 знач.)ЖЫГАЛА, -а, мн. -ы, -гал, н. (разм.). Металічны распалены прут, якім прапякаюць
дзіркі ў дрэве, косці. || прым. жыгальны, -ая,
-ае.
ЖЫГЎЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. Пякучая крапіва^ з дробным круглым лісцем. || прым.
жыгучкавы, -ая, -ае.
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разлік за карыстанне чым-н. || прым. жырова- адносінамі да жыцця. Жыццесцвярджальнае
чны, -ая, -ае.
мастацтва. | наз. жыццесцвярджі яьнасць, -і,
ЖЬкТА, -а, М жыце, мн. (у знач. засеянага ж.
гэтым злакам поля) жыты, -оў, н. 1. АднагаЖЫЦЦЁ, -я, н. 1. Сукупнасць з'яў, якія
довая расліна сямейства злакавых, зерне якой адбываюцца ў арганізмах, асобая форма існаЖЬІЖА, -ы, ж. 1. Toe, што i жыжка (у 1 ідзе на выпечку хлеба. Ж. красуе. 2. Зерне гэ- вання i руху матэрыі, якая ўзнікла на пэўным
знач.)- 2. У дзіцячай лексіцы: агонь. Жыжа тай расліны. Ссыпаць ж. ў мяшкі. || памянш. этапе яе развіцця. Узнікненне жыцця на Зямлі.
кусь!
жьггцо, -а, н. || прым. жытні, -яя, -яе i жы- Ж. раслін. Законы жыцця. 2. Фізіялагічнае
ЖЬІЖКА, -і, ДМ -жцы, ж. 1. Цякучая су- тнёвы, -ая, -ае.
існаванне чалавека, раслін, усяго жывога. Чамесь вадкіх i цвёрдых рэчываў. Гнаявая ж. 2.
ЖЬІТНІЦА, ьі, мн. -ы, -ніц, ж. Багатая лавек нараджаецца для жыцця (прыказка).
Вадкая частка стравы. Зліць жыжку з cyny. \\ хлебародная вобласць краіны, якая забяспе- Даць каму-н. ж. (нарадзіць каго-н.; высок.).
памянш. жыжачжі, -і, ДМ -чцы, ж.
Дараваць ж. (памілаваць). Кончыць ж. (пачвае хлебам іншыя мясцовасці.
ЖЬІЛА, -ы, мн. -ы, жыл, ж. 1. Назва крыЖЬІТНППЧА, -а, н. 1. Поле, з якога са- мерці). Паміж жыццём i смерцю (знаходзіцца
вяносных сасудаў, сухажылляў. Сінія жылы на бралі жыта або на якім папярэдняй культурай ў вельмі небяспечным стане). Пытанне жыцруках. 2. Трэшчына ў зямной кары, запоўне- было жыта. 2. Іржышча на жытнім полі. Зя- ця або смерці (пра што-н. вельмі важнае, раная горнай пародай, a таксама горная парода мля шчацінілася леташнім жытнішчам.
шаючае). He на ж., a на смерць (змагацца,
ў такой трэшчыне. Залатаносная ж. 3.
ЖЫТНЙК, -у, м. Шматгадовая кармавая біцца i пад. — не шкадуючы жыцця). Аддаць
Багністае месца з падземнай крыніцай травяністая расліна сямейства злакавых. Ж. ж. за каго-, што-н. (памерці, ахвяраваць са(разм.). 4. Асобны провад кабеяю. Провад з разросся на палетках. || прым. жытншовы, -ая, бой). Паплаціцца жыццём (загінуць). 3. Час
трах жыл. 0 Выцягваць жылы з каго -ае.
такога існавання ад яго ўзнікнення да канца,
(разм.) — мучыць якімі-н. даручэннямі,
ЖЫЎЛЁННЕ, -я, н. 1. Засваенне ар- a таксама ў які-н. яго перыяд. Кароткае ж.
празмернымі патрабаваннямі. Залатія жы- ганізмам пажыўных рэчываў, неабходных для Духоўнае ж. Пад канец жыцця. Ж. пралж — вельмі багатая крыніца даходу. Ірмць існавання. 2. Харчаванне, харакгар i якасць жыць — не поле перайсці (прыказка). 4. Дзейжылы (разм.) — вельмі цяжка прадаваць. ежы, якой жывіцца арганізм.
насць грамадства i чалавека ў розных праявах.
Ншгішць жылы (разм.) — напружвацца з усіх
ЖЬІЎНАСЦЬ, -і, ж., зб. (разм.). Усякія Грамадскае ж. Вясковае ж. Духоўнае ж. 5.
сіл. На ўсе жылы, з усіх жыл (разм.) — на дробныя жывыя істоты, a таксама дробная
Навакольная рэчаіснасць. Сувязь навукі з
поўную сілу. || прым. жылыш, -ая, -ае (да 1, 2 свойская жывёла. Хатняя ж.: куры, парасяты, жыццім. Правесці прапанову ў ж. 6. Ажыўленi 4 знач.).
не, праяўленне дзейнасці, энергіі. На вуліцы
козы i трусы.
ЖЫЛЁЦ, -льца, мн. -льцы, -льцоў, м.
чулася ж. 0 He ад добрагж жыцця — з гора, з
ЖЫЎЦОВЫ гл. жывец.
Асоба, якая займае жылое памяшканне па
ЖЫЎЦОМ, прысл. (разм.).І. У жывым бяды, не па сваёй ахвоце. Пуцёўка ў жыцнайму. Жыльцы дома. Здаць жшьцу пакой. 0 стане, жывым. Узяць ваўка ж. 2. Сілай, жы- цё — веды, навыкі i пад., якія даюць магчыHe жылец (разм.) — пра чалавека, які доўга васілам. Вырваць дрэўца ж. 0 Жыўцом з'есці масць займацца працоўнай дзейнасцю. ||
не пражыве. J| ж. жыліца, -ы, мн. -ы, -лш. || (пржглынуць) (разм.) — настырна дапякаць, прым. жыццёвы, -ая, -ас (да 1, 2, 3 i 4 знач.).
прым. жыльцоўскі, -ая, -ае.
ЖЫЦЦЁВЫ, -ая, -ае. 1. гл. жыццё. 2.
каб пазбавіцца ад каго-н.
ЖЬІЛІСГЫ, -ая, -ае. 1. 3 вьпшутымі жыВажны, істотны для жыцця, неабходны для
ЖЬІЎЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Жывы, руламі,
вялікай
колькасцю
сухажылля. хавы чалавек (разм.)- 2. Прыкметнае для вока людзей. Жыццёвыя прапановы. Жыццёвыя
Жылістае мяса. 2. Мускулісты, сухарлявы біццё артэрыі (пераважна на скроні) (разм.). інтарэсы. 3. Узяты з жыцця, праўдападобны.
(пра чалавека, часткі яго цела). Жылістыя 3. Мужчынская палавая клетка, сперматазоід Ж. вобраз. Жыццёвая сітуацыя. \\ наз. жыццёрукі. 3. Дужы, вынослівы (разм.). || наз. (спец.).
васць, -і, ж.
жылістісць, -і, JVC.
ЖЫЦЦЯ... (гл. жыцце...). Першая частка
ЖЫХАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Той, хто
ЖЬІЛКА1, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1. жыве дзе-н., насельнік. Жыхары Беларусі. 2. складаных слоў; ужыв. замест «жыіше...», калі
Toe, што i жыла (у 1 знач.). 2. Тонкая ніцепа- Той, хто жыве ў памяшканні, жылец. Ж з пя- націск у другой частцы слова падде на першы
добная праслойка ў горнай пародзе, дрэве, тай кватэры. | ж. жыхжрй, -і, ДМ -рцы, мн. склад, налр. жыццядзейны, жыццяздольны,
якая вылучаеіша колерам. Белы мармур з шэ- -і, -рак. | прым. жыхжрскі, -ая, -ас.
жыццялюб, жыццялюбства, жыццярадасны.
рымі жылкамі. 3. Ніцепадобнае патаўшчэнне
ЖЫЦЦЯДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. Здольны
ЖЫХАРСТВА, -а, н. 1. Пражыванне ў
ў лістах раслін i крылах насякомых. || памянш. якім-н. месцы. Месца пастаяннага жыхар- выконваць жыццёвыя функцыі. Ж. орган. 2.
жылдчжі, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. \\ прым. ства. 2. зб. Жыхары, насельнііггва. Ж. нашай перан. Дзейны, энергічны. Ж. розум. |[ наз.
жылачны, -ая, -ае.
жыццдоейнісць, -і, ж.
вёскі
ЖЬІЛКА2, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
ЖЫЦЦЯЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае. Здольны
ЖЫІЦС, -я, мн. -'i, -шй, н. (кніжн.)- Жыц(разм.). Схільнасць, здольнасць да яхой-н. цеапісанне святых. Жыціі святых. || прым. існаваць i развівацца, падтрымліваць i захоўдзсйнасці. Арганізатарская ж.
ваць жыццё. Ж. арганізм. Ж калектыў. || наз.
жыцІйны, -ая, -ае. Жыційная літаратура.
ЖЫЛЛЁ, -я, н. 1. Населенае месца; месца,
ЖЬІЦЦА, жывецца; безас; незак., каму
дзе жывуць людзі. Недалёка ад жылля. 2. Па- (разм.). 1. з прысл. Пра наяўнасць тых або
ЖЫЦЦЯЛІОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
мяшканне (дом, хата, пакой i інш.), у якім іншых умоў жыцця. Добра яму жывецца. 2. з любіць жыццё. Гэта быў сапраўдны ж.
хто-н. жыве. Атрымаць ж. Будаваць ж. || адмоўем. Няма жадання або не падабаецца
ЖЫЦЦЯГЙС, -у, мн. -ы, -аў, м Апісанне
прым. жыллёвы, -ая, -ае. Жыллёвыя ўмовы.
дзс-н. жыць. He жывецца мне без сына. He чыйго-н. жыішя, біяграфія. Кароткі ж.
ЖЫЛПЛОШЧА, -ы, ж. Жылая плошча, жывецца бацьку ў новай хаце.
ЖЫЦЦЯРАДАСНЫ, -ая, -ае. Які радуецпамяшканне для жылля. Рост жылплошчы ў
ЖЫЦЦЕ... (а таксама жыцця...)- Першая ца жыццю, не ведае тугі. Ж. чалавек. Жыццяпасёлку.
частка складаных слоў са знач.: 1) які мае радасная натура. \\ наз. жыццярадаснжсць, -і,
ЖЫЛЬІ, -ая, -ое. 1. Прызначаны для жыл- адносіны да жьпшя (у 1 знач.), налр. жыцце- ж.
ля. Жылыя будынкі. Будаўніцтва жылых дамоў.падобны; 2) які мае адносіны да жьшдя (у 2
ЖЫЦЦ жыву, жывеш, жыве; жывём, жы2. Заняты пад жыллё. Жылое памяшканне.
знач.), да існавання, напр. жыцценебяспечны, вяце, жывуць; жыў, жыла, -ло; незак. 1. Бьшь
ЖЫМ, -у, м. У цяжкай атлетыцы: падняц- жыццеўстойлівасць, жыццеўстойлівы; 3) якіжывым, існаваць, знаходзіцца ў працэсе жыцце штангі на грудзі, a потым над галавой да мае адносіны да жыцця (у 3 знач.), да жыццё- ця. Доўга ж. Расліны не могуць ж. у цемнаце.
поўнага выпрамлення рук.
вага шляху, напр. жыццеадлюстраванне; 4) Ж. душа ў душу. Ж. як кот з сабакам (не
ЖЫРАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -руе; не- які мае адносіны да жыцця (у 4 знач), напр. мірыцца). Хто для людзей жыве, той не стазак. 1. Карміцца, нагульваць тлушч (пра звя- жыццесцеярджальны; 5) які мае адносіны да рэе (з нар.). 2. перан., чым i без дап. Быць
роў, птушак, рыбу). 2. Разрастацца ў ствол жыцця (у 5 знач), да рэчаіснасці, напр. жыц- ажыўленым, абуджаным чым-н., поўным
замест плоданашэння (пра расліны). || наз. церазуменне, жыццеўладкаванне.
руху. Дарога дзень i ноч жыла. 3. Пра думкі,
жыравжнне, -я, н. (да 1 знач.), жыроўкж, -і,
ЖЫЦЦЕАДЧУВАННЕ, -я, н. Успрыманне пачуцці: быць. У народзе жыве ўпэўненасць у
ДМ -роўцы, ж. (да 1 знач.) / жыр, -у, м. (да 1 жыцця, навакольнай рэчаіснасці. Радаснае ж. перамозе справядлівасці. 4. Знаходзіцца,
знач.).
ЖЫЦЦЕЗАБЕСПЯЧдННЕ, -я, н. (спец). пражываць дзе-н., сярод каго-н. Ж. у Мінску.
ЖЫРАНДОЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Фігу- Забеспячэнне захавання i нармальнага прахо- 5. чым, з чаго i на чым. Падтрымліваць сваё
рны падсвечнік для некалькіх свечак. 2. Фан- джання жыцця. Ж. ў экстрэмальных умоеах. існаванне чым-н., знаходзіцца ў тых або
тан з некалькімі струменямі.
Сістэма жыццезабеспячэння.
іншых умовах. Ж. сваёй працай. Ж. з агарода.
ЖЫРАФА, -Ы, МН. -Ы, -раф, ж. АфрыканЖЫЦЦЕРАЗУМЁННЕ, -я, н. Погляды, 6. перан., кім-чым. Быць захопленым, заняская жвачная жывёліна з вельмі доўгай шыяй якія вызначаюць адносіны да жыцця, да тым кім-, чым-н. Ж. надзеяй. Ж. тэатрам. Ж.
i доўгімі нагамі. || прым. жырафавы, -ая, -ае.
ўсяго навакольнага.
дзецьмі. 7. кім i з прысл. Весці яхі-н. спосаб
ЖЫЦЦЕСЦВЯРДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. жыцця. Ж. багата. Ж. весела. Ж. бабылём. 8.
ЖЫРОЎКА, -і, ДМ-ўіш, мн. -і, -ровак, ж.
(разм.). Дакумент, па якім робіцца аллата, Прасякнуты бадзёрасцю, аптымістычнымі Быць у яхіх-н. адносінах з кім-н. Ж. дружна
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з суседзямі. 9. з кім. Знаходзіцца ў інтымных
адносінах з кім-н. (разм.). Ж. з чужой жонкай. 0 Няхяй жыве! — пажаданне поспеху,
росквіту. (Сжм) бог жыве (разм.) — пра добрыя ўмовы жьпдхя, працы. Загадаў доўга
жыць — памёр. Жыць э мазаля (разм.) —
жыць сваёй працай. Жыць чужым розумам —
прьпрымлівацца чужой думкі, не маючы
сваёй. Жыць як набяжыць (прымаўка,
разм.) — жыць так, як абставіны дыктуюць.
У горы жыць ды з перцам есці (прымаўка,
іран.) — пра жыццё не па кішэні.
ЖЭЛАІЦН, -у, м i ЖЭЛАЦІНА, -Ы, Ж.
Бялковае рэчыва жывёльнага паходжання, раствор якога пры ахаладжэнні пераходзіць у
студзяністы стан (выкарыстоўваюцца ў
кулінарыі, фатаграфіі i пад.). || прым. жэлжцшавы, -ая, -ае.
ЖЭЛЁ, нескл., н. 1. Салодкая студзяністая
сірава, прыгатаваная з жэлаціну, фруктовых i
ягадных сокаў, малака i пад. 2. Студзяністая
маса, якая атрымліваецца пры працятлай варцы мяса, рыбы, касцей. || прым. жэлейны, -ая,
-ас.
ЖЗМЧУГ, -у, мн. -і, -аў, м. Цвёрдас рэчыва, якое здабываецца з ракавін некаторых
малюскаў i мае форму зярнят i шарыкаў белага, ружовага (радзей чорнага) колеру, ужыв.
як каштоўнае ўпрыгожанне. Нітка жзмчугу. \\

прым. жамчужны, -ая, -ае. Ж. промысел. Ж.
пояс. Жамчужныя зубы (перан.: з белізной, як
жэмчуг).
ЖЭНЫПдНЬ, -ю, м. Далёкаўсходняя травяністая расліна сямейства араліевых, корань
якой выкарыстоўваецца як лекавы i танізуючы сродак. Ж. — корань жыцця. \\ прым.
жэяыпэяеш, -ая, -ас.
ЖЗРАБЯ, -Я, Н. 1. Умоўны знак, дробная
рэч i пад., што выцягваецца наўгад з шэрагу
такіх жа прадметаў пры вызначэнні права на
што-н., якой-н. чарговасці i пад. Цягнуць ж.
2. перан. Лёс, доля.
Ж&РАХ, -а, мн. -і, -аў, м. Прзснаводная
драпежная рыба сямейства карпавых з чырванаватымі ніжнімі плаўнікамі.
ЖдРДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
Шост з доўгага тонкага ствала дрэва, ачышчанага ад галля. || зб. жэрдзс, -я, н. || памянш.
жэрдачжя, -і, ДМ< -чды, мн. -і, -чак, ж. ||
прым. жірдзяші, -ая, -ое.
ЖЗРЦІ, жару, жарэш, жарэ; жаром, жараце, жаруць; жор, жэрла; жары; незак., кагошто i 6e3f dan. (разм. груб.);. Toe, што i жраць.
|| зак. зжэрці, зжару, зжарэш, зжарэ; зжаром,
зжараде, зжаруць; зжор, зжэрла; зжары;
зжорты.
ЖЭСТ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Рух рукі, галавы, які абазначае што-н. або суправаджае

ЖЭЛ—ЗА
размову. Энергічны ж. Мова жэстаў. 2. перан.
Які-н. наўмысны, разлічаны на знешні эфект.
Зрабіць высакародны ж. Гэта ўсяго толькі ж.
ЖЭСТЫКУЛЯВАЦЬ, -люю, -люсш, -люе;
-люй; незак. Рабіць жэсты (у 1 знач.). Ж.
міліцэйскім жэзлам. || наз. жэстыкулшнне, -я,
н.
ЖЭСТЫКУЛЙЦЫЯ, -і, ж. Манера жэстыкуляваць, жэсты. ЭнергЫная ж. | прым.
жэстыкуляцыйны, -ая, -ае / жэстыкулжгорны,
-ая, -ае (спец.).
ЖЭТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Металічны
знак, які паказвае на прыналежнасць да
якой-н. арганізацыі або выдаецца на памяць
аб якой-н. падзеі. Сярэбраны ж. 2. Значок,
часцей у форме металічнага кружка, які дае
права на атрыманне чаго-н. Ж. на атрыманне
шклянкі чаю. Ж. на алей. || прым. жэтонжш,
-ая, -ае.
ЖЗЎЖЫК, -а, мн. -і, -аў, м (разм.). Свавольнік, гарэза. Супакою няма ад гэтых
жэўжыкаў.

Дом з цзглы. Абед з трох страў. 13. Абазначае
3'..., прыстаўка. Ужыв. перад галоснымі
змяненне, ператварэнне чаго-н. у што-н. 3 «е», «ё», «ю», «я», напр. з'есці, з'ёлкнуць, з*юпасёлка ўзнік горад. 14. На аснове чаго-н. 3 дашыць, з'яуленне.
дазволу. 3 чыйго-н. адабрэння. 15. Па прыЗА, прыназ. I. з В i Т. 1. Па той бок, па-за,
чыне, у выніку чаго-н. Заспяваць з радасці. ззаду каго-, чаго-н. Ступіць за парог. Стаяць
Заплакаць з гора. Сказаць са злосці. 16. Пры ' за парогам. Паехаць за горад. Жыць за горадапамозе чаго-н., якім-н. чынам. Узяць з бою. дам. Услед за кім-н. Ідзіце за мной. Заткнуць
Карміць з лыжачкі. II. з В. Прыблізна, амаль. за пояс сякеру. 3 кінжалам за поясам. ПастаПражыць з паўгода. Рыбіна важыла з кілаграм.віць за куфар. Стаяць за куфрам. Камень за
3 (перад некаторымі спалучэннямі зыч- Ростам з мяне. Ш. з Т. 1. Указвае на суме- пазухай. 2. Каля, вакол чаго-н. Сесці за стол.
ных — СА), прыназ. I. з Р. 1. Ужыв. пры аба- снасць, удзел у адным i тым жа дзеянні або
Сядзець за сталом. Усадзіць дзяцей за ўрокі.
значэнні напрамку дзеяння адкуль-н., кры- стане дзвюх ці больш асоб, прадметаў, a такСядзець за ўрокамі. Узяцца за яду. Маўчаць за
ніцы, месца, адкуль выходзіць што-н. Выйсці сама на суправаджэнне адной асобы ці прад- ядой. Узяцца за работу. Сядзець за работай. 3.
з хаты. Прывесці з вёскі. Выпіска з пастаноеы.мета іншымі пры ажыццяўленні якога-н. дзе- Абазначае накіраванасць дзеяння на асобу ці
Стральба з гармат. 2. Ужыв. пры абазначэнні яння, пры якім-н. стане. Я з табой. Мы з ім. прадмет. Барацьба за мір. Непакоіцца за дзямесца, прадмета, ад якога аддзяляецца, ады- Брат з сястрой. Узяць з сабой. Раіцца з ся- цей. Наглядаць за дзецьмі. Сачыць за чысцінёй.
ходзіць што-н. Зваліцца са страхі. Зняць з па- брамі. Згадзіцца з кім-н. Пазнаёміць з прыяце- Змагацца за чысціню. 4. Абазначае адносіны,
ліцы. Скінуць з плячэй. Пайсці з працы. 3. лем. 2. Указвае на злучэнне, змацаванне звязаныя з замужжам. Выйсці (замуж) за
Ужыв. пры абазначэнні месца, сферы дзеян- аднаго i другога, a таксама на сумежнасць,
ня, адкуль зыходзіць што-н., адкуль пры- блізкасць. Межавацца з Літвой. Звязаць адзін каго-н. Быць (замужам) за кім-н. 5. Па гтрыходзіць хто-н. Шум з вуліцы. Вярнуцца з пакунак з другім. Злучыць падстанцыю з гарад- чыне чаго-н. Хваліць за кемлівасць. Караць за
вакзала. Уваход з завулка. 4. Ужыв. пры аба- ской тэлефоннай сеткай. 3. Указвае на наяў- здраду. За ветрам нічога не чуваць. За работай
значэнні асобы ці прадмета паводле ix насць чаго-н. у чым-н., валоданне чым-н. не мае вольнай хвіліны. II. з В. 1. Указвае на
паходжання, прабывання дзс-н. Пісьмо з Пірог з грыбамі. Хлеб з малаком. Дзіця з музы- асобу або прадмет, які ахоплівае, да якога дабацькаўшчыны. Рабочы з ліцейнага завода. 5. кальнымі здольнасцямі. Дзяўчына з кнігай у ру- кранаюцца пры накіраванні на яго руху.
Ужыв. пры абазначэнні месцазнаходжання ках. 4. Ужыв. пры абазначэнні з'явы або Узяць за плечы. Павітацца за руку. 2. Звыш
прадмета ці асобы, што ўтвараюць дзеянне. стану, якім суправаджаецца якое-н. дзеянне. якой-н. мяжы. Ёй ужо за пяцьдзесят. Гутарка
Страляць з гары. Удар з тылу. Зайсці з другогаСлухаць з усмешкай. Чакаць з нецярпеннем. цягнулася за поўнач. Мароз быў за трыццаць
боку вёскі. 6. Ужыв. пры абазначэнні прад- Пабегла з крыкам. Знайсці з цяжкасцю. Вай- градусаў. 3. Ужыв. пры абазначэнні асобы,
мета, з'явы, часу, асобы i пад., ад якіх пачы- сковыя часці адыходзілі з боем. 5. Ужыв. пры прадмета i пад., з якімі параўноўваецца, супанаецца, узнікае што-н. Акінуць поглядам з га- абазначэнні сродку, з дапамогай якога ажыц- стаўляецца хто-, што-н. Старэйшы за брата.
лавы да ног. 3 мааенства. Пачнём з вас. За- цяўляецца дзеянне. Адправіць пакет з пасыль- Цвярдзейшы за камень. Праўда даражэй за зоняты з раніцы. 7. Ужыв. пры абазначэнні ным. Змагацца са зброяй у руках. б. Указвае на лата (прыказка). Ты гэта зробіш лепш за
прадмета, які падвяргаецца чаму-н. або які асобу ці прадмет, на якія распаўсюджваецца мяне. 4. Указвае на адлегласць, у межах якой
служыць адзінкай адліку. Пошліна з тавару. 3 дзеянне, стан. Справіцца з цяжкасцямі. Са- што-н. знаходзіцца. За дваццаць кіламетраў
яго ўзялі тры рублі. Сабраць na пяцьдзесят брацца з сіламі. Няўважліва абысціся з наве- адгэтуль. 5. Да якой-н. часавай або прасторацэнтнераў пшаніцы з гектара. 8. Ужыв. для
вай мяжы. За год да вайны. За два кіламетры
абазначэння прадмета, які служыць узорам, двальнікам. 3 ім здарылася бяда. Марудзіць з ад вёскі. б. На працягу якога-н. тэрміну. Заарьпіналам, крыніцай чаго-н. Пісаць партрэт адказам. Як справы з дысертацыяй? Уяе дрэн- работак за год. За ноч падмарозіла. Падрос за
з каго-н. Копія з карціны. Пераклад з белару- на з сэрцам. 7. Ужыв. пры наступленні чаго-н. лета. За апошні час. 7. Замест каго-н., у
скай мовы. 9. Ужыв. пры ўказанні на даста- 3 часам усё наладзіцца. 3 надыходам вясны якасці каго-, чаго-н. Узяць за ўзор. Мы за вас
тковасць чаго-н. для каго-н. Хопіць з вас гэ- прырода ажывае. 3 гадамі густы мяняюцца. гэта зробім. Застацца за брыгадзіра. Палічыць
Ўсе перайначылася з яго прыездам. 8. Ужыв.
тага. 10. Абазначае выдзяленне часткі
каго-н. за свайго знаёмага. 8. Ужыв. пры абаякога-н. цзлага. Адно з двух. 11. Ужыв. пры пры абазначэнні мэты дзеяння. Звярнуцца з значэнні прафесіі. Вучыцца за настаўніка. 9.
абазначэнні з'яў, прадметаў i пад., пры дапа- просьбай. Прыйсці з рапартам.
У абмен на што-н., пры абазначэнні цаны, за
мозс якіх што-н. робіцца. Стараецца з усіх
3..., прыстаука. Ужыв. перад звонкімі зыч- якую купляецца або прадаецца што-н. Засіл. Дапамагаць з апошняга. 12. Абазначае нымі, напр. збіць, звезці, здужаць, змалоць, плаціць за работу. Набыць за грошы. Купіць за
ўласцівасць чаго-н. па саставу, матэрыялу. зрушыць.
25 тысяч рублёў. 10. Дзеля, у імя, у карысць
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ЗАБАРОННЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца задабр.). Арганізуючы, надаць справе фармальны характар, не даць праявіцца інііхыятыве. || баронай, забяспечвае забарону. Забаронныя
меры. Забаронмая зона. || наз. забароншісць, -і,
наз. зшфпшізшнясць, -і, ж.
ж.
ЗААРКАШЦЬ гл. арканіць.
ЗАБАРСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
ЗААСАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -оў, м. Заалакаго-, чаго-н. Змагацца за Радзіму. Галасавацьгічны сад. || прым. шсідіўскі, -ая, -ае (разм.). што. Працягнуць аборы ў вушкі лапця.
за прапанову. Ш. з Т. 1. Непасрэдна пасля,
ЗАБАРСНІ, -яў, адз. забарсня, -і, ж. ВяроЗААСФАЛЬТАВАЦЬ гл. асфальтаваць.
адно ўслсд за другім. За цёплай восенню наЗААТдХНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст вачныя петлі, пры дапамозе яіох лапаць прыстпупіла халодная зіма. Чыгпаць кнігу за кнігай.
мацоўваецца да нагі. || прым. зжбтрсневы, -ая,
па заатэхніі.
Дзень за днём. Ідзе месяц за месяцам. 2. У час ЗААТдХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Toe, што i -ае.
чаго-н. Сустракаліся за работай. 3. Абазначае заатэхнія. | прым. заатэх^чны, -ая, -ае.
ЗАБАРЫКАДАВАЦЦА* -ЦЬ гл. барыкадаасобу, з'яву i пад., у бытнасць, перыяд дзейЗААТ^ХНІЯ, -і, ж. Навука аб развядзенні, ваць.
насці якіх адбываецца што-н. За бацькамі лёЗАБАСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
гка жывецца. Звозіць снапы за пагодай. 4. 3утрыманні i выкарыстанні сельскагаспадарзак. Аб'явіць забастоўку, пачаць баставаць.
мэтай атрымаць, здабыць, дасягнуць. Звярнуц- чых жывёя. || прым. заатэхнічны, -ая, -ае.
ЗАБАСТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, мн. -товак,
ца за дапамогай. У пагоні за прыбыткам. 5. ЗААХВОЦІЦЦА, -вочуся, -воцішся, -воУказвае на асобу або прадмет, ад якіх зале- ціцца; зак.у чым. Адчуць жаданне, ахвоту да ж. Арганізаванае масавае спыненне работы
жыць што-н. Кніга лічыцца за табой. Цяпер чаго-н. || незак. зажхючвацці, -аюся, -аешся, на прадпрыемстве з мэтай дабіцца выканання
якіх-н. патрабаванняў, стачка. Усеагульная з.
-аецца.
справа толькі за грашамі. Слова за вамі. За ім
водзяцца грашкі. За ёй лічыцца доўг. Чарга за ЗААХВОЦІЦЬ, -вочу, -воціш, -воціш»; Аб'явіць забастоўку. \\ прым. зжбастоаачны,
табой. б. Указвае на знешнюю адзнаку -вочаны; зак., каго (што). Выклікаць ахвоту -ая, -ае. 3. камітэт.
ЗАБАСГОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
чаго-н. Лдказ за подпісам дырэктара. Пісьмода чаго-н., жаданне займацца чым-н. 3. da вуза нумарам 240. IV. 1. з' знач. вык. Згодзен чобы. | незак. заахво*тацк« -аю, -асш, -ае. || Удзельнік забастоўкі. || ж. забастоўшчыцж, -ы,
мн. -ы, -чыц. | прым. забастоўшчьшкі, -ая, -ае
(разм.)- Хто за? Я за; хто супраць? 2. у знач. наз. зажхвояванне, -я, н.
ЗААХВОЧВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны (разм.).
наз. Доказ у карысць чаго-н. (разм.). Узвадля заахвочвання. Заахвонвальная ўзнагарода. ЗАБАСЦІ гл. басці.
жыць усе за i супраць.
ЗАБАЎКА, -І, ДМ -ўцы, мн. -і, -бавак, ж.
ЗА..., прыстаўка. I. Утварае дзеясловы са Заахвочвальныя прэміі.
ЗААХВОЧВАННЕ, -я, н. 1. гл. заахвоціць.
1. Toe, што i забава. 2. Рэч, якая служыць для
знач.: 1) пачатку дзеяння, напр. заапладзіраваць, захварэць, закрычаць, заспяваць, забе- 2. Toe, што заахвочвае каго-н. да чаго-н., па- гульні дзецям, цацка.
гаць, замахаць; 2) закончанасць, вынік дзеян- хвала, уэнагарода. Атрымаць з. ад кіраўніцтва. ЗАБАЎЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; неня або стану, напр. забяліць, завязаць, запака- ЗАБАБОННЫ, -ая, -ае. Прасякнуты заба- зак. 1. Праводзіць час у забавах. 3 дзіцячымі
ваць, засохнуць, зацвярдзець; 3) выхад дзеяння бонамі, заснаваны на забабонах. Забабонныя гульнямі. 2. кім-чым i з чым. Абыходзіцца з
кім-, чым-н. як з цацкай, забаўкай. 3. з вееза межы звычайнага або дапушчальнага, людзі. || наз. зжбабошшсць, -і, ж.
ЗАБАБОНЫ, -аў. Вера ў таямнічыя сілы, у рам.
напр. забавіцца, загаварыцца, захваліць; 4)
ЗАБАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., каго
распаўсюджанне дзеяння за якія-н. межы, тое, што некаторыя з'явы i падзеі з'яўляюцца
(што). Весяліць, пацяшаць чым-н. цікавым,
напр. заехаць (за дом), зайсці (за сцяну), за- праяўленнем звышнатуральных сіл; прымхі.
ЗАБАВА, -Ы, МН. -Ы, -баў, ж. Гульня, па- забаўным. 3. дзяцей цацкамі. 3. публіку.
слаць (на край свету); 5) адхіленне ўбок ад
ЗАБАЎНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
асноўнага напрамку руху з кароткачасовым цеха або тое, што забаўляе, весяліць. Дзіцячыя
ўмее пацяшаць, забаўляць. || ж. забаўніца, -ы,
спыненнем, напр. забегчы, заехаць, заглянуць забавы.
ЗАБАВІЦЦА, -баўлюся, -бавішся, -бавіцца; мн. -ы, -ніц.
(да знаёмых). II. Утварае назоўнікі, прыЗАБАЎНЫ, -ая, -ае. Такі, які можа пацеметнікі, прыслоўі са знач.: які знаходзіцца на зак. 1. Затрымацца дзе-н. даўжэй, чым меркатым баку чаго-н., ззаду або за межамі чаго-н., валася, залазнііша. 3. ў горадзе. 2. Загуляцца. шыць, развесяліць; дзіўны, цікавы. 3. чалавек.
напр. заакіянскі, завуголле, загародны, за- Дзяўчынка забавілася лялькамі.
Забаўная гісторыя. Забаўнае здарэнне. || наз.
ЗАБАГАЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.). забаўнжсць, -і, ж.
дворкі, залетась, заўчора. Ш. Утварае якасныя прыметнікі i прыслоўі i абазначае пе- Стаць багатым; разбагацець.
ЗАБЁГ, -у, мн. -і, -аў, м. У спорце: бег на
равышэнне якасці, напр. завельмі, завузкі, заЗАБАДАЦЬ гл. бадаць.
пэўную адлегласць. 3. на 500 метраў.
вялікі, замнога, занадта. IV. Утварае прыслоўі ЗАБАЛАБОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак.
ЗАБЁГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
са знач.: у межах таго перыяду, які называец- (разм.). 1. Зазвінець, забрынкаць. 2. Пачаць (разм.). Стаміцца ад беганіны. За дзень зусім
ца словам бсз прыстаўкі; да наступлення но- гаманіць, балбатаць.
забегаўся.
вага перыяду, напр. замалада, засветла, заце- ЗАБАЛАМЎЦІЦЬ гл. баламуціць.
ЗАБЁГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць
мна, зацепла.
ЗАБАЛАЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; бегаць. Ухваляванні з. na пакоі.
ЗАБЁГЧЫ, -бягу, ^бяжыш, -бяжыць; -бяЗАА... (2/і. 301...). Першая частка складаных -руй; -раваны; зак., каго (што). He выбраць
жым, -бежыце, -бягуць; забег, -гла; -бяжы;
слоў; ужыв. замест «зоа...», калі націск у дру- пры балаціроўцы. 3. кандыдата.
ЗАБАЛАЦЬ, -i, MM. -І, -яў / -ей, ж. (разм.). зак. 1. Бегучы, трапіць куды-н. Цяля забегла ў
гой частцы слова падае на першы склад,
агарод. 2. Зайсці куды-н. мімаходам, на канапр. заалогія, заапарк, заатэхнік, зааферма, Забалочанае месца.
ЗАБАЛБАТАЦЦА, -бачуся, -оочашся, -бо- роткі час (разм.). 3. да знаёмых. 3. Бегучы, адзоаэкспарт.
ЗААДНО, прысл. 1. Сумесна, у згодзе. чацца; -бачыся; зак. (разм.). Захапіцца бал- даліцца на значную адлегласць. Хлопчык забег
Быць, дзейнінаць з. або з. з кім-н. 2. Аднача- батнёй.
далёка ў поле. 4. Бегучы, зайсці збоку або абаЗАБАЛБАТАЦЬ, -бачу, -бочаш, -боча; -ба- гнаць каго-н. 3. наперад (таксама перан.: пасова з чым-н., мімаходам. Захапі там з. i вячы; зак. (разм.). 1. Пачаць балбатаць. Нешта чадь рабіць што-н. раней часу). || незак. задро ў хату.
ЗААКІЯНСКІ, -ая, -ае. Ята знаходзіцца за забалбатаў i пайшоў. 2. Забулькатаць, забуль- бягаць, -аю, -аеш, -ае.
акіянам, які прыбыў, прывезены з-за акіяна. каць (пра ваду i пад.).
ЗАБЁЛКА, -ЛЬВАННЕ, -ЛЬВАЦЬ гл. заЗаакіянскія краіны. 3. місіянер. Заакіянскія та- ЗАБАЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шць; зак. бяліць.
Пачаць балець. Забалелі вочы.
вары.
ЗАБЕСПЯЧ^НЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў,
ЗАБАЛОІДЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ціцца; м. (разм.). Работнік органаў забеспячэння.
ЗААКЦІРАВАЦЬ гл. акціраваць.
ЗАБЕСПЯЧ^ННЕ, -я, н. 1. гл. забяспеЗААЛОПЯ, -і, ж. Навука, якая вывучае зак. Ператварыцца у балота. Бераг забачьшь. 2. Toe, чым забяспечваюць каго-,
жывёльны свет. || прым. заалжпчны, -ая, -ае. 3. лоціўся. || незак. забжлочваццж, -аецца.
ЗАБАЛОЧАНЫ, -ая, -ае. Які ператварыўся што-н. (матэрыяльныя каштоўнасці, грошы i
парк або сад (месца, дзе ўтрымліваюцца для
ў балота, стаў топкім. 3. луг. || наз. зжбжлоча- пад.). Грамадзяне нашай краіны маюць права
паказу жывёлы).
на матэрыяльнае з. ў старасці. 3. Сукупнасць
ЗААПАРК, -а, мн. -і, -аў, м. Заалагічны насць, -і, ж.
ЗАБАЛЬЗАМАВАЦЬ гл. бальзамаваць.
парк. || прым. зшшяркаўскі, -ая, -ае (разм.).
мерапрыемстваў па задавальненню матэры1
ЗАБАЛЬЗАМІРАВАЦЬ гл. бальзаміраваць.
яльных патрэб насельніцтва, якіх-н. арганізаЗААРАЦЬ , -ару, -арэш, -арэ; -аром, -арацый. Органы забеспячэння. Прадуктовае з. ||
це, -аруць; -ары; заараны / завораны; зак.,
ЗАБАРАНАВАЦЬ гл. баранавадь.
што. Аручы, засыпаць зямлёй. 3. лубін. 3. KO
ЗАБАРАНІЦЬ, -раню, -роніш, -роніць; прым. забесшпэнсжі, -ая, -ае. Забеспячэнскія
COM зямлю (перан.: упасці ніцма; разм.). || не- -ронены; зак. 1. каму што або з інф. He да- аргонізацыі.
зак. заворваш», -аю, -аеш, -ае.
ЗАБЕТАНАВАЦЬ гл. бетанаваць.
зволіш» што-н. рабіць 3. курэнне. 3. ірваць
ЗААРАЦЬ , -ару, -арэш, -арэ; -аром, -ара- кветкі на клумбах. 2. што. Прызнаўшы іраЗАБІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
це, -аруць; -ары; зак. (разм.). Пачаць араць. || мадска шкодным, непатрэбным, не дапусціць забіць1. 2. без дап. Пападдць, пранікаць (пра
незак. заворваць, -аю, -аеш, -ае.
да прымянення, карыстання. 3. прапаганду струмені вады, снег i пад.)- Прыкрыць брызенЗААРГАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; вайны. 3. азартныя гульні. Цнезак. забараняць,
там, каб дождж не забіваў. 3. Душыць, му-зуй; -заваны; зак., каго-што. (разм. неачыць (пра кашаль). Кашаль забівае.
-яю, -яеш, -яе. || наз. забіронж, -ы, ж.
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ЗАБІНТАВАЦЦА, -ЦЬ гл. бінтаваць.
льна, забівае насмерць. Забойная сіла асколка.
|| наз. зябойнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
ЗАБІРАННЕ гл. забраць.
ЗАБОЙСТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Злачыннае
ЗАБІРАЦЦА, -ЦЬ гл. забрацца, -ць.
1
пазбаўленне жыцця каго-н.
ЗАБІЦЦА , t -б'юся; -б'ешся, -б'ецца;
ЗАБОЙЦА, -ы, ДЛ/-у, Г-ам, м.; ДМ-ы, Т
-б'ёмся, -б'яцеся, -б'юцца; зак. 1. УдарыўЗАБУЛДЬІГА, -і, мн. -і, -дыг, м. (разм. пашыся, разбіцца насмерць. 3. пры падзенні. 2. -ай, ж., мн. -ы, -аў. Той, хто ўчыніў забой- гард.).
Шалапутны чалавек, які спіўся, вядзе
Забрацца, схавацца куды-н. (разм.). 3. ў ку- ства. Наёмны з.
ЗАБОЙШЧЫК. -а, мн. -і, -аў, м. Гарняк, амаральнае жыццё.
ток. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Закупорыцца, заЗАБУРТАВАЦЬ гл. буртавадь.
смецішха. Труба забілася пяском. || незак. за- які працуе ў забоі . || прым. забойппыцкі, -ая,
ЗАБУЦІЦЬ гл. буціць.
біваццд, -аюся, -аешся, -аецца.
-ае.
ЗАБЬІЦЦА, -будуся, -будзешся, -будзецца;
ЗАБРАКАВАЦЬ гл. бракаваць.
ЗАБІЦЦА2, -б'юся, -б'ешся, -б'ецца;
-б'ёмся, -б'яцеся, -б'юцца; зак. Пачаць біцца.
ЗАБРАЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. У старадаўнім -будзься; зак. 1. Toe, што i забьшь (у 1, 2 i 3
знач.; разм.)- 3. прозвішча знаёмага. 3. пра даСэрца забілася.
узбраенні: частка шлема, якой прыкрываецца ручэнне.
2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). He захавацца ў
1
твар
для
засцярогі
ад
удараў.
Выступіць
з
ЗАБІЦЬ , -б'ю, -б'еш, -б'е; -б'ём, -б'яце,
памяці. Toe здарэнне ўжо амаль забылася. || не-б'юць; -бі; -йты; зак. 1. каго (што). Пазба- адкрытым забралам (перан.: прама, адкрыта; зак. забывацця, -аюся, -аешся, -аецца.
віць жыцця або змучыць пабоямі. 3. з ружжа. высок.)- || прым. забральны, -ая, -ае.
ЗАБЫЦЦЁ, -я, н. 1. Стан, пры якім чалаПагражаць з. 3. да паўсмерці. 2. перан., каго ЗАБРАНІРАВАЦЬ гл. браніраваць.
век траціць памяць. Упасці ў з. 2. Стан
(што). Запалохаць, пазбавіць здольнасці суЗАБРАНІРАВАЦЬ гл. браніраваць.
непрытомнасці, трызнення. Разам наплывае з.
праціўляцца. 3. чалавека марапьна. 3. каго
ЗАБРАХАЦЬ, -рашу, -рэшаш, -рэша; -ра- 0 Аддаць забыццю — лічыць забытым што-н.
(што). Зарэзаць, закалоць на бойні ці на шы; зак. Пачаць брахаць.
ЗАБЬІЦЬ, -буду, -будзеш, -будзе; -будзь;
прамысловым паляванні (спец.). 3. свінню на
ЗАБРАЦЦА, -бяруся, -бярэшся, -бярэцца;
cam. 3. звера. 4. што. Убіць глыбока, да ка- -бяромся, -берацеся, -бяруцца; -бярыся; зак. -быты; зак. 1. каго-што або пра каго-што, на
каго-што
або аб кім-чым. Перастаць помніць,
нца, увагнаць. 3. цвік у сцяну. 5. што. Уда1. Залезці куды-н. (уверх, углыб); пранікнуць.
рамі, рэзкімі штуршкамі загнаць куды-н. 3. 3. на вяршыню гары. 3. пад коўдру. 3. ў чужы страціць успамін пра каго-, што-н. 3. старое
гол (загнаць мяч у вароты). 3. шар у лузу (на агарод. 2. Зайсці, заехаць куды-н. далёка. 3. (пра старое, на старое). 3. i думаць пра гэта
більярдзе). 6. што. Закрыць наглуха, на край свету. || незак. забірацца, -аюся, (перастаць успамінаць, спадзявацца на
што-н.). 2. што, пра каго-што, аб кім-чым i з
прыбіўшы дошкі i пад. 3. вокны дошкамі. 7. -аешся, -аецца.
інф. Упусцідь з памяці, не ўспомніць. 3. адрас
што. Напоўніць да адказу чым-н.; закупоЗАБРАЦЬ, -бяру, -бярэш, -бярэ; -бяром,
рыць. Пясок забіў трубу. 8. Зак. да забіваць (у -берацс, -бяруць; -бяры; -браны; зак. 1. каго- знаёмага. 3. пра даручэнне (аб даручэнні). 3.
3 знач.). 0 Забіць галаву каму чым (разм.) — што. Узяць, захапіць. 3. з сабой рэчы. 3. у па- каго-што. Пакінуць дзе-н., не захапіць з саабцяжарыць памяць чым-н. непатрэбным. лон. 3. грошы. 2. што. Адняць, прымусіць па- бой па няўважлівасці. 3. парасон у аўтобусе.
Хоць забі (разм.) — пра немагчымасць што-н. траціць. Работа забрала многа часу. 3. ( 7 / 2 Што я там забыў? (нашто мне там быць; незрабіць. || незак. забіваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ас. не ўжыв.), перан., каго. Авалодаць кім-н., чага мне там рабіць; разм.)ЗАБЯГАЛАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -лазабой, -ю, м. (да 3 знач.). 3. жывёлы. || прым. падчыніць сабе (разм.). Мяне забраў страх. 3.
забойны, -ая, -ае (паводле 3 знач.; спец.). 3. за жывое. 4. што. Увабраць, засунуць (пра вак, ж. (разм. пагард.). Маленькая другаразрадная закусачная з продажам віна, піва.
пункт.
адзенне) або зменшыць у шырыні або даўЗАБЯГАЦЬ гл. забегчы.
ЗАБІЦЬ2, -б'ю, -б'еш, -б'е; -б'ём, -б'яце, жыні пры шыцці. 3. штаны ў боты. 3. рукаў.
ЗАБЯЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
-б'юць; зак. Пачаць біць (у 1 i 2 знач.). Забілі || незак. забіраць, -аю, -аеш, -ае. ^наз. заПачаць бялець (у 2 знач.)- Забялела на ўсхобубны.
біраяне, -я, н. (да 1, 2 i 4 знач.) / зжбор, -у, м. дзе.
ЗАБІЙКА, -і, ДМ-у, Г-ам, л#.;ДЛ/-яцы, Т (да 1 знач.; спец.). Забор вады. Забор пробы. \\
ЗАБЯЛЙЦ», -бялю, -беліш, -беліць; -беле-ай (-аю), ж., мн. -і, -біяк (разм.)- Той, хто прым. зіборны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.). Заны; зак., што. 1. Скрозь пакрыць белай фарлюбіць распачынаць бойкі, буян, задзіра. || борная канструкцыя.
бай. 3. плямы на сцяне. 2. Прыправіць стсаву
прым. забіяцкі, -ая, -ае.
ЗАБРОСНЕЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты, зацяЗАБЛІШЧАЦЬ / ЗАБЛІШЧЭЦЬ, 1 i 2 ас. гнуты бросняй, цвіллю. Заброснелая сажалка. малаком, смятанай. 3. булён. || незак. забельвжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. шбелші, -і, ДМ
не ўжыв. -чыць; зак. Пачаць блішчаць, || наз. заброснеласць, -і, ж.
-лцы, ж. i забельванне, -я, н.
блішчэць (у 1 i 2 знач.). Метал заблішнаў на
ЗАБРОСНЕЦЬ гл. броснець.
ЗАБЯСПЁЧАНАСЦЬ, -і, ж. 1. Матэрыяльсонцы. На вачах заблішчэлі слёзы. 0 Толькі
ЗАБРЎДЖВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; ны дабрабыт, дастатак. Поўная з. 2. Ступень
пяткі заблшлэлі — пра веяьмі хуткі бег.
незак.
Тос,
што
i
брудзіцца.
забеспячэння чым-н. 3. школ падручнікамі.
ЗАБЛУДЗІЦЬ at. блудзіць1^
ЗАБРЎДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
ЗАБЯСПЁЧАНЫ, -ая, -ае. Які жыве ў маЗАБЛУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Блушто. Toe, што i брудзіць.
тэрыяльным дастатку; Забяспечанае жыццё. 3.
каючы, зайсці куды-н. 2. перан. Пачаць блуЗАБРЎДЗІЦЦА, -ЦЬ гл. брудзіцца, -ць.
чалавек. || наз. забяснечанасць, -і, ж.
каць. На губах заблукала ўсмешка.
ЗАБРУКАВАЦЬ гл. брукаваць.
ЗАБЯСПЁЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаЗАБЛЬІТАНЫ, -ая, -ае. Цяжкі для разуЗАБРЫСЦІ, -брыду, -брыдзеш, -брыдзе; ны; зак. 1. каго-што. Даць дастатковыя мамення, вырашэння. Заблытаныя справы. За- -брыдзём, -брыдзяце, -брыдуць; -рыў, -ыла, тэрыяльныя сродкі для жыцця. 3. сваю сям'ю
блытанае пытанне. || наз. заблытанасць, -і, ж. -ыло; -брыдзі; зак. (разм.). Брыдучы, зайсці прадуктамі. 2. каго-што, чым. Даць чаго-н. у
ЗАБЛЬІТАЦЦД, -аюся, -аешся, -аецца; куды-н. Карова забрыла ў агарод. || незак. за- неабходнай колькасці. 3. горад электраэнерзак. 1. гл. блытацца. 2. перан. Аказацца ў брыддць, -аю, -аеш, -ае.
гіяй. 3. што. Зрабіць цалкам магчымым, сацяжкім становішчы ад чаго-н. 3. ў даўгах. 3.
ЗАБРЫТАЦЬ гл. брытаць.
праўдным, рэальна выканальным. 3. мір ва
Збіцца з дарогі, заблудзіць (разм.). 3. ў незнаЗАБРЬІТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., ўсім свеце. 3. выкананне плана. || незак. забяёмай мясцовасці. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць каго. Toe, што i брытаць.
спечваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. зтбяспечыцца,
цяжкім ддя вырашэння. Пытанне заблытаЗАБРЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ыс; -ыты; зак.: -чуся, -чьшіся, -чыцца; незак. забаспечвацця,
лася. || незак. зіблытмцця, -аюся, -аешся, забрыць каго або зжбрыць лоб каму (уст.) — -аюся, -аешся, -аецца. || наз. забесплэнне, -я,
-аецца.
узяць Y саддаты. || незак. забрывяць, -аю, н.
ЗАБЛЬІТАЦЬ гл. блытаць.
ЗАВАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
-аеш, -ае.
ЗАБЛЬІТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe,
ЗАБУДАВАЦЦА, -дуюся, -дуешся, -дуец- зак., каго (што). 1. Хітрасцю прымусіць
што i блытаць (у 1, 4 i 7 знач.).
ца; -дуйся; зак. 1. Пасяліўшыся, паставіць прыйсці куды-н., апынуцца дзе-н. 3. звера ў
ЗАБЛЙМКАЦЬ гл. блямкаць.
будынкі. 3. на краі вёскі. 2. (1 i 2 ас. не пастку. 2. Зачараваць сваім хараством, прыЗАБЛЯЙЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ляе; зак. ўжьш.). Стаць забудаваным. Участкі забуда- вабіць. || незак. завабліваць, -аю, -аеш, -ае.
Пачаць бляяць. Забляяла авечка.
ЗАВАБЛІВЫ, -ая, -ае. Які заваблівае, гтрываліся дачамі. || незак. забудоўвацца, -аюся,
ЗАБОЙ1, -ю, м. (спец.). У шахце: канец го- -аешся, -аецца.
вабны. Заваблівыя воны. || наз. заваблівжсць, -і,
рнай выпрацоўкі, які паступова прасоўваецца
ЗАБУДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; ж.
ў ходзе работ i з'яўляецца рабочым месцам -даваны; зак., што. Заняць пад будынак
ЗАВАД, -у, м. У выразе: i заваду няма
гарняка. I прым. забойны, -ая, -ае.
(разм.) — няма i ніколі не было. Ласёў mym i
які-н. участак. || незак. забудоўвАць, -аю,
2
1
ЗАБОЙ гл. забіць .
-аеш, -ае. || наз. забудоўванне, -я, н. i забу- заваду няма.
ЗАБОЙНЫ1 гл. забой1.
довж, -ы, ас
ЗАВАДАТАЙ, -я, мн. -і, -яў, м. (разм.).
2
ЗАБУДОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, Toe, што i завадатар.
ЗАБОЙНЫ , -ая, -ае. 1. Прызначаны для
2
2
ЗАВАДАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
забою , які мае адносіны да забою . Забойная хто будуецца, забудоўваецца на адведзеным
жывёла. 3. цэх. Забойная вага (вага тушы без участку. Індывідуальныя забудоўшчыкі. Завод-з.Той, хто пачынае, арганізоўвае што-н., з'яўляецца ініцыятарам чаго-н., зачыншчык, вершкуры, галавы, ног). 2. Які дзейнічае смяртэ- || ж. забудоўппыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
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ЗАВАСГРЬІЦЬ, -вастру, -вострыш, -восзверху, пакрыць. Дарогу заваліла (безас) снегам. 3. што. Закрьшь на завалу (у 1 знач.). 3. трыць; -востраны; зак., што. 1. Зрабіць восдзверы нанач. 4. перан., што. Поўнасцю пра-трым (у 1 знач.). 3. аловак. 2. перан. Больш
валіць (разм.). 3. экзамен. 3. справу. 5. безас. рззка абазначыць галоўнае, істотнае ў чым-н.,
Пра боль у горле (разм.). Горла заваліла. || не- падкрзсліць. 3. пытанне. 0 Зявастрыць увагу
хавод. || ж. зшдатжрка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, зак. чімдьмць, -аю, -аеш, -ае. || наз. на чым — сканцэнтраваць уваіу на чым-н. ||
-рак.
завальвжнне, -я, н. i завалші, -і ; ДМ -лцы, ж. незак. здестраць, -аю, -аеш, -ае / завострыЗАВАДЗІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзіць; зак. (да 1 знач.; спец.). || прым% замлыіы, -ая, -ае вацк, -аю, -аеш, -ае.
(разм.). Пашкодзіць. Лішняя капейка не з. (да 1 i 2 знач.; спец.) / зшлачны, -ае, -ае (да
ЗАВАШЬІВЕЦЬ гл. вашывець.
Ізта яго здароўю не з.
1 знач.; спец.)- Завальная траншэя. Завалачная ЗАВАЯВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe,
ЗАВАДЗЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Невялікі заліў машына.
што i заваёўнік.
ракі ці возера з запаволеным цячэннем. 0
ЗАВАЛОААЦЬ, -аю, f -аеш, -ае / ЗАЎЗАВАЯВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Накіраваны на
Ціхая завадзь — бяспечнае, спакойнае месца. ЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кім-чым. 1.
ЗАВАДНЬІ, -ая, -óe. 3 заводам, які пры- Узяць каго-, што-н. у поўнае сваё распара- заваяванне, звязаны з заваяваннем; зававодзіцца ў дзеянне заводам2 (у 3 знач.). За- джэнне, захапіць. 3. чужой маёмасцю. 2. пе- ёўніцкі, захопніцкі. Заваявальныя войны.
ЗАВАЯВАННЕ, -я, н. 1. гл. заваяваць. 2.
вадная лялька.
ран. Прыцягнуць да сябе, падпарадкаваць Toe, што i заваёва (у 2 знач.).
ЗАВЛДСІЙ1-2 гл. завод1,3.
свайму ўплыву. 3. чыёй-н. увагай. || незак. заt ЗАВАЯВАЦЬ, -ваюю, -ваюеш, -ваюе; -ваЗАВАЁВА, -ы, ж. 1. гл. заваяваць. 2. мн. валодваць, -аю, -аеш, -ае.
юй; -ваяваны; зак. 1. каго-што. Захапіць вай-ы, -ваёў. Toe, што заваявана, дасягненне,
ЗАВАЛЬ, -і, ж., зб. (разм.). Няходкія, заля- ной. 3. краіну. 2. перан., што. Дамагчыся, данабытак. Рэвалюцыйныя заваёвы.
жалыя тавары.
сягнуць чаго-н. сваёй дзейнасцю. 3. аўтарыЗАВАЁЎВАЦЬ гл. заваяваць.
ЗАВАЛЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яецца;
ЗАВАЁЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто за- зак. (разм.). Праляжаць доўга без выкарыс- тэт. 3. сабе становішча. || незак. завжёўшіць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. заваёва, -ы, ж. i зяваяваяваў або заваёўвае што-н. Заваёўнікі ко- тання, прымянення.
ваяне, -я, н.
смасу (перан.: высок.). || ж. заваёўніцж, -ы, мн.
ЗАВАЛЙШЧЫ, -ая, -ае (разм.). Дрэнны,
ЗАВЁДАМЫ, -ая, -ае. Наперад добра вя-ы, - н і ц . ^
зусім непрыгодны, нікому не патрэбны. 3.
домы, несумненны (звычайна пра што-н. адЗАВАЁЎНІЦКІ, -ая, -ае. Накіраваны на тавар.
моўнае). 3. нягоднік. Заведамая хлусня. Завезаваяванне чужых зямель, захопніцкі. ЗаваЗАВАРАЖЬІЦЬ, -ражу, -рожыш, -рожыць; дама (прысл.) непраўдзівыя звесткі.
ёўніцкая палітыка.
-рожаны; зак., каго (што). 1. Падзейнічаць
ЗАВАЖНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. загаворамі, чарамі, зачараваць. 3. зубы. 2. пеЗАВЁЗІД, -вязу, -вязеш, -вязе; -вязём,
(разм). Пачаць важнічаць.
ран. Прывабіш» сваім хараством. Музыка зава- -везяце, -вязуць; завёз, -везла; -вязі; -везены;
ЗАВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыш»; зак. ражыла слухачоў. || незак. заварожваць, -аю, зак. 1. каго-што. Везучы, даставіць куды-н.,
(разм.)- Паказаць пры ўзважванні пэўную -аеш, -ае.
адвезці. 3. на работу. 2. каго-што. Везучы,
вагу. Рыбіна заважыла два кілаграмы.
накіраваць куды-н. вельмі далёка, не туды,
ЗАВАРВАЦЦА гл. заварьшца.
куды належыць i пад. 3. ў глуш. Завёз невяЗАВАЛ, -у i -а, мн. -ы, -аў, м. 1. -у. НаіруЗАВАРВАЦЬ, ЗАВАРКА гл. заварыць.
вашчванне, мноства чаго-н., што перашкадома куды. 3. што. Даставіць па прызначэнЗАВАРНЬІ,
-ая,
-óe.
Які
патрабуе
пры
джае праходу, праезду. Снежны з. Расчысціць
ню. 3. тавары ў магазін \\ незак. зівозіць,
прыгатаванні
алрадоўкі
варам,
заваркі.
Заваз. на дарозе. 2. -а. Прыстасаванне ў выглядзе
-ожу, -озіш, -озіць. || наз. завоз, -у, м. (да 3
рное
пірожнае.
жэрдкі для запірання варот, дзвярэй. | прым.
знач.).
3ABAPÓT,
-у,
М
-роце,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Рэззавалыш, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЗАВЁЙНЫ гл. завея.
ЗАВАЛА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Прыстаса- кая змена напрамку руху, паварот (у 1 знач.),
ЗАВЁЛЬМІ, прысл. (разм.). Занадта, празa
таксама
месца,
дзе
змяняецца
напрамак.
ванне ў форме металічнага стрыжня або
мерна, больш, чым трэба. 3. падрабязна.
3-за
завароту
ракі
выплыла
лодка.
O
Заварот
жэрдкі для запірання дзвярэй. Зачыніць
ЗАВЕРБАВАЦЬ 2/і. вербаваць.
дзверы на замок i завалу. 2. Toe, што i завал (у жішак — непраходнасць кішэчніка, выклікаЗАВЁРЧВАЦЬ гл. завярцець1.
1 знач.). 3. перан. Лянівы чалавек, лежабок ная перакручваннем кішэчных петляў. | прым.
завжропш,
-ая,
-ае.
ЗАВЁРЫЦЬ, -ру, -рьші, -рыць; -раны; зак.
(разм.). || прым. завалыш, -ая, -ае (да 1 i 2
1. каго (што) у чым. Запэўніць у верагоднасці
ЗАВАРОЧВАЦЦА гл. завярнуцца.
знач.).
ЗАВАРОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. чаго-н., паручыцца за што-н. «Усё будзе зроЗАВАЛАЧЬІ, -лаку{ -лачэш, -лачэ; -лачом,
-лачаце, -лакуць; -лок, -лакла, -ло; -лачы; гл. завярнуць. 2. чым. Кіраваць: распараджац- блена як мае быць», — заверыў старшыня. 2.
што. Засведчыць, змацаваўшы подпісам, пя-лочаны; зак. 1. каго-што. Валочачы, ця- ца (разм.). 3. справамі.
ЗАВАРЎХА, -і, ДМ -русе, ж. (разм.). Скла- чаткай. 3. подпіс. 3. дакумент. \\ незак. загнучы, даставіць куды-н. 3. мяшок з бульбай у
склеп. 3. за вугал 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), што.даная, заблытаная справа, сумятня, неразбя- вяраць, -аю, -аеш, -ае. || наз. завярэнне, -я, н.
(да 1 знач.), завярінне, -я, н. (да 2 знач.) /
Закрыць, зацягнуць (хмарамі, туманам i пад.). рыха.
заверка, -і, ДМ -рцы, ж. (да 2 знач.).
-ушуся,
-ушышся,
Хмары завалаклі неба. Бухту завалакло тума-f ЗАВАРУШЬІЦЦА,
ЗАВЁСА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Адна з
нам. || незак. завалажіць, -аю, -аеш, -ае / за- -ушыцца; зак. Пачаць варушьпша, прыйсці ў
рух. Дзіця заварушылася ў калысцы. Трава за-дзвюх металічных пласцін, якімі прымацоўвавалшаць, -аю, -асш, -ае.
юцца да вушака дзверы, аконныя рамы i пад.
ЗАВАЛАЧЬІСЯ, -лакуся, -лачэшся, -лачэц- варушылася nad ветпрам.
ЗАВАРУШЬкЦЬ, -ушу, -ушыш, -ушыць; Дзверы на новых завесах. 2. Toe, што i заслона
ца; -лачомся, -лачацеся, -лакуцца; -локся,
-лаклася, -лося; -лачыся; зак. 1. (7 i 2 ас. не зак., што i чым. Пачаць варушыць. 3. паль- (у 1 знач.). Снежная з. 3. туману. || памянш.
завесжа, -і, ДМ -весцы, мн. -і, -сак, ж. (да 1
ўжыв.), чым. Закрыцца, зацягнуцца (хмарамі, цамі. Вецер заварушыў кусты.
іуманам i пад.). Неба завалаклося хмарамі. ЗАВАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -варыц- знач.).
ЗАВЁСІЦЬ, -ешу, -есіш, -есіць; -ешаны;
Вочы завалакліся слязамі. 2. Зайсці, зацягнуц-ца; зак. 1. Настаяцца ў вары. Чай заварыўся.
ца куды-н. (разм.). Завалокся на край свету. || 2. перан. Распачацца (пра што-н. клапатное, зак., што. Закрыць фіранкай. 3. вокны. || ненезак. шмтжацці, -аецца (да 1 знач.).
складанае, непрыемнае; разм.). Заварылася зак. завешваць, -аю, -аеш, -ае. || звар.
завесіцці, -ешуся, -есішся, -есііша; незак.
ЗАВАЛІЦЦА, -валюся, -валішся, -валіцца; справа. || незак. цмрмцці, -аецца.
зак 1. Упасці за што-н. Капялюш заваліўся за ЗАВАРЬІЦЬ, -ару, -арыш, -арыць; -араны; завешвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАВЁСЦІ, -вяду, -вядзеш, -вядзе^-вядзём,
шафу. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Абваліцца, зак. 1. што i чаго. Прыгатаваць навар, настой
абрушыцца. Калодзеж заваліўся. 3. Упасці, не з чаго-н. ці абдаць варам пры гатаванні -ведзяце, -вядуць; завёў, -вяла, -ло; -вядзі;
ўстаяўшы на нагах. Паслізнуцца i з. 4. Улег- чаго-н. 3. чай. 3. ліпавага цвету. 3. цеста. 2. -ведзены; зак. 1. каго-што. Ведучы, змясціць
чыся, залегчы (разм.). 3. спаць. 5. Бесцыры- Заліць, запоўніць пустоты ў металічным ліцці куды-н., увесці. 3. каня ў стайню. 2. каго
монна зайсці, заявіцца куды-н., уваліцца (спец.). 3. перан. Распачаць рабіць што-н. (што). Ведучы, даставіць куды-н. мімаходам,
(разм.) Ухату заваліліся няпрошаныя госці. б.(клапатное,, непрыемнае; разм.). 3. справу. || па дарозе. 3. дзіця ў сад. 3. каго (што). Вечым. Аірымаць або мець з лішкам (разм.). 3. незак. завжрваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. дучы, накіраваць куды-н., вельмі далёка, не
ураджаем бульбы. Садавіны там — хоць завжркж, -і, ДМ -рцы, ж. (да 1 i 2 знач.) i туды, куды належыць. 3. ў балота. 4. што.
Устанавіць, арганізаваць. 3. новыя парадкі. У
заваліся. || незак. іміпынцці, -аюся, -аешся, цмрмнне, -я, н.
-аецца.
ЗАВАСТРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -вос- нас так заведзена. 5. каго-што. Набыць, абзаЗАВАЛІЦЬ, -валю, -валіш, -валіць; -ва- трьоша; зак. 1. Стаць вострым (у 1 знач.). весціся кім-, чым-н. 3. пчол. 3. гаспадарку. б.
лены; зак. 1. каго-што. Накідаўшы, наклаў- Hoc завастрыўся (стаў танчэйшым к кончыку што. Пачаць што-н. (што абазначаецца нашы чаго-н., напоўніць, загрувасціць. 3. яму пры схудненні). 2. перан. Больш рэзка, болыы зоўнікам). 3. гаворку. 3. песню. 3. дружбу. 7.
каменнем. 3. двор дрывамі. 3. работай каго-н.ясна абазначыцца. Пытанне завастрылася. ||што. Прывесці ў дзеянне, пусціць у ход (ме(перан.: абцяжарыць). Магазін завалены тава- незак. завастржцца, -аецца / завосірываццд, ханізмы). 3. гадзіннік. 3. матор. || незак.
зшодзіць, -оджу, -одзіш, -бдзіць. || наз. завод,
рамі (перапоўнены). 2. каго-што. Засыпаць -аецца.
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-дзе, -у, м. (да 7 знач.) / замджа, -і, ДМ -дцы, -ае. || наз. зашўжж, -і, ДМ -ўцы, ж. i завішшне,
-я, н.
ж. (да 7 знач.)ЗАВОБЛАЧНЫ, -ая, -ае. Вельмі далёкі, які
ЗАВЁСЦІСЯ, -вядуся, -вядзешся, -вядзецца; -вядзёмся, -ведзяцеся, -вядуіша; -вядзіся; знаходзііша за воблакамі. Завоблачныя вызак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пачаць вадзіцца, шыні. Завоблачныя мары (перан.: далёкія ад
шніцы. Ц памянш. завушшчка, -і, ДМ -чцы, мн.
зрабіцца наяўным. Завялося знаёмства. Грошы жыцця, нфэальныя; іран.)завяліся. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Узнікнуць,
ЗАВОД1, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. -і, -чак; ж.
ЗАВУШНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца за
распладзіцца. Усадзе завяліся шкоднікі. 3. (7 i Прамысловае прадпрыемства, звычайна буй2 ас. не ўжыв.). Пачаць дзейнічаць, будучы ное. Трактарны з. Цукроеы з. 2. Прадпрыем- вухам. Завушная пухліна.
ЗАВЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Пезаведзеным (гл. завесці ў 7 знач.). Гадзіннік ства для развядзення жывёл. Конны з. Рыбазавёўся. Матор не завёўся. 4. Пачаць спрэчку, водны з. || прым. заводскі, -ая, -ае i запдсгі, рарывіста, нудна выць. Завываюць ваукі. Вецер завывае. || наз. завыванне, -яун.
бойку i пад. з кім-н. (разм.). 3. сварыцца з -ая, -ое.
ЗАВЬкСЗЦЬ, -ышу, -ысіш, -ысіць; -ышакім-н. Ужо завёўся на паўдня (перан.: гаваЗАВОД2, -у i -a, М -дзе, м. 1. 2/і. завесці. 2.
рыць надта доўга i бесперастанку). || незак. -у. Тэрмін дзеяння заведзенага механізма. ны; зак., што. Занадта павысіць. 3. нормы вызаводзіццд, -оджуся, -одзішся, -одзіцца.
Гадзіннік з сутачным заводам. 3. -а. Прыста- працоўкі. 3. цэны. 3. ацэнку на экзамене. || неЗАВЁШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., саванне для прывядзення ў дзеянне ме- зак. зашшжць* -аю, -аеш, -ае. || наз. завышто чым. Павесіць на ўсёй прасторы чаго-н. ханізма. 3. гадзінніка. 4. -у. Частка тыражу
ЗАВ^ДЗГАЦЬ гл. вэдзгадь.
з. двор бялізнай. || незак. завешваць, -аю, -аеш, кнігі, надрукаваная з аднаго набору (спец.)ЗАВЯДЗЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
-ае.
ЗАВОД , -у, М -дзс м. (разм.). Асобая, адЗАВЁЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Снежная бура, борная парода свойскай жывёлы. Свінні до- ж. (разм.). Звычай, ірадьпхыя. Такая з. была ў
мяцеліца. || прым. завейны, -ая, -ае.
буага заводу. Пакінуць на з. || прым. завадс^, ix.
ЗАВЯЗАЦЦА, -яжуся, -яжашся, -яжадца;
-ая, -ое. 3. жарабок.
ЗАВІВАЦЦА, -ЦЬ гл. завіцца, -ць.
ЗАВОДАШРАЎНІЦГВА, -а, н. Адміністра- -яжыся; зак. 1, (1 i 2 ас. не ўжыв.). ЗамацаЗАВІДЮ, -аў (разм.). Зайздрасць. 3. завідцыйны орган на заводзе1 (у 1 знач.), які кіруе вадца, сцягнуцца вузлом, бантам i пад. Галькамі глядзець. 3. бяруць.
штук добра завязаўся. 2. Абгарнуцца, пакрыцЗАВІДНА, прысл. Пакуль не сцямнсла. Вы- ўсёй вытворчасцю, адміністрацыя завода.
ца чым-н., завязаўшы канцы вузлом. Старая
ЗАВОДЗІЦЦА, -ІЦЬ гл. завесціся, завесці.
ехаць з.
завязалася хусткай na самыя вочы. 3. ( 7 / 2 ас.
ЗАВОДЕА гл. завесці.
ЗАВІЗАВАЦЬ гл. візаваць.
не ўжыв.). Устанавіцца, распачацца (пра
ЗАВОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Уладальнік якія-н. узаемаадносіны, узаемныя дзеянні).
ЗАВІЗІРАВАЦЬ гл. візіраваць1.
1
ЗАВІЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Выгіб, зві- завода (у 1 знач.).
Завязалася гутарка. Завязалася сяброўства. 4.
3ABÓ3, ЗАВОЗІЦЬ гл. завезці.
ліна. 3. ракі.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пачаць развівадца пасля
ЗАВОРВАЦЬ1-2 гл. заараць1-2.
ЗАВІЛІСТЫ, -ая, -ае. 3 завілінамі,
апылення. Плод завязаўся. Ц незак. M»«M«i^pt
звілісты. Завілістая дарога. || наз. завілістісць,
ЗАВСкЛТЫВАЦЦА, -ЦЬ гл. завасгрыцца, -аюся, -аешся, -аецца.
-і, ж.
-ць.
f ЗАВЯЗАЦЬ, -яжу, -яжаш, -яжа; -яжы;
ЗАВШАВАіЦЦЦА, -вачуся, -вацішся, -ва3ABÓ4HK, -а, мн. -it> -аў, м. Той, хто -язаны; зак., што. 1. Змадаваць, злучыць
ціцца; зак., каму (разм). Узяць у доўг, стаць вучыцца завочна. || ж. завочніцд, -ы, мн. -ы, канцы чаго-н. вузлом, бантам i пад. 3. вузел.
даўжніком. Я суседцы завінавацілася дваццаць -ніц.
з. гальштук. 3. хустку. 2. Абматаўшы, змадатысян рублёў. || незак. завіншчвдццж, -аюся,
ЗАВОЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які адбываецца ваць канцы бінта, вяроўкі i пад. 3. вочы. 3.
-аешся, -аецца.
пры адсутнасці таго, хто мае дачыненне да мех. 3. парэзаны палец. 3. Распачаць, даць
ЗАВШАВАЧАНАСЦЬ, -і, ж. Наяўнасць справы. Завочнае знаёмства. 2. Звязаны з на- узнікнуць (таму, што названа назоўнікам). 3.
даўгоў, доўгу. Спагнаць з.
вучаннем без пастаяннага наведвання лек- бой. 3. перастрзлку. 3. гаворку. 3. знаёмства. 0
ЗАВШЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; цый, шляхам самастойнага вывучэння прад- Сіет мюіаць каму (разм.) — зрабіць пера-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. (разм.). метаў. Завочнае аддзяленне педагагічнага шкодай, пазбавіць свабоды дзеянняў. Як заСпешна i старанна пачаць рабіць што-н. 3. i інстытута. Завочнае навучанне.
вязжць (разм.) — 1) поўна, вельмі многа,
ЗАВОШТА, прысл. (разм.). 1. пытальнае. За колькі ўлезла. Насыпаць мех як з.\ 2) колькі
за гадзіну ўсё' зрабіць. || незак. завішцця,
што, па якой прычыне. 3. ты пакрыўдзіў можна, уволю. Наеўся як з. \[ незак. зшзваць,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАВІРЎХА, -і, ДМ -русе, мн. -і, -рух, ж. 1. дзіця?2. адноснае. Ужыв. ў якасці злучальнага -аю, -аеш, -ае. || наз. зшзвашіе, -я, н. i
Мяцеліца, завея. Узнялася з. 2. перан. Неспа- слова ў даданых дапаўняльных сказах са зашкА, -і, ДМ -зцы, ж. (да 1 i 2 знач.).
кой, сумятня, бязладзіца (разм.). Ваенная з. || знач.: па якой прычыне, чаму. £н расказаў
ЗАВЯЗКА, -і, ДМ -зцы, мн, -і, -зак, ж.
мне, з. паспрачаўся з хлопцамі.
перан. зівірупшы, -ая, -ае.
Toe, чым завязваюць (вяровачка, шнурок,
ЗАВУАЛІРАВАЦЬ гл. вуаліраваць.
ЗАВІСНУЦЬ гл. віснуць.
тасьма). Трэба мацнейшая з., бо гарох рассыпЗАВУГОЛЛЕ, -я, н. Месца за вуглом, за лецца. 0 Па самую зжвязку або пад завязку
ЗАВГГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Зайсці, заехаць куды-н. на кароткі час, заглянуць. 3. da будынкам або сярод будынкаў. Шуміць вецер у (разм.) — наесціся ўволю.
завуголлі. 0 Па завуголлю бегаць — адвільсябра. | незак. завітмць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАВЙЗКА, -і, ДМ -зцы, ж. 1. гл. завязаць.
ЗАВГГОК, -тка, мн. -тю, -ткоў, м. Што-н., ваць, ухіляцца ад чаго-н.
2. Эпізод, з якога пачынаецца развіццё сюЗАВЎЗІЦЬ, -ужу, -узіш, -узіць; -ужаны; жзта ў мастацкім творы. 3. драмы.
што ўтварае хвалістую лінію, спіраль. 3. валазак., што. Зрабіць вузей, чым тсэба, звузіць.
соў.
ЗАВЙЗНУЦЬ гл. вязнуць.
t
ЗАВГГЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, 3. сукенку ў таліі. || незак. завужваць, -аю,
ЗАВЯЗЬ, -і, ж. Ніжняя частка песціка ў
-аеш, -ае.
ж. Toe, што i завіток.
кветкі, якая пасля апылення ператвараецца ў
ЗАВЎЗЮ, -ая, -ае (разм.)- Вузкаваты, ву- плод.
ЗАВІЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -вівак, ж. 1.
гл. завіць. 2. Прычоска з завітымі валасамі. зейшы, чым трэба. 3. калідор.
ЗАВЯЛІКІ, -ая, -ае. Велікаваты, большы,
ЗАВЎЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. Не- чым патрэбна. 3. касцюм.
Кароткая з.
ЗАВІХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. вялікая, звычайна вузкая вуліца, якая злучае
ЗАВЙЛЫ, -ая, -ае. Які завяў, зрабіўся вя1. Рабіць што-н. вельмі старанна, рупліва. На дзве іншыя, паралельныя вуліцы. Сустрэцца ў лым. Завялая mpaea. 3. твар (перан.).
кухні завіхалася гаспадыня. 2. каля каго-чаго. завулку. || прым. завулачны, -ая, -ае.
ЗАВЙНУЦЬ гл. вянуць.
ЗАВЎСЕНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. ЗаГорача выяўляць сваю прыхільнасць, аддаЗАВЯРАННЕ, ЗАВЯРАЦЬ гл. заверыць.
драная скурка каля пазногця. Пазногці ў завунасць каму-, чаму-н. 3. каля сям'і.
ЗАВЯРНЎЦЦА,
-вярнуся,
-вернешся,
ЗАВЕХРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ьпша; сеніцах. 2. Востры выступ на паверхні металу -вернецца; -вярніся; зак. 1. Змяніць напрамак
зак. Захружыцца, узняцца віхрам. Завіхрыўся (спец.). Дэталь з завусеніцамі.
свайго руху або становішча свайго цела. Вецер
ЗАВУЧЬІЦЦА, -учуся, -учышся, -учыцца; завярнуўся з другога боку. Дарога завярнулася
пыл на дарозе. || наз. завіхрэвне, -я, н. (спец).
зак. (разм.). Стаміўшыся ад заняткаў, пера- ўлева. Сказаўшы гэтыя словы, ён завярнуўся. 2.
з. вады, паветра.
ЗАВІЦЦА, заўюся, заўешся, заўецца; зау- стаць успрымаць, запамінаць. Пусці хлопца Прыбыўшы ў якое-н. месца, хутка пакінуць
ёмся, заўяцсся, заўюцда; завіўся, -вілася, -ло- пагуляць, ён ужо завучыўся. \\ незак. завучвац- яго (разм.). 3. i паехаць назад. || незак. з*йрочвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ся; завіся; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Стадь ца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАВУЧЫЦЬ, -учу, -учыш, -учыць; -учаны;
завітым, пакручастым. Валасы завіліся. 2. ЗаЗАВЯРНЎЦЬ, -вярну, -вернеш, -верне;
віць сабе валасы. Зовілася ў цырульні. || незак. зак., што. Вучачы, запомніць, засвоіць. 3. -вярн'і; -вернуты; зак. 1. каго-што i без дап.
правіла. 3. верш на памяць. || незак. завучваць, Змяніць налрамак, шлях руху, павярнуць. 3.
завівацці, -аюся, -аешся, -аецца.
-аю, -аеш, -ае.
назад. 3. каня налева. 3. кароў ад шкоды. МаЗАВІЦЬ заўю, заўеш, заўе; заўём, заўяце,
заўюць; завіў, -віла, -ло; заві; завіты; зак.,
ЗАВУШНІЦА. -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Упры- шына завярнула ў бок лесу. Дарога завярнула da
што. Зрабіць хвалістым, кучаравым або за- гожанне, звычайна ў выглядзе кальца, якое ракі. 2. што. Паварочваючы, змяніць становіплесці. 3. валасы. || незак. завіваць, -аю, -аеш, прымацоўваецца да мочкі вуха. Залатыя заву- шча чаго-н. 3. назад рукі каму-м. 3. Зайсці
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мімаходам (разм.)- 3. да знаёмых. 4. каго-што.
Заваліць, закідаць чым-н. (разм.). 3. яму зямлёй. 0 Завярнуць аглоблі (разм.) — пайсці,
паехаць назад, не дасягнуўшы мэты. || незак.
заварочваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАВЯРЦЁЦЦА, -вярчуся, -верцішся, -верціцца; -вярціся; зак. Пачаць вярцецца.
ЗАВЯРЦЁЦЬ 1 , -вярчу, -верціш, -верціць;
-вярш; -верчаны; зак., каго-што. Абгарнуць,
абматаць з усіх бакоў. 3. пакунак у газету. 3.
паранены палец. || незак. заверчваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАВЯРЦЁЦЬ 2 , -вярчу, -верціш, -верціць;
-вярш; зак. Пачаць вярцець, круціць.
ЗАВЯРШАЛЫШ, -ая, -ае. Звязаны з заканчэннем, завяршэннем чаго-н. 3. год. 3.
этап работы.
ЗАВЯРШЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -вершыцца; зак. Закончыцца, скончыцца. Будаўніцтва завяршылася. Завяршыўся хакейны
сезон. || незак. завяршацца, -аецца. || наз. завяршэнне, -я, н.
ЗАВЯРШЬІЦЬ, -вяршу, -вершыш, -вершыць; -вершаны; зак., што. 1. Зрабіць верх у
чым-н. 3. стог. 2. Давесці да канца, закончыць, скончыць. 3. сяўбу. 3. вучобу. || незак.
завяршаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. зшршэнне,
-я, н.
ЗАВЯРЗННЕ гл. заверыць.
ЗАВЯШЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
хто зрабіў завяшчанне. || ж. зшшпалыгіца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
ЗАВЯШЧАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Вусны
або пісьмовы наказ, які змяшчае распараджэнні (пераважна аб маёмасці) на выпадак
смерці. Духоўнае з. (перан.: запавет нашчадкам, паслядоўнікам). || прым. завяппальны,
-ая, -ае. Завяшчальнае пісьмо.
ЗАВЯШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. i незак.
1. каго-што каму. Перадаць (-даваць) па завяшчанню. 3. маёмасць сыну. 2. каму з інф.
Даручыць (-чаць) што-н., выказаўшы перадсмяротную волю. Вучоны заеяшчаў прадоўжыць справу сваім вучням.
ЗАГАВАРВАІЦІА гл. загаворвадца.
ЗАГАВАРВАЦЬ' -2 гл. загаворваць 1-2 .
ЗАГАВАРЬІЦЦА, -варуся, -ворышся, -ворыцца; зак. Захапіцца размовай. || незак. загаворвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАГАВАРЬкЦЬ1, -вару, -ворыш, -ворыць;
зак. 1. Пачаць гаварыць. Усе разам загаварылі.
2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.)у перан. Абуцзіцца, праявіцца ў дзеяннях, настроях i інш. Сумленне
загаварыла ў кім-н. 3. каго (што). Стаміць
працяглымі размовамі (разм.). 3. субяседніка. ||
незак. загжворваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГАВАРЬІЦЬ2, -вару, -ворыш, -ворыць;
-вораны; зак., каго-што. Уздзейнічаць на
каго-, што-н. замовай, загаворам2. 3. ад хваробы. 3. зубы каму-н. (таксама перан.: наўмысна адцягнуць увагу ад чаго-н. пабочнымі
размовамі; разм.). || незак. загшрваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАГАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Перастаць
есці скаромнае; пачаць пасціць. 0 Залшець
душой (разм.) — адцаць богу душу, памерці.
ЗАГАВШЫ, -він. У веруючых: апошні
дзень перад постам, калі дазваляецца есці
скаромнае.
ЗАГАВОР1, -у, мн. -ы, -аў, м. Тайнае пагадненне аб сумесных дзеяннях супроць каго-н.
у палітычных i інш. мэтах. 3. мяцежнікаў.
ЗАГАВОР2, -у, мн. -ы, -аў, м. У забабонных уяўленнях: магічныя словы, якія маюць
гаючую, лскавую сілу. 3. ад болю зубоў.

ЗАГАВОРВАЦЦА
/
ЗАГАВАРВАЦЦА,
-аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. гл. загаварыцца. 2. Гаварыць бяссэнсіцу ў выніку расстройства, хваравітага стану, старасці. Стары
пачаў з.
ЗАГАВОРВАЦЬ1 / ЗАГАВАРВАЦЬ1, -аю,
-аеш, -ае; незак. 1. гл. загаварыць1. 2. з кім.
Імкнуцца распачадь гаворку.
ЗАГАВОРВАЦЬ2 / ЗАГАВАРВАЦЬ2 гл. загаварыць .
ЗАГАВОРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
Удзельнік тайнага пагаднення. || ж. зжпшоршчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ЗАГАГЎЛША, -ы, мн. -ы, -лін, ж. (разм.)Мудрагелісты загіб, кручок. Пісаць з загагулінамі.
ЗАГАД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Афіцыйнае распараджэнне таго, хто надзслены ўладай. 3. na інстытуту. Ваенны з. Аддаць з. \\
прым. загадны, -ая, -ае. У загадным парадку
(шляхам загаду).
ЗАГАДАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; -гаданы; зак.,
каму. 1. з інф. Аддаць загад, распарадзіцца. 2.
Апавясціць (аб сходзс) (разм.). 3. на сход. ||
незак. загадвацк, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГАДАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -гаданы; зак.,
што. 1. Прапанаваць для разгадкі. 3. загадку.
2. Задумаць шго-н., трымаючы ў памяці або
варожачы. 3. лік. 3. на картах. \\ незак.
зягадваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГАДВАЦЬ1, -аю, -асш, -ае; незак. 1. гл.
загадаць1. 2. ным. Кіраваць (установай), распараджацца чым-н. 3. кафедрай.
ЗАГАДВАЦЬ2 гл. загацаць.
f ЗАГАДЗІЦЬ, -аджу, -адзіш, -адзіць; -адзь;
-аджаны; зак., што (разм.). Забрудзіць нечыстотамі, адкідамі. || незак. загаджваць, -ах>,
-асш, -ае.
ЗАГАДЗІЦЬ, -гаджу, -годзіш, -годзіць; -годжаны; зак., каго (разм.). Задобрыць чым-н.,
выклікаць прыхільнасць. 3. ляснічага.
ЗАГАДЗЯ, прысл. Зараней, папярэдне. Апавясціць з. 3. рыхтавацца да пасяўной.
ЗАГАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. Відарыс або вобраз, які трэба разгадаць, растлумачыць. Загадаць каму-н. загадку.
Загадкі
прыроды (псран.). Гэта застаецца загадкай
для нас (перан.: недаступным для разумення,
вьфашэння).
ЗАГАДКАВЫ, -ая, -ае. Незразумелы, непазнаны, таямнічы. Загадкавая з'ява. Загадкава
(прысл.) паводзіць сябе. || наз. загадкамсць, -і,
ж.
ЗАГАДНЫ, -ая, -ае. Які выражас загад. 3.
жэст. O Загадны лад — у іраматыцы: форма
дзеяслова, якая выражае загад, просьбу,
чыю-н. волю. I наз. мгаднясдь, -і, ж.
ЗАГАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто загадвае чым-н. 3. малочнатаварнай фермы. || ж.
загадчыца» -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. заіідчыцкі, -ая, -ас.
ЗАГАЗАВАНЫ, -ая, -ае (спец.)- Насычаны,
забруджаны шкодным газам (пра паветра). ||
наз. загазашасць, -і, ж.
ЗАГАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -гоіцца; зак.
Зацягнуцца, зарубцавацца, зажытіь (пра
рану). Рана загаілася. \\ незак. загойвацца, -аеіша.
ЗАГАІЦЬ, -гаю, -гоіш, -гоіць; -госны; зак.,
што. Залячыць, зажывітіь (рану, пашкоджанне на целе). 3. рану. | незак. загойваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАГАЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -асцца i
ЗАГОЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
Пачаць гайдацца.
ЗАГАЙДАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны / ЗАГОЙДАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; зак., звычайна безас., каго (што). Гайданнем стаміць,
выклікаць галавакружэнне, моташнасць. Мяне

загайдала ў самалёце. \\ незак. загойдваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАГАЙДАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае / ЗАГОЙДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць гайдадь.
ЗАГАІЙЦЬ, -галю, -голіш, -голіць; -голены; зак., што (разм.)- Адкрыць якую-н.
частку цела, падняўшы край вопраткі. || незак.
загашаць, -аю, -аеш, -ае. || звар. запшцца,
-галюся, -голішся, -голіцца; незак. загольвжцца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАГАЛОВАК, -лоўка, мн. -лоўкі, -лоўкаў,
м. Назва якога-н. твора (літаратурнага, навуковага i пад.) або асобных яго часгак. || прым.
зжгаловжчны, -ая, -ае i запшоўны, -ая, -ае. 3.
шрыфт. O Загалоўшш лггара — вялікая, якая
пішаіша ў слове на пачатку тэксту, раздзела,
абзаца.
ЗАГАНА, -ы, мн. -ы, -ган, ж. 1. Недахоп,
які выклікае асуджэнне, ганебная ўласцівасць. Тавар з заганай. 2. Фізічны недахоп. 3.
вымаўлення.
ЗАГАНАРЬІЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
-рымся, -рыцеся, -рацца; зак. Пачаць ганарыцца; стаць ганарыстым, фанабэрыстым.
ЗАГАННЫ, -ая, -ае. 1. Дрэнны, з заганамі.
3. стыль работы. 2. Амаральны, непрыстойны. 3. ўчынак. 1 наз. запшнжсць, -і, ж.
ЗАГАНЙЦЬ1 гл. загнадь.
ЗАГАНЙЦЬ2, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
каго (разм.)- 1. Змарыць, давесці да стомы,
прымушаючы многа хадзіць, бегаць i пад. 3.
каня. 2. перан. Стаміць працай, шматлікімі
даручэннямі i пад. Вы ўжо гэтага хлопчыка
зусім заганялі.
ЗАГАР, -у, м. Смуглы, цёмны колер, які
набывае скура пад уздзеяннем ультрафіялетавых праменяў сонца або штучных крыніц
святла.
ЗАГАРАДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Агароджа з
жэрдак, колля i пад. 2. Агароджанае месца ў
хляве для жывёлы, стойла.
ЗАГАРАДЖАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
(спец.). Судна, якое ставіць мінныя i іншыя
загароды. Мінны з.
ЗАГАРАДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць
загародай ад чаго-н., перашкодай чаму-н. 3.
агонь. 3. атрад.
ЗАГАРАДЗШЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць;
-роджаны; зак., каго-што. Зрабіць агароджу,
плот, абнесці якой-н. перашкодай. 3. плот. 3.
уваход. 3. сабой каго-н. || незак. загароджмць,
-аю, -аеш, -ае. || зеар. загарадзіцшц -раджуся,
-родзішся, -родзіцца; незак. запфоджваццд,
-аюся, -асшся, -аецца.
ЗАГАРАДЗЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Toe, ппо i
загарада.
ЗАГАРАДКА i ЗАГАРОДКА, -і, ДМ -дцы,
мн. -і, -дак, ж. 1. Невысокая перагародка,
звычайна ўнутры памяшкання. 2. Месца, адгароджанае плотам.
ЗАГАРАДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца або
адбываецца, ажыццяўляецца за горадам. 3.
дом творнасці. Загарадная экскурсія.
ЗАГАРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / ЗАГАРВАЦЬ,
-ваю, -ваеш, -вае; незак. 1. гл. загарэць. 2. перан. Бяздзейнічаць, рабіць вымушаны адпачынак у рабочы час (разм. жарт.). Насення
не падеезлі, сеяльшчыкі загараюць на полі.
ЗАГАРНЎЦЦА, -гарнуся, -горнсшся, -горнецца; -гаршся; зак. Ахінуць, абгарнуш» сябе
чым-н., закруціцца ў што-н. 3. ў коўдру. || незак. загортшйццц -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАГАРНЎЦЬ, -гарну, -горнеш, -горне;
-гарш; -горнугы; зак. 1. што. Згарнуць у адно
месца, загрэбці. 3. жар. 2. што. Прыкрыць
зверху (пяском, лісцем i пад.). 3. зямлёй. 3.
каго-што. Ахінуць, закруціць у што-н. 3. хлеб
у сурвэтку. 3. дзіця ў коўдру. 4. што. Закрыць
(кнігу, сшытак i пад.). 3. канспект. 5. што.
Загнуць, адвярнуць край адзення, тканіны i
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пад. 3. крысо шыняля. || незак. загортваць, -аю, шчэнне шкодных крайнасцей у ажьшдяў-аеш, -ае.
ленні чаго-н. Левы з.
ЗАГАРОДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -род, ж.
ЗАПБАЦЦА, -ЦЬ гл. загнуцца, -ць.
1. Штучная перашкода для руху каго-,
ЗАПЗАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -зуе; зак.
чаго-н. Мінныя загароды. Драцяная з. 2. Ага-(разм). Пачаць гізаваць ад укусу аваднёў,
ЗАГНЎЦЬ, t -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
роджа, загарадзь. Заехаць за загароду.
сляпнёў i пад.
-нуць; -ні; -нуты; зак. 1. што. Зіінаючы, заЗАГАРОДЖВАЦЦА, -ЦЬ гл. загарадзіць.
ЗАГШАЦЦА, -ЦЬ 2/і. загнуцца, -ць.
вярнуць,
падвярнуць канец, край чаго-н. 3.
ЗАГАРОДКА гл. загаоадка.
ЗАГІНУЦЬ гл. гінуць.
канцы дроту. 3. палец. 2. Ідучы, завярнуць
ЗАГАРТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецЗАГШНАТЫЗАВАЦЬ гл. гіпнатызаваць.
убок (разм.). 3. за вугал. 3. перан., што i без
ца; -туйся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). АтрыЗАГШСАВАЦЬ гл. гіпсаваць.
дап. Сказаць (што-н. рэзкае, грубае, недарэчмаць большую цвёрдасць шляхам загартоўкі.
ЗАГЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; нае; разм.). 3. слоўца. Вы mym, мусіць, крышку
Сталь загартавалася. 2. перан. Стаць фізічназак., што. 1. Выраўнаваць, зрабіць гладкім загнулі (перабольшылі, сказалі няпраўду). ||
i маральна стойкім. Здароўе загартавалася. (што-н. няроўнае, змятае). 3. валасы рукой. 3. незак. зшібаць, -аю, -аеш, -ае i загіііжць, -аю,
Асмія загартавалася ў баях. || незак. зшгар- зямлю лапатай. 2. перан. Змякчыць. 3. віну. ||-аеш, -ае.
тоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
незак. загліджваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГОЙВАЦЦА, ЦЬ гл. загаіцца, -Ш».
ЗАГАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ЗАГЛ^ЦЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
ЗАГОЙДАЦЦА гл. загайдацца.
-таваны; зак. 1. што. Надаць металічнаму вы-дзься / ЗАГЛЯДЗЁЦЦА, -джуся, -дзшіся,
ЗАГОЙДАЦЬ1-2 гл. загайдаць1-2.
рабу большую цвёрдасць шляхам награвання i -дзіцца; -дз'імся, -ледзіцеся, -лядзяцца; -ляЗАГОЛЬВАЦЦА, -ЦЬ гл. загаліць.
хуткага ахаладжэння. 2. перан. Зрабіць фізічна дзіся; зак., на каго-што. Захапіцца, разгляда3ATÓH1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Паласа, учаi маральна моцным, стойкім, вынослівым. 3. ючы каго-, што-н., любуючыся кім^, чым-н. ||
стак ворнай зямлі, поля. Узараць з. 2. Агароздароўе. || незак. здгартоўваць, -аю, -аеш, -ае. незак. зжгляддцці, -аюся, ,-аешся, -аецца.
| наз. залфтоўтаяне, -я, н. i загартоўжж, -і, ДМ
ЗАГЛЎХЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які джанае пад адкрытым небам месца для жы-ўцы, ж. || прым. запртоычны, -ая, -ае (да 1 прыціх, перастаў гучаць. 3. тупат коней. 2. вёлы.
ЗАГОН2, -a i -у, м. 1. -у, гл. загнаць (у 1
знач.; спецЛ.
Закінуты, запусцелы. Заглухлыя кусты сярод
знач). 2. -а. Ланцуг загоншчыкаў на паляЗАГАРТОЎКА, -і, ДЛ/-ўцы, ж. 1. гл. загар- бур'яну.
ванні. Воўк прарваўся праз з. 0 У загоне
таваць. 2. Фізічная або маральная стойкасць,
ЗАГЛЎХНУЦЬ гл. глухнуць.
вынослівасць. Чалавек атрымаў добрую загар- ЗАГЛЎШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., (разм.) — у закінутым стане.
ЗАГОНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
тоўку.
што. Toe, што i глушыць (у 2 знач.). 3. гукі.
разам з другімі заганяе, гоніць звера на паЗАГАР&ЛЫ, -ая, -ае. Цёмны, смуглы ад
ЗАГЛУШЬІЦЬ гл. глушыць.
загару. 3. твар.
ЗАГЛЫНЎЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; зак., ляўнічых пры аблаве. | прым. запмшпыцкі,
ЗАГАРдЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; каго-што (спец.). Пра рыбу: праглынуць. -ая, -ае.
-рымся, -рыцеся, -рацца; -рыся; зак. 1. ПаШчупак заглынуў жыўца. \\ незак. заглытвжць, ЗАГОРТВАЦЦА, -ЦЬ гл. загарнуцца, -ць.
ЗАГРАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. што.
чаць гарэць (у 1, 5, 6 i 7 знач.). У даленыні -ае.
загарэўся агеньнык. Загарэлася з вышак (пачаў- ЗАГЛЯДАЦЦА, ЗАГЛЙДВАЦЦА гл. загля- Захопліваючы, грабучы, збіраць у адно месца.
3. сена. 2. перан., што. 3 прагнасцю захопся пажар). 3. ідэяй (перан.). Воны загарэліся ад дзецца.
цікаўнасці (перан.). 2. безас, каму з інф.
ЗАГЛЯДЗЁННЕ, -я, н. (разм.). Пра тое, на ліваць, прысвойваць або многа аірымліваць,
Вельмі захацецца (разм.). Загарэлася яму ісці ў ІІГТО можна заглядзецца, чым можна залюба- зарабляць (разм.). 3. вядікія грошы. 3. Грэбці
вёсламі, рукамі. Глыбока з. 4. Toe, што i
грыбы. 3. перан. Узнікнуць, пачацца з вялікай вацца. Цвітуць вішні — адно з.!
грэбці1 (у 2 знач.). || зак. загрэбці, -рабу,
сілай. Загарзлася спрэнка. || незак. зжгаржцці, ЗАГЛЯДЗЁЦЦА гл. загледзецца.
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАГЛЯНЎЦЬ. -ну, -неш, -не; -нём, -ле- -рабеш, -рабе; -рабём, -рабяце, -рабуць; -роб,
-рэбла; -рабі; -рэбены (да 1, 2 i 3 знач.).
ЗАГАРЗЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым, няце, -нуць; -ні; зак. 1. Хутка або крадком
ЗАГРАБЎШЧЫ, -ая, -ае (разм.). Прагны,
-рыце, -раць; -ры; зак. Набыць загар. 3. на паглядзець куды-н., глянуць з мэтай даведасонцы. I незак. зягараць, -аю, -аеш, -ае / цца, высветліць што-н. 3. у вочы. 3. у кнігу. 2. які імкнецца пабольш захапіць сабе. Загразагарпць, -аю, -аеш, -ае.
Зайсці куды-н. мімаходам, на кароткі час бушчыя рукі.
ЗАГРАЗНУЦЬ гл. гразнуць.
ЗАГАСІЦЬ 2/і. гасіць.
(оазм.).^ І. да сябра. Ц незак. заглвдць, -аю,
ЗАГРАШЦА, -Ы, Ж. (разм.)- Зарубежныя
ЗАГАСЛЫ, -ая, -ае. Які перастаў гарэць, -аеш, -ае.
свяціць, патухлы. Загаслыя галавешкі. ЗагаЗАГНАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ноіцца; дзяржавы, чужаземныя краіны. Гандаль з заслыя вочы (перан.: стомленыя).
зак. Пачаць гнаіцца, пакрыцца гноем. Рана граніцай. Ц прым. заірашчны, -ая, -ае. 3. пашЗАГАСНУЦЬ гл. гаснугць.
загнаілася. Воны загнаіліся. || незак. зшпюйвац-парт (для паездкі за граніцу). Загранічныя тавары (купленыя за граніцай).
ЗАГАСЦІЦЦА, -гашчуся, -госцішся, -гос- ца, -аецца.
ЗАГРУБЁЛЫ, -ая, -ае. Які загрубеў, сгаў
ціцца; зак. (разм.). Надта доўга прабыць у
ЗАГНАІЦЬ, -наю, -ноіш, -ноіць; -ноены;
гасцях.
зак., што (разм.) Даць чаму-н. загнаіцца. 3. цвёрдым, шурпатым. Загрубелыя рукі. | наз.
зшгрубелясць, -і, ж.
ЗАГАТАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ту- рану. || незак. загнойвадь, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГРУБЁЦЬ гл. грубець.
ецца; зак. Закіпець, зрабіцца кіпячоным, гаЗАГНАЦЬ, -ганю, -гоніш, -гоніць; -гнаў,
ЗАГРУВАСЦІЦЬ, -вашчу, -васціш, -вастовым для ўжывання. Чай загатаваўся.
-гнала; -гані; -гнаны; зак. 1. каго-што. Го1
ЗАГАТАВАЦЬ , -тую, -туеш, -туе; -туй; нячы, прымусіць увайсці куды-н., змясціцца ціць; -вашчаны; зак., што. Заставіць, чяаяпіі^
-таваны; зак., што i чаго (разм.). Стварыць дзе-н. 3. кароў у хлеў. 3. мяч у вароты. 2. чым-н. грувасткім. 3. калідор мэбляй. 3. дазапас чаго-н., нарыхтаваць. 3. дроў на зіму. Ц што. Toe, што i забіць1 (у 4 знач.; разм). 3. клад цытатамі (перан.). | незак. загруванезак. загатОЎвш, -аю, -аеш, -ае.
цвік у сцяну. 3. каго. Замучыць хуткай яздой, ппваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГРУДЮ, прысл. У вьфазе: узяцца (брацЗАГАТАВАЦЬ% -тую, -іуеш, -туе; -туй; гонкай. 3. каня. 3. звера. 4. Toe, што i пра-таваны; зак., што i каго. Давесці да кіпення, даць (у 1 знач.; разм.^. 3. боты на рынку. | не- цж) загруджі — задзірацца, даходзіць да
закіпяціць. 3. ваду.
зак. запшяць» -яю, -яеш, -яе. || наз. загон, -у, сутычкі.
ЗАГРЎЖАНАСЦЬ, -і, ж. 1. Насычанасць
ЗАГАТОЎКА, -і% ДМ -ўцы, ж. 1. гл. загата- м. (да 1 знач.; спец.). Паляванне загонам.
1
ваць . 2. мн. -і, -товак. Паўпрадукт у розных
ЗАГНЁВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. грузамі. 3. чыгункі. 2. Наяўнасць вялікай
колькасці работы ў каго-н. 3. справамі.
галінах вытворчасці, які патрабуе далейшай (разм.). Прыйсці ў гнеў, пачаць гневацца.
ЗАГРУЗІЦЬ, -ужу, -узіш, -узшь; -ужаны;
апрацоўкі. || прым. загятовачны, -ая, -ае (да 2
ЗАГНЁТ, -а, М -неце, м. Ямка з левага або
знач.).
правага боку прыпечка, куды заграбаюць жар. зак. 1. гл. грузіць. 2. перан., каго-што. ЗаЗАГАТОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Toe,
ЗАГНІСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніецца; поўніць работай, даць работу ў патрэбнай
што i нарыхтоўшчык (разм.). 2. Той^ хто ро- зак. Пачаць гнісці; падгніць. Капуста загні- колькасці. 3. трактары на поўкую змену. 3.
біць загатоўкі (у 2 знач.). || ж. зжгатоўшчыіт, лася. || незак. загшвацця, -аецца. || наз. загні- выкладчыка. || незак. загружаць, -аю, -аеш, -ае
-ы, мн. -ы, -чыц.
ванне, -я, н. Маральнае з. (перан.: разлажэн- (да 2 знач.; да 1 знач. — спец.). || наз. загрузжа, -і ДМ -зцы, ж.
ЗАГАЦІЦЬ гл. гаціць.
не, заняпад).
ЗАГРЎЗНУЦЬ гл. ірузнуць.
ЗАГВАЗДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
ЗАГНОЙВАЦЦА, ЦЬ гл. загнаіцца, -ць.
1. Спецыяльны шпень, які ўстаўляецца ў
ЗАГРУНТАВАЦЬ гл. ірунтаваць.
ЗАГНЎЦІІА, -нуся, нешся, -нецца; -нёмся,
дзірку калёснай восі, каб не спадалі колы, або -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. (7 i 2 ас. не
ЗАГРЬІВАК, -рыўка, мн. -рыўкі, -рыўкаў,
такое прыстасаванне для
замацавання ўжыв.). Сагнуцца, падвярнуцца краем, кан- м. 1. Ніжняя частка грывы, якая прылягае да
якой-н. дэталі. 2. перан. Перашкоды, замінка. цом. Край старонкі загнуўся. 2. Памерці карка. 2. Частка шыі ніжэй патыліцы (разм.).
Дык вось у чым з.
(разм., іруб.). Падхапіў запаленне лёгкіх{ ледзь0 Даць ш загрыўжу (разм.) — выгнаць, зняць
ЗАГІБ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Загнутае ме- не загнуўся. || незак. з&гібацца, -аюся, -аешся, з працы. || прым. загрішчвы, -ая, -ае (да 1
знач.).
сца, выгін. 3. ліста. 3. ракі. 2. перан. Далу- -аецца / зжгшжцца, -аюся, -аешся, -аецца.
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ЗАДЗЁР, -у, м. Запальчывасць, гнеўнасць.
(разм.)- Фанабэрыста, ганарліва паводзіць
0 Ісці на задзёр (разм.) — весці сябе
сябе, важнічаць.
ЗАДАВОЛЕНЫ, -ая, -ае. Поўны пачуцця задзірліва, абуральна.
ЗАЦЗЁЎБВАЦЬ гл. задзяўбці1 /задзяўбаць1.
задавальнення, які выражае задавальненне. 3.
ЗАДЗІМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
чалавек. 3. позірк. Задаволена (прысл.) усміхЗАГРЬІЗІЦ» -зу, -зеш, -зе; -зём, -зяце, нуцца. || наз. задаволенасць, -і, ж.
задзьмуць1. 2. Пра вецер, мяцеліцу: дзьмуць,
-зуць; -зі; -зены; зак., каго. 1. Грызучы, даЗАДАВОЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; пранікаючы куды-н. Часам у вокны задзімаў
весці да смерці. Ваўкі загрызлі каня. 2. перан. зак., чым. Палічыць сябе задаволеным, адчуць вецер.
Змучыць, давесці да цяжкага душэўнага стану задавальненне ад чаго-н. 3. адказам. || незак.
ЗАДЗІРА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ы, Т
папрокамі, прыдзіркамі, лаянкай i пад. (разм. іадімльнядніі, -яюся, -яешся, -яецца.
-ай, ж., мн. -ы, -дз'ір (разм.)- Завадатар сванеадабр.). || незак. загрызаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАДАВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -воль; рак, боек, забіяка.
ЗАГРЫМЁЦЬ, -млю, -міш, -м'іць; -м'ім,
ЗАДЗІРАКА, -І, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ра-міце, -мяць; -мі; зак. 1. Пачаць грымець. -лены; зак. 1. каго-што. Выканаць чые-н. па- цы, Т -ай, ж., мн. -і, -рак (разм.)- Toe, што i
Загрымеў гром. 2. 3 ірукатам упасці, звалііша трабаванні, пажаданні i пад. 3. попыт спа- задзіра.
жыўцоў. 3. просьбу. 2. што. Заспакоіць, ната(разм.). 3. уніз па прыступках.
ЗАДЗІРАЦЦА, -ЦЬ гл. задрацца, -ць, заЗАГРЫМІРАВАЦЦА, -ЦЬ гл. грыміраваць. ліць. 3. смагу. 3. апетыт. 3. каго (што). Даць, дзерціся, задзерці.
ЗАГРЗБЦІ', -грабу, -ірабеш, -грабе; -іра- прынесці каму-н. задавальненне. Яго адказ
ЗАДЗІРВАНЁЦЬ гл. дзірванець.
бём, -ірабяце, -фабуць; -роб, -рэбла; -рабі; мяне цалкам задаволіў. || незак. задавальняць,
ЗАДЗІРЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i задзіры-рэбены; зак. 1. гл. заграбаць. 2. каго. -яю, -яеш, -яе. || наз. задавальвенве, -я, н. i сты. || наз. задзірлівасць, -і, ж.
Схапіць, арыштавадь або раптоўна забраць задшоленне, -я, н.
ЗАДЗІРЫНА, -ы, мн. -рын, ж. i ЗАДЗІЗАДАМ, прысл. Задняй часткай, заднім бокуды-н. (разм.).
РЫНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЗАГРЗВЦІ2, -рабу^ -рабеш, -рабе; -рабём, кам. Рухацца з.
ЗАДАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Тос, што пры- (разм.)- Задранае месца на гладкай паверхні.
-рабяце, -рабуць; -роб, -рэбла; зак. Пачаць
значана для выканання, даручэнне. Даць з. Дошка з задзірынамі. Hi сучка ні задзірынкі
грэбці.
(перан.: вельмі гладка, без перашкод; разм.).
ЗАГРЗЦЬ, -эю, -эеш, -эс; зак., каму Выканаць з. Баявое з. Дамашняе з. (зададзены
ЗАДЗІРЫСТЫ, -ая, -ае. Схільны, ахвочы
ўрок).
(разм.). Моцна ўдарыць, агрэць. 3. па шыі.
ЗАДАРАМ, прысл. (разм.). Toe, што i зада- да боек, сварак або які выражае задзірыЗАГС, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне: адстасць. 3. позірк. 3. характар. \\ наз. задзірыдзел запісаў актаў грамадзянскага стану. За- рма.
ЗАДАРМА, прысл. (разм.). 1. Бясплатна, стасць, -і, ж.
рэгістравацца ў загсе (пажаніцца). || прым.
ЗАДЗЬМЎХАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны;
дарма. Аддаць з. Купіць з. (вельмі танна). 2.
загсаўскі, -ая, -ае (разм.).
зак.,
што. Дзьмухаючы, затушыць. 3. лямпу. ||
ЗАГУБІЦЬ, -ублю, -убіш, -убіць; -ублены; Без падставы, патрэбы, дарэмна. 3. ўпікнуць незак. задзьмухвжць. -аю, -аеш, -ае.
зак. 1. каго-што. Пагубіць, давесці да смерці. чалавека. 3. рызыкаваць жыццём.
ЗАДЗЬМЎХАЦЬ% -аю, -аеш, -ае; зак. ПаЗАДАРЬІЦЬ, -дару, -дорыш, -дорыць; -до3. чалавека. 3. чыё-н. жыццё (сапсаваць жыцчаць дзьмухаць.
цё каму-н., зрабіць няшчасным). 2. што. Ма- раны; зак., каго (што). Паднесці каму-н.
ЗАДЗЬМЎЦЬ, -му, -меш, -ме; -мём, -КІЯмнога падарункаў. 3. маладажонаў. || незак.
рна патраціць (разм.). 3. многа грошай.
це, -муць; -мі; -муты; зак., што. 1. Дзьмучы,
задорваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГУДРАНІРАВАЦЬ гл. гудраніраваць.
затушыць. 2. Пачаць дзьмуць. Задзьмуў вецер.
ЗАДАТАК, -тку, мн. -ткі, -ткаў, м. Сума, || незак. задзімаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГУЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; зак.
якая
ўносіцца
або
бярэцца
налерад
як
гаран(разм.). Забавіцца, прабыць доўгі час на пагуЗАДЗЯЎБЦІ, -дзяўбу, -дзяўбеш, -дзяўбе;
лянцы або, захаліўшыся гульнёй, забыцца на тыя выканання ўсяго абавязацельства. Даць з. -дзяўбём, -дзеўбяце, -дзяўбуць; -дзёўб, -дзяўўсё. 3. ў гасцях. Дзеці загуляліся i пра ўрокі || прым. задатачны, -ая, -ае.
бла, -ло; -дзяўбі; -дзяўбаны; зак., каго. 1.
ЗАДАіКІ, -аў. Зародкі якіх-н. якасцей, Забіць, прыбіць ударамі дзюбы. Каршун зазабыліся. || незак. загульвацца, -аюся, -аешся,
здольнасцей. Добрыя з. Паэтычныя з.
-аецца.
дзёўб курыцу. 2. Пачаць дзяўбці. || незак. зіЗАДАЦЦА, -дамся, t -дас'іся, ( -дасца; -даЗАГУЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. 1. Пачаць
дзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.
дзімся,
-дасцеся,
-дадуцца;
-даўся,
-далася,
гуляць (у 2 знач.). 2. Празмерна захапіцца гуЗАДНЕ... Першая частка складаных прылянкай, папойкамі. 0 Загуляць ші іяроўкжх -лося; -дайся; зак., чым. Паставіць сабе для метнікаў у знач. задні, напр. заднепаднябенны,
вырашэння
(мэту,
пытанне).
3.
мэтай.
\\
не(разм.) — апынуцца на вісельні, быць павезаднеязычны.
зак. задшцца, -даюся, -даешся, -даецца; -дашаным. || незак. заіульваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАДНІ, -яя, -яе. Які энаходзіцца ззаду,
ёмся,
-даядеся,
-даюцца;
-давайся.
ЗАГУСЦЁЛЫ, -ая, -ае. Які загусцеў, стаў
накіраваны назад. Заднія ногі каня. Задняе
ЗАДАЦЬ,
-дам,
-дасі
-дасць;
^дадзш,
-дагустым. 3. кісель. || наз. заіусцеішсць, -і, ж.
%
кола. 3. ход (ход назад). Заднім днём (больш
сце, -дадуць; -даў, -дала, -ло, -л'і; -дай; -да- раннім, чым было на самой справе). 0 Без
ЗАГУСЦЁЦЬ гл. гусцець.
дзены;
зак.
1.
што
каму.
Даручыць
зрабіць
ЗАГУСЦІЦЬ, -ушчу, -усціш, -усціць;
задліх ног (разм.) — пра вялікую стомле-ушчаны; зак., што (разм.). Зрабіць густым ці што-н. 3. работу. 3. урок. 3. пытанне. 2. што. насць. Заднім розумам моцны (разм.) — пра
Вызначыць,
указаць.
3.
курс
караблю.
3.
што.
занадта гусгым.і. цеста. 3. фарбу. || незак. зінепрадбачлівага, няхемлівага чалавека.
Зрабіць, арганізаваць (разм.). 3. баль. 4. што i
іуппаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Частка абутку
чаго.
Учыніць,
нарабіць
(чаго-н.
непрыемЗАГУЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыць; зак.
над абцасам, якая ахоплівае пяту. 2. Дэкаранага;
разм.).
3.
страху.
3.
клопату.
Я
ім
задам!
Пачаць гучаць.
цыя на заднім плане сцэны (спец.).
ЗАГЎШКАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак., каго. (выраз пагрозы). || незак. цдамць, -даю,
ЗАДОБРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
-даеш,
-дае;
-даём,
-даяце,
-даюць.
Гушкаючы, усыпіць. 3. дзіця.
зак., каго (што). Выклікаць у каго-н.
2
ЗАДАЧА,
-ы,
мн.
-ы,
-дач,
ж.
1.
Toe,
што
прыхільнасць да сябе падарункамі, паслугамі i
ЗАГЎШКАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць
патрабуе вырашэння. Паставіць перад сабой пад. || незак. задобрываць, -аю, -аеш, -ае.
гушкаць.
задачу.
Выканаць
задачу.
Баявая
з.
ПершанарЗАЦОК, -дка, мн. -дкі, -дкоў, м. Задняя чаЗАД, -а, М -дзе, мн. зады, -оў, м. 1. Задняя
частка чаго-н.; проціл. перад. 3. матацыкла говая з. 2. Практыкаванне, якое выконваецца, стка якога-н. прадмета (звычайна пра паворашаецца
шляхам
разумовых
заключэнняў,
зку, мэблю). Сесці ў задку калёс. Цялячы з.
занесла на павароце. Надзець сукенку задам наперад. 2. Задняя частка тулава, таз. Тоўсты з. вылічэння i пад. Рашыць задачу. Арыфметы- ЗАДОРВАЦЬ гл. задарыць.
чная
з.
Шахматная
з.
Даць каму-н. nad з. (таксама перан.: груба
ЗАДОЎГА, прысл. За многа часу перад
ЗАДАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Зборнік задач чым-н., да чаго-н. 3. да пачатку заняткаў.
прагнаць; разм.). 3. мн. Toe, што даўно выву(у
2
знач.).
3.
na
фізіцы.
чана ці ўсім вядома (разм.)- Паўтараць зады.
ЗАДОЎП, -ая, -ае (разм.). 1. Даўгаваты,
ЗАДЗЁЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; даўжэйшы, чым трэба. Задоўгая вяроўка. 2.
ЗАДАВАКА, -і, ДМ -у, Т -ш, м.; ДМ -вацы, Г-ай (-аю) ж., мн. -і, -вак (разм.). Фана- зак., што (спец.). Увесці ў дзеянне, у эксплу- Занадта доўгі ў часе. 3. тэрмін.
атацыю. 3. новую буравую свідравіну.
бэрысты, ганарысты чалавек, зазнайка.
ЗАДРАіЦЬ, -аю, -аіш, -аіць; -аены; зак.,
ЗАДЗЕРВЯНЁЦЬ гл. дзервянець.
ЗАДАВАЛЬНЁННЕ, -я, н. 1. гл. задаволіць.
што (спец.). Наглуха зачыніць. 3. люкі. || не2. Прыемнае пачуццё ад паспяховага ажыцЗАДЗЁРЦІ, -дзяру, -дзярэш, -дзярэ; -дзя- зак. задржйвжш», -аю, -аеш, -ае.
цяўлення, завяршэння чаго-н. Атрымаць поў- ром, -дзераце, -дзяруць; задзёр, -дзерла; -дзяЗАДРАМАЦЬ, -рамлю, -рэмлеш, -рэмле;
нае з. ad работы. Пануццё задавальнення. Пры-ры; -дзёрты; зак. (разм.)- 1. гл. драць. 2. Toe, -рам'і; зак. Заснуць лёгкім сном, прыдрамняць просьбу з задавальненнем.
што i эадраць. || незак. зідзіраць, -аю, -аеш, нуць.
ЗАДАВАЛЬНЙЦЦА, -ЦЬ гл. задаволіцца, -ае.
ЗАДРАШРАВАЦЦА, -ЦЬ гл. драпіраваць.
-ць.
ЗАДЗЁРЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзяЗАДРАЦЦА, -дзяруся, -дзярэшся, -дзярэц1
ЗАДАВАЦЦА , -ЦЬ гл. задаіша, -ць.
рэцца; -дзёрся, -дзерлася; зак. (разм.). Toe, uaj -дзяромся, -дзерацеся, -дзяруцца; за2
ЗАДАВАЦЦА , -даюся, -дасшся, -даецца; што i задрацца (у 1 i 2 знач.). || незак. за- драўся, -ралася; -дзярыся; зак. 1. (1 i 2 ас. не
ўжыв.). Адарваўшыся, загнуцца ўгору, за-даёмся, -даяцеся, -даюцца; -давайся; незак. дзіржццж, -аецца.
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лупіцца. Kapa на дрэве задралася. 2. (7 / 2 ас.
не ўжыв.). Загнуўшыся, падняцца ўверх (пра
вопратку). Кашуля задралася. 3. Павесці сябе
задзірыста. 3. ў кампаніі. || незак. задзірацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАДРАЦЬ, -дзяру^ -дзярэш, -дзярэ; -дзяром, -дзераце, -дзяруць; -драў, -драла; -дзяры; -драны; зак. 1. гл. драць. 2. што. Адарваўшы, загнуць канцом у адваротны бок. 3.
скурку на пальцы. 3 . што. Падняць угору,
уверх. 3. галаву. 3. кашулю. || незак. задзіріць,
-аю, -аеш, -ае (да 2 i 3 знач.).
ЗАДРЫЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жым,
-жыце, -жаць; -жы; зак. 1. Здрыгануцца, скалануцца. Задрыжалі шыбы ў вокнах. 2. Затрэсціся (ад хвалявання). 3. ад страху.
ЗАДРЬ&ІАНЫ, -ая, -ае (разм. пагард.). Заношаны, брудны. Задрыпанае паліто. 3. выгдяд.
ЗАДУБЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які стаў
цвёрдым, закарчанелы ад холаду. 3. ад марозу
шынель. Задубелыя ногі.
ЗАДУБЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.)- 1.
(7 i 2 ас. не ўжыв.). Зрабіцца цвёрдым, каляным, нягнуткім. Вопратка задубела. 2. Моцна
азябнуць, змерзнуць. Рукі задубелі на халадзе.
ЗАДЎМА, -ы, мн. -ы, -дум, ж. 1. Toe, што
задумана, намечана, намеры. Стратэгічная з.
Здзяйсненне задумы. 2. Закладзены ў творы
сэнс, ідэя. Творчая з. аўтара. 3. Задуменнасць, заклапочанасць. Сядзець у задуме.
ЗАДЎМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
1. Аддацца думкам, пачаць думаць, разважаць
над чым-н. Ёсць над чым з. 3. на момант. 2.
безас, каму з інф. Прыйсці ў галаву, захацецца (разм.). Задумалася мне схадзіць у ягады. ||
незак. задумвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
што i з інф. У думках вырашыць зрабіць штон. 3. важную спраеу. Задумала ехаць заўтра ў
Палацк. 2. што. У думках выбраць, вызначыць' пгто-н. 3. цртны лік. \ незак. задумваць,
-аю, -асш, -ае.
ЗАДУМЁННЫ, -ая, -ае. Паглыблсны ў
думкц разважаюгі, задумлівы. 3. выгляд. || наз.
задумешнсць, -і, ж.
ЗАДЎМШВЫ, -ая, -ас. Toe, што i задуменны. | наз. задумлівасць, -і, ж.
ЗАДУРМАШЦЬ гл. дурманіць.
ЗАДУРЬІЦЬ гл. дурыць.
ЗАДУШЬІЦЦА, -ушуся, -ушышся, -ушыцца; зак. 1. гл. душьпхь 2. Памерці ад недахопу паветра, ад дыму, газу i пад. || незак.
задушвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАДУШЬІЦЬ гл. душыць1.
ЗАДЫМЁЦЬ1, -ею, -ееш, -ее; зак. (размЛ.
Пацямнець ад дыму, сажы, задыміцца .
Сталь у лазні задымела.
ЗАДЫМЁЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
Пачаць дымець, задыміць2.
ЗАДЫМІЦЦА1, -ымлюся, -ымішся, -ыміцца; зак. Пацямнець ад дыму, сажы, задымсць1. Каля такой работы скора задымішся.
Столь задымілася.
ЗАДЫМШДА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыміцца; зак. Пачаць дыміцца.
ЗАДЫМЙЦ»1, -ымлю, -ыміш, -ыміць;
-ымлены; зак., каго-што. Закапціць або забрудзіць дымам. 3. столь. Задымленыя вуліцы.
ЗАДЫМІЦЬ2, -ымлю, -ыміш, -ыміць; зак.
Пачаць дыміць.
ЗАДЬІХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
Пачаць цяжка i часта дыхаць ад быстрай
хады, бегу, стомленасці.
ЗАДЫХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. Пачаць цяжка i часга дыхаць (ад хвалявання, бегу i пад.). 3. ад хвалявання. 2.
Паміраць ад недахопу паветра; ад дыму,
удушлівых газаў. || зак. задыхнуцца, -нуся,

-нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца;
-шся.
ЗАДЬІШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
Учашчанае i цяжкае дыханне, лыхавіця Пакутаваць ad задышкі.
ЗАДЫЙК, -а, м. (спец.). Пояс неба, па
якім Сонца праходзіць свой бачны шлях на
працягу года. Знакі задыяка (абазначэнне 12
сузор'яў, праз якія праходзіць задыяк). ||
ЗАВДЗЬ, -і^ ж,, зб. Крылатыя насякомыя,
якія смокчуць кроў з жывёяы (авадні, сляпні,
мошкі i пад.).
ЗАЁЗД, -у, М -дзе, м. 1. гл. заехаць. 2.
Адзін з тураў спаборніцгва ў скачках, бегу,
гонках. Паўфінальны з. 3. Прыезд у пэўны
тэрмін ірупы адпачываючых у санаторый,
дом адпачынку. Сёння ў доме адпачынку з. ||
прым. заезвы, -ая, -ас.
ЗАЁЗДАМ, прысл. (разм.). Toe, што i праездам.
ЗАЁЗДЖАНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Стомлены, змучаны. 3. конь. 2. Даўно вядомы
ўсім, збіты. Заезджаная тэма. 3. жарт.
ЗАЁЗДЖЫ, -ая, -ае. Які заехаў куды-н.
мімаходам, ненадоўга. Заезджыя акцёры,
ЗАЁЗДЗІЦЬ 1 , -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
зак., каго (што). 1. Знясіліць яздой, работай
без адпачынку. 3. каня. 2. перан. Змучыць непасільнай работай (разм.).
ЗАЁЗДЗІЦЬ 2 , -джу, -дзіш, -дзіць; зак. Пачаць ездзіць. Тралшаі заездзілі.
ЗАЁЗНЫ, -ая, -ае. 1. гл. заезд. 2. заезлы
двор (дом) (уст.) — карчма з месцамі для начлегу i дваром для коней.
ЗАЕКАТАЦЬ, -екачу, -якочаш, -яхоча;
-екачы; зак. (разм.)- Пачаць екатаць. 3. ад
болю.
ЗАЁСЦІ, -ем, -ясі, -есць; -ядзш, -ясце,
-ядуць; -еў, -ела; -еш; -едзсны; зак. 1. каго
(што). Toe, што i загрызці. Воўк заеў каня.
Нуда заеда (перан.: замучыла). Заелі вы мяне
(перан.: замучылі) сваімі прыдзіркамі ды naпрокамі. 2. што чым. З'есці што-н., каб заглушыць непрыемны смак. 3. лякарства цукеркай. 3. (7 / 2 ас. не ўжые.), што. Зашчаміць,
перашкодзіўшы руху (разм.). t У кулямёце нешта заела. || незак. заяджць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЁСІЦСЯ, -емся, -ясіся, -есца; -ядзшся,
-ясцеся, -ядуцца; -еўся, -елася; -ешся; зак., з
кім i без дап. (разм.)- Счапіцца ў злоснай сварцы або быць у непрымірымых адносінах з
кім-н. 3. з суседам. Ен так заеўся, што ні ў
ным не хоча саступаць. || незак. завданоа,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАЁХАЦЬ, -сду, -едзеш, -едзе; -ехаў, -ехала; -едзь; зак. 1. Прыехаць куды-н. ненадоўга, па дарозе. 3. да знаёмых. 2. na каго-што, a
таксама з імф. Прыехаць з якой-н. мэтай. 3.
na дзяцей. 3. развітацца. 3. Пад'ехаць не
прама, аб'язджаючы. 3. з левага боку. 3. налерад. 4. Едучы, апынуцца далёка або не там,
дзе трэба. 3. на край свету. 3. у гразь. 5. каму
ў што, na чым i без дап. Ударыць каго-н.
фазм. t груб.),. 3. у еуха. \ незак. заязджжць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. заезд, -у, М -дзе, м. (да
1, 2 i 3 знач.).
ЗАЁЧЫ гл. заяц.
ЗАЁЧЫНА, -ы, ж. Мяса зайца як ежа.
ЗАЖАДАЦЦА, -аецца; безас.; зак. Узнікнуць, з'явіцца ў каго-н. (пра жаданне), эахацецца. 0 Зажададагя кжбылс вошпу (разм.
асудж.) — захацелася невядома чаго.
ЗАЖАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго i з
інф. Праявіць ахвоту, жаданне, захадсць. 3.
ісці na грыбы.
ЗАЖАЎЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжьш., -ее; зак.
Пачаць жаўцець (у 2 знач.). Зажаўцелі пясчаныя гурбы.
ЗАЖМЎРЫЦЦА, -ЦЬ гл. жмурыцца, -ць.
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ЗАЖУРЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыць;
зак. Пачаць журчаць. Зажурчаў ручай.
ЗАЖУРЬІЦЦА, -Уруся, -урышся, -урыцца;
зак. (разм.)- Засумаваць, замаркоціцца; пачаць журыцца. Зажурыўся хлопец na доме.
ЗАЖЫВА, прысл. У жывым стане, пры
жыцці. 3. пахаваны.
ЗАЖЫВІЦЬ, -жыўлю, -жывіш, -жывіць;
-жыўлсны; зак.у што. Залячыць, даць зажыць
(ране). || незак. зажыўляць, -яю, -яеш, -яе.
ЗАЖЫНКІ, -нак. Пачатак жніва i яго святкаванне. Спраўляць з. \\ прым. іажынкіны, -ая,
-ае.
ЗАЖЬІЦЦА, -ывуся, -ывешся, -ывецца;
-ывёмся, -ывядеся, -ывуцца; -ыўся, -ылася,
-лося; зак. (разм.)- 1. Пражыць даўжэй звычайнага, меркаванага. 3. на даны. 3. на белым
свеце. 2. Пачаць жыць заможна, абжыцца. ||
незак. МЖЫУДВД, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАЖЦЦЬ 1 , 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыве; -ыў,
-ыла, -ло; зак. Зарубцавацца, загаіцца (пра
рану; драпіну). Рана зажыла. || незак. зажывжць, -ае.
ЗАЖЫЦЬ 2 , -ыву, -ывеш, -ыве; -ывём,
-ьшяце, -ывуць; -ьгў, -ыла, -ло; зак. 1. Пачаць жыць (пэўным чынам). 3. па-новаму. 2.
чаго. Узяць панюшку табакі (разм.)- 3. табакі.
ЗАЗВАНШЬ, -ваню, -воніш, -воніць; зак.
Пачаць званіць. ЗазванШ званы.
ЗАЗВАЦЬ, t -заву, -завеш, -заве; -завём,
-завяце, -завуць; -заві; -званы; зак., каго
(што). Паклікаць, запрасіць прыйсці. 3. у
госці. || незак. зазываць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЗВШЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шць; зак.
Пачаць звінець. Зазвінеў званок.
ЗАЗДАРОЎНЫ, -ая, -ас. Які выражас пажаданне здароўя, аб'яўляецца ці выпіваецца
за чыё-н. здароўе. Заздароўная песня. 3. тост.
ЗАЗЕЛЯНЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
Пачаць зелянець (у 2 i 3 знач.)- Зазелянела
рунь. Удалечыні зазелянеў гай.
ЗАЗЕЛЯНІЦЬ, -зеляню, -зяленіш, -зяленіць; -зяленены; зак., што (разм.)- Запэцкаць
чым-н. зялёным; у зялёнае. 3. сукенку травой.
ЗАЗЗЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. Пачаць
ззяць. Заззялі зоркі на небе. Заззялі вочы шчасцем.
ЗАЗІМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй;
зак. Застацца зімаваць дзе-н. 3. на поўначы.
Зазімавала някошаная сенажаць.
ЗАЗІМАК, -мку, мн. -мкі, -мкаў, м. Першы
снег з марозам, пачатах зімы.
ЗАЗІРНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ні; зак. Toe, што i заглянуць. 3. у
твар. || незак. зжзіраць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЗЕХАЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжьга., -ідш»;
зак. Пачаць зіхацець. Снег зазіхацеў на сонцы.
ЗАЗЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луём,
-луяце, -луюць; -луй; зак. Прыйсці ў злосны
стан, раззлавацца.
ЗАЗНАЙКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -йцы,
Г-ай (-аю), ж., мн. -і, -наек (разм.). Чалавек,
які зазнаецца. Гэгпа быў сур 'ёзны чалавек, не з.
ЗАЗНАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
Заганарыцца, заважнічаць. || незак. зжзншццд, -наюся, -наешся, -наецца; -наёмся, -наяцеся, -наюцца; -навайся. || наз. зазнайства, -а,
н.
ЗАЗНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што i ca
злуч. «што». Зведаць на ўласным вопыце. 3.
гора. | незак. зазяаваць, -наю, -наеш, -нае;
-наём, -наяце, -наюць.
ЗАЗНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак. 1. што. Паставіць знак, памеціць пэўным
чынам. 3. патрэбнае месца ў лесе. 2. без dan.
або са злуч. «што». Сказаць што-н., уставіць у
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размову. «Сёння будзе добрае надвор 'e*, — зазначыў сусед. \\ незак. зазшчаць, -аю, -аеш,
-ае.
3A3ÓP, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Шчыліна, паглыбленне, вузкі прамежак паміж
прылеглымі паверхн5імі. Зашпакляваць з. ||
прым. зазорны, -ая, -ае.
ЗАЗУБЕНЬ, -бня, мн. -бні, -бняў, м.
(спец.). Выступ, зуб на якім-н. інструменце,
прыладзе, дэталі машыны. \ прым. зазубенны,
-ая, -ае.
ЗАЗУБРЬІЦЬ гл. зубрыць.
ЗАЗЫВАЦЬ г/т. зазваць.
ЗАЗЫЎНЫ, -ая, -6е. Які зазывае, гучыць
як заклік. Зазыўныя гукі трубы.
ЗАЗЯВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.). Запіедзецца па баках i не ўбачыць
чаго-н. іншага. 3. на вітрыны.
ЗАЗЯМЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -земліцца; зак. (спец.). Злучыцца з зямлёй (пра злектрычны ланцуг). || незак. зазямляцца, -яецца.
ЗАЗЯМЛІЦЬ, -зямлю, -земліш, -земліць;
-землены; зак.,
што (спец.).
Злучыць
(электрычны ланцуг) ззямлёй. 3. антэну. ||
незак. зазямляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. зязямленне, -я, н.
ЗАІГРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
зайіраць1. 2. з кім. Жартаўліва какетнічаць,
заляцацца да каго-н. (разм.). 3. з дзяўчатамі.
3. перан., з кім. Паддобрывацца да каго-н.,
каб выклікаць да сябе прыхільнасць (разм.).
Дыктатар заігрывае з народам.
ЗАІКА,-і,ДЛ/-у, Г-ам, л#.;ДЛ/-'іцы, Г-ай
(-аю), ж., мн. -і, -аў. Той, хто заікаецца (у 1
знач.).
ЗАІКАННЕ, -я, н. 1. гл. заікацца. 2. Загана
ў маўленні — паўтарэнне адных i тых жа гукаў, складоў з-за сутаргавых скарачэнняў
мьшшаў гартані.
ЗАІКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
1. Гаварыць з цяжкасцямі, мімаволі паўтараць
адны i тыя ж гукі, склады. 2. перан., пра кагошто, аб кім-чым i ca злуч. «што». Упамінаць
мімаходзь, асцярожна, намёкамі (разм.) Яна
пра доўг i не заікаецца. || зак. заіжнуцца, -нуся,
-нешся, -нецца- -нёмся, -няцеся, -нуцца;
-шся. || наз. здіканне, -я, н. (да 1 знач).
ЗАІМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. У
мінулым: зямельны ўчастак, заняты па праву
першага валодання, звычайна ўдалечыні ад
іншых ворных зямель; цялер на Урале i ў
Сібіры — назва некаторых невялікіх аддаленых пасяленняў (земляробчых, паляўнічых,
рыбалавецкіх).
ЗАІНЕЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты інеем. Заінелыя дрэвы.
ЗАІНЕЦЬ гл. інець.
ЗАІНТРЫГАВАЦЬ гл. інтрыгаваць.
ЗАЙГРАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. 1. Часта ііраючы на чым-н. або чым-н.,
зрабіць непрыгодным. 3. пласцінку. 2. Часта
выконваючы, зрабіць банальным. Гэту п'есу
зайгралі канчаткова.
ЗАЙГРАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць
іграць (у 1 i 3 знач.). Зайграу аркестр.
ЗАЙЗДРАСЦЬ, -і, ж. Пачуццё прыкрасці i
раздражнення, вьпсліканае дабрабытам, поспехамі іншых. Глядзець з зайздрасцю на штон. 0 На зайздрісць — так (такі), што можна
пазайздросціць. Лопнуць ад зайздрасці — пра
бурнае праяўленне зайздрасці.
ЗАЙЗДРОСНІК, -а, мн.-\у -аў, м. Зайздросны чалавек. || ж. зжйздросніші, -ы, мн. -ы,
-нш.Н прым. зяйздросніцкі, -ая, -ае.
ЗАЙЗДРОСНЫ, -ая, -ае. 1. Які заўсёды
зайздросціш», поўны зайздрасці, які выражае

зайздрасць. 3. чалавек. 3. позірк. 2. Здольны
абудзіць зайздрасць. 3. лёс. Зайздроснае здароўе. \наз. зайздроснжсць, -і, ж.
ЗАЙЗДРОСЦІЦЬ, -ошчу, -осціш, -осціць;
незак., каму-чаму. Зведваць пачуццё зайздрасці да каго-, чаго-н. Зайздрошчу ўнукам
сваім. || зак. газійздросціць, -ошчу, -осціш,

-осціць.
ЗАЙКА гл. заяц.
ЗАЙМАЛЬНЫ, -ая, -ае. Здольны займаць
увагу, уяўленне, заба^ны. Займальная гульня.
3. сюжэт. || наз. займалышсць, -і, ж.
ЗАЙМАЦЦА 1 , -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. гл. заняцца1. 2. Працаваць (пра разумовы занятак), вучыцца. 3. ў інстытуце. 3. па
начах. 3. чым. Мець што-н. прадметам сваіх
заняткаў. 3. хіміяй. 0 Займацц» балачкжмі
(разм.) — займацца пустымі размовамі.
ЗАЙМАЦЦА 2 гл. заняцца2.
ЗАЙМАЦЬ гл. заняць.
ЗАЙМЁННК, -а, мн. -і, -аў, м. У іраматыцы: часціна мовы, якая ўключае словы,
што не абазначаюць прадметаў, ix прымет,
колькасці або парадку па падліку, a толькі паказваюць на ix. Асабовыя займеннікі (я, ты,
ён). Лрыналежныя займеннікі (мой, твой, яго)
i інш. || прым. займенны, -ая, -ае.
ЗАЙМЁЦЬ гл. мець.
ЗАЙМШІЧА, -а, н. Узбярэжная паласа,
якая заліваецца ў час разліву ракі.
ЗАЙСЦІ, зайд^, зойдзеш, зойдзе; зайшоў,
-шла, -ло; зайдзі; зак. 1. Ідучы, мімаходам
пабыць дзе-н., наведаць каго-н., наогул
прыйсці да каго-н. 3. ў кантору. 3. да сябра.
Зайдзіце да мяне вечарам. 2. па каго-што i з
інф. Прыйсці куды-н. па каго-, што-н., з
якой-н. мэтай. 3. ў яслі па дзіця. 3. Падысці
не прама, a збоку, у абход. 3. ад лесу. 3. з пра~
вага боку. 4. Ідучы, трапіць куды-н. далёка, за
якую-н. мяжу. 3. ў тыл. 3. па горла ў ваду.
Сонца зайшло за хмары або сонца зайшло (г.
зн. схавалася за гарызонтам). Гутарка зайшла
за поўнач (перан.) Справа зайшла надта далёка (перан.: перайшла дазволеныя межы). 5.
{1 i 2 ас. не ўжыв.). Узнікнуць, пачацца (пра
размову, гутарку). Зайшла гаворка пра літаратуру. 6. Зрабіць ход, пайсці (пра гульні ў карты). 3. тузам (з туза). 7. у што. Заехаць,
паглыбіцца. Цвік зайшоў у сцяну па самую плешку. || незак. заходзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. ||
наз. заход, -у, М -дзе, м.
ЗАЙСЦІСЯ, зайдуся, зойдзешся, зойдзецца; зайшоўся, -шлася, -лося; зайдзіся; зак. 1.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Замерці, знямець,
страдіць адчувальнасць. Пальцы зайшліся ад
холаду. Сэрца зайшлося ад страху. 2. Памерці
(разм.). 3. ад голаду. 3. Пачаць нястрымана
плакаць, смяяцца, кашляць i пад. 3. ад смеху.
Дзіця зайшлося ad плачу. || незак. ЗАХОДЗІЦЦЯ,
-джуся, -дзішся, -дзіцца.
ЗАЙЧАНЙ / ЗАЙЧАНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. Дзіцяня зайца.
ЗАЙЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. заяц. 2.
Светлая пляма на чым-н. ад сонечнага прамяня, адбітага бліскучай паверхняй. Зайчыкі
на сцяне.
ЗАЙЧЬкХА, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых, ж.
Самка зайца.
ЗАКАБАЛІЦЬ, -алю, -ал'іш, -ал'іць; -алш,
-аліце, -аляць; -алены; зак., каго (што). Паставіць у залежнасць ад каго-н. | незак. зак ж б а л м ш , -ваю, -ваеш. -вае. || звар. з ш б а лідца» -люся, -лішся, -ліцца; -лімся, -ліцеся,
-ляцца; незак. закабаляцца, -яюся, -яешся,
-ясцца. || наз. закжбаленне, -я, н.
ЗАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куём, -куяцс, -куюць; -куй; -каваны; зак. 1. каго
(што). Надзець на каго-н. кайданы. 3. злачынца. 2. перан., што. Замарозіць, пакрыць лёдам. Мароз закаваў раку. 3. каго (што).

Падбіваючы падкову, пашкодзіць нагу каню.
|| незак. закоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАВЎЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. 1.
Невялікі глухі завулак. 2. Аддалены, глухі куток дзе-н., месца ў памяшканні, закутак. Абшукаць усе закавулкі.
ЗАКАВЫРЫСТЫ, -ая, -ае (разм.). Замыславаты, мудрагелісты. Закавырыстае пытанне. || наз. зжкявырыстасць, -і, ж.
ЗАКАДЗІРАВАЦЬ гл. кадзіраваць.
ЗАКАЖАНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Недарослы з-за дрэннага догляду, запушчанасці, зачахлы. Закажанелае парася.
ЗАКАЖАНЁЦЬ, -нею, -нееш, -нее; зак.
(разм.). Зачахнуць, змарнець (пра жывёлу, расліны). Закажанела парася. Закажанелі расліны.
ЗАКАЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Даручэнне або
просьба зрабіць, выканадь што-н. Па заказу
(таксама перан.: па чыёй-н. просьбе, патрабаванню). Паліто на з. Стол заказаў. Як на з.
або як na заказу (пра тое, што адпавядае
якому-н. патрабаванню, з'яўляецца ўзорным).
2. Заказаная рэч. Разнесці гатовыя заказы.
ЗАКАЗАЦЬ1, -кажу, -кажаш, -кажа; -кажьі;
-казаны; зак., што. Даручыць каму-н. што-н.
3. боты. 3. абед. \\ незак. заказваць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗАКАЗАЦЬ2, -кажу, -кажаш, -кажа; -кажы;
-казаны; зак., што, каму-чаму i з інф. (уст.).
Забараніць, зрабіць недаступным. Усе дарогі
яму заказаны. Сэрцу не закажаш. Дзесятаму з.
(зарачыся ніколі больш не рабіць чаго-н.). |
незак. зажазвжць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Род запаведніка, дзе часова забаронена паляванне, рыбная лоўля i дзе знаходзяцца пад асобай аховай расліны i жывёлы. Бабровы з.
ЗАКАЗНЬІ, -ая, -ое. 1. Зроблены на заказ,
які дастаўляецца па заказу. 3. касцюм. 3. аўтобус. 2. Лдлраўлены поштай з павышанай
адказнасцю за дастаўку i з дадатковай аллатай. Заказное пісьмо.
ЗАКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто дае
заказ (у 1 знач.). JI ж. зшзчыця, -ы, мн. -ы,
-чыц. || прым. закязчыцкі, -ая, -ае.
t ЗАКАЗЫТАЦЬ, -зычу ; -зычаш, -зыча; -зытаў, -тала; -зычы; -зытаны; зак., каго. Змучыць казытаннем.
ЗАКАЙВАЦЦА гл. закаяцца.
ЗАКАЛАМЎЦІЦЦА, -ЦЬ гл. каламуцішха,
-ць.
ЗАКАЛАЦІЦЦА, -лачуся, -лоцішся, -лоціцца; зак. Пачаць калаціцца. Закалацілася
ўсё ўнутры.
ЗАКАЛАЦІЦЬ1, -лачу, -лбціш, -лоціць;
-лочаны; зак., што (разм.). Прыгатаваць,
падсыпаючы што-н. у вадкасць i размешваючы. 3. бражку. || незак. закалочвжць, -аю,
-аеш, -ас.
ЗАКАЛАЦІЦЬ2, -лачу, -лоціш, -лоціць;
зак. Пачаць калаціць (у 1, 2, 5 i 6 знач.).
ЗАКАЛЕЦ, -льцу, м. Сыры, недапечаны
слой у хлебе каля ніжняй скарынкі. 0 Мець
зжкалец на каго (разм.) — затаіць злосць на
каго-н.
ЗАКАЛОЦЦА, -калюся, -колешся, -колецца; -кашся; зак. Пракалоўшы сябе чым-н. вострым, пазбавіць жыцця. 3. кінжалам. || незак.
заколвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКАЛОЦЬ1, -калю, -колеш, -коле; -кал'і;
-колаты; зак. 1. гл. калоць1. 2. што. Замацаваць, пракалоўшы чым-н. вострым, тонкім. 3.
валасы шпількамі. \\ незак. зжколваць, -аю,
-аеш, -ае (да 2 знач.).
ЗАКАЛОЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -коле; зак.
Пачаць калоць1 (у 1 знач.). Закалала ў бок.
ЗАКАЛЫХАЦЦА,
-ышуся,
-ышашся,
-ышацца; -ышыся; зак. 1. Пачаць калыхацца.
Закалыхаліся сцягі ў калонах. 2. Дайсці да
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ЗАКАРАНЁЛЫ, -ая, -ае. Застарэлы, які
дрымотнага стану. Закалыхаўся ў машыне. |
цяжка паддаецца зменам. Закаранелая хванезак. •*л*шгп!жігтяшір^1 -аюся, -аешся, -аецца
роба. Закаранелыя звычкі. \\ наз. зжжжржнеллсць,
(да 2 знач.).
-і, ж.
ЗАКАЛЫХАЦЬ, -ышу, -ышаш, -ыша;
ЗАКАРАНЁЦЬ, -сю, -есш, -ее; зак. 1. Тры-ышы; -ыханы; зак., каго. 1. гл. калыхаць. 2.
вала замацавацца, укараніцца. Хвароба заказвычайна безас. Калыханнем выклікаць недаранела. 2. у чым. Поўнасцю аддацца якім-н.
маганне, моташнасць. Мяне закалыхала на катэры. | незак. нжілыхіаць, -аю, -аеш, -ае (да звычкам. 3. у сваіх прывычках.
ЗАКАРКАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ку2 знач.).
сцца; зак. Заткнуцца, закупорыцца. Бутзлька
ЗАКАЛЬЦАВАЦЬ гл. кальцаваць.
добра закаркавалася. || незак. зашркоўваццд,
ЗАКАМАНДАВАЦЬ гл. камацдаваць.
-аецца.
ЗАКАМПАСТАВАЦЬ гл. кампаставаць.
ЗАКАРКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
ЗАКАМПАСЦІРАВАЦЬ гл. кампасціра-каваны; зак., што. Заткнуць коркам (бутэльваць.
ку i пад.). | незак. зажаркоўваць, -аю, -аеш,
ЗАКАМУФЛІРАВАЦЬ гл. камуфліраваць.
-ае. || наз. закжркоўтанне, -я, н. i зашіржоўка,
ЗАКАНА... (2/і. зажона...). Першая частка
-і,ДЛ/-ўцы, ж.
складаных слоў, ужыв. замест «закона...», калі
ЗАКАРКОВАЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
націск у другой частцы падае на першы
для закаркоўвання. Закарковачная машына.
склад, напр. заканадаўны, заканадаўства.
ЗАКАРМІЦЬ, -кармлю, -корміш, -корЗАКАНАДАВЕЦ, -даўца, мн. -даўцы, -даўміць; -кормлены; зак., каго. Празмерным
цаў, м. 1. Той, хто ўстанаўлівае законы (у 2
кармленнем адбіць ахвоту да яды або залішне
знач.). 2. перан. Той, хто сваім прыкладам
насыціць. 3. дзіця. || незак. зажормліваць, -аю,
усганаўлівае якія-н. правілы, новаўвядзенні.
-аеш, -ае.
3. мод. || прым. зажанідаўчы, -ая, -ае (да 1
ЗАКАРЎЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Агрубелы, шурзнач.).
паты. Закарузлыя рукі. 2. перан. Адсталы, заЗАКАНАДАЎСГВА, -а, н. 1. Сукупнасць
каснелы. Закарузлая душа. ) наз. зашрузлжсць,
законаў (у 2 знач.). Працоўнае з. 2. Укладанне
-і, ж.
i выданне законаў. Пытанні заканадаўства. Ц
ЗАКАРЎЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -руз, -зла;
прым. такімдаўчы, -ая, -ае (да 2 знач.). 3. ор-ні; зак. Стаць закарузлым. Рукі закарузлі. 3.
ган. 3. акт.
у сваіх звычках.
ЗАКАНАЗНАВЕЦ, -знаўца, мн. -знаўцы,
ЗАКАРЦЁЦЬ, -шць; безас; зак. (разм.).
-знаўцаў, м. Знаток законаў, юрыст.
Моцна захацецца. Мне закарцела
купіць
ЗАКАНАМЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавялыжы.
дае законам (у 1 знач.) Заканамерная з'ява.
ЗАКАРЧАНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі
Заканамернае дзеянне. 2. Toe, што i законны
азяблы, здранцвелы ад холаду. Закарчанелыя
(у 2 знач.). Ваша пытанне цалкам заканамерукі. || наз. зшфчжвеласць, -і, ж.
рнае. || наз. зажашшершсцц -і, ж.
ЗАКАРЧАНЁЦЬ гл. карчанець.
ЗАКАНАПАЦІЦЬ 2/і. канапаціць.
ЗАКАР&ЛЫ, -ая, -ае. 1. Які засох, пераЗАКАНСЕРВАВАЦЬ гл. кансерваваць.
тварыўся ў корку. Закарзлая гразь. 2. ПаЗАКАНСПЕКТАВАЦЬ гл. канспекгаваць.
крыты засохлай граззю, кроўю i пад., карэлы.
ЗАКАНСПІРАВАЦЬ гл. канспіраваць.
3. бінт.
ЗАКАНТРАКТАВАЦЬ гл. кантракгаваць.
ЗАКАРдЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. 1. (7 i 2
ЗАКАНЎРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м.
ас. не ўжыв.). Засохнуць, ператварыцца ў ко(разм.). Цеснае памяшканне, цёмны куток;
рку. Кроў закарэла. 2. Пакрьпша засохлай
патайное або аддаленае месца. Прымасціцца ў
іраззю, к^оўю i пад. Рукі закарэлі ад гразі. ||
заканурку. Абшукаць усе закануркі.
незак. зажАрмць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАНЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. закончыцца, -ць.
ЗАКАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
ЗАКАНЧдННЕ, -я, н. Завяршэнне, канец
-саваны; зак., каго-што. Закрэсліць, выкрасчаго-н. 3. школы. 3. тэрміну дагавору. 3. раліць. 3. радок у вершы. 3. каго-н. у спісе. || немана.
зак. закасоўіаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
ЗАКАСАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
1. гл. капацца. 2. Закапаць частку свайго цела
1. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Загнуўшыся, падняцца,
ў што-н., засыпаць сябе чым-н. 3. ў сена. 3. ў
задрацца ўгору. Рукаў закасаўся. 2. Закасаць
кнігі, у работу (перан.: цалкам аддацца
сабе рукавы, полы i пад. (разм.). Закасайся,
чытанню, рабоце). | незак. закопвацца, -аюся,
каб не памачыць штаны. | незак. закісвацца,
-аешся, -аецца (да 2 знач.).
-аюся, -аешся, -аецца.
1
ЗАКАПАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
ЗАКАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Запэцкаць каплямі, абкапаць. 3.
што. Загнуўшы, падняць вышэй, падкасаць.
3. штаны. || незак. закжсвжць, -аю, -аеш, -ае.
сурвэтку чарнілам. 2. што. Капаючы, увесці
куды-н. (разм.). 3. лякарства ў нос. || незак.
ЗАКАСІЦЬ, -кашу, -косіш, -косіць; -кошаны; зак., што i чаго. Косячы, перайсці
зікіпваць, -аю. -аеш, -ае.
мяжу, скасіць лішняе, што належыць іншаму.
ЗАКАПАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць
|| незак. закошваць, -аю, -аеш, -ае.
капаць. Закапаў дождж. Закапалі слёзы з ваЗАКАСНЁЛЫ, -ая, -ае. Які закаснеў,
чэй.
зрабіўся косным, закаранелым. Закаснелыя
ЗАКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
традыцыі старога быту. || наз. закжснелісць,
каго-што. Паклаўшы ў паглыбленне, засы-і, ж.
паць. 3. скарб. 2. што. Засыпаць, зараўнаваць.
ЗАКАСЦЯНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Акамянелы,
3. яму. || незак. зажопваць, -аю, -аеш, -ае.
цвёрды, як костка. Закасцянелая зямля. 2. Toe,
ЗАКАЛЁРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
што i закаснелы. || наз. зжжісцшіеласць, -і, ж.
(разм.). Завадатар, верхавод. || ж. закжпёршЗАКАСЦЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. гл.
чыці, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. зажакасцянець. 2. Toe, што i закаснець.
пёропыцкі, -ая, -ае.
ЗАКАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ЗАКАПЬІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак., што
-таваны; зак., каго (што). Замучыць катаван(разм.). Скрывіць, надзьмуць (губы), ныражанем, давесці да смерці. 3. вязня.
ючы крыўду^ незадаволенасць i пад. 3. губы. |
ЗАКАХАНЫ, -ая, -ае. Які адчувае або вынезак. ?ікііші¥іапь, -аю, -аеш, -ае.
яўляе каханне да каго-н., захапленне кім-,
ЗАКАРАВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.).
чым-н. 3. ў каго-н. 3. позірк. | наз. зажахжЗрабіцца каравым, закарэць (у 2 энач.). Ануны
нжсць, -і, ж.
закаравелі.

ЗАК—ЗАК
ЗАКАХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.,
у каго. Адчуць пачуццё кахання да каго-н.
ЗАКАХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго ў
каго (разм.). Абудзіць у кім-н. пачуццё кахання да сябе. 3. у сябе.
ЗАКАЦІЦЦА, -качуся, -коцішся, -коцідца;
зак. 1. Коцячыся, траліць куды-н. Мячык закаціўся ў куток. Кола закацілася за вугал. 2. (7
/' 2 ас. не ўжыв.). Апусцііша за гарызонт (пра
нябесныя свяцілы). Сонца закацілася за лес.
Яго) слава ўжо закацілася (перан.). || незак.
за&очвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКАЦІЦЬ, -качу, -коціш, -коціць; -кочаны; зак. 1. што. Коцячы, накіраваць,
змясціць, падзець куды-н. 3. калёсы ў пуню. 3.
мяч пад стол. 3. вочы (завесці зрэнкі пад
верхнія павекі). 2. перан., што каму. Зрабіць,
учыніць што-н. незвычайнае (разм.). 3. аплявуху. 3. прамоеу. | незак. закочваць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗАКАЧАЦЬ1, -аю, -аеш, -ас; зак., кагошто ў што. Качаючы, пакрыць, абляпіць
чым-н. зверху. 3. мяса ў цеста. || незак.
закочваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАЧАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць
качаць (у 5 знач.). Зусім закачалі капітана.
ЗАКАШЛЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
зак. Зайсціся моцным працяглым кашлем. 3.
ад дыму.
ЗАКАШЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. Пачаць
кашляць.
ЗАКАЯЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; -айся;
зак. Даць сабе абяцанне не рабіць што-н. 3.
піць гарэлку. \\ незак. адмймдцр, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКВАСІЦЬ гл. квасіць.
ЗАКВАСКА, -і, ДМ -васцы, ж. Рэчыва,
якое выклікае закісанне, браджэнне (напр.,
дрожджы). 3. на цеста. У ix заўсёды добрая з.
(перан.: пра рысы характару, закладзеныя выхаваннем, асяроддзем).
ЗАКВГГНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Пачаць
квітнець. Заквітнелі сады ў Панямонні.
ЗАКІД, -у, М -кідзе, м. 1. гл. закінуць. 2.
мн. -ы, -аў. Напамінанне, лёгкі папрок.
Зрабіць з. каму-н.
ЗАКІДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
Пачаць кідацца. 3. ў роспачы. 3. гразёю.
ЗАНДАЦЦА гл. закінуцца.
ЗАКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што чым. Кідаючы, запоўніць, пакрыць,
засыпаць. 3. яму ламаччам. 3. прамоўцу пытаннямі (перан). || незак. запдмць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАЮДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
закінуць. 2. Намякаць на што-н. (разм.). Я
ведаю, куды ты закідаеш.
ЗАКІДВАЦЦА гл. закінуцца.
ЗАЙДВАЦЬ 1 гл. заюдаць.
ЗАКІДВАЦЬ 2 гл. закінуць.
ЗАКІЛЗАЦЬ гл. кілзаць.
ЗАКІНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца;
зак. 1. Згубіцца, зваліўшыся куды-н., за
што-н. (разм.). Ножык кудысьці закінуўся. 2.
Адкінуцца назад. Галава закінулася. || незак.
закідаццж, -аецца / ЦКІДМЦІЦІ, -аецца.
ЗАКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; заюнь; -нуты;
зак. 1. каго-што. Кінуць куды-н. або далёка.
3. мяч у сетку. 3. вуду (таксама перан.: паспрабаваць папярэдне разведаць што-н. намёкам, пытаннямі; разм.). 2. што. Падняўшы,
надаць чаму-н. іншае становішча. 3. нагу за
нагу. 3. стрэльбу за пляно. 3 . перан., каго-што.
Даставіць куды-н. 3. прадукты на дачу. 3. дэсант у тыл ворага. 4. каго-што. Перастаць
займацца кім-, чым-н., пакінуць каго-,
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ся, -лалася; -ладзіся; зак. (разм.)- Пайсці ў за- чаго-н. Прыйсці да заключэння. 3. эксперта. 3.
клад, паспрачацца на што-н. Я магу з., што Апошняя частка, канец чаго-н. Цікавае з.
п'есы. 0 У зажлючэнве — пад канец, заканён гэта зрабіў ненаўмысна. \\ незак. "*****№*№)
-аюся, -аешся, -аецца / нкладмірці, -аюся, чваючы што-н.
ЗАКЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люём,
-аешся, -аецца.
што-н. 3. вучобу. 3. гаспадарку. 0 Зжжінуць
ЗАКЛЁІЦЬ, -ею, -еіш, -еіць; -еены; зак., -люяце, -лююць; -люй; -ляваны; зак., каго
слова або слоўца (разм.) — пахадайнічаць за што. Закрыць, змацаваць чым-н. клейкім. 3. (што). 1. Клюючы, забіць або замучыць, закаго-н., аказаць падтрымку. Як за сябе закі- канверт. 3. вокны на зіму. 3. ранку пластырам.
дзяўбці. Варона заклявала гусяня. 2. перан. Зануць (разм.) — хутка i многа (з'есці, выпіць). || незак. заклейваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. за- мучьшь нападкамі, прыдзіркамі (разм.).
|| незак. зажідаць, -аю? -аеш, -ае / зшйдваць, клейвжіше, -я, н. i зжклейжі, -і, ДМ -йцы, ж.
ЗАКЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-аю, -аеш, -ае. || наз. закід, -у, М -кідзе, м. (да
ЗАКЛЕЙМАВАЦЬ гл. клеймаваць.
што. Распляскаць канец заклёпкі, шпяня i
1, 2 i 3 знач.)
пад., змацоўваючы імі што-н. 3. болт. || незак.
ЗАКЛЁПАЧНЫ гл. заклёпка / закляпаць.
ЗАКШСЦЬ1 гл. кіпець.
зжжлёпваць, -аю, -аеш, -ае. \ наз. зажлёпвжшю,
ЗАКЛЁПВАННЕ, -ВАЦЬ гл. заклялаць.
ЗАКШЁЦЬ2^ -плю, -пші, -п'іць; -пім, -піЗАКЛЁПКА, -і, ДМ -пцы, ж. 1. гл. закля- -я, н. i заклёшл, -і, ДМ -пцы, ж. || прым. зжце, -пяць; -пі; зак. Пачаць кіпець. Вада
паць. 2. мн. -і, -пак. Металічны шпень, які клёпачны, -ая, -ае.
закіпела.
ЗАКЛЙТЫ, -ая, -ае. Непрымірымы, вечны
замацаваны або якім замацоўваюць. || прым.
ЗАКШЯЦІЦЦА, -ЦЬ гл. кішшіцца, -ць.
(пра ворага, праціўніка). 3. вораг.
ЗАКЗС, -у, м. (спец.). У хіміі: ніжэйшая зжклёпачны, -ая, -ае.
ЗАКЛЙЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (уст.). Тос,
ЗАКЛІК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Кліч, прызыўступень акіслення элемента. 3. медзі. || прым.
ны гук. Птушыны з. 2. Запрашэнне, просьба што i заклінанне (у 2 знач.), клятва, зарок.
зажісны, -ая, -ае.
Даў сабе з. не рабіць глупства.
ЗАЙСЛЫ, -ая, -ае. 1. Які закіс. 3. булён. 2. прыйсці, з'явіцца куды-н. Пачуць чый-н. з.
Адгукнуцца на чый-н. з. 3. на дапамогу. 3. Зва- ЗАКОЛВАЦЦА гл. закалоцца.
Занадта кіслы (разм.). 3. квас.
ЗАКОЛВАЦЬ гл. закалоць1.
ЗАЙСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; заюс, -сла; рот, які ў лаканічнай форме выражае кіруючую
ідэю,
палітычнае
патрабаванне;
лозунг.
||
ЗАКОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
-ні; зак. Стаць кіслым. Цеста закісла. 3. у
Шпілька для валасоў.
адзіноце (леран.; разм.). || незак. закісіць, -аю, прым. зажліжавы, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.).
ЗАКЛІКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які заклікае,
3AKÓH, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -у. Сувязь
-аеш, -ае. || наз. закісанне, -я, н.
заве. 3. звон.
i ўзаемазалежнасць якіх-н. з'яў аб'ектьіўнай
ЗАКГГАВАЦЬ гл. кітаваць.
ЗАКЛІКАЦЬ, -ічу, -ічаш, -іча; -іч; -іканы; рэчаіснасці. 3. развіцця прыроды. Законы клаЗАКЛАД, -у, М -дзе, м. 1. Аддача (рэчы,
маёмасці) у забеспячэнне абавязацельстваў, у зак. 1. каго. Паклікаць, залрасіць куды-н. 3. у савай барацьбы. 3. нераўнамернага развіцця
пазыку. Аднесці рэч у з. Узяць грошы пад з. Да-госці. 3. у хату. 2. каго-што да чаго, на што.капіталізму. 2. -а. Пастанова дзяржаўнай
кумент у закладзе. 2. Рэч, грошы, на якія Звярнуцца з заклікам зрабіць што-н., пры- улады, якая мае найвышэйшую юрыдычную
паспрачаліся. Выйграць з. Ісці ў з. або біцца аб няць удзел у чым-н. 3. выбаршчыкаў аддаць сілу. Канстытуцыя — асноўны з. суверэннай
з. (спрачацца на грошы або што-н. іншае). || галасы за кандыдатаў у дзпутаты. 3. да бара-дзяржавы. Кодэкс законаў аб працы. Рабіць na
прым. закладіш, -ая, -6е (да 1 знач.). Закла- цьбы або на барацьбу. Ен закліканы быць закону. 3. -у. Агульнапрынятае правіла, тое,
пісьменнікам (перан.: мае прызванне да літа- што прызнаецца абавязковым. Загад камандная квітанцыя.
ратурнай творчасці). 3. каго (што) да чаго.
ЗАКЛАДАЦЦА, ЗАКЛАДВАЦЦА гл. за- Запатрабаваць паводзіць сябе так або інахш. дзіра — з. для падначаленых.
ЗАКОНА... (а таксама заждяа...). Першая
класціся.
ЗАКЛАДАЦЬ, ЗАКЛАДВАЦЬ гл. закласці i 3. да парадку. || незак. заклікжць, -аю, -аеш, частка складаных слоў, якая ўказвае на адно-ае.
сіны да закона, законаў i пішацца, калі
залажыць.
ЗАКЛІНАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ну- націск у другой частцы падае не на першы
ЗАКЛАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
гл. закласці i залажыць. 2. Палоска паперы ецца; зак. Перастаць рухацца ў выніку па- склад, напр. законапарадак, законапраект.
ЗАКОНАПАЛАЖЗННЕ, -я, н. Закон або
або істужка, якая ўкладаецца ў кнігу, каб шкоджання, шчыльнага прыціскання да чагоадзначыць патрэбную старонку. Кніга з за~ н. Затвор вінтоўкі заклінаваўся. || незак. за- сукупнасць законаў (у 2 знач.) у якой-н. гакліноўвацца, -аецца.
ліне права.
кладкай. || прым. закладачны^ -ая, -ае.
ЗАКЛІНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
ЗАКОНАПРАЁКТ, -а, М -кце, мн. -ы, -аў,
ЗАКЛАДНАЯ, -ой, мн. -ыя, -ых, ж. (уст.).
-наваны; зак., што. Замацаваць пры дапамозе м. Праект закона (у 2 знач.).
Дакумент аб закладзе маёмасці.
ЗАКОННАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл. заЗАКЛАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). кліна. 3. тапарышча. \\ незак. зіжлшоўваць,
конны. 2. Няўхільнае выкананне законаў,
Асоба, якая здае ў заклад рэчы, маёмасць. || -аю, -аеш, -ае. || наз. зажліноўвяііне, -я, н.
ЗАКЛІНАПЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м Той, становішча, пры якім грамадскае жыішё i
ж. закладчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. захто заклінае (у 2 знач.). 3. змей. \\ ж. зі- дзейнасць забяспечваюцца законамі.
кладчыцю, -ая,-ае.
ЗАКОННШ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). 1.
ЗАКЛАПАЦІЦЬ, -пачу, -поціш, -поціць; КЛШІЛЬШЦА, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЗАКЛІНАННЕ, -я, н. 1. гл. заклінаць. 2. У Знаўца законаў (у 2 знач.), заканазнавец. 2.
-почаны; зак., каго-што. Прычыніць клопат.
Гэта мяне заклапаціла. || незак. зіжлжпочваць,народных уяўленнях: магічныя словы, якімі Той, хто строга прытрымліваецца закона (у 2
заклінаюць (у 2 знач.)- Гаварыць заклінанні.
знач.). I ж. заковніці, -ы, мн. -ы, -ніц.
-аю, -аеш, -ае.
ЗАКЛІНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго
ЗАКОННЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае заЗАКЛАПОЧАНЫ, -ая, -ае. Ахоплены клопатам, турботай, які выражае клопат, турботу. (што). Настойліва прасіць, маліць аб чым-н. кону (у 2 i 3 знач.), грунтуецца на законе (у 2
3. памяццю бацькоў. 2. каго-што. У i 3 знач.). 3. дакумент. 3. прыём барацьбы. На
Заклапочаная жаннына. 3. выгляд. Заклапочана
(прысл.) пазіраць па баках. || наз. зжклаіючі- прымхлівых людзей: падпарадкоўваць сабе законных падставах. 2. перан. Цалкам зразусілай магічных слоў, малітваў. 3. змей. 3. мелы i дапушчальны, абгрунтаваны. 3. панасць, -і, ж.
-і, ж.
ЗАКЛАСЦІ, -ладу; -ладзеш, -ладзе; -ла- скарб. || наз. заклінанне, -я, н. (да 2 знач.). || прок. || наз. законнасць,
ЗАКОНЧАНЫ1, -ая, -ае. 1. Які мае неабдзём, -ладзяце, -ладуць; -лаў, -лала; -ладз'і; прым. зшлйшльны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ЗАКЛУБІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -йцца; ходную паўнату, цэласнасць. Закончаная ду-ладэены; зак., што. 1. Пакласці што-н. за
мка. 3. сказ. 2. Які дасягнуў дасканаласці ў
што-н. або змясціць куды-н. з пэўнай мэтай. зак. Пачаць клубіцца. Пыл заклубіўся.
з. рукі за спіну. 3. набой у стрэльбу. 2. Заняць, ЗАКЛЮЧАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; якой-н. справе, мастацтве, цалкам сфарміразапоўніць прастору чым-н. 3. стол кнігамі. 3. незак. Быць сутнасцю чаго-н., зводзіцца да ваны (кніжн.). 3. майстар. 3. мастак. 3. Пра
прабоіну ў сцяне цэглай. 3. Паклаўшы аснову,чаго-н. У яго словах заключаўся глыбокі сэнс. чалавека як носьбіта адмоўных якасцей. 3.
ЗАКЛЮЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл. нягоднік.
пачаць будаўніцтва чаго-н. 3. фундамент
ЗАКОНЧАНЫ2 закончаше трыванне — у
дома. 3. сад. 3. асновы выхавання дзіцяці (пе-заключыць. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв), што.
ран.). 4. Пакласці, змясціць для захавання Уірымліваць у сабе, мець у сваім складзе. граматыцы: катэгорыя дзеяслова, што паказвае, як адбываецца названае дзеясловам дзе(спец.). 3. дзесяць ям сіласу на зіму. 5. Уста- Кніга заключае ў сабе многа цікавага.
ЗАКЛІОЧНЫ, -ая, -ае. Апошні, завярша- янне ў часе (напр., завершанае, незавершанае
віць што-н. паміж чым-н., у што-н., каб
дзеянне); проціл. незакончанае трыванне.
адзначыць. 3. патрэбнае месца ў кнізе заклад- льны. 3. канцэрт. Заключнае слова.
кай. 6. Аддаць у заклад (у 1 знач.). 3.
ЗАКЛЮЧЬІЦЬ, -ючу, -ючыш, -ючьшь;
ЗАКОНЧЫЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца;
гадзіннік. 7. безас. Пра хваравітае адчуванне зак. 1. са злуч. «што» i без дап. Зрабіць вьгаад. зак. Прыйсці к канцу, завяршыцца, скончыццяжару ў грудзях, носе, вушах (разм.). За- Урач заключыў, што ў хворага запаленне ца. Сход закончыўся позна вечарам. Жніво заклала вушы. Грудзі заклала. || незак. зажлідаць,
лёгкіх. 2. што. Прыняць, падпісаць. 3. пагад- кончылася дажынкамі. || незак. зажшпвацца,
-аю, -аеш, -ае i зажладваць, -аю, -аеш, -ае. || ненне. 3. дагавор. || незак. заключіцік, -аю, -аецца.
наз. зажлідаяне, -я, «., закладванне, -я, н. i -аеш, -ае. || наз. заключэнне, -я, н. (да 2
ЗАКОНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
закладжя. -і, ДМ -дцы, ж. (да 3, 4 i 5 знач.).
знач.).
зак., што. Давесці да канца, завяршыць,
ЗАКЛЮЧ^ННЕ, -я, н. 1. гл. заключыць. 2. скончыць. 3. будаўніцтва. || незак. зжкшчваць,
ЗАКЛАСЦІСЯ, -ладуся^, -ладзсрся, -ладзсцца; -ладзёмся, -ладзяцеся, -ладуцца; -лаў- Сцверджаннс, якое з'яўляецца вывадам з -аю, -аеш, -ае.
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ЗАКОПВАЦЦА, -ЦЬ гл. закапацца, закапаць.
ЗАКОРМЛІВАЦЬ гл. закарміць.
3AKÓCKI, -сак. Пачатак касьбы. Учора
справілі з.
3AKÓT, -а, М -коце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Франтон з тонкага звычайнага чэсанага бярвення. 2. Абрывістае глыбокае месца ў рацэ
(разм.). Хлопчык трапіў у з. i ўтапіўся. || прым.
закотаы, -ая, -ае (да 1 знач.). Закотнае акенца.
ЗАКОЎВАЦЬ гл. закаваць.
ЗАКОЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. захаціцца, -ць.
ЗАКРАДАЦЦА, ЗАКРАДВАЦЦА гл. закрасціся.
ЗАКРАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ні; -нуты; зак. 1. каго-што. Даткнуцца да каго-, чаго-н. пры руху. Куля закранула
косць. 3. самалюбства (перан.). 2. перан., што.
Пры размове, гугарцы спыніцца на чым-н.,
звярнуць увагу на што-н. 3. балюнае пытанне.
|| незак. зажршць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКРАПАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
Пачаць крапаць. Пад вечар закрапаў дожджык.
ЗАКРАСА, -Ы, Ж. Прыправа ў ежу. Сала —
найлепшая з. для першых страў. Няма мяса, то
i жук не з. (прыказка).
ЗАКРАСЕЦЬ, -рашу, -расіш, -расіць; -рашаны; зак., што. Палажыць у што-н. закрасу,
заправіць. 3. капусту смятанай. || незак. закрашвжць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКРАСІДСЯ, -радуся, -радзсшся, -радзецца; -раўся, -ралася; зак. 1. Пранікнуць
куды-н. крадком, употай. 2. (7 / 2 ас. не
ўжыв.)у перан. Непрыметна паявіцца, узнікнуць. Закралася падазронасць. | незак. з і крадаццд, -аюся, -аешся, -аецца / зажрадваццж, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКРАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
Пачаць кратацца, варушыцца.
ЗАКРАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць
кратаць, варушыць. 3. пальцамі.
ЗАКРОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены; зак.,
што (спец.). Скроіць, выкраіць. || незак. зажройваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. зажрой, -ю, м.;
прым. закройны, -ая, -ае.
ЗАКРОЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Майстар па закрою матэрыялу для шыцця адзення. || ж. закройшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. |
прым. зажройппыцкі, -ая, -ае (разм.).
ЗАКРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. Пачаць крочыць.
ЗАЕРУГЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. закругліць. 2.
мн. -і, -яў. Закругленая частка чаго-н. На закругленні дарогі.
ЗАКРЎГЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае круглую форму, акруглы. 2. перан. Пра стыль
мовы: гладкі, стройны. Закругленая фраза. ||
наз. зажруглешсць, -і, ж.
ЗАКРУГЛІЦЦА, -углюся, -углішся, -угліцца; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць круглым,
закругленым. Бераг возера закругліўся. 2. перан. Скараціць выклад, каб хутчэй яго закончыць (разм. жарт.). Дакладчык закругліўся. ||
незак. зажругляцца, -яюся, -яешся, -яецца. ||
наз. закругленне, -я, н. (да 1 знач.) ;
ЗАКРУГЛІЦЬ, -углю, -угліш, -угліць; -углены; зак., што. 1. Зрабіць круглым ці больш
круглым. 3. вугал. 2. перан. Прыдаць стройнасць i закончанасць. 3. фразу. 3. перан.
Скончыць, завяршыць (разм.). 3. год з добрымі вытворчымі паказчыкамі. || незак. зажругліць, -яю, -яеш, -яе. || наз. зжкругленне, -я, н.
ЗАКРУЖЬІЦЦА, -ужуся, -ужьшіся, -ужыцца; зак. Пачаць кружыцца. Галава закружылася.
ЗАКРУЖЬІЦЬ, -ужу, -ужыш, -ужыць; зак.
Пачаць кружьшь. Закружыла завіруха. 0 З і кружыць гялаву каму (разм. неадабр.) — мо-

цна захаліць, пазбавіўшы здольнасці цвяроза
разважаць.
ЗАКРУЦІЦЦА, -учуся, -уцішся, -уціцца;
зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Завіцца (пра валасы). Валасы закруціліся. 2. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Абматацца, абвіцца вакол чаго-н.
Пуга закруцілася вакол пугаўя. 3. Абматаць,
абгарнуць сябе чым-н. 3. ў коўдру. 4.
Стаміцца, змучыцца ад розных клопатаў
(разм.). Столькі спраў, зусім закруціуся. 5. Пачаць круціцца. Кола закруцілася. || незак. закручваццд, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКРУЦІЦЬ 1 , -учу, -уціш, -уціць; -учаны;
зак. 1. што. Круцячы, завіць, загнуць, заламаць або завязадь чым-н. 3. вусы. 3. рукі. 2.
што. Абматаць вакол чаго-н. 3. хустку на галаву. 3. каго-што. Загарнуць у што-н., абматаць чым-н. 3. дзіця ў коўдру. 4. што. Круцячы, зашрубаваць, закрыць. 3. гайку. 3.
кран. 0 Зякруціць галаву каму (разм. неадабр.) — моцна захаліць, пазбавіўшы здольнасці цвяроза разважаць. 3. галаву дзяўчыне. \\
незак. закручваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКРУЦІЦЬ 2 , -учу, -уціш, -уціць; зак.
(разм.). Пачаць круціць. Вецер закруціў лісце.
ЗАКРЬІТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае дах, сценкі.
3. вазок. 2. He для ўсіх даступны. Закрытае
пасяджэнне (пасяджэнне пры зачыненых
дзвярах, не публічнае). 3. конкурс (з пэўнай
колькасцю ўдзельнікаў). 3. Скрыты, унутраны
(спец.). Працякаць у закрытай форме (пра
хваробу). 3. пералом. O Закрытіе галжсаванне — тайнае галасаванне. Закрытае мора —
мора, усе берагі якога належаць адной дзяржаве. Зжжрыпя навучальшйі ўстаной — навучальная ўстанова, у якой навучэнцы жывуць на поўным утрыманні.
ЗАКРЬІЦЦА, -ьіюся, -ыешся, -ыецца; зак.
1. гл. закрыць. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра магазіны, установы i пад.: спыніць работу. Магазін закрыўся. Выстаўка закрылася. || незак.
цжрымціці, -аецца (да 2 знач.)ЗАКРЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак. 1.
каго-што. Накрыць, прыкрыць чым-н. 3. коўдрай. 3. твар рукамі. 2. што. Скласці, самкнуць што-н. раскрытае. 3. парасон. 3. кнігу.
3. вочы. 3. што. Загарадзіць, перагарадзіць
(уваход, выхад i пад.), спыніць доступ кудын. 3. уваход. 3. граніцу. 4. што. Спыніць, пакласці канец правядзенню, дзеянню, дзейнасці чаго-н. 3. сход. 3. прадпрыемства. 3.
гандаль. || незак. зажрываць, -аю, -аеш, -ае. ||
звар. закрыццд» -ыюся, -ыешся% -ыецца (да 1
i 4 знач.); незак. цкрывацці, -аюся, -аешся,
-аецца. || наз. зажрыццё, -я, н. (да 3 i 4 знач.)3. сезона.
ЗАКРЫЧАЦЬ, t -чу, -чыш, -чыць; -чым,
-чыцс, -чаць; -чы; зак. 1. Крыкнуць. 3. ад
болю. 2. Пачаць крычаць. Закрычалі «брава».
ЗАКРЫШТАЛІЗАВАЦЦА, -Ш> гл. крышталізавацца, -ць.
ЗАКРЗМЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што (разм.). Закрэсліць напісанае мноствам
ліній. 3. цэлыя старонкі рукапісу.
ЗАКРдПКА, - І , ДМ -ПЦЫ, МН. - І , -пак, ж.
Прыстасаванне для замацавання чаго-н. ||
прым. зажрэпачны, -ая, -ае.
ЗАКР^СЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., што. Правесці рысу па тэксту, малюнку,
каб зрабіць ix несалраўднымі. 3. напісанае. 3.
чые-н. старыя заслугі (перан.). || незак. зжкрэслівть, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКУЛІСНЫ, -ая, -ае. 1. Які адбываецца
за кулісамі тэатра, у тэатры. Закуліснае жыццё. 2. перан. Скрыты, тайны. Закулісныя перагаворы.
ЗАКУЛЬГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Пачаць кульгаць. 3 ночы я штосьці закульгаў. 2.
Пайсці кульгаючы. Закульгаў дадому.

ЗАК-ЗАК
ЗАКУПІЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; -уплены; зак. 1. каго-што. Купіць у вялікай колькасці або оптам. 3. прамысловае абсталяванне.
2. што i чаго. Заласціся пакупкай. 3. прадукты. 3. дроў. | незак. закупляць, -яю, -яеш, -яе.
|| наз. закупліванне, -я, н., зяжуп, -у, м. i
зшфші, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. || прым.
зажушічны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.). Закупачныя цэны.
ЗАКУПОРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца; зак. Закрыцца шчыльна, наглуха. Бутзлька закупорылася; || незак. закупорвацц», -аецца. || наз. закупорвшне, -я, н. i закупоркя, -і,
ДМ -рцы, ж. Закупорка вен.
ЗАКУПОРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак. 1. што. Заткнуць шчыльна (адтуліну ў
чым-н.). 3. бочку. Тромб закупорыў вену. 2.
каго (што). Прымусіць сядзець у памяшканні
(разм.). 3. у чатырох сценах. \\ незак. закупорваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. закупорваяве,
-я, н. /зажупоркж, -і, ДМ -рцы, ж.
ЗАКЎПШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
робіцьзакупку, займаецца закупкай чаго-н. ||
ж. закупшчыцЖт -ы, мн. -ы, -чыц.
ЗАКУРОДЫМЕЦЬ гл. куродымець.
ЗАКУРОДЫМІЦЦА,
-млюся,
-мішся,
-міцца; зак. Пакрыцца сажай, куродымам.
Шкло ў лямпе закуродымілася. || незак. м куродымлівацда, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКУРОДЫМПДЬ гл. куродыміць.
ЗАКУРОДЫМЛЕНЫ, -ая, -ае. Пакрыты
сажай, куродымам. Закуродымленая столь.
ЗАКУРЬІЦЦА 1 , -уруся, -урышся, -урыцца;
зак. Пакрыцца сажай, задыміцца. Сцены закуршіся ад дыму. || незак. закурвжцца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ЗАКУРЬІЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -урыцца; зак. Пачаць курыцца (у 1 i 3 знач.).
ЗАКУРЬкЦЬ1, -уру, -урыш, -урьшь; -ураны; зак., каго-што. Пакрыць сажай, задыміць, закуродыміць. || незак. зажурваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАКУРЬІЦЬ 2 , -уру, -урыш, -урыць; зак. 1.
што, чаго i без дап. Запаліць i пачаць курыць.
3. люльку. 2. Стаць курцом. Ён рана закурыў. ||
незак. закурваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКУРЭЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты сажай, закураны. Закурэлыя чалеснікі.
ЗАКУР^ЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эецца;
зак. 1. Задыміцца. На пажарніку вопратка закурэлася. 2. Падняцца віхрам. Пыл закурэўся.
ЗАКУР^ЦЬ 1 , -эю, -эеш, -эе; зак. Пакрыцца сажай, задыміцца1. Сцены ў лазні закурэлі.
ЗАКУР^ЦЬ 2 , 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак.
Пачаць курэць. Галавешка закурэла.
ЗАКУСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго
(што) (разм). Скусаць, замучыць укусамі. Закусалі камары.
ЗАКЎСАЧНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Род
сталовай, у якой падаюць проста згатаваныя,
звычайна халодныя стравы.
ЗАКУСІЦЬ 1 , -ушу, -усіш, -усіць; -ушаны;
зак., што. Моцна захапіць зубамі. 3. губу. 3.
цуглі. || незак. зажусваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКУСІЦЬ 2 , -ушу, -усіш, -усіць; зак. 1.
што, чым i без дап. Заесці выпітае (віно, гарэлку i пад.). 2. Крыху паесці^ перакусіць перад
дарогай (разм.^). || незак. закусваць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. зжжусванне, -я, н. i зякускя, -і, ДМ
-кусцы, ж.
ЗАКЎСКА, -і, ДМ -кусцы, ж. 1. гл. закусіць . 2. мн. -і, -сак. Ежа, страва, якой закусваюць. Халодныя закускі. На закуску (таксама перан.: пад канец, у заключэнне;
разм.). || прым. зжжусжчны, -ая, -ае.
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ЗАК—ЗАЛ
ЗАКУСЬ, -і, ж. (разм.) Toe, пгто i закуска
(у 2 знач.).
ЗАКЎГАК, -теа, мн. -тхі, -ткаў, м. 1. Цёмны, цссны вугал, куток. 2. перан. Глухос, аддаленае ад культурных цэнтраў месца.
ЗАЛА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Вялікае памяшканне для публічных сходаў, для заняткаў
чым-н. i інш. мэт. Глядзельная з. Актавая з.
Чытальная з. Спартыўная з. 2. Прасгорны парадны пакой для прыёму гасцей. || прым.
залыш, -ая, -ае.
ЗАЛАГОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак., каго (што). Toe, што i задобрыць. ||
незак. залагоджвацц -аю, -аеш, -ае.
ЗАЛАДЗІЦЬ1, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
зак., што. Забіўшы, зараўнаваўшы, закрыць
наглуха. 3. дзірку ў плоце. j незак. заліджваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. заладжванве, -я, н.
ЗАЛАДЗШЬ 2 , -джу, -дзіш, -дзшь; зак., з
інф., што i без дап. (разм.). 1. Паўтараючыся,
гаварыць адно i тое ж. Заладзіў i вярзе адно i
тое ж. 2. Пачацца i ісці ўвесь час. Заладзіў
дождж i ўпынку яму няма.
ЗАЛАЖЬШЦА, -лажуся, -ложышся, -ложыцца; зак. 1. Пайсці ў заклад на што-н.
Хаопцы залажшіся, пабачым, хто выйграе. 2.
Дружна ўзяцца за работу. Мы як залажыліся,
дык да венара i зрабілі.
ЗАЛАЖЬШЬ, -лажу, -ложыш, -ложыць;
-ложаны; зак., што. Toe, што i захласці. || незак. нждадіць, -аю, -аеш, -ае i закладваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. закладжнне, -я, н., закладванне, -я, н. i «кладкі, -і, ДМ -дцы, ж.
ЗАЛАЗІЦЬ гл. залезці;
ЗАЛАМАЦЬ, -ламлю, -ломіш, -ломіць;
-ламаны; зак., што. 1. Сагнуўшы, надламаць.
3. галінку на дрэве. 2. Сагнуўшы, адкінуць
уверх або назад. 3. рукі. 3. Запрасіць надта
дорага (разм.)- 3. страшэнную цану. 0 Асінку
заламаць (разм.) — даць зарок не рабіць
пгго-н. Задамаць шапку (разм.) — надзець
набакір або ссунуць на патыліцу. || незак.
заломліваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЛАПАТАЦЬ, -пачу, -почаш, -поча; -пачы; зак. Пачаць вельмі хутка, неразборліва
гаварыць. Прахожы спыніўся i штосьці залапатаў.
ЗАЛАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
што (разм.)- Часта чапаючы, лапаючы, забрудзіць. 3. фіранку. || незак. залапваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАЛАТА... (гл. зодата...). Першая частка
складаных слоў, якая ўжыв. замест «золата...»,
калі націск у другой частцы падае на першы
склад, напр. залатагрывы, залатаносны, залатаверхі.
ЗАЛАТАВЁРХІ, -ая, -ае. У народнай паэзіі:
з пазалочаным верхам, купалам. 3. палац.
ЗАЛАТАНОСНЫ, -ая, -ае. Які мае ў сваім
саставе золата (пра радовішча). 3. пясок. || наз.
залтноснжсць, -і, ж.
ЗАЛАТАЦЬ гл. латаць.
ЗАЛАТАШВЁЙНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да шыцця золатам (у 3 знач.)- Залаташвейная майстэрня.
ЗАЛАТНІК1. -а, мн. -і, -оў, м. Старая мера
масы, роўная /% фунта або 4,26 грама. Малы
з., ды дарагі.
ЗАЛАТНІК2, -а, мн. -і, -оў, м. (спец.). Механізм для аўтаматычнага кіравання патокам
пары, вадкасці або газу ў цеплавых, гідраўлічных i пнеўматычных механізмах. || прым.
залатніковы, -ая, -ае.
ЗАЛАТОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -товак,
ж. (уст.). Манета ў 15 капеек.

ЗАЛАТЎХА, -і, ДМ -тусе, ж. Дзіцячая хвароба,
якая
суправаджаецца
агульным
знясіленнем, высыпкай на целе i пад. | прым.
здлггушны, -ая, -ае. Залатушнае дзіця.
ЗАЛАТЬІ, -ая, -ос. 1. гл. золата. 2. зждаты,
-ога, мн. -ыя, -ых, м. Манета з золата, чырвонец. 3. Колеру золата, бліскуча-жоўгы. Залатыя валасы. Залатая восень (асенні час, калі
лісце жаўцее яркімі адценнямі). 4. перан.
Шчаслівы, радасны. 3. час. 3. век. 5. перан.
Цудоўны, выдатны. 3. чалавек. Залатыя рукі
(умелыя). б. перан. Дарагі, любімы. Залатыя
мае дзеткі. O Заіатое сячэнне (спец.) — гарманічная прапорцыя, у якой адна частка
адносіцца да другой, як усё цэлае да першай
часткі. 0 Задатй молідзь — пра моладзь з забяспечаных слаёў грамадства, якая вддзе марнатраўнае жыццё. Залатая сірддііні — пра
спосаб дзеяння, пры якім пазбягаюць крайнасцей, рызьосі, смелых рашэнняў. З ш т о е
яяселле (разм.) — пяіддзесяцігоддзе сямейнага жыцця. Зідатое дво — пра невычэрпную крыніцу багацця, даходу.
ЗАЛАІЦСТА-... Першая частка складаных
слоў са знач. з залацісшм адцсннем, напр.
залаціста-аранжавы,
залаціста-белы,
залаціста-бліскучы,
залаціста-пурпуровы,
залаціста-русы, залаціста-рыжы, залаціста-саламяны, залаціста-чырвоны.
ЗАЛАЦІСГЫ, -ая, -ае. Колеру золата, з
бліскуча-жоўтьш адлівам. Залацістыя зоры.
Залацістыя валасы. ) наз. залжіцстасць, -і, ж.
ЗАЛАЦІДЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., залоцііша;
незак. 1. Сганавііша залатым. Жыта залоціцца. 2. Віднецца (пра што-н. залатое, заладістае). Удалечыні зшюцяццо пяскі.
ЗАЛАЦІДЬ, -лачу, -лоціш, -лоціць; незак.,
што. 1. Пакрываць золатам, пазалотай. 3.
лыжкі. 2. Асвятляючы, надаваць чаму-н. залацісты колер. Сонца залоціць лес. | зак. іыэалшцць, -лачу, -лаціш, -лаціць; -лачаны (ца 1
знач.) i памдаі^^ь, -лачу, -лоціш, -лоціць;
-лочаны. || наз. залжчэвве, -я, н. (да 1 знач.);
прым. м м і у п д ц , -ая, -ас (спец.).
ЗАЛАЧОНЫ / ЗАЛОЧАНЫ, -ая, -ае. Пакрыты слоем золата. 3. купал.
ЗАЛАіПЧЫЦЬ, -пічу, -шчыш, -шчыць;
-шчаны; зак., каго (што) (разм.)- Сгаміць,
змучыць ласкамі. 3. шчаня.
ЗАЛВІЦА, -ы, мн. -ы, -шц, ж. Мужава сястра. 3. не сястрыца (з нар.)ЗАЛГАЦЦА, -лгуся, -лжэшся, -лжэцца;
-лжомся, -лжацеся, -лгуцца; -лжыся; зак.
(разм.)- Лгучы, зусім заблытаццд.
ЗАЛЁІЧЫ, -лягу, -ляжаш, -ляжа; -лёг,
-легла i -лягла, -ло; заляж; зак. 1. Легчы надоўга. 3. ў логава. 2. Размясціцца дзе-н.
скрытна. 3. ў засаду. 3. ў акопах. 3. (7 / 2 ас.
не ўжыв.). Размясціцца, памясціцца. Руда залегла на глыбіні двух метраў. Трывога залягла ў
сэрцы (запала). | незак. залягацц -аю, -аеш,
-ае (да 2 i 3 знач.).
ЗАЛЕЦЗЯНЁЛЫ, -ая, -ае. Пакрьпы лёдам,
абледзянелы. Заяедзянелыя шыбы.
ЗАДВДЗЯНЁЦЬ гл. ледзянець.
ЗАЛК,ЖВАШй гл. заляжацца.
ЗАЛЁЖНАСЦЬ, -і, ж. 1. Адносіны адной
з'явы да другой як выніку да прычыны. 3. рыначных цзн ад попыту. Узалежнасці ад абставін. 2. Падпарадкаванасць іншым, чужой уладзе, волі. Прыгошшя з. Быць у залежмасці. 3. У
граматыцы: фармальная падпарадкаванасць
аднаго слова ці сказа другому. 3. даданага
сказа ад га/юўнага.
ЗАЛЁЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца ў
залежнасці. 3. чалавек. Залежныя краіны. 2.
Абумоўлены чым-н., які ўтрымлівае ў сабе залежнасць (у 2 знач.). Залежнае становішча. 3.
Які выражае залежнасць (у 3 знач.; спец.).
Залежнае слова. 4. У граматыцы: які мае

адносіны да форм дзеяслова, якія абазначаюць, пгго суб'ект падвяргаецца дзеянню з
боку аб'екта. 3. стан. Дзеепрыметнік залежнага стану.
ЗАЛЕЖЫ, -аў, мн. 1. Месца залягання
карысных выкапняў (спец.). Залежы медзі. 2.
Няходкі, заляжалы тавар. На складах залежы
тавараў. || прым. залежны, -ая, -ае (да 1 знач.;
спец.).
ЗАЛЁЗІЦ» -зу, -зеш, -зе; -лез, -зла; -зь;
зак. 1. на што. Падняцца, забрацца. 3. на
дрэва. 2. у што. Увайсці, праніхнуць куды-н.
(разм.)• 3. ў машыну. 3. ў ваду. 3. ў кішэню. 0
Залезці ў доўг — стаць даўжніком каго-н. ||
незак. залязіць, -ажу, -азіш, -азіць.
ЗАЛЁННЕ гл. заліць2.
ЗАЛЁПЛІВАЦЬ гл. заляпіць.
ЗАЛЁТАСЬ, прысл. Два гады назад. Гэта
адбшося з.
ЗАЛЁТАШШ, -яя, -яе. Які папярэднічае
леташняму, які адбыўся залетась або захаваўся ад пазамінулага года. 3. год. Зааеташнія
падзеі.
ЗАЛЁЧВАЦЦА, ЦЬ гл. залячыцца, -ць.
ЗАЛЁТ гл. заляцець.
ЗАЛЁТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ахвотнік заляцацца да жанчын. || прым. залётніцкі, -ая,
-ае. Залётніцкія паводзіны.
ЗАЛЁТНЫ 1 , -ая, -ае. Які выпадкова або
ненадоўга заляцеў куды-н. Залётная птушка.
ЗАЛЁТНЫ 2 , -ая, -ае. Звязаны з залётамі;
які выражае заляцанне. Залётныя позіркі.
ЗАЛЁТЫ, -аў. Імкненне выклікаць гтрыхільнасць жанчыны, заляцанне.
ЗАШВАЦЦА 1 - 2 гл. заліцца 1 - 2 .
ЗАЛЕВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
заліць1. 2. Ілгаць, расказваць байкі (разм. неадабр.). He залівай, усё роўна не паверым. 3.
Многа, часта піць (разм.). Апошні час ён
вельмі залівае.
ЗАЛІВІСГЫ, -ая, -ае. Гучны, пералівісты,
з бесперапыннымі пераходамі з аднаго тону ў
другі. 3. смех. 3. звон званка. || наз. залівістасцц -і, ж.
ЗАЛІЗАЦЬ, -іжу, -іжаш, -іжа; -іжы; -ізаны;
зак., што. 1. Лізаннем ачысціць. 3. рану. 2.
Шчыльна i гладка прычасаць (валасы; разм.).
1 незак. ззйазшлт», -аю, -аеш, -ае.
ЗАЛІК, -у, мн. -і, -аў, м. Від праверачных
іспытаў (у вьшіэйшай школе, у спартыўных
установах i пад.), a таксама адзнака аб гтраходжанні такіх іспытаў. Здаць з. Атрымаць з. ||
прым. зждіковы, -ая, -ае. Заліковая кніжка
(для адзнак аб здадзеных экзаменах, заліках).
ЗАЛІЎ, -ліва, мн. -лівы, -ліваў, м. Водная
прастора, якая ўразаецца ў сушу. Фінскі з. ||
прым. залпўны, -ая, -ае (спец.).
ЗАШЎНЬІ, -ая, -ое. 1. Які заліваецца вадой у час паводак. 3. луг. 2. Вельмі моцны,
праліўны (пра дождж). 3. Пра страву: заліты
густым наварам. Заліўное парася. Есці заліўное
(наз.).
ЗАЛКВАЦЮ, -ая, -ае. Удалы, хвацкі. 3.
выгаяд. \\ наз. заліхвацкасць, -і, ж.
ЗАЛІЦЦА 1 , t -льюся; -льешся, -льсцца;
-льсмся, -льяцеся, -льюцца i -лііося, -ліешся,
-ліецца; -ліёмся, -ліяцеся, -ліюцца; -ліўся,
-лілася, -лося; -ліся; зак. 1. (7 i 2 ас. не
ўжыв.). Пра вадкае: пранікнуць куды-н. Вада
залімся за каўнер. 2. перан. Пакрыцца
чым-н., што выступіла на паверхню. 3.
чырванню. 3. Захлынуцца (разм.). Плаваць не
ўмеў i заліўся. | незак. м д і м ч ц ^ -аюся,
-аешся, -аецца.
ЗАЛІЦЦА 2 , -льюся; -льешся, -льецца;
-льёмся, -льяцеся, -льюцца i -ліюся, -ліешся,
-ліецца; -ліёмся, -ліяцеся, -ліюцца; -ліўся,
-лілася, -лося; -шся; зак. Пачаць спяваць або
ствараць якія-н. залівістыя гукі (смяяцца,
брахаць i пад.) доўга, з пералівамі. 3. салаўём
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ЗАЛУБЯНЁЦЬ гл. лубянець.
(перан.: загаварыць красамоўна, з запалам;
іран.). 3. смехам. 0 ЗалШці слязамі (разм.) —
ЗАЛУПІЦЦА, -уплюся, -упішся, -упіцца;
горка заплакаць. || незак. залшацці, -аюся, зак. (разм.). 1. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Адарваў-аешся, -асцца.
шыся, завярнуцца, загнуцца. Скура каля пазЗАЛІЦЬ1, -лью, -льеш, -лье; -льём, -льяце, ногця залупілася. 2. Агаліцца, падняўшы
-льюць / -лію, -ліеш, -ліе; -ліём, -ліяце, сукенку, спадніцу, загаліцца. 3. ( 7 / 2 ас. не
-шюць; -ліў, -ліла, -ліло; залі; -лггы; зак., ўжыв.). Загнуўшыся, падняцца ўгару. Сукенка
што. 1. Пакрыць скрозь вадой або іншай вад- залупілася. || незак. залуплівацця» -аюся, -аешкасцю. Рака заліла паплавы. Сонечнае святло ся, -аецца.
заліло пакоі (перан.: вельмі асвяціла). Калоны
ЗАЛУПІЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; -упледэманстрантаў залілі вуліцы (перан.). 2. ны; зак., што (разм.). 1. Ддарваўшы, завярАбліш», залэцкаць вадкім. 3. сшытак нуць, загнуць. 3. скуру на пальцы. 2. Загнуўчарнілам. 3. Затушыць вадой. 3. агонь. 4. На- шы, падняць угору, загаліць. 3. спадніцу. || непоўніць, пакрыць чым-н. вадкім, здольным зак. зжлупліваць, -аю, -аеш, -ае.
зацвярдзець. 3. вуліцу асфальтам. 3. каток. 5.
ЗАЛУПЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
Наліць, напоўніць чым-н. 3. гаручае ў бак. || -цаваны; зак., каго (разм.). Лупцуючы, данезак. залшжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. эляіўкА, весці да страты прытомнасці або да смерці. 3.
-і, ДМ -ўцы, ж. (да 4 i 5 знач.) / залівшше, -я, бізуном да непрытомнасці.
н.
ЗАЛУЧЬІЦЬ, -учу, -учыш, -учыць; -учаны;
ЗАЛІЦЬ2, залю, золіш, золіць; зблены / за- зак.у каго (разм.). Прыцягнуць да ўдзелу ў
лёны; незак., што (спец.). Апрацоўваць чым-н., перацягнуць на свой бок. || незак. за(шкуры) растворам вапны. || наз. заленне, -я, лучіць, -аю, -аеш, -ае.
н.
ЗАЛЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; залыганы;
ЗАЛІЧЬІЦЦА, -ічуся, -'ічышся, -ічыцца; зак., каго (разм.). 1. Накінуць што-н. на рогі,
зак. (афід.). Паступіць куды-н., уключыцца ў шыю (валу, каню), зашмаргнуўшы ці завязаўсклад каго-, чаго-н. 3. на службу. || неэак. шы вузлом. 3. карову. 2. перан. Уцягнуць у
залічвацц», -аюся, -аешся, -аецца.
сваю кампанію. || незак. залыпаць, -аю, -аеш,
ЗАЛІЧЬІЦЬ, -ічу, -'ічыш, -'ічыць; -'ічаны; -ае.
зак. 1. каго (што). Уключыць у склад каго-,
ЗАЛЬІПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
чаго-н., аднесці да якой-н. катэгорыі. 3. сту- Пачаць льтаць. 3. вачамі.
дэнтам. 3. на работу. 3. у адстаючыя. 2. што. ЗАЛЬ^СІНА, -ы, мн. -ы, -сін, ж. 1. Учасгак
Прылічыць каму-н., занесці на чый-н. раху- галавы ад ілба над скронню, не пакрыты ванак. 3. на бягучы рахунак дзвесце рублёў. 3. у ласамі. 2. Месца на ствале дрэва, дзе садрана
агульны бюджэт. 3. што. Прыняць што-н. у кара.
лік чаго-н. 3. пяць рублёў у пагашэнне доўгу. 4.
ЗАЛЬІСІЦЬ, -ышу, -ысіш, -ысіць; -ышашто. Адобрыць, паставіўшы залік. 3. курсавую работу. || незак. зтлічваць, -ак>, -аеш, -ае; ны; зак., што. Счасаць кару ў яхім-н. месцы
на дрэве; зрабіць залысіну (у 2 знач.). 3.
наз. залгшшне, -я, н. || наз. залічэнве, -я, н.
ЗАЛІПШЕ, прысл. (разм.)- Звыш меры, за- дрэва.
ЗАЛЬНЫ гл. зала.
надта.
ЗАЛЮБАВАЦЦА, -буюся, -буешся, -буецЗАЛІШНІ, -яя, -яе (разм.). Лішні, які перавышае патрэбу, неабходнасць. Залішнія кло- ца; -буйся; зак., кім-чым. Любуючыся, заглядзецца. 3. на заход сонца.
паты.
ЗАЛЮЛЙЦЬ1, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
ЗАЛОГ, -у, м. 1. Toe, што i заклад. 2. пекаго
(што). Давесці да дрымоты, да сну, люран. Доказ, гарантыя чаго-н. 3. дружбы. \\
прым. залогаш, -ая, -ае (да 1 знач.). Залога- ляючы. 3. дзіця.2
ЗАЛЮЛЙЦЬ , -яю, -яеш, -яе; зак. Пачаць
вае абаеязацельства.
ЗАЛОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба, гвал- люляць.
ЗАЛЯГАЦЬ гл. залегчы.
тоўна кім-н. затрыманая для таго, каб прыЗАЛЯЖАЛЫ, -ая, -ае. Які доўга ляжаў без
мусіць выканаць яхія-н. абавязадельствы або
патрабаванні тую дзяржаву, арганізацыю, да выкарыстання, які сапсаваўся ад доўгага ляякой належьшь гэта асоба.Ц ж. заложніці, жання. Заляжалае сукно.
ЗАЛЯЖАЦЦА, -ляжуся, -лежышся, -ле-ы, мн. -ы, -ніц. 1 прым. заложніцкі, -ая, -ае.
3AJIÓ3A, -ы, мн. -ы, -лоз, ж. Орган, які жыцца; -ляжыся; зак. 1. Праляжаць надта
выпрацоўвае i выдзяляе рэчывы, неабходныя доўга. 3. ў пасцелі. Такі maeap доўга не заледля жыццядзейнасці арганізма. Слінная з. Ма- жыцца. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Салсавацца ад
лонныя залозы. Залозы ўнутранай сакрэцыі. || доўгага ляжання. Каўбаса заляжалася. || незак.
памянш. залозжя, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж. здлежвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
1 прым. зжлозісты, -ая, -ае (спец.). 3. эпітэлій. ЗАЛЯМАНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
3AJIÓM1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Заломленае -туй; зак. Пачаць лямантаваць. Дзеці заляманмесца на чым-н. або круты выгіб, паварот тавалі nad акном.
чаго-н. 3. на суку. 3. акопа. 2. Зблытаны i заЗАЛЙПАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ламаны чараўніком пук жытніх сцяблоў, які, што (разм.). Запэцкаць чым-н. вадкім,
па ўяўленню забабонных людзей, мог ліпкім. 3. стол цестам.
наклікаць бяду на гаспадара нівы. Заламаць з.
ЗАЛЙПАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
3AJIÓM2, -а, мн. -ы, -аў, м. Разнавіднасць Пачаць ляпаць. 3 усіх бакоў заляпалі трашбуйнога i тлустага селядца.
чоткі.
ЗАЛОМЛІВАЦЬ гл. заламаць.
ЗАЛЯПІЦЬ, -ляплю, -лепіш, -лепіць; -лепЗАЛОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ловак, ж. лены; зак. 1. гл. ляпіць. 2. што чым. ЗамаСястра мужа. 3. ў мяне вельмі добрая.
заць, закрыць, заладзіць чым-н. ліпкім,
ЗАЛОЧАНЫ 2/і. залачоны.
мяккім. 3. дзірку глінай. 3. разбітую шыбу паЗАЛП, -у, мн. -ы, -аў, м. Адначасовы вы- перай. 3. што чым. Наклейваючы, пакрыць
сірал з некалькіх гармат, вінтовак. Гарматны чым-н. паверхню (разм.). Усю сцяну заляпілі
з. па ворагу. || прым. залшшы, -ая, -ае (спец). афішамі. 4. каму i што каму. Нанесці ўдар
ЗАЛПАМ, прысл. 1. Адначасова з некалькіх (разм.). J. аплявуху нахабніку. 3. у вуха. || негармат, вінтовак. Выстраліць з. 2. перан. зак. залеплівжць, -аю, -аеш, -ае.
Адразу, без перадышкі (разм.). Выпіць з. РаЗАЛЯЦАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; несказаць усё з.
зак.у да каго. Аказваць увагу каму-н., імкнуЗАЛУБЯНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Зацвяр- чыся выклікаць прыхільнасць. 3. да жанчыны.
дзелы, каляны. Залубянелая вопратка.
|| наз. заляцжнне, -я, н.

ЗАЛ—ЗАМ
ЗАЛЯЦЁЦЬ, -ячу, -яідш, -яндць; -яшм,
-еціце, -яцяць; -яш; зак. 1. Летучы, апынуцца
дзе-н., трапіць куды-н. Самалёт заляцеў за
хмару. Птушка заляцела ў акно. 2. У час палёту спыніцца дзс-н. 3. на спадарожны аэрадрам. || незак. залятаць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
залёт, -у, М -лсце, м. (спец.).
ЗАЛЯЧЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лечыцца; зак. (разм.). Зажыць у выніку лячэння.
Рана хутка залячшася. || незак. залечвацца,
-аецца.
ЗАЛЯЧЬІЦЬ, -лячу, -лечыш, -лечыць; -лечаны; зак. 1. што. Лечачы, загаіць што-н. 3.
рану. 2. каго (што). Няўмелым лячэннем замарыць, змучыць (разм.). || незак. зілечваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАМАПЛЬНЫ, -ая, -ае (разм.). Пра голас:
глухі, як з магілы.
ЗАМАЗАЦЦА гл. мазацца.
t ЗАМАЗАЦЬ, -ажу, -ажаш, -ажа; -маж;
-азаны; зак., што. 1. гл. мазаць. 2. Пакрыць
слоем фарбы, мазі. 3. надпіс чарнілам. 3. Заляпіць замазкай або чым-н. мяккім, ліпкім. 3.
дзіркі ў сценах глінай. 4. перан. Знарок прыкрыць, замаскіраваць (разм.). 3. недахопы. ||
незак. замазваць, t -аю, -аеш, -ае (да 2, 3 i 4
знач.). || наз. замазванне, -я, н. i замазжа, -і,
ДМ -зцы, ж. (да 2 i 3 знач.).
ЗАМАЗКА, -і, ДМ -зцы, ж. 1. гл. замазаць.
2. Вязкае рэчьгаа для замазвання шчылін,
ірэшчын. Аконная з. || прым. замазжчны, -ая,
-ае.
ЗАМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м. 1. Палац
i крэпасць феадала. Сярэдневяковы з. 2. Назва
некаторых палацаў, турмаў. || прым. замкавы,
-ая, -ае.
ЗАМАКАЦЬ гл. замокнуць.
ЗАМАЛА, прысл. (разм.). Малавата, занадта
мала.
ЗАМАЛАДА, прысл. У маладым узросце.
Выйшла замуж з.
ЗАМАЛАДЬІ, -ая, -óe (разм.). Надта малады. Ён з. для такой пасады.
ЗАМАЛЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -лёвак,
ж. 1. гл. замаляваць. 2. часцей мн. Малюнак,
накід з натуры. Замалёўкі з натуры.
ЗАМАЛІЦЬ, -малю, -моліш, -моліць; -молены; зак., што (уст.). Молячы, вьтрасіць
дараванне за што-н. 3. грахі. || незак. зжмольваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
-ляваны; зак., каго-што. 1. Зрабіць малюнак
каго-, чаго-н. 3. з натуры. 2. Пакрыць фарбай. 3. плямы. || незак. замалёўпць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. зямалёўкя, -і, ДМ -ўіхы, мн. -і, -лёвак, ж. i замалёўшйше, -я, н. (да 2 знач.).
ЗАМАНІЦЬ, -аню, -аніш, -аніць; -анены;
зак., каго (што). 1. Прывабліваючы чым-н.,
прымусіць прыйсці куды-н., алынуцца дзе-н.
3. ваўка ў пастку. 2. Прывабіць, зачараваць.
Hact там заманіла прырода. || незак.
заманьмцц -аю, -аеш, -ае.
ЗАМАНЛІВЫ, -ая, -ае. Прывабны, спакуслівы. Заманлівая перспектыва. \\ наз.
заманлівжсць, -і, ж.
ЗАМАРАЗКІ, -аў. Лёгкі ранішні мароз увосень ці вясной. Раннія з. 3. на глебе.
ЗАМАРАЧЬІЦЬ гл. марочыць.
ЗАМАРДАВАЦЦА, -ЦЬ гл. мардавацца,
-ць.
ЗАМАРКОЦІЦЦА, -очуся, -оцішся, -оціцца; зак. Стаць маркотным, занудзіцца. Замаркоціўся хлопчык.
ЗАМАРОЗІЦЬ, -ожу, -озіш, -озіць; -ожаны; зак. 1. каго-што. Падвергнуць дзеянню
холаду, даць замерзнуць, застыць. 3. рыбу. 3.
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ЗАМЁСІЦ» -мяту, -мяцеш, -мяце; -мяцём,
пасля ix праяўлення, фарбы на тканіне i
-мецяце, -мятуць; замёў, -мяла, -ло; -мяш;
пад.).
ЗАМАЦАВАЦЦА, -цуюся, -цуешся, -цуец- -мецены; зак. 1. што. Падмятаючы, сабраць у
ца; -цуйся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць адно месца ці аддаліць убок. 3. смецце ў кузамацаваным. 2. Утрымацца на занятай ток. 2. каго-што. Пакрываючы чым-н.
садавіну. 2. што. Моцна астудзіць (разм.) 3. пазіцыі, арганізаваўшы абарону. Войскі зама- сыпкім, закрыць, эасыпаць. Мяцеліца замяла
віно. 3. што. Абязболіць які-н. участак цела цаваліся на новых рубяжах. 3. (7 i 2 ас. не дарогу. 3. сляды злачынства (перан.: утаіць). |
спецыяльнымі сродкамі (разм.). 3. зуб. 4. пе- ўжыв.). Застацца за кім-, чым-н., зрабіцца незак. замятаць, -аю, -асш, -ае.
ран., што. Пакінуць на ранейшым узроўні прыналежнасцю каго-, чаго-н. (пра назву,
3AMĆTKA, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
або нявыкарыстаньш. 3. сродкі. 3. будаўніц- мянушку i пад.). Гэта мянушка за ім замаца- Знак, зроблены на чым-н., метка. 3. на дрэве.
тва. || незак. зашрожваць, -аю, -аеш, -ае. || валася назаўсёды. \\ незак. замацоўвацці, 2. Кароткі заліс. Зрабіць заметку ў блакноце.
наз. зжмарожванне, -я, н. i замарозка, -і, ДМ -аюся, -аешся, -аецца; наз. замацоўвжнне, -я, 3. Кароткае паведамленне ў друку. 3. ў газеце.
-зцы, ж. (да 3 знач.).
н. || наз. замацмашіе, -я, н.
0 Hm зжметжу ўзяць каго-што (разм.) — звяЗАМАРОЧЫЦЬ гл. марочыць.
ЗАМАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй; рнуўшы на каго-, што-н. увагу, запомніць,
ЗАМАРЎДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзіц-цаваны; зак. 1. што. Зрабіць нерухомым, запісаць. || прым. замегачны, -ая, -ае (да 3
ца; зак. Стаць больш марудным. Рух цягніка устойлівым (прывязаўшы, прыбіўшы i пад.). знач.).^
замарудзіўся. || незак. зжмаруджвацці, -аецца. 3. канат. 3. дэталь на станку. 2. перан., што. ЗАМЁТНЫ, -ая, -ае (разм.)- Такі, якога
ЗАМАРЎДЗІЦЬ, -уджу, -удзіш, -удзіць; Зрабіць трывалым, устойлівым. 3. веды. 3. да- можна заўважыць, убачыць. 3. след удару. |
-уджаны; зак. 1. што. Зрабіць больш паволь- сягненні. 3. што. Апрацаваць замацавальнікам наз. зяметшсць, -і, ж.
ным, марудным. 3. крок. 2. што. Маруднымі (спец.). 3. фотаздымак. 4. каго-што за кім- ЗАМЁЦІЦЬ, -мечу, -меціш, -меціць; -медзеяннямі затрымаць што-н., з'яўленне чым. Забяспечыць чые-н. правы, уладу на чаны; зак. (разм.). 1. каго-што i ca злуч.
чаго-н. Надта з. выкананне пастановы. 3. безкаго-, што-н., устанавіць якія-н. абавязкі. 3. «што», «як». Убачьшь, угледзець. 3. удалечыні
дап., з інф. або з чым. Затрымацца, пры- зямлю за сялянамі. 3. за групай кансультанта.
агеньнык. 3., што слухачы стаміліся. 2. кагопазніцца. Знаёмы не замарудзіў прынесці кнігу.|| незак. замацоўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. зашто. Адзначыць у памяці, запомніць, па3. з адказам на пісьмо. || незак. замаруджвжць, мацоўваяве, -я, н. || наз. зжмішшанне, -я, н. || меціць, прымеціць. 3. падазронага чалавека. 3.
-аю, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.).
прым. замацшлыш, -ая, -ае (да 3 i 4 знач). дарогу ў лесе.
ЗАМАРЫНАВАЦЬ гл. марынаваць.
ЗАМЕЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Завіруха, мяцеЗАМАЧЬІЦЬ гл. мачыць.
ЗАМАРЬІЦЦА* -маруся, -морышся, -моЗАМАШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. ліца або снег, які вецср пераганяе па зямлі.
рыцца; зак. Стаміцца, знясілііша. || незак. (разм. неадабр.)- Манера дзейнічаць, звычка,
На дварэ круціла з. Па дарозе слалася з.
зжморвжцца, -аюся, -асшся, -аецца.
ЗАМЁШВАЦЦА гл. замяшацца.
нораў. Барскія замашкі. Купецкія замашкі.
ЗАМАРЫЦЬ га. марыць.
ЗАМЁШВАЦЬ гл. замясіць / замяшаць.
ЗАМГЛЁЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты імглой, заЗАМАСШРАВАЦЦА, -ЦЬ гл. маскіраваць.
туманены. Замглелае неба.
ЗАМЁРЗЛЫ i ЗАМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. 1. ЗаЗАМАСЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак.
1
ЗАМГЛІЦЬ , 1 i 2 ас. не ўжыв., -лшь; зак. цвярдзелы ад холаду; пакрыты ледзяной кор1. Залэцкацца маслам, чым-н. тлустым. 2. (/
кай. Замёрзлая гразь. Замерзлыя вокны. ЗамёрПакрыць імглой, затуманіць. 3. неба.
/ 2 ас. не ўжыв.), перан. Пачаць маслііша,
ЗАМГЛІЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -л'іць; зак. злыя пальцы (моцна азяблыя). 2. Які загінуў,
заблішчаць. Воны замасліліся. || незак.
памёр ад холаду. 3. чалавек.
Пачаць імгліць.
замаслівацці, -аюся, -аешся, -асцца.
ЗАМШАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выклікае
ЗАМЁЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца за
ЗАМАСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каго-што. Запэцкаць маслам, чым-н. мяжой, іншаземны, зарубежны. Замежныя або выражае замілаванне. Замілавальнае дзіця.
тлустым. 3. кнігу. 3. вопратку. Ц незак. дзяржавы. 2. Які адносіцца да іншай дзяр- Замілавальная ўхмылка. || наз. заміійшальнясць,
жавы. Замежныя тавары. Замежная мова. За--і, ж.
замясліваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМІЛАВАННЕ, -я, н. Пачуццё пяшчогы
межная камандзіроўка (за мяжу, за граніцу).
ЗАМАСІЦЦЬ гл. масціць.
ЗАМАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. 3. Які мае адносіны да знешняй палітыкі. да каго-, чаго-н., любаванне кім-, чым-н.
Сяёзы замілавання. Прыйсці ў з.
1. (1 i 2 ас. не ўжыв). Закруцііша, абматацца Міністэрства замежных спраў.
ЗАМІЛАВЛЦЦА, -луюся, -луешся, -луецвакол чаго-н. Пуга заматалася за аглоблю. 2. 3AMĆHA, -ы, мн. -ы, -мен, ж. 1. гл. заСтаміцца, знясілець ад клопатаў, работы мяніць. 2. Той, хто (або тое, што) замяняе ца; -луйся; зак. Прыйсці ў замілаванне. || незак. замілоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
(разм.). | незак. замотвацці, -аюся, -аешся, каго-, што-н. Знайсці сабе замену.
ЗАМІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
ЗАМЁННШ, -а, мн. -і, -аў, м Матэрыял,
-аецца.
ЗАМАТАЦЬ1, -аю, -асш, -ае; -аны; зак. 1. выраб i пад., які па якіх-н. уласцівасцях можа -лаваны; зак., каго (што). Прывесці ў замілаванне. Дзяўчынка замілавала нас сваёй ласкашто. Матаючы, закруціць вакол чаго-н. 2. замяніць іншы. 3. каляровых металаў.
ЗАМЁННЫ, -ая, -ае. Такі, які можа быць васцю. || незак. зжмілоўіаць, -аю, -аеш, -ае.
каго (што). Стаміць, знясіліць работай, клоЗАМІНАЦЬ 2/і. замяць.
лёгка заменены другім. Заменная дэталь. Запатамі i пад. (разм^).
ЗАМШІРАВАЦЬ 2/і. мініравадь.
ЗАМАТАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак., чым менныя страты.
1
ЗАМІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЗАМЁНЬВАЦЬ гл. замяніць.
(разм.). Пачаць матаць . 3. галавой.
ЗАМЁРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., (разм.). 1. Заірымка, перашкода. 3. ў руху паЗАМАТРЫЦАВАЦЬ гл. матрыцаваць.
што (спец.). Зрабіць замер. 3. выпрацоўку. \\ яздоў. 2. Перапынак пры маўленні. Гаварыць з
ЗАМАЎКАЦЬ гл. замоўкнуць.
незак. замерваць, -аю, -асш, -ае / замяраць, замінкамі.
ЗАМАЎЛЙЦЬ гл. замовіць.
1
ЗАМІНЎЛЫ, -ая, -ае (разм). Які папяЗАМАЎЧАЦЬ , -чу, -чыш, -чыць; -чым, -аю, -аеш, -ас. || наз. замер, -у, мн. -ы, -аў, м.
рэднічае мінуламу. 3. год.
ЗАМЁРЗЛЫ гл. замёрзлы.
-чыце, -чаць; -чы; зак. (разм.). Замоўкнуць,
ЗАМГРАЦЬ гл. замерці.
ЗАМЁРЗНУЦЬ, -ну, -нсш, -не; замерз,
перастаць гаварыць, спяваць, крычаць i пад.
ЗАМПУСІЦЦА, -тушуся, -тусшіся, -тусіц-зла; -ні; зак. 1. Ператварыцца ў лёд або
Апавядальнік замаўчаў. Пісаў пісьмы, a цяпер
пакрьшца лёдам, ледзяной коркай. Вада ў вё- ца; -тусімся, -тусіцеся, -тусяцца; зак. Пачаць
нешта замаўчаў (перан.: перастаў пісаць).
2
мітусіцца.
ЗАМАЎЧАЦЬ , -чу, -чыш, -чыць; -чым, драх замерзла. Рэчка замерзла. Вокны замерзлі.
ЗАМКАВЫ гл. замак.
-чьше, -чаць; -чы; зак., што (разм.). Наўмы- 2. Загінуць ад холаду або моцна азябнуць. 3.
сным маўчаннем скрыць, не даць даведацца у полі. Пасажыры замерзлі. || незак. зжмярзаць, ЗАМКНЁНЫ, -ая, -ае. 1. Адасоблены,
пра што-н. 3. непрыемны інцыдэнт. Нельга з.-аю, -аеш, -ае; наз. зжмярзжнне, -я, н. Пункт адлучаны ад грамадства; заняты сваімі вузкімі
інтарэсамі. Замкнёнае асяроддзе. 2. Некампаімя вялікага вучонага. \\ незак. замоўчмць, -аю,замярзання.
ЗАМЁРЦІ, -мру, -мрэш, -мрэ; -мром, нейскі, скрытны. 3. характар. 3. чалавек. |
-аеш, -ае; наз. замоўчвшше, -я, н. 3. недахо-мраце, -мруць; замёр, -мерла; -мры; зак. 1. наз. замжвёшсць, -і, ж.
паў.
Стаць нерухомым, перастаць рухацца, дыЗАМЮТЎТЫ, -ая, -ае. Toe, што i замкнёЗАМАХНЎЦЦА, t -нуся, -нешся, -нецца;
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. чым на хаць. 3. ад страху. Ад нечаканасці замерла сэр-ны. || наз. замжнутасць, -і, ж.
каго i без дап. Узмахам падняш» руку (для на- ца. Сдовы замерлі на губах. 2. (7 i 2 ас. не
ЗАМКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
нясення ўдару). 3. палкай. 2. перан., на што. ўжые), перан. Заціхаючы, спыніцца. Стук -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1.
Намсрыцца зрабіць што-н. вялікае, склада- капытоў замёр у далечьші. К ночы рух на Зачыніцца (гтра замок) або зачыніцца на занае, значнае або атрымаць што-н.; зрабіць вуліцах замёр. || незак. зжміраць, -аю, -аеш, мок, ключ. Замок замкнуўся. 3. ў пакоі. 2. (7 /
спробу незаконна захапіць што-н. 3. на новую -ае. || наз. зтміржнве, -я, н. 3 заміраннем сэрца 2 ас. не ўжыв.). Злучыцца канцамі. Ланцуг
тэму. 3. на чужое добро. || незак. з т і х м н т , (надта хвалюючыся ад чакання чаго-н.)злектраправодкі замкнуўся. Круг замккуўся
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. зжмахвашіе, -я,
(перан.: усё вытлумачылася, стала на свае меЗАМЁС гл. замясіць.
н. i замжх, -у, м.
ЗАМЁСТ, прыназ. з Р. Узамен каго-, сцы). 3. перан., у што, у чым i без дап. АдаЗАМАЦАВАЛЬНІК, -у, м. Хімічны састаў чаго-н. Узяць адну кнігу з. другой. Пайду на собіцца, перастаўшы мець зносіны з іншымі.
3. ў сабе. 3. ў сваёй праблеме. || незак. замыдля замацавання чаго-н. (налр., фотаздымкаў дзяжурства з. цябе я.
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ЗАМУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -рус; -руй;
каццд, -аюся, -аешся, -аецца; наз. зжмыканне,
-раваны; зак., каго-што. Пасадзіць каго-н.,
-я, н. Кароткае з. (спец.).
ЗАМ&НЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, схаваць што-н. у чьш-н., наглуха заклаўшы
-нуць; -ш; -нёны / -нуты; зак. 1. што. муроўкай. 3. золата ў сцяне. || незак. зшуЗачыніць на замок, на ключ. 3. дзверы. 3. роўвадь, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМЯТАЦЬ гл. замесці.
ЗАМЎРЗАНЫ, -ая, -ас (разм.). Брудны,
хату. 2. каго-што. Памясціць куды-н.,
ЗАМЙЦЬ, t -мну, -мнеш, -мне; -мнём,
зачыніўшы на замок. 3. ката ў каморы. 3. па- неахайны. 3. твар.
-мняце, -мнуць; -мш; -мяты; зак., што
ЗАМЎРЗАЦЦА, -ЦЬ гл. мурзацца, -ць.
перы ў скрынку. 3. што. Злучыць канцы,
крайнія часгкі чаго-н. 3. электрычны ланірг.
ЗАМУХРЬІПІКА, -і, ДМ -У, Т -ам, м.; ДМ (разм.). Спыніць, наўмысна не даць ходу. 3.
3. кола акружэння. || незак. замыкаць, -аю, -шцы, Т -ай (-аю) ж., мн. -і, -шак (разм. па- размову. 3. справу. \\ незак. зімшаць, -аю,
-аеш, -ае. || прым. замыкальны, -ая, -ае (да 3 гард.). Пра нсахайнага, непрыгляднага чала- -аеш, -ае.
ЗАМЯШАННЕ, -я, н. Раптоўнае парушэнзнач.; спец.). Замыкальныя мускулы (у малю- века.
не парадку, збянтэжанасць, разгубленасць.
ска).
ЗАМУЦІЦЦА, -ЦЬ гл. муцііша, -ць.
Прыйсці ў з. Унесці з. у шэрагі ворага.
ЗАМЛЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Анямелы,
ЗАМЎЧЫЦЦАг/і мучыцца.
ЗАМЯШАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
адзеравянелы. Замлелыя ногі. 2. Млявы, расЗАМЎЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чьшь; -чаны;
слаблены (пра стан чалавека). Замлелая зак., каго (штпо). 1. гл. мучыць. 2. Мучэннямі зак. 1. Ублытацца ў што-н., мець дачыненне
чаго-н. (заганнага, непрыемнага). 3. ў
дзяўчынка. \\ наз. замлеласць, -і, ж.
закатаваць, давесці да CMq>ui. 3. у засценку. || да
непрыемную гісторыю. 2. Загубіцца сярод нанезак. замучшшь, -аю, -асш, -ас.
ЗАМЛЁЦЬ гл. млець.
роду. 3. ў натоўпе. || незак. здмешвацца,
ЗАМЧАЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАМНОГА, прысл. (разм.)- Мнагавата, за-чымся, -чыцсся, -чаіша; -чыся; зак. Toe,
надта многа, болыіі, чым трэба.
ЗАМЯШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; замешаны;
3AMÓBA, -ы, мн. -ы, -моў, ж. Паводле за- што i замчаць (у 2 знач.).
зак. 1. што i каму. Прыгатавадь корм, мешаЗАМЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чьпд»; -чым, -чы- нку жывёле. 3. свінням. 2. каго (што) у што.
бабонных уяўленняў: магічныя словы, якія
валодаюць чароўнай або гаючай сілай. 3. ад це, -чаць; -чы; зак. 1. каго-ішпо. Хутка, Уцягнуць у якую-н. непрыемную справу. 3. у
хваробы. || прым. замоўны, -ая, -ае. Замоўныя імкліва завезці, даставіць куды-н. 2. Хутка непрыемную гісторыю. || незак. замешваць,
ідучы, едучы, апынуцца дзе-н. Мы туды хут- -аю, -аеш, -ае.
сяовы.
ЗАМОВПДЬ, -моўлю, -мовіш, -мовіць; ка замчым на веласіпедах.
ЗАМЯШчАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
ЗАМША, -ы, ж. Вырабленая мяккая i тон- замясціць. 2. каго (што). Часова выконваць
-моўлены; зак., каго-што. 1. Пахадайнічаць
(за каго-, што-н.). 3. слова. 2. Аказаць уздзе- кая ворсавая скура з аксамітнай паверхняй. || чые-н. абавязкі. 3. загадчыка.
янне замовай. || незак. замаўляць, -яю, -яеш, прым. замшявы, -ая, -ае.
ЗАНАВА, прыся. Toe, што i нанава.
ЗАМШ^ЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты мохам. 3.
-яс.
ЗАНАДТА, прыаі. Залішне, празмерна,
камень.
||
наз.
замшэлісцц
-і,
ж.
ЗАМОЖНЫ, -ая, -ае. Матэрыяльна добра
звьші яхой-н. мяжы. Нешта ты стаў з. смеЗАМШЗЦЬ,
1
i
2
ас.
не
ўжьш.,
-эе;
зак.
забяспечаны, багаты. Заможнае жыццё. \\ наз.
лым. 3. знізіць патрабаванні.
Пакрыцца мохам. Страха замшэла.
заможнасць, -і, ж.
ЗАНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гя. зона. 2. РазЗАМЫКАЛЫШ
2/і.
замкнуць.
3AMÓK, -мка, мн. -мю, -мкоў, м. 1. Прымешчаны ў яхой-н. зоне, мясцовасці або
ЗАМЫКАННЕ,
ЗАМЫКАЦЦА
гл.
замстасаванне для запірання чаго-н. на ключ.
ўласцівы ёй. Занальная флора.
Дзвярны з. Заперці дзверы на з. За сямю (дзе- кнуцца.
ЗАНАРАВІЦЦА, -раўлюся, -ровішся, -роЗАМЫКАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
незак.
1.
гл.
сяццю) замкамі (перан.: старанна схаваны).
віцца; -занаравіўся, -вілася; зак. Занатурыцзамкнуць.
2.
што.
Знаходзііша
ў
канцы
На замку (запёрта). Граніца на замку (перан.:
ца, уперціся. Конь занаравіўся, не хоча ісці
надзейна абаронена). 2. Затвор агнястрэльнай чато-н., заключаючы сабой. 3. шэсце.
ўброд.
ЗАМЬІЛІЦЦА,
1
i
2
ас.
не
ўжыв^
-іцца;
зброі. 3. гарматы. 3. Спосаб змадавання чаЗАНАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -носіцца;
стак драўляных канструкцый (спец.). 4. Верх- зак. Toe, што i узмылішіа. || незак. замшыац- зак. Забрудзііша ад доўгага нашэння. || незак.
няя злучальная частка аркі, скляпення ца, -аецца.
завошвжцца, -аецца.
ЗАМЬІЛІЦЬ1, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.
(спец.). {J прым. замковы, -ая, -ае (да 2, 3 i 4
ЗАНАСІЦЬ, -нашу, -носіш, -носіць; -ноToe, што i узмыліць. || незак. ІІУЫДЫІЦЬ, -аю, шаны; зак., што. Забрудзіць ад доўгай носкі.
знач.; спец.) / замочны, -ая, -ае (да 1 знач.)3.
сарочку. || незак. зшюпшаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; замок, -аеш, -ае.
ЗАМЬІЛІЦЬ2, -лю, -лші, -лшь; зак., што
ЗАНАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-кла; -ні; зак. 1. Стаць мокрым, намокнуць.
Сена замокла. Запалкі замоклі. 2. ( 7 / 2 ас. не (разм.)- Падтуліць, сцяць (пра губы). 3. губы. -таваны; зак., што i з дадан. сказам. Запісаць
што-н. для памяці або адзначыць у памяці. 3.
ўжыв.). Набрыняўшы ад вільгаці, перастаць || незак. тпідыйть, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМЬкЦЬ, -мыю, -мыеш, -мые; -мыты; пачутае ў запісной кніжцы. || незак. зацячы. Бочка замокла. || незак. замякаць, -ае.
зак., што. 1. Адмыць (забруджанае месца). 3. натоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМОЛЬВАЦЬ гл. замаліць.
ЗАНАТЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
3AMÓPAK, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. (разм.). пляму. 2. Сапсаваць, кепска мыючы, бялізну.
3. пляму. 3. саронку. 3. Занесці чым-н. Яму ў зак. Заўпарціцца, уперціся, праявіць свой ноКвалая, фізічна недаразвітая істота.
ЗАМОРСЮ, -ая, -ае (уст.). 1. Які зна- рэчцы замыла пяском. Ц незак. замываць, -аю, раў.
ЗАНАЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуй;
ходзіцца за морам, за іраніцай або прывезены -аеш, -ае.
ЗАМЯНІЦЬ, -мяню, -меніш, -мсніць; -ме- зак. Асгацца начаваць дзе-н. 3. у знаёмых.
адтуль. Заморскія краіны. 2. Пра гандаль: які
нены; зак., каго-што. 1. кім-чым. Узяць,
ЗАНДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
вядзецца з заграніцай. 3. гандаль.
скарыстаць, паставіць узамен другога. 3. са- незак., каго-што. 1. Даследаваць зоцдам (у 1
ЗАМОТВАЦЦА гл. заматацца.
кратара новым. 2. Заняць чыё-н. месца, стаўЗАМОТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што. шы раўнацэнным яму. Сястра замяніла яму знач.; спсц.). 2. перан. Папярэдне высвятляць
што-н. у каго-н. (кніжн.)- 0 Заядзіржваць
Toe, што i матадь1 (у 1 знач.).
памерлую маці. 3. З'явіцца на змену каму-, глебу (кніжн.) — тое, што i зандзіраваць (у 2
ЗАМОЎКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; замоўк, чаму-н. Песня заменіць сум. 4. Выпадкова ці знач.). || зак. пазаццзіраваць, -рую -руеш,
;
-кла; -ні; зак. Перастаць гаварыць (або пе- наўмысна ўзяць чужую рэч замест сваёй, пад- -руе; -руй ^да 2 знач.). || наз. зандзіраванве,
рапісвацца) з кім-н.; заціхнуць. Гаварыў-гава- мяніць. 3. галошы. | незак. заменьваць, -аю, -я, н. i ццдаж, -у, м. Зандзіраванне раны. Занрыў i раптам замоук. Кулямёт замоўк. || незак.-аеш, -ас. | наз. замена, -ы, мн. -ы, -мен, ж.
даж глебы. Зандаж печані.
замаўкаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМЯРАЦЬ гл. замераць.
ЗАНЕПАДАЦЬ гл. заняпасці.
ЗАМОЎЧВАННЕ, -ВАЦЬ гл. замаўчаць2.
ЗАМЯРЗАННЕ, -АіД> гл. замерзнуць.
ЗАНЕПАКОЕНЫ, -ая, -ае. Устрывожаны,
3AMÓ4BAHHE, 3AMÓ4KA гл. мачыць.
ЗАМЯСІЦЬ, -мяшу, -месіш, -месіць; -ме- неспакойны. || наз. занепакоенасць, -і, ж.
ЗАМУЖ. 1. прысл. У выразах: пайсці шаны; зак., што. Прыгатаваць, змешваючы
ЗАНЕПАКОІЦЦА, -коюся, -коішся, -коіц(выйсці, зайсці) замуж за каго — стаць якое-н. сыпкае рэчыва з вадкасцю i разміна- ца; зак. Пачаць непакоіцца.
чыёй-н. жонкай; выдаць (адцаць) замуж за ючы ддя атрымання вязкай масы. 3. цеста. ||
ЗАНЕПАКОІЦЬ, -кою, -коіш, -коіць; -кокаго — садзсйнічаць уступленню ў шлюб незак. заментацц -аю, -аеш, -ае. | наз. замес, ены; зак. Пачаць непакоіць. 3. просьбамі i зажанчьпіы; браць (узяць) замуж — жанііша -у, м. (спец.).
явамі.
(ажаніцца) з кім-н. 2. зімуж, -у, м. Замужжа,
ЗАМЯСЦІЦЬ, -мяшчу, -месціш, -месшш»;
ЗАНЁСІЦ, -нясу, -нясеш, -нясе; -нясём,
шлюб. Няўдалы з. быў у яе.
-мешчаны; зак. 1. каго-што кім-чым. Паста- -несяце, -нясуць; -нёс, -несла; -нясі; -неЗАМУЖАМ, прысл. У шлюбе, у стане за- віць на чыё-н. месца, замяніць. На фізічна сены; зак. 1. каго-што. Несучы, даставіць
мужняй (пра жанчыну). 3. ёй жывецца добра. цяжкіх участках з. жаночы персанал куды-н. мімаходам, па дарозе. 3. кнігі ў бібліяЗАМЎЖЖА, -а, н. Уступленне жанчыны ў мужчынскім. 2. што. Заняць свабодную па- тэку. 2. каго-што. Закінуць, прымусіць алышлюб, знаходжанне ў шлюбе. Шчаслівае з.
саду, вакансію. 3. вакантныя адзінкі. || незак. нуцца дзе-н. вельмі далёка, накіраваць не
ЗАМЎЖНЯЯ, м. i н. не ўжыв. Якая зна- замяшчаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. замшпчэнне, туды, куды належыць. Лёс занёс майго таваходзіцца ў шлюбе, замужам. 3. жанчына.
-я, н. Конкурс на з. пасады загадчыка аддзела. рыша на Далёкі Усход. Куды гэта вас занесла?
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3. што. Падняць або, падняўшы, адвесці
ўбок. 3. канец бервяна. 3. руку для ўдару. 4.
каго-што. Запісаць, упісаць у што-н. 3. на
Дошку гонару. 3. чыю-н. думку ў пратакол. 5.
звычайна безас, што. Засыпаць, замесці. Дарогу занесла снегам. \\ незак. заносіць, -ношу,
-носіш, -носіць. || наз. заяос, -у, м. (да 5
знач.) i занясенне, -я, н. (да 3 i 4 знач). ||
прым. заносны, -ая, -ае (да 2 i 5 знач.).
ЗАНЁСЦІСЯ, -нясуся, -нясешся, -нясецца| -нясёмся, t -несяцеся, -нясуцца; занёсся,
-неслася; -няс'іся; зак. 1. Далёка заехаць, заляцець, забсгчы. Коні занесліся ў чыстае поле.
2. Далёка зайсці ў думках, марах. 3. думкамі ў
далёкія краіны. || незак. заносіцца, -ношуся,
-носішся, -носіцца.
ЗАНІЗЕЦЬ, -ніжу, -нізіш, -нізіць; -н'іжаны;
зак., што. Занадта знізіць, панізіць. 3. патрабаванні. 3. расцэнкі. | незак. зашжадь, -аю,
-аеш, -ае. || наз. заніжэнне, -я, н.
3AHÓC, -у, м. \. гл. занесці. 2. Намеценая
завірухай гурба, якая перагароджвае шлях.
Снежныя заносы.
ЗАНОШВАЦЦА, -ЦЬ гл. занасіцца, -ць.
ЗАНУДЗШДА, -джуся, -дз'ішся, -дзшца;
-дз'імся, -дзіцеся, -дзяцца; зак., па кім-чым i
без дап. Засумаваць, замаркоціцца. 3. па родным доме.
ЗАНЎДЗІЦЬ, -іць; безас; зак., каго. Пачаць нудзіць. 3 самага ранку яго занудзіда.
ЗАНУМАРАВАЦЬ гл. нумараваць.
ЗАНЬІЦЬ, -ныю, -ныеш, -ные; зак. Пачаць ныць. Нешта сэрца заныла.
ЗАНЯВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каго-што. Пазбавіць волі, незалежнасці,
поўнасцю падпарадкаваць сабе. || незак. занявольваць, -аю, -аеш, -ае; наз. зжноольмшне,
-я, н. I наз. зановоленне, -я, н.
ЗАНЯВОЛЬНШ, -а, мн. -і, -аў, м Той, хто
заняволіў або занявольвае каго-н. | ж. занявольніцд, -ы, мн. -ы, -ніц. 1 прым. занявольніцкі, -ая, -ае.
ЗАНЯДБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Перастаць дбаць пра каго-, што-н.,
пакінуць каго-, што-н. без догляду, увагі. 3.
гаспадарку.
ЗАНЯДЎЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Стаць
хворым, нядужым, захварэць. || незак. занядужваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАНЯМЁЦЬ гл. нямець.
ЗАНЯПАД, -у, ДМ -дзе, м. Упадак, стан
аслаблення дзейнасці, змяншэння актыўнасці. 3. эканомікі. Гаспадарка прыйшла ў з.
Адчуць стомленасць i з.
ЗАНЯПАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які прыйшоў ва
ўпадак, збяднелы. Заняпалая ў мінулым гаспадарка. 2. Хваравіты, слабы здароўем. Заняпалач старая. || наз. зашшілжсць, -і, ж.
ЗДНЯПАСЦІ* -непаду, -непадзсш, -непадзе; -непадзём, -непадзяцс, -непадуць; -непадзі; зак. Прыйсці ў заНяпад. Гаспадарка заняпала. Хлопнык змалку заняпаў. 3. здароўем. ||
незак. зкнепадіць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАНЯСЁННЕ гл. занесці.
ЗАНЙТАК, -тку, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. Toe,
чым хто-н. заняты, справа, праца. Род заняткаў. 2. мн. Вучэбныя гадзіны (урокі, лекцыі), a таксама наогул час вучэння. У школе
пачаліся заняткі. Семінарскія заняткі.
ЗАНЙТАСЦЬ, -і, ж. Наяўнасць работы, забяспечанасць працай. Вялікая з. Паказчык занятасці рабочых.
ЗАНЯТЫ, -ая, -ае. Які мае многа работы,
спраў. 3. чалавек.
ЗАНЙЦЦА1, займуся, зоймешся, зоймецца;
займіся; зак. 1. чым. Пачаць што-н. рабіць,

прыступіць да якога-н. занятку. 3. спортам.
2. кім-чым. Накіраваць сваю ўвагу на каго-,
што-н., праявіць цікавасць да каго-, чаго-н.
3. хворым. 3. сабой (пачаць клапаціцца пра
сваю знешнасць, здароўе). 3. з кім. Даламагчы каму-н. у вучобе, занятках. 3. з адстаючымі вучнямі. || незак. займацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 2 i 3 знач.).
ЗАНЙЦЦА 2 , 1 i 2 ас. не ўжыв., зоймецца;
зак. Пачадь гарэць, разгарацца; наступіць,
пачацца (пра раніцу, зару). Гэта хата занялася ад суседняй. Пажар заняўся з канца вёскі.
Занялося^ на раніцу. Заняўся золак. || зак. займаццж, -аецца.
ЗАНЙЦЬ, займу, зоймеш, зойме; займі;
заняты; зак. 1. што. Залоўніць сабой якую-н.
прастору, прамежак часу. Кнігі занялі ўсю паліцу. Гэта работа зойме ў нас дні два. 2. што.
Размясціцца дзе-н.; уступіць куды-н., авалодаўшы чым-н. 3. месца Ў вагоне. 3. кватэру.
Полк штурмам заняў варожы гарнізон. 3. крэпасць. 3. перан., каго (што). Зацікавіць, цалкам захапіць. Мяне заняла гэта работа. 4.
каго (што). Даць работу, занятак каму-н. 3.
на ўроку ўсіх вучняў. 3. гасцей размовамі. 5.
што. У спалуч. з некаторымі наз.: заняць пасаду. 3. вакансію. 3. месца малодшага навуковага супрацоўніка. 3. кафедру ў інстытуце (г.
зн. месца загадчыка кафедры). б. каго-што.
Захаліць, збіраючы ў адно месца i гонячы
куды-н. (пра жывёлу). 3. статак i гнаць дадому. 7. што. Распачаць. 3. шырокі пракос. 0
Дух зжняло (разм.) — стала цяжка дыхаць ад
чаго-н. (хвалявання, хуткага руху i пад.)Мову зжняло каму — страціў здольнасць гаварыць. || незак. зжймаць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2,
3, 4, 5 i 7 знач.) || наз. зяняцце, -я, н. (да 2 i
4 знач).
ЗАОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па
заалогіі.
ЗАПАВВДЗЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Выслоўе,
якое
ўірымлівае
рэлігійна-маральнае
прадпісанне. Евангельская з. 2. Правіла, палажэнне, якое служыць кіруючым указаннем
для каго-, чаго-н. (высок.)- Першая з. (самае
непарушнае правіла).
ЗАПАВЁДНІК, -а, мн. -і, -аў, м Запаведнае месца, дзе зберагаюцца i захоўваюцца
рэдкія i каштоўныя расліны, жывёлы, унікальныя ўчасткі прыроды, культурныя каштоўнасці i пад. Бярэзінскі з. Бабровы з.
ЗАПАВЁДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
пад аховай, недатыкальны. Запаведныя лясы.
ЗАПАВЁТ, -у, М -веце, мн. -ы, -аў, м. (высок.). Наказ, парады паслядоўнікам, нашчадкам. 3. бацькі сыну.
ЗАПАВЁТНЫ, -ая, -ае. 1. Дарагі для
каго-н., задушэўны. Запаветная мара. Запаветныя думкі. 2. Які па-асабліваму цэніцца,
старанна аберагаецца. 3. куточак. 3. manicMan. 3. Звязаны з наказам, тайнай умовай.
Запаветнае слова. \\ наз. залаветшсць, -і, ж.
(да 1 знач.).
ЗАПАВОЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца;
зак. Зрабіць больш павольным. Рух запаваліуся. Рост раслін запаволіўся. || незак. запавлпмііцці, -аецца.
ЗАПАВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., што. Зрабіць больш павольным. 3. бег.
Машына запаооліла ход. || незак. зіпіводыіць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАПАДАЦЬ гл. запасці.
ЗАПАДОЗРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; зак. 1. каго (што) у чым. Пачаць падазраваць у чым-н. заганным. 3. каго-н. у падслухоўванні. 2. што. Пачаць далускаць існаванне
чаго-н. непажаданага. 3. нядобрае. | незак. запідозрываць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПАЕЧНЫ гл. запаяць.

ЗАПАЗНЁЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i запознены. I наз. зашзнеласць, -і, ж.
ЗАПАЗНІЦЦА, -пазнюся, -познішся, -позніцца; зак. 1. Прыбыць пазней, чым трэба,
або наступіць са спазненнем. Поезд запазніўся. Вясна запазнілася. 2. Затрымаўшыся,
прабыць дзе-н. да позняй пары. 3. на рабоце.
3. з чым, з інф. i без дап. Зацягнуць выкананне чаго-н., зрабіць што-н. пазней, чым трэба.
3. з сяўбой.
ЗАПАЗЬІЧАНАСЦЬ, -і, ж. Наяўнасць даўгоў, нявыкананых абавязацельстваў. Ліквідаваць з.
ЗАПАЗЫЧАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Запазычаная з'ява, прадмет, слова. Іншамоўныя запазычанні.
ЗАПАЗЬІЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., што. Узяць, пераняць, засвоіць. 3. слова.
3. ідэю. || незак. залжзычвадь, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. залазычвашіе, -я, н.
ЗАПАЙВАННЕ,
-ВАЦЬ,
ЗАПАЙКА,
ЗАПАЙНЫ гл. запаяць.
ЗАПАКАВАЦЬ гл. пакаваць.
ЗАПАКОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
што. Toe, што i пакаваць. 3. рэчы.
ЗАПАЛ, -a i -у, м. 1. -а, мн. -ы, -аў. Прыстасаванне i сродак для залальвання выбуховага рэчыва. 2. -у, перан. Гарачнасць, парыў.
Астыў з. Гаварыць з запалам. \\ прым.
зішшыш, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЗАПАЛАВЁЛЫ, -ая, -ае. Злёгку пажаўцелы. Запалавелае жыта.
ЗАПАЛАВЁЦЬ гл. палавець.
ЗАПАЛАНІЦЬ, -ланю, -лбніш, -лоніць;
-лонены; зак. 1. каго-што. Узядь у палон;
скарьшь, пазбавіць незалежнасці. 3. народ. 3.
сэрца дзяўчыны (перан.). 2. што. Заняць, запоўніць сабой якую-н. прастору. Натоўп запаланіў увесь двор. Трывога запаланіла ўсё нутпро (перан.). || незак. запжлжняць, -яю, -яеш,
-яе.
ЗАПАЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць
палаць1.
ЗАПАЛЁННЕ, -я, н. Хваробны прадзс, які
суправаджаецца павышэннем тэмпературы,
прыпухласцю i пачырваненнем хворай часткі
цела. 3. лёгкіх. 3. cycmaea. \\ прым. запаленчы,
-ая, -ае. 3. працэс.
ЗАПАЛЁНЫ, -ая, -ае. У стане запалення,
прыпухлы, пачырванелы. 3. ўчастак цела. Запалёныя вочы. \\ наз. запалёшсць, -і, ж.
ЗАПАЛІЦЦА, -алюся, -алішся, -аліцца;
зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Успыхнуць, загарэцца. На дварэ запаліліся ліхтары. 2. (J i 2
ас. не ўжыв.). Зрабіцца запалёным. Горла запалілася. 3. перан., чым i без дап. Аказацца
ахопленым моцным пачуццём, імкненнем i
пад. 3. гневам. || незак. чіпвдыііцца, -аюся,
-аешся, -аецца / зтпжляццд, -яецца (да 2
знач.).
ЗАПАЛІЦЬ, -алю, -аліш, -аліць; -алены;
зак. 1. што. Прымусіць гарэць, загарэцца. 3.
лямпу. 2. у чым. Падпаліць паліва (у печы). 3.
у печы. 3. перан., каго-што. Узбудзіць, натхніць (высок.). 3. слухачоў прамовай. 3. цікавасць да чаго-н. Ц^ незак. чіпіпынць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. чіпілыйтне, -я, н. (паводле 1
знач.)ЗАПАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
Тонкая драўляная палачка з лёгка загаральнай галоўкай для здабывання агню. Чыркнуць
запалкай. || прым. запалжавы, -ая, -ае / запалічны, -ая, -ае. Запалкавая (запалачная) фабрыка.
ЗАПАЛОХАНЫ, -ая, -ас. Баязлівы, палахлівы ад пастаянных пагроз, пакаранняў. 3.
кот. 3. выгляд. | наз. запалохжшсць, -і, ж.
ЗАПАЛОХАЦЬ, -аю, -асш, -ае; -аны; зак.,
каго (што). Пастаяннымі пагрозамі зрабіць
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палахлівым, нясмелым. 3. дзіця. || незак. за- распарыць (пра сухі корм). 3. мякіну. || незак.
зашрваць, -аю, -аеш, -ае. | наз. зашірванве,
шюхваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПАЛЫ, -ая, -ае. Які запаў, пагаыбіўся -я, н. (да 3 знач.) / зшаркя, -і, ДМ -рцы, ж.
ўнуір, упалы. Запалыя грудзі. | наз. загаласць, (да 3 знач.); || прым. зжпжржчны, -ая, -ае (да 3
знач.) /' запарны, -ая, -ае (да 3 знач.)-і, ж.
ЗАПАШНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
ЗАПАС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Toe, што наЗАПАЛЬВАННЕ, -я, н. 1. гл. запаліць. 2.
Прысгасаванне, якім выклікаецца загаранне запашана, сабрана для чаго-н.; тое, што Прылада для ўзворвання глебы на невялікую
паліва ў рухавіках унутранага згарання маецца для скарыстання. Харчовыя запасы. глыбіню або для засыпання зерня.
ЗАПАЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
(спец.). Праверыць сістэму запальвання. Уклю- Запасы паліва. Непарушны з. 3. ведаў (перан.).
У з. або на з. (на выпадак, калі спатрэбіцца). што. Залатаць, паправіць паяннем. 3. дзірку.
чыць з.
У нас яшчэ ёсць многа часу ў запасе (маецца ў 3. кацгл. \ незак. апжйваць, -аю, -аеш, -ае. ||
ЗАПАЛЬВАЦЦА, -ЦЬ гл. запаліцца, -ш>.
ЗАПАЛЫНК, -а, мн. -і, -аў, м Toe, што i нашым распараджэнні). 2. Загнуты за шво наз. запайванне^ -я, н. i запайжж, -іу> ДМ -йцы,
лішак тканіны, які пакідаюць на выпадак, ж. || прым. запайны, -ая, -ае / зншечны, -ая,
запал (у 1 знач.).
ЗАПАЛЫЙЦА, -ы, мн. -ы, -шц, ж. i ЗА- калі спатрэбіцца павялічыць у шырыню або -ае.
ЗАПЕЛЕНГАВАЦЬ гл. пеленгаваць.
ПАЛЬНІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. даўжыню якую-н. частку адзення. Сукенка з
ЗАПЁНШДА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; зак.
Кішэнны прыбор, які ўжываецца замест запа- запасам. 3. Катэгорыя грамадзян, якія
прайшлі вайсковую службу i прызываюцца Пакрыцца пенай. Варэнне запенілася. || незак.
лак для здабывання агню.
ЗАПАЛЬНЫ, -ая, -ас. 1. Прызначаецца зноў у войска ў выпадку неабходнасці. Пера- запеньвацц», -аецца.
ЗАПЁНЕЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак.,
для запальвання. Запальная бомба. 2. перан. весці ў з. Прызваць з. || прым. зшшсны, -ая, -ое
Хвалюючы, які робіць вялікае ўражанне. 3. (да 1 i 3 знач.). 3. выхад. 3. ігрок. 3. полк. што. Пакрыць пенай, успеніць. 3. ваду. \\ незак. запеньваць, -аю, -аеш, -ае.
залік. Запальныя словы. || наз. загалышсць, -і, Прызыу запасных (наз.).
ЗАПЁРЦІ» -пру, -прэш, -прэ; -пром, -праЗАПАСІЦЬ, -ашу, -асіш, -асіць; незак.,
ж.
ЗАПАЛЬЧЫВЫ, -ая, -ае. 1. Які лёгка ўз- што. Прыгатаўляць на будучае, рабіць запас. це, -пруць; -пёр, -перла; -пры; -пёрты; зак. 1.
што. Зачьшіць (на замок, засаўку i пад.) або
буджаецца, прыходзіць у раздражненне, гнеў. 3. сена на зіму.
ЗАПАСКЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; замкнуць (у 1 знач.). 3. дзверы на ключ. 2.
3. чалавек. 2. Поўны раздражнення, гнсву.
каго-што.
Змясціць куды-н., зачыніўшы на
Запальчывыя спрэчкі. | наз. зшльчывасць, -і, -джаны; зак., што (разм.)- Забрудзіць
адкідамі, нечыстотамі. | незак. зжшісжуджваць, замок. 3. парасят у хлеўчуку. 3. варожы флот
ж.
(перан.: акружыць, пазбавіўшы выхаду,
ЗАПАЛЙРНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца за -аю, -аеш, -ае.
ЗАПАСЛІВЫ, -ая, -ае. Які прадбачліва магчымасці рухацца). 3. Хутка даставіць, даПалярным кругам. 3. горад.
робіць запас чаго-н. 3. гаспадар. || наз. зашс- мчаць куды-н. або ўсунуць, упакаваць
ЗАПАЛАЦЦА гл. запалііша.
куды-н., у што-н. (разм.). Гэты рысак мігам
ЗАПАМШАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які запаміна- лівасць, -і, ж.
ЗАПАСНЖ, -а, мн. -і, -аў, м. Музейнае вас туды запсэ. Куды ты запёр гэту скрынку?
ецца, надоўга засгаецца ў памяці. 3. вобраз. |
|| незак. зашржць, -аю, -аеш, -ае.
сховішча.
ЗАПЁРЦІСЯ, -пруся, -прэшся, -прэцца;
ЗАПАСНІК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). ВаЗ А П А М Ш А Н Н Е / -ІВДА, -ЦЬ г/і. заеннаабавязаны запасу, a таксама саддат запа- -промся, -працеся, -пруцца; -пёрся, -перлася;
помніцца, -ш>.
-прыся; зак. 1. Заперці яхое-н. памяшканне,
ЗАПАМЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго- сной воінскай часці.
ЗАПАСІД, 1 i 2 ас. не ўжыв., -падзе; запаў, застаўшыся ў ім. 3. ў каморы. 2. ( 7 / 2 ас. не
што (разм.). Toe, што i запомніць.
ЗАПАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; -пала; зак. 1. Заваліцца куды-н., за што-н. ўжыв.). Зачыніцца, замкнуцца. Вароты заперзак. 1. над чым. Устанавіць сваю ўладу, пана- Кавалак мыла запаў за шафу. 2. Удацца ўнутр, ліся. || незак. залірацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАПЁЎ, -певу, мн. -певы, -певаў, м. 1. Паванне. Настаў такі час, калі бедната запана- стаць запалым. Вочы запалі. 3. перан. Глыбока
вала. 2. Пачаць бяздзейнае, панскае жьпшё. замацавацца, захавацца. Словы запалі ў душу. чатак песні. 2. Зачын у народнай паэзіі. ||
3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Настаць, устанавіцца. Што гэта запала табе ў галаву? || незак. зж- прым. зжпеўны, -ая, -ае.
ЗАПЁЦЬ, -пяю, -пяеш, -пяе; -пяём, -пеЗапанавала цішыня. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.)у пе- падацк, -ае.
ЗАПАСЦІСЯ, -суся, -сешся, -сецца; -сём- яце, -пяюць; -псў, -пела; -пей; зак. Пачаць
ран. Зрабіцца пануючым, пераважным. Уверся, -сяцеся, -суцца; запасся, -слася, -лося; пець. || незак. запявжць, -аю, -аеш, -ае.
шах запанавала задумлівая элегія.
ЗАПЁЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. Месца
ЗАПАНЁЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i распа- -с'іся; зак. Назапасіць для сябе чаго-н. 3. харчамі. 3. цярплівасцю (перан.: падрыхтавацца паміж сцяной i печчу.
нелы. || наз. зап&веласць, -і, ж.
ЗАПЁЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца за
ЗАПАНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Toe, што выцерпець што-н.)- || незак. зжшісаццж, -аюся,
печчу. 3. цвыркун.
-аешся, -аецца.
i распанець.
ЗАПЁЧЧА, -а, н. Toe, што i запечак.
ЗАПАТРАБАВАННЕ, -я, н. 1. ПатрабаванЗАПАНІБРАТА, прысл. (разм.). Як з роўЗАПІНАЦЦА1 гл. запнуцца.
ным, проста, бесішрымонна. Быць з кім-н. з. не афіцыйнага растлумачэння па якой-н.
ЗАПШАЦЦА2 гл. запяцца.
ЗАПАНШАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; справе. Даць з. ва ўстанову. 2. мн. Неабходнасць, паірэбы. Культурныя запатрабаванмі ЗАПШАЦЬ гл. запяць.
зак. Пачаць панікаваць, упасці ў паніку.
ЗАПШКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЗАПАР, прысл. (разм.)- Непасрэдна адзін за працоўных. O Дж зашгграбавашш — пра каадным, без пропуску. Пяць дзён з. ішоў рэспацдэнцыю, якая выдаецца на пошце па Засцежка, якая прасоўваецца ў манжэт сапатрабаванню
адрасата.
рочкі.
дождж.
t ЗАПАТРАБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -баЗАПІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЗАПАРОЖАЦ, -жца, мн. -жцы, -жцаў, м.
ваны;
-буй;
зак.,
каго-шмо
(афіц.).
1.
ПатраЗамінка, затрымка ў гаворцы, выкліканая
Казак з Запарожскай Сечы — украінскага кабаваць
прад'яўлення,
прысылкі
чаго-н.
3.
цяжкасцю ў падборы слоў, у вымаўленні. Адзацкага войска 16—18 ст.
ЗАПАРУШЬІЦЬ, -ушу, -ушыш, -ушыць; выпіску з пратакола пасяджэння. 2. Выклікаць казаць урок без запінкі (гладка, бойка).
куды-н.
3.
сведкаў.
3.
Прад'явіць
патрабаванЗАПІРАЦЦА, -ЦЬ гл. заперціся, заперці.
-ушаны; зак., што. 1. Забрудзіць, пашкодзіць
ЗАПІС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гя. запісаць. 2.
чым-н., што трапіла ў сярэдзіну. 3. вока. Вока не на выдачу чаго-н. 3. багаж.
ЗАПАТЭНТАВАЦЬ
гл.
патэнтаваць.
Toe, што запісана. Блакнот з запісамі. 3. Дане запарушыць каму (пра ціхага, бяскрыўднага
ЗАПАЎЗЦІ,
-зу,
,-зеш,
-зе;
-зём,
-зяце,
кумент, акт (уст.). Даравальны з.
чалавека; разм). 2. Прысыпаць, зацерушыць.
Снег запарушыў зямлю. | незак. зашфушмць, -зуць; залоўз, -паўзла, -ло; -зі; зак. 1. ЗабрадЗАПІСАЦЦА, -пішуся, -гашашся, -пшіацца
куды-н.
паўзком.
3.
пад
канапу.
2.
Адпаўз-аю, -аеш, -ае.
ца; -пішыся; зак. 1. Запісаць сябе ў cnie, у
ціся
к^ды-н.
далёка.
3.
ў
лес.
||
незак.
здшўЗАПАРШЬІВЕЦЬ гл. паршьгаець.
склад чаго-н. 3. на прыём da ўрача. 2. ЗахапіўЗАПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; заць, -аю, -аеш, -ае.
шыся пісаннем чаго-н., забыцца на час
ЗАПАЎНЁННЕ
гл.
запоўнііша,
-ш».
зак. (разм.). 1. Парачыся ў лазні, давесці сябе
(разм.)- Я так запісаўся, што не заўважыў, як
ЗАПАЎНЙЛЬНЖ,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
(спец.).
да знямогі. 3. да паўсмерці. 2. Моцна стаміцца
прайшоў час. 3. Зарэгістраваць у загсе свой
Рэчыва,
якое
дабаўляецца
ў
вяжучую
масу
i
ад доўгай язды, хады, працы. || незак. запжршлюб (разм.).
не раствараецца ў ёй. Запаўняльнікі для бето•аццж, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАПІСАЦЬ, -пішу, -пшіаш, -п'іша; -пішы;
наў.
ЗАПАРЫЦЬ, -ру, -рьші, -рыць; -раны;
-пісаны; зак. 1. што. Адзначыць пісьмова для
ЗАПАЎНЙЦЦА*
-ЦЬ
гл.
запоўніцца,
-ць.
зак. 1. каго (што). Гарачынёй або парачы ў
памяці. 3. лекцыю. 2. каго-што. Нанесці (гоЗАПАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -пах, -хла; лас, ксузыку i пад.) на плёнку з дапамогай
лазні давесці да знямогі (разм.). 2. каго
зак.
Пачаць
пахнуць.
Запахла
дымам.
(што). Стаміць шпаркай або працяглай
спецыяльнага аларата. 3. на плёнку песню. 3.
ЗАПАЦЁЛЫ, -ая, -ае. Вільготны ад асеў- каго (што). Унесці ў спіс, уключыць у склад
яздой, хадой, цяжкай працай (разм.). 3. каня.
3. што. Апрацаваць парай або абліць варам, шай пары. Запацелае акно. || наз. залацеласцк, чаго-н. 3. на прыём. || незак. зашсвацц -аю,
пакласці ў кіпень для чаго-н. (спец.). 3. дзе- -і, ж.
-аеш, -ае. || наз. зашсванве, -я, н. (да 1 i 2
ЗАПАЦЁЦЬ гл. пацець.
жку. 4. што. Заліць варам, каб размякчыць,
знач.) / запіс, -у, м. Магнітафонны запіс.

ЗАП—ЗАП

222
ЗАШНОШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць; што-н. 3. штаны ў боты. 2. Падрыхтаваць да
-шчаны; зак., што. Прыкрыць павекамі, заж- работы, ужывання, карыстання (пра мемурыць (вочы). 3. вочы. || незак. зшлюшчвжць, ханізмы, прыборы). 3. бак бензінам. 3. газавую
-аю, -аеш, -ас.
лямпу. 3. Пакласці ў што-н. прыправу. 3.
ЗАПЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люём, грыбы смятанай. || незак. запраўляць, -яю,
ЗАПІСКА, -і, ДМ запісцы, мн. -і, -сак, ж. -люяце, -лююць; -люй; -ляваны; каго-што. -яеш, -яс. || наз. запржўка, -і, ДМ -ўцы, ж.;
1. Лісток паперы з запісам, кароценькае Забрудзіць пляўкамі. 3. падлогу. | незак. за- прым. заправачны, -ая, -ае (паводле 2 знач.).
пісьмо. 2. Кароткі пераказ у пісьмовай форме плёўваць, -аю, -аеш, -ас.
Заправачная станцыя.
якой-н. справы. Дакладная з. 3. мн. Лісты з
ЗАПЛЙМІЦЬ гл. пляміць.
ЗАПРАГАЦЦА, -ЦЬ гл. запрэгчы.
запісамі. Чытаць лекцыі па запісках. 4. мн.
ЗАПРАГРАМІРАВАЦЬ гл. праграміраваць.
ЗАПЛЙСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. ПаЛітаратурны твор у форме мемуараў, ус- чаць пляскаць. 3. у далоні.
ЗАПРАДАЦЬ1, -дам, -дасі, -дасць; -дадз'ім,
памінаў. Запіскі пісьменніка. 5. мн. Ях частка ЗАПЛЯСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. -дасце, -дадуць; -дай; -дадзены; зак., што
назвы некаторых навуковых часопісаў. Вучо- 1. Зрабіць пляскатым. 3. цвік. 2. Выраўна- (спец.). Папярэдне дамовііша аб продажы
ныя запіскі універсітэта.
ваць, удараючы, прыпляскаць. 3. лапатай зя- чаго-н. || незак. запраддваць, -даю, -даеш,
ЗАПІСНЫ, -ая, -óc: тгісная кшжкж — млю.
-дае; -даём, -даяце, -даюш»; -давай. || наз. зарод сшытка маленькага фармату для розных
ЗАПЛЯСНЁЛАСЦЬ, -НЁЛЫ гл. запле- продаж, -у, м.; прым. запродажны, -ая, -ае.
запісаў.
ЗАПРАДАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак.
снелы.
ЗАПІХАННЕ,
-хАць, ЗАІЙХВАННЕ,
Пачьшаць прадзенне.
ЗАПЛЯСНЁЦЬ гл. плсснсць.
-ВАЦЬ гл. запхнуць.
ЗАПРАЕКТАВАЦЬ гл. праектаваць1.
ЗАПЛЯТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; неЗАПІЦЬ1, -п'ю, -п'еш, -п'е; -п'ём, -п'яце, зак. 1. гл. заплссціся1. 2. (/ / 2 ас. не ўжыв).
ЗАПРАЖНЬІ, -ая, -óe. Прызначаны для
-п'юць; -пі; -гііты; зак., што чым. Выпіць Пра ногі: з цяжкасцю рухацца, з цяжкасцю запрэжкі, які ходзіць у запрэжцы. 3. конь.
што-н., заглушаючы непрыемны смак або перамяшчацца. Ногі заплятаюцца ад стомле- ЗАПРАПАСЦІЦЦА, -пашчуся, -пасцішся,
аблягчаючы праглынанне чаго-н. 3. лякар- насці. 2. Пра язык: ледзь варушыцца (ужыв. -пасцііша; зак. (разм.). Прапасці, падзецца
ства вадой. \ незак. запіваць, -аю, -аеш, -ае. як абазначэнне невыразнай, блытанай га- невядома куды. Блакнот кудысьці запраЗАІЙЦЬ2, -п'ю, -п'еш, -п'е; -п'ём, -п'яце, воркі). Ад хвалявання ў яе пачаў з. язык.
пасціўся.
-п'юць; - т ; зак. Пачаць п'янстваваць. 3. на
ЗАПРАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
ЗАПЛЯТАЦЬ 2/і. заплесці.
цэлы тыдзень. || незак. затваць, -аю, -аеш,
ЗАІШЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нё- -саваны; зак., што. Загладзіць прасам. 3. шво.
-ае.
мся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. Раптоўна пе- || незак. запрасоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПЛАКАНЫ, -ая, -ае. Са слядамі слёз. 3. рарваць гаворку, зрабіць запінку. Два словы
ЗАІГРАСІЦЬ, -рашу, -росіш, -росіць; -ротвар.
сказау i запнуўся. || незак. зашваццж, -аюся, шаны; зак. 1. каго. Папрасіць прыйсці. 3. у
ЗАШіАКАЦЬ, -лачу, -лачаш, -лача; -лач; -аешся, -аецца.
госці. 3. на пасяджэнне. 2. каго. Прапанаваць
зак. Пачаць плакаць. 3. ад крыўды.
ЗАПОЕМ, прысл. 1. Пра п'янства: праця- выканаць якую-н. работу, даручэнне. 3. на
ЗАПЛАМБАВАЦЬ гл. пламбаваць.
глы час i бесперапынна. Піць з. 2. перан. працу ў аддзел. 3. кансультанта. 3. што. НаЗАПЛАНАВАЦЬ гл. планаваць.
Адразу ў вялікай колькасці (разм.)- Чытаць з. зваць занадта высокую цану за што-н. 3. за
ЗАПЛАЦІЦЬ гл. плаціць.
ЗАПОЗНА, прысл. (разм.)- Занадта позна. тавар вельмі дорага. 0 Сардэчші запрашаем —
ЗАПЛЁСНЕЛЫ / ЗАПЛЯСНЁЛЫ, -ая, -ае. Вярнуцца дамоў з.
ветлівае запрашэнне. || незак. запрашаць, -аю,
Пакрыты плесшій. 3. кавалак сыру. | наз. заЗАПОЗНЕНЫ, -ая, -ас. Які з'явіўся, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.), запрашваць, -аю,
плеснеласць, -і, ж. i запляснелжсць, -і, ж.
здарыўся са спазнсннем, занадта позні. Запо- -аеш, -ае (да 3 знач.) / залрошваць, -аю, -аеш,
-ае (да 3 знач.). || наз. залрашэнне, -я, н. (да 1
ЗАПЛЁСНЕЦЬ гя. плеснець.
зненая вясна. || наз. задозненасць, -і, ж.
ЗАПЛЁСЦІ, -пляту, -пляцеш, -пляце;
ЗАПОЙ, -ю, мн. -і, -іюяў, м. Перыяд бес- i 2 знач.).
ЗАПРАТАКАЛІРАВАЦЬ гл. пратакаліра-пляцём, -плецяце, -плятуць; -пляш; -пле- перапыннага п'янства з прычыны хваравітай
цены; зак., што. 1. Перавіваючы, сплссці. 3. цягі да алкаголю. Піць запоямі. || прым. ваць.
касу. 2. Плстучы, закрыць (адгуліну, дзірку i
ЗАПРАТОРЫЦЬ,
пад.). 3. дзірку ў плоце лазой. 3. Пакрыць гу- ЗАПОМНІЦЦА, -нюся, -ншіся, -ніцца;
~РУ» -рыш, -рыць; -растым перапляценнем чаго-н. Хмель заплеў усю зак. Захавацца ў памяці. Добра заммнілася. || ны; зак. (разм.). 1. каго-што. Далёка або неагароджу. || незак. заллятаць, -аю, -аеш, -ае. незак. цпімітірці, -аюся, -аешся, -асцца.
вядома куды схаваць, падзець. / куды ён заЗАПЛЁСЦІСЯ1, -лятуся, -ляцешся, -ляЗАПОМШЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак., каго- праторыў шашкі? 2. перан., каго (што). Зацецца; -ляцёмся, -лецяцеся, -лятуцца; -пля- што. Захаваць у памяці. 3% верш. 3. сваю cna- слаць куды-н., адкуль цяжка выбрадца,
шся; зак. Заплесці сабе валасы ў касу (косы). дарожніцу. || незак. ціммінаць, -аю, -асш, -ас. вызваліцца. 3. каго-н. у глуш. || незак. запраторваць, -аю, -аеш, -ае.
I незак. зшляггацца, -аюся, -аешся, -аецца.
|| наз. здпамішшне, -я, н.
ЗАПРАТЭСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
ЗАПЛЁСЦІСЯ2, -лятуся, -ляцешся, -ляЗАПОР1, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыстасаванне,
цецца; -ляцёмся, -лецяцеся, -лятуцца; -пля- якім запіраюць, замыкаюць. Дзверы без за- -туй; зак. Пачаць пратэставаць.
ЗАПРАЎКА, -І, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. запрашся; зак. (разм.). 3 цяжкасцю зайсці куды-н. пора. Вароты на запоры.
Ледзь заплёўся дадому.
ЗАПОР2, -у, мн. -ы, -аў, м. Працяглая віць, -цца. 2. Прыправа да стравы, заправа
ЗАПЛЁЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца за затрымка ператраўленай ежы, маруднае дзе- (разм.). Страва без запраўкі.
ЗАПРАЎЛЙЦЦА гл. заправідца.
плячамі. 3. мяшок. 0 Заплечных спржў майстар янне кішэчніка. Хварэць на з.
ЗАПРАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1.
(уст. неадабр.) — кат.
ЗАПОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; зак. Пачаць
гл. залравіць. 2. чым. Кіраваць, верхаводзіць
ЗАПЛЁЧЧА, -а, н. (разм.). Частка спіны поўзаць. Мурашкі запаўзалі.
каля плячэй.
ЗАПОЎШЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ііша; дзе-н. (разм.)- Усім у доме запраўляе гаспаЗАПЛЬІСІД1, -ьшу, -ывсш, -ыве; -ывём, зак. Напоўнііша, стаць поўнасцю занятым. дыня.
ЗАПРАЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
-ьшяце, -ывуць; -ыў, -ыла, -ло; -ыві; зак. 1.
Тэатр запоўніўся гледачамі. || незак. запжўзапраўляе машыну, прыбор i пад. Самалёт-з.
Плывучы, траліць куды-н., за што-н. 3. за няцца, -яецца. | наз. зашіўнешіе, -я, н.
ЗАНРАЦАВАЦЦА, -цуюся, -цуешся, -цубуёк. 2. ІІлывучы, аддаліцца. Далёка з. || незак.
ЗАПОЎШЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
ецца; -цуйся; зак. 1. Стаміцца ад працяглай
цппымць, -аю, -аеш, -ае.
зак.,
што.
1.
Напоўніць,
поўнасцю
заняць.
3.
ЗАПЛЬІСІД2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыве; -ыў, ванну вадой. Гледачы запоўнілі залу. 3. час ра-або цяжкай работы. Ты, я бачу, mym зусім за-ыла, -ло; зак. Пакрыцца слоем чаго-н. гу- ботай. 2. Угасаць неабходныя звссткі ў працаваўся. 2. Захапіўшыся работай, забыцца
ночы.
стога, цякучага. Сажалка заплыла глеем. Вонышто-н. 3. анкету. | незак. зжпжўшіць, -яю, пра час. 3. да глыбокай
ЗАПРАЦАВАЦЬ1, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
заплылі (пра ацёкі, прыпухласці каля вачэй). || -яеш, -яе. || наз. зшшўненне, -я, н.
незак. заплываць, -ае.
ЗАПРАВА, -Ы, Ж. Прыправа для стравы, -цаваны; зак., што (разм.)- Зарабіць працай.
3. пяцьсот тысяч рублеў. \\ незак. заЗАПЛЬІЎ, -ыву, мн. -ывы, -ываў, м. У спо- закраса. 3. для салатаў.
-ае.
рце: плаванне або гонкі на лодках, яхтах на
ЗАПРАВІЛА, -ы, Д -yv Т -ам, м.; ДМ -е, Т працоўваць, -аю, -аеш,
ЗАПРАЦАВАЦЬ2, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
пэўную адлсгласць. 3. брасам на сто метраў. -ай (-аю), ж., мн. -ы, -віл (разм.)- Пра таго,
зак. Пачаць працаваць. Машына запрацавала.
ЗАПЛІОХАЦЦА* -аюся, -аешся, -аецца; хто запраўляе ў яхой-н. сгтраве, верхаводзіць.
ЗАПРАЦІВШДА гл. працівіцца.
ЗАПРАВПША, -раўлюся, -равішся, -равіцзак. Пакрьпша пырскамі (вады, іразі i пад.).
ЗАПРАШАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выражае
3. з галавы da ног. || незак. зжплюхвацца, ца; зак. 1. Заправіць сваю машыну гаручым.
2. чым i без dan. Добра падсілкавацца (разм.). запрашэнне. 3. жэст. 3. білет.
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАПРАШАЦЬ, ЗАПРАШВАЦЬ гл. заЗАПЛІОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., || незак. запржўляцшц -яюся, -яешся, -яюцца. ||
прасіць.
каго-што. Пакрыць пырскамі (гразі, вады i наз. запржўкж, -і, ДМ -ўцы, ж.
ЗАПРАШ^ННЕ, -я, н. 1. гл. запрасіць. 2.
пад.). 3. сукенку. || незак. заплюхвяць, -аю,
ЗАПРАВІЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць;
-аеш, -ае.
-раўлены; зак., што. 1. Уставіць, усунуць у Пісьмо, запіска з просьбай з'явіцца куды-н.,
прыняць удзел у чым-н. Разаашць запрашэнні.
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ЗАПРОДАЖ, -НЫ гл. запрадаць .
сажалку. || незак. запускяць, -аю, -асш, -ас. ||
ЗАПРОШВАЦЬ гл. запрасіць.
наз. запускііше, -я, н. i зіпуск^ -у, м. (да 2
ЗАПРЎДА, -ы, ДМ -дзс, мн. -ы, -аў, ж. 1. знач.). | прым. запускны, -ая, -ое Сда 2 знач.;
Найпрасцейшая плаціна ў выглядзе насыпу, спец.).
ЗАПУСЦІЦЬ2, -ушчу, -усціш, -усціць;
якая перагароджвае цячэнне ракі. 2. Загачаны
ЗАПЯВАЛА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е,
-ушчаны; зак., што. 1. Давесці да залусценвадаём. || прым. запрудны, -ая, -ае.
ЗАПРЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа- ня, заняпаду. 3. зямлю. 3. гаспадарку. 3. ву- Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -вал. 1. Саліст, які
ны; зак., што. 1. Перагарадзіць запрудай. 3. чобу. 2. He прыняўшы своечасовых мер, дадь выконвае залеў у харавых песнях. Гшшсісты
раку. 2. перан. Запоўніць сабой якую-н. пра- развіцца чаму-н. (дрэннаму). 3. хваробу. 3. з. 2. перан. Пачынальнік, зачыншчык чаго-н.
стору (разм.). Людзі запрудзілі ўвесь двор. \\ не- Адгадаваць. 3. бараду. \\ незак. здпускжць, -аю, (разм.). 3. калектыву.
ЗАПЯВАЦЬ гл. залець.
-аеш, -ае.
зак. запруджваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПЯКАНКА, -і, ДЛ/-нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЗАПУСЦІЦЬ3, -ушчу, -усціш, -усцшь;
ЗАПРЫГОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
1. Страва, прыгатаваная запяканнем. Рысавая
зак., каго (што) (уст.). Зоабіць прыгонным, -ушчаны; зак., каго. Перастадь даідь перад
закабаліць. || незак. запрыгоныаць, -аю, -аеш, адёлам. 3. карову. || незак. зацусжаць, -аю, з. 2. Ягадная наліўка з прыправамі, прыгатаваная шляхам гарачай алрацоўкі. Вішнёвая з. |
-аеш, -ае. || наз. запуск, -у, м.
-ае. || наз. запрыгоньвтнне, -я, н.
ЗАПЎІПЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Даведзены да прым. запяканачны, -ая, -ае.
ЗАПРЫМЕІЦЦЬ, -ечу, -еціш, -еціць;
ЗАПЯКАЦЦА, -ЦЬ гл. залячыся, запячы.
-ечаны; зак., каго-што (разм.). Заўважыць, запусцення, занядбаны. 3. сад. 2. Застарэлы,
ЗАІГЯНЁЦЬ гл. п'янець.
не вылечаны своечасова. Запушчаная рана. ||
прымеціць. 3. знаёмага ў натоўпе.
ЗАПЯР^ЧЫЦЬ гл. пярэчыць.
наз. запушчанжсць, -і, ж.
ЗАПРЫХОДАВАЦЬ гл. прыходаваць.
ЗАПЙСЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Частка кісці
ЗАПУШЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -гтушыць;
ЗАПРФГЧЫ, -прагу, -пражэш, -пражэ;
рукі паміж перадплеччам i пясцю. || прым.
-пражом, -пражаце, -прагуць; -pór, -рэгла; -пушаны; зак., што. Пра снег, іней: пакрыць зжпясцевы, -ая, -ае.
-ражы; -рэжаны; зак., каго-што. 1. Вупражжу тонкім пушыстым слоем. Снег запушыў зямлю.
ЗАПЙЦЦА, -пнуся^ -пнешся, -пнецца;
ЗАПХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што
злучыць з павозкай для цягі. 3. каня ў калё'сы.
-пнёмся, -пняцеся, -пнуцца; -пніся; зак., чым
2. перан. Нагрузіць цяжкай работай (разм.). || (разм.)- Пхаючы, запоўніць чым-н. 3. сумку (разм.). Прыкрыць сябе чым-н. 3. фартухом.
незак. запрагаць, -аю, -аеш, -ае. Ц звар. зж- пакупкамі. J незак. зашхаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, || незак. запшіцці, -аюся, -аешся, -аецца.
прэгчыся, -рагуся, -ражэшся, -ражэцца; -раЗАПЙЦЬ, f -пну, -пнеш^ -пне; -пнём,
жомся, -ражацеся, -рагуцца; -рогся, -рэглася; -нуць; -ш; -нуты; зак. (разм.)- 1. каго-што. -пняце,
-пнуць; -пні; -пяты; зак., што
-ражыся (разм.)- 3. ў работу (перан.: узяцца Уціснуць, упіхнуць куды-н. 3. за пазуху (разм.)- Закрыць, завесіць. 3. вокны. || незак.
за цяжкую працяглую працу); незак. зжпра- кніжку. 2. што. Заткнуць, закрыць яхую-н. •цпініць, -аю, -аеш, -ае.
алтутну. Запхнулі яму анучай pom. || незак. загаццц, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАПЯЧАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ЗАПР&ККА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак; ж. ігіхжць, -аю, -аеш, -ае / зашхваць, -аю, -аеш, што. 1. Налажыць пячатку на што-н. закры1. Некалькі коней, сабак, аленяў i пад., за- -ае. || наз. зжшхшне, -я, н. i зашхвжнве, -я, н.
тае. 3. пакет сургучом. 2. Палажыўшы ў канЗАПЫЛІЦЦА, -ЦЬ гл. пыліць.
прэжаных у адну вупраж. 3. сабак. У адной
верт, заклеіць. 3. пісьмо. || незак. зашпатвацц
ЗАПЫНІЦЦА, -ынюся, -ынішся, -ьініцца; -аю, -аеш, -ае.
запрэжцы (таксама перан.: у пастаянных i цесных рабочых адносінах; разм.). 2. Вупраж, зак. (разм.)г Тос, што i спыніцца. || незак. заЗАПЯЧЬІ, -пяку, -пячэш, -пячэ; -пячом,
збруя. 0 Хадзіць у залрэжцы — рабіць адну пыняцца, -яюся, -яешся, -яецца.
-печаце, -пякуць; запёк, -пякла, -ло; -пячы;
пэўную работу.
ЗАПЫНІЦЬ, -ыню, -ыніш, -ыніць; -ьіне- -печаны; зак. 1. што. Спячы, загарнуўшы ў
ЗАПЎДРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; ны; зак. (разм.)- Toe, што i спыншь-J незак. цеста. 3. рыбу ў цесце. 2. Паставіць у налалезак., што. Пакрыць пудрай (каб зрабіць запыняць, -яю, -яеш, -яс. || наз. запынеіше, -я, ную печ, у духоўку для ўтварэння румянай
што-н. незаўважным). 3. вяснушкі. || незак. за- н.
скарынкі. 3. макароны. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.).
ЗАПЬІРСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. Прычыніць пякучы боль, засадніць. Моцна
пудрываць, -аю, -аеш, -ае.
1. каго-што. Пакрыць пырскамі. 3. сурвэтку запякло. || незак. запякжць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПУЖАНЫ, -ая, -ае. Палахлівы ад частых пагроз. Запужанае кацяня. 3. выгляд. || чарнілам. 2. Пачаць пырскаць. || незак. заЗАПЯЧЬІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -пячэцца,
пырсквжць, -аю, -аеш, -ае.
наз. запужжшсць, -і, ж.
-пякуцца; запёкся, -пяклася, -лося; зак. 1.
ЗАПЫТ, -у, М -пыце, мн. -ы, -аў, м. 1. Спячыся ў слоі цеста. 2. Загусцець (пра
ЗАПУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго (што). Частымі паірозамі зрабіць палах- Toe, што i запытанне (у 2 знач.). Паслаць з. 2. кроў). 3. Перасохшы, пакрыіша тонкай цёлівым. 3. дзіця. || незак. запужваць, -аю, -аеш, Попыт, запатрабаванне. Тавары ў магазіне мнай плеўкай (пра вусны). Вусны запякліся. ||
былі самыя розныя, на штпо быў з. 3. Пытанне,
-ас.
незак. зашкжцца, -аецца.
ЗАПУНСАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. звернутае да каго-н. афіцыйна з патрабаванЗАРА, -Ы, МН. зоры / (з ліч. 2, 3, 4) зары,
Зрабіцца пунсовым. Шчокі ў дзяўчыны запун- нем растлумачэння. 3. народнага дэлутата. зор, ж. 1. Яркая афарбоўка гарызонта перад
ЗАПЫТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выражае усходам i пасля заходу сонца. Вячэрняя з. Ad
савелі. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Вылучыцца
сваім пунсовым колерам, паказацца (пра запытанне (у 1 знач.). 3. позірк. || наз. за- зары da зары (увесь дзень або ўсю ноч). Hi
што-н. пунсовае). У траве запунсавелі суніцы. шггалышсць, -і, ж.
свет ні з. (надта рана). 2. перан. Пачатак, заЗАПЫТАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Пытан- раджэнне чаго-н. радаснага. На зары цывілізаЗАПУСТАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -туе;
зак. 1. Прыйсці ў стан заняпаду. 2. Абязлю- не, зварот да каго-н., які патрабуе адказу, цыі. 3. свабоды. 3. Ранішні або вячэрні ваендзець, апусцець (пра жыллё). Запуставала вё- тлумачэння. Задаць з. 2. Патрабаванне афі- ны сігнал. Іграць зару. 4. звычайна мн. Зорка.
цыйнага растлумачэння па якой-н. справе. Ужо ў> небе зазіхацелі зоры. || прым. зараш,
ска.
ЗАПУСЦЁЛЫ, -ая, -ае. Закінуты, запуш- Паслаць з. ва ўстанову. 3. ўраду.
-ая, -óe (да 1 знач.). 3. захад.
ЗАПЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -асцца; зак.
чаны, апусцелы. 3. сад. Запусцелая хата. ||
ЗАРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіць; -роб(разм.). Toe, што i запытаць (у 1 знач.). 3. пра лены; зак., што. 1. Набыць работай, атрыназ. зжпусцелжсць, -і, ж.
ЗАПУСЦЁННЕ, -я, н. Стан запусцелага, сяброў. || незак. зшштвацц», -аюся, -аешся, маць за работу. 3. семсот тысяч рублёў. 3.
-аецца.
права на адпачынак. 2. Аірымаць у выніку
заняпаду. Хата ў запусценні. Поўнае з.
ЗАПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. чаго-н. (разм. іран.). 3. na карку. 3. вымову. 3.
ЗАПУСЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
каго (што). Звярнуцца да каго-н. з пытаннем Закласці, замураваць. 3. адтуліну. 0 Зарабіць
Стаць бязлюдным, пакінутым.
ЗАПУСЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -пусціц- з мэтай даведацца, высветліш» што-н. Запы- як Зжблоцкі ш мыле (разм. жарт.) —пагарэць
ца; зак. Перастаць даіцца перад адёлам. Ка- тай, калі ён вернецца дадому. 2. што або чаго.на якой-н. справе. || незак. зжрібляць, -яю,
рова запусцілася. || незак. зжпускжцці, -аецца. Звярнуцца з якой-н. просьбай, папрасіць аб -яеш, -яе.
ЗАПУСЦІЦЬ1, -ушчу, -усціш, -усціць; чым-н. 3. дазволу. 3. каго-што аб чым, пра ЗАРАБОТАК, -тку, мн. -ткі, -ткаў, м. 1.
-ушчаны; зак. 1. што i чым у каго-што. 3 што. Зрабіць запыт (у 1 знач.) куды-н., запа- Плата за работу. Месячны з. Вялікі з. 2. мн.
размаху кінуць (разм.)- 3. камень або каменем трабавадь што-н. у каго-н. 3. меркаванне рэ- Праца па найму, звычайна часовая, па-за
месцам пастаяннага жыхарства. Ездзіць у зау сцяну. 2. што. Прывесці ў дзеянне, у рух, дакцыі. \\незак. запытваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПЫХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць работкі.
пачаць работу над чым-н. 3. матор. 3. новую
ЗАРАБОТНЫ, -ая, -ае: заработш плжмадзль у вытворчасць (пачаць масава выра- пыхкаць. Запыхкаў паравоз.
бляць што-н.). 3. сцэнарый у вытворчасць (па- ЗАПЗЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; ті — плата за работу.
ЗАРАВА, -а, н. Водбліск пажару або заходу
чаць працу над фільмам). 3. змея (прымусіць зак., каго (што) у чым. Упэўніць, пераконваузляцець). 3. ракету. 3. што. Засунуць ючы ў чым-н., абяцаючы што-н. 3. у сваёй сонца на небе. Багровае з.
ЗАРАД, -a i -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. -а.
куды-н. унутр (разм.)- 3. руку ў чыю-н. кішэню адданасці i дружбе. ||( незак. запэўнівжць, -аю,
(таксама перан.: узяць чужос). 3. кіпцюры ў -аеш, -ае; наз. запэўнівАнне, -я, н. | наз. Выбуховае рэчыва, якое змяшчаецца ў пэўнай
колькасці ў снарадзе, патроне. 2. -у. Кольшто-н. 4. каго (што). Змясцідь, упусціць запэўнеяне, -я, н.
касць элекірычнасці ў якім-н. целе. Дадатны
ЗАП^ЦКАЦЦА, -ЦЬ гл. пэцкацца, -ць.
куды-н. з пэўнай мэтай. 3. малькоў карпа ў
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ЗАРАНА, прысл. (разм.). Занадта рана, раЗАРОБАК, -бку, мн. -бкі, -бкаў, м. (разм.).
навата. 3. падняцца з пасцелі.
Toe, што i заработак. Знайшоўся някепскі з.
ЗАРАНАК, -нку, мн. -цкі, -нкаў, м. Toe,
ЗАРОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. 1. У чашто i зара (у 1 i 2 знач.). 3> новага жыцця. лавека i жывёл, a таксама ў вышэйшых наЗАРАНЕЙ, прысл. За некаторы час да сенных раслін: арганізм на ранняй ступені
з. 3. энергіі (перан.). | прым. зарадны, -ая, -ае чаго-н., загадзя. 3. усё прыгатаваць.
свайго развіцця, які жывіцца за кошт матчы(да 1 знач.). Зарадная скрынка (павозка для
ЗАРАНІЦА, -ы, ж. 1. Перадсвітальная зара нага арганізма або пажыўнымі рэчывамі яйснарадаў).
цаклеткі. 2. перан. Пачатковы стан, першае
(паэт.). 2. Ранішняя зорка.
ЗАРАДЗІЦЦА1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -родзіцЗАРАНКА, -І, ДМ -НЦЫ, МН. -І, -нак, ж. праяўленне чаго-н. Ліквідаваць заганную ідэю
ца; зак. Узяць пачатак, узнікнуць. Зарадзілася Ранішняя ці вячэрняя зорка або ўвогуле зор- ў зародку. || прым. зароджявы, -ая, -ае (да 1
задумка напісаць раман. | незак. зараджацца, ка (у 1 знач.). Вячэрняя з. Урацэ адбіваліся за- знач.).
-аецца.
3APÓK, -у, м. Клятвеннае абяцанне не
ранкі.
ЗАРАДЗІЦЦА2, -дзіцца; зак. 1. (/ i 2 ас. не
ЗАРАННІ, -ЯЯ, -яе (разм.). Занадта ранні. рабіць чаго-н. Даць з.
ўжыв.). Стаць зараджаным. 2. перан. Набыць 3. для купання час.
ЗАРПЛАТА, -ы, ДМ -лаце, ж. (разм.). Занекаторы запас энергіі, падбадзёрыць сябе
ЗАРАНЫ, -ая, -ае. Знесены i разрыхлены работная плата. Павышэнне зарплаты. Сёння
чым-н. 3. бадзёцасцю. \ незак. зараджаццж, плугам. Зараныя межы.
з. (г. зн. выдача заработнай платы).
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. зарадка, -і, ДМ
ЗАРУБЁЖНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца за
ЗАРАПАД, У, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Па-дцы, ж. (да 2 знач.)дзенне мноства метэораў, метзорны дождж. || рубяжом, замежны. Зарубежныя краіны. ЗаЗАРАДЗІЦЬ1, -раджу, -родзіш, -родзіць; прым. зараладлы, -ая, -ае.
рубежныя госці.
-роджаны; зак., што (разм.). Выклікаць, паЗАРУБІЦЬ , -ублю, -убіш, -убіць; -ублены;
ЗАРАПАРТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -турадзіць (якія-н. пачуцці, думкі); 3. надзею ў ецца; -туйся; зак. (разм.). Заблытацца, нага- зак., што. Загнуўшы, падшыць краі. 3.
кім-н. || незак. зараджаць, -аю, -аеш, -ае.
варыць лішняга, недарзчнага, расказваючы хусцінку.І незак. зарубліваць, -аю, -аеш, -ае. ||
ЗАРАДЗІЦЬ2, -аджу, -адзіш, -адзшь; што-н.
наз. зарубліванне, -я, н. i зарубка, -і, ДМ
-аджаны; зак., што. 1. Уставіць зарад (у 1
ЗАРАСНІК, -у, мн. -і, -аў, м. Густа паро- -бцы, ж.
знач.), патрон у што-н. 3. стрзльбу. 3. гар- слыя кусты, дрэвы. Лазовы з. \\ прым. зарасніЗАРУБІЦЬ2, -ублю, -убіш, -убіць; -ублены:
мату. 2. Увесці злектрычны зарад (у 2 знач.). кавы, -ая, -ае.
зак., што. 1. Зрабіць зарубку або зарубкі на
3. злектрычную батарэю. 3. Падрыхтаваць да ЗАРАСЦІ, -расту, -расцеш, -расце; -рас- чым-н. (разм.). 2. Агаліць паверхню пласта,
;
дзеяння, уставіўшы што-н., заправіўшы цём, -расцяце, -растуць; -рос, -расла,
-ло; прызначанага для адбойкі (спец.). 3. пласт
чым-н. 3. фотаапарат. 3. вогнетушыцель. \\зак. 1. чым i без дап. Пакрыцца якой-н. вугалю. 0 Зарубі сабе на носе (разм.) — добра
незак. зараджаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. зара- расліннасцю, валасамі, поўсцю. 3. мохам. 3. запомні на будучае.Ц незак. зарублілаць, -аю,
джалне, -я, н. i зараджа, -і, ДМ -дцы, ж.
барадой. Сцежка зарасла. 3. граззю (перан.)- 2.-аеш, -ае. || наз. зарубк*, -і, ДМ -бцы, ж.
ЗАРАДЗІЦЬ3, 1 i 2 ас. не ўжыв., -родзіць; Пра рану: зажыць (разм.). || незак. зарастаць,
ЗАРЎБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. 1.
зак. (разм.). Урадзіць, даць багаты ураджай. -аю, -аеш, -ае.
гл. зарубіць2. 2. Метка, знак, зробленыя сякеБульба ў гэтым годзе зарадзіла.
ЗАРАЎНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; рай, нажом i пад. на чым-н., засечка. 3. на
ЗАРАДЗІЦЬ4, -аджу, -адзіш, -адзшь; зак., -наваны; зак. Зрабіць аднолькавым па ўзроў- дрэве. || прым. зарубкавы, -ая, -ае.
што, з інф. i без дап. (разм.)- Паўтараючыся, ню з яхой-н. паверхняй. 3. яму. || незак. заЗАРУБЦАВАЦЦА гл. рубцавацца.
рабіць адно i тое ж дзеянне. Зарадзіў адно i раўноўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАРУБЦОЎВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
тое ж (гаворыць, паўтараючы адно i тое ж).
-аецца; незак. Toe, што i рубцавацца. Рана заЗАРАЎЦІ, f -раву^ -равеш, -раве; -равём,
Дождж зарадзіў надоўга (пачаў ісці не пера- -равяце, -равуць; -роў, -раўла, -ло; -раві; зак. рубцоўваецца.
стаючы).
ЗАРУДЗЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
1. Пачаць раўці. Бык зароў. 2. перан. Голасна
ЗАРАДКА, -І, ДМ -дцы, Ж. 1. гл. зара- заплакаць; моцна закрычаць (разм.).
(разм.). Зрабіцца рудым, зрудзець. Папера ад
2
2
дзіцца , -ць . 2. Комплекс гімнастычных
ЗАРАЦЬ, -ру, -рэш, -рэ; -ром, -раце, сонца зарудзела.
практыкаванняў, якія выконваюцца з мзтай -руць; -ры; -раны; зак., што. Плугам зняць з
ЗАРУЖАВЁЛЫ, -ая, -ае. Які заружавеў,
аздараўлення. Ранішняя з.
зрабіўся ружовым. Заружавелае неба.
паверхні зямлі. 3. пагорак.
ЗАРАДНЫ гл. зарад.
ЗАРУЖАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стаць
ЗАРАЧЬІСЯ, -ракуся, -рачэшся, -рачэйда;
ЗАРАЖАНЫ, -ае, -ае. Насычаны хвароба- -рачомся, -рачацеся, -ракуцца; -рокся, -ра- ружовым, паружавець. Неба на ўсходзе зарутворнымі мікробамі, шкоднымі рэчывамі i клася, -лося; зак. Даць зарок не рабіць жавела. Шчокі заружавелі.
пад. Заражанае насенне. 3. ўчастак мясцо- чаго-н. 3. ўжываць спіртное. \\ незак. заЗАРЎКА, -і, ДМ -руцы, ж. Залог, гаранвасці. || наз. заражашсць, -і, ж. Радыеактыў- ракацца, -аюся, -аешся, -аецца.
тыя. У працы з. нашых поспехаў. \\ прым.
ная з.
ЗАРВАЦЦА, -рвуся, -рвешся, -рвецца; заручны, -ая, -ае.
ЗАРАЗ, прысл. 1. Цяпер, у сучасны момант. -рвёмся, -рвяцеся, -рвуцца; -рвіся; зак.
ЗАРЎМЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
Я з. заняты. 2. У самым хуткім часе, неўза(разм.)- 1. Вырвацца, зайсці далёка наперад у Пачаць плакаць. Дзіця зарумзала.
баве. 3. я вам усё раскажу. 3. Толькі што, час атакі, наступлення. 2. перан. He разлічыўЗАРУМЙНІЦЦА, -ЦЬ гл. румяніцца, -ць.
зусім нядаўна. Расказаная з. гісторыя. 4. (звы- шы сваіх сіл, магчымасцей, правоў, занадта
ЗАРУНЁЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты рунню, зачайна з часціцай «жа»). Неадкладна, у гэты ж далёка зайсці ў чым-н. 3. ў сваіх патрабаван- зелянелы. Зарунелыя палі.
час. Трэба з. жа ўсё праверыць.
нях. 3. (/ i 2 ас. не ўжые). Абарвацца ўнутры
ЗАРУНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
ЗАРАЗ, прысл. Адразу, за адзін раз. З'есці чаго-н. (пра нітку). Нітка зарвалася ў клубку. Зазелянець, пакрыцца рунню. Зарунела
ўсё з.
4. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Раптоўна спыніцца, жыта.
ЗАРАЗА, -Ы, Ж. Хваробатворны пачатак, абарвацца. Голас зарваўся. || незак. зарывацца,
ЗАРЎПЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -піць;
які распаўсюджваецца мікробамі. Рассаднік -аюся, -аешся, -аецца.
безас; зак. Пачаць рупець. Яму зарупела бегчы
заразы. Распаўсюджанне заразы.
ЗАРВАЦЬ? -рву, t -рвеш, -рве; -рвём,
купацца.
ЗАРАЗІЦЦА, -ражуся, -раз'ішся, -раз'іцца; -рвяце, -рвуць; -рв'і; -рваны; зак., што
ЗАРЎЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. (разм.). Магчы-разімся, -разіцеся, -разяцца; зак., чым. 1. За- (разм.). 1. Toe, што i уварваць (у 1 знач.). 3. масць атрымаць дапамогу, садзеянне ў
хварэць^успрыняўшы заразу. 3. грыпам. 2. пе- чужое. 2. Абарваць так, каб нельга было якой-н. справе з боку каго-н. Мець заручку.
ран. Успрынядь, засвоіць ад іншых што-н. 3. знайсці канца (пра нітку). 3. нітку ў матку. ||
ЗАРЎЧЫНЫ, -чын. Абрад аб'яўлення
весялосцю. || незак. іаражавда, -аюся, -аешся, незак. зарываць, -аю, -аеш, -ае. 0 Каб табе каго-н. жаніхом i нявестай. Спраўляць з. ||
-аецца. || наз. заражэнне, -я, н. 3. крыві.
зарвала (разм.) — каб ты анямеў.
прым. заручынны. -ая, -ае.
ЗАРДЗЁЦЦА, -еюся, -еешся, -еецца; зак.
ЗАРАЗІЦЬ, -ражу, -разіш, -разіць; -разім,
ЗАРУЧЬІЦЦА1, -учуся, -учышся, -учыцца;
-разіце, -разяць; -ражаны; зак., чым. 1. каго- Стаць ярка-чырвоным, пачырванець. Зардзе- зак., чым. Загадзя забяспечыць сабе чыю-н.
штпо. Псрадаць заразу каму-, чаму-н. 3. лася ранішняя зара. Зардзеліся шчокі.
падтрымку, даламогу. 3. падтрымкай сябра. ||
каго-н. грыпам. 2. перан., каго (што). Захапіць ЗАРЖАВЁЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты ржой, незак. заручацца, -аюся, -аешся, -аецца.
чым-н., прымусіць іншых пераймаць што-н. ржавы. 3. дрот.
ЗАРУЧЬІЦЦА% -учуся, -учышся, -учьшца;
3. любоўю да музыкі. 3. прыкладам. || незак. за- ЗАРЖАВЁЦЬ 2/і. іржавець.
зак., з кім i без дап. Дамовіцца аб шлюбе,
ЗАРЖАЎЛЕНЫ, -ая, -ае. Заржавелы, узяць шлюб. || незак. заручацца, <-аюся, -аешражаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. заражэшіе, -я,
ржавы. 3. цвік.
н. (да 1 знач.).
ся, -аецца.
ЗАРАЗЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Toe, што i зараЗАРЖАЦЬ, -жу, -жэш, -жэ; -жом, -жаце,
ЗАРУЧЬІЦЬ, -учу, -учыш, -учыць; -учаны;
зны. 2. перан. Які лёгка перадаецца іншым. 3. -жуць; -жы; зак. Пачаць іржаць. Коні заржалі. зак., каго. Справіць абрад заручын. Павіншасмех. || наз. заразлівасць, -і, ж.
ЗАРНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Аддаленая ваць заручаных (наз.). || незак. заручаць, -аю,
ЗАРАЗНЫ, -ая, -ае. Які нясе ў сабе заразу. імгаенная ўспышка на небе — водбліск ма- -аеш, -ае. || прым. заручальны, -ая, -ае. 3.
ланак далёкай навальніцы.
Заразная хвароба. \\ наз. заразшсць, -і, ж.
пярсцёнак.
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ЗАРЫВА, -a, н. (разм.). Toe, што i зарава.
ЗАРЫВАЦЦА1 гл. зарыцца.
ЗАРЫВАіЦІА2 гл. зарвацца.
ЗАРЫВАЦЬ1 гл. зарыць.
ЗАРЫВАЦЬ2 гл. зарваць.
ЗАРЬІГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
Пачаць кашляць скрыпучым гукам.
ЗАРЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. (разм.). Запэцкаць ванітамі. 3. падлогу.
ЗАРЫДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць
рыдаць.
ЗАРЫЕНТАВАЦЦА, -ЦЬ гл. арыентавацца, -ць.
ЗАРЫКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
Зараўці (пра жывёлу, звычайна карову). Карова зарыкала.
ЗАРЫСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
-саваны; зак., каго-што. Зрабіць зарысоўку
каго-, чаго-н., адлюстраваць рысункам. 3. з
натуры. || незак. зарысоўваць, -аю? -аеш, -ае. ||
наз. зарысоўванне, -я, н. i зарысоўш, -і, ДМ
-соўцы, ж.
ЗАРЫСОЎКА, -і, ДМ -соўцы, мн. -і, -совак, ж. 1. гл. зарысаваць. 2. Малюнак з натуры, замалёўка. Зарысоўкі з натуры.
ЗАРЬІЦЦА, -ыюся, -ыешся, -ыецца; зак.
(разм.)- 1. Закапацца, схавацца ў вырытым
паглыбленні або ў чым-н. сыпкім, рыхлым. 3.
ў сена. 2. Схаваць (твар, галаву) у што-н.
мяккае. 3.f тварам у падушку. || незак. зарывацця, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАРЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
каго-што (разм.). Закапаць у падрыхтаваную
яму, упадзіну i пад. 0 Зарыць носам (зямлю)
(разм.) — бегучы, паваліцца тварам на зямлю. || незак. зарываць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАРЭПСТРАВАЦЦА, -руюся, -руешся,
-руецца; -руйся; зак. 1. гл. рэгістраваць. 2.
Афіцыйна аформіць свой шлюб. 3. ў загсе.
ЗАРЭПСГРАВАЦЬ гл. рэгістраваць.
ЗАР$3: да зарэзу (разм.) — крайне, вельмі.
Да зарэзу патрэбна.
ЗАРЗЗАЦЦА, -эжуся, -эжашся, -эжацца;
-эжся; зак. Пазбавіць сябе жыцця, перарэзаўшы горла.
ЗАРЗЗАЦЬ 2/і. рэзаць.
ЗАРЭЗЕРВАВАЦЬ гл. рэзерваваць.
ЗАРЭКАМЕНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе;
-дуй; зак.: зжрэкамецдаваць сябе — праявіць
сябе з якога-н. (звычайна добрага) боку ў
чым-н. 3. сябе сумленным працаўніком.
ЗАРЗЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца за ракой. Зарэчныя лугі.
ЗАРЭЧЧА, -а, н. Мясцовасць за ракой.
ЗАСАБ, прысл. (разм.). Залар, адзін за
другім. Прыходзіў сюды тры разы з.
ЗАСАВАЧНЫ гл. засаўка.
ЗАСАДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Скрытае размяшчэннс каго-, чаго-н. з мэтай нечаканага
нападу на праціўніка. Танк у засадзе. Ляжаць
у засадзе. 2. Атрад войск, так размешчаны.
Моцная з. \\прым. засадны, -ая, -ае.
ЗАСАДЗІЦЬ, -аджу, -адзіш, -адзіць; -аджаны; зак. 1. што. Заняць якую-н. плошчу пад
пасадку раслін. 3. участак бульбай. 2. каго
(што). Пасадзіць куды-н. прымусова; зняволіць (разм.). 3. льва ў клетку. 3. у турму. 3.
каго (што) за што. Прымусіць працягла займацца чым-н. (разм.). 3. за ўрокі. 3. за работу. 4. што. Глыбока ўваткнуць (разм.)- 3.
manop у калодку. \\ незак. засаджваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАСАКАТАЦЬ, -качу, -кочаш, -коча; -качы; зак. 1. Пачаць сакатаць. Куры засакаталі.
2. перан. Гучна несупынна пачаць гаварыць.
3. перан. Пра што-н., што раўнамерна стукае,
гучыць сокатам (разм.). Дзесьці недалёка засакатаў кулямёт.
8. Зак. 426.

ЗАСАКРЗЦІЦЬ, -эчу, -эціш, -эціць; -эчаны; зак. 1. каго-што. Зрабіць сакрэтным, недастутшым для агульнага карыстання, азнаямлення i пад. 3. вынаходства. 2. каго (што).
Дапусціць да сакрэтнай работы. 3. супрацоўніка. || незак. засакрэчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСАЛАДЗІЦЬ гл. саладзіць.
ЗАСАЛЁННЕ, -я, н. (спец.). Павышаная
колькасць мінеральных солей у глебе, якія
перашкаджаюць земляробству. Барацьба з засаленнем глебы.
ЗАСАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
што. Запэцкаць чым-н. тлустым, зашмальцаваць. 3. фартух. || звар. засаліцші, -люся,
-лішся, -ліцца.
ЗАСАЛІЦЬ гл. саліць.
ЗАСАПЦІ, -сапу, -сапеш, -сапе; -сапём,
-сапяце, -сапуць; -соп, -сапла, -ло; зак.
(разм.). Пачаць салці. Засоп носам.
ЗАСАПЦІСЯ, -пуся, -пешся, -пецца; -пёмся, -пяцеся, -пуцца; засопся, -саплася, -лося;
зак. (разм.). Toe, што i запыхацца. 3. ад хуткага бегу.
ЗАСАРАМАЦІЦЬ, -ачу, -андш, -ашць;
-ашм, -аціце, -ацяць; зак. (разм.). Toe, што i
засароміць. Яго нічым не засарамаціш.
ЗАСАРОМЕЦЦА, -меюся, -меешся, -меецца; зак. Адчуць сорам, збянтэжанасць.
ЗАСАРОМШЬ, -млю, -міш, -міць; -млены; зак., каго. Дакараючы або выкрываючы ў
чым-н., прымусіць адчуць моцны сорам. 3.
гарэзніка.
ЗАСАРЗННЕ, -Я, Н. Пашкоджанне страўніка чым-н., што трапіла ўнугр. 3. страўніка.
ЗАСАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -савак, ж.
Рухомая металічная або драўляная планка на
прабоях для залірання дзвярэй. Зачыніць
дзверы на засаўку. || прым. засжвачны, -ая, -ае.
ЗАСВАЙЛЬНАСЦЬ, -і, ж. Здольнасць засвойвацца арганізмам або свядомасцю. Добрая з. праграмы вучнямі. Высокая з. кармоў.
ЗАСВВДЧЫЦЬ гл. сведчыць.
ЗАСВОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены; зак.,
што. 1. Успрыняўшы што-н. новае або чужое, зрабіць уласцівым, прывычным для сябе.
3. звычку. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Праглынуўшы, перапрацавадь у сабе (ежу, лякарства).
Арганізм добра засвоіў ежу. 3. Зразумеўшы,
запомніць як мае быць. 3. школьны матэрыял.
|| незак. засвойваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. засваенне, -я, н.
ЗАСВЯЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -веціцца; зак. 1. Пачаць свяціцца. Удалечыні засвяціўся агеньчык. 2. перан., чым. Заззяць.
Вочы засвяціліся цеплынёй. 3. Сапсавацца ў
выніку пападання святла (пра святлоадчувальную плёнку, паперу i пад.). 4. перан. Выявіць сябе, сваю ролю ў якой-н. справе, свае
мэты, раней не вядомыя каму-н. (разм.). || незак. засвечвацці, -аецца (да 3 i 4 знач.).
ЗАСВЯЦШЬ1, -вячу, -веціш, -веціць; зак.,
што. Запаліць для асвятлення. 3. ліхтар. Сонца засвяціла ў акно.
ЗАСВЯЦІЦЬ2, -вячу, -веціш, -вецшь; -вечаны; зак. Сапсаваць (святлоадчувальную
плёнку), не засцярогшы ад дзеяння святла.
ЗАСЁВАК, -сеўку, мн. -сеўкі, -сеўкаў, м.
Колькасць засеянай зямлі. || прым. засевачны,
-ая, -ае.
ЗАСЁДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
зак. Прасядзець, прабыць надта доўга. 3. ў
гасцях. 3. за работай. 0 Заседзецца j дзеўках
(разм.) t— не выйсці своечасова замуж. || незак. эяседжвацца» -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАСЁДЗЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзіць;
-джаны; зак., што. Пра насякомых, птушак:
забрудзіць экскрэментамі што-н. Мухі заседзелі акно. \\ незак. заседжваць, -ае.

ЗАР-<ЗАС
ЗАСЁК, -а, мн. -і, -аў, м. Агароджанае месца ў свірне для ссыпання збожжа, мукі. ||
прым. зжсешшы, -ая, -ае.
ЗАСЁКА, -і, ДМ -сецы, мн. -і, -сек, ж.
(спец.). Завала са ссечаных i наваленых
крыж-накрыж дрэў.
ЗАСЁКЧЫ1-* гл. засячы1"2.
ЗАСЁКЧЫСЯ гл. засячыся.
ЗАСЕНЬ, -i i ЗАЦЕНЬ, -і, ж. Месца, зацененае чым-н. ад прамянёў сонца. Схавацца
ўз

-

*

.

ЗАСЕСЦІ, -сяду, -сядзеш, -сядзе; засеў,
-села; -сядзь; зак. 1. Надоўга размясціцца
дзе-н. 3. дома. 2. за што i з інф. Сесці надоўга, заняўшыся якой-н. справай. 3. за падручнікі. 3. пісаць. 3. Скрытна размясціцца
дзе-н. 3. ў акопах. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), у
чым. Шчыльна ўвайсці, трапіць у што-н. так,
што цяжка выняць, выцягнуць. 3. ў гразі.
Куля засела ў сцяне. Трывога засела ў душы
(перан.). || незак. зісяддць, -аю, -аеш, -ае (да
2 i 4 знач.).
ЗАСЁЎ, -севу, мн. -севы, -севаў, м. Участак
зямлі, засеяны насеннем. Рунее малады з.
ярыны.
ЗАССЎД, -севак. Пачатак сяўбы.
ЗАСЁЧКА, -і, Ш -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Toe, што i зарубка (у 1 знач.).
ЗАСЁЯЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -ей; -еяны; зак.,
што. 1. Заняць пад пасеў які-н. участак зямлі.
3. поле ячменем. 2. перан. Пакрыць мноствам
каго-,^ чаго-н. Неба засеяна зоркамі. \\ незак.
засяваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСІВЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
Пацямнець, зашурпаціцца ад ветру. Рукі
засівералі.
ЗАСГВШЬ, -сіўлю, -сівіш, -сівіць; -сіўлены; зак., што (разм.). Забяліць, заправіць невялікай колькасцю малака. 3. крупнік.
ЗАСІЛАСАВАЦЬ гл. сіласаваць.
ЗАСІЛЛЕ, -я, н., каго-чаго або чыё, якое.
Моцны ўшгыў каго-, чаго-н., які падаўляе
чыю-н. ініцыятыву, свабоду, шкодзіць нармальнаму ходу жыцця, сгтраў. 3. мяшчанскіх
настрояў.
ЗАСШЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
Пачаць сінець. У жыце засінелі васількі.
ЗАСШІЦЬ, -іню, -ініш, -шіць; -інены;
зак., што. 1. Пафарбавадь у сіні колер. 3.
азёры на контурнай карце. 2. Залішне
падсініць. 3. бялізну. || незак. засшьмць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАСКАВЫТАЦЬ, -вычу, -вычаш, -выча;
-вычы; зак. (разм.). Пачаць скавытаць. Сабака заскавытаў.
ЗАСКАРОДЗІЦЬ гл. скародзіць.
ЗАСКАРЎЗЛЫ? -ая, -ае. Toe, што i закарузлы. || наз. заскдрузлісць, -і, ж.
ЗАСКАРЎЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -руз,
-зла; -ні; зак. Toe, што i закарузнуць.
ЗАСКВАРЫЦЬ, -ру, -рьпй, -рыць; -раны;
зак., што. Заправіць сквараным салам. 3. булён. || незак. заскварваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСКОК, -у, мн. -і, -аў, м. (разм.). Адхіленне ад нормы ў паводзінах, думках. Чалавек
3 заскокам. Заскокі ў разважаннях.
ЗАСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. 1.
Скокнуўшы, забрадца куды-н. Заяц заскочыў
у агарод. 2. Зайсці куды-н. мімаходам^ ненадоўга (разм). 3. да сябра. || незак. зіскжжваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАСКР^БЦІ» -скрабу, -скрабеш, -скрабе;
-скрабём, -скрабяце, -скрабуць; -скроб, -рэбла; -скрабі; зак. Пачадь скрзбці. Заскрэбла
мыш пад падлогай.
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публічна. 3. справаздачу. 3. дакладчыка. || не- ЗАСНЁЖАНЫ, -ая, -ае. Занесены снегам.
Заснежаныя сцяжынкі i дарогі. || наз. заснежязак. заслухвяць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСЛЯДЗІЦЬ, -джу, -дз'іш, -дз'іць; -дз'ім, насць, -і, ж.
-ледзіде, -дзяць; -леджаны; зак., што. ЗатаЗАСНЎЛЫ, -ая, -ае. Які заснуў, прыціх. 3.
птадь, забрудзіць слядамі ног. 3. падлогу. || не- мінтай.
ЗАСЛАБЫ, -ая, -ае (разм.). Слабаваты, зак. заследжваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
слабейшы, чым трзба. Гэты з. для рызыкі.
ЗАСМАГЛЫ, -ая, -ае. Сухі, высахлы, пера- -нуць, -ні; зак. Прыйсці ў стан сну. He з. ні
ЗАСЛАНІЦЦА, -ланюся, -лонішся, -лоніц- сохлы. Засмаглыя губы.
на мінутку. Прырода заснула зімоеым сном. 3.
ца; зак. Засланіць сябе чым-н. 3. рукой ад соЗАСМАГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -маг, -гла; навекі або вечным сном (перан.: памерці). || ненца. || незак. шслжняццд* -яюся, -яешся, -ні; зак. 1. Звяць, засохнуць ад недахопу віль- зак. засынаць, -аю, -аеш, -ае.
-яецца.
гаці. Зеляніна паркаў засмагла без дажджу. 2. ЗАСОВАЧНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна
ЗАСЛАНІЦЬ, -ланю, -лоніш, -лоніць; Перасохнуць (пра губы, рот). Уроце засмагла.
зачыніць на засаўку. Засовачныя дзверы.
-лонены; зак., каго-што. 1. Закрыць, загаЗАСМАЖЫЦІІА, -ЦЬ гл. смажыцца, -ць.
3ACÓJI, -у, м. Toe, што i засолка.
радзіць сабой або чым-н. 3. святло. 3. печ.
1
ЗАСМАКТАЦЬ , 1 i 2 ас. не ўжыв., -мокча;
ЗАСОЛАЧНЫ гл. сал'іць.
Што табе розум засланіла? (перан., безас;
3ACÓJIKA, -і, ДМ -лцы, ж. 1. гл. салшь. 2.
разм.). 2. перан. Адсунуць на задні план, за- -макганы; зак., каго-што. Уцягнуць, увабраць
мяніць сабой. Гэта моцнае, радаснае пачуццё у сябе. Балота засмактала чалавека. Асярод- Спосаб, якасць салення прадуктаў. Халодная
дзе
засмактала
(перан.)I
I
незак.
засмоктваць,
з. рыжыкаў. Спецыяльны рэцэпт засолкі агурзасланіла ўсе астатнія. 3. безас. Закласці. У
коў.
гргудзях f засланіла. || незак. зіслжняць, -яю, -аю, -аеш, -ае. 2
ЗАСМАКТАЦЬ
,
-макчу,
-мокчаш,
-мокча;
ЗАСОЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
-яеш, -яе.
-макчы; зак. (разм.). Пачаць смактаць.
што. Toe, што i саліць (у 2 знач.)ЗАСЛАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЗАСМАЛІЦЬ,
-малю,
-маліш,
-маліць;
ЗАСОЛЬНЫ гл. салшь.
Прыстасаванне ў выглядзе бляшанага ліста з
ЗАСОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Сухі, зацвярдзелы.
ручкай дші закрывання топкі печы, a таксама -молены; зак., што. Заліўшы смалой, зрабіць
непранікальным.
3.
човен.
||
незак.
засмольЗасохлая гразь. 2. Які завяў, загінуў ад
наогул прыстасаванне для закрывання адваць,
-аю,-аеш,
-ае.
тулін. || прым. заслАнкжвы, -ая, -ае.
неспрыяльных умоў (пра расліны). Засохлая
ЗАСМЁЙВАЦЬ гл. засмяяць.
кветка.
ЗАСЛАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сцелецца;
ЗАСМЁЦПЦДА,
1
i
2
ас.
не
ўжыв.,
-цііша;
зак. Пакрыцца, завалачыся чым-н. туманЗАСОХНУЦЬ гл. сохнуць.
ным, тым, што сцелецца. Луг заслаўся тума- зак. Забрудзіцца ад смецця. Двор засмеціўся. ||
ЗАСПАКАЁННЕ, -я, н. 1. гл. заспакоіць. 2.
незак.
засмечвацца,
-аецца.
нам. Неба заслалася хмаркамі. || незак. здсціToe (той), што (хто) заспакойвае, радуе
ЗАСМЁЦІЦЬ,
-ечу,
-еціш,
-еціць;
-ечаны;
лаццд» -аецца.
каго-н. Знайсці сабе з. ў чым-н. Ты маё з.
ЗАСЛАЦЬ1, зашлю, зашлеш, зашле; за- зак., што. 1. Забрудзіць смеццем. 3. падлогу.
ЗАСПАКАЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Які прыносіць
2.
перан.
Залоўніць
чым-н.
непатрэбным,
шлём, зашляце, зашлюць; зашлі; засланы;
заспакаенне ці знімае боль. Заспакаяльныя
шкодным.
3.
мову
грубымі
словамі.
\\
незак.
зазак., каго-што. 1. Адаслаць далёка ці не па
сродкі.
прызначэнню. 3. на край свету. 2. Паслаць з смсчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСПАКОЕНАСЦЬ, -і, ж. 1. Стан спакою,
ЗАСМЎЖАНЫ,
-ая,
-ае.
Задягнугы
смуякой-н. скрытай, тайнай мэтай. 3. агентаў. 3.
заспакаення, ураўнаважанасці. 2. Задаволегой.
Засмужаныя
далі.
||
наз.
засмужжнасць,
-і,
Адправіць, пераслаць каму-н., цераз каго-н.
насць дасягнутым, бестурботнасць.
(разм.). 3. гасцінцы родным цераз знаёмага. || ж.
ЗАСПАКОІЦЦА, -оюся, -оішся, -оіцца;
ЗАСМУЖЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -мунезак. засылаць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
жыць; -мужаны; зак., што. Зацягнуць смугой. зак. Суняць свой непакой, узбуджанасць, сузасылка, -і, ДМ -лцы ж.
ЗАСМУРОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; пакоіцца. Даведаўшыся пра гэта здарэнне, я
ЗАСЛАЦЬ2, -сцялю, -сцелеш, -сцелс; -сцядоўга не магла з. 0 Заспамоіцца ш дасягнулі; -сланы; што. 1. Рассцілаючы што-н., па- зак., што (разм.)- Налоўніць смуродам. 3. усю тым — дамогшыся
пэўных
поспехаў,
крыць якую-н. паверхню. 3. стал абрусам. 2. хату дзёгцем.
ЗАСМУГКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; страціць актыўнасць, энергію. || незак. заспа(7 / 2ас. не ўжыв.). Пакрыць, завалачы сабой
койвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
(пра што-н., што сцелецца). Туман заслаў -куй; зак. Пачаць смуткаваць. 3. у адзіноце.
ЗАСПАКОЕЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены;
ЗАСМУЦІЦЦА, -учуся, -уцішся, -уціцца;
нізіну. Cti3btt заслалі вочы. Ц незак. засцілаць,
зак., na кім i без дап. Засумаваць, замар- зак. 1. каго-што. Зрабіць спакойным, супа-аю, -аеш, -ае.
коціцца. 3. na родных. 3. ад гора. \\ незак. за- коіць. 3. расхваляванага чалавека. 2. што. СуЗАСЛІДЖВАЦЬ гл. заслядзіць.
смучацця* -аюся, -аешся, -аецца. || наз. за- няіхь, зменшыць. 3. боль. \\ незак. заспакойЗАСЛШІЦЬ гл. слініць.
ваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. заспажаенве, -я, н.
3ACJIÓH1, -а, мн. -ы, -аў, м. Вайсковы смучэнне, -я, н.
ЗАСПАКОЙЛІВЫ, -ая, -ае. Які заспакойЗАСМУЦІЦЬ, -учу, -уціш, -уціць; -учаны i
атрад для аховы i прыкрыцця галоўнай часткі
войска. Выставіць з. | прым. заслонны, -ая, -учоны; зак., каго (што). Выклікаць пачуццё вае, прьшосіць заспакаенне. Заспакойлівае
смутку, маркоты. Гэта вестка нас моцна за- слоеа. Заспакойлівая вестка. \\ наз. зжспакой-ас.
лівжсць, -і, ж.
ЗАСЛОН2, -а, мн. -ы, -аў, м. Хатняя пера- смуціла. || незак. засмучаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСПАНЫ, -ая, -ае. Са слядамі сну, сонЗАСМЙГЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i засмаглы.
носная лаўка. | прым. заслонны, -ая, -ае.
ЗАСМЙГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; засмяг, ны. Заспаныя вочы. 3. твар.
3ACJIÓHA, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Toe, што
ЗАСПАЦЦА, -плюся. -шшся, -шцца; -шмпакрывае, засланяе сабой. Дымавая з. (паласа -гла; -ні; зак. Toe, што i засмагнуць.
ЗАСМЯЙЦЦА, -мяюся, -мяешся; -мяецца; ся, -піцеся, -пяцца; -гася; зак. (разм.)- Прагустога дыму для маскіроўкі; таксама перан.:
пра тое, што прызначана для маскіроўкі, -мяёмся, -меяцеся, -мяюцца; -мейся; зак. спаць многа, больш чым звычайна. Пасля
пакрышхя тайных задум, чаго-н. нядобрага i Пачаць смяяцца. Хлопцы дружна засмяяліся. лазні заспаўся.
ЗАСПАЦЬ, -плю, -піш, -гаць; -пім, -піце,
ЗАСМЯЙЦЬ, -мяю, -мяеш, -мяе; -мяём,
пад.). 2. Шьфокае палотнішча, якое закрьшае
сцэну ад глядзсльнай залы. Падняць заслону. -меяце, -мяюць; -мей; -мяяны; зак., каго -пяць; -гіі; -паны; зак. 1. Прачнуцца пазней,
ЗАСЛЎГА, -і, ДМ -лузе, мн. -і, -луг, ж. (што) (разм.). Высмеяць, абсмяяць. || незак. чым трэба, праспаць. Сёння трохі заспаў. 2.
што. Доўга сплючы, пазбавіць свежасці
Грамадска карысны ўчынак, дзейнасць, вар- засмейвжць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСНАВАЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, (сазм.)- 3. твар. \\ незак. засыпіць, -аю, -аеш,
тыя павагі i агульнага прызнання. Атрымаць
хто заснаваў што-н. Заснавальнік навукоеага -ае.
na заслугах. 3. перад навукай.
ЗАСПЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -еты; зак. 1.
ЗАСЛЎЖАНЫ, -ая, -ае. Які мае вялікія за- метаду. || ж. заснадальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
слугі. 3. працаўнік. 3. артыст рэспублікі. 3. ра- ЗАСНАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нуецца; каго-што. Прыбыўшы, паспець убачыць,
ботнік культуры. 3. настаўнік. 3. майстар зак. Узнікнуць, утварыцца. Заснавалася новая знайсці на месцы. 3. поезд на станцыі. Я засспорту (ганаровыя званні).
пеў сябра яшчэ дома. 2. каго (што). Раптоўна
вёска. || незак. зжсіюўвацца, -аецца.
-ужу, -ужыш, -ужыць;
ЗАСНАВАЦЬ1, -ную, -нуеш, -нуе; -нуём, застаць дзе-н., у яхім-н. стане, за якім-н. заf ЗАСЛУЖЬІЦЬ,
-ужаны; зак., што. 1. Сваёй дзейнасцю стаць -нуяце, -нуюць; -нуй; -наваны; зак., што. 1. няткам. 3. злодзея. Ноч заспела падарожнікаў у
дастойным або дабіцца чаго-н. 3. узнагароду. Пакласці пачатак чаму-н., стварыць. 3. Бела- лесе.
3. павагу. 3. папрок. 2. Выслужыць, атрымаць рускую акадэмію мастацтваў. 3. суверэнную
ЗАСІШТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
за службу, працу. 3. права на адпачьшак. || не- дзяржаву. 2. на чым. Зрабіць на аснове -таваны; зак., каго-што. Палажыць у спірт
зак. заслугоўвадь, -аю, -асш, -ае.
чаго-н., пакласці ў аснову што-н. 3. планы на для засцярогі ад гніення. || незак. засшртоўЗАСЛУХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. разліках. 3. Плетучы, снуючы, зацягнуць ваць, -аю, -аеш, -ае.
Слухаючы што-н., захапіцца, забыць на ўсё. якую-н. паверхню чым-н. Паеук заснаваў
ЗАСПРАЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
Так цікава расказвае, штпо заслухаешся. || не- шыбу павуцінай. || незак. зжсноўваць, -аю, зак. Пачаць спрачацца. Гутарылі спакойна, a
зак. заслтхвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
-аеш, -ае.
потым заспрачаліся.
ЗАСЛУХАЦЬ, -аю, -асш, -ае; -аны;
зак.,
ЗАСНАВАЦЬ2, -ную, -нуеш, -нуе; -нуем,
ЗАСПЯВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць
каго-штпо. Выслухаць тое, што абвяшчаецца -нуяце, -нуюць; -нуй; зак. Пачаць снаваць.
спяваць. Галасіста заспяваў певень.
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ЗАСПЯВАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; незак. ным развіцці. || прым. зістойны, -ая, -ае. За(разм.)- 1. Знаходзіць каго-н. дзе-н., за стойная вада. 3. перыяд.
чым-н. 3. за работай. 2. Раптоўна захопліЗАСТОЛЛЕ, -я, н. Святочны стол з пачаваць. 3. злодзея на месцы злачынства.
стункам, месца за сталом, a таксама ўсе тыя,
ЗАСПЯШАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; што сядзяць за сталом. Поўнае з. гасцей. Гамоніць з.
зак. Пачаць спяшацца.
ЗАСГОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які адбываецца за
ЗАСТАВА, -ы, мн. -ы, -таў, ж. 1. У стары
час: месца ўезду ў горад, пункт кантролю сталом (у час абеду, банкету i пад.). 3. тост.
прывазных ірузаў i прыезджых. 2. Воінскае Застольная песня.
падраздзяленне, якое ахоўвае дзяржаўную
ЗАСГОПАРЫЦЦА, -ЦЬ гл. стопарыцца,
фаніцу. Пагранінная з. | прым. застаўны, -ая, -ць.
-ае.
ЗАСТРАКАЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цшь;
ЗАСТАВІЦЬ1, -таўлю, -тавіш, -тавіш»; -таў- зак. Пачадь стракацець. На паляне застракалены; зак. 1. што чым. Ставячы што-н., за- целі кветкі.
няць усю плошчу. 3. паліцу кнігамі. 2. што
ЗАСГРАМІЦЬ, -рамлю, -рэміш, -рэміць;
чым. Загарадзіць чым-н. 3. праход шафай. 3. -рэмлены; зак., што. Увагнаць стрэмку ў
што за што. Паставіць, змясціць што-н. за што-н. 3. нагу. || незак. застрэмлівжць, -аю,
што-н. 3. ложак за шырму. \\ незак. застаў- -аеш, -ае.
ляць, -яю, -яеш, -яе.
ЗАСГРАХАВАЦЦА, -ЦЬ гл. страхавацца,
ЗАСТАВІЦЬ2, -таўлю, -тавіш, -тавіць; зак., -ць.
каго (што) з інф. Прымусіш» рабіць што-н. 3.
ЗАСТРАЧЬІЦЬ1, -рачу, -рочыш, -рочыць;
пайсці да доктара. || незак. зісгаўляць, -яю, -рочаны; зак., што. Зашыць строчкай на
-яеш, -яе.
швейнай машыне. 3. складку. || незак. зж-ае.
ЗАСТАГНАЦЬ, -тагну, -тогнеш, -тогне; строчваць, -аю, -аеш,
ЗАСГРАЧЬІЦЬ2, -рачу, -рочыш, -рочыць;
-тагш; зак. Пачаць стагнаць. 3. ад болю.
ЗАСТАРЗЛЫ, -ая, -ае (разм.)- Закаранелы, зак. Пачаць страчыць (у 2 i 3 знач). Застраневылечны, непапраўны. Застарэлая хвароба. чыў кулямёт.
ЗАСТРАШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
Застарэлыя звесткі.
ЗАСТАРФЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак. -шаны; зак., каго (што). Навесці страх, запу(разм.). Закаранець, устарэць. Хвароба заста- жаць. || незак. зястрашваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСГРУГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
рэла. Метады кіраўніцтва застарэлі.
ЗАСТАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -тавак, ж. што. Зрабіць вострым, стругаючы. 3. палку. ||
Малюнак на шырыню старонкі ў пачатку незак. зжстругвжць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСТРЙЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
кнігі, раздзела. || прым. засгівачны, -ая, -ае.
ЗАСТАЦЦА, -тануся, -танешся^ -танецца; зак. Забіць сябе з агнястрзльнай зброі.
ЗАСТР&ЛІЦЬ, -ЛЮ, -ЛІШ, -ЛІЦЬ; -лены;
-танёмся, -таняцеся, -тануцца; -танься; зак.
1. Прадоўжыць знаходжанне дзе-н. 3. дома. 3. зак., каго (што). Забіць з агнястрэльнай
на другі год у класе. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). За- зброі. 3. ваўка.
ЗАСТРЗЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
хавацца, не знікнуць. Засталося пачуццё
крыўды. 3. Пакінуць, захаваць пэўны стан, каму належыць пачын у якой-н. сгтраве. Запогляды, становішча i пад. 3. пры сваёй ду- стрэльшчыкі арганізацыі будаўнічых брыгад.
мцы. Якім быў, такім i застаўся. 4. Апынуцца ж. застрзлыпчыійі, -ы, мн. -ы, -чыц.
ЗАСТРдШАК, -шка, мн. -шкі, -шкаў, м.
ў якім-н. становішчы, стане i пад. 3. за гаспадара. 3. задаволеным. За ім застаўся доўг. 3. ні(разм.)- Край страхі, што навісае над сцяной,
з чым. 5. Аказацца ў наяўнасці пасля кары- a таксама месца пад ім. Ластаўкі гнёзды ўюць
стання чым-н., смерці каго-н. i пад. Увінтоў- пад застрэшкам.
цы застаўся адзін патрон. Пасля бацькі заста- ЗАСТРЗШНІЦА, -Ы, МН. -Ы, -НІЦ, Ж. ДОлося двое дзяцей. 6. безас, каму з інф. Прый- шка каля краю саламянай страхі, якая засцедзецца, прыйшлося. Мне засталося з усім рагае яе ад ветру.
згадзіцца. 7. кім, у кім. Прагуляўшы ў картаЗАСГРдШША, -а, мн. -ы, -аў, н. (разм.).
чнай гульні, атрымаць якую-н. мянушку ў за- Тос, што i застрэшак. 3. адрыны закладзена
лежнасці ад назвы гульні (разм.). 3. дурнем. 3. гарбузамі.
ў дурнях (таксама перан.: аказадца ў недацэч-уджу, -удзіш, -удзіць;
t ЗАСГУДЗІЦЬ,
ным становішчы). || незак. заставацца, -таюся, -уджаны; зак., што. Даўшы азябнуць, пра-таешся, -таецца; -таёмся, -таяцеся, -таюцца.
студзіць. 3. горла. 3. ногі. || незак. засіуджваць,
ЗАСТАЦЬ, -тану, -танеш, -тане; -тань; зак. -аю, -аеш, -ае.
Toe, што i заспець. Вайна застала мяне ў daЗАСТЎКАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць
pose. || незак. заставаць, -таю, -тасш, -тае; стукаць. Нехта застукаў у дзверы. Кроў за-таём, -таяце, -таюць.
стукала ў скронях.
ЗАСТАЙЛЫ, -ая, -ае. 1. Які доўгі час праЗАСТЎКАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак., каго
(разм.)- Захапіць, застаць на месцы злачынстаяў, не рухаўся. 3. конь. 2. Які страціў свежасць ад працяглай нерухомасці. Застаялая ства.
вада. || наз. застшасць, -і, ж.
ЗАСГУГЙЦЦА, -уплюся, -упішся, -упіцца;
ЗАСТАЙЦЦА, -таюся, -таішся, -таііша; зак., за каго-што. Абараніць і^го-н. 3. за
-таімся, -таіцеся, -таяцца; -тойся; зак. 1. Доў- пакрыўджанага. || незак. заступяццж, -аюся,
га прастаяць бсз руху. Коні застаяліся. 2. (7 / -аешся, -аецца.
2ас. неўжыв.). Страдіць нармальны стан, саЗАСГУПІЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; зак. 1.
псавацца, доўга знаходзячыся ў нерухомасці. каго-што. Замяніць; замясціць. 3. старога
Вада застаялася. 3. Затрымацца, прастаяўшы майстра ля станка. 2. на што i без дап. Задоўга на адным месцы. 3. перад карцінай. 4. (7 мяніўшы каго-н., прыступіць да работы. 3. на
i 2 ас. не ўжыв.). Застацца на доўгі час не вы- дзяжурства. 3. на пост. 3. каго-што. Загакарыстаным (разм.). Летам асвяжальны радзіць, засланіць сабой. 3. каго-н. сабой. 4.
напітак у магазіне не застаіцца. || незак. зж- што каму. Загарадзіць, зрабіць перашкоду. 3.
стойвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
дарогу каму-н. (таксама перан.: перашкодзіць
ЗАСТОЙ, -ю, м. 1. Спыненне, затрымка ў дзейнасці каго-н.). 5. што. Пераступіць. Конь
руху, функцыяніраванні чаго-н. 3. крыві ў заступіў ляйчыну. \\ незак. засіупаць, -аю,
лёгкіх. 3. у правах. Плацяжы знаходзяцца ў за--аеш, -ае.
ЗАСГЎІШІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто застоі. 2. Час пасіўнага, вялага стану грамадскага жьшця, думкі. 3. эканомікі. 3. у духоў- ступаецца за каго-н., абаронца. || ж. за-
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ступніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. зісіупніцкі,
-ая, -ае.
ЗАСТЎПНІЦТВА, -а, н. Дзеянні заступніка, абарона. || прым. застушгіцкі, -ая, -ае.
ЗАСТйлЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў густым,
цвёрдым пры ахалоджванні. 3. тлушч. 2. Пакрыты лёдам, прымерзлы або закарчанелы ад
холаду (разм.). Застылая лужына. Застылыя
ногі. Застылая ўсмешка (перан.: нерухомая). |
наз. застылісць, -і, ж.
ЗАСП^ЦЬ, -ьшу, -ынеш, -ыне; -ыў, -ыла;
-ынь; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Загусцець,
стаць цвёрдым ад холаду, ахалоджвання. Лой
застыў. Смала застыла. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.).
Пра ваду: ператварыцца ў лёд (разм.)- Рачулка
застыла. 3. Моцна змерзнуць (разм.). 3. на
марозе. Рукі застші. 4. Пра труп: стаць халодным, скарчанець. 5. перан. Замерці (у 1
знач.), стаць нерухомым. 3. на месцы ад здзіўлення. | незак. застываць, -аю, -асш, -ае; наз.
застыванне, -я, н. (паводле 1 i 2 знач.).
ЗАСТЭНАГРАФАВАЦЬ гл. стэнаграфаваць.
ЗАСУДЗІЦЬ, -уджу, -удзіш, -удзіць; -уджаны; зак., каго (што). Абвінаваціць па суду. 3.
злачынца. || незак. засуджвжць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСУМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -кіуй;
зак. Пачаць сумаваць. Хлопчык засумаваў na
бабулі.
ЗАСЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сунь; -нуты;
зак., што. 1. Пасунуўшы, паставіць, пакласці
ў што-н., за што-н., пад што-н., схаваць
куды-н. 3. сякеру за пояс. 3. чамадан пад ложак. 3. шуфляду. 3. руку ў кішэню. 3. паперы ў
стол. 2. Зачыніць, закрыць на засаўку (разм.).
3. дзверы на засаўку. || незак. засоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
|| ЗАСУПОНЕЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., каго-што. Сцягнуць клешчы хамута супоняй пры запраганні каня. || нёзак. засупоньвшц», -аю, -аеш, -ае / супошць, -ню,
-ніш, -ніць.
ЗАСУПЯРЗЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак.
(разм.). Toe, што i запярэчыць.
ЗАСУХА, -і, ДМ -cyce, мн. -і, -сух, ж. Працяглая адсутнасць дажджоў, якая прыводзіць
да перасыхання глебы i гібелі расліннасці.
Барацьба з засухай.
ЗАСУХАЎСТОЙЛІВЫ, -ая, -ае. Пра расліны: здольны вытрымліваць засуху. 3. гатунак пшаніцы. || наз. засухаўстойлівАСць, -і, ж.
ЗАСЎШЛІВЫ, -ая, -ае. Які суправаджаецца засухай, пакутуе ад^ засухі. 3. раён. Засушлівае лета. || наз. зжсушлівасць, -і, ж.
ЗАСУШЬІЦЬ, -ушу, -ушыш, -ушыць;
-ушаны; зак., каго-што. Зрабіць сухім, высушыць. 3. кляновы ліст. 3. даклад (перан.). ||
незак. засушваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСЦЕЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
Прыстасаванне ддя зашпільвання адзення
(гузікі, кр^чкі, кнопкі). || прым. засцежачны,
-ая, -ае / зжсцежжжвы, -ая, -ае.
ЗАСЦЁНАК1, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
(гіст.). Невялікае сельскае паселішча дробнай
шляхты на землях Заходняй Беларусі. Даводзілася бшаць у засценку Язвіны. || прым.
засцянжовы, -ая, -ае.
ЗАСЦЁНАК2, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Месца жорсткіх катаванняў. Фашысцкія засценкі.
|| прым. засценачны, -ая, -ае.
ЗАСЦЁНАК3, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Хлеў
для дробнай жывёяы, a таксама камора, кладоўка пры хаце.
ЗАСЦЕРАГАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
Прыстасаванне ў механізме для засцярогі ад
чаго-н.
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засяродзіцца» -джуся, -дзішся, -дзіцца; незак.
засяроджвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
засяроджжвнс, -я, н.
ЗАСЯЧЬІ1 / 3ACEJK4H1, -сяку, -сячэш,
-сячэ; -сячом, -сечаце, -сякуць; засек, -кла;
ЗАСЦЕРАГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць -сячы; засечаны; зак., што. 1. Зрабіць сякедля засцярогі ад чаго-н. 3. клапан.
рай выемку ў чым-н., на чым-н. 3. дрэва. 2.
ЗАСЦЕРАГЧЬІ, -агу, -ажэш, ^ажэ; -ажом, Пра каня: на хаду параніць адной нагой дру-ажаце, -агуць; засцярог, -церагла, -ло; засце- гую. Конь засек нагу. 3. Адзначыць момант
ражы; -ражоны; зак., каго-што. Загадзя аха- чаго-н., a таксама вызначыць гтункт, месцаваць. 3. ад пашкоджання. 3. дзяцей ад хваробы. знаходжанне чаго-н. 3. час вылету. 3. курс ка|| незак.здсцерагаір»,-аю, -аеш, -ае. || звар. рабля. || незак. здсякаць, -аю, -аеш, -ас.
засцерагчыся, -агуся, f -ажэшся, -ажэцца;
ЗАСЯЧЬІ2 i ЗАСЁКЧЫ2, -сяку, -сячэш,
-ажомся, -ажацеся, -агуцца; засцярогся, -це-сячэ;
-сячом, -сечаце, -сякуць; засек, -кла;
раглася, -лося; засцеражыся; незак. засцерагацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. засця- -сячы; засечаны; зак., каго. 1. Збіць да
смерці. 2. Пазбавіць жыцця вострым прадмерога, -і, ДМ -розе, ж.
там (сякерай, шабляй). || незак. засякаць, -аю,
ЗАСІДЛАіША, -ЦЬ гл. заслацца, -ць2.
-аеш, -ае.
ЗАСЦПТАВАЦЬ гл. сціртаваць.
ЗАСЯЧЬІСЯ / ЗАСЁКЧЫСЯ, 1 i 2 ас. не
ЗАСЦІЦЬ, зашчу, засціш, засціць; незак.,
што i без dan. (разм.). Засланяць, загаро- ўжыв., -сячэцца; засекся, -клася; зак. Пра
джваць (святло), перашкаджаць добра ба- каня: на хад^ параніць адной нагой другую. ||
чыць. Адыдзі ад святла, бо засціш. Слёзы зас- незак. гесдацца, -аецца.
ЗАТАВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
цяць вочы.
ЗАСЦЯРОГА, -і, ДМ -розе, ж. 1. гл. засце- зак., што (спец.). Сабраць многа тавару, не
рагчы. 2. Toe, што засцерагае ад чаго-н. На- пускаючы ў гандлёвы абарот. 3. муку на складзейная з. 3. Асцярожныя паводзіны, адно- дзе. || незак. зтварваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
сіны да чаго-н., якія папярэджваюць небяс- затшрваіше, -я, н.
ЗАТАІЦЬ, -таю, -тоіш, -тоіць; -тоены; зак.,
пеку. Разумная з. Прыняць меры засцярогі.
што. Скрыўшы ад іншых (якое-н. пачуццё),
ЗАСЫІіАЦЬ, ЗАСЬІЛКА гл. заслаць1.
захаваць у сабе, у душы. 3. крыўду. 0 Затаіць
ЗАСЫНАЦЬ гл. заснуць.
ЗАСЬІПАІІДА1,
-ыплюся,
-ыплешся, дыханне — сірымаць дыханне (напружана
-ыплецца; -ыпся; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). ўслухоўваючыся, псытаіўшыся, спалохаўшыся
Пра сыпкае: трапіць куды-н. усярэдзіну, за i пад.). || незак. затойваць, -аю, -асш, -ае.
ЗАТАННА, прысл. (разм.). За невысокую
што-н. Снег засыпаўся за каўнер. 2. Пакрыцца, напоўніцца чым-н. сыпучым. 3. да краёў. цану, надта дзешава. Прадаць тавар з.
ЗАТАНЎЛЫ, -ая, -ае. Які затануў. Затану3. чым. Мець чаго-н. у вялікай колькасці
(разм.). Ураджайны год, хлебам можна з. \\ не-лая лодка.
ЗАТАНЎЦЬ, -тану, -тонеш, -тоне; -таш;
зак. засыпацда, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАСЬШАЦЦА2,
-ьтлюся,
-ьшлешся, зак. Пайсці на дно вадаёма (аб прадметах).
-ыплецца; -ыпся; зак. (разм.). Пацярпець Карабель затануў.
няўдачу ў якой-н. справе. 3. на экзамене. 3. на
ЗАТАНЦАВАЦЦА, -цуюся, -цуешся, -цукражы матэрыялаў. || незак. засыпацца, -аюся, ецца; -цуйся; зак. (разм.). 1. Захапіўшыся
-аешся, -аецца.
танцамі, забыць пра час. 3. да ранку. 2. Доўга
ЗАСЬШАЦЬ, -ПЛЮ, -плеш, -пле; -сып; танцуючы, стаміцца. 3. да ўпаду.
-паны; зак. 1. што. Запоўніць даверху чым-н.
ЗАТАІЙЦЬ, -таплю, -топіш, -топіць; -топсыпкім. 3. роў. 2. каго-што. Пакрыць слоем лены; зак.у што. 1. Заліць вадой паверхню
чаго-н. сыпкага. 3. стол мукой. 3. пытаннямі чаго-н. Рака затапіла лугі. 2. Апусціць на дно
(перан.). 3. што i чаго. Насыпаць, усыпаць вадаёма (гтра вяліхія прадметы). 3. судны. \\ некуды-н. у якрй-н. колькасці. || незак. за- зак. заташшць, -яю, -яеш, -яе.
сыпаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. засышшне, -я, н.
ЗАТАПТАЦЬ, -тапчу, -топчаш, -топча; -таi нсыіпд, -i, ДМ -пцы, ж. (у 1 i 3 знач.).
пчы; -таптаны; зак. 1. што. Топчучы, зараўЗАСЫПАЦЬ гл. заспаць.
няць або ўціснуць што-н., прыціснуць. 3.
ЗАСЫХАЦЬ 2/і. засохнуць.
сляды. 3. сцізорык у зямлю. 3. каго-н. у гразь
ЗАСЯВАЦЬ гл. засеяць.
(перан.: зняславіць, ачарніць; разм.). 2. каго
ЗАСЯДАЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Прад- (што). Топчучы, задушыць, забіць. Конь засгаўнік насельніцгва, выбраны для ўдзелу ў таптаў шнаня. 3. што. Забрудзіць слядамі
разглядзе грамадскіх i крымінальных спраў у (разм.). 3. падлогу. || незак. затоіггваць, -аю,
судзе. Народны з. \\ прым. засцдацельскі, -ая, -аеш, -ае.
-ае.
ЗАТАРМАЗІЦЦА, -ЦЬ гл. тармазіцца, -ць.
ЗАСЯДАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; незак.
ЗАТАРМАСІЦЬ, -машу, -мосіш, -мосіць;
Удзельнічаць у пасяджэнні камісіі, камітэта i -мошаны; зак., каго (што) (разм.). Замучыць,
пад.
стаміць, тармосячы. Дзеці мяне зусім затарЗАСЯДАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; незак. Груз- масілі.
нуць у чым-н. вязюм.
ЗАТАРЦАВАЦЬ 2/і. тарцаваць.
ЗАСЯДЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго.
ЗАТАЎЕА, -і, ДМ -таўцы, ж. Закраса са
Прымацаваць сядло на спіну каню. 3. стаенсвінога сала (звычайна нутранога). Прынясі
ніка.
ЗАСЯЛІЦЬ, -сялю, -селіш, -селіць; -се- крышан здору на затаўку.
ЗАТАЎРАВАЦЬ гл. таўраваць.
лены; зак., што. Пасяліўшыся або пасяліўшы
ЗАТАЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-н. дзе-н., заняць, насяліць цалкам. Навасёлы засялілі край. 3. дом% || незак. зясяляць, каго (што) (разм.). Замучыць, штурхаючы ў
натоўпе. Дзяўчынку затаўхалі ў натоўпе.
-яю, -яеш, -яе. || наз. засяленне, -я, н.
ЗАТАЎЧЬІ1, -таўку, -таўчэш, -таўчэ| -та^ЗАСЯРОДЖАНЫ, -ая, -ае. Сканцэкірачом,
-таўчаце, -таўкуць; -тоўк, -таўкла, -ло;
ваны ў думках на чым-н. адным. Засяроджаная ўвага. Глядзець засяроджана (прысл.). || -таўчы; -тоўчаны; зак., каго (што) (разм.)Забіць да паўсмерці, да страты прытомнасці.
ЗАСЯРОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа- Ледзь не затаўклі яго кулакамі.
ны; зак., што. Сканцэнтраваць думкі, увагу
ЗАТАЎЧЬІ^, -таўку, -таўчэш, -таўчэ| -та^на чым-н. адным. 3. думкі. 3. увагу на ным-н. чом, -таўчаце, -таўкуць; -тоўк, -таўкла, -ло;
| незак. засяроджваць, -аю, -аеш, -ае. | звар. -таўчы; -тоўчаны; зак., што. Заправіць затаў-
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кай. 3. кашу здорам. || незак. затіўкжць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАТАЧЬІЦЬ, -тачу, -точыш, -точыць; -точаны; зак., што. Зрабіць вострым, завастрыць. 3. свярдзёлак. || незак. заточваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. заточванне, -я, н. i заточка,
-і, ДМ -чцы, ж. (спец.). || прым. зжточны, -ая,
-ае (спец.). 3. станок.
3ATBÓP, -а, мн. -ы, -аў, м. Частка агнясірэльнай зброі для закрывання i адкрывання
канала ствала. 3. вінтоўкі. || прым. затворны,
-ая, -ае.
ЗАТКАЛА, -а, мн. -ы, -кал, н. (разм.). Toe,
чым затыкаюць якія-н. адтуліны (скруткі
ануч, пакулля i інш.). Замест шыбы ў акне
тарнала з.
ЗАТКАЦЬ, -тку, -тчэш, -тчэ; -тчом, -тчаце, -ткуць; -тчы; -тканы; зак., што. 1. Паіфыць тканым узорам. 3. настольнік арнаментам. 3. дыван кветкамі. 2. Зацягнуць густой
сеткай. Павук заткаў кут павуціннем.
ЗАТКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. (7 i 2 ас.
не ўжыв.). Закрыцца, закупорыцца. Бутзлька
добра заткнулася. 2. Замаўчаць (разм. груб.)Калі ты ўжо заткнешся? || незак. затыкацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАТКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ш; -нуты; зак., што. 1. чым. Шчыльна закрыць (адтуліну). 3. бутэльку коркам. 3.
вушы. 2. за што. Засунуць які-н. прадмет за
што-н., куды-н. 3. сякеру за пояс. 0 Заткнуць
зя пояс каго (што) (разм.) — песасягнуць
каго-н. у чым-н. || незак. затыкаць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗАТЛУМШЦА, -умлюся, -умішся, -уміцца; зак. (разм.). Страціць здольнасць ясна
мысліць, разважаць. Галава затлумілася. || незак. затлумлівшцйі, -аюся, -аешся, -аецца. ||
наз. затлумленне, -я, н. i затлум, -у, м. 3. галавы.
ЗАТЛУМІЦЬ гл. тлуміць.
3ATÓE, злуч. супраціўны. Але ў той жа час,
аднак. Дамогся справядлівасці, з. нажыў сабе
ворагаў.
ЗАТОЙВАЦЬ гл. затаіць.
3ATÓKA, -і, ДМ -тоцы, мн. -і, -ток, ж. 1.
Невялікі рачны заліў. 2. Месца стаянкі i рамонту рачных суднаў. | прым. затокавы, -ая,
-ае.
ЗАТОПТВАЦЬ гл. затаптаць.
3ATÓP, -у, м. Затрымка ў руху ад скучанасці людзей, транспарту або іншых прадметаў, што перамяшчаюцца ў адным напрамку.
На скрыжаванні дарог утварыўся з. 3. лёду на
рацэ. 1 прым. заторны, -ая, -ае.
3ATÓ4BAHHE, -ЧВАЦЬ, -ЧКА, -ЧНЫ гл.
затачыць.
ЗАТРАВЁЛЫ, -ая, -ае. Зарослы травой. 3.
грунт. || наз. затравеласць, -і, ж.
ЗАТРАВЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
Зарасці травой. Двор затравеў.
ЗАТРАВЯНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее;
зак. Toe, што i затравець.
ЗАТРАПЯТАЦЦА* -пячуся, -печашся, -печацца; -пячыся; зак. Пачаць трапятацца.
Акуні затрапяталіся ў сетцы.
ЗАТРАПЯТАЦЬ, -пячу, -печаш, -печа;
-пячы; зак. Пачаць трапятаць. Затрапяталі
лісты асіны.
ЗАХРАТА, -Ы, ДМ -раце, мн. -ы, -рат, ж.
1. гл. затраціць. 2. звычайна мн. Toe, што затрачана, выдаткавана. Непрадукцыйныя затраты.
ЗАТРАІЦЦЬ, -ачу, -аціш, -аціць; -ачаны;
зак., што на каго-што. Зрасходаваць, патраціць. 3. сродкі на будаўніцтва. 3. многа намаганняў на што-н. |[ незак. затрачваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. затрачванне, -я, н. i затрата,
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-ы, ДМ -раце, ж. || прым. затратны, -ая, -ае вых, жыццёвых інтарэсаў. Затхлае асяроддзе.
(спец.).
|| наз. затхласць, -і, ж.
ЗАТХНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нёЗАТРАШЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым,
-чыце, -чаць; -чы; зак. Пачаць ірашчаць. За- мся, -няцеся, -нуцца; -шся; зак. 1. Задыхнуцца ад недахопу паветра. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.).
трашчалі дошкі памоста. Пінжак затрашчаў
ЗАФАСТРЫГАВАЦЬ, -гую, -іуеш, -іуе;
Сапсавацца, стаць затхлым ад недахопу павеna швах. Затрашналі на агні яловыя латсі. Затрашчалі конікі ў траве. Затрашналі аўта-тра t (разм.). Мяса затхнулася. || незак. за- -гуй; -гаваны; зак. Зашыць вялікімі шыўкамі.
3.
складку на сукенцы. || незак. зафастрытыхжццДі -аюся, -аешся, -аецца.
маты.
гоўваць, -аю, -асш, -ае.
ЗАТРЫМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ЗАТЫКАЦЦА* -Ш> 2/і. заткнуцца, -ць.
ЗАФШСАВАЦЬ гл. фіксаваць.
зак. 1. Спыніцца, запаволіць ці спыніць свой
ЗАТЬІМ, прысл. 1. Пасля гэтага, потым. 2.
ЗАФРАХТАВАЦЬ гл. фрахтаваць.
рух. 3. ля ўвахода. 2. Застацца дзе-н. на яхі-н. 3 гэтай мзтай, таму. Зрабі, a з. хваліся. 0 ЗаЗАХАВАЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хго
час, пабыць дзе-н. даўжэй, чым ірэба або мо- тым кжб злуч. — для таго каб. Прыйшоў з., каб
жна. Там ён затпрымаўся з-за хваробы. 3. ў daпагаварыць. Затым што злуч. — таму што. захоўвае што-н., прьгтрымліваецца чаго-н. 3.
pose. 3. Запазніцца, не зрабіць чаго-н. у Адзінота мяне радавала яшчэ i з., што хаце-спадчыны. 3. традыцый. | ж. захшлыгіці, -ы,
мн. -ы, -ніц.
тэрмін. 3. з адказам. \\ незак. зжтрымлівацці, лася спакойна думаць.
ЗАХАВАНАСЦЬ, -і, ж. Захаванне ў поўнай
-аюся, -аешся, -аецца. | наз. затрымка, -і, ДМ
ЗАТЫНКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-мцы, ж.
зак., што. Пакрыць тынкам. || незак. заты- цзласці, адсутнасць пашкоджанняў. Адказваць
за з. рэчаў.
ЗАТРЫМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; затрыманы; нкоўваць, -аю, -аеш, -ае.
зак. 1. каго-што. Перашкодзіць руху каго-,
ЗАХАВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
ЗАТЫЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
чаго-н., спыніць. 3. машыну. На дарозе мяне Toe, чым затыкаюць што-н. Драўляная з. A3 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Зберагчыся, уцалець,
затрымаў таварыш. 3. снег на палях. 2. што.
усіх дзірак або бочак з. (прымаўка пра чала- застацца непашкоджаным, непатрачаным.
Прыпыніць, адтэрмінаваць што-н. 3. высадку века, якога пастаянна скарыстоўваюць для Дом добра захаваўся. Здароўе захавалася. Задэсанта. Дажджы затрымалі сяўбу. 3. кагозамены каго-н., выканання розных даручэн- пасы захаваліся. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Застац(што). Вымусіць застацца дзе-н. (на які-н. няў i пад. або які любіць умешвацца не ў свае ца ў сіле, не знікнуць. Старыя звычкі захаватэрмін). Мяне затрымалі неадкладныя справы.
ліся. 3. Захаваць свае сілы, маладжавы выгляд
справы ці прымадь удзел ва ўсім).
3. знаёмага. 4. што. He зрабіць, не аддаць у
ЗАЎВАГА, -і, ДМ -вазе, мн. -і, -ваг, ж. 1. (разм.). Гэты чалавек добра захаваўся. 4. Зачас чаго-н. 3. зарплату. 5. што. Залаволіць, Кароткае меркаванне наконт чаго-н. Трапная стацца непашкоджаным, уцалець. 3. ад паспыніць на пэўны час дзеянне чаго-н. 3. ды- з. Заўвагі рэцэнзентаў. 2. Вымова, указанне на жару. || незак. захоўваццд, -аюся, -аешся,
ханне. 3. крокі. 6. каго (што). Схапіць, ары- памылку. Строгая з. 3. Дадатковая заметка, -аецца.
штаваць. 3. зланынца. || незак. затрымліваць, тлумачэнне да тэксту. Падрадкоеыя заўвагі.
ЗАХАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
-аю, -аеш, -ае. 1 наз. затрымліванне, -я, н. (да
ЗАЎВАЖАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; Аберагаючы, не даць каму-, чаму-н. прапасці,
1, 2, 3, 4 i 5 знач.), затрыманне, -я, н. (да 1, 2 незак. Назірацца, выяўляцца. Пры некаторых загінуць, зберагчы цэлым. 3. дзяржаўную маёi 6 знач.) i затрымкя, -і, ДМ -мцы, ж. (да 1, хваробах заўважаецца рэзкае павышэнне тэм-масць. 3. здароўе. 3. прадукты ад цеілі. 3. успаміны (перан.: не забыць). 2. што. Пакінуць
2, 4 i 5 знач.).
пературы.
ЗАТРЫМЦЁЦЬ, -мчу, ^ -мціш, -мціць;
ЗАУВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; у сіле, у дзеянні. 3. за сабой права. 3. добрыя
-мц'ім, -мціце, -мцяць; -мш; зак. 1. Пачаць зак. 1. каго-што i ca злуч. «што», «як». Уба- звычкі. 3. што. He парушыць чаго-н. 3. умовы
трымцець. Затрымцелі лісты. 2. Замігаць. чыць, падмеціць, выявіць. 3. агеньчык удале- дагавору. 3. знешні спакой. 4. каго-што. Пакласці, размясціць так, каб не маглі знайсці
Затрымцелі агеньчыкі 3. Закалацііша, задры- чыні. 3., што слухачы стаміліся. He заўважші,
жаць. Сэрца затрымцела ad радасці.
як даехалі да вёскі. 2. каго-што. Адзначыць, (разм.). Кнігу так захаваў, што я не знайшоў.
ЗАТРЭСІЦСЯ, -расуся, -расешся, -ра- запомніць па якіх-н. прыметах. 3. месца ў ку- || незак. захоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. зжсецца; -расёмся, -расяцеся, -расуцца; -росся, стах, дзе ляжаў ранены. 3. Сказаць што-н., хавшне, -я, ж.
-рэслася; -расіся; зак. Пачаць трэсціся, дры- уставіць у размову. «Яно так i ёсць на самай ЗАХАД, -у, М -дзе, м. 1. Адзін з чатырох
жаць. 3. ад страху.
справе», — заўеажыўі старшыня. | незак. заўбакоў свету i напрамак, процілеглы ўсходу;
частка гарызонта, дзе заходзіць сонца. 2.
ЗАТЎЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. важжць, -аю, -аеш, -ае.
Замучыцца, стаміцца ў якіх-н. клопатах,
ЗАЎДАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.). Мясцовасць, размешчаная ў гэтым напрамку,
a таксама («3» вялікае) краіны Заходняй Еўсправах. Ён зусім затузаўся з маладым канём.Стаць удавой, удаўцом, аўдавець.
ропы i Амерыкі. Мастацтва Захаду. \\ прым.
ЗАТЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ЗАЎЖДЬІ, прысл. Toe, што i заўсёды.
заходні,
-яя, -яе.
каго. Тузаючы, замучыць, замарыць. 3. каня.
ЗАЎЗЯТЫ, -ая, -ае. 1. Які з захалленнем
ЗАХАДЖАЛЫ, -ая, -ае (разм.). Прышлы з
3, хлопца.
займаецца чым-н., аддаецца чаму-н. або
ЗАТУЛІЦЦА, -улюся, -улішся, -уліцца; налорысты, упарты. 3. паляўнічы. Ён быў ча- чужых мясцін, які зайшоў мімаходам. Захазак. (разм.)- Засланіць сябе чым-н. ад чаго-н. лавек з.: што ні задумае, даб'ецца. 2. Які вы- джалыя людзі.
або захінуцца ў што-н., схавацца за каго-, конваецца з запалам, напружаны. Заўзятая
ЗАХАДЗІЦЬ, -хаджу, -ходзіш, -ходзіць;
што-н., куды-н. 3. ад ветру. 3. ў плашч. Хлоп- праца. Заўзятая бойка. || наз. заўзятасць, -і, зак. Пачадь хадзіць. Нервова захадзіў na пакоі.
чык затуліўся за маці. \\ незак. зжіульвацца, ж.
ЗАХАДЫ, -аў. Меры, дзеянні, накіраваныя
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАЎЛАДАЦЬ a/l. завалодаць.
на дасягненне пэўнай мэты. Рабіць або прыЗАТУЛІЦЬ, -улю, -уліш, -уліць; -улены;
ЗАЎСЁДНЫ, -ая, -ае. Які бьшае заўсёды, маць з.
зак., каго-што. Закрыць, засланіць чым-н. пастаянны, звычайны. 3. госць. Заўсёдныя
ЗАХАЛЎСЦЕ, -я, н. (разм.). Глухое, аддаабо схаваць, захінуць у што-н. 3. твар у каў- клопаты.
ленае ад цэнтра месца. Жыць у захалусці. ||
нер. || незак. затульваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЎСЁДЫ, прысл. У любы час, пастаянна. прым. захжлусны, -ая, -ае.
ЗАТУМАНПВДА, -ЦЬ гл. туманіцца, -ць.
3. гатоў.
ЗАХАПІЦЦА, -хаплюся, -хопішся, -хопіцЗАТЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Пачадь
ЗАЎТРА, прысл. 1. На наступны дзень па- ца; зак. 1. кім-чым. Цалкам аддацца якой-н.
тупаць. 3. нагамі. 2. Захадзіць. Хутка затупаў сля сягонняшняга. Паедзем з. 2. у знач. наз., справе, занятку. 3. зборам значкоў. 3. любімай
na хаце. 3. Зайсці, дабрацца куды-н. (разм.). нескл., н. Заўтрашні дзень. Адкласці на з. або работай. 2. кім. Закахадца ў каго-н. 3.
За дзень не спяшаючыся затупаеш у горад. да з. Шчаслівае сёння i светлае з. (будучае). дзяўчынай. | незак. захапляцці, -яюся, -яешся,
ЗАЎТРАШНІ, -яя, -яе. Такі, які адбудзец- -яецца.
ЗАТУІЙЦЦА, -ЦЬ гл. тупіцца, -ць.
ЗАТЎХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; затух, ца заўтра. Заўтрашнія заняткі. Клапаціцца пра ЗАХАПІЦЬ, -хаплю, -хопіш, -хопіць; -хоп-хла; зак. 1. Перастаць гарэць, патухнуць. з. дзень (перан.: пра бліжэйшае будучае).
лены; зак. 1. каго-што. Хапаючы, узяць, заЗАЎЧАСНЫ, -ая, -ае. Які адбыўся, насту- браць, схапіць. 3. жменю зерня. 2. каго-што.
Агонь затух. Спрзчкі затухлі (перан.:
спыніліся). 2. Слабеючы, перастаць вагацца, піў раней належнага часу, тэрміну. Заўчасная Сілай авалодадь кім-, чым-н. 3. чужую тэрызаціхнуць, спыніцца. Ваганні глебы затухлі. || смерць. Заўчасныя роды. Хвалявацца яшчэ заўторыю. 3. у палон. 3. ініцыятыву (перан.). 3.
часна (прысл.; яшчэ рана хвалявацца). || наз. каго-што i чаго. Узяць з сабой. 3. плашч. 3. з
незак. затухаць, -ае.
ЗАТУШАВАЦЬ, -шую, -шуеш, -шуе; -шуй; зжўчаснясць, -і, ж.
сабой яды. 4. перан., каго (што). Вельмі
ЗАЎЧОРА, прысл. Два дні таму назад. || зацікавіць, прымусіць поўнасцю аддацца
-шаваны; зак., што. 1. гл. тушаваць. 2. перан.
якой-н. справе. Новая ідэя захапіла яго. 5. пеЗрабіць менш выразным, прыметным, прым. заўчжрашш, -яя, -яе.
ЗАФАРБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй; ран., каго (што). Завалодаць увагай, зачаразгладзіць. 3. супярэчнасці. || незак. затушоў-баваны; зак., што. Пакрыць, замазаць фар- ваць. 3. гледачоў ігрой. б. каго (што). Раптоўваць, -аю, -аеш, -ае.
бай. 3. пляму. || незак. зафарбоўваць, -аю, на застаць. 3. каго-н. дома. Навальніца захаЗАТУШЬІЦЬ гл. тушыць1.
ЗАТХЛЫ, -ая, -ае. 1. 3 пахам сырасці, -аеш, -ае. || наз. зіфарбоўвшпіе, -я, н. i зафа- піла нас у полі. 7. каго-што. Панесці з сабой,
захапіўшы, падхапіўшы. Цячэнне захапіла лодгнілі, застаялы, заляжалы. Затхлая вада. Зат- рбоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. (спец.).
ку. || незак. захопліваць, -аю, -аеш, -ае i заЗАФАРШЫРАВАЦЬ гл. фаршыраваць.
хлая мука. 2. перан. Косны, пазбаўлены жы-
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пацярпела няўдачу). 2. Адчуць цяжкасць, пе- мнела). Выехаць яшчэ з. Завяршыць працу
рабоі ў дыханні (ад якога-н. моцнага пачуц- ўжо з.
ця, смеху, плачу i пад.^. 3. адрадасці 3. ад
ЗАЦЕНЬ гл. засень.
смеху. || незак. захлішйші, -аюся, -аешся,
ЗАЦЕРУШЬІЦЬ, -церушу, -цярушыш,
-аецца.
-цярушыць; -цярушаны; зак. 1. каго-што.
хмпляць, -яю, -яеш, -яе (да 4 i 5 знач.). || наз.
ЗАХЛОРАФАРМАВАЦЬ гл. хлорафарма- Пакрыць тонкім слоем чаго-н. сыпкага. Перзахоп, -у, м. (да 2 знач.).
ваць.
шы снег зацерушыў зямлю. 2. Пачаць церуЗАХАПЛЁННЕ, -я, н. 1. Незвычайны
ЗАХЛЫНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; шыць (пра снег i інш.). Зацерушыў сняжок. ||
ўздым пачуццяў, найвышэйшае задавальнен- -нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. 1. Зады- незак. задярушвждь, -аю, -аеш, -ае.
не. Быць у захапленнні ад канцэрта. Прыйсціхнуцца
ў
ад вады. 3. ў час купання. 2. перан.
ЗАЦЁРЦІ, затру, затрэш, затрэ; затром, заз. ад чаго-н. 2. Усхваляванасць, запал, нат- Перастаць дзейнічаць. Кулямёт захлынуўся. траце, затруць; зацёр, -церла; затры; -цёрты;
хненне. Гаварыць з захапленнем. 3. кім-чым.
Атака праціўніка захлынулася.
зак. 1. што. Тручы, зрабіць нябачным,
Павьшіаны інтарэс да чаго-н. 3. тэатрам. 3.
ЗАХЛКшАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; знішчыць. 3. надпіс. 3. мокрыя сляды на падфутболам. 4. кім. Улюбёнасць у каго-н. Гэта зак. (разм.)- Пакрьшца пырскамі чаго-н. 3. лозе. 2. каго-што. Сціснуць, пазбавіць магчыбыло з., a не каханне.
граззю.
масці свабодна рухацца. Ільды зацёрлі караЗАХАПЛЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Тос, што i захаЗАХМАРЫЦЦА, -ыцца; ас. i безас; зак. бель. 3. ў натоўпе. 3. перан., каго (што).
пляючы.
Зрабіцца хмарным. Неба захмарылася. К ве- Наўмысна перашкодзіць каму-н. праявіць
ЗАХАПЛЙЮЧЫ, -ая, -ае. Які выклікае зачару захмарылася. || незак. захмарвадца, -аец- сябе, прасунуцца па службе (разм.)- 3. малахапленне, цікавасць. 3. раман.
ца.
дога спецыяліста. 4. што. Прыгатаваць
ЗАХАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
ЗАХМЯЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які захмялеў, расціраннем, замешваннем. 3. муку. || незак.
(разм.). 1. Пачаць харкаць. Захаркаў кроўю. 2. ап'янелы. Захмялелая кампанія.
заціраць, -аю, -аеш, -ае.
што. Харкаючы, забрудзіць. 3. падлогу.
ЗАЦЁРЦІСЯ, затруся, затрэшся, затрэцца;
ЗАХМЯЛЁЦЬ гл. хмялець.
ЗАХАЦЁЦЦА, -хочацца; безас; зак. ПаЗАХОД, -у, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. затрбмся, затрацеся, затруцца; задёрся,
чаць хацецца. Захацелася спаць.
зайсці. 2. Прыём. 3 другога заходу. Перанесці -церлася; затрыся; зак. (разм.). Забрацца (у
ЗАХАЦЁЦЬ, -хачу, -хочаш, -хоча; -хаці; цыбулю за тры заходы.
натоўп, у групу людзей); пранікнуць. 3. ў назак., чаго, з інф. i ca злуч. «каб». Пачаць хаЗАХОДЗІЦЦА1"2, -ЦЬ гл. зайсціся1-2, трўп. | незак. мціраціці, -аюся, -аешся,
цець. 3. малака. 3. есці. Захацела, каб дачка
-аецца.
зайсціпрыехала.
ЗАЦЁСНЫ, -ая, -ае (разм.). Цеснаваты,
ЗАХОДНІ гл. захад.
ЗАХВАЛІЦЬ, -алю, -аліш, -аліць; -алены;
крыху цесны. Зацеснае паліто.
ЗАХОП, -ПЛІВАЦЬ гл. захапіць.
зак., каго (што) (разм.). Збалаваць, сапсаваць
ЗАЦЁК, -у, мн. -і, -аў, м. След ад вадкасці,
ЗАХОПНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто запразмернымі пахваламі. 3. вучня. || незак. зафарбы. Уся сцяна ў зацёках.
хвальваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. захвальваяне, хапіў чужую тэрьггорыю, вядзе захопніцкую
ЗАЦЁКЛЫ, -ая, -ае. Які зацёк (у 2, 3 i 4
палітыку, заваёўнік. Чужаземныя захопнікі.
-я, н.
ЗАХОІШІЦКІ, -ая, -ае. Які імкнецца гвал- знач.). Зацёклая сцяна. Зацёклыя ногі.
ЗАХВАЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся, -люЗАЦІКАВІЦЦА, -каўлюся, -кавішся, -каецца; -люйся; зак. 1. Пачаць хвалявацца. тоўна авалодаць чым-н., заваёўніцкі. Завіцца; зак., кім-чым. Праявіць, адчуць цікавойны.
Мора захвалявалася. Натоўп захваляваўся. хопніцкія
2.
ЗАХОЎВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- васць да каго-, чаго-н. 3. музыкай. || незак. заАдчуць унутраны неспакой (перан.)- Дзяўчызак. 1. гл. захавацца. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). цікяўліваццж, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. занка захвалявалася.
ЗАХВАРЗЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак., на што Знаходзіцца дзе-н. на захаванні. Грошы захоў- ційўленжсць, -і, ж.
ЗАЦШАВІЦЬ, -каўлю, -кавіш, -кавіць;
i без dan. Стаць хворым. 3. на шкарлятыну. || ваюццаў ашчадным банку.
ЗАХОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл. -каўлены; зак., каго (што) чым. 1. Абудзіць у
незак. зяхворваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАХВАСТАЦЬ, -вашчу, -вошчаш, -вошча; захаваць. 2. Трымаць дзе-н., каб зберагчы ад кім-н. цікавасць да чаго-н. 3. слухачоў лекцыяй. Што eac mym зацікавіла? 2. Заахвоціць
-вашчы; -вастаны; зак. (разм.). 1. Пачаць хва- пашкоджання, псавання. 3. бульбу ў скяепе.
практычнымі t
выгодамі.
ЗАХОЎНЫ, -ая, -ае (афіц.). Які гарантуе матэрыяльна,
стаць. 2. каго-што. Забіць, засячы хлыстом,
цэласнасць, захаванасць чаго-н. Захоўная Зацікаўленыя бакі. \\ незак. заціжаўліваць, -аю,
пугай. Захвастаў da паўсмерці хлопца.
-аеш, -ае. \\наз. зацікяўленасць, -і, ж.
ЗАХВОРВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Toe, распіска. || наз. захоўшісць, -і, ж.
ЗАЦІКАУЛЕНАСЦЬ, -І, Ж. 1. гл. зацікашто i хвароба. Інфекцыйныя захворванні. 2. ЗАХРАСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; захрас,
-сла; -ні; зак. (разм.). 1. Забіцца, закупорыц- віцца, -ць. 2. Матэрыяльны, практычны інтаУзнікненне хваробы. Момант захворвання.
ЗАХІЛІЦЬ, -ілю, -'іліш, -іліць; -ілены; зак., ца чым-н. Ракавіна захрасла. 2. Засесці рэс да чаго-н. Матэрыяльная з. 3. у справе.
ЗАЦШАЦЦА, -ЦЬ гл. зацяцца, -ць.
каго-што (разм.)- 1. Засланіць, загарадзіць дзе-н., у чым-н. Костка захрасла ў горле.
ЗАХРЫБЁТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм).
ЗАЦІРКА, -і, ДМ -рцы, ж. Рэдкая страва з
чым-н. 3. твар рукамі. 2. Загнуць што-н. тканае. 3. край сурвэткі. \\ незак. захіляць, -яю, Дармаед, чалавек, які жыве чужой працай. || дробных мучных камячкоў, згатаваных на ва-яеш, -яе. || звар. захішцца, -ілюся, -ілішся, ж. захрыбепікмі, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. за- дзе ці малацэ. Забяліць зацірку. || прым. зацірачші, -ае, -ае.
-ілііша; незак. захіляцця, -яюся, -яешся, хрыбегаіцкі, -ая, -ае.
ЗАЦІСКАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
ЗАХЎТАЦЦА, -ЦЬгл. хугаць.
-яецца.
ЗАЦАЛАВАЦЬ, -лую, -лусш, -луе; -луй; ж. Прыстасаванне для заціскання чаго-н.
ЗАХШЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
ЗАЦІСКНЬІ, -ая, -ое. Які прызначаецца,
-нуць; -ш; -нуты; зак. 1. каго-што. Засланіць, -лаваны; зак., каго (што) (разм.). Пакрыць
прыкрыць чым-н. 3. рукамі галаву. 2. што. мноствам пацалункаў. 3. дзіця. || незак. зж- служыць для заціскання. 3. механізм.
ЗАЦІСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
Пасунуўшы, закрьшь, завесіць. 3. фіранку. 3. цалоўвжць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЦВЁРДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -ніся; зак. (разм.). 3 цяжкасцю прабрацца, закаго-што. Ахінуць чым-н., закруціць у што-н.
або схаваць куды-н., за што-н. 3. дзіця ў ка- -джаны; зак., каго-што. Канчаткова ўстана- лезці куды-н. 3. ў кут. || незак. заціскжцца,
жух. 3. сумку за сябе. 4. што. Закінуць адзінвіць, прьшяць, афіцыйна аформіць. 3. пра- -аюся, -аешся, -аецца.
край адзежыны за другі. 3. полы кажуха. 5. ект. 3. на пасаду дырэктара. || незак. зжцвяр- ЗАЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
перан., што. Зацягнуць тонкім слоем. Туман джжць* -аю, -асш, -ае. || наз. зацмрджэнне, -я, зак. 1. каго-што. Затрымаць, зашчаміць, абн.
хапіўшы з усіх бакоў. 3. манету ў кулаку. 3.
захінуў берагі ракі. || незак. захшіць, f-аю,
ЗАЦВІЛЫ, -ая, -ае. Які пакрыўся цвіллю, болт у ціскі. 2. што. Шчыльна заткнуць,
-аеш, -ае. || звар. захшуцці, -нуся, -нешся,
сціснуўшы. 3. вушы далонямі. 3. pom (таксама
-нецца; -нёмся; -няцеся, -ьгуцца; -ніся; незак. заплеснелы. 3. хлеб. \\ наз. зацвімсць, -і, ж.
ЗАЦВІСЦІ, -вііу, -віцеш, -віце; -віцём, псран.: не даць свабодна выказацца). 3. што.
захівжцца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАХЛАМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; -млены; -вішше, -вітуць; -шў, -віла, -ло; зак. Пачаць Паменшыць у аб'ёме або зрабіць больш тугім,
зак., штпо. Зрабіць захламленым. Увесь пакоййвісці. Зацвілі ружы. \\ незак. зжцвітжць» -аю, сціснуўшы. 3. вузел. 4. перан., каго-што.
Абмежаваць свабоду ў чым-н., перашкодзіць
захламіў. || незак. захлімляць, -яю, -яеш, -яе / -асш, -ас.
ЗАЦВЯРДЗЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў развіццю, праяўленню чаго-н. 3. крытыку. 3.
захлімлітаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАХЛАМЛЕНЫ, -ая, -ае. Засгаўлены, за- цвёрдым. Зацвярдзелая зямля. 2. Пра зычныя ініцыятыву. 5. каго. Ціскаючы, замучыць, завалены хламам, непатрэбнымі рэчамі i пад. 3. гукі: які вымаўляецца заўседы цвёрда (белару- душыць (разм.). 3. у натоўпе. | незак.
скія гукі «дж», <ж», <р», «ц», «ч», «ш»). За- зацісжжць, -аю, -аеш, -ае.
калідор. || наз. зйламленасць, -і; ж.
ЗАЦІХЛЫ, -ая, -ае. Які заціх, перастаў гуЗАХЛІПНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; цвярдзелыя зычныя.
ЗАЦВЯРДЗЁННЕ, -я, н. 1. гл. цвярдзець. чаць або чуцца. Заціхлая зала. Заціхлая песня.
-нёмся, -нянеся, -нуцца; -шся; зак. 1.
ЗАЦІХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; заціх, -хла;
Міжвольна спыніць, затрымаць дыханне, па- 2. Хваравітае ўшчыльненне мьшіачнай тканкі.
ЗАЦВЯРДЗЁЦЬ гл. цвярдэець.
-ні; зак. 1. Перастаць утвараць яхія-н. гукі;
пярхнуцца або памерці ад папаўшага ў рот
ЗАЦЕМНА, прысл. (разм.)- Калі цёмна (па- перастаць шумець. Зала заціхла. Дзеці заціхлі.
імклівага струменю паветра, дыму i пад. 3.
паветрам. Атака ворага захліпнулася (перан.:куль яшчэ не развіднела або калі ўжо сця- 2. перан. Аслабіць або спыніць сваю дзей-
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насць. Вецер заціх. || незак. цціхаць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАЦІШАК, -шку, лі. 1. Ціхае, затуленае ад
ветру месца. Схавацца ў з. 2. перан. Утульнае,
адасобленае ад шуму месца. He мог сядзець у
зацішку, калі таварышы ваююць.
ЗАЦІШНЫ, -ая, -ае. 1. Бязвеіраны, ціхі.
3. бок. 2. перан. Без значных падзей, ажыўленай дзейнасці. Зацішныя дні.
ЗАЦІШША, -а, н. Спыненне шуму, ветру
руху, дзейнасці. Наступіла з. пасля бою. 3. перад навальніцай.
ЗАЦКАВАЦЬ гл. цкаваць.
ЗАЦУГЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яны; зак., каго
(што). Укласці ў рот каню цуглі, закілзаць. 3.
каня. 1 незак. зацугліваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЦУКРАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -py
emia; зак. Гусцеючы, ператварыцца ў цукрыстыя камячкі. Варэнне зацукравалася. || незак.
зацукроўвацца, -аецца.
ЗАЦУКРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак., што. Пакрыць цвёрдым слоем
цукровага сіропу. 3. ягады. || незак. зацукроўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЦЫРАВАЦЬ гл. цьфаваць.
ЗАЦЬМЁННЕ, -я, н. 1. Асіранамічная
з'ява, калі адно нябеснае цела або яго цень
закрывае другос нябеснае цела. 3. Месяца.
Сонечнае з. 2. перан. Часовае замарачэнне галавы. На яго найшло нейкае з.
ЗАЦЬМІЦЬ, 1 ас. адз. не ўжыв., -міш,
-міць; зак., каго-што. 1. Засланіўшы сабой,
зрабіць шібачньш. Хмары зацьмілі сонца. 2.
перан. Перавысіць у якіх-н. адносінах. 3. усіх
непараўнанай прыгажосцю. || незак. зацьмоацц -аю, -аеш, -ае.
ЗАЦЭМЕНТАВАЦЬ гл. цэментаваць.
ЗАЦЭНТРАВАЦЬ гл. цэнтраваць.
ЗАІЦОКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго (што) (разм.)- Пастаянньші прычэпкамі,
нападкамі зрабіць запужаным, забітым. Зусім
зацююыі хлопца.
ЗАЦЯГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.). 1. Замарыцца ад доўгай хады. 3. за
дзень. 2. (/ i 2 ас. не ўжые.). Забрудзіцца ад
працяглага нашэння. Вопратка зацягалася.
ЗАЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
(разм.). 1. каго (што). Замучыць, цягаючы з
аднаго месца ў другое. 3. па судах. 2. што. Занасіць пры працяглым выкарыстанні. 3.
адзежу. 3. плашн. 3 . перан., што. Часта карыстаючыся, зрабіць трывіяльным, збітым. Зацяганы выраз.
ЗАЦЯГНЎЦЦА, -ягнуся, -ягнешся, -ягнецца; -ягшся; зак. 1. Зацягнуць на сабе
пгго-н.; туга завязацца. 3. рэменем. Пятля зацшулася. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Абвалакаючыся чым-н., пакрыцца цалкам. Рака зацягнулася тонкім лёдам. Рана зацягнулася (зажыла,
пакрыўшыся скуркай). 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.).
Запаволіцца ў развіцці, працягнуцца да пэўнага часу. Сход зацягнуўся. 4. Глыбока ўдыхнуць у сябе дым пры курэнні. 5. 3 цяжкасцю
зайсці, дабрацца куды-н. (разм.). 3. дадому. |
незак. зацягвацца, -аюся, -аешся, -аецца. ||
шз. зацагвашіе, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.) i
зтяжкж, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. (да 3 i
4 знач.).
ЗАЦЯГНЎЦЬ, -ягну, -ягнеш, -ягнс; -ягш;
-ягнуты; зак. 1. што. Сілай, угаворамі гтрывесці, прымусіць зайсці куды-н. (разм.)- 3. у
госці. 3. у клуб. 2. што. Уцягнуць у сярэдзіну,
у вузкую адтуліну або засмакгаць . 3. нітку ў
іголку. 3. у дрыгеу. 3 . што. Удыхнуць у сябе
(дым, паветра i пад.), закурыць (разм.). 3. MO
COM naeempa. 3. люльку. 4. што чым. Абвалакаючы, пакрыць поўнасцю. Хмары зацягнут
неба. Рану зацягнула (безас.; пра тонкую плёнку пры загойванні). 5. што. Завесіць. 3.
фіранку. б. што. Туга завязаць, сцягнуць. 3.

гарсэт. 7. што i з чым. Затрымаць, замарудзіць заканчэнне чаго-н. 3. сяўбу. 3. з
водзывам на кнігу. 8. што. Заспяваць (разм.).
3. песню. || незак. зжцягоаць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. зацагваіше, -я, н. i мцмжжа, -і, ДМ -жцы,
ж. (да 4, 7 i 8 знач.)ЗАЦЯЖАРАЦЬ гл. цяжараць.
ЗАЦЙЖКІ, -ая, -ае (разм.). Залішне цяжкі.
ЗАЦЯЖНЬІ, -ая, -ое. Залішне працяглы,
які зацягнуўся. 3. дождж. 3. крызіс. 3. скачок
(скачок з парашутам, які доўга не раскрывасцца).
ЗАЦЯМНІЦЬ, -цямню, -цсмніш, -цемніць; -цямнёны; зак., што. 1. Зрабіць цёмным або закрыць чым-н. цёмным, не прапускаючым святло. Хмары зацямнілі еонца. 3.
фон клрціны. 2. Замаскіраваць. 3. горад. 3 . перан. Зрабіць менш ясным. 3. свядомасць. || незак. зацямняцц -яю, -ясш, -яе. 3. сутнасць
справы (перан.). || наз. зацямненве, -я, н.
ЗАЦЯНІЦЬ, -цяню, -цсніш, -ценіць; -ценены; зак., што. Пакрыць ценсм, схаваць у
цяні; засланіць (крыніцу святла). ) незак. зацяняць, -яю, -яеш, -яе.
ЗАЦЯРЎШВАЦЬ гл. зацерушыць.
ЗАЦЙТЫ, -ая, -ае. 1. Упарты, настойлівы
ў ажыццяўленні чаго-н. 3. чалавек. Зацятая
барацьба. Зацятая спрэчка. 2. перан. Працяглы, пастаянны, нязмснны. Зацятая варожасць. 3. баль. 3. Скрытны; затоены, насцярожаны. Ён чалавек горды i з. Зацятая
мауклівасць. 4. Всльмі адданы чаму-н., эаўзяты. 3. балельшчык. || наз. ЗАДЯГГЖСЦЬ, -і, ж.
ЗАЦЯЦЦА, затнуся, затнсшся, затнецца;
затнёмся, затняцеся, затнуцца; зацяўся, -цялася, -лбся; затшся; зак. 1. Заўпарціцца,
уперціся. 2. Затаіць у сабе свае думкі, пачуцці
або злосць на каго-н. Зацялася/ i ні з кім не
размаўляе. || незак. ццімццш, -аюся, -аешся,
-аецца.
ЗАДЙЦЬ, затну, затнеш, затнс; затнсм, затняце, затнуць; зацяў, -цяла, -ло; затш;
зацяты; зак., што. 1. Заціснуць, сцяць. 3.
зубы. 3. дыханне (перан.: прьшыніць, зрабіць
нячутным). 2. безас. Пазбавіць магчымасці
дыхаць, гаварыць. Замаўчаў, быццам зацяло
яму мову. Усе замоўклі надоўга, як зацяло ім
(безас.; адняло мову, голас; разм.). 0 Ням* зж
што рук зжцяць (разм.) —нічога няма, няма
чым заняцца. | незак. зацшаць, -аю, -аеш, -ас.
ЗАЦЯЧЬІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цячэ; зацёк,
-цякла, -ло; зак. 1. Пра пгго-н. вадкае, цякучае: трапіць, заліцца куды-н. Вада зацякла за
каўнер. 2. Намокнуць, праняцца чым-н.
вадкім. Столь зацякла. 3. Апухнуць, ацячы.
Вока зацякло. 4. Пра часткі цела: анямець.

Ногі зацяклі. || незак. м ц т д ь , -ае.
ЗАЧАІЙЦЦА, -чаплюся, -чэпішся, -чэпіцца; зак. 1. ным, за што. Закрануўшы што-н.,
страціць магчымасць рухацца; закрануць сабой, якой-н. часткай цела ці адэення за
што-н. Воз зачапіуся за пень. 3. рукавом за
дрот. 2. Ухапііша, учапіцца (разм.). 3. рукамі
за сук. 1 незак. заіігоідшш -яюся, -яешся,
-яецца / зачэодівшшііэ -аюся, -асшся, -аецца.
ЗАЧАГЙЦЬ, -чаплю, -чэпіш, -чэпіць; -чэплены; зак., каго-што. 1. Захапіць, падцзець,
каб прыцягнуць да сябе або злучыць з чым-н.
з. вядро на крук. 3. бервяно бусаком. 2. Выпадкова закрануць пры руху. 3. воссю за вугал. 3.
перан. Усхваляваць, абудзіць якое-н. пачуццё;
зняважыць чые-н. пачуцці. 3. за жывое. 3. самалюбства. 4. Пачаць гаворку з кш-н., сказаць каму-н. што-н.; закрануць у размове
пгго-н. Я не рада, што яе зачапіла. 3. дзяучыку
ў гаворцы. || незак. ЗАчэадіваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЧАРАВАННЕ, -я, н. Чароўная сіла
каго-, чаго-н., a таксама стан таго, хто адчувае на сабе такую сілу. Наваколышя прыгажосць выклікае з.

ЗАЦ—ЗАЧ
ЗАЧАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак., каго-што. 1. Паводле забабонных уяўленняў: чарамі, магічнымі словамі
падпарадкаваць сабе, заваражыць. 2. перан.
Зрабіць захапляючае ўражанне. Артысмка зачаравала сваім голасам. || незак. зачароўваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАЧАРВІВЕЦЬ гл. чарвівець.
ЗАЧАРНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
Пачаць чарнець (у 2 знач.). На полі зачарнела
ралля.
ЗАЧАРНІЦЬ гл. чарніць.
ЗАЧАРСЦВЁЛЫ, -ая, -ас. 1. Які стаў чэрствьш, зацвярдзеў. 3. кавалак хлеба. 2. перан.
Бяздушны, нячулы. Зачарсцвелая натура. |
наз. зжчарсцвеласць, -і, ж.
ЗАЧАРСЦВЁЦЬ гл. чарсцвець.
ЗАЧАРЦІЦЬ, -чарчу, -чэрціш, -чэрціць;
-чэрцім, -чэрціце, -чэрцяць; -чэрчаны; зак.,
што. Пакрыць рысамі, чарцяжом. 3. ліст паперы. || незак. зжчэрчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЧАСАЦЬ1, -чашу, -чэшаш, -чэша; -чэшам, -чэшаце, -чэшуць; -чашы; -часаны;
зак., што. Прычэсваючы, прыгладзіць (валасы) у адным напрамку. 3 зачасанымі валасамі. || незак. зачэсмць, -аю, -асш, -ае.
ЗАЧАСАЦЬ2, -чашу, -чэшаш, -чэша| -чэшам, -чэшаце, -чэшуць; -чашы; -часаны i
-чэсаны; зак., што. Чэшучы тапаром, рабіць
вузейшым, вастрэйшым з аднаго боку. 3. кол.
ЗАЧАСЦІЦЬ, f -чашчу^ -часшш, -часшць;
-часшм, -часціце, -часцяць; зак. (разм.). 1.
Пачаць рабіць што-н. часта. 3. у госці. Дзе не
любяць — не гасці, a дзе любяць — не часці
(прыказка). 2. Паліцца частымі кроплямі.
Дождж зачасціў.
ЗАЧАТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. Toe,
што i зародак. 2. Адміраючы астатак недаразвітага органа ў арганізме, рудымент (спец.).
3. звычайна мн., перан. Пачатак, першае праяўленне чаго-н. Зачаткі новых адносін. || прым.
зжчпжшы, -ая, -ае. 3. стан.
ЗАЧАХШЦЬ гл. чахліць.
ЗАЧАХЛЫ, -ая, -ае. 1. Змарнелы, хваравіты. 3. чалавек. 2. Які зачах, слаба расце, завялы. Зачахлае дрэва. || наз. зачахласць, -і, ж.
ЗАЧАХНУЦЬ гл. чахнуць1.
ЗАЧАЦЦЕ, -я, н. Зараджэнне плода, пачатак цяжарнасці.
ЗАЧАіІЬ, -чну, -чнеш, -чне; -чнём, -чняце, -чнуць; -чаў, -чала, -ло; -чні; -чаты; зак.,
каго (што). 1. Распачаць (разм.). 3. будаўніцтеа. 2. Даць пачатак жыцця каму-н.
(уст.). 3. дзіця. || незак. зачынаць, -аю, -аеш,
-ас.
3A4ÓC, -у, мн. -ы, -аў, м. Зачасаная, звычайна назад, пасма валасоў. Валасы з прыгожым заносам.
ЗАЧЎМЛЕНЫ, -ая, -ае. Заражаны чумой.
Уцякаць, як ад зачумленага (наз.).
ЗАЧЬІН, -у, м. 1. Пачатак чаго-н., пачын
(разм.). Зрабіць з. у якой-н. справе. 2. Традыцыйны пачатак (у творах народнай паэзіі). 3.
быліны. | прым. зачынны, -ая, -ае.
ЗАЧЫНАЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хго
пачынае якую-н. сгтраву, пачынальнік. Скарына — з. усходнеславянскага кнігадрукавання.
|| ж. зжчышлыпці* -ы, мн. -ы, -ніц. || прым.
ЗАЧЫНШЬ, -ыню, -ыніш, -ыніць; -ынены; зак. 1. што. Пакрыць векам. 3. скрыню. 2.
што. Злучыць створкі для спынення доступу,
пранікнення ў сярэдзіну каго-, чаго-н. 3.
дзееры. 3. хату. 3 . каго-што. Змясціўшы
куды-н., заперці на замок. 3. дзяцей у хаце. 0
Свет зачышць каму (разм.) — перашкодзіць
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ЗАШЧОЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Які знакісет. 2. Зрабіць тугім, сцягнуш» (вузел, пятлю). 3. пятлю. | незак. зашморгваць, -аю, ходзіцца за шчакой. Зашчочныя мяшкі.
ЗАШЧЫПАЦЬ, -ыплю, -ыплеш, -ьшле /
-аеш, -ае.
ЗАІПМАТ, прысл. (разм.). Замнога, больш, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., каго. Замучыць
шчыпкамі.
чым трэба. 3. патрачана часу.
нармальнаму, спакойнаму жыццю. Як зачыЗАШЫРОЮ, -ая, -ае (разм.)- Празмерна
ЗАШМУЛАЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
шць — поўна. | незак. зачыняць, -яю; -яеш, што (разм.)- 1. Занасіць, вьшерці, абтрапаць шырокі, шырэйшы, чым трэба.
-яе. | звар. зачышццд, -ынюся, -ынішся, (вопратку). 3. рукавы. 2. Трэннем пашкодзіць
ЗАШЫФРАВАЦЬ гл. шыфраваць.
-ыніцца (да 2 i 3 знач.); незак. зачыняцдж, скуру.
ЗАШЬІЦЦА, -ьпося, -ыешся, -ыецца; зак.
-яюся, -яешся, -яецца.
ЗАПШУРАВАЦЦА, -ЦЬ гл. шнуравацца, (разм.). 1. Забрацца ў зацішнае, глухое месца
ЗАЧЬІНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
i пад. або паглыбіцца ў што-н. 3. ў куток. 2.
пачынае што-н^ (звычайна непрыстойнае). 3. -ць.
He паспець зрабіць што-н. 3. з работай. || неЗАПШАКЛЯВАЦЬ гл. шпакляваць.
бойкі. || ж. зачьшшчыца, -ы, мн. -ы, -чьш. ||
ЗАПППЛІЦЦА, -ілюся, -ілішся, -іліцца; зак. зашывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
лрым. зачышпчыцгі, -ая, -ае.
ЗАШЬкЦЬ, -ьпо, -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
ЗАЧЫРВАНЁЦЦА, -еюся, -еешся, -еецца; зак. Зашпіліць на сабе што-н. || незак. што. 1. Адрамантаваць, сшыўшы краі, a такзак. 1. Toe, што i зачырванець. 2. Пачырва- зжшпілйжцца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАШПІЛІЦЬ, -ілю, -'іліш, -шіць; -'ілены; сама злучыць швом канцы чаго-н. 3. падраны
нець ад сораму, збякгэжанасці. Дзяўнына
зак., што. Злучыць, змацаваць (краі адзення i рукаў. 3. мяшок. 2. Упакаваць, сшыўшы казачырванелася.
нцы ўпакоўкі. 3. пасылку. || незак. зашываць,
ЗАЧЫРВАНЁЦЬ, -ею, -есш, -ее; зак. Па- пад.) пры дапамозе шпілек, кнопак або -аю, -аеш, -ае. || наз. зашыванве, -я, н. i
чаць чьфванець (у 1 i 3 знач.). На ўсходзе гузікаў, якія прасоўваюцца ў петлі. 3. пінжак. зашыўкж.
-і, ДМ -шыўцы, ж.
|| незак. зжпполшць, -аю, -аеш, -ас.
зачырванела неба.
ЗАІПЭТХЛЫ, -ая, -ае (разм.)- Які зашэрх,
ЗАШПУНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
ЗАЧЬІСЦІЦЬ, -ышчу, -ысціш, -ысціць;
-ышчаны; зак., што (спец.). Чысцячы, за- -туй; -таваны; зак., што. 1. Заткнуць шпун- зацвярдзелы. 3. снег.
ЗАШ^РХНУЦЬ гл. шзрхнуць.
гладзіць, зняць ізаляцыю. 3. канцы правадоў. там (адтуліну ў бочцы). 2. Зрабіць шпунт у
ЗАЙВА, -ы, мн. -ы, заяў, ж. 1. Афіцыйнае
3. месца для латкі на веласіпеднай камеры. || чым-н. (спец.). 3. брус. \\ незак. запшупаведамленне ў вуснай або пісьмовай форме.
нтоўваць, -аю, -аеш, -ае.
незак. зачышчаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАШРУБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй; Зрабіць заяву для друку. 2. Пісьмовая просьба
ЗАЧЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
Захапіўшыся чытаннем, забыцца на час. 3. -баваны; зак., што. Круцячы што-н., што мае аб чым-н. Падаць заяву на адпачынак.
ЗАЯВІЦЦА, -яўлюся, -явішся, -явіцца;
цікавай кнігай. 3. da раніцы. || незак. зачыггоац-шрубавую нарэзку, замацаваць, давесці да патрэбнага становішча. 3. гайку. \\ незак. за- зак. (разм.). Паявіцца дзе-н., прыйсці куды-н.
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
нечакана. Заявіліся двое апоўначы.
ЗАЧЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., шрубоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЯВІЦЬ, -яўлю, -явіш, -явіць; -яўлены;
ЗАШТАБНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
што. 1. Прачытаць уголас для ўсеагульнага
апавяшчэння. 3. пастанову. 2. Прывесці ў не- -нуй; -наваны; зак., што. Прашыць, застра- зак., што, аб чым, пра што i ca злуч. «што».
Зрабіць заяву аб чым-н. 3. аб сваім намеры. 3.
ахайны выгляд працяглым або нядбайным чыць (на швейнай машыне). 3. складку.
карыстаннем (пра кнігу, газету i пад.; разм.).
ЗАШТАТНЫ, -ая, -ае (уст.). Пазаштатны, уміліцыю пра кражу. || незак. заяўляць, -яю,
-яеш, -яе.
3. Узяўшы для чытання, нс вярнуць (разм.). які не ўваходзіць у штат. 3. работнік. O ЗіЗАЯДАЦЦА, -ЦЬ гл. заесціся / заесці.
3. кнігу. || незак. зачытваць, -аю, -аеш, -ае.
штатны горад (уст.) — горад, які ўваходзіць у
ЗАЙДЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які надта
ЗАЧдПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. павет, але не з'яўляецца адміністрацыйным
прыахвоціўся да чаго-н., заўзяты. 3. курэц. 2.
(разм.)- 1. Прыстасаванне, якім што-н. за- цэнтрам павета.
чэпліваюць або якое што-н. трымае. 2. перан.
ЗАШТОРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; Які вядзецца, выконваецца з асаблівай упарПрычына, падстава. 3. для сваркі.
зак., што (разм.)- Завесіць шторай. 3. акно. || тасцю, зацяты. Заядлая спрэчка. 3. Злосны,
задзірысты. 3. чалавек.
ЗАЧ&ІЛІВАЦЦА* -ЦЬ гл. зачапішха, -ш».
незак. зашторваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЯЗДЖАЦЬ гл. заехаць.
ЗАЧдРПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ЗАШТРЫХАВАЦЬ гл. штрыхаваць.
ЗАЙЎКА, -і, ДМ -яўцы, мн. -і, -явак, ж. 1.
што i чаго. Чэрпаючы, набраць якую-н. кольЗАШТУКАВАЦЬ гл. ішукаваць.
касць вадкасці. 3. вады. || незак. зачэрпваць,
ЗАШТЎРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., Заява аб сваіх правах або аб атрыманні прана што-н. 3. на агародна-садоеы ўчастак.
-аю, -аеш, -ае.
каго. Замучыць, прычыніць удары, боль, воў
ЗАЧЗРПНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты; штурхаючы. Дзяўчынку заштурхалі ў натоўпе. 2. Заява з указаннем на патрэбу ў чым-н. (у
грашах, матэрыялах i пад.). 3. на будаўнічыя
зак., што i чаго. Toe, што i зачэрпаць.
ЗАШТУРХНЎІЦ», t -ну, -неш, -не; -нём,
матэрыялы. \\ прым. заявачны, -ая, -ае.
ЗАЧЭРЧВАЦЬ гл. зачарціць.
-няце,
-нуць;
-ш;
-турхнуты;
зак.,
каго-што.
ЗАЙЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (афіц.). Той,
ЗАЧ^СВАЦЬ1-2 гл. зачасаць1-2.
Штуршкамі запхнуіхь куды-н. 3. скрынку nad хто падае заяву (у 2 знач.)- || ж. зяяўшам, -ы,
ЗАШАВЯЛІЦЦА, -вялюся, -веяішся, -ве- стол. || незак. заштурхваць, -аю, -аеш, -ае.
мн. -ы, -ніц. || прым. зжяўніцкі, -ая, -ае.
ліцца; зак. 1. Пачаць шавялідца, прыйсці ў
ЗАШТЭМПЕЛЯВАЦЬ гл. ііггэмпеляваць.
ЗАЙХКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
рух. Лісце на дрэвах зашавялілася. 2. Пачаць
мітусліва рухацца. У кучы гною зашавяліліся ЗАППАМІЦЬ, -чамлю, -чэміш, -чэміць; (разм.). Забрахаць пры пагоні за зайцам. Ганжукі. 3. Праявіць актыўнасць. Народ заша- -чэмлсны; зак.у што. Сціснуць з двух бакоў. чак заяхкаў.
3. пальцы дзвярамі. || незак. зашчдмляць, -яю, ЗАЯЦ, зайца, мн. зайцы, -оў, м. 1. Невялікі
вялгўся.
звярок з аірада грызуноў, a таксама футра з
ЗАШАВЯЛІЦЬ, -вялю, -веліш, -веліш»; -яеш, -яе.
ЗАШЧАПІЦЦА, -чаплюся, -чэпішся, -чэ- яго. Палахлівы як з. За двума зайцамі пазак., чым. Пачаць шавяліць. 3. пальцамі.
піцца; зак. 1. Застаўшыся ў памяшканні, гонішся — ні аднаго не зловіш (прыказка). 2.
ЗАШАЛУДЗІВЕЦЬ гл. шалудзівець.
ЗАШАСГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць зачыніць дзверы на зашчапку. 3. ў хаце. 2. (7 Безбілетны пасажыр або глядач, што пранік
/ 2 ас. не ўжыв.). Зачынііша на зашчапку (пра куды-н. без білета (разм.). Ехаць зайцам. \\ пашастаць. Нехта ў кустах зашастаў.
ЗАШКЛІЦЬ, -лю, -лші, -лшь; -лім, -ліце, дзверы). || незак. зашчшіляцці, -яюся, -яешся, мянш.-ласк. зайкж, -і, мн. -і, -аў, м. (да 1
знач.; ужыв. таксама як ласк. зварот да
-ляць; -лёны; зак., што. Уставіць шкло, шыбу -ясцца.
ЗАШЧАПІЦЬ, -чаплю, -чэпіш, -чэпіш»; каго-н.) /' ЗІЙЧЫЕ, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1
ў раму. 3. вокны.
-чэплены;
зак.
1.
што.
Зачыніць
на
зашчапку.
знач.; ужыв. таксама як ласк. зварот да
ЗАШКОДЗІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзіць;
зак., каму-чаму i без дап. 1. Прынесці шкоду 3. дзверы. 2. каго-што. Пакінуць каго-н. у па- каго-н.). || прым. заечы, -ая, -ае (да 1 знач.)мяшканні,
зашчапіўшы
дзверы.
3.
дзіця
ў
Заечая натура (перан.: палахлівая). Заечая
каму-, чаму-н. Лішняя капейка нікому не загуба (прыроджанае ненармальнае раздваенне
шкодзіць. 2. Шкодна адбішха на чым-н. Агур- хаце. || незак. зашчапляць* -яю, -яеш, -яе.
ЗАШЧАПКА, -і, ДМ -гшы, мн. -і, -пак, ж. верхняй гўбы ў чалавека).
кам зашкодзілі халады.
ЗАШМАЛЬЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; Прыстасаванне для запірання дзвярэй у выЗБАВІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Той, хто
глядзе
кручка або засаўкі.
-цуй; -цаваны; зак., што. Запэцкаць чым-н.
збаўляе каго-н. ад каго-, чаго-н., выратавальЗАШЧОЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Па- нік. | ж. збав'іцелькя, -і, ДМ -льцы, мн. -і,
тлустым да бляску. 3. камбінезон. || незак. зашмальцоўвжць, -аю, -аеш, -ае. || звар. за- чаць шчоўкаць. Дзяцел зашчоўкаў i паляцеў. -лек. || прым. збавіцельскі, -ая, -ас.
шмільцавацца^ 1 i 2 ас. не ўжыв., -цуецца; неЗАШЧОЎКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецЗБАВШДА, збаўлюся, збавішся, збавіцца;
зак. зашмальцоўваццА, -аецца.
ца; -ніся; зак. Зачыніцца, шчоўкнуўшы запо- зак., ad каго-чаго. Вьфатавацца, пазбегнуць;
ЗАШМАРГА, -і, ДМ -рзе, мн. -і, -аў, ж. рам. Дзееры зашчоўкнуліся. Ц незак. зашчоўк-сумець вызваліцца ад каго-, чаго-н. 3. ad
Зацяжная пятля, завязаная адным канцом. вацца, -аюся, -аешся, -асцца.
смерці. 3. ad лішніх клопатаў. || незак. збаўЗашмаргі шаўковых шнуркоў накідкі.
ЗАШЧОЎКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; ляцца. -яюся, -яешся, -яецца.
ЗАШМАРГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -нуты; зак., што. Замкнуць, зачыніць, шчоўЗБАВІЦЬ1, збаўлю, збавіш, збавіць; збаў-няце, -нуць; -ш; -моргнуты; зак., што. 1. кнуўшы запорам. || незак. зшпоўкваць, -аю, лены; зак., што i наго. 1. Адняць частку
Тузануўшы, завесіць, запяць. 3. фіранку. 3. -аеш, -ае.
чаго-н. з мэтай змяншэння (цаны, колькасці
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ЗБЕРАГЧЬІ,
-рагу;
-ражэш,
-ражэ;
і пад.); некалькі зменшыць, убавіць. 3. дзесяць
рублёў з агульнай сумы. 3. крок (пайсці цішэй). -ражом, -ражаце, / -рагуць; збярог, зберагла,
2. Пахудзець. 3. у вазе. 3. Зменшыць сілу -ло; -ражы; -ражоны; зак., каго-што. Захачаго-н. 3. тон. 3. газ. || незак. збаўляць, -яю, ваць, не даць зніхнуць, сапсавацца, прапасці.
-яеш, -яе. || наз. збаўленне, -я, н. i збаўкж, -і, 3. час. 3. грошы. 3. прадукты. \\ незак. збеЗБЛІЗІЦЬ, збл'іжу, зблізіш, збшзіць;
рагаць, -аю, -аеш, -ае. | наз. зберажэше, -я,
ДМ -ўцы, ж. (разм.).
збліжаны; зак. 1. каго-што. Наблізіць аднаго
ЗВАВІЦЬ2, збаўлю, збавіш, збавіць; збаў- н. || прым. збержпільны, -ая, -ае.
ЗБЕРАГЧЫСЯ, 1 i 2f ас. не ўжыв., да другога. 3. канцы дроту. 2. каго (што).
лены; зак., каго (што) ad каго-чаго. Вырахаваць, даць пазбегнуць чаго-н. 3 ad смерці. 3. -ражэцца; -рагуцца; збярбгся, збераглася, Прымусіць уступіць у блізкія, сяброўскія
душу ад пакут. || незак. збаўліць, -яю, -яеш, -лося; зак. Захавацца непашкоджаным, ня- адносіны. Агульныя інтарэсы ix зблізілі. || незак.
страчаным, незрасходаваным. || незак. збера- збліжжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. збліжэнве, -я,
-яе.
н.
ЗБАЁДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. гацці, -аецца.
ЗБЛІЗКУ, прысл. 3 блізкай адлегласці. Раз(разм.). 1. што. Марна патраціць. 3. усе
ЗБЕРАЖдННЕ, -я, н. 1. гл. зберагчы. 2.
грошы. 2. каго-што. Загубіць, знішчыць. 3. мн. Сабраная ў запас сума ірошай. Працоўныя глядзець каго-, што-н. з.
чалавека.
зберажэнні. Захоўваць зберажэнні на ашчад- ЗБЛЬІТАЦЦА, -ЦЬ гл. блытацца, -ць.
ЗБЛЯДНЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў бледным.
ЗБАЖЫНА, -ы, ж., зб. Агульная назва кніжцы.
3. твар.
хлебных злакаў, a таксама зерне хлебных злаЗБІВАЦЦА1"2, -ЦЬ1-2 гл. збіцца1^, -ць 1 ^.
ЗБЛЯДНЁЦЬ, -ею, ; ееш, t -ее; зак. Стаць
каў. Хваляй разбягаецца калгасная з. Мяшкі са ЗБІРАЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавек, бледным. || незак. блядвець,
-ею, -ееш, -ее.
збажыной.
які займаецца збіраннем чаго-н. (якіх-н. рэдЗБЛЙКЛЫ, -ая, -ае. Які страціў яркасць
ЗБАЛАВАЦЬ 2/І. балаваць.
касцей, твораў народнай творчасці i 'пад.). 3. афарбоўкі або свежасць. Збляклыя фарбы.
ЗБАЛАНСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -cyc; -суй; фальклору. 2. Ёмішча, у якім збіраецца Збляклыя кветкі.
-саваны; зак., што. 1. гл. балансаваць. 2. якая-н. вадкасць (спец.). 3. вады. \\ ж. збіЗБЛЙКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; збляк, -кла;
Ураўнаважыць (у 2 знач.), узгадніць, сугразме- ральгіцж, -ы, мн. -ы, -ніц (да 1 знач.). || прым. -ні; зак. 1. Страдіць яркасць, афарбоўку. Рурыць. 3. магнымасці. || наз. збалшкавашсць, збіралыпцкі, -ая, -ае.
жовыя фарбы збляклі. 2. Завянуць, сіраціць
-і, ж.
ЗБІРАЛЬШЦТВА, -а, н. 1. Дзейнасць свсжасць. Трава зблякла.
ЗБАЛБАТНЎЦЬ, -ну, -неш, -нс; -нём, збіральніка (у 1 знач.). Захапіцца збіральЗБОЖЖА, -а, н. 1. Агульная назва хлебных
-няце, -нуць; -ш; зак., што (разм.). Сказаць ніцтвам. 2. Здабыванне сродкаў існавання злакавых раслін, з зерня якіх вырабляюцца
тос, чаго нс варта было гаварыць; прагава- шляхам збірання грыбоў, ягад i інш. || прым. мука i крупы. 2. зб. Зерне, насенне гэтых
рыцца ў гутарцы. 3. глупства.
збіральніцкі, -ая, -ае.
раслін. Сеяць з. Змалоць з. || прым. збожжаш,
ЗБАЛЁЛЫ, -ая, -ае. Змучаны болем, пакуЗБІРАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.)- Абагуль- -ая, -ае. Збожжавыя культуры.
тамд. Збалелае цела. Збалелае сэрца.
ЗБОЖЖА... Першая частка складаных
нены, які адносіцца да многіх. 3. вобраз. || наз.
слоў са знач. які мае адносіны да збожжа,
ЗБАЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее, зак. збіралыіжсць, -і, ж.
(разм.)- Змучыцца, спакутавацца. Збалела
ЗБІРАННЕ, ЗБІРАЦЦА, -ЦЬ гл. сабрацца, напр. збожжакамбайн, збожжапагрузчык,
збожжапастаўкі, збожжаправод, збожжасейматчына сэрца.
-ць.
ЗБАН, -а, мн. -ы, -оў, м. Высокая гліняная
ЗБІЦЦА1, саб'юся, саб'ешся, саб'ецца; ны, збожжасклад, збожжаўборачны.
ЗБОЖЖАВЫТВОРЧЫ, -ая, -ае (спсц.).
пасудзіна, якая звужаецца ўверсе i мае звы- саб'ёмся, саб'яцеся, саб'юцца; збіўся, збілася;
чайна ручку. || памянш. збанок, -нка, мн. -ню, збіся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Ссунуцца з Які займаецца вырошчваннем, вытворчасцю
-нкоў, м. i збшючак, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. || патрэбнага месца. Шапка збілася набок. 2. (7 / збожжа. 3. раён.
ЗБОЖЖАВЫЯ, -ых. Злакавыя расліны
прым. збінны, -ая, -ае.
2 ас. не ўжыв.). Стаптацца, скрывіцца. Абцасы
ЗБАРАЗНІЦЬ гл. баразніць.
збіліся. 3. з чаго i без дап. Адхіліцца ад гтра- (жыта, пшаніца, ячмень, авёс i пад.), зерне
ЗБЕГ, -у, м. 1. гл. збегчы. 2. Месца, паглы- вільнага шляху, ад правільнага ходу думкі; якіх скарыстоўваецца для атрымання гтрадубленне, па якім збягае вада. Стаць на самым памыліцца. 3. з дарогі. 3. ў паказаннях (упасці кгаў харчавання i фуражу. Сяўба збожжавых.
ЗБОЖЖАНАРЬКІОУЮ,
-товах, адз.
збегу вады. 3. Спалучэнне, злучэнне (спец.). ў супярэчнасць). Спачатку адказваў добра
3. зычных гукаў. 0 Збег ажалічнісцей — абста- ўрок, a потым збіўся. 3. пры лінэнні. 0 Збіцца з збожжанарыхтоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. Дзяржаўвіны, якія склаліся пэўным чынам, ход па- ног (разм.) — вельмі стаміцца ад беганіны, ная планавая f нарыхтоўка збожжа. || прым.
клопатаў. || незак. збіваццц* -аюся, -асшся, збожжшіжрыхтоўчы, -ая, -ае.
дзей, які абумовіў што-н.
ЗБОЖЖАСХОВІШЧА, -а, н. Памяшканне
ЗБЁГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. -аецца.
для захоўвання збожжа.
Стаміцца, змарьпша бегаючы. Збегаўся, ледзь
ЗБІЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., саб'ецца;
ЗБОЖЖАЎБОРАЧНЫ, -ая, -ае. Які мае
зйўся, збілася; зак. 1. Згусціцца ад узбоўтван- адносіны да ўборкі хлеба. Збожжаўборачная
ногі валачэ.
ЗБЁГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Схадзіць ня, ператварьшда ў шчыльную масу. Масла кампанія. 3. камбайн.
куды-н. хутка, бягом. Збегай па хлеб у магазін. збілася. 2. Сабрацца разам, у цеснаце. Людзі
ЗБОЖЖАЎБОРКА, -і, ДМ -ўборцы, ж. 1.
|| незак. збівжццж, -асцца.
ЗБЁГЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які збег, уцёк збіліся ў кучу.
Уборка спелай збажыны. 2. Перыяд, калі
1
ЗБПЦ» , саб'ю, саб'еш, саб'е; саб'ём, праводзіцца ўборка каласавых.
адкуль-н. 3. катаржнік.
саб'яцс, саб'юць; збіў, збіла; збі; збіты; зак. 1.
ЗБЁІЧЫ, збягу, t збяжыш, збяжыць;
ЗБОЙ1, збою, мн. -і, -яў, м. Вялікая кользбяжым, збежыце, збягуць; збег, -гла; збяжы; каго-што. Прымусіць адвалііша, упасці, уда- касць каго-, чаго-н., цесна збітага ў адным
зак. 1. з чаго. Бягом спусцііша ўніз. 3. ўніз па рам зрушыць з месца. 3. з ног. 3. яблык з месцы. 3. машын.
лесвіцы. 2. Знікнуць тайком, уцячы. 3. з па- дрэва. 3. варожы самалёт. 2. што. Сталтаць,
ЗБОЙ2, збою, мн. -і, -яў, м. (спец.).
лону. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Сцячы (пра вад- скрывіць. 3. абцасы. 3. каго (што). Моцна Замінка ў руху каня. У канцы дыстанцыі ў
касць). Вада збегла ў канаву. 4. (1 i 2 ас. не пабіць, знявечыць пабоямі. 3. да паўсмерці. 4. скакуна адбыўся з.
ўжыв.), перан. Знікнуць, прапасці (пра ўсмс- што. Знізіць, збавіць. 3. цану. 3. тэмпературу
ЗБОЙ3, збою, м. (спец.). Галава, ногі i ваншку, чырвань i пад.)- Усмешка збегла з твару. лякарствамі. 3. гонар. 5. перан., каго (што). тробы забітай жывёлы як ежа. Ялавічны з. |
5. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пераліцца цераз край Адхіліць ад правільнага шляху; заблытаць. 3. з прым. збойны, -ая, -ае.
пры кіпенні. Увесь накіп збег. || незак. збягаць, дарогі. 3. з панталыку (выклікаць замяшанне,
ЗБОКУ, прысл. 1. 3 краю, не ў сярэдзіне,
-аю, -аеш, -ае. Сцежка збягае да ракі (перан.: заблытаць). 3. цяжкім пытаннем. || незак. не ў цэнтры. 3. ад дарогі. Стаць з. 2. 3 месца,
збіваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
спускаецца).
аддаленага ад каго-, чаго-н. Адысці ўбок i
ЗБЕЦЬ2, саб'ю, саб'еш, саб'е; саб'ём, назіраць з. Калі глядзець на гэта з., дык здаецЗБЁГЧЫСЯ,
збягуся,
збяжышся,
збяжьпша; збяжымся, збежыцеся, збягуцца; саб'яце, саб'юць; збіў, збша; збі; збггы; зак. 1. ца, што ўсё mym добра (перан.). 3. у знач.
збегся, -глася; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Бя- што. Ударамі злучыць, саставіць. 3. скрынку з прыназ. з Р. Побач з кім-, чым-н., паблізу
гом сабрацца ў адным месцы (пра многіх). 3. дошак. 2. што. Узбіваючы, узбоўтваючы, пе- каго-, чаго-н. 3. дарогі. 0 Збоку прьшёку
на пажар. Збеглася ўся вёска. 2. Паспець бег- ратварыць у шчыльную масу. 3. масла. 3. (разм.) — пра каго-, што-н. пабочнае,
чы разам з кім-н. (разм). Дзе ж мне з вамі, каго-што. Сабраць разам, сагнаць у кучу ліпшяе.
мамдымі, з. 3. (7 /' 2 ас. не ўжыв.). Toe, што i (уазм.). 3. кароў у кучу. || незак. збіваць, -аю,
ЗБОЛЫПАГА, прысл. (разм.). У асноўным,
ссесціся (у 2 знач.; разм). 4. (/ i 2 ас. не -аеш, -ае.
у галоўных рысах або не ў поўную меру, чаўжыв.). Стварожыцца, утварыць згусткі (пра
ЗБЛІЗІЦЦА,
зблшуся,
зблізішся, сткова. Расказаць пра сябе з.
малако)^ Малако^ збеглася. || незак. збягаццд, збшзіцца; зак. 1. Наблізіцца адзін да аднаго.
ЗБОР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. сабрацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
Машыны зблізіліся. 2. Уступіць у блізкія, ся- -ць. 2. Toe, што сабрана; агульная колькасць
ЗБЁДШЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; зак. броўскія адносіны. Новыя суседзі з намі хутка чаго-н. сабранага. Валавы з. збожжа. 3.
(разм.). Прьпсінуцца бедным, няшчасным. || зблізіліся. || незак. збліжжцца, -аюся, -аешся, Збіраемыя ці сабраныя за што-н. або на
-аецца. || наз. збліжэнне, -я, н.
незак. збвдяіірш, -яюся, -яешся, -яецца.
што-н. грошы. Памольны з. Утэатры поўны з.
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4. чаго. Сукупнасць сабраных i выдадзеных
разам якіх-н. тэкстаў. 3. законаў. 3. твораў
пісьменніка. 5. Сход членаў якой-н. арганізацыі. 3. ветэранаў вайны. 6. Кароткачасовае
знаходжанне ваеннаабавязаных у распараджэнні ваеннага ведамства для абучэння, a
таксама (звычайна мн.) знаходжанне дзс-н.
групы спартсмснаў для трэніровак. Лагерны з.
Вучэбна-трэніровачныя зборы. 7. мн. Падрыхтоўка да якога-н. дзеяння (ад'езду, адпраўлення куды-н.). Зборы ў дарогу. O Гербавы
збор — асобы дзяржаўны збор (да 1930 г.)
пры афармленні дакументаў, які рэалізоўваўся шляхам продажу марак пэўнай вартасці.
ЗБОРАЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
зборкі машын i іншых механізмаў з гатовых
дэталей. 3. і^ах.
ЗБОРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
гл. сабраць. 2. Складка на адзежыне, матэрыяле. Спадніца ў зборкі.
ЗБОРНШ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Кніга, у
якой сабраны якія-н. творы, дакументы. 3.
вершаў. 3. архіўных дакументаў. 2. Рэзервуар
для збору якой-н. вадкасці, газу (спец.). 3.
нафты.
ЗБОРНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца месцам эбору каго-н. 3. пункт. 2. Які складаецца
з аб'яднаных у цзлае разнародных частак.
Зборная каманда (у спорце: з лепшых ігракоў
розных камацд). 3. Састаўлены э асобных гатовых дэталей, элементаў; заснаваны на прымяненні такіх дэталей. 3. дом. Зборныя канструкцыі. Зборнае домабудаўніцтва. 4. Абагульнены, які адносіцца да многіх. 3. літаратурны еобраз. 5. У граматыцы — які
абазначае сукутшасць прадметаў ці асоб, што
ўспрымаюцца як адзінае цэлае. Зборныя назоўнікі. || наз. зборнлсць, -і, ж.
ЗБОРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Асоба,
якая займаецца зборам чаго-н., збірае што-н.
3. бавоўны. 3. членскіх узносаў. 2. Рабочы, які
займаецца зборкай чаго-н. 3. матораў. || ж.
зборшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым.
зборппыцгі, -ая, -ае.
ЗБОРЫШЧА, -а, м. (разм. неадабр.). Сход
людзей, натоўп. Шумнае з. Што mym у вас за
з.?
ЗБОЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што або што з чым. Боўтаючы, перамяшаць.
1 лякарства. || незак. збоўтваць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗБОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. Сысці
або з'ехаць убок, даючы каму-н. дарогу, ці
звярнуць убок дарогі, мяняючы напрамак
руху. Збоч, бо не размінешся з возам. 3. у завулак. || незак. збочваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗБРАХАЦЬ, збрашу, збрэшаш, збрэша;
збрашы; зак.у што (разм.). Схлусіць.
ЗБРАХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ні; зак. i аднакр., што i без дап.
(разм.)- Toe, што i збрахаць.
ЗБРАШУРАВАЦЬ 2/і. брашураваць.
ЗБРАЯНОСЕЦ, -сца, мн. -сцы, -сцаў, м. У
сярэднія вякі: малады воін, які насіў зброю
рыцара.
ЗБРОД, -у, М -дзе, м., зб. (разм. пагард.).
Людзі, якія належаць да разбэшчаных,
злачынных, антыграмадскіх элементаў. Усякі
з. Фашысцкі з.
ЗБРОДЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Шкадлівы,
памаўзлівы. Збродлівай кошцы хвост уцінаюць.
ЗБРОДНЫ, -ая, -ае (разм.). Выпадкова сабраны; разнародны, разнамасны. Збродная
кампанія.
ЗБРОЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
па вырабу зброі.

ЗБРОСНЕЛЫ, -ая, -ае. Заплеснелы (пра
вадкасць). Зброснелая вада.
ЗБРОСНЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
Заплсснсць (пра вадкасць). Вада ў сажалцы
зброснела.
ЗБРОЯ, -і, ж. Усякі сродак, прыстасаванне, тэхнічна прыгоднае для наладу ці абароны, a таксама сукутшасць такіх сродкаў.
Агнястрэльная з. Халодная з. (шабля, кінжал,
нож i пад.). Стралковая з. (ружжо, рэвальвер
i пад.). Артылерыйская з. (гармата, гаўбіца i
пад.)- Ядзерная з. Абараняцца са зброяй у руках. Вучэнне класікаў аб грамадстве — вялікая
ідэйная зброя (перан.). Скласці зброю (перан.:
здадца; высок.). Узняць зброю (пачаць вайну
або паўстаць са зброяй у руках; высок.). Бразгаць зброяй (пагражаць вайной; кніжн.). ||
прым. зброевы, -ая, -ае / збройны, -ая, -ае.
Зброевая (збройная) майстэрня.
ЗБРЎЯ, -і, ж. Прыналежнасці для запрагання каня, вупраж. || прым. збруевы, -ая, -ае
/ збруйны, -ая, -ае.
ЗБРЫСЦІ, збрыду, збрыдзеш, збрыдзе;
збрыдзём, збрыдзяце, збрыдуць; збрыў, -рыла, -ло; збрыдз'і; зак. (разм.). Сысці куды-н.,
пакінуўшы сваё месца. Цяля некуды збрыло.
ЗБРЫЦЬ, збрыю, збрыеш, збрые; збрыты;
зак., што. Зрэзаць брытвай. 3. бараду. \\ незак.
збрываць* -аю, -аеш, -ае.
ЗБУДАВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Будынак,
пабудова (рознага віду i прызначэння).
Спартыўнае з. ГідратэхнЫныя збудаванні.
ЗБУДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны; зак., што. Пабудаваць, выбудаваць.
3. палац.
ЗБУЦВЁЛЫ, -ая, -ае. Які збуцвеў, струхнелы, спарахнелы. Крыж з. паваліўся.
ЗБУЦВЁЦЬ 2/і. буцвець.
ЗБУЙЛЫ, -ая, -ае. Які збуяў, пьпіша разросся (пра расліны). Збуялае каліўе бульбы.
ЗБУЙЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яе; зак. Пышна разрасціся націннем на шкоду плоданашэнню. Буракі збуялі.
ЗБЫТ, -у, М збыце, м. Продаж гатовай
прадухцьіі. Рынак збыту. || прым. збытжш,
-ая, -óe.
ЗБЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., збудзецца;
збыўся, збылася, -лося; зак. Ажыццявіцца,
здзейсніцца, стаць салраўдным. Падзеі збыліся. || незак. збывацца, -аецца.
ЗБЫЦЬ, збуду, збудзеш, збудзе; збыў,
збыла, -ло; збудзь; збыты; зак., каго-што. 1.
Знайсці збыт чаму-н., прадаць. 3. тавар. 2.
Пазбавііша, вызваліцца ад каго-, чаго-н.
(разм.). 3. з рук. 3. бяду з галавы. || незак.
збываць, -аю, -аеш, -ае.
З Б З С І Ц Ц Ь гл. бэсціць.
З Б Я Г А Ц Ц А І ЦЬ гл. збегчыся, збегчы.
ЗБЯДНЁЛЫ, -ая, -ае. Які збяднеў, стаў
бедны. || наз. збяднеласць, -і, ж.
ЗБЯДНЁЦЬ гл. бяднець.
ЗБЯЦНЙЦЦА, -ЦЬ 2/1. збедніцца, -ць.
ЗБЯЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які збялеў, стаў белым, бледным. 3. твар. 3. ад інею лазняк.
ЗБЯЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стаць белым, пабялець. 3. ад злосці.
ЗБЯНТЗЖАНЫ, -ая, -ае. Разгублены, атаралелы або які выражае разгубленасць, атарапеласць. 3. выгляд. || наз. збяілгэжашсць, -і, ж.
ЗБЯНТ^ЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца; зак. Прыйсці ў замяшанне, разгубіцца. 3.
ад нечаканасці.
ЗБЯНТЗЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; зак., каго (што). Выклікаць замяшанне,
разгублснасць. 3. каго-н. пахвалой.
ЗВАДА, -ы, ж. Сварка, склока, разлад. ||
прым. звадны, -ая, -ае.
ЗВАДЗІЦЬ, зваджу, зводзіш, зводзіць; зак.,
каго (што). Адвесці куды-н. i прывесці назад.
3. хворага да ўрача.

ЗВАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -дак, ж. (разм.).
Склока, сварка.
ЗВАДКАВАНЫ, -ая, -ае (спец.). Ператвораны ў вадкі стан. 3. газ.
ЗВАДЛБВЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Схільны да
звадак, звадніцтва. Звадлівая суседка. 2. Які
суправаджаецца звадкамі, з'яўляецца звадкай.
Звадлівыя адносіны. || наз. звадлішісць, -і, ж.
ЗВАДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Чалавек, які займаецца звадкамі. || ж. ііаднііці, -ы,
мн. -ы, -ніц. || прым. змдніцкі, -ая, -ае.
ЗВАДНРІАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Учыняць звадкі. || наз. звадніцтта, -а,
н.
ЗВАДЫЙШ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
Зводнік, падбухторшчык. || ж. звадыяшкж, -і,
ДМ -шцы, мн. -і, -шак. || прым. звадыяцкі»
-ая, -ае.
ЗВАЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., на кагошто i з дадан. сказам (звычайна з адмоўем).
Звяртаць увагу на каго-, што-н., надаваць
значэнне каму-, чаму-н. Ен ні на што не зважае. 0 Зважжй! — камадда, якая азначае: стаяць навыцяжку, нерухома.
ЗВАЖЫЦЬ , -жу, -жыш, -жыць; -жаны;
зак., каго-што. Вызначыць вагу каго-, чаго-н.
або адважыць пэўную колькасць чаго-н. 3.
тавар. 3. паўкілаграма цукру. || звар. зважыцца, -жуся, -жышся,
-жыцца.
2
-жу, -жыш, -жыць; зак., каму
(разм.)- Зрабіць уступку, уважыць. Умей з. малодшаму. || незак. зважаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗВАЗІЦЬ, зважу, звозіш, звозіць; зак.,
каго-што. Адвезці i прывезці назад. 3. дзіця
да доктара.
ЗВАЛАЧЬІ, -лаку, -лачэш, -лачэ| -лачом,
-лачаце, -лакуць; -лок, -лакла, -ло; -лачьі;
-лочаны; зак., каго-што (разм.). 1. Цягнучы,
зняць з чаго-н. 3. мех з воза. 2. Валочачы,
знесці ў адно месца. 3. галлё ў кучу. 3. Знесці
куды-н. далёка. Дзеці звалаклі граблі. || незак.
звалжкяць» -аю, -аеш, -ае.
ЗВАЛАЧЬІСЯ, -лакуся, -лачэшся, -лачэцца; -лачомся; -лачацеся, -лакуцца; -локся,
-лаклася, -лося; -лачыся; зак. (разм.). 1.
Сысці куды-н. Карова кудысьці звалаклася. 2.
( 7 / 2 а с . неўжыв'). Сысціся адусюль, сабрацца ў адно месца. Прадстаўнікі навакольных
вёсак звалакліся на сход у Жарнасекі.
ЗВАЛШЦА 1 , -алюся, -алішся, -аліцца; зак.
1. гл. валііша. 2. Захварэўшы, злегчы ў ложак
(разм.). Доўгі нас дрэнна адчуваў сябе і, нарэшце, зваліўся. 0 Гарі з плячэй звалілася
(разм.) — пра вызваленне ад вялікіх клопатаў, цяжкіх перажыванняў. || незак. звальвацці, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗВАЛШДА 2 , 1 i 2 ас. не ўжыв., звалішха;
зак. Атрымадца ў выніку валення (пра вырабы з воўны). Сукно добра звалілася.
ЗВАЛІЦЬ 1 - 2 гл. валіць 1 - 2 .
ЗВАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. Месца, куды выкідаюць, звальваюць што-н. Вывезці смецце на звалку. || прым. звалачны, -ая,
-ае.
ЗВАЛЬНЁННЕ, ЗВАЛЬНЙЦЦА, -ЦЬ гл.
звольніцца, -ць.
ЗВАЛЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яецца;
зак. Застаўшыся нявыкарыстаным, прыйсці ў
непрыгоднасць. Кофта так i звалялася.
ЗВАНАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Той, хто
звоніць у царкоўныя званы. || прым. звашрскі,
-ая, -ае.
ЗВАНГГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; безас;
зак.у каго. Пра рвоту ў каго-н. Хворага
званітавала.
ЗВАНІЦА, -ы, мн. -ы, -н'іц, ж. Вежа са
званамі пры царкве. Глядзець са сваёй званіцы
на што-н. (са свайго, абмежаванага пункту
гледжання; разм.). || прым. звашчны, -ая, -ае.

звАжыць ,
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ЗВАНІЦЬ, званю, звоніш, звоніць; незак.
1. Утвараць гукі пры дапамозе звона, званка.
3. у званы (перан.: усюды расказваць пра
што-н.; разм.). 2. каму. Выклікаць званком
тэлефоннага апарата для размовы па тэлефоне. 3. па тэлефоне. 3 . перан., пра каго-што,
аб кім-чым i з дадан. сказам. Разносіць чуткі,
плёткі, учыняць шум (разм.). Нечага пра гэта
ўсюды з. || зак. пжзвашць, -ваню, -воніш, -воніць (да 1 i 2 знач.)ЗВАНКОВЫ1 гл. званок.
ЗВАНКОВЫ2 гл. звонкі2.
ЗВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Афіцыйна
прысвоенае найменне, якое вызначае ступень
заслуг, службовага становішча, кваліфікацыі ў
галіне якой-н. дзейнасці. Воінскія званні. Вунонае з. 2. Ганаровае найменне як адна з
форм узнагароды i заахвочвання для далейшых поспехаў дзеячаў працы, навукі, культуры i інш. 3. Героя Сацыялістычнай Працы.
3. народнага артыста Беларусі. 3. У дарэвалюцыйнай Расіі — аднесенасць да якой-н.
ірамадскай групы з спадчыннымі правамі i
абавязкамі; саслоўе. Ён з духоўнага зеання.
Купецкае з. 4. У дарэвалюцыйнай Расіі —
узаконенае абазначэнне службовага становішча па табелю аб рангах; чын. Быў калежскім
асэсарам. Ён меў з. камер-юнкера. 0 Адно
званве (разм.) — пра тое, што не адпавядае
свайму найменню. Адно з., што горад, a на
самай справе — пасёлак. Аш званвя каго-чаго
(разм.) — i ў паміне няма.
3BAHÓK, -нка, мн. -нкі, -нкоў, м. 1. Невялікі звон (у 1 знач.), a таксама прыстасаванне для гукавых сігналаў. Дзвярны з.
Эмктрычны з. 2. Гук, гукавы сігнал, утвораны такім звонам ці спецыяльным прыстасаваннем. Прагучаў з. Тэлефонны з. Занятпкі
пачьшаюцца na званку. || памянш. звадошж,
-чка, мн. -чкі, -чкаў, м. (да 1 знач.). || прым.
званковы, -ая, -ае.
ЗВАНЧЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; незак.
Станавіцца званчэйшым. Голас званнэе. || зак.
тзваячэць, -эе.
ЗВАНЫ, -ая, -ае. 1. Які атрымаў запрашэнне. 3. госць. 2. 3 запрошанымі гасцямі. 3.
абед. 0 Тік званы — ужыв. для выражэння
іранічных або адмоўных адносін да каго-,
чаго-н. Вунь яны, вашы так званыя спецыялісты.
ЗВАРАЖЬШЬ 2/і. варажыць.
ЗВАРАЧАЦЦА, -ЦЬ гл. звярнуцца, -ш».
ЗВАРАЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
зваркі металу. Зварачныя работы. 3. цзх.
ЗВАРКА гл. зварьшь.
ЗВАРНЬІ, -ая, -óe. Які атрымліваецца
шляхам зваркі. Зварныя трубы.
3BAPÓT, -у, М -роце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Вяртанне адкуль-н. назад, на ранейшае Me
dia. 3. на радзіму. Па звароце ў Мінск. 2.
Заклік, выступленне, звсрнутае да каго-н. 3.
дэпутатаў да народа. 3. У іраматыцы: група
слоў, якія ўтвараюць пэўнае адзінства, слоўны выраз. Дзеепрыслоўны з.
3BAPÓTAK, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. У граматыцы: слова ці ірупа слоў, якімі называюць
таго, да каго звяртаюцца. Выдзеліць коскамі з.
ЗВАРОТНЫ, -ая, -ае. 1. Які вядзе назад
(пра шлях, дарогу). 3. шлях. 2. Які аднаўляецца, падчас узнікае зноў. 3. тыф. 3. У граматыцы: які абазначае адносіны да суб'скта
маўлення. 3. дзеяслоў. O Звжротны адрас —
адрас адпраўшчыка пісьма, пасылкі i пад.
ЗВАРОЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. звярнуцца, -Ш>ЗВАРУХНЎЦЦА, -ЦЬ гл. варушыцца, -ць.
ЗВАРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы па
зварцы металаў. | ж. зварппыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
ЗВАРЬШЦА, -аруся, -арьшіся, -арыцца;
зак. 1. гл. варыцца. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.).

Злучыцца шляхам зваркі. || незак. звжрвацца,
-аецца (да 2 знач).
ЗВАРЬІЦЬ, -ару, -арыш, -арыць; -араны;
зак. 1. гл. варыць. 2. што. Злучыць, запаўняючы прамежкі расплаўленым металам ці
сціскаючы, скоўваючы ў распаленым выглядзе. 3. секцыі трубаправода. \\ незак. змрмць,
-аю, -аеш, -ае (да 2 знач). || наз. змцмыц -і,
ДМ -рцы, ж. (да 2 знач.). Газавая з. Аўтагенная з.
ЗВАР'ЯЦЁЛЫ, -ая, -ас. 1. Які сіраціў розум, псіхічна хворы. 3. чалавек. Крычыць нібы
з. 2. Безразважны, раз'юшаны (разм.). 3. ad
злосці, ён біў посуд. \\ наз. зшр'яцеласцц -і, ж.
(да 2 знач.; разм.).
ЗВАР'ЯЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. Захварэць на псіхічнае расстройства.
2.
Страціць развагу, раз'юшыцца (разм.)ЗВАСТРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
звострыіша; зак. Стаць всльмі тонкім, вузкім
ад васірэння або доўгага ўжывання. Нож
звастрыўся. [| незак. звострывацца, -аецца.
ЗВАСТРЫЦЬ, звастру, звострыш, звострыць; звостраны; зак., што. 1. Зрэзаць,
знішчыць няроўнасці тачыльным інструментам. 3. няроўнасці на лязе. 2. Пра нож i іншую
прыладу: зрабіць тонкім, вузкім ад доўгага
ўжывання. || незак. звосірываць, -аю, -асш,
-ае.
ЗВАЦЦА, завуся, завешся, завецца; завёмся, завяцеся, завуцца; завіся; незак. Насіць
імя, называцца. Гэты курорт завецца Сочы.
Каб людзьмі з., трэба людзьмі быць (прыказка).
ЗВАЦЬ, заву% завеш, заве; завём, завяцс,
завуць; зваў, звала; заві; званы; незак., каго
(што).
1.
Голасам,
сігналам
прасіць
наблізіцца. 3. на дапамогу. 2. Запрашаць
куды-н. 3. у госці. 3. кім. Называць. Яго звалі
Міхасём. || зак. тзвяць, -заву, -завсш, -заве;
-завём, -завяце, -завуць; -зваў, -звала; -заві;
-званы (да 1 i 2 знач.)ЗВІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што. 1.
Атрымаць звссткі аб чым-н., пазнаць што-н.
3. невядомае. 2. Спазнаць на вопыце, перажыць. 3. многа гора. \\ незак. засдваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗВЁЗЦІ», звязу, звязеш, звязе; звязсм, звсзяце, звязуць; звёз, звезла; звязі; звезены;
зак.у каго-што. 1. Возячы, даставіць куды-н.,
перавезці (пра ўсё, многае). 3. каменне ў кучу.
3. хлеб з поля. 2. Везучы, перамясціць зверху
ўніз. 3. воз з гары. 3. Ад'язджаючы, непрыметна ўзяць з сабой i адвезці куды-н. Паехаў i
кнігу звёз. || незак. звозіць, звожу, звозіш,
звозіць. I наз. з ю з , -у, м. (да 1 i 2 знач.).
ЗВЕКАВАЦЬ» звякую, звякуеш, звякуе;
звякуй; звекаваны; зак. Пражыць век дзс-н.,
у якім-н. стане. Ён так i звекаваў бабылём.
ЗВЁКУ, прысл. 3 даўніх часоў, спрадвеку.
Ён з. глухі.
^
ЗВЕШКАДЎШШЧАЦЬ гл. велікадушнічаць.
ЗВЕННЯВЫ, -ая, -ое. 1. гл. звяно. 2. з м в нявы, -ога, мн. -ыя, -ых, м. Кіраўнік звяна (у
3 знач.). Нарада звеннявых. | ж. звевнявая,
-ой, мн. -ыя, -ЫХЗВЕР, -а, мн. звяры, звяроў, м. 1. Дзікая,
звычайна драпежная жывёліна. Пушны з. 2.
перан. Пра вельмі злога, жорсткага чалавека. ||
памянш. зварок, -рка, мн. -рю, -ркоў^ м. (да 1
знач.). || зб. зіар'ё, -я, н. \\ прым. змрыны, -ая,
-ас. Звярыныя сляды. 3. страх (надзвычай моцны). 3. арнамент (з адлюстраваннсм жывёл).
ЗВЕРА... Першая частка складаных слоў са
знач.: 1) які мае адносіны да звсра, звяроў,
такі, як у звсра, звяроў, напр. зеерабойны, звералоў, зверападобны; 2) які мае адносіны да
зверагадоўлі, напр. зверагаспадарка,
зеерапітомнік, звераферма.

ЗВА—ЗВЕ
ЗВЕРАБОЙ 1 , -я, мн. -6оі } -яў, м. Паляўнічы на звера. | прым. зверабойны, -ая, -ае. 3.
промысел.
ЗВЕРАБОЙ , -ю, м. Травяністая лекавая
расліна, звычайна з жоўтымі реткамі. Настойка зверабою. || прым. зверабойны, -ая, -ае.
Сямейства зверабойных (наз.).
ЗВЕРАВАТЫ, -ая, -ае. 1. Падобны з выгляду на звера. 2. У абыходжанні — грубы,
злосны, нелюдзімы. 3. чалавек. || наз. зверавятасць, -і, ж.
ЗВЕРАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па звераводству, зв^агадовец.
ЗВЕРАВОДСТВА, -а, н. Toe, што i зверагадоўля. || прым. звераводчы, -ая, -ае.
ЗВЕРАГАДОВЕЦ, -доўца, мн. -доўцы,
-доўцаў, м. Спецыяліст па зверагадоўлі, зверавод.
ЗВЕРАГАДОЎЛЯ, -і, ж. Прамысловае развядзенне пушных звяроў, звераводства. ||
прым. зверагадоўчы, -ая, -ае. Зверагадоўчая
ферма.
ЗВЕРАДЗІЦЬ гл. верадзіць.
ЗВЕРАЛОЎ, -лова, мн. -ловы, -ловаў, м.
Прамысловы паляўнічы на звяроў.
ЗВЕРАЛОЎСТВА, -а, н. Прамысловае паляванне на звяроў. || прым. злералоўны, -ая,
-ае. 3. промысел.
ЗВЕРАНЙ / ЗВЕРАНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. Дзіцяня звера.
ЗВЕРАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які нагадвае
звера^ падобны да звера. 3. выгляд. || наз. зверапядобшсць, -і, ж.
ЗВЕРАФЁРМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж.
Прадпрыемства па вырошчванню каштоўных
звяроў.
ЗВЁРГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
зак. 1. каго-што. Сілай пазбавіць улады,
скінуць; знішчыць, спыніць існаванне чаго-н.
(высок.). 3. цара. 3. самадзяржаўе. 2. каго i
без дап. Нарадзіць заўчасна (пра жывёл;
разм.). Карова звергла. || незак. звярпіць, -аю,
-асш, -ае. || наз. звяржэнне, -я, н. (да 1 знач.)
ЗВЁРСШ, -ая, -ае. 1. Уласцівы зверу (у 2
знач.), люты, жорсткі. Зверскае забойства. 2.
Вельмі моцны ; надзвычайны (разм.). 3. апетыт. || наз. зверства, -а, мн. -ы, -аў, м. (да 1
знач.).
ЗВЁРСТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. гл. зверскі.
2. Зверскі ўчынак, жорсткасць. Фашысцкія
зверствы.
ЗВЁРСТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш, -твуе;
-твуй; незак. Учыняць зверства.
ЗВЁРХУ, прысл. 1. У напрамку ўніз. 3.
пасыпалася лісце. Глядзець з. ўніз (таксама перан.: адносіцца да каго-н. з пагардай, высакамерна). 2. 3 боку вышэйстаячых органаў.
Дырэктыва з. 3. Па паверхні, у верхняй частцы чаго-н. Тлушч плавае з. Мааш сапсавалася толькі з.
ЗВЁРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Работнік па
зверцы чаго-н. з чым-н. || ж. звершчыт, -ы,
мн. -ы, -чыц.
ЗВЕРЫНА, -ы, ж. 1. зб. Звяры. У лесе
многа зверыны. 2. м. Вялікі звер (разм.).
ЗВЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; зак.
1. з чым. Зрабіць зверку, праверыць што-н. па
якіх-н. крыніцах. 3. са слоўнікам. 2. Тос^ што
i зняверыцца (разм.). || незак. звяржцюц -аюся,
-аешся, -аецца.
ЗВЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; зак., што з
чым. Праверыць, параўнаўшы з чым-н., узят ы м з а ўзрр. 3. копію з арыгіналам. | незак.
зшраць, -аю, -аеш, -ае. || наз. зверкж, -і, ДМ
-рцы, мн. -і, -рак, ж.
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ЗВІСЛЫ, -ая, -ае. Які звіс, апусціўся, абвіслы. Звіслыя вусы. Звіслае гоме.
ЗВК, -у, мн. -і, -аў, м. (разм.)- Toe, што i
вывіх. 3. нагі.
ЗВКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нёЗВЁСПВДА, звешуся, звесішся, звесіцца; мся, -няцеся, -нуцца; -шся; зак. 1. Зрушыцца
зак. 1. Перагнуўшыся цераз што-н., нахіліцца ў суставс. Палец звіхнуўся. 2. Страціць розум,
ўніз. 3. цераз поручні. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Нізка схіліцца, апусціцца. Галіны звесіліся да звар'яцець (разм.). Ад такіх перажыванняў
зямлі. | незак. звешмцца, -аюся, -аешся, -аец- можна з. 3. Збіцца з правільнага шляху, з
правільных пазіцый.
ца.
ЗВІХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
ЗВЁСТЦЬ,
звешу,
звесіш,
звесіць;
звешаны; зак., што. Трымаючы ў вісячым -нуць; -ш; -нуты; зак., што (разм.)- Toe, што
стане, апусціць уніэ. Вярба звесіла галіны над i вывіхнуць. Ен звіхнуў нагу.
ЗВІЦЦА, саўюся, саўешся, саўецца; саўёвадой. Сядзець, звесіўшы ногі (не дастаючы да
падлогі, зямлі). Ц незак. звешваць, -аю, -аеш, мся, саўяцеся, саўюцца; звіўся, звілася, -лося;
зшся; зак. Скруціцца ў клубок, кальцо. Змяя
-ае.
ЗВЁСТЮ, -так, адз. звеспса, -і, ДМ -тцы, звілася ў клубок. || незак. звівацця, -аюся,
ж. Даныя, паведамленні пра каго-, што-н. -аешся, -аецца.
ЗВІЦЬ гл. віць.
Атрымаць важныя з. 3. аб надвор 1
ЗВОД1, -у, М -дзе, м. (разм.)- Выміранне,
ЗВЁСЦІ, звяду, звядзеш, звядзе; звядзём,
зведзяце, звядуць; звёў, звяла, -ло; звядз'і; знікненне каго-, чаго-н. Здаеалася, што ніколі
зведзены; зак. 1. каго (што). Ведучы, не будзе 2зводу такім магутным дрэвам.
ЗВОД , -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Звеспусціць зверху ўніз. 3. дзіця з лесвіцы. 2.
каго-што. Перавесці, адвесці на другое месца, дзеныя ў адно цэлае i размешчаныя ў пэўнай
убок. 3. карову з дарогі. 3. сур 'ёзную размову паслядоўнасці звесткі, матэрыялы, тэксты. 3.
на жарт (псран.)- 3. што. Знішчыць, пера- законаў. 1, Выпуклае або крывалінейнае певесці; зрасходаваць (звычайна без карысці). 3. ракрыцце, якое злучае сцены, апоры якога-н.
тараканаў. 3. многа лесу (высечы). 4. што. збудавання. Каменны з. Гатычны з.
Наблізіць адно да другога, ссунуць, злучыць.
ЗВОДДАЛЕКУ, прысл. 3 далёкай адлез. броеы. 5. каго (што). Сабраць у адно месца, гласці. Назіраць з. 3. ад жыллёвых будынкаў.
дапамагчы або прымусіш» сустрэцца ці сысЗВОДДАЛЬ, прысл. Toe, што i зводцалеку.
ціся з кім-н. 3. дзяцей у зал. 3. знаёмых. б.
ЗВОДЗІЦЦА, -ЦЬ гл. звесціся, звесці.
каго-што ў што. Злучыць у якое-н. новае цэЗВОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. Далае. 3. даныя ў таблійу. 7. каго (што). Нацка- кумент, запіска, у якой зведзены разам
ваўшы аднаго на другога, прымусіць пабіцца, якія-н. звесткі, даныя. Аператыўная з. 3. аб
пакусаіша. 3. сабак. 3. спрачальнікаў (перан.) ходзе сяўбы. 3. надеор'я.
8. што да чаго або на што. Давесці да чаго-н.
ЗВОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (пагард.). Чанязначнага, малога, нескладанага. 3. выдаткі
да мінімуму. 9. (7 i 2 ас. не ўжыв.), каго-што. лавек, які займаецца зводнііггвам. || ж.
Сагнуць, сцягнуць, скурчыць. Сутарга зеяла зводніійі, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЗВОДШЦГВА, -а, н. (пагард.). 1.
нагу. || незак. зводзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. |
наз. звядзенне, -я, н. (да 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Карыслівае пасрэднііггва паміж мужчьшам i
знач.). 0 Звесці са свеіу — загубіць, зні- жанчынай для садзейнічання ўступленню ix у
шчыць. ЗвесцІ ў рожкі (разм.) — пасварыць любоўную сувязь. 2. Пляткарства, нагаворы
або падбухторванне да яхіх-н. дрэнных учынкаго-н. з кім-н.; стукнуць ілбамі.
ЗВЁСЦІСЯ, звядуся, звядэешся, звядзецца; каў. || прым. зводвіцп, -ая, -ае.
ЗВОДНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (пазвядзёмся, t зведзяцеся, звядуцца; звёўся,
звялася, -лося; звядзіся; зак. 1. (7 i 2 ас. не гард.). Займацца зводнііггвам.
ЗВОДНЫ, -ая, -ае. 1. Сабраны з розных
ўжыв.). Перастаць існаваць, знікнуць. Тая na
pocą жыеёлы ўжо звялася. 2. Страціць сілы, месц, састаўлены з чаго-н., з розных частак.
пахудэець. Звеўся чалавек зусім. 3. da чаго i на Зводная справаздача. 3. аркестр. 2. Які дашто. Скараціўшыся, спрасціўшыся, вы- водзіцца каму-н. братам ці сястрой па мачасе
разіцца ў чым-н. малым, нескладаным. або айчыму. 3. брат. Зводныя дзеці.
ЗВОЗ, ЗВОЗІЦЬ гл. звезці.
Справа звялася da дробязей. 3. на нішто
ЗВОЛЬНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; зак.
(страціць усякі сэнс, усякае значэнне). || HeВызваліцца ад выканання якіх-н. абавязкаў,
sax, змдаіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца.
ЗВЁЧАРА, прысл. Вечарам, да надыходу звязаных з вучобай, службай i пад.; канчаткова пакінуць месца работы. 3. з вайсковай
ночы.
службы. 13. з працы. | незак. звальняцца,
ЗВЕЧАРдЦЬ гл. вечарэць.
-яюся, -яешся, -яецца.
ЗВЁШВАЦЦА, -ЦЬ гл. звесіцца, -ць.
ЗВОЛЬНЕЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
ЗВЁЯЦЬ гл. веяць.
ЗВІЛПІА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Хвалістае зак., каго (што). Вызваліць ад выканання
якіх-н. абавязкаў, звязаных з вучобай, служскрыўленне, выгін. 3. ракі. Звіліны мозгу.
ЗВІЛІСТЫ, -ая, -ае. Які мае пакручасты бай i пад.; зняць з работы.^ 3. у запас. 3. з равыгляд. Звілістая сцежка. || наз. зшлістасць, боты. || незак. звальняць, -яю, -яеш, -яе.
ЗВОН, звона / звону, м. 1. звона, мн.
-і, ж.
званы, званоў, м. Ударны сігнальны падвясны
ЗВІЛЬГАТНЁЦЬ гл.^ вільгатнець.
ЗВШЁЦЬ, -ню, -шш, -ншь; -шм, -ніцс, інструмент (з медзі або меднага сшіаву) у фо-няць; -ш; незак. Утвараць металічны гук. рме гтустога ўсечанага конуса з падвешаным
Звініць званок. Звіняць галасы дзяцей. У еушах усярэдзіне ўдарнікам (языком). Царкоўны з.
звініць £пра звон у вушах). J| зак. іцмзвшець, Пажарны з. Званіць ва ўсе званы (таксамаперан.: расказваць усім пра што-н.). 2. звону.
-ню, -нші, -ншь; -HIM, -ніце, -няць; -ш.
ЗВШІОЧЫ, -ая, -ае (разм.). Звонкі. 3. гук. Гук, які ўтвараецца гэтым інструментам, a таЗВІСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Быць ксама металічнымі або шклянымі прадметамі
алушчаным уніз, знаходзіцца ў вісячым ста- пры ўдары. 3. касы. 3. шклянак. 3. звону, tieновішчы. Валасы звісалі на лоб. 2. (7 i 2 ас. не pan. Погаласкі, плёткі. Нечага было разносіць
ўжыв.). Вісець няроўна, не аблягаючы пля- такі з. na сяле. | прым. звонжвы, -ая, -ае.
чэй, стану (пра вопратку). Адзенне звісае з
ЗВОНКАГАЛОСЫ, -ая, -ае. Са звонкім гоплянэй. U зак. зшснуць, -ну, -неш, -не; звіс, ласам. Зеонкагалосыя дзеці. \\ наз. звонка-сла; -ні.
гялосасць, -і, ж.

ЗВЕ—ЗВЫ

3BÓHKI1, -ая, -ае. 1. Гучны, гулкі. 3. голас. Звонкае шкло. Звонкая манета (металічныя ірошы). 2. Toe, што i гулкі (у 2
знач.). Звонкае naeempa. O Звонкі зычны —
які вымаўляецца з удзелам голасу. || наз.
звонкасць, -і, ж.
ЗВОНЮ2, -аў, адз. звонка, -і, ДМ -нцы, ж.
Картачная масць, якая абазначаецца чырвонымі ромбікамі. || прым. званковы, -ая, -ае.
ЗВОНКУ, прысл. 1. Са знешняга боку.
Пачысціць акно з. 2. Знешне, з выгляду
(разм.). 3. спакойны чалавек.
ЗВОСТРЫВАЦЦА, -ЦЬ гл. звастрыцца,
-ць.
ЗВЎЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -зіцца; зак.
Стаць вузкім або вузейшым. || незак.
звужяцца, -аецца / звужвшцт, -аецца. || наз.
звужэнне, -я, н. i звужвАнне, -я, н.
ЗВЎЗІЦЬ, звужу, звузіш, звузіць; звужаны;
зак., што. Зрабіць вузкім (у \у> 2 i Зздіач.^вузейшым. || незак. звужаць, -аю, -аеш, -ае /
звужвіць, -аю, -аеш, -ае. || наз. звужэнне, -я,
н. i звужвшше, -я, н.
ЗВЬІКЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў прывычкай.
Звыклыя рухі. 2. Які звыкся з чым-н., набыў
прьшычку рабіць што-н. 3. da частых пераездаў. || наз. звыкласць, -і, ж.
ЗВЬкКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
звыкся, -клася; -ніся; зак. з кім-чым i без дап.
Прывыкнуць да каго-, чаго-н. 3. з такой думкай. || незак. звыкжцца, -аюся, -аешся, -аецца.
| наз. звыканне, -я, н.
ЗВЫЧАЁВЫ, -ая, -ае (спец.). Устаноўлены
звычаем, a не законам. Звычаёвае права.
ЗВЬІЧАЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. 1. Агульнапрыняты парадак, правілы, што даўно ўкараніліся ў быце народа або ў пэўнай грамадскай групе. Спрадвечны з. Гарадскія звычаі. 2.
Прывычны спосаб дзеяння, прывычка. Маю
з. пасля абеду пашпацыраваць.
ЗВЫЧАЙНА, прысл. Часцей за ўсё, пастаянна, па ўсталяванай звычцы. Як з. Такія вечары з. праходзяць весела.
ЗВЫЧАЙНЫ, -ая, -ае. Пастаянны,
прывычны. Звычайная з'ява. 3. працоўны
дзень. || наз. звычайнасць, -і, ж.
ЗВЬІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
Павадка, прывычка. Ведаць звычкі звера. 2.
Звычай, традыцыя (разм.). Мясцовая з.
ЗВЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Добра знаёмы,
прывычны. 3. занятак. 2. Toe, што i звыклы
(у 2 знач.). || наз. звычнасць, -і, ж.
ЗВЫШ, прыназ. з Р. Ужыв. пры абазначэнні перавьшіэння якой-н. меры. 3. плана.
3. ста чалавек.
ЗВЫШ... Першая частка складаных слоў,
якая абазначае перавышэнне якой-н. меры,
мяжы, самую высокую ступень чаго-н., напр.
звышкамплектны, звышметкі, звыштрывалы.
ЗВЫШГУКАВЬІ, -ая, -ое. Які перавышае
скорасць гуку. Звышгукавая скорасць. 3. самалёт.
ЗВЫШНАТУРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. У
містычным уяўленні: які не тлумачыцца натуральным чынам, дзівосны. Звышнатуральныя
сілы. 2. Які перавышае звычайную меру
чаго-н., незвычайны (разм.). Звышнатуральная хуткасць. || наз. звытнатуральнясць, -і, ж.
ЗВЫШНОВЫ: звышновая зорка (спец.) —
зорка, якая дае раптоўную ўспышку з
надзвычай яркім бляскам.
ЗВЫПШЛАНАВЫ, -ая, -ае. Зроблены,
выраблены звыш плана. Звышпланавыя пастаўкі.
ЗВЫШПРЫБЬІТАК, -тку, мн. -ткі, -ткаў,
м. Прыбытак, які перавышае сярэдні прыбытак. 3. манаполіі.
ЗВЫШТЭРМІНОВЫ, -ая, -ае. 1. Які прадаўжаецца звьші вызначанага тэрміну. Звыштэрміновая служба. 2. звыштэрміновы, -ага,
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ЗВЙЛЫ, -ая, -ае. Які звяў, завялы. Звялыя
мн. -ыя, -ых, м. Той, хто добраахвотна застаўся на вайсковай службе пасля адбыцця аба- кветкі.
ЗВЯНО, -а, мн. звёны / (з ліч. 2, 3, 4)
вязковага тэрміну.
ЗВЫШУРОЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які пра- звяны, звёнаў, н. 1. Кольца, якое з'яўляецца
водзіцца звыш устаноўленага рабочага часу. састаўной часткай ланцуга. 2. перан. СастаўЗвышурочная работа. 2. звышурочныя, -ых. ная частка чаго-н., якога-н. цэлага. Асноўнае
Плата за звышурочную работу. Атрымаць з. вытворчасці. 3. Невялікая арганізацыйная
ячэйка або воінскае падраздзяленне. Піянерзвышурочныя.
ЗВЫШЧАЛАВЁК, -а, мн. звышчалавекі, скае з. Паляводчае з. 3. самалётаў. || прым.
-аў, м. У некаторых філасофскіх вучэннях: звеннявы, -ая, -ое (да 3 знач.)ЗВЙНУЦЬ гл. вянуць.
моцная асоба, чые воля, жаданні i ўчынкі не
ЗВЯНЧАЦЦА, -ЦЬ гл. вянчацца, -ш».
падпарадкоўваюцца ніякім абмежаванням.
ЗВЯРАЦЦА, -ЦЬ гл. зверыцца, -ць.
ЗВЙГА, -і, ДЛ/звязе, ж. (разм.)- 1. НадакуЗВЯРГАЦЬ гл. звергнуць.
члівы брэх (сабакі). Воўк сабакі не баіцца, але
ЗВЯР'Ё гл. звер.
звягі не любіць (прыказка). 2. Назойлівае прыЗВЯРЖЗННЕ гл. звергнуць.
ставанне з просьбамі, наламінамі, патрабаЗВЯРЗЦІ, -СЯ гл. вярзці, -ся.
ваннямі.
ЗВЯРНУІША,
звярнуся,
звернешся,
ЗВЙГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). 1.
Надакучліва гаўкаць (пра сабаку). 2. Назой- звернецца; звяршся; зак. 1. З'ездзіць, схадзіць
туды i назад. Вазакі звярнуліся за дзень na тры
ліва прасіць, напамінаць, патрабаваць.
ЗВЯГЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Вісклівы разы. 2. да чаго. Накіраваць сваю дэейнасць
(пра сабаку). 2. Які дакучае назойлівымі на што-н., узяцца за што-н. або накіраваць
просьбамі, напамінаннямі, патрабаваннямі. || паўторна сваю ўвагу на каго-, што-н. 3. да
вывучэння старажытных помнікаў. 3. да пеназ. звяглівасць, -і, ж.
рапыненай гутаркі. 3. Накіравацца да каго-н.
ЗВЯДЗЁННЕ гл. звссці.
3 просьбай, па даламогу i пад. або адрасавацЗВЙЗАК, -зка, мн. -зкі, -зкаў, м. Toe, што ца да каго-н. з якімі-н. словамі, з прамовай.
i звязка (у 1 знач.). 3. ключоў.
3. да ўрача. 3. з прапановай да старшыні. || неЗВЙЗАНЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены свабо- зак. звяртаі^ця, -аюся, -аешся, -аецца (да 2 i 3
ды, лёгкасці. Звязаныя рухі. 2. Такі, праяўлен- знач.), звжрочвжцці, -аюся, -аешся, -аецца (да
не якога абумоўлена чым-н. (спец.). Звязаныя 2t i 3 знач.) /' зварачацдя, -аюся, -аешся,
хістанні. \\ наз. зшвмасць, -і, ж.
-аецца (разм.)ЗВЯРНЎЦЬ, звярну, звернеш, зверне;
ЗВЯЗАЦЦА, звяжуся, звяжашся, звяжацца;
звяжыся; зак. 1. з кім-чым. Устанавіць сувязь, звярні; звернуты; зак. 1. Памяняць напрамак
зносіны з кім-, чым-н. 3. па тэлефоне. 2. з руху. 3. у завулак. 3. гутарку ўбок (перан.). 2.
кім-чым. Устанавіць якія-н. (пераважна заган- каго-што. Накіраваць у які-н. бок ад дарогі
ныя) адносіны з кім-н. 3. з нягоднікам. 3. з (каня, машыну i пад.)- 3. машыну з дарогі. 3.
чым. Узяцца за што-н. (цяжкае або заганнае). каго-што. Варочаючы, зрушыць з месца
3. з непасільнай працай. || незак. звязаацца, (разм.). 3. вялікі камень. Горы з. (перан.:
-аюся, -аешся, -аецца. He трэба з забіякамі з. зрабіць вельмі многа). 4. што. Пералажыць,
ЗВЯЗАЦЬ, звяжу, звяжаш, звяжа; звяжы; зваліць (віну, правіннасць i пад.) на другога
(разм.)- 3. усё на невінаватага. 5. што.
звязаны; зак. 1. гл. вязаць. 2. што. Завязваючы, злучыць адно з другім. 3. канцы вяровак. Схіліць, павярнуць набок, убок (разм.). 3. га3. платы. 3. сноп. Двух слоў не звяжа (перан.: лаву набок. 6. што. Неакуратна скідаць,
дрэнна перадае свае думкі). 3. каго-што. Злу- зваліць у адно месца многія прадметы (разм.).
чыць, устанавіць сувязь, зносіны, блізкасць, 3. усё ў кучу. 0 Звярнуць на сябе ўвшу — выагульнасць паміж кім-, чым-н. 3. партызан з значыцца чым-н., зацікавіць сабой. Звярнуш»
падпомем. 3. свой лёс з кім-н. Сябры звязаны увжгу каго на каго-што — паказаць каму-н.
на ўсё жыццё'. 3. вёску тэлефоннай сувяззю з на каго-, што-н., прымусіць заўважыць. Звярайцэнтрам. 4. толькі дзеепрым. зал. прош., з рнуць уваіу на каго-што — заўважыць каго-,
чым. Пра дзеянне, якое цягне за сабой што-н., зацікавіцца ,кім-(> чым-н., улічыць
што-н., звязана з чым-н. Паездка звязана са што-н. || незак. звяртаць, -аю, -аеш, -ае (да 5
значнымі расходамі. 5. толькі дзеепрым. зал. знач.), зварочвадь, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2, 3,
прош., з кім-чым. Пра тое, што з'яўляецца 4 i 6 знач.) / зварачжць, -аю, -аеш, -ае (да 1,
блізкім каму-, чаму-н., непасрэдна адносіцца 2, 3, 4 i 5 знач.).
да каго-, чаго-н. Беражом усё, што зеязана з
ЗВЯРОК гл. звер.
яго памяццю. Асабістыя інтарэсы звязаны з
ЗВЯРСТАЦЬ гл. вярстадь.
грамадскімі. 6. што з чым. Устанавіць, адЗВЯРЎГА, -i, М -рузе, мн. -і, -аў, м.
крыць сувязі, залежнасць паміж чым-н. 3. (разм.). 1. Вялікі страшны звср. 2. Toe, што i
адну з'яву з другой. 7. каго-што. Пазбавіць звер (у 2 знач.).
свабоды дзеянняў, дзейнасці, абмежавадь
ЗВЯРЬІНА, -ы, ж. (разм.)- Вялікі звер;
чым-н. 3. каго-н. na руках i нагах (пазбавіць звяруга.
свабоды ўчынкаў). 3. ініцыятыву мас. 3. сябе
ЗВЯРЬІНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
абяцаннем. 8. што. Змацавадь вяжучым рэчы- Прыстасаванае месца, дзе трымаюць звяроў
вам ці пры дапамозе рубкі (спец.). 3. гальку для паказу. Перасоўны з.
вапнай. 3. кроквы. \\ незак. звязваць, -аю,
ЗВЯРЫНЫ, -ая, -ае. 1. гл. звер. 2. перан.
-аеш, -ае (да 2, 3, 6, 7 i 8 знач.).
Вельмі моцны (пра што-н. цяжкае або жорЗВЙЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж. 1. сткае, лютае). Звярыная нянавісць.
Некалькі аднародных прадметаў, звязаных
ЗВЯР^ДЗІЦЬ гл. вярэдзіць.
разам. 3. ключоў. 3. кніг. 2. Сухажылле, якое
ЗВЯРЗЦЬ, -ЭЮ, -эеш, -эе; незак. Дазмацоўвае асобныя часткі шкілета, асобныя ходзіць да шаленства, станавіцца зьерам (у 2
органы цела. Расцяжэнне звязак. Галасавыя знач.)- 3 набліжэннем нашых войск акупанты
ззязкі. 3. У граматыцы: дапаможнае слова, звярэлі. || зак. азвярэць, -эю, -эеш, -эе; наз.
якое ўтварае частку выказніка. || прым. звяза- азвярэнне, -я, н.
чны, -ая, -ае (да 3 знач.) i заязкавы, -ая, -ае
ЗГАБЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
(да 2 знач.).
-ляваны; зак., што. Габлюючы, зняць, счысЗВЙЗНЫ, -ая, -ае. Добра i паслядоўна вы- ціць. 3. няроўнасці. || незак. згаблёўваць, -аю,
казаны, лагічна стройны. Звязнае выступлен- -аеш, -ае.
не. Адказаць звязна (прысл.). || наз. звязнасць,
ЗГАВАРЬІЦЦА, -варуся, -ворышся, -во-і, ж.
рыцца; зак., з кім. 1. Дамовіцца адносна
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якіх-н. дзеянняў. 3. пайсці ў ягады. 2. Дасягнуць узаемнага разумення, пагаднення ў размове. 3 табой не згаворышся. || незак. згаворвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗГАВОР, -у, мн. -ы, -аў, м. Узаемная дамоўленасць, узаемнае пагадненне. Усе сабраліся на мітынг без згавору.
ЗГАВОРЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, з якім лёгка
згаварыцца (у 2 знач.). 3. чалавек. || наз.
згжворлівжсць, -і, ж.
ЗГАДЗШЦА1,
згаджуся,
згодзішся,
згбдзіцца; зак. 1. на што i з інф. Даць згоду (у
1 знач.) на што-н. 3. ехаць у камандзіроўку. 2.
з кім-чым. Выказаць, пацвердзіць сваю згоду
(у 2 знач.) з кім-, чым-н. 3. з думкай таварыша. | незак. згаджацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ЗГАДЗІЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., згодзіцца;
зак. Аказацца прыгодным, спатрэбіцца. Што
ў лесе родзіцца, тое ў хаце згодзіцца (з нар.).
ЗГАЛАДАЛЫ, -ая, -ае. Які доўга цярпеў
голад, знясілены ад працяглага галадання.
Згаладалыя людзі.
ЗГАЛАДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
Нацярпецца голаду. 3. за дарогу. 3. na добрай
кнізе.
ЗГАЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Голы, апусцелы
(пра дрэвы, палі i пад.). Згалелыя нівы. 2. перан. Збяднелы. 3. шляхцюк. || наз. згалелжсць,
-і, ж.
ЗГАЛІЦЬ, згалю, зголіш, зголіць; зголены;
зак. Зрэзаць брытвай. 3. вусы. ) незак.
згольваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗГАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак.,
каго-што (разм.). Даць ганьбу каму-, чаму-н.
Суседка зганіла маю пакупку.
ЗГАНЬБАВАЦЬ гл. ганьбаваць.
ЗГАНЬБІЦЬ гл. ганьбіць.
ЗГАНЙЦЬ1 гл. сагнаць.
ЗГАНЙЦЬ2, -яю, -яеш, -яе; зак., каго
(што) (разм.). Гонячы, прымусіць пабыць
дзе-н. i вярнуцца назад. 3. коней на вадапой.
3. машыну ў горад.
ЗГАРБАЦІЦЦА, 'ЦЬ M, гарбаціцца, -ць.
ЗГАРНЎЦЦА,
згарнуся,
згорнешся,
згорнецца; згарн'іся; зак. 1. (7 i 2 ас. не
ўжыв.). Скруціцца трубкай. Ватман згарнуўся
ў скрутак. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Загнуўшыся
з краёў, закрыцца (пра пялёсткі, лісце). 3. Легчы, сагнуўшыся, скруціцца. 3. пад дрэвам i'
заснуць. 4. (7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Скараціцца, зменшыцца. Прадпрыемства згарнулася. 5. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Пра вадкасць: загусцець, утварыўшы камячкі. Кроў згарнулася.
|| незак. згортваццж, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗГАРНЎЦЬ, згарну, згорнеш, згорне;
згарш; згорнуты; зак., што. 1. Скруціць,
загінаючы краі; зрабіць скручваннем або загарнуць, закрыць. Жанчына згарнула хустку. 3.
газету. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра расліны:
закрыць, сціснуць (пялёсткі, лісце). 3. Зірабаючы, сабраць у адно месца (што-н. сыпкае).
3. збожжа ў кучу. 4. перан. Скаоаціць, зменшыць. 3. вытворчасць. || незак. згортваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. згорпгванне, -я, н.
ЗГАРЧ^ЦЬ гл. гарчэць.
ЗГАР^іЛЫ, -ая, -ае. Які згарэў, спалены.
Згарзлая салома.
ЗГАРдЦЬ гл. гарэць.
ЗГАСАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
Toe, што i гаснуць. Агонь згасае. Сілы згасаюць (перан.).
ЗГАСЛЫ, -ая, -ае. Які згас; пагаслы. Згаслае вогнішча.
ЗГАСНУЦЬ гл. гаснуць.
ЗГАТАВАЦЦА, -ЦЬ гл. гатавацца, -ць.

238
ЗГУСЦІЦЬ» згушчу, згусціш, згусціць;
ЗГРАЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. (разм.). 1. Гайня
сабак, ваўкоў i пад. 2. перан. Банда, шайка згушчаны; зак., што. Зрабіць густым або
больш густым. 3. малако. 3. фарбы (перан.: у
(пагард.). Зладзейская з.
вусным апавяданні, адлюстраванні перабольЗГРУВАСІЦЦЬ гл. грувасціш».
ЗГРЎДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзіцца; шыць што-н. дрэннае, змрочнае i пад.). II неЗГВАЛТАВЛЦЬ, ЗГВАЛІДЦЬ гл. гвалта- зак. (разм.)- Сабрацца гуртам; стоўпіцца. 3. зак. зіуппжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. згуваць, гвалціць.
шчэнне, -я, н.
каля стала. || незак. згруджвжцца. -аецца.
ЗПБ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Дугаладобнае
ЗДАБЫВАЦЬ гл. здабыць.
ЗГРЎДЗІЦЬ, -уджу, -удзіш, -удзіць; -уджаскрыўленне. 3. ракі. 2. Месца, па якім што-н. ны; зак., што (разм.). Сабраць, скідаць у
ЗДАБЬІТАК, -тку, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. Масагнута або згібаецца. Лакцявы з^
ёмасць, уласнасць; тое, што непадзельна
кучу. 3. кнігі ў шафу.
ЗПНАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
ЗГРУЗІЦЬ, -ужу, -узіш, -узіць; -ужаны; стала чыім-н. набыткам. Сялянскія здабыткі.
Toe, што i гнуцца.
Творчасць Янкі Купалы стпала здабыткам сузак.у што. Зняць які-н. іруз з чаго-н. 3. мяхі
ЗПНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго- з бульбай
з воза. || незак. згружаць, -аю, -аеш, светнай культуры. 2. Дасягненні ў развіцці
што. Toe, што i гнуць (у 1 i 2 знач.).
чаго-н. Мастацкія здабыткі. 3. Здабытая рэч,
-ае.
ЗГІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; згінь; зак.
прадмет i пад. Паляўнічы з. 4. Вынік множанЗГРУПАВАЦЦА, -Ш> гл. ірупавацца, -ць.
Знікнуць, прапасці. Згінь з маіх вачэй!
ЗГРЫЗОТА, -ы, ДМ -зоце, ж. (разм.). 1. ня.
ЗГЛАДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца;
ЗДАБЫТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м 1. Той,
зак. 1. Выраўнавацца, знішчыцца пасля раз- Спрэчкі, звадкі, грызня. 2. Душэўныя мукі, хто займаецца здабычай чаго-н. 3. нафты. 2.
гладжвання. Няроўнасць згладзілася. 2. перан. перажыванні, смутак.
ЗГРЬІЗЦІ, -зу, -зеш, -зс; -зём, -зяце, Чалавек, які здабывае сродкі на жыццё
Стаць менш прыметным, змяхчыцца. Першае
(разм.). || ж. здябытчыші, -ы, мн. -ы, -чыц. ||
ўражанне згладзілася. || незак. згладжміцт, -зуць; згрыз, -зла, -ло; згрызены; зак. 1. што. прым. здібытчыцкі, -ая, -ае.
З'есці, грызучы. 3. сухар. 2. што. Сапсаваць
-аецца.
ЗДАБЬІЦЬ, -буду, -будзеш, -будзе; -будзь;
ЗГЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; грызучы. 3. аловак. 3. перан., каго (што). Зму- -быты; зак., што. 1. Дастаць, набыць. 3. цязак., што. 1. Выраўнаваць, знішчыць, разгла- чыць f (пра t гора; сумненне i пад.). || незак.
слярны інструмент. 3. каштоўныя звесткі. 2,
джваючы, раўнуючы. 3. няроўнасці. 3. шурпа- згрызжць, -аю, -аеш, -ае.
ЗГР^БІЦ» зграбу, зграбеш, зграбе; зіра- Дастаць з нетраў зямлі. 3. каменны вугаль. 3.
тасць. 2. перан. Зрабіць менш прыметным,
нафту. 3. перан. Дабіцца чаго-н. шляхам базмякчыць. 3. супярэчнасці. 0 Зглідзіць восірыя бём, зграбяце, зграбуць; згроб, згрэбла; рацьбы, настойлівасці, працы i пад. 3. слаеу.
вуглы (кніжн.) — змякчыць вастрыню супя- зграбі; згрэбены; зак. 1. што. Грабучы, са- 3. перамогу ў баях. 0 Здабыць корань — у марэчнасцей. || незак. згладжвжць, -аю, -аеш, браць у адно мссца (што-н. сыпкае, тэматыцы: выканаць дзеянне, адваротнае
рассыпістае). 3. сена. 3. вуголле ў кучу. 2. што.
-ае.
ўзвядзенню ў ступень. 3. корань з ліку. || незак.
ЗГЛІІДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак., Грабучы, скінуць. 3. снег з даху. 3. каго-што. зджбьшаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. здябычя, -ы,
каго-што (разм.). Угледзсць, убачьшь; заўва- Хуткім махам, рухам узяць што-н. або з сілай ж. Адправіцца на здабычу (на паляванне, на
жыць. Я i не згледзеў, як сцямнела. 0 Як вокям схапіць, абхапіш» каго-н. (разм.). 3. у ахапак. промысел).
|| незак. зграбаць, -аю, -аеш, -ае.
згледзець — як вокам ахапіць.
ЗДАБЫЧА, -ы, ж. 1. гл. здабыць. 2. Toe,
ЗГЎБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (разм.). 1.
ЗГЛУМЙВДА, -ЦЬ гл. глуміцца, -ць.
Смерць, гібель, знішчэнне. Берагчы лес ад што здабыта, набыта.
ЗГНАІЦЬ гл. гнаіш».
ЗДАБЬІЧЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Удачлівы
ЗГНІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Гнісці, згубы. 2. Toe, што з'яўляецца прычынай гібелі ў здабычы. 3. рыбалоў. || наз. здабычлівасць, -і,
ці няшчасця для каго-, чаго-н. Марозы — з.
падвяргацца гніенню.
ж.
ЗГНІЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які згніў. Згнілае для кветак. 3. Toe, што згублена, страчана.
ЗДАВАЛЬНЁННЕ, -я, н. Toe, пгго i задаЗнайсці сваю згубу.
дрэва.
ЗГУБІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Той, хто вальненне.
ЗГНІСЦІ, ЗГНІЦЬ гл. гнісці.
ЗДАВАЛЬНЙЦЦА, -ЦЬ гл. здаволіцца, -ць.
ЗГОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Станоўчы ад- губіць, загубіў каго-, што-н. Насякомыя —
ЗДАВАЛЬНЙЮЧЫ, -ая, -ае. 1. Даволі доказ, дазвол на што-н. Даць згоду на што-н. 3 згубіцелі лесу. | ж. згубіцелысж, -і, ДМ -льцы,
бры, які задавальняе пэўныя запаірабаванні.
чыёй-н. згоды. Маўчанне — знак згоды (пры- мн. -і, -лек. || прым. зіугіцельсжі, -ая, -ае.
з. адказ. Работа выканана здавальняюча
ЗГУБІЦЦА, -ЦЬ гл. губляцца, -ш».
казка). 2. Аднадумнасш», агульнасць пунктаў
ЗГЎБНЫ, -ая, -ае. Які вядзе да згубы, (прысл.). 2. здшлышюча, нескл., н. Адзнака,
гледжання. Прыйсці да згоды. 3. Сяброўскія
адносіны, аднадушнасць. Жыць у згодзе. 4. пагібельны. 3. агонь артылерыі. || наз. якая абазначае самую нізкую станоўчую ацэнку ведаў. Здаць экзамен на здавальняюча.
безас. у знач. вык. Дамовіліся, пярэчанняў згубшсць, -і, ж.
ЗДАВАЦЦА1 гл. здацца1.
ЗГУЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; зак.
няма. Ну, што, з.? Едзем разам? 0 У згодзе з
ЗДАВАЦЦА2, здаюся, здаешся, здаецца;
Дасятнуць
зладжаных
дзеянняў
у
сумеснай
чым (кніжн.) — тое, што i ў адпаведнасці з
здаёмся,
здаяцвся, здаюцца; незак. 1. гл. здадгульні.
Футбольная
каманда
згулялася.
||
незак.
чым-н. Дзейнічаць у згодзе з прынятым рашэнца2. 2. у знач. пабочн. ^а»Цч«, зджвжлжся. Як
зіульвацці, -аюся, -аешся, -асцца.
нем.
бьпшам, нібыта, відаць. Здаецца, Вас, калега,
ЗГУЛЙЦЬ гл. гуляць.
ЗГОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (пагард.). Той,
ЗГУРТАВАНЫ, -ая, -ае. Дружны, аднаду- можна павіншаваць. Гэтаму дажджу, здавахго праводзіць згодніцкую палітыку з класашны, арганізаваны. 3. калектыў. \\ наз. згур- лася, не будзе канца.
вым ворагам. || прым. згодніцкі, -ая, -ае.
ЗДАВАЦЬ гл. здаць.
ЗГОДНІЦГВА, -а, н. (пагард.). Дзейнасць, тжвшлсць, -і, ж.
ЗДАВОЛЕНЫ; -ая, -ае. Toe, што i задавоЗГУРТАВАЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -туецпалітыка згодніка.
ЗГОДНЫ, -ая, -ае; -дзен, -дна. 1. на што. ца; зак. 1. Сабрацца ў гурт. Каля дрэва згур- лены. || наз. здівапемсць, -і, ж.
ЗДАВОЛПВДА, -люся, -лішся, -лііша; зак.,
Які выражае, дае згоду на што-н. 3. на ўсе тавалася цэлая грамада людзей. 2. перан. Даўмоеы. 2. з кім-чым. Які прытрымліваецца з сягнуць аднадушнасці ў поглядах, дзеяннях. чым (разм.). Toe, ІІГГО i задаволіцца. || незак.
кім-н. адной думкі, адных поглядаў. Я з ім не 3. вакол думкі вучоных. \\ незак. згуртоўвацця, здавалышцця, -яюся, -яешся, -яецца /
згодзен. 3. Які супадае з чым-н., падобны. -аецца; наз. зіуртоўміше, -я, н. | наз. згурті- здавольвашт, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗДАВОЛШЬ, -лю, -ліш, -ліць; здаволь;
Сведкі далі згодныя паказанні. 4. Дружны, ваяне, -я, н. (да 2 знач.).
аднадушны. Згоднае жыццё. Жылі яны згодна ЗГУРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -та- -лены; зак. (разм.). Тое% што i задаволіш». |
(прысл.). 5. Стройны, гарманічны. Згодныя ваны; зак. 1. каго. Аб'яднаць, наблізіўшы незак. здавалыіяць, -яю, -яеш, -яе /
спввы. 0 Згодна з чым, прыназ. з Т — у адпа- аднаго да другога. 3. жывёлу. 2. перан., каго здоольвжць, -аю, -аеш, -ае.
ЗДАГАДЛЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
веднасці з чым-н. Згодна з законам. || наз. (што). Дабіўшыся адзінства, згуртаванасці,
аб'яднаць. 3. брыгаду. || незак. згуртоўваць, Зразумець, прыйсці да правільнай думкі. || незгодшсць, -і, ж. (да 4 i 5 знач.).
-аю, -аеш, -ае. | наз. згуртжванне, -я, н. (да 2 зак. здігадшіцці, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗГОЛЬВАЦЬ гл. згаліць.
ЗДАГАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
знач.).
ЗГОН, ЗГОНКА гл. сагнаць.
Меркаванне, заснаванае на верагоднасці,
ЗГЎСНУЦЬ, -сне; згус, -сла; зак. (разм).
ЗГОРБІЦЦА, -ЦЬ гл. горбіцца, -ць.
магчымасці чаго-н. Ваша з. правільная: так i
ЗГОРКЛЫ, -ая, -ае. Які згорк, прагорклы. Згусціцца, загусцець. Кісель згус.
ЗГЎСТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. Камя- было. 2. Кемлівасць, здольнасць улоўліваць
3. тварог.
чок, які ўтварыўся пры загусценні вадкасці. сутнасць справы (разм.). У гэтай справе паЗГОРКНУЦЬ гл. горкнуць.
ЗГОРТВАННЕ, -ЦЦА, -ЦЬ гл. згарнуцца, 3. крыві. 3. энергіі (перан.: пра вельмі трэбна з.
ЗДАГАДЛІВЫ, -ая, -ае. Кемлівы, які лёгка
энергічнага чалавека). || прым. зіусткжвы, -ая,
-ць.
знаходзіць правільнае рашэнне. Здагадлівае
-ае.
ЗГРАБАЦЬ гл. згрэбці.
ЗГУСЦІЦЦА» 1 i 2 ас. не ўжыв., -шцца; дзіця. || наз. здігадлівасць, -і, ж.
ЗГРАБНЫ, -ая, -ае. 1. Прыгожа i правіЗДАЛЁК / ЗДАЛЁКУ, прысл. 3 далёкай
льна складзены, добрага целаскладу. Зграбная зак. Стаць густым ці больш густым. Цеста
дзяўчына. 2. Грацыёзны ў рухах. Зграбная па- згусцілася. Хмары згусціліся. || незак. згу- адлегласці ці з аддаленага месца, далёкай
шчжцт, -аецца. || наз. згушчэіше, -я, н.
мясцовасці. Вёска відаць з. Пачаць размову з.
ходка. || наз. зграбнасць, -і, ж.
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ЗД^АЦЦА , здамся, ^ здасіся,
здасца;
(перан.: не прыступаючы адразу да сугнасці
здадзшся^ здасцеся, здадуцца; здаўся, здалася,
справы).
ЗДАНЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Вобраз каго-, -лося; здайся; зак. 1. Спыніўшы супраціўленчаго-н., які ўзнікае ва ўяўленні, прывід, тое, не, прызнаць сябе пераможаным. 3. ў палон.
што здаецца. Начныя здані. Перажытае чарга- 2. Аслабець, страціць сілы. Апошні год ён зусім
ЗДЗЁЛЬНЫ, -ая, -ае. Які аплачвасцца па
здаўся. 3. Давсрыцца каму-, чаму-н., паспавалася з нейкімі зданямі.
ЗДАРАВЁННЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Высо- дзявацца на каго-, што-н. Я на вас здаўся, a колькасці зроблснага. Здзелышя работа.
кага росту i моцнага целаскладу. 3. мужчына. вы mym вось што робіце. || незак. здоацці, Здзельная аплата. \\ наз.здзелымсць,-і, ж.
ЗДЗЁЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
2. Вельмі вялікі, велізарны (пра рэчы, прад- здаюся, здаешся, здаецца; здаёмся, здаяцеся,
здаюцца; здавайся. || наз. зджча, -ы, ж. (да 1 яхі выконвае здзельную работу. || ж.
меты). Здаравеннае палена.
здзелыпчыцж* -ы, мн. -ы, -чыц. || прым.
ЗДАРАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Стана- знач.)ЗДАЦЦА2, здамся, здасіся, здасца; зда- здзелыпчыцкі, -ая, -ае.
віцца здаравейшым. || зак. шзддравець, -ею,
ЗДЗЁЛЫПЧЫНА, -ы, ж. Здзельная радзімся, здасцеся, здадуцца; здаўся, здалася,
-ееш, -ее.
ЗДАРАВІЛА, -ы, ДМ -у;, Т -ам, м.; ДМ -е, -лося; здайся; зак. 1. Паказацца ў якім-н. вы- бота.
ЗДЗЕРАВЯНЁЛЫ, -ая, -ае. Toe, urro i
Г-ай (-аю), ж., мн. -ы, -в'іл (разм.)- Toe, што глядзе. Ён нам здаўся не такім, як быў. 2. безас, каму. Узнікнуць у думках, адчуваннях, адзеравянелы.
i здаравяка.
ЗДЗЕРАВЯНЁЦЬ гл. дзеравянець.
ЗДАРАВЙКА, -і, мн. -і, -аў, м. i ЗДАРА- уявіцца. Ці хто стукнуў у дзверы, ці мне здаЗДЗЁРІЦ гл. драдь.
ВЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Чалавек моц- лося? 1 незак. ідямцпц, здаюся, здаешся,
ЗДЗЁРІЦСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., здзярэцца;
нага целаскладу i вялікай фізічнай сілы. || ж. здаецца; здаёмся, здаяцеся, здаюцца.
здаршчкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
ЗДАЦЦА3, буд. не ўжыв.; здаўся, здалася, здзёрся, здзерлася; зак. Toe, што i садрацца.
ЗДАРОВЫ, -ая, -ае. 1. Які мае добрае зда- -лося; зак., каму (разм.). Спатрзбіцца. Нашто Лыка лёгка здзерлася. || незак. здзіраццж,
-аецца.
роўе, не хворы. Здаровае дзіця. 3. арганізм. 2. я там каму здаўся?
ЗДЗЁЎБВАЦЬ гл. здзяўбці.
Які выражае здароўе, уласцівы здароваму чаЗДАЦЬ, здам, здас'і, здасць; здадзім, здаЗДЗІВІЦЦА, здзіўлюся, здзшішся, здзівіцлавеку. 3. выгляд. 3. смех. 3. Карысны для сце, здадуць; здаў, здала, -ло; здай; здадзены;
здароўя. Здаровае надвор 'e. Здаровае харчаван- зак. 1. каго-што. Перададь каму-н. (пра на- ца; зак. Прыйсці ў здзіўленне. 3. нечаканаму
не. 4. перан. Карысны, правільны. Здаровая яўнае, выкананае, даручанае). 3. рэчы ў ба- прыезду родзіча. || незак. здзіўляцца, -яюся,
ідэя. 3. быт. 5. Моцнага целаскладу, дужы гаж. 3. дакументы ў архіў. 3. дзяжурства. 3. -яешся, -яецца.
(разм.). 3. хлопец. 6. Вялікі, моцны (пра хлеб дзяржаве. 3. манаграфію ў друк. 3. затры- ЗДЗІВІЦЬ, здзіўлю, здзівіш, здзівіць;
з'явы, прадметы; разм.). 3. мароз. 3. кавалак манага ў міліцыю. 2. што. Аддаць у наём. 3. здзіўлены; зак., каго (што). Выклікаць здзіўжалеза. 7. у знан вьйсл. здароў (здярова)! пакой кватарантам. 3. зямлю ў арэнду. 3. ленне. Твае словы мяне вельмі здзівілі. Вас
Ужыв. як прывітанне пры сустрэчы (разм.). 0 што. Уступідь, аддаць непрыяцелю (у выніку нічым не здзівіш. || незак. здзіўляць, -яю, -яеш,
Будзь (або бывай) зддроў — развітальнае па- няўдачнага бою ці без бою). 3. горад. 3. -яе.
ЗДЗІМАЦЬ гл. здзьмуць.
жаданне аставацца здаровым.
пазіцыі (таксама перан.). 4. што. Аслабіць,
ЗДЗІРАЦЦА гл. садрацца.
ЗДАРОЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Стомлены, зму- зменшыць, не справіўшыся. 3. тэмп работы.
ЗДЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., штпо.
чаны дарогай, у дарозе. 3. конь. 2. Які выра- 5. што. Раздаць у гульні (карты). 6. што.
жае стомленасць дарогай. 3. выгляд. || наз. Вьпрымаць іспыты на веды, уменне. 3. залік. Toe, што i драць (у 2 знач.). 3. скуру. 3. кару.
ЗДЗІРВАНЁЛЫ, -ая, -ае. Які пахрыўся
здарожянісць, -і, ж.
3. нормы na бегу. 7. Стаць слабсйшым, цішэйЗДАРОЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца; шым, горшым (разм.). Пад вясну мароз здаў. дзірваном, песатварыўся ў дзірван. 3. курган.
зак. Стаміцца, змучыцца ў дарозе. || незак. Сэрца здало. Машына здала. || незак. здаваць, || наз.здзірмшелясць*,-і, ж.
ЗДЗІЎЛЁННЕ, -я, н. Уражанне ад чаго-н.
зддрожвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
здаю, здаеш, здае; здаём, здаяце, здаюць;
ЗДАРОЎЕ, -я, н. 1. Правільная, нармаль- здавай. || наз. зддча, -ы, ж. (да 1, 2, 3, 5 i 6 незвычайнага, нечаканага, незразумелага.
Спыніцца ў здзіўленні.
ная дзейнасць арганізма. Берагчы з. Адбіцца знач.).
ЗДЗІЎЛЙЮЧЫ, -ая, -ае. Які выклікае
на здароўі. Стан здароўя. 2. Той або іншы
ЗДАЧА1, -ы, ж. 1. гл. здадь. 2. Лішак гростан арганізма. Моцнае, слабае з. Як з.? За шай, які вяртаецца пры разліку. Атрымаць здзіўленне, незвычайны. Імчацца са здзіўляюваша з. (зварот да таго, за каго паднімаюць здачу. 3. з пяці тысяч рублёў. 0 Даць здачы чай хуткасцю.
ЗДЗІЧ&ЛЫ, -ая, -ае. 1. Які здзічэў, стаў
тост). На з. (выраз добрага пажадання ў знач. каму (разм.) — адказаць ударам на ўдар.
дзікім. 3. кот. 2. Які выражае дзікасць, безракалі ласка). || памянш.-ласк. здароўечка, -а, н.
2
1
ЗДАЧА
гл.
здацца
.
зважнасць. 3. выгляд. 3. позірк. \ наз.
Добрага Вам здароўечка (пажаданне пры разЗДВОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены; зак., здзічэласць, -і, ж.
вітанні або прывітанне пры сустрэчы).
ЗДЗІЧЗЦЬ гл. дзічэць.
ЗДАРОЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; што. 1. Зрабіць што-н. двайным. 3. нітку. 2.
незак. (разм.). Вітаць адзін аднаго пры су- Занава размясціць у страі ў дзве шарэніі. 3.
ЗДЗЬМЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
рады.
||
незак.
здвойваць,
-ак>,
-аеш,
-ае;
наз.
сірэчы. 3. за руку. || зак. паздароўкжцц*,
што. Дзьмухаючы, скінуць, сагнаць. 3. пыл са
здвойванне,
-я,
н.
||
наз.
здваенне,
-я,
н.
-аюся, -аешся, -аецца. | наз. зддроўкянне, -я,
стала.'\\ незак. здзьмухваць, -аю, -аеш, -ае. ||
н.
аднакр. здзьмухнуць, -ну, -неш, -не; -нуты;
ЗДВУРЎШНРІАЦЬ гл. двурушнічаць.
ЗДАРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца;
ЗДЗЁЙСНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніцца; -ні.
зак. 1. Адбыцца, стацца. Што здарылася? 2. зак. Ажьшіхявіцца, збыцца. Мая мара
ЗДЗЬМУЦЬ, -му, -меш, -ме; -мём, -мяце,
безас, з інф. Выпасці на чыю-н. долю. Здары- здзейснілася. || незак. здзяйсняцца, -яецца. || -муць; -мі; -муты; зак., што. Ачысціць ад
лася заначаваць аднойчы ў лесе. 3. Нечакана наз. здзяйсненне, -я, н.
чаго-н. або знесці што-н. струменем паветра,
з'явіцца, трапіцца (разм.). Здаршася падароветру. Вецер здзьмуў паперу. || незак. здзімаць»
ЗДЗЁЙСНІЦЬ,
-ню,
-ніш,
-ніць;
-нены;
жная машына. || незак. здарацца, -аецца.
-аю, -аеш, -ае.
зак.,
што.
1.
Ажыццявіць,
ператварыць
у
рэЗДАРЗННЕ, -Я, МН. -І, -яў, н. 1. Нечаканы чаіснасць. 3. планы. 2. Зрабіць што-н. незвыЗДЗЯЙСНЁННЕ гл. здзейсніцца, -ць.
выпадак у жыцці. Цікавае з. 2. Якая-н. чайнае. 3. подзвіг. || незак. здзяйсняць, -яю,
ЗДЗЯЙСНЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, які монезвычайная падзея. Вулічнае з.
жна здзейсніць. Здзяйсняльныя жаданні. || наз.
-яеш, -яе. || наз. здзяйсненне, -я, н.
ЗДАТАЧНЫ, -ая, -ае (афіц.). Такі, дзе i на
здзяйсняльнасць, -і, ж.
ЗДЗЕК,
-у,
мн.
-і,
-аў,
м.
1.
гл.
здзекавацца.
якім праводзіцца здача, перадача чаго-н. 3.
ЗДЗЯЙСНЙЦЦА, -ЦЬ гл. здзейсніцца, -ць.
2.
Злая,
зневажальная
насмешка,
a
таксама
пункт. Здатачная квітанцыя.
ЗДЗЯЎБЦІ, -бу, -беш, -бе; здзяўбём,
зневажальны
ўчынак
ці
паводзіны
ў
адносінах
ЗДАТНЫ, -ая, -ае. 1. Здольны на што-н.,
здзеўбяце, f здзяўбуць; здзёўб, здзяўбла, -ло;
схільны да чаго-н., умелы. 3. да наеукі. Пака- да каго-, чаго-н. Зносіць здзекі ад каго-н. || -й; здзяўбаны i здзёўбаны; зак., што. 1. Дзеўпрым.
здзеклшы,
-ая,
-ае.
Здзеклівая
ўсмешка.
заць, хто на што з. 2. Зручны, прыгодны для
бучы, з'есці. Кураняты здзяўблі тварог. 2.
ЗДЗЁКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -куец- Дзеўбучы, зрабіць ямкі; параніць у многіх
чаго-н. Месца для начлегу выбралі здатнае. ||
ца;
-куйся;
незак.,
з
каго-чаго.
1.
Мучыць,
каназ. здатнасць, -і, ж.
месцах. Пеўні здзяўблі адзін аднаго. Пешняй
ЗДАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (афіц.)- Асоба, таваць каго-н. 3. з людзей. 2. Злосна, знява- здзяўблі тратуар. || незак. здзёўбваць, -аю,
жліва
высмейвадь,
абражаць
каго-,
што-н.,
-аеш, -ае.
якая ажыццяўляе здачу прадукцыі, маёмасці.
ЗДЗЯЦІНЕЦЬ гл. дзяцінець.
3. збожжа. 3. рэчаў на камісію. || ж. здатчыця,кпіць з каго-, чаго-н. Недаравальна з. з чалавека.
||
наз.
здзек,
-у,
м.
-ы, мн. -ы, -чыц.
ЗДОБА, -ы, ж. 1. Тлушч, цукар i яйкі, што
ЗДАЎМЁЦЦА, -еюся, -еешся, -еецца; зак.
ЗДЗЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. дабаўляюцца ў цеста. Дабавіць здобы ў цеста.
(разм.)- Дадумацца да чаго-н., здагадацца пра Двухбаковы дагавор аб выкананні чаго-н. 2. зб. Вырабы са здобнага цеста. Напячы
што-н. 3., у чым справа.
Гандлёвая з. Зрабіць здзелку. 3. з сумленнем здобы.
ЗДАЎНА, прысл. 3 даўніх часоў. Так mym з. (перан.: учынак супраць уласных перакананЗДОБНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны на маняў).
вядзецца.
лацэ, масле, яйках i пад. Здобная булка.
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З'ЁДЛІВЫ, -ая, -ае. Злосна-насмешлівы,
ЗДРАХЛЁЦЬ гл. драхлець.
ЗДРУЖЬІЦЦА, -ужуся, -ужышся, -ужыц- ядавіты, які імкнецца дапячы. 3. крытык. 3.
ца; зак. Зблізіцца, пасябраваць. || незак. тон. || наз. з'едлівасць, -і, ж.
З'ЕЗД1, -a i -у, М -дзе, мн. -ы, м. 1. -у, гл.
здружвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
-ужу, -ужыш, -ужыць; з'ехацца. 2. -а. Сход прадстаўнікоў якіх-н.
f ЗДРУЖЬкЦЬ,
ЗДОБРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; -ужаны; зак., каго (што). Звязаць дружбай, вялікіх арганізацый, груп насельніцтва i пад.
зак. (разм.). Toe, што i раздобрыцца.
зблізіць. Ix здружыла праца. || незак. 3. славістаў. || прым. з'ездаўскі, -ая, -ае (да 2
ЗДОЛЕЦЬ, -ею, -ееш, -ес; зак. 1. з інф. здружваць, -аю, -аеш, -ае.
знач.; разм.).
Быць у стане зрабіць, выканаць што-н. Я здоЗ'ЕЗД2, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Месца,
ЗДРЫГАНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
лею рашыць гэту задачу. 2. з інф. Атрымаць
па якім з'язджаюць, спуск. Стромкі з.
-нёмся,
-няцеся,
-нуцца;
-ніся;
зак.
1.
магчымасць зрабіць што-н. пры пэўных
З'ЁЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
абставінах. Учора я не здолеў паехаць. 3. каго- Прыйсці ў рэзкі вагальны рух, задрыжаць.
што. Адолець, асіліць. Агульнымі намаганнямі Пад нагамі здрыганулася зямля. 2. Уздрыгнуць, зак. 1. Паехаць куды-н. і, пабыўшы, вярнуцца
закалаціцца ад моцнага хвалявання, узрушэн- назад. 3. у горад. 3. na дровы. 3. што. Зрабіць
ўсё можна з.
ЗДОЛЬНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Пры- ня i пад. 3. ад моцнага крыку. \\ незак. непрыгодным ад частай язды або стаптаць,
папсаваць частай яздой. Калёсы зусім з 'ездзілі.
родны дар, таленавітасць. Чалавек з вялікімі здрыгацця, -аюся, -аешся, -аецца.
3. пожню. || незак. з'езджваць, -аю, -аеш, -ае
ЗДРЗЙФІЦЬ гл. дрэйфіць.
здольнасцямі. 2. Уменне, a таксама магчыЗДУБЯНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які страціў (да 3 знач.).
масць утвараць якія-н. дзеянні. 3. рухацца.
ЗЕЛЕНАВАТА-... Першая частка складаПрапускная з. дарог. Пакупная з. насельніцтва.рухомасць, адчувальнасць ад холаду; задвярЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае; -лен, -льна. 1. Які дзелы, адубянелы. Здубянелыя на марозе рукі. ных слоў са знач. з зялёным адценнем, напр.
мае здольнасці да чаго-н., таленавіты. 3. 3. ад сырасці плашч. || наз. здубянеласць, -і, ж. зеленавата-буры, зеленавата-сіні.
ЗЁЛЕНЬ, -і, ж. 1. Зялёны колер, што-н.
ЗДУБЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.)інжынер. 3. да матэматыкі. 2. Які можа
што-н. зрабіць; які валодае пэўным уменнем. Страціць рухомасць, адчувальнасць ад холаду; зялёнае. 2. Расліннасць, расліны. 3. садоў.
Сакавітая з. лугу. 3. зб. Некаторыя віды гаро3. да ўсякай рйботы. Гэты чалавек на ўсё з. (ні зацвярдзець, адубянець. Ногі здубянелі.
дніны i траў, што скарыстоўваюцца ў ежу.
Адзежа на ім здубянела.
перад чым не спыніцца).
ЗДОР, -у, м. Нутраное свіное сала. Мазаць
ЗДЎЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.). 1. Палажыць з. у cyn.
ЗЁЛЛЕ, -я, н. (разм.). 1. Toe, што i пустабліны здорам. || прым. здоравы, -ая, -ае.
каго-што. Узяць верх у барацьбе, бойцы; пеЗДОРАВА, прысл. (разм.)- 1. Вельмі моцна. рамагчы. Бароўся з тым, каго мог з. 2. што i зелле. 2. Травы як корм для жывёлы, ахрап'е.
Насячы зелля. 3. Лекавыя травы, a таксама наНу i з. ж бухаюць гарматы. 2. Вельмі добра, з інф. Справіцца з тым, што патрабуе вялікіх
выдатна. Зроблена з.
фізічных намаганняў, многа працы. Здужаў стой на ix для лячэбных мзт, зёлкі. Варыць з.
ЗДОЎЖЫЦЦА гл. доўжыцца.
падняць на плечы мех. 3. перан., што. За- Лячыцца зеллем.
ЗЕЛЯНЁЦЬ, -сю, -ееш, -ее; незак. 1. СтаЗДОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Toe, што i дохлы. своіць, зразумець (разм.). 3. курс фізікі. \\ ненавіцца зялёным. Медзь зелянее. 3. ад злосці.
Здзіраць скуру са здохлага каня. 2. перан. зак. здужваць, -аю, -аеш, -ае.
2.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пакрывацца свежай
Слабы^ кволы (разм.). Чаго ён такі з. ў вас? ||
ЗДУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; зак.
наз. здохласць, -і, ж. (да 2 знач.).
(разм.). Сказаць, зрабіць якое-н. глупства, ду- травой, лісцем. Пачалі з. лугі i дрэвы. 3. ( 7 / 2
ЗДОХНУЦЬ гл. дохнуць.
расць. Я здураваў, што сам не схадзіў на na ас. не ўжыв.). Віднецца (пра што-н. зялёнае).
|| зак. пазелянець, -ею, -ееш, -ее (да 1 знач.) /
ЗДРАБНЁЛЫ, -ая, -ае. Які здрабнеў, дро- pady.
бны, схуднелы. 3. твар. Здрабнелая жывёла.
ЗДУРНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які здурнеў, ззелянець, -ею, -ееш, -ее (да 1 знач.).
ЗЕЛЯНША, -Ы, Ж. Toe, што i зелень (у 2
ЗДРАБНЁЦЬ гл. драбнець.
страціў розум.
i 3 знач.). 3. паркаў. Латок з зелянінай.
ЗДРАБНІЦЬ гл. драбніць.
ЗДУРНЁЦЬ гл. дурнець.
ЗЕЛЯНІЦЬ, зеляню, зяленіш, зяленіць; неЗДРАВІЦА, -Ы, МН. -Ы, -ВІЦ, Ж. (ВЫСОК.)ЗДЎРУ, прысл. (разм.). Па глупству, непазак., што. Рабіць зялёным. фарбавадь у зяТОСТ за здароўе. 3. ў гонар пераможцаў.
разуменню. 3. прагаварылася.
лёны колер. || зак. ішзелятць, -зеляню, -зяЗДРАДА, -Ы, М -дзе, мн. -ы, здрад, ж. 1.
ЗДЎШАНЫ, -ая, -ае. Пра голас, гукі i леніш, -зяленіць; -зяленены.
Здраднііггва інтарэсам радзімы, пераход на
пад.:
прыглушаны,
аслаблены.
3.
плач.
\\
наз.
бок ворага. 3. радзіме. 2. Парушэнне вернасці
ЗЕМЛЕ... (а таксама земля...)- Першая часздушашісць, -і, ж.
каму-, чаму-н. 3. сябру. 3. ідэалам.
тка складаных слоў са знач.: 1) які мае адноЗДУШЬІЦЬ,
здушу,
здушыш,
здушыць;
ЗДРАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак. 1.
сіны да Зямлі (у 1 знач.), напр. землеапісанне
каму-чаму. Перайсці на бок ворага, прадаць. здушаны; зак., каго-што. Душачы, сціснуць з (уст.); 2) які мае адносіны да зямлі (у 2, 3, 4
сілай.
3.
каго-н.
у
натоўпе.
Спазмы
здушылі
3. радзіме. 2. каму-чаму. Парушыць вернасць.
i 5 знач.), напр. землекарыстанне, землеразры3. сябру. 3. сабе (зрабіць што-н. насуперак горла. Сум балюча здушыў сэрца (перан.). || не- хляльны, землеўгнаенне, землеўпарадчык, землезак.
здушваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
сваім перакананням). 3. {1 i 2 ас. не ўжыв.),
чарпалка, землеадкрывальнік, землеўладальнік.
ЗДЬІМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м. Фатаперан., каму. Перастаць служыць; аслабець
ЗЕМЛЕКАРЫСТАННЕ, -я, н. (афіц).
графічны
адбітак
каго-,
чаго-н.
(пра сілы, здольнасці, пачуццёвыя ўспрыКарыстанне зямлёй, сельскагаспадарчая эксЗДЫМАЦЦА,
-ЦЬ
гл.
зняцца,
-ць.
манні). Памяць здрадзіла ёй. Сілы здрадзілі
плуатацыя яе. Сістзма землекарыстання.
спартсмену. || незак. здраджваць, -аю, -аеш,
ЗДЬІМАЧНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
ЗЕМЛЕПРАХОДЗЕЦ, -дца, мн. -дцы,
-ае.
здымкі, ажьшцяўляе здымку. Здымачная -дцаў, м. Даўнейшая назва падарожніка-даЗДРАДЛГВЫ, -ая, -ае. 1. Які можа група. Здымачная пляцоўка.
следчыка, які адкрываў новыя землі. Рускі з.
здрадзіць, прадажны. 3. чалавек. 2. Які заЗДЬІМКА гл. зняць.
Сямён Дзяжнёў.
ключае ў сабе здраду, з'яўляецца здрадай. 3.
ЗДЬІМНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна
ЗЕМЛЕТРАСЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Моучынак. 3. перан. Падманлівы, каварны, які зняць, не прымацаваны да чаго-н. Здымнае цнае ваганне асобных участкаў зямной кары.
ўтойвае ў сабе што-н. непрыемнае. Здрадлівая кола.
ЗЕМЛЕЎЛАДАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м
ўсмешка. 3. лёд. || наз. здрадлівасць, -і, ж.
ЗДЫХАТА, -ы, ДМ -хаце, ж. (разм.). 1. Асоба, якая карыстаецца зямлёй на правах
ЗДРАДНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто Павальная гібель жывёлы ў час эпідэміі. 2. прыватнай уласнасці. Буйны з. || ж. землеўлаздрадзіў каму-, чаму-н., прадаў каго-, што-н. Toe, што i здыхляціна (у 2 знач.).
дальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. землеўла3. народа. || ж. здрадшца, -ы, мн. -ы, -ніц. ||
ЗДЬІХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. дільніцкі, -ая, -ае.
прым.здрадніцгі,-ая, -ае.
(часцей з адмоўем). Toe, што i аддыхаіша.
ЗЕМЛЕЎЛАДАННЕ, -я, н. 1. Уладанне зяЗДРАДНВЦТВА, -а, н. Паводзіны, учынкі
Так бегла, што цяпер з. не магу.
млёй на правах прыватнай уласнасці (кніжн.).
здрадніка.
ЗДЫХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 2. Зямельны ўчастак, што знаходзіцца ў
ЗДРАНЦВЁЛЫ, -ая, -ае. Які страціў адчувальнасць, гібкасць, адзеравянелы. Здранцве- Паміраць (гтра жывёлу і, іруба, пра чалавека). чыім-н. уладанні (афіц.).
ЗЕМЛЕЎЛАСШК, -а, мн. -і, -а^, м. Toe,
лыя ад холаду пальцы. Быць у здранцвелым 3. ad нуды (перан.: вельмі нудзіцца, сумаваць;
што i землеўладальнік. || ж. землеўлясшца, -ы,
стане (таксама перан.). || наз. здранцвелжсць, разм.).
ЗДЫХЛЙК, -а, мн. -'i, -6ў, м. (разм. па- мн. -ы, -ніц. 1 прым. землеўласніцю, -ая, -ае.
-і, ж.
ЗЕМЛЕЎПАРАДКАВАННЕ, -Я, Н. Сістэма
гард.). Пра слабага, худога чалавека.
ЗДРАНЦВЁЦЬ гл. дранцвець.
ЗДЫХЛЙЦША, -ы, мн. -ы, -цін (разм.). 1. мерапрыемстваў, якія ўпарадкоўваюць землеЗДРАТАВАЦЬ 2/і. дратаваць.
ЗДРАЎНІЦА, -Ы, МН. -Ы, -НІЦ, Ж. Агульная ж. Труп дохлай жывёліны. 2. перан., м. i ж. карыстанне. || прым. землеўпжраджавальны,
-ая, -ае.
назва санаторыяў, дамоў адпачынку. Дзіцячая Toe, што i здыхляк (жарт. i пагард.).
ЗЕМЛЕЎПАРАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
ЗЁБРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Дзікі афрыз.
ЗДРАХЛЁЛЫ, -ая, -ае. Слабы, хілы ад ста- канскі конь з паласатай (чорнай i светла-жоў- Спецыяліст у галіне землеўпарадкавання.
ЗЕМЛЕЧАРПАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і,
расці або спарахнелы, струхнелы. 3. чалавек. тай) афарбоўкай поўсці. || прым. зебршы, -ая,
-ае.
-лак, ж. Машына для паглыблення дна (рэк,
Здрахлелая хата.
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каналаў i пад.), якая дастае грунт чарпакамі,
прымацаванымі да рухомага ланцуга.
ЗЕМЛЕЧАРПАННЕ, -я, н. Паглыбленне
дна вадаёмаў пры дапамозе землечарпалак. ||
прым. землечарпальны, -ая, -ае.
ЗЕМЛЯ... (гл. земле...). Першая частка
складаных слоў; ужьш. замест «земле..>, калі
націск у другой частцы падае на першы
склад, напр. землябітны, землязнавец, землязнаўства, землякоп, земляроб, землясос.
ЗЕМЛЯБІТНЫ, -ая, -ае. Зроблены са
шчыльна збітай зямлі з дабаўленнем вяжучых
рэчываў. Землябітная хатка.
ЗЕМЛЯКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы па
земляных работах. || прым. землякопскі, -ая,
-ае.
ЗЕМЛЯКОПНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да земляных работ. Землякопныя машыны.
ЗЕМЛЯМЁР, -а, мн. -ы, -аў,л#. (уст.). Тос,
ІІГГО i каморнік. || прым. землямерскі, -ая, -ае.
ЗЕМЛЯМЁРНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца
да вымярэння i адвядзення зямельных участкаў; каморніцкі. Землямерныя работы.
ЗЕМЛЯНЬІ гл. зямля.
ЗЕМЛЯРОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
займаецца земляробствам; хлебароб. || прым.
зенляробсш, -ая, -ае. Земляробская праца.
ЗЕМЛЯРОБСТВА, -а, н. 1. Апрацоўка
зямлі для вьфошчвання сельскагаспадарчых
раслін. Высокая культура земляробства. 2.
Раздзел аіраноміі, які вывучае спосабы карыстання зямлёй i павышэння ўрадлівасці
глебы. || прым. зешшробчы, -ая, -ае.
ЗЕМЛЯРЬІЙКА, -І, ДМ -рыйцы, мн. -і,
-рыек, ж. Насякомаедная млекакормячая
жывёліна, роднасная крату. || прым. землярыйжжвы, -ая, -ае.
ЗЕМЛЯРЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які служыць
для земляных работ. Землярыйныя машыны.
ЗЕМЛЯСОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Помпа ў
зсмлясосным снарадзе для вымання i транспарціроўкі грунту. || прым. землясосны, -ая,
-ае.
ЗЕМЛЯСОСНЫ, -ая, -ае. 1. гл. землясос.
2. землясосны снарад — машына для земляных работ, якая пры дапамозе помпы вымае i
транспартуе па трубаправодах разрэджаны вадою ірунт, земснарад.
ЗЕМНАВОДНЫ, -ая, -ае. Прыстасаваны
да жышія ў вадзе i на сушы. Земнаводныя
жывёлы. Вывучэнне земнаводных (наз.).
ЗЁМСЮ, -ая, -ае. 1. гл. земства. 2. Даўней:
агульнадзяржаўны. Земскае апалчэнне. O
Земсжі шпмльнік — у царскай Расіі — чыноўнік з судова-адміністрацыйнай i паліцэйскай уладай, кіраўнік сялянскага насельніцтва
пэўнага раёна.
ЗЕМСНАРАД» -a, М -дзс, мн. -ы, -аў, м.
Плывучы землясосны i землечарпальны снарад для гідратэхнічных работ.
ЗЁМСТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. (гіст.). Да рэвалюцыі: мясцовае самакіраванне ў сельскіх
мясцовасцях з перавагай дваранства ў яго органах. Губернскае з. Павятовае з. || прым.
земсжі, -ая, -ае. Земская ўправа. 3. сход.
ЗЁМШЧЫНА, -ы, ж. (гіст.). Даўней: частка дзяржавы, выдзеленая Іванам Грозным у
кіраванне баярам (у адрозненне ад апрычніны).
ЗЕНІТ, -у, М -ніце, м. 1. У астраноміі:
найвышэйшы пункт нябеснай сферы, які
знаходзіцца прама над галавой наглядальніка.
2. перан. Вышэйшая ступень, вяршыня
чаго-н. (высок.). 3. славы. || прым. зеттны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ЗЕНІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
(разм.). Зенітная гармата.

ЗЕНІТНЫ, -ая, -ас. 1. гл. зсніт. 2. Прызначаны для стральбы па самалётах i іншых паветраных цэлях. 3. снарад. 3. куляміт.
ЗЕНІТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Артылерыст
зенітнай артылерыі. || ж. зештчыці, -ы, мн.
ЗЖАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; -лься;
-ы, -чыц.
ЗЁРНЕ, -я, зярняці, мн. зерні, -яў i зяр- зак., над кім-чым. Праявіўшы, адчуўшы жаласць,
зрабіць што-н. патрэбнае, прыемнае
няты, -нят, н. 1. Плод, семя злакаў (а таксама
каго-, чаго-н., злітавацца. 3. над небаранекаторых іншых раслін). Ячменнае з. Кава ў для
кам.
зернях. 2. зб. Насенне хлебных злакаў. Хлеб у
ЗЖАЎЦЁЛЫ, -ая, -ае. Які зжаўцеў, сгаў
зерні. 3. Невялікі прадмет, крупінка чаго-н. жоўтым. Зжаўцелыя старыя здымкі.
Жамчужнае з. 4. перан. Ядро, зародак чаго-н.
ЗЖАЎЦЁЦЬ гл. жаўцець.
(кніжн.)- 3. ісціны. || памянш. зярнятка, -а, мн.
ЗЖАХНЎЦЦА^ -нуся, -нешся, -нецца; -нё-і, -так, н. (да 1 i 3 знач.) / зерветка, -а, мн. мся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. (разм.). Ра-і, -так, н. (да 1 i 3 знач.). Ц прым. зерневы, птоўна i моцна спужадца.
-ая, -ае (да 1 i 2 знач.) / зершпы, -ая, -óe (да
ЗЖАЦЬ гл. жаць.
1 i 2 знач.). Зерневыя (зернявыя) культуры.
ЗЖОУКЛЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
ЗЕРНЕ... (а таксама зерня...) Першая час- зжаўцелы. Зжоўклая трава.
тка складаных слоў са знач. які мае адносіны
ЗЖОЎКНУЦЬ гл. жоўкнуць.
да зерня (у 1 i 2 знач.), напр. зернедрабілка,
ЗЖЎЛЬНІЧАЦЬ гл. жульнічаць.
зернепадобны, зернеплюшчылка, зернесарта- ЗЖЎХНУЦЬ гл. жухнуць.
вальны, зернесушылка, зернеўвільгатняльнік, ЗЖЫНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што.
зернефураж.
Toe, што i жаць.
ЗЕРНЕБАБОВЫ, -ая, -ае. Пра бабовую
ЗЖЬІЦЦА, зжывуся, зжывешся, зжывецца;
расліну: які вьфошчваецца для атрымання зе- зжывёмся, зжывяцеся, зжывуцца; зжыўся,
рня. Зернебабовыя культуры.
зжылася, -лося; зак. 1. з кім. Жывучы разам,
ЗЕРНВДРАБІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, звьпшуцца, здружыцца. 3. з новымі таеары-лак, ж. Машына для драблення зерня, якое шамі. 2. перан., з ным. Прывыкнуць. І. з
ідзе на корм. | прым. зерведрабільны, -ая, -ае. абставінамі. 3. з вобразам (пра акцёра: пеЗЕРНЕСУШйлКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, раўвасобіцца ў мастацкі вобраз). || незак.
-лак, ж. 1. Спецыяльна прыстасаванае памя- іжываіцц, -аюся, -аешся, -аецца.
шканне для сушкі зерня. 2. Механічная ўстаЗЖЫЦЬ, зжыву, зжывеш, зжыве; зжывём,
ноўка для сушкі зерня.
зжывяце, зжывуць; зжыў, зжыла, -лб; зжьпы;
ЗЕРНЯ... (гл. зерне...) Першая частка зак. 1. каго (што) з наго i без дап. Стварыўшы
складаных слоў; ужыв. замест «зсрне...», калі невыносныя ўмовы, не даць жыць каму-н.
націск у другой частцы слова падае на першы дзе-н. Зжылі злоснікі добрага чалавека. 3. са
склад, налр. зернявоз, зернясейны.
свету (змучыць чым-н.). 2. што. Пазбавіцца
ЗЕРНЯСХОВППЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Па- ад чаго-н., выкараніць у сабе што-н. 3. недахопы. 3. Пражыць (жыццё, многа гадоў i
мяшканне для захоўвання зерня.
пад.). Чалавек жыццё зжыў i розулгу не набраў3*ЁСІЦ гл. есці.
ЗЕЎ, зева, мн. зевы, зеваў, м. Адтуліна, што ся. I незак. зжываць, -аю, -аеш, -ае.
ЗЖ^РЦІ гл. жэрці.
злучае поласць рота з глоткай. Слізістая аба3-ЗА, прыназ. з Р. 1. Ужыв. пры абазналонка зева.
ЗЁЎРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (разм.)- Прорва, чэнні напрамку, руху адхуль-н., з месца,
закрытага чым-н., з супрацьлеглага боку
адтуліна. Цёмная з. прадоння.
ЗЁЎРАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак. чаго-н. Выглядваць з-за дзвярэй. Дом віднеецца
(разм.). Быць бачным, адкрытым (гтра адту- з-за агароджы. Вылезці з-за стала. 2. Ужыв.
пры ўказанні на прычыну, падставу дзеяння
ліну, яму i пад.)- Зеўрае бяздонне.
пры ўказанні на асобу, што з'яўляецца
ЗЕФІР1, -у, м. У старажытных грэкаў: за- або
прычынай чаго-н. Спрачацца з-за дробязей.
ходні вецер; у паэзіі: цёплы лёгкі вецер. || 3-за яго столькі непрыемнасцей.
прым. зефірны, -ая, -ае.
ЗЗАДУ. 1. прысл. 3 задняга боку. Напасці з.
ЗЕФІР2, -у, м. Род пасцілы. || прым. 2. прыназ. з Р. За кім-, чым-н. Ён ішоў з. воза.
зефірны, -ая, -ае.
ЗЗЕЛЯНЁЛЫ, -ая, -ае. Які ззелянеў, пазеЗЕФІР3, -у, м. Тонкая баваўняная тканіна. лянеў. 3. meap.
|| прым. зе^равы, -ая, -ае. Зефіравая саронка.
ЗЗЕЛЯНЁЦЬ гл. зелянець.
З'ЁХАЦЦА, з'едуся, з'едзешся, з'едзецца;
ЗЗЫВАЦЬ гл. сазваць.
з'едзься; зак. 1. Едучы, сустрэцца, сутыкнуцЗЗЙННЕ, -я, н. 1. гл. ззяць. 2. Яркае свяца. 3. на ростанях. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Са- тло, якое выпраменьваецца або адлюстроўвабрацца ў адно месца, прыехаўшы з розных ецца чым-н. Сонечнае з. У ззянні славы (пемесц (пра многіх). На вяселле з'ехаласяўсяра- ран.)- O Пжўночнже ззшне — свячэнне выдня. || незак. з'язджацці, -аюся, -аешся, -аец- сокіх слаёў атмасферы, якое назіраецца за паца. || наз. з'езд, -у, М -дзе, м. (да 2 знач.).
лярным кругам.
З'ЁХАЦЬ, з'еду, з'едзеш, з'едзе; з'едзь; зак.
ЗЗЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1. Вылучаць
1. Едучы, спусціцца з чаго-н. 3. з гары на сан- ззянне. Ззяюць зоркі. На грудзях ветэрана ззяках. 2. Едучы, павярнуць у бок. 3. з дарогі. 3. юць узнагароды. 2. перан., чым i ад чаго.
Пакінуць якое-н. жыллё, перасяліўшыся Блішчаць, выражаючы яхія-н. пачуцці (пра
(разм.). 3. з кватэры. 4. перан. Ссунуцца з ме- вочы), або свяціцца радасцю, шчасцем i пад.
сца, спаўзці; асунуцца ўніз (разм.)- Шапка (пра чалавека). Вочы ззяюць ад шчасця. Твары
з'ехала на патыліцу. У непрытомнасці жан- людзей ззялі радасцю. 3. Toe, што i зеўраць. У
чына з'ехала на зямлю. 0 З'ехжць з глузду адной са сцен ззяла вялікая прабоіна. || наз.
(разм.) — страціць роз^м, звар'яцець. || незак. ззянне, -я, н. (да 1 знач. i пра вочы, твар, да
2 знач.).
з'азджаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗІГЗАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Ламаная лінія.
ЗЁЛЮ, -лак, адз. зёлка, -і, ДМ -лцы, ж.
Зігзагі маланкі. Чарціць зігзагі.
Лекавыя травы. Збіраць з.
ЗІГЗАГАПАДОБНЫ, -ая, -ае. У выглядзе
ЗЖАВАЦЬ, зжую, зжуеш, зжуе; зжуём,
зжуяце, зжуюць; зжуй; зжаваны; зак., што. 1. зігзагаў. Зігзагападобныя рухі. \\ наз. зіізагаПажаваўшы, з'есці. 2. Сапсаваць жаваннем. шдобнжсць, -і, ж.
ЗІМА, -ы, мн. зімы i (з ліч. 2, 3 i 4) зімы,
Цяля зжавала кашулю. \\ незак. зжоўваць, -аю,
зім, ж. Самая халодная пара года паміж во-асш, -ае.
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ЗЛАПАМЯТНЫ, -ая, -ае. Які доўга
ЗЛАВАЦЬ, злую, злуеш, злуе; злуём, злуяце, злуюць; злуй; незак. 1. каго. Абуджаць помніць, не даруе прычыненага зла. 3. чалазлосць у каго-н. 2. Toe, што i злавацца. || зак. век. || наз. элапаметнасць, -і, ж.
ЗЛАПОМНЫ, -ая, -ае. Toe, што i злапаузлжваць, -лую, -луеш, -луе; -луём, -луяце,
-луюць; -луй (да 1 знач.) # раззлжвяць, -лую, мятны. || наз. элаломшісць, -і, ж.
сенню i вясной. Снежная з. Рыхтавацца да -луеш, -луе; -луём, -луяце, -луюць; -луй (да 1
ЗЛАРАДНАСЦЬ, -І, ж. Злая радасць пры
зімы. || прым. зімовы, -ая, -ае i' зішгі, -яя, -яе. знач.)няшчасці, няўдачы іншых.
ЗІМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй; неЗЛАВЁСНЫ, -ая, -ас. Які прадвяшчае
ЗЛАРЛДНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
зак. Праводзіць дзе-н. зіму, жыць дзе-н. няшчасце, зло. Злавесная цішыня. Злавесныя Праяўлядь злараднасць.
зімой. 3. на палярнай станцыі^ || зак^ пе- прыметы.
ЗЛАРАДНЫ, -ая, -ае. Напоўнены злараразімаваць, -мую, -муеш, -муе; f -муй /
днасцю, які заключае ў сабе злую радасць
ЗЛАВІРАВАЦЬ гл. лавіраваць.
празімаваць, -мую, -муеш, -муе; -муй. || наз.
пры няшчасці другіх. 3. чалавек. Злараднае
ЗЛАВІЦЬ гл. лавіць.
зімоўка, -і% ДМ -ўцы, мн. -і, -мовак, ж. ||
ЗЛАГАДА, -ы, ДМ -гадзе, ж. (разм.). пачуццё. Зларадна (прысл.) смяяцца.
прым. зімавальны, -ая, -ае (спец.). Зімавальная
ЗЛАСЛІВЕЦ, -ліўца, мн. -ліўцы, -ліўцаў, м.
Згода, дружныя адносіны. Жыць у злагадзе.
сажалка (сажалка, у якой зімуе рыба).
Той, t хто пастаянна злуецца, злоснік. || ж.
ЗЛАД, -у, м.: эладу няма з кім-чым эласлшіца,
ЗІМАРОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. Не-ы, мн. -ы, -віц.
вялікая птушка, роднасная ўдоду, з доўгай (разм.) — немагчыма справіцца, зладзіць з
ЗЛАСЛІВЫ, -ая, -ае. Поўны злосці, варопрамой дзюбай i вялікай галавой на кароткай кім-, чым-н. Tym з адным дзіцем i mo зладу жасці. 3. чалавек. Зласлівая ўсмешка. || наз.
шыі (зімой купаецца ў снезе). || прым. няма, a там чацвёра.
зласлЬасць, -і, ж. t
зімародкавы, -ая, -ае. Сямейства зімародкавых ЗЛАДЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, у якім дасяЗЛАСЛОВІЦЬ, -лоўлю, -ловіш, -ловіць;
(наз.).
гнута ўзаемная згода, дружны. Зладжаная ра- незак. Займацца зласлоўем.
ЗІМАЎСГОЙЛЕВЫ, -ая, -ае. Здольны пе- бота. 2. Стройны, гарманічны. Зладжаныя
ЗЛАСЛОЎЕ, -я, н. Злыя, нядобразычлівыя
раносіць зімовыя халады (пра расліны). спевы. || наз. зладжднасць, -і, ж.
словы, выказванні пра каго-, што-н., злосныя
Зімаўстойлівыя гатункі сліў. \\ наз. зЫіўстойЗЛАДЖВАЦЬ 2/і. зладзіць.
плёткі, абгаворы.
лівасць, -і, ж.
ЗЛАДЗЁЙКА, ЗЛАДЗЁЙСЮ гл. злодзей.
ЗЛАТАШЬІЦЬ гл. латашыць.
ЗІМНІ гл. зіма.
ЗЛАДЗЕЯВАТЫ, -ая, -ае. Падобны на злаЗІМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Дарога, дзейскі, хітры. Зладзеяватая ўхмылка. \\ наз. ЗЛАЎЧЬІЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
-чымся, -чьшеся, -чацца; зак. 1. Лоўка гтрыпракладзеная прама па снезе для язды зімой.
зладзеявжтясць, -і, ж.
наравіцца або выбраць зручны момант, каб
| прым. зімнікавы, -ая, -ае.
ЗЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зрабіць што-н. 3. i пераскочыць канаву. 2. НаЗІМОВІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Месца,
памяшканне, дзе зімуюць або спыняюцца зак. 1. што. Зрабіць, пабудаваць. 3. калёсы. 3. быць навык, лоўкасць у чым-н., налаўчьпша.
банкет (перан.). 2. з кім-чым. Прыйсці да Ён злаўчыўся пісаць левай рукой. || незак. злаўзімой людзі. Спыніцца ў зімовішчы.
згоды, справіцца з кім-, чым-н. Мы з ім чацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗІМОВЫ гл. зіма.
ЗІМОЙ, прысл. У час зімы. Рыхтуй летам зладзім. 3. з дзецьмі. 3. што. Зрабіць узгодне- ЗЛАЧЬІНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. Чаным, стройным. 3. галасы. || незак. зладвдць, лавек, які робіць або зрабіў злачынства. Ваенсані, a з. калёсы (прыказка).
ны з. (асоба, якая ў ходзе вайны робіць
ЗІМОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Toe, што i зімо- -аю, -аеш, -ае (да 1 i 3 знач.).
ЗЛАДЗІОГА, -і, мн. -і, -аў, м. (разм. па- злачынства супраць чалавецтва). || ж. злавішча.
чынжа,-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нах.
ЗІМОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -мовак, ж. гард.). Toe, што i злодзей.
ЗЛАЧЫННАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. злачынны.
ЗЛАЖЬІЦЦД, злажуся, зложышся, зло1. 2/і. зімаваць. 2. Toe, што i зімовішча. Пабужьпша; зак. 1. Сабраць грошы на якую-н. 2. Наяўнасць, колькасць злачынстваў. Барадаваць зімоўку.
ЗІМОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, агульную справу, скласціся (у 5 знач.). 2. цьба са злачыннасцю сярод падлеткаў.
ЗЛАЧЬІННЫ, -ая, -ае. 1. Які заключае ў
які знаходзііша дзе-н. на зімоўцы. Палярныя Узяўшы стрэльбу, прьшэлііша. 3. i стрэліць.
зімоўшчыкі. || ж. зімоўппыца, -ы, мн. -ы, 3. Налаўчыцца, прызвычаіцца. 3. ў рабоце. || сабе злачынства. Злачынная банда. 3. чалавек.
незак. складацца, -аюся, -аешся, -аецца / || наз. злачшшасць, -і, ж. (да 1 знач.).
-чьвд.
ЗЛАЧЬкНСТВА, -а, н. Грамадска небяспеЗІРК, у знач. вык. (разм.). Ужыв. замест сжладвжцда, -аюся, -аешся, -аецца.
дзеясл. зірнуць, зіркнуць пры выражэнні неЗЛАЖЬІЦЬ, злажу, зложыш, зложыць; чнае дзеянне, якое парушае закон i падлягае
чаканасці, раптоўнасці выяўлення ці насту- зложаны; зак., што. 1. гл. класці. 2. Пала- крымінальнай адказнасці. Дзяржаўнае з. 3.
плення чаго-н. Я з. пад елку, a там тры бара- жыць разам у пэўным парадку. 3. дровы. 3. супраць чалавецтва.
ЗЛАШЧАСНЫ, -ая, -ае. Які паслужыў
вікі стаяць.
чамадан (палажыць у яго рэчы; таксама пеЗІРКАСТЫ, -ая, -ае i ЗІРКАТЫ, -ая, -ае ран.: падрыхтавацца да ад'езду). 3. Перагнуў- прычынай няшчасця, непрыемнасці. 3. вы(разм.). 1. 3 вялікімі вачамі, вірлавокі. 2. 3 шы, скруціўшы, палажыць, злажыць пэўным страл. || наз. злашчаснасць, -і, ж.
ЗЛАЯКАСНЫ, -ая, -ае. Вельмі небяспечны
вострым зрокам, зоркі. || наз. зіркастасць, -і, чынам, надаць якую-н. форму. 3. газету. 3.
пакрывала. 3. раскладушку. 4. Паваліць, пала- для жыцця. Злаякасная пухліна. || наз. злаякаж. i зіркатасць, -і, ж.
жыць (пра ўсё, многае). Град злажыў жыта. снасць» -і, ж.
ЗІРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.)
ЗЛАЯЦЬ, злаю, злаеш, злае; злай; злаяны;
Кідаць позірк на каго-, што-н., пазіраць. 3. 5. перан. Перакласці віну на каго-н. 0 Злаna баках. J аднакр. зіркнуць, -ну, -неш, -не; жыць галаву (высок.) — загінуць у баі. Зла- зак., каго-што. Моцна аблаяць.
ЗЛЁВА, прысл. 3 левага боку. 3. ad дарогі.
-ні i зірнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, жыць рукі (разм.) — тое, urro i скласці рукі
ЗЛЁГЛЫ, -ая, -ае. Які прыгнуўся да зямлі,
{гл. скласці). || незак. складаць, -аю, -аеш, -ае
-нуць; -н'і.
ЗЕХАТЛІВЫ, -ая, -ае. Які блішчыць, ззяе (да 2, 3, 4 i 5 знач.), складвжць, -аю, -аеш, -ае палёг. Злегяая збажына. \\ наз. злегласць, -і, ж.
ЗЛЁГЧЫ, злягу, зляжаш, зляжа; злёг,
пералівістым святлом, напоўнены яркім ззян- (да 2, 3, 4 i 5 знач.) / зложваць, -аю, -аеш, -ае
злегла; зляж; зак. 1. Захварэўшы, надоўга ленем, бляскам. Зіхатлівае сонца. Стаяла (да 5 знач.).
гчы ў пасцель. Старая злегла ад моцнай празіхатлівая раніца. Зіхатлівая прыгажосць (пе- ЗЛАЗІЦЬ1 гл. злезці.
2
ран.). Н наз. зіхатлівасць, -і, ж.
злАзшь
,
злажу, злазіш, злазіць; зак. Па- студы. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Прыгнуцца да
ЗЕХАЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шш>; незак. быць дзе-н., узлезшы або спусціўшыся зямлі, палегчы (пра злакавыя расліны). Жыта
злегла. || незак. злягаць, -аю, -аеш, -ае.
Блішчэць, ззяць пералівістым святлом; пе- куды-н. 3. на гарышча. 3. у склеп.
ЗЛЁГЧЬІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., зляжацца;
ралівацца, адбіваючы святло. Зіхацелі зоркі.
ЗЛАК, -а, мн. -і, -аў, м. Расліна са сцяблом злёгся, злеглася; зак. Ушчыльніцца, змяцца
На мокрай траве зіхаціць paca. У кватэры ўсё у форме саломіны i з дробнымі кветкамі, сазіхаціць ад чысціні (вылучаецца чысцінёй). || бранымі ў суквецце (колас, мяцёлку або ад доўгага ляжання. Снег злёгся. Сена злеглася.
|| незак. злягацца, -аецца.
наз. зіхаценне, -я, н.
кісць). Хлебныя злакі. Кармавыя злакі. || прым. ЗЛВДЗЯНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які пакрыўся
ЗІЙННЕ, -я, н. У мовазнаўстве: збег двух злакавы, -ая, -ае. Злаісавыя расліны.
лёдам, ператварыўся ў лёд. Зледзянелая дарога.
ці больш галосных у слове або на стыку двух
ЗЛАМАЦЦА, -ЦЬ гл. ламадца, -ць.
2. Халодны, як лёд, адубелы. Зледзянелыя рукі.
слоў, напр. аэраплан, добра адпачыць.
ЗЛАМЬІСНІК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
Той,
хто
ЗЛЕДЗЯНЁЦЬ гл. ледзянець.
ЗЛАБАДЗЁННЫ, -ая, -ае. Істотны для дажадае
каму-н.
зла,
чыніць
зло,
злоснік.
||
ж.
ЗЛЕДЗЯНІЦЬ гл. ледзяніць.
дзенага моманту, надзённы. Злабадзённае пызламысніца,
-ы,
мн.
-ы,
-ніц.
ЗЛЁЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; зак.
танне. || наз. злабадзённасць, -і, ж.
ЗЛАМЬІСНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае на мэце (разм.). Toe, што i улежаць. Хіба злежыш цэЗЛАВАЦЦА, злуюся, злуешся, злуецца;
злуёмся, злуяцеся, злуюцца; злуйся; незак. злы намер, што-н. нядобрае. 3. чалавек. 2. лую ноч на адным баку?
Адчуваць злосць. || зак. узлжвацці, -луюся, Які заключае ў сабе злы намер, злачынны
ЗЛЁЖВАЦЦА 2/і. зляжацца.
(уст.). 3. ўчынак. || наз. зламыснасць, -і, ж.
-лусшся, -луецца; -л^ёмся, -луяцеся, f -луЗЛЁЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; злез, злезла; злезь;
юцца; -луйся / ржззлжвацціі, -луюся, -луешся,
ЗЛАПАМЯТЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, ІІГТО i злазак. 1. Сысці, спусцішіа, прытрымліваючыся
-луецца; -луёмся, -луяцеся, -луюцца; -луйся.
памятны. || наз. злапамятлівасць, -'u ж.
рукамі, нагамі. 3. з дрэва. 3. з калёс. 2. Пра
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пасажыра: выйсці, даехаўшы да якога-н. Me
dia (разм.). На наступным прыпынку злезем. 3 .
(] i 2 ас. не ўжыв.). Адстаць, адваліцца. Скура
злезла. Фарба злезла. 4. Зняцца (пра адзенне,
абутак; разм.). Бот злез з нагі. || незак. злазіць,
алажу, злазіш, злазіць.
ЗЛЁПАК, -пка, мн. -пкі, -пкаў, м. Копія,
злепленая з чаго-н. 3. з медаля. || прым. злешчны, -ая, -ае (спец.).
ЗЛЁПЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. зляпіцца, -ць.
ЗЛЁГКУ, прысл. He моцна, крыху, ледзьледзь. 3. ўсміхнуцца. 3. абапірацца на кіёк.
ЗЛЁТ, -у, М злёце, -ы, -аў, м. 1. гл. зляцецца. 2. Сход членаў якой-н. масавай арганізацыі; з'езд. 3. піянераў.
ЗЛЁТАНАСЦЬ, -і, ж. Навык да сумесных
палётаў. 3. экіпажаў эскадрыллі.
ЗЛЁГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.)- Стаміцца ад беганіны, клопатаў i пад.
ЗЛЁТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Летучы,
пабыць дзе-н. 3. на самалёце ў Полацк. 2.
Хутка схадзіць, збегаць куды-н. (разм.). Ты
ўжо i ў магазін злётала?
ЗЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. зліцца, -ць.
ЗЛІЗАЦЬ, зліжу, зліжаш, зліжа; зліжы;
алізаны; зак., што. Счысціць, падабраць языком. 3. масла з хлеба. || незак. элЬмць, -аю,
-аеш, -ае. || аднакр. злізнуць, -ну, -неш, -не;
-нём, -няце, -нуць; -ні.
ЗЛІНЙЛЫ, -ая, -ае. Які сіраціў першапачатковы колер, яркасць фарбаў, выцвілы.
Злінялая хусцінка.
ЗЛІНЙЦЬ гл. ліняць.
ЗЛІПЛЫ, -ая, -ае. Які зліпся, склеіўся.
Злімыя валасы.
ЗЛІПНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца;
зліпся, -плася; зак. 1. Злучыцца, прыліпшы
адзін да аднаго. Лісты паперы зліпліся. Валасы
зліміся ad nomy. 2. перан. Пра вочы: закрыцца
(пры моцным жаданні спаць). || незак.
злшацца, -аецца.
ЗЛІТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца;
-туйся; зак., над кім-чым. 1. Праявіць літасць
у адносінах да каго-, чаго-н., змілавацца. 3.
над сіратой. 2. злпуйся (-йцеся). Ужыв. як
выраз нязгоды, пярэчання (разм.) Злітуйся,
што ты мелеш/
ЗЛІТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. Застылы
кусок расплаўленага металу. 3. чыгуну. Серабро ў злітках. || прым. злпжмы, -ая, -ае.
ЗЛІТНЫ, -ая, -ае. 1. Які зліўся, злучыўся ў
адно, суцэльны. 3. тлум. 2. Пра напісанне
слоў: не асобны, не праз злучок. Злітнае
напісанне прыслоўяу. \\ наз. злЬшсць, -і, ж.
ЗЛІЎ, зліва/ зліву, м. 1. зліву, гл. зліць. 2.
зліва, мн. злівы, -аў. Прыстасаванне для
сцёку якой-н. вадкасці (спец.).
ЗЛІЎНЬІ, -ая, -ое (спец.). 1. Змяшаны,
зліты з розных пасудзін у адну. Зліўное малако. 2. Прызначаны для зліву, злівання. 3.
жолаб. 3. чан.
ЗЛІЦЦА, зліюся, зліешся, зліецца; зліёмся,
зліяцеся, зліюцца / сальюся, сальешся, сальецца; сальёмся, сальяцеся,
сальюцца;
зліўся, злілася, -лося; зліся; зак. 1. ( 7 / 2 ас.
не ўжыв.). Злучьвдца ў адзін паток (пра вадкае, цякучае). Ручаі зліліся ў рэчку. 2. перан.
Аб'яднацца, растварыўшыся адно ў другім,
саставіць адно цзлае. Трукат гармат зліўся ў
суцэльную кананаду. К вясне партызанскія
атрады зліліся. Нашы намаганні зліліся. || незак. злівацца, -аюся, -аешся, -аецца || наз.
зліццё, -я, н.
ЗЛІЦЦЁ гл. зліцца, -ць.
ЗЛІЦЬ, злію, зліеш, зліе; зліём, зліяце,
зліюць / салью, сальеш^ салье; сальём, сальяцс, сальюць; зліў, зліла, -ло, -лі; злі; зліты;
зак., што. 1. Адліць, каб аддзяліць што-н. ад
чаго-н. 3. ваду са зваранай бульбы. 2. Выліць,
пераліць што-н. куды-н. 3. тлушч у слоік. 3.

Змяшаць, наліўшы з роэных месц. 3. малако
ад розных кароў. 4. перан. Злучыць, аб'яднаць.
3. галасы. 3. два калгасы. 3. сваю душу з прыродай (перан.). 5. Заліць усю паверхню вадкасцю. 3. падлогу вадой. \\ незак. злівжць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. зліванне, -я, н. (паводле 1, 2,
3 i S знач.), эяіў, зліву, м. (да 3 знач.; спец.) i
зліццё, -я, н. (да 4 знач).
ЗЛПЬІЦЬ гл. лічыць.
ЗЛРІ^ННЕ, -я, н. Сукупнасць прыёмаў
абазначэння ў ліках, спосабаў вылічэння.
Дзесятковая сістэма злічэння.
ЗЛО, зла, н. 1. Усё шкоднае, благое; проціл.
дабро. Рабіць з. каму-н. Адплаціць злом за дабро. 2. Бяда, няшчасце, непрыемнасць.
Знайсці віноўніка, што прычыніў такое з. 3.
Прыкрасць, злосць (разм.)- 3. ўзяло.
ЗЛОБА -ы, ж. Toe, што i злосць (у 1
знач.). 0 Злоба дня — тое, што асабліва актуальнае, важнае сёння.
ЗЛОДЗЕЙ, -я, мн. зладзеі / (з ліч. 2, 3 i 4)
злодзеі, зладзеяў, м. 1. Той, хто крадзе, займаецца крадзяжом. Злавіць злодзея. 2. Ужыв.
ях лаянкавае слова (разм.). Што ж ты, з.,
mym натварыў! | ж. зладзейжж, -і, ДМ -йцы,
мн. -і, -дзеек. || прым. злждзейсжі, -ая, -ае.
ЗЛОЖВАЦЬ гл. злажыць.
ЗЛОЖНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. (спец.).
Форма, якая залаўняецца расплаўленым металам для атрымання злітка.
ЗЛОМ, -у, м. 1. Месца пералому, разлому.
2. Круты паварот. 3. ракі. 0 На эяом Г І Л Ш І
(разм.) — тое, што i на скрут галавы {гл.
скруг).
ЗЛОМАК, -мка, мн. -мкі, -мхаў, м. 1.
Непрытюдная, паламаная рэч або адламаны
кавалак чаго-н. 2. Пра слабага, надарванага
чалавека (звычайна з адмоўем; разм.)- Бацька
дужы, i сын не з.
ЗЛОПАЦЬ гл. лопаць2.
3JIÓCHIK, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
мае зло на каго-н., вораг. Сябры i злоснікі. ||
ж. злосшця, -ы, мн. -ы, -ніц. I прым. злосніцкі, -ая, -ае. Злосніцкія нагаворы.
ЗЛОСНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны злосці, нядобразычлівасці. 3. паклёп. Злосныя намеры. 2.
Сярдзіты, куслівы, злы (пра жывёл). 3. сабака. 3. Свядома нядобрасумленны. 3. банкрут. 4. Закаранелы ў чым-н. заганным. 3.
парушальнік дысцыпліны. || наз. злосндсць, -і,
ж.
ЗЛОСЦЬ, -і, ж. 1. Пачуццё варожасці, жаданне прычыняць зло. He мець злосці на
каго-н. 2. Пачуццё гневу, раздражнення. Гаварыць са злосцю. 3. разбірае каго-н.
ЗЛОТЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Грашовая
адзінка ўііолыіічы.
ЗЛОУЖЫВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл.
злоўжыць. 2. звычайна мн. Учынак, звязаны з
незаконным,
злачынным
выкарыстаннем
сваіх правоў i магчымасцей. Прыняць меры да
спынення злоужыванняў.
ЗЛОЎЖЫЦЬ, t -жыву, -жывеш, -жыве;
-жывём, -жывяде, -жывуць; -жыў, -жыла,
-ло; зак., чым. Ужыць на зло, незаконна выкарыстаць што-н. каму-н. 3. службоеым становішчам. 3. f давер 'ем. || незак. злоўжоіваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. элоўжывжнне, -я, н. 3.
ўладай.
ЗЛОЯЗЬІЧНЫ, -ая, -ае (уст.). Схільны да
злых нагавораў, рэзка адмоўнай ацэнкі каго-,
чаго-н. 1 наз. злоязычшсць, -і, ж.
ЗЛУБЯНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які злубянеў, зрабіўся каляны. Злубянелыя на марозе
прасціны.
ЗЛУБЯНЁЦЬ гл. лубянець.
ЗЛУПІЦЬ гл. лупіць1.
ЗЛУЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
элучэння, змацавання чаго-н. Злучальная
тканка (тканка жывёльнага арганізма). Злу-

ЗЛЕ—ЗЛЫ
чальныя галосныя (у складаных словах, напр.
«а» ў слове скуралуп). Злучальныя злучнікі (у
граматыцы).
ЗЛУЧАіЦІА гл. злучьпша.
ЗЛУЧАЦЬ 1 " 2 гл. злучыць 1-2 .
ЗЛЎЧКА гл. злучыць2.
ЗЛЎЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У граматыцы:
службовае слова, якое ўжыв. для злучэння
сказаў i слоў унутры сказа. \ прым.
злучігіжавы, -ая, -ае.
ЗЛЎЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
злучкі, які мае адносіны да злучкі. 3. пункт.
3. перыяд.
ЗЛУЧОК, -чка, мн. -чхі, -чхоў, м. Кароткая рыска (-), якая ўжыв. як знак пераносу
або як злучальная рыса паміж словамі, напр.
дзе-небудзь.
ЗЛУЧЬІЦЦА, злучуся, злучышся, злучыцца; зак. 1. Утварыць адно цэлае, злідца адзін
з другім. Войскі злучшіся. 3. шлюбам. 1. (1 i 2
ас. не ўжыв.). Дакрануўшыся, змацавацца,
звязацца. Канцы правадоў злучыліся. 3. з кімчым. Увайсці ў зносіны, устанавіць сувязь. 3.
з кім-н. na тэлефоне. Ц незак. злучжцца* -аюся,
-аешся, -аецца. || наз. злучэнве, -я, н.
ЗЛУЧЬІЦЬ 1 , злучу, злучьші, злучыць;
злучаны; зак. 1. каго-што. Саставіць з многага (многіх) адно цэлае, аб'яднаць, зліць
адно з другім. 3. намаганні. 3. свае сілы. 3. два
калгасы ў адзін. 2. што. Змацаваць, звязаць
адно з другім. 3. правады. 3. што з чым. Звязаць, спалучыць. 3. тэорыю з практыкай. 4.
каго-што з кім-чым. Устанавіць зносіны, сувязь паміж кім-, чым-н. 3. гарады чыгункай.
3. каго-н. з кім-н. na тэлефоне. || незак.
злучжць, -аю, -аеш, -ае. | наз. злучэнне, -я, н.
ЗЛУЧЫЦЬ 2 , злучу, злучьші, злучыць;
злучаны; зак., каго. Спараваць самку i самца
для атрымання прьшлоду. 3. кныра са свіннёй.
|| незак. злучаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. злучкж,
-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
ЗЛУЧЗННЕ, -я, н. 1. гл. злучыцца, -ць. 2.
Месца, дзе што-н. злучана. Сустрэцца на злучэнні дарог. 3. Вайсковае аб'яднанне, група,
якая складаецца з асобных воінскіх часцей i
некаторых іншых самастойных вайсковых
адзінак. Партызанскае з. 4. Рэчыва, у якім
атамы аднаго ці розных элементаў знаходзяцца ў пэўнай хімічнай сувязі. Арганічнае з. 5. У
граматыцы: спосаб сувязі некалькіх слоў або
простых сказаў на аснове ix граматычнай раўнапраўнасці. Спосаб злучэння i падпарадкавання сказаў.
ЗЛЫ, -ая, -ое. 1. Які тоіць у сабе зло. 3.
намер. Злая даля (няшчасная). 2. Поўны
злосці, варожасці. 3. чалавек. Злыя вочы. 3. на
каго-што. Сярдзіты, поўны злосці на каго-,
што-н. Ён з. на ўсіх. 4. Куслівы, злосны (пра
жывёл). 3. сабака. 5. перан. Ужыв. для абазначэння вышэйшай ступені якой-н. яхасці, дзеяння, стану i пад., вьфажанага назоўнікам
(разм.). 3. мароз. Злыя вятры.
ЗЛЫБВДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -бед, ж.
(разм.). Бяда, ліха. Навалілася з. на вёску.
ЗЛЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго-што.
1. Знізаць, звязаць. 3. стаеннікаў. 2. перан.
Злучьшь, звязаць. Ходзяць, нібы чорт ix злыгаў. | незак. злыгваць, -аю, -аеш, -ае. | наз.
з л ы т н н е , -я, н.
ЗЛЬІДЗЕНЬ, -дня, мн. -дні, -дняў, м.
(разм.). 1. Шкодны чалавек, ліхадзей. 2.
толькі мн. Нягоды, бяда. Як уваляцца злыдні,
то не на тры дні (прыказка).
ЗЛЫСЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Зусім лысы,
аблыселы. Злыселая галава.
ЗЛЫСЁЦЬ гл. лысець.
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(што) na чым i без дап. Моцна стукнуць пры намотванні. Ніткі добра зматаліся. 2.
(разм. груб.). 3. na твары. || незак. змжзваць, Спешна пакінуць якое -н. месца (разм.)- Яны
-аю, -аеш, -ае. || наз. змазка, -і, ДМ -зцы, ж. ўжо зматаліся адгэтуль. \\ незак. змотвацца,
(да 2 знач.) / змазванне, -я, н. (да 2, 3 i 4 -аюся, -аешся, -аецца.
ЗМАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
знач.).
ЗЛЮБІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., злюбіцца;
ЗМАЗКА, -і, ДМ -зцы, ж. 1. гл. змазаць. 2. што. Матаючы, сабраць, наматаць. 3. пражу.
зак. (разм.). Палюбіць адзін аднаго, прыйс- Рэчыва, яхім змазваюць. Лыжная з. || прым. 3. вуды (таксама перан.: спешна пакінуць
ціся па душы. 0 Сцерпіцца — злюбіцца (пры- змазачны, -ая, -ае. Змазачнае масда.
якое-н. месца; разм.) || незак. змотваць, -аю,
казка) — прыцярпеўшыся, прьгаыкнеш, паЗМАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, які -аеш, -ае. || наз. змотвашіе, -я, н. i змоткл, -і,
годзішся.
займаецца змазкай чаго-н. 3. чыгуначных ко- ДА/-тцы, ж.
ЗЛЯЖАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., злежыцца; лаў. || ж. змазчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ЗМАТЛАШЬІЦЬ гл. матлашыць.
зак. Ушчыльніцца ад доўгага ляжання. Сена
ЗМАЙСТРАВАЦЬ гл. майстраваць.
ЗМАЎКЛЦЬ гл. змоўкнуць.
зляжалася.
ЗМАКАЦЬ гл. змокнуць.
ЗМАЎЛЙЦЦА гл. змовіцца.
ЗЛЯМЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
ЗМАКР&ЛЫ, -ая, -ае. Які стаў мокрым,
t ЗМАЎЧАЦЬ^ -чу, -чыш, -чыць; -чым, -чы-цаваны; зак., што. Збіць у лямец. 3. воўну.
намок. 3. ad nomy.
це, -чаць; -чы i ЗМОЎЧАЦЬ, -чу, -чыш,
ЗЛЙМЧЫЦЬ гл. лямчыць.
ЗМАКРдЦЬ, -ЭЮ, -эеш, -эе; зак. Стаць -чыць; зак. 1. Прамаўчаць у адказ на што-н.,
ЗЛЙПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што мокрым, намокнуць (ад поту, слёз, расы i не пярэчыць. Яна пакрыўдзілася, але змаўчала.
(разм.)- Зрабіць што-н. наспех, абы-як. Сяк- пад.). 3. на дажджы. Кашуля змакрэла ad 2. пра што, аб чым. Наўмысля не сказаць. 3.
так зляпаў дзверы.
nomy.
пра хваробу. || незак. змоўчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗЛЯПІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., злепіцца;
ЗМАХВАЦЬ1 гл. змахнуць.
ЗМАЛАДЎШНІЧАЦЬ гл. маладушнічаць.
зак. (разм.). Пра што-н. клейкае, ліпкае: змаЗМАЛАЦІЦЬ,
-лачу,
-лоціш,
-лоціць;
-лоЗМАХВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак., на
цавацца, злучыцца. Лісты кнігі зляпіліся. \\ не- чаны; зак. 1. што. Малоцячы, аддзяліць зерне
каго-што
(разм.)- Быць падобным на каго-,
зак. злеплівацца, -аецца.
ад калосся. 2. каго (што). Моцна збіць, што-н. Вашы жарты змахваюць на звынайную
ЗЛЯПІЦЬ, зляплю, злепіш, злепіць; пабіць (разм.). 3. варожыя войскі. 3. што. Пе- грубасць.
злеплены; зак., што. 1. гл. ляпіць. 2. Злучыць рабіць, паламаць (разм.). 3. усю nacydy. \\ неЗМАХЛЯВАЦЬ гл. махляваць.
чым-н. ліпкім, склеіць (разм.). 3. лісты па- зак. злшючваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
ЗМАХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
пецы. 3. кавалкі статуэткі. || незак.
ЗМАЛКУ, прысл. (разм.). 3 малых гадоў, з -нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. Хуткім,
злепліваць, -аю, -аеш, -ае.
маленства. Прывучыць сябе da працы з.
рэзкім рухам зняць, сцерці з паверхні чаго-н.
ЗЛЯТАЦЦА1 гл. зляцецца.
ЗМАЛОЦЬ гл. малоць1.
або скінуць. 3. пыл. 3. крошкі са стала. || неЗЛЯТАЦЦА2, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
ЗМАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй; зак. змахваць, -аю, -аеш, -ае.
Набыць навыкі для сумесных палётаў. Лёт-ляваны; зак. 1. каго-што. Зрабіць копію з
ЗМАЦАВАННЕ, -я, н. 1. гл. змацаваць. 2.
чыкі звяна добра злятпаліся.
яхога-н. малюнка, чарцяжа i пад., намаляваць мн. -і, -яў. Прыстасаванне для злучэння чаЗЛЯТАЦЬ гл. зляцець.
ЗЛЯЦЁЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цдцца; з натуры. 3. бярозу. 2. што. Пакрыць што-н. стак чаго-н. (спец.). Рэйкавыя змацаванні.
ЗМАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
-цяцца; зак. Прыляцець у адно месца з ро- скрозь малюнкамі. 3. увесь альбом. 3. што.
зных бакоў. Восы зляцеліся на салодкае. || не- Зрасходаваць на маляванне. 3. усю фарбу. || -цаваны; зак. 1. што. Моцна злучыць. 3. бярвё'ны скобамі. Сумесная барацьба ix яшчэ больш
зак. злятацца, -аецца. || наз. злёт, злёту, М незак. змалёўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗМАН, -у, м. 1. Словы, учынкі, дзеянні, змацавала (перан.). 2. што чым. Засведчыць
злёце, м.
ЗЛЯЦЁЦЬ, злячу, зляціш, зляшць; зляш; якія наўмысна наводзяць іншых на памылкі. што-н. (афіц.)- 3. дакумент подпісам. 3. nodnic
зак. 1. Летучы, спусціцца. Верабей зляцеў з ку- Паддацца на з. 2. Стан падманутага; памыл- пячаткай. || незак. змацоўваць, -ак>, -аеш, -ае.
сгпа. 2. Упасці зверху (разм.). 3. з ганка. Па- ковае, ілюзорнае ўяўленне аб чым-н. Увесці || наз. змшцшшне, -я, н. i змацоўванне, -я, н.
ЗМАЧЬІЦЬ, змачу, змочыш, змочыць;
перы зляцелі са стала. 3. Узляцеўшы, пакінуць каго-н. у з.
ЗМАНЕЎРАВАЦЬ гл. манеўраваць.
змочаны; зак., што. Зрабіць мокрым, вільгояхое-н. месца, вылецець куды-н. далёка.
тным. Дождж змачыў сена. || незак. змочваць,
Птушкі некуды зляцелі. Прыказка зляцела з еу- ЗМАНІЦЬ гл. маніць.
ЗМАНЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які тоіць у сабе -аю, -аеш, -ас.
снаў (перан.). || незак. злятаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗМЕЕВІКОВЫ гл. змеявік.
ЗМАГАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Той, хто зма- зман, здольны паслужыць асновай няправільЗМЕЕПАДОБНЫ, -ая, -ае. 3 выгляду пагаецца з кім-н. за што-н., барацьбіт. 3. за нага меркавання аб кім-, чым-н. Зманлівая
справядлівасць. 3. за мір. || ж. змагарк*, -і, ДМ цішыня. 2. Які вабіць, чаруе. Зманлівая daAe4. добны на змяю. Змеепадобная трубка.
ЗМЕЙ, змея, мн. змеі, -яў, м. 1. Вялікая
-рцы, мн. -і, -рак. || прым. змагарскі, -ая, -ае. || наз. зманлівасць, -і, ж.
ЗМАНЦІРАВАЦЬ гл. манціраваць.
змяя; тое, што i змяя (разм.). 2. Казачнае
ЗМАГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
ЗМАРГНЎЦЬ / ЗМІРГНЎІЦ», -ну, -неш, крылатае страшыдла з тулавам змяі. Трохга1. з кім-чым, супраць каго-чаго або без dan.
Весці барацьбу, спаборнічаць, супраціўляцца, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і; зак. аднакр. ловы з. 3. Лёгкі каркас, абцягнуты паперай ці
імкнучыся перамагчы. 3. з ворагамі. 3. з кан- Маргнуць, міргнуць. Напружана сачыць за матэрыяй, які запускаецца на нітцы ў павекурэнтамі. Жыць i з. 2. з чым, супраць чаго. кім-н., баючыся з. вокам. Так глядзіць — не тра.
ЗМЁЙКА гл. змяя.
Імкнуцца знішчыць, выкараніць што-н. 3. з зміргне.
ЗМЁЙКАВЫ: зменкавы аэрастат (спец.) —
забабонамі. 3. супраць вайны. 3. за што. Дама- ЗМАРДАВАНЫ, -ая, -ае (разм.)- Змучаны,
гацца чаго-н., пераадольваючы перашкоды. 3. знясілены. 3. чалавек. 3. выгляд. || наз. змар- лятальны апарат змеепадобнай формы.
ЗМЁНА, -ы, мн. -ы, змен, ж. 1. гл.
за свабоду. 4. з чым i без дап. Усіупаць у даванасць, -і, ж.
ЗМАРДАВАЦЦА, -ЦЬ гл. мардавацца, -ць. змяніцца, -ць. 2. Прамежак часу, пасля засутыкненне (пра пачуцці, імкненні). У ім радасць змагалася з зайздрасіуо. У душы змага- ЗМАРНАВАЦЦА, -ЦЬ гл. марнавацца, -ць. канчэння якога група людзей (якія працуюць,
ЗМАРНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Змучаны, сху- вучацца i пад.) зменьваецца другой такой груліся два пачуцці. || наз. змапшне, -я, н.
днелы. 3. чалавек. 3. выгляд. 2. Зачахлы, за- пай. Вячэрняя з. Працаваць у тпры змены. 3.
ЗМАГЧЫ гл. магчы.
ЗМАГЧЬІСЯ, змагуся, зможашся, зможац- вялы (пра расліны). Змарнелая агародніна. || Група людзей, што працуе, вучыцца i пад. ў
гэты прамежак. Прыступіла da працы начная
ца; змажыся; зак. Выбіцца з сілы, аслабець. 3. наз. змарнеласць, -і, ж.
ЗМАРНЁЦЬ гл. марнець.
3. 4. Той (тыя), хто прыходзіць на змену
i заснуць.
ЗМАРОЗІЦЬ, -ожу, -озіш, -озіць; -ожаны; каму-, чаму-н. Рыхтаваць сабе змену. Маладая
ЗМАДЭЛІРАВАЦЬ гл. мадэліраваць.
ЗМАЗАЦЦА, змажуся, змажашся, змажад- зак., што. Пашкодзіць (частку цела) марозам. з. 5. Камплект абутку, адзення, якія час ад
часу мяняюцца. Дзве змены бялізны. 0 На
ца; змажся; зак. 1. гл. мазацца. 2. ( 7 / 2 ас. не 3. пальцы.
ЗМАРЬІЦЦА, змаруся, зморышся, змо- змену каму-чаму — услед за кім-, чым-н.; заўжыв.). Сцерціся, размазацца (пра што-н. намаляванае, напісанае i пад.). Штрыхі змаза- рыцца; зак. Адчуць знямогу, стомленасць. мяніць сабой каго-, што-н. || прым. зменны,
ліся. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжые.), перан. Пазбавіцца Змарыўся за d3enb.
-ая, -ае (да 2 i 3 знач.).
выразнасці, расплысціся; сапсавацца, звесціся
ЗМЁНЛІВЫ, -ая, -ае. Які лёгка i часта мяЗМАРЬІЦЬ, змару, зморыш, зморыць;
на нішто (разм.)- J незак. змазвацц», -аецца.
змораны; зак., каго. 1. Давесці да стану зня- няецца, няўстойлівы. Зменлівыя адносіны da
ЗМАЗАЦЬ, змажу, змажаш, змажа; змаж; могі, стомленасці, стаміць. Далёкая дарога каго-н. Зменлівае nadeop'e. || наз. зменлівасць,
змазаны; зак. 1. гл. мазаць. 2. каго-што. Па- змарыла нас. 1. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Адолець -і, ж.
крыць слоем чаго-н. тлустага, вадкага. 3. за- (пра сон). Змарыў сон. || незак. змормць, -аю,
ЗМЁНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
весы ў дзвярах. 3. драпіну ёдам. 3. што з чаго.-аеш, -ае. || звар. змарыцца» змаруся, змбры- працуе пазменна з іншым. Здаць печ зменРазмазаць, сцерці. 3. фарбу рукой. 4. перан., шся, змбрыцца (да 1 знач.); незак. зморвацдж, шчыку. || ж. зменшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. ||
што. Зрабіць невыразным, расшіыўчатым, -аюся, -аешся, -аецца.
прым. зменшчыцкі, -ая, -ае.
пазбавіць пэўнасці i вастрыні; сапсаваць,
ЗМЁНШЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шыцЗМАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. 1.
звесці на нішто (разм.). 3. пытанне. 5. каго (7 i 2 ас. не ўжыв.). Звіцца ў клубок, маток ца; зак. Стаць меншым. Сям'я зменшылася.
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Боль зменшыўся. || незак. змяншацца, -аецца. ||
ЗМІЛАВАЦЦА, -луюся, -луешся, -луецца;
наз. змяншэнне, -я, н.
-луйся; зак., над кім-чым. Toe, што i злітавацЗМЁНШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -ша- ца.
ЗМШАЦЬ гл. змяць.
ны; зак., што. Зрабіць меншым. 3. дозу ляЗМПТНЎЦЬ гл. змаргнуш».
карства. f 3. крок. 3. небяспеку. || незак. змяшпаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. зшшшэнве, -я, н.
ЗМІРЬІЦЦА, зміруся, зшрышся, зшрыцЗМЁНЬВАЦЦА, -ЦЬ гл. змяніцца, -ць.
ца; зак., з кім-ным. Прымірыцца з кім-,
ЗМЁРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., чым-н., пакарыцца каму-, чаму-н. 3. з якой-н.
каго-што. Вызначыць
якой-н.
мерай думкай. Ён змірыўся са сваім становішчам. ||
велічыню чаго-н. 3. глыбіню вадаёма. 3. тэм- незак. змірацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗМІРЫЦЬ, зміру, зм'ірыш, зшрьшь; зак.,
пературу. 3. вокам (перан.: уважліва аглядаць
каго-н., нібы ацэньваючы). || незак. змяраць, каго-што (разм.). Памірыць, прымірыць. 3.
суседзяў. || незак. зміраць, -аю, -аеш, -ае.
-аю, -аеш, -ае.
ЗМОВА, -ы, мн. -ы, змоў, ж. Тайнае паЗМЁРЗЛЫ гл. змёрзлы.
ЗМЁРЗНУЦЦА i ЗМЁРЗІЦСЯ, 1 i 2 ас. не гадненне або ўгавор, дамоўленасць. Зланынная
ўжыв., -нецца; змёрзся, змерзлася; зак. Пры- з.
ЗМОВШДА, змбўлюся, змовішся, змовіцмерзнуць адзін да аднаго, змацавадца лёдам.
Рыба змерзлася ў халадзільніку. || незак. змя- ца; зак. Дамовіцца адносна яхіх-н. дзеянняў.
Змовіліся дзейнічаць разам. || незак. змаўлшда,
рзацца, -аецца. || наз. змярзанне, -я, н.
-яюся, -яешся, -яецца.
ЗМЕРЗНУЦЬ гл. мерзнуць.
ЗМОГА, -і, ДМ змозе, ж. 1. Сіла, здольЗМЁРЗІЦСЯ гл. змерзнуцца.
ЗМЁРКНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца; насць рабіць іігго-н. (ужыв. толькі ў некатозмерклася; безас; зак. Пра наступленне рых выразах). Наколькі хопіць змогі. He мець
змроку. На дварэ змерклася. || незак. змя- змогі падняцца з ложка. 2. Стан моцнай стомленасці, поўнага бяссілля. Падаць ад змогі.
ркаццд, -аецца.
ЗМОКЛЫ, -ая, -ае. Мокры, намокды.
ЗМЁРКНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
змерк, -кла; зак. 1. гл. меркнуць. 2. перан. Змоклае адзенне.
ЗМОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; змок, -кла;
Страціць сілу, значэнне. Слава змеркла. || не-ні; зак. Зрабіцца мокрым, намокнуць% 3. на
зак. змяркаць, -ае.
ЗМЕСТ, -у, М -сце, м. 1. Toe, што складае дажджы. || незак. змакаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗМОЛАДУ, прысл. 3 маладых гадоў. Уцясутнасць каго-, чаго-н. Адзінства формы i
зместу. 2. Тэма, асноўная сутнасць выкладу, гнуцца ў работу з.
ЗМОР: узяць зморам каго-што — 1) адовыказвання. 3. размовы. 3. твора. 3. Пералік
раздзелаў, састаўных частак кнігі з указаннем лець, давёўшы да поўнай сіраты сіл. Узяць
абложаны горад зморам; 2) перан. дамагчыся
старонак, змешчаны ў канцы ці ў пачатку.
ЗМЁСІЦ, змяту, змяцеш, зшше; змяцём, чаго-н. ад каго-н. настойлівым, назойлівым
змецяце, змятуць; змёў, змяла, -ло; змяці; уздзеяннем (разм.).
3MÓPA, -ы, ж. Toe, што i зморанасць.
змсцены; зак., што. 1. Метучы, зняць,
ЗМОРАНАСЦЬ, -і, ж. Стан зморанага часцерці, скінуць з паверхні чаго-н. 3. пыл з
лавы. 3. усё на сваім шляху. 3. з твару зямлі лавека, бяссілле, стома. Адчуваць з. Ад зморакаго-, што-н. (перан.: знішчыць). 2. Метучы, насці заплюшчваліся вочы.
згрзбці ў адно месца, у кучу. 3. смецце ў куЗМОРАНЫ, -ая, -ае. 1. Абяссілены, стоток.\\ незак. змятаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. млены цяжкай працай ці якім-н. іншым занязмятанне, -я, н.
ткам. 3. падарожнік. 2. Які выяўляе стомлеЗМЁСІЦВА, -а, н. Toe, што змяшчаецца, насць. 3. твар.
ЗМОРВАЦЦА, -ЦЬ гл. змарыць.
знаходзіцца ў чым-н. 3. клеткі.
ЗМОРПШЫЦЦА, -ЦЬ гл. моршчыцца,
ЗМЁШАНЫ, -ая, -ае. 1. Які ўтварыўся
шляхам змешвання, скрыжоўвання. Змешаная -ць.
парода жывёлы. 2. Які складаецца з разнаро- 3MÓTBAHHE гл. зматаць.
ЗМОТВАЦЦА, -ЦЬ гл. зматацца, -ць.
дных злементаў, частак, удзельнікаў. Змешаныя ўгнаенні. 3. лес. Змешаная камісія. || наз.
3MÓTKA гл. зматаць.
змешашсць, -і, ж.
ЗМОЎКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; змоўк,
ЗМЁШВАЦЦА гл. змяшацца.
-кла; -ні; зак. Перастаць гучаць ці перастаць
ЗМЁШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго- гаварыць. Музыка змоўкла. Кулямёт змоўк.
што. Toe, што i мяшаць (у 2 знач.)- II наз. Аішвядальнік змоўк. || незак. змаўкаць, -аю,
-аеш, -ае.
змешванне. -я, н.
ЗМОЎШК, -а, мм. -i, -аў, м. Toe, што i
ЗМЕЯВІК, змеевіка, мн. змеевію, змеевікоў, м. 1. Спіралепадобная трубка ў цеплааб- змоўшчык. | ж. змоўшіш -ы, мн. -ы, -ніц. ||
менных апаратах. 2. Горная парода зялёнага прым. змоўшцкі, -ая, -ае.
ЗМОЎЧАЦЬ, ЗМОЎЧВАЦЬ гл. змаўчаць.
колеру з рознымі адценнямі. Высакародны з. ||
ЗМОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Удзельнік
прым. змеевікоіы, -ая, -ае.
ЗМЕЯНЙ / ЗМЕЯНЁ, -няці, мн. -няты, змовы. || ж. змоўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. ||
прым. змоўшчыцкі, -ая, -ае. Змоўшчыцкія
-нят, н. Дзіцяня змяі.
ЗМЁРЗЛЫ / ЗМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Азя- планы.
блы ад холаду. Змерзлае дзіця. 2. ПашкоЗМОЧВАЦЬ гл. змачыць.
джаны марозам. Змерзлыя расліны. 3. ЗацвярЗМРАЧНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак.
дзелы ад марозу. Змёрзлая зямля.
Рабіцца змрочным, цёмным. Неба змрачнее.
ЗМІІНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
Твар змрачнее. || зак. пазмрачнець, -ею, -ееш,
-нуць; -ш; зак.: ВОКАМ не змігыуць (разм.) — -ее.
не паказваць ніякай збянгэжанасці, нічым не
ЗМРОК, -у, м. 1. Адсугнасць святла, цевыдаць сябе. Camay i вокам не змігнуў.
мра. 3. атуліў прасторы. 2. Няпоўная цеЗМІЗАРНЁЛЫ, -ая, -яе. Схуднелы, здраб- мната, прыцемак, пры якім яшчэ можна pacнелы (пра твар, чалавека з пахудзелым тва- пазнаваць прадметы. Вячэрні з. 3. Прыцемак
рам) або зачахлы, пабляклы (пра раслін- паміж захадам сонца i наступленнем ночы, a
насць). Твар яго змізарнеў. Маладое лісце змі- таксама перадсвітальны прыцемак. Перадзарнела i зачахла. || наз. змізарнеласць, -і, ж. ранішні з.
ЗМІЗАРНЁЦЬ гл. мізарнець.
ЗМРОЧНЫ, -ая, -ае. 1. Слаба асветлены,
ЗМПЙЦЕЦЬ, -кічу, -юціш, -юціш»; зак. ахоплены змрокам. 3. яловы лес. 2. перан.
(разм.)- Зразумець, здагадацца. Хутка з., што Поўны цяжкЬс пачуццяў, бязрадасны, пануры.
3. твар. Змрочныя думкі. Змрочныя прадчуда чаго.
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ванні. 3. перан. Цяжкі, беспрасветны. Змрочныя гады зняволення. \\ наз. змрочнасць, -і, ж.
ЗМУДРАВАЦЬ гл. мудраваць.
ЗМУДРАГЁЛІЦЬ гл. мудрагеліць.
ЗМУРАВАЦЬ гл. мураваць.
ЗМЎСІЦЬ, зкіушу, змусіш, змусіць;
змушаны; зак., каго-што i з інф. Toe, што i
вымусіць. Стары змусіў мяне паехаць у горад.
1 незак. змушаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗМЎЧЫЦЦА, -ЦЬ гл. мучыцца, -ць.
ЗМЫВАЦЦА* -ЦЬ гл. змьпша, -ць.
ЗМЫКАННЕ гл. самкнуць.
ЗМЫКАЦЦА, -ЦЬ гл. самкнуцца, -ць.
ЗМЬІЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. Астатак
ад куска мыла, якім карысталіся.
ЗМЬІЦЦА, змыюся, змыешся, змыецца;
зак. 1. {1 i 2 ас. не ўжыв. ) . Ад мыцця сысці,
знікнуць. Плямы змыліся. 1. перан. Пайсці адкуль-н., знікнуць (разм.^). 3. з заняткаў. || незак. змымцца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗМЫЦЬ, змыю, змыеш, змые; змьггы;
зак., што. 1. Мыццём ліквідаваць, зняць. 3. з
сябе nom. 3. сваю віну (перан.). 2. ( 7 / 2 ас. не
ўжыв.). Знесці (вадой, цячэннем). Вада змыла
бяреенне. || незак. змываць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. змыў, змыву, м. (спец.)ЗМЬІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
Месца, дзе што-н. змыкаецца, злучаецца
(спец.). На змычцы скляпення. 2. перан., адз.
Саюз, яднанне. 3. горада з вёскай.
ЗМЯІНЫ гл. змяя.
ЗМЯІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., змяішда; незак. Выгінацца, цягнуцца звілістай лініяй.
Між кустоў змяілася сцежка.
ЗМЙКЛЫ, -ая, -ае. Які змяк, страціў першапачатковую цвёрдасць, пругкасць. Змяклая
гліна.
ЗМЙКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; змяк, -кла;
-ні; зак. 1. Стаць мяккім, размякнуць. Кардон
на дажджы змяк. 2. Toe, што i размякнуць (у
2 знач.)- Як прыйшло да справы, ён зусім змяк.
ЗМЯКЧАПЬНЫ, -ая, -ае. Які надае мяккасць скуоы, слізістым абалонкам. 3. крэм. ||
наз. змлпалыіасць, -і, ж.
ЗМЯКЧЬІЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
-чымся, -чьшеся, -чацца; зак. I. (1 i 2 ас. не
ўжыв.). Стаць больш мяюам, зластычным.
Скура змякчылася. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжые.), перан. Аслабець, зменшыцца. Боль змякчыўся.
Гнеў змякчыўся. 3. перан. Стаць менш суровым. Бацька змякчыуся. Сэрца змякчылася. ||
перан. змякчацца, -аюся, -аешся, -аецца. ||
наз. змякчэнне, -я, н.
ЗМЯКЧЬІЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым,
-чыце, -чаць; змякчаны; зак. 1. што. Зрабіць
больш мяккім, зластычным. 3. скуру. 2. перан.у што. Аслабіць, зменшыць. 3. удар. 3.
боль. 3. прыгавор. 3. перан., каго (што). Зменшыць чыю-н. суровасць, зрабіць больш
мяккім, лагодным. 3. суровага бацьку% || незак.
змякчаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. змякчэнне, -я,
н.
ЗМЯНЁННЕ, -я, н. 1. гл. змяніцца, -ць. 2.
мн. -і, -яў. Папраўка, пераробка, якая мяняе
што-н. ранейшае. Змяненні ў npaeanice. Карэнныя змяненні ў жыцці грамадства.
ЗМЯНШЦА,
змянюся,
зменішся,
зменіцца; зак. 1. Стаць іншым. Жыццёў вёсцы
змянілася. 3. з твару (пра перамену ў выразе
твару). 2. Замяніцца другім, друіімі (на
якой-н. пасадзе, месцы). За апошні час mym
змянілася тры старшыні калгаса. 3. Вызвалііша ад абавязкаў, якія выконваюцца пазменна. 3. з дзяжурства. 4. Змяніць на сабе
бялізну, адзенне (разм.). He было ў што з.
(безас). U незак. зменьвацца, -аюся, -аешся,
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ЗМЯШАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. рашэння задачы. 3. апраўданне чаму-н. 2. каго1. гл. мяшацца. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Злу- што. Заспець, убачыць, выявіць дзе-н. ці ў
чыцца з чым-н., утвараючы сумесь. Гліна змя- якім-н. сгане. He з. дома сябра. 3. каго-н. ляшалася з пяском. 3. Зліцца з кім-, чым-н. у жачым хворым. 3. каго-што ў кім-чым. Заадно цэлае. 3. з натоўпам. || незак. змешвацця, знаць, сусірэць што-н. з боку каго-, чаго-н.
-аецца. I наз. змяненве, -я, н. (да 1 i 2 знач.) i -аюся, -аешся, -аецца (да 2 i 3 знач). || наз. 3. ў чым-н. суцяшэнне. Я не знайшаў у гэтым
змеш, -ы, ж.
нічога асаблівага. 3. добрага дарадчыка ў кім-н.
змяшэнне, -я, н. (да 2 знач.).
ЗМЯНІЦЬ, змяню, зменіш, зменіць;
4. каго-што або з дадан. сказам. Прьгйсці да
ЗМЯШАЦЬ гл. мяшаць.
зменены; зак. 1. каго-што. Зрабіць інакшым.
ЗМЯППАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які здольны высновы, палічыць, прызнаць, склаўшы ду3. канструкцыю машыны. 2. каго-што. За- ўмясціць вялікую колькасць каго-, чаго-н. 3. мку пра каго-, што-н. 3., што таварыш праў.
мяніць другім. 3. кіраўніка аддзела. 3. работу. бак. Змяшчальнае памяшканне. | наз. змя- 3. неабходным паведаміць аб прыездзе. Урач
3. каго (што). Пачаць дзейнічаць замсст дру- ппальшсць, -і, ж.
знайшоў яго здаровым. 5. прош. час, зяжйшоў
гога, заняўшы чыё-н. месца. 3. дазорных. 4.
ЗМЯШЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- {незак. цяпер. час знаходзіць) з займ. ва
каго-што. Паявіцца ўслед за кім-, чым-н., за- зак. 1. гл. змясціцца. 2. Знаходзіцца ў якім-н. ўскосн. скл. або з прысл. i з інф. Ужыв. пры
мяшпочы сабой каго-, што-н. Лета змяніла месцы, памяшканні. Сталовая змяшчаецца на іранічных адносінах да каго-, чаго-н. (разм.).
вясну. 5. што. Пачаць карыстацца чым-н. за- першым паверсе будынка. 3. (7 i 2 ас. не Знайшоў чаму радавацца (няма чаму радавацмест чаго-н. іншага, перамяніць. 3. бялізну. || ўжыв.).
Уваходзіць у склад чаго-н. У кнізе ца). Знайшлі з-за чаго сварыцца (няма з-за
незак. змяняць, -яю, -яеш, -яе / зменьмць,
чаго сварыцца). Знайшоў дурня (выражэнне
-аю, -аеш, -ае. || наз. змяненне, -я, н. (да 1 змяшчаецца шэраг карысных звестак.
ЗМЯШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл. нязгоды з кім-, чым-н., адмаўлення ад
знач.) i зменж, -ы, ж.
чаго-н.).
0 Знайсці сабе смерць (магілу) дзе
змясціць. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.)у што. Мець,
ЗМЯНШАЦЦА, -ЦЬ, ЗМЯНШЗННЕ гл. заключаць у сабе. Лякарства змяшчае
вісмут. (высок.) — памерці, заіінуць дзе-н. Знайсці
сябе — зразумець сваё прызванне, прызназменшыцца, -ць.
Кніга змяшчае многа важных фактаў.
ЗМЯНЙЦЬ1, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
ЗМЯЙ, -і, мн. змеі i (з ліч. 2, 3, 4) змяі, чэнне, правільна вызначыць свае інтарэсы,
каго-што (разм.). Зрабіць абмен каго-, змей, ж. Паўзун з доўгім звілістым целам, без схільнасці. || незак. зшходзіць, -джу, -дзіш,
чаго-н. на каго-, што-н. 3. быка на індыка ног, звычайна з ядавітымі зубамі. Ядавітая з. -дзіць; наз. знаходжднне, -я, н. (паводле 1
(прымаўка). 2
Грымучая з. || памянш. змейка, -і, ДМ -йцы, знач.).
змянАць гл. змяніць.
ЗНАЙСЦІСЯ,
знайдуся,
знойдзешся,
мн. -і, змеек, ж. || прым. змшш, -ая, -ае. 3.
знойдзецца; знайшоўся, -шлася, -лося;
ЗМЯРЗАННЕ, ЗМЯРЗАЦЦА гл. змерзнуц- яд.
знайдзіся;
зак.
1.
Выявііша,
адшукацца.
ца.
ЗНАВЕЦ, знаўца i ЗНАЎЦА, -ы, мн. -ы,
ЗМЯРКАННЕ, -я, н. 1. Наступленне -аў, м. Чалавек, які валодае вялікімі ведамі ў Пража знайшлася. Ахвотнікаў ехаць не знайшлося. 2. He разгубіўшыся, выйсці з цяжкага
змроку, цемнаты. Лд світання да змяркання. 2. якой-н. галіне.
Прыцемкі паміж заходам сонца i наступлен3-НАД, прыназ. з Р. Ужыв. пры абазна- становішча. He знайшоўся адразу, што адказаць. | незак. знаходзіцца, -ходжуся, -хонем ночы. 3. ахінула ўсё навокал.
чэнні прадмета ці месца, зверху або з верхняй дзішся,
-ходзіцца.
ЗМЯРКАЦЦА, -ЦЬ гл. змеркнуцца, -ш».
часткі якога накіравана дзеянне. 3-над ПрыЗНАК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Метка, прадмет,
ЗМЯРТВЛЙЦЬ гл. змярцвіць.
пяці даносілася песня.
ЗМЯРЦВЁЛЫ, -ая, -аег 1. Які страціў адЗНАДВОРКУ, прысл. Са знешняга, надво- якім абазначаецца, выражаецца што-н. Знакі
адрознення (умоўныя абазначэнні на форменчувальнасць, стаў мёртвым (пра клеткі, тканкі рнага боку. Замкнуць дзверы з.
i пад.). Змярцвелыя тканкі. || наз. змярЗНАДВОРНЫ, -ая, -ае. Вонкавы, знешні. ным адзенні, якія паказваюць род войск,
званне i пад.). Знакі ўзнагароды (пра ордэны,
теласць, -і, ж. 2. перан. Нерухомы, застылы, 3. выгляд.
i
медалі). Грашовы з. (крэдытны білет). 3. папазбаўлены жыцця. 3. твар.
ЗНАЁМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў, м. штовай аплаты (марка). 2. Знешняе сведчанЗМЯРЦВЁЦЬ гл. мярцвець.
(разм.). Знаёмы чалавек. Сустрэць старога не, прымета чаго-н. Знакі ўвагі. Нядобры з.
ЗМЯРЦВІЦЬ, -ртвлю, -рцв'іш, -рцвшь; знаёмца.
Маўчанне — з. згоды. 3. Жэст, рух, якім
-рцв'ім, змерцвіце, -рцвяць; -ртвлёны; зак.,
ЗНАЁМШДА, -млюся, -мішся, -міцца; нешто. Зрабшь неадчувальным, безжыццёвым. зак. 1. з кім. Уступіць у знаёмства з кім-н. 3. сігналізуюць, паведамляюць што-н. Падаць з.
3. нерв. 3. тканку. || незак. змяртвляць, -яю, з новымі вучнямі. 2. з чым. Атрымліваць, галавой. 0 Пад зшжам чаго (высок.) — кіруючыся якой-н. ідэяй, якім-н. імкненнем. Пад
-яеш, -яс.
збіраць звесткі пра што-н. 3. з горадам. || зак. знакам барацьбы за мір. У зшж чаго — як
ЗМЯСІЦЬ гл. мясіць.
азнаёміцці, -млюся, -мішся, -мііша (да 2 сведчанне, доказ чаго-н., выяўляючы, пакаЗМЯСГОЎНЫ, -ая, -ас. 3 багатым зме- знач.) i пазнжёміцці, -млюся, -мішся, -міцца; зваючы што-н. У знак памяці. У знак пратэстам (у 1 знач.), з вялікім унутраным сэнсам, наз. азяжямленне, -я, н. (паводле 2 знач.) / сту. || прым. знажші, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.;
значэннем. 3. даклад. Змястоўна (прысл.) вы- знаёмства, -а, н. 3 першага знаёмства (з пер- спец.). Знакавая сістэма (сістэма знакаў як
класці думкі. || наз. змястоўнасць, -і, ж.
шай сустрэчы).
сродак камунікацыі ў 2 знач.; спец.).
ЗМЯСЦІЦЦА,
змяшчуся,
змесцішся,
ЗНАЁМПЦ», -млю, -міш, -міць; незак.,
ЗНАКАМІТЫ, -ая, -ае. Шырока вядомы,
змесціцца; зак. Знайсці сабе дастаткова Me каго (што). 1. з кім. Рабіць знаёмым. 3. з ноdia; умясціцца ўсярэдзіне чаго-н. Tym столькі вым супрацоўнікам. 2. з чым. Даваць каму-н. славуты. 3. горад. \\ наз. знакамггасць, -і, ж.
ЗНАМЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Важны, зналюдзей не змесціцца. Рзчы змясціліся ў са- звесткі пра што-н. 3. з экспанатамі музея. \\
кваяж. || незак. змяшчацця, -аюся, -аешся, зак. азшёміць, -млю, -міш, -міць; -млены (да чны. Знамянальныя падзеі. Знамянальная дата.
-аецца.
2 знач.) / шзшіёміць, -млю, -міш, -міць; 2. У мовазнаўстве: які мае самастойнае знаЗМЯСЦІЦЬ, змяшчу, змесціш, змесціць; -млены. | наз. зшёмства, -а, н. (да 1 знач.) / чэнне; проціл. службовы. Знамянальныя часзмешчаны; зак. 1. каго-што. Умясціць у сабе. азшйшлешіе, -я, н. (да 2 знач.). Адбылося зна- ціны мовы. || наз. зшмяналышсць, -і, ж.
ЗНАНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Вядомы, слаКлуб не мог з. усіх прысутных. 2. каго-што. ёмства. Азнаямленне з новым заданнем.
Знайсці месца для каго-, чаго-н., умясціць
ЗНАЁМСГВА, -а, н. 1. гл. знаёміцца, -ць. вуты. 3. ў рэспубліцы чалавек. 2. Знаёмы, паунутр чаго-н. 3. усе рзчы ў шафу. 3. каго-што. 2. з кім i паміж кім. Адносіны паміж людзьмі, знаны ў мінулым. Знаныя дарогі. || наз.
Даць памяшканне для жылля, месца каму-, якія ведаюць адзін аднаго. Завесці з. Парваць зшшісць, -і, ж. (да 1 знач.).
3HAPÓK, прысл. 3 якой-н. мэтай, з пэўчаму-н. 3. прыезджых у гасцініцу. 3. трусоў у 3. Набыць што-н. na знаёмству. 3. Круг знаёклеткі. 4. каго-што. Аддаць куды-н. для мых (разм.)- Мець вялікае з. 4. з чым. Набьш- нымі намерамі. 3. папярэдзіў. Як з. (нібы наякой-н. мэты. 3. хворага ў бальніцу. 3. грошы ў цё ведаў, звестак пра што-н., азнаямленне з зло).
ашчадны банк. 5. што. Надрукаваць, алубліка- чым-н. 3. з культурай народа.
ЗНАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., зносіцца;
ваць. 3. аб'яву ў газеце. 6. каго (што).
ЗНАЁМЫ, -ая, -ае. 1. каму. Такі, пра зак. Стаць непрыгодным ад доўгай носкі ці
Звольніць з пасады (разм.). 3. загадчыка. || не- якога ведалі раней, вядомы. Знаёмая мелодыя. работы. Боты знасіліся. Поршні знасіліся. Арзак. змяшчаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. змя- 2. з чым. Які зведаў, выпрабаваў што-н. Чала- ганізм знасіўся (перан.: дачасна састарыўся,
ютэнне, -я, н.
век, з. з тутэйшымі парадкамі. 3. Які зна- аслабеў). || незак. зяошвацца, -аецца. || наз.
ЗМЯТАЦЬ гл. змесці.
ходзіцца ў энаёмстве (у 1 знач.) з кім-н., знос, -у, м. i зношвашіе, -я, н. Знос аўта1
ЗМЙЦЦА 2/і. мяцца .
асабіста вядомы. 3. чалавек. Добры з. (наз.). пакрышак. Няма зносу чаму-н. або не ведае
зносу што-н. (доўга не зношваецца; разм.).
ЗМЯЦЬ, самну, самнеш, самне; самнём,
Спаткаць знаёмага (наз.).
самняце, самнуць; самш; змяты; зак. 1. гл.
ЗНАЙСЦІ, знайду, знойдзеш, знойдзе; Працаваць на знос (перан.). Зношванне армяць. 2. перан., каго (што). Моцным знайшоў, -шла, -ло; знайдз'і; знойдзены; зак. ганізма (перан.).
націскам парушыць баявыя парадкі ворага, 1. каго-што. Заўважыўшы, узяш»; выявіць у
ЗНАСІЦЬ1, знашу, зносіш, зносіць;
зламаць супраціўленне, прымусіць уцякаш». 3. выніку пошукаў, назіранняў, роздумаў i пад. зношаны; зак., што. Доўгай носкай зрабіць
варожыя войскі. || незак. змінаць, -аю, -аеш, 3. грыб. 3. грошы на дарозе. 3. згубленую рэч. 3.непрыгодным. 3. сукенку. 0 He знасіць пшавы
-ае.
выхад з цяжкага становішча. 3. новы спосаб каму (разм.) — не мінуць пакарання, не ўца-
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лець, загінуць з-за сваёй неасцярожнасці, заўтра. || зак. тзначыць, -чу, -чыш, -чыць;
свавольства i пад. || незак. звошваць, -аю, -чаны.
-аеш, -ае; наз. звошванне, -я, н.
ЗНАЧЫЦЬ2, -чу, -чыш, -чыць; незак.,
ЗНАСІЦЬ2, знашу, зносіш, зносіць; што. Мець які-н. сэнс, важнасць, каштоўзношаны; зак., каго-што. Занесці куды-н. i насць, выражаць што-н. Яго абяцанні мала
прынесці назад. 3. дзіця да ўрана.
значаць. НЫога не значыць. Адчуваю сябе цу- вязь з кім-, чьш-н., звязацца. 3. na пошце. ||
зношуся, зносішся, зносіцца.
ЗНАТНАСЦЬ, -і, ж. (уст.). Прыналеж- доўна — вось што значыць добра адгшчыць. незак. зяосіціЦр
ЗНЁСГЦСЯ2^ гл. несціся2.
ЗНАЧЗННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Сэнс, тое,
насць да знаці, становішча знатнага (у 2
ЗНЕШНЕГАНДЛЁВЫ, -ая, -ае. Які мае
што дадзены прадмет (слова, знак, жэст) абазнач.) чалавека.
ЗНАТНЫ, -ая, -ае. 1. Вядомы, славуты. значае. Прамое i пераноснае з. слова. 2. Ва- адносіны да знешняга гандлю. ЗнешнегандлёЗнатныя людзі краіны. 3. пчаляр. 2. Які нале- жнасць, значнасць, роля. Пстарычнае з. Гэ- выя сувязі.
ЗНЕПШЕПАЛГГЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае
тай сустрэчы надаецца вялікае з.
жыць да знаці (уст.). 3. род.
адносіны да знешняй палітыкі 3. курс.
ЗНЕБЫВАЦЦА гл. знябыцца.
3HATÓK, -таха, мн. -таю, -такоў, м. Той,
ЗНЁШНІ, -яя, -яе. 1. Які знаходзіцца звоЗНЕВАЖАЛЬШК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
хто валодае вялікімі ведамі ў чым-н., тонкім
хто зняважыў, зневажае каго-н. ] ж. зле- нку, за межамі чаго-н. 3. выгляд. Знешняе асяразуменнем чаго-н.
роддзе. 2. Які праяўляецца толькі з вонкавага
важальшца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЗНАЎЦА гл. знавец.
ЗНЕВАЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Поўны знявагі, боку i не адпавядае ўнутранаму стану. 3. спаЗНАХАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Лекар-самавукой. Знешне (прысл.) ён быў задаволены. 3. печка, які карыстаецца ўласнымі спосабамі ля- зняважлівьг Зневажальныя адносіны. 3. тон. || ран. Павярхоўны, пазбаўлены глыбіні, унучэння: замовамі, іравамі i пад. || ж. зшхарка,
зместу. 3. бляск. 4. Які адносііша да
ЗНЕВАЖАННЕ, 'ЗНЕВАЖАЦЬ гл. знява- транага
-i, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. знахарскі,
зносін з замежнымі дзяржавамі. Знешняя
жыць.
-ая, -ае.
палітыка. 3. гандаль.
ЗНЕЛЮБІЦЬ,
знелюблю,
знялюбіш,
ЗНАХАРСГВА, -а, н. Занятак знахара. ЗайЗНІЗЕЦЦА, зніжуся, знізішся, зшзіцца;
знялюбіць; зак., каго (што) (разм.). Адчуць зак. 1. Спусціцца ніжэй. Сонца знізілася. 2. (7
мацца знахарствам.
непрыхільнасць, непрыязнасць да каго-, / 2 ас. не ўжыв.), перан. Стаць ніжэйшым (па
ЗНАХОДЖАННЕ гл. знайсці, знаходзіцца.
ЗНАХОДЗІЦЦА, -ходжуся, -ходзішся, чаго-н., неўзлюбіць. Адразу з. каго-н.
ступені, велічыні, інтэнсіўнасці i пад.). Цэны
ЗНЕМАГЧЬІ, знемаіу, зняможаш; зня- знізіліся. Аўтарытэт знізіўся. || незак.
-ходзіцца; незак. 1. гл. знайсціся. 2. Быць,
змяшчацца, мсцца дзе-н. Школа знаходзілася можа; знямог, знемагла, -ло; знемажы, зак. зніжжцця, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
на другім канцы вёскі. || наз. зшходжанне, -я, Страціць сілы, аслабець, дайсці да знямогі. 3. зшжэвне, -я, н. Самалёт пайшоў на з. (пачаў
ад доўгай дарогі. 3. ад смагі. || незак. зве- зніжацца ў 1 знач.)н. (да 2 знач.).
мжгаць, -аю, -асш, -ае.
ЗНАХОДЗІЦЬ гл. знайсці.
ЗНІЗВЦЬ, зшжу, зкізіш, зтзіць; зніжаны;
ЗНЕМАГЧЬІСЯ, знемагуся, зшшожашся, зак., каго-што. 1. Апусціць ніжэй, зменшыць
ЗНАХОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дах, ж.
зняможацца;
знямогся,
знсмаглася,
-лося;
1. Знойдзеная рэч. Бюро знаходак (установа,
вышыню (напр., палёту) чаго-н. 3. самалёт.
якая вяртае згубленыя рэчы ix уладальнікам). знсмажыся; зак. Тос, што i знсмагчы. | незак. 2. перан. Зрабіць ніжэйшым (па ступені,
2. перан. Аб кім-, чым-н. набытым i вельмі знемагшрцц -аюся, -асшся, -аецца.
велічыні, інтэнсіўнасці i пад.). 3. сабекошт. 3.
ЗНЕМАЖ^ННЕ, -я, н. Стан поўнай сто- гштрабаванні. || незак. зніжаць, -аю, -аеш, -ас.
патрэбным. Творчыя знаходкі. Гэты спецымленасці, бяссілля. Стамляцца ад знемажэн- U наз. зшжэнне, -я, н.
яліст — з. для прадпрыемства.
ЗНАХОДЛІВЫ, -ая, -ае. Здагадлівы, ня.
ЗНІЗУ, прысл. 1. 3 ніжняга боку, унізе.
ЗНЕНАВІДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак., Хлеб падгарэў з. 3. даверху. Глядзець з. ўверх на
дасціпны, які лёгка знаходзіць выйсце з цяжкага сгановішча. 3. чалавек. || наз. каго-што. Адчуць нянавісць да каго-, чаго-н. каго-н. (таксама перан.: адносіцца да каго-н. з
Зненавідзеў яго назаўсёды. 3. аднастайную ра- глыбокай павагай). 2. перан. 3 боку шырокіх
зніходлівасць, -і, ж.
мас народа, працоўных. Рух пачаўся з. КрыЗНАЦЦА, знаюся, знаешся, знаецца; не- боту.
ЗНЕНАВІДНЫ, -ая, -ае (разм.). Ненаві- тыка з.
зак. (разм.). 1. з кім-чым. Падірымліваць знаёмства, мець сувязі з кім-, чым-н. 3 такім ся- сны. Сяляне гадамі адпрацоўвалі зненавідную
ЗШКЛЫ, -ая, -ае. Які знік, перастаў існабрам я i з. не хачу. 2. на чым. Добра ведаць паншчыну. || наз. знешшднасцц -і, ж.
ваць, стаў нябачным. 3. страх.
ЗНЕПРЫТОМНЕЦЬ, -ею, -есш, -се; зак.
якую-н. справу. 3. на пчалярстве.
ЗНІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; знік, -кла; -ні;
ЗНАЦЬ1, знаю, знаеш, знае; незак. 1. Toe, Страціць прытомнасць. Раптам знепрытомнеў зак. Перастаць існавадь, праласці, схавацца.
пасажыр.
Туман знік. 3. у натоўпе. || незак. зшжжць, -аю,
што i ведаць (у 1, 2, 3, 4 i 5 знач.). 2. інф. у
ЗНЕРВАВАНЫ, -ая, -ае. Даведзены да -аеш, -ас. || наз. зшжненне, -я, н.
знач. вык. Відаць, можна заўважыць (уст.). 3.
нервознага
стану,
нервовы.
3.
чалавек.
||
наз.
па слядах, што mym прайшоў воўк.
ЗШТАВАНЫ, -ая, -ае. Моцна звязаны,
з'яднаны дружбай. Знітаваная група. || наз.
ЗНАЦЬ2, -і, ж. Вышэйшы слой прывілея- знервшш&сць, -і, ж.
ЗНЕРВАВАЦЦА,
-рвуюся,
-рвуешся,
-рвузнітав&насць, -і, ж.
ванага кдаса ў буржуазна-дваранскім ірамадецца; -рвуйся; зак. Стаць вельмі нервозным.
стве.
ЗШТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца;
ЗНЕРВАВАЦЬ,
-рвую,
-рвуеш,
-рвуе;
-туйся; зак. 1. гл. нітавацца. 2. перан. ЗлучыцЗНАЧКІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Ча-рвуй;
-рваваны;
зак.,
каго.
Давесці
да
нервоца, з'яднацца. Ix лёсы моцна знітаваліся. || наз.
лавек, які мае значок як сведчанне пра
звггавашіе, -я, н.
кваліфікацыю, ныкананне якіх-н. нарматы- знага стану. 3. каго-н. прыдзіркамі.
ЗНЕРУХОМЕЦЬ, -ею, -есш, -ес; зак.
ЗШТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваў. || ж. значпсткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
Стаць нерухомым.
ваны; зак. 1. гл. нітаваць. 2. што. Пераплесці,
| прым. значнсцкі, -ая, -ае.
ЗНАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Вялікі памерам,
ЗНЕСЛАЎЛЁННЕ,
ЗНЕСЛАЎЛЙЦЦА, злучыць чым-н. 3. правады. 3. перан., кагошто. Аб'яднаць, згуртаваць. 3. брыгаду. || некалькасцю, сілай. Значныя страты. У значнай -ЦЬ гл. зняславіцца, зняславіць.
1
ступені. Значна (прысл.) больш. 2. Які мае
ЗНЁСІЦ , знясу, знясеш, знясе; знясём, зак. знітоўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. знітоўванне,
-я, н. || наз. знітаванне, -я, н. (да 2 знач.).
вялікае значэнне, важны. Значныя падзеі. 3. знесяце, знясуць; знёс, знесла; знясі;
чалавек. || наз. зшчшсць, -і, ж.
ЗНІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. Пазнесены; зак. 1. каго-што. Несучы, даставіць,
3HA4ÓK, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. 1. спусцідь уніз. 3. слоікі з варэннем у склеп. 2. даючая зорка. На небе прамільгнула з.
ЗНІШЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. кагоПласцінка, кружок i пад. з якім-н. адбіткам, каго-што. 3 сілай скінуць, зрушыць з чаго-н.,
які носіцца на грудзях як упрыгожанне, па- адкуль-н. Мост знесла (безас.) вадой. Ураган што. Той, хто знішчае каго-, што-н. 3. грызузнёс
дах.
3.
што.
Разбурыць,
разабраўшы,
ноў. 2. Баявы самалёт для знішчэння авіяцыі
мятны знак ці знак прыналежнасці да
якой-н. арганізацыі. Памятны з. Універсітэцкі зняць з паверхні. 3. старую хату. 4. што. праціўніка. 3. Лётчык знішчальнай авіяцыі.
Toe,
што
i
зняць
(у
4
знач.).
5.
каго-што.
3. 2. Умоўная паметка на чым-н. Паставіць
ЗНІШЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Вялікай разПрынесці з розных месц у адно (многае, буральнай сілы; які вядзецца з мэтай разбузначкі на палях кнігі.
многіх).
3.
каменне
ў
кучу.
6.
што.
АдыхоЗНАЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; нерэння, знішчэння. Адкрыць з. агонь na ворагу.
зак., кім-чым, як хто-што або ў якасці каго- дзячы, узяць з сабой, украсці. 3. чужую кнігу. Знішчальная вайна. 2. Прызначаны для
7.
перан.
што.
Сцярпець,
перанесці.
Моўчкі
з.
чаго (афіц.). Быць запісаным дзе-н., лічыцца,
знішчэння караблёў i авіяцыі праціўніка, для
называцца. 3. ў спісе. Ён у нас значыцца ў крыўду. || незак. зносіць, зношу, зносіш, барацьбы з дыверсантамі i пад. Знішчальная
зносіць.
||
наз.
знос,
-у,
м.
(да
3
знач.).
Стары
якасці кансультанта (або ях кансультант).
авіяцыя. 3. батальён. 3. перан. Рэзкі, бязлітасны, які выяўляе пагарду, нянавісць.
ЗНАЧЫЦЬ1, -чу, -чьші, -чыць; -чаны; не- дом ідзе на 2з.
2
ЗНЕСЦІ гд. несці .
Знішчальная крытыка. 3. позірк. || наз.
зак., каго-што. 1. Памячаць, ставячы знак,
1
метку i пад. 3. старонкі. 2. (7 i 2 ас. не
ЗНЁСЦІСЯ , знясуся, знясешся, знясецца; зшшчалыасць, -і, ж.
ўжыв.). Вызначаць, указваць сабой шлях, да- знясёмся, знесяцеся, знясуцца; знёсся,
ЗНІШЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыцца;
рогу i пад. Перадавыя ідэі значаць нам дарогу ў знеслася; знясіся; зак. (разм.)- Устанавіць су- зак. Спыніць сваё існаванне, ліквідавацца,
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ЗНЯВЁЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; работы. 3. з забеспячэння. 3. з уліку. б. што.
зак., каго (што). Нанесці каму-н. значныя Спыніць дзеянне чаго-н., адмяніць, адмовіцфізічныя пашкоджанні. 3. у бойцы. | незак. ца ад чаго-н. 3. сваю прапанову. 3. забарону. 3.
судзімасць. 7. што. Выключыць, устараніць. 3.
знявсчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗНЯВОЛЕННЕ, -я, н. 1. гл. зняволіць. 2. што-н. з абаранэння. 3. з продажу. 8. што.
знікнуць. || незак. зшппацца, -аецца. || наз. Стан таго, хто пазбаўлены волі, знаходжанне Устараніць, пераадолеўшы, вырашыўшы. 3.
ў турме, ссылцы. Турзмнае з. Быць у зняво- спрэчнае пытанне. 9. што. Дакладна аднавіць,
ЗНІШЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; ленні.
скапіраваць, пераносячы на што-н. 3. мерку
зак., каго-што. 1. Спыніць існаванне каго-,
ЗНЯВОЛЕНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Чала- нагі. 3. копію з дакумента. 3. план мясцовасці.
чаго-н., ліквідавадь. 3. прусакоў. 3. недахопы. век, пазбаўлены волі, які знаходзіцца ў турме. 10. каго-што. Адлюстраваць на фота- ці кіна2. Разграміць. 3. варожыя ўмацаванні. || незак.|| ж. зняволешйі, -ай, мн. -ыя, -ых.
плёнцы. 3. кінафільм. 11. што. Атрымадь
зшшчаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. зншпэнне, -я,
ЗНЯВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; шляхам апытання (спец.). 3. паказанні з
н.
зак., каго (што). Пазбавіць волі, узяць пад каго-н. \1. што. Узяць у наймы. 3. пакой. \\
ЗНОС1 гл. знесці1.
арышт. 3. злачынцаў. || незак. зіппіольмць, незак. знімаць, -аю, -аеш, -ае / здымяць, -аю,
ЗНОС2 гл. знасіцца.
-аеш, -ае. )| наз. зняцце, -я, н. (да 1 знач.;
-аю, -аеш, -ае. || наз. зшгаоленне, -я, н.
3HÓCAK, -ска, мн. -скі, -скаў, м. МаленьЗНЯМЁЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i анямелы. спец.) / здымкл, -і, ДМ -мцы, ж. (да 9 i 10
кае, звычайна апошняе, курынае яйцо.
знач.; спец.).
|| наз. знямеласць, -і, ж.
ЗНОСШЫ, -сін. 1. Узаемная дзелавая суЗНЯЧ^ЎКУ, прысл. (разм.). 1. Знянацку,
ЗНЯМЁЦЬ гл. нямець.
вязь на дзяржаўным узроўні. 3. з замежнымі
неспадзявана, ралтоўна. Рашэнне ўзнікла з. 2.
дзяржавамі. Гандлёвыя з. Дыпламатычныя з. 2.ЗНЯМОГА, -і, ДМ -мбзе, м. Стан крайняй Выпадкова, незнарок. 3. разліў чарніла.
Сродкі перамяшчэння, сувязі. Шляхі зносін. стомленасці, бяссілля. Зваліцца з ног ad зняЗОА... (а таксама заж...). Першая частка
Чыгуначныя з. Паветраныя з. 3. Сувязь з кім-,могі.
складаных слоў са знач.: 1) які мае адносіны
чым-н. Партызаны мелі шырокія магчымасці ЗНЯМОЖАНЫ, -ая, -ае. Даведзены да да заалогіі, напр. зоакабінет, зоафакультэт;
знямогі; знясілены; які выражае знямогу. 3.
зносін з насельніцтвам.
чалавек. 3. твар. || наз. зшшожанасць, -і, ж. 2) які мае адносіны да жывёл, напр. зоаінжыЗНОСІЦЦА, -ЦЬ гл. знесціся1, знесці1.
ЗНЯНАЦКУ, прысл. Раптоўна, нечакана. 3. нер, зоамагазін, зоапаталогія, зоапланктон;
3HÓCKA, -і, ДМ -сцы, мн. -і, -сак, ж. Да«зоа...» пішацца, калі націск у другой частцы
датковы тэкст, які змяшчаецца ў самым нізе напасці на варту.
ЗНЯПРАУДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак. слова падае не на першы склад.
старонкі, асобна ад асноўнага. Вынесці заўвагу
ЗОАГЕАГРАФІЯ, -І, Ж. Навука пра геагра(разм.). Абвергнуць, даказаць непраўдзівасць
ў зноску.
фічнае распаўсюджанне жывёл. || прым. зоаЗНОЎ, прысл. Яшчэ раз; да таго ж. 3. пай- чаго-н. Ён імкнуўся з. распаўсюджаныя чуткі.геагряфічны, -ая, -ае.
шоў дождж. Вы з. mym строіце падкопы? 0 ЗНЯСІЛЕННЕ, -я, н. 1. гл. знясіліцца, -ць.
3ÓJIAK, -лку, м. Пачатак світання. Устаць
Звоў жа i зноў-тажі (разм.) — да таго ж, у да- 2. Стан крайняй стомленасці, поўнай страты
на золку.
датак. Вакол крам ды зноў к нам (прымаўка; сіл. Падаць ад знясілення.
3ÓJIATA, -а, М -лаце, н. 1. Высакародны
ЗНЯСІЛЕНЫ, -ая, -ае. Крайне стомлены,
разм.) — вярнуцца ні з чым.
ЗНОШАНЫ, -ая, -ае. Непрыгодны ад доў- абяссілены, які сведчыць пра знясіленне. 3. метал жоўтага колеру, які ўжыв. як мера каштоўнасцей i ў каштоўных вырабах. Чыстае
гага ўжывання. Зношаныя боты. 3. матор. 3.арганізм. || наз. знясіпенжсць, -і, ж.
ЗНЯСІЛЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стаць 3. He ўсё з., што блішчыць (прыказка). Чырвоарганізм (перан.)- || наз. зноішшасць, -і, ж.
ЗНОШВАЛЬНАСЦЬ, -і, ж. (спец). Страта бяссільным, аслабець, знемагчы. Стары зусім нае з. Чорнае з. (пра нафту). Белае з. (пра бавоўну). 2. зб. Манеты або вырабы з гэтага меякасцей, псаванне чаго-н. пры выкарыстанні. знясілеў.
ЗНЯСІЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак. талу. Купіць рэн за з. Хадзіць у золаце. Завая3. дэталей.
1. Зрабіцца слабым, бяссільным. 3. ад цяжкай ваць з. на алімпіядзе (залаты медаль; разм.). 3.
ЗНОШВАННЕ гл. знасіцца, знасіць1.
працы. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Спустошыцца Пазалочаныя шаўковыя ніткі. Шыць залатам.
ЗНОШВАЦЦА гл. знасіцца.
(пра глебу). Зямля знясілілася. || незак. 4. перан. Пра таго (тое), што вылучаецца доЗНОШВАЦЬ гл. знасіш»1.
брай якасцю, вартасцю (ужыв. таксама як
ЗНУДЗЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.). знясільвжцці, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. ласк.
зварот). Чалавек ён — з.! 3. ты маё! ||
знясіленне, -я, н.
Toe, што i знудзіцца.
ЗНЯСІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак., памянш.-лоск. золаткі, -а, н. (да 4 знач.) /
ЗНУДЗІЦЦА, -нуджуся, -нудзішся, -нудзііша; зак., na кім-ным. Сумуючы па кім-, каго (што). Зрабіць бяссільным, аслабіць. золатца, -а, н. (да 4 знач.). || прым. залапі,
Хвароба яго знясіліла. || незак. знясільваць, -аю,-ая, -ое (да 1 i 3 знач.). 3. пясок. 3. запас. 3.
чым-н., змучыцца, стаміцца. 3. na родных.
прызёр (хто атрымаў залаты медаль). Залатыя
ЗНЎДЗЕЦЬ, -дзіць; безас; зак. (разм.). -аеш, -ае. | наз. знясіленне, -я, н.
ЗНЯСЛАВІЦЦА, -слаўлюся, -славішся, горы абяцаць каму-н. (абяцаць вялікія даЗрабіцца блага, званітаваць.
ЗНУТРЬІ, прысл. 3 унутранага боку. -славіцца; зак. Зняславіць, зганьбіць сябе. I броты, багацце).
ЗОЛАТА... (а таксама залатж...). Першая
трэба ж гэтак з. || незак. звеслжўляцца,
Зачыніць дзверы з. на завалу.
частка складаных слоў, якая адпавядае па
ЗНЮХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. -яюся, -яешся, -яецца.
ЗНЯСЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лавіш, -лавіць; значэнню: 1) слову золата, напр. залатазда1. Пазнаць адзін аднаго па нюху. Сабакі знюхаліся. 2. перан., з кім. Уступіць у тайную -лаўлены; зак., каго-што. Зганьбіць, ачарніць быча, золаташукальнік; 2) слову залаты, напр.
змову, блізкія адносіны (разм. неадабр).
каго-н. 3. сумленнага чалавека. || незак. зне- залатавалосы, золатагаловы.
ЗОЛАТАПРАМЫСЛОВАСЦЬ, -і, ж. ГаЗНЯБЬІТЫ, -ая, -ае (разм.). Змораны, слаўляць, -яю, -яеш, -яе; наз. знеслаўленне,
ліна горнай прамысловасці, якая занята
змучаны. 3. ад доўгай хады.
-я, н. \\наз. зняслаўленве, -я, н.
ЗНЯЦЦА, знімуся, зшмешся, зншецца; здабычай золата. || прым. золжтапржмысловы,
ЗНЯБЬІЦЦА, -будуся, -будзешся, -будзецца; -быўся, знебылася, -лося; -будзься; зак. зняўся, знялася, -лося; зніміся; зак. 1. ( 7 / 2 -ая, -ае.
ЗОЛАТАПРАМЫСЛОВЕЦ, -лоўца, мн.
(разм.). Змарьпша, змучыцца. 3. за доўгую да- ас. не ўжыв.). Аддзяліцца, адмацавацца ад
рогу. || незак. знебывацца, -аюся, -аешся, чаго-н. Века лёгка знялося з дзежкі. 2. Кра- -лоўцы, -лоўцаў, м. 1. Работнік золатапрамы-аецца.
нуцца з месца, адправіцца ў дарогу. 3. з словасці. 2. Уладальнік залатых прыіскаў.
ЗНЯВАГА, -і, ДМ -вазе, ж. 1. гл. знява- якара. Воінская насць знялася. 3. Сфатаграфа- ЗОЛАТАШУКАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
жьшь. 2. Toe, што можа зняважьгць, абра- вацца, a таксама сыграць ролю ў кінафільме. Чалавек, які займаецца адшукваннем i pacзлівы ўчынак, слова. Нанесці каму-н. знявагу. 3. на фоне мора. 3. ў кінафільме. O Зняцц» з працоўкай залатых радовішчаў, россыпаў. ||
Пакараць каго-н. за знявагу.
уліжу — перастаць быць на ўліку дзе-н. || не- прым. золаташукальпШ, -ая, -ае.
ЗОЛЮ, -ая, -ае. Сыры, пранізліва халодны
ЗНЯВАЖЛІВЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў зак. зшмацця, -аюся, -аешся, -аецца.
сабе знявагу. 3. позірк. || наз. зшпажлів&сць,
ЗНЯЦЬ, зніму, знімеш, зн'іме; зняў, зняла, (пра надвор'е, вецер, дождж). 3. вецер. || наз.
-і, ж.
-ло; знімі; зняты; зак. 1. каго-што. Дастаць, золшсць, -і, ж.
ЗОЛЬ, -і, ж. Сырое, пранізлівае халоднае
ЗНЯВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; узяць, прыняць тое, што знаходзіцца зверху,
зак., каго-што. Зняславіць, прынізіць, на паверхні ці дзе-н. замацаванае. 3. паліто з надвор'е.
абразіць. 3. сваімі паводзінамі. 3. ные-н. па- вешалкі. 3. каструлю з агню. 3. вяршкі з ма- 3ÓHA, -ы, мн. -ы, зон, ж. Поле, паласа,
чуцці. \\незак. зневажаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. лака. 3. ураджай (сабраць). 2. Пра апранутае прастора паміж якімі-н. межамі, дзвюма
зяеважанне, -я, н. i знявага, -і, ДМ -вазе, ж.
адзенне: раздзяваючыся ці раздзяваючы лініямі ці ўздоўж якой-н. лініі, a таксама наЗНЯВЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыіша; каго-н., вызваліцца ад чаго-н. 3. шапку. 3. огул пэўная тэрыторыя, вобласць, што харазак. Страціць веру, давер'е. 3. ў сябрах. || не- боты. 3. каго-што. Выдаліць, прымусіць ктарызуецца якой-н. агульнай прыметай. Пазак. знявервацці, -аюся, -аешся, -аецца.
пакінуць месца, пост. 3. ахову (адмяніць). 3. гранічная з. Прыгарадная з. Бяз'ядзерная з. 3.
ЗНЯВЕЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чьпша; варожага вартавога (забіць, звязаць). 4. што. тундры. 3. адпачынку. || прым. зошоі, -я, -ае /
зак. f Знявечыць сябе, пакалечьшь. || незак. Зрэзаць, ссячы. 3. галаеу шабляй. 5. каго-што. заналыш, -ая, -ае. Зонны тарыф. Занальная
знявечжацца, -аюся, -аешся, -аецца.
Пазбавіць чаго-н., вызваліць ад чаго-н. 3. з доследная станцыя.
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ЗОНД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Назва расліннасцю. Сцежкі пырнікам зраслі. 2. Вырозных інструментаў i прыбораў у выглядзе расці, урадзіць. Жыта зрасло, як сцяна.
стрыжня, трубкі, якія ўжыв. для даследавання
ЗРАСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цецца;
ўнутранай поласці арганізма, глебы i пад. 2. зросся, зраслася, -лося; зак. 1. Злучыцца,
Паветраны шар з самапісным прыборам для утвараючы адно цэлае ў працэсе росту, зажыметэаралагічных назіранняў.
вання. Зламаная косць зраслася. Арэхі зрасліся. ЗРУХ, -у, м. 1. гл. зрушыцца, -ць. 2. перан.
3ÓPEA, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1. 2. перан. Зблізіцца, зжыцца. Ён зросся з вяско- Прыметнае, значнае паляпшэнне, змяненне ў
Нябеснае цела, якое можна бачыць простым вым жыццём. || незак. эрастацца, -аецца. | наз. стане, развіцці чаго-н. 3. у рабоце. Пазітыўныя зрухі ў жыцці краіны. 3. Гарызантальныя
вокам у форме ззяючай кропкі на начным зрашчэнве, -я, н. i зрастанне, -я, н.
небе. Палярная з. 3. першай веліныні (таксама ЗРАСЦІЦЬ, зрашчу, зросціш, зросціць; змяшчэнні геалагічнага слоя. 3. зямной кары.
ЗРЎЧНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якім лёгка ці
перан.: пра выдатнага дзеяча мастацтва, на- зрошчаны; зак., што. 1. Лечачы, даць магчывукі). Узыходзячая з. (таксама перан. пра ча- масць зрасціся. 3. зламаную косць. 2. Злучыць прыемна карыстацца. Зручнае крэсла. Мне
лавека: новая славутасць). Зорак з неба не ха- вельмі шчыльна, эвязаць (спец.). 3. канцы ка- mym зручна (безас. у знач. вык.). Зручна
пае (перан.: пра звычайнага, нічым не пры- ната. || незак. зроптваць, -аю, -аеш, -ае; наз. (прысл.) усесціся. 2. Падыходзячы, такі, які
патрэбен. 3. выпадак. || наз. зручшсць, -і, ж.
метнага чалавека). Верыць у сваю зорку (пе- зрошчвінне, -я, н.
ЗРЎШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыіша;
ран.: у свой лёс). 2. перан. Пра дзеяча
ЗРАЎНАВАЦЦА, -нуюся, -нуешся, -нуецмастаіггва, навукі, спартсмена. 3. Фігура, a ца; -нуйся; зак. 1. Стаць роўным, гладкім, зак. Скрануцца, рухаючыся, перамясціцца. 3.
таксама прадмет з трохвугольнымі выступамі аднолькавым з кім-, чым-н. Курган асеў, зраў- з месца || незак. зрушвацця, -аюся, -аешся,
па акружнасці. Пяціканцовая з. Марская з. наваўся з зямлёй. 2. кім-чым. Рухаючыся, апы- -аецца. || наз. зрух, -у, м. i зрушэнне, -я, н.
ЗРЎШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны;
(жывёліна). || прым. зорны, -ая, -ае (да 1 i 3 нуцца побач, на адной лініі з кім-, чым-н.
знач.)- Зорная карта. Зорная ноч (з добра ба- Коннікі зраўнаваліся. 3. з кім-чым. Стаць роў- зак., каго-што. Скрануць, рухаючы, перачнымі зоркамі). 0 Зорная часінж для каго — ным каму-, чаму-н. у якіх-н.-адносінах; па- мясціць. 3. воз з месца. \\ незак. зрушваць, -аю,
момант найвышэйшага ўздыму, напружання i раўнацца. 3. з сябрамі ў вучобе. Хто з ім можа -аеш, -ае. || наз. зрух, -у, м. i зрушэнне, -я, н.
ЗРЫВАЦЦА гл. сарвацца.
выпрабавання сіл, вялікі поспсх, ірыумф.
3. ў гэтай справе. || незак. зраўноўвацца,
ЗРЫВАЦЬ1 гл. сарваць.
3ÓPKI, -ая, -ае. 1. Які мае востры зрок, -аюся, -аешся, -аецца.
2
ЗРЫВАЦЬ
гл. зрыць.
добра бачыць далёкія i дробныя прадметы.
ЗРАЎНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
ЗРЬІВІСТЫ, -ая, -ае. Пра голас, які зрыЗоркае вока. 2. перан. Праніклівы, пільны. -наваны; зак. 1. што. Зрабіць што-н. роўным,
Быць зоркім i пільным на варце. Ц наз. зоркжсць,
гладкім. 3. зямлю. 2. каго-што з кім-чым. Па- ваецца ад хвалявання, сіраху. || наз. зрыві-і, ж.
раўнаць што-н. з чым-н. 3. адно з другім. \\ He- стасць, -і, ж.
3-ПАД / (перад збегам зычных) 3-ПАДА, sax, зряйюўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗРЫГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
прыназ. з Р. 1. Абазначае накіраванасць дзеЗРАЎНЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; зак. -нуць; -ні; зрыгнуты; зак., што i без дап.
яння з яхога-н. месца, што знаходзіцца пад Toe, што i зраўнавацца.
(разм.). Вывергнуць частку нядаўна прьшятай
чым-н. Выбрацца з-пад снегу. 2. Абазначае
ЗРАЎНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак. ежы цераз рот. || незак. зрыгааць, -аю, -аеш,
накіраванасць дзеяння, паяўлення з якога-н. Toe, што i зраўнаваць.
-ае. || наз. зрыгванне, -я, н.
месца, што знаходзііша каля чаго-н. Прыехалі
ЗРЫЖШІЫ, -ая, -ае. Які зрыжэў, парыЗРАЧЬкСЯ, зракуся, зрачэшся, зрачэцца;
з-пад БаранавЫ. 3. Указвае на вызваленне ад зрачомся% зрачацеся, зракуцца; зрокся, зра- жзлы. 3. каўнер.
якога-н. становішча, стану i пад. Выйсці з-пад клася, -лося; зрачыся; зак., каго-чаго (разм.)
ЗРЫЖЭЦЬ гл. рыжэць.
агню. Уцячы з-пад варты. 4. Указвае на былое Адмовіцца, адрачыся ад каго-, чаго-н. 3. сваіх
ЗРЬІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
прызначэнне прадмета як ёмішча для чаго-н. слоў. 3. бацькоў. \\ незак. зракацдж, -аюся, -нься; зак. Нечакана, з шумам упасці,
Бутэлька з-пад малака.
-аешся, -аецца.
зваліцца. Гора зрынулася на чалавека (перан.).
ЗРАБІЦЦА. -ЦЬ гл. рабіцца, -ць.
ЗРАШЧ^ННЕ, -я, н. 1. гл. зрасціся. 2. Ме- || незак. зрышцца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗРАДсНІЦЦА, -нюся, -нішся, -шцца; -н'ім- сца, на якім адбылося злучэнне, зрастанне
ЗРЬІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; зрынь; -нуты;
ся, -ніцеся, -няцца; зак., з кім-чым. Зблізіцца, чаго-н. 3. косці пасля пералому. O Фразеа- зак., каго-што (разм.). 1. Скінуць, зваліць
пасябраваць, звыкнуцца. 3. з работай.
лагічше зржшчэшіе — устойлівы выраз, які уніз. Вецер зрынуў гняздо з дрэва. 2. перан.
ЗРАДНІЦЬ, -ню, -н'іш, -ніць; -н'ім, -ніце, складаецца з некалькіх слоў, што выражаюць Звергнуць, пазбавіць улады. 3. цара. || незак.
-няць; зроднены; зак., каго-што з кім-чым. адно паняцце.
зрышць, -аю, -аеш, -ае.
Зблізіць, зрабіць сябрамі, цесна звязаць. Ix
ЗРАШдЦІЦЬ, -эчу, -эціш, -эціць; -эць;
ЗРЫСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
зрадніла агульная справа.
-эчаны; зак., каго-што. Пакрыць скрозь -саваны; зак. 1. каго-што. Зрабіць копію
ЗРАЗАЦЦА, -ЦЬ гл. зрэзацца, -ць.
дзіркамі, зрабіць падобным на рэшата. 3. ку- якога-н. малюнка, узору i пад. 3. партрэт. 2.
лямі сцяну. || незак. зрашэчваць, -аю, -аеш, -ае. што. Пакрыць рысункамі ўсю паперу. 3. альЗРАЗУ, прысл. (разм.)- Toe, што i адразу.
ЗРОДУ, прысл. (разм.). 1. (звычайна з ад- бом. 3. што. Рысуючы, зрасходаваць (разм.).
ЗРАЗУМЕЛЫ, -ая, -ае. 1. Даступны разуменню. Зразумелае пытанне. Дакладчык даволі моўем). Ніколі, ні разу. 3. такой пшаніцы не 3. аловак. || незак. зрысоўваць, -ваю, -ваеш,
-вае. || наз. зрысоўванне, -я, н.
зразумела (прысл.) растлумачыў факты, па- бачыў. 2. Ад самага нараджэння. 3. глухі.
ЗРЫЎ гл. сарвацца, -ць.
дзеі. 2. Апраўданы, небеспадстаўны. Цалкам
ЗРОК, -у, м. Адно з пяці знешніх пачуцзразумелае пярэчанне. 3. зразумелд, пабочн. сл.цяў, органам якога з'яўляюцца вочы; здольЗРЬкЎЮ, -аў. Шматкі, кавалкі ад чаго-н.
Вядома, канечне. Я, з^азумела, згадзіўся на насць бачыць. Добры з. Сапсаваць з. Страціць падранага. Ад сарочкі засталіся з.
яго прагшноеу. 4. зразумела, безас. у знач. вык. з. || прым. зрокавы, -ая, -ае. 3. нерв. Зрокавая
ЗРЬІЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм. неЯсна. Усё зразумела. || наз. зрязумеласць, -і, ж. памяць.
адабр.). Той, хто зрывае якую-н. работу,
(да 1 знач.).
ЗРОСЛЫ, -ая, -ае. 1. Які зросся з чым-н. справу. || ж. зрыўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ЗРАЗУМЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -еты; зак., у адно цэлае. Зрослыя пялёсткі. Зрослыя арэхі. ЗРЫФМАВАЦЬ гл. рыфмаваць.
каго-што. Уясніць значэнне чаго-н., сэнс 2. Пакрыты расліннасцю, зарослы. Зрослая
ЗРЫЦЬ, зрыю, зрыеш, зрые; зрыты; зак.,
чыіх-н. слоў, учынкаў. 3. тлумачэнне настаў- густой травой пожня.
што. 1. Скападь, нарабіць ям, калдобін.
ніка. 3. ісціну. 3. сутнасць справы. 3. сваю
ЗРОШЧВАЦЬ гл. зрасціць.
Свінні зрылі выган. Поле, зрытае снарадамі. 2.
памылку. 3. адзін аднаго.
ЗРУБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Збудаванне з Рыішём, капаннем знішчыць. 3. узгорак. \\ неЗРАЗЫ, -аў, адз. зраза, -ы, ж. Мясныя Ka чатырохвугольных вянкоў бярвення. 3. хаты. зак. зрываць, -аю, -аеш, -ае.
inem з начынкай. 3. з рысам.
Калодзежны з. \\ прым. зрубавы, -ая, -ае.
ЗРЭАГАВАЦЬ гл. рэагаваць.
ЗРАКАЦЦА 2/і. зрачыся.
ЗРУБІЦЬ, зрублю, зрубіш, зрубіць;
ЗР^Б'Е, -я, н. Грубая кастрывая кудзеля,
ЗРАНІЦЬ, -НЮ, -НІШ, -НІЦЬ; -нены; зак., зрублены; зак., што. Пабудаваць з бярвёнаў. што аддзяляецца пры трапанні лёну, пянькі, a
каго-што. Нанесці каму-н. многа ран. 3. усё «3. хату.
таксама палатно з такой кудзелі i адзенне з
цеяа.
ЗРУДЗЁЛЫ, -ая, -ае. Які зрудзеў, пару- такога палатна. Ткаць з. Хадзіць у зрэб'і. \\
ЗРАНІЦЬ, зраню, зроніш, зроніць; дзелы. Зрудзелая газета.
прым. зрэбны, -ая, -ае. Зрэбныя ніткі. 3. мех.
зронены; зак., каго (разм.). Нарадзіць дзіця
ЗРУДЗЁЦЬ гл. рудзець.
ЗР^ДЖАНЫ, -ая, -ае. 3 недастатковай
мёртвым.
ЗРУЙНАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., гушчынёй усходаў, надта рэдкі. Зрэджаныя
ЗРАНКУ, прысл. 1. У пачатку дня, раніцай. -нуецца; зак. Разбурыцца, ператварыцца ў ру- ўсходы бульбы. || наз. зрэджанасць, -і, ж.
1 пайшоў дождж. 2. 3 пачатку дня, з раніцы. іны або знішчыцца. У вайну гаспадарка зруйЗРЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
3. на нагах.
навалася. || наз. зруйшшшне, -я, н.
зак., што. 1. Прарэдзіць, зрабіць радзейшым
ЗРАСХОДАВАЦЦА* -ЦЬ гл. расходавацца,
ЗРУЙНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; (пра пасевы, лес i пад.). 3. густыя ўсходы
-ць.
-наваны; зак., што. Разбурыць, ператварыць агуркоў. 2. Пасеяць оэдка, радзей, чым трэба.
ЗРАСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сце; зрос, зра- у руіны або знішчыць. || наз. зруйншнне, -я, 3. пасевы. || незак. зрэджваць, -аю, -аеш, -ае. ||
сла, -ло; зак. (разм.). 1. Зарасці, пакрыцца н.
наз. зрэджванне, -я, н.
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ЗУБАР^ЗНЫ, -ая, -ае (спсц.). Прызначаны для вырабу зубцоў, зубчасгых частак.
ЗУБАСКАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Пра
чалавека, які любіць зубаскаліць, перасмешнік. || ж. зубаскжлкж, -і, ДМ -лцы, мн. -і,
ЗРФДКУ, прысл. 1. Іншы раз, час ад часу. -лак. || прым. зубаскжльскі, -ая, -ае.
Ён з. заходзіць да нас. 2. Месцамі, дзе-нідзе.
ЗУБАСКАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.
3. трапляліся прыгажуні-бярозкі i трапяткія (разм.).
Насміхацца над кім-н., a таксама ўвоасіны.
гуле смяяцца, жартаваць. || наз. зубаскальспа,
ЗРЭЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Месца, па якім -а, н.
зрэзана, разрэзана што-н., a таксама зрэзаная
ЗУБАСТЫ, -ая, -ае. 1. 3 вялікімі вострымі
частка чаго-н., тое, што зрэзана. 3. бервяна. 2.
перан. Стан чаго-н. у пэўны перыяд развіцця, зубамі. 2. перан. Дзёрзкі, востры на язык. 3.
хлопец. || наз. зубастасць, -і, ж. (да 2 знач.).
руху. Сінхронны з.
ЗУБАТЫ, -ая, -ае. 1. Toe, што i зубасты (у
ЗРЗЗАНЫ, -ая, -ае. Тупы ад доўгага кары1 знач.). 2. Які мае зубы (спец.). 3. кіт.
стання. Зрэзанае лязо нажа.
ЗУБАЧЬкСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
ЗРЗЗАЦЦА, зрэжуся, зрэжашся, зрэжацца;
зрэжся; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пры- ж. Завостранае гусінае пяро ці палачка для
тупіцца або паменшыцца ад доўгага карыста- выдалення рэштак ежы, якія заселі паміж зуння. Нож зусім зрэзаўся. 2. з кім i без дап. боў.
ЗЎБ'Е, -я, н., зб. Зубцы (гл. зубец у 1
Уступіць у спрэчку, сварку, схапіцца (разм.).
Спрачальнікі зрэзаліся. 3. перан. He вьпрымаць знач.)- 3. бараны.
ЗУБЁЦ, -бца, мн. -бцы, -бцоў, м. 1. Воэкзамена ^разм.). t 3. на экзамене. || незак.
стры выступ на інструменце, прыладзе, чазразацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗР&ЗАЦЬ, зрэжу, зрэжаш, зрэжа; зрэж; стцы машыны. 3. пілы. Зубцы бараны. Зубцы ў
зрэзаны; зак. 1. гл. рэзаць. 2. што. Адрэзаць граблях. 2. звычайна мн. Надбудова на кралаці абрэзаць зверху; спілаваць. 3. галінку. 3. га- сной сцяне ў выглядзе слупкоў, размешчаных
рэлую скарынку. 3. дрэва. 3. што. Разрэзаць на на аднолькавай адлегласці. | памянш. зубчыж,
многа частак, зрабіць на чым-н. многа парэ- -а, мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.).
ЗУБІЛА, -а, мн. -ы, -біл, н. Ручны інструзаў ці парэзаць усё, многае для якой-н. мэты.
3. лаўку нажом. 3. салому на корм жывёле. 4. мент, род долата для апрадоўкі металу i каперан., што. Пакрыць барознамі, палоскамі, меню. I прым. зу^ілыш, -ая, -ае.
ЗУБІЦЬ, зублю, зубіш, зубіць; зублены;
перасечанымі лініямі. Канавы зрэзалі ўсё поле.
3. дарогу коламі. 5. перан., што. Скараціць, незак. што. Васгрыць, насякаючы зуб'е. 3.
зменшыць. 3. фонды. 3. ліміты. \\ незак. серп. || зак. шзубіць, -блю, -біш, -біць;
-блены.
зразаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗУБНЬІ гл. зуб.
ЗР&іКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. АдЗУБОК, -бка, м. 1. гл. зуб. 2. мн. зубю, зутуліна ў радужнай абалонцы, праз якую ў
вока пранікае святло. || прым. зрэнкавы, -ая, бкбў. Долька ў галоўцы часнаку. 3. часнаку.
-ае.
ЗУБР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Дзікі лясны
ЗРЗШТЫ. 1. у знач. далучальнага злун. бык сямейства пустарогіх. 2. Пра коснага,
Злучае сказ (ці яго частку), абмяжоўваючы кансерватыўна настроенага чалавека. 3. Пра
сэнс папярэдняга, у знач. аднак, хоць і. Ра- буйнога спецыяліста, уплывовую асобу (разм.
ман цікавы, з. не ва ўсіх месцах. 2. у знан. па- жарт.). Што гавораць пра гэта зубры навукі? ||
бочн. сл. Паказвае на раптоўную перамену га- прым. зубровы, -ая, -ае (да 1 знач.) / зубрыны,
воркі, на нерашучасць пры выказванні. Ён -ая, -ае (да 1 знач.)там вельмі хваляваўся, як, з., i ўсе мы разам з
ЗУБРАБІЗОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Гібрыд
ім.
зубра з бізонам. || прым. зубрабізотвы, -ая,
ЗУБ, -а, мн. зубы i зубы, -оў, м. 1. мн. зубы -ае.
ЗУБРАНЙ / ЗУБРАНЁ, -няці, мн. -няты,
i (з ліч. 2, 3, 4) зубы, зубоў. Касцявое ўгварэнне, орган у роце для адкусвання i разжоў- -нят, н. Дзіцяня зубра.
вання ежы. Кутнія зубы. Малочныя зубы (у
ЗУБРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. Шматгадодзяцей). Узброены да зубоў (перан.: вельмі до- вая травяністая расліна сямейства злакаў,
бра ўзброены). 3. на з. не пападае (пра дры- якая скарыстоўваецца для прыгатавання нажыкі ад моцнага холаду, страху). 3. за з. (пе- стоек, араматызацыі напіткаў. 2. Гарэлка, наран.: адплачваючы за зло той жа меркай; стоеная на такой траве.
разм.). Зубы на паліцу палажыць (перан.:
ЗУБРЬІЛА, -ы, Д -у, Т -ам, м.\ Д -е, Т -ай
абмежаваць сябе ў самым неабходным з-за (-аю), ott., мн. -ы, -рыл (разм.). Той, хто зайадсутнасці сродхаў; разм.)- Зуб або зубы ва- маецца зубрэннем, бяссэнсавым завучваннем
стрыць на каго-н. (перан.: злавацца, імкнуцца чаго-н.
нашкодзіць; разм.). Праз зубы гаварыць (ледзь
ЗУБРЬІЦЬ, зубру, зубрьші, зубрыць; нераскрываючы рот, неахвотна). He na зубах зак.,
што (разм.)- Завучваць механічна, не
(перан.: не пад сілу, не па здольнасцях). 2. ўнікаючы
сэнс. 3. верш. || зак. вшубрыцк,
мн. зубы, -оў. Зубцы (га. зубец у 1 знач.). 0 Hi -ру, -рыш,ў-рыць;
/ зазубрыцц -зубру,
ў зуб нагой (разм.) — зусім нічога (не ведаць, -зубрыш, -зубрыць;-раны
-зубраны. 1 наз. зубрэшіе,
не разумець i пад.). Мець зуб на каго -я, н.
(разм.) — адчуваць тайную злобу, нездаволеЗУБЧАСГЫ, -ая, -ае. 3 зубцамі. Зубчастае
насць у адносінах да каго-н. || памянш. зубок,
-бка, мн. зубкі, -аў / (з ліч. 2, 3, 4) зубкі, -оў, кола. Зубчастая града гор.
ЗУБЧАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
м. (да 1 знач.)- 0 На зубок трашць каму
(разм.) — стаць прадметам насмешак, плётак, (спец.). Зубчастае кола.
ЗУБЧАТЫ, -ая, -ае. Toe, што i зубчасты.
крытьпсі. На зубок (вьшучыць, выведадь)
(разм.^ — дакладна, дасканала. || прым. зубны,
ЗЎБЧЫК гл. зубец.
-ая, -ос (да 1 знач.) / зубавы, -ая, -óe (да 2
ЗЎМЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Электрычнае
знач.; спсц.). Зубны боль. Зубны ўрач. Зубны прыстасаванне для падачы гукавых сігналаў. ||
парашок (для чысткі зубоў). Зубны зычны (які прым. зумерны, -ая, -ае.
вымаўляецца гтры ўдзеле зубоў; спец.)- ЗубаЗЎМКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
вая барана.
(разм.). Утвараць аднастайныя звінючыя гукі
ЗУБАЛЯЧдННЕ, -я, н. (кніжн.). Лячэнне (пра насякомых). Зумкаюць пчолы. | наз.
зубных хвароб. || прым. зубілячэбны, -ая, -ае. зумкшше, -я, н.

ЗУРНА, -ы, мн. зурны i' (з ліч. 2, 3, 4) зурны, -аў, ж. Усходні духавы музычны інструмент у выглядзе ражка ці жалейкі.
ЗУСІМ, прысл. 1. Абсалютна, поўнасцю. У
хаце етала з. цёмна. Я яго не з. зразумеў. 2. перад адмоўем. Hi ў якой ступені, ніколькі
(разм.). 3. не смешна. Я mym з. не жартую.
ЗУХ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Хват, бойкі,
удалы, малайцаваты чалавек.
ЗУХАВАТЫ, -ая, -ае. Бойкі, удалы, малайцаваты. 3. хлопец. 3. выгляд. || наз. зухаватасць, -і, ж.
ЗЫБ, -у, м. Лёгкае хістанне воднай паверхні, рабізна на ёй. Азёрны з.
ЗЬІБАВШД, -ы, ж. (разм.). Toe, што i зыб.
ЗЬІБАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.)- Гушкацца, то падымаючыся, то апускаючыся. 3. на нагах. Лодка зыбаецца на вадзе. Кладка зыбаецца. \\ аднакр. зыбануцца /
зыбнуцця, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся,
-няцеся, -нуцца; -шся. || наз. зыбанне, -я, н.
ЗЬІБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што
(разм.). Калыхаць у зыбцы; гайдаць. 3. дзіця.
Хвалі зыбаюць човен. \\ аднакр. зыбаяуць / зыбнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні.
|| наз. зыбанне, -я, н.
ЗЬІБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж.
Калыска, падвешаная на гнуткай жэрдцы,
прымацаванай да столі. Калыхаць у зыбцы.
ЗЬІБЮ, -ая, -ае. 1. Які можа зыбацца, гушкацца, гнуткі. Зыбкае балота. Зыбкая кладка. 2. Які знаходзіцца ў стане лёгкага руху,
хістання. Зыбкая паверхня возера. \\ наз.
зыбкасць, -і, ж.
ЗЫБЎН, -у, м. (разм.). 1. Зыбкі ірунт. 2.
толькі мн. -ы, -оў. Рухомыя зыбучыя пяскі.
ЗЫБЎЧЫ, -ая, -ае. Toe, што i зыбкі. Зыбучыя пяскі. || наз. зыбучасць, -і, ж.
ЗЬІЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; зыз, -зла; -ні;
незак. (разм.)- Ацякаць, набракаць. Рукі зызнуць.
ЗЫК, зыку, мн. -і, -аў, м. Рэзкі адрывісты
іук, выкрык. Аднекуль даносіўся трывожны з.
ЗЬІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
(разм.)- 1. Голасна i рэзка, адрывіста крыкнуць, закрычаць. 2. Утварыць рэзкі, моцны
гук. || незак. зыкаць, -аю, -аеш, -ае.
ЗЫМПРАВІЗАВАЦЬ гл. імправізаваць.
ЗЫНАЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
зак. (разм.). Toe, што i перайначыцца. || незак.
зыначваццж, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗЫНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., каго-што (разм.). Toe, што i перайначыць. | незак. зыначваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗЫР: на зыры (разм.) — 1) на адкрьпым
узвышаным месцы. Стаяць на зыры; 2) на
бысгрыні, на хуткім цячэнні ракі.
ЗЫРАНЕ, -ран, адз. -ранін, -а, м. Ранейшая назва народа комі. || ж. зыржнка, -і, ДМ
-нцы, мн. -і, -нак. || прым. зыршюжі, -ая, -ае.
-ая, -ае. Яркі, асляпляльны. Зыркае полымя. Зырка (прысл.) гарэць. || наз.
зыркясць, -і, ж.
ЗЫХОД, -у, М -дзе, м. Завяршэнне, канец;
вынік чаго-н. Ноч была на зыходзе. На зыходзе
жыцця. 3. спаборніцтва.
ЗЫХОДЗІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзіць; незак., з чаго. Грунтавацца на чым-н. 3. з жыццёвых фактаў.
ЗЫХОДНЫ, -ая, -ае. Такі, з якога пачынаецца што-н., пачатковы. Зыходная пазіцыя.
Зыходны пункт гледжання.
ЗЫЧЛІВЕЦ, -шўца, мн. -шўцы, -ліўцаў, м.
Той, хто жадае каму-н. дабра. || ж. зычлшіца,
-ы, мн. -ы, -віц.
ЗЫЧЛІВЫ, -ая, -ае. Які жадае дабра другому, прыхільны, спагадны. Зынлівыя людзі. ||
наз. зычлшжсць, -і, ж.
ЗЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Звонкі, прарэзлівы. 3.
голас. 2. Пра гукі мовы: які ўтвараецца пры
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3*ЯДНАНЫ, -ая, -ае. Дружны, аднадупраходжанні моцнага струменю паветра праз
перашкоду ў яхім-н. месцы моўнага апарату, шны, згуртаваны. 3. калектыў. || наз. з'яa таксама пра літары, якія адлюстроўваюць днанасць, -і, ж.
З'ЯДНАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
такія гукі.
ЗЬІЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак., што зак. Згуртавацца, дасягнуўшы адэінства думак
каму-чаму. Жадаць, выкаявяць, вьфажаць i дзеянняў. 3. супраць агульнага ворага. || не- круціцца вакол сваёй восі i вакол Сонца. Мекаму-, чаму-н. пажаданні. Зычу вам многа зак. з'чцвоўвжшт, -аецца. || наз. з'яднанне, -я, сяц — спадарожнік Зямлі. 2. Суша (у адрозненне ад воднай або паветранай прасторы).
н.
шнасця i моцнага здароўя.
З'ЯДНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., На гарызонце маракі ўбачылі зямлю. АдрозніЗдДАЛЬ, -для, мн. -длі, -дляў, м. (разм.).
каго-што. Згуртаваць, дасягнуўшы адзінства вацца як неба ад зямлі (вельмі моцна, рэзка).
Хатняя пераносная лава, услон.
думах
i дзеянняў. 3. народныя масы. Ц незак. 3. Глеба, верхні слой кары нашай планеты,
ЗЗДЛШ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Хатняя з'дцнбўваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. з'ддшше, паверхня. Апрацоўка зямлі. Хадзіць na зямлі. 4.
пераносная лаўка, услончык.
Рыхлае цёмна-бурае рэчыва, што ўваходзіць у
-я, н.
ЗЙБЮ, -ая, -ае. 1. Халодны, сцюдзёны.
састаў кары нашай планеты. 3. з пяском i
З'ЯЗДЖАЦЦА, -ЦЬ гл. з'ехацца, -ць.
Пацягнуў з. вецер. Была буйная зябкая paca. 1: ЗЯЗЮЛЯ, -і, мн. -і, -зюль, ж. Лясная пе- глінай. 5. Тэрыторыя, якая знаходзіцца ў
Адчувальны да сцюжы. Уяго змалку былі зяб- ралётная птушка, якая звычайна не ўе гнязда чыім-н. уладднні, карыстанні. Калгасная з.
кія рукі. || наз. зябшсць, -і, ж.
i кладзе яйкі ў чужыя гнёзды. [ прым. зазюлш, Цалінныя землі. б. Краіна, дзяржава (высок.).
ЗЙБЛША, -а, н. 1. Узаранае з восені поле -а, -ы. 3. лён (назва расліны сямейства Беларуская з. \\ памянш.-ласк. зямельш, -і, ДМ
-льцы, ж. (да 3, 4 i 5 знач.; разм.) / зямлша,
пад веснавую сяўбу. Сеяць na зябліву. 2. Асен- гваздзіковых; куколь).
няе ўзорванне поля. Аратыя паехалі на з. ||
ЗЯЛЁШВА, -а, н. 1. зб. Зялёная трава, -ы, ж. (да 3, 4 i 5 знач.; разм.). || прым.
прым. заблевы, -ая, -ае.
расліннасць, зеляніна. Нарваць зяленіва свін- зямелыш, -ая, -ае (да 5 знач.), земшяны, -ая,
-óe (да 3 i 4 знач.) / зямны, -ая, -ое (да 1 i 2
ЗЙБЛШЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак., што. ням. 2. Зялёны колер чаго-н.
Араць пад зябліва. 3. іржэўнік.
ЗЯЛЁНА-... Першая частка складаных слоў знач.)- Зямельны ўчастак. Зямельныя работы
ЗЙБНУЦЬ, -ну, -неш, -нс; зяб, -бла; -ні; са знач.: 1) зялёны (у 1 знач.), з зялёным ад- (работа па ўпарадкаванню насьшаў, каналаў i
незак. Мерзнуць, всльмі моцна адчуваць хо- ценнем, напр. зялёна-блакітны, зялёна-буры, пад.). Зямны шар. Зямная вось. 0 Зямны пілад. Рукі зябнуць. || зак. азябнуцц -ну, -неш, зялёна-жоўты, зялёна-карычневы; 2) зялёны (у клон — нізкі паклон, як выказ глыбокай па1 знач.), У спалучэнні з іншым асобным коле- вагі, удзячнасці.
-не; азяб, -бла; -ні.
ЗЯМЛЙК, земляка, мн. земляю, земляхоў,
зялёна-чырвоны.
З'ЙВА, -ы, мн. -ы, з'яў, ж. 1. Toe, у чым рам, напр. зялёна-белы,
ЗЯЛЁНКА1, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нах, ж. м. Уоаджэнец адной з кім-н. мясцовасці. || ж.
выяўляецца сутнасць, a таксама наогул усякае
праяўленне чаго-н., падзея, вьшадак. Фізічная Ядомы грыб з пласціністай зялёнай шапкай. зямллка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
ЗЯМЛЙНЕ, -лян, адз. зямлянін, -а, м.
познія грыбы восені.
з. Прыродныя з'явы. Новыя з'явы ў грамадскім Зялёнкі — самыя
ЗЯЛЁНКА2, -і, ДМ -нцы, ж. (разм.). Ля- Жыхары планеты Зямля. Зямлян налічваецца
жыцці. 2. У п'есе: частка акта або дзеі, у якой
карства — вадкасць зялёнага колеру на пяць мільярдаў.
склад дзеючых асоб не мяняецца.
ЗЯМЛЯНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЗЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Toe, што спірце з ангысеіггычнымі ўласцівасцямі для Крытае паглыбленне ў зямлі, выкапанае для
i пазяхаць. 3. увесь вечар. 2. Быць няў- змазвання скуры.
ЗЯЛЁНЫ, -ая, -ае. 1. Колеру травы, лісця. жылля, укрыцця. || прым. зямлянячш, -ая,
важлівым, неабачлівым; уттускаць зручны вы-ае.
падак. 3. фігуру за фігурай. \\ зак. празаваць, Зялёная тканіна. Зялёная фарба. 2. Пра колер ЗЯМЛЙЦТВА, -а, н. 1. Прыналежнасць па
-аю, -аеш, -ас (да 2 знач.). | аднакр. зяўнуць, твару: бледны, з зямлістым адценнем (разм.). нараджэнню, жыхарству да адной мясцовасці
-ну, -неш, -не; зяўнём, зеўняце, зяўнуць; -ш. 3. твар. 3. Які мае адносіны да расліннасці, (пра некалькі асоб). 2. Аб'яднанне ўраджэнякі складаецца, зроблены з зелені (у 2 i 3
U наз. зоашіе, -я, н.
знач.)- Зялёныя насаджэнні. 3. корм. 4. Неда- цаў адной мясцовасці, краіны ў другой мясЗ'ЯВІЦЦА, з'яўлюся, з'явішся, з'явіцца; спелы, няспелы. Зялёныя яблыкі. Журавіны цовасці, краіне. || прым. зямляцкі, -ая, -ае.
зак. 1. Прыйсці куды-н. па выкліку, па яшнэ зялёныя. 5. перан. Нявопытны з прыЗЯМНЬІ гл. зямля.
якой-н. афіцыйнай неабходнасці. 3. ў час. 3. чыны маладосці. 3. падлетак. Малада-зелена
ЗЙПА, -ы, мн. -ы, зяп, ж. (разм.). Рот
ў суд. 2. Прыйсці, прыбыць. Дадому сын з 'яві- (пра нясталую, нявопытную моладзь). 0 Зжлё- звера, рыбы, пашча, a таксама (груб.) пра рот
ўся позна венарам. 3. Узнікнуць, паказацца ная вуліца — ужыв. як сведчанне таго, што чалавека. Заткні зяпу!
перад вачамі, паявіцца. На небе з'явіліся пер- шлях для транспарта свабодны, святлафоры
ЗЯРНІСТЫ, -ая, -ае. Які складваецца з
шыя зоркі. 4. Узнікнуць, пачаць існавадь. З'я- адкрыты; таксама перан.: пра бесперашкоднае зерняў (у 3 знач.)- 3. колас. Зярністая ікра (гавілася новая думка. 5. Стаць, зрабіцца чым-н. праходжанне чаго-н.
тунак чорнай ікры). 3. граніт. || наз. зярПрастуда з'явілася прычынай хваробы. 0 З'яві- З'ЯЛЧАЦЬ гл. ялчаць.
шстасць, -і, ж.
ццж вж свег — нарадзіцца. || незак. з'яўляццд,
ЗЯРНЙТКА гл. зерне.
-ая, -ае. 1. гл. зямля. 2. Які
-яюся, -яешся, -яецца. || наз. з'яўленне, -я, н. маеЗЯМЁЛЬНЫ,
З'ЯЎЛЁННЕ, З'ЯЎЛЙЦЦА гл. з'явіцца.
адносіны да зсмлеўладання (у 1 знач.) i
ЗЯВОК, зяўка, мм. зяўю, зяўкоў, м. (разм.). да земляробства. Зямельнае права. Зямелышя
ЗЯЎНЎЦЬ гл. зяваць.
Нсдагляд, промах. 3. гульца.
рэформа.
ЗЯХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). ХаЗ'ЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што.
ЗЯМЛІСГЫ, -ая, -ае. 1. Які змяшчае паць паветра р^аскрьггым ротам. || аднакр. зяToe, што i есці (у 1 i 3 знач.). Хутка з. абед. многа часцінак зямлі (у 4 знач.; спец.). 3. хн^цц -ну, -неш, -не; -нём, зехняце, -нуць;
3. многа хаеба.
торф. 2. Пра колер твару: шаравата-бледны. -ш. Ц наз. зяханне, -я, н.
З'ЯХХДШЧАЦЬ гл. яхіднічаць.
З'ЯДЗЁННЕ, -я, н.: аддаць на з'ядзенне 3. твар. || наз. зямлстасць, -і, ж.
ЗЯМЛЙ, -і, мн. землі, зямель, Д землям,
каго (што) каму (неадабр.) — 1) каб хто-н.
ЗЯЦЬ, -я, мн. зяш, -ёў, м. Муж дачкі. J| паз'еў. Аддаць каго-н. на з. ваўкам; 2) перан. пад ж. 1. (у тэрміналагічным значэнні — 3 мянш. зяцёк, -цька, мн. -цыа, -цькоў / зяцейвялікае). Трэцяя ад Сонца планета, якая ка, -і, -аў, м.
поўную ўладу, на расправу каму-н.

ЗЫЧ—ІБІ

3. выніковы. Злучае сказы, якія суадносяцца чуцця: нязгоды, пярэчання. /-/-/, мае дарагія,
як дзеянне i вытк. Прайшоў дождж, i трава усё гэта не так.
адразу зазелянела. 4. супраціўны. Злучае сказы ІАНАСФЁРА, -ы, ж. (спец.). Верхні сяой
i члены сказа ў супраціўным паведамлешгі. зямной атмасферы, насычаны іонамі i сваМужчына, i плана. Ён хацеў стаць на ногі i бодныш электронамі. || прьш. іінасфервы,
ўпаў. 5. у знач. часу. Ужыв. ў значэнні, -ая, -ас.
блізкім да злучніка «хоць» («хаця»)- / #£ склаІАШЗАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -зуе; зак.
i незак., што (спец.). Выклікадь (выклікаць)
даная задача, a падумаць над ёй трэба.
2
іанізадыю.
/. газ.
I , злуч. 1. спалучальны. Злучае аднародныя
1 , часц. Ужыв. для ўзмацнення сэнсу таго
члены сказа, a таксама часткі складаназлуча- слова, перад якім стаіць. He магла i падумаць
нага сказа. Мір i дружба. На дварэ было i сыра пра гэта. На сваім сметніку i певень гаспадар ІАШЗАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Утварэнне іонаў у якім-н. асяроддзі. /. паветра. | прым.
i халадна. Панатак быў зроблены, і, трэба скаіанізжцыйны, -ая, -ае.
заць, пачатак нядрэнны. 2. пералЫальны. Злу-(прыказка).
13, выкл. (звычайна вымаўляецца працячае асобныя члены пералічэння. / шыла, i
ЁБІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўганогая птушка
мыла, i прала, i ткала — / ўсё язьасом (з нар.). жна). Выражае высокую ступень якога-н. па- атрада галянастых з доўгай загнутай дзюбай,
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ІВА—ІЗА
якая жыве ў цёплых краінах, звычайна недалёка ад вады. Белы і. || прым. ібісоы, -ая, -ае.
ІВАЛГА, -і, ДМ -лзе, мн. -і, -аў. Лясная
пеўчая птушка атрада вераб'іных з жоўтым i
чорным або зеленаватым апярэннем. Свістала і. ў кустах. || прым. івалгавы, -ая, -ае.
ІВАСІ, нескл., ж. Нев5ілікая прамысловая
рыба сямейства селядцовых; ціхаакіянская
сардзіна. || прым. івасевы, -ая, -ае. Івасёвая пуціна.
ІГЛАСКЎРЫЯ, -ых, адз. -ае, -ага, н. Марскія беспазваночныя жывёлы з шыпамі або
іголкамі на вапнавай паверхні шкілета.
ІГЛІЦА, -ы, ж., зб. Іголкападобнае лісце
хвойных дрэў i кустоў. /. сасны. || прым.
іглпны, -ая, -ае.
ІГНАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., каго-што. Знарок не
заўважыць (не заўважаць), не рэагаваць, не
адхазваць на што-н. I. крытыку. I. думку калектыву. || наз. ігвдрівжнне, -я, н.
ІГОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
Завостраны металічны стрыжань з вушкам
для ніткі; прылада для шыцця. Машынная і.
Уцягнуць нітку ў іголку. 2. Наогул — прадмст
такой формы рознага прызначэння, завостраны з аднаго канца. Патэфонная і. Яловыя
іголкі. Іголкі ў вожыка. Як на іголках (пра неспакойны, нервовы стан). || памянш. іголачвд,
-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 0 3 іголачкі
(разм. адабр.) — пра новае, толькі што
пашытае, пра вельмі моднае. || прым. іголачны, -ая, -ае / іголк&вы, -ая, -ае. Іголачны
ўкол. Іголкавы цэх.
ІГОЛКАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае форму іголкі. || наз. іголЕЗшадобнасць, -і, ж.
ІГОЛКАТРЫМАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
Прыстасаванне, у якім замацоўваецца іголка.
/. у швейнай машыне.
ІГОЛКАТЭРАПІЯ, -і, ж. Лячэнне ўколамі
спецыяльных іголак у строга вызначаныя месцы на целе. || прым. іголкжтэрапеўтычны, -ая,
-ае.
ІГОЛКАЎКОЛВАННЕ, -я, н. Toe, што i
іголкатэрапія.
ІГбЛЫІІК, -а, мн. -і, -аў, м. Падушачка
або скрыначка для захоўвання швейных іголак. || ж. ігольніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ІГОЛЬЧАСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты вялікай
колькасцю іголак (да 2 знач.) /. кактус.
ІГРА, -Ы, МН. ііры, 'ііраў, ж. 1. гл. ііраць. 2.
Хуткая змена, пералівы колераў, святла i пад.
/. фарбаў. 3. Тайныя задумы, наўмысныя дзеянні, інтрыгі. Разгадаць біржаеую ігру. || прым.
ігравы, -ая, -óe / ігральны, -ая, -ае (да 1
знач.).
ІГРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. што на
чым i без дап. Выконвадь (музычны твор,
п'есу на сцэне, ролю i інш.). /• на акардэоне.
I. ролю партызана. 2. на чым, у чым.
Блішчаць, пералівацца рознымі колерамі,
быць у руху, змяняцца (пра ўсмешку i пад).
Усмешка іграе на твары. 3. Быць у бадзёрым,
узбуджаным стане (пра пачуцці, уяўленні i
пад.). Кроў іграе. 0 Іграць ня біржы — займацца біржавымі спекуляцыямі. Іграць на нервах
(разм. неадабр.) — гнявіць, нерваваць каго-н.
Іграць j адну дудку (разм. неадабр.) t— быдь
заадно з кім-н. || зак. сыграць, -аю, -аеш, -ае;
сыіраны ( да 1 i 2 знач.). || наз. ігра, -ы, мн.
ігры, -раў, ж. I. на цымбалах i ігранве, -я, н.
(да 1 знач.).
ІГРОК, іграка, мн. ігракі, ігракоў, м. 1.
Удзельнік якой-н. ііры (спартыўнай, картачнай i інш.). /. у шахматы. Заўзяты і. 2.
Музыкант (разм.).

ПТЎША гл. груша.
ПТЎШАВЫ гл. ірушавы.
ПТУШАПАДОБНЫ гл. грушападобны.
ІГРЬІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. (разм.). Збор
моладзі для гульняў, танцаў i іншых забаў.
Спраўляць і.
ПТЭК, -а, мн. -і, -аў, м. У матэматыцы:
абазначэнне (лацінскай літарай «у») невядомай ці пераменнай велічыні.
ІГЎМЕН, -а, мн. -ы, -аў, м. Насгаяцель
праваслаўнага манастыра. || прым. пуменскі,
-ая, -ас.
БГЎМЕННЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Настаяцельніца праваслаўнага манастыра.
ІДАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Статуй, якому
язычнікі пакланяліся як бажаству. 2. Нягоднік (разм. лаянк.)- Гэты і. высадзіў шыбу. \\
прым. Іддльсжі, -ая, -ае.
ІДАЛАПАКЛОННІК, -а, мн. -і, -аў, м.
Той, хто пакланяецца ідалам (у 1 знач.).
ІДАЛАПАКЛОНСТВА, -а, н. Пакланенне
ідалам як рэлігійны культ. | прым. іддлапаклоншцікі, -ая, -ае.
ІДЫЁМА, -ы, мн. -ы, -ём, ж. У мовазнаўстве: выраз, сэнс якога не вызначаецца асобнымі значэннямі слоў, што ў яго ўваходзяць,
напр. лыцды біць. || прым. ідыямітычны, -ая,
-ае.
ІДЫЁТ, -а, М -ёце, мн. -ы, -аў, м. 1. Разумова адсталы, недаразвіты ад нараджэння чалавек. 2. Дурань, тупіца (разм. лаянк.). || ж.
ідыёпш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ІДЫЁЦЮ, -ая, -ае. 1. Уласцівы ідыёту (у 1
знач.). /. выраз твару. 2. Дурны, бязглузды
(разм.)- Ідыёцкая думка прыйшла ў галаву.
ІДЫЁЦТВА, -а, н. (разм.). Ідыёцкі (у 2
знач.) учынак.
ШЫЛІЯ. -і, ж. 1. Невялікі літаратурны
твор, у якім ідэалізавана паказваецца вясковы
побыт на ўлонні прыроды. 2. перан. Мірнае,
шчаслівае існаванне (іран.)- | прым. ідылічны,
-ая, -ае.
ІДЫШ, -а, м. Бытавая i літаратурная мова
германскіх па паходжанню яўрэяў.
ІДЫЯМАТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. У мовазнаўстве: вучэнне аб ідыёмах, a таксама сукупнасць ідыём якой-н. мовы. Беларуская і. ||
прым. ідыяматычны, -ая, -ае.
ІДЫЯСІНКРАЗІЯ, -і, ж. (спец.). Павышаная, хваравітая адчувальнасць арганізма да
пэўных рэчываў, пахаў. || прым. ідыясінкразічны, -ая, -ае.
ІДЫЯТЬІЗМ, -у, м. 1. Прьфоджаная разумовая адсталасць, недаразвітасць. 2. Неразумнасць, дурнота, бязглуздасць (разм.)- 1 прым.
ідьйггычны, -ая, -ае.
ІДЭАГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -грам, ж. Умоўны знак, які абазначае на пісьме паняцце (у
адрозненне ад літары, якая абазначае гук).
І Д Э А Г Р А Ф І Я , - І , Ж. ПІСЬМО пры дапамозе

ідэаграм. || прым. ідэагріфіІчііы, -ая, -ае. Ідэаграфічнае пісьмо.
ІДЭАЛ, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -у. Toe,
што складае вышэйшую мэту дзейнасці,
імкненняў. Агульначалавечыя ідэалы. 2. -у,
чаго або які. Дасканалы ўзор чаго-н. /. жаночай прыгажосці. 3. -а. Вышэйшае ўвасабленне
якіх-н. якасцей, узор годнасці. Гэты чалавек— мой і.
ЦЭАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; зак. i незак., каго-што. Паказаць
(паказваць) леітшым, чым ёсць у сапраўднасці. /. сялянскі быт. Ц наз. ідэжлізацыя, -і, ж.
ІДЭАЛІЗМ, -у, м. 1. Філасофскі напрамак,
які сцвярджае першаснасць духу, ідэі, свядомасці i другаснасць матэрыі, прыроды, бьшця. 2. Ідэалізацыя рэчаіснасці. 3. Прыхільнасць да высокіх маральных ідэалаў. || прым.
ідэалістіпны, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.). Ідэалістычныя плыні. Ідэалістычныя тэорыі.

ІДЭАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Паслядоўнік ідэалістычнай філасофіі. 2. Той,
хто ідэалізуе,
прыхарошвае
рэчаіснасць
(разм.)- 3. Чалавек, які ў сваім жыцці, паводзінах кіруецца ідэалістычнымі (гл. ідэалізм
у 3 знач.) прынцыпамі. || ж. ідэалісты, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так (да 2 i 3 знач.).
ІДЭАЛІСГЬІЧНЫ, -ая, -ас. 1. гл. ідэалізм.
2. Прасякнуты ідэалізмам (у 2 знач.). || наз.
ідэалістілнясць, -і, ж.
ІДЭАЛОПЯ, -і, ж. Сістэма поглядаў, ідэй,
якія характарызуюць тое або іншае грамадства, клас, палітычную партьпо. || прым. ідэалапчны, -ая, -ае.
ІДЭАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае ідэалу, узвышаны. Ідэальныя ўзаемаадносіны. 2.
Вельмі добры, дасканалы. Ідэальная сям'я.
Ідэальная цішыня. \\ наз. ідэальнжсць, -і, ж.
ІДЗЙНЫ, -ая, -ае. 1. Ідэалагічны, звязаны
з пэўнымі ідэямі, ідэалогіяй. Ідэйная пазіцыя.
2. Які выражае перадавую ідэю, адданы ёй. /.
пісьменнік.
Ідэйнае
мастацтва.
||
наз.
ідэйнасць, -і, ж.
ІДЭНТЫФЖАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
-куй; -каваны; зак. i незак.,
каго-што
(кніжн.). Устанавіць (-наўліваць) супадзенне,
ідэнтычнасць. || наз. ідэвггыфікацыя, -і, ж. \
прым. ідэнтыфікяцыйны, -ая, -ае.
ІДЭНТЬІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн). Такі
самы, аднолькавы, раўназначны. || наз. ідэн п л ш с ц ь , -і, ж.
ІДЭОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Прыхільнік,
абаронца ідэалогіі якога-н. грамадскага класа,
грамадска-палітычнага ладу, напрамку.
ІД&Я, -і, мн. -і, ідэй, ж. 1. Паняіше, уяўленне, якое адлюстроўвае рэчаіснасць у свядомасці чалавека i вьфажае яго адносіны да
навакольнага свету. Патрыятычныя ідэі. 2.
Асноўная, галоўная думка твора, якая вызначае яго змест. /. рамана. 3. Думка, задума,
план. Падаць ідэю. 4. чаго. Мысленны вобраз
чаго-н., паняцце аб чым-н. (кніжн.). /• дабра
i справядлівасці. \\ памянш.-зніж. ідэйвл, -і, ДМ
ідэйцы, мн. -і, ідэек, ж. (да 1 знач.).
ІЁНА, -ы, мн. -ы, іен, ж. Грашовая адзінка
ў Японіі.
ІЕРАДЫЙКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Манах у
сане дыякана.
ШРАМАНАХ, -а, мн. -і, -аў, м. Манах у
сане свяшчэнніка.
ІЕРАРХ, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба, якая
адносіцца да вышэйшай царкоўнай іерархіі.
ІЕРАРХІЯ, -І, ж. (КНІЖН.). Парадак падпарадкавання ніжэйшых (чыноў, званняў i пад.)
вышэйшым. || прым. іерархічны, -ая, -ае. Іерархічная лесвіца (ступені падпарадкавання).
ІЕРОГЛІФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Фігурны
знак у сістэме ідэаірафічнага пісьма. || прым.
іерагліфічны, -ая, -ае. Іерагліфічнае пісьмо.
ІЕРЫХОНСП, -ая, -ае. Toe, што i ерыхонскі.
ІЕРЗЙ, -Я, МН. -І, -яў, м. Toe, што i свяшчэннік. || прым. іерэйскі, -ая, -ае.
ІЗА... Першая частка складаных слоў са
знач. роўнасці, падобнасці, напр. ізалінія, ізапаверхні.
І З А Б А Р А , -Ы, МН. -Ы, -бар, ж. (спец.).
Лінія на графіку, якая злучае месцы з аднолькавым атмасферным ціскам. || прым. ізжбарны,
-ая, -ае.
ІЗАГЛОСА, -ы, мн. -ы, -лос, ж. (спец.).
Лінія на дыялектычнай карце, якая абазначае
іраніцу пашырэння асобнай моўнай з'явы. ||
прым. ізжглосіш, -ая, -ае.
ІЗАЛЯВАНЫ, -ая, -ае. 1. Адасоблены, асобны. /. пакой. Ізаляваная група. 2. Пакрыты
ізаляцыяй (у 2 знач.; спец.). /. провад. || наз.
і з а л о ш с ц ь , -і, ж.
ІЗАЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся, -люецца; -люйся; зак. i незак. Аддзяліцца (аддзя-
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ІКАЎКА, -і, ДМ 'ікаўцы, ж. (разм).
ляцца) ад навакольнага асяроддзя. /. ад люМіжвольныя адрывістыя гукі, якія ўтвараюцдзей. || наз. ізаляцыя, -і, ж.
ца горлам пры іканні. /. мучыць.
ІЗАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
ІКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; безас;
-ляваны; зак. i незак., каго-што. Пазбавіць
незак., каму. Пра міжвольную ікаўку. Нешта
(пазбаўляць) кантактаў з навакольным асяікаецца мне сёння. || аднакр. 'ішуцці, 1 i 2 ас.
роддзем; аддзяліць (аддзяляць) ад чаго-н. /.
хворага. I. злачынцу. I. электрынны провад (ад не ўжыв., -нецца.
другіх праваднікоў). || наз. ізаляцыя, -і, ж. i
ІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Міжвольна
ізалшнне, -я, н.
ўтвараць адрывістыя гукі, якія выклікаюцца
сутаргавым скарачэннем дыяфрагмы. /. пасля
ІЗАЛЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Рэчыва,
абеду. || аднакр. йшуць, -ну, -неш, -не; -ні. ||
якое не праводзіць электрычнага току, ценаз. іюшве, -я, н.
плыні або не прапускае гукаў (спец.). 2. Дэталь для замацавання i ізаляцыі праваднікоў.
ІКЛАТЫ, -ая, -ае / ІКЛАСТЫ, -ая, -ае. 3
Фарфоравы і. 3. Асобнае, спецыяльна прыста- вялікімі ікламі. /. дзік. || наз. іклжтасць, -і, ж.
саванае памяшканне для хворых або другіх
i ікластжсць, -і, ж.
асоб, якія маюць патрэбу ў ізаляцыі. || прым.
IKÓJI, ікла, мн. іклы / (з ліч. 2, 3, 4) іклы,
ізаляггарны, -ая, -ае. / рэжым.
'іклаў, м. Зуб, які знаходзіцца непасрэдна за
ІЗАЛЙЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. ізаляваць, -цца. 2.
разцамі (у некаторых жывёяін выступае з
Рэчыва, матэрыял, якімі ізалююць электрырота).
чныя правады i іншыя праваднікі энергіі
IKÓHA, -ы, мн. -ы, ікон, ж. У веруючых:
(спец.)- Провад з двайной ізаляцыяй. || прым.
прадмет рэлігійнага пакланення — малюнак
ізаляцыйны, -ая, -ае.
Бога або святога; абраз. /. святога. | прым.
ІЗАЛЯЦЫЯНІЗМ, -у, м. Палітыка дзяріконны, -ая, -ае. /. жывапіс.
жаўнай замкнёнасці, адмаўлення ад удзелу ў
ГКРА, -Ы, Ж. 1. Maca зернепадобных яевырашэнні міжнародных канфліктаў. || прым.
чах, якія адкладваюцца рыбамі, земнавоізаляцыяшсцкі, -ая, -ае. Ізаляцыянісцкая паліднымі, малюскамі i пад. Класці ікру. 2. Хартыка.
човы прадукт, які атрымліваецца шляхам
ІЗАЛЯЦЫЯНІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў,
апрацоўкі зернепадобных яечак рыбы. Бутэрм. Прыхільнік ізаляцыянізму.
брод з ікрой. 3. Яда з дробна пасечанай агароІЗАТОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Атам хімічнага
дніны, грыбоў i інш. Кабачковая і. I. з баклаэлемента, які адрозніваецца ад другога атама
жанаў. || прым. ікржны, -ая, -óe.
таго ж хімічнага злемента сваёй масай. ІзаІКРАНЫ, -ая, -óe. 1. гл. ікра. 2. Які мае ў
топы урану. || прым. ізатопны, -ая, -ае.
сабе ікру. Ікраная рыба.
ІЗАтаРМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (спец.).
ІКРЫНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Лінія на ірафіку, якая злучае месцы з аднольАсобнае зярнятка ікры. Ікрынкі набухлі.
кавай сярэдняй тэмпературай. || прым.
ШРЬкСТЫ, -ая, -ае. Які мае ў сабе многа
ізатэрмны, -ая, -ае.
ікры. /. шчупак.
ІЗАТЭРМІЯ, -і, ж. (спец.). Пастаянства
ІКС, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Абазначэнне
тэмпературы. || прым. ізятэрмічны, -ая, -ае. /.
(лац. літарай «х») невядомай або пераменнай
склад, вагон.
велічыні ў матэматыцы. 2. Умоўнае абазнаІЗГОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. У Старажытнай
чэнне невядомай або знарок неназванай
Русі: чалавек, які страціў сувязь са сваёй
асобы.
сацыяльнай групай, напр. прыгонны селянін,
ІЛ, шу> м Вязкі асадак мінеральных i арякі выкупіўся на волю, купец, які разарыўся.
ганічных рэчываў на дне вадаёмаў. Рачны іл. ||
2. перан. Чалавек, ад якога ўсе адхіліліся, які прым. Іішвы, -ая, -ае.
страціў сваё становішча ў грамадстве, адшчаІЛГАЦЬ i (пасля галосных) ЛГАЦЬ, (і)лгу,
пенец. J прым. ізгойскі, -ая, -ае (да 1 знач.).
(і)лжэш, (і)лжэ; (і)лжом, (і)лжаце, (і)лгуць;
ІЗНОЎ, прысл. (разм.). Зноў, яшчэ раз. /.
(і)лжы; незак. Гаварыць няпраўду. /. у вочы.
прыйдзецца ехаць.
Хто сом ілжэ, той нікому не верыць (прыказІЗРАІЛЬЦЙНЕ, -цян, адз. ізраільцянін, -а,
ка). || зак. салгаць, -лгу, -лжэш, -лжэ; -лжом,
м. Насельнііггва Ізраіля. || ж. ізраільцянка, -і,
-лжаце, -лтуць; -лжы^ i вшлгаць, -лгу^ -лжэш,
ДМ -нцы, мн. -і, -цянак. || прым. ізраільцявскі,
-лжэ; -лжом, -лжаце, -лгуць; -лжы || наз.
-ая, -ае.
ілпшне / (пасля галосных) лгжнне, -я, н.
ІЗУМРЎД, -у, М -дзе, м. Каііггоўны
ІЛГЎН i (пасля галосных) ЛГУН, -а, мн.
празрысты камень ярка-зялёнага колеру. ||
-ы, -оў, м. Непраўдзівы чалавек; выдумшчык.
прым. ізумрудны, -ая, -ае. /. пярсцёнак (з ізу- || ж. ілгуння / (пасля галосных) лгуння, -і, мн.
мрудам).
-і, -яў.
ІЗУМРЎДНЫ, -ая, -ае. 1. гл. ізумруд. 2.
ІЛЖЬІВЫ / (пасля галосных) ЛЖЬІВЫ,
Празрыста-зялёны, колеру ізумруду. Ізумру-ая, -ае. 1. Схільны да хлусні, падману. Ілжыднае лісце.
вая натура. I. чалавек. 2. Які змяшчае ў сабс
ІЗІОБР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі ўсхохлусню, падман, прытворны, фальшывы.
днесібірскі алень, разнавіднасць марала. ||
Ілжывая ўсмешка. Ілжывыя словы. \\ наз.
прым. ізюбравы, -ая, -ае.
ілжывасць / (пасля галосных) лжолмсць, -і,
ІКАНАГРАФІЯ, - І , Ж. (спец.). 1. Апісанне
ж.
i вывучэнне вобразаў якіх-н. асоб або сюжэІЛЖЭ... i (пасля галсч:ных) ЛЖЭ... Пертаў у творах жывапісу або скулыпуры. /. Пушая частка складаных слоў са знач.: 1) які
шкіна. 2. зб. Сукупнасць такіх мастацкіх
ўірымлівае хлусню, няпраўду, памылковы,
адлюстраванняў. 3. Сукутшасць правіл, якіх
няправільны, напр. ілжэнавука, ілжэмастапавінен прытрымлівацца мастак пры адлюцтва, ілжэтэорыя; 2) уяўны, які наўмысна
страванні рэлігійных або міфалагічных сюжэвыдаецца за сапраўднае, напр. ілжэатака,
таў i асоб. || прым. ікашграфічны, -ая, -ае.
ілжэвучоны, ілжэпрарок, ілжэтрывога; 3) які
ІКАНАПІС, -у, м. Від рэлігійнага жывалжэ, хавае ісціну, напр. ілжэсведка, ілжэсведпісу — пісанне ікон. Старажытны і. Ц прым. чанне; 4) у саставе складаных назваў: які мае
іканашсны, -ая, -ае. /. твар (перан.: строгай,
адносіны да відаў, часткова падобных да
суровай прыгажосці).
іншых, асноўных відаў, напр. ілжэакацыя,
ІКАНАПІСЕЦ, -сца, мн. -сцы, -сцаў, м.
ілжэгарлачык, ілжэлістоўніца,
ілжэскарпіён,
Той, хто займаецца іканапісам.
ілжэязмін.
ІКАНАСТАС, -а, м. Сцяна з абразамі свяІЛЖЭВУЧдННЕ i (пасля галосных) ЛЖЭтых, якая аддзяляе алтар у праваслаўнай царВУЧ^ННЕ, -я, н. Выдуманая, фальшывая тэкве. || прым. ікашсгасны, -ая, -ае.
орыя, якая выдаецца за навуковую.

ІЗА—ІЛЬ
ІЛЖЭСВЁДКА / (пасля галосных) ЛЖЭСВЁДКА, -і, ДМ -у, Т -ам, мн. -і, -дак, м.
Сведка, які дае лжывыя паказанні. | ж. ілжэсведка / (пасля галосных) лжэсведжа, -і, ДМ
-дцы, Т -ай (-аю), мн. -і, -дак.
ІЛЖЭСВНДЧАННЕ / (пасля галосных)
ЛЖЭСВЁДЧАННЕ, -я, н. Паказанні ілжэсведкі (лжэсведкі).
ІЛІСТЫ, -ая, -ае. Пакрьпы ілам. Ілістае
дно. || наз. цгіспсць, -і, ж.
ІЛЬВІНЫ 2/і. леў1.
ІЛЬВШД i (пасля галосных) ЛЬВІЦА, -ы,
мн. -ы, -в'іц, ж. Самка льва.
ІЛЬВЯНЯ, ІЛЬВЯНЁ i (пасля галосных)
ЛЬВЯНЙ, ЛЬВЯНЁ, -няці, мн. -няты, -нят,
н. Дзіцяня льва.
ІЛЬГА i' (пасля галосных) ЛЬГА, прысл., безас. у знач. вык. Можна, дазваляецца. Хіба ж
ільга схаваць жывое слова?
ІЛЬГОТА / (пасля галосных) ЛЬГОТА, -ы,
ДМ -гоце, мн. -ы, -гот, ж. Палёгка каму-н. у
выкананні якіх-н. абавязкаў, прадастаўленне
каму-н. яхіх-н. пераваг. Ільготы ўдзельнікам
вайны. Ільготы na інваліднасці. || прым.
ільготны i (пасля галосных) льготны, -ая, -ас.
ІЛЬДЗІНА / (пасля галосных) ЛЬДЗІНА,
-ы, мн. -ы, -дзін, ж. Глыба лёду, крыга. J naмянш. ілвдзшкж i (пасля галосных) льдзшкі,
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ІЛЬКА, -і, ДМ ільцы, мн. -і, ілек, ж. Пушны звярок сямейства куніц, a таксама яго
футра. || прым. ількавы, -ая, -ае.
ІЛЬМА, -ы, ж. Вялікае лісцевае дрэва з
каштоўнай драўнінай. || прым. ільмовы, -ая,
-ае. Ільмовая кара.
ІЛЬНА... / (пасля галосных) ЛЬНА... Псршая частка складаных слоў у знач. ільняны
(льняны), які адносіцца да вырошчвання,
апрацоўкі лёну, напр. ільнаводства, ільнасеялка.
ІЛЬНАВОД / (пасля галосных) ЛЬНАВОД,
-а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст па
льнаводству.
ІЛЬНАВОДСТВА
/ (пасля
галосных)
ЛЬНАВОДСГВА, -а, «. Галіна сельскай гаспадаркі, якая займаецца вырошчваннем лёну.
|| прым. ільнаводчы i (пасля галосных) льшводчы, -ая, -ае.
ІЛЬНО... / (пасля галосных) ЛЬНО... Першая частка складаных слоў у знач. ільняны
(льняны), які адносіцца да вырошчвання i
апрацоўкі лёну, налр. ільнопрадукцыя, ільноапрацоўчы, ільнокамбайн, ільнопрадзенне.
ІЛЫЮВАЛАКНО
/ (пасля галосных)
ЛЫЮВАЛАКНО, -а, н. Валакно лёну.
ІЛЫЮКАМБШАТ i (пасля галосных)
ЛЬНОКАМБШАТ, -а, М -наце, мн. -ы, -аў,
м. Прадпрыемства, якое займаецца апрацоўкай лёну, вытворчасцю льняных тканін i пастаўкай ix іншым прадпрыемствам. Аршанскі
л.
ІЛЬНОПРАЦЗІЛЬНЫ / (пасля галосных)
ЛЬНОПРАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для прадзення лёну. Ільнопрадзільная фабрыка.
ІЛЬНОТРАСГА / (пасля галосных) ЛЬНОТРАСТА, -ы, ДМ -сце, ж. Вылежалыя або
вымачаныя сцёблы лёну, з якіх атрымліваюць
прадзільнае валакно. Шаўкавістая л.
ЫЬНЙНДПЧА
/
(пасля
галосных)
ЛЬНЙНППЧА, -а, н. Поле, з якога сабралі
лён або на якім папярэдняй культурай быў
лён.
f ІЛЬНЯНЬІ / (пасля галосных) ЛЬНЯНЫ,
-ая, -óe. 1. Які мае адносіны да лёну. Ільняное
валакно. Ільняная сарочка. 2. Які мае адносіны
да апрацоўкі лёну. Ільняная прамысловасць. 3.
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ІМАРТЗЛЬ, -і, ж. Toe, што i бяссмертнік.
|| прым. іміртэлыш, -ая, -ае.
ЕМАСЦЬ, -і, ж. 1. Форма ветлівага звароту
да таго, каго лічаць вышэйшым па званню,
становішчу ў грамадстве i пад. (уст.). СкаЯкі колерам i мяккасцю нагадвае валакно жыце, /'., што там здарылася. 2. Пра жонку
лёну. Ільняныя валасы.
блізка знаёмага суразмоўцы (разм. іран.).
ІЛІОЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. 1. Скажонае
ІМБІР, -у, м. Прыправа з багатага на эфіўяўленне, уражанне, заснаванае на падмане рны алей кораня трапічнай травяністай рапачушхяў. Аптычная і. 2. перан. Надзея на сліны. | прым. імбірны, -ая, -ае. /. алей.
што-н., пазбаўленая рэальных падстаў; мара.
ІМБРЬкЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м
Цешыць сябе ілюзіямі. 3. Праграмны нумар
ілюзіяніста (спец.). || прым. ілюзорны, -ая, -ае (уст.). Чайнік для заваркі чаю. || прым.
(да 1 знач.) i ілюзійны, -ая, -ае (да 3 знач). імбрычкжвы, -ая, -ае.
Ілюзорны падман пачуццяў. Ілюзійная праграма. ІМГЛА, -ы, ж. 1. Ападкі ў выглядзе вельмі
ІЛЮЗІЯНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. дробных кропелек дажджу. Асенняя і. 2. ПялёЭстрадна-цьфкавы артыст, які паказвае скла- нка туману, пылу, дыму i пад.
ІМГЛІСТЫ, -ая, -ае. Зацягнуты імглой.
даныя фокусы, часга з прымяненнем спецыСтаяла імглістая раніца. || наз. імглісгасць, -і,
яльнай апаратуры. || ж. ілюзіяшсткж, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так. 1 прым. ілюзіяшсцкі, -ая, ж.
ІМГЛІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -л'іць; незак.
-ае.
ІЛЮЗОРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. ілюзія. 2. Ісці, падаць вельмі дробнымі частымі кроСтвораны ілюзіяй; уяўны, несапраўдны. Ілю- плямі (пра дождж). На дварэ і. (безас).
ІМГНЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які раптоўна
зорныя спадзяванні. || наз. ілюзоршсць, -і, ж.
ІЛЮМШАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; ўзнікае. Імгненная рэакцыя. 2. Які хутка пра-наваны; зак. i незак., што. Упрыгожыць ходзіць; кароткачасовы. Імгненная радасць. ||
наз. імгненнжсць, -і, ж.
(-жваць) ілюмінадыяй. /. вуліцы.
tMEHHA, часц. 1. Падкрэслівае які-н. члсн
ІЛЮМШАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Круглае
акно ў борце самалёта, касмічнага карабля сказа, азначае: якраз. /. ў яго атрадзе, у Заабо судна, 5ікое герметычна закрываецца. Гля- слонава. 2. Ужыв. пры далучэнні сказа або
асобных членаў сказа, якія растлумачваюць,
дзець праз і. \\ прым. ілюмшатарны, -ая, -ае.
ІЛЮМІНАЦЫЯ, -і, ж. Яркае асвятленне удакладняюць выказаную думку. Прыйшлі ўсе,
вуліц, будынкаў у сувязі са святам, урачыста- a i.: сябры, сваякі, вучні. 3. Ужыв. як сцвярсцю. Святочная і. || прым. ілюмішцыйны, -ая, джальнае слова са значэннем: так, сапраўды
так. Вось і. — ехаць трэба na цаліку.
-ае.
ІМЁННЫ, -ая, -ае. У граматацы: які мае
ІЛЮСГРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што. 1. Даць (даваць) адносіны да скланяльных часцін мовы (намалюнкі, якія суправаджаюць, паясняюць зоўніка, прыметніка, лічэбніка, займенніка).
змест твора. /. кнігу. 2. перан. Пацвердзіць Іменнае скланенне.
ІМЖА, -ы, -ж. Toe, што i імгла.
(пацвярджаць) чым-н. наглядным, канкрэІМЖЬІСТЫ, -ая, -ае. Зацягнуты імжой. ||
тным. /. адказ прыкладамі. || зак. таксама
праілюстравАць, -рую, ,-руеш, -руе; -руй; наз. імжыстасць, -і, ж.
ЕМЖЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -жыць; незак.
-раваны. || наз. ілюстрацыя, -і, ж. i ілюІсці, падаць, асядаць дробнымі кропелькамі
страванне, -я, н.
ІЛЮСТРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Мастак, (пра дождж). На вуліцы ўвесь дзень імжэла.
ІМІГРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Чаякі ілюструе кнігі. || прым. ілюстратарскі, -ая,
лавек, які іміірьфаваў у іншую краіну. || ж.
-ае.
ІЛЮСТРАЦЫЯ, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. 1. гл. імігрантка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
ілюстраваць. 2. Малюнак у кнізе, часопісе, імігржнцкі, -ая, -ае.
ІМІГРЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
які суправаджае тэкст або тлумачыць змест.
Альбом з ілюстрацыямі. 3. Прыклад, які да- зак. i незак. Перасяліцца (перасяляцца) у
паўняе, пацвярджае што-н. || прым. ілю- якую-н. краіну на пастаяннае або часовае
жыхарства. /. за граніцу. || наз. іміграцыя, -і,
страцыйны, -ая, -ае. /. матэрыял.
ІМАВЁРНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. імаверны. 2. ж.; прым. іміграцыйны, -ая, -ае.
ІМІДЖ, -у, м. (кніжн.). Мзтанакіравана
Магчымасць здзяйсняльнасці, ажышхявімасць
чаго-н. Ступень імавернасці чаго-н. O Тэорыя сфарміраваны вобраз (яхой-н. асобы, з'явы,
імаверыасцей — раздзел матэматыкі, які вы- прадмета), які вылучае пэўныя важнейшыя
вучае заканамернасці выпадковых з'яў. || характарыстыкі i аказвае эмацыянальнапсіхалагічнае ўздзеянне на каго-н.
прым. імыермсны, -ая, -ае (спец.).
ІМАВЁРНЫ, -ая, -ае. Магчымы, дапуt ЕМГТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -ташчальны. /. выпадак. || наз. імжвернжсць, -і, ж. ваны; незак., каго-што. Падрабляць па-майІМАЖЫНІЗМ, -у, м. Кірунак у рускай стэрску, з дакладнасцю ўзнаўляць. /. галасы
літаратуры пачатку 20 ст., які першалачаткова жывёл. || наз. імггацыя, -і, ж. i імггаванне, -я,
апіраўся на паэтыку ранняга футурызму i н.
ІМГГАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які
сцвярджаў самакаштоўнасць не звязанага з
рэчаіснасцю слова-вобраза. || прым. імжжы- імітуе каго-, што-н. /. гукаў птушак. || прым.
імітжтжрскі, -ая, -ае. /. талент.
шсцкі, -ая, -ае.
ІМГГАЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. імітаваць. 2. ПаІМАЖЫНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Паслядоўнік імажынізму. || ж. імажышстка, дробка чаго-н. пад што-н. /. сцяны nad мар-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. імажышсцкі, мур. 3. Паўтарэнне музычнага матыву ў
другім голасе на які-н. інтэрвал вышэй або
-ая, -ае.
IMAM, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Духоўны ніжэй (спец.). || прым. імггацыйны, -ая, -ае.
ІМКЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі хуткі, быкіраўнік у мусульман. 2. Правіцель мусульманскай дзяржавы, які спалучае ў адной стры ў руху, у развіцці. /. бег. I. час (перан.:
асобе свецкую i духоўную ўладу. 3. Духоўная пра хуткасць развіцця). 2. Які выражае парыў,
асоба, якая кіруе богаслужэннем у мячэці. || імкненне да чаго-н.; палкі, гарачы. Імклівая
прамова. || наз. імклівасць, -і, ж.
прым. імамскі, -ая, -ае.
ІМКНЁННЕ, -я, н. 1. гл. імкнуцца. 2. НаІМАНЁНТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Уласцівы
прьфодзе самога прадмета, унутраны. Іманен- стойлівая цяга, рашучая мэтанакіраванасць да
чаго-н. /. da запаветнай мэты. I. da перамогі.
тныя прычыны. \\ наз. іманентнісць, -і, ж.
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ІМКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; незак. 1. Настойліва дамагацца чаго-н., старацца дасягнуць
чаго-н. /. da свабоды. I. da міру 2. Хутка рухацца, накіроўвацца куды-н. Усёй душой i. da
сябра (перан.: адчуваць цягу да каго-,
чаго-н.). || наз. імквенве, -я, н.
ІМПАЗАНТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Здольны
рабіць добрае ўражанне. /. выгляд. Імпазантная фігура. \\ наз. імпазінтшсць, -і, ж.
ІМПАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
незак., каму-чаму (кніжн.). Выклікаць павагу,
давер, рабіць добрае ўражанне; падабацца. /.
сваім слухачам.
ІМПАРТ, -у, М -рце, м. Увоз тавараў,
каліталаў, тэхналогій i пад. з-за мяжы; проціл.
экспарт. /. таварау. || прым. 'імпартны, -ая,
-ае.
ІМПАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. i незак., што. Увезці (увозіць)
з-за мяжы. /. камп'ютэры.
ІМПАРЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Асоба, арганізацыя або краіна, якая імпартуе
што-н. /. нафты.
ІМПАТЗНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
Чалавек, яхі пакутуе на імпатэнцыю. || прым.
імпжіэнцкі. -ая, -ае.
ІМПАТЙНТНЫ, -ая, -ае. Які пакутуе ад
імпатэнцыі.
ІМПАТЗНЦЫЯ, -і, ж. Палавое бяссілле.
ІМПЕРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вышэйшы
тытул манарха, a таксама асоба, якая мае
гэты тытул. || ж. імператрыціі, -ы, мн. -ы,
-рыц. || прым. імпержтарсжі, -ая, -ае.
ІМПЕРАТЫЎ, -тыва, м. 1. Катэгарычнае
паірабаванне (кніжн.). 2. У граматыцы: тое,
што i загадны лад. || прым. імпержтыўны, -ая,
-ае (да 1 знач.). /. тон (патрабавальны). Імператыуная форма дзеяслова.
ІМПЁРСЮ, -ая, -ае. 1. гл. імперыя. 2. перан. Toe, што i вялікадзяржаўны. Імперскія
амбіцыі.
ІМПЁРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. 1. Манархічная дзяржава на чале з імператарам.
Рымская і. 2. перан. Буйная манаполія, якая
ажыццяўляе кантроль над пэўнай галіной
прамысловасці, над якой-н. дзейнасцю. Імперыя прэсы. I прым. імперскі, -ая, -ае.
ІМПЕРЬіАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Руская залатая манета з 1775 г. вартасцю 10
руб., a пасля 1897 г. — 15 руб.
ІМПЕРЫЯЛІЗМ, -у, м. Вышэйшая стадыя
каліталізму, якая характарызуецца панаваннем буйных манаполій ва ўсіх сферах жыцця,
барацьбой паміж капіталістычнымі краінамі
за крыніцы сыравіны i рынкі збыту, за чужыя
тэрыторыі. || прым. імоерыялістычны, -ая, -ае.
ІМПЕРЫЯЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў,
м. Буйны капіталіст, буржуазны палітычны
дзеяч эпохі імперыялізму. || прым. імперыялісцкі, -ая, -ае.
ІМПІЧМЕНТ, -у, М -нце, м. (спец.). Працэдура прыцягнення да суда парламента вышэйшых службовых асоб дзяржавы.
ІМПЛАНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. i незак., што (спец.). Правесці
(-водзіць) хірурпчную аперацыю ўжыўлення ў
тканкі чужых арганізму матэрыялаў (біялагічна неактыўных металаў, пластмас i пад.)
або перасадкі органа, тканкі, a таксама алерацыя ўкаранення зародка ў матку. /. штучны
клапан сэрца. I. зуб, косць, храсток, хрусталік.
|| наз. імшіаятацьй, -і, ж. \\ прым. імплантацыйны, -ая, -ае.
ІМПРАВІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; зак. i незак., што i без dan. Стварыць
(ствараць) што-н. без папярэдняй падрыхтоўкі, у час выканання. /. байку. I. на раялі. || наз.
імпрашзацыя, -і, ж. \\ зак. зымправізаваць,
-зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -заваны.
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ІМПРАВІЗАТАР, -a, мн. -ы, -аў, м. ЧалаІМПіАРЫНА, -Ы, МН. -Ы, -рын, ж. Toe,
век, здольны імправізаваць. || прым. імпра- што i імшара.
візатірскі, -ая, -ае. /. талент.
ІМШЬІСГЫ, -ая, -ае. 1. Парослы мохам.
ІМПРАВІЗАЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. імправіза- /. бераг. 2. Падобны на мох. Імшыстая трава.
ваць. 2. Імправізаваны твор. Музычная і. || || наз. імшыспсць, -і, ж.
ІНВЕНТАРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
прым. імпржвізжцыйны, -ая, -ае.
ЕМПІЬІЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шым,
-зуй; -заваны; зак. i незак., што. Зрабіць
ІМПРЭСАРЫО, нескл., м. Асоба, якая ар- -шыце, -шаць; незак., што. Перакладваць мохам бярвёны, ставячы цёплы будынак. /. зруб. (рабіць) вопіс інвентару. /. маёмасць. || наз.
ганізоўвае канцэрты, гастролі артыстаў i пад.
ІМПРЭСІЯНІЗМ, -у, м. Плынь у мастаІМЯ; імя i імені, Д імю / шені, мн. ші / інвеіггжрызАцій, -і, ж.
ІНВЕРСІЯ, -і, ж. (спец.). Змяненне звыіггве канца 19 — пачатку 20 ст., прадстаўнікі імёны, імяў / імён, н. 1. Асабістая назва чалаякой імкнуліся да непасрэднай перадачы века, якая даецца яму пры нараджэнні. Ула- чайнага парадку слоў ці словазлучэнняў як
суб'ектыўных адчуванняў, мімалётных ура- снае і. Яго і. — Сяргей. 2. Імя па бацьку — стылістычны прыём. || прым. інверсійны, -ая,
жанняў i настрояў. || прым. мшрэсілпсцгі, -ая, найменне па асабістаму імю бацькі. Завуць -ае.
ІНВЁСТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Укладчык,
-ае / імпрэсіпгістычны, -ая, -ае.
Раман, a i. na бацьку Пракопавіч. 3. ПрозвіІМПРЭСІЯНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, шча — спадчыннае афіцыйнае найменне, які ажышхяўляе інвестыцыі- || прым. інвестарм. Паслядоўнік
імпрэсіянізму.
|| ж. якое паказвае на прыналежнасць чалавека да скі, -ая, -ае.
ІНВЕСТЬІЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. інвесціраваць.
імпрэсіяшстжя, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || пэўнай сям'і, напр. у беларусаў: Атраховіч,
Брыль, Вялюгін, Гарэцкі, Дубоўка, Карскі, 2. звычайна мн. (інвестыцыі, -цый). Доўгапрым. імпрэсіятсцкі, -ая, -ае.
ІМПУЛЬС, -у, м. 1. Пабуджальны момант, Мележ, Насовіч, Шырма, Янчук. 4. Асабістая тэрміновыя ўкладднні капіталу ў асобныя гаштуршок, што выклікае якое-н. дзеянне вядомасць, рэпутацыя. Вучоны з сусветным ліны эканомікі ў краіне i за мяжой. || прым.
(спец.). Электрычны і. Нервовы і. 2. Унутранае імем. 5. Назва прадмета, з'явы. Расліна альяс інксгыцыйны, -ая, -ае. /. фонд.
пабуджэнне да чаго-н., інтэлектуальны або вядома пад імем сталетнік. б. імя каго-чаго, у ІНВЕСЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
эмацыянальны штуршок, стымул (кніжн.). /. знач. прыназ. з Р. У памяць, у гонар каго-, -руй; -раваны; зак. i незак., што (спец.).
Укласці (укладваць) капітал у прадпрыемства,
da творнай працы. || прым. імпульсны, -ая, -ае. чаго-н. Тэатр імя Янкі Купалы.
Імпульснае выпрамяненне.
ІМЯНІННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек у якое знаходзіцца ў сваёй краіне або за мяжой.
|| наз. інвесшраванне, -я, н. i інвестыцыя, -і,
ІМПУЛЬСІУНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. Які дзень сваіх імянін або ў дзень свайго нара- ж.; прым. інвестыцыйны, -ая, -ае.
выклікаецца імпульсам. Імпульсіўныя рухі. 2, джэння. Мець выгляд імянінніка (з радасным
ІНГАЛЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Апарат для
Які дзейнічае пад уплывам выпадковых выглядам; жарт.). || ж. імдптгііаа, -ы, мн. -ы, інгаляцыі. || прым. інгалятарны, -ая, -ае.
імпульсаў. /. чалавек. || наз. імпульсіўшсць, -і, -ніц.
ІНГАЛЙЦЫЯ, -і, ж. Лячэнне ўдыханнем
ІМЯНІНЫ, -шн. У праваслаўных i каж.
лекавых рэчываў (у выглядзе пары, газаў,
ІМПЗТ, -у, М -пэце, м. 1. Парыў ветру. толікаў: асабістае свята каго-н., якое выпадае распьіленых вадкасцей). Назначыць інгаляцыю.
Стрышіваць і. ветру. 2. перан. Пыл, пыл- на той дзень, калі царква адзначае памяць || прым. інгіляцыйны, -ая, -ае.
касць, імкненне. /. da працы. Любоўны і. \\ аднайменнага святога. Спраўляць і. (дзень наШГРЭДЫЁНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
раджэння; разм). || прым. імяшнны, -ая, -ае. /.
прым. імпэтны, -ая, -ае.
(кніжн.). Састаўная частка чаго-н. (рэчыва,
ІМУНА... Першая частка складаных слоў пірог.
|| прым. ішрэдыевтвы, -ая, -ае.
ІМЯННЬІ, -ая, -óe. Памечаны імем ула- сумесі).
са знач.: 1) які мае адносіны да імунітэту (у 1
ІНГУШЬІ, -оў, адз. інгуш, -а, м. Народ —
знач.), напр. імунаалергінны, імунапаталогія, дальніка; выдадзены на чыё-н. імя. /. карэннае насельнііггва Інгушэціі, якая ўваімунарэактыўнасць, імунатэрапія; 2) які маегадзіннік. Імянная стыпендыя (імя каго-н.). O ходзіць у склад Расійскай Федэрацыі. || ж.
адносіны да імуналогіі, налр. імуналогія, іму- Імянны спіс — cnie, у якім пералічваюцца іяфпкі, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак. || прым.
прозвішчы i імёны якіх-н. асоб.
намарфалогія, імунаэмбрыялогія.
інгушсш, -ая, -ае. Інгушская мова.
ІНАКШ. 1. Toe, што i іначай. 2. далучальны
ІМУНАЛОПЯ, -і, ж. (спец.). Раздзел
ІНД... Першая частка складаных слоў са
медьшыны — навука аб неўспрымальнасці злун. Далучае члены сказа, якія растлумачва- знач. іцдывідуальны, напр. індзаказ, індпаарганізма да інфекцыйных захворванняў, аб юць змест папярэдніх слоў ці сказаў. 0 Інажш шыў.
жажучы — іншымі словамі. Тік ці інажш —
яго засцерагальных рэакцыях.
ІНДАЕЎРАПЕЙЦЫ, -аў, адз. -пеец, -пейІМУНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; ва ўсякім выпадку, тым ці іншым спосабам.
ца, м. Агульная назва плямён — продкаў суШАЎГУРАЦЫЯ, -І, Ж. (спец.). Урачыстая часных народаў, якія гавораць на мовах інда-заваны; зак. i незак., каго-што (спец.).
Зрабіць
(рабіць)
неўспрымальным
да працэдура ўступлення на пасаду кіраўніка еўрапейскай сям'і. || прым. івдяеўржпейскі, -ая,
інфекцыйных захворванняў. /. арганізм. || наз. дзяржавы.
-ае. Індаеўрапейская прамова. Індаеўрапейская
ІНАХАДЗЬ, -і, ж. Спосаб конскага бегу, сям'я моў (агульная для многіх народаў Еўімунізацыя, -і, ж.; прым. імунізацыйны, -ая,
пры якім адначасова выкідваюцца наперад ропы, Заходняй Азіі i Іцдастана, якая ўклю-ае.
ІМУНГГЭТ, -у, М -тэце, м. (спец.). 1. абедзве правыя нагі або абедзве левыя.
чае групы балтыйскую, германскую, ірэчаНеўспрымальнасць арганізма да інфекцыйШАХОДЗЕЦ, -дца, мн. -дцы, -дцаў, м. скую, індыйскую, іранскую, кельцкую, раных хвароб. Набыты і. Выпрацаваць і. супраць Конь, які бегае інахаддзю.
манскую, славянскую i інш).
чаго-н. (таксама перан.: здольнасць процістаШАЧАЙ. 1. прысл. Іншым спосабам, паІНДАЛОПЯ, -і, ж. Сукупнасць навук пра
яць чаму-н.)- 2. Выключнае права, якое даец- другому. Зрабіць і. 2. супраціўны злуч. У адва- культуру Ікдыі. || прым. івдалжпчны, -ая, -ае.
ца пэўным асобам, не падпарадкоўвацца не- ротным выпадку, a то. Трэба спяшацца, і.
ІНДАНЕЗІЙЦЫ, -аў, адз. -з'іец, -з'ійца, м.
каторым агульным законам. Дыпламатычны і. спазніцца можна.
Агульная назва народнасцей i плямён, якія
(недатыкальнасць асобы, памяшканняў дыШВАЛІД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Чала- складаюць асноўнае насельнііггва Інданезіі. ||
пламатаў). || прым. імунны, -ая, -ас (да 1 знач.) век, які поўнасцю або часткова страціў пра- ж. індіне^йкі, -і, ДМ -зійцы, мн. -і, -зіек. |
/ імуігітзтяы, -ая, -ае. Імунная рэакцыя ар~ цаздольнасць у выніку ранення, знявечання прым. індднезіДскі, -ая, -ае.
ганізма.
ці хваробы. /. вайны. I. першай групы. || ж.
ІНДЗЁЙЦЫ, -аў, адз. індзеец, -дзейца, м.
ІМУНОЛАГ, -і, мн. -і, -аў, м. Урач — інвалідкі, -і, ДМ -дды, мн. -і, -дак (разм.). || Агульная назва карэнных плямён i народнасспецыяліст па імуналогіі.
прым. інвалідны, -ая, -ае.
цей (за выключэннем эскімосаў i алеутаў),
ІМХОВЫ га. мох.
ШВАЛІДНАСЦЬ, -і, ж. Стан, становішча якія да паяўлення еўрапейцаў насялялі
ІМЧАЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; -чым- інваліда, непрацаздольнасць. Пенсія na амерыканскі мацярык i захаваліся цяпер
ся, -чыцеся, -чацца; -чыся; незак. Вельмі хут- інваліднасці.
толькі ў некаторых раёнах Паўднёвай i Паўка ехаць, бегчы. /. што ёсць сілы.
ШВАРЫЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1. ночнай Амерыкі. | ж. іядыянкі, -і, ДМ -нцы,
ІМЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым, -чыце, Велічыня, што застаецца нязменнай пры тых мн. -і, -нак. || прым. іядзейскі, -ая, -ае.
-чаць; -чы; незак. 1. каго-што. Вельмі хутка або іншых пераўтварэннях (спец.). 2. У моваШДОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст у
везці, несці. Поезд імныць пасажыраў. 2. Toe, знаўстве: адзінка, якая заключае ў сабе асноў- галіне іцдалогіі.
што i імчацца (разм.). Рака імчыць хвалі.
ныя прыметы сваіх канкрэтных рэалізацый.
ІНДУІЗМ, -у, м. Распаўсюджаная ў Іцдыі
ІМША, -ы, ж. 1. У каталіцкай царкве:
Семантычны і. \\ прым. інвжрыянтны, -ая, -ае. рэлігія, галоўныя плыні якой заснаваны на
літургія, абедня. 2. Харавы музычны твор,
ШВЕНТАР, -у, м. 1. Сукутгаасць гтрадме- кульце багоў Вішну i Шывы. || прым. івдуісцкі,
прызначаны для літургіі.
таў, прылад, якія складаюць маёмасць -ая, -ае.
ІМШАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Уцепленае прадпрыемства,
установы,
арганізацыі.
ІНДЎКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Элепамяшканне для зімоўкі пчол.
Спартыўны і. Сельскагаспадарчы і. 2. Вопісктрамагнітнае ўстройства, прызначанае для
ІМШАНЫ, -ая, -ае. Зарослы мохам. Імша- такіх прадметаў, рэестр. Скласці i. O Жывы індукцыйнапі награвання, a таксама ненае покрыва. Імшанае балота.
інвентар — цяглавая i малочная жывёла. вялікая электрамагнітная машына, якая выІМШАРА, -Ы, мн. -ы, імшар, ж. Мохавае Мёртвы інвентжр — прылады працы i іншая карыстоўваецца ў тэлефоннай апаратуры. ||
маёмасць. || прым. інвентжрны, -ая, -ае.
балота. Топкія імшары. Асушыць імшары.
прым. індужтарны, -ая, -ае.
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прадпрымальнасць. Праявіць ініцыятыву. 2.
дзяць для аірымання мяса, самец гзтай
Вядучая роля ў якіх-н. дзеяннях. Узяць ініцыптушкі; індзейскі певень. 0 Змяняць быкж на
івдьойі — памыліцца пры выбары (замест ле- ятыву ў свае рукі.
ШІЦЫЯТЬІЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які праяуляе
пшага выбраць горшае). || ж. індычка, -і, ДМ
ініцыятыву ў якой-н. справе. Ініцыятыўная
-чцы, мн. -і, -чак. || прым. іыдычы, -ая, -ае.
ІНДЎКЦЫЯ, -і, ж. 1. Спосаб разважання
ШДЫКАТАР, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. група. 2. Які валодае ініцыятывай; прадпрыад прыватных фактаў да агульных вывадаў;
мальны. /. чалавек. || наз. ішцыяшўнасць, -і,
(спец.). 1. -а. Прыбор для вымярэння
проціл. дэдукцыя (кніжн.). 2. Узбуджэнне фізічных велічьшь, адлюстравання ходу праж. (да 2 знач.).
электрычнага току ў якім-н. правадніку пры цэсаў або стану аб'екта, за якім вддзецца
ШКАСАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Службовая
руху яго ў магнітным полі або пры змяненні
назіранне. Візуальны і. Акустычны і. 2. -у. Рэ- асоба, якая займаецца прыёмам грошай ад
вакол яго магнітнага поля (спец.). || прым. чыва, якое з'яўляецца хімічным рэактывам. арганізацый i ўстаноў для здачы ix у банк. ||
івдукцыйны, -ая, -ае.
прым. інкасатарскі, -ая, -ае.
Хімічны і. || прым. індыкятжрны, -ая, -ае.
ІНДУЛЬГЁНЦЫЯ, -і, ж. 1. У католікаў:
ІНДЫФЕРдНТНЫ, -ая, -ае (кніжн).
ІНКВІЗІТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Суддзя
грамата на адпушчэнне грахоў, якая выдаецца Абыякавы, раўнадушны. Індыферэнтныя адно- інквізіцыі (у 1 знач.)- 2. перан. Пра жорсткага
царквой ад імя папы рымскага за асобыя засіны. || наз. індыферэнтнасць, -і, ж.
чалавека-мучыцеля. || прым. інжвізггарскі, -ая,
слугі перад царквой або за плату. 2. перан.
-ае (да 2 знач.). Інквізітарскія метады.
ШДЫФЕРЭНТЬкЗМ, -у, м. (кніжн).
Дазвол на якія-н. дзеянні, учынкі (кніжн.).
Іцдыферэнтныя адносіны да чаго-н.
ІНКВІЗІТАРСГВА, -а, н. Бязлітаснасць,
ІНДЎС, -а, мн. -ы, -аў, м. Індыец — паШДЫЧАНЙ / ІНДЫЧАНЁ, -няці, мн. жорсткасць, уласцівыя інквізітару.
слядоўнік індуізму. || ж. іцдускя., -і, ДМ -дус-няты, -нят, н. Птушаня індычкі.
ІНКВІЗІЦЫЯ, -і, ж. 1. У 13—19 стст.:
цы, мн. -і, -сак. || прым. індускі, -ая, -ае.
ШДЫЧЬІНА, -ы, ж. Мяса іцдыкоў як
следчы i карны орган каталіцкай царквы, які
ІНДЎСТРЫЯ, -і, ж. Фабрычна-завадская харч.
дзейнічаў крайне жорсткімі метадамі ў бапрамысловасць з машыннай тэхнікай. Лёгкая
рацьбе з ерэтыкамі. Іспанская і. 2. перан. МуШДЫЙНКА гл. іцдзейцы / індыйцы.
і. Цяжкая /'. || прым. івдтстршльвы, -ая, -ас.
ІНДЭКС, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. чэнне, катаванне. Гэта не жыццё, a i. \\ прым.
ІНДУСТРЫЯЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш,
Спіс, паказальнік чаго-н. /. аптовых цэн. 2. інквізіцыйны, -ая, -ае (да 1 знач.)-зуе; -зуй; -заваны; зак. i незак., што. ПераІНКОГНГГА. 1. прысл. Тайна, хаваючы
весці (пераводзіць) на машынную, індустры- Лічбавы (або літарны) паказчык чаго-н. /.
прамысловай вытворчасці. 3. Умоўнае абазна-сваё імя. Прыехаць і. 2. наз. нескл., н. Знахояльную тэхніку; укараніць (-няць) такую тэхніку. /. сельскую гаспадарку. || наз. івдустрыя- чэнне ў сістэме^ якой-н. класіфікацыі. Па- джанне пад выдуманым імем. Захоўваць і. 3.
наз. нескл., м. i н. Асоба, якая скрывае сваё
штовы і. || прым. івдэксны, -ая, -ае.
лізацыя, -і, ж.
сапраўднае імя. Зноў з'явіўся (з'явілася) учаШДЭТЭРМШІЗМ, -у, м. Супрацьлеглая
ІНДУСТРЫЙЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. індурашні (учарашняе) і.
стрыя. 2. Toe, што i прамысловы. Індустры- дзтэрмінізму канцэпцыя, якая адмаўляе ўсеІНКРУСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
агульную заканамернасць i прычьшную заяльная дзяржава.
-таваны; зак. i незак., што. Упрыгожваючы,
ІНДЫВІД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Toe, лежнасць i абумоўленасць у прыродзе i граурэзаць (уразаць) у вырабы ўзоры з іншага
мадстве. || прым. індэтэрмішстмчны, -ая, -ае.
што i індывідуум.
матэрыялу. I. мэбаю. I. металам na дрэве. ||
ІНЕЙ, -ю, м. Тонкі слой ледзяных крыІНДЫВІДУАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
наз. ішфуставанне, -я, н. i шкрустацыя, -і, ж.
-зуй, -заваны; зак. i незак., каго-што. Зрабіць шталяў, які ўтвараецца дзякуючы выпарэнІНКРУСТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Мастак,
ням на ахалоджанай паверхні чаго-н. Дрэвы
(рабіць) індывідуальным (у 1 знач.), не падоякі займаецца інкрустацыяй. || прым. інкрупакршіся інеем.
бным на іншых; устанавіць (устанаўліваць)
crtTapcu, -ая, -ае.
ПГЁКЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Увядзенне лешто-н. дастасавальна да кожнага асобнага
ІНКРУСТАЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. інкруставаць.
выпадку, асобы. /. заняткі з вучнямі. | наз. кавых раствораў непасрэдна пад скуру, у
мьгашу, вену шляхам упырсквання. /. ў вока. 2. Упрыгожанне (узоры, малюнкі), урэзаныя
івдывідуалізацыя, -і, ж.
ў паверхню прадмета з іншага матэрыялу.
|| прым. ін'ежцыйны, -ая, -ае.
ІНДЫВІДУАЛІЗМ, -у, м. 1. Маральны
Шкатулка з інкрустацыяй.
ШЁРТНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае інерцыю (у
прынцып, які ставіць інтарэсы адной асобы
ІНКРЫМШАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
1 знач.; спец.). 2. Бяздзейны, безыніцыятыўвышэй за інтарэсы ірамадства. 2. Імкненне
-нуй; -наваны; зак. i незак., што каму-наму.
ны. /. чалавек. O Інертныя газы —якія не
да яркага праяўлення сваёй асобы незалежна
Абвінаваціць
(абвінавачваць),
прад'явіць
ад калектыву, a таксама паводзіны, у якіх ўступаюць у хімічныя рэакцыі. || наз. інерт(прад'яўляць) каму-н. абвінавачанне ў чым-н.
праяўляецца гэта імкненне. || прым. індывіду- насць, -і, ж. (у 2 знач).
/. каму-н. удэел у забойстве.
ШЁРЦЫЯ, -і, ж. 1. Уласцівасць цел заалістычны, -ая, -ае.
ІНКУБАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. СпецыяльІНДЫВІДУАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, хоўваць стан спакою або раўнамернага пранае ўстройства для штучнага вывядзення кумалінейнага руху, пакуль якая-н. знешняя
м. Чалавек, які праяўляе іцдывідуалізм у посіла не прымусіць змяніць гэты стан. Ляцець ранят, моладзі рыб i інш. || прым. інкубатарны,
глядах, паводзінах. || ж. іддывідуцпстка, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. івдывідуалісцш, na інерцыі. 2. перан. Бяздзейнасць, пасіўнасць. -ая, -ае. Інкубатарныя кураняты.
0 Па інерцыі — па прывычцы, машынальна. ||
ІНКУБАТОРЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м. (спец.).
-ая, -ае.
прым. інерцыйны, -ая, -ае.
Памяшканне, ў якім размешчаны інкубатары.
ІНДЫВІДУАЛЫІАСЦЬ,
-І;
Ж.
І.
ІНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Пакрывацца
ІНКУБАЦЫЯ, -І, Ж. (спец.). 1. Скрыты
Асаблівасці характару i псіхалагічнага складу,
інеем. || зак. заднець, -ею, -ееш, -ее. Дрэвы перыяд хваробы з моманту заражэння да з'яўякія адрозніваюць адзін індывідуум ад друзаінелі.
лення яе першых прымет. 2. Штучнае вывягога. 2. Асоба, індывідуум.
ПіЖЫНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст дзенне маладых асобін у інкубатары. || прым.
ІНДЫВІДУАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Уласцівы
канкрэтнаму індывідууму, асабісты. Індывіду- з вышэйшай тэхнічнай адукацыяй. І.-механік. інкубацыйны, -ая, -ае. /. перыяд.
ІНСАЛЙЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Асвятленне
альныя рысы характару. 2. Які ажыццяўляец- Ваенны і. || прым. інжынерсжі, -ая, -ае.
ШЖЫНЕРНЫ, -ая, -ае. Тэхнічны, звясонечнымі промнямі. Ступень інсаляцыі памяца асобнымі людзьмі, не калектыўны. Індывізаны з дзейнасцю інжынера. Інжьшерныя шкання. || прым. інсаляцыйны, -ая, -ае.
дуальная працоўная дзейнасць. Індывідуальная
ІНСІНУАЦЫЯ, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж.
гаспадарка. 3. Асаблівы для кожнага індыві- войскі.
ШЖЫНЁРЫЯ, -і, ж. Інжынерная справа,
(кніжн.). Паклёпніцкая выдумка, накіраваная
дуума. /. падыход. 4. Асобны, адзінкавы. /.
творчая тэхнічная дзейнасць.
супраць каго-н. || прым. інсінуацыйны, -ая,
выпадак.
ШЖЬІР, -a i -у, м. 1. -а. Паўднёвае пладо-ае.
ІНДЫВІДУУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек
вае дрэва сямейства тутавых; фігавае дрэва,
ШСПЕКТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
як канкрэтная асоба, a таксама наогул асосмахоўніца. 2. -у. Салодкі плод гэтага дрэва
-таваны; незак., каго-што. Правярадь прабны жывы арганізм, асобіна.
(вінныя ягады). || прым. інжырны, -ая, -ае.
вільнасць чыіх-н. дзеянняў шляхам нагляду i
ІНДЬІГА. 1. нескл., н. Цёмна-сіняе фарбаІНІСГЫ, -ая, -ае. Пакрьпы інеем, заінелы.
інструктавання. /. школу. || наз. шспектавшне,
вальнае рэчыва, якое атрымліваецца з соку
/. хмызняк.
-я, н. i інспежцыя, -і, ж.
некаторых трапічных (іцдыганосных) раслін
ШІЦЫЙЛЫ, -аў, адз. -ял, -а, м. Першыя
ІНСПЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Службовая
або сінтэтычна. 2. нязм. Цёмна-сіні. Колер і. ||
прым. індыгавы, -ая, -ае (да 1 знач.)- /. колер. літары імя i імя па бадьку або імя i прозвіасоба, якая займаецца інспектаваннем каго-,
ІНДЬЁЙЦЫ, -аў, адз. індыец, -дыйца, м. шча. 1 прым. ішцыяльны, -ая, -ае.
чаго-н. Фінансавы і. || прым. інспектерскі, -ая,
Агульная назва ўсяго карэннага насельніцтва
ШІЦЫЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
-ае.
Івдыіі
незалежна
ад
нацыянальнай,
праяўляе ініцыятыву, пачынальнік. ІніцыяІНСПЁКЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. інспектаваць. 2.
рэлііійнай i каставай прьшалежнасці. || ж. тары спаборніцтва. Ініцыятары алімліяды.Установа,
||
арганізацыя, якая інспектуе каго-,
індыінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. ж. ішцыятаркж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак
што-н. Санітарная і. || прым. інспекцыйны,
івдыйскі. -ая? -ае.
(разм.).
-ая, -ае.
ШДЬІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Вялікая свойская
ШІЦЫЯТЬІВА, -ы, ж. 1. Пачын, унуграІНСПІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
птушка сямейства фазанавых, якую развонае імкненне да новых форм дзейнасці;
-раваны; зак. i незак., што (кніжн.). Нагаво-
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рамі, падбухторваннем выклікадь (выклікаць) У дарэвалюцыйнай Расіі: сярэдняя навучальу каго-н. якія-н. думкі, погляды i пад. /. бес- ная ўстанова закрытага тьпту ддя жанчын двапарадкі^ || наз. інсшрацыя, -і, ж. i ранскага паходжання. /. шляхетных дзяўчат.
3. Сукупнасць прававых норм у яхой-н.
інсшр&ванне, -я, н.
ІНСПІРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). сферы грамадскіх адносін, пэўная форма граІНТЬкМНРІАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Той, хто інспіруе што-н. || прым. інстржтарсгі, мадскай арганізацыі. /. сям'і i шлюбу. || прым.
(разм). Весці інтымныя размовы, абыінстыгтуцкі, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
-ая, -ае.
ШСУЛІН, -у, м. (спец.). Бялковы гармон, ходзіцца з кім-н. празмерна даверліва.
ІНСГАНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Асобная
ІНТЬІМНЫ, -ая, -ае. Глыбока асабісты,
ступень у сістэме падначаленых адзін другому які выпрацоўвае падстраўнікавая залоза, a таорганаў (дзяржаўных, партыйных, судовых i ксама прэпарат гэтага гармона, што выкары- сардэчны, шчьфы. Інтымныя адносіны. Інтыінш.). Вышэйшыя інстанцрі. Хадзіць па ін- стоўваецца як лекавы сродак. || прым. івсу- мная размова. || наз. іятымнасць, -і, ж.
ІНТЭГРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
лшжвы, -ая, -ае.
станцыях. || прым. інспшцыйны, -ая, -ае.
-раваны; зак. i незак., што. 1. Аб'яднаць
ІНСГРУКГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ШСЎЛЬТ, -у, М -льце, мн. -ы, -аў, м. Во(аб'ядноўваць)
часткі чаго-н. у адно цэлае
-таваны; зак. i незак., каго-што. Даць (да- страе парушэнне мазгавога кровазвароту,
ваць) каму-н. кіруючыя ўказанні. /. рабочых якое суправаджаецца раптоўнай стратай пры- (спец.). 2. У матэматыцы: знайсці (знахопа тэхніцы бяспекі. || зак. таксама праінструк- томнасці i паралічамі. || прым. інсульпш, -ая, дзіць) інтэграл дадзенай функцыі. || наз. інтэгравшне, -я, н.
тіваць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны. || наз. -ае.
ІНТЭГРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. У матэмаінструктаж, -у, м. i інструктйаяне, -я, н.
ШСЦЭНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ІНСГРЎКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Службо- -руй; -раваны; зак. i незак., што. 1. Прыста- тьшы: велічыня, якая атрымліваецца ў выніку
вая асоба, якая інструктуе каго-, што-н. /. саваць (прыстасоўваць) для пастаноўкі на дзеяння, адваротнага дыферэнцыраванню. ||
фЬкультуры. I. па турызме. || ж. шструктаркд, сцэне тэатра або ў кіно. /. раман. 2. перан. прым. штэгральны, -ая, -ае. Інтэгральнае
-і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.)- || прым. Прытворна зрабіць (рабіць) што-н. /. непры- вылЫэнне.
ІНТЭЛЁКТ, ^у, М -кце, м. Розум (у 1
івструктарскі, -ая, -ае.
томнасць^ \\ наз. інсцэніроўка, -і, ДМ -роўцы,
ІНСТРУКТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў мн. -і, -ровак, ж. || прым. інсцэніровачны, -ая, знач.), здольнасць чалавека мысліць i разважаць. Высокі і. \\ прым. іятэлектуальны, -ая,
сабе кіруючыя ўказанні. || наз. інстру- -ае.
-ае.
ктыўшсць, -і, ж.
ШСЦЭНІРОЎКА, -at ДМ -роўцы, мн. -і,
ІНТЭЛЕКТУАЛ, -а, мн. -ы, -а^, м. ІнтэлеІНСГРЎКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Звод -ровак, ж. 1. гл. інсцэніраваць. 2. Інсцэнірактуальны чалавек. || ж. інтэлектуалка, -і, ДМ
правіл, якія ўстанаўліваюць парадак i спосаб ваны твор, спектакль. Цікавая і. рамана.
-лцы, мн. -і, -лак (разм.)ажыццяўлення, выканання чаго-н. /. па тэІНСЦЭНІРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. інтэхніцы бяспекі. 2. Наогул якія-н. настаўленні. Той,
хто
ажыццяўляе
інсцэніроўку
(у
1
знач.).
лект. 2. Разумовы, духоўны; з высока развіДаваць інструкцыі. || прым. інструкцыйны, -ая,
ШТАКСІКАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Атручэн- тым інтзлектам. Інтэлектуальныя здольнасці. ||
-ае.
ІНСТРУМЁНТ, -а / -у, М -нце, мн. -ы, не арганізма ядавітымі рэчывамі — таксінамі. наз. інтэлектуальшісць, -і, ж.
||
прым.
інтяксікацыйны, -ая, -ае.
ІНТЭЛІГЕНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
-аў, м. 1. -а. Прылада для выканання якой-н.
работы. Хірургінны і. Сталярны і. 2. -у, зб. Су- ПГГАНАВАЦЬ, -ную, -нусш, -нуе; -нуй; Асоба, якая належыць да інтзлігенцыі;
купнасць такіх прылад. Хатні і. 3. -a. Toe, -наваны; незак. (кніжн.). Вымаўляць або вы- інтэлігентны чалавек. || ж. ішэлігентка, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. ініэлігенцкі,
іігто i музычны інструмент. Духавыя інстру- конваць з якой-н. інтанацыяй (у 1 i 3 знач.).
-ая, -ае.
менты. 4. -а, перан., наго. Сродак для дасягІНТАНАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. РыІНТЭЛІГЁНТНЫ, -ая, -ае. 1. Які наленення чаго-н. Быць паслухмяным інструмен- тміка-меладычны лад мовы, чаргаванне павытам у чыіх-н. руках. O Музьпны інстру- шэнняў i паніжэнняў тону голасу пры вымаў- жыць да інтэлігенцыі, a таксама чалавек, які
вялікай
унутранай
культурай.
мент — спецыяльнае ўстройства для выка- ленні. Пытальная і. Апавядальная і. 2. Хара- валодае
нання музыкі, атрымання музычных гукаў. || ктар вымаўлення, які выражае пачуцці таго, Інтэлігентныя паводзіны. 2. Уласцівы інтэлігепрым. інструментялыш, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 хто гаворыць. Сардэнная і. Аратарскія інтана- нту. /. выгляд. || наз. інтэлігентнасць, -і, ж.
ІНТЭЛІГЁНЦЫЯ, -і, ж., зб. Грамадскі
цыі. 3. Дакладнае па вышыні выкананне ўсіх
знач.). /• цэх.
ІНСГРУМЕНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; музычных гукаў. Фальшывая і. \\ прым. іята- слой адукаваных людзей, якія прафесійна
займаюцца разумовай творчай працай, раз-туй; -таваны; зак. i незак., што (спец.). Пра- нацыйны, -ая, -ае.
весці (-водзіць) інструментоўку (у 1 знач.)
ШТАР^С, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Асаблівая віццём i распаўсюджваннем культуры. Наромузычнага твора.
ўвага, цікавасць, якія праяўляюцца да каго-, дная і. Сельская і. '
ІНТЭНДАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
ІНСТРУМЕНТАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, чаго-н. Вялікі і. да ўсяго новага. 2. мн. Патрэ-аў, м. (спец.). Музыкант, які іграе на якім-н. бнасці, імкненні, мэты. ЭканамЫныя інтарэсы Ваеннаслужачы, які займаецца гаспадарчым
музычным інструменце. Ансамбль інструмен- дзяржавы. 3. Карысць, выгода. Няма ніякіх забеспячэннем арміі i вайсковай гаспадаркай.
|| прым. ініэццанцкі, -ая, -ас.
малістаў. | ж. інструментілістжа, -і, ДМ -тцы, інтарэсаў ехаць туды.
мн. -і, -так. || прым. інструменплісцкі, -ая, -ае.
ІНТЭНДАНЦТВА, -а, н. Ваенная арганізаШТРАДЎКЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Кароткі
ІНСГРУМЕНТАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, ўступ у некаторых музычных творах. || прым. цыя, якая займаецца гаспадарчым забеспячэннем арміі i вайсковай гаспадаркай || прым.
м. Рабочы, спецыяліст, заняты вырабам інтрадукцыйны, -ая, -ае.
інтэяджнцкі, -ая, -ае.
інструментаў (у 1 знач.). Слесар-і. || ж. іяструШТРЬІГА,
-і,
ДМ
-рызе,
мн.
-і,
-рыг,
ж.
1.
ментжлыпчыціі, -ы, мн. -ы, -шчыц.
ІНТЭНСІЎНЫ, -ая, -ае. 1. Напружаны,
Скрытыя непрыстойныя дзеянні для дасягІНСТРУМЕНТАРЫЙ, -Я, М. (спец). Су- нення чаго-н. Весці інтрыгу супраць каго-н. 2. узмоцнены. Інтэнсіўная праца. 2. Які дае выкупнасць інструментаў (у 1 знач.), якімі Развіццё галоўнага дзеяння ў рамане, драме сокую прадукцыйнасць. Інтэнсіунае вядзенне
карыстаюцца ў якой-н. спецыяльнай галіне. (кніжн.). Складаная, заблытаная і. 3. Любоў- гаспадаркі. \\ наз. ітэнсіўвясць, -і, ж.
ІНТЭНСІФІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
Зубаўрачэбны і.
ная сувязь. Любоўная і. || памянш. ііпрыжка,
ІНСГРУМЕНТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, ж. -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. (да 1 i 3 знач.). -куй; -каваны; зак. i незак., што (кніжн.).
Зрабіць (рабіць) больш інтэнсіўным (у 2
(спец.). 1. Выклад музычнага твора для выкаШТРЫГАВАЦЬ, -гую, -гусш, -гуе; -гуй; знач.). /• сельскую гаспадарку. || наз.
нання аркестрам, камерным ансамблем, a танезак.
1.
супраць
каго
(чаго).
Весці
інтрыгі
(у
ііпэнсіфікжцьй, -і, ж.
ксама хорам. 2. Адцзел тзорыі музыкі, які вы1 знач.). 2. каго (што). Узбуджаць цікавасць
вучае прынцыпы такога выкладу i спалучэнне
ІНТЭР1..., прыстаўка. Утварае назоўнікі i
чым-н.
загадкавым,
таямнічым.
|
зак.
замузычных інструментаў у аркестры. 3. перан. інтрыпшіць, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; -гаваны прыметнікі з тым жа значэннем, што між...,
паміж..., напр. інтэргранула, інтэрлінгвістыка,
Гукавая арганізацыя мастацкай мовы.
(да 2 знач.).
інтэрпазіцыя, інтэрплантацыя, інтэрсекс,
ІНСГЬІНКТ, -у, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ШТРЫГАН,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
(неадабр.).
інтэрфаза; інтэрвакальны, інтэркансанантны,
Прыроджаная здольнасць рабіць бессвядомыя
Чалавек,
які
займаецца
інтрыгамі
(у
1
знач.).
інтэрнацыянальны, інтэрперыядычны.
мэтанакіраваныя дзеянні ў адказ на змены
Палітычны
і.
||
ж.
інтрыгжшйі,
-і,
ДМ
-нцы,
ўнугранага або знешняга асяроддзя. /. самазаІНТЭР2... Першая частка складаных слоў
хавання. 2. Падсвядомае прадчуванне чаго-н., мн. -і, -нак. || прым. інтрыпінсжі, -ая, -ае.
са знач. інтэрнацыянальны, напр. інтэрклуб,
ШТРЫГАНСГВА, -а, н. (неадабр.). Павоунуіранае чуццё. Мацярынскі і.
інтэрсгшдарожнік.
ІНСТЫНКТЬГЎНЫ, -ая, -ае. Абумоўлены дзіны i ўчынкі інірыгана.
ІНТЭРВАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Адлеінстынктам, адвольны. /. рух. \\ наз. ІБСТЫВПГГУІЦЫЯ, -і, ж. 1. Чуццё, тонкае разу- гласць, прамежак паміж чым-н. /. паміж радктыўнасць, -і, ж.
менне, пранікненне ў самую сутнасць чаго-н. камі (машынапісу). Ісці з пэўным інтэрвалам.
Чалавек багатай інтуіцыі. 2. Непасрэднае па- 2. У музыцы, акустыцыг суадносіны двух гуІНСГЫТЎТ, -a, М -туце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Назва вышэйшых навучальных i навуковых знанне ісціны без дапамогі вопьпу i лагічных каў па вышыні (спец.). || прым. іетэрвальны,
-ая, -ае.
устаноў. Педагагічны і. Навукова-даследчы i'. 2. вывадаў (спец.). || прым. іятуггыўны, -ая, -ае.

ІНС—ІНТ

9. Зак. 426.

258
ШТЭРНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; велічэнне колькасці папяровых грошай, што
-руй; -раваны; зак. i незак. (спец.). 1. каго- знаходзяцца ў абарачэнні ў краіне, якое
што. У міжнародным праве: пазбавіць (-баў- выклікае ix абясцэньванне. || прым. інфляляць) свабоды перамяшчэння i выхаду з цыйны, -ая, -ае.
тэрыторыі краіны (іншаземцаў, грамадзян або
ШФРАСГРУКТЎРА, -ы, ж. (спец.). ГаШТЭРВЁНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. суднаў ваюючай краіны да заканчэння вай- ліны эканомікі, навукова-тэхнічных ведаў,
Удзельнік інтэрвенцыі. || прым. ітэрвенцгі, ны), a таксама прымусова заірымаць сацыяльнага жыцця, якія непасрэдна забяс-ая, -ае.
(-трымліваць) войскі, якія ўступілі на тэрыто- печваюць вытворчыя прадэсы i ўмовы жыцІНТЭРВЁНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Агрэ- рыю нейтральнай дзяржавы. 2. каго (што). цядзейнасці грамадства. /. раёна. I. грамадсіўнае ўмяшанне адной або некалькіх дзярПадвергнуць (-вяргаць) часоваму арышту, іза- ства. | прым. інфраструктурны, -ая, -ае.
жаў, звычайна ўзброенае, ва ўнутраныя ляцыі. || наз. інтэршраванве, -я, н.
ШФРАЧЫРВОНЫ, -ая, -ае: івфрачырвосправы другой дзяржавы. || прым. інтэрвеППЭРПРЭТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; ныя прамяш, інфрачырвошіе выпраменьвжннцыйны / інтэрмнцыяшсцкі, -ая, -ае. Інтэр- -туй; -таваны; зак. i незак., што (кніжн.). Вы- ве — электрамагнітнае выпраменьванне, нявенцыйныя войскі. Інтэрвенцыянісцкія намеры.тлумачыць
(вытлумачваць),
раскрыць бачнае вокам.
ІНТЭРВ'ІО, нескл., н. Прызначаная для (-ываць) сэнс чаго-н. || наз. ішэрпрэтацыя, -і,
ІНФУЗОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. (спец.).
друку, радыё, тэлебачання гутарка з якой-н. мн. -і, -цый, ж.
Мікраскапічная аднаклетачная жывёліна з
асобай. Браць і. Даваць і.
ШТЭРПРЭТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. больш складанай будовай цела, чым у другіх
ІНТЭРВ'ЮЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн). (кніжн.). Чалавек, які інтэрпрэтуе што-н. || прасцейшых. || прым. інфузорны, -ая, -ае.
Той, хто бярэ інтэрв'ю.
прым. інтзрпрэтіітарсш, -ая, -ае.
ІНЦЫДдНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
ІНТЭРВ'ЮІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ІНФАНТЫЛІЗМ, -у, м. 1. Адсталасць у Выладак, здарэнне, непаразуменне. /. на гра-руй; -раваны; зак. i незак., каго (што) развіцці, якая характарызуецца захаваннем у ніцы.
(кніжн.). Узяць (браць) у каго-н. інтэрв'ю. /. дарослага фізічных або псіхічных рыс дзіцяІНША... Першая частка складаных слоў са
пісьменніка. || зак. таксама праінтэрв'юіраваць, чага ўзросту (спец.). 2. Паводзіны дарослага, знач.: 1) іншы, напр. іншабыццё, іншадумства;
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
падобныя на паводзіны дзіцяці (кніжн.)- /• У 2) з чым-н. іншым, напр. іншамоўны, іншаІНТЭР'ЁР, -а, м. (спец.). Унуграная пра- паводзінах.
форменны; 3) які мае адносіны да чаго-н.
стора будьшка, памяшкання, a таксама яго
ШФАНТЬкЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Недара- іншага, напр. іншагародні, іншанацыянальны,
архітэктурнае i мастацкае афармленне. Афар- звіты, які пакутуе інфангылізмам (у 1 знач.; іншапланецянін; 4) па-іншаму, напр. іншаскаспец.). 2. Падобны па манерах, светаўспры- зальны, іншасказанне.
мленне інтэр'ера.
ІНТЭРМЁДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. Каро- манню да дзіцяці (кніжн). /. тон. \\ наз. інфаІНШАВЁРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м.
ткая п'еса або ўстаўная сцэна, звычайна нтылышсць, -і, ж.
(уст). Чалавек іншай веры, іншай рзлігіі. || ж.
камічнага зместу, якая выконваецца паміж
ШФАРКТ, -у, М -кце, мн. -ы, -аў, м. Спы- іншжверш, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым.
акгамі драматычнага або опернага твора.
ненне прбгтоку крыві ў выніку спазмаў артэ- ішшшерсжі, -ая, -ае.
ШТЭРМЁЦЦА, нескл., н. (спец.). Не- рый, ix закупорвання, a таксама ачаг амярІНШАГАРОДНІ, -яя, -яе. 1. Які жыве ў
вялікая інструментальная п'еса свабоднай фо- цвення сардэчнай мышцы, які ўзнікае пры іншым горадзе, прыехаў або атрыманы з
рмы, якая выконваецца аркестрам паміж асо- гэтым. || прым. інфарктны, -ая, -ае.
іншага горада. /. жыхар. Іншагародняя пошта.
бнымі часткамі оперы, a таксама самастойная
ШФАРМАВАНЫ, -ая, -ае. Добра дасвед- 2. ішпагародні, -яга, мн. -ія, -ix, м. У дарэвамузычная п'еса.
чаны ў чым-н., які валодае падрабязнай люцыйнай Расіі: селянін, які жыў у казацкай
ІНТФРН, -а, мн. -ы, -аў, м. Урач, яхі пра- інфармацыяй адносна чаго-н. || наз. інфар- станіцы, але не належаў да казацкага саслоўя.
мжвшісць, -і, ж.
ходзіць інтэрнатуру.
ІНШАДЎМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў, м.
ШФАРМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; Той, хто думае, мысліць інакш, чым хто-н.,
ІНТЭРНАТ, -a, М -наце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Памяшканне для пражывання навучэнцаў -муй; -маваны; зак. i незак., каго (што). Даць мае іншыя погляды, перакананні. || ж.
пры навучальнай установе. /. сельскай школы. (даваць) інфармацыю. /. прысутных t аб ішпадумкж, -і^ ДМ -мцы, мн. -і, -мак (разм.).
I. педвучылішча. 2. Агульнае памяшканне для выніках з'езда. || зак. таксама прашфармаваць, || прым. ішпадумскі, -ая, -ае.
асоб, якія працуюць на адным прадпрыем- -мую, -мусш, -муе; -муй; -маваны.
ІНШАДЎМНЫ, -ая, -ае. Які думае,
ШФАРМАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто мысліць інакш, чым хто-н., мае іншыя постве. 3. Стацыянарная ўстанова — дом для
інвалідаў i састарэлых. 4. Школа, у якой інфармуе. Дасведчаны і. || прым. інфа- гляды, перакананні. Іншадумныя члены з 'езда.
вучні жьгауць i знаходзяцца на частковым рматжрскі, -ая, -ае.
ІНШАДЎМСТВА, -а, н. Светаўспрыманне
ШФАРМАТЫЕА, -і, ДМ -тыцы, ж. Надзяржаўным забеспячэнні. Вучыцца ў інтэрнаце. Школа-інтэрнат. Ц прым. інтэрнацкі, -ая,вука аб агульных уласцівасцях i структуры на- іншадумцаў.
ІНШАЗЁМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў, м.
вуковай інфармацыі, заканамернасцях яе
-ае.
ІНТЭРНАТЎРА, -ы, ж. Форма пасляды- стварэння, ператварэння, назапашвання, пе- Чалавек з іншай краіны, чужаземец. || ж.
ішпаземкл, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак.
пломнай спецыялізацыі маладога ўрача — яго радачы i выкарыстання.
ШШАЗЁМНЫ, -ая, -ае. 3 іншай краіны,
прахтычная (звычайна на працягу года) раШФАРМАТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Насычаны
бота ў клініках, бальніцах, якая дае яму зван- інфармацыяй, які добра інфармуе. | наз. дзяржавы. Іншаземныя звынкі.
ШШАМОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які гаворыць
не спецыяліста. Прайсці інтэрнатуру.
інфарматыўшісць, -і, ж.
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ, -а, м 1. Назва буйШФАРМАЦЫЯ, -і, ж. 1. Звесткі аб нава- на іншай мове; напісаны на іншай мове.
Іншамоўнае насельніцтва. 2. Які належыць
ных міжнародных аб'яднанняў, галоўным чы- кольным свецс i працэсах, якія ў ім працяканам палітычных арганізацый рабочага класа. юць i ўспрымаюцца чалавекам або спецыяль- іншай мове. Іншамоўныя словы (запазычаныя).
Першы I. 2. Міжнародны гімн рабочага класа нымі ўстройствамі (спец.). Тэорыя інфармацыі. ШШАРОДЗЕЦ, -дца, мн. -дцы, -дцаў, м.
i камуністычных партый свету. 3 залы да- 2. Паведамленне аб становішчы спраў, У царскай Расіі: ураджэнец усходняй ускраносіліся гукі Інтэрнацыянала.
звесткі аб чым-н. Газетпная і. Сродкі масавай іны Расіі, прадстаўнік адной з нацыянальных
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зу- інфармацыі. || прым. івфармлцыйны, -ая, -ае. /. меншасцей, пераважна ўсходняй. || прым.
ішшіродшцкі, -ая, -ае.
еш, -зуе; -зуй; -заваны; зак. i незак., што бюлетэнь.
ІНШАРОДНЫ, -ая, -ае. Які мае зусім
(спец.). Аб'явіць (аб'яўляць) інтэрнацыянальШФЕКЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. інфекцыя.
ным, свабодным для міжнароднага карыстан- 2. Прызначаны для заразных хворых. іншыя ўласцівасці; пабочны, чужы. Іншароднае цела (прадмет, які трапіў звонку ў арня. /. шляхі зносін. || наз. іетэрнацыяналізіцыя, Інфекцыйная бальніца.
ІНФЁКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Заражэн- ганізм; таксама перан.: аб кім-, чым-н., хто
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗМ, -у, м. Ідэалогія i не арганізма хваробатворнымі мікробамі. Уз- трапіў у чужое для яго асяроддзе).
палітыка роўнасці i салідарнасці ўсіх народаў буджальнік інфекцыі. || прым. інфекцыйны, -ая, ШШАСКАЗАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які змяшчае
ў сабе іншасказанне. /. сэнс. || наз. ішпжнезалежна ад нацыянальнай прыналежнасці. -ае. Інфекцыйнае захворванне.
Пралетарскі і. || прым. інтэрнацьйшалістьлны,
ШФШГГЬІЎ, -тыва, м. У граматыцы: не- сказалышсць, -і, ж.
-ая, -ае.
ІНШАСКАЗАННЕ, -я, н. Выраз, які мае
азначальная форма дзеяслова. || прым. іяфііншы, скрыты сэнс; алегорыя.
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІСТ, -a, М -сце, мн. нггыўші, -ая, -ае.
ШФІЦЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-ы, -аў, м. Прыхільнік інтэрнацыяналізму. Ц
ІНІПЫ, -ая, -ае. 1. Другі, які адрозніваецж. йпэршцыянагісіш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -руй; -раваны; зак. i незак., каго-што (спец.). ца ад гэтага. Іншыя парадкі. Іншая думка. 2.
Унесці (уносіць) інфекцыю, узбуджальнікаў Які-небудзь, некаторы. Іншаму (наз.) такая
-так. || прым. Ьпэрняцышіжлісцкі, -ая, -ае.
ШТЭРНАЦЫЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, інфекцыйных хвароб. Арганізм інфіцыраваны. размова не даспадобы. 0 Ішпы раз — часам.
|| наз. інфіцмрівіннс, -я, н.
што i міжнародны (у 2 знач.). ІнтэрнацыяМіж іншым — мімаходам, дарэчы, к слову
нальныя зносіны. Інтэрнацыянальныя сувязі. |
ШФЛЙЦЫЯ, -і, ж. Празмернае (у кажучы. Той ці іншы — хто-небудзь, які-неназ. іпэрнацыяшльшісць, -і, ж.
адносінах да дзяржаўнага залатога заласу) па- будзь.
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IÓH, -a, мн. -ы, -аў, м. (спец.). ЭлсюрыІРВАЦЬ / (пасля галосных) РВАЦЬ, (і)рву,
чна зараджаная часціца (атам, група атамаў). || (і)рвеш, (і)рве; (і)рвём, (і)рвяце, (і)рвуць;
(і)рві; незак., што. 1. Вырываць рэзкім рухам,
прым. іонны, -ая, -ае. Іоннае выпрамяненне.
ІПАДРОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяльна 3 сілай выхопліваць. /. зубы. 2. Аддзяляць,
падрыхтаванае месца для конна-спартыўных адрываць ад сцябла, галінак (кветкі, плады i
спаборніцтваў. || прым. ішдромны, -ая, -ае / пад.). /. яблыкі. 3. Раздзяляць на часткі,
іпядромаўскі, -ая, -ае (разм.). Іпадромная да- разрываць. /. ніткі. I. паперу. 4. Разбураць,
узрываць што-н. /. чыгунку. 5. перан. Спырожка. Іпадромаўскі рысак.
ІПАСТАСЬ: у іпастасі каго, у знач. прыназ. няць, разрываць. /. адносіны. б. ( 7 / 2 ас. не
з Р (іран.) — у якасці, у ролі. Настаўнік у ўжыв.). Нарываць (разм). Палец ірве. 0 Ірмць
іпастасі раённага начальніка [першапачаткова бакі (жываты) (разм.) — моцна смяяцца, заіпастась — сутнасць, a таксама твар, лік, ходзіцца ад смеху. Ірмць жылы (жішжі, пуп)
(разм.) — цяжка працаваць, надрывацца на
сенм].
ІПАХОНДРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Хворы на якой-н. рабоце. Ірвжць з руж (разм.) — купляць нарасхват. Ірваць ш сабе валжсы
іпахоцдрыю.
(разм.) — быць у адчаі, моцна перажываць. ||
ІПАХОНДРЫЯ, -і, ж. Хваравіта-прыгне- аднакр. ірван^ць / (пасля галосных) рвшіуць,
чаны псіхічны стан; беспадстаўная боязь за- -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ш (да 1 i
хворвання. || прым. іпахандрычны, -ая, -ае. /. 4 знач.).
стан.
i (пасля галосных) PBÓTA, -ы,
ІПРЬІТ, -у, М -рыце, м. Баявое атрутнае ДМEPBÓTA
(і)рвоце, ж. Адвольнае вьшяржэнне змесрэчыва скурна-нарыўнага дзеяння. || прым. ціва страўніка цераз рот, a таксама тое, што
іпрытавы, -ая, -ае.
вывергнута такім чынам. || прым. ірмтны i
ІРАД, -a, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. (разм. ла- (пасля галосных) рвотны, -ая, -ае.
янк.). Мучыцель, кат [па імені жорсткага
IPBÓTHAE i (пасля галосных) PBÓTHAE,
цара Іудзеі Ірада].
-ага, н. Лякарства, якое выклікае рвоту.
ІРАДЫЙЦЫЯ, -і, ж. (спец.). РаспаўсюІРДЗЁЦЦА / (пасля галосных) РДЗЁЦЦА,
джанне, павелічэнне памераў (пра хвалі, ачаіі
1 i 2 ас. не ўжыв., (і)рдзеецца; незак. Toe, што
ўзбуджэння i інш.). || прым. ірадыяцыйны, -ая, i ірдзець.
-ае.
ІРДЗЁЦЬ i (пасля галосных) РДЗЕЦЬ, 1 i
ІРАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; неас. не ўжыв., -дзее; незак. Рэзка вылучацца
зак., з каго-чаго. i без дап. Адносіцца з іро- 2(пра
што-н. чырвонае), чырванець; быць
ніяй да каго-, чаго-н., гаварьвдь з іроніяй пра ярка-чырвоным ад чаго-н. Ірдзеюць сцягі.
каго-, што-н.
Неба ірдзее. || наз. ірдзенне / (пасля галосных)
ІРАНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. іронія. 2. 3 іро- рдзенне, -я, н.
ніяй, поўны іроніі. /. тон. || наз. ірашчнясць,
ІРЖА / (пасля галосных) РЖА, -ы, м. 1.
-і, ж.
Чырвона-буры налёт на паверхні жалеза, што
ІРАНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Агульная ўтвараецца ў выніку акіслення яго ў паветры
назва народаў, якія насяляюць Іран. || ж. i ў вадзе. /. на ланцугу. I. на душы (перан.: пра
іранка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. тое, што шкодна дзейнічае на каго-, што-н.).
іранскі, -ая, -ае.
2. Прымесь вокіслаў жалеза ў балотнай вадзе,
ІРАЦЫЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Супрацьле- якая надае ёй буры колер i спецыфічны прыглы рацыянальнаму пазнанню або які пярэ- смак. 3. Жоўта-аранжавыя плямы на паверхні
чыць яму (кніжн.) 2. ірацыяналыш лік — у раслін, якія з'яўляюцца ў тых месцах, дзе
матэматыцы: які не можа быць дакладна вы- развіваюцца споры паразітных ірыбкоў. Хлебражаны ні цзлым, ні дробным рацыянальным ная р.
лікам; несуразмерны з адзінкай; проціл. рацыБРЖАВАСЦЬ / (пасля галосных) РЖАянальны лік. || наз. ірацьшнальшсць, -і, ж. (да ВАСЦЬ, -і, ж. Наяўнасць іржы.
1 знач.).
ІРЖАВЁЦЬ / (пасля галосных) РЖАВЁЦЬ,
ІРБІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйное млекакор1 i 2 ас. не ўжыв., -вее, незак. Пакрывацца
мячае сямейства кашэчых, снежны барс.
ржой. Жалеза ржавее. || зак. заржавець, -ее. ||
ІРВАНЎЦЦА / (пасля галосных) РВА- наз. іржжвенне / (пасля галосных) ржавенне,
НЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся, -я, н.
-няцеся, -нуцца; -ніся; зак. Рэзкім рухам
ІРЖАВЫ / (пасля галосных) РЖАВЫ, -ая,
кінуцца, памкнуцца. Конь ірвануўся з месца.
-ае. Пакрыты ржой, які змяшчае ў сабе
ІРВАНЎЦЬ i (пасля галосных) РВАНЎЦЬ, вокіслы жалеза. /. замок. Іржавая вада. I. ко-ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні; зак. 1. лер (чырвона-буры).
гл. ірваць. 2. каго-што. Моцна тузануць, рэf ІРЖАНЬІ / (пасля галосных) РЖАНЬІ, -ая,
зка пацягнуш». /. дзверы. 3. Рэзка скрануцца з -ое.
Toe, што i аржаны.
месца, рэзкім рухам кінуцца куды-н. (разм.)Матацыкл ірвануў з месца. 4. што. Пачаць ім- ІРЖАЦЬ / (пасля галосных) РЖАЦЬ,
(і)ржу, (і)ржэш, (і)ржэ; (і)ржы; незак. 1. Пра
кліва рабіць што-н. (разм.). Ірванем усе друж- каня:
падаваць уласцівы каню голас. 2. Гучна
на. 5. каго-што. Падарваць, узарваць што-н. з смяяцца,
рагатаць (разм). || наз. іржанне i (павыбухам. Ірвануў снарад.
сля галосных) ржшше, -я, н.
ІРВАНЫ i' (пасля галосных) РВАНЫ, -ая,
ІРЖЬІШЧА / (пасля галосных) РЖЬІ-ае. 1. Падраны на кавалкі. Ірваныя паперы. 2.
Падраны, дзіравы. Ірванае адзенне. 3. перан. 3 ШЧА, -а, н. 1. Зжатае поле. Каровы пасвіліся
на ржышчы. 2. Астаткі сцяблоў ад зжатага
няроўнымі краямі. Ірваная рана.
збожжа на полі.
ІРВАЦЦА / (пасля галосных) РВАЦЦА,
ІРЖЗЎНІК / (пасля галосных) РЖЗЎНІК,
(і)рвуся, (і)рвешся, (і)рвецца; (і)рвёмся,
(і)рвяцеся, (і)рвуцца; (і)рвіся; незак. 1. (1 i 2 -у, м. Toe, што i іржышча.
ІРЛАНДЦЫ, -аў, адз. -дзец, -дца, м. Наас. не ўжыв.). Раздзяляцца на часткі, станавіцца рваным. Ніткі рвуцца. Сэрца рвецца род, які складае асноўнае насельнішва Ірландыі.
|| ж. ірландка, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак. ||
(перан.). 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Прыходзіць у
непрыгоднасць, станавіцца рваным (у 2 прым. ірлаццскі, -ая, -ае.
ІРОНІЯ, -і, ж. Тонкая, скрытая насмешка.
знач.). Абутак ірвецца. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.).
Узрывацца, разрываіша з выбухам. Бамбы Горкая і. I. лёсу (перан.: недарэчная выпадкорвуцца. 4. Старацца вызваліцца. /. на волю. 5. васць). || прым. ірашчны, -ая, -ае.
ІРЫГАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
перан. Прагаа імкнуцца зрабіць што-н., дапа ірыгацыі.
сягнуць чаго-н. /. на фронт.

ІОН—ІСТ
ІРЫГАЦЫЯ, -і, ж. Штучнае абвадненне
зямель. || прым. ірыгацыйны, -ая, -ае. /. канал.
ІРЫС, -а, м. Радужная абалонка вока.
ІРЬІС, -у, м. 1. Сорт цвёрдых вязкіх цукерак у выглядзе кубікаў карычневага колеру. 2.
адз. Суканыя каляровыя ніткі для вышывання, вязання.
IPbtCKA, -i, ДМ -сцы, мн. -і, -сак, ж.
(разм.). Адна цукерка ірысу.
ІРЭГУЛЙРНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Нерэгулярны, не падпарадкаваны агульным правілам. Ірэгулярныя войскі (якія не ўваходзяць у
састаў рэгулярнай арміі). || наз. ірэіулярвосць,
-і, ж.
ІСК, -у, м. Зварот ў суд з паірабаваннем аб
абароне грамадзянскіх правоў. Прад'явіць i. |
прым. іскдвы, -ая, -ае. Іскавая заява.
ІСКРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Маленькая
часцінка распаленага або палаючага рэчыва.
Электрычная і. (род злектрычнага разраду). 2.
Яркі зіхатлівы водбліск, бліскучая кропка.
Іскры снегу. 3. перан., чаго. Пачатак, пробліск,
праяўленне якога-н. пачуцця, думкі, таленту.
Іскры надзеі. 0 Аж ісжры з вачэй пасыпаліся
(разм.) — пра замарачэнне ад болю ў выніку
моцнага ўдару па галаве. || памянш. іскаркд, -і,
ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. || прым. іскравы, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ІСКРАМЁТНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. Які
кідае іскры, іскрысты. I. агонь. 2. перан. Яркі,
агністы. I. позірк. || наз. іскрамёпшсць, -і, ж.
ІСКРЫСТЫ, -ая, -ае. Які ззяе, зіхаціць
іскрамі; які вылучае іскры. /. снег. Іскрыстае
віно. || наз. іскрысгасць, -і, ж.
ІСКРЫЦЦА, -р^ся, -рышся, -рыцца;
-рымся, -рьшеся, -рацца; незак. Ззяць, зіхацець, пералівацца іскрамі. Снег іскрыцца.
Усмешка іскрыцца (перан.)ІСКРЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць; незак. Даваць іскры пры недастаткова поўным
кантакце. Рубільнік і. || наз. іскрэіше, -я, н.
ІСЛАМ, -у, м. Магаметанства, мусульманская рэлігія. || прым. ісламскі, -ая, -ае.
ІСЛАМАЗНАЎСТВА, -а, н. Сукупнасць навук, якія вывучаюць іслам.
ІСЛАНДЦЫ, -аў, адз. -дзец, -дца, м. Народ германскай моўнай ірупы, які складае
асноўнае насельніцтва Ісландыі. || ж.
іслаццка, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак. || прым.
іслаццскі, -ая, -ае.
ІСНАВАННЕ, -я, н. 1. гл. існаваць. 2.
Жыццё, спосаб жыцця. Сродкі на і.
ІСНАВАЦЬ, існую, існуеш, існуе; існуй;
незак. 1. Быць у наяўнасці, мецца. Існуюць розныя думкі адносна гэтага. 2. чым i на што.
Падтрымліваць сваё жыццё. /. на сродкі бацькоў. || наз. існаванне, -я, н.
ІСПАНКА1 гл. іспанцы.
ІСПАНКА2, -і, ДМ -нцы, ж. Адна з цяжкіх
форм грыпу.
ІСПАНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Народ
раманскай моўнай групы, які складае асноўнае насельніцтва Іспаніі. || ж. \сйкякяу -і, ДМ
-нцы, мн. -і, -нак. || прым. іспшскі, -ая, -ае.
ІСГОПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
(абл.)- Памяшканне пры хаце, дзе захоўваецца агародніна i іншыя прадукгы. Бульбу i капусту трымаем у істопцы. || прым. істопкавы,
-ая, -ае.
ICTÓTA, -ы, ДМ -тоце, мн. -ы, -тот, ж.
Жывы арганізм, чалавек або жывёліна. Навокал нябачна ніводнай жывой істоты.
ІСТОТНЫ, -ая, -ае. Які складае сутнасць
чагр-н., значны, важны. /. недахоп. || наз.
істотшсць, -і, ж.
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не ўжыв), з чаго i без дап. Выдзяляцца, выІСЦІСЯ, ідзецца, ішлося; безас; незак.
ходзіць адкуль-н. 3 комінаў ідзе дым. Ідзе кроў (разм.). Пра наяўнасць жадання, магчымасз раны. Ідуць чуткі (псран.). 15. чым, з чаго. цей i ўмоў ісці. Ішлося лёгка, ногі самі неслі.
Рабіць ход у гульні. I. канём. I. з туза. 16. (7
ГГАЛА... / ГГАЛА-... Першая частка скла/ 2 ас. не ўжыв.), у што, на што, пад што. даных слоў са знач. італьянскі, напр. італаІСТЎЖКА / СТЎЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і,
Прызначацца, выкарыстоўвацца, ужывацца
-жак, ж. 1. Вузкая палоска тканіны. Шаўко- для чаго-н. На касцюм ідзе тры метры тка- моўны, італа-германскі.
вая і. I. ўплецена ў касе. 2. Доўгая вузкая па- ніны. Дом ідзе пад знос. 17. (7 i 2 ас. не ўжыв.).
ГГАЛЬЙНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Наласа з якога-н. матэрыялу. Ізаляцыйная і. Знаходзіць збыт, пакупніка (разм.). Тавар ідзе род раманскай моўнай групы, які складае
Кінематаграфічная і. (кінаплёнка). /. ракі (пе- na зніжаных цэнах. 18. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Рэ- асноўнае насельніцтва Італіі. || ж. італьянші,
ран.). 3. Рухомае перадатачнае палатно ў не- гулярна налічацца, адпускацца (пра якія-н. -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. \\ прым. італьянкаторых механізмах. Канвеерная і. \\ прым. сродкі). Ідзе пенсія. За звышурочную працу ідзе скі, -ая, -ае.
істужкавы, -ая, -ае, стужкавы, -ая, -ае, надбаўка. 19. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.) каму-чаму.
ІТЭЛЬМЁНЫ, -аў, адз. -мен, -а, м. Неу
істужачны, -ая, -ае (да 1 знач.) / стужачны,
Падыходзіць, адпавядаць; быць да твару. Су- вялікі паўночны народ, які жыве на Камча-ая, -ае (да 1 знач.).
кенка ідзе da meapy. 20. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), у тцы. || ж. пэльмешйі, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
ІСГЗБЛППМЕНТ, -у, М-нце, м. (кніжн). штпо. Надзявацца без цяжкасцей, свабодна -нак. || прым. ггэльменскі, -ая, -ае.
Кіруючыя колы грамадства, a таксама сама уваходзіць, улазіць. Цвік лёгка ідзе ў сцяну. 21.
ІЎДА гл. юда.
сістэма ix улады. Палітычны /. Гаспадарчы і. ( 7 / 2 ас. не ўжьш.), у што. Развівацца, расці
ІУДАІЗМ, -у, м. Рэлігія, у аснове якой ляпэўным
чынам
(пра
расліны).
Бульба
ідзе
ў
ІСГЗРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
жыць культ бога Яхве, пашыраная сярод яупакутуе ад істэрыкі, схільны да істэрыкі. || ж. націну. I. ў рост (хутка расці). 22. ( 7 / 2 ас. не рэяў. U прым. іудшсцкі, -ая, -ае.
ўжыв.). Выконвацца, паказвацца, ставіцца
істэрычкі, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
ІУДЗЁІ, -еяў, адз. іудзей, -я, м. Toe, што i
ІСТдРЫКА, -і, ДМ -рыцы, ж. Прыпадак (пра п'есу, спектакль, фільм i пад.)- Ідзе новы яўрэі. | ж. іудзейка, -і, ДМ -йцы, мн. -і,
фільм. 23. Уступаць у шлюб, выходзіць замуж.
істэрыі. Біцца ў істэрыцы.
-дзеек. || прым. іудзейскі, -ая, -ае. Іудзейскае
ІСГЭРЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. істэрыя. 2. Дзяўчына ідзе замуж. 24. 3 прыназоўнікам «у» веравызнанне.
i
наступнымі
назоўнікамі,
якія
называюць
Хворы на істэрыю. Істэрычная жанчына. 3.
ІЎРЬІТ, -a, М -рыце, м. Сучасная
Характэрны для істэрыі, для істэрыка. /. ро- дзеянне, ужыв. ў знач.: падпадаць пад што-н. мадыфікацыя старажытнаяўрэйскай мовы,
(што выражана назоўнікам). 7. ў продаж. 25.
гат.
3 прыназоўнікамі «на», «у» i наступнымі на- афіцыйная мова Дзяржавы Ізраіль. || прым.
ІСТЭРЬІЯ, -і, ж. 1. Нервовая хвароба, зоўнікамі азначае настулленне працэсу, іўрыцкі, -ая, -ае. Іўрыцкая мова (іўрыт).
якая праяўляецца ў прыпадках, павышанай дзеяння, якое выражана назоўнікам. 7. на паIX. 1. гл. яны. 2. займ. прынал. Які налераздражняльнасці, сутаргавым смеху са сля- садку. I. ў сваты. 26. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), аб
замі. 2. перан. Ілжывая прапаганда, якая кім-чым, пра каго-што. Весціся (пра гаворку, жыць ім. Гэта ix кнігі.
tXHI, -яя, -яе, займ. прынал. (разм.). Toe,
імкнецца запужаць, нагнаць страху. Ваенная і. гутарку i пад.). Ішла гутарка пра выхаванне
што i ix (у 2 знач.). 7. конь нарабіў шкоды ў
|| прым. істэрычны, -ая, -ае.
моладзі. 27. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Расходавацца агародзе.
ІСЦЁЦ, істца, мн. істцы, істцоў, м. Асоба хутка, лёгка (разм.). Грошы ідуць як вада. 0
ІХТЫЁЛ, -у, м. Маслападобны прадукт пеабо арганізацыя, якія прад'яўляюць іск; Ісці ўгару (разм.) — дабівацца больш высопроціл. адказчык. || ж. ісшцж, -ы, мн. -ы, -ціц. кага> становішча ў жыцці, грамадстве. Ісці ш рагонкі смалістых горных парод, якія
ўтрымліваюць рэшткі выкапнёвых рыб (выІСЦІ, іду, ідзеш, ідзе; ідзём, ідзяце, ідуць; кжрысць — бьшь карысным. Ісці ўразрэз — карыстоўваецца ў медыцыне). || прым. іхтыёішоў, ішла, ішло; ідз'і; незак. 1. Перамяшчац- разыходзіцца з чым-н., супярэчыць чаму-н. лавы, -ая, -ае. Іхтыёлавая мазь.
ца, ступаючы нагамі. /. da суседа. 2. Пера- He ідзе f галаву каму (разм.) — не засвойваІХТЫЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст у
мяшчацца, рухацца. Поезд ідзе хутка. Рыба ецца, не запамінаецца. Ісці поўным ходжм —
ідзе касяком. 3. у што, на што або з інф. Ад- адбывацца без затрымкі. Ісігі ва піпраўку — галіне іхтыялогіі.
праўляіша, накіроўвацца куды-н. /. на вя- выздараўліваць пасля хваробы. Ісці як ші Ma
ІХТЫЯ... Першая частка складаных слоў
чоркі. I ў паход. 4. Рухацца ў якім-н. напра- cie (разм.) — пра тое, што паспяхова выра- са знач. які мае адносіны да рыб, напр. іхтымку для дасягнення якой-н. мзты. /. заўсёды шаецца, удала складваецца. 3 торбай ісці ятаксікоз (харчовае атручэнне рыбнымі пранаперад. 5. на каго-што, супраць каго-чаго. (разм.) — пачаць жабраваць. Icitf ші свой дуктамі), іхтыяфауна.
Дзейнічаць якім-н. чынам, быць гатовым да хлеб (разм.) — пачаць зарабляць сабе на
ІХТЫЯЗАЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вымерлы
якіх-н. дзеянняў. /. супраць волі бацькоў. I. на жыццё. Ісці ші той свет (разм.) — паміраць.
ўступкі. 6. Уступаць куды-н., прыступаць да Ісці пад суд — прыцягвацца да судовай ад- марскі паўзун вялікіх памераў з рыбападоякой-н. дзейнасці. /. ў армію. 7. за кім-чым. казнасці. Ісці супржць цячэння (неадабр.) — бным целам. || прым. іхтыязаўравы, -ая, -ае.
ЕХТЫЯЛОПЯ, -і, ж. Раздзел заалогіі, які
Трымацца каго-н., далучацца да чыіх-н. fly- дзейнічаць наперакор усяму. Ісці ў прочкі
Max, поглядаў. /. за сваім настаўнікам. 8. (7 / (разм.) — сыходзіць з дому, не ўжыўшыся з вывучае рыб. || прым. іхтыялагічяы, -ая, -ае.
2 ас. не ўжыв.). Перамяшчацца, будучы ада- мужам (жонкай). Ісці ш дно (разм.) — маІШАК, -а, мн. -'i, -6ў, м. 1. Toe, што i асёл.
сланым куды-н., з якой-н. мзтай, дастаўляц- ральна апускацца, занепадаць. Бяда па бядзе 2. перан. Пра чалавека, які пакорліва, маўца, прыбываць адхуль-н., куды-н. Пісьмы ішлі як па нітачцы ідзе (разм.)— адна бяда па лю- кліва выконвае самую цяжкую работу (разм.)3 фронту. Ідзе драўніна з Сібіры. 9. ( 7 / 2 ас. недзях не ходзііхь. Ісці нж лад (разм.) — разЗрабілі з мяне ішака. || прым. ішачы, -ая, -ае.
ўжыв.). Набліжацца, з'яўляцца, надыходзіць. гортвацца паспяхова. Ісці прамой дарогай —
ІШАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.
Вясна ідзе. 10. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Пра ме- жыць сумленна.
(разм.). Выконваць цяжкую, няўдзячную раханізмы: дзейнічаць, працаваць. Гадзіннік ідзе.
ІСІЦНА, -ы, ж. 1. У філасофіі: адэкватнае боту. Няхай выбачаюць, не буду я на ix і.
11. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра ападкі: капаць,
ІШЫЯС, -у, м. Захворванне сядалішчнага
адлюстраванне
ў свядомасці суб'екта таго,
цячы, ляцець. Дождж ідзе. 12. ( 7 / 2 ас. не
ўжыв.). Мінаць, працякаць, праходзіць у што існус аб'ектыўна. Аб'ектыўная і. Імкненне нерва. | прым. ішыятычны, -ая, -ае.
часе, адбывацца. Жыццё ідзе хутка. Экзамены да ісціны. 2. Toe, што i праўда. Яго словы
ІШЭМІЯ, -і, ж. (спец.). Мясцовае абяідуць. Справа ідзе да развязкі. 13. ( 7 / 2 ас. не блізкія да ісціны. 3. Сцверджанне, меркаванне, скроўліванне тканкі ў выніку звужэння праўжыв.). Праходзіць дзе-н., пралягаць, мець праверанае практыкай, вопытам. Старыя свету жывячай яе артэрыі. || прым. ішэшчны,
пэўны кірунак. Дарога ідзе полем. 14. (7 / 2 ас. ісціны.
-ая, -ае. Ішэмічная хвароба сэрца.
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адным i тым жа або розных, але звязаных між
сабой працэсах працы. 3. Калекгыўнае вытворчае, гацдлёвае i пад. аб'яднанне, якое
ствараецца на сродкі яго членаў-пайшчыкаў.
Жыллёвая к. Спажывецкая к. \\ прым. шйшеРасійскай Федэрацыі. || ж. жжбардзішйі, -і, ДМ
ратыўны, -ая, -ае.
КААПТАВАЦЬ, -тую, -тусш, -тус; -туй; -нцы, мн. -і, -нак. || прым. жабардмнсд, -ая,
-таваны; зак. i незак., каго (кніжн.). Увесці -ае.
КАБАР^, нескл., н. Невялікі рэстаран з
ЙАГЎРТ, -у, М -рце, м. Прадукт з асобым (уводзіць) куды-н. шляхам кааптацыі. К. даэстрадай.
чынам заквашанага малака з фруктовымі да- даткова члена савета.
КАБАТАЖ, -у, м. (спец.). Суднаходства
КААПТАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Папаўненне
баўкамі, які па кансістэнцыі нагадвае заварны
сметанковы крэм. || прым. йжгуртны, -ая, -ае. саставу якога-н. выбарнага калегіяльнага ор- паміж партамі аднаго мора або адной дзярЙАРКШЬкРЫ, -аў, адз. йаркшыр, -а, м. гана новымі членамі па рашэнню гзтага ор- жавы. Малы к. (у межах аднаго мора). Вялікі
к. (паміж партамі розных мораў). || прым. u Высокапрадукцыйная парода свіней. || прым. гана без дадатковых выбараў.
КААРДЫНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; батажны, -ая, -ае.
йіркшырскі, -ая, -ае.
КАБАЧОК, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. АднаЙЁМЕНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. -нуй; -наваны; зак. i незак., што (кніжн.). Уз(узгадняць),
устанавіць
(уста- гадовая агародная расліна сямейства гарбузоАсноўнае насельніцтва Йсмсна. | ж. йеменкж, гадніць
вых
з белымі п£адаўгаватымі пладамі, a та-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нах. || прым. йеменсжі, наўліваць) мэтазгодныл суадносіны паміж
якімі-н. дзеяннямі, з'явамі.
К. дзейнасць ксама плод гэтай расліны. || прым. жлбячковы,
-ая, -ае.
тэхнічных устаноў. || зак. таксама скіарды- -ая, -ае.
КАБЕЛЬ, -Ю, МН. -І, -яў, м. Адзін або ненжваць, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; -наваны. ||
наз. кжардынаванве, -я, н. i жіардынацыя, -і, калькі герметычна ізаляваных правадоў, якія
ўжываюцца
для перадачы на адлегласць элеж. I прым. жііпдыніцмйны, -ая, -ае. К. цэнтр.
КААРДЫНАТА, -ы, ДМ -наце, мн. -ы, ктраэнергіі або электрычных сігналаў. Тзяе-нат, ж. 1. Адна з велічынь, якая вызначае фонны к. || прым. шбельеы, -ая, -ае.
КАБЕЛЬ-... Першая частка складаных слоў
месцазнаходжанне пункта на плоскасці або ў
прасторы (спец.). Геаграфічныя каардынаты. са знач. які мае адносіны да кабелю, які з'яўляецца
кабслем, напр. кабель-мачта, кабельК (перад некаторымі спалучэннямі зыч- 2. перан., мн. Звесткі пра месцазнаходжанне трос, кабель-канат.
або
месцапражыванне
каго-н.
(разм.)
Напішы
ных — кж), прыназ. з Д выражае: 1. ПрастоКАБЕЛЬТАЎ, -тава, мн. -тавы, -тавых, м.
равыя адносіны — кірунак руху або дзеяння мне свае к. || прым. тірдынітаы, -ая, -ае (да (спец.). Марюкая мера даўжыні, роўная 185,2
ў бок якога-н. месца, пункта, мяжы. Хадзіць 1 знач.)КААРДЫНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. м. || прым. жабельтавы, -ая, -ае.
ад дома к дому. Партызаны накіраваліся к
КАБЁТА, -ы, ДМ -беце, мн. -ы, -бет, ж.
лесу. 2. Часавыя адносіны — абазначае (кніжн.)- Асоба, якая ажыццяўляе каардьша(разм.). Сталая замужняя жанчына.
накіраванасць дзеяння да пэўнай часавай цыю чаго-н.
1
КАБЁІДНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. (разм.)КАБ , злуч. 1. Далучае да галоўнага пабомяжы. Дзень хіліўся к вечару. Прыйсці на сход
к дзвюм гадзінам. 3. Мэтавыя адносіны — чны сказ з мэтавым або паясняльным зна- Toe, што i кабета.
ужыв. пры абазначэнні мэты дзеяння або чэннем. Трэба чытаць больш выразна, каб усім КАБЗАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Украінскі напрызначэння прадмета. Падрыхтаваць даклад было зразумела. Спяшаюся, каб не спазніцца народны спявак, які акампаніруе сабе на кобзе.
к субоце. Спячы пірог к святу. 4. Ужыв. пры поезд. 2. умоўны. Далучае даданы сказ, які па- || прым. кжбзарскі, -ая, -ае.
КАБІНА, -Ы, МН. -Ы, -бін, ж. Невялікае паабазначэнні мэты дзеяння або прызначэння ведамляе пра ўмовы здзяйснення чаго-н. Каб
прадмета. Стол накрыты к снеданню. Падалі ён змог, то зрабіў бы сам. He прыехаў бы, каб мяшканне спецыяльнага прызначэння. К.
пячэнне к чаю. 5. Ужыв. пры абазначэнні да- не было гштрэбы. 3. Уводзіць пабочныя i лётчыка. К. для тайнага галасавання. || палучэння да чаго-н. Плячо к плячу. Каласок к ўстаўныя словазлучэнні i сказы. A я, каб ты мянш. Еабшжл, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. \\
прым. кжйішы, -ая, -ае.
каласку. Адно к аднаму. 6. Ужыв. ва ввдала,2 заўтра паеду ў камандзіроўку.
КАБ . часц. 1. Ужыв. пры выказванні
КАБІНЁТ, -а, ДМ -неце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ўстойлівых спалучэннях (зшпшжлівых выраПакой для работы, заняткаў. К. дырэктара. К.
зах, грубых зваротах). К чортавай матары! скаргі, праклёну, пажадання (звычайна ў пачатку простых сказаў). К. такіх вшюдкаў зя- вучонага. 2. Памяшканне, абсталяванае для
Ідзі ты к чорту!
КА, прыназ. з Д. Ужыв. замест «к» перад мля не насіла! 2. Ужыв. пры выказванні су- якіх-н. спецыяльных заняткаў. Фізічны к. К.
збегам некаторых зычных. Ка мне прыйшлі ся- мнення ў магчымасці чаго-н. К. талькі адна роднай мовы i літаратуры. Рэнтгенаўскі к. 3.
У некаторых краінах: урад, які складаецца з
гэта бяда.
бры. Падарунак ка дню нараджэння.
КАБАЛА, -ы, ж. 1. У старажытнай i сярэ- міністраў. Сфарміраваць к. К. міністраў. ||
КААЛІН, -у, м. Белая гліна высокай якасці.
дневяковай Русі: даўгавое абавязацельства, прым. кябінетны, -ая, -ае. К. вучоны (перан.:
I прым. кяалшвы, -ая, -ае.
КААЛІЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. (кніжн.). якое ставіла пазычальніка ў асабістую маёма- адарваны ад жыцця).
КАБШЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.
Аб'яднанне, саюз (дзяржаў, партый i пад.) сную залежнасць ад пазыкадаўца, a таксама
для дасягнення агульнай мэты. || прым. каа- сама гэта залежнасць. 2. перан. Поўная зале- іран.). Кіраўнік, які адарваўся ад жывой
жнасць ад каго-н. Селянін быў у кабале ў па- справы, ад вьфашэння практычных спраў. |
ліцыйны, -ая, -ае. К. ўрад.
JVC. кабіветчыцж» -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. о КААПЕРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -рус; -руй; мешчыка.
КАБАЛІСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Ся- бінетчыцкі, -ая, -ае.
-раваны; зак. i незак., каго-што. 1. Аб'яднаць
КАБЛАГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж.
(аб'ядноўваць) на прынцыпах кааперацыі. К. рэдневяковая містычная плынь у іудаізме,
сельскую гаспадарку. К. працу. 2. Прыцягнуць якая прымяняла магічныя рьпуалы i варажбу. (спец.). Тэлеграма, перададзеная па падво2.
перан.
Штосьці
незразумелае,
забльгганае,
дным кабелі.
(прыцягваць) да ўдзелу ў кааперацыі (у 2
КАБРЫЯЛЁТ, -a, М -леце, мн. -ы, -аў, м.
знач.). К. насельніцтва. || зак. таксама ш і п е - поўнае загадкавай сілы (кніжн. іран.). | прым.
кжбалістычны,
-ая,
-ае.
1. Лёгкі аднаконны двухколы экіпаж без кораваць, -рую, -русш, f -руе; -суй; -раваны. ||
КАБАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны злаў з адным сядзеннем. 2. Аўтамабільны кузвар. каодеравацца, -руюся, -руешся, -руецца;
-руйся; зак% таксама сшйшеравацді, -ругюся, да кабалы (у 1 знач.), знаходзіцца ў кабале (у заў з мяккім адкідным верхам (спец.). || прым.
2
знач.).
Кабальная залежнасць. 2. перан. Які кабрнялетны, -ая, -ае.
-руешся, -руецца; -руйся. || наз. кылерашне,
з'яўляецца кабалой (у 2 знач.), вельмі цяжкі.
КАБУРА, -Ы, МН. -Ы, -бур, ж. 1. Цвёрды
-я, н. i жажперацыя, -і, ж.
чахол для рэвальвера, пісталета. 2. Скураная
КААПЕРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік Кабальныя ўмовы.
КАБАН,
-а,
мн.
-ы,
-оў,
м.
1.
Самец
свінні,
сумка збоку кавалерыйскага сядла.
кааперацыі (у 3 знач). || прым. кшшератірскі,
кньір. 2. Дзікая свіння, дзік. || памянш.
КАБЬІЛА, -ы, мн. -ы, -был, ж. 1. Самка
-ая, -ае.
кжбжнчык,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
каня. 2. Даўней: лаўка, да якой прывязвалі
КААПЕРАТЬГЎ, -тыва, мн. -тывы, -тываў,
КАБАНІНА,
-ы,
ж.
Мяса
кабана.
Воўк
da
пры пахаранні розгамі ці бізуном. || памянш.
м. 1. Арганізацыя, створаная скаапераванымі
жабылжа, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лаі^, ж. (да 1
пайшчыкамі. Сельскагаспадарчы к. 2. Такая кабаніны вельмі ласы.
КАБАРГА, -і, ДМ -рзс, мн. -i, -pór, ж. знач.).
жыллёвая арганізацыя, a таксама кватэра,
набытая ў ёй пайшчыкам. Уступіць у к. 3. Сібірская i азіядкая бязрогая горная жывёліна
КАБЬІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
Магазін спажывецкай кааперацыі. Купіць у сямейства аленевых. || прым. жжбарговы, -ая, гл. кабыла. 2. Драўляная падстаўка пад
-ае.
кааператыве. \\ прым. клдператыўны, -ая, -ас.
струны ў струнных музычных інсірументах
КАБАРДЗІНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. (скрьшцы, балалайцы). 3. Адна з дзвюх
КААПЕРАЦЫЯ, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. 1. гл.
каапераваць. 2. Форма арганізацыі працы, Народ, які складае асноўнае карэннае на- пласцінак з калёсікамі ў кроснах, да якіх падпры якой мноства людзей удзельнічае ў сельніцтва Кабарды, што ўваходзіць у склад вешваюцца ніты.
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КАДЗЬ, -і, Т -ддзю, мн. -і, -ей i -яў, ж.
жаваіше, -я, н. (да 1 i 3 знач.) / коўкд, -і, ДМ
коўцы, ж. (да 1 i 3 знач.). | прым. ковічны, Вялікая драўляная пасудзіна з клёпак, сцягнутых абручамі (выкарыстоўваецца для за-ая, -ае (да 1 знач.; спец.). К. інструмент.
КАВЕРЗА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (разм.). квашвання капусты i інш.). || памянш. кадкл,
-і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.\ прым. кідачны,
Інтрыга, падкопы. Падстроіць яму каверзу.
КАВА, -ы, ж. Toe, што i кофе (у 2 знач.).
КАВЕРЗІЦЬ, -ржу, -рзіш, -рзіць; незак. -ая, -ае. || прым. кадны, -ая, -ае.
Жалудовая к. Зварыць каву з малаком. Чорная(разм.)- Рабіць каверзы каму-н.
КАДМІЙ, -ю, м. 1. Хімічны элемент, сек.
КАВЕРЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Той, рабрыста-белы мяккі метал. 2. Жоўгая фарба,
КАВАВАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. хто робіць, чыніць каверзы. || ж. шерэшцц* яхую вырабляюць з гэтага элемента або
Toe, што i кафяварка. || прым. кававарачны, -ы, мн. -ы, -ніц.
сінтэтычна. || прым. кадміевы, -ая, -ае.
-ая, -ае.
КАДР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Асобны здымак
КАВЕРЗНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які робіць
КАВАДЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. Цяжкая ме- каверзы, схільны да ix. К. чалавек. 2. Які за- на кіна- або фотаплёнцы. На плёнцы 36 каталічная апора асобай формы для ручной ключае ў сабе каверзу, заблытаны, складаны. драў. 2. Асобная сцэна або эпізод з
коўкі металу. Паміж молатам i кавадлам Каверзнае пытанне. || наз. жшерзшсць, -і, ж. кінафільма. На экране кадры з часоў Айчыннай
(быць, знаходзіцца; перан.; пра небяспеку,
КАВЁРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што. вайны. 0 Зж кідрім — за межамі непасрэдна
якая пагражае з двух бахоў; кніжн.)- II памянш. кавадлачка, -а, мн. -і, -чак, н. || прым. Няправільна вымаўляць, скажаць, перада- адлюстраванага ў дадзеным фільме.
ючы. К. словы. К. тэкст. || наз. кдверйшне, -я,
КАДРАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). 1.
кдвадлавы, -ая, -ае.
Кадравы работнік. Афіцэр-к. 2. Работнік адКАВАДЛАЧКА, -а, мн. -і, -чак, н. 1. гл. ка- н.
KABEPKÓT, -у, М -коце, м. Шарсцяная дзела кадраў.
вадла. 2. У чалавека i млекакормячых адна са
або паўшарсцяная тканіна ў нахільны р^бчык
КАДРЫ, -аў. 1. Пастаянны састаў воінскіх
сяыхавых костачак у сярэднім вуху (спец.).
верхняга адзення. || прым. жяверкопшы, часцей рэгулярнай арміі. 2. Асноўны састаў
КАВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Вялікі для
-ая, -ае. К. касцюм.
работнікаў
якой-н.
галіны
дзейнасці,
кавалак чаго-н. Адрэзаў лепшы к. скуры.
КАВЁРНА, -ы, мн. -ы, -рн /' -рнаў, ж. прадпрыемства, установы i пад. СельскагаспаКАВАЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. Toe,
што i кусок. || памянш. жавалачш, -чка, мн. (спец.). Поласць, якая ўтвараецца ў органах дарчыя кадры. Аддзел кадраў. || прым. кадршы,
цела ў выніку разбурэння тканкі. К. ў лёгкіх. \\ -ая, -ае. К. састаў войск. К. рабочы.
-чкі, -чкаў, *. || лрым. шшалкдвы, -ая, -ае.
КАДРЬІЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Танец з
КАВАЛЕР1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Мужчына, прым. кдвернозны, -ая, -ае.
КАВЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Аднагадовая ра- шасці фігур з цотным лікам nap, a тахсама
які танцуе з дамай, суправаджае яе на гулянні, a таксама яхі заляцаецца да дзяўчыны, сліна сямейства гарбузовых з вялікімі са- музыка да гэтага танца. || прым. жддрыльвы,
паклоннік. Яна накае свайго кавалера. 2. Ма- лодкімі пладамі, a таксама плод гэтай ра- -ая, -ае.
КАДЎК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Злы дух,
лады чалавек, халасты мужчына (разм.); Сын сліны. I прым. кжвунош, -ая, -ае.
бярэцца ўжо пад кавалера. || прым. жавалерскі, КАВЬІЛЬ, -ю, мн. -'i, -ёў, м. Травяністая д'ябал. 0 Кадук з ім (з ёй) (разм.) — хай сабе
стэпавая
расліна
сямейства
злакавых
з
вузкімі
будзе
i так. Кадуж яго (цабе, іе, мс, ix) ведже
-ая, -ае.
КАВАЛЁР2, -а, лш. -ы, -аў, м. Асоба, узна- лістамі i кветкамі, сабранымі ў пушыстыя мя- (разм.) — нічога невядома пра каго-, што-н.
цёлачкі. || прым. кявылыш, -ая, -ае. К. стэп.
КАДЎШКА, -і, ДМ -шцы^ мн. -і, -шак, ж.
гароджаная ордэнам. К. ордэна Славы.
КАВЯЛА, -ы, мн. кавёлы / (з ліч. 2, 3, 4) Невялікая кадзь. || прым. кадупшчны, -ая, -ае.
КАВАЛЕРГАРД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
кавялы,
кавёл,
ж.
(разм.).
Самаробны
драўУ царскай арміі: ваеннаслужачы асобага паКАДЬІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Невялікі выступ
лка гвардзейскай цяжкай кавалерыі. || прым. ляны пратэз для нагі.
на горле ў мужчын — выпнутая храстковая
КАГАДЗЁ,
прысл.
(абл.).
1.
Калісьці.
К.
ён
кавалергардскі, -ая, -ае.
частка гартані. || прым. кждычны, -ая, -ае.
КАВАЛЕРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. быў валасным пісарам. 2. Зусім нядаўна. Я ду- КАДЫФІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
маў
пра
спатканую
к.
дзяўчыну.
Ваеннаслужачы кавалерыі. || прым. жава-куй; -каваны; зак. i незак., што (спец.).
КАГАЛ, -у, м. 1. Яўрэйскае абшчыннае салерыйскі, -ая, -ае.
Класіфікуючы, звесці (зводзіць) у кодэкс (у 1
макіраванне
i
сама
абшчына
ў
Польшчы
ў
КАВАЛЁРЫЯ, -і, ж. Конніца, коннае войзнач.). К. законы.\\ наз. кждыфікііцыя, -і, ж. \\
16—19
стст.
2.
перан.
Шумны
натоўп,
зборыска. || прым. шшалерыйсжі, -ая, -ае.
прым. кадыфікжцыйны, -ая, -ае.
КАВАЛІХА, -i, ДМ -лісе, мн. -і, -ліх, ж. шча (разм.). Гэты сход нагадваў бязладны к. || КАД^Т1, -а, М -дэце, мн. -ы, -аў, м. У дапрым. жжгалыш, -ая, -ае (да 1 знач).
(разм). Жонка каваля.
КАГАЛАМ, прысл. Усе разам, сумесна. Усе рэвалюцыйнай Расіі: выхаванец сярэдняй ваКАВАЛЬ, -я, мн. -і, -ёў, м. Рабочы, майенна-навучальнай установы (кадэцкага коркагалам
патрабуюць чагосьці.
стар, яхі займаецца коўкай металу. К. свайго
пуса). || прым. кадэцкі, -ая, -ае.
KATÓP, -у, м. Гатзгнак чьфвонага дыссршчасця (перан.: той, хто настойлівай працай
КАД^Т2, -a, М -дэце, мн. -ы, -аў, м. Член
тнага віна. || прым. кжгорны, -ая, -ае.
дамагаецца чаго-н., стварае што-н.).
канстьггуцыйна-дэмакратычнай
партыі ў даКАГОРТА, -ы, ДМ -рце, мн. -ы, -аў, ж. 1.
КАВАЛЬКАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -кад,
рэвалюцыйнай Расіі. || прым. кадэцкі, -ая, -ае.
ж. Група коннікаў на прагулцы. Цыркавая к. Атрад войск ў Старажытным Рыме, дзесятая
КАЁТ, -a, М -ёце, мн. -ы, -аў, м. МлекаКАВАЛЬСЮ, -ая, -ае. Які мае адносіны да частка легіёна. 2. перан. Група людзей, згурта- кормячая
жывёліна сямейства сабачых, якая
працы каваля, звязаны з апрацоўкай металу ваная агульнымі мэтамі, ідэямі (высок.). Не- водзіцца
ў Паўночнай Амерыцы. || прым. кжёпераможная к. аднадумцаў.
каваннем. К. цэх. К. молат.
КАДАСГР, -а, м. (спец.). Вопіс чаго-н., тівы, -ая, -ае.
KABAMÓJIKA, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
КАЖАН, -а, мн. -ы, -6ў, м. Лятучая мыш.
сістэматызаваны збор звестак аб чым-н. К.
Toe, што i кафямолка.
КАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Зроблены з металу карысных выкапняў. || прым. кадастржвы, -ая, Нячутна носяцца кажаны. || прым. кжжжнны,
-ая, -ае.
каваннем. К. меч. 2. Абіты жалезам. Каваная -ае.
КАЖУРЬІНА, -ы, мн. -рын, ж. (разм.). 1.
КАДАЎБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Драўляная паскрыня. 3. 3 падковамі, падкаваны. К. конь. 4.
судзіна, выдзеўбаная з тоўстай калоды. Мех аўчыны. Вывернуцца кажурынаю наверх.
перан. Вцразны, ясны. Каваныя радкі.
КАВАРДАК, -у, м. (разм.) Бязладдзе, су- Зрабіць к. не так проста. || памянш. шдоўбец, 2. Кусок аўчыны.
КАЖЎХ, -а, Л/-жусе, мн. -'i, -оў, м. 1. Доў-бца, мн. -бцы, -бцоў, м. || прым. кідаўбны,
мятня, неразбярыха. У пакоі быў поўны к.
гая верхняя вопратка з вырабленых аўчын.
КАВАРНЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца ка- -ая, -ае.
Пашыць к. з аўчын. 2. Чахол, футляр з жалеза,
КАДЗІЛА, -а, мн. -ы, -дзіл, н. Металічная
варствам, схільны да яго. К. чалавек. || наз.
пасудзіна на ланцужках, у якой у час наба- цэглы, дрэва i пад. для ізаляцыі або засцярогі
ццарнісць, -і, ж.
КАВАРСТВА, -а, н. Зламыснасць, прыкры- жэнства курыіша ладан або іншыя пахучыя збудаванняў, механізмаў ці ix частак (спец.). ||
рэчывы. Раздзьмуць к. (таксама перан.: па- памянш. жажушок, -шка, мн. -іша, -шкоў, м.
тая паказной добразычлівасцю.
КАВАЦІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. Невялікая дняць шум вакол якой-н. справы, учынку i (да 1 знач.). || прым. кжжушны, -ая, -ае.
КАЗА, -ы, мн. козы i (з ліч. 2, 3, 4) казы,
оперная арыя, звычайна лірычнага характару, пад.). |) прым. кідз'ільны, -ая, -ае. К. дым.
КАДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; коз, ж. 1. Прыручаны від казлоў (у 1 знач.) з
a таксама напеўная інструментальная п'сса.
КАВАЦЬ, кую, куеш, куе; куём, куяце, -раваны; зак. i незак., што. Зашыфраваць доўгай прамой шэрсцю. К. з казлянятамі. 2.
куюць; куй; каваны; незак., што. 1. Ударамі (зашыфроўваць) пры дапамозе кода. К. сакрэ- Самка казла. Даіць казу. 3. Заплечныя насілкі
молата надаваць якую-н. форму (распаленаму тнае паведамленне. || зак. закддііратаць. -рую, для пераносу цэглы на будоўлі (уст.). 4. Двухметалу). К. жалеза. Куй жалеза, пакуль гара- -руеш, -руе; -руй; -раваны. || наз. кждзіраван- меіровая драўляная мерка ў форме разнятага
цыркуля для абмервання зямельных участкаў
чае (прыказка).
2.
перан. Актыўна не, -я, н.
ўдзельнічаць у стварэнні чаго-н. (высок.). К.
КА^ЗІЦЬ, каджу, кадзіш, кадзшь; кадзім, (разм.). 5. Даўнейшы беларускі калядны
свае шчасце. К. перамогу. 3. Падбіваць пад- кадзіде, кадзяць; незак. 1. Размахваючы абрад. || памянш. жозжчкж, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
ковы, акоўваць. К. каня. К. колы. \\ зак. шд- кадзілам, абкурваць ладанам. 2. перан., каму. -чак, ж. || прым. казшы, -ая, -ае.
ківацк, -Kjrió, -куеш, -куе; -куём, -куяце, Без асаблівых падстаў, празмерна хваліць
КАЗАДОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Начная пту-куюць; -ісуй; -каваны (да 3 знач.)- 1 наз. каго-н.
шка з шьфокай плоскай галавой.

КАВ—КАЗ
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-a, мн. казакі, -оў i казакі, -аў, м.
1. Даўней на Украіне i ў Расіі: член ваенназемляробчай абшчыны пасяленцаў на ўскраінах дзяржавы, якія акгыўна ўдзельнічалі ў
абароне дзяржаўных граніц. Данскія казакі. 2.
Селянін, патомак гэтых пасяленцаў (на Доне,
на Кубані i ў некаторых іншых мясцовасцях),
a таксама радавы вайсковай часці з гэтых сялян. Дывізіі кубанскіх i данскіх казакаў. 0
Вольвы кізжк — пра свабоднага чалавека, які
ні ад каго не залежыць. || памянш. кжзачок,
-чка, мн. -чю, -чкоў, м. (да 2 знач.). || прым.
кізацгі, -ая, -ае i казачы, -ая, -ае. Казацкі
конь. Казачая дружына.
КАЗАК2, -а, м. Танец казачок.
КАЗАКІН, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.).
Мужчынскае верхняе адзенне на апліках, са
зборкамі ззаду. || прым. казаюшш, -ая, -ае.
КАЗАН, -а, мн. -ы, -оў, м. (абл.) Кацёл з
круглым дном i шырокім верхам. Ц памянш.
іазаіюк, -нка, мн. -ню, -нкоў, м. || прым.
кжзавяы, -ая, -ае.
КАЗАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. казаць.
2. Прамова рэлііійна-павучальнага характару,
пропаведзь; казань.
КАЗАНЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Toe, што i казанне (у 2 знач.).
КАЗАРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Паўночная птушка сямейства качыных. Hopnan к. Канадская к.
КАЗАРМА, -Ы, МН. -Ы, -зарм / -аў, ж. 1.
Спецыяльнае памяшканне для размяшчэння
вайсковых часцей. 2. У дарэвалюцыйнай
Расіі: інтэрнат для рабочых. | прым. кізарменны, -ая, -ае. Казарменнае становішча (пастаяннае знаходжанне ў воінскай часці або на
прадпрыемстве людзей, пераведзеных на ваеннае становішча).
КАЗАХІ, -аў, адз. казах, -а, м. Народ цюркскай моўнай грутты, які складае асноўнае насельніцтва Казахстана. || ж. казашкж, -і, ДМ
-шцы, мн. -і, -шак. || прым. кжзахскі, -ая, -ае.
КАЗАЦГВА, -а, н., зб. Казакі.
КАЗАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., кажацца; незак. Гаварыцца, расказвацца. Скора казка кажацца, ды не скора справа робіцца (прыказка).
КАЗАЦЬ, кажу, кажаш, кажа; кажы; незак.
1. што, без дап. i ca злуч. «што». Выказваць у
вуснай форме думкі, меркаванні, гаварыць. К.
праўду. Ён кажа, што гэта няпраўда. 2. Абавязваць, загадваць. Так кажа мой абавязак.
Так кажа мне маё сумленне. 3. безас. (у форме
3 ас. мн.). Ходзяць чуткі, гавораць. Кажуць,
што зіма будзе марозная. || наз. казанве, -я, н.
(да 1 знач.).
КАЗАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Жонка або дачка казака1.
КАЗАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Складальнік
або расказчык казак (у 1 знач). || ж. кжзачвіці, -ы, мн. -ы, -ніц.
КАЗАЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. казка. 2. перан.
Незвычайны, дзівосны, цудоўны, небывалы.
К. кутонак. Казачная цана. \\ наз. шачнжсць,
-і, ж. (да 2 знач.).
KA3A4ÓK1, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. 1. гл.
казак1. 2. У рускіх дваран, памешчыкаў: хлопчык-слуга.
KA3A4ÓK2, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. Народны танец з паступова нарастаючым рытмам,
a таксама музыка да гэтага танца.
КАЗЕІН, -у, м. Бялковае клейкае рэчыва,
якое ўгвараецца пры стварожванні малака. ||
прым. казешжвы, -ая, -ае. К. клей.
КАЗЁЛІЦЬ: шзеліць зрэнкі (вочы) — скасавурыўшыся, пільна ўглядацца ў каго-,
што-н.
КАЗЕМАТ, -а, М -маце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Абарончае збудаванне для ўкрыішя ад бомб i
снарадаў прадіўніка, захоўвання баепрыпасаў
i пад., раней — браніраванае памяшканне на

караблях (спец.). 2. Адзіночная камера ў крэпасці, турме для трымання зняволеных. ||
прым. жлзематвы, -ая, -ае.
КАЗЁЛ, -зла, мн. -злы, -злоў, м. 1. Дзікая
млекакормячая жывёліна сямейства пустарогіх, якая водзііша звычайна ў гарах. Сібірскі
к. 2. Самец дамашняй казы. Як з казла малака (няма ніякай карысці). Пусціць казла ў
агарод (дапусціць каго-н. туды, дзе ён хоча
мець выгаду; разм. іран.). 3. Від бабкі, якая
складаецца з некалькіх сналоў ячменю або
аўса, пастаўленых так, ІІГГО каласы схаваны
ўнутр (разм.)- 4. Гімнастычны снарад у выглядзе кароткага, абабітага скурай бруса на
чатырох высокіх ножках. Скакаць цераз казла.
5. Назва гульні ў карты, даміно (разм.)Забіваць казла. 6. Легкавы аўтамабіль павышанай праходнасці (разм.). Туды толькі на
казле праедзеш. || памяш. козлік, -а, мн. -і, -аў
(у 1 i 2 знач.). | прым. ЕІЗЛНЫ, -ая, -ае.
Казліная барада (вузкая i доўгая).
КАЗЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны
да казны (у 1 знач.), дзяржаўны (уст.). Казённая маёмасць. 2. перан. Бюракратычны, фармальны (неадабр.). Казённыя адносіны. O Кжзенная палатж — у царскай Расіі: губернская
ўстанова па падатках. Казеннам часткд
(спец.) — задняя частка агнястрэльнай зброі,
з якой яна зараджаецца. || наз. жжзёншісць, -і,
ж.
KA3IHÓ, нескл., н. Ігральны дом або рэстаран з эстрадай.
КАЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -эак, ж. 1.
Апавядальны, звычайна народна-паэтычны
твор пра выдуманых асоб i падзеі, пераважна
з удзелам чарадзейных фантастычных сіл. Беларускія народныя казкі. Казкі народаў Усходу.
2. Выдумка, няпраўда, мана. Усё гэта —
казкі. Бабскія казкі (беспадстаўныя нагаворы). 0 Казжл пра белалі бычка (разм. неадабр.) — пра бясконцае паўтарэнне аднаго i
таго ж з самага пачатку. Hi ў кжзцы скатаць,
ні пнром ашсаць — гтра каго-, што-н. прыгожае. || памянш. жжзачжж, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
-чах, ж. (да 1 знач.). || прым. жжзачны, -ая, -ае
(да 1 знач.). К. жанр.
КАЗЛЙК, -а, мн. -\, -оў, м. Ядомы грыб з
масляністай слізкай скурай на жоўта-карычневай шапачцы.
КАЗЛЯНЙ i КАЗЛЯНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. Дзіцяня казы.
КАЗЛЙІЦНА, -ы, ж. Мяса казы, казла як
ежа.
КАЗНА, -ы, ж. (уст.). 1. Сукупнасць ірашовых, зямельных i іншых матэрыяльных каштоўнасцей дзяржавы. 2. Дзяржава як уладальнік гэтых каштоўнасцей. 3. Грашовыя
сродкі, каштоўнасці. Залатая к.
КАЗНАКРАД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Той, хтр займаецца казнакрадствам. || прым.
каініжрадсжі, -ая, -ае.
КАЗНАКРАДСТВА, -а, н. Абкрадванне казны, прысвойванне дзяржаўных каштоўнасцей.
КАЗНАЧ^Й, -я, мн. -і, -яў, м. Асоба, якая
ведае ірашамі i каштоўнасцямі ўстановы, арганізацыі i захоўвае ix. К. прафкома. || прым.
кжзначэйскі, -ая, -ае.
КАЗНАЧЗЙСТВА, -а, н. У некаторых
краінах: фінансавы орган, які ведае захаваннем i выкарыстаннем грашовых сродкаў. Губернскае к. Ц прым. кізнжчэйсжі, -ая, -ае. К.
білет (назва папяровых ірашовых знакаў вартасцю ў 1, 3, 5 рублёў).
КАЗУІСТ, -a, М -сцс, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн.). 1. Юрыст, вопытны i ўмелы ў разборы заблытаных, складаных судовых спраў,
казусаў. 2. Чалавек, схільны да казуістыкі (у 2
знач.; неадабр.). || ж. кмззпіспйі, -і, ДМ -тцы,
мн. -і, -так. || прым. казуісплны, -ая, -ае.

КАЗ—КАК
КАЗУІСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. (кніжн.).
1. Падвядзенне прыватных выпадкаў пад
агульную догму як прыём сярэдневяковай
схаластыкі i багаслоўя. 2. перан. Уменне адстойваць заблытаныя або фалыпывыя палажэнні.ІІ прым. кжзуістычны, -ая, -ае.
КАЗУЛЯ, -і, мн. -і, -зуль, ж. Парнакапытная жывсліна сямейства аленевых; дзікая
каза. I прым. кжзулін, -а, -ы.
КАЗУЛЯНЙ / КАЗУЛЯНЁ, -няці, мн. -няты, -нят, н. Дзіцяня казулі.
КАЗУС, -у, мн. -ы, -аў% м. Складаны,
забльгганы выпадак. || прым. казусны, -ая, -ае.
КАЗЫРАЦЬ 1 , -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). 1. Хадзіць з казырнай карты. 2. перан., ным. Выстаўляць што-н. як сваю перавагу, выхваляцца. || аднакр. жязырнуць, -ну,
-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні.

КАЗЫРАЦЬ 2 ,

-аю,

-аеш, -ае;

незак.

(разм.). Вітаць па-ваеннаму, прыкладваючы
руку да казырка. || аднакр. жжзырнуць, -ну,
-нсш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні.
КАЗЫРНЫ гл. козыр.
КАЗЫРОК, -рка, мн. -ркі, -ркоў, м. 1.
Цвёрдая частка ў галаўным уборы, якая выступае над ілбом. Браць (узяць) пад к. (аддаць
чэсць па-ваеннаму, прыклаўшы руку да казырка). 2. Невялікі навес над чым-н. | прым.
казыржші, -ая, -ае.
КАЗЫРЬІЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
-рымся, -рьшеся, -рацца; незак. (разм.)- Задавацца перад кім-н., ганарыста паводзіць сябе.
He казырыся, разумней не станеш.
КАЗЫТАЦЬ, казычу, казычаш, казыча; казычы; незак. 1. каго-што. Выкшкаць лёгкае
нервовае раздражненне, датыкаючыся да
скуры. К. пяты. 2. безас. Пра раздражненне ў
горлс, носе. У горле казыча. 3. перан., што.
Прыемна ўзбуджадь. К. гонар. | зак. пшжжзытіцц -зычу, -зычаш, -зыча; -зычы (да 1 i 3
знач.). || наз. казытйше, -я, н. i козыт, -у, М
-зыце, м.
КАЗЫТЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Адчувальны да
козьпу. Казытлівае месца. 2. Які казыча,
выклікае козыт. К. халадок расплываецца na
целе.
КАЗЯРОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Дзікі горны
казёл з вялікімі рагамі.
КАЗЙЎКА, -і, ДМ -зяўцы, мн. -і, -зявак, ж.
1. Усякае маленькае насякомае, кузурка. У
святле фар мітусіліся казяўкі. 2. перан. Пра
нікчэмнага чалавека. Я не жадаю падпарадкоўвацца гэтай казяўцы.
КАЙДАНЬІ, -оў i КАЙДАНЫ, -аў. У дарэвалюцыйнай Расіі i мноііх іншых краінах:
злучаныя ланцугом жалезныя кольцы, якія
надзяваюцца на рукі i ногі тым, хто абвінавачваецца ў цяжкіх злачьшствах. Закаваць у к. ||
прым. кжйдінжвы, -ая, -ае / кайданны, -ая, -ае.
КАЙЛО, -а, мн. -ы, -оў, н. Кірка ў гарнякоў. | прым. жяйловы, -ая, -ае.
КАЙНАЗОЙСКІ, -ая, -ае: кайназойсЕая
эрж (спец.) — эра геалаіічнай псторыі Зямлі,
што суадносіцца з існаваннем самай маладой
групы адкладаў парод.
КАЙНЗ), нескл., н. (спец.). Функцыянальны
тып мовы, што выкарыстоўваецца ў якасці
асноўнага сродку паўсядзённых зносін з шырокім дыяпазонам камунікатыўных сфер ва
ўмовах рэгулярных сацыяльных кантактаў
паміж носьбітамі розных дыялектаў або моў.
КАЙСТРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Торба, клунак.
КАЙФ, КАЙФАВАЦЬ гл. кейф, кейфаваць.
КАКАВА, нескл., ж. 1. Трапічнае дрэва,
абястлушчаныя зярняты якога ідуць на пры-
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КАЛАМАЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак,
ж. Лёгкая выязная павозка на рысорах. ||
прым. каламажачны, -ая, -ае.
КАЛАМАЗЬ, -і, ж. Калёсная мазь з дзёгцю, смалы i солі.
гатаванне шакаладу. 2. Парашок з зярнят гэКАЛАМБЎР, -у, мн. -ы, -аў, м. Жарт, затага дрэва, ужываецца для прыгатавання снаваны на камічным выкарыстанні блізкіх
напітку, a таксама сам напітак. || прым. па гучанню, але розных па значэнню слоў,
кжкшвы, -ая, -ае.
гульня слоў. || прым. жалжмбурны, -ая, -ае.
КАКАДЎ, нескл., м. Род папугаяў з доўгім
КАЛАМБУРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў,
чубам i моцнай дзюбай.
м. Той, хто любіць каламбурыць.
КАКАІН, -у, м. Атрутнае рэчыва, якое
КАЛАМБЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; нездабываецца з лісця трапічнай расліны i вы- зак. Гаварыць каламбуры. || зак. скжлжкарыстоўваецца як абязбольваючы або нар- мбурыць, -ру, -рыш, -рыць.
катычны сродак. || прым. кіжаінты, -ая, -ае.
КАЛАМЁСА, -ы, ж. (разм.). Негустая суКАКАІНІЗМ, -у, м. Хваравітая цяга да ка- месь чаго-н., месіва.
каіну як наркатычнага сродку.
КАЛАМЎТА, -ы, ДМ -муце, ж. Toe, што i
КАКАІНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. каламуць.
Хворы на какаінізм. || ж. какдішстка, -і, ДМ
КАЛАМЎТНЫ, -ая, -ае. Пра вадкасць: не-тцы, мн. -і, -так. || прым. кжкаітсцгі, -ая, -ае.
празрысты, мутны. К. ручаёк. Каламутная
КАКАФОНІЯ, -і, ж. (кніжн.). Негар- вада. || наз. кялдмутнасць, -і,- ж.
манічнае, сумбурнае спалучэннс гукаў (у муКАЛАМЎІЦЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -музыцы, вершах). || прым. кякяфатчны, -ая, -ае. ціцца; незак. Рабіцца каламутным. Вада калаКАКЁТКА1, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. муціцца. || зак. зшцйшуціцці,, -муцііша, скяЖанчына, якая сваімі паводзінамі, манерамі, ламуфцці^ -муціцца /' усжіламуціцца, -муціцца
туалетам імкнецца звярнуць на сябе ўвагу, / пажаламуціццд, -муціцца.
спадабацца каму-н.
КАЛАМЎЦІЦЬ, -мучу, -муціш, -муціць;
КАКЁТКА2, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. незак., што. 1. Муціць, рабіць каламутным.
Toe, што i гестка.
К. ваду. 2. перан. Выклікаць неспакой, балаКАКЁТЛІВЫ, -ая, -ае. Схільны да каке- муціць, уносіць беспарадак. || зак. закалацтва, які мае прыгожы, прывабны выгляд. муціць, -мучу, -муціш, -муціць^-мучаны (да 1
Какетяівая жаннына. Какетлівае ўбранне. || знач.), скялдмуціць, -мучу^ -муціш, -муціць;
наз. кшетлівасць, -і, ж.
-мучаны/ ускалжмуціць» ^мучу, -муціш, -муКАКЁТНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. ціць; -мучаны / пажаламуціць, -мучу, -муціш,
Быць какеткай, весці сябе як какетка1. К. з -муціць; -мучаны.
хдопцамі. 2. перан., чым. Рысавацца, выстаўКАЛАМЎЦЬ, -і, ж. 1. Дробныя часцінкі ў
ляць свае асабістыя якасці перад кім-н. К. вадкасці, якія не раствараюцца i робяць яе
сваёй знешнасцю. || наз. кажепгічішне, -я, н.
непразрыстай i мутнай. 2. перан. Адсутнасць
КАК^ЦТВА, -а, н. Паводзіны, манеры ка- яснасці ў думках, разуменні. К. у галаве. К. на
1
кеткі .
душы. 3. перан., чаго або якая. Імгла, непраKAKÓC, -а, мн. -ы, -аў, м. Арэх какосавай глядная заслона. Белая к. завірухі.
пальмы. || прым. какосавы, -ая, -ае. К. алей (з
КАЛАМЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
какосаў). Какосавае малако (сок недаспелых ж. Густая моцная льняная тканіна. || прым.
какосаў). Какосавыя прадукты (разнастайныя
харчовыя i тэхнічныя прадукты, якія выпраКАЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Марская ластацоўваюцца з какосаў).
ногая млекакормячая жывёліна сямейства
КАКОСАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. какос. 2. како- куніцавых, марская выдра. || прым. жялшшы,
савал пальма — пальма з кольчатым ствалом -ая, -ае.
i перыстым лісцем, якая дае буйныя ядомыя
КАЛАНАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -над, ж.
плады — какосы (какосавыя арэхі).
Рад або некалькі радоў калон (у 1 знач.), якія
KAKÓTKA, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. складаюць архітэктурнае цзлае.
Жанчына лёгкіх паводзін, якая жыве на ўтрыКАЛАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
манні свайго паклонніка.
-заваны; зак. i незак., што. 1. Захапіўшы чуКАКСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; -са- жую краіну, ператварыць (ператвараць) у каваны; незак., што (спец.). Ператвараць у лонію (у 1 знач.). 2. Засяліць (засяляць) свакокс. || наз. жаксаванне, -я, н. || прым. ка- бодныя землі перасяленцамі, каланістамі. ||
ксавальіш, -ая, -ае.
наз. жалінгццыі, -і, ж. || прым. кнангццыйКАКСАЎНЬІ, -ая, -ое. Які дае каштоўны ны, -ая, -ае.
кокс. К. вугаль.
КАЛАШЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Той,
КАКТУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Паўднсвая ра- хто праводзіць палітыку каланіялізму. 2. Той,
сліна з мясістым сцяблом i калючкамі замест хто засяляе пустуючыя землі, каланіст (уст.). ||
лісця. || прым. кактусавы, -ая, -ае.
прым. каланізатжрсЕІ, -ая, -ае.
КАЛАНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў; м. ЖыКАКТЗЙЛЬ, -ю, мн. -і, -яў, м. Напітак —
сумесь віна, каньяку, соку i пад. з цукрам i хар калоніі (у 2 i 4 знач.)- || ж. каланіспыі, -і,
прыправамі. Малонны к. (сумесь малака з ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. калашсцкі, -ая,
-ае.
фруктовым сокам).
КАЛАНІЦА, -ы, ж. (разм.). Калёсная мазь
КАЛ, -у, м. Змесціва кішэчніка, якое выдзяляецца пры спаражненні. || прым. і і ш ы , (часцей адпрацаваная).
КАЛАНІЯЛІЗМ, -у, м. Палітыка калані-ая, -ае (спец.).
КАЛАБАРАЦЫЯНІСГ, -a, М -нісце, мн. яльнага прыгнёту. || прым. каляшялісцкі, -ая,
-ае.
-ы, -аў, м. (кніжн.). Здраднік, які супраКЛАНіАіЬНЫ гл. калонія.
цоўнічае з ворагамі сваёй радзімы, свайго народа. Калабарацыяністы часоў другой сусвет- КАЛАНОК, -нка, мн. -нкі, -нкоў, м. Дранай вайны. || прым. кялабарацыятсцігі, -ая, -ае. пежны пушны звярок сямейства куніцавых, a
КАЛАЖ, -а, м. У выяўленчым мастадтве: таксама яго фуіра. || прым. калашювы, -ая,
наклейванне на якую-н. аснову матэрыялаў -ае.
другой фактуры, другога колеру; сам твор,
КАЛАНЧА, -ы, мн. -ы, -эй, ж. Дазорная
выкананы такім чынам.
вышка над будынкам пажарнай часці- ПажаКАЛАІДАЛЬНЫ гл. калоід.
рная к.

КАК—КАЛ

КАЛАПС, -у, м. (спец.). Раптоўнае зніжэнне сардэчнай дзейнасці, якое суправаджаецца
слабасцю, часам стратай прытомнасці i пагражае смерцю.
КАЛАРАДСКІ: кдларадскі жук — бураватажоўты з чьфвонымі палоскамі бульбяны
шкоднік сямейства лістаедаў, які аб'ядае
лісце бульбы i іншых паслёнавых культур.
КАЛАРАТЎРА, -ы, ж. (спец.). Віртуозныя,
тэхнічна цяжкія пасажы i меладычныя ўттрыгожанні ў вакальнай партыі. || прым. каларатурны, -ая, -ае.
КАЛАРЬІЙНАСЦЬ, -і, ж. Колькасць калорый у чым-н. К. мяса.
КАЛАРЬІЙНЫ, -ая, -ае. Багаты калорыямі. Каларыйная ежа.
КАЛАРУМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
для вымярэння колькасці цеплыні ў калорыях.
KAJIAPbtCT, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Мастах, які ажыццяўляе сваю творчую задуму
сродкамі каларьггу (у 1 знач.). 2. Спецыяліст
па расфарбоўцы тканін (спец). || прым. каларыстмчны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАЛАРЫТ, -у, М -рыце, м. 1. Суадносіны
фарбаў у карціне па тону, насычанасці колеру. Цё'плы к. Яркі к. 2. перан. Сукупнасць
харакгэрных рыс, своеасаблівасць чаго-н. К.
эпохі ў гістарычным рамане. Мясцовы к. ||
прым. жалжрыстычны, -ая, -ае (да 1 знач.) /
каларытны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАЛАРЬкТНЫ, -ая, -ае. 1. гл. каларыт. 2. 3
яркім каларытам (у 1 знач.), выразны, характэрны. К. пейзаж. 3. перан. 3 ярка выражанымі асаблівасцямі. Каларытныя вобразы рамана. Каларытная мова. || наз. каларытшсць,
-і, ж.
КАЛАРЬІФЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Абаіравальны прыбор ў выглядзе сістэмы труб, па
якіх ідзе гарачая вада або нагрэтае паветра.
Паравы к. || прым. каларыферны, -ая, -ае.
КАЛАСАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -суецца; незак. Toe, што i каласаваць.
КАЛАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; незак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Выпускаць колас у
працэсе росту (пра збожжавыя расліны).
Жыта каласуе. 2. Абмалочваць каласы
(ячмень). || зак. выжжлжсаваць, -суе (да 1
КАЛАСАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Баравік, які вырастае ў час каласавання жыта.
КАЛАСАВЫ гл. колас.
КАЛАСАВЫЯ, -ых. Злакавыя збожжавыя
расліны. Уборка каласавых.
КАЛАСАЛЬНЫ, -ая, -ае. Велізарны,
незвычайна вялікі. К. палац. || наз. каласальнасць, -і, ж.
КАЛАСІСГЫ, -ая, -ае. 3 мноствам каласоў
або з буйным калоссем. Каласістая пшаніца. ||
наз. калас'ісгасць, -і, ж.
КАЛАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -с'іцца; незак. Выгтускаць колас, каласаваць. Жыта
пачынае к.
КАЛАСНІК, -а, мн. -'i, -6ў, м. 1. Чыгунная
рашотка ў печах для праходу паветра пад паліва i выпадзення попелу з топкі. 2. мн. Рашотка з брусоў у верхняй частцы тэатральнай
сцэны для мацавання дэкарацый. || прым. кжлжсніжовы, -ая, -ае.
КАЛАСОК гл. колас.
КАЛАТНЙ, -і, ж. (разм.)- 1. Сварка з крыкам, шумам (звычайна з пабоямі). Кожны вечар у ix к.1. Бойка, патасоўка.
КАЛАТОЎКА, -і, ДА/-тоўцы, мн. -і, -товак,
ж. Хатняя прылада ў выглядзе палачкі з прадаўгаватымі сучкамі на ніжнім канцы, якой
таўкуць бульбу, збіваюць масла або размешваюць што-н. || прым. калжтовачны, -ая, -ае.
КАЛАТЎША, -ы, ж. 1. Размешаная гразь,
вада са снегам, усякая негустая маса. На ага-
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КАЛЕПЙЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які
родзе к. ад частых дажджоў. 2. Негустая
страва з раскалочанай у вадзе ці ў малацэ ажыццяўляецца сумесна, фупай асоб. Калегіяльнае кіраўніцтва. Калегіяльнае рашэнне. ||
мукі.
КАЛАЎРОТ, -а, М -роце, мн. -ы, -аў, м. 1. наз. калегіялыіасць, -і, ж.
КАЛЁДЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. Назва вышэйПрыстасаванне для ручнога прадзення, якое
Мора па к. каму-н. (перан.: нічога не страпрыводзіцца ў рух панажом. 2. Ручны сталяр- шых i сярэдніх навучальных устаноў.
КАЛЁЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. Сярэдняя наву- шна, усё ніпачым). 2. (толькі мн., калені, -яў
ны інструмент для свідравання адтулін. 3.
Прыстасаванне ддя падымання грузаў: вал з чальная ўстанова ў Францыі, Белыіі, франка- / -лень). Нага ад каленнага сустава да таза.
Узяць дзіця на калені. 3. (мн. калены, -лен).
ручкай, на які намотваецца трос, ланцуг. || моўных кантонах Швейцарыі.
прым. калаўротны, -ая, -ае.
КАЛЁЖСЫ, -ая, -ае. 1. гл. калегія. 2. Як Асобнае звяно, адрэзак у складзе чаго-н., які
КАЛАЦІЦЦА,
калачуся,
калоцішся, састаўная частка назваў некаторых ірама- з'яўляецца злучэннем такіх жа адрэзкаў. К.
калоціцца; незак. 1. Дрыжаць, хістацца, трэс- дзянскіх чыноў у царскай Расіі. К. рэгістра- бамбука. К. жалезнай трубы. 4. (мн. калены,
-лен). Частка чаго-н. непрамога, сагнутага ад
ціся. Сцены калоцяцца ад выбухаў. К. ад тар. К. асэсар.
КАЛЕЙДАСКАПІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. ка- аднаго павароту да другога. К. дарогі К. ракі.
страху (сутаргава ўздрыгваць). Лісце калоціцца. Сэрца моцна калоціцца (б'ецца). 2.лейдаскоп. 2. Які мяняецца хутка, як у калей- 5. (мн. калены, -лен). У музычным творы:
асобная частка, закончаны маты^. Салавей
Сварыцца, біцца (разм.)- 3. перан. Непа- даскопе. Калейдаскапічная змена падзей. || наз.
заспяваў на сем кален. б. (мн. калены, -лен),
коіцца, хвалявацца за каго-, што-н., кла- кялейдаскалічнасць, -і, ж. (да 2 знач).
паціцца аб кім-н., ашчадна расходаваць. К. за
КАЛЕЙДАСКОП, -а, м. 1. мн. -ы, -аў. Тру- перан. У танцы: асобны прыём, фігура з зфесваё дабро.
бка з люстранымі пласцінкамі i каляровымі ктам. Кадрыля на шаснаццаць кален. 7. (мн.
калены, -лен). Пакаленне ў радаслоўнай. ||
КАЛАЦІЦЬ, калачу, калоціш, калоціць; не- шкельцамі, якія пры паварочванні складва- памянш. кжленца, -а, мн. -ы, -аў, н. (да 5
зак. 1. каго-што. Выклікаць дрыжанне юцца ў розныя ўзоры. 2. перан. Хуткая змена знач.)- || прым. каленны, -ая, -ае (да 1 знач.)чаго-н., хістаць, трэсці. Выбухі гармат ка- разнастайных з'яў (кніжн.). К. падзей. || прым. К. сустаў.
лацілі горад. К антонаўкі (трасучы, выклікацькдлейдаскашчны, -ая, -ае. Калейдаскапічная
КАЛЁНДУЛА, -ы, ж. 1. Toe, што i наготкі.
ападанне пладоў). 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), каго змена ўражанняў.
2. Лекавы прэпарат з гэтай расліны. Раствор
КАЛЕКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -лецы, календулы. Мазь к.
(што). Выклікаць дрыжыкі (пра страх, ліхаманку, холад i пад.). Мяне калоціць (бсзас). 3. Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -лек. Знявечаны, паKAJIEHKÓP, -у, м. Баваўняная, моцна
каго-што i без дап. Рабіць вобыск (разм.). 4. калечаны чалавек.
праклееная тканіна аднаколернай афарбоўкі.
што. Гатаваць якую-н. страву, размешваючы
КАЛЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Установа, 0 Іншы каленкор (разм.) — зусім другая
калатоўкай (разм.). К зацірку. 5. перан., каго якая займаецца зборам i размеркаваннем справа, іншая размова. || прым. каленкоржвы,
(шмо). Выклікаць непрыемнае пачуццё. Гэта чаго-н. па падведамасных яму арганізацыях. -ая, -ае.
несправядлівасць калоціць мяне. 6. што. Абі-Бібліятэчны к. 2. Шырокая труба ці канал для
КАЛЁНЦА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. гл. калена.
ваць, акалочваць снапы. К. снапы жыта.
адводу вадкасцей або газаў (спец.)- 3. Частка 2. Асобнае сучляненне ў сцёблах злакавых, a
КАЛАЦЦЁ, -я, н. (разм.). Рэзкі колючы генератара пастаяннага току, якая служыць таксама ў ствалах некаторых раслін.
для ператварэння пераменнага току ў пастаболь у баку; колікі.
КАЛЁНЧАТЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
КАЛАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Пшанічны хлсб, янны (спец.). 4. Рабочы геалагічнай партыі, кален (у 3 знач.). К. вал. Каленчатае сцябло.
выпечаны ў выглядзе замка з дужкай. 0 Цё- які збірае i захоўвае ўзоры горных парод. 5.
КАЛЕСАВАЦЬ, калясую, калясуеш, калярты каліч (разм.) — пра вельмі вопытнага Падземная галерэя для ўкладкі кабеляў суе; калясуй; калесаваны; зак. i незак., каго.
(спец.). Кабельны к. || прым. жалежхарны, -ая, Даўней: пакараць (караць) смерцю на спецычалавека. || прым. калачны, -ая, -ае.
КАЛАШМАЦІЦЬ, -мачу, -маціш, -мадіць; -ае (да 1, 2 i 3 знач.).
яльным коле. || наз. калесаванве, -я, н.
КАЛЕКТЫВІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
-мачаны; незак., каго-што (разм.). 1. КуКАЛЁЦТВА, -а, н. 1. Пашкоджанне аргадлаціць, тармасіць, моцна тузаць. К. ніткі. -зуй; -заваны; зак. i незак., каго-што. Пра- нізма, якое робіць цяжкім або немагчымым
весці (праводзіць) калектывізацыю. К. сель- яго нармальнае функцыяніраванне. Атрымаць
Свінні калашмацілі снапы. 2. Біць. Хлапчукі
калашмацілі адзін аднаго. \ зак. аджяла- скую гаспадарку.
цяжкае к. Псіхалагічнае к. (перан.: псіхічны
КАЛЕКТЫВІЗАЦЫЯ, -і, ж. Аб'яднанне стан арганізма з такім пашкоджаннем). 2.
шміцідь, -мачу, -маціш, -маціць (да 2 знач.).
аднаасобных
гаспадарак
у
буйныя
калектыўЗнявечанне, цяжкае фізічнае пашкоджанне
КАЛАШЫНА, -ы, мн. калашыны / (з ліч. 2,
канечнасцей.
3, 4) калашыны, калашын, ж. (разм.)- Toe, ныя гаспадаркі. К. сельскай гаспадаркі.
КАЛЕКТЫВІЗМ,
-у,
м.
Супольнасць,
каКАЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Мерзнуць,
што i калоша.
лектыўны пачатак як прынцып ірамадскага зябнуць. К. на марозе.
КАЛГАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Аб'яднанне ся- жыцця i дзейнасці людзей, супрацьлеглы
КАЛЁЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; нелян для сумеснага вядзення сельскай гаспадаркі на аснове абагуленых сродкаў вытвор- індывідуалізму. Дух калектшізму. || прым. ка- зак., каго-што. 1. Рабіць калекам (калекай).
леЕтышсцкі,
-ая,
-ае.
Вайна
калечыць людзей. 2. перан. Псаваць,
часці (са скарачэння слоў: калектыўная гасКАЛЕКТЫВІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. знявечваць маральна, рабіць непаўнацэнным.
падарка). Усім калгасам выехалі на жніво. ||
Прьссільнік калектывізму. || ж. кялектывістка, К. душу. Нельга к. характар дзяцей. || зак.
прым. калгасны, -ая, -ае.
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. кале- скалечыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны / шКАЛГАСНІК, -а, мн. -і ; -аў, м. Селянін — ктывісцкі, -ая, -ае.
калечыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны. 1 звар.
член калгаса. || ж. жалгасшца, -ы, мн. -ы,
КАЛЕКТЬІЎ, -тыву, мн. -тывы, -тываў, м. кжлечыцца, -чуся, -чышся, -чыцца (да 1
-ніц.
Група людзей, аб'яднаных агульнай работай,
КАЛГОТКі, -так. Трыкатажны выраб у вы- вучобай, агульнымі інтарэсамі. Рабочы к. К. знач.); зак. скалечыццд, -чуся, -чышся, -чыцца / пакалечыцш, -чуся, -чышся, -чыцца.
глядзе панчох, вывязаных разам са штанамі. інстытута.
КАЛЁКВІУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
Дзіцячыя, жаночыя к. || прым. калготачны, -ая, КАЛЕКТЬІЎНЫ, -ая, -ае. 1. Уласцівы каГутарка выкладчыка са студэнтамі з мэтай
-ае.
лектыву, заснаваны на супольнасці працы,
КАЛДОБША, -ы, мн. -ы, -бін, ж. Выбоіна, інтарэсаў. К. дух. 2. Агульны, сумесны, які выяўлення ix ведаў. Правесці к. 2. Навуковая
яма на дарозе; паглыбленне або ўпадзіна на выконваецца калектывам. Калектыўная гаспа- канферэнцыя з абмеркаваннем дакладаў на
пэўную тэму. К. вірусолагаў.
дне вадаёма.
дарка. 3. Прызначаны для калектыву. КаКАЛЁСЫ, -лёс. Конная чатырохколая гасКАЛДУНЬІ1, -оў, адз. каддун, -а, м. лектыўнае забеспячэнне. || наз. жалектыўійсць, падарчая павозка. Запрэгчы каня ў к. || прым.
(разм.). Клёцкі, начыненыя мясным або -і, ж.
калёсны, -ая, -ае.
іншым фаршам.
КАЛЁКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. СістэКАЛІ, прысл. i злуч. 1. прысл. пытальнае. У
2
КАЛДУНЬІ , -оў. Пра зблытаныя, скудла- матызаваны набор аднародных прадметаў. К. які час? Kani ж вы прыйдзеце? Калі гэта бучаныя валасы.
мінералаў. | прым. кжлекцыйны, -ая, -ае.
дзе? 2. прысл. неазнач. Калі-небудзь. Ці чуу
КАЛЕКЦЫЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чала- ты к. такое?3. прысл. неазнач. У няпэўны буКАЛЁГА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -лезе, Т
-ай (-аю), ж.у мн. -і, -лег. Таварыш па пра- век, які займаецца калекцыяніраваннем. || ж. дучы час. Заходзь к. да нас. 4. прысл. азнач.
фесіі, па працы, па вучобе.
кжлекцышіеркя, -і, ДМ -рйы, мн. -і, -рак Ужыв. як абстрактнае абазначэнне часу (звыКАЛЁПЯ, -і, ж. 1. Група службовых асоб, (разм.). || прым. калекцыянерсжі, -ая, -ае.
чайна ў спалуч. з часц. «вось»). Вось к. мне
КАЛЕКЦЫЯНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, трэба было вярнуцца. 5. злуч. часавы. Ужыв. у
якія складаюць адміністрацыйны, дарадчы
-руе; -руй; незак., што. Збіраць калекцыю. К. пачатку даданага сказа i выражае: а) часткоабо распарадчы орган. К. Міністпэрстпва адукацыі. Рэдакцыйная к. 2. Аб'яднанне асоб адной манеты. || наз. ылекцыянерства, -а, н. i км- вае або поўнае супадзенне ў часе дзеяння гапрафесіі. К. адвакатаў. 3. Назва цэнтральных лежцьйапрамйше, -я, н.
лоўнага i даданага сказаў; у той час як. К.
КАЛЁНА, -a, н. 1. (мн. калені, -яў / -лень). ўзышло сонца, мы ўжо былі дома; б) паслядоўурадавых устаноў у Расіі ў 18 ст. Ваенная к. 4.
Назва некаторых навучальных устаноў (уст.). Сустаў, які злучае бядровую i галёначную насць дзеяння; пасля таго як. Я надта перакосці; месца згібу нагі. Сагнуць нагу ў калене. пужалася, к. панула такое; в) паўтаральнасць
1 прым. калежскі, -ая, -ае (да 3 знач.).
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КАЛІФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i халіф. верхневых з'яў (тых, што абумоўлены
0 Кжліф нж гадзіну (кніжн., часцей іран.) — асаблівымі ўласцівасцямі тонкіх слаёў рэчыва
пра чалавека, які займеў уладу на кароткі час. на мяжы судакранання цел^).
КАЛІШНІ, -яя, -яе. Toe, што колішні.
KAJIÓK, калка, мн. калкі, калкоў, м. 1. гл.
КАЛМАТЫ, -ая, -ае. 1. Пакрьпы густымі кол. 2. Драўляны або металічны шпянёк для
дзеяння (часта са словамі «заўседы», «кожны скудлачанымі валасамі, поўсцю; кудлаты, ка- нацягвання струн у музычных інструментах.
раз» i інш.)- Мы заўсёды рады, к. вы прыяз- сматы. Калматыя бровы. 2. перан. 3 няроў- Скрыпічныя калкі. \ памянш. жалочяк, -чха, мн.
джалі да нас. 6. злуч. умоўны. Выражае рэаль- нымі, як бы пашматанымі на кавалкі краямі -чкі, -чкаў, м.
ную ўмову здзяйснення, існавання чаго-н. К. (пра хмары, клубы пары, туману i пад.). КалKAJIÓHA, -ы, мн. -ы, -лон, ж. 1. Частка
працаваць, дык працаваць. К. глянеш з пагорка,
матыя хмары. j наз. калмжтжсць, -і, ж. (да 1 архітэктурнага збудавання ў выглядзе высото ўсё ўбачыш як на далоні.
кага слупа, якая служыць апорай франтонаў,
знач.).
КАЛІБР, -а / -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -у. ДаКАЛМАіЦЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ціцца; унутраных частак будынка або ў якасці манукладны размер якога-н. вырабу, прадмета. 2. незак. Станавіцца калматым, кудлацііша, ка- мента. Станцыя метро з калонамі. Трыум-у. Дыяметр канала ствала агнястрэльнай смаціцца. | зак. піжіпміцііті, -нііша, ржсжал- фальная к. 2. Пра людзей, прадметы, якія
зброі. Снарад вялікага калібру. 3. -у, перан. мшрцші, -ціцца i (разм.) СЖІЛМІЦІННІІ, -ціцца.
размешчаны або рухаюцца адно за адным на
Пра форму, велічыню, якасць чаго-н. Людзі
КАЛМАіЦЦЬ, -мачу, -маціш, -маціць; пэўнай дыстанцыі. Паходная к. Трактарная к.
рознага калібру. 4. -а. Вымяральны інструмент -мачаны; незак., каго-што. Рабіць калмагым, 0 Пжтжя жалош (кніжн. неадабр.) — пра ардля праверкі размераў, формы i ўзаемнага кудлаціць, касмаціць. К. воўну. К. валасы. || ганізаванае здрадніцгва ўнутры краіны. || паразмяшчэння частак вырабу (спец.). | прым. зак. пікілміціць, -мачу, -маціш -маціць; мянш. калошш, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
;
ішпброы, -ая, -ае (да 1, 2 i 4 знач.)-мачаны, рісжідміціць, -мачу, -маціш, -ма- (да 1 знач.). || прым. к&понны, -ая, -ае (да 1 i
КАЛІБРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; ціш»; -мачаны i (разм.) сылмаціць, -мачу, спец. да 2 знач.). Калонная зала (з калонамі).
-раваны; незак., што (спец.). 1. Правяраць -маціш, -маціць; -мачаны.
КАЛОНІЯ, -і, мн. -і, -ній, ж. 1. Краіна або
або ўдакладняць калібр (у 1 знач.). К. дрот. 2.
KAJIMbtH, -аў, адз. калмык, -а, м. Народ, тэрыторыя, якая знаходзіцца пад уладай заПравяраць дзяленні якога-н. вымяральнага што складае асноўнае насельніцтва Рэспублікі межнай дзяржавы (метраполіі), пазбаўленая
прыбора. К. тэрмометр. || наз. жшгібрашйше, Калмыкіі, якая ўваходзіць у склад Расійскай палітычнай i эканамічнай самастойнасці,
-я, н. i жжліброўо, -і, ДМ -роўцы, ж.
Федэрацыі. | ж. жалшлкж, -і, ДМ -чцы, мн. гвалтоўна захоплена i эксплуатуецца імперыяКАЛІБРЫ, нескл., м. i ж. Надзвычайна ма- -і, -чак. || прым. кжлмыцкі, -ая, -ае.
лістычнай дзяржавай i пазбаўлена дзяржаўнай
ленькая птушка з яркім апярэннем, водзіцца
КАЛОДА , -ьі, ДМ -дзе, мн. -ы, -лод, ж. 1. самастойнасці. 2. Паселішча выхадцаў, пераў Цэнтральнай i Паўднёвай Амерыцы.
Кароткае тоўстае бервяно. 2. Вулей, зроблены сяленцаў з другой краіны, вобласці. ІншазеКАЛІВА,-а, мн. -ы, -ліў i -ліваў, н. 1. Асо- з камля дуплістага дрэва. Чатыры калоды мныя калоніі ў царскай Расіі. 3. Згуртаванне
бна ўзятая расліна, сцябліна, саломіна i пад. пчол. 3. перан. Пра непаваротлівага, нязгра- людзей якой-н. краіны, землякоў, якія жыК. пшаніцы. 2. Самая малая колькасць чаго-н. бнага чалавека (разм. пагард.). 0 Цераз пень вуць у чужой краіне, у чужым горадзе. 4. МеК. солі. 3. у знач. прысл. Крыху (разм.). 0 Да кжлоду (разм. неадабр.) — дрэнна, абы-ях сца жыхарства асоб, паселеных разам з той
шюішшпі жалім (разм.) — усё, цалкам. Hi (рабіць што-н.).
або іншай мэтай. Дзіцячая працоўная к. 5.
Ejuriu (разм.) — ніколькі, ані. || памянш.
КАЛОДА2* -ы, ДМ -дзс, мн. -ы, -лод, ж. Група арганізмаў, якія жывуць у злучэнні
каліўца, -а, мн. -ы, -аў, н. || прым. йліўны, Камплект ігральных карт. Укалодзе 52 карты. адзін з адным (спец.). К. мікраарганізмаў. К.
-ая, -ае (да 1 знач.).
каралаў. || прым. каланіяльны, -ая, -ае (да 1
КАЛОДДЗЕ, -я, н., зб. Калоды, бярвёны.
КАЛПТАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які
КАЛОДЗЕЖ,
-а, мн. -ы,
-аў
/ знач.). Каланіяльныя войны. Каланіяльная
піша прыгожа i разборліва.
КАЛОДЗЕЗЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Вузкая i палітыка (накіраваная на падпарадкаванне
КАЛПТАФІЯ, -І, Ж. Майстэрства пісаць глыбокая яма, умацаваная зрубам для эдабы- слабаразвітых краін).
прыгожа i разборліва. Ц прым. кжліграфкны, вання вады з ваданосных слаёў зямлі.
KAJIÓHKA, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
-ая, -ас. К. понырк.
Пачысціць к. 2. Яма для розных тэхнічных па- гл. калона. 2. Назва розных тэхнічных прыКАЛІДОР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Праход, які трзб (спец.). Шахтавы к. Каналізацыйны к. Oстасаванняў у форме цыліндра ці наогул пазлучае асобныя часткі кватэры, будынка. 2. Артэзіжнсжі жжлодзеж — буравы калодзеж з доўжаных. Газавая к. (для награвання вады).
перан. Вузкая, доўгая прастора, якая злучае труб, які падае глыбінную ваду пад напорам, Гукавая к. (прыстасаванне, якое складаецца з
сабой што-н., праход. Горны к. Паветраны к. без помпы. || прым. кілодзежны, -ая, -ае.
некалькіх гучнагаварьшеляў). 3. Устаноўка
(паласа пралёту для самалётаў). || прым. кяКАЛОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1. для выдачы вадкага паліва аўтатранспарту.
лідорны, -ая, -ае. Калідорная сістэма.
Невялікая калода; тое, што i калода (у 1 Бензінавая к. 4. Вадаводнае ўстройства з краКАЛІДОРНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Ра- знач.). Парэзаць бярозу на калодкі. 2. Кусок нам, устаноўленае на паверхні зямлі. 5. Рад
ботнік гасцініцы, які абслугоўвае некалькі ну- дрэва, які служыць асновай у некаторых лічбаў, слоў, размешчаных па вертыкалі; слуMapoyJJ ж. калідоршй, -ай, мн. -ыя, -ых.
інсірументах, прыборах. К. рубанка. 3. Кусок пок тэксту ў газеце, кнізе. К. лічбаў. Пяць каКАЛІЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. (кніжн.). дрэва ў форме ступні, які выкарыстоўваецца лонак газетнага тэксту. || прым. калонкжвы,
Сутыкненне якіх-н. процілеглых сіл, інтарэ- пры пашыве абутку; капыл. Выплятаць лапці -ая, -ае (да 2 i 3 знач.; спец.). Калонкавае свісаў, імкненняў. || прым. ылізійны, -ая, -ае.
на калодцы. 4. Сярэдняя частка кола, у якой драванне.
КАЛІЙ, -ю, м. Хімічны элемент, мяккі ме- умацоўваюцца спіцы- Калы na калодкі ў гразі.
КАЛОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Адзінка
тал ссрабрыста-белага колеру. || прым. 5. Планка для мацавання на ірудзях ордэнаў, вымярэння колькасці цеплыні.
кіліевы, -ая, -ае / кжлійны, -ая, -ае. Каліевыя медалёў ці ордэнскіх стужак. Ордэнская к. ||
KAJIÓC, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). 1. Стасолі. Калійныя ўгнаенні.
памянш. калодачжж, -і, ДМ -чды, мн. -і, -чак, туя, збудаванне велізарных памераў. К. РаКАЛІКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -лшы, Т ж. I прым. жалодачны, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.). доскі. 2. перан. Пра каго, што-н. грандыёзнае
-ай, ж., мн. -і, -лік. У народным эпасе: ванКАЛОДЮ, -дак. Масіўныя драўляныя кай- па сваёй велічыні, значнасці. К. навукі. К. на
дроўны старац, пераважна сляпы, які спявае даны, якія надзявалі раней на ногі, рукі i гліняных нагах (перан.: пра што-н. з выгляду
духоўныя вершы i збірае міласціну.
велічнае, але слабае, гатовае разваліцца).
шыю арыштанта для папярэджання ўцёкаў.
КАЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Кустовая раKAJIÓCCE, -я, н., зб. Каласы. Ядраным зерКАЛОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Арысліна сямейства бружмелсвых з белымі кве- штант у калодках.
нем налілося к.
ткамі i чьфвонымі горкімі ягадамі, a таксама
КАЛОЦЦА1, калюся, колешся, колецца;
КАЛОДЫЙ, -ю, м. (спец.). Густы клейкі
ягады гэтай расліны. || прым. жжлшжвы, -ая, раствор нітрацэлюлозы з сумесі спірту i каліся; незак. 1. Мець здольнасць калоць (у 1
-ае.
эфіру, што ўжываецца ў медыцьше, фата- знач). Шыпшына колецца. 2. Наносіць адзін
КАЛІ-НЁБУДЗЬ, прысл. У які-небудзь ня- графіі i пад.
аднаму раны вострай зброяй. К. пікамі. 3.
пэўны час. Зайдзі к.
КАЛОІД, -у, М -дзе, м. (спец.). Некры- Мець звычку бадацца (разм.). Каровы колюцКАЛІ-НІКАЛІ, прысл. Зрэдку, час ад часу. шталізаванае рэчыва (бялок, крухмал, клей i ца. 0 I хочацца i колецда (разм. жарт.) — пра
К. наведвае.
інш.), растворы якога не праходзяць праз адначасовае адчуванне жадання i нерашучасці
КАЛІННІК, -у, м., зб. Зараснік каліны.
жывёльныя i раслінныя перапонкі. Ц прым. зрабіць што-н.2
КАЛІСЬЦІ» прысл. Некалі ў мінулым, даў- кжлоідны, -ая, -ае / мілііділыш, -ая, -ае.
КАЛОЦЦА , 1 i 2 ас. не ўжыв., колецца;
ней. К. яны часта сустракаліся.
КАЛОІДНЫ, -ая, -ае. 1. гл. калоід. 2. жж- незак. 1. Паддавацца колцы. Сухое палена доКАЛІТ, -у, М -лте, м. Запаленне тоўстай лоідяія сістэма — гетэрагенная сістэма, якая бра колецца. 2. Трэскацца, даваць трэшчыны.
кішкі. || прым. калггны, -ая, -ае.
складаецца з мноства дробных часцінак Дошкі ad сонца калюцца.
КАЛІЎЕ, -я, н., зб. Каліва (у 1 знач.), сцё- якога-н. рэчыва, што знаходзіцца ў суспензаКАЛОЦЬ1, калю, колеш, колс; кал'і; незак.
блы збожжавых злакаў, траў. Бульба каліуем ваным стане ў аднародным асяроддзі. 3. кж1. каго-што. Датыкаючыся чым-н. вострым,
парасла.
лоіднжя хімія — раздзел фізічнай хіміі, які выклікаць боль. К. іголкай. Цзлы дзень калола
КАЛІЎНЫ, КАЛІЎЦА гл. каліва.
займаецца вывучэннем калоідных сістэм i па- пад сэрцам (безас; перан.). 2. каго (што).
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Рабіць укол, уколы (разм). Хвораму калолі хнуцца, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся, -няантыбіётыкі. 3. каго (што). Забіваць чым-н. цеся, -нуцца; -ніся.
КАЛЫХАЦЬ, -лышу, -лышаш, -лыша;
вострым. К. свіней. 4. каго-што. Біць рагамі,
бадаць (разм.). Бедная тая дамова, дзе вала -льшш; незак. 1. каго-што. Злёгку мерна руколе карова (прыказка). 5. перан., каго (што) i хаць зверху ўніз ці з боку ў бок; гайдаць,
без дап. Рабіць каму-н. колкія заўвагі, папра- хістаць. Вецер калыхаў галінку. Вагон калыхала КАЛІОГА, -і, ДМ -люзе, мн. -і, -люг, ж.
каць. К. дакорамі. 0 Калоць (у) вочы на паваротах (безас). 2. каго (што). Гайда- Выбітая коламі яма на дарозе, звычайна з ва(разм.) — папікаць, дакараць, сараміць. ючы калыску, спяваючы калыханку, усы- дой, іраззю.
КАЛІОЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
Праўді вочы коле — прыказка пра нежадан- пляць (дзіця). К. дзіця. 3. чым. Рабіць чым-н.
не слухаць непрыемную праўду. [) зак. за- павольныя, мерныя рухі. Піша i нагой ка- Усякае колкае вастрыё, шып, тое, што колецца. К. ружы. 2. перан. З'едлівая заўвага, вокжлоць, -калю, -колеш, -коле| -калі; -калаты лыша. || аднакр. жалыхнуць, -ну, -неш, -не; страя
насмешка.
(да 3 знач.)- || аднакр. кільнуць, -ну, -неш, -нём, -няце, -нуць; -ш. | наз. калыханне, -я,
КАЛІОЧЫ, -ая, -ае. 1. Які мае калючкі, з
-не; -нём, -няце, -нуць; -ш (да 1, 2 i 5 знач.). н.
КАЛЬВІЛЬ, -ю, м. Паўднёвы сорт яблыні, калючкамі. К. дрот. Калюная ружа. 2. Які коКАЛОЦЬ2, калю, колеш, коле; калі;
лсцца, робіць уколы. Калючая барада. К.
колаты; незак., што. Рассякаць, здрабняць на a таксама вялікія ружова-жоўгыя яблыкі. || ржэўнік. 3. перан. Са злой насмешкай, нядочасткі. К. лёд. К. дровы. Ц^ зак^ раскжлоць, прым. жальшлыш, -ая, -ае.
бры. Калючае aioea. К. позірк. 4. перан. Які
-калю, -колеш, -кале; -калі; -колаты t i шКАЛЬЁ, нескл., н. Шыйнае ўпрыгожанне з непрыхільна, недаверліва ставіцца да ўсяго;
жалоць, -калю, -колеш, -коле; -кал'і; -колаты. каштоўных камянёў з падвескамі спераду. К. з нелюдзімы (пра чалавека). У апошнія часы сын
1 наз. колка, -і, ДМ -лцы, ж. i калонне, -я, н. брыльянтамі.
стаў калюным. || наз. кжлючжсць, -і, ж.
КАЛОША, -ы, мн. -ы, -лош, ж. Частка
КАЛЬКА, -і, ДМ кальцы, мн. -і, калек, ж.
КАЛЙ, прыназ. з Р. 1. Ужыв. для абазнаштаноў, якая надзяваецца на адну нагу; кала1. Празрыстая папера або тканіна, пры дапа- чэння асобы, прадмета, месца, паблізу або
шына.
мозе якой знімаюцца дакладныя копіі з чар- вакол якіх адбываецца што-н., размяшчаецца
КАЛУМБАРЫЙ, -Я, МН. -І, -яў, м. (спец.). цяжоў i малюнкаў. 2. Копія чарцяжа, малю- ХТО-, што-н. Дрэва расце к. акна. Турысты паМесца, дзе пасля крэмацыі захоўваюцца урны нка на такім матэрыяле. 3. У мовазнаўстве: селі к. вогмішча. 2. Ужыв. пры абазначэнні
слова або выраз, утвораны па ўзору слова або аб'екта, у дачыненні да якога адбываецца дзез прахам.
КАЛЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Цяжкая сякера выразу з іншай мовы. Слова «самавызначэн- янне, на які накіравана дзеянне. К. кветак
не» — к. рускага «самоопределенйе».
дпя колкі дроў. Ц прым. кдлунны, -ая, -ае.
вельмі многа працы. 3. Ужыв. пры абазначэнні
КАЛУПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; неКАЛЬКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; прыблізнай велічыні, меры чаго-н., пры ўказак. (разм.). 1. Капацца, корпацца ў чым-н., -каваны; зак. i незак., што. 1. Зняць занні на пэўную пару, да якой падышоў ці
дастаючы што-к. К. ў грудзе ламачча. 2. перан. (знімаць) копію з чаго-н. пры даламозе падыходзіць час. Хаце к. сарака гадоў. У мяРабіць што-н. марудна i няўмела. К. на агаро- калькі (у 1 знач.). К. чарцёж. 2. Стварыць шку к. двух пудоў мукі. Цягнік прыбывае к. 16
(ствараць) слова або выраз па ўзору іншамоў- гадзін.
дзе.
КАЛУПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што нага слова або выразу. К. лацінскі выраз. \\ зак.
КАЛЯ..., прыстаўка. Утварае: 1) назоўнікі i
(разм.). Падчэпліваючы чым-н., аддзяляць, скалькжваць, -кую, -куеш, -куе; -куй; -ка- прыметнікі са знач. знаходжання побач, поаддзіраць што-н. К. хлеб. || аднакр. кжлупнуць, ваны.
блізу, напр. калякветнік, каляплоддзе, каляКАЛЬКУЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; плоднік, калявосевы, калявушны, калязоркавы,
-цу, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і.
-люй;
-ляваны;
незак.,
што
(спец.).
Вылічаць
калямесячны, каляпланетны; 2) прыметнікі са
КАЛЧАДАН, -у, м. Руда, якая складаецца
пераважна з сярністых мінералаў. Серны к. вартасць тавару, велічьпло выдаткаў i інш.^ К. знач. які не да канца, не поўнасцю належыць
кошт
прадукцыі.
||
зак.
скалысуляваць,
-люю,
да
чаго-н., які толькі знешне адносіцца да
Медны к. || прым. жалчадашш, -ая, -ае.
-люеш, -люе; -люй; -ляваны. || наз. жлль- чаго-н., налр. калялітаратурны, калянавуКАЛЧАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўней: сумкакуляцыя, -і, ж.
ковы, калятэатральны; 3) прыметнікі са знач.
чахол для стрэл. || прым. калчанны, -ая, -ае.
КАЛЬКУЛЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор прыблізнасці па часе, налр. каляпаўдзённы.
КАЛЫВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; неКАЛЯВЎШНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
зак. Хістадца, ківацца, пакалыхвацца. Зуб для аўтаматычнага вылічэння. || прым. шлькаля вуха. Калявушная залоза.
кулятарны, -ая, -ае.
калываецца. Слуп калываецца.
КАЛЯДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Даўнейшы абрад
КАЛЬМАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Марскі маКАЛЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагошто. Хістаць, ківадь, пакалыхваць. К. слуп. || люск, мяса якога — каштоўны харчовы пра- хаджэння па хатах у калядныя вечары з віншаваннем,
велічальнымі песнямі, a таксама
аднакр. калыўн|ць, -ну, -неш, -не; -нём, дукт. || прым. кальмжравы, -ая, -ае.
песня, што спяваецца ў час гэтага абраду i
-няце, -нуць; -ні. || наз. калыванне, -я, н.
КАЛЬНЎЦЬ гл. калоць.
КАЛЬРАБІ. 1. нескл., ж. Разнавіднасць ка- падарункі, атрыманыя ад гаспадара за віншаКАЛЬІМ, -у, м. 1. У некаторых народаў
Усходу: выкуп за нявесту. 2. перан. Лёгкі па- пусты з патаўшчэннямі на сцябле. 2. нязм. ванне i песні. || прым. калядны, -ая, -ае.
КАЛЯДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
бочны заробак (разм.). || прым. жілымны, -ая, Пра капусту: такой разнавіднасці. Капуста к.
незак. Хадзіць па дварах у калядныя вечары,
-ае.
КАЛЬСОНЫ, -аў. Нацельныя мужскія віншаваць
спяваючы калядныя
КАЛЫМАГА, -і, ДМ -мазе, мн. -і, -маг, ж. штаны, споднікі, нагавіцы. | прым. жаль- песні. || наз.гаспадароў,
калядаванне, -я, н.
(разм. i pan.). Пра нязграбныя калёсы, паво- сонны, -ая, -ае.
КАЛЯДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто казку, машыну. || прым. калымажны, -ая, -ае.
КАЛЬЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй; лядуе, ходзіць па калядзе. У акно пастукалі
КАЛЬІМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; незак. -цаваны; незак. 1. каго-што. Меціць (жывё- каляднікі.
(разм. неадабр.). Падзарабляць пабочным за- ліну), надзяваючы кольцы на лапкі птушак
КАЛДДНШД, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Калядробкам.
або хвасты рыб для даследавання напрамку i ная пара, калядная ноч.
КАЛЬІМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм. скорасці ix перамяшчэння, працягласці жыцКАЛЯДЬІ, -ляд / КОЛЯДЫ, коляд. Народнеадабр.). Той, хто калыміць, працуе дзеля ця i інш. К. пералётных птушак. 2. што. нае зімовае свята дахрысціянскага паходжанатрымання калыму (у 2 знач.).
Рабіць кругавы зрэз кары або надзяваць на ня. || прым. кялядны, -ая, -ае. Калядныя маКАЛЬІСКА, -і, ДМ -лысцы, мн. -і, -сах, ж. ствол дрэва драцяныя кольцы з мэтай уздзе- разы.
1. Невялікая плеценая з лазы або драўляная яння на яго рост. 3. што. Абмазваць ствол
КАЛЯЗЯМНЬІ, -ая, -óe (спец.). Які знахолкшька, у якой закалыхваюць дзіця. 2. перан. дрэва для аховы яго ад шкодных насякомых. дзіцца каля Зямлі, акружае Зямлю. Калязям||
зак.
зжжалыцшжць,
-цую,
-цуеш,
-цуе;
-цуй;
Месца, дзе што-н. узнікла i атрымала развіцная атмасфера.
цё (высок.). Італія — к. опернага мастацтва. -цаваны it акальцаваць, -цую, -цуеш, -цуе;
КАЛЯІНА, -ы, мн. -ы, -ляш, ж. 1. Паглы-цуй;
-цаваны.
||
наз.
кжльцшшіе,
-я,
н.
3. Вісячы памост для падымання на вышыню
блены след на дарозе ад колаў або санных паКАЛЬЦАВЬІ,
-ая,
-ое.
1.
гл.
кольца.
2.
Які
рабочых, будматэрыялаў i інш. (спец.). Фарбу
лазоў. 2. перан. Пра звычайны ход якіх-н.
паднялі на калысцы. \\ прым. калыскавы, -ая, мае выгляд кольца; кругавы. К. маршрут.
спраў, жыцця. Выбіцца з каляіны.
КАЛЬЦЫЙ,
-ю,
м.
Хімічны
элемснт,
мяккі
-ае (да 1 i 3 знач.).
КАЛЯКВЁТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
1
КАЛЫХАНКА , -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, серабрыста-белы метал. || прым. кальцыевы, Частка кветкі (чашачка i вяночак), якая акру-ая, -ае. Кальцыееыя солі.
ж. Песня, якую спяваюць, калышучы дзіця.
жае тычынкі i песцік.
КАЛЬЧАК, -а, м. (спец.)- Група галін,
КАЛЫХАНКА2, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
КАЛЯЛГГАРАТЎРНЫ, -ая, -ае. Які мас
лістоў,
кветак,
якія
растуць
на
сцябле
на
ж. (разм.). Збудаванне для калыхання, гуштолькі знешнія адносіны да літаратуры, да
адной
вышыні.
||
прым.
кальчачны,
-ая,
-ае.
літаратурнага асяроддзя. Калялітаратурныя
кання; арзлі.
КАЛЬЧЎГА, -і, ДМ -чузе, мн. -і, -чуг, ж. колы.
КАЛЫХАЦЦА, -лышуся, -лышашся, -лыКАЛЯНАВУКОВЫ, -ая, -ае. Які мае толькі
шацца; -лышыся; незак. Мерна рухацца звер- Даўнейшы воінскі даспех у выглядзе кашулі з
ху ўніз ці з боку ў бок, гайдацца. К. на ветры. металічных кольцаў. || прым. жальчужны, -ая, знешнія адносіны да навукі, да навуковага
-ае.
асяроддзя. Калянавуковыя функцыянеры.
К. на вадзе. К. на арэлях. || аднакр. калы-
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камандзіраў! (перан.: пра таго, хто любіць камацдаваць, адлаваць загады; разм.). || прым.
кжмаддзірскі, -ая, -ае.
КАМАН^ЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. i незак., каго (што). АдКАЛЯНДАР, календара, мн. календары, ка- правіць (адпраўляць) куды-н. са службовым
лендароў, м. 1. Сістэма лічэння дзён у годзе. даручэюіем. К. на з 'езд пісьменнікаў. || наз. к&Юліянскі к. (старога стылю). Грыгарыянскі к. мжццзіроўжіц -і, ДМ -роўцы, мн. -і, -ровак, ж.
(новага стылю). 2. Табліца або кніжка з пе- i кжмацдзірав&нве, -я, н.
ралікам усіх дзён года (з рознымі даведаКАМАНДЗІРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і,
чнымі звесткамі). Настольны к. Адрыўны к. 3. -ровак, ж. 1. гл. камацдзіраваць. 2. СлужбоРазмеркаванне па днях, месяцах асобных ві- вае заданне, звязанае з паездкай куды-н.
даў дзейнасці. К. заняткаў. К. футбольных Атрымаць камандзіроўку. 3. Паездка для выгульняў. || прым. каляццарны, -ая, -ае. К. год канання такога задання. Паехаць у ка(ад 1 студзеня па 31 снежня).
мандзіроўку. 4. Пасведчанне аб такім заданні
КАЛЯНЫ, -ая, -ае. Цвёрды, грубы наво- (разм.). Выпісаць камандзіроўку. | прым. кабмацак; нягнуткі. Каляная тканіна. || наз. маццзіровачны, -ая, -ае (да 2, 3 i 4 знач.).
калянжсць, -і, ж.
Атрымаць камандзіровачныя (наз.: грошы на
КАЛЯРОВЫ, -ая, -ае. 1. Які афарбаваны расходы па камандзіроўцы).
або мае які-н. колер ці колеры (акрамя чоКАМАНДЗІРСЫ, -ая, -ае. 1. гл. камандзір.
рнага i белага). Каляровае шкло. Каляровыя ме- 2. перан. Уласцівы камандзіру, начальніцкі. К.
тааы (усе металы, акрамя жалеза i яго спла- голас. К. тон.
ваў). К. фільм. 2. Пра людзей, якія належаць
КАМАНДЗІРЫХА, -і, ДМ -рысе, мн. -і,
не да белай расы. Каляровае насельніцтва. |
-рых, ж. (разм). Жонка камандзіра.
наз. кдляровасць, -і, ж. (да 1 знач.)КАМАНДНЫ, -ая, -ае. 1. гл. каманда. 2.
КАЛЯСАРДЗЧНЫ, -ая, -ае (спец). Які Камацдзірскі, які мае адносіны да камацдазнаходзіцца вакол сэрца, абкружае яго. Каля- вання.
К. пункт. 3. перан. Першынствуючы,
сардэнная сумка.
пануючы. Каманднае становішча. Камандная
КАЛЯСІЦЬ, каляшу, калясіш, калясшь; вышыня (мясцовасць, якая ўзвышаецца над
калясім, калесіце, калясяць; незак. (разм.). наваколлем i дае войскам рад пераваг перад
Многа ездзіць, раз'язджаць у розных напра- праціўнікам, a таксама перан.: важнейшыя
мках. К. па ўсёй краіне.
ўчасткі ў барацьбе за што-н.).
KAJUłCKA, -і, ДМ -сцы, мн. -і, -сак, ж. 1.
КАМАНДОР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. ВышэйЧатырохколавы экілаж на рысорах з
адкідным верхам. 2. Маленькая ручная паво- шае званне ў рыцарскім ордэне, a таксама
зка, звычайна крытая, для катанда дзяцей. асоба, якая мела такое званне. 2. Кіраўнік
Дзіцяная к. 3. Невялікая павозка спецыяль- спартыўных спаборніцтваў. К. прабегу. || прым.
нага прызначэння. Матацыкл з каляскай. || кжмжццорсжі, -ая, -ае.
КАМАНДУЮЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м.
прым. кілясачны, -ая, -ае.
КАЛЯЙ, -'i, мн. калеі i (з ліч. 2, 3, 4) каляі, Начальнік буйнога вайсковага злучэння. К.
калей i калеяў, ж. 1. Чыгуначны пуць з дзвюх арміяй.
КАМАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Маленькае
паралеяьных рэек. Шырокая к. 2. Toe, што i
двухкрылае насякомае-крывасмок з тонкім
каляіна (у 1 знач.).
KAM1... Першая частка складаных слоў са цельцам i доўгім хабатком. К. носа не падтознач. камуністычны, напр. кампартыя, кам- чыць (нельга нічога сказаць, бо зроблена
вельмі добра; разм.). || прым. кжмарыны, -ая,
фракцыя, камянэйка.
KAM2... Першая часгка складаных слоў са -ае.
КАМАРЬІЛЛЯ, -і, ж. (кніжн.). Група прызнач.: 1) камандны, напр. камсастаў; 2) камандзір, напр. кампалка, камроты, камузвода. дворных, якая ўплывае сваімі інтрыгамі на
КАМАНДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -манд i дзяржаўныя справы ў карыслівых мэтах.
КАМАРЫНСКАЯ, -ай, ж. Руская наро-аў, ж. 1. Кароткі вусны загад па ўстаноўленай форме. Раздалася к. «Адбой». Як па ка- дная танцавальная песня, a таксама танец пад
мандзе (разам, дружна). 2. Камандаванне гэту песню.
КАМАТОЗНЫ гл. кома1.
якой-н. воінскай часцю. Атрад пад чыёй-н.
КАМАШЫ, -аў, адз. -маш, -а. м. Toe, што
камандай. 3. Атрад, вайсковае падраздзяленне, a таксама часова выдзеленая вайсковая i гамашы.
КАМБАДЖЬІЙЦЫ, -аў, адз. -джыец,
часць спецыяльнага прызначэння. Сапёрная
к. Пажарная к. 4. Асабовы састаў, экіпаж -джыйца, м. Насельніцтва Камбоджы. || ж.
судна. К. з 20 чалавек. 5. Спартыўны калек- кжмбаджыйкж, -і, ДМ -джыйцы, мн. -і, -джытыў. Футбольная к. 0 Далжжыць па кялал- ек. || прым. кжмбадхыйсжі, -ая, -ае.
КАМБАЙН, -а, мн. -ы, -аў, м. Перасовадзе — у ваенных: далажыць непасрэднаму
начальніку. || прым. кіміцдлы, -ая, -ае (да 1, чная або самаходная машына, якая адначасова выконвае работу некалькіх машын або
3, 4 i 5 знач.).
КАМАНДАВАННЕ, -я, н. 1. гл. каманда- механізмаў. Збожжаўборачны к. Горны к. \\
ваць. 2. зб. Асобы, якія стаяць на чале вой- прым. кдмбайшшы, -ая, -ае. К. агрэгат.
КАМБАЙНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вадзіцель
ска, вайсковых падраздзяленняў. Вярхоўнае к.
камбайна (у сельскай гаспадарцы). | ж. кжК. дывізіі.
КАМАНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; мбайнеркж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.). ||
незак. 1. Вымаўляць словы каманды, яддяняіг> прым. камбайнерскі, -ая, -ае.
КАМБАЛА, -ы, ж. Плоская марская рыба
каму-н. каманду. 2. кім-ным. Быць камацдзірам. К. палком. К. парадам (войскамі на з вачамі на адным баку. || прым. камбшшвы,
парадзе). 3. перан., кім-чым, над кім-чым i без -ая, -ае. Сямейства камба/швых (наз.).
дап. Загадваць, аддаваць распараджэнні
КАМБІ... Першая частка складаных слоў
(разм.)- Ніхто не любіць, каб ім камандавалі. || са знач. камбінаваны, складзены з розных
зак. скаманддваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй (да кампанентаў, налр. камбікорм, камбісілас,
1 i 3 знач.) / закамацдаваць, -дую, -дуеш, камбітлушч.
-дуе; -дуй; -даваны (да 1 знач.). || наз. камжнКАМБІКОРМ, -у, м. Скарачэнне: камбінадаваяне, -я, н. (да 2 знач.)ваны корм; прыгатаваная ў пэўных прапорКАМАНДЗІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Начальнік цыях сумесь^ сухіх кармоў для жывёлы. ||
вайсковай часці, падраздзялення, ваеннага прым. кімбіжормавы, -ая, -ае. Камбікормавая
судна. К. палка. К. крэйсера. Развялося mym прамысловасць.
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КАМБШАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
-наваны; незак. 1. што. Злучаць, спалучаць
розныя (але аднародныя) элементы ў якую-н.
камбінацыю (у 1 знач.). К. розныя адценні
фарбаў. 2. Рабіць якую-н. камбінацыю (у 2
знач.; разм.). || зак. скамбінжвііць, -ную, -нуеш, -нуе, -нуй; -наваны. || наз. камбінжванве,
-я, н.
КАМБІНАТ, -a, М -наце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Аб'яднанне прамысловых прадпрыемстваў
розных вытворчых галін, a таксама аб'яднанне дробных прадпрыемстваў. К. бытавых паслуг. Швейны к. 2. Аб'яднанне навучальных
устаноў розных ступеней пры якім-н.
прадпрыемстве. Вучэбны к. || прым. жамбінацкі,
-ая, -ае.
КАМБІНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
Той, хто схільны да камбінацый (у 2 знач.),
які ўмее дасягаць чаго-н. рознымі спосабамі.
|| ж. камбініітаркя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак
(разм.). | прым. кжмбшжтерскі, -ая, -ае.
КАМБШАТОРНЫ, -ая, -ае (спец.)- Заснаваны на камбінаванні. К. аналіз (у матэматыцы). Камбінаторнае змяненне гукаў.
КАМБШАТОРЫКА, ДМ -рыцы, ж. Раздзел дыскрэтнай матэматыкі, які вывучае,
колькі магчымых злучэнняў элементаў існуе ў
зададзеным канечным мностве.
КАМБШАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1.
Спалучэнне, злучэнне, узаемна абумоўленае
размяшчэнне чаго-н. К. лічбаў. К. фарбаў. 2.
Складаная задума, сістэма прыёмаў для дасягаення якой-н. мэты. Хітрая к. Шахматная
к. 3. Жаночая бялізна — сарочка, звычайна
шаўковая, з карункамі. || прым. кжмбінжцыйны,
-ая, -ае (да 1 i 2 знач.)КАМБШЕЗОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Суцэльны рабочы касцюм з курткі i штаноў. || прым.
кжмбінезошш, -ая, -ае.
КАМБУЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Кухня
на судне.|| прым. камбузны, -ая, -ае.
КАМВОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да гатункаў гладкіх тонкіх шарсцяных тканін
i вырабаў з ix. Камвольныя тканіны. К.
камбінат.
КАМЁДЗЬ, -і, ж. (спец.). Густы, клейкі
сок некаторых раслін. || прым. камедны, -ая,
-ае.
КАМЁДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. 1. Драматычны твор з вясёлым, забаўным або
сатырычным сюжэтам, a таксама спектакль
або фільм па сцэнарыю такога твора. Музыкальная к. 2. перан. Крывадушныя паводзіны,
разьпрыванне якой-н. ролі, сцэны з пэўнай
мэтай. Што за к.! Гавары як ёсць! 0 Ламаць
(разыгрываць, строіць) кжмедыю (разм. неадабр.) — крывадушнічаць, прытварацца. ||
прым. жамедыйны, -ая, -ае (да 1 знач.) /
кшочны, -ая, -ае (да 1 знач.). Камедыйны акцёр. Камічная опера.
КАМВДЫЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м
1. Toe, што i комік (у 1 знач.). 2. перан. Прытворшчых, крывадушнік. || ж. камедыянпл,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. клмедыянцкі,
-ая, -ае.
КАМВДЫЙНЦТВА, -а, н. Паводзіны камедыянта (у 2 знач.).
КАМЁЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. Дэкаратыўная расліна сямейства чайных з вечназялёным лісцем i буйнымі прыгожымі белымі або
чырвонымі кветкамі, a таксама кветка гэтай
расліны.
КАМЁЛЬ, камля, мн. камлі, камлёў, м. 1.
Ніжняя патоўшчаная частка дрэва, расліны,
якая прылягае да кораня. 2. Перавязаны канец снапа, веніка i пад. К. снапа. || прым. кжмлёвы, -ая, -ае. Камлёвая частка дрэва.
КАМЕНДАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
1. Начальнік войск крэпасці або ўмацаванага
раёна. 2. Ваенны начальнік, які наглядае за
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дысцыплінай, парадкам i правільным нясен- культуры, які характарызуецца апрацоўкай
нем службы ў гарнізоне. К. горада. К. лагера. каменю, вьфабам прылад з каменю).
3. На шляхах зносін: асоба, якая наглядае за
КАМЕНЯ... {гл. камене...)- Першая частка
парадхам перамяшчэння войск, ваеннаслужа- складаных слоў; ужыв. замест «камене..>,
чых i вайсковых грузаў. 4. Асоба, адказная за калі націск у другой частцы слова падае на
які-н. ірамадскі будынак. К. інтэрната. || першы склад, напр. каменябітны, каменявар, рнага каменя або ракавіны. Пярсцёнак з камеяй.
прым. кямендднцкі, -ая, -ае. Каменданцкая га- каменяліты, каменяломня, каменярэз, каменяKAM3ÓJI, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўнейшая
дзіна (забарона без спецыяльнага дазволу рэзны, каменяносны.
з'яўляцца на вуліцы населенага пункта ў пэўКАМЕНЯЛОМНЫ, -ая, -ае. Звязаны з мужчынская верхняя вопратка, звычайна без
ны час пры аб'яўленні ваеннага або асаднага апрацоўкай i здабычай каменю. Каменяломныя рукавоў. Н прым. камзолыіы, -ая, -ае.
КАМІЗМ, -у, м. Камічнае, смешнае ў
становішча).
работы.
КАМЕНДАТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж.
КАМЕНЯЛОМНЯ, -і, мн. -і, -мень, ж. чым-н., гумар. К. сітуацыі.
КАМІЗ&ІЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек,
Установа, якую ўзначальвае камецдант (у 1 i Месца, дзе здабываецца i алрацоўваецца каж. Кароткая мужчынская i жаночая адзежына
2 знач.), a таксама памяшканне, у якім зна- мень.
рукавоў i каўняра. || прым. кжмізэлечны,
ходзіцца такая ўстанова.
КАМЕНЯЧОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы, без
-ая, -ае.
КАМЕНДОР, -а, мн. -ы; -аў, м. Матрос- які абчэсвае камяні.
КАМІЛАЎКА, -і, ДМ -лаўцы, мн. -і, -лаартылерыст. || прым. камендорсжі, -ая, -ае.
КАМЕРА, -ы, мн. -ы, -мер, ж. 1. Асобны
КАМЕНЕ... (а таксама каменя...) Першая пакой, памяшканне спецыяльнага прызна- вак, ж. Высокі цыліндрычны галаўны ўбор —
частка складаных слоў са знач.: 1) які мае чэння ў некаторых установах. Дэзінфекцыйная ганаровая ўзнагарода праваслаўным святарам.
КАМ№, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Пакаёвая печ
адносіны да каменя (у 1 знач.), напр. камене- к. Турэмная к. 2. Закрытая прастора ў сярэз шырокай адкрытай топкай. 2. Электрычны
апрацоўка, каменеапрацоўчы, каменедрабілка,
дзіне якога-н. прыбора, машыны, збудавання, прыбор для абагрэву пакоя. || прым. кашяны,
каменеадліваны (які мае адносіны да адліўкі з a таксама закрытая поласць унутры якога-н.
-ая, -ае.
каменя), каменеўборачны, каменешліфавальны;
органа. Фатаграфічная к. К. шлюза. К. згаранKAMtHAK, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Выем2) які змяшчае ў сабе камень (у 1 знач.), ня ў рухавіку. К. сэрца. 3. Фатаграфічны, кіненапр. каменебетон; 3) падобны на камень (у 1 матаграфічны ці тэлевізійны здымачны апа- ка ў печы, дзе раскладалі агонь для асвятлензнач.), налр. каменепадобны; 4) які мае адно- рат (разм.). Здымаць скрытай камерай ня хаты. На камінку гарэў смольны корч.
КАМШАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чысцільсіны да каменя (у 3 знач.), напр. каменевы- (непрыкметна для таго, каго здымаюць). 4.
дзяляльны, каменеўтварэнне.
Унутраная гумавая абалонка шыны, мяча, шчык комінаў. || прым. кямінжрскі, -ая, -ае.
КАМІСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
КАМЕНЕДРАБІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, якая напаўняецца паветрам. || прым. камерны,
-саваны; зак. i незак., каго (што) (разм.). У
-лак, ж. Машына для драблення камення i -ая, -ае (да 2 i 4 знач.; спец.).
іншых горных парод.
КАМЕРАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які выніку агляду спецыяльнай камісіяй даць (даКАМЕНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. адносіцца да лабараторнай апрацоўкі матэры- ваць) заключэнне аб працаздольнасці, прыПеч у лазні без коміна, складзеная з камення. ялаў, сабраных у час экспедыцый. Камераль- годнасці да нясення ваеннай службы. К. раненага. \\ наз. жамісавшне, -я, н.
КАМЕННАВЎГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае ныя работы геолагаў.
КАМІСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Кіруючая
адносіны да каменнага вугалю. К. басейн.
КАМЕРГЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. У некато- асоба
з
ірамадска-палітычнымі
або
КАМЁННЕ, -я, н., зб. Камяні (га. камень у рых манархічных дзяржавах: прыдворны чын
адміністрацыйнымі функцыямі. Ваенны к. (у
2 знач.). Збіраць к. ў кучы.
старэйшага рангу, a таксама асоба, што мае перыяд 1918—1942 гг. — палітычны кіраўнік
КАМЁННЫ, -ая, -ае. 1. гл. камень. 2. пе- такі чын. || прым. кжмергерскі, -ая, -ае.
воінскай часці.). 2. Асоба, якая ўзначальвае
ран. Нерухомы, застылы. К. выраз твару. 3.
КАМЕРДЬІНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Слуга
перан. Нячулы, раўнадушны. Каменнае сэрца. пры гаспадары ў багатым дваранскім доме. || ваенны камісарыят. 3. У ваенізаваных арганізацыях, будаўнічых атрадах: асоба, якая
4. Ужыв. у назвах некаторых раслін, матэры- прым. кжмердынерсжі, -ая, -ае.
адказвае за арганізацыйна-выхаваўчую раялаў i пад. (спец.). К. вугаль. Каменная соль.
КАМЕРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. камера. 2. Пра боту. || прым. шмісжрскі, -ая, -ае.
КАМЕНТАРЫЙ, -я, МН. -І, -яў, м. 1. звы- музычны твор: які выконваецца ў невялічкай
КАМІСАРЫЙТ, -a, М -рыяце, мн. -ы, -аў,
чайна мн. Тлумачэнні да якога-н. тэксту. Збор канцэртнай зале, абмежаванай колькасцю
твораў Я.Коласа з каментарыямі. 2. мн. Разва-інструментаў або галасоў. Камерная музыка. 3. м. Установа, на чале якой стаіць камісар. Нажанні, тлумачальныя i крытычныя заўвагі аб Прызначаны для вузкага кола слухачоў, гле- родны к. || прым. кжмісарыяцкі, -ая, -ае.
КАМІСІЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
чым-н. Каментарыі карэспандэнта. Каментадачоў. Камернае мастацтва. К. голас.
ж. (разм.). Камісійны магазін.
рыі не патрэбны (усё i так зразумела).
КАМЕРСАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
КАМІСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. 1. Група асоб
КАМЕНТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Асоба, Той, хто займаецца камерцыяй. || прым. кжмеабо орган з ірупы асоб са спецыяльнымі паўякая каменціруе што-н. К. спартыўных пера- рсанцкі, -ая, -ае.
намоіггвамі пры якой-н. установе, арганізадач. К. тэксту. || прым. ышентатарскі, -ая,
KAMEPTÓH, -а, мн. -ы, -аў, м. Інсірумент цыі, a таксама ўстанова спецыяльнага пры-ае.
у выглядзе сталёвай вілкі, які пры ўдары значэння. Прыёмная к. Рэвізійная к. ДзяржаўКАМЕНЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; ўтварае гук пэўнай пастаяннай вышыні i вы-руй; -раваны; зак. i незак., што. Даць (да- карыстоўваецца пры настройцы музычных ная планавая к. 2. Даручэнне, якое выконваваць) каментарыі да чаго-н. К. артыкул. Ц зак. інсірументаў, у харавых спевах. || прым. каме- ецца за пэўнае ўзнагароджанне (звычайна
звязанае з купляй або продажам). Браць тапракаменшравяць, -рую, -руеш, -руе; -руй; ртонны, -ая, -ае.
вар на камісію. || прым. кямісійны, -ая, -ае (да
-раваны.
КАМЕРЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. камер- 2 знач.)- К. магазін. Атрымаць камісійныя
КАМЕНЬ, -я / -ю, Т -ем, мн. камян'і, камя- цыя. 2. Гандлёвы, не ваенны. К. флот. 3. Звянёў, м. 1. -ю, зб. Цвёрдая горная парода (за заны з гандлем па павышаных цэнах. К. ма- (наз.).
КАМІСІЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Павыключэннем металу) у выглядзе суцэльнай газін. Камерцыйныя цэны.
срэднік t у гандлёвых здзелках. || прым.
масы або асобных кавалкаў. Вуліца выбрукаКАМЁРЦЫЯ,
-і,
ж.
Гандаль,
гандлёвыя
камісіянерскі, -ая, -ае.
вана каменем. Будаўнічы к. 2. -я. Асобны каKAMITŚT, -а, М -тэцс, мн. -ы, -аў, м. Кавалак такой пароды. Збіраць камяні ля дарогі. аперацыі. || прым. камерцыйны, -ая, -ае. Камерцыйныя
аперацыі.
легіяльны выбарны орган, які кіруе якой-н.
Каштоўны к. Насіць к. за пазухай (перан.:
КАМЕРЬІСГКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, работай, a таксама ўстанова спецыяльнага
мець злосць на каго-н., быць гатовым адпомсціць каму-н.)- Кідаць каменем у каго-н. ж. Служанка пры пані ў багатым дваранскім прызначэння. Выканаўчы к. Прафсаюзны к. К.
доме.
na экалогіі. || прым. камітэцкі, -ая, -ае.
(перан.: асуджаць, ганьбаваць каго-н.). НайКАМІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. камедыя. 2. Які
КАМЕР-IÓHKEP, -а, мн. -ы, -аў, м. У нешла (наскочша) каса на к. (перан.: сутыкнуліся розныя непрымірымыя погляды, інта- каторых манархічных краінах: малодшы пры- выклікае смех, забаўны. К. сюжэт. К. выгляд.
дворны
чын,
a
таксама
асоба,
якая
мае
гэты
||
наз.
кямічішсць, -і, ж.
рзсы, характары). Каменя на камені не
КАМЛІСТЫ, -ая, -ае. 3 тоўстым камлём.
пакінуць (перан.: разбурыць усё). Як к. у ваду чын. || прым. кжмер-юнкерс», -ая, -ае.
КАМЁГА, -ы, ДМ -меце, мн. -ы, -мет, ж. К. дуб. || наз. шшлістжсць, -і, ж.
(перан.: бясследна прапасці, знікнуць). К. на
KAMJIÓT, -у, М -лоцс, м. (спец.). Грубая
сэрцы (перан.: душэўны цяжар, гора). 3. мн. 1. Нябеснае цела, яхое ўдалечыні ад Сонца
Цвёрдыя саляныя i іншыя ўтварэнні ў нека- мае выгляд абкружанай туманнай абалонкай шарсцяная ці баваўняная тканіна. || прым.
торых унутраных органах. Камяні ў печані. || яркай светлай плямы з вузкай паласой святла камлотавы, -ая, -ае.
памянш. кяменьчык, -а, мн. -і, -аў, м. (да 2 ў форме хваста. 2. Рачное быстраходнае паКАМЛЬІГА, -і, ДМ -лызе, мн. -і, -лыг, ж.
знач.)- Кідаць каменьчыкі ў чый-н. агарод (пе-сажырскае судна на падводных крылах. || Вялікі абломак якой-н. цвёрдай масы. К.
ран.: намяхаць на што-н.). || прым. ййменны, прым. каметны, -ая, -ае.
зямлі. || прым. камлыпшы, -ая, -ае.
-ая, -ае (да 1 знач.). К. падмурак. К. мяшок
KAMJIIÓK, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.).
КАМЁЯ, -і, мн. -і, -мей, ж. Упрыгожанне
(перан.: турма). К. век (перыяд першабытнай з рэльефнай разьбой з слаістага разнаколе- Ніжняя частка ствала дрэва; камель.
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ажыццяўлення чарговай важнай грамадска- тэку. I зак. сжямплектаваць, -тую, -туеш,
палітычнай або гаспадарчай задачы. Выбарчая -туе; -туй; -таваны / ушшлектаваць, -тую,
-туеш, -туе; -туй; -таваны. || наз. кямплекк. Пасяўная к.
КАМПАНЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Той, таванне, -я, н. i кжмплектоўка, -і, ДМ -ўцы,
хто складае кампанію каму-н., займаецца ж. || прым. кАмплектовачны, -ая, -ае.
КАМЛЮКАВАТЫ, -ая, -ae. 1. 3 тоўстым, чым-н. з кім-н. 2. Член прамысловай або
КАМПЛЁКЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). Целамоцным ствалом; камлісты. К. дуб. 2. перан. гандлёвай кампаніі. || ж. ймшшьёнші, -і, ДМ склад чалавека. Чалавек магутнай камплекцыі.
Плячысты, прысадзісты (пра чалавека; разм.). -нцы, мн. -і, -нак. || прым. кмшаньёнскі, -ая,
КАМПЛІМЁНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
|| наз. камлюкаватасць, -і, ж.
-ае (разм.).
Пахвальны водзыў, прыемныя словы. Сказаць
КАМОДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -мод, ж.
КАМПАНЬЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, каму-н. к. || прым. шйшліментарны, -ая, -ае
Прадмет мэблі ў выглядзе невысокай шафы з -нак, ж. 1. гл. кампаньён. 2. Жанчына, якую (кніжн.).
шуфлядамі для бялізны, розных хатніх рэчаў. наймалі ў панскі дом для забаўляння i супраКАМПОСТ, -у, М -сцс, мн. -ы, -аў, м.
|| прым. камодны, -ая, -ае.
ваджэння куды-н.
(спец.). Угнаенне, якое атрымліваецца ад
KAMÓPA, -ы, мн. -ы, -мор, ж. 1. Халоднае
КАМПАРАТЬІЎ, -тыва, мн. -тывы, -тываў, змешвання розных адходаў расліннага, жыпамяшканне пры хаце для захоўвання запасаў м. (спец.). Граматычная катэгорыя прымевёльнага або мінеральнага паходжання з зяежы, адзення i іншых хатніх рэчаў. Злажыць тніка i прыслоўя, якая абазначае большую млёй. || прым. кампоставы, -ая, -ае.
сала i мяса ў камору. 2. Бакоўка ў вясковай ступень праяўлення прыметы ў параўнанні з
КАМПОСЦЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Апарат
хаце, дзе спяць. Дзеці спалі ў каморы. 3. Кан- той жа прыметай, названай у звычайнай сту- ддя прабівання ўмоўных знакаў кантролю
трольны пункт ляснішва (уст.). || памянш. пені (напр. лепшы, лепш, бяднейшы, бядней, (даты, нумару i пад.) на пасажырскіх білетах i
кмюрка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. (да 1 i цяплейшы, цяплей).
інш. дакументах. || прым. кямпосцерны, -ая,
2 знач.); прым. кжморачны, -ая, -ае. || прым.
КАМПАСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -тус; -туй; -ае.
каморны, -ая, -ае.
КАМПОТ, -у, М -іюце, мн. -ы, -аў, м. Са-таваны; зак. i незак., што. Ператварыць ^пеКАМОРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). ратвараць) у кампост. || зак. зашшпаспшаць, лодкая страва са звараных на вадзе ягад, саСпецыяліст па межаванню i землеўпарадка-тую; -туеш, -туе; -туй; -таваны. || наз. кампа- давіны. || прым. кампотны, -ая, -ае.
ванню. 1 прым. кжморігіцкі, -ая, -ae. К. абмер ставашіе,
-я, н.
КАМПРАМЕТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
зямлі.
КАМПАСЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -туй; -таваны; незак., каго-што. Ставіць у няKAMÓPHIUTBA, -а, н. Занятак каморніка;
-руй; -раваны; незак., што. Прабіваць пры ёмкае становішча, няславіць каго-н. чым-н. ||
каморніцкая справа.
КАМПАЗІТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Аўгар даламозе кампосцера. К. білет. || зак. пршам- зак. скАмпраметавадь, -тую, -туеш, -туе; -туй;
музычных твораў. || прым. кямпазггарскі, -ая, пасшравшдь, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны -таваны. || наз. ймпраметацыя, -і, ж. i кям/ зжкшішсціраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; праметшшне, -я, н.
-ае.
КАМПРАМІС, -у, мн. -ы, -аў, м. ПагадКАМПАЗІЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Бу- -раваны. || наз. кампасшраванне, -я, н.
КАМПЕНСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; ненне з кім-н. на аснове ўзаемных уступак.
дова, суадносіны i ўзаемнае размеркаванне
асобных частак, элементаў. К. рамана. К. кар- -суй; -саваны; зак. i незак., каго-што. 1. За- Пайсці на к. || прым. кампржмісны, -ая, -ае.
ціны. К. сімфоніі. 2. Мастацкі (музычны, жы- мяніць (-няць) што-н. страчанае або тое, чаго Кампраміснае рашэцне.
вапісны, скулыпурны i інш.) твор, які з'яўля- не хапае (кніжн.). К. страты. К. згублены час. КАМПРФС, -а, мн. -ы, -аў, м. Змочаная
ецца арыгінальным спалучэннем асобных ча- 2. Ураўнаважыць (-жваць) што-н. парушанае, вадой або лекавым растворам павязка на хвостак, элементаў. Скульптурная к. Сюжэтнаяажьшцявіць (-яўляць) кампенсацыю (у 2 рае месца. Паставіць к. на руку. || прым. жамк. 3. Тэорыя стварэння музычных твораў. знач.; спец.). Кампенсаваны парок сэрца. | наз.прэсны, -ая, -ае.
КАМПР^САР, -а, мн. -ы, -аў, м. Машына
Клас кампазіцыі. 4. Матэрыял, атрыманы ў кмшенсацыя, -і, ж. || прым. кампенсацьійны,
выніку камбінавання разнастайных кампа- -ая, -ае (да 1 знач.; спец.) / кампенсжтарны, для сціскання павеіра, пары, газаў. Кісларонентаў (напр., жалеза i бетону, пластыку i -ая, -ае (да 2 знач.). Кампенсацыйныя вы- дны к. || прым. кжмпрэсарны, -ая, -ае.
платы. Кампенсатарныя здольнасці арганізма. КАМП'ІОТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Элешкла; спец.). || прым. кампазіцыйны, -ая, -ае.
КАМПЕНСАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. ктсонная вылічальная машына. || прым. камКАМПАКТНЫ, -ая, -ае. 1. Сціснугы
шчыльна, без прамежкаў. Кампактная маса. гл. кампенсаваць. 2. Узнагарода за што-н.; п'ютэрны, -ая, -ае.
КАМСА, -ы, ж. Toe, што i хамса.
2. перан. Кароткі, сціслы. К. даклад. || прым. пакрыццё выдаткаў (кніжн.)- Грашовая к. К.
за нявыкарыстаны адпачынак.
KAMCAMÓJI, -а, м. Скарачэнне: Усесаюзкампжктшсць, -і, ж.
КАМПЕТЗНТНЫ, -ая, -ае. 1. Дасведчаны, ны Камуністычны Саюз Моладзі — грамадКАМПАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
-наваны; незак., што (кніжн.). Складаць цэ- аўгарытэтны ў якой-н. галіне. К. вучоны. К. ская арганізацыя моладзі ў СССР (1918—1991
лае з частак. К. карціну. К. матэрыял даследа-спецыяліст. Кампетэнтная думка. 2. Які маегт.). || прым. кміслмольскі, -ая, -ae. К. білет.
вання. || зак. скампашваць, -ную; -нуеш, -нуе; пэўныя паўнамоцтвы (спец.). Перадаць даку- Камсамольская арганізацыя.
нуй, -наваны. || наз. кдмпашшшне, -я, н. i менты ў кампетэнтную арганізацыю. || наз. КАМСАМОЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў,
м Член камсамола. || ж. камсамолжж, -і, ДМ
ымпаіюўка, -і, ДМ -ўцы, ж. || прым. кам- кампетэнпіасць, -і, ж.
КАМПЕТдНЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). 1. Да-лды, мн. -і, -лак. || прым. кжмсамольсжі, -ая,
шшовачны, -ая. -ае.
-ае.
КАМПАНЁЙСП1, -ая, -ае (разм.). Які сведчанасць у якой-н. справс, у якіх-н. пыКАМСОРГ, -а, мн. -і, -аў, м. Камсамольскі
любіць падтрымліваць кампанію (у 1 знач.). таннях. 2. Сукупнасць правоў i абавязкаў той
ці іншай установы або адказнай асобы. К. арганізатар — выбарны кіраўнік пярвічнай
К. ча/швек.
камсамольскай арганізацыі. || прым. кжКАМПАНЁЙСЮ2, -ая, -ае (разм.). Пра не- праваахоўчых органаў.
КАМПІЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; мсоргаўскі, -ая, -ае (разм.).
планамерную арганізацыю работы: бессістэ-люй; -ляваны; зак. i незак., што (кніжн.).
КАМЎНА, -ы, мн. -ы, -мун, ж. 1. Калемны, выпадковы, які праводзіцца нерэгуляРабіць кампіляцыю. К. чужыя думкі. \\ зак. ктыў людзей, якія аб'ядналіся для супольнага
рна, рыўкамі. К. метад работы.
КАМПАНЁЙШЧЫНА, -ы, ж. (разм. не- скямпілявжць, -люю, -люеш, -люе; -люй; жыцця на пачатках абагуленай маёмасці i
-ляваны. || прым. кампіляцыйны, -ая, -ае.
працы. Жыць камунай. Працоўная к. 2.
адабр.)- Пра бессістэмную, нерэгулярную арКАМПІЛЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). Адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў
ганізацыю ірамадскай або вьггворчай работы.
некаторых краінах. O Парыжскжя кжмуна —
КАМПАНЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Той, хто займаецца кампіляцыяй. || ж. кім(кніжн.^. Састаўная частка чаго-н. || прым. пілятаркж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.)- || першая пралетарская рэвалюцыя i першы
прым. кжмпілятарсю, -ая, -ае.
ўрад рабочага класа. || прым. камуналыш, -ая,
кампавеіггаы, -ая, -ae. К. аналіз.
КАМПІЛЯТЫЎНЫ, -ая, -ас (кніжн). За-ае (да 2 знач.). Камунальныя выбары.
КАМПАНІЯ1, -і, мн. -і, -ній, ж. 1. Група
КАМУНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. камуна. 2.
асоб, якія разам праводзяць вольны час. Вясё- снаваны на кампіляцыі. Кампілятыўная раЯкі мае адносіны да гарадской гаспадаркі.
лая к. Падтрымаць кампанію (не адмовіцца бота. || наз. кійтілятыўнасць, -і, ж.
КАМПІЛЙЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Камунальныя паслугі (вадаправод, каналізацыя
прьшяць удзел у чым-н.). За кампанію (разам
3 іншымі). У кампаніі з кім-н. {разам з кім-н.). (кніжн.). Апрацоўка вынікаў чужых даследа- i пад.). O Камунальшш кватэра — кватэра, у
2. Прамысловае або гандлевае таварыства, ванняў, думак без вывучэння першакрыніц, a якой жывуць некалькі сямей.
КАМУНАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Член каякое аб'ядноўвае прадпрыемцаў. Акцыянерная таксама сама работа, зробленая такім спосабам. К. чужых думак. Бяздарная к.
муны (у 1 знач.). 2. Удзельнік Парыжскай как. Нафтавая к.
2
КАМПЛЁКТ, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м. муны. || прым. кжмушрсжі, -ая, -ае.
КАМПАНІЯ , -і, мн. -і, ^ній, ж. 1. СукуПоўны набор, састаў каго^, чаго-н. К. мэблі.
КАМУНІЗМ, -у, м. Грамадска-эканамічная
пнасць ваенных аперацый, аб'яднаных агульК. сурвэтак. \\ прым. кжмплектны, -ая, -ае.
фармацыя, заснаваная на пабудове бяскласанай стратэгічнай мэтай на пэўным зтапе вайны. Руска-японская к. Крымская к. 2. Перыяд КАМПЛЕКТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; вага грамадства з агульнай уласнасцю на
знаходжання карабля ў плаванні або ваенных -туй; -таваны; незак., што. Дапаўняць да кам- сродкі вытворчасці, з дэкларацыяй прынцыпа
аперацый флоту. 3. Мерапрыемствы для плеісга, складаць камплект чаго-н. К. біблія- «Ад кожнага — па здольнасцях, кожнаму —
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па патрэбнасцях» i з поўнай сацыяльнай роўКАМЯКАВАТЫ, -ая, -ае (разм.)- 3 камянасцю ўсіх членаў грамадства, a таксама на- камі, няроўны. Камякаватае цеста. || наз. ЕЖвуковая тэорыя стварэння такой фармадыі. МЖШТІСЦЬ, -і, ж.
Навуковы к. O Першібытны кжмунізм — іраКАМЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1.
мадскі дакласавы лад першабытнай радавой Рабіцца цвёрдым як камень. Соль у вільгоабшчыны. Вженны жамутзм — у перыяд Гра- тным месцы камянее. 2. перан. Станавіцца ка- КАНАНЁРКА, -і, ДМ-рйы, мн. -і, -рак, ж.
мадзянскай вайны i ваеннай інтэрвенцыі менным (у 2 i 3 знач.). К. ад жаху. Сэрца ка- Toe, што кананерская лодка.
КАНАНЁРСЫ, -ая, -ас: шшанерскжя лод(1918—1920 гг.): часовая
эканамічная мянее. I зак. аждмянець, -ею, -ееш, -ее / скіка — невялікае ваеннае судна з некалькімі
палітыка Савецкай улады, накіраваная на мянець, -ею, -ееш, -ее.
мабілізацыю сіл i сродкаў для абароны краКАМЯНІСТЫ, -ая, -ае. 1. 3 вялікай коль- гарматамі для дзеяння паблізу берагоу.
КАНАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
іны. || прым. кжмуністычны, -ая, -ае. Каму- касцю камення. Камяністае поле. 2. Падобны
ністычнае грамадства. К. светапогляд. Камуда каменю (у 1 знач.), які ўяўляе сабой ка- -заваны; зак. i незак. 1. што. Прызнаць (прыністычныя партыі.
мень (у 3 знач.)- Камяністая частка косці. ||знаваць) канонам (у 1 знач.), узаконіць (узаконьваць) у якасці ўзору (кніжн.). К. палаКАМУНІКАБЕЛЬНЫ, -ая, -ас. Такі, з наз. жмйппспсць, -і, ж.
жэнні якога-н. вучэння. 2. каго (што). У
якім лёгка ўстанаўліваць кантакты i дамаўКАМЯНІЦА, -ы, мн. -ы, -шц, ж. 1. Ка- рэлігіі:
залічыць (залічваць) у святыя, прыляцца аб чым-н. К. чалавек. || наз. камунікя- мяністая глеба. He зямля, a к. 2. Каменны або
знаць (прызнаваць) царкоўна ўзаконеным. ||
бельвісць, -і, ж.
цагляны будынак. За год выраслі двухпавярхо- наз. ктінізацыя, -і, ж.
КАМУНІКАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. выя камяніцы з балконамі.
КАНАНІР, -а, мн. -ы, -аў, м. У царскай i
(спец.). 1. Шлях зносін, лінія сувязі. Водныя
КАМЯЧЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -мсчьшкамунікацыі. Падземныя камунікацыі. 2. Павеца; незак. 1. Мець уласцівасць рабіцца мя- некаторых іншых арміях: радавы артылерыі. |
дамленне, абмен думкамі, перадача інфарма- тым, п^атварацца ў камякі. Папера лёгка ка- прым. канашрскі, -ая, -ае.
КАНАНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае
цыі пры дапамозе мовы (кніжн.). Вусная мова мечыцца. 2. Збірацца ў складкі, мяцца. 1 зак.
як адзін^ са сродкаў камунікацыі. \\ прым. ка-пажлмячыцца, -мечыцца (да 2 знач.) / сжамя- канону. 2. У тэксталогіі: прыняты за сапраўдны, цвёрда ўстаноўлены. Кананічныя тэмушкжцыйны, -ая, -ае (да 1 знач.) / кі- чыццн» -мечыцца.
ксты. || наз. шшашчнасць, -і, ж.
мунікжтыўны, -ая, -ае (да 2 знач.). КаКАМЯЧЬІЦЬ, -мячу, -мечыш, -мечьшь;
КАНАПА, -ы, мн. -ы, -нап, ж. Прадмет
мунікацыйныя лініі. Камунікатыуныя функцыі.
-мечаны; незак., што. 1. Рабіш» камякі,
КАМУНІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. ляпіць што-н. з чаго-н. мяккага, рыхлага. К. мяккай мэблі для сядзення i ляжання са
Член камуністычнай партыі. || ж. кямушсткя, шарыкі з гліны. 2. Сціскаць у камяк (пра ку- спінкай i падлакотнікамі. || прым. жшшшы,
-ая, -ае.
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
лак). К. кулакі. || зак. пакжмячыць, -мячу,
КАНАПАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто пасе
КАМУГАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Назва -мечыш, -мечыць^ -мечаны i сжамячыць,
коней.
розных устройстваў для змянення напрамку, -мячу, -мечьші, -мечыць; -мечаны.
КАНАПАЦІЦЬ, -пачу, -паціш, -паціць;
пераключэння электрычнага току. 2. Род мясКАНАВА, -ы, мн. -ы, -наў, ж. Неглыбокі i
цовай тэлефоннай станцыі з ручным злучэн- нешырокі роў, звычайна для сцёку вады. Асу- -пачаны; незак., што. Затыкадь дзіркі, шчычым^-н. (пакуллем, мохам i інш.)- К.
нем. Званіць трэба праз к. || прым. жамугата- шальная к. || гшмянш. кжшўкж, -і, ДМ -наўцы, ліны
сцены. К. лодку. || зак. ііканіпіціць, -пачу,
рны, -ая, -ае.
мн. -і, -навак, ж. || прым. кшшўяы, -ая, -ае.
-паціш, -паціць; -пачаны. || наз. жашшачашк,
КАМУФЛЁГ, -у, М -леце, мн. -ы, -аў, м. 1.
КАНАВАКАПАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м
-я, н.
Падземны выбух міны для разбурэння пад- Машына для капання канаў, траншэй i пад.
КАНАПЁЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек,
земных збудаванняў праціўніка, a таксама
КАНАВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Зна- ж. Народная назва некаторых відаў лугавых
разрыў аргылерыйскага снарада пад зямлёй хар, які лечыць коней. Такому канавалу не да- траў (дрыжніку, кураслепу i інш.).
без выкідвання зямлі i асколкаў (спец). 2. пе- верыш сваё здароўе (перан.; пра дрэннага
КАНАПЛЙНІК, -а /' -у, м. 1. -у, зб. Сцёблы
ран. Нечаканая непрыемнасць, няўдача (уст. ўрача, невука; разм. пагард.).
канопляў без насення, канапляная салома. 2.
жарт.). || прым. кдмуфлетны, -ая, -ае (да 1
КАНАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. -а, мн. -і, -аў. Участак зямлі, засеяны канознач.).
Чалавек, які наглядае за коньмі, калі коннікі плямі. Крайнюю паласу агарода займаў к. 3.
КАМУФЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе, спешваюцца. 2. перан. Завадатар, важак у -а, мн. -і, -аў. Верабей (абл.). К. сілка не
-руй; -раваны; незак., што. Маскіраваць якой-н. справе (разм.)- || прым. шшаводскі, абміне.
сродкамі камуфляжу. || зак. зажамуфліріваць, -ая, -ас.
КАНАПЛЙНІППА, -а, н. Поле, дзе раслі
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
КАНАВОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак. каноплі.
КАМУФЛЙЖ, -у, м. 1. Маскіроўка вайско- (разм.^. Быць канаводам (у 2 знач.). || прым.
КАНАПЛЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
вай тэхнікі, будынкаў i пад. шляхам фарба- жашмдсжі, -ая, -ае.
ж. 1. Пеўчая птушка атрада вераб'іных, з
вання палосамі, плямамі рознай формы i роКАНАВЙЗЬ / КОНАВЯЗЬ, -і, мн. -і, -ей i доўгім хвастом i канічнай дзюбай. 2. Хустка з
знага колеру (спец.). 2. перан. Падманныя -яў, ж. Прыстасаванне для прывязвання ко- канапляных нітак (абл.).
дзеянні, маскіроўка якой-н. дзейнасці, ашу- ней на адкрытым месцы. || прым. ывавязвы,
КАНАПЛЙНЫ гл. каноплі.
канства. || прым. камуфляжны, -ая, -ае.
-ая, -ае / кошшязны, -ая, -ае.
КАНАР^ЙКА, -і, ДМ -рэйцы, мн. -і, -рэек,
КАМФАРА, -ы / КАМФОРА, -ы, ж.
КАНАДЦЫ, -аў, адз. -дзец, -дца, м. На- ж. Пеўчая птушка паўднёвых краін з ярка(разм.). Крьшггалічнае, з моцным пахам рэ- сельнішва Канады. || ж. канідаа, -і, ДМ жоўтым апярэннем, больш вядомая як пакаёчыва, ужываецца ў тэхніцы i медыцыне. | -дды, мн. -і, -дак. || прым. каяадскі, -ая, -ае.
вая. || прым. йшарэечны, -ая, -ае. К. колер
прым. камфорны, -ая, -ае / кжмфоравы, -ая,
КАНАІСТ, -a, М -сце, мн. -а, -аў, м. (светла-жоўты).
-ае.
Спартсмен, які займасцца грэбляй на каноэ.
КАНАТ, -а, М -наце, мн. -ы, -аў, м. ТоўКАМФАРТАБЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Які адпаКАНАКРАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. стая моцная вяроўка з пяньковага валакна
вядае ўсім паірабаванням камфорту. Камфар- Злодзей, які крадзе коней.
або дроту. Сталёвы к. \\ прым. каштны, -ая,
табельная гасцініца. || наз. КАмфартібелышсць, КАНАКРАДСТВА, -а, н. Крадзеж коней; -ае. Канатная дарога.
-і, ж.
занятак канакрада.
КАНАТАХОДЗЕЦ, -дца, мн. -дцы, -дцаў,
КАМФОРТ, -у, М -рце, м. Сукупнасць быКАНАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Штучнае м. Цьфкавы артыст, які выконвае пракгыкатавых выгод, зручнасцей; утульнасць. Жыць з рэчышча, напоўненае вадой. Асушальны к. 2. ванні на нацягнутым у паветры канаце.
камфортам. | прым. кдмфортш, -ая, -ае.
Вузкая поласць у выглядзе трубы, трубкі ўнуКАНАУС, -у, м. Гатунак шчыльнай шаўкоКАМЧАДАЛЫ, -аў, адз. -дал, -а, м. Назва тры чаго-н. (спец.). К. ствала гарматы. 3. вай тканіны. || прым. кжнаусавы, -ая, -ае.
змешанага па паходжанню карэннага на- Лінія сувязі, камунікацыі. Перадача вядзецца
КАНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
сельнііггва Камчаткі, якое гаворьшь на ру- на трэцім канале. 4. звычайна мн., перан. Паміраць у муках, канчацца. К. у нечалавечых
скай мове. || ж. кжмчадалжа, -і, ДМ -лцы, мн. Шлях, сродак для дасягнення чаго-н. Дыпла- пакутах. 2. перан. Набліжацца да канца, кан-і, -лак. I] прым. камчадільскі, -ая, -ае.
матычныя каналы. \\ прым. кашлыш, -ая, -аечацца. || наз. кжнанне, -я, н.
КАМЬІ, -оў (абл). Камякі з тоўчанай буль(да 1, 2 i 3 знач.)КАНВА, -ы, ж. 1. Рэдкая сятчатая накрубы; бульбяная каша. Упост елі к. з каноплямі.
КАНАЛІЗАЦЫЯ, -і, ж. Сістэма труб, пад- хмаленая або праклееная тканіна для вышыўКАМЮНІКЁ, нескл., н. (афіц.)- Афіцыйнае земных каналаў для выдалення нечыстот. Га- кі крыжам па клетках. Вышываць na канве. 2.
паведамленне (пераважна па пытаннях радская к. || прым. кіналвацыйнн, -ая, -ае.
перан. Аснова чаго-н. Сюжэтная к. рамана.
міжнароднага значэння). К. для друку.
КАНАЛУП, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм. па- Храналагічная к. (пералік падзей, размешчаКАМЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Сціснуты, гард.). Чалавск, які здзірае шкуру з нежывых ных у храналагічнай паслядоўнасці). || прым.
шшвовы, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
змяты або злеплены ў адно кавалак якой-н. коней.
мяккай, рыхлай масы (разм.). К. снегу. К
КАНАНАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -над, ж.
КАНВАІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто каншэрсці. 2. толькі мн. Toe, што i камы (абл.). Працяглая моцная стральба з вялікай коль- ваіруе каго-, што-н. Калона палонных з канНаварыць камякоў.
касці гармат. Грукат кананады.
ваірамі. || прым. кжнвшрскі, -ая, -ае.
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i вырабу, які апрацоўваецца. || прым. кж- усіх канцоў — адусюль, з розных бакоў. Кавдуктарны, -ая, -ае.
нца (канца-краю) не відаць (няма) (разм.) —
КАНДЫДАТ, -a, М -даце, мн. -ы, -аў, м. 1. пра тое, чаго всльмі многа, што цягнецца
Асоба, якая намячаецца да выбрання, назна- доўга. Канцы з канцшмі не сходзяцца
чэння або для прыёму куды-н. К. у дэпу- (разм.) — 1) няма ўзгодненасці, адпаведнасці
КАНВАІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; таты. 2. чаго. Малодшая вучоная ступень, a паміж рознымі часткамі, бакамі чаго-н.; 2) у
-раваны; незак., каго-што. Суправаджадь таксама асоба, якая мае гэту ступень. К. філа- каго не хапае чаго-н. на ўвесь вызначаны пеканвоем. К. палонных.
лагічных навук. \\ ж. кандыдатш, -і, ДМ -тцы, рыяд. Канцы ў ваду (разм.) — ніякіх слядоў
КАНВЁЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Машына для мн. -і, -так (да 1 знач.; разм.). || прым. юш- (злачынства, правіннасці) не засталося. На
бесперапыннага перамяшчэння апрацоўвае- дыдацкі, -ая, -ае.
благі канец — пры найгоршых абставінах, у
мых вырабаў ад аднаго рабочага да другога
КАНДЫДАТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. 1. горшым выпадку. Пад кянец — пры заканабо для транспарціроўкі грузаў. Па канвееру Права ці магчымасць стаць кандьшатам (у 1 чэнні. || памянш. кончык, -а, мн. -і, -аў, м. (да
(ад аднаго да другога перадаваць i пад.). Па- знач.). Абмеркаваць кандыдатуру для ўнясення 1 знач.). К. ніткі.
ставіць на к. што-н. (перан.: наладзіць беспе- ў cnie для тайнага галасавання. 2. Toe, што i
КАНЁЧНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Рука i
рабойную вытворчасць чаго-н.). || прым. ка- кацдьшат (у 1 знач.). К. не зусім падыходзячая. нага ў чалавека, a таксама асобны орган руху
нвеерны, -ая, -ае. Канвеерная лента.
КАНДЬІЛЬ, -ю, м. Сорт яблыні, a таксама ў жывёл. Верхнія канечнасці. Пярэднія i заднія
КАНВЁНТ, -а, М -нцс, мн. -ы, -аў, м. На- прадаўгаваты плод яе.
канечнасці (у жывёл).
зва выбарных органаў з асобымі заканадаўКАНЁЧНЕ. 1. пабочн. сл. Само сабой зраКАНДЬІТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
чымі паўнамоцтвамі ў некаторых краінах (у
па прыгатаванню кандытарскіх вырабаў або зумела, без сумнення. Я, к., нічога не ведала.
Францыі 1792—1795 гг.). Нацыянальны к.
2. прысл. Абавязкова, што б ні здарылася. К.
(уст.) той, хто імі гандлюе.
КАНВЁНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. (спец.).
КАНДЬІТАРСЮ, -ая, -ае. Які мае адно- я не паеду ў вёску. 3. часц. Так, вядома. Ці маМіжнародны дагавор па яхім-н. пэўным пысіны да вытворчасці салодкіх мучных вырабаў еце ахвоту падарожнічаць? — К.!
танні. || прым. шшвенцыйны, -ая, -ае.
КАНЁЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае канец,
КАНВЕРСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; або да гандлю імі. Кандытарскія вырабы (пя- мяжу (у прасторы i часе); проціл. бесканечны.
-саваны; зак. i незак., што. Зрабіць (рабіць) чэнне, цукар, цукеркі i пад.). К. магазін. Канечная велічыня (у матэматыцы —
Пайсці ў кандытарскую (наз.; магазін, які
пераразлік* a таксама ўвогуле змяніць (мявелічыня, што змяняецца ў пэўных межах, не
няць), ператвараючы ў новы від; у новую прадае кандытарскія вырабы).
КАНДЬІЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Норма, роўная ні нулю, ні бесканечнасці). 2. Які знаякасць. К. пазыку. || наз. жанверошшне, -я, н.
на канцы чаго-н., апошні ў шэрагу
i жанверсія, -і, ж. \\ прым. кднверсійны, -ая, якасць, якім павінна адпавядаць прадукцыя. ходзіцца
Давесці da адпаведнай кандыцыі. || прым. ыш- прадметаў i з'яў. К. прыпынак. 3. Асноўны,
-ае.
самы галоўны. Канечная мэта. 4. Які завярКАНВЁРТ, -а, м. -рце, мн. -ы, -аў, м. 1. дыцыйны, -ая, -ае. Кандыцыйнае насенне.
КАНДЫЦЫЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Апа- шае сабой які-н. працэс, што з'яўляецца
Пакет з паперы для перасылкі пісьма па повынікам работы. К. прадукт. К. вынік. || наз.
шце. Купіць канвертаў. 2. Род коўдры для рат для кандыцыяніравання паветра. || прым. каяечнасць, -і, ж.
кандыцнянеріш, -ая, -ае.
грудных дзяцей. || прым. канвертны, -ая, -ае.
КАНЁК1, канька, мн. каныа, канькбў, м. 1.
КАНДЫЦЫЯНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш,
КАНВОЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. Узброены
гл. конь. 2. Месца сыходжання нахіленых
-руе;
-руй;
-раваны;
зак.
i
незак.,
што
(спец.).
атрад, які суправаджае каго-, што-н. для
плоскасцей двухсхільнага даху, вільчык
аховы або прадухілення ўцёкаў. Узяць пад к. Прывесці (прыводзіць) у адпаведнасць з пэў- страхі. 3. Разнос ўпрыгожанне ў выглядзе
Марскі к. (караблі, якія ахоўваюць гандлёвы нымі нормамі, патрабаваннямі. К. збожжа. К. конскай галавы на канцы падоўжнага бруса,
флот). || прьш. шшвойны, -ая, -ае. К. салдат. паветра. || наз. кацдыцыяшраванне, -я, н.
што ўтварае верхні край страхі. Разны к.
Канвойная служба. У суправаджэнні канвойных КАНДЭЛЙБР, -а, мн. -ы, -аў, м. Пад- упрыгожвае
дах. 4. перан. Любімая тэма разсвечнік для некалькіх свечак, a таксама сама
(наз.).
мовы, любімы занятак каго-н. Сесці на свайго
КАНВЎЛЬСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. Toe, што падстаўка-свядільня для электрычных лямп канька (пачаць размову на любімую тэму).
звычайна ў выглядзе свечак. || прым. кшi сутарга. || прым. шшвульсіўны, -ая, -ае.
Акардэон — мой к.
КАНГЕНІЯЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Адпа- дэлябравы, -ая, -ае.
КАНЁК2 2/і. канькі.
КАНДЭНСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
ведны па духу, складу думак, таленавітасці.
КАНІБАЛ,
-а, мн. -ы, -аў, м. 1. Жывёліна,
-саваны;
зак.
i
незак.,
што
(спец.).
ПадверПераклад, к. тэксту. || наз. шшгеніялышсць,
гнуць (падвяргаць) кандэнсацыі. К. пару^ К. якая з'ядае асобін свайго віду (спец.). 2. Лю-і, ж.
КАНГЛАМЕРАТ, -у, М -раце, мн. -ы, -аў, энергію. || зак. таксама скяцдэнсаваць, -сую, даед-дзікун. 3. перан. Жорсткі, люты чалавек.
-суеш, -суе; -суй; -саваны. || наз. кандэн- || прым. кашбжльсю, -ая, -ае. Канібальскія ном. 1. Механічнае спалучэнне чаго-н. разнароравы.
днага (кніжн.). К. думак. 2. Абломачная го- сжванне, -я, н.
КАНІКУЛЫ, -аў. Перапынак у занятках,
КАНДЭНСАТ, -у, М -саце, м. (спец.). Прарная парода — галечнік з прымешкай пяску,
гравію i валуноў (спец.). || прым. кянгла- дукт, які аірымліваецца ў выніку кандэнсацыі які даецца навучэнцам для адлачынку. Летнія
(у 1 знач.). Газавы к. \\ прым. кжцдэнсатвы, к. || прым. кжшкулярны, -ая, -ае. К. час.
мератны, -ая, -ае.
КАНІНА, -ы, ж. Мяса каня як ежа.
-ая, -ае.
КАНГРЗС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. З'езд, наКАНІСТРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Бак з герКАНДЭНСАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
рада (звычайна па пытаннях міжнароднага
значэння). Сусветны к. прыхільнікаў міру. 2. Прыбор для кандэнсацыі чаго-н. К. пары. || метычнай накрыўкай для бензіну, змазачных
масел i пад. || прым. жжшстравы, -ая, -ае.
Назва парламента ў ЗША i некаторых іншых прым. кжндэнсатарны, -ая, -ае.
КАНІФАС, -у, м. Лёгкая баваўняная ткакраінах. 3. Назва некаторых палітычных парКАНДЭНСАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). 1. Ператый, арганізацый. Партыя Беларускі наву- ход рэчыва з газападобнага стану ў вадкі або ніна з рэльефным тканым малюнкам. || прым.
кова-вытворчы кангрэс.
крьшггалічны. К. пары (ператварэнне ў вад- катфасжвы, -ая, -ае.
КАНІФОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.,
КАНГРЭСМЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Член касць). 2. Накапленне ў вялікай колькасці. К.
што. Націраць каніфоллю. К. смык. || зак. напалаты прадстаўнікоў кангрэса ЗША.
энергіі. \\ прым. кавдэнсжцыйны, -ая, -ае.
КАНДАЦЬЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. НаКАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцоў, м. 1. каніфоліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены.
КАНІФОЛЬ, -і, ж. Жаўтавата-чырвонае
чальнік наёмнай дружыны ў сярэдневяковай Мяжа, апошняя грань чаго-н. у прасторы або
Італіі. 2. перан. Пра чалавека, які дзеля вы- часе, a таксама прылягаючая да ix частка, пе- смалістае рэчыва, якое выкарыстоўваецца ў
гады гатоў абаранядь любую справу (кніжн.).
рыяд. К. дарогі. К. вясны. К. горада. К. часо- якасці клеявога i ізаляцыйнага матэрыялу ў
КАНДУІТ, -a, М -дуіце, мн. -ы, -аў, м. піса. Знайсці к. (таксама перан.: разабрацца ў прамысловасці, a таксама для націрання смы(уст.). У Расіі да рэвалюцыі: журнал, у які за- чым-н.; даведацца пра што-н.)- 2. Адлегласць чкоў струнных інструментаў. || прым. ыносіліся звесткі пра паводзіны вучняў або ва- паміж двума пунктамі. У абодва канцы прай- ніфольны, -ая, -ае.
КАНІЦЁЛЬ, -і, ж. 1. Вельмі тонкая мееннаслужачых (пераважна ў духоўных наву- шла пехатой. 3. Вяроўка, канат для прычалу
чальных установах i кадэцкіх карпусах). суднаў (спец.). Аддаць канцы (адвязаць; та- талічная нітка для вышывання. 2. перан. Нуксама перан.: памерці). 4. перан. Смерць, днае, зацяжное вырашэнне якой-н. справы. ||
Запісаць у к. || прым. каядуітны, -ая, -ае.
КАНДУКТАР1, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік гібель (разм.)- 5. толькі мн. Астаткі нітак прым. шшіцелыш, -ая, -ае. Каніцельная
чыгуначнага транспарту, які суправаджае асновы, якія не могуць быць датканы i адра- справа.
цягнікі, a таксама работнік гарадскога транс- заюцца ад палатна (спец.) 0 Адзін кжнец
КАНІЦЁЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
парту, які абслугоўвае пасажыраў. || ж. ка- (разм.) — усё роўна, няхай будзе так. Без (разм.). 1. Рабочы каніцельнай вытворчасці.
вдуктаркл, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.). || канца (разм.) — вельмі доўга, вельмі многа, 2. перан. Нерастаропны, марудны чалавек,
бесперапынна. Да канца — канчаткова, поў- якому ўласціва запаволенае бесталковае вяпрым. кадцуктарсжі, -ая, -ае.
КАНДЎКТАР2, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). насцю. Звесці канцы з кжнцамі (разм.) — з дзенне справы. Ён у нас вядомы к. || ж. кжПрыстасаванне ў станках, якое забяспечвае цяжкасцю задаволіць жыццёвыя патрзбы, шцельпгшца, -ы, мн. -чьш. || прым. кяўзаемна правільнае размяшчэннс інструмента ледзь укласціся ў суму даходу, заработку. 3 шцелыпчыцкі, -ая, -ае.
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КАНІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае форму ко- ад псавання, карозіі (спец.). К. лесаматэрынуса. Канінная паверхня.
ялы. К. машыны, станкі. 3. Часова прыпынядь
КАНКАН, -а, м. Род эстраднага танца ху- развіццё, дзейнасць чаго-н. К. будаўніцтва. ||
зак. зшмсервшць, -рвую, -рвуеш, -рвуе;
ткага тэмпу з высокім падкідваннем ног.
КАНКАРДАНС, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). -рвуй; -рваваны. || наз. жансервіцьй, -і, ж. (да
Тып слоўніка, створаны пераважна камп'ютэ- 2 i 3 знач.) i кансервшшіе, -я, н. (да 1 знач.)- pac канструкцыю чаго-н. К. авіямадэлей. 2.
КАНСЕРВАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Чала- Дзіцячая гульня — набор дэталей для канрнымі сродкамі, які поўна падае словы канкрэтнага тэксту з лексікаграфічнымі хара- век кансерватыўных поглядаў. 2. Член кан- струявання. || прым. кшктруктарскі, -ая, -ае
ісгарыстыкамі (камбінаторнымі, частотнымі i серватыўнай партыі. || прым. шшсерватарскі, (да 1 знач.). Канструктарскае бюро.
КАНСТРУКТЫВІЗМ, -у, м. Напрамак у
-ая, -ае.
інш.) i з усімі наяўнымі ў тэксце ілюстрацыКАНСЕРВАТОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. масташве 20 ст., які імкнецца да максімальямі да кожнага слова.
Вышэйшая музычная навучальная ўстанова. || най выразнасці i эканамічнасці форм, да агаКАНКЛАЎ, -лава, м. Савет кардыналаў, які
лення ix тэхнічнай асновы. || прым. кжвструкпрым. кАнсерваторсЕІ, -ая, -ае.
выбірае рымскага папу.
КАНСЕРВАТЫЗМ, -у, м (кшжн). Кдн- тышсцкі, -ая, -ас.
КАНКРЗТНЫ, -ая, -ае. Які рэальна існуе,
КАНСГРУКТЫВІСТ, -а, М -сцс, мн. -ы,
дакладны, прадметна акрэслены, у адрознен- седаатыўныя погляды, перакананні. К. у кі-аў, м. Паслядоўнік канструктывізму. || ж.
не ад абстрактнага, адцягненага. К. прадмет. раукіцтве.
Разважаць канкрэтна (прысл.). || наз. шшжрэт- КАНСЕРВАТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Варожы шшструктышсткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
ўсяму новаму, прагрэсіўнаму, які абараняе прым. шшструктьшсцкі, -ая, -ае.
вісць, -і, ж.
КАНКРЭТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; старое, аджыўшае. Кансерватыуная палітыка. КАНСТРУКТЫЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае
Кансерватыўныя погляды. \\ наз. жжнсервжтыў-адносіны да канструкцыі (у 1 знач.), патрэб-зуй; -заваны; зак. i незак., што. Даць (даны для канструявання (спец.). Канструктыўваць) канкрэтнае выражэнне чаму-н.; уда- насць, -і, ж.
КАНСЁРВЫ, -аў. Кансерваваныя прадукты ныя асаблівасці збудавання. 2. Які складае
кладніць (удакладняць) што-н. К. прапанову. ||
харчавання. Мясныя к. || прым. шшсервавы, аснову чаго-н., важны (кніжн.). Канструкназ. кішфэшзацыя, -і, ж.
тыуная прапанова. | наз. шшстружтыўнжсць, -і,
КАНКРЗТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. (разм.). -ая, -ае.
КАНСІЛІУМ, -у, мн. -ы, -аў, м. Нарада ж. (да 2 знач.).
Канкрэтныя факты, справы, учынкі.
КАНСГРЎКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1.
КАНКЎР, -а, м. У конным спорце: пера- ўрачоў для вызначэння цяжкага захворвання i Будова, узаемнае
размяшчэнне частак
адоленне некалькіх перашкод на пэўным пошуку спосабаў яго лячэння.
якога-н. збудавання, механізма, a таксама
КАНСІСТОРЫЯ, -і, ж. Царкоўна-адміні- само збудаванне, механізм з такім устроймаршруце. Спаборнічаць у канкуры. || прым.
страцыйны i царкоўна-судовы орган t пры
шкурны, -ая, -ае.
ствам. К. моста. 2. Размяшчэнне слоў з гтункКАНКУРСАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. епархіяльным архірэі. || прым. жжясісторсжі, ту гледжання ix іраматычнай сувязі, граматыУдзельнік конкурсу (звычайна музычнага). || -ая, -ае.
чная будова словазлучэнняў. К. складанага
КАНСІСТ^НЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). Сту- сказа. Сінтаксічная к. || прым. кжнсірукцыйны,
ж. канкурсшгпш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
КАНКУРЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; пень шчыльнасці, цвёрдасці, густаты чаго-н. -ая, -ае (прызначаны для канструкцыі). Кан-руй; незак., з кім-чым у чым. Усіупаць у кан- Цвёрдая к. Вадкая к. сумесі.
струкцыйныя матэрыялы.
КАНСОЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. (спец.). Выкурэнцыю з кім-н.
КАНСТРУЯВАЦЬ, -руюю, -руюеш, -руюе;
КАНКУРЗНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. ступ у сцяне для падтрымкі некаторых частак -руюй; -руяваны; незак., што. 1. Ствараць
Той, хто канкурыруе з кім-н. Ц ж. кжн- будынка (карніза, балкона i інш.) або для канструкцьпо чаго-н.; будаваць. К. радыёпрыЕурэнтка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. ўстаноўкі на ім скулыпур. || прым. кжнсолыш, ёмнік. 2. Ствараць у пэўным саставе (кніжн.).
-ая, -ае.
іжнкурэнцкі, -ая, -ае.
К. прэзідыум міжнароднага кангрэса. \\ зак.
КАНСПЁКТ, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м. скжнструоаць, -руюю, -руюеш, -руюе; -руюй;
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНЫ,
-ая,
-ае
(кніжн.). Здольны вьпрымаць канкурэнцьпо, Кароткі запіс зместу чаго-н. К. лекцыі. || прым. -руяваны.
супрацьстаяць канкурэнтам. || наз. канкурэн- канспектны, -ая, -ае.
КАНСТЫТЎЦЫЯ1, -і, мн. -і, -цый, ж.
КАНСПЕКТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; Асноўны закон дзяржавы, які вызначае
тіздолышсць, -і, ж.
-туй; -таваны; незак., што. Складаць канс- асновы грамадскага i дзяржаўнага ладу,
КАНКУРЗНЦЫЯ, -і, ж. Сапернішва, барацьба за перавагу, за дасягненне большых пект чаго-н. К. лекцыю. |[ зак. зжжднспек- сістэму дзяржаўных органаў, правы i абавязкі
выгод. Гандлёвая к. Нездаровая капіталісты-тжвяць, -тую, -туеш; -туе; -туй; -таваны i пса- грамадзян.^ К. Рэспублікі Беларусь. || прым.
кжнспектаваць, -тую, -туеш, -туе; -туй; шйктыіуцыйны, -ая, -ае.
чная к. | прым. канкурэнтны, -ая, -ае.
КАНОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Правіла або -таваны. Ц наз. кавспектавінне, -я, н.
КАНСГЫТЎЦЫЯ2, -і, ж. (спец.). Будова,
КАНСПЕКТЬкЎНЫ, -ая, -ае. Які мае хара- структура арганізма. К. чалавека. || прым.
сукупнасць правіл якога-н. напрамку, вучэння (кніжн.)- Эстэтычныя каноны класіцызму.ктар канспекта; кароткі. К. пераказ лекцыі. кавстьітуцыйны, -ая, -ае.
2. Царкоўнае ўстанаўленне, правіла (кніжн.). Расказаць канспектыуна (прысл.) пра экскур- КАНСУЛЬТАВАЦЦА, -іуюся, -туешся,
Царкоўны к. 3. Царкоўнае песнапенне ў па- сію. || наз. кдвспектыўнасць, -і, ж.
-туецца; -туйся; незак., з кім. Раіцца са
КАНСШРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; спецыялістам па яхому-н. пытанню. | зак.
хвалу святога або свята (спец.). Памінальны к.
КАНОПЛІ, канапель. Высокая травяністая -раваны; незак., каго-што i без дап. Прымя- праклнсультявацціі» -туюся, -туешся, -туецца;
метады
канспірацыі,
захоўваць -туйся.
расліна сямейства каноплевых, са сцёблаў няць
якой вырабляюць пяньку, a з семя — алей, a канспірацыю. К. падпольную работу. \\ зак. за- КАНСУЛЬТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
таксама семя гэтай расліны. 0 Як Піліп з ка- кяясшравацьт -рую, -руеш, -руе; -руй; -туй; -таваны; незак., каго i без дап. Даваць
шпель (разм.) — знянацку выскачыць, -раваны.
кансультацыю (у 2 i 4 знач.). || зак. пракянКАНСШРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто сультшць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны.
з'явіцца адкуль-н. || прым. кашшляны, -ая, -ае.
карыстаецца канспірацыяй. || прым. кавсК. алей.
КАНСУЛЬТАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў,
КАНОЭ, нескл., н. Адкрытая спартыўная шратарскі, -ая, -ае.
м. Той, хто дае кансультацыі (у 2 знач.). || ж.
КАНСШРАТЬГЎНЫ, -ая, -ае. Звязаны з кянсультшггка, -і, ДЛ/-тцы, мн. -і, -так
лодка без уключын, у якой грабуць адналопасцевым вяслом, стоячы на адным калене канспірацыяй, тайны, падпольны. К. схрд. (разм.)- || прым. кянсультшткі, -ая, -ае.
Канспіратыўная кватэра. || наз. жшюшратыў(бываюць адзіночкі i двойкі).
КАНСУЛЬТАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1.
КАНСАЛІДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; нжсць, -і, ж.
Абмеркаванне якога-н. пытання спецыКАНСПІРАЦЫЯ, -І, Ж. Метады, якія пры- ялістамі. Склікаць кансультацыю юрыстаў. 2.
-дуй; -даваны; зак. i незак., што. 1. З'яднаць
(яднаць), згуртаваць (згуртоўваць) (кніжн.)- К. мяняюцца падпольнай арганізацыяй для заПарада спецыяліста па якім-н. пытанні.
хоўвання ў тайне яе дзейнасці; захоўванне Атрымаць кансультацыю. 3. Установа, якая
сілы змагароў за незалежнасць. 2. Ператварыць (ператвараць) кароткатэрміновыя дзяр- тайны. Строгая к. || прым. кансшрацыйны, аказвае дапамогу насельнііггву парадамі
жаўныя даўгавыя абавязацельствы ў доўга- -ая, -ае.
спсцыялістаў па якіх-н. пытаннях. Дзіцячая к.
КАНСТАНТА, -ы, ДМ -нце, мн. -ы, -аў, ж. Юрыдычная к. 4. Дадатковыя заняткі выкладтэрміновыя або бестэрміновыя (спец.). К. па(спец.). Пастаянная велічыня. || прым. жмв- чыка з навучэнцамі для лепшага засваення
зыку. || наз. кінсанідацыя, -і, ж.
КАНСАНАНС, -у, м. (спец.). Мілагучнае стантны, -ая, -ае.
прадмета. Расклад кансультацый перад сесіяй.
КАНСТАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; || прым. кансультжцыйны, -ая, -ае.
спалучэнне гукаў; проціл. дысананс. || прым.
-таваны; зак. i незак., што i без dan. (кніжн.).
кансаналсіш, -ая, -ае.
КАНСЬЁРЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. У Францыі:
КАНСЕРВАВАЦЬ, -рвую, -рвуеш, -рвуе; Устанавіць (устанаўліваць) наяўнасць, несу- швейцар пры доме. || ж. кансьержка, -і, ДМ
-рвуй; -рваваны; незак., што. 1. Нарыхтоўва- мненнасць чаго-н. К. факт. || наз. жжн-жцы, мн. -і, -жак.
ючы, падвяргаць спецыяльнай апрацоўцы для статацыят -і, ж. i жжнслітавше, -я, н.
КАНС^НСУС, -у, м. (кніжн.). Агульная
КАНСТРЎКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. згода па спрэчным пытанні, д&сягнутая ў вызасцярогі ад псавання. К. мяса. 2. Прымаць
спецыяльныя тэхнічныя меры для засцярогі Спецыяліст, які канструюе (у 1 знач.), ства- ніку дыскусіі i збліжэння пазіцый удзельнікаў
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КАНТЎЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. Удар або
КАНТОРШЧЫК, -а, мн. ; і , -аў, м. (уст).
Работнік канторы. Ц ж. юторшчыцж, -ы, мн. іраўма арганізма без пашкоджання знешняга
покрыва цела. Цяжкая к. пры выбуху бомбы.
-ы, -ііічыц. || прым. йшторппыцкі, -ая, -ае.
КАНТРАБАНДА, -Ы, ДМ -дзе, ж. Тайны
КАНТЫНГЁНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
бяспошлінны правоз або перанос праз дзяр1. Устаноўленая для пэўных мэт найбольшая
міжнародных перагавораў, палітычных i жаўную граніцу тавараў, каштоўнасцей i інш., колькасць, норма чаго-н. (спец.). Экспартны
іншых форумаў i пад.
a таксама тавары, перапраўленыя такім спо- к. тавараў. 2. Сукупнасць людзей, якія склаКАНТ1, -а, М канце, мн. -ы, -аў, м. 1. Во- сабам. К. наркотыкаў. \\ прым. кжшржбжндны, даюць аднародную ў якіх-н. адносінах групу,
стры край, рабро чаго-н. К. стала. 2. Каля- -ая, -ае.
катэгорыю (кніжн.). К. навучэнцаў.
ровы шнурок, аблямоўка па краях або швах
КАНТЫНЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, ; аў, м.
КАНТРАБАНДЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы,
адзення, часцей форменнага. 3. Палоска, -аў, м. Той, хто займаецца кантрабандай. || ж. Toe, што i мадярык. || прым. каятынентальны,
якой абклеены (абведзены) па краях у вьптія- кАнтрабаядысткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || -ая, -ае. К. клімат.
дзе рамкі малюнак, табліца i пад. || памянш. прым. кшпржбацдусцкі, -ая, -ае.
КАНТЬІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Еанцік, -а, мн. -і, -аў, м. || прым. кжнтавы, -ая,
КАНТРАБАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Струнны (уст.). Зборнік каталіцкіх царкоўных песень i
-ае.
2
кантаў
.
смычковы
музычны
інструмент
самага
нізкага
КАНТ2, -a, М канце, мн. -ы, -аў, м. (уст.). гучання. | прым. йштрабісны, -ая, -ае / кжнКАНТЗЙНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. СпецыПахавальнае песнапенне ўрачыстага свецкага трабасовы, -ая, -ае. Кантрабасны смычок. яльная скрыня (для перавозкі грузаў без упаабо царкоўнага зместу.
Кантрабасовая партыя.
коўкі, для навуковай апаратуры на касмічных
КАНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
КАНТРАКТ, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м. ракетах i пад.). || прым. кавтэйнерны, -ая, -ае.
-таваны; незак., што. 1. Абчэсваючы (бер- Пісьмовы дагавор, пагадненне. Падпісаць к.
КАНТ^КСГ, -у, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Завяно, дошку, камень i пад.), рабіць кант1 (у 1 Заклюныць к. || прым. кшпрактны, -ая, -ае i кончаны ўрывак тэксту, які дазваляе вызназнач.). К. бервяно. 2. Пераварочваць, паваро- жжнтражтжвы, -ая, -ае (спец.).
чыць сэнс кожнага слова або выразу, што ў
чвадь на бок (груз ці выраб пры перамяшКАНТРАКТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -тус; яго ўваходзіць. Слова ў кантэксце выяўляе
чэнні, алрацоўцы i пад.). Асцярожна, не к.! || -туй; -таваны; незак., каго-што. Заключаць значэнне. || прым. кяшэкстны, -ая, -ае / казак. ікантаваць, -тую, -туеш, -туе; -туй; кантракт на аірыманне, выкарыстоўванне нтэкставы, -ая, -ае.
-таваны (да 1 знач.). || наз. жавтшнне, -я, //., каго-, чаго-н. К. ураджай. | зак. закшпріжКАНУЦЬ, -ну, -неш, -не; кань; зак. Бяскянтоўка, -і, ДМ -ўцы, ж., аыштоўванне, -я, тжваць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны. || наз.
следна знікнуць, прапасці. К. у нябыт. К. у
н. i акжетоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. || прым. ка- жянтржжтжцыя, -і, ж.
Лету (быць забытым, знікнуць назаўсёды з
нтовачны, -ая, -ае / ашштовачны, -ая, -ае.
КАНТРАЛЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Службовая памяці людской; высок.; у грэчаскай міфаКАНТАКТ, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1. асоба, якая правярае каго-, што-н. Грамадскі логіі: Лета — рака забыцця).
Сутыкненне, злучэнне (спец.). 2. перан. Дзе- к. || ж. жантралёркж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак
КАНФАРМІЗМ, -у, м. (кніжн.). Прыстасалавая сувязь, узгодненасць у дзсяннях, це- (разм.). || прым. кжнтралёрагі, -ая, -ае.
вальніцтва, пасіўнае прыняцце існуючага пасныя зносіны. Уступіць у к. з хворым. Дзела- КАНТРАЛЬТА, нескл. 1. н. Самы нізкі жа- радку, пануючых думак, модных тэцдэнцый. ||
выя кантакты. 3. Дэталь, якая забяспечвае ночы голас (у спевах). 2. ж. Спявачка з такім прым. канфармісцкі, -ая, -ае.
судакрананне правадоў электрычнага ланцуга голасам. || прым. кантральтжвы, -ая, -ае.
КАНФАРМІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). || прым. кднт&ктны, -ая, -ае (да 1
КАНТРАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -лК>е; (кніжн). Прыхільнік канфармізму. || ж. канзнач.).
-люй; -ляваны; незак., каго-што. Браць пад фармістш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
КАНТАМШАЦЫЯ, -і, ж. 1. Змешванне кантроль, правяраць. К. працоўную дысцы- кжнфармісціа, -ая, -ае.
дзвюх або некалькіх падзей пры ix апісанні пліну. I зак. пршшпраляваць, -люю, -люеш,
КАНФВДЭРАТ, -а, М -раце, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн.). 2. У мовазнаўстве: узнікненне но- -люе; -люй; -ляваны. || наз. каятраляванне, -я, Удзельнік, член канфедэрацыі (у 1 i 2 знач.).
вага слова або выразу ў выніку змешвання н.
КАНФЕЦЭРАТКА, -І, ДМ -ТЦЫ, МН. -І,
частак двух розных слоў або выразаў, блізкіх
КАНТРАМАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак,
па значэнню ці гучанню, a таксама слова або ж. Талон, які дае права на бясплатнае наве- -так, ж. Польскі нацыянальны мужчынскі гавыраз, якія ўзніклі такім чынам; напр., ня- дванне тэатра, кіно i пад. || прым. клнтрамара- лаўны ўбор у выглядзе чатырохкантовай
шапкі.
правільны выраз «іграць значэнне» — з'яўля- чны, -ая, -ае.
КАНФВДЭРАЦЫЯ, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж.
ецца кантамінацыяй двух выразаў: «іграць
КАНТРАПЎНКТ, -а, М -кце, м. (спец.). У (кніжн.)- 1. Саюз, аб'яднанне якіх-н. арролю» i «мець значэнне». || прым. кянмузыцы: мастацтва спалучэння некалькіх са- ганізацый. Сусветная к. працы. 2. Пастаянны
тамішцыйны, -ая, -ае.
мастойных мелодый, галасоў, якія гучаць саюз дзяржаў, якія захоўваюць незалежнае
КАНТАР1, -а, мн. -ы, -аў, м. Вуздэчка без адначасова, у адно цэлае, a таксама раздзел (суверэннае) існаванне i аб'ядналіся з мэтай
цугляў для прывязвання каня.
тзорыі музыкі, прысвечаны вывучэнню такіх каардынацыі асобных пытанняў (знешнепаКАНТАР2, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Род спалучэнняў. Q прым. кжшралунктны, -ая, -ае / літычных i ваенных) у сваёй дзейнасці; адпабязмена.
кантралунктычны, -ая, -ае.
ведная форма дзяржаўнага ўпарадкавання. ||
КАНТАР3, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Пеўчы хору
КАНТРАСГ, -у, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Рэ- прым. йшфедэратыўны, -ая, -ае.
ў каталіцкай царкве. 2. Галоўны спявак у зка выражаная процілегласць. || прым. канКАНФЕРАНС, -у, мн. -ы, -аў, м. Эстрадны
сінагозе. 3. Настаўнік i дырыжор хору, a та- трастны, -ая, -ае.
жанр — выступленне на сцэне, звязанае з
ксама арганіст у пратэстанцкай царкве.
КАНТРАСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; аб'яўленнем i каменціраваннем нумароў праКАНТАТА, -ы, ДМ -таце, мн. -ы, -тат, ж. -туй; незак. Быць кантрастным каму-, ірамы, a таксама тэкст такога выступлення.
1. Буйны музычны твор урачыстага або чаму-н.; складаць кантраст з кім-, чым-н.
КАНФЕРАНСЬЁ, нескл., м. Артыст, які
лірыка-эпічнага зместу для салістаў i аркеКАНТРАСТНЫ, -ая, -ае. 1. гл. кантраст. 2. аб'яўляе нумары праірамы на эстрадным
стра, блізкі да араторыі. 2. Верш на міфа- Які складае кантраст, зусім супрацьлеглы. прадстаўленні, канцэрце i займае гледачоў у
лагічную тэму, які складаецца з некалькіх ча- Кантрастныя з'явы. Кантрастныя колеры. перапынках
паміж нумарамі.
||
стакда якой-н. урачыстасці (спец.)- II прым. наз. шштрастшісць, -і, ж.
КАНФЕРЗНЦ-ЗАЛА, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж.
кднтатны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАНТРАЦЭПТЫВЫ, -аў (спец.)., Проціза- Зала для ўрачыстых пасяджэнняў, канферэнКАНТОВЫ, -ая, -ае. Які мае канты, з кан- чаткавыя сродкі. || прым. кантрацэптыўны, -ая, цый.
тамі (у 1 знач.)- К. слуп.
КАНФЕР^НЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж.
-ае. Кантрацэптыўныя сродкі.
KAHTÓH, -а, мн. -ы, -аў, м. АдміністраКАНТРОЛЬ, -ю, м. 1. Праверка, a таксама Сход, нарада прадстаўнікоў якіх-н. дзяржаў,
цыйна-тэрытарыяльная адзінка ў некаторых назіранне з мэтай праверкі. К. за якасцю пра- арганізадый. Міжнародная к. Навуковая к.
краінах. || прым. кшгпшальны, -ая, -ае.
дукцыі. Грамадскі к. Дзяржаўны к. (сістэма КАНФЁСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. (кніжн.).
KAHTÓPA, -ы, мн. -ы, -тор, ж. Агульная дзяржаўных органаў праверкі). 2. зб. Асобы, Toe, што i веравызнанне. || прым. кянназва адміністрацыйна-канцылярскіх аддзелаў якія займаюцца кантролем, кантралёры. На фесіяшльны, -ая, -ае.
прадпрыемстваў, a таксама самастойных уста- маршруце працуе к. || прым. шйпрольны, -ая, КАНФЕЦІ, нескл., н. Рознакаляровыя паноў, пераважна гаспадарчага, фінансавага ха- -ае. К. пост. Кантрольная работа.
пяровыя кружочкі, якімі абсыпаюць адзін
рактару. Паштовая к. К. завода. || прым. ка- КАНТРЫБЎЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. аднаго на карнавалах, маскарадах i пад.
іггорскі, -ая, -ае. Канторскія кнігі.
(спец.)- Пладяжы, якія накладаюцца дзяржаКАНФІГУРАЦЫЯ, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж.
KAHTÓPKA, -i, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. вай-пераможцай на пераможаную дзяржаву. || (спец.)- Знешнія абрысы, формы чаго-н., a
таксама ўзаемнае размяшчэнне прадметаў або
1. Высокі пісьмовы стол з нахіленай дошкай, прым. кшпрыбуцыйны, -ая, -ае.
за якім працуюць, стоячы або седзячы на выКАНТЎЗІЦЬ, -тужу, -тузіш, -тузіць; -ту- ix частак у выглядзе якой-н. фігуры. К.
сокай табурэтцы. 2. Невялікае памяшканне жаны; зак.у каго-што. Нанесці кантузію марскіх берагоў. К. зорак. || прым. кжнфігурацыйны, -ая, -ае.
для майстра, кіраўніка цэха i пад.
каму-, чаму-н. К. у галаву.
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КАНФІДЭНЦЫЙЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Канцэнтраваныя кармы. К. раствор. || наз. кжяСакрэтны, даверны. Канфідэнцыяльная раз- цэнтравжнасць, -і, ж.
мова. Паведаміць канфідэнцыяльна (прысл.). || КАНЦЭНТРАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
наз. кінфідэнцыяльнасць, -і, ж.
-руецца; незак. Збірацца, групавацца ў якім-н.
КАНФІРМАЦЫЯ, -і, ж. 1. У католікаў: адным месцы. || зак. сшшцэвтравацца,
КАНЦЭРЦІНА2, нескл., н. (спец.). Музытаінства мірапамазання дзіцяці 7—12 гадоў, -руецца. || наз. кжнцэнтржцьш, -і, ж.
чны
твор тыпу канцэрта (у 2 знач.), які
якое робіцца епіскапам i якое далучае яго да
КАНЦЭНТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
царквы. 2. У пратэстантаў: абрад прыняцця ў -руй; -раваны; незак. 1. каго-што. Збіраць, адрозніваецца ад алошняга меншай складаначлены царквы юнакоў i дзяўчат 14—16 гадоў, групаваць у адным месцы. К. вытворчасць. К. сцю i меншымі памерамі.
КАНЦ^СІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. 1. Дагавор
a таксама час ix падрыхтоўкі да такога абраду. войскі. К. увагу (перан.). 2. што. Згушчаць,
|| прым. шшфірмацынны, -ая, -ае.
насычаць (спец.). К. раствор. 3. што. Toe, на здачу дзяржавай у эксплуатацыю прываКАНФІСКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; што i абагачаць (у 2 знач.; спец.). К. руду. \\ тным прадпрымальнікам або іншаземным
-каваны; зак. i незак., што. Забраць (забіраць) зак. сійшцэнтравяць, -рую, -руеш, -руе; -руй; фірмам прамысловых гтрадпрыемстваў, прына карысць дзяржавы пастановай дзяржаўнай -раваны (да 1 знач.). \\наз. канцэнтрацыя, -і, родных багаццяў або іншых гаспадарчых аб'еулады. К. маёмасць. || наз. шшфіскацыя, -і, ж. ж. || прым. канцэшрацыйны, -ая, -ае (да 2 i 3 ктаў. Міжнародныя канцэсіі. К. на будаўніцтва
чыгункі. 2. Само прадпрыемства, арганізаваК. панскіх маёнткаў.
знач.).
нае на аснове такога дагавору. || прым. канКАНФЛІКТ, -у, М -кце, мн. -ы, -аў, м.
КАНЦЭНТРАТ, -у, Л/-раце, мн. -ы, -аў, м. цэсіійны, -ая, -ае.
Сутыкненне, сур'ёзнае разыходжанне, спрэ1. Гатовы сухі прадукт, спецыяльна апрацаКАНЦЭСІЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Улачка. Сямейны к. Узброены к. || прым. ваны для хуткага прыгатавання. К. кашы. К.
канцэсіі. || прым. кшцэсіянерскі, -ая,
ківфліктны, -ая, -ае. Канфліктная камісія (па квасу. 2. Корм высокай пажыўнасці для жы- дальнік
-ае.
разбору канфліктаў).
вёлы (мука, вотруб'е, макуха, зерне). 3. КанКАНЧАТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. ЗменКАНФЛІКТАВАЦЬ, -ТУЮ, -туеш, -туе; цэнтраваная руда (спец.). || прым. кжяцэн- ная частка слова, якая паказвае на
-туй; незак., з кім (разм.). . Уступаць у тратны, -ая, -ае.
сінтаксічную сувязь з іншымі словамі; флеканфлікт, канфлікты. К. з адміністрацыяй.
КАНЦЭНТРАЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. ксія. Склонавы к.
КАНФОРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. канцэнтраваіхь. 2. кжнцэнтрацыйны лагер — у
КАНЧАТКОВЫ, -ая, -ае. 1. Які не будзе
1. Надстаўка на самаварнай трубс для чай- некаторых краінах з рэакцыйнымі рэжымамі: больш пераглядацца, змяняцца; беспавароніка. 2. Кружок, які закрывае адтуліну на ку- месца зняволення i фізічнага знішчэння па- тны. К. вынік. Рашэнне суда — канчатковае.
хоннай пліце, a таксама сама адтуліна. || прым. літычных праціўнікаў, іншадумцаў, прад- 2. Які з'яўляецца завяршэннем або ажыццяўкжнфорачны, -ая, -ае.
стаўнікоў нацыянальнасцей, якія праследу- леннем чаго-н.; даведзены да канца. КанчаКАНФРАНТАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). юцца, i пад. [першапач. лагер для ваеннала- тковая мэта.
Проціпастаўленне, супрацьборства. Паліты- лонных].
КАНЧАЦЦА, -ЦЬ гл. кончыцца, -ць.
КАНЦЭНТРАЦЫЯ, -І, Ж. 1. гл. канцэнчная к. || прым. канфраятацыйны, -ая, -ае.
КАНЧЎК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Раментраваць,
-цца.
2.
Ступень
насычанасці,
гушКАНФЎЗ, -у, м. (разм.)- Стан няёмкасці,
ны бізун.
чыні
чаго-н.
(спец.)Раствор
моцнай
канцэнзбянтэжанасці; няёмкае, часам смешнае стаКАНЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Глыбокая вузновішча. Вось такі к. здарыўся. || прым. кж- трацыі.
кая даліна з вельмі крутымі берагамі, размывфузны, -ая, -ае. К. выпадак.
КАНЦЭНТРЬІЧНЫ, -ая, -ае (спец). Які тая ракой. || прым. шшьённы, -ая, -ае.
2
КАНФЎЗІЦЦА, -фужуся, -фузішся, -фу- мае агульны цэнтр; проціл. эксцэнтрычны .
КАНЬКАБЕЖАЦ, -жца, мн. -жцы, -жцаў,
зіцца; незак. (разм.). Адчуваць няёмкасць; са- Канцэнтрынныя акружнасці. || наз. йшцэн-м. Той, хто займаецца канькабежным спорромецца, бянтэжыцца. К. на людзях. \\ зак. трычнасць, -і, ж.
там. || ж. кшькабежкя, -і, ДМ -жцы, мн. -і,
скшфузіцця, -фужуся, -фузішся, -фузііша.
КАНЦЭПТУАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. -жак.
КАНФЎЗПДЬ, -фужу, -фузіш, -фузіць; не- гл. канцэпцыя. 2. Які мае сур'ёзную самаКАНЬКАБЁЖНЫ, -ая, -ае. Які мае аднозак., каго (што) Сразм.). Прыводзіць у кан- стойную канцэпцыю. Гэта навуковая праца сіны да катання на каньках. К. спорт.
фуз. || зак. сканфузіць, -фужу, -фузіш, -фу- глыбока канцэптуальная. \\ наз. кштэКАНЬКАЛА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е,
зіць; -фужаны.
туальнісць, -і, ж.
Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў (разм.). Той, хто
КАНЦдПЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. канькае, дакучае просьбамі; папрашайка.
КАНФЎЗЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Які лёгка
канфузіцца, бянтэжыцца; сарамлівы. || наз. (кніжн.). 1. Сістэма поглядаў, тое ці іншае
КАНЬКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
разуменне з'яў, працэсаў. 2. Агульная задума, Назойліва прасіць аб чым-н., скардзячыся на
ышфузлівасць, -і, ж.
КАНФЎЗНЫ, -ая, -ае. 1. гл. канфуз. 2. галоўная ідэя якога-н. твора, навуковай што-н. || наз. жанымнне, -я, н.
Здольны прывесці ў канфуз, які ставіць у ня- працы i пад. || прым. шшцэіггуалыш, -ая, -ае.
КАНЬКІ, -оў, адз. -нёк, -нька, м. 1. Вузкія
КАНЦЭРАГЁН, -у, м. (спец.). Хімічнае рэ- сталёвыя палазкі, якія прымацоўваюцца да
ёмкае становішча, кампраметуе. Канфузныя
чыва, якое садзейнічае ўзнікненню злаяка- абутку для катання на лёдзе. Фігурныя к. 2.
паводзіны. || наз. кднфузнасць, -і, ж.
КАНЦАВЬІ, -ая, -óe. Які знаходзіцца на снай пухліны. || прым. шшцэрагешш, -ая, -ае. Від спорту — катанне на такіх палазках
Канцэрагенныя рэчывы.
канцы. Канцавая станцыя.
(разм.). Мой любімы cnopm — к. || прым. клКАНЦ^РН, -а, мн. -ы, -аў, м. Адна з форм ньковы, -ая, -ае.
КАНЦЛАГЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне: канцэнтрацыйны лагер. || прым. канцлагер- аб'ядналня розных прадпрыемстваў з высокім
КАНЬЙК, -у, мн. -'i, -оў, м. Моцны алкаузроўнем канцэнтрацыі i цэнтралізацыі гольны налітак з вінаграднага спірту. || прым.
ны, -ая, -ае.
каліталаў
i
вытворчасці.
КАНЦЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прэм'ер-мішшьячны, -ая, -ае.
КАНЦ^РТ, -a, М -рце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ністр у некаторых краінах, a таксама вышэйKAH1ÓK, -а, мн. -'i, -оў, м. Тос, што i каня.
Публічнае
выкананне
музычных
i
іншых
твошы грамадзянскі чын у царскай Расіі. || прым.
КАН'ЮНКТЎРА, -ы, ж. (кніжн.). Становіраў.
Эстрадны
к.
Даць
к.
(пра
выканаўцу).
2.
йшцлерскі, -ая, -ае.
шча, абставіны, што склаліся ў якой-н. галіне
Музычны
твор
для
аднаго
інструмента
ў
суКАНЦОЎКА, -і, ДМ -цоўцы, мн. -і, -цовак,
ірамадскага жыцця. Міжнародная к. Палітыж. (спсц.)- 1. Графічнае ўпрыгожанне ў ка- праваджэнні аркестра. К. для фартэп 'яна з ар- чная к. || прым. шш'юшптрны, -ая, -ае.
кестрам.
\\
прым.
канцэртны,
-ая,
-ае.
Канцэрнцы кнігі, раздзела. 2. Заключная частка літаКАН'ЮНКТЎРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м
тная зала.
ратурнага ці музычнага твора.
(разм.). Беспрынцыповы чалавек, які змяняе
КАНЦЭРТАВАЦЬ,
-тую,
-туеш,
-туе;
-туй;
КАНЦЫЛЙРШЧЫНА, -ы, ж. (разм. несвае паводзіны ў залежнасці ад той ці іншай
адабр.). Неапраўданы, празмерны фармалізм незак. (спец.). Выступаць у канцэртах, даваць кан'юнктуры, ад абставін. || ж. кан'юнканцэрты.
у вядзенні спраў.
ктурппыці, -ы, мн. -ы, -шчыц.
КАНЦЭРТАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
КАНЦЫЛЯРЬІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў,
КАН'ЮНКТЬІВА, -ы, ж. (спец.^. Вонкавая
м. (уст.). Служачы канцылярыі. || ж. канцы- Артыст, які дае канцэрт (у 1 знач.). || ж. кш- абалонка вока. || прым. кш'юнжтывалыіы, -ая,
цэртантмл, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
-ае.
лярыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
КАНЦЭРТМАЙСТАР, -тра, мн. -тры,
КАН'ЮНКТЫВІТ, -у, Л/-віце, м. ЗапаленКАНЦЫЛЙРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Ад-траў, м. 1. Музыкант, які ўзначальвае адну не слізістай абалонкі вока, што пакрывае ўнудзел установы, заняты справаводствам, a таксама памяшканне гэтага аддзела. 0 Нябесшя са струнных груп аркестра. 2. Саліст сімфа- траную паверхню i пярэднюю частку вочнага
кшцылярыя (разм. жарт.) — пра сілы, якія нічнага або опернага аркестра. 3. Піяніст- яблыка.
КАНІОШНЯ, -і, мн. -і, -шань # -шняў, ж.
бьгццам бы кіруюць надвор'ем. || прым. кян- акампаніятар, які развучвае партыі са спеваХлеў для коней. || прым. канюпшевы, -ая, -ае.
цылярскі, -ая, -ае. К. стыль (невыразны, са камі. || прым. кшіцэртмайстарскі, -ая, -ае.
1
КАНЦЭРЦІНА , -ы, мн. -ы, -цін, ж.
КАНЮШЬІНА^ -ы, ж. Кармавая травясловамі, характэрнымі для дзелавых папер).
Музычны інсірумент, які мае выгляд шасці- ністая расліна сямейства бабовых з трайчаКАНЦЭНТРАВАНЫ, -ая, -ае. Які вызнастым лісцем i шарападобнымі кветкамі. ||
чаецца высокай канцэнтрацыяй (у 2 знач.). граннага гармоніка. Іграць на канцэрціне.

КАН—КАН

276
што-н. з зямлі. К. бульбу. || зак. выждпаць, (перан.: спрачацца з-за чаго-н., адстойваць
-аю, -аеш, -ае; -аны (да 2 i 3 знач.)-1 аднакр. сваю думку). || прым. капейны, -ая, -ае.
жалнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуш»;
КАПЁР, -пра, мн. -пры, -проў, м. (спец.).
-н'і (да 1 знач.) / кшшіуць, -ну, -неш, -не; Збудаванне над шахтным ствалом для ўста-нём, -пеняце, -нуць; -ні (да 1 знач.; разм.). II наўлення пад'ёмніка. || прым. цшровы, -ая,
прым. кднюшынны, -ая, -ае / кжнюшынавы, наз. кдшшне, -я, н. i жопка, -і, ДМ -пцы, ж. \\ -ае.
-ая, -ае.
прым. жяпалыш, -ая, -ае (спец.)КАГПІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1. ЧаКЛНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Птушка сямейства
КАПАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). 1. Той, лавек, які знімае копіі з дакументаў, руястрабіных, якая жыве на балотах, сьфых лу- хто займаецца капаннем зямлі; землякоп. 2. капісаў (уст.). Працаваць капіістам. 2. Магах, крык якой нагадвае слова «піць»; кнігаў- Прылада для капання зямлі, выкопвання ка- стак, які капіруе карціны.
ка. Плачуць кані над балотам, просяць піць.
раняплодаў i пад. || прым. капжцкі, -ая, -ае.
КАЛІЛЙР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
Енныць, як к. на дождж.
КАПЁЕЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. калейка. 2. Трубачка з вельмі вузкім унутраным каналам.
КАНЯВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Які каштуе танна, нядорага. Капеечная цацка. 2. Самы тонкі крывяносны сасуд. || прым. КАСпецыяліст па конегадоўлі.
3. перан. Залішне дробязны, скупы. Капеечная пілярны, -ая, -ае. К. ціск. К. сасуд.
КАНЙКА, -і, ДМ -няды, Т -ай (-аю), ж. натура. || наз. шшеечшсць, -і, ж.
КАШЛЙРНАСЦЬ, -і, ж. (спец). Уласці(разм.). Пра слабага заезджанага каня.
КАП£Ж, капяжу / капяжа, м. 1. капяжу. васць вадкасцей паднімацца або апускацца па
КАП... Першая частка складаных слоў са Падзенне капель талага снегу са стрэх, дрэў, капілярах.
знач.: 1) капіталістычны, напр. капкраіны a таксама самі гэтыя каіші. Сярод дня пачаўся
КАГЙРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
(разм.); 2) капітальны, напр. капбудаўніцтва, к. 2. капяжа, мн. капяжы, -оў, м. Ніжні край
кашраваны; незак. 1. што. Знімаць, рабіць
капрамонт.
страхі, даху, які выдаецца над сцяной. || прым. копію з чаго-н. К. дакумент. 2. каго-што.
КАПА, -ы, мн. -ы, кап, ж. Узооыстае кяпежны, -ая, -ае.
Падрабляць чые-н. рухі, міміку, слепа пеі>айпікейнае пакрывала на ложак. || прым. кашшы,
КАПЁЙКА, -і, ДМ -пейцы, мн. -і, -песк, маць што-н. К. артыста. || зак. склшраваць,
-ая, -ае.
ж. Дробная манета, адна сотая рубля. РассыКАПА1, -ы, мн. копы i (з ліч. 2, 3, 4) капы, паць капейкі. Без капейкі (без якіх-н. сродкаў -рую, -руеш, -руе; -руй^ -піраваны. Ц^ наз.
коп, ж. Сена, снапы, складзеныя конусам. існавання). Да (апошняй) капейкі (без астатку кжшравшше, -я, н. i кашроўжя, -і, ДМ -роўцы,
Атава ў копах. К. валасоў (перан.: пра густыя патраціць, заплаціць, атрымаць i пад.). К. ў ж. (да 1 знач.)- || прым. шшіршлыш, -ая, -ае
пьпнныя валасы). || памянш. копкж, -і, ДМ капейку (пры падліку грошай: абсалютна да- (да 1 знач.) / капіровачны, -ая, -ае (да 1
знач.). Капіравальны апарат. Капіровачныя ра-пцы, мн. -і% -пак, ж.
кладна, колькі патрабуецца). Жывая к. (пра
КАЛА2, -ы, мн. копы / (з ліч. 2, 3, 4) капы, ўсё, што дае даход). Hi капейкі (за душой) боты.
КАІПРОЎІПЧЫК, -а, мн. -і, -аў% м.
коп, ж. Даўнейшая адзінка лічэння: шэсць- (зусім няма грошай). || памянш. ыпеечка, -і,
Спецыяліст па капіраванню. || ж. кяпіроўшдзесят штук чаго-н. К. снапоў.
ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. Абысціы ў капеечку
КАПАКЛАД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. (дорага каштаваць). || прым. капеечны, -ая, чыці, -ы, мн. -ы, -шчыц.
КАШТАЛ, -у, м. 1. Вартасць, якая ў выСельскагаспадарчая машына для збору сена -ае. Капеечная манета.
ніку выкарыстання наёмнай рабочай сілы
або саломы i складання яе ў копы.
КАПЕЛЬДЬІНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. ТэаКАПАЛ, -у, м. (спец.). Цвёрдая выкапнёвая тральны служачы, які правярае білеты i пака- прыносіць прыбавачную вартасць. Прамысмала расліннага паходжання, лепшыя га- звае гледачам месцы ў зале. || ж. кяпелвдыне- словы к. Фінансавы к. Пераменны к. Пастаянтункі якой ідуць на прыгатаванне лакаў, a ркж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.). || прым. ны к. 2. звычайна мн. Грошы, вялікая сума
грошай (разм.). Купіў бы, ды капіталаў не хагоршыя — лінолеуму. || прым. кяпалжвы, -ая,
капельдынерскі, -ая, -ае.
пае. 0 Мёртвы кшггал — каштоўнасці, маё-ае.
КАПЕЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж. масць, якія не прыносяць даходу.
КАПАЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
займаецца капаннем, копкай чаго-н. | ж. 1. Маленькая капля. Капелькі расы. Выпіць da КАШТАЛАЎКЛАДАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н.
капелькі (усё бсз астатку). 2. адз., перан., чаго. (спец.). Затраты на стварэнне новых, рэканшшальшцж, -ы, мн. -ы, -ніц.
КАПАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Дзіцячы, a та- Самая малая колькасць чаго-н. (разм.). Усло- струкцыю i расшьфэнне дзеючых асноўных
фондаў.
ксама жаночы вязаны галаўны ўбор з завяз- іку засталася к. малака.
КАПЕЛЬКУ, прысл. Зусім мала, чуць-чуць.
КАШТАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
камі пад падбародкам. || прым. кашфны, -ая,
Пачакай к.
-зуй; -заваны; зак. i незак., што (спец.). Пе-ае.
КАПЕЛЬМАЙСГАР, -а, мн. -ы, ; аў, м. ратварыць (-твараць) прыбавачную вартасць у
КАПАТАЖ, -у, м. (спец.). Від аварыі, пры
якой самалёт перакульваецца цераз насавую Toe, што i дырыжор. || прым. шшельмжйстір- капітал (у 1 знач.)- || наз. шшіталізацыя, -і, ж.
КАШТАЛІЗМ, -у, м. Змяніўшая сабой фечастку пры пасадцы або ўзлёце. || прым. кя- скі, -ая, -ае.
КАПЕЛЬНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. адалізм ірамадска-эканамічная фармацыя,
патажны, -ая, -ае.
КАПАТЛІВЫ, -ая, -ае (разм.) Марудлівы, Прыбор, які падае вадкасць каплямі (лякар- пры якой асноўныя сродкі вытворчасці з'яўства ў вену, ваду ў расліны i пад.). 2. Бутэле- ляюцца
прыватнай
уласнасцю
класа
непаваротлівы. || наз. шштлівасць, -і, ж.
КАПАЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шш>; не- чка з жалабком для налівання лякарства ка- каліталіста^. Эпоха капіталізму. \\ прым.
плямі. 3. Toe, што i піпетка.
каштжлістычны, -ая, -ае.
зак. (разм.). Капаць часта i буйнымі каплямі.
КАПЕЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). У выглядзе
КАШТАЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
КАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
У капіталістычным грамадстве: уласнік
1. у чым. Рыцца, капаючы. К. ў градках. К. ў капель. Капельнае ўвядзенне лякарства.
КАПЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыватна- капіталу, сродкаў вытворчасці, які выкарыпяску. К. ў газетах (шукаць што-н., перахладваючы, перабіраючы). 2. перан., у чым. ўласніцкае судна, якое займалася (да сярэ- стоўвае наёмную працу. 2. Багаты, разбагаЗалішне старанна, карпатліва разбірацца ў дзіны 19 ст.) з ведама свайго ўрада захопам целы чалавек (разм. жарт.). || ж. капіталіспйі,
чым-н. К. ў душы. 3. з чым i без дап. Ма- гацдлёвых суднаў праціўніка i нейтральных -і, ДМ -стцы, мн. -і, -так (да 2 знач.). || прым.
рудзіць, павольна рабіць якую-н. справу. К. з краін, што перавозілі кантрабандныя грузы кжпіталістіпны, -ая, -ае (да 1 знач).
КАШТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Грунтоўны, асперакладваннем кніг. 4. (7 i 2 ас. не ўжыв). для ваюючай краіны. 2. Уладальнік такога
ноўны, карэнны, вельмі важны. Капітальнае
Паддавацца капанню. Пасля дажджу зямля судна.
КАПЕРС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Паўднёвая даследаванне. O Кшгітілыіае буддўніцгва —
лягчэй капаецца. || зак. зактпіццж, -аюся,
-аешся, -аецца (да 3 знач.). || наз. кашшне, -я, паўхмызняковая расліна, якая сцелецца па узвядзенне новых прадпрыемстваў, жылля i
зямлі. 2. мн. Пупышкі гэтай расліны, якія ў пад. КапітальнАя сцяш — асноўная сцяна,
н.
КАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. \. {1 i 2 ас. марынаваным выглядзе ўжываюцца як гтры- якая служыць апорай для даху. Каігітялыш
не ўжыв.). Падаць каплямі. Днём капала са права. || прым. жжперсавы, -ая, -ае. Сямейства рамонт — поўны рамонт (усяго будынка з заменай усіх зношаных частак). Каштальныя
стрэх (безас). 2. што. Наліваць, разліваць каперсавых (наз.).
КАПЁЦ, -пца, мн. -пцы, -пцоў, м. 1. Ме- ўкладішгі (спец.) — тое, што i капіталаўклакаплі чаго-н. на што-н. К. лякарства ў шклянку. 3. перан., на каго. Нагаворваць, тайна па- сца для захавання на зіму агародніны. К. данне. || наз. капггальнясць, -і, ж.
КАПГГАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Афіцэрскае
ведамляць (разм.). || зак. накяпаць, -аю; -аеш, бульбы. 2. Насып са слупам як межавы знак.
-ае; -аны (да 2 i 3 знач.). || аднакр. жапнуць, На мяжы лесу з полем стаялі капцы. 3. На-званне, або чын, a таксама асоба, якая мае
-ну, -неш, -не;-ні.
сып, курган. 4. звычайна мн. Пагібель, канец гэта званне. К. медыцынскай службы. К.-лейКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак., (разм.). Tym яму i к. || прым. шшцовы, -ая, -ае тэнант. К. 3-га рангу. 2. Камацдзір судна. К.
што. 1. Размякчаць, рыхліць верхні слой (да 1, 2 i 3 знач.).
далёкага плавання. 3. Кіраўнік спартыўнай каглебы, аддзяляючы i падымаючы (лапатай,
КАП'Ё, -я, мн. коп'і / (з ліч. 2, 3, 4) капі, манды. К. валейбальнай каманды. || прым. кяматыкай i пад.). К. агарод. 2. Выкідваючы, коп'яў, н. Даўнейшая колючая або кідальная пгпшскі, -ая, -ае. К. мосцік.
выбіраючы зямлю, рабіць паглыбленне. К. зброя ў форме доўгага дрэўка з вострым меКАПГГУЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
яму (таксама перан.: рыхтаваць пагібель, тва- талічным
наканечнікам.
Кіданне кап'я -люй; зак. i незак. Здацца (здавацца), згадзіўрыць зло каму-н.). 3. Выкопваць, даставаць (спартыўнае практыкаванне). Ламаць копЧ
шыся на капітуляцыю, адмовіўшыся ад ба-
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рацьбы. Безагаворачная к. К. перад цяжкасцямі (перан.: прызнаць (прызнаваць) сваё
бяссілле, слабасць).
КАШТУЛЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
Той, хто капітулюе, адмаўляецца ад ранейшай
пазіцыі. || прым. шшпулянцн, -ая, -ае.
КАШТУЛЙЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1.
Спыненне ваенных дзеянняў i здача пераможцу на прадыктаваных ім умовах. Безагаворачная к. 2. перан. Адказ ад прадаўжэння барацьбы, ад прынцыповай абароны сваіх поглядаў.
КАПГГЗЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. (спец.).
Верхняя частка калоны, слупа або пілястры. ||
прым. каштэльны, -ая, -ае.
КАгаШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Язычніцкі
храм, культавае збудаванне. 2. перан., наго.
Асяродак чаго-н., што адштурхоўвае, выклікае агіду. К. ўбоства, нуды i бруду.
КАПЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Невялікі
царкоўны або касцельны будынак з абразамі
без алтара; малеяьня. || гшмяцш. каплічжа, -і,
ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. \\ прым. каплічны,
-ая, -ае.
КАПЛЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Пакладаны
певень, якога адкормліваюць на мяса. || прым.
кашгганы, -ая, -ае.
КАПЛЯ, -і, мн. -і, -пель, ж. 1. Маленькая
акруглая часцінка якой-н. вадкасці; кропля.
К. вады. Каплі дажджу. Да (апошняй) каплі
(таксама перан.: усё без астатку выпіць, расходаваць, аддаць i пад.). Да апошняй каплі
крыві (перан.: ахвяруючы жыццём, змагацца,
біцца, абараняцца; высок.). К. за капляй (таксама перан.: паступова, патрошку). К. ў моры
(перан.: вельмі нязначная колькасць у параўнанні з чым-н. вялікім). Hi каплі ў pom не
браць (зусім не піць алкагольных напіткаў).
Як дзве каплі вады (абсалютна, поўнасцю падобен, супадае). 2. мн. Разведзенае на чым-н.
лякарства, якое прымаецца па пэўнай колькасці такіх часцінак. Вочныя каплі. К. ў нос. 3.
адз., перан., чаго. Самая нязначная колькасць
чаго-н. (разм). Малака ў бляшанцы к. Hi каплі
(ніколькі, ані). || прым. кяпельны, -ая, -ае (да
1 i 2 знач.).
КАіШУЦЬ гл. капаць.
КАПНЎЦЬ, -ну, - н е ш , - н е ; -нём, -няце,
-нуць; -ні; зак. 1. гл. капаць. 2. перан. Унікнуць у што-н. Толькі капні — знойдзеш недаробкі i хібы кнігі.
КАПОТ1, -a, М -іюце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). Адкідная накрыўка розных механізмаў К. аўтамабіля. || прым. калотны, -ая,
-ае.
КАПОТ2, -а, М -ітоце, мн. -ы, -аў, м. (уст.)Жаночае плацце свабоднага пакрою; род халата.
КАПРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Воінскае званне малодшага камандзіра ў арміях некаторых
краін i ў рускай арміі з 17 да пачатку 19 ст., a
таксама асоба, якая мае гэта званне. || прым.
капральскі, -ая, -ае.
КОПРОВЫ гл. капёр.
КАПРОН, -у, м. Штучнае валахно высокай
трываласці, a таксама тканіна з гэтага валакна. Панчохі з капрону. || прым. калронавы,
-ая, -ае.
КАПРЬІЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Беспадстаўнае, але настойлівае жаданне, патрабаванне
чаго-н., недарэчная задума, дзівацгва. He
трэба патураць дзіцячым капрызам. 2. перан.,
чаго. Што-н. нечаканае, выпадковае ў той ці
іншай сферы жыцця. К. моды. К. прыроды. ||
прым. кшірызны, -ая, -ае. Капрызнае надвор 'e.
КАПРЫЗА, -ы, ДМ -у, Т ; ам, м.; ДМ -е, Т
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -рыз / -аў (разм.).
Капрызны чалавек, капрызнае дзіця.
КАПРЬІЗЕЦЬ, -рыжу, -рызіш, -рызіць; незак. Паводзіць сябе капрызна, быць капры-

зным. || зак. пакдпрызіць, -рыжу, -рызіш,
-рызіць.
КАПРЬІЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Капрызны чалавек, дзідя. || ж. кАпрызшца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
КАПРЬІЗНРІАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Toe, што i капрызіць.
КАПРЫЗЎЛЯ, -і, ДМ -ю, Т -ем, м.\ ДМ -і,
Т -яй (-яю), ж., мн. -і, -зуль (разм.). Капрызнае дзіця.
КАПРЬкЧЫО, нескл., н. (спец.). Віртуозны
музычны твор, які вызначаецца жывасцю, нечаканымі i арыгінальнымі пераходамі, нечаканым эфектам.
КАПСУЛА, -ы, мн. -ы, -сул, ж. 1. Абалонка з жэлаціну, крухмалу або іншага рэчыва
для вадкіх ці парашкападобных лякарстваў.
Валідол у капсулах. 2. Назва злучальнай абалонкі ў розных органаў або ix частак (спец.).
3. Герметычна закрытае ёмішча. К. касмічнага
лятальнага апарата. || прым. капсулыш, -ая,
-ае.
КАПСУЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. У патронах,
снарадах: каўпачок з выбуховым рэчывам,
якое загараецца ад удару. || прым. жапсульны,
-ая, -ае.
КАПТАН, КАПТАННЫ гл. кафтан.
КАПТЎР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Дзіцячы або
жаночы вязаны галаўны ўбор, які завязваецца
пад падбародкам; капар2. 2. Пярэдняя частка
печы, што ўзвышаецца над чалеснікамі. Kom
узабраўся на к. || прым. кжптурны, -ая, -ае.
КАПТЭНАРМУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Службовая асоба ў арміі, у абавязкі якой уваходзіла
захаванне
i
выдача
маёмасці,
абмундзіравання, харчу.
КАПЎСНІК, -у i -a, м. 1. -у, зб. Калуснае
лісце. 2. -а, мн. -і, -аў, перан. Вечарынка ў акцёраў, студэнтаў i інш. з самадзейнымі нумарамі жартаўліва-парадыйнага характару. Студэнцкі к.
КАПЎСНІЦА* -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Белы
матылёк, вусень якога есць капусту.
КАПЎСНІШЧА, -а, мн. -ы, -нішч i -аў, н.
Поле, з якога сабрана капуста.
КАПЎСТА, -ы, ДМ -сце, ж. Агародная расліна, лісце якой звіваецца ў качаны, a таксама самі качаны. Цвятная к. (асобы від капусты, суквецце якой ідзс ў ежу). Міска гарачай капусты (вараная страва з крышанага качана гэтай расліны). O Марскжя кжпустж —
марскія водарасці, якія ўжываюцца як ежа i
як лячэбны сродак. || прым. капусны, -ая, -ае.
КАІТЎТ, нескл., м., у знач. вык., каму-чаму
(разм.). Канец, гібель. К. прыйшоў усяму
ліхому.
КАГГЎХА, -і, ДМ -пусе, мн. -і, -пух, ж.
(разм.). Жанчына, якая ўсё робіць марудна,
вяла.
КАПУЦЬІН 1 , -а, мн. -ы, -аў, м. Манах
рымска-каталіцкага францысканскага ордэна,
які носіць плачш з капюшонам. || ж. шпуцынкі, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. капуцынскі, -ая, -ае.
КАПУЦЬкН2, -a t мн. -ы, -аў, м. Род амерыканскіх малпаў з шырокімі насамі i доўгімі
валасамі на галаве ў выглядзе капюшона.
КАПЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Toe,
што i каптэнармус. || прым. шшцёрсій, -ая, -ае.
КАПЦЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
(разм.). Склад маёмасці ў вайсковай часці, a
таксама на будоўлі, у цэху, гаражы.
КОПЦОВЫ гл. капец.
КАПІЦОР, КАПІДбРНЫ гл. кіпцюр.
КАПЧЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
ж. (разм.). Дробная вэнджаная рыба. || прым.
кяпчутжчны, -ая, -ае.
КАІШІЎК, -а, мн. -'i, -оў, м. Мяшочак для
тьггуню, які сцягваецца шнурком; кісет.
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Насыпаў махоркі ў к. || прым. йшшучны, -ая,
-ае.
КАПЬІЛ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Кавалак
дрэва ў форме ступні, які выкарыстоўваецца
пры шыцці абутку. 2. Адзін з драўляных брускоў, якія ўстаўляюцца ў палазы i служаць
апорай для кузава саней. 0 Гнуць на свой капыл (разм.) — рабіць па-свойму, не слухаючы
думкі іншых. Усё (усе) tu адзін капыл
(разм.) — аднолькавыя, падобныя (парабіць,
зрабіць, атрымацца).
КАПЬІШІЕ, -я, н., зб. Капылы.
КАПЬІТ, -a, М -пыце, мн. -ы, -оў, м. Рагавое ўтварэнне на канцы ног у некаторых млекакормячых. || памянш. кжпыток, -тка, мн.
-тю, -ткоў, м. || прым. капытны, -ая, -ае.
Атрад капытных (наз.).
КАПЫЦПДІІЛ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ціцца;
незак. Спатыкацца (пра каня). || зак.
скішыціцця, -ціцца.
КАП^ЛА, -ы, -пэл, ж. Вялікая музычная
група выканаўцаў — хор у спалучэнні з аркестрам. Дзяржаўная харавая к.
КАГПОШОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Адкідны
галаўны ўбор, прымацаваны ззаду да каўняра
верхняга адзення. Паліто з капюшонам. 2. У
кобры: верхняя частка тулава, якая пры небяспецы раздзімаецца ў выглядзе дыска
(спец.). || прым. капюшонны, -ая, -ае.
КАПЯЛІОШ, капелюша, мн. капелюшы,
капелюшоў, м. Галаўны мужчынскі ўбор з палямі, жаночы — розных фасонаў. Саламяны
к. || памянш. шшялюшык, -а, мн. -і, -аў, м. ||
прым. шшялюшны, -ая, -ае.
КАПЯЛІОПІНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Майстар па вырабу капелюшоў. || ж. кяпялюшшнд, -ы, мн. -ы, -ніц.
КАПЯНЎЦЬ гл. капаць.
KAPA, -Ы, Ж. Суровае пакаранне за правіннасць. К. за злачынства.
KAPA, -Ы, Ж. 1. Паверхневая частка
ствала, галін i кораня дрэвавых раслін. К. бярозы. 2. чаго або якая. Верхні цвёрды слой на
чым-н. Ледзяная к. Зямная к. К. вялікіх паўшар'яў галаўнога мозга (паверхневы слой галаўнога мозга ў вышэйшьк пазваночных i чалавека). || прым. каравы, -ая, -óe.
КАРАЁАТЫ, -ая, -ае. Няроўны, пагнуты,
скрыўлены. Карабатая дошка. || наз. карябжтасць, -і, ж.
КАРАБАЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цііша;
незак. Рабіцца карабатым, выгінацца, скрыўляцца. Фанера на сонцы карабаціцца. || зак. пайрабаціцца, -ціцца / скарабашціш, -ціцца.
КАРАВАЦІЦЬ, -бачу, -баціш, -баціць; незак. 1. што. Рабіць карабатым. 2. перан., каго
(што). Выклікаць непрыемнае пачуццё. || зак.
па&арабадіць, -бачу, -бадіш, -баідць; -бачаны
(да 1 знач.) i сшрабаціць, -бачу, -баціш,
-бацідь; -бачаны (да 1 знач.).
КАРАБЁЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Даўней:
дробны гандляр, які разносіў па вёсках тавары (мануфактуру, галантэрэю, дробныя
рэчы i інш.).
КАРАБЁЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
Спецыяліст па караблях, па ix праектаванню,
будаўніцгву.
КАРАБЁЛЬ, -бля, мн. -блі, -блёў, м. 1.
Вялікае марское судна. Ваенны к. Акіянскі к.
Вялікаму караблю вялікае плаванне (прыказка).
2. Лятальны апарат. Касмічны к. 0 Спаліць
свае кжраблі (кніжн.) t— рашуча парваць з
мінулым. || памянш. караблік, -а, мн. -і, -аў, м.
(да 1 знач.)- Пускаць папяровыя караблікі. ||
прым. карабелыш, -ая, -ае (да 1 знач.)- К. лес
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(высокі, прамы, прыгодны для караблебудавання).
КАРАБЁЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
Уладальнік карабля; марак (уст.). 2. Toe, што
i караблебудаўнік (разм.).
КАРАБІН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Вінтоўка з
пакарочаным ствалом. 2. Механічная зашчапка, зажым. К. павадка. || прым. кірабшдвы,
-ая, -ае.
КАРАБІНЁР, -а, мн. -ы, -аў, л#. 1. У Заходняй Еўропе i Расіі да сярэдзіны 19 ст.: узброены карабінам салдат-стралок. 2. Жандар
у Італіі. || прым. кярабіверны, -ая, -ае. К. полк.
КАРАБКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. Падымацца, чапляючыся нагамі i рукамі
за што-н. К. на ўзгорак (узбірацца з цяжкасцю). || зак. ускарабжаццд, -аюся, -аешся,
-аецца.
КАРАБЛЕБУДАВАННЕ, -я, н. Будаванне
суднаў, a таксама навука аб ix будаванні. |
прым. кАраблебудаўшчы, -ая, -ае.
КАРАБЛЕБУДАЎНІК, -а, мн. -і, -оў, м.
Спецыяліст па караблебудаванню.
КАРАБЛЕВАДЖЭННЕ, -я, н. Шэраг навуковых дысцыплін, што адносяцца да ваджэння суднаў, a таксама само такое ваджэнне.
Майстэрства караблеваджэння.
КАРАБЛЕКРУШдННЕ, -я, н. Гібель карабля ў моры.
КАРАБОК, -бка, мн. -бкі, -бкоў, м. (разм.).
Невялікая стандартная пушачка для запалак.
К. запалакЛ прым. кярабковы, -ая, -ае.
КАРАВАЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Вясельны
абрадавы пірог круглай формы або вялікая
булка, спечаная для якой-н. урачыстасці,
свята. Частавалі нас караваем. || прым. каравайны, -ая, -ае.
КАРАВАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Група ўючных жывёл, якія перавозяць грузы i людзей
(у пустыні, у стэпе). К. вярблюдаў. 2. Група
гандлёвых суднаў, якія ідуць адно за адным
куды-н. || прым. каршнны, -ая, -ае.
КАРАВЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
Toe, што i каравіцца.
КАРАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -віцца; незак. Станавіцца каравым ад бруду (у 1 знач.);
каравець.
KAPABÓH, -ая, -ае. 3 карымі вачамі.
КАРАВЎЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Вайсковая
ўзброеная варта. Выклікаць к. 2. Абавязкі па
ахове чаго-н. Несці к. Узяць каго-н. пад к. 3. у
знач. выкл. Заклік на дапамогу пры небяспецы (разм.). Каравул! Ратуйце! 0 Узяць на
кіравул — аддаць пашану асобым ружэйным
прыёмам. || прым. каравульны, -ая, -ае (да 1 i
2 знач). К. нанальнік. Змяніць каравульных
(наз.).
КАРАВЫ, -ая, -ае. 1. Каляны ад засохлай
гразі. Каравая ануча. 2. Нягладкі, скрыўлены,
шарахаваты, загрубелы. Каравыя рукі. 3. перан. Няскладны, шарахаваты. Каравыя выразы. || наз. кяршсць, -і, ж.
КАРАВЙК, -у, м. (разм.). Каровін гной.
Каравяком з глінаю абмазваюць ябльші.
КАРАГАЧ, -а / (пра драўніну i зб.) -у, мн.
-ы, -оў, м. Паўднёвае дрэва, від вяза. || прым.
кярагачавы, -ая, -ае.
КАРАГОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Масавая народная гульня — рух людзей па крузе
3 песнямі, танцамі, a таксама людзі, якія сталі
ў круг для ўдзелу ў якой-н. гульні. Вадзіць к.
Стаць у к. || прым. кярагодяы, -ая, -ае.
КАРАЁД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Шкоднік лясоў, дробны жук, які ірызе кару i
драўніну.
КАРАЗІЙНЫ гл. карозія.

КАРАМБОЛЬ, -ю, м. У більярдзе: рыкаКАРАІМЫ, -аў, адз. -ім, -а, м. Народнасць
цюркскай моўнай групы, якая жыве ў асноў- шэтны ўдар у шар шарам, які адскочыў ад
ным у Крыме, a таксама ў Літве. Ц ж. жя- другога шара. Зрабіць к. || прым. жжрамболыш,
раімы, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак. || прым. жд- -ая, -ае.
КАРАМЁЛЬ, -і, мн. -і, -ей i -яў, ж. 1. зб.
ршмскі, -ая, -ае.
Гатунак цвёрдых цукерак, ледзянцовых ці з
КАРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. (разм.) Задняя частка шыі ў жывёлы i чалавека. Браць начынкай. Ледзянцовая к. 2. Палены цукар
(узяць) за к. (таксама перан.: прыцягнуць да для падфарбоўвання кацдытарскіх вырабаў. 3.
адказнасці). Гнаць у к. (перан.: выганяць Падпражаны солад для падфарбоўвання піва.
груба, бессаромна). Сядзець на карку (перан.: || прым. жАржмелыш, -ая, -ае.
КАРАМХЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек,
быць на ўтрыманні ў каго-н., жыць на чые-н.
ж. (разм). Адна цукерка карамелі.
сродкі).
КАРАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (К вялікае).
КАРАКАЛПАЮ, -аў, адз. -пак, -а, м. Народнасць цюркскай моўнай ірупы, якая складае Свяшчэнная кніга, у якой змяшчаюцца доасноўнае карэннае насельнідгва Каракалпакіі, гматы i палажэнні мусульманскай рэлігіі,
што ўваходзіць у склад Узбекістана. || ж. жя- міфаў i норм права.
КАРАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
ржкалпачкж, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак. || прым.
-наваны; зак. i незак., каго (што). Правесці
Ежракалпажскі, -ая, -ае.
КАРАКАЦІЦА, -ы, мн. -ы, -ціц, ж. 1. (праводзіць) ішрымонію каранацыі. К. на
Марскі малюск з групы галаваногіх, які пры царства. || звар. карінівіцвд, -нуюся, -нуешнебяспецы выпускае фарбавальнае рэчыва. 2. ся, -нуецца; -нуйся. || наз. каранжвАнне, -я, н.
КАРАНАРНЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае
перан. Пра няўклюднага чалавека з кароткімі
адносіны да сасудаў, што сілкуюць сардэчную
нагамі (разм.).
КАРАКІ, -аў, адз. карах, -а, м. Народнасць, мышцу. К. кровазварот.
КАРАНАСГЫ, -ая, -ае. 1. Які мае тоўстыя,
якая складае асноўнае карэннае насельнііггва
Камчацкай вобласці. || ж. каржчка, -і, ДМ моцныя карані. К. дуб. 2. Невысокага росту,
моцнага целаскладу i шыракаплечы; тое, што
-чцы, мн. -і, -чак. | прым. каржкскі, -ая, -ае.
КАРАКУЛІ, -ляў, адз. каракуля, -і, ж. Не- i каржакаваты. Каранастая фігура. || наз. кжразборлівыя, няўмела ці няўдала напісаныя рашістжсць, -і, ж.
КАРАНАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Урачылітары. Усшытку адны к.
КАРАКУЛЬ, -Ю, М. Каштоўныя шкуркі стая цьфымонія ўскладання кароны на манаягнят каракульскіх авечак. || прым. каражу- рха, які ўступае на прастол. || прым. карашцыйны, -ая, -ае.
левы, -ая, -ае. Каракулевае футра.
КАРАНДАШ, -а, мн. -ы, -оў, м. Прылада
КАРАКУЛЬСЫ, -ая, -ае: кжражульскжя
авеяка — каштоўная парода авечах, шкуркі для пісьма, чарчэння, малявання — тонкая
ягнят якой ідуць на выраб каракулю i кара- палачка з графітным сардэчнікам; аловак.
Хімічны к. Каляроеыя карандашы. Браць на к.
кульчы.
для паКАРАКУЛЬЧА, -ы, ж. Мех са шкурак не- (звяртадь на што-н. увагу, запісваць
:
даношаных ягнят каракульскіх авечак. Паліто мяці). Ц прым. жяржцджпшы, -ая, ае.
КАРАНЁВЫ гл. корань.
з каракульчы. || прым. жаражульчовы, -ая, -ае.
КАРАНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ншца;
КАРАКУЛЯВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
незак. 1. Пускаць карані. 2. у чым. Мець
Спецыяліст па каракуляводству.
КАРАКУЛЯВОДСГВА, -а, н. Развядзенне сваёй асновай, крыніцай. Прычына караніцца
каракульскіх авечак як галіна жывёлагадоўлі. ў іншым. 3. у кім-чым. Быць уласцівым каму-,
чаму-н., знаходзіцца ў кім-, чым-н. У свядо|| прым. каряжуляводчы, -ая, -ае.
КАРАКЎРГ, -a, М -рце, мн. -ы, -аў, м. масці людзей доўга караніўся недавер гэтаму
чалавеку.
Ядавіты павук, водзііша ў пустынях Сярэдняй
КАРАННІК, -а, мн. -і, -оў, м. Сярэдні конь
Азіі i ў стэпах Крыма. || прым. жжракуртавы, у тройцы,
які запрагаецца ў аглоблі, у адро-ая, -ае.
зненне ад прысцяжных. У гэтай тройцы к.
КАРАЛ, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а. Мар- быў самым надзейным канём.
ская жывёліна, род паліпаў, якая жыве неруКАРАНТЬШі, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.).
хомымі калоніямі на скалах. 2. -у. Вапнавае Пра
чалавека невялікага росту.
адкладанне некаторых відаў гэтых жывёлін —
КАРАНЦІН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Часовая
чьфвоны, ружовы або белы камень. Пацеркі з ізаляцыя заразных хворых i асоб, якія былі ў
каралаў. || прым. каралавы, -ая, -ае. Каралавыя кантакце з такімі хворымі. 2. Санітарны
рыфы. Каралавыя губы (колеру карала).
гтункт для агляду людзей i ірузаў, якія прыКАРАЛАВА-... Першая частка складаных былі з мясцовасці, заражанай эпідэміяй. ||
слоў са энач. каралавы (у 2 знач.), з карала- прым. каранцінны, -ая, -ае.
вым адценнем, напр. каралава-карычневы, каКАРАНЯПЛОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ралава-чырвоны.
Расліна з тоўстым мясістым коранем, якая
КАРАЛАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. карал. 2. Ярка- ідзе ў ежу або на корм скаціне. || прым. кжрачьфвоны, колеру карала. Каралавыя губы.
шшлодлы, -ая, -ае.
КАРАЛЁВА, -ы, мн. -ы, -леў, ж. 1. гл. каKAPAll y j , -a, мн. -ы, -аў, м. (разм. жарт.).
роль. 2. Жонка караля (у 1 знач.). 3. У шаПра малое тоўстае дзіця. || памянш.-ласк. кжхматах: тое, што i ферзь (разм.). 4. перан., рапузік, -а, мн. -і, -аў, м.
чаго. У некаторых спалучэннях: легтшая сярод
КАРАСКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; неіншых падобных. К. прыгажосці. К. лыжні.
зак. (разм.). Toe, што i карабкацца. || зак.
КАРАЛЁВІЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. Сын ка- ускжраскацці, -аюся, -аешся, -аецца.
раля (звычайна у казках).
КАРАСЬ, -Я, МН. -І, -ёў, м. Прэснаводная
КАРАЛЁЎНА, -ы, мн. -ы, -левен / -леўнаў, рыба сямейства карпавых з чырванаватымі
ж. Дачка караля (звычайна ў казках).
плаўнікамі. || прым. каржсёвы, -ая, -ае / каКАРАЛЁЎСЮ гл. кароль.
расіны, -ая, -ае. Карасёвая юшка.
КАРАЛЁЎСГВА, -а, мн. -ы, -аў, н. ДзярКАРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м. Мера
жава, на чале якой стаіць кароль (у 1 знач.).
масы алмазаў i іншых каштоўных камянёў,
КАРАЛІ, -яў, адз. караля, -і, ж. Пацеркі з роўная 0,2 г. || прым. каратны, -ая, -ае.
каралавых або іншых каштоўных камянёў.
КАРАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што
КАРАЛЬНЫ, -ая, -ае (афш). Які падлягае (разм.)- Праводзіць, бавіць час. К. вечары ў
пакаранню, цягне за сабой пакаранне К. ўчы- чаканні дзяцей. \\ зак. сшржтжць, -аю, -аеш,
-ае.
нак. || наз. клральнжсць, -і, ж.
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KAPATKA... (e/l. Шфоткі...) Першая састаўная частка складаных слоў; ужыв. замест
«каротка...», калі націск у другой часгцы падае на першы склад, напр. каратканогі, караткахвосты.
КАРАТКАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху карацейшы, чым трэба. Караткаватыя рукавы.
КАРАТКАХВАЛЕВЫ, -ая, -ае. Які працуе
на кароткіх радыёхвалях. Караткахвалевая
радыёстанцыя.
КАРАТКАХВОСТЫ, -ая, -ае. 3 кароткім
хвастом. К. заяц.
КАРАТКАШдРСНЫ, -ая, -ае. 3 кароткай
шэрсціо. Караткашэрсная парода авечак.
КАРАТЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спартсмен, які займаецца каратэ.
КАРАТЗ, нескл., н. Спартыўная барацьба,
якая выкарыстоўвае эфектыўныя прыёмы
японскай сістэмы самаабароны без зброі i заснаваная на ўдарах рукамі i нагамі па найбольш ураэлівых месцах цела саперніка.
КАРАЦЁЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек,
ж. Сорт морквы з кароткім акруглым коранем; мышатка.
КАРАЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
Станавіцца карацейшым, менш працяглым ў
прасторы або ў часе. Пад восень дні карацеюць.
КАРАЦІН, -у, м. (спец.). Аранжава-жоўты
раслінны пігмент, які спрыяе ўтварэнню ў
арганізме вітаміну А. Уморкве многа караціну.
КАРАЦІЦЬ, -рачу, -роціш, -роціць; незак.,
што. Рабіць карацейшым. К. штаны. К.
артыкул.
КАРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што i
без дап. Падвяргаць пакаранню каго-н. К. за
злачынства. || зак. пжкярть, -аю, -аеш, -ае;
-аны.
КАРАЧАЕЎЦЫ, -аў, адз. -чаевец, -чаеўца,
м. Народ, які складае карэннае насельніцтва
Карачаева-Чэркесіі, яхая ўваходзіць у склад
Расійскай Федэрацыі. || ж. кярічаеўжа, -і, ДМ
-ўцы, мн. -і, -чаевак. || прым. жяржчаеўскі, -ая,
-ае.
КАРАЧЮ: на карачжі ці ш кярачках
(разм.) — поза, у якой чалавек стаіць, апіраючыся адначасова на абедзве рукі i нагі. Стаяць на карачках. Паўзці на каранках.
КАРБАНАД, -у, М -надзе, м. Запечанае
свіное філе асаблівага прыгатавання. || прым.
кярбанадші, -ая, -ае.
КАРБАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікае паморскае паруснае судна ддя рыбалоўнага
промыслу i перавозкі ірузаў. || прым. кжрбасны, -ая, -ае.
КАРБІД, -у, М -дзе, м. (спсц.). Злучэннс
вугляроду з некаторымі металамі i металоідамі. К. кальцыю. || прым. карбідаш, -ая, -ае.
КАРБОЛАВЫ, -ая, -ае: карбалавая жіслаті — арганічнае злучэнне, бясколерныя крышталі, якія ў растворы ўтвараюць дэзінфіцыруючую вадкасць.
КАРБОЛКА, -і, ДМ -лцы, ж. (разм.). Раствор карболавай кіслаты. Прамыць падлогу
карболкай. \\ прым. карболачяы, -ая, -ае,
КАРБЎНКУЛ, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а.
Гнойнае запаленне скуры i падскурнай клятчаткі. 2. -у. Каштоўны камень чырвонага колеру; чырвоны гранат (уст.). || прым. жарбункулёзны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАРБЮРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Прыбор, у якім адбываецца карбюрадыя. ||
прым. карбюратарны, -ая, -ае.
КАРБЮРАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Утварэнне
гаручай сумесі з вадкага паліва i паветра ў рухавіках унутранага згарання. || прым. карбюрацыйны. -ая, -ае.
КАРГА, -'i, ДМ карзе, мн. -і, корг i коргаў,
ж. (разм. лаянк.). Пра злую, шкодную старую. Старая к.

КАРДАМОН, -а / -у, м. 1. -а, мн. -ы, -аў.
Трапічная расліна сямейства імбірных. 2. -у.
Насенне гэтай расліны, якое ўжываецца як
восірая прьтрава. | прым. шрдамошшы, -ая,
-ае.
КАРЖАК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). СукаКАРДАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i карваты ствол дрэва; корч.
данны механізм, або карданны вал.
КАРЖАКАВАТЫ, -ая, -ае. 1. Пра дрэва:
КАРДАНАЖ, -у, м.ў зб. Вырабы з кардону
(каробкі, футляры, дзіцячыя цацкі i пад.). || нізкі, з тоўстым сукаватым ствалом. К. дуб. 2.
Невысокі, шырахаплечы, моцнага целаскладу
прым. кжрдінажны, -ая, -ае.
КАРДАННЫ, -ая, -ае (спец.). 1. мардінны (пра чалавека). || наз. кмржякжватісць, -і, ж.
КАРЗІНА, -ы, мн. -ы, -31H, ж. 1. Toe, што
мехАнізм — механізм, што служыць для перадачы вярчэння паміж валамі, размешчанымі i кашолка. 2. Гандола аэрастата. 3. У баскетпад вуглом адзін да аднаго. 2. кярдднны боле: сетка на абручы, у якую закідваюць
мяч. ] прым. кірзшны, -ая, -ае (да 1 знач).
вал — вал у такім механізме.
КАРКАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж. Частка
КАРДОН1, -у, м. Тоўстая, вельмі цвёрдая
якая прылягае да карка. || прым. кжрпапера. Ліст кардону. \ прым. жардошш, -ая, тушы,
жявшны, -ая, -ае.
-ае i жжрдонжвы, -ая, -ае.
КАРКАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Унутраная апоКАРДОН2, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Па- рная частка збудавання, канструкцыі, на якой
іранічны або эагараджальны атрад; пост трымаюцца
астатнія часткі. К. карабля. ||
аховы. 2. Месца, дзе знаходзіцца такі атрад ці
пост, варта. 3. Дзяржаўная мяжа, граніца. прым. каркжсны, -ая, -ае.
Жыць эа кардонам. || прым. жлрдонны, -ая, -ае. КАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Пра
варону: ствараць гукі, падобныя на «кар-кар».
КАРДОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 2. перан. Прадказваць няўдачу, няшчасце,
(разм.). 1. Каробка з кардону. 2. Невялікі ка- бяду (разм.). Хопіць табе к. || аднакр.
валак кардону. Выразаць самалёцік з кардонкі. кжркнуць -ну, -неш, -не; -ні (да 1 знач.). ||
;
КАРДЫЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач — зак. шкірклць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
спецыяліст па кардыялогіі.
Накаркаў
бяду на сваю галаву. || наз. клрканне,
КАРДЫНАЛ1, -а, мн. -ы, -аў, м. Вышэйшы -я, н.
(пасля папы) духоўны сан у каталіцкай царКАРЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавек некве, a таксама асоба, якая мае гэты сан. || нармальна малога росту. Злы к. (у казках). 2.
прым. жардынільсжі, -ая, -ае.
Вельмі малога росту або памеру (пра жывёл,
КАРДЬІНАЛ2, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікая расліны i пад.). Арол-к. Сасна-к. || прым.
пеўчая птушка сямейства аўсянкавых з ярка- кжрлікавы, -ая, -ае. Карлікавыя дрэвы.
чьфвоным (колеру кардынальскай мантыі)
Карлікавае прадпрыемства.
пер'ем, якая водзіцца ў Амерыцы.
КАРЛІКАВАСЦЬ, -І, Ж. 1. гл. карлікавы. 2.
КАРДЫНАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Га- Хвароба, якая выклікаецца паражэннем залоз
лоўны, асноўны, самы істотны. Кардынальныя унутранай сакрэцыі i выражаецца ў ненарперамены ў грамадстве.
мальна малым росце (спец.).
КАРДЫЯ... Першая частка складаных слоў
КАРЛІКАВЫ, -ая, -ае. Вельмі малога росту
са знач.: 1) які мае адносіны да сэрца, напр. або памеру. Карлікавыя плямёны (маларослыя
кардыяграфія, кардыясклероз, кардыяспазм, плямёны Сярэдняй Афрыкі). Карлікавая
кардыястымулятар, кардыяхірургія; 2) які маеантылопа. К. лес. Карлікавае дрэва. Карлікавае
адносіны да кардыялогіі, напр. кардыянеўра- прадпрыемства (малой магутнасці). || наз.
лагічны, кардыяцэнтр.
кярлішасць, -і, ж.
КАРДЫЯГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -ірам, ж.
КАРМА, -ы, мн. -ы, -оў, ж. Задняя частка
Графічны паказ работы сэрца. Зняць кардыя- судна, лодкі i некаторых іншых транспартных
граму. || прым. кірдыяграмны, -ая, -ае.
сродкаў. К. карабля. || прым. кармавы, -ая, -óe.
Кармавое вясло.
КАРДЫЯЛОПЯ, -і, ж. Раздзел медыцыны, якая займаецца хваробамі сардэчна-саКАРМА... {гл. корма...) Першая частка
судзістай сістэмы i ix лячэннем. || прым. складаных слоў; ужыв. замест «корма...», калі
кардыялагічны, -ая, -ае. К. цэнтр.
націск у другой частцы слова падае на першы
КАРДЭБАЛЁТ, -у, М -леце, м., зб. Арты- склад, напр. кармакухня, кармарэзка, кармасты балета, якія выконваюць групавыя танцы. склад, кармацэх.
КАРМАВЫ1 гл. корм.
|| прым. кардэбалетны, -ая, -ае.
2
КАРМАВЬІ
, -ая, -óe. 1. гл. карма. 2. кжрКАР'ЁР', -у, м. Самы хуткі бег каня.
'Пусціць каня ў к. або кар'ерам. 3 месца ў к. мавы, -ога, мн. -ыя, -ых. Рабочы (матрос) на
(перан.: адразу, без падрыхтоўкі). || прым. карме (баркі, лодкі), рулявы.
КАРМАКЎХНЯ, -і, мн. -і, -хань, ж. Кухня
клр'ерны, -ая, -ае.
КАР'ЁР2, -а. мн. -ы, -аў, м. Месца адкры- на ферме для прыгатавання ежы жывёле.
КАРМАНЬЁЛА, -ы, ж. Французская наротай здабычы карысных выкапняў, a таксама
месца, дзе капаюць гліну, пясок i пад. || прым. дная рэвалюцыйная песня 18 ст., a таксама
танец у рытме гэтай песні.
кяр'ерны, -ая, -ае.
КАРМІЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м.
КАР'ЁРА, -ы, мн. -ы, -ср, ж. 1. Высокае
становішча ў грамадстве, дасягнутае дзейна- (разм.). Toe, што i карміцель.
КАРМІЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. (разм.).
сцю ў якой-н. галіне, вядомасць, слава.
Зрабіць кар'еру. К. не атрымалася. 2. Род Toe, што i карміцелька.
дзейнасці; прафесія, занятах. Артыстычная к.
КАРМІН, -у, м. Ярка-чырвоная фарба,
|| прым. кжр'ерны, -ая, -ае.
якая здабываеіша з насякомага кашанілі. ||
КАР'ЕРЬІЗМ, -у, м. (неадабр.). Пагоня за прым. кармінавы, -ая, -ае / нлрм'інны, -ая, -ае.
КАРМІНАВЫ, -ая, -ае / КАРМІННЫ, -ая,
кар'ерай (у 1 знач.), імкненне дасягнуць
-ае. 1. гл. кармін. 2. Ярка-чырвоны, колеру
асабістага поспеху па службе. || прым. кар'екарміну.
рысцкі, -ая, -ае.
КАРМІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Той, хто
КАР'ЕРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Чалавек, які думае пра асабісты поспех, жа- корміць, забяспечвае пражыткам. || ж.
дае стварыць сабе кар'еру, не зважаючы на Шфшцелькя, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек.
КАРМІЦЕЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і,
інтарэсы іншых. || ж. кір'ерыстка, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так. || прым. шр'ерысцкі, -ая, -лек, ж. 1. гл. карміцель. 2. Жанчына, якая
корміць грудзьмі чужое дзіця.
-ае.
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ка — касцявое ёмішча галаўнога мозгу. || па- стцы падае не на першы склад, напр. каромянш. кжробачка, -і, ДЛ/-чцы, мн. -і, -чак, ж. ткаметражны, кароткачасовы.
(да 1 знач.)- || прым. каробачвы, -ая, -ае.
КАРОТКАМЕТРАЖНЫ, -ая, -ае. Пра
КАРОБЧАТЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае вы- фільм: карацейшы за звычайны па метражу.
гляд каробкі, карабка. Каробчатае скляпенне. Хранікальны к. фільм.
КАРМІЦЦА,
кармлюся,
кормішся,
КАРОТКАТЭРМШОВЫ, -ая, -ае. Які праKAPÓBA, -ы, мн. -ы, -роў, ж. Свойская
корміцца; незак. 1. Есці, атрымліваць корм, малочная жывёліна; самка быка, a таксама цягваецца кароткі тэрмін, дазваляецца на каздабываць ежу. Коні кормяцца на лугах. 2. чымнекаторых іншых рагатых жывёлін, напр. роткі час. К. водпуск. Кароткатэрміновая паi без дап. Мець за сродак для пражыцця, хар- лася, аленя. Дойная к. (таксама перан.: пра зыка. || наз. кароткатэрмшовасць, -і, ж.
чавацца. К. сваёй працай. 3. чым, з чаго, на крыніцу матэрыяльных даброт, якой звычайКАРОТКАХВАЛЯВІК, -левіка, мн. -левію,
што. Здабываць сродкі для існавання, на карыстаюцца несумленныя людзі ў -левікоў, м. Радыёаматар, які займаецца перапражыцця. К. паляваннем. || зак. пажаряацца, асабістых мэтах). O Марская карова — выме- дачай i прыёмам на кароткіх хвалях.
-кармлюся, -кормішся, -корміцца (да 1 знач.) рлае воднае млекакормячае атрада сірэн. 0 Як
КАРОТКАЧАСОВЫ, -ая, -ае. Які праця/ пракяршцца, -кармлюся, -кормішся, -кор- карова языком злізала каго-што (разм.
гваецца нядоўгі час. К. дождж. К. перапынак.
міцца (да 3 знач.^; наз. пракорм, -у, м. (да 3 жарт.) — хутка i бясслсдна знік, як i не
U наз. кароткачасовасць, -і, ж.
t
знач.) / пракармленне, -я, н. (да 3 знач.)было. || памянш. кароўка, t -i, ДМ -роўцы, мн.
KAPÓTKI, -ая, -ае; -так, -тка. 1. Невялікі
КАРМІЦЬ, кармлю, корміш, корміць; -і, -ровак, ж. 0 прым. каровін,
-a. К. рык.
па даўжыні; проціл. доўгі. Кароткая сукенка.
кормлены; незак., каго (што). 1. чым i без дап.
КАРОЗІЯ, -і, ж. (спец.). Хімічнае разбуКароткая стрыжка. Кароткія хвалі (радыёДаваць корм (жывёле). Пара к. карову. К. куранят тварагом. 2. Уводзіць каму-н. ежу ў рэнне, раз'яданне. К. жалеза. \\ прым. кара- хвалі ад 10 да 200 метраў). У кароткіх словах
(сцісла расказаць). 2. Непрацяглы ў часе;
рот; даваць есці. К. парасят праз соску. К. зійны, -ая, -ае.
дзіця грудзямі. К. абяцанкамі (перан.: абяцаць КАРОЛЬ, караля, мн. карал'і, каралёў, м. 1. проціл. доўгі. Кароткая нарада. К. дзень. 3.
зрабіць што-н., але не выканаць). 3. перан. Адзін з тытулаў манарха, a таксама асоба, Сціслы, нешматслоўны. Кароткае пісьмо. К.
Забяспечваць неабходным для пражыцця, якая носіць гэты тытул. Іспанскі к. 2. Іграль- адказ. 4. Рашучы, хуткі, суровы. К. удар. Прыутрымліваць. К. cipom. || зак% накарміць, -кар- ная карта, на якой намалявана мужчынская суд ворагам к. 5. Пра гукі, якія вымаўляюцца
млю, -корміш, -корміць; -кормлены (да 1 i 2 фігура ў кароне. 3. Галоўная фігура ў шахма- хутка, адрывіста. «I» кароткае (й). 6. Які хазнач.), пакарм'іць, -кармлю, -корміш, -кор- тнаій гульні. 4. перан., чаго або які. Мана- рактарызуецца кароткай формай канчатка або
міць; -кормлены (да 1 i 2 знач.), пракарміць, паліст у якой-н. галіне прамысловасці i ган- адсутнасцю яго. К. прыметнік. 0 Кароткая па-кармлю, -корміш, -корміць; -кормлены (да 3 длю. 5. перан., чаго або які. Пра таго, хто вы- мяць у каго (неадабр.) — дрэнная, слабая пазнач); наз. пракорм, -у, м. (да 3 знач.) / пра- лучаецца сярод іншых у якой-н. галіне дзей- мяць (звычайна ў таго, хто не хоча помніць,
касмленне, -я, н. (да 3 знач.)- || наз. кар- насці, хто дасягнуў дасканаласці. К. пейзажу. прыпомніць што-н). Кароткі завароткі у каго
|| ж. каралева, -ы, мн. -ы, -леў (да 1 знач.). К. (разм.) — пра таго, хто дзейнічае рашуча, нс
мленне, -я, н. (да 1 i 2 знач).
КАРМЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, балю (перан.: пра жанчыну, якая вылучаецца задумваючыся. На кароткай назе хто з кім —
у добрых, сяброўскіх адносінах з кім-н. Ka
ж. 1. Карыта, скрынка i пад., у якія кладуць сярод іншых). || прым. каралеўскі, -ая, -ае.
КАРОМЫСЕЛ, -сла, мн. -слы, -слаў, м. 1. pani розум — пра слабы, невялікі розум.
корм для жывёлы, птушак. 2. перан. Месца,
дзе можна набыць што-н. для сябе незакон- Драўляная дуга з кручкамі на канцах для на- Ружі кароткія у каго (разм.) — няма магчыным спосабам (разм. неадабр.). || прым. ка- шэння вёдзер з вадой i інш. грузаў. 2. Барак масці, сілы зрабіць што-н. || памянш.
для запрэжкі. 3. Рычаг у некаторых ме- кароценькі, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 знач.) (разм.).
рмушачны, -ая, -ае.
КАРНАВАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Народнае ханізмах, напр. у вагах. 0 Дым каромыслам || наз. кароткасць, -і, ж.
КАРОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Хлеў для кагулянне-маскарад з песнямі, танцамі [перша- (разм.) — вялікае ажыўленне; шум, беспарароў.
пачаткова вясенняе — у Італіі]. Навагодні к. || дак. || прым. жаромыславы, -ая, -ае.
КАРП, -а, мн. -ы, -аў, м. Прэснаводная
прым. карнавальны, -ая, -ае. Карнавальнае шэ- KAPÓHA, -ы, мн. -ы, -рон, ж. 1. Галаўны
ўбор манарха з каштоўнымі ўпрыгожаннямі, рыба сямейства карпавых, якая разводзіцца ў
сце.
КАРНАВЎХІ, -ая, -ае. 3 абрэзаным або па- які з'яўляецца сімвалам улады манарха. Цар- штучных вадаёмах; культурная разнавіднасць
калечаным вухам. К. кот. || наз. карнавухасць, ская к. Барацьба за карону (перан.: за ўладу; сазана. Люстраны к. || прым. карпавы, -ая, -ае.
уст.). Барацьба за шахматную карону (перан.: КАРПАНША, -ы, ж. (разм.)- Марудлівая,
-і, ж.
КАРНЁТ1, -а, М -неце, мн. -ы, -аў, м. У за званне чэмпіёна свету па шахматах). Ула- малапрадукцыйная работа. He работа, a
царскай арміі: афіцэрскі чын у кавалерыі, жыць касу каронай (перан.: вакол галавы). 2. толькі к.
КАРПАННЕ гл. корпацца, -ць.
роўны падпаручніку пяхоты, a таксама афі- Уся разгалінаваная частка дрэва з яго лісцем.
КАРПАРАТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Вузкаіруцэр, які меў гэты чын. || прым. карнецгі, -ая, 3. Светлы арзол вакол Сонца, бачны ў час
сонечнага зацьмення (спец.). Сонечная к. 0 павы, замкнуты ў межах карпарацыі. Карпа-ае.
2
KAPHEf , -a, М -неце, мн. -ы, -аў, м. Карона з галавы не шаніцца (не спадзе) ратыуныя інтарэсы. || прым. карпаратыўнасць,
Медны духавы музычны інструмент у выгля- (разм.) — гонар не будзе закрануты, аўтары- -і, ж.
тэт не пацерпіць. || прым. карошш, -ая, -ае (да
КАРПАРАЦЫЯ, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. 1.
дзе ражка.
1 знач.).
Група асоб, аб'яднаных адной прафесіяй або
КАРНЁТ-А-ШСТОН,
карнет-а-пістона,
КАРОНІСТЫ, -ая, -ае. Які мае вялікую саслоўнымі інтарзсамі. Радыёвяшчальная к. 2.
мн. карнет-а-пістоны, карнет-а-пістонаў, м.
Карнет2 з поршневым вентыльным механіз- карону (у 2 знач.), галінасты. Кароністае Адна з форм манапалістычнага аб'яднання.
дрэва. || наз. кароністасць, -і, ж.
КАРПАТЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Старанны да
мам.
KAPÓHKA, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1. дробязей, дбайны, але марудлівы, павольны.
КАРНІЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Гарызантальны выступ у верхняй частцы будынка, над Знешняя частка зуба. 2. Металічны каўпачок, К. супрацоўнік. 2. Які патрабуе такой старанвокнамі, дзвярамі. 2. Перакладзіна над акном які надзяваецца на зуб, каб захаваць яго ад насці i руплівасці- Карпатлівая праца. || наз.
або дзвярамі, на якую вешаюць шторы, псавання. Залатая к. \\ прым. жаронкавы, -ая, карпатлівасць, -і, ж.
-ае.
КАРПАЦЦА, -ПАЦЬ гл. корпацца, -ць.
парцьеры. || прым. каршзны, -ая, -ае.
КАРОННЫ, -ая, -ае. 1. У манархічных
КАРПАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм. зневаж.)
КАРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто карае;
удзельнік карнага атрада. || прым. кяршцкі, краінах: дзяржаўны, урадавы (уст.)- К. суд. Той, хто марудна робіць яхую-н. работу, паКаронныя землі. 2. Пра ролю, выступленне i вольна корпаецца. || ж. карпачка, -і, ДМ
-ая, -ае.
КАРНІШОН, a / -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а. пад.: такі, які найлепш удаецца выканаўцу. К. -чцы, мн. -і, -чак.
КАРПЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.).
Маленькі, зняты пасля цвіцення агурок, пры- нумар канцэрта.
КАРОСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікаецца
1. над чым i без дап. Старанна, цярпліва i доўзначаны для марынавання. 2. -у. Гатунак
каростай. К. сверб. 2. карослівы, -ага, мн. -ыя, га займацца чым-н. К. над рукапісам. 2. перан.
такіх агуркоў. || прым. кжршшонны, -ая, -ае.
КАРНЫ, -ая, -ае. Які мае сваёй мэтай ка- -ых, м. Хворы на каросту. Ізалятар для ка- Жыць у пакутах, цяжкіх умовах. Вось так
карпею ўсё жыццё.
раць каго-н. Карныя меры. К. атрад (ваенна- рослівых.
КАРПУСНЬІ гл. коргтус.
КАРОСГА, -ы, ДМ -сце, ж. Заразная хвапаліцэйскі атрад для расправы над кім-н.).
КАРСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўней на ЗаКАРОБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. 1. роба скуры ў чалавека i жывёл, якая суправаНевялікая скрынка (з кардону, дрэва, пла- джаецца моцным свербам. | прым. кароставы, хадзе: марскі разбойнік, пірат. || прым. жастмасы i пад.), a таксама (спец.) такая ж -ая, -ае. К. клешч (паразіт жывёльнага пахо- рсарскі, -ая, -ае.
КАРСТ, -у, М -сце, м. (спец.). Стан зямной
скрынка з якім-н. таварам, наборам якіх-н. джання, які з'яўляецца ўзбуджальнікам каропаверхні ў месцах, глеба якіх ўтворана з рапрадметаў. К. пячэння. 2. Каркас будынка. К. сты).
дзевяціпавярховага дома. O Кжробжя спрас- КАРОТКА... Першая частка складаных стваральных прыроднымі водамі асадкавых
цей — у розных машын: механізм для змены слоў, якая адпавядае па значэнню слову ка- буйназярністых парод. || прым. карставы, -ая,
скорасці i напрамку руху. Чарапная кароб- роткі i пішацца тады, калі націск у другой ча- -ае. Карставыя ўтварэнні. Карставыя пячоры.
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КАРТЫНГ, -а, м. Гонкі на аўтамабілях
KAPT, -a, М -рце, мн. -ы, -аў, м. Гоначны
мікралітражны аўтамабіль з матацыклетным тыпу карт як від спорту.
рухавіком i без кузава.
КАРТЫНГІСТ, -а, мн. -ы, -аў, м. СпартКАРТА, -Ы, ДМ карце мн. -ы, карт, ж. 1. смен —удзельнік картынга.
Зменшаны чарцёж паверхні Зямлі, зорнага
КАРТЭЖ, -у, мн. -ы, -аў; м. Урачыстае maпамянш. карчажка, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак,
нсба або паверхні якой-н. планеты. Геа- cue, працэсія. || прым. картэжны, -ая, -ае.
графічная к. К. Месяца. Астранамічная к. 2.КАРТ^іЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Аб'яднанне ж.
КАРЧАГА2, -і, ДМ -чазе, мн. -і, -чаг, ж. 1.
Адзін з цвёрдых папяровых лісткоў, якія буйных прадпрыемстваў якой-н. галіны
складаюць калоду для гульні i адрозніваюцца прамысловасці, якія захоўваюць камерцый- Вялікая, звычайна з гліны пасудзіна, якая выпаміж сабой па намаляваных на ix умоўных ную i вытворчую самастойнасць, арганізава- карыстоўвалася для трымання він i інш.
фігурах або ачках чатырох масцей. Калода нае з мэтай рэгулявання вытворчасці, забес- (уст.). 2. Гляк для мазі. Наліць у карчагу дзёкарт. Зблытаць карты (таксама перан.: раз- пячэння панавання на рынку, катролю над гцю. || прым. карчажны, -ая, -ае.
КАРЧАЖЫНА, -ы, мн. -ы, -жын, ж.
ладзіць, парушыць чые-н. планы, намеры). / цэнамі i атрымання манапольных прыбыткаў.
1
карты ў рукі (перан.: пра таго, хто мае ўсс Нафтавы к. 2. Пісьмо з выклікам на дуэль (разм.). Toe, што i карчага .
магчымасці, умовы для чаго-н.). К. біта (так- (уст.). || прым. кжртэльны, -ая, -ас. Картэльнае КАРЧАК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Вывернуты з зямлі корч. Выцяў нагу аб к.
сама перан.: пра чый-н. правал, пройгрыш). аб'яднанне.
КАРЧАКАВАТЫ, -ая, -ае. 1. 3 вялікай
Раскрыць карты (таксама перан.: перастаць
КАРУМПІРАВАНЫ, -ая, -ае (югіжн.).
трымаць у тайне свае планы i намеры). Ста- Прасякнуты карупцыяй. Карумпіраваныя зле- колькасцю карчоў, карчысты (разм.). Карчакаватая дарога. 2. Пра чалавека, яго постаць:
віць на карту што-н. (таксама перан.: рызы- менты. || наз. карумшраванасць, -і, ж.
каржакаваты (абл). Тоўсты, к. дзядзька сядзеў
каваць чым-н., спадзеючыся на выгаду, выйКАРЎНАЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Жан- на ганку. \\ наз. карчакаватасць, -і, ж.
ірыш). 3. мн. Гульня пры дапамозе калоды чына, якая вырабляе карункі.
КАРЧАНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак.
такіх лісткоў. Гульня ў карты. 4. Бланк для
КАРЎНД, -а, М -дзе, м. Цвёрды мінерал —
запаўнення якімі-н. звесткамі. Санаторная к. крышталічны гліназём. || прым. каруцдавы, (разм.)- Моцна азябшы, траціць адчувальнасць. Ногі карчанеюць на холадзе. || зак. за| прым. карцёжны, -ая, -ае (да 3 знач.) / -ая, -ае.
кжрчанець, -ею, -ееш, -ее / скарчанець, -ею,
кіртачны, -ая, -ас (да 2 i 3 знач.).
КАРЎНКІ, -аў. Ажурныя сятчастыя вы- -ееш, -ее.
КАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -та- рабы з ільняных, шаўковых i інш. нітак для
КАРЧМА, -ы, мн. корчмы, -аў / (з лін. 2, 3,
ваны; незак., што (разм.). Перамешваць Kap аздобы бялізны, адзення i пад. ] прым.
4) карчмы, -оў, ж. (уст.). Заезны дом з начлеra ў калодзе. || наз. кжртаванне, -я, н.
карункшы, -ая, -ае.
гам у дарэвалюцыйнай Беларусі, на Украіне i
КАРТАВШКА, -і, ДМ -нцы, ж. Злёгку карКАРЎПЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Подкуп хаба- ў ПОЛЫІІЧЫ. || прым. карчомны, -ая, -ае.
тавае вымаўленне. Гаварыць з картавінкай. рам, прадажнасць службовых асоб, палітыКАРЧМАР, -а, мн. -ы, -оў, м. (уст.). ГаспаКАРТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавіць; не- чных дзеячаў.
дар карчмы. || ж. карчмарка, -і, ДМ -рцы, мн.
зак. Вымаўляць нячыста, няправільна гукі «р»
КАРУСЁЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Спецыяль- -і, -рак. || прым. карчмарскі, -ая, -ае.
i «л».
ная пляцоўка з сядзеннямі ў форме конікаў,
КАРЧЬІСІЫ, -ая, -ае. 3 вялікай колькаКАРТАВЫ, -ая, -ае. 3 нячыстым, няпра- экіпажаў, лодак i інш., якая круціцца вакол сцю карчоу, пнёў. || наз. карчыстасць, -і, ж.
вільным вымаўленнем гукаў («р» або «л»). сваёй восі i служыць для катання. || прым. кжКАРЧЗУЕ, -я, Н., зб Карчы, пні.
русельны, -ая, -ае.
Картавае дзіця. Картавае вымаўленне. || наз.
КАРШАК, КАРШАКОВЫ гл. коршак.
КАРЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ціць; незак.
іартшсць, -і, ж.
КАРШУгі, -а, мн. -ы, -оў, м. Вялікая драКАРТАГРАФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе; (разм.). 1. безас. з інф., са злун. «каб» i без дап. пежная птушка з доўгімі крыламі i загнутай
-фуй; -фаваны; незак., што. Наносіць на геа- Пра неадольнае жаданне зрабіць што-н., ха- дзюбай. Каршуном наляцець на каго-н. (злосна
ірафічную карту. || наз. каргаірафдошіе, -я, цецца. Мне карціць сказаць. Сыну карцела, кабi хутка). || прым. кяршуновы, -ая, -ае. Каршухто быў побач. 2. He даваць спакою, непа- новая дзюба.
н.
КАРТАГРАФІЯ, -І, Ж. Навука аб складанні коіць, хваляваць. He вучоба карціць, a паездка КАРЫ1, -ая, -ае. Цёмна-карычневы (пра
геаграфічных карт, a таксама само складанне ў горад. || наз. карценве, -я, н.
колер вачэй). Карыя вочы.
КАРЦЁЧ, -ы, ж. 1. Артылерыйскі снарад,
ix. || прым. картаграфічііы, -ая, -ас.
КАРЫ2, -аў. 1. Сані для перавозкі бярвенначынены
круглымі
кулямі
для
масавага
паня. 2. Вялікія калёсы для перавозкі грузаў. ||
КАРГАТдКА, -і, ДМ -тэцы, мн. -і, -тэк, ж.
Сістэматызаваны збор картак з якімі-н. зве- ражэння жывой сілы праціўніка на блізкай памянш. каркі, -аў.
КАРЬІДА, -ы, М -дзе, ж. Масавае відовісткамі, матэрыяламі. К з біяграфЫнымі зве- адлегласці. 2. Буйны шрот для паляўнічага
шча ў Іспаніі i некаторых іншых краінах: бой
сткамі выдатных артыстаў. К. замежнай ружжа. || прым. карцечны, -ая, -ае.
КАРЦЁЖШК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
(разм.)тарэадора
з быком.
літаратуры. [| прым. картаіэчны, -ая, -ае.
КАРЫЕС, -у, м. Паступовае разбурэнне
КАРТАФЛЙНІК i КАРТАПЛЙШК, -а, мн. Заўзяты ігрок у карты. || ж. карцёжшца, -ы,
мн. -ы, -ніц. || прым. кжрцёжшцкі, -ая, -ае.
цвёрдай тканкі косці зуба. || прым. карыёзяы,
-і, -аў, м. Toe, што i бульбянік.
KAPUjHA, -a, мн. -ы, -цін, ж. 1. Твор жы- -ая, -ае.
КАРГАФЛЙШШЧА / КАРТАПЛЙНППЧА,
КАРЫКАТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. 1. Ма-а, мн. -ы, -нішч / -нішчаў, н. Toe, што i вапісу, выкананы фарбамі. Карціны мастака
М.Савіцкага. 2. Toe, ппо можна бачыць, уяў- люнак, на якім намаляваны хто-н. або што-н.
бульбянішча.
КАРТАФЛЙНЫ /КАРТАПЛЙНЫ, -ая, -ае. ляць у канкрэтных вобразах. Карціны пры- у скажоным, падкрэслена смешным выглядзе.
роды. 3. Адлюстраванне чаго-н. у літаратур- К. на гультаёў. 2. перан. Смешнае, вартае
Toe, што i бульбяны.
ным творы. К. бітвы. К. жыцця сялян. 4. жалю падабенства на што-н. Гэты касцюм —
КАРТ-БЛАНШ, нескл., м. (кніжн.). Неаб- Агульны стан, выгаяд чаго-н. Клінічная к. за- к. на ўменне шыць. || прым. карыкжтурны, -ая,
межаваная, поўная свабода ў дзеяннях, дадзе- хворвання. 5. Частка акта ў драматычным -ае (да 1 знач.).
ная якой-н. асобе.
творы, якая патрабуе самастойнай дэкарацыі.
КАРЫКАТУРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. карыкаКАРТКА, -І, ДМ -ТЦЫ, МН. -І, -так, ж. 1. Другая к. першага акта. 6. Кінакарціна, тура. 2. перан. Смешны, недарэчны, прыцаПрамавугольны лісток паперы або кардону. кінафільм (разм.)- У кінатэатры ідзе новая к. тны для карыкатуры. К. выгляд. || наз. карыКаталожная к. Лінбы на картках. 2. Пасвед-|| памянш. кжрцшжа, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, клітрнжсць, -і, ж.
чанне, уліковы дакумент i пад. на невялікім ж. (да 1, 2 i 3 знач.)- || прым. кіріцнны, -ая,
КАРЫКАТУРЬІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў,
лісце цвёрдай паперы. Уліковая к. Карэспан- -ае (да 1 знач.). Карцінная галерэя.
м. Мастак, які малюе карыкатуры. || ж. карыдэнцкая к. Візітная к. 3. Бланк з адразнымі КАРЦШНЫ, -ая, -ае. 1. гл. карціна. 2. пе- катурысткж -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
;
талонамі на атрыманне чаго-н. Прадуктовыя ран. Вобразны, выразны, які стварае ўражан- карыкжітрысцкі,
-ая, -ае.
карткі. 4. Фатаграфічны здымак (разм.)- К. не сваёй знешняй прыгажосцю. Карцішшя
КАРЫНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
для пасведчання. || памянш. картачка, -і, ДМпоза. || наз. кіршннасць, -і, ж. (да 2 знач.).
Чорны дробны сушаны вінаірад без костачак.
-чцы, мн. -і, -чак, ж. | прым. картачны, -ая,
КАРЦЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Памяшканне | прым. карынкжвы, -ая, -ае.
-ае (да 1, 2 i 3 знач.). Картанная сістзма (вы- для часовага адзіночнага зняволення (напр. у
КАРЬІСЛІВЕЦ, -ліўца, мн. -ліўцы, -ліўцаў,
дача прадуктаў па картках).
турмах, канцлагерах i інш.). | прым. карцэрны, м. (разм.). Toe, што i карысталюбец.
КАГТОВЫ гл. корт1.
КАРЬІСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Заснаваны на
-ая, -ае. К. рэжым.
ЕАРГОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. СпецыКАРЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуй; карысці, які мае на ўвазе карысць. Карыслівыя
яліст па картаграфіі.
-чаваны; незак., што. Выкопваць з карэннем. намеры. 2. Які імкнецца да асабістай выгады,
КАРТОФЛІ / KAFTÓIIJII, -яў. Toe, ІІГГО i К. пні. || наз. кдрчаванве, -я, н. || прым. кар- нажывы. К. чалавек. \\ наз. карыслівасць, -і, ж.
бульба.
КАРЬІСНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыносіць
чжвапьны, -ая, -ае (спец.). Карнавальная макарысць. Карысная кніга. Чарніцы есці карысна
КАРТЎЗ, -а, мн. -ы, -оў, м. Мужчынскі га- шына.
1
(безас.
у знач. вык.). 2. Які складае частку
лаўны ўбор з аколышкам i цвёрдым казырКАРЧАГА , -і, ДМ -чазе, мн. -і, -чаг, ж.
ком. || прым. кжртузяы, -ая, -ае.
(разм.)- Пень, вывернуты з карэннем, корч. || цэлага, выкарыстоўваецца непасрэдна па
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чым. Адпавядаць чаму-н., суадносіцца з
КАРЗЙЦЫ, -аў, адз. -рэец, -рэйца, м. Народ, які складае асноўнае насельніцтва Карэі. чым-н.
|| ж. кярэянп, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. ||
КАРЭСПАНДЭНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў,
прым. ырэйсжі, -ая, -ае.
м. 1. Той, хто знаходзіцца ў перапісцы з
КАР^КТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік кім-н. 2. Аўтар карзспандэнцый у газеце, чапрызначэнню. Карысная плошча. || наз. выдавецтва, газеты або друкарні, які чытае i сопісе, на радыё, тэлебачанні. Уласны к.
кірыснасць, -і, ж. (да 1 знач.)
Спецыяльны к. Пазаштатны к. Ваенны к. || ж.
правіць карэктуру. || прым. кжрэктарскі, -ая,
КАРЫСТАЛІОБЕЦ, -бца, мн. -бцы, -бцаў, -ае. Нарада ў карэктарскай (наз.).
жарэспацдэвткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
м. Карыслівы чалавек.
КАРЭКТНЫ, -ая, -ае. Ветлівы i тактычны. прым. карэсшшдэвцігі, -ая, -ае.
КАРЫСТАЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i К. юнак. Карэктная заўвага. Карэктна
КАРЭСПАНДдНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж.
карыслівы.
(прысл.) паводзіць сябе. || наз. карэктнасць, -і, 1. Паштовая пераліска паміж асобамі або
КАРЫСТАЛІОБНЫ, -ая, -ае. Toe, што i ж.
ўстановамі. Весці карэсгшндэнцыю. 2. зб.
карысталюбівы.
Пісьмы, паштова-тэлеграфныя адпраўленні.
КАРЭКТЎРА, -ы, ж. Выпраўленне памыКАРЫСТАЛІОБСГВА, -а, н. Імкненне да лак на адбітку друкарскага набору, a таксама Дастаўка карэспандэнцыі. Заказная к. 3. Паасабістай выгоды, нажывы.
сам гэты адбітах. Чытаць карэктуру. || прым. ведамленне пра падзеі, дасланае адкуль-н. у
КАРЫСТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- кжрэпурны, -ая, -ае.
газету, часопіс. Паслаць карэспандэнцыю ў
зак., чым. 1. Выкарыстоўваць для сваёй паКАРЭКТЬІЎ, -тыву, мн. -тывы, -тываў, м. «Вячэрні Мінск*.
ірэбы. К. газам. К. гарадской бібліятэкай. 2. (кніжн.).
КАРдТА, -ы, ДМ -рэце, мн. -ы, -рэт, ж.
Частковая папраўка, змяненне
Атрымліваць выгаду, карысць з каго-н. у
Закрыты з усіх бакоў чатырохколы конны
сваіх інтарэсах. К. выпадкам. К. чужой дабра- чаго-н. Унесці карэктывы ў рукапіс.
КАРЭКЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; экіпаж на рысорах. O Карэта хуткай джпатой. 3. Мець што-н. (аўтарытэт, павагу,
права i інш). A', поспехам. К. усімі правамі. \\ -руй; -раваны; зак., што. 1. Уносіць карэк- могі — спецыяльная аўтамашына, якая
зак. шкарыстацца, -аюся, -аешся, -аецца (да тывы, папраўкі ў што-н. К. праект паста- высылаецца для неадкладнай медыцынскай
1 i 2 знач). || наз. кАрйстаіше, -я, н. (да 1 новы. 2. Чытаць карэктуру чаго-н. || зак. пра- даламоп. || памянш. карэткж, -і, ДМ -тцы, мн.
кжрэкірраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра- -і, -так, ж. 0 (Прыйшоўся) як вол да жжрэты
знач.).
(разм.) — пра таго, хто аказаўся ў недарэКАРЬІСЦЬ, -і, ж. Добры рэзультат, дада- ваны (да 1 знач.), сжярэжфраваць, -рую, -ру- чных абставінах. || прым. кжрэтны, -ая, -ае.
тныя вынікі, выгада. Прынесці к. радзіме. еш, -руе; -руй; -раваны (да 1 знач.) /
КАР^ТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
Мець к. са сваёй працы. 0 Гавярыць на аджарэкшраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ракарэта. 2. Рухомая частка некаторых макярысць каго-чаго — служыць доказам, па- ваны (да 1 знач.). || наз. кярэйцравшше, -я, н. гл.
цвярджэннем дадатных якасцей каго-, чаго-н. i кжрэкціроўжа, -і, ДМ -роўцы,, мн. -і, -ровак, шын, механізмаў, аларатаў (спец.). К. пішучай
На карысць каго-чаго — 1) са станоўчымі ж. (да 1 знач.); прым. жжрэкціровжчіш, -ая, -ае машынкі. || прым. карэтічны, -ая, -ае.
КАР^Ц, -рца, мн. -рцы, -рцоў, м. Драўвынікамі для каго-, чаго-н. Справа вырошы- (да 1 знач.).
КАРЭКВДРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. ляны або металічны коўш з ручкай для зачэрлася на к. селяніна; 2) дзеля чыёй-н. выгады,
карысці. Змена месца службы пайшла яму на Той, хто ажьпшяўляе карэкціроўку. Лётчык- пвання вады, квасу i пад. || прым. шірцовы,
к. 2. Лятальны апарат або спецыяльнае -ая, -ае.
к.
КАРЗЦЬ, -рэю, -рэеш, -рэе; незак.
КАРЬІТА, -a, М -рыце, мн. -ы, -рыт / ўстройства (радыёлакатар i пад.), з якіх вя-рытаў, н. Прадаўгаватая пасудзіна, збітая з дзецца карэкціроўка артылерыйскага агню. || Рабіцца карзлым, каравым (ад гразі).
КАРЭЙНКА гл. карэйцы.
дошак або выдзеўбаная з дрэва, якая звычай- ж. шрэкціроўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц (да 1
KACA, -ы, мн. -ы, кас, ж. 1. Скрынка,
на выкарыстоўваецца для кармлення жывёлы. знач.).
КАР^КЦЫЯ, -і, ж. (спец.). 1. Выпраўлен- шафа для захоўвання грошай, каштоўных паЗбіць к. Застацца ля разбітага карыта (перан.: ні з чым, страціўшы ўсё набытае). || па- не. К. зроку. 2. Унясенне палравак у дзеянне пер, a таксама памяшканне, установа, дзе
мянш. кжрытца, -а, мн. -ы, -аў, н. || прым. вымяральных прыбораў, рэгулятараў у залеж- праводзяцца грашовыя алерацыі. Дастаць
насці ад змен умоў ix эксшіуатацыі.
грошы з касы. Магазінная к. 2. Наяўныя
кжрытны, -ая, -ае.
КАР&ІЫ1, -аў, адз. -рал, -а, м. Народ, які грошы ўстановы, прадпрыемства. Здаць касу.
КАРЫФЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. (высок.).
Выдатны дзеяч у якой-н. галіне. К. сусветнай складае карэннае насельнііггва Рэспублікі Ка- 3. Апарат, на якім адціскаюцца талоны з укарэліі, што ўваходзіць у склад Расійскай Федэ- заннем атрыманай сумы, a таксама кабінка,
літаратуры.
КАРЬІЦА, -ы, ж. Высушаная кара некато- рацыі. || ж. карэлка, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак. месца, дзе знаходзіцца гэты аларат i работнік,
рых ірапічных раслін сямейства лаўровых, || прым. жярэльскі, -ая, -ае. К. народ. Карэль- які абслугоўвае гэты аларат. Выбіць у касе буужыв. як прыправа. J| прым. іарычны, -ая, -ае. ская бяроза (від бярозы з прыгожай узорыстай лку хлеба. Тэатральная к. працуе з 14 гадзін. 4.
У друкарскай справе: скрынка з наборам друКАРЬІЦЦА, каруся, корышся, корыцца; драўнінай на2 зрэзе).
КАРЗЛЫ , -ая, -ае. Пакрыты слоем засо- карскага шрыфту. Наборная к. \\ прым. жасавы,
незак. (разм.). Падпарадкоўвацца чыёй-н.
хлай гразі. Карэлая сукенка. Карэлыя анучы. \\ -ая, -ае.
волі, уладзе; пакарацца.
KACA1, -ы, мн. косы / (з ліч. 2, 3, 4) касы,
КАРЬІЦЬ1, кару, корыш, корыць; кораны; наз. карэласць, -і, ж.
КАРЭЛЯТЬІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які кос, ж. Доўгія заплеценыя разам валасы. Уланезак., што. Абчышчаць дрэва ад кары, акорзнаходзіцца ў карэляцыі з чым-н. Карэлятыў- жыць касу вакол галавы. Расплесці касу.
ваць. К. жэрдкі.
KACA2, -ы, мн. косы i (з ліч. 2, 3, 4) касы,
КАРЬІЦЬ2, кару, корьші, корыць; кораны; ныя паняцці.
КАРЭЛЙЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. кос, ж. Ручная сельскагаспадарчая прылада,
незак., каго (што) (разм.). Папракаць, дака(кніжн.). Узаемная сувязь, суадносіны прад- якая складаецца з доўгага загнутага ляза, нараць. Хопіць яго к.
КАРЫЧНЕВА-... Першая частка склада- метаў, паняццяў або з'яў. || прым. кжрз- саджанага на касільна, i служыць для скошвання травы, збожжа i пад. Кляпаць касу.
ных слоў са знач.: 1) карычневы, з карычнеКАР^НІШЧА, -а, н. 1. Падземнае сцябло Найшла к. на камень (прымаўка: сутыкнуліся
вым адценнем, налр. карычнева-залацісты,
карычнева-чорны, карычнева-чырвоны; 2) кары-шматгадовых травяністых раслін, якое розныя непрымірымыя погляды, інтарэсы,
чневы, у спалучэнні з іншым, асобным коле- адрозніваецца ад кораня наяўнасцю недара- характары). Хоць касою касі (таксама перан.:
рам, напр. карычнева-ружовы, карычнева- звітага лісця. 2. Асноўны, галоўны корань вельмі многа). || памянш. коска, -і, ДМ -сцы,
дрэва, які з'яўляецца прадаўжэннем ствала. || мн. -і, -сак, ж.
шэры.
KACA3, -ы, мн. косы i (з ліч. 2, 3, 4) касы,
КАРЬІЧНЕВЫ, -ая, -ае. Цёмны, буравата- прым. кжрэнішчавы, -ая, -ае.
КАР^ННЕ, -я, н., зб. 1. Карані {гл. корань кос, ж. Доўгая вузкая паласа, што цягнецца
жоўты (колеру жолуда або карыцы). Карычнемыс. Намыўная к.
вае паліто. Карычневая чума (пра фашыстаў; у 1, 2 i 3 знач.). 2. Падземныя часткі некато- ад берага,
рых раслін (пятрушкі, сельдэрэю i інш.), якія
KACA4, -ы, мн. косы i (з ліч. 2, 3, 4) касы,
пагард.).
кос, ж. (разм.). Селязёнка.
КАРЫЯТЬкДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -тыд / ўжываюцца як прыправа.
КАРдННЫ, -ая, -ае. 1. Спрадвечны, па-аў, ж. Калона, апора ў будынку ў выглядзе
KACA... (a таксама косж...). Першая частка
стаянны. К. мінчанін. 2. Рашаючы, самы істо- складаных слоў; пішацца «каса...», калі націск
жаночай фігуры.
КАР^, нескл., н. 1. Баявое пастраенне ў тны, які датычыцца асноў чаго-н. К. пералом у другой частцы слова падае на першы склад,
форме чатырохвугольніка, якое прымянялася у грамадскім жыцці. Карэнныя змены. Карэн- i ўжыв. са знач.: 1) з косым (у 1 знач.), налр.
ў еўрапейскіх арміях да канца 19 ст. для ным чынам (поўнасцю, зусім). O Кірэнныя касаплечы, касароты; 2) косы (у 1 знач.),
адбіцця атак з усіх бакоў. 2. нескл., н. Ква- зубы — пяць задніх зубоў з кожнага боку напр.
касарззаны, касарэзны, касаслой
дратны выраз каўняра на сукенцы. 3. нязм. У верхняй i ніжняй сківіц.
(спіральнае размяшчэнне валокнаў драўніны;
форме чатырохвугольніка. Каўнер к.
КАРдНЬЧЫК 2/і. корань.
спец.), касаслойны.
КАРЗЙКА, -і, ДМ -рэйцы, ж. Свіная або
КАРЭСПАНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе;
КАСАБОЮ, -ая, -ае. 3 касым, крывым боцялячая грудзінка спецыяльнага прыгатаван- -дуй; -даваны; незак. (кніжн.). 1. Накіроўваць кам. Касабокая хатка. || наз. кжсабокжсць, -і,
ня.
куды-н. карэспандэнцьпо (у 3 знач.; уст.). 2. з ж.
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КАСАБОЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
незак. (разм.)- Станавіцца касабокім, крывым.
Паркан касабоныцца. || зак. скдсабочыцц»,
-чуся, -чышся, -чыцца.
KACABAPÓTKA, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
ж. Мужчынская кашуля са стаячым каўняром, які зашпільваецца збоку.
КАСАВАЦЬ, касую, касуеш, касуе; касуй;
касаваны; незак., што. 1. Закрэсліваць, выкрэсліваць. К. напісанае. 2. Спыняць, адмяняць дзеянне чаго-н. К. пастанову. К. шлюб.
К. дагавор. 3. Апратэстоўваць рашэнне суда ў
касацыйным парадку (спец.). || зак. скжсжваць,
-сую, -суеш, -суй; -саваны (да 2 i 3 знач.). II
наз. касаванве, -я, н. (да 1 i 2 знач.).
КАСАВІЛЬНА, -а, мн. -ы, -аў, н. (абл.).
Тос, што i кассё.
КАСАВІЦА, -ы, ж. Час касьбы. Разгарну/шся самая к.
КАСАВОКАСЦЬ, -і, ж. Стан вачэй, пры
якім зрэнкі накіраваны ў розныя бакі.
КАСАВОЫ, -ая, -ае. 3 касымі вачамі.
КАСАВЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
незак. (разм.). 1. на каго-што. Глядзець скоса.
К. на дзверы кабінета. 2. перан., на каго-што.
Адносіцца з падазрэннем, недружалюбна. ||
зак. сшсавурыцця, -руся, -рышся, -рыцца (да
1 знач.).
КАСАВЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.,
што (разм.). Глядзець коса, убок (пра вочы).
Вока касавурыць. || зак. сжжсйурыць, -ру,
-рыш, -рыць; -раны.
КАСАГОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Схіл гары,
пагорка. Узбірацца давялося na камяністым
касагоры.
КАСАЛАПЫ, -ая, -ае. Які ідучы ставіць
ступні наскамі ўсярэдзіну або ў бакі. К. мядзведзь. || наз. касалшшсць, -і, ж.
КАСАТКА1, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Народная назва ластаўкі.
КАСАТКА2, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Буйная драпежная млекакормячая жывёліна
сямейства дзльфінавых, падобная на кіта.
КАСАЎЁ, -я, мн. -'i, -ёў, н. (абл.). Тос, што
i кассё.
КАСАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Перагляд або адмена рашэння, якое яшчэ не ўступіла ў законную сілу, вышэйстаячай судовай
інстанцыяй па скарзе бакоў або пратэсту пракурора (спец.). К. прысуду. Падаць на касацыю. 2. Заява з просьбай аб пераглядзе або
адмене судовага рашэння (разм). Падаць касацыю. O Кісацыя выбараў — адмена выбараў або прызнанне ix несапраўднымі ў выніку
парушэння выбарчага закона. || прым. кжсжцыйны, -ая, -ае.
КАСАЧ1, -а, мн. -ы, -оў, м. Травяністая расліна з доўгімі мечападобнымі лістамі i
вялікімі кветкамі жоўтага, сінята або фіялетавага колеру. || прым. ысачовы, -ая, -ае. Сямейства касачовых (наз.).
КАСАЧ2, -а, мн. -ы, -оў, м. Цецярук-самец,
які ў адрозненне ад самкі мае ў хвасце доўгае
выгнутае пер'е. || прым. кясачовы, -ая, -ае.
КАСЁКАНС, -а, мн. -ы, -аў, м. Адна з трыганаметрычных функцый — секанс дадатковага вугла.
КАСЁТА, -ы, ДМ -ссце, мн. -ы, касег, ж.
1. Стандартная па форме прылада, у якую
змяшчаюцца якія-н. дэталі, матэрыялы. Бомбавая к. 2. Плоская закрытая каробка, у
якую змяшчаецца магнітная стужка. 3. Святлонепранікальны футляр для засцярогі святлочуллівай плёнкі, пласцінак. || прым. касетны, -ая, -ае. К. магнітафон.
КАСЁЦ, касца, мн. касцы, касцоў, м. Той,
хто косіць траву, збажыну.
КАСІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
Сельскагаспадарчая машына для касьбы.

КАСІЛЬНА, -а, мн. -ы, -аў, н. Toe, што i
кассё.
KACtP, -a, мн. -ы, -аў, м. Службовая асоба,
якая распараджаецца касай, выдае i прымае
грошы, каштоўныя палеры, прадае білеты;
К А С М Н О П Я , -i, ж. Вучэнне аб Сусвеце.
работнік касы (у 3 знач.)-1 ж. кісіржа, -і, ДМ
|| прым. кжсмалапчны, -ая, -ае.
-рцы, мн. -і, -рак (разм.). || прым. кжсірскі,
КАСМАНАЎТ, -а, Л/-наўце, мн. -ы, -аў, м.
-ая, -ае.
Спецыяліст, удзельнік палёту ў космас. || ж.
КАСІЦЦА, кашуся, косішся, косіцца; некжсмашўткіц -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Станавіцца касым
кжсмшжўцкі» -ая, -ае.
(у 1 энач.), крывіцца. Вокны косяцца. 2. на
КАСМАНАЎТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Тэокаго-што. Глядзець скоса, убок. Конь косіцца
рыя i практыка палётаў у космас. Дзень кана машыну. 3. перан., на каго-што. Адносіцца
сманаўтыкі. || прым. жлсмашўтычны, -ая, -ае.
неадабральна, з падазрэннем. Рабі чэсна, дык
КАСМАПАЛГГ, -a, М -л'іце, мн. -ы, -аў, м.
i людзі не будуць к. || зак. ПАжжсіццаі -кашуся,
Паслядоўнік касмапалітызму. || ж. кдсма-косішся, -косіцца (да^ 1 i 2 знач.) / сжіпірці,
шйпткя, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -тах. || прым. кжскашуся, скосішся, скосіцца (да 1 i 2 знач.)
сшшіліплны, -ая, -ае.
КАСІЦЬ 1 , кашу, косіш, косіць; кошаны;
КАСМАПАЛГГЬІЗМ, -у, м. Ідэалогія, якая
незак. 1. што. Зразаць траву касой2 або
пад прыкрыццем лозунгаў «сусветнай дзяркасілкай. К. атаву. 2. перан., каго (што).
жавы» i «сусветнага грамадзянства» адмаўляе
Нішчыць, забіваць у вялікай колькасці. Хваправа нацый на самастойнае існаванне i дзярроба косіць людзей. Вайна нас гнула i касіла. \\
жаўную незалежнасць, прапагацдуе адмаўлензак.
скжсіць* скашу,
скосіш,
скосіць;
не ад нацыянальных традыцый i нацыянальскошаны. | наз. жжшэшіе, -я, н. (да 1 знач.) /
най культуры, ад патрыятызму. || прым. кясмжкасьба, -ы, ж. (да 1 знач.).
шлітычны, -ая, -ае.
кашу, косіш, косіць; незак. 1.
КАСМАТЫ, -ая, -ае. 1. 3 доўгай густой
што. Рабіць касым, крывым, прыдаваць
поўсцю; лахматы. К. сабака. Касматая шапка.
чаму-н. касое становішча. К. pom. 2, што i
2. 3 доўгімі валасамі; валасаты. Касматая гачым. Глядзець коса, убок. Конь касіу вокам на
лава. || наз. кжсматасць, -і, ж.
куну канюшыны. 3. Быць касавокім, касым.
КАСМАЦІЦЬ, -мачу, -маціш, -маціць; неЛевае вока косіць. || зак. скасіць, скашу,
зак., каго-што (разм.). Рабіць касматым, ласкосіш, скосіць; скошаны (да 1 знач.) / пжхматым. К. валасы. || зак. раскмсмаціць, -мачу,
кжсіць» -кашу, -косіш, -косіць; -кошаны (да 1
-маціш, -маціць; -мачаны.
знач.)- Скасіць вугал хаты. Вокны пакасіла
КАСМАЧЬІ, -оў (разм.)- Доўгія ўзлахмача(безас.).
ныя пасмы валасоў.
КАСКА, -і, ДМ -сцы, мн. -і, -сак, ж. ЗаКАСМЕТАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел медысцерагальны галаўны ўбор (звычайна метацыны, які займаецца лячэбнай касметыкай. ||
лічны) у выглядзе шлема. Стальная салдацкая
прым. кжсмепшжйчны, -ая, -ае.
к. Медная пажарная к. || прым. кжсжчны, -ая,
КАСМЕТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы-ае.
яліст па касметалогіі.
КАСКАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. НаКАСМЁТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Вучэнтуральны або штучны вадаспад з уступамі. 2.
не аб сродках i метадах паляпшэння знешперан., чаго. Імклівая, нястрымная плынь
няга выгляду чалавека. 2. Сродкі i спосабы
чаго-н. К. слоў. 3. Акрабатычны прыём, які
догляду скуры, якія выкарыстоўваюцца з ілэімітуе падзенне з чаго-н. (з каня, веласіпеда,
тай падтрымання здаровага стану i прыемнага
турніка i інш.; спец.). 4. У аперэце: хуткі тавыгляду. 3. Рэчывы, якія ўжываюцца для нанец у суправаджэнні спсваў (спец.). 5. Група
дання свежасці i прыгожасці твару i целу. ||
звязаных між сабой гідраэлектрастанцый,
прым. жжсмегычны, -ая, -ае.
размешчаных адна за адной (спец.). || прым.
КАСМЕТЬІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
касжадяы, -ая, -ас.
ж. (разм.). 1. Спецыялістка па касметычным
КАСКАДЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Артыст,
доглядзе твару, цела. 2. Невялікая сумачка
які ў кінафільмах выконвае складаныя i недля прадметаў касметыкі.
бяспечныя для жыцця трукі. || прым. жаскжКАСМІЧЯЫ, -ая, -ае. 1. гл. космас. 2. педэёрсжі, -ая, -ае.
ран. Грандыёзны, велізарны. Касмічныя маKACKĆTKA, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
штабы.
Лёгкі мужчынскі галаўны ўбор з казырком i
КАСМЬІК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Toe,
аколышкам.
што i касмыль.
КАСЛАЎКА, -і, ДМ -лаўцы, мн. -і, -лавак,
КАСМЫКАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Які выж. (разм.)- Пасма валасоў, травы, лёну i пад.
ступае касмыкамі, складаецца з касмыкоў.
КАСМА... Першая частка складаных слоў
Касмыкаватая кудзеля. || наз. йсмыкштасць,
са знач.: 1) які мае адносіны да космасу, да
-і, ж.
касмалогіі, напр. касмафізіка, касмахімія, каКАСМЬІЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Пасма,
смахраналогія; 2) які мае адносіны да касмакасмыль (воўны, валасоў).
наўтыкі як да навукі, напр. касмабіялогія, каKACMbLlb, -я, мн. -і, -ёў, м. (разм.). Скусмамедыцына, касмапсіхалогія; 3) які мае
длачаная пасма валасоў, воўны i пад. Касмылі
адносіны да касмічных палётаў, да знаховаласоў. К. кудзелі. || памянш. шсмылёж, -лька,
джання чалавека ў космасс, напр. касма- ' мн. -лыа, -лькоў, м.
адкрывальнік, касмаплавальнік, касмаплаеанне,
КАСНІК, -a, мн. -і, -оў, м. 1. Вузкая палокасмаплан, касмапраходзец, касмацэнтр.
ска тканіны; істужка, якую ўплятаюць у
КАСМАБАЧАННЕ, -я, Н. Тзлевізійныя пе- касу1. Завязаць каснікі бантам. 2. перан. Toe,
радачы з космасу, якія праводзяцца з борга
што нагадвае сабой істужку, мае форму вузкасмічнага апарата.
кай палоскі. Доўгімі каснікамі выглядаў mop ад
КАСМАГОНІЯ, -і, ж. (спец.). Вучэнне аб
калёс. || памянш. касшчок, -чка, мн. -чю,
паходжанні касмічных цел i ix сістэм. К. соне-чхоў, м. (да 1 знач.)- || прым. жйсіпчны, -ая,
ннай сістэмыЛ прым. кісмагагічны, -ая, -ае.
-ае (да 1 знач.).
КАСМАДРОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Пляцоўt КАССЁ, -я, мн. коссі / (з ліч. 2, 3, 4) кассі,
ка з комплексам спецыяльных збудаванняў i
коссяў, н. Ручка ў касе2, касільна.
тэхнічных сродкаў для запуску касмічных каКАСГА, -ы, ДМ касце, мн. -ы, каст i
раблёў i ішучных спадарожнікаў Зямлі. ||
кастаў, ж. 1. У краінах Усходу: грамадская
прым. кісмадромны, -ая, -ае.
група, адасобленая паходжаннем, родам заня-
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бліноў, складзеных адзін на другі. Напячы к. дзяць на сярэдзіну царквы. 2. перан. Беспарадак, неразбярыха (жарт.)- Паднялася такая к.,
бліноў.
КАСЦЁР2, -стра, мн. -стры, -строў, м. сцеражыся божа.
Агонь, распалены з кучы галля, дроў або лаt КАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -тамачча. Распаліць к. \\ прым. кастровы, -ая, -ае. ваны; незак.у каго (што). Моцна i балюча
ткаў i прававым становішчам сваіх членаў. К.
КАСЦІСТЫ, -ая, -ае. 1. 3 шырокімі буй- біць, жорстка мучыць. К. на допыце. He катуй
брахманаў. 2. перан. Замкнутая грамадская нымі касцямі. Касцістая фігура. 2. 3 вялікай сябе, што згубіла рэчы (перан.: не дакарай, не
групоўка, якая ахоўвае сваю адасобленасць i колькасцю дробных касцей. Акунь — рыба пакутуй). \[зак. скжтжвжць, --фо, -туеш, -туе;
свае саслоўныя i групавыя прывілеі (неа- касцістая. || наз. шсгістасць, -і, ж.
-туй; -таваны. || наз. катавжнне, -я, н. У
дабр.). || прым. жасгавы, -ая, -ае.
КАСЦІОМ, -a, мн. -ы, -аў, м. 1. Мужчын- фашысцкім лагеры смерці былі нечалавечыя каКАСТАВАСЦЬ, -і, ж. Каставая замкну- скае (пінжак i штаны) ці жаночае (жакет i таванні (жорсткія здзекі; пакуты).
тасць, адасобленасць. Саслоўная к.
спадніца) верхняе адзенне. Пашыць к. 2. (часКАТАКЛІЗМ, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
КАСГА^ЦА, -ы, ДМ -дзе, ж. Хвароба, звя- цей з азначэннем). Адзенне спецыяльнага Нечакана рэзкі пералом, разбуральны перавазаная з паступовым разбурэннем касцявой прызначэння. Спартыўны к. Купальны к. Ма-рот (у прьфодзе, грамадстве).
тканкі.
скарадны к. || памянш. кжсцюмчык, -а, мн. -і, КАТАКОМБЫ, -аў, адз. -а, -ы, ж. ПадзеКАСТАНЬЁТЫ, -ньет, адз. -а, -ы, ж. Уда-аў, м. || прым. кжсцюмны, -ая, -ае.
мныя галерэі [першапачаткова тыя, што слурны музычны інструмент — дзве злучаныя
КАСЦЮМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецы- жылі для першых хрысціян сховішчам у стаміж сабой драўляныя ці пластмасавыя яліст па тэатральных касцюмах; работнік кас- ражытным Рыме]. || прым. клтакомбны, -ая,
пласцінкі, якімі рытмічна пастукваюць, на- цюмернай. || ж. кжсцюмерка, -і, ДМ -рцы, мн. -ае.
дзеўшы на пальцы. || прым. кастаньетны, -ая, -і, -рак.
КАТАЛАПЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
-ае.
КАСЦЮМЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае -зуй; -заваны; зак. i незак., што. Скласці
КАСТАПРАЎ, -рава, мн. -равы, -раваў, м. адносіны да тэатральных i маскарадных кас- (склададь) каталог чаго-н. || наз. жжталагі(уст.). Лекар, які ставіць на месца вывіхнутыя цюмаў, звязаны з ix вырабам, падрыхтоўкай i зацыя, -і, ж.
косці або правільна складае пераламаныя.
захоўваннем. К. магазін. Касцюмерная майстэ-і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак,
КАСГАР&З, -а, мн. -ы, -аў, м. Майстар ра- рня. 2. кясцюмерная, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Ад- ж.КАТАЛАЖКА,
(разм. уст.). Турма, месца зняволення. Зазьбы па косці. || прым. кясгарэзны, -ая, -ае. дзел у тэатры, дзе захоўваюцца касцюмы, ці праторыць
у каталажку.
Кастарэзнае мастацтва.
майстэрня, дзе яны рыхтуюцца. Атрымаць
КАТАЛІЗ, -у, м. (спец.). Узбуджэнне хімічKACTÓP, -у, м. Суконная шарсцяная тка- касцюм у касцюмернай.
най рэакцыі або змяненне яе хуткасці пад
ніна з густым ворсам. || прым. кжсторжвы, -ая,
КАСЦЮМІРАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Адзеты ў уздзеяннем каталізатара. || прым. йталізяы,
-ае.
тэатральны або маскарадны касцюм. Кас- -ая, -ае.
КАСГРА, -Ы, Ж. Toe, што i кастрыца. || цюміраваныя вучні. 2. Які праходзіць, адбываКАТАЛІЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
прым. каспювы, -ая, -ае.
ецца з удзелам людзей у маскарадных касцюРэчыва, якое паскарае або запавольвае ход
КАСТРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м. Той, мах. Касцюміраванае выступленне.
хімічнай рэакцыі. || прым. кжталізжтжрны, -ая,
каго кастрыравалі; скапец.
КАСЦЮШРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
КАСГРУБАВАТЫ, -ая, -ае. Шурпаты, ня- -руй; -раваны; зак. i незак., каго (што). -ае.
КАТАЛІК гл. католік.
гладкі. Каструбаватая дошка. \\ наз. кжстру- Адзець (адзяваць) у тэатральны або маскараKATAJIKÓC, -а, м. Тьпул патрыярха арбштасць, -і, ж.
дны касцюм. || звар. шсцютрявацці, -руюся,
КАСГРЎЛЯ, -і, мн. -і, -руль, ж. Ме- -руешся, -руецца. || наз. касцюшржванне, -я, н. мяна-грыгарыянскай, a таксама галавы
грузінскай праваслаўнай царквы.
талічная пасудзіна для прыгатавання ежы. ||
КАСЦЯВЬІ гл. косць.
КАТАЛІЦЬІЗМ, -у, м. i КАТАЛІЦТВА, -а,
памянш. кяструлыса, -і, ДМ -льцы, мн. -і,
КАСЦЙК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Toe, што i
-лек, ж. || прым. каструльны, -ая, -ае.
шкілет. 2. перан. Асноўная, важная частка н. Адзін з асноўных напрамкаў хрысціянства з
царкоўнай арганізацыяй, якую ўзначальвае
КАСТРЬІВЫ, -ая, -ае. 3 кастрой, кастры- чаго-н. К. арганізацыі.
цай. Кастрывая кудзеля. || наз. кастрывасць, -і,
КАСЦЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. (/ i рымскі nana. || прым. каталіцкі, -ая, -ае.
КАТАЛІЧКА гл. католік.
ж.
2 ас. не ўжыв.). Ператварацца ў косць, станаКАСТРЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; віцца косцю. Рогі ў цяляці касцянеюць. 2. пе- КАТАЛОГ, -a, М -лозе, мн. -і, -аў, м. 1.
-руй; -раваны; зак. i незак., каго (што). Выра- ран. Станавіцца нерухомым, дзеравянець ад Сістэматызаваны пералік якіх-н. аднародных
заць (выразаць) палавыя залозы; палягчаць холаду. Ногі пачынаюць к. ad холаду. [| зак. зл- прадметаў (кніг, экспанатаў, тавараў i пад.).
К. часопісаў. К. крытыннай літаратуры. 2.
(лягчаць). || наз. кястрацыя, -і, ж. i кастрыра- касшшець, -ею, -ееш, -ее i' акясцянець, -ею,
Наогул пералік, спіс якіх-н. прадметаў, з'яў.
ваіше, -я, н.
-ееш, -ее.
К. тайфунаў. Зорны к. К. леднікоў. \\ прым. кяКАСЦЯНІЦЫ, -н'іц, адз. -шца, -ы, ж. ЛяКАСТРЬІЦА, -ы, ж. Адходы лёну i канапель, якія атрымліваюцца пасля перацірання i сная травяністая ягадная расліна сямейства таложны, -ая, -ае.
КАТАЛЬ, -я, мн. -і, -ёў, м. (уст.). Рабочы,
трапання. || прым. кастрычны, -ая, -ае i жж- ружакветных, a таксама ягады гэтай расліны.
які займаецца падвозам грузаў на тачцы.
|| прым. шсцішчны, -ая, -ае.
сірыцівы, -ая, -ае.
КАТАМАРАН, -а, мн. -ы, -аў, м Судна з
КАСЦЙНЮ, -нак, адз. -нка, -і, ДМ -нцы,
КАСТРЬІЧНІК, -а, м. 1. Дзесяты месяц каляндарнага года. 2. (К вялікае). Рэвалюцыя ж.{ (абл.)- Toe, што i касцяніцы. || прым. кж- двух карпусоў, злучаных між сабой агульнай
палубай. | прым. катжмжржшш, -ая, -ае.
1917 года, a таксама яе гадавіна 7 лістапада сцшчны, -ая, -ае / жжсцанкявы, -ая, -ае.
КАТАНГЕНС, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
КАСЦЯНЬІ, -ая, -ое. Выраблены з косці,
(25 кастрычніка па старому стылю). Вялікі К.
функцыя,
роўная
I прым. кастрычніцкі, -ая, -ае. Кастрычніцкія здабыты, прыгатаваны з касцей жывёлы. К. Трыганамеірычная
адносінам косінуса к сінусу.
гузік. К. клей.
святы.
КАСТРЬІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Toe, што
КАТАПЎЛЬТА, -ы, ДМ -льце, мн. -ы, -льт,
КАСБІ, -ая, -ое. Toe, што i косы.
i вогнішча.
KACbtHKA, -i, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. ж. 1. У старажытнасці: прыстасаванне для
КАСТЬІЛЬ, -я, мн. -і, -ёў, м. (спец.). Ме- Хусцінка ірохвугольнай формы, якую носяць кідання на вялікую адлегласць камення, боталічны шпень, які забіваецца ў шпалу для на галаве або шыі. || памянш. КАСІОШЯКЖ, -І, чак з запаленай смалой i пад., якое прымяняпрьшацавання да яе рэйкі. || прым. кя- ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. жлсышчны, лася пры асадзе крэпасцей. 2. Устройства для
паскарэння старту самалёта з палубы карабля
-ая, -ае.
стыльны, -ая, -ае.
КАСЙК1, -а, мн. -і, -оў, м. Toe, што i ву- (спец.). 3. Аўтаматычнае прыстасаванне для
КАСТЭЛЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
выкідвання з самалёта лётчыкаў, касманаўтаў
ж. Жанчына, якая ведае бялізнай у бальніцы, шак. || прым. кжсячны, -ая, -ае.
КАСЯК2, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Гурт кабыл з (спец.). || прым. жятапультны, -ая, -ае.
інтэрнаце, доме алпачынку i пад.
КАТАПУЛЬТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
КАСТЗТ, -a, М -тэце, мн. -ы, -аў, м. Хало- адным жарабком. 2. Чарада птушак, рыб. К.
дная зброя ў выглядзе металічнай пласцінкі, журавоў. || прым. касячны, -ая, -ае / касяковы, -туй; -таваны; зак. i незак., каго-што. (спец.).
Выкінуць (вьпсідаць) з самалёта пры дапамозе
якая надзяваецца на пальцы i заціскаецца ў -ая, -ае.
кулаку. Выцяць кастэтам. || прым. кжстэшы, KAT, ката, М каце, мн. каты, -аў, м. 1. катапульты (у 3 знач.). | звар. кжтапультіАсоба, якая прыводзіць у выкананне смяро- ВЖЦЦІІ, -туюся, -туешся, -туецца; -туйся. Лёт-ая, -ае.
КАСЦЁЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Польская на- тны прыгавор, учыняе кару, катуе. 2. перан. чык катапультаваўся.
КАТАР, -у, мн. -ы, -аў, м. Запаленне
зва каталіцкага храма. || прым. касцельяы, -ая, Жорсткі мучыцель, прыгнятальнік. | прым.
слізістай абалонкі якога-н. органа. К. страў-ае. / пасцельнае i касцельнае (пра адзежу: i жатіўсжі, -ая, -ае (да 2 знач.).
ніка.
|| прым. йтаралыш, -ая, -ае.
КАТАВАЛЬНЯ, -і, мн.г -i, -яў, ж. Месца
будзённае i святочнае).
КАСЦЁР1, -стра, мн. -стры, -строў, м. 1. катаванняў. || прым. штявжлыш, -ая, -ае.
КАТАРАКТА, -Ы, ДМ -кце, ж. Памутненне
Складзеныя пэўным парадкам палілаваныя i
КАТАВАСІЯ, -і, ж. 1. Песнапенне, што крьшггаліка вока. Зняць катаракту. || прым.
паколатыя дровы. Скласці дровы ў к. 2. Стос выконваецца абодвума клірасамі, якія выхо- кжтаражтны, -ая, -ае.
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КАТАРГА, -i, ДМ -рзе, ж. Цяжкія прымусовыя работы для зняволеных у турмах ці ў
другіх месцах зняволення ўзмоцненага рэжыму. Царская к. Саслаць на катаргу. He работа, a к. (вельмі цяжкая). || прым. катаржны,
-ая, -ае. Катаржная праца (перан.: невыносна цяжкая).
КАТАРЖАНІН, -а, мн. -жане i (з ліч. 2, 3,
4) -жаніны, -жан, м Чалавек, які адбывае катаргу або які быў на катарзе (часцей пра
асоб, асуджаных за палітычную дзейнасць). ||
ж. кятаржанкя, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. ||
прым. кітаржанскі, -ая, -ае.
КАТАРЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i
катаржанін. || ж. катаржтца, -ы, мн. -ы, -ніц.
I прым. катаржніцкі, -ая, -ае.
КАТАСГРАФІЧНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца катастрофай, вядзе да катастрофы. Катастрафічнае становішча. || наз. кжтастрафічнжсць, -і, ж.
КАТАСГРОФА, -ы, мн. -ы, -роф, ж. 1. Падзея з трагічнымі выпадкамі, вялікае бедства.
Дарожная к. Сямейная к. 2. Нечаканая
ірандыёзная падзея ў гісторыі планеты, якая
робіць уплыў на яе далейшае існаванне
(спец.). Тэорыя катастпроф. | прым. катастрофны, -ая, -ае.
КАТАФАЛК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Пахавальная калясніца. 2. Высокая падстаўка для
труны. І| прым. катафалжявы, -ая, -ае.
КАТАХ, -а, мн. -і, -оў, м. Суквецце з патоўшчанай воссю, на якой шчыльна сядзяць
кветкі, насенне. К. кукурузы. Катахі вярбы. ||
памянш. кіташок, -шка, мн. -шю, -шкоў, м. ||
прым. кяташны, -ая, -ае.
КАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1.
Ездзіць на чым-н., у чым-н. дзеля прагулкі.
К. на кані. К. на лыжах. 2. Шмат разоў
ездзіць куды-н., раз'язджаць (разм.). К. за
дзяржаўны кошт па гарадах. || наз. катанне,
-я, н.
КАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. 1.
каго (што). Вазіць дзе-н. дзеля прагулкі, забавы. К. на лодцы. К. на машыне. 2. што.
Апрацоўваць шляхам пракаткі (спец.). К.
ліставое жалеза. || наз. кятше, -я, н.
КАТЛАВАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Паглыбленне ў зямлі для закладкі фундамента якога-н.
збудавання. || прым. кжтлавшшы, -ая, -ае.
КАТЛАВІНА, -ы, мн. -ы, -в'ін, ж. Паглыбленне, упадзіна на паверхні зямлі або на дне
мора, акіяна. || прым. катлавінны, -ая, -ае.
КАТЛЁТА, -ы, ДМ -леце, мн. -ы, -лет, ж.
Засмажаны кусок мяса з рабрынкай (адбіўная
катлета) або кулінарны выраб авальнай ці
круглай формы з рыбнага, мяснога фаршу,
кашы i гл. Катлеты з цяляціны. Рыбныя катлеты. || памянш. ютлетш, -і, ДМ -тцы, мн.
-і, -так, ж. || прым. ытлетны, -ая, -ае.
КАТОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Адмоўны элеісірод; проціл. анод. || прым.
кжтодны, -ая, -ае.
KATÓK1, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. Пакрытая
лёдам гарызантальная пляцоўка для катання
на каньках.
KATÓK2, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. 1. У будаўнііггве: машына са стальнымі валкамі для
ўшчыльнення i выраўноўвання грунту, дарожных пакрыццяў i інш. 2. Круглая драўляная
калодка, па якой перакочваюць цяжкія прадметы. Перакочваць бярвенне на катках.
KATÓK3, -тка, мн. -тю, -ткоў, м. 1. гл. кот.
2. Ласкавы зварот да хлопчыка. Андрэйка, мой
каток, падай мне кульбу.
KATÓK4, -тка, мн. -тю, -ткоў, м. Суквсцце
дробных кветак у выглядзе маленькіх гтушыстых шарыкаў (на вярбе, лазе i інш.).
КАТОЛІК, -а, мн. -і, -аў # КАТАЛІК, 4 ,
мн. -і, -оў, м. Той, хго прыняў каталіцтва i
прытрымліваецца ўсіх абрадаў каталіцкай

царквы. || ж. кяталічкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
-чак.
КАТОРЫ, -ая, -ае, займ. 1. пытальны i
адносны. Які іменна, які з некалькіх, які па
парадку? К. сыну год? К. раз едзеш у Маскву?
КАЎБАСА / КІЛБАСА, -ы, мн. -басы / (з
Вазьмі касу, каторай учора касіў. 2. неазнач.
He першы, не адзін, a некалькі. К. раз іду я ліч. 2, 3, 4) каўбасы, кілбасы, -бас, ж. Прагэтым лесам. К. год чакаем сына на пабыўку. дукт харчавання з асоба прыгатаванага фаршу
К. час няма добрага надвор'я (доўгі, праця- ў кішачнай або штучнай абалонцы. Вараная,
глы). 3. неазнач., часцей мн. Іншыя, некато- вэнджаная к. || прым. кжўбасны / жілбасны, -ая,
рыя (разм.). Каторыя ўжо прыехалі, a като- -ае. Каўбасныя вырабы.
КАЎБАСНК I КІЛБАСНІК, -а, мн. -і, -аў,
рыя яшчэ ў дарозе.
-ая-небудзь, -ае- м. Той, хто вырабляе або прадае каўбасу. || ж.
t КАТОРЫ-НЁБУДЗЬ,
небудзь, займ. неазнач. Які-небудзь, хто-не- каўбасніца i жЬібасніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
КАЎБОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. На паўночнабудзь з некалькіх, з мноііх.
амерыканскім захадзе: конны пастух, які
КАТОЎНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. (разм.). Toe, аб'язджае статкі вярхом. || прым. каўбойскі,
што i катавальня.
-ая, -ае. К. фільм.
КАТРЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
КАЎБОЙКА, -і, ДМ -бойцы, мн. -і, -боек,
Пераносны механічны арган у выглядзе ме- ж. Верхняя мужчынская клятчастая сарочка
талічнай скрынкі, на якім ііралі вацдроўныя асобага крою з адкладным каўняром.
музыканты. 0 Завесці катрынку (разм. неаКАЎКАЗЕЦ, -зца, мн. -зцы, -зцаў, м. Урадабр.) — пачаць дакучлівую размову, гава- джэнец Каўказа. || ж. каўказкж, -і, ДМ -зцы,
рыць адно i тое ж. || прым. катрыначны, -ая, мн. -і, -зак. || прым. кжўкжзскі, -ая, -ае.
-ае.
КАЎНЁР, -няра, мн. -няры, -няроў, м.
КАТРЬкНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. ВанВерхняя, часцей прышыўная частка адзення,
дроўны музыкант з каірынкай. || ж. ка- што прылягае да шыі. Прышыць к. || памянш.
трыншчыцд, -ы, мн. -ы, -шчыц.
шўнерык, -а, мн. -і, -аў, м. || прым. каўшцювы,
КАТЎРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго- -ая, -ае.
што (разм.). Штурхаць каго-н., прымушаць
КАЎПАК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Галаўны
ачнуцца, прыйсці да памяці- К. сына раніцай. ўбор конусаладобнай, авальнай або іншай
КАіУХ, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Невялікі хлеў формы. К. поеара. 2. Накрыўка такой формы
або адгароджанае месца ў хляве. К. для свіней. над чым-н. Шкляны к. || памянш. каўшлок,
2. перан. Пра цёмны, малы пакой або хату -чка, мн. -чю, -чкоў, м. || прым. каўшчны, -ая,
(разм.). Сем гадоў жыву ў гэтым катуху. || па- -ае (да 1 знач.) / кжўпаковы, -ая, -ае (да 2
знач.; спец.). Каўпаковая печ (тэхнічная печ з
мянш. кжтушок, -шка, мн. -шю, -шкоў, м.
КАТЎНІКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. награвальным i засцерагальным каўпаком).
КАЎСТЫК, -у, м. Тэхнічны едкі натр. ||
(спец.). Цыліндр для намотвання дроту. К.
dpomy. К. нітак. || прым. кліуішічіш, -ая, -ае. прым. каўстычны, -ая, -ае. Каўстычная coda.
КАЎГАНЎЦЬ/ КАЎГНЎЦЬ, -ну, -неш,
КАТЭГАРЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Ясны, безумоўны, які не дапускае іншых тлумачэнняў. -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і; зак. i аднакр.
К. загад. Катэгарычнае патрабаванне. 2. Ра- (абл.). Глынуць. К. свежага паветра. || незак.
шучы, які не дапускае пярэчанняў. Катэгары- шўтаіц», -аю, -аеш, -ае.
КАЎІЎН, -у, м. 1. Хвароба скуры на гачная думка. К. адказ. || наз. катэгарычвлсць, -і,
лаве, пры якой валасы зблытваюцца i зліпаж.
КАТЭГОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. 1. У юцца ў камях. К. марудна вылечваецца. К. i ў
філасофіі: агульнае паняцце, якое адлккпроў- коней бывае. 2. мн. -ы, -оў. Валасы (разм. павае найбольш істотныя сувязі i адносіны рэ- гард.). Прычашы свае каўтуны. || прым. каальнай рэчаіснасці i пазнання. К. часу. К. фо- ўтунны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАЎЧЎК, -у, м. Эластычнае рэчыва, якое
рмы i зместу. 2. У навуковай тэрміналопі: родавае паняцце, якое абазначае разрад з'яў, здабываецца з млечнага соку некаторых
трапічных
раслін або штучным спосабам i
прадметаў ці найбольш агульную ix прымету.
скарыстоўваецца для вырабу гумы. НатураГраматычныя катэгорыі. К. роду. Пстарычныя
катэгорыі. 3. Група асоб, аднародных прадме- льны к. Сінтэтычны к. (які атрьімліваюць
таў, з'яў, аб'яднаных агульнасцю якіх-н. пры- хімічным спосабам). || прым. кжўчужжвы, -ая,
мет. Розныя катэгорыі людзей. || прым. катэга- -ае.
КАЎЧУКАНОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Расліна,
рыяльны, -ая, -ае (да 1 знач.; кніжн.).
КАТ^ДЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі з якой здабываецца каўчук. || прым. каўчужылы дом у прыгарадзе, рабочым пасёлку, жавосны, -ая, -ае.
КАЎЧ^Г, -а, мн. -і, -аў, м. 1. У біблейскай
звычайна з мансардай i зямельным участкам.
міфалогіі: судна, у якім Ной выратаваў люКАТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Невялікае вя- дзей i жывёл ад сусветнага патопу. 2. У праслярнае або самаходнае судна для транспар- васлаўнай царкве: скрынка для захоўвання
тных, спартыўных i прамысловых мэт. К. на некаторых асабліва каштоўных рэчаў. || прым.
падеодных крылах. 2. Малы ваенны карабель кяўчэжны, -ая -ае (да 2 знач.)
спецыяльнага або дапаможнага прызначэння.
КАЎШОВЫ гл. коўш.
Тарпедны к. || прым. кжтэрны, -ая, -ае.
КАФВДРА, -Ы, МН. -Ы, -федр / -аў, ж. 1.
КАТЭТ, -а, М -тэце, мн. -ы, -аў, м. У ма- Узвышэнне для лектара, прамоўцы. Лектар
тэматыцы: старана прамавугольнага трохву- падняўся на кафедру. 2. У вышэйшай школе:
гольніка, якая прымыкае да яго прамога ву- аб'яднанне спецыялістаў вучэбных дысцыпгла.
лін, якія адносяцца да адной галіны навукі.
КАТЭХІЗІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Кароткі вы- К. хіміі. К. беларускай мовы i літаратуры. 3.
клад хрысціянскага веравучэння ў пытаннях i Пасада епіскала, які кіруе епархіяй. || прым.
адказах. || прым. кггэхізічны, -ая, -ае.
жжфедралыш, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.). O
КАУЗАЛЬНАСЦЬ, -і, ж. (спец.). 1. гл. ка- Кафелралыпіі сабор — галоўны сабор у гораузальны. 2. У філасофіі: тое, што i прычын- дзе, у якім богаслужэнне вядзе епіскап.
насць.
КАФЕІН, -у, м. Узбуджальны сродак, які
КАУЗАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які здабываецца з зярнят кофе, чайнага лісця i
адносіцца да прычынна-выніковых адносін, скарыстоўваецца ў медыцыне як стымулятар
да выражэння гэтых адносін. Каузальная су- дзейнасці цэнтральнай нервовай сістэмы. ||
прым. кжфеінжвы, -ая, -ае.
вязь з'яў. || наз. кжузалышсць, -і, ж.
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КАФ—КАШ
КАФЁЙШК, -а, мн. -і, -аў, м. Пасудзіна
для варкі кофе.
КАФЁЙНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. Банка для захоўвання кофе. 2. Ручны млынок
для размолвання зерняў кофе.
КАФЁЙНЫ гл. кофе.
КАФЁЙНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Маленькі рэстаран з продажам кофе.
КАФЛІНА, -Ы, МН. -Ы, -ЛІН, Ж. (разм.).
Адна плітка кафлі.
КАФЛЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. Керамічны выраб для абліцоўкі сцен i печаў. | прым. жжфляны, -ая, -ае. Кафляная сцяна. К. цэх.
КАФТАН i КАПТАН, -а, мн. -ы, -аў, м.
Даўнейшая мужчынская i жаночая верхняя
вопратка з доўгімі поламі. | прым. кіфтаішы /
жшггаішы, -ая, -ае.
КАФЗ, нескл., н. Невялікі рэстаран.
КАФЭТЗРЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Кафэ з
сістэмай самаабслугоўвання.
КАФЭШАНТАН, -а, мн. -ы, -аў, м. У некаторых краінах: кафэ з адкрытай сцэнай для
выступленняў, звычайна непрыстойнага характару. || прым. кафэпннтанны, -ая, -ае.
КАФЯВАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Апарат або пасудзіна для прыгатавання кофе.
| прым. кафяварны, -ая, -ае.
КАФЯМОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
ж. Прыбор для драблення пралражаных кафейных зярнят. Электрынная к.
КАХАНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. (разм.).
1. Любы, каханы (у 2 знач.). 2. Toe, што i палюбоўнік.
КАХАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
Любая, каханая (у 2 знач.). 2. Toe, што i палюбоўніца.
КАХАННЕ, -я, н. Вялікае сардэчнае пачуццё да пэўнай асобы другога полу. Першае к.
Прызнацца ў каханні.
КАХАНЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае каханне, да якога накіравана каханне. К. хлопец. 2.
шхіны, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Той, каго кахаюць. || ж. кіхіші, -ай, мн. -ыя, -ых.
КАХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
Кахаць адзін аднаго.
КАХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што i
без dan. Мець вялікае сардэчнае пачуццё да
асобы другога полу.
КАХЕЦІНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Назва грузінаў, якія жывуць у Кахеціі —
гістарычнай вобласці Усходняй Грузіі. || ж.
ждхецшка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
пхешнсгі, -ая, -ае.
КАЦАВЁЙКА, -і, ДМ -вейцы, мн. -і, -веек,
ж. (разм.). Кароткая кофта на ваце, футры
або на падкладцы.
КАЦЁЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. кацёл. 2.
жжцельажя, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Памяшканне, дзе знаходзяцца паравыя катлы, кацельныя ўстаноўкі.
КАЦЁЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Toe, іігго i
кацельная (гл. кацельны).
КАЦЁЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па паравых катлах i ix эксплуатадыі.
КАЦЁЛ, катла, мн. катлы, катлоў, м. 1.
Вялікая металічная пасудзіна круглай формы
(для награвання вады, прыгатавання ежы i
пад.). Агульны к. (перан.: харчаванне з агульнай кухні, сумеснае карыстанне чым-н. увогуле). 2. Закрытая пасудзіна для ператварэння
вады ў пару. Паравы к. 3. перан. Поўнае акружэнне воінскай групоўкі. Мінскі к. | прым. кятловы, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.) / кацелыш, -ая,
-ас (да 2 знач.). Катловае забеспячэнне (з
агульнага катла; афіц.). Кацельная ўстаноўка.

КАЧАРГА, -і, ДМ -рзе, мн. качэргі / (з ліч.
КАЦЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
Драўляны кружок, круг. 2. перан. Пра поў- 2, 3, 4) качаргі, -чэргаў, ж. Тоўсты жалезны
ную, невялікага росту жанчыну, дзяўчыну прут, сагнуты на канцы, для перамешвання
(разм. жарт.). || прым. кжцёлжявы, -ая, -ае (да паліва ў печы, выграбання попелу. || памянш.
кжчярэжкя, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
1 знач.)(разм.). || прым. качлрговы, -ая, -ае.
КАЦЙШ^кот
КАЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
КАЦІРАВАЦЦА, -руюся, • -руешся, -руецца; -руйся; незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). 1. Toe, што i кацііша1 (у 1 знач.), але абазнаЦаніцца, ацэньвацца (пра тавары, каштоўныя чае рух, які адбьшаецца ў кожны час i ў ропаперы, валюту) (спец.). 2. (7 / 2 ас. не зных напрамках. Аіячык качаецца na падлозе.
ўжыв.). Быць у абароце на біржы (спец.). 3. 2. Пераварочвацца, перакульвацца з боку на
Атрымліваць, мець тую або іншую ацэнку ў бок (пра чалавека, жывёлу). К. ў траве. Конь
вачах грамадства: цаніцца, прызнавацца зна- качаецца na зямлі. Дзеці качаюцца ў снезе. 3.
Ляжаць без справы, без сну. К. da раніцы ў
чным. Чалавек з ведамі каціруецца ўсюды.
КАЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; ложку (разм.). 4. Быць хворым. Цэлы месяц
зак. i незак., што (спец.). Вызначыць (вызна- качалася з пабітай нагой (разм.). || наз.
чаць) цану (курс) якіх-н. каштоўных папер, клчішне, -я, н.
тавараў, замежнай валюты. || наз. жшцроўжя,
КАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго-і, ДМ -роўцы, ж.; прым. кяціровачны, -ая, што. Toe, што i каціць (у 1 знач.), але аба-ае.
значае рух, які адбываецца ў розны час i ў
КАЦІЦЦА1, качуся, коцішся, коцідца; не- розных налрамках. К. бочкі. К. бярвенне. 2.
зак. 1. Рухацца, верцячыся ў адным напра- што. Размякчаючы ў руках i рухаючы па
мку, a таксама ехаць, пасоўвацца (пра сродкі якой-н. паверхні, надаваць чаму-н. акруглую
перамяшчэння на колах). 3 гары коціцца ка- форму. К. клёцкі К. шарыкі з пластыліну. 3.
мень. Калёсы каціліся na дарожцы. 2. ( 7 / 2 ас.што. Паварочваць з боку на бок у чым-н.
не ўжыв.). Струменіцца, цячы (пра ваду, пот i сыпкім, вязкім. К. рыбу ў муцэ. 4. што. Разпад.). Коцяцца хвалі. Пот градам каціўся na гладжвадь пры дапамозе качалкі, качалак. К.
твары. 3. кашся (жжіццеся). Ідзі (ідзіце) ад- абрусы. 5. што. Рабіць пракатку (спец.). К.
сюль (разм.). Каціцеся, пакуль цярпенне не ло-ліставое жалеза. б. каго (што). Падкідваць на
руках, выражаючы радасць, захапленне i пад.
пнула!
КАЦІЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., коцідца; не- (разм.). || зак. пашчаць, -аю, -аеш, -ае; -аны
зак. Нараджаць дзіцянят (пра некаторых жы- (да 2, 3, 4 i 6 знач.), выкжчаць, -аю, -аеш, -ае;
вёл — авечку, казу, кошку i інш.). || зак. -аны (да 3 i 4 знач.) / скячаць, -аю, -аеш, -ае;
-аны (да 2 знач.). || наз. кжчшне, -я, н.
ажяціццж, акбцііша.
КАЦІЦЬ, качу, коціш, коціць; незак. 1.
КАЧАЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. Рабокаго-што. Рухаць, перамяшчаць што-н., за- тніца, якая даглядае качак на птушкаферме.
стаўляючы каціцца па якой-н. паверхні, a 2. Прадаўгаватая пасудзіна з тоўстымі сцентаксама рухаць, везці што-н. на колах. К. бер- камі для прыгатавання мяса качкі.
вяно. К. тачку. 2. Хутка ехаць (разм.)- К. на
КАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. Вадавеласіпедзе.
плаўная птушка сямейства качыных з шыроКАЦІОША, -ы, мн. -ы, -цюш, ж. У кай пляскатай дзюбай i кароткімі шырока
Вялікую Айчынную вайну: народная назва расстаўленымі лапкамі. Прыляцелі дзікія качкі.
рэактыўнага мінамёта, устаноўленага на аўта- || памянш. шчачжж, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
мабілі.
ж. || прым. жжчыны, -ая, -ае.
КАЦЯЛОК, -лка, мн. -лю, -лкоў, м. 1. НеKA4KAHÓC, -а, мн. -ы, -аў, м. Яйцановялікі кацёл, пасудзіна для варкі ежы i для сная млекакормячая жывёліна з мордай, якая
яды з яго. Салдацкі к. 2. Цвёрды мужчынскі заканчваецца шырокай дзюбай, падобнай на
капялюш з акруглым верхам i вузкімі палямі. качыную (водзіцца ў Аўстраліі i Тасманіі).
3. перан. Toe, што i галава (у 3 знач.; разм).
Штосьці к. не варыць. || прым. жжцілковы, -ая, КАЧЎЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
Драўлянае кола, якое качаюць дзеля забавы.
-ае (да 1 знач.).
КАЦЯНЙ / КАЦЯНЁ, -няці, мн. -няты, 2. Драўляны прадмет цыліцдрычнай формы, з
дапамогай якога ставяць у печ i вымаюць з
-нят, н. Дзіцяня кошкі.
печы вялікія чыгуны. || прым. качулачны, -ая,
КАЧАВАЦЬ, качую, качуеш, качуе; качуй; -ае.
незак. Весці неаседлы спосаб жыцця, пераяKA4&JII, -яў. Toe, што i арэлі. || прым.
зджаш> з месца на месца; вандравадь. Ц наз.
жжчэлыш, -ая, -ае.
кжчаванве, -я, н.
КАЧЗЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Стаянка каКАЧАВЬІ, -ая, -ае. Які не мае аселасці, пераходзіць з месца на месца са сваёй маёма- чэўнікаў. 2. Мясцовасць, па якой качуюць. К.
сцю; вандроўны; проціл. аселы. Качавыя пля- аленяводаў.
КАЧ^ЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
мёны.
КАЧАГАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы, які вядзе качавы спосаб жыцця; вандроўнік. || ж.
кАчэўшші,
-ы, мн. -ы, -ніц. || прым. клчэўніцкі,
абслугоўвае топкі паравых катлоў. || прым. кж-ая, -ае.
чапірсжі, -ая, -ае.
КАЧАГАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
КЛША, -ы, мн. -ы, каш, ж. 1. Густая
Памяшканне, дзе знаходзяцца топкі паравых страва са звараных круп. Манная к. Аўсяная к.
катлоў. | прьш. кжчагарші, -ая, -ае.
Бярозавая к. (перан.: розгі). Заварыць кашу
КАЧАЛКА1, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. (перан.: распачаць якую-н. непрыемную, клаКрэсла на падстаўках, на якіх яно качаецца.
патлівую справу). Кашы не зварыш з кім-н.
КАЧАЛКА2, -і, ДЛ/-лцы, мн. -і, -лак, ж. 1. (перан.: не дагаворышся з кім-н., не зробіш
Драўляны валік для раскачвання цеста або справу). Мала кашы еў (перан.: малады, няразгладжвання бялізны качаннем. 2. мн. Ста- вопытны, недастаткова дужы). 2. перан. Разрэджаная маса чаго-н., падобная з выгляду на
нок для разгладжвання, качання бялізны.
КАЧАН, -а, мн. -ы, -оў, м. Плод капусты: гэту страву. Снег ператварыўся ў кашу. 3. пешчыльна звітыя ў галоўку капусныя лісты. || ран. Беспарадак, неразбярыха. У яго ў галаве
к. || памянш. жжшжа, -і, ДМ -шцы, ж. (да 1
прым. качанны, -ая, -ае / качжновы, -ая, -ае.
КАЧАНЙ / КАЧАНЁ, -няці, мн. -няты, знач.).
-нят, н. Птушаня качкі.
КАШАВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Повар у
КЛЧАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Самец качкі. || воінскай часці або (уст.) у рабочай арцелі. ||
ж. шпжваржж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак.
прым. жжчжравы, -ая, -ае.
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КАШАВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.
(разм.). Быць кашаварам.
КАШАЛЁК, -лька, мн. -лыа, -лькоў, м. Невялікая, звычайна скураная сумачка для грошай. Пусты к. у каго-н. (няма грошай). |)
прым. кашальковы, -ая, -ае.
КАШАЛОТ, -а, М -лоце, л#«. -ы, -аў, м.
Род зубатых кітоў з вялікай галавой. 1 прым.
йшалотівы, -ая, -ае.
КАіПАЛЬ, -шлю, м. Сутаргавы выдых з
хрыпам i шумам (пры захворванні дыхальных
шляхоў). Сухі к. (без макроты).
КАШАМІР, КАШАМІРАВЫ гл. кашмір.
КАШАНІЛЬ, -і, ж. Агульная назва некаторых відаў насякомых, з цела самак якіх
здабываюць чырвоную фарбу, a таксама сама
гэта фарба. || прым. кашятлевы, -ая, -ае /' шпшшльны, -ая, -ае.
КАШАРА, -Ы, МН. -Ы, -шар, ж. Вялікі загон, агароджанае месца на полі, дзе трымаюць авечак летам.
КАШАЧЫ гл. кошка.
КАШЛАТЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты густой
доўгай поўсцю ці валасамі; калматы. К. ca
tena. Кашлатыя валасы. 2. 3 густым веццем,
шырокімі лалкамі; разгалісты. Каш/штая
елка. || наз. кашлатасш», -і, ж.
КАШЛАЦІЦЬ, -лачу, -лаціш, -лаціць; -лачаны; незак., каго-што (разм.). Касмаціць,
кудлаціць.
КАШЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. Пераносіць прыступ кашлю; хварэць на кашаль. ||
аднакр. кашлянуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні.
КАШМА, -ы, мн. кошмы / (з ліч. 2, 3, 4)
кашмы, кошмаў, ж. Вялікі кусок лямцу, a
таксама посцілка з такога лямцу. || прым. кашмовы, -ая, -ае.
КАШМАР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Цяжкі, жудасны сон э прывідамі, зданямі. 2. Нешта
жахлівае, агіднае, непрыемнае. Кашмары мінулага жыцця.
КАШМАРНЫ, -ая, -ае. 1. Які суправаджаецца кашмарам (у 1 знач.); які напоўнены кашмарамі (у 2 знач.). К. сон. Кашмарная ноч. 2.
Агідны, жахлівы. Кашмарнае надвор'е.
КАПІМІР / КАШАМІР, -у, м. Тонкая
шарсцяная або напаўшарсцяная тканіна. ||
прым. кашміровы, -ая, -ае i кашжшржвы, -ая,
-ае.
КАШМІРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і,
-ровак, ж. (разм.). Кашміровая хустка.
КАШНЗ, нескя., н. Вузкі шалік на шыю.
Мужчынскае к.
КАШОВЫ гл. кош.
КАШПО, нескл., н. Дэкаратыўная ваза для
кветкавага гаршка.
КАШТАВАЦЬ1, -тую, -туеш, -туе; -туй; незак. 1. Мець тую ці іншую цану, грашовую
вартасць. Кніга каштуе некалькі тысяч. 2.
Абыходзіцца ў якую-н. суму, затрачвацца на
што-н. Адпачынак каштуе мне дорага. 3. перан. Патрабаваць якіх-н. намаганняў. Даследаванне каштавала мне шмат здароўя.
КАШТАВАЦЬ2, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; незак., што (разм.). Спрабаваць на
смак ежу, пітво. К. варэнне. || зак. пажжштоаць, -тую, -тусш, -туе; -туй; -таваны.Ц наз.
іжатваше, -я, н.
КАШТАН1, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а.
Дрэва сямейства букавых з пладамі ў выглядзе буйнога арэха, a таксама плод гэтага
дрэва. Разгалісты к. Назбіраць каштанаў. 2.
-у, адз. Драўніна гэтага дрэва. || прым. кжпггшш, -ая, -ае. Каштанавая алея. Каштанавыя валасы (колеру каштана).
КАШТАН2, -а, м. Пра масць коней: светлакаштанавы, рыжаваты.
КАШТАРЬІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Фінансавы
дакумент для вызначэння i планавання выда-

ткаў i прыбыткаў. Скласці к. || прым. жжштарйсны, -ая, -ае.
КАШТОЎНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Важнасць, значнасць чаго-н. К. навуковай
працы. 2. Каштоўная рэч, з'ява. Захаванне каператварэння круга ў роўнавялікі квадрат; 2)
штоўнасцей. Духоўныя каштоўнасці.
КАШТОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які дорага Ka наогул невырашальная задача.
КВАДРЬІГА, -і, ДМ -рызе, мн. -і, -рыг, ж.
linyе, мае вялікую цану. К. камень. К. сервіз.
2. Які мае важнае, істотнае значэнне. Ка- Двухколавая антычная калясніца, запрэжаная
чацвёркай у адзін рад.
штоўныя парады. К. дакумент.
КВАДРЫЛЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Назва
КАПІЎЛЯ, -і, мн. -і, -шуль, ж. Адзснне з ліку ў выглядзе адзінкі з пятнаццаццю нулёгкай тканіны на верхнюю частку цела лямі, a ў некаторых краінах — з дваццаццю
(мужчынскае) або як ніжняя бялізна (жано- нулямі. || прым. квадрыльёнш, -ая, -ае.
чае). || прым. кжшульны, -ая, -ае.
КВАЗІ... (кніжн.). Першая частка складаКАШЧАВЫ, -ая, -ае. Такі схуднелы, што ных слоў — тос, што i ілжэ... (у 1, 2 i 4
выступаюць косці. Кашчавыя рукі. \\ наз. жа- знач.), напр. квазіактыўны, квазівучоны,
шчшісць, -і, ж.
квазікласінны, квазімагнітны, квазінавуковы,
КАШЧЎНСТВА, -а, н. Блюзнерства, знева- квазіполюс, квазісапраўдны, квазіспецыяліст;
жальныя адносіны да таго, чым даражаць, квазізорка, квазіімпульс, квазічасціца.
што паважаюць як святыню (першапачаткова
КВАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Пра лягурэлігійную). || прым. жшпунсжі, -ая, -ае.
шак: утвараць гукі, падобныя на «ква-ква». ||
КАШЧЎНСТВАВАЦЬ, -вую, -вуеш, -вуе; аднакр. квшнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз.
-вуй; незак. Блюзнерыць, праяўляць кашчун- квшвяе, -я, н.
ства да каго-, чаго-н.
КВАКЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Паслядоўнік
КАШЧдЙ, -я, м. 1. У рускіх народных адной з пратэстанцкіх рэлігійных сектаў, якая
казках: злы i худы стары, уладальнік багацця. адвяргае царкоўныя абрады (у ЗША, Англіі i
К. бессмяротны. 2, перан. Пра вельмі худога i некаторых іншых краінах). || прым. квакерсві,
скупога чалавека (разм.).
-ая, -ае.
КАШЗЛЬ, -шаля, мн. -шал'і, -шалёў, м. 1.
КВАКТАННЕ, КВАКТАЦЬ гл. квахтаць.
Вялікая кашолка, звычайна з лучыны. ЗлаКВАКТЎХАг^ квахтуха.
жыць сухія грыбы ў к. 2. Тос, што i кашалёк
КВАКША, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Дрэвавая ля(абл.). 0 Плесці кашалі з лапцямі (разм. неа- гушка.
дабр.) — гаварыць без толку, малоць бязглуКВАЛГГАТЬкЎНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Яказдзіцу.
сны. К. метад. || наз. квжлітгшўнжсць, -і, ж.
1
КВАЛІФІКАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае
КАШЗННЕ гл. касіць .
кваліфікацыю (у 2 знач.); вопытны. К. спецыКАШ^ЧЫ гл. кошка1.
КАЭФІЦЫЁНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. яліст. 2. Які патрабуе спецыяльных t ведаў.
Кваліфікаваная праца. || наз. кваліфікаванасць,
1. Лікавы (або літарны) множнік у алгебраічным выразе. 2. Адносная велічыня, якая -і, ж.
КВАЛІФІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
вызначае ўласцівасць якога-н. працэсу або
ўсіройства. К. цеплаправоднасці. К. карыснага -куй; -каваны; зак. i незак. 1. каго (што).
дзеяння (адносіны колькасці карыснай ра- Устанавіць (устанаўліваць) ступень чыёй-н.
боты, выкананай якім-н. механізмам, да падрыхтоўкі, годнасці да якой-н. гтрацы,
колькасці скарыстанай ім энергіі; спец.). || дзейнасці. К. спецыяліста. 2. каго-што. Ацаніць (ацэньваць), вызначыць (-аць) якім-н.
прым. кжэфіцыеіітны, -ая, -ае.
КАН)К, нескл., м. (разм.)- Канец, смерць. чынам. Як к. такія паводзіны? || наз. кваліфіжжцыя, -і, ж.
Думала, ужо к. будзе.
КВАЛІФІКАЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. кваліфікаKAIÓP, -а, мн. -ы, -аў, м. Паганяты сабак
або аленяў, запрэжаных у нарты. || прым. ваць. 2. Ступень падрыхтаванасці, прыгоднасці да якой-н. працы. Высокая к. рабочых.
кжюрскі, -ая, -ае.
Прафесія, спецыяльнасць. Набыць кваліфіKAIÓTA, -ы, ДМ каюце, мн. -ы, кают, ж. 3.
кацыю сяесара. || прым. кваліфіжацыйны, -ая,
Асобнае жылое памяшканне на судне. -ае. Кваліфікацыйная камісія.
Капітанская к. \\ прым. каютны, -ая, -ае.
КВАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. У
КАКУГ-КАМПАНІЯ, -і, мн. -і, -нш, ж. фізіцы: найменшая колькасць энергіі, якая
Агульнае памяшканне на судне для сталаван- аддаецца або паглынаецца фізічнай велічынёй
ня, адпачынку i пад.
у яс нестаішянарным стане. К. энергіі. К. свяКАЯЦЦА,
каюся,
каешся,
каецца; тла. 1 прым. жвшггавы, -ая, -ае. Квантавая
кайся;незак. 1. Прызнавацца ў грахах, спавя- тэорыя. Квантавая электроніка.
дацца ў царкве (уст.). 2. Прызнаваць сваю
КВАНТЫТАТЬІЎНЫ, -ая, -ае (спец). Toe,
віну, памылку перад кім-н. К. ў сваіх учынках. што i колькасны. || наз. квавтьггатыўшсць, -і,
Сын каяўся^ што не так зрабіў. || зак. ж.
пакаяццж, -каюся, -каешся, -каецца; -кайся.
КВАППДЦА, -плюся, -пішся, -пііша; неКВАДРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Кожная з зак., на каго-што. Пасягаць на што-н., мець
чатьфох фаз Месяца. || прым. квадрявы, -ая, жаданне завалодаць чым-н. К. на чужое да-ае.
бро. || зак. павнапіірці, - плюся, -пішся, -піцКВАДРАТ, -а, М -раце, мн. -ы, -аў, м. 1. ца.
Роўнастаронні прамавугольнік, a таксама
КВАРТА, -Ы, ДМ -рце, мн. -ы, кварт i -аў,
прадмет або ўчастак такой формы. К. стаяа. ж. 1. Даўнейшая мера аб'ёму вадкіх i сыпу2. У матэматыцы: здабьпак ад памнажэння чых рэчываў (розная ў розных краінах). 2.
якога-н. ліку на самога сябе. Дэевяць — гэта Металічная пасудзіна з ручкай, з якой п'юць
к. трох. 3. У матэматыцы: паказальнік сту- ваду, квас. || памянш. квжртачкж, -і, ДМ -чцы,
пені, роўны двум. Узвесці шэсць у к. || прым. мн. -і, -чак, ж. (да 2 знач.). || прым. квартачны, -ая, -ае (да 2 знач.) / квартавы, -ая, -ае
квадратны, -ая, -ае (да 2 знач.). К. корань.
КВАДРАТНЫ, -ая, -ае. 1. гл. квадрат. 2. (да 1 знач.).
Які мае форму квадрата або падобны на кваКВАРТАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Частка горада, абмежаваная некалькімі перакрыжавадрат. Квадратная табурэтка. К. двор.
КВАДРАТЎРА, -ы, ж. У матэматыцы: нымі вуліцамі. Завадскі к. 2. Чацвёстая частка
вылічэнне плошчы або паверхні фігуры. O справаздачнага года. || прым. квартальны, -ая,
Квадратурж крупі — 1) невырашальная задача -ае.
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КВАХТЎХА i КВАКТЎХА, -і, -тусе, мн. -і, Мець прыгожы выгляд, быць здаровым. Дзяўчына квітнее.
-тух, ж. Курыца, якая выседжвае або выКВГГОК, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. (разм.).
водзіць куранят.
КВАЧ1, -а, мн. -ы, -оў, м. Вялікі памазок з Квітанцыя, распіска. || прым. квггочны, -ая,
пакулля, рагожы i пад. для размазвання -ае.
КВАРГЎТ, -a, М -ртэце, мн. -ы, -аў, м. 1. чаго-н. на якой-н. паверхні.
КВІТЫ, у знач. вык. (разм.). У разліку, раМузычны твор для чатьфох выканаўцаў з
КВАЧ2, -а, м. Дзіцячая гульня, па правілах злічыліся. Цяпер мы з табой к.
партыямі для кожнага. 2. Ансамбль з чатырох якой адзін з удзельнікаў, дагнаўшы другога,
КВОЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; незак.
выканаўцаў. Вакальны к. Струнны к. || прым.павінен дакрануцца да яго.
(разм.). Адчуваць сябе нездаровым, слабым;
кшртэтны, -ая, -ае.
стагнаць.
К. на ногі.
КВАШАНІНА, -ы, ж. Халадзец, студзень.
КВАРЦ, -у, м. 1. Мінерал, адна з крыКВОЛЫ, -ая, -ае. 1. Фізічна слабы, хвараКВАШАНЫ, -ая, -ае. Аірыманы ў выніку
шталічных разнавіднасцей крэменязёму. 2. квашання; кіслы. Квашаная капуста.
віты. Кволае дзіця. Кволае здароўе. 2. ДалікаАпраменьванне кварцавай лямпай з лячэКВЕТА... Першая частка складаных слоў са тны, маладзенькі, які слаба развіваецца (пра
бнымі мэтамі (разм.). Прызначаць хвораму к. \\знач. які мае адносіны да квсткі (у 1 знач.), расліны, грыбы i пад.). Кволыя парасткі. Квопрым. жварцавы, -ая, -ае. Кварцавая лямпа кветак, напр. кветаед (жук), кветалісцік, кве- лыя сыраежкі. 3. Невялікі па сіле, інтэнсіў(электрычная лямпа ў выглядзе невялікага ба- таложа, кветаножка.
насці, напружанасці. К. голас. К. плач. 4. Нелона з кварцавага шкла, якая дае ультрафіяКВЕТАНОЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, дастаткова моцны; нетрывалы. Кволае крэсла.
летавыя прамяні).
ж. (спец.). Сцябло, на якім размешчана кве- 5. Нязначны, малы. Кволыя спадзяванні. || наз.
КВАРЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй; тка.
ооласць, -і, ж.
-цаваны; незак., што. Апрамяняць кварцавай
КВОРУМ, -у, мн. -ы, -аў, м. (афіц.). КольКВЕТАНОСНЫ, -ая, -ае (спец.)- Які мае
лямпай. К. медыцынскія інстргументы (з мэтай
касць членаў сходу, прысутнасць на сходзе
кветкі. Кветаносныя расліны.
стэрылізацыі). || наз. кварцшнве, -я, н.
КВЁТАЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Пра- якой-н. арганізацыі, дастатковая для прыКВАС, -у, мн. -ы, -оў, м. Кіславаты даўшчыца кветак.
знання сходу правамоцным.
напітак, прыгатаваны на вадзе з хлеба з солаKBÓTA, -ы, ДМ квоце, мн. -ы, квот, ж.
КВЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. У
дам, a таксама з фруктаў, ягад. К. з каліны. раслін: орган размнажэння з венчыкам з пя- (спец.). Доля, норма чаго-н. дапушчальнага ў
Перабівацца з хлеба на к. (жыць бедна). || па- лёсткаў вакол песціка i тычынак. Жаноная к. сістэме падаткаў, вытворчасці, збыту, уезду ў
мянш. квасок, -ску, м. || прым. квасны, -ая, (толькі з песцікам або песцікамі; спец.). 2. краіну i пад. Іміграцыйная к. Падатковая к. ||
-ае. 0 Квасны пжтрыятызм (уст. неадабр.) — Травяністая расліна, якая ў перыяд цвіцення прым. квотны, -ая, -ае.
няправільнае, агульнае ўсхваленне ўсяго мае яркую, часта духмяную, што распускаецКВ^ЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагосвайго, нават адсталых форм жыцця i побьггу ца з бутона, галоўку або суквецце. Палявыя што i без дап. (разм.)- 1. i чым. Мазаць, пэцi ганьбаванне ўсяго чужога.
кветкі. Садовыя кветкі. || памянш. кшстачкя, каць. К. сцяну фарбай. К. халат. 2. перан.
КВАСАВАРНЯ, -І, МН. -І, -рань / -рняў, ж. -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чах, ж. \ прым. жветжчны, Дрэнна, без густу маляваць. || наз. квэшйше,
-я, н.
Прадпрыемства, дзе вараць i рыхтуюць квас.
-ая, -ас.
КВЯЦІСТЫ, -ая, -ае. 1. Пакрьпы квеKBĆTKA... Першая частка складаных слоў
КВАСЕЦЬ,
квашу,
квасіш,. квасіць;
квашаны; незак., што. Даводзіць да стану са знач. які мае адносіны да кветак (у 2 ткамі. Квяцістая сенажаць. К. верас. 2. 3 узознач.), напр. кветкавод, кветкаводства, кее- рам у кветкі. Квяцістая тканіна. 3. перан.
браджэння, f акісляць. К. капусту. || зак. заЗалішне напышлівы (пра мову, стыль i пад.).
квасіць, -квашу, -квасіш, -квасіць; -квашаны. ткаводчы.
| наз. шашанне, -я, н.
КВЕТКАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. К. стыль. || наз. квшцсгасць, -і, ж.
КЁГЛІ, -яў, адз. -я, -і, ж. Драўляныя або
KBACÓK, -ску, м. 1. гл. квас. 2. : з квжском Спецыяліст па кветкаводству.
КВЕТКАВОДСТВА, -а, н. Вырошчванне пластмасавыя слупкі, якія ставяцца ў рад i
(разм.) — кіславаты на смак. Яблыкі з квакветак як галіна садаводства. Трэба развіваць збіваюцца шаром з пэўнай адлегласці, a такском.
сама (мн.) сама гульня з гэтымі слупкамі. |
КВАТАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; к. I прым. кветкшодчы, -ая, -ае.
КВЁТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Градка, клумба прым. кегельны, -ая, -ае.
незак. (разм.). 1. Часова жыць у каго-н., найКЕДР, -а / -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а. Хвойнае
маючы кватэру. 2. Размяшчацца на пастой або агародзік, дзе растуць кветкі. К. перад вовечназялёнае дрэва. Пмалайскі к. 2. -у. Драўкнамі. || прым. квепгікжвы, -ая, -ае.
(пра войска).
КВЁЦЕНЬ, -і, ж., зб. Кветкі (на дрэвах, ніна гэтага дрэва. || прым. кедржвы, -ая, -ае.
КВАТАРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
Кедравыя орзхі.
Тое; што кватэранаймальнік. || ж. ква- раслінах, лузе i пад.); цвіценне. К. садоў.
КЁДРАУКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -равак, ж.
КВПТЬІЗМ, -у, м. (кніжн.). Пасіўнатараяткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
сузіральныя, абыякавыя адносіны да рэчаіс- Лясная птушка сямейства хваёвых.
кватаранцкі, -ая, -ае.
КЕДРАЧ, -у, МН. -Ы, -оў, м. (разм.). Toe,
КВАТАР'ЁР, -а, мн. -ы, аў, м Ваеннаслу- насці. || прым. квіетычны, -ая, -ае.
што i кедроўнік (у 2 знач.).
КВШТА,
-ы,
ДМ
-нце,
мн.
-ы,
-аў,
ж.
1.
жачы, якога пры пераводзе часці пасылаюць
КЕДРОЎНІК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Хмызняк
Пятая ступень гамы, a таксама інтэрвал
уперад для падрыхтоўкі месца i раскватарапаміж першай i пятай ступенямі. 2. Самая або невялікае дрэва сямейства сасновых. 2.
вання яе. || прым. кватжр'ерскі, -ая, -ае.
высокая па тону струна некаторых струнных зб. Лес з кедравых дрэў.
КВАТдРА, -ы, мн. -ы, -тэр, ж. 1. Асобнае інструментаў. 0 Пжвесіць вос нж квінту (разм.
К^ДЫ, -аў, адз. кед, -a, М -дзе, м.
жылое памяшканне ў доме з кухняй, пярэ- жарт.) — зажурыцца, засумаваць.
Спартыўны абутак з матэрыі на мяккіх
дняй i пад. Трохпакаёвая к. 2. Памяшканне,
КВШТЭСЁНЦЫЯ,
-і, ж. (кніжн). рабрыстых гумавых падэшвах. || прым. кеджвы,
якое часова наймаецца ў каго-н. для жылля. Аснова, сутнасць чаго-н. К. апавядання. К. -ая, -ае.
Жыць на прыватнай кватэры. 3. мн. Месца падзеі.
КЕЙФ / КАЙФ, -у, м. (жарт.). Прыемнае
размяшчэння войск у населеным пункце.
гультайства i адпачынак.
КВШТ^Т,
-a,
М
-тэце,
мн.
-ы,
-аў,
м.
1.
Размясціцца на зімнія кватэры. Галоўная к.
КЕЙФАВАЦЬ / КАЙФАВАЦЬ, -фую, -фу(штаб галоўнакамандуючага; уст.). 1 памянш. Музычны твор для пяці выканаўцаў з сама-фуе; -фуй; незак. (жарт.). Упадаць у
кватэрка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -pax, ж. (да 1 i стойнымі партыямі для кожнага. К. Р.Шу- еш,
2 знач.) || прым. жватарны, -ая, -ае. Кватэрнае мана. 2. Ансамбль з шші выканаўцаў такога кейф (кайф), аддавацца кейфу (кайфу).
КЕКС, -а, мн. -ы, -аў, м. Кандытарскі выразмяшчэнне войск (не ў казарменных памя- твора. К. цымбалістаў. || прым. ЕВІНТЭТНЫ, -ая,
раб са здобнага цеста пераважна з разынкамі
-ае.
шканнях).
KBIT, -a, М квіце, мн. -ы, -оў, м. (разм.). або карынкай. || прым. жексавы, -ая, -ае.
КВАТЭРАНАЙМАПЫПК, -а, мн. і, -аў, м. Квітанцыя. Паштовы к. || прым. жвітовы, -ая,
КЕЛЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. келля. 2. перан.
Той, хто наймае кватэру. || ж. квжтэржшй- -ае.
Тайны, сакрэтны, скрыты ад іншых. Келейныя
малыгіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
КВІТА, у знач. вык. (разм.)- Усё, даволі; справы. Вырашаць пытанне келейна (прысл.). ||
КВАТ^РКА1 2/і. кватэра.
ніякай размовы. Заплаціла i к. I к., дзядзька наз. келейшсць, -і, ж. (да 2 знач.).
2
КВАТЗРКА , -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. Мікіта! (і ўсё тут).
КЁЛІХ, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i бакал.
Даўнейшая мера вадкіх або сыпкіх рэчываў,
КВГГАНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. АфіцыйКЁЛЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Асобны пакой
роўная чацвёртай частцы кварты (у 1 знач.). || ная распіска ў аірыманні ад каго-н. грошай манаха ў манастыры. || прым. келейны, -ая,
прым. кваіэршшы, -ая, -ае.
або іншых каштоўнасцей. 1 прым. квіта-ае.
КВАХТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., квохча; нірлйны, -ая, -ае.
КЁЛЬМА, -ы, мн. -ы, -льм / -льмаў, ж.
КВГГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. Toe, што i кельня.
квахчы / КВАКТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
квокча; квакчы; незак. Пра курэй i самак нс- (разм.). Разлічвацца, расквітвацца.
КЁЛЬНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. У некаторых
каторых птушак: ствараць кароткія, адрывіКВГГНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. Зна- краінах: афіцыянт, слуга ў атэле. || ж. кельнестыя гукі. || наз. квахтшве, -я, н. i жвіжтшпіе, ходзіцца ў спрыяльных для развіцця ўмовах, рш, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым.
-я, н.
паспяхова развівацца. Жыццё наша будзе к. 2. келыіерсжі, -ая, -ае.
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КЁЛЬНЯ, -i, мн. -i, -яў, ж. Прылада муляра, тынкоўшчыка ў выглядзе ірохвугольнай
лапаткі для набірання i нанясення раствору
на цэглу.
КЁЛЬТЫ, -аў, адз. кельт, -a, М -льце, м.
Група старажытных плямёнаў індаеўрапейскай моўнай сям'і, якія насялялі тэрыторыю
Заходняй Еўропы. || прым. келыцгі, -ая, -ае.
КЁМІЦЬ, кемлю, кеміш, кеміць; незак.,
што i без дап. (разм.)- Разумець, разбірацца,
цяміць. || зак. скеміць, -млю, -міш, -міць.
КЁМЛШЫ, -ая, -ае. Які ўсё хутка i лёгка
разумее; здагадлівы. К. вучань. \\ наз. кемлівасць, -і, ж.
КЁМНЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i кемлівы. || наз. кемнясць, -і, ж.
КЁМШНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Летні лагер
ддя аўгатурыстаў. || прым. кемпінгавы, -ая, -ае.
КЕНАФ, -у, м. Аднагадовая травяністая расліна сямейства мальвавых, з лубянога валакна якой атрыюііваецца тэкстыльная сыравіна. || прым. кенафны, -ая, -ае.
КЕНГУРЎ, нескл., м. Аўстралійскае сумчатае млекакормячае з доўгімі заднімі нагамі. ||
прым. кенгуровы, -ая, -ае / кенгурыны, -ая,
-ае. Кенгуровае футра. Кенгурыныя скачкі.
КЕНТАЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. У старажытнагрэчаскай міфалогіі: істота з тулавам каня,
галавой i грудзьмі чалавека.
КЁГПКІ, -аў (разм.). Насміханне, кпіны. 0
Кепікі строіць (разм.) — насміхацца з каго-н.
КЁПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
Мужчынскі галаўны ўбор з казырком. || прым.
кепачны, -ая, -ае.
КЁПСЮ, -ая, -ае. 1. He такі, як трэба,
яхога хацелася б; дрэнны. К. малаток. Кепска
(прысл.) зроблена акно. 2. кепскя, у знан. вык.,
каму. Пра цяжкі фізічны або духоўны стан.
Дзіцяці стала кепска пасля ўколаў.
КЕРАГАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Награвальны
газавы прыбор, род бясшумнага прымуса. ||
прым. керагязавы, -ая, -ае.

КЕФАЛЬ, -І, МН. -І, -ей, ж. Марская
прамысловая рыба з падоўжаным i сплюснутым з бакоў целам. || прым. кефалевы, -ая, -ае
/ жефальны, -ая, -ае.
КЕФІР, -у, м. Густы кіславаты напітак,
зроблены з перабрадзіўшага каровінага ма- схільны да чаго-н.; падатлівы. He вельмі к. на
лака, заквашанага на спецыяльных грыбках. || размовы. || наз. відкясць, -і, ж.
ЮЁК, кійка, мн. кійкі, кійкоў, м. Невялікі
прым. кефірны, -ая, -ае. Кефірныя грыбкі.
КЁШКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- кій; тое, што i кій. Абаперціся на к. || памянш.
зак. (разм.). Доўга i марудна рабіць што-н.; кіёчік, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. | прым. віёчны,
корпацца. Прыйшлося доўга к. ля красён. || наз. -ая, -ае.
ЮЁСК, -а, мн. -і, -аў, м. Невялікая лёпсая
кешжжнне, -я, н.
ЮБЕРНЁТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- будыніна для дробнага гандлю. Газетны к.
ЮЗІЛ, -у, м. Паўднёвае дрэва або куст з
яліст па кібернетыцы.
КІБЕРНЁТЫКА, -і, ДМ -тьшы, ж. Навука сакавітымі кіславата-салодкімі пладамі, a такаб агульных заканамернасцях працэсаў кіра- сама самі плады гэтай расліны. || прым.
вання i перадачы інфармацыі ў машынах, жізілжвы, -ая, -ае / жізілыш, -ая, -ае.
ВДЗЙК, -у, мн. -і, -оў, м. Гной з дамешкай
жывых арганізмах i грамадстве. || прым. юбесаломы, які ў паўднёвых краінах высушваецрнетычны, -ая, -ае.
ЮБІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. ца ў выглядзе цаглін i скарыстоўваецца як паДаўней: крытая дарожная павозка. 2. Перано- ліва. || прым. кізяковы, -ая, -ае. К. дым.
ЫЙ, кія, мн. кіі, кіёў, м. 1. Прамая тонкая
снае жыллё ў качэўнікаў. || прым. кібггачны,
палка. Бярозавы к. 2. Доўгая прамая палка з
-ая, -ае.
КІВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. патанчэннем на канцы для гульні ў більярд. 0
Рытмічна хістацца з боку ў бок або зверху He кіем дык палжай; ці кіем ці палкай
ўніз. Галінкі ківаюцца на ветры. 2. Ісці з цяж- (разм.) — усё роўна, тое самае.
ЮЛА, -ы, мн. к!ілы, кіл / кілаў, ж. 1. Toe,
касцю, хістаючыся (ад стомы, хваробы i пад.).
Ледзь ківаецца стары дзядок. \\ аднакр. што i грыжа (разм.). 2. Хвароба крыжаквекіўнуцці) -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся, тных раслін, пры якой на карэнні ўтвараюцца
-няцеся, -нуцца; -н'іся (да 1 знач.). || наз. нарасці.
КІЛА... Першая частка складаных слоў са
ківшне, -я, н.
КІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. што. Ру- знач. адзінісі, роўнай адной тысячы тых адзіхаць з боку ў бок або зверху ўніз; хістаць. К. нак, якія названы ў другой частцы складання,
слупок. 2. чым. Утвараць хістальныя рухі напр. кілавольт, кілакалорыя, кілатона.
чым-н. Сосны ківаюць верхавінамі. К. нагой. 3. КІЛАВАТ, -a, М -ваце, мн. -ы, -аў, м. АдзіЛёгкім нахілам галавы выказваць знак прыві- нка магутнасці электрычнага току, роўная
тання, адабрэння i пад. 4. Рухам галавы,
1000 ват.
пальца падзываць каго-н. да сябе, падаваць
КІЛАВАТ-ГАДЗІНА, -ы, ж. Адзінка вымяякія-н. знакі. 0 Нечапі (няма чаго) на бопі рэння энергіі i работы, роўная рабоце, што
ківаць (разм.) — не варта апраўдвацца, зваль- выконваецца за 1 гадзіну пры магутнасці току
ваць віну на іншых. || аднакр. кіўіфіь, -ну, ў 1 кілават.
-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні. \ наз.
ЮЛАГРАМ, -а, мн. -ы, -аў, (пры падліку)
ківшне, -я, н.
-грам / -грамаў, м. Асноўная адзінка масы ў
КЕРАМІКА, -І, ДМ -МІЦЫ, Ж. 1. зб. ВыКІВЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Цвёрды высокі Міжнароднай сістэме адзінак, роўная 1000
рабы з абпаленай гліны, гліняных сумесей. галаўны ўбор цыліцдрычнай або конусападо- грамаў. || прым. кілжгрімовы, -ая, -ае.
Мастацкая к. 2. Ганчарнае мастаіггва. Зай- бнай формы, які насілі ў некаторых старых
ЫЛАМЁТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Адзінка даўмаыца керамікай. || прым. керамічны, -ая, -ае. еўрапейскіх арміях. || прым. віверны, -ая, -ае.
жыні, роўная 1000 метраў. || прым. кіламеКЁРНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Інструмент у
KIBÓK, кіўка, мн. кіўю, кіўкбў, м. Адна- тровы, -ая, -ае.
выглядзе стальнога стрыжня з загартаваным кратны нахіл галавы ў знак прывітання,
КІЛАМЕТРАЖ, -у, М. Працягласць чаго-н.
канічным вастрыём, які ўжьгааецца для pas- згоды i пад.
у кіламетрах. || прым. кіламетражны, -ая, -ае.
Mend дэталей. || прым. жернерны, -ая, -ае.
KIBÓT, -a, М -воце, мн. -ы, -аў, м. ЗаКІКС, -у, м. Няўдалы ўдар кіем па шары ў
КЁРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). шклёная створкавая рама або шафка для
більярднай гульні.
Хваравіта пакашліваць.
абразоў.
КІКСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; ягКЁСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Манарх,
ЫГІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Пра зак. Няўдала ўдарыць кіем па більярдным
уладар [славянская перадача старажытнары- кнігавак: абзывацца гукамі, падобнымі на «кі- шары.
мскага імя Цэзар]. Кесару — кесарава! (няхай п». || аднакр. кілкнуць* -ну, -неш, -не; -ні. ||
ЫЛБАСА гл. каўбаса.
той, каму належыць права кіраваць, карыста- наз. кіпжжнне, -я, н.
ЫЛБАСНШ гл. каўбаснік.
ецца гэтым правам).
КІДАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спартсмен,
КІЛБАСНЫ гл. каўбаса.
КЁСАРАЎ,
-ава:
кесіраві
сячэнне які кідае дыск, кап'ё, молат i інш. || ж. юЙЛЕЧНЫ гл. кілька.
(спец.) — алерадыя вымання плода цераз далыаші, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. віділыііцкі,
ЮЛЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго
разрэз брушной сценкі i маткі.
-ая, -ае.
KECÓH, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). ВоданеКІДАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для (што). Класці цуглі ў рот каню. К. стаенніка.
I зак. змгілзадь, -аю, -аеш, -ае; -аны.
пранікальная камера, якую выкарыстоўваюць кідання. Кідальныя спартыўныя прылады.
КІЛІМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (абл.). Шарспры падводных будаўнічых работах. || прым.
КІДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1.
кесонны, -ая, -ае. Кесонныя работы. Кесонная гл. кінуцца. 2. чым. Кідаць у каго-, што-н. або цяны бязворсавы дыван ручной работы. Там
хвароба (захворванне, якое ўзнікае пры хуткім адзін у аднаго. К. снежкамі. 3. перан., кім- ткуць кілімы дарагія. || прым. гілімавы, -ая,
выхадзе з асяроддзя з павышаным ціскам у чым. Нядбайна адносіцца да каго-, чаго-н., не -ае.
КІЛІШАК, -шка, мн. -шкі, -шкаў, м.
шанаваць каго-, што-н. (разм.). К. добрымі
асяроддзе з больш нізкім ціскам).
KĆTA, -ы, ДМ кеце, ж. Марская прамы- працаўнікамі. Нельга к. грашамі 4. Жыць у Шкляная чарка на ножцы. Хрустальны к. ||
словая рыба сямейства ласасёвых. || прым. пастаянных клопатах, у горы, бедна, гадавац- прым. кілішачны,-ая, -ае.
SUIÓ, нескл., н. (разм.). Toe, што i кілаца без належнага догляду (разм.)- Цэлае лета
кепші, -ая, -ае. Кетавая ікра.
КЕТГЎТ, -у, М -гуце, м. (спец.). Ніці, якія кідаецца селянін: то ў полі, то на гаспадарцы. грам. Купіць к. яблыкаў.
ЮЛЬ, -я, мн. кілі, -ёў, м. Падоўжны брус,
Так i кідаецца бедная сіратпа без бацькоў. 0
атрымліваюць з кішак дробнай рагатай жывёлы (скарыстоўваюцца пры хірургічных апе- Асою ў вочы кідацця (разм. неадабр.) — быць які праходзіць па ўсёй даўжыні судна ў сярэдзіне яго днішча. || прым. кілявы, -ая, -óc.
рацыях для ўнутраных швоў). || прым. ке- вельмі назойлівым.
КІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
пупш, -ая, -ае.
КІЛЬВАТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
КЕТМЁНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. У Сярэдняй кінуць. 2. штпо. Складаць у стог (сена, са- Хвалевы струмень, які застаецца за ідучым
Азіі: сельскагаспадарчая прылада тыпу матыкі лому). К. стог. || наз. вдданне, -я, н.
суднам. Ісці ў кільватэры (пра судны: адзін за
КІДКІ, -ая, -ае. 1. Які рэзка кідаецца ў аднім, тым жа курсам). | прым. кілйатэрны,
для акучвання пасеваў, капання i чысткі арывочы; яркі. Кідкая сукенка. 2. Ахвочы, -ая, -ае. Кільватэрная калона.
каў. || прым. кетменны, -ая, -ае.
10. Зак. 426.
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ЮНЕМАТАГРАФІСТ, -a, М -сце, мн. -ы,
-аў, м. Спецыяліст па кінематаграфіі, работнік кіно. Ц ж. юыематаграфістка, -і. ДМ
-тцы, мн. -і, -так. | прым. кшемашріфісцкі,
-ая, -ае.
ЙЛЬКА, -i, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж. НеЫНЕМАТАГРАФІЯ, -І, Ж. Майсгэрства
вялікая прамысловая рыба сямейства селяд- ўзнаўлення на экране знятых на кіналлёнку
цовых. || прым. нлечны, -ая, -ае. К. промысел. відарысаў, якія рухаюцца, a таксама галіны
ЫМАНО, нескл., н. Японскае нацыяналь- дзейнасці, звязаныя з выпускам кінафільмаў.
нае адзенне свабоднага крою з вельмі шыК. Беларусі. || прым. кшематаграфічны, -ая,
рокімі рукавамі.
-ае.
ЫМБЕРЛІТ, -у, М -ліце, м. Машатычная
ЮНЕМАТОГРАФ, -а, м. Тос, ішо i кіно. ||
горная парода, якая ўтрымлівае алмазы. U прым.гінематаграфічны,-ая, -ас.
прым. кшберлггавы, -ая, -ае.
ЮНЕМАТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Раздзел
ЮМВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Старадаўні
музычны інструмент, які складаецца з дзвюх механікі, які вывучае рух цел без уліку ix
медных талерак. || прым. ігімвальны, -ая, -ае. масы i ўздзеяння на ix сіл. || прым. юнематычны, -ая, -ае.
К. звон.
ЫНЕСКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыёмная
КША... Першая частка сладаных слоў са
знач. які мае адносіны да кінематаграфіі, да электронна-прамянёвая трубка тэлевізара,
кіно, напр. кінааператар, кінагарадок, кіна- якая дае відарыс. || прым. юнескоішы, -ая, -ае.
ЮНЁТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Раздзел меглядан, кіназшш, кіназдымка, кіназорка, кінакадр, кінакамедыя, кінакамера, кінамаста- ханікі, які ўключае дынаміку i статыку. ||
цтва, кінапанарама, кінаплёнка, кінапрамысло- прым. кшетычны, -ая, -ае.
васць, кінарэжысёр, кінасетка, кінасцэнарый, КІНЖАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Колючая
кінасюжэт, кінафестываль, кінахроніка, кіна-зброя ў выглядзе клінка, вострага з двух бакоў i звужанага на канцы. || прым. кінжальны,
часопіс, кінаэкран.
КШААКЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Артыст -ая, -ае.
ЮНЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. кінжал. 2.
кіно. 1 ж. кшаактрыса, -ы, мн. -ы, -рыс. ||
Які дзейнічае, робіцца на вельмі блізкай адлепрым. кшаажцёрсігі, -ая, -ае.
КШААМАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, гласці (спец.). К. агонь.
які здымае кіно як аматар, непрафесіянал. ||
KIHÓ, нескл., н. 1. Тэатр, дзс на экранс дэпрым. шяааматарскі, -ая, -ае.
манструюць фільмы. 2. Toe, што i кінематаКШААПАРАТ, -а, М -раце, мн. -ы, -аў, м. графія. 3. Toe, што i кінафільм. Паглядзець
Апарат для здымак i паказу кінафільмаў.
цікавае к. || прым. юнопшы, -ая, -ае (разм.)КШАВАР, -Ы, Ж. (спец.). Мінерал чырвоКІНОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спсцыяліст па
нага колеру розных адценняў (сярністая кіналогіі.
ртуць), сьфавіна для атрымання ртуці, a такКШОШШК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). 1.
сама f фарба з гэтага мінералу. || прым.
Работнік кінематаграфіі. 2. Любіцель хадзіць
кшаварны, -ая, -ае.
у кіно. || ж. кшопшіцж, -ы, мн. -ы, -нш.
ЮНАЗДЬІМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак,
КІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нься;
ж. Здымка на кінематаграфічную стужку.
зак. 1. Хутка рьшуцца куды-н. К. на дапамогу.
КШАЗНАЎСГВА, -а, н. Навука, якая да- К. на ворага. К. шукаць украдзеныя рэчы. К. на
следуе кіно як мастаіггва, сродак асветы i ложак (імкліва легчы, сесці на ложак). К. за
інфармацыі. || прым. кшазнаўчы, -ая, -ае. К. кім-н. К. бегчы. К. дапамагаць. К. на шьао
факультэт.
каму-н. Сабака кінуўся пад ногі каму-н. (напаў
КШАКАРЦША, -Ы, МН. -Ы, -ШН, Ж. на каго-н.)- К. ў вочы (перан.: стадь асабліва
(разм.). Мастацкі фільм.
прыметным). 2. Скокнуць з вышыні. К. з беКШАЛОПЯ, -і, ж. Навука пра сабак. || рага ў рэнку. || незак. кшшці, -аюся, -аешся,
прым. кшалагічны, -ая, -ае.
-аецца.
КШАМЕХАНГС, -а, мн. -і, -аў, м. СпецыКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; кінь; -нуты; зак.
яліст па дэманстрацыі кінафільмаў.
1. каго-што i чым. Выпусціўшы з рукі, прыЮНАПЕРАСОЎКА, -і, ДМ -соўцы, мн. -і, мусіць або даць паляцець i ўпасці. К. камень.
-совак, ж. Перасовачная ўстаноўка для дэ- К. гранату. К. пінжак на крзсла. К. снежкай у
манстрацыі кінафільмаў.
каго-н. 2. што. Toe, што i выкінуць (у 1
КШАПЛЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, знач.). К. гнілаваты яблык у памыйнае вядро.
ж. Плёнка для кіназдымкаў.
3. перан., каго-што. Хутка псрамясціць,
КШАПРАКАТ, -у, М -каце, м. Дэманстра- накіраваць, паслаць куды-н. К. атрад на выванне кінафільмаў на экранах кінатэатраў, кананне задання. Лодку кінула (безас.) на каменне (рэзка аднесла). К. позірк на каго-,
клубаў. || прым. юшшракатны, -ая, -ае.
ЯНАРЬІНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. Ку- што-н. (зірнуць, хутка паглядзець). Сонца
кінула прамень. К кпіну, заувагу (вымавіць
пля i продаж фільмаў рознымі краінамі.
КШАСТЎЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, мімаходзь). 4. каго-што i інф. Пайшоўшы,
пакінуць; перастаць рабіць што-н. Кажуць, ён
ж. Кінематаграфічная стужка.
КШАТЭАТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Тэатр для кінуу жонку. К. курыць. К. вучобу (перастадь
вучыцца). 5. што. Працягнуць ніткі праз бёдэманстрацыі кінафільмаў.
КШАФЖАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; рда (спец.). К. у бёрда. б. безас., каго-што ў
-каваны; зак. i незак., што. Арганізаваць (ар- што. Ахапіць, працяць чым-н. К. у nom, у гаганізоўваць) кінатэатры i кіналерасоўісі рачку, у сон. 7. кінь(це), таксама з. інф. Ужыв.
дзе-н., a таксама абсталяваць (абсталёўваць) ў знач. спыні(це), не трэба, хопіць (разм.)для паказу кінафільмаў. К. сяло. К. школу. || Кіньце спрачацца. | незак. ^дадь, -аю, -аеш,
-ае. || наз. юданне, -я, н. (да 1, 2, 3, 5 i 6
наз. жімфікацыя, -і, ж.
КПіАФІЛЬМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Твор кіна- знач.).
&І11А, -ы, мн. -ы, кіп, ж, 1. Вязка або памастаіггва, прызначаны для дэманстрацыі на
чак якіх-н. прадметаў, складзеных адзін на
экране; кінакарціна. К для дарослых.
КШГСТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). адзін; стос. К. сшыткаў. 2. Вялікая ўпаковаКлапан, што закрывае адтуліну ў падводнай чная мера (спец.). К. бавоўны.
частцы судна. || прым. кшгстонны, -ая, -ае.
КШАРЬІС, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а.
КШДЗІОК, -a, MH.t -i, -оў, м. (разм.). Паўднёвае вечназялёнае хвойнае дрэва сямейства кіпарысавых. 2. -у. Драўніна гэтай
Страўнік. I прым. пцкночны, -ая, -ас.
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расліны. Зроблены з кіпарысу. \\ прым.
кшарысавы, -ая, -ае / юпарьісны, -ая, -ае.
КШЕНЬ, -ю, м. Вада ў час кіпення; вар.
КШЕЦЬ, -ПЦЯ, МН. -ПЦІ, -пцяў, м. (разм.).
Toe, што i кіпцюр. || прым. кшцевы, -ая, -ае.
КШЁЦЬ, -плю, -піш, -піць; -п'ім, -піце,
-пяць; - т ; незак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв). Булькаць, клекатаць, выпараючыся ад моцнага
нагрэву (пра вадкасці). Малако кіпіць. Чайнік
кіпіць (кшіць у ім вада). 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.),
перан., ад чаго i без дап. Віраваць, клекатаць
(пра вадкасці ў халодным стане). Возера
кіпела ад рыбы. Піва кіпіць (іскрыцца,
пеніцца). 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Развівацца, праяўляцца з сілай, бурна. Работа
кіпіць. Нянавісць кіпела ў сэрцы. 4. перан., чым
i без дап. Быць узрушаным, бурна, з сілай
праяўляць якія-н. пачуцці. Так i кіпіць чалавек злосцю. Кіпела ў той час у^ душы (безас). ||
зак. закіпець, -плю, -п'іш, -п'іць; -пім, -піце,
-пяць; - т (да 1, 2 i 4 знач.) /^скшець, -плю,
-тш, -гаць; -пім, -піце, -пяць; -га (да 4
знач.). 0 наз- кіпенне, -я, н.
КШРЫЁТЫ, -аў, адз. -ёт, -a, М -ёце, м.
Жыхары вострава Кіпр. || ж. кіпрыётка, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. кіпрыёцкі, -ая,
-ае.
КПГЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Бурлівы, пеністы. К.
eadanad. 2. перан. Напружаны, дзейны. Кіпучая дзейнасць. || наз. кіпучасць, -і, ж. (да 2
знач.).
КШІЦОР i КАПЦІОР, -а, мн. -ы, оў, м. 1.
Востры загнуты рагавы прыдатак на пальцах
птушак, многіх паўзуноў i млекакормячых.
Паказаць кіпцюры (перан.: пра паірозу). Трапіць у кіпцюры (перан.: пад уладу да каго-н.)2. Ногаць (разм). || памянш. ппцік, -а, мн. -і,
-аў, м.\ прым. шпціжаш, -ая, -ае. || прым. кіпцюрны, -ая, -ае / жапцюрны, -ая, -ае.
К Ш Ц Ю Р А С Т Ы , -ая, -ае. 3 вялікімі i во-

стрымі кіпцюрамі. || наз. кшцюрастасць, -і, ж.
КШЯЦІЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Прыбор
для прыгатавання кіпячонай вады.
КШЯЦІЦЦА, -пячуся, -шшдшся, -пяндцца; -шшдмся, -пеціцеся, -пяцяцца; незак. 1. (7
/ 2 ас. не ўжыв.). Награвацца да кіпення. 2. (7
/ 2 ас. не ўжыв.). Варыцца ў кіпячай вадзе. 3.
перан. Гарачьпша, злавацца (разм.). Ты дарэмна не кіпяціся. \\ зак. шгіпяш'ішя, -пячуся, -пяшшся, -шшіцца; -пяцімся, -пеціцеся, -пяцяцца (да 1 i 3 знач.).
КШЯЦІЦЬ, -пячу, -пяндш, -пяцдць; -пяшм, -пеціце, -пяцяць; -пячоны; незак., што.
1. Награваючы, даводзіць да кіпення. К. малако. 2. Трымаць, варыць у кіпені. К. шпрыцы.
1 зак. зажшшцць, -пячу, -пяшш, -пяшдь; -пяшм, -пеціце, -пяцяць; -пячоны (да 1 знач.). ||
наз. кшячэнне, -я, н.
КШЯЧОНЫ, -ая, -ае. Такі, які юпеў.
Кіпячонае малако.
ЮРАВАЛЬНАСЦЬ, -і, ж. Здольнасць паддавацца кіраванню (пра механізм, машыну).
Лёгкая к. машыны.
ЫРАВАННЕ, -я, н. 1. гл. кіраваць. 2.
Дзейнасць органаў дзяржаўнай улады. Органы
дзяржаўнага кіравання. 3. Сукупнасць гтрыбораў, пры дапамозе якіх кіруюць механізмам.
Аўтаматычнае к. 4. Сінтаксічная сувязь, якая
выражаецца ў тым, што адно слова патрабуе
пры сабе іншага слова зменных часцін мовы
ў пэўным склоне. Дзеяслоўнае к.
ЮРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руецца;
-руйся; незак. 1. чым. Накіроўваць сваю дзейнасць, працаваць у адпаведнасці з чым-н., у
залежнасці ад чаго-н. К. правілам. К. перадавымі ідэямі. 2. Браць, трымаць кірунак, напраўляць куды-н. К. на Мінск. К. на тую вёску.
ЮРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; незак.
1. кім-чым. Карыстаючыся прыборамі, рулём i
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пад., рэгуляваць ход, рух каго-, чаго-н. К. канём. К. маторнай лодкай. 2. кім-ным. Быць на
чале чаго-н. К. краінай. К. заводам. 3 . кімчым. Накіроўваць чьпо-н. дзейнасць, быць
кіраўніком каго-, чаго-н. К. курсавой работай
студэнта. К. аркестрам. 4. Тос, што i кіравацца (у 2 знач.; разм.). Каровы кіруюць да
апагоў. 5. перан. Быць пабуджальнай прычынай, пачаткам чаго-н. Мной кіравала пачуццё
жапю. 6. У граматыцы: патрабаваць пасля
сябе ^ пэўнага ўскоснага склону. || наз.
гіраванве, -я, н (да 1, 2 i 3 знач.) i жіраўшцтва, -а, н. (да 2 i 3 знач.).
ЫРАСА, -Ы, МН. -Ы, -pac, ж. Латы, металічны панцыр на спіну i грудзі.
ЫРАСІР, -а, мн. -ы, -аў, м. У старой рускай i некаторых заходнееўрапейскіх арміях:
ваеннаслужачы цяжкай кавалерыі, які насіў
кірасу ў параднай форме. || прым. кірасірскі,
-ая, -ае.
ЫРАЎНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Асоба, якая
кіруе кім-, чым-н. К. вытворчага аб'яднання. ||
ж. гіраўшці, -ы, мн. -ы, -ніц. II прым. кіраўшцкі, -ая, -ае.
ПРАЎШЦТВА, -а, н. 1. гл. кіраваць. 2.
Падраздзяленне якой-н. установы, буйная
адмінісірацыйная
адзінка.
К.
справамі
Кабінета Шністраў. 3. зб. Кіраўнікі. Змяніць
кіраўніцтва. \\ прым. кіраўігіцкі, -ая, -ае (да 2 i
3 знач.) / кіржўшчы, -ая, -ае (да 2 знач).
ЮРГІЗЫ, -аў, адз. -гіз, -а, м. Народ цюркскай моўнай ірупы, які складае карэннае насельнііггва Кіргізіі. || ж. кіргізка, -і, ДМ -зцы,
мн. -і, -зак. 1 прым. кіргізскі, -ая, -ае.
КІРЗА, -ы, ж. Заменнік скуры: насычаная
спецыяльным саставам тканіна з кручаных
нітак. || прым. гірздвы, -ая, -ае. Кірзавыя
боты.
KtPKA, -i, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. Ручная прылада — прадаўгаваты, завосіраны з
двух канцоў малаток для драблення цвёрдай
пароды або лёду. || прым. кірківы, -ая, -ае.
ЮРМАШ, -у, мн. -ы, -6ў, м. 1. Вялікі продаж тавару, які праводзіцца ў пэўную пару
года ў вызначаным месцы i часта звязаны з
выстаўкай. Вясенні Лейпцыгскі к. 2. перан.
Шумнае,
ажыўленае
зборышча
людзей
(разм.). | прым. кірмішовы, -ая, -ае.
ЫРМАШОВЕЦ, -шоўца, мн. -шоўцы,
-шоўцаў, м. Удзельнік кірмашу.
КІРПА, -ы, мн. -ы, кірп i -аў (разм.). 1. ж.
Пра кароткі i задраны ўгору нос. 2. Д -у, Т
-ам, м.\ Д -е, Т -ай (-аю), ж. Курносы чалавек. Гэ/пы к. любіць задзірацца.
НРПАНОСЫ, -ая, -ае. 3 кароткім i задраным носам. Кірпаносая дзяўчынка. || наз.
гірпшосасць, -і, ж.
ЫРПАТЫ, -ая, -ае. 1. Кароткі i задраны
ўгору (пра HOC). 2. Toe, што i кірпаносы. ||
наз. гірпжтасць, -і, ж.
ЫРЎНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. 1.
Узяты напрамак куды-н. Эшалон узяў к. на
Усход. 2. перан., чаго або які. Шлях развіцця,
накіраванасць якога-н. дзеяння, з'явы i пад.
К. ваеннай палітыкі. Гаворка ішла ў розных
кірунках. 3. Грамадская, навуковая, літаратурная i пад. плынь; групоўка, школа. Літаратурныя кірункі.
ЫРЎЮЧЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якому належыць кіраўніцтва (у 1 знач.), які кіруе, дае
прынцыповыя ўказанні. К. цэнтр. 2. Такі,
якім трэба кіравацца. Кіруючыя ўказанні.
КІРХА, -і, ДМ -рсе, мн. -і, кірх i -аў, ж.
Лютэранская царква.
ЫРЬІЛІЦА, -ы, ж. Адна з дзвюх стараславянскіх азбук, якая лягла ў аснову рускага,
беларускага, украінскага i іншых алфавітаў. К.
i глаголіца. || прым. прыліцп, -ая, -ае,
кірылічны, -ая, -ае / йрылаўскі, -ая, -ае.

КІСА, -ы, ж. (разм.) Ласкальная назва
кошкі. || памянш. кіскж, -і, ДМ юсцы, мн. -і,
-сак, ж.
ЮСЁЛЬ, -сялю, мн. -сялі, -сялёў, м. Сгудзяністая вадкая страва. Аўсяны к. Дзесятая
вада на кісялі (пра вельмі далёкага родзіча;
разм. жарт.). || прым. жіселыш, -ая, -ае.
KICĆT, -a, М -сеце, мн. -ы, -аў, м. Маленькі мяшочак для табакі, які зацягваецца
шнурком. | прым. гісетны, -ая, -ае.
ЫСЛАМАЛОЧНЫ, -ая, -ае. Пра прадукты: прыгатаваны з малака (са смятанкі, сыроваткі) шляхам сквашвання. К. сыр.
НСЛАРОД, -у, М -дзе, м. Хімічны алемент, газ, які ўваходзіць у склад паветра i неабходны для дыхання i гарэння. || прым.
іаслародны, -ая, -ае. Кіслароднае галаданне
(восіры недахоп кіслароду ў арганізме; спец.).
КІСЛА-САЛОДЮ, -ая, -ае. Які мае адначасова i кіславаты i саладкаваты смак. К.
яблык.
ЮСЛАТА1, -ы, ДМ -лаце, мн. -лоты, -лот,
ж. Хімічнае злучэнне, якое ўірымлівае вадарод, здольны замяшчацца металам пры ўтварэнні солей i які афарбоўвае лакмусавую паперу ў чьфвоны колер. Азотная к. Саляная к.
|| прым. кіслотны, -ая, -ае.
ЮСЛАТА2 гл. кіслы.
KICJltHKA, -i, ДМ -нцы, ж.: з пслшкай
(разм.) — з кіславатым прысмакам. Слівы з
кіслінкай.
ЫСЛІЦА, -ы, ж. Травяністая расліна з белымі кветкамі, у лісцях якой знаходзіцца
шчаўевая кіслата. || прым. кіслшчны, -ая, -ае.
ЫСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -лшь; -лім, -ліце,
-ляць; кіслены; незак., што. Рабіць кіслым. К.
боршч.
ЮСЛОТНАСЦЬ, -і, ж. Ступень змяшчэння кіслаты ў чым-н. К. глебы. Павышаная к.
страўнікавага соку.
КІСЛЫ, -ая, -ае. 1. Які мае своеасаблівы
восіры смак (лімона, журавін). К. яблык. К.
сок. К. боршн (боршч з дабаўленнем кіслаты).
2. Які закіс у выніку браджэння, прыгатаваны
квашаннем. Кіслае малако. Кіслая капуста
(квашаная). 3. перан. Які выражае незадаволенасць; паніклы (разм.). К. настрой. К. выраз
твару. 4. Які змяшчае кіслату (у 2 знач.;
спец.). Кіслая глеба. \\ наз. юслата, -ы, ДМ
-лаце, ж.
ЮСЛЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм., пагард.).
Toe, што i кісляціна (у 2 знач.).
КІСЛЙЦІНА, -ы, ж. (разм.). 1. Што-н.
вельмі кіслае. He сліва, a к. 2. перан. Вялы,
нудны чалавек.
ЙСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; кіс, юсла; -ні;
незак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв). Рабіцца кіслым
ад браджэння. Смятана кісне ў цёплым месцы.
2. перан. Быць паніклым, вялым (разм.). He к.
трэба, a сур'ёзна займацца чым-н. цікавым. ||
зак. прашснуць, -не; -юс, -сла (да 1 знач.).
КІСТА, -ы, ДМ -сце, мн. кісты, кіст /
юстаў, ж. Полая пухліна, напоўненая звычайна вадкасцю. || прым. жістозны, -ая, -ае
(спец.).
ЫСЦЁНЬ, -цяня, мн. -цяні, -цянёў, м.
Даўнейшая зброя ў выглядзе кароткай палкі,
на адным канцы якой падвешваўся металічны
шар ці іншы цяжар для нанясення ўдараў, a
на другім была пятля для надзявання на руку.
Разбойнік з кісцянём.
КІСЦЬ, -і, мн. -і, -ей i -яў, ж. Частка рукі
ад запясця да канца пальцаў. || прым. вкцевы,
-ая, -ае (спец.). Кісцевае раненне.
КІСЯЯ, -і, ж. Празрыстая тонкая тканіна.
|| прым. кісейны, -ая, -ае. Кісейная сукенка.
Кісейная паненка (перан.: манерная дзяўчына
з мяшчанскімі поглядамі; іран.).
KIT1, -a, М кіце, мн. -ы, -оў, м. 1. Вялікая
марская млекакормячая жывёліна, знешне
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падобная на рыбу. Зубатыя кіты. 2. часцей
мн., перан. Чалавек, на якім трымаецца ўся
справа. Кіты навукі. Кіты сучаснай касманаўтыкі. || прым. жітовы, -ая, -ае (да 1 знач.). К.
еус.
KIT2, -у, М кше, м. Замазка для акон.
КГГАБЫ, -аў, адз. кітаб, -а, м. Кнігі,
напісаныя ў 16 ст. на беларускай мове
арабскім пісьмом. || прым. кітжбны, -ая, -ас.
КГГАБОЕЦ, -бойца, мн. -бойцы, -бойцаў,
м. Судна для кітабойнага промыслу.
КГГАБОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Марак, які
займаецца промыслам кітоў.
КГГАБОЙНЫ, -ая, -ае. Звязаны з промыслам кітоў. Кітабойная флатылія. К. промысел.
f КАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны; незак., што. Замазваць кітам. || зак.
зажгпшаць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны i
пякгпшжць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны. |
наз. кггаванне, -я, н. i ытоўкж, -і, ДМ -тоўцы,
ж.
КГГАІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па кітаістыцы. || ж. гіпйсткя, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так.
КГГАІСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Сукупнасць навук аб кітайскай культуры, гісторыі,
лггаратуры, мове.
КГГАЙЦЫ, -аў, адз. -таец, -тайца, м. Народ, які складае асноўнае насельнілтва Кітая.
|| ж. кН-іянка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. |
прым. жітяйкі, -ая, -ае.
КГГАЛОЎНЫ, -ая, -ае. Toe, што i кітабойны.
КГГАЙНКА гл. кітайцы.
КГГОВЫ гл. кіт1.
КГГОЎКА гл. кітаваць.
КІЎ, юва, мн. ківы, ківоў, м. (разм.). Toe,
што i ківок. He баішся ківа, пабаішся кія
(прымаўка).
КІЎНЎЦЦА, -ЦЬ гл. ківацца, -ць.
ЕІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Форменная
аднабортная куртка са стаячым каўняром. |
прым. к^цельны, -ая, -ае.
КІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. Даўнейшы святочны галаўны ўбор замужняй
жанчыны.
КШІАЧНАДЬІХАЛЬНЫЯ,
-ых.
Клас
марскіх жывел з чэрвепадобным целам; распаўсюджаны ў цёплых морах, жывуць на дне,
харчуюцца расліннымі i жывёльнымі астанкамі.
КППАЧНАПОЛАСЦЕВЫЯ, -ых. Назва
аднаго з найбольш прымітыўных тыпаў мнагаклетачных жывёлін, у якіх поласць выконвае функцыі кішэчніка (медузы, паліпы i
інш.).
КППКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1.
Эластычная трубка — частка органаў стрававання ў чалавека, жывёлін. Тонкая к. 2. Гумавая або брызентавая трубка для падачы вады
(разм.). Пажарная к. 0 Кішжа тонка (тонкжя)
у каго (разм.) — не халае сіл, сродкаў i пад.,
каб зрабіць што-н. Кішкі марш іграюць (разм.
жарт.) — пра моцнае адчуванне голаду. ||
прым. пшачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КіШЛАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Паселішча вясковага тыпу ў Сярэдняй Азіі. || прым.
кішлачны, -ая, -ае.
КШІМА: кішма кішэць (разм.) — гтра суцзльную масу: кішэць.
КІШМІШ, -у, м. Гатунак вінаіраду без костачак, a таксама разынкі з гэтага вінаграду. |
прым. кшш'шшы, -ая, -ае.
КПП^ННІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Кішэнны злодзей. Нечакана злавілі кішэнніка.
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КІШ—КЛА
КППЗНЬ i ЫШЭНЯ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1.
Ушыты або прышыты зверху адзення (штаноў, паліто, пінжака) мяшочак для дробных
рэчаў i ірошай. Сукенка з кішэнямі. Ушыць
кішэні. Біць па кішэні (перан.: уводзіць у выдаткі). За словам у кішэнь не лазіць (перан.:
быць знаходлівым, дасціпным у размовах;
разм.)- Класці сабе ў кішэнь (таксама перан.:
прысвойваць чужыя ірошы). Набіць кішэнь
(перан.: нажьпша). He na кішэні каму-н. (перан.: надта дорага). Пустыя кішэні ў каго-н.
(перан.: шша ірошай). 2. Асобнае аддзяленне
ў партфслі, чамадане i пад. К. у гаспадарчай
сумцы. 3. Паглыбленне, выемка (спец.). К.
тоўстай кішкі. || памянш. кішэныйц -і, ДМ
-ньцы, мн. -і, -нек (да 1 i 2 знач.). || прым.
кішэвны, -ая, -ае. К. гадзіннік (ддя нашэння ў
кішэні). Кішэнныя грошы (на дробныя расходы). Кішэнныя расходы (пра дробныя паўсядзённыя пакупкі). К. злодзей (хто крадзе з
кішэней).
КППЭЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шыць, незак.
1. Мітусліва рухацца ў розных напрамках
(пра вялікую колькасць каго-н.). Мільёны пчол
кішаць на канюшыне. 2. кім-чым. Быць перапоўненым мноствам жывых істот. Базарная
плошча кішзла народам.
КППЗЧНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Аддзел стрававальнай сістэмы чалавека i жывёл, які складаецца з кішак, ідзе за страўнікам i заканчваецца прамой кішкай.
КІЯСКЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прадавец у
кіёску. || ж. кіяскёрка, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
-рак (разм.).
КЛААКА, -І, ДМ клаацы, мн. -і, клаак, ж.
1. Падземны канал для сцёку нечыстот. 2. перан. Пра вельмі нізкае i бруднае ў маральных
адносінах асяроддзе. 3. Вывадная адтуліна,
агульная для кішэчніка i мочапалавых органаў (у земнаводных, паўзуноў, птушак, некаторых рыб i аднапраходных млекакормячых;
спсц.). || прым. клжакалыш, -ая, -ае (да 3
знач.; спец.) / клажчны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КЛАБЎК, -а, мн. -і, -оў, м. Высокі галаўны
ўбор з пакрывалам, які носяць праваслаўныя
манахі.
КЛАВЕСІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўнейшы
клавішна-струнны музычны інструмент, падобны на фартэп'яна. || прым. клшесшны, -ая,
-ае.
КЛАВІКОРДЫ, -аў. Даўнейшы ўдарны
клавішны музычны інструмент. || прым. клявікордны, -ая, -ае.
КЛАВІШ, -а, мн. -ы, -аў, м. i КЛАВІША,
-ы, мн. -ы, -віш, ж. Пласцінка, удар па якой,
націсканне на якую прыводзіць у рух рычаіі
механізма (раяля, баяна, тэлефоннага anapara, пішучай машынкі i пад.). || прым. клявіппш, -ая, -ае. Клавішныя інструменты.
ЕЛАВІЯТЎРА, -ы, ж. Сістэма клавішаў. К.
раяяя. К. пішучай машынкі. || прым. клавіетурны, -ая, -ае.
КЛАДАЎШЧЬІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Работнік склада. || ж. кладаушчыця, -ы, мн. -ы,
-шчыц. || прым. кладаўшчыцгі, -ая, -ае.
КЛАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
гл. класці. 2. Частка якой-н. пабудовы — тое,
што зложана з цэглы, каменю (спец.). Старажытная к. 3. Дошка, жэрдкі або некалькі
пален, прыстасаваныя для пераходу цераз рэчку, канаву, іразкае месца i пад., a таксама
невялікі драўляны памост на беразе рэчкі для
паласкання бялізны, чэрпання вады. O Клжджя яец — адкладванне яец насякомымі, птушкамі.

КЛАДОЎКА, -і, ДМ -доўцы, мн. -і, -довак,
ж. Памяшканне для захавання прадуктаў харчавання, садавіны, гародніны i пад.
КЛАДЬІ, -оў (абл.). Могілкі.
КЛАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Toe, што i пыж. ||
прым. клаковы, -ая, -ае.
КЛАКА, -і, ДМ клацы, ж., зб. Людзі, нанятыя для апладзіравання артыстам або ix асвістання, каб зрабіць уражанне поспеху або
правалу спектакля.
КЛАКСАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Ранейшая
назва ўстройства для падачы гукавога сігналу
ў аўтамабілі, матацыкле i інш., a таксама сам
сігнал. Націснуць на к. || прым. клаксанны, -ая,
-ае.
КЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Род, радавая
абшчына [першапачаткова ў кельцкіх народаў] (спец.). 2. перан. Адасобленая групоўка
людзей, якія лічаць сябе лепшымі, прывілеяванымі ў якіх-н. адносінах. || прым. к л ш в ы ,
-ая, -ае.
КЛАНЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак.
1. каму-чаму. Рабіць паклоны, знак прывітання. К. бацькоўскаму дому. 2. каму. У пісьме
або праз каго-н. перадаваць прывітанне. Кланяйся ад майго імя ўсім родным. 3 . перан., каму
i перад кім. Звяртацца з просьбай, уніжана аб
чым-н. прасіць (разм.). Кожнаму бюракрату
прыходзіцца к. || зак. паклашцца, -ланюся,
-лонішся, -лоніцца.
КЛАПАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Дэталь у
кампрэсарах, рухавіках унутранага згарання i
інш., якая закрывае праход пары, газу або
вадкасці. Засцерагальны к. 2. Частка полага
органа ў выглядзе складкі ў сэрцы, якая не
дае рухацца крыві ў адваротным напрамку.
Сардэчны к. 3. Нашыўка з куска матэрыі,
якая прыкрывае кішэню або шво на адзенні.
|| прым. клашшны, -ая, -ае.
КЛАПАТАЦЬ, -пачу, -іючаш, -поча; -пачы; незак. (разм.)- Вельмі старанна, настойліва i рупліва займацца чым-н. К. каля печы. \\
зак. піклашггаць, -пачу, -почаш, -поча;
-пачы.
КЛАПАТЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Уважлівы, старанны. К. гаспадар. 2. Які патрабуе клопатаў,
турбот. Клапатлівая справа. || наз. кліпатлівасць, -і, ж.
КЛАПАТЎН, -а, мн. -ы, -оў,л#. (разм.).
Клапатлівы чалавек. || ж. шіашпухі, -і, ДМ
-тусе, мн. -і, -тух.
КЛАПАЦІЦЦА, -пачуся, -поцішся, -поціцца; незак. 1. na кім-чым, ля каго-чаго. Старанна i дбайна займацца чым-н. К. na справе. К.
ля гаспадаркі. 2. без дап. i з дадан. сказам. Непакоіцца, турбавацца з выпадку чаго-н. Гаспадыня пачала к., дзе каго пасадзіць. 3 . аб кімчым i пра каго-што. Праяўляць клопат аб
кім-, чым-н. К. аб справах завода. К. пра ўнукаў. || зак. пдклапаціці^, -пачуся, поцішся;
-поціцеся.
КЛАПІНЫ гл. клоп.
КЛАПОТНЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
клапатлівы. || наз. клапотнжсць, -і, ж.
КЛАПОЎНІК, -а / -у, мн. -і, -аў, м. 1. -а.
Месца ў жылым памяшканні, дзе развялося
многа клапоў, a таксама само такое памяшканне (разм.). 2. -у. Расліна сямейства крыжакветных з непрыемным пахам, ужыв. ў народнай медыцыне як сродак ад клапоў.
КЛАРНЁТ, -a, М -неце, мн. -ы, -аў, м.
Драўляны духавы музычны інструмент у выглядзе трубкі з клапанамі i невялікім раструбам на другім канцы. || прым. кларнетны, -ая,
-ае.
КЛАРНЕТЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Музыкант, які іграе на кларнеце.
КЛАС1, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікая група
людзей з пэўным становішчам у сістэме грамадскай вытворчасці i з пэўнай роляй у гра-

мадскай
арганізацыі
працы,
аб'яднаная
аднолькавымі, звычайна заканадаўча замацаванымі, адносінамі да сродкаў вытворчасці,
да размеркавання ірамадскага багацця i
агульнасцю інтарэсаў. Рабочы к. Эксплуататарскія класы. \\ прым. класавы, -ая, -ае. Класавае грамадства (раздзеленае на класы).
Класавая барацьба.
КЛАС2, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У розных
класіфікацыях: катэгорыя, падраздзяленне. К.
паўзуноў. К. мінаносцаў. Каюта першага класа.
2. Група вучняў аднаго i таго года навучання
або ў спецыяльных школах вучні, якія займаюцца па аднаму i таму прадмету. Вучань пятага класа. К. цымбалаў. 3 . Памяшканне ў
школе, дзе займаюцца вучні. Уборка класа. 4.
мн. Дзіцячая ігра на земляных пляцоўках,
расчэрчаных на клеткі, дзе, скачучы на адной
назе, прапіхваюць каменьчык з адной клеткі
ў другую. 5. Ступень, узровень чаго-н. Спецыяліст высокага класа. 6. У матэматыцы: сукупнасць элементаў, аб'яднаных паводле
якой-н. адзнакі. || прым. класны, -ая, -ае (да 1,
2 i 3 знач.)КЛАСАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. клас1. 2. Які
ўласцівы, адпавядае ідэалогіі якога-н. ірамадскага класа 1 . Класавая палітыка. К. падыход. ||
наз. шшсавасць, -і, ж.
КЛАСІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Выдатны,
агульнапрызнаны дзеяч навукі, мастаіггва,
літаратуры. Класікі беларускай літаратуры. 2.
Прыхільнік класіцызму ў мастаіггве. 3.
Спецыяліст у галіне класічнай філалогіі, a
таксама чалавек, які атрымаў адукацьпо ў галіне антычных моў i літаратур.
КЛАСІКА, -і, ДМ -сіцы, ж., зб. Класічныя
(у 1 знач.) творы літаратуры i мастацтва. Выданне класікі.
КЛАСІФІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
-куй; -каваны; зак. i незак., каго-што. Размеркаваць (-мяркоўваць) па ірупах, разрадах,
класах i пад. || тахсама зак. раскласіфікаваць,
-кую, -куеш, -куе; -куй; -каваны. || наз.
класіфікшнне, -я, н. i класіфікацыя, -і, ж.
КЛАСІФІКАЦЫЯ, -і, JVC. 1. гл. класіфікаваць. 2. Сістэма, па якой што-н. раскласіфікавана. К. навук. К. мінералаў. К.
раслін. || прым. клжсіфікжцыйяы, -ая, -ае.
КЛАСІЦЬІЗМ, -у, м. Напрамак у літаратуры i мастацтве 17 — пачатку 19 стагоддзя,
заснаваны на перайманні антычных узораў.
Каноны класіцызму. || прым. класічны, -ая, -ае.
К. жывапіс.
КЛАСІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. класіцызм. 2.
Які з'яўляецца класікам (у 1 знач.); створаны
класікам, класікамі. Беларускі к. пісьменнік.
Руская класічная літаратура. 3 . Антычны, які
мае адносіны да старажытнай грэка-рымскай
культуры. Класічная трагедыя.
Класічныя
мовы. 4. Звязаны з вывучэннем антычных моў
i літаратур. Класічная філалогія. 5. Тыповы,
характэрны. К. прыклад. К. профіль.
КЛАСНЫ, -ая, -ае. 1. гл. клас2. 2. Які мае
адносіны да навучання ў класе. К. кіраўнік.
Класнае сачыненне. 3. Які мае пэўны клас, paspaa. К. вагон. 4. Які па класіфікацыі належыць да вышэйшага класа. К. сталявар. К.
спартсмен. || наз. класнасць, -і, ж.
КЛАСЦІ, кладу, кладзеш, кладзе; кладзём,
кладзяце, кладуць; клаў, клала; кладз'і; незак.
1. каго-што. Надаваць ляжачае становішча
каму-, чаму-н. або змяшчаць куды-н. у такім
становішчы. К. дзіця ў калыску. К. хворага ў
шпіталь. К. грошы на кніжку. К. рэчы ў чамадан. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), што. Пра жывёл,
насякомых, што размнажаюцца лічынкамі,
яйкамі: пакідаць пасля сябе для захавання патомства, адкладаць (спец.). К. лЫынкі. 3. што.
Накладваць, наносіць на паверхню чаго-н. К.
фарбу на сцены. К. павязку на рану. К. рэзалю-
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цыю. 4. што. Дадаваць унутр чаго-н. К. пры- душы ў яго клекаталі гнеў i абурэнне (перан.).
праву ў страву. К. кашу ў талеркі. 5. што. || наз. клежжталне, -я, н.
Насцілаць, масціць дошкамі. К. падлогу. б.
КЛЁНІЧЫ, -аў (разм.). Праклёны.
што. Рабіць адбітак на чым-н. К. штамп. 7.
КЛЁНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак. 1.
што. Будаваць з цэглы што-н. К. сцены з цэ- Станавіцца на калені. 2. перан. Настойліва
глы. 8. перан., што. Аддаваць, траціць для прасіць, выпрошваць што-н. К. грошай у
якой-н. мэты. К. сілы на будаванне хаты. 0 каго-н. || зак. укленчыць, -чу, -чьші, -чыць;
Класці пшшу (жыццё) за каго-што — -чаны (да 1 знач.) / вшлеіпыць, -чу, -чыш,
паміраць, аддаваць жыццё за каго-, што-н.; -чыць; -чаны (да 2 знач.). Укленчыць перад
ахвяроўваць сабой. || зак. па&ласці, -кладу, абразамі. Выкленчыць у маці грошай. || наз.
-кладзеш, -кладзе; -кладзём, -кладзяце, -кладуць; -клаў, -лала; -кладзі (да 1, 2, 3, 4, 6 i 8
КЛЕПТАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
знач.), палажыць, -лажу, -ложыш, -ложыць; Чалавек^ які хварэе на клептаманію. (| ж.
-ложаны (да 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 знач.) / скласці, клептамаяжа, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нах.
складу, складзеш, складзе; складзём, склаКЛЕПТАМАНІЯ, -і, ж. (спец.). Псіхічнае
дзяце, складуць; склаў, -лала, складзі; захворванне, якое заключаецца ў неадольным
складзены (да 7 знач). || наз. кладка, -і, ДМ- імкненні да крадзяжу.
дцы, ж. (да 7 знач.).
КЛЕРК, -а, мн. -і, -аў, м. Канторскі слуКЛАСЦІСЯ, кладуся, кладзешся, кла- жачы ў некаторых краінах.
дзецца; кладзёмся, кладзяцеся, кладуцца;
КЛЕРЫКАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыхільнік
клаўся, клалася; кладзіся; незак. 1. Прымаць клерыкалізму; член клерыкальнай партыі.
ляжачае становішча. К. адпачываць (размяшКЛЕРЫКАЛІЗМ, -у, м. Ідэалагічная i пачацца для сну, адпачынку). К. ў шпіталь (для літычная плынь, якая імкнецца ўзмацніць
лячэння). 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Пакрываць, уплыў царквы на грамадска-палітычнае i
засцілаць сабою што-н., распаўсюджваючыся культурнае жьпшё. Каталіцкі к. || прым. клепа паверхні. Туман клаўся ў нізіне. Снег кла- рыжалыш, -ая, -ае.
дзецца на палі. 3. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Браць
КЛЁТКА1, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
які-н. напрамак (пра самалёт, карабель). 4. (/ Памяшканне з металічных або драўляных
/ 2 ас. не ўжыв.). Добра падцавацца кладцы. прутоў для птушак i жывёлін. К. для папугаяў.
Цэгла добра кладзецца ў сцяну. Такія прапановы не кладуцца ў гэту пастанову. Фразы лё-2. Спосаб складання некаторых матэрыялаў
гка кладуцца на паперу (свабодна выказваюц- (дроў, дошак, цэглы i пад.) у выглядзе чатыца). 5. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан., на каго- рохвугольніка. Скласці дошкі ў клетку. 3.
што. Станавіцца чыім-н. доўгам, абавязкам, Квадрат, усякі чатырохвугольнік, начэрчаны
заняткам i пад. Цяпер усе клопаты па гаспада- на паверхні чаго-н. Клеткі шахматнай дошкі.
рцы кладуцца на матчыны плечы. || зак. па- Сшыткі ў клетку. O Груднжя клсткж — чакласціся, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -кладзецца стка тулава, якая складаецца з рэбраў, грудзіны, пазванкоў i змяшчае ў сабе сэрца, лё(да 1 знач.).
гкія, стрававод. || памянш. клетжчка, -і, ДМ
КЛАУНАДА, -ы, М -дзе, ж. 1. Жанр цыр-чцы, мн. -і, -чак. I прым. клегжчны, -ая, -ае.
кавога мастацтва, заснаваны на буфанадзе i
КЛЁТКА2, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
іратэску. 2. Частка цыркавога спектакля — Прасцейшая адзінка будовы жывога арклоунская сцэнка. || прым. клаунядны, -ая, ганізма, якая складаецца з ядра, пратаплазмы
-ае.
i абалонкі. Нервовая к. || памянш. клетжчкж, -і,
КЛЁІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., клеіцца; не- ДМ -чцы, мн. -і, -чак. | прым. клетжчны, -ая,
зак. 1. Рабіцца ліпкім, клейкім. Ад смалы па- -ае. Клетачнае ядро.
льцы клеяцца. 2. Паддавацца склейванню. ПаКЛЕЦЬ, -і, мн. -і, -ей / -яў, ж. 1.
пера добра клеіцца. 3. перан. (звычайна з ад- Традыцыйная сялянская будыніна для захамоўем нё). Паспяхова развіваіша, атрымлівац- вання збажыны, маёмасці; свіран. 2. Шахца (разм.). 3 музыкай у яго не клеіцца.
тавы ліфт. 3. Асноўная частка пракатнага
КЛЁПЦ», клею, клеіш, клеіць; клеены; не- стана.
зак., што. Рабіць што-н., змацоўваючы пры
КЛЕШЧ, кляшча, мн. кляшчы, кляшчбў,
дапамозе клею. К. пакеты. || ^ зак. склеіць, м. Невялікая членістаногая жывёліна атрада
склею, склеіш, склеіць; склеены. || наз. павукападобных. || прым. жлеппжш, -ая, -óe.
клейшц -і, ДМ клейцы, ж. i клеенве, -я, н.;
КЛЕШЧАВІНА, -ы, ж. Маслінавая расліна
прым. клеілыш, -ая, -ае.
сямейства малачаевых. || прым. клеппйвінкы,
КЛЕЙ, -ю, мн. кляі, кляёў, м. Ліпкае рэ-ая, -ое.
чыва для трьгаалага змацавання (склейвання)
КЛЁШЧЫ, -аў. 1. Металічныя шчыпцычаго-н. Сталярны к. || прым. клеявы, -ая, -óe. Кавальскія к. 2. Драўляная частка хамута,
Клеявая фарба (прыгатаваная на клеі).
якая складаецца з дзвюх кляшчын. 3. У ваенКЛЕЙКАВІНА, -Ы, ж. Бялковае рэчыва, най справе — акружэнне ворага з двух бакоў.
якое знаходзііша ў зерні пшаніцы. || прым. Узяць у к.
клейківінны, -ая, -ае.
КЛЕШЧЫНА, -ы, мн. кляшчыны / (з ліч.
КЛЁЙКІ, -ая, -ае. Які склейвае, клеіцца; 2, 3, 4) клешчыны, кляшчын, ж. Адна з
ліпкі. К. лісток. Клейкая папера для мух. Клей- дзвюх драўляных частак хамута, якія сцягвакія рукі. || наз. клейкжсць, -і, ж.
юцца пад шыяй каня супоняй.
КЛЕЙМАВАЦЬ, кляймую, кляймуеш,
ЮІЁК, -у, м. (разм.). 1. Розум, развага. У
кляймуе; кляймуй; клеймаваны; незак., каго- гэтага чалавека к. ёсць. 2. Жыццёвая сіла;
што. 1. Ставіць кляймо на каго-, што-н. К. сокі. Нельга ж цягнуць з чалавека апошні к. 0
жывёлу. К. тканіну. 2. перан. Сурова асу- He мець клёжу ў галжве (разм. пагард.) — пра
джаць; ганьбіць. К. падпальшчыкаў вайны. || чалавека, у якога няма розуму.
зак. зажлеймаваць, -кляймую, t -кляймуеш,
КЛЁКАТ, -у, М -каце, м. 1. Перарывістыя
-кляймуе; -кляймуй; -клеймаваны. || наз. крыкі, характэрныя для некаторых птушак. К.
клеймашшне, -я, н.
бусла. 2. Гукі, якія ўтвараюцца пры кіпенні,
КЛЁЙСГАР, -у, м. Клей з мукі або кру- бульканні вадкасцей. К. вады ў трубах.
хмалу. Зварыць к. || прым. клейсгарны, -ая, -ае.
КЛЁН, -a i -у, м. 1. -а, мн. клёны, -аў i
КЛЕКЛТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжьш., клякбча; кляны, -оў. Дрэва сямейства кляновых з шынезак. 1. Ствараць клёкат, крычаць падобна рокімі, у большасці відаў фігурнымі лістамі.
некаторым птушкам. На ліпе клякоча бусел. 2. 2. -у. Драўніна гэтай расліны. Начоўкі з клёну.
Бурліць, шумна кіпець. У трубах клекатала || памянш. клёнік, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1
вада. 3. Бурна праяўляцца (пра пачуцці). На знач.). || прым. жляновы, -ая, -ае.

КЛА—КЛІ
КЛЁННІК, -у, м., зб. Зараснік клёну; кляновы лес.
КЛЁПКА1, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -гшк, ж.
Кожная асобная дошчачка для бакавых сцснак бочкі i пад. Клёпкі ў бочцы рассохліся. 0
Клёпкі ў гшіжве не хапже (не стае) (разм. пагард.) — пра дурнаватага, дзікаватага чалавека. II прым. клёпачны, -ая, -ае.
КЛЁПКА2 гл. кляпаць.
КЛЁЦШ, -цак, адз. клёцка, -і, ДМ -ццы,
ж. Галушкі цеста (з мукі, дранай бульбы),
звараныя ў вадзе або малацэ.
КЛЁШ, -а, м., таксама нязм., прым. Асаблівы, расшыраны ўнізе крой спадніц, штаноў. Шырокі к. Спадніца к. || прым. клёшны,
-ая, -ае.
КЛІЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Асоба, якая карыстаецца паслугамі адваката,
натарыуса, крэдытнай установы i пад. 2. Пастаянны наведвальнік, пакупнік або заказчык. || аскліеіпжж, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -тах. |
прым. Kjdeinpd, -ая, -ае.
КЛІЕНТЎРА, -ы, ж., зб. Югіенты. Пастаянная к. ў цырульні. \\ прым. шгіевтурны, -ая,
-ае.
КЛІЗМА, -ы, мн. -ы, клізм i -аў, ж. 1.
Увядзенне якой-н. вадкасці ў кішэчнік праз
прамую кішку з мэтай лячэння або дыягностыкі. Паставіць клізму. 2, Прыстасаванне
для такога ўвядзення вадкасці. Рызінавая к. ||
прым. клЬменны, -ая, -ае.
КЛК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Кліч, вокліч (высок.). Радасны к. Урачысты к. 2. Крык нскаторых дзікіх гттушак. Лебядзіныя клікі.
КЛІКА, -і, ДМ клшы, мн. -і, клік, ж. (пагард.). Група, шайка людзей, якія займаюцца
непрыгожымі, непрыстойнымі справамі. К.
інтрыганаў.
КЛІКАЦЬ, клічу, клічаш, кліча; кліч; незак. 1. каго (што). Голасна зваць, прасіць
прыйсці, адгукнуцца. К. на ратунак. К. бабулю. К. курэй (падзываць, склікаць). 2. каго
(што). Залрашаць з якой-н. мэтай. К. на еяселле. К. на ўрачысты вечар. 3. каго-што.
Заклікаць да якіх-н. дзеянняў. К. народ на барацьбу. 4. каго (што) кім або (пры пытанні)
як. Называць якім-н. імем (разм.). || аднакр.
кліжнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1 i 2 знач.). Ц
зак. пажложжць, -лічу, -лічаш, -ліча; -ліч;
-ліканы Гда 1 i 2 знач.). || наз. йшыйше, -я, н.
К Л К У Н С Г В А , -а, н. Нервовае істэрычнае
захворванне жанчын, якое выражаецца ў сутаргавых прыпадках i вішчанні. || прым.
клікунсд,i -ая, -ае.
КЛІКУША, -Ы, МН. -Ы, -куш, ж. Жанчына,

хворая на клікунства.
КЛІМАКС, -у, м. (спец.). Тос, што i клімактэрый.
КЛІМАКТЗРЫЙ, -Ю, М. (спец.). Перыяд
угасання функцый палавой сістэмы з
набліжэннем старасці. || прым. клілйжтэрьгшы,
-ая, -ае. К. перыяд.
КЛІМАТ, -у, М -маце, м. 1. Метэаралагічныя ўмовы, уласцівыя пэўнай мясцовасці ў
залежнасці ад геаграфічных абставін. Кантынентальны к. 2. перан. Становішча, умовы
існавання чаго-н. Міжнародны палітычны к.
Здароеы к. у сям'і. || прым. клЫаплны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
КЛШ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Завостраны
ўнізе i расшьфаны ўверсе кусок дрэва або металу. Дубовы к. К. клінам выбіваюць (перан.:
супрацьдзейнічаць тым жа метадам). Забіць
(загнаць) к. (таксама перан.: разлучыць,
зрабіць варожым). 2. Палоска тканіны ў выглядзе трохвугольніка або ўсечанага трохву-
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КЛІ—кля

КЛЬІГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
КЛІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае заклік,
загад i розныя пачуцці. К. сказ. Клічная інта- Марудна ісці; клыпаць.
нацыя. 2. Які выражае зварот да асобы, прадКЛЫК, -а, мн. -1, -оў, м. (абл.). Toe, што i
мета (пра форму назоўніка, напр. браце, ікол.
дружа, куме).
КЛЫКАСТЫ, -ая, -ае. Toe, што i ікласты.
гольніка. Уставіць к. у сарочку. 3. перан. ЧаКЛІПШРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; || наз. клыжастасць, -і, н.
стка войск, якая, расколваючы фронт праціў- -раваны; зак. i незак., што (спец.). Зрабіць
КЛЬІПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
ніка, паглыбляецца ў яго размяшчэннс вузкім (рабіць) клішэ. К. здымак. || наз. шшпыраван- Ісці марудна, накульгваючы, перавальваютрохвугольнікам. 4. чаго або які. Пра ўсё, што не, -я, н. i шшпыроўш,-і, ДМ -ўцы, ж.
чыся з нагі на нагу.
мае трохвугольную, завосіраную з аднаго
КЛІШЗ, нескл., н. (спец.). Рзльефны рысуКЛЫШАНОП, -ая, -ае (разм.). Toe, ІІГГО i
боку форму. Жураўліны к. 5. Частка зямель- нак, чарцёж i пад. на метале, зробленыя для касалапы. || наз. клышаногасць, -і, ж.
ных угоддзяў, якая вылучаецца па якой-н. паліграфічнага ўзнаўлення ў друку. МеКЛЮЧ1, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Металічная
прымеце (па віду пасеваў, мясцовасці i пад.; таліннае к. Гатовае к. (перан.: пра збіты вы- прылада
для адмыкання i замыкання замка.
спсц.). Яравы к. Азімы к. К. сенакосу (участак). раз, збітую фразу).
К. ad клеці. 2. Прылада для завінчвання i
0 Омт жлінам (не) сышоўся на кім-чым
КЛОП, клала, мн. клапы, клапоў, м. Насягаек, адкаркоўвання чаго-н., для
(разм.) — хто-н. або што-н. не з'яўляецца комае-паразіт, якое корміцца кроўю чалавека адвінчвання
заводкі чаго-н. i пад. Гаечны к. К. для меадзіным, ёсць i іншыя. Куды ш гінь — усюды i жывёя або сокам раслін. || прым. ышпны, ханічнай
цацкі. К. для цымбалаў (для нацягклін (прыказка) — за што ні вазьміся, чаго-н. -ая, -ае.
вання струн). 3. перан. Toe, што служыць для
не хапае, усё не ладзііша. || памянш. клшок,
КЛОПАТ, -у, М -паце, мн. -ы, -аў, м. 1.
разумення каго-, чаго-н., для авало-нка, мн. -ню, -нкоў, м. (да 1, 2, 4 i 5 знач.). Неспакойная думка пра што-н. або дзейнасць разгадкі,
чым-н. К. шыфра. | памянш. ключык,
| прым. кліяавы, -ая, -óe (да 1 знач.; спец.). па ажыццяўленню чаго-н. К. пра вясеннія ра- дання
-а, мн. -і, -а^, м. (да 1 i 2 знач.). || прым. клюКлінавое злучэнне.
боты. Клопаты па добраўпарадкаванню горада.
КЛШАВАТЫ, -ая, -ае. Toe, што i клінапа- К. аб дабрабыце народа. 2. Увага да патрэб i чавы, -ая,2 -ое.
КЛЮЧ , -а, мн. -ы, -оў, м. (спец.). Знак у
добны.
запаірабаванняў каго-н. К. пра жыхароў вёскі. пачатку нотнага радка, які вызначае вышыню
КЛШАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; Клопаты ўрада аб жанныне-маці. 3. Неспа- нот. Басовы к. Скрыпічны к.
-наваны; незак., што (разм.). Забіваць клін; койны, ірывожны стан; хваляванне. К. ад
КЛЮЧ3, -а, мн. -ы, -6ў, м. Чарада птушак
закліноўваць.
сэрца не адступае. He хонацца рабіць людзям (гусей, жураўлёў i пад.) у палёце. К. гусей узяў
КЛШАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае фо- клопату.
кірунак на поўдзень.
рму кліна. Клінападобная барада.
КЛОУН, -а, мн. -ы ; -аў, м. Цыркавы арКЛЮЧ4, -а, мн. -ы, -оў, м. (спец.). Верхні
КЛІНАШС, -у, м. Спосаб пісьма старажы- тыст-комік. | прым. клоунскі, -ая, -ае.
камень,
якім заканчваецца арка, скляпенне. |
тных народаў Пярэдняй Азіі, клінападобныя
КЛУБ1, -а, мн. клубы, -аў, м. 1. Грамадская прым. ключавы, -ая, -óe.
знакі якога наносілі на гліну або камень. Ва- арганізацыя культурна-асветнага, палітыКЛЮЧАВЬІ, -ая, -ое. 1. гл. ключ м . 2. певілонскі к. || прым. клінапісны, -ая, -ае. К. чнага, спартыўнага i інш. характару. Сельскі ран. Найбольш значны, важны ў ваенных ці
надпіс.
клуб. К. будаўнікоў. 2. Будынак, памяшканне эканамічных адносінах. Ключавыя праблемы
KJltHIKA, -i, ДМ -ніцы, мн. -і, -нік, ж. для такой арганізацыі. Сёння ў клубе цікавая народнай гаспадаркі. Ключавыя пазіцыі войск.
Стацыянарная лячэбная ўстанова, у якой ля- лекцыя. \прым. клубны, -ая, -ае.
KJI1Ó4HIK, -а, мн. -і, -аў, м. Даўней: слуга
чэнне хворых спалучаецца з навукова-даследКЛУБ , -а, мн. клубы, -оў, м. Лятучая ша- ў панскім маёнтку, у распараджэнні якога
чай i вучэбнай работай. || прым. клігічны, -ая, рападобная маса пылу, дыму i пад. Клубы знаходзіліся прадукты харчавання i ключы ад
-ае.
пылу за аўтамабілем.
месц ix захоўвання. || ж. шпочніці, -ы, мн. -ы,
КЛШІЦЬкСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
КЛУБ3, -а, мн. клубы, -оў, м. Верхняя ча- -ніц.
Урач, які працуе ў клініцы. || ж. клшіцыспйі, стка бядра. Выбіць нагу з кліуба.
КЛІОЧЫЮ, -аў. Toe, што i першацвет.
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
КЛЎБЕНЬ, -бня, мн. -бні, -бняў, м. ПаКЛЮЧЬІЦА, -ы, мн. -ы, -чыц, ж. Парная
КЛШІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. клініка. 2. Які тоўшчаная мясістая частка сцябла або кораня трубчастая косць плечавога пояса чалавека i
мае адносіны да лячэбнага ўздзеяння, які па- расліны. Клубні бульбы. || прым. клубневы, -ая, хрыбетных жывёл, якая злучае лапатку з грутрабуе або паддаецца лячэнню (спец.). К. вы- -ае. Клубневыя расліны.
дной косцю. || прым. ключычны, -ая, -ае.
падак.
КЛУБШДА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -бшца; неКЛІОШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шах, ж.
KJltHKEP, -у, м. (спец.). Вельмі моцны во- зак. Узнімацца клубамі2. Пыл клубіцца пад Спартыўны снарад у выпіядзе палкі з загнугнетрывалы i воданепранікальны штучны ка- капытамі.
тым канцом для гульні ў хакей, гольф. || прым.
мень, a таксама абпаленая да спякання цэКЛУБНІЦЫ, -ніц, адз. -н'іца, -ы, ж.
ментная сыравіна. || прым. клшкерны, -ая, -ае. Шматгадовая травяністая расліна з салодкімі
КЛІОШНЯ, -і, мн. -і, -шань / -шняў, ж.
КЛШОК, -нка, мн. -ню, -нкоў, м. 1. гл. чырвонымі ягадамі, a таксама ягады гэтай раКанечная частка ножкі рака i ракападобных,
клін. 2. Вострая частка халоднай зброі; лязо. сліны. Н прым. клубшчны, -ая, -ае.
якая нагадвае клешчы. || прым. клюпшевы,
3. Трохвугольная торбачка для прыгатавання
КЛУБНІЧНІК, -ку, м., зб. Агародная -ая, -ае.
сыру. || прым. клінковы, -ая, -ае (да 2 i 3 расліннасць, на якой растуць клубніцы.
КЛЯВЁЦ, кляўца, мн. кляўцы, кляўцоў, м.
знач.). К. сыр.
Малаток са сплюснутым канцом для насяканКЛУБНІЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. Адна
КЛШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i відэа- ягада клубніц; клубніца.
ня млынавых камянёў, для кляпання кос.
кліп.
КЛЯЙМО, -а, мн. клеймы / (з ліч. 2, 3, 4)
КЛУБНЯПЛОДЫ, -аў, адз. -лод, -a, М
KJlillEP, -a, мн. -ы, -аў, м. Быстраходнае -дзе, м. Харчовыя, кармавыя i тэхнічныя ра- кляймы, клеймаў, н. 1. Пячатка, знак, які
паруснае або парусна-паравое судна. || прым. сліны, якія ўтвараюць на падземных сцёблах ставяць, выпальваюць на кім-, чым-н. К. на
жлшерны, -ая, -ае.
кані. К. на сукне. 2. перан., чаго або якое.
клубні.
КЛІПСЫ, -аў, адз. кліпс, -а, м. i кліпса,
КЛУБОК, -бка, мн. -бкі, -бкоў, м. 1. Зма- Сведчанне чаго-н. (звычайна ганебнага). К.
-ы, ж. Задіскныя завушніцы. || прым. клЬса- таныя шарыкам ніткі, шпагат i пад. К. ганьбы. 3. Прылада, якой кляймуюць. || прым.
вы, -ая, -ае.
пражы. 2. перан. Што-н. заблытанае, у чым кляймовы, -ая, -ае (да 1 знач.).
КШР, -а, м. 1. У хрысціянскай царкве: су- цяжка разабрацца. К. загадкавых супярэчнасКЛЙКСА, -ы, мн. -ы, клякс i -аў, м.
купнасць свяшчэннаслужыцеляў i царкоўна- цей. 3. Невялікі клуб2, тое, што i клуб2. Дым Чарнільная пляма. Пасадзіў кяяксу.
служьшеляў аднаго храма. 2. Царкоўны хор.
КЛЙМАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Сагнутая
клубкамі слаўся na страсе. 0 Клубок угорле—
КЛІРАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Месца для пеў- пра пачуццё сутаргавага, хваравітага сціску ў пад вуглом жалезная скаба для змацавання
чых у царкве на ўзвышэнні па левы i правы горле. Разматаць клубок — разблытаць драўляных частак пабудовы. Узяць у клямары
бок царскіх дзвярэй. || прым. клірасны, -ая, якую-н. складаную справу. || прым. клубковы, сцяну. 2. Спражка на рэмені, папрузе (абл.). ||
прым. клямжрны, -ая, -ае.
-ае.
-ая, -ае / клубочны, -ая, -ае.
КЛЙМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж.
КЛІЧ, -у, мн. -ы, -аў, м. (высок.) Заклік да
КЛЎМАК гл. клунак.
чаго-к. — Усе на ўборку ўраджаю — пранёсся КЛЎМБА, -ы, мн. -ы, клумб i -аў, ж. Град- Прыстасаванне, з дапамогай якога зачыняк.
ка для кветак у выглядзе якой-н. замкнутай юць i адчыняюць дзверы. || прым. жллшчші,
КЛІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1. фігуры. Круглая к. || прым. клумбавы, -ая, -ае. -ая, -ае.
КЛЯНІНА, -ы, мн. -ы, -нш, ж. (разм.).
Імя, якое даюць свойскай жывёле. 2. МянуКЛЎНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў / ЕЛЎМАК,
шка чалавека (для жарту, насмешкі, у -мка, мн. -мкі, -мкаў, м. Дробныя рэчы, звя- Асобнае дрэва клёна, a таксама драўніна
клёна.
канспіратыўных мэтах). Крыўдная к. К. рэва- заныя хусткай, абрусам, кавалкам матэрыі
КЛЯНОВІК, -у, м. Кляновы сок. Часталюцыянера.
або складзеныя ў торбу. Пагрузіць клункі на
КЛІЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Знак прыпы- калёсы. || памянш. клушчак, -чка, мн. -чкі, валі нас кляновікам.
КЛЯНОВЫ гл. клён.
-чкаў i клумачжк, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м.
нку (!), які ставііша ў канцы клічнага сказа.
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КЛЯПАЛЫІІЧЫК, -a, мн. -i, -аў, м. Спе- кшжны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.)- К. кіёск.
цыяліст па кляпанню, па кляпальных рабо- Кніжная папата.
тах. | ж. кляпалыпчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
КНІГА2, -і. ДМ кнізе, мн. -і, кніг, ж. Toe,
КЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / кляплю, што i кніжка .
клеплеш, клепле; кляпаны; незак., што. 1.
КНІГА... Першая частка складаных слоў са
Злучаць часткі чаго-н. пры дапамозе заклёпак знач.: 1) які мае адносіны да кніг1 (у 1 знач), -чцы, мн. -і, -чак, ж. | прым. пюпачны, -ая,
(спец.). 2. Ударамі малатка вастрыць лязо напр. кнігавыдавец, кнігавыдавецтва, кнігавы--ае (да 1, 2 i 3 знач.).
KHÓPA3, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
касы. || наз. кляшшве, -я, н. (да 2 знач.) i nie дача. кнігагандаль; 2) які мае адносіны да
mu, -і, ДМ -пцы, ж. (да 1 знач.).
кніг (у 2 знач.), напр. кнігавядзенне (у бухгал- кныр.
КНОТ, -а, М кноце, мн. кнаты, -оў, м.
КЛЙСЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Альбом для тэрыі).
Спецыяльная стужка або шнурок, якія слумарак. || прым. клясерны, -ая, -ае.
КНІГАВЫДАВЁЦТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. жаць для гарэння ў газавай лямпе, свечцы i
Кніжнае выдавецтва. || прым. кніптыдавецкі, пад. || прым. квотжвы, -ая, -ае.
КЛЯСЦІ, кляну, клянеш, кляне; клянём,
кленяце, клянуць; кляў, кляла, -ло; клян'і; не- -ая, -ае.
КНЫР, -а, мн. -ы, -оў, м. Самец хатняй
зак., каго-што. Пасылаць праклёны; пракліКНІГАГАНДАЛЬ, -длю, м Гандаль кніга- свінні.
наць. || наз. кляцьба, -ы, ж.
мі. || прым. кнігагавдлёвы, -ая, -ае. КнігаганКНЯГІНЯ, -і, мн. -і, -пнь, ж. Жонка
КЛЯСЦІСЯ, клянуся, клянешся, клянецца; длёвыя арганізацыі.
князя.
клянёмся, кленяцеся, клянуцца; кляўся,
КНІГАДРУКАВАННЕ, -я, н. Друхаванне i
КНЯЖНА, -ы, мн. -ы, -жон, ж. Toe, што i
клялася, -лося; кляніся; незак. 1. чым i без выданне кніг. || прым. кшгадрукавалыш, -ая, князёўна.
dan. Даваць клятву; урачыста абяцаць што-н.; -ае.
КНЙЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; незак.
прысягаць. Клянёмся Радзіму аберагаць. К. ў КНІГАЗНАЎСТВА, -а, н. Навука аб кнізе i
Правіць княствам. || наз. княжжнне, -я, н.
вернасці сябрам. 2. Праклінаць каго-н. Ц зак.кніжнай справе, аб працэсах стварэння, расКНЯЗЁЎНА, -ы, мн. -ы, -зёвен, ж. Незапіклясіцся, -клянуся, -клянешся, -клянецца; паўсюджвання
i выкарыстання
твораў ксужняя дачка князя.
-клянёмся, -кленяцеся, -клянуцца; пакляўся, пісьменнасці i друку ў грамадстве. || прым.
КНЯЗЬ, -я, мн. князі, -ёў, м. 1. Правадыр
-клялася, -лося; -кляніся.
кшгазшўчы, -ая, -ае.
войска i правіцель вобласці ў феадальнай
КЛЙТВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Урачыстае
КНІГАЛІОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Любіцель i
Русі. Полацкі к. 2. Тытул такіх асоб, які пераабяцанне, запэўненне. К. ў дружбе. || прым. знавец кніг. || прым. жшгалюбскі, -ая, -ае.
даваўся ў спадчыну або прысвойваўся царом
клятвеняы, -ая, -ае.
КНІГАНОША, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ як узнагарода, a таксама асоба, якая мела такі
КЛЯТВАПАРУШАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, -ы, Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -нош. Прадавец тытул. || пагард. князск, -зька, мн. -зыа,
м. (кніжн.). Той, хто парушае клятву. || ж. кніг уразнос або бібліятэчны работнік, які -зькоў, м. I прым. жняжжцкі, -ая, -ае. К. палац.
клятвйшрушальшца, -ы, мн. -ы, -ніц.
К. тытул.
разносіць кнігі па дамах.
КЛЯТВАПАРУШЭННЕ, -я, н. (кніжн).
КНЙСТВА, -а, н. 1. Феадальнае ўладанне
КНІГАРНЯ, -І, МН. -І, -рань / -рняў, ж.
Парушэнне дадзенай клятвы.
на чале з князем. Шнскае к. 2. Назва некатоКніжны магазін.
КЛЯТЧАСГЫ, -ая, -ае. Які мае ўзор, рыКНІГАСХОВППЧА, -а, мн. -ы, -вішч i -аў, рых сучасных дзяржаў. К. Ліхтэнштэйн.
КОБАЛЬТ, -a, М -льце, м. Хімічны элесунак у клетку1 (у 3 знач.). Клятнастае ка- н. 1. Памяшканне для захоўвання кніг у
шнэ.
бібліятэцы, кніжным магазіне. 2. Буйная гра- мент, серабрыста-белы метал з чырванаватым
КЛЯТЧАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. мадская бібліятэка. || прым. ктгасховішчны, адлівам. || прым. кобальтйы, -ая, -ае. К. сплаў.
КОБЗА, -ы, мн. -ы, кобз i -аў, ж. Стара1. Рэчыва, з якога складаецца абалонка кле- -ая, -ае.
так расліны. 2. Рыхлая падскурная злучальная
КНІГАЎКА, -і, ДМ -гаўцы, мн. -і, -гавак, даўні ўкраінскі струнны шчыпковы музычны
тканка ў арганізме чалавека i жывёлы. || прым. ж. Птушка сямейства сяўцоў, якая жыве на інструмент.
КОБРА, -ы, мн. -ы, кобр / -аў, ж. Ядавітая
жлятчатачны, -ая, -ае.
балотах, сырых лугах. || прым. кшгаўчын, -а,
змяя спякотных краін сямейства аспідаў, з
КЛЙЎЗА, -ы, мн. -ы, кляўз i -аў, ж. -ы.
плямамі ніжэй галавы.
(разм.). 1. Дробязная прыдзірлівая скарга; наКНІЖКА1, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. 1.
КОВАЧНЫ гл. каваць.
гавор, паклёп. Сорамна займацца кляўзамі. 2.
гл. кніга'. 2. Назва некаторых дакументаў у
КОВЫ, -аў. Toe, што i аковы (ужыв. ў паПрыдзірлівы дробны судовы іск (уст.). || прым. выглядзе сшытых разам лісткоў з тэкстам i
кляўзны, -ая, -ае.
месцам для афіцыйных запісаў. Працоўная к. эзіі).
КОД, -а, А/ -дзе, мн. -ы, -аў, м. Сістэма
КЛЙЎЗНК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Той, з. Асобны нумар тоўстага часопіса. Сакавіўмоўных абазначэнняў, сігналаў, якія перадахто займаецца кляўзамі. || ж. кляўзніца, -ы, цкая к. часопіса «Полымя».
юць інфармацыю. Тэяеграфны к. ЛЫбавы к. O
мн. -ы, -ніц. || прым. кляўзшцкі, -ая, -ае.
КНЬККА2, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
ЮІЙЎЗНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; незак. (спец.). Адзін з чатырох аддзелаў страўніка Генетычны жод (спец.) — паслядоўнасць раз(разм.). Займацца кляўзамі; нагаворваць, па- жвачных жывёл, слізістая абалонка якога мяшчэння матэрыяльных носьбітаў спадчынклёпнічаць. || зак. накляўзнічаць, -аю, -аеш, ўтварае складкі, падобныя на лісты паўразго- насці (генаў), якая перадаецца ад пакалення
да пакалення. || прым. кодівы, -ая, -ае.
-ае.
рнутай кнігі.
КОДЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. (разм). 1. ГняКЛЯЦЬБА, -Ы, Ж. 1. гл. клясці. 2. Словы
КНІЖНШ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Знавец i здо, логава. 2. Вьгаадак, сям'я, род. Сусед
лаянкі, якімі выказваюць пажаданне зла, любіцель кніг. Заўзяты к. 2. Работнік прыехаў з усім сваім кодлам. Варожае к. (пеняшчасця каму-н.; праклён.
кніжнага гандлю (разм.). || ж. пгіжніца, -ы, ран.: ворагі; пагард.).
КЛЙЧА, -ы, мн. -ы, кляч i -аў, ж. (па- мн. -ы, -ніц (да 1 знач.).
КОДЭКС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Звод закогард.). Худы, заезджаны конь.
КНІЖНЫ, -ая, -ае. 1. гл. кніга1. 2. Які апі- наў. Грамадзянскі к. 2. перан., чаго або які.
КЛЙШТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Каталіцкі раецца на веды з кніг, не падмацаваны жыц- Сукупнасць асноўных правіл, пераконанняў
манастыр. || прым. кляптрны, -ая, -ае.
цёвым вопытам. Кніжныя веды. 3. Характэ- (кніжн.). Маральны к. будаўнікоў новага граКМЕН, -у, м. Травяністая расліна сямей- рны для пісьмовага літаратурнага тэксту, не мадства. 3. Старадаўні рукапіс у пераплёце
ства парасонавых, a таксама яе насенне, што ўласцівы жывой мове. К. стыль. || наз. (спец.). Пергаментны к.
скарыстоўваецца як прыправа. || прым. кме- кніжнасць, -і, ж. (да 2 i 3 знач.).
КОЖНЫ, -ая, -ае (мнл. ужываецца толькі
вавы, -ая, -ае / кмеішы, -ая, -ае.
КНІКСЭН, -а, мн. -ы, -аў, м. Пачцівы па- ў спалучэннях колькасных лічэбнікаў з наКНЕХТ, -a, А/ -хце, мн. -ы, -аў, м. (спец.). клон з прысяданнем перад старэйшым. зоўнікамі, a таксама пры назоўніках, якія не
Тумба на палубе судна або на прыстані для Зрабіць к.
маюць адзл.), займ. азначальны. Усякі, адзін з
замацавання троса, каната.
КНОПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пах, ж. 1. усіх, узяты асобна. К. год. Кожныя дзве га1
КНІГА , -і, ДМ кнізе, мн. -і, кніг, ж. 1. Тонкі кароткі цвічок з шырокай плоскай пле- дзіны. На к. дзень (для паўсядзённага ўжытку).
Друкаванае (даўней таксама рукапіснае) вы- шкай, якім прымацоўваюць паперу, тканіну i Кожнаму не патрапіш сказаць (наз.). К. так
данне ў выглядзе пераплеценых разам лістоў пад. да чаго-н. цвёрдага. 2. Рухомы пупок, які паступіць (наз.).
КОЗАГАДОВЕЦ, -доўца, мн. -дбўцы, -доўпаперы з якім-н. тэкстам. К. вершаў. К. апа- служыць для замыкання злектрычнага ланвяданняў. 2. Сшытыя разам чыстыя або цуга i прывядзення ў дзеянне розных ме- цаў, м. Спецыяліст у галіне козагадоўлі.
КОЗАГАДОЎЛЯ, -і, ж. Развядзенне крз як
разлінееныя лісты паперы для якіх-н. запісаў. ханізмаў націсканнем на яго. К. ліфта.
Націснуць на ўсе кнопкі (таксама перан.: вы- галіна жывёлагадоўлі. || прым. козапдоўчы,
К. запісау актаў грамадзянскага стану. К. водгукаў. 3. Адна з некалькіх вялікіх частак літа- карыстаць усе магчымасці для дасягнення -ая, -ае.
KÓ3A4KA гл. каза.
ратурнага твора. Раман у трох кнігах. || па- чаго-н.). 3. Металічная або пластмасавая засКОЗЛШ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. казёл. 2.
мянш. юожічжа, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. цежка, якая складаецца з дзвюх частак, што
(да 1 i 2 знач.), жгіжжя, -і, ДМ -жцы, мн. -і, ўваходэяць адна ў адну. Пальчаткі на кнопках. Toe, што i казёл (у 6 знач.).
КОЗЛЫ, -аў. 1. Сядзенне для фурмана ў
-жак, ж. (да 1 i 2 знач.) / жкіжыца, -ы, мн. -ы, 4. Пра маленькага ростам чалавека або дзіця
-жыц, ж. (да 1 i 2 знач.; разм.). || прым. (разм. жарт.)- || памянш. жнопачкж, -і, ДМ перадку экіпажа. 2. Падстаўка для пілавання
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КОЛЬЦА, -а, мн. кольцы / (з ліч. 2, 3, 4)
КОЛАТЫ , -ая, -ае. Разбіты на кускі. К.
кальцы, кольцаў, н. 1. Прадмет, звычайна мецукар.
КОЛБА, -ы, мн. -ы, колб, ж. Лабараторная талічны, які мае форму вобада, абруча, акрушкляная пасудзіна з доўгім горлам для хіміч- жнасці. Кольцы дротпу. Гімнастычныя кольцы.
ных работ. I гшмянш. колбачжа, -і, ДМ -чцы, 2. Toe, што мае форму такога прадмета. Кодроў у выгшшзе бруса на чатырох ножках, мн. -і, -чак, ж. || прым. колбаш, -ая, -ае.
льцы дыму.
збітых крыж-накрыж. Пілаваць дровы на коКОЛЬЧАТЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
KÓJIEP, -yt мн. -ы, -аў, м. 1. Светлавы тон
злах. 3. Спосаб састаўлення вінтовак. Саста- чаго-н.; афарбоўка.
Блакітны к. Сукенка ко- кольцаў. К. ланцуг. Кольчатыя чэрві.
віць вінтоўкі ў к.
КОЛЮЧЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якім можна
КОЗЫР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Kapra масці, леру марской хвалі. 2. У жывапісе: адценне
якая з'яўляецца старшай у гульні. 2. перан. фарбы, густата, ступень яе яркасці. || прым. ўкалоць, пракалоць што-н. Колючая зброя. 2.
Які стварае адчуванне ўколу (уколаў). К. боль.
Toe, што можа даць перавагу ў чым-н. Умяне колерші, -ая, -ае.
КОЛЕРА... Першая частка складаных слоў
КОЛЯДЫ гл. каляды.
яшчэ быў к.: я нічога не ўзяла. Выбіць усе коKOM, -a, мн. камы, камоў, м. Круглаваты,
зыры. O Хадзіць козырам (разм.) — паводзіць са знач. які мае адносіны да колеру, напр. колерааднуванне,
калеракарэктар,
колерамузыка,
звычайна зацвярдзелы кавалак якога-н. мяксябе ганарліва. || прым. пзырны, -ая, -ае. К.
колераспалучэнне, колераўзнаўленне, колерафа-кага, рыхлага рэчыва, a таксама пра што-н.
туз.
таграфія.
скамечанае, скручанае. К. зямлі. К. цеста. К.
КОЗЫТ, -у, М -зыце, м. Адчуванне лёгкага
КОЛЕРАВЫ, -ая, -ае. Звязаны з успры- паперы. Згарнуць посцілку ў к. К. у горле, паднсрвовага раздражнення, якое выклікаецца
няццем
колеру.
Колеравая
слепата.
каціўся (падступіў) да горла (перан.: пра спадотыкам да скуры. Баяцца козыту.
КОЛЕРАМЎЗЫКА, -і, ДМ -зыцы, ж. Спа- змы ў горле пры адчуванні моцнай крыўды;
KOK1, -a, мн. -i, -аў, м. Повар на судне.
2
KOK , -a, м. Мужчынская прычоска — на- лучэнне музыкі з колерасветлавымі эфектамі; разм.).
чэсаная або накручаная пасма валасоў над святламузыка. || прым. колерамузычны, -ая,
KÓMA1, -ы, ж. (спец.). Вельмі цяжкі стан,
-ае.
ілбом. Прыноска з кокам.
які пагражае смерцю i характарызуецца паруKÓJII, нескл., м. Шатлацдская аўчарка.
шэннем усіх функцый арганізма. Знаходзіцца
KOK3 гл. кокі.
КОЛІК гл. кол.
ў коме. || прым. каматозны, -ая, -ае. К. стан.
KÓKA-KÓJIA, -ы, ж. Безалкагольны
газіраваны танізуючы напітак.
КОЛІКІ, -аў, адз. коліка, -і, ДМ -ліцы, ж.
KÓMA2, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (спец.). НеKÓKAH, -а, мн. -ы, -аў, м. Ахоўная абало- Востры, рэзкі боль у жываце, у баку.
вялікі (меншы за !/в тону) інтэрвал паміж
нка, у якой вусень ператвараецца ў кукалку.
КОЛІСЬ, прысл. (разм.). Калісьці, некалі ў двума гукамі.
ШаўкавЫны к. | прым. кокашшы, -ая, -ае.
мінулым. К. i мы былі маладыя.
КОМЕЛЬГАМ, прысл. (абл.)- Хутка, паспеKÓKI, -аў, адз. кок, -а, м. (спец). ШарапаКОЛІШНІ, -яя, -яе. Які быў, меў месца ў шліва, неабдумана. Кінуўся к.
добныя бактэрыі. || прым. кокавы, -ая, -ае.
мінулым. Колішнія сустрэчы з аднакласнікамі. KÓMI, нескл., адз. i мн. Народ фіна-угорКОКЛЮШ, -у, м. Інфекцыйная (пераваКйЛКА гл. калоць2.
скай моўнай групы, які складае асноўнае нажна ў дзяцей) хвароба, якая выражаецца ў
КОЛКАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. колкі 1-2 . 2. мн. сельніцгва Рэспублікі Комі, што ўваходзіць у
прыступах сутаргавага кашлю. | прым. коклю- -і, -ей. З'едлівая насмешка, колкая заўвага. склад Расійскай Федэрацыі. || прым. комі,
шны, -ая, -ае.
нязм. Комі моеа.
Гаварыць колкасці.
КОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
КОЛЮ1, -ая, -ае. 1. Які пры дакрананні
КОМІВАЯЖОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Раз'я(разм.)- 1. што. Стукнуўшы, разбіць. К. вазу.
2. каго. Забіць, знішчыць. К. вартавога. | не- колецца; калючы. Колкія лапкі сасны. 2. перан. зны гандлёвы агент якой-н. прыватнай
З'едлівы, злосны. Колкія словы. \\ наз. фірмы. || прым. коміваяжорскі, -ая, -ае.
зак. кокжць, -аю, -аеш, -ае.
KÓMIK, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Акцёр, які выКОКС, -у, м. Від цвёрдага паліва, якое колкясць, 2-і, ж. (да 2 знач.).
KÓJIK1 , -ая, -ае. Які лёгка колецца. Колкія конвае камічныя ролі. 2. перан. Чалавек, які
атрымліваецца з каменнага вугалю або торфу
ўмее смяшыць, весяліць іншых (разм.).
шляхам моцнага награвання без доступу па- дроеы. (J наз. колжясць, -і, ж.
КОЛЬКАСЦЬ, -і, ж. 1. Катэгорыя, якая
KÓMLKC, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікая
ветра. || прым. коксавы, -ая, -ае.
КОЛ, кала, мн. калы, калоў, м. 1. Завостра- хараюгарызуе прадметы i з'явы навакольнага кніжка з малюнкамі або серыя малюнкаў з
свету
з
боку
велічыні,
аб'ёму,
ліку,
ступені
тэкстам
лёгкага, звычайна прыгодніцкага
ная тоўстая палка. Асінавы к. Стаяць калом у
горле (пра нясмачную страву, якая не лезе ў развіцця, тэмпаў змянення i інш. (выкары- зместу.
горла). Хоць кол на галаве чашы каму-н. (пра стоўвасцца ва ўзаемадзеянні з катэгорыяй
КОМШ, -а, мн. -ы, -аў / каміны, камінбў,
ўпартага няўступчывага чалавска, які не пад- якасці). Пераход колькасці ў якасць. 2. м. Труба для адводу дыму з печы. || прым.
Велічыня,
лік.
Вялікая
к.
дрэў
у
парку.
К.
f
даецца ўгаворам). 2. Самая нізкая школьная
комінны, -ая, -ае.
адзнака — адзінка (разм.). || памянш. калок, ападкаў за суткі. || прым. колькжсііы, -ая, -ае.
КОМКАДЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
КОЛЬКІ, Р мн. колькіх, займ. i КОЛЬЫ, што. 1. Toe, што i камячыць. 2. Рабіць наскалка, мн. калю, калкоў, м. (да 1 знач.),
калочік, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. (да 1 знач.) i прысл. 1. займ. i прысл. пытальныя. Абазначае пех, скарачаючы, заканчваючы. К. даклад. \
пытанне пра колькасць чаго-н.: якая коль- зак. скомкжць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да 2
колік. -a, мн. -i, -аў, м. (да 1 знач.).
КОЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Вобад са касць? як многа? К. часу? К. табе гадоў? К. знач.).
спіцамі, які круціцца на восі i забяспечвае каштуе часопіс? 2. займ. i прысл. азначальныя. КОМПАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор для
рух сродкаў перамяшчэння (калёс, аўтама- У клічных сказах абазначае вялікую коль- вызначэння старон свету, у якім намагнічашьш i пад.). К. да танкі. Руляеое к. Махавое касць чаго-н. К. зорак на небе! К. радасці! 3. ная сірзлка заўсёды пахазвае на поўнач. ||
к. Пятае к. ў возе (пра што-н. лішняе, зусім прысл. меры i ступені. Абазначае меру i сту- прым. комшсны, -ая, -ае.
непатрэбнае). 2. Пра ўсё, што мае форму пень чаго-н. К. таго дня зімою. К. еду, a какруга або кальца. К. каўбасы. 3. перан. Пе- нца ўсё няма. 4. займ. i прысл. адносныя. Ужыв. КОМПЛЕКС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Сукуралік, аб'ём чаго-н. К. вобразаў у рамане. К. як злучальнае слова: a) у даданых дапаўняль- пнасць, спалучэнне чаго-н., што складае адно
нявырашаных пытанняў. 4. перан., чаго. Га- ных сказах. Дзеці дрэнна адчуваюць, к. пра- цэлае. Мемарыяльны к. К. гімнастычных
ліна, сфера якой-н. дзейнасці. К. дзейнасці. К. ходзіць часу; б) у даданых азначальных сказах практыкаванняў. 2. Сукупнасць звязаных
агульных інтарэсаў. 5. перан., каго. Група лю- i сказах меры i ступені. Буду працаваць, к. да- адзін з адным галін народнай гаспадаркі ці
дзей, аб'яднаных чым-н. агульным. К. гледа- зваліць здароўе. 5. у знач. ліч. Выражае няпэў- прадпрыемстваў розных галін гаспадаркі.
чоў тэатра. К. сяброў. 6. звычайна мн., перан., ную колькасць, некалькі (разм.). Палажы ў Аграпрамысловы к. Тэрытарыяльна-вытворчы
каго або якія. Грамадскія, прафесійныя гру- сумку к. яблыкаў. Хвілін праз к. пачнецца пера- к. Ваенна-прамысловы к. Паліўна-энергетычны
поўкі людзей. Колы беларускай інтэлігенцыі. дача пра дэманстрацыю. 0 Колыгі лет, колькі к. 3. Група пабудоў адзінага прызначэння.
Навуковыя колы. 0 Hi ў KOJU id ў мяла (разм. зім! (разм.) — прывітанне пры сустрэчы лю- Жывёлагадоўчы к. Спартыўны к. || прым.
неадабр.) — пра няўмелага, няздатнага чала- дзей, якія даўно не бачыліся. Колькі ёсць духу комплексны, -ая, -ае. Комплексная аўтаматывека. || памянш. колца, -а, мн. -ы, -аў, н. (да 1 (сілы) (разм.) — 1) вельмі хутка (бегчы, зацыя.
ехаць); 2) вельмі моцна (крычаць, клікаць на
КОН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Месца, дзе стаi 2 знач.)- || прым. колжш, -ая, -ае. К. mop.
вяцца фігуры, якія трэба выбіваць (пры
KÓJIAC, -a, мн. каласы, каласоў, м. дапамогу).
КОЛЬЫ-НЁБУДЗЬ, 1. займ. прыся. Не- гульні ў гарадкі, пікара i пад.) або месца,
Суквсццс злакаў i некаторых іншых раслін, у
якім кветкі размяшчаюцца ўздоўж канца сця- калькі, няпэўная колькасць. Пазыч колькі-не- куды кладзецца стаўка ў азартных гульнях.
будзь рублёў. 2. прысл. неазначальнае. У якой Начарціць к. Паставіць грошы на к. 2. Адна
бла. Каласы пшаніцы. Спелы к. жытнёвы. \\ naмянш. каласок, -ска, мн. -сю, -скоў, м. | прым. меры, ступені, наколькі. Ты хоць колькі-не- партыя якой-н. гульні. Згуляць адзін к.
КОНАВЯЗНЫ, КОНАВЯЗЬ гл. канавязь.
кшшсаіы, -ая, -ое. Каласавыя культуры. Убор- будзь думай над сваімі ўчынкамі.
ка каласавых (наз.).
КОНАЎКА, -і, ДМ -наўцы, мн. -і, -навак,
КОЛЬТ, -a, М -льце, мн. -ы, -аў, м. РэКОЛАТЫ1, -ая, -ае. Нанесены колючай вальвер (а таксама кулямёт або іншая страл- ж. Металічная пасудзіна з ручкай для піцця
зброяй. Колатая рана.
вады. | прым. кошшачны, -ая, -ае.
ковая зброя) асобай сістэмы.
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КОНДАР, -a, мн. -ы, -аў, м. Вялікая драпе- войсках, a таксама асоба, якая мае гэта званжная птушка сямейства грыфаў з голай гала- не. || прым. контр-адміральсіа, -ая, -ае.
КОНТРАТАКА, -і, ДМ -тацы, мн. -і, -так,
вой i шыяй, якая корміцца пераважна падлай.
КОНЕГАДОВЕЦ, -доўца, мн. -доўцы, ж. Сустрэчная атака, якую арганізоўваюць з
мэтай адбіць наступаючага ворага або пе-доўцаў, м. Спецыяліст па конегадоўлі.
КОНЕГАДОЎЛЯ, -і, ж. Развядэенне коней райсці ў наступленне самім. Перайсці ў
як галіна жывёлагадоўлі. || прым. конегадоўчы, контратаку.
КОНТРАТАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
-ая, -ае. Конегадоўчая гаспадарка.
-куй; -каваны; зак. i незак., каго (што). ПраKÓHK1 гл. конь.
KÓHIK2, -а, мн. -і, -аў, м. Насякомае, якое весці (праводзіць) контратаку. К. ворага.
КОНТРГАЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -гаек,
скача i стракоча крыламі. || прым. коніжявы,
ж. (спец.). Другая гайка, якая прыкручваецца
-ая, -ае.
KÓHKA, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. Да за асноўнай для засцярогі яе ад самаадкручўвядзення трамвайнага руху: гарадская рэйка- вання пры ўдарах, штуршках.
КОНТРМАНЁЎР, -у, мн. -ы, -аў, м. Сувая дарога, па якой хадзілі вагоны на коннай
цязе, a таксама вагон такой дарогі. || прым. стрэчны манеўр, манеўр у адказ.
КОНТРНАСТУПЛЁННЕ, -я, н. Падрыхтаконнны, -ая, -ае.
КОНКУРС, -у, мн. -ы, -аў, м. Спа- ванае ў ходзе абароны наступленне ў адказ на
борнііггва, мэтай якога з'яўляецца выдзялен- наступленне праціўніка. К. войск nad Масквой
не лепшых яго ўдзельнікаў, леітшых работ. К. у снежні 1941 года.
музыкантаў імя П.Чайкоўскага. Аб'явіць к. на КОНТРРАЗВНДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і,
лепшую n'ecy. He прайсці na конкурсу на па- -дак, ж. Спецыяльныя органы дзяржавы для
процідзеяння разведцы праціўніка, для барасаду. I прым. конжурсны, -ая, -ае.
KÓHHA, прысл. Вярхом, на кані. Прыехаць цьбы са шпіянажам, дыверсіямі i пад.
КОНТРРАЗВІІДЧЫК, -а, мн. -і, -аў; м. Рак. ў брыгаду.
КОННА... Першая частка складаных слоў ботнік контрразведкі. || ж. контрразведчыці,
са знач.: 1) які мае адносіны да каня, коней, -ы, мн. -ы, -чыц.
напр. коннаартылерыйскі, коннамеханізаваны, КОНТРРЭВАЛІОЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж.
коннаспартыўны; 2) які ажышхяўляецца з Барацьба ворагаў рэвалюцыі супраць дзейудзслам коней, напр. коннаакрабатынны, кон- насці рэвалюцыйных уладаў. || прым. жотррэнабалетны, коннасувязны; 3) які мае адносіны
КОНТРРЭВАЛЮЦЫЯНЁР, -а, мн. -ы,
да конегадоўлі, напр. конназаводскі, конназа-аў, м. Удзельнік, прыхільнік контррэвалюводства.
КОННАГВАРДЗЁЕЦ, -дзейца, мн. -дзей- цыі. Ц ж. контррэвалюцыянеры, -і, ДМ -рцы,
цы, -дзейцаў, м. 1. Той, хто служыць у гвар- мн. -і, -рак.
КОНТРУДАР, -у, МН. -Ы, -аў, м. Удар, які
дзейскай кавалерыі. 2. У царскай арміі: ваеннаслужачы лейб-гвардыі коннага палка. || наносяць войскі па арміі праціўніка, з мэтай
яго разірому i пераходу ў наступленне. Напрым. коннягвірдзейскі, -ая, -ае.
КОННАЗАВОДСГВА, -а, н. Развядзенне несці ворагу к. з фланга.
КОНТРЫ: быць у коіпрах (разм.) — быць
пародзістых коней на конных заводах. || прым.
у непрыязных адносінах з кім-н., знаходзіцца
жонназшдскі, -ая, -ае.
KÓHHIK, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто едзс ў звадцы.
КОНТУР, -у, мн. -ы, -аў, м. Абрыс, лінія,
на кані вярхом; верхавы. 2. Конны воін, каякая ачэрчвае што-н. К. лесу. К. будынка. ||
валерыст.
прым. контурны, -ая, -ае. Контурная лінія (пеКОННІЦА, -ы, ж. Коннае войска, кавале- рарывістая лінія з кропак або кароткіх рырыя.
сах). Контурная карта (геаірафічная карта,
КОННЫ, -ая, -ае. 1. гл. конь. 2. Які пры- на якую нанесены толькі абрысы вадаёмаў i
водзіцца ў рух коньмі. Конная касілка. 3. Які сушы).
мае адносіны да конніцы, кавалерыйскі. К.
КОНУС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Геаметрыўзвод. К. атрад.
чнае цела, якое ўтвараецца вярчэннем прамаКОНСЮ гл. конь.
вугольнага трохвугольніка вакол аднаго з яго
КОНСУЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Службовая катэтаў. 2. Прадмет такой формы. К. тэрыасоба дыпламатычнага всдамства, якая прад- кона. || прым. конусны, -ая, -ае.
стаўляе i абараняе прававыя i эканамічныя
КОНУСАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае выінтарзсы сваёй дзяржавы i яе грамадзян перад гляд конуса.
уладай другой дзяржавы. Генеральны к. 2. У
КОНЧАНЫ, -ая, -ае. Вырашаны, законстаражытным Рыме i ў Францыі (у першыя чаны. Кончаная справа. 0 Кончжны чалавек —
гады 19 ст.): тытул адной з вышэйшых служ- непапраўны ў сваіх паводзінах, дзеяннях чабовых асоб, a таксама асоба, якая мае гэты лавек; такі, ад якога нічога добрага нельга чатьпул. || прым. консульскі, -ая, -ае. Консульскія каць у будучым.
паўнамоцтвы.
КОНЧЫК гл. канец.
КОНСУЛЬСГВА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. ДыКОНЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; зак.
пламатычнае прадстаўнііггва на чале з консу1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Прыйсці да канца,
лам (у 1 знач.)- 2. Пасада або час кіравання спыніцца, завяршыцца чым-н. Навучальны год
консула (у 2 знач.). II прым. консульсжі, -ая, кончыўся. Ніткі кончшіся. Гульня кончылася
-ае.
перамогай. 2. Памерці ў пакутах (разм.). || неКОНТР... прыстаўка. Утварае назоўнікі i зак. каячацца, -аюся, -аешся, -аецца.
дзеясловы са значэннем накіраванасці суКОНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; зак.
праць чаго-н., супраць дзеяння чаму-н., налр.
1. што, a тахсама з чым i з інф. Завяршыць,
контрагент, контрманеўр, контрпрапаганда. давесці да канца, закончыць. К. касьбу. К. з
KÓHTPA, -ы, ж. (разм.)- Тос, што i контр- рамонтам. К. чытаць. 2. што чым. Зрабіць
рэвалюцыянер.
што-н. у заключэнне, закончыць чым-н. К.
КОНТРАГЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. артыкул цытатай. К. выступленне заклікамі.
(спсц.). Асоба або ўстанова, якія ўзялі на сябе з. што, з чым i з інф. Палажыць канец
пэўныя абавязкі па дагавору. || прым. коетр- чаму-н., спыніць што-н. К. гулянкі. К. з п'янагенцкі, -ая, -ае.
ствам. К. бяздзейнічаць. 4. што. Завяршыць
КОНТР-АДМІРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Пер- навучанне дзе-н. К. аспірантуру. 5. каго
шае адміральскае званне або чын у флоце, (што). Звесці са свету (разм.). 0 Дрэнна (жепроўнас званню генерал-маёра ў сухалутных скж) кончыць — пра ганебны канец чыйго-н.

КОН—KOP
жыцця або дзейнасці. Коечыць жыццё — памерці. || незак. ынчаць, -аю, -аеш, -ас.
КОНЬ, каня, мн. коні / (з лЫ. 2, 3, 4) кані,
коней, м. 1. Буйная свойская аднакапытная
жывёліна, якая выкарыстоўваецца для перавозкі грузаў i людзей, a таксама для верхавой
язды. Купіць каня. Навязаць каня. Па конях!
(кавалерыйская каманда для пасадкі на коней). На кані i nad канём (у самых разнастайных i непрыемных сітуацыях пабываць,
быць). 2. Шахматная фігура з галавой каня.
Хадзіць канём. Ход канём (таксама перан.: пра
смелае, рашучае дзеянне). 3. Абабіты скурай
брус на чатьфох ножках для іімнастычных
практыкаванняў. 0 Hi па жжні, ні іш жглоблях
(разм.) — не так, як хацелася (зрабілася,
атрымалася). || памянш. конік, -а, мн. -і, -аў,
м. (да 1 знач). || прым. кошш, -ая, -ае (да 1
знач.) / конскі, -ая, -ае (да 1 знач.). К. двор.
Конская грыва. Конскае шчаўе (батанічная назва).
КОНЮХ, -а, мн. -і, -аў, м. Работнік, які
даглядае коней.
КОПАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.)- Полаз
са ствала дрэва, выкапанага з каранёвым
адросткам.
КОПАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Выкапаны штучны вадаём, запоўнены вадой;
сажалка. || прым. кошначны, -ая, -ае.
КОПАСКЛАДАЛЬНК, -а, мн. -і, -аў, м.
Сельскагаспадарчая машына для складання
сена, саломы ў копы.
КОПАЦЬ, -і, ж. Сажа, якая асядас слоем
на паверхні чаго-н.; куродым. К. на сценах.
КОП'ЕПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае выгляд, форму кап'я. || наз. коп'епадобнасць, -і,
ж.
КОШЯ, -і, мн. -і, -пій, ж. 1. Дакладны
спіс, узнаўленне, паўтарэнне чаго-н., зробленае з арыгінала. К. карціны. Зняць копію з пасведчання аб нараджэнні. 2. перан. Аб кім-,
чым-н. вельмі падобным (разм.). Сын — к.
свайго бацькі.
КОПКА1 гл. капаць.
КОПКА2 гл. капа'.
КОПТУР: з жоптуржм (разм.) — вьшіэй
краёў; з верхам. Набраць кош бульбы з коптурам.
КОРАБ, -а, мн. карабы, -оў, м. Выраб з
лубу, бяросты, саломы i пад. для захавання,
псраноскі, упакоўкі чаго-н. 0 Сем кжрабоў
(нагаварыць, наабяцаць i пад.) (разм.
іран.) — вельмі многа.
КОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. 1. Закупорка для бутэлек. 2. Абцас (уст.). || прым.
коркдвы, -ая, -ае.
КОРАНЬ, -я, мн. карані, каранёў, м. 1.
Падземная частка расліны, пры дапамозе
якой яна замацоўваецца ў зямлі i атрымлівае
пажыўныя рэчывы. Вырваць бярозку з коранем. Пусціць карані (таксама перан.: трывала,
надоўга абаснавацца дзе-н.). Вырваць з коранем (таксама перан.: канчаткова пазбавіцца ад
чаго-н.). 2. Унутраная частка зуба, ногця, воласа i пад., якая знаходзіцца ў цсле. К. зуба.
3. перан. Пачатак, аснова чаго-н. К. зла. 4. У
граматыцы: асноўная частка слова без суфікса
i прыстаўкі. К. дзеяслова. 5. У матэматыцы:
лік, які пры ўзвядзенні ў пэўную ступень дае
дадзены лік. Квадратны к. Здабыць к. 0 Глядзець у корань (разм.) — унікаць у сутнасць
якой-н. справы. На корані — пра расліны: не
зжаты, не скошаны. Гнідь на корані — часцей перан.: гінуць. Пад корань — 1) ля самай
асновы (ссякаць, зразадь што-н.). Высякаць
кусты пад корань; 2) канчаткова (разбураць,
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корушкавы, -ая, -ае. Сямейства корушкавых. мешчаны не пасярэдзіне, a збоку. К. каўнер.
Косая засцежка. 5. перан. Недружалюбны, па(наз.).
КОРІЦК» -&> ** -і. -аў. м Афіцэрская ка- дазроны (пра позірк, погляд). Косыя позіркі.
Koca (прысл.) глядзець на каго-н. O Косы sy
роткая колючая зброя.
КОРЧ, карча, мн. карчы, карчоў, м. 1. nu — вугал, які большы або меншы за
знішчаць). У коршгі — зусім, канчаткова. У Пень, вывсрнуты з зямлі з карэннем. Сабраць прамы. 0 Косы сажань у плячжх (разм.) —
корані змянілася жыццё. | памянш. жжрэньчыж,
карчы ў кучы. 2. Куст бульбы, цыбулі, выве- шыракаплечы, магутнага складу (пра чала-а, мн. -і, -аў, м. (да 1 i 2 знач.). Ц прым. кл- рнуты з зямлі. Выкапаць два карчы бульбы. \\века). Косы парус (спец.) — трохвугольны
раяёвы, -ая, -ае (да 1, 2 i 4 знач.).
парус.
памянш. корчык, -а, мн. -і, -аў, м.
КОРБА, -ы, лсм. -ы, корб i корбаў, ж. РуKOT, ката, М каце, мн. каты, катоў, м. СаКОРШАК, -а / КАРШАК, -а, мн. каршаю,
чка, 5Псой прыводзяць у рух што-н. К. кало- каршакоў, м. Toe, што i ястраб. | прым. жяр- мец кошкі. Сібірскі к. 0 Кжту па шпу (разм.
дзежа.
жарт.) — вельмі малы ростам. Купіць кжті ў
КОРДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, корд i
КОСА... (а таксама кжса...)- Першая частка мяшку (разм.) — набыць што-н., не ведаючы
кордаў, ж. (спец.). Доўгая вяроўка, на якой складаных слоў са знач. косы (у 1 знач.), яго якасці. Як кот наплікіў каго-чаго (разм.
ганяюць коней па крузе. Ганяць на кордзе.
напр. косаабрэзаны, косавалакністы, косапры-жарт.) — пра нязначную колькасць чаго-н. |
КОРЖ, каржа, мн. каржы, каржоў, м. Прэ- цзльны.
памянш. коцік, -а, мн. -і, -аў, м. i UTOK, -тка,
снае, сухое печыва з мукі; праснак. Напяны
КОСШУС, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Тры- мн. -тю, -ткоў, м. || прым. кшцны, -ая, -ае.
каржоў. I памянш. коржык, -а, мн. -і, -аў, м. || ганамеірычная функцыя вугла ў прамавугольКОТЛППЧА, -а, н. (разм.). 1. Месца жыпрьш. коржші, -ая, -ае.
ным трохвугольніку, роўная адносінам да харства, сяліба. Ён i цяпер на дзедавым
КОРЖЫК, -а, мн. -і, -аў, л#. 1. гл. корж. 2. гіпатэнузы катэта, прылеглага да дадзенага котлішчы сядзіць. 2. перан. Род, сям'я. Благі
Салодкі кандытарскі выраб, род перніка. || вострага вугла.
хлопец як i ўсё ix к.
прым. коржыжяш, -ая, -ае.
KÓCKA1 гл. каса1.
КОТНАЯ, -ай. Цяжарная (пра авечку, казу,
2
2
KÓPKA, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. ЗаKÓCKA гл. каса .
кошку).
3
цвярдзелы верхні слой чаго-н. Ледзяная к. |
KÓCKA , -i, ДМ -сцы, мн. -і, -сак, ж. Знак
КОЎДРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Пасцельная
прым. коркжвы, -ая, -ае.
прьтынку (,), які раздзяляе словы, ірупы прьшалежнасць, якой нахрываюцца. Ватная
1
КОРКАВЫ гл. корка.
слоў
i
сказы.
Раздзяліць
коскай
аднародныя
к. || прым. жоўдравы, -ая, -ае.
КОРКАВЫ2 гл. корак.
члены сказа.
КОЎЗАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
КОРМ, -у, JW//. кармы, кармоў, м. Ежа жыKÓCMAC, -у, м. Сусвет. Палёт у к. (разм.). Расчышчанае роўнае месца, пакрытае
вёлы. || прым. кжрмоы, -ая, -óc. Кармавыя бу- Асваенне космасу. || прым. жжсмічны, -ая, -ае.
лёдам, для катання; каток.
ракі. Кармавыя травы.
К. карабель. К. палёт. КасмЫныя прамяні. К.
КОЎЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
КОРМА... (а таксама кдрма...)- Першая ча- век (п^ыяд развіцця грамадскага жыцця i насгка складаных слоў са знач. які мае адно- вукі, які харакгарызуецца пачаткам асваення (разм.). 1. Рухацца па слізкай паверхні,
слізгацца. К. na ледзяной дарозе. Ногі коўзаюцсіны да корму, кармоў, напр. кормавытвор- космасу, палётам чалавека ў космас).
ца. 2. Катацца па слізкай паверхні. Дзеці коўчасць, кормаздрабняльнік, корманарыхтоўка, КОСНЫ1, -ая, -ае. Неўспрымальны да нокормаправод, кормапрыгатавальмы, кормаравага, перадавога' адсталы. Косныя погляды. К. заюцца на лёдзе. 3. Рухацца, не сядзець спакойна, ёрзаць. К. na канапе. || наз. коўзшне,
здатнык, кормаўборачны.
чалавек. || наз. жосішсць, -і, ж.
-я, н.
КОРМНЫ, -ая, -ае. Якога кормяць на заКОСНЫ2 гл. косць.
КОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.)бой; адкормлены. Кормныя свінні.
КОСНАЯЗЬІКАСЦЬ, -і, ж. Расстройства
КОРПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца / КА- мовы, няздольнасць правільна вымаўляць 1. Toe, што i коўзацца (у 1 знач.). Ногі коўзаюць na мокрым бервяне. 2. Вадзіць, соўгаць па
РПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. гукі.
(разм.). 1. Кападца ў чым-н., перабіраючы,
КОСНАЯЗЬІКІ, -ая, -ае. Хворы на косна- якой-н. паверхні. К. анучай na падлозе. \ наз.'
коўзаіше, -я, н.
шукаючы што-н. К. ў пяску. К. ў паперах. 2. языкасць.
перан. Рабіць што-н. марудна, не спяшаюКОЎЗЮ, -ая, -ае (разм.)- 1. Зусім гладкі,
КОСГАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
чыся або няўмсла. К.ля стагоў сена. || наз. 1. гл. косць. 2. Цвёрдае ядро ў некаторых які не стварае трэння i на якім цяжка ўгрыжорпанію, -я, н. i кжршшне, -я, н.
пладах. К. персіка. К. слівы. 3. Toe, што i мацца; слізкі. Коўзкая сцежка. 2. Які мае
КОРПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае i КАРПАЦЬ, шчыкалатка. У рацэ вады na костачкі. 4. гладкую павесхню i добра слізгаецца. Коўзкія
-аю, -аеш, -ае; незак. (разм.)- 1. што чым. Гібкая пласцінка, што ўшываецца ў карсет, санкі. | наз. коўзшсць, -і, ж.
Раскопваць, калупаць. К. зямлю матыкай. 2. сукенку i пад. 5. Шарык з дзірачкай у
КОЎКА гл. каваць.
перан., што. Марудна рабіць што-н. || наз. лічыльніках. || прым. коспчжжвы, -ая, -ае (да 2
-ая, -ае. Які добра паддаецца какоршшве, -я, н. i каршшне, -я, н.
знач.; спец.). Костачкавыя плады.
ванню, коўцы. Коўкае жалеза. \\ наз. коўкасць,
КОРПУС, -а, мн. корпусы, -аў / карпусы /
KÓCTKA, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
-і, ж.
(з ліч. 2, 3, 4) корпусы, карпусоў, м. 1. мн. Toe, што i косць (у 1 знач.). Сабака грыз коКОЎШ, каўша, мн. каўшы, каўшоў, м. 1.
корпусы, -аў. Тулава чалавека або жывёліны. стку. 2. Toe, што i косць (у 5 знач.; уст.). Шырокая круглая пасудзіна з ручкай для чэрПавярнуцца ўсім корпусам. Падацца корпусам
Панскай косткі чалавек. 0 Як жостжл ў горле пання вадкасці. Зачэрпнуць вады каўшом. 2.
уперад. 2. мн. карпусы, -оў, Аснова, каркас (разм.) — пра таго (тое), што вельмі пераВялікае металічнае прыстасаванне ў розных
чаго-н. К. гадзінніка. К. судна. 3. мн. карпусы, шкаджае каму-н., даймае каго-н.
механізмах для зачэрпвання, высыпання,
-оў. Асобны будынак на агульнай пляцоўцы
КОСЦЬ, -і, мн. косці, касцей, ж. 1. Асо- разлівання i пад. Ліцейны к. К. экскаватара. |
або асобная частка будынка. К. фабрыкі. Кар- бная састаўная частка шкілета хрыбетных прым. каўшовы, -ая, -ае (да 2 знач.)пусы дзіцячай бальніцы. 4. мн. карпусы, -оў. жывёл i чалавека. Ключычная к. Скура ды
КОФЕ, нескл., м. 1. Зярняты (насенне)
Вайсковае злучэнне з некалькіх дывізій. косці (пра вельмі худога чалавека). Да касцей
трапічнай расліны — кафейнага дрэва. К. ў
Стралковы к. Камандаванне корпусам. 5. мн.
(вельмі моцна прамокнуць, прамерзнуць i зярнятах. 2. Напітак, прыгатаваны з такіх моняма. Сукупнасць асоб адной прафссіі, пад.). Косці парыць (памерці). Легчы касцьмі
якога-н. аднаго афіцыйнага або службовага (загінуць; высоіе). 2. мн. Астанкі цела нябож- латых зярнят, a таксама заменнік такога
становішча. Дыпламатычны к. 6. мн. карпусы, чыка. 3. зб. Іклы, біўні некаторых жывел, якія напітку, кава. Чорны к. Жалудовы к. || прым.
-6ў. У дарэвалюцыйнай Расіі: сярэдняя ваен- скарыстоўваюцца для дробных вьфабаў. Сла- кжфсйны, -ая, -ае. К. напітак. Кафейнага кона-навучальная ўстанова. Кадэцкі к. Марскі к. новая к. Упрыгожанні з косці. 4. мн. Кубікі аболеру ніткі (цёмна-карычневага).
КОФТА, -ы, ДМ -фце, мн. -ы, кофт, ж.
7. Назва аднаго з размераў друкарскага пласцінкі з рознага матэрыялу для гульні. Гушрыфту. || прым. корпусны, -ая, -ае (да 2 i 4 ляць у косці. 5. якая. Пра сацыяльнае пахо- Кароткае жаночае адзенне (звычайна трохі
знач.) / клрпусны, -ая, -óe (да 4 знач.). Корпу- джанне (уст.). Панская к. || памянш. костачжа, ніжэй пояса). К. з паркалю. || памянш. кофта-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1, 2, 4 i 5 чжя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым.
сны плуг. Корпусны флігель. Карпусны каманзнач.). Разабраць na костачках (перан.: вельмі кофтячны, -ая, -ае.
дзір.
КОХЛК, -у, м. (разм.). Вострая інфекцыйКОРТ\ -у, М -рце, м. Баваўняная тканіна, падрабязна). Перамываць костачкі каму-н.
звычайна цёмнага колеру, для рабочага i (перан.: абгаворваць, пляткарьсць). | прым. ная, пераважна дзіцячая хвароба, якая хараспартыўнага адзення; «чортава скура». || прым. кжсцоы, -ая, -ое (да 1 знач.) / косны, -ая, -ае ктарызуецца прыступамі моцнага сутаргавага
кашлю. Ц прым. КОХЛРШЫ, -ая, -ае.
(да 1 знач.).
кжртовы, -ая, -ае. Картовыя штаны.
КОРТ1, -а, Л/-рце, мн. -ы, -аў, м. ПляцоўКОІЦК1, -а / -у, мн. -і, -аў, м. 1. -a. MapКОСЫ, -ая, -ае. 1. Размешчаны, накірака для гульні ў тэніс. Тэнісныя кортпы. || прым.ваны пад вуглом да гарызантальнай паверхні, ская млекакормячая жывёліна сямейства вукортжвы, -ая, -ае.
не адвесны. К. прамень. К. почырк. 2. Скрыў- шастых цюленяў з каштоўным ф^трам. 2. -у.
КОРУШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. лены, несіметрычны. Косая рама. Косыя Футра гэтай жывёліны. || прым. коціжжвы, -ая,
Невялікая марская прамысловая рыба. || прым. дзверы. 3. Касавокі. Косая дзяўчына. 4. Раз- -ае. Коцікавае футра.
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КОЦШ , -a, мн. -i, -аў, м. Суквецце з дробных квстачак у некаторых дрэвавых раслін,
якое ападас пасля цвіцення. Коцікі на вербах.
КОІЦК3 гл. кот.
КОШ, каша, мн. кашы, кашоў, м. 1. Сплеценая з лазы, карэння i пад. круглая пасудзіна ў выглядзе кашолкі для складання i пераноскі чаго-н. Сплесці к. Насыпаць к. бульбы.
К. грыбоў. 2. Скрыня ў млыне пад жорнамі, у
якую засыпаюць збожжа для памолу. | прым.
шповы, -ая, -ае.
КОШАНКА, -і, ДМ -нцы, ж. (разм). Зялёная падкормка (сумесь вікі з аўсом, зялёнае
жыта i пад.).
КОШКА1, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
Свойская млекахормячая жывёліна з сямейства кашэчых; самка ката. К. мыецца — госці
будуць (павер'е). На сэрцы (на душы) кошкі
скрабуць (перан.: пра трывожны стан, чаканне
чаго-н. непрыемнага). Чорная к. прабегла
паміж кім-н. (перан.: сапсаваліся адносіны,
пасварыліся). К. мышцы не таварыш (прыказка). Збродлівай кошцы хвост уцінаюць (гтрыказка). || памянш. жошачжа, -і, ДМ -чцы, мн.
-і, -чак, ж. \ прым. жяшэчы, -ая, -ае / жашжчы,
-ая, -ае. Кашэчыя (і кашачыя) лапы. Кашэчыя
(\ кашачыя) звычкі. Сямейства кашэчых (наз.).
КОШКА2, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1.
мн. Жалезныя шыпы або іншыя прыстасаванні, якія мацуюцца да абутку для пад'ёму
на слупы, мачты i пад. 2. Невялікі якар
(спец.).
КОШКА3, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
(уст.). Даўнсй: раменны бізун з некалькімі
хвастамі.
КОШТ, -у, М -шце, м. 1. Выражаная ў
фашах вартасць чаго-н. К. вытворчасці. 2.
Сродкі, рахунак. Пабудаваць кватэру за свой
к. Набыць пуцёўку за свой к.
КОШЫК, -а, мн. -і, м. Toe, што i кош (у 1
знач.); невялікі кош. || прым. кошыжавы, -ая,
-ае.
КПІНЫ, кпін. Злыя жарты з каго-, чаго-н.
Ц прым. кшнны, -ая, -ае.
КШЦЬ, кплю, кпіш, кпіць; кпім, кпіце,
кпяць; незак., з каго-чаго i без дап. Насміхацца. Нельга к. з чалавека.
КПЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які любіць насміхацца з іншых, схільны да кпін. Кплівая суседка.
2. Які заключае ў сабе кпіны, насмешку. К.
тон. К. выраз твару. || наз. кплшасць, -і, ж.
КРАБ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Род марскога
рака з дзесяццю нагамі. 2. мн. Кансервы з
мяса гэтай жывёліны. 3. Эмблема на форменнай фуражцы маракоў (разм.). || прым.
крабавы, -ая, -ае (у 1 знач.). К. промысел.
КРАБАЛОЎ, -лова, мн. -ловы, -ловаў, м. 1.
Лавец крабаў. 2. Судна для лоўлі крабаў, a
таксама пльшучы завод, яхі апрацоўвае i кансервуе крабаў. || прым. крабалоўны, -ая, -ае.
КРАВЁЦ, краўца, мн. краўцы, краўцоў, м.
Спецыяліст па шьпшю адзення, пераважна
мужчынскага. || прым. кржведгі, -ая, -ае.
КРАП, -аў, адз. (разм.) крага, -і, ДМ кразе,
ж. 1. Скураныя накладныя халявы з засцежкамі. 2. Раструбы ў пальчатках.
КРАДЗЁЖ гл. красці.
КРАДЗЕНЫ, -ая, -ае. Здабыты крадзяжом.
Крадзенае дабро. Скупшчык крадзенага (наз.).
КРАДКОМ, прысл. Скрытна, крадучыся,
незаўважна для іншых.
КРАДУЧЫСЯ, прысл. Употай,
тайна,
скрытна. Увайсці ў хату к.
КРАЕВУГОЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн): 1)
краевугольнае пытанне — самае важнае, самае істотнае пытанне; 2) краевугольны камеш»
чаго — аснова, асноўная ідэя чаго-н.
KPAĆHHE гл. кроіць.

КРАЁВЫ, -ая, -ае (уст.). 1. гл. край 1 . 2. Які
адлкхпроўвае дыялектныя асаблівасці пэўнага
рэгіёну. Віцебскі к. слоўнік.
КРАЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Ланцуг невысокіх гор. Лясісты к. 2. Кароткі абрубак тоўстага бервяна. Дубовы к.
КРАЖА гл. красці.
КРАІНА, -ы, мн. -ы, краш, ж. 1. Мясцовасць, тэрыторыя, край (у 2 знач.). Горная к.
Цёплыя краіны. 2. Дзяржава. Капіталістычная
к.
КРАЙ 1 , -ю, мн. краі, краёў, м. 1. Гранічная
лінія, канечная частка чаго-н. К. услона.
Наліць вядро да краёў. Пярэдні край (перадавыя пазіцыі; таксама перан). Біць (ліцца) цераз край (праяўляцца з вялікай сілай). 3 краю
ў край, ад краю да краю; з краю да краю (па
ўсіх напрамках). Канца-краю не відаць (пра
тое, чаго вельмі многа). Краем вока (мімаходам, вельмі кароткі час бачыць каго-,
што-н.). Краем вуха слухаць што-н. (няўважліва). К. свету (вельмі далёка). На краі магілы
(гібелі) (у непасрэднай блізкасці са смяртэльнай небяспекай быць, знаходзіцца). Хапіць
цераз к. (зрабіць або сказаць што-н. нсдарэчнае, лішняе). 2. Вобласць, мясцовасць, што
вылучаюцца па якой-н. прымеце. Родны к.
Партызанскі к. К. блакітных азёр. Яго бачылі
ў нашых краях. 3. Буйная адміністрацыйнатэрытарыяльная адзінка. Прыморскі к. || памянш. краёк, крайка, мн. крайкі, крайкоў, м. \\
прым. жріявы, -ая, -ое (да 3 знач.) / краёвы,
-ая, -ае (ца 3 знач.). К. з'езд Саветаў.
КРАЙ , прыназ. з Р (разм.)- Каля, побач
(чаго-łO. К. гасцінца старога.
КРАЙ... Першая частка складанаскарочаных слоў, якая адпавядае па значэнню слову
краявы, напр. крайвыканком, крайцэнтр.
КРАЙНАСЦЬ, - І , МН. - І , -СЙ, Ж. 1. Крайняя ступень чаго-н., празмернае праяўленне
чаго-н. 3 адной крайнасці ў другую. Розныя
крайнасці ў думках. Крайнасці сыходзяцца (пра
людзей з рознымі харакгарамі). 2. Цяжкае i
небяспечнае становішча. Давесці чалавека da
крайнасці.
КРАЙНЕ, прысл. Всльмі, надзвычайна. К.
неабходна ехаць.
КРАЙНІ, -ЯЯ, -яе. 1. Які знаходзіцца на
краі чаго-н., найбольш аддалены. Крайняя
хата ў вёсцы. Крайняя Поўнач. 2. Вельмі моцны, надзвычайны, выключны. Крайняя патрэба.
Крайнія
меры.
3.
Найбольш
непрымірымы, радыкальны (пра погляды, напрамкі, палітычныя групоўкі i пад.). К. лібералізм. Крайнія погляды. 4. Які нельга адкладваць на потым, апошні (пераважна пра час).
К. тэрмін. 0 У кржйнім выпаджу — калі не будзе іншага выйсця. Па крійняй меры — ва
ўсякім выпадку, не менш чым.
КРАКАВЙК, -а, м. Польскі нацыянальны
танец, a таксама музыка ў рытме гэтага танца.
КРАКАДЗІЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйны паўзун з тоўстай панцырнай скурай, які водзіцца
ў цёплых краінах. || прым. кржкадзілавы, -ая,
-ае. Кракадзілавая сумка.
КРАКАДЗІЛАЎ: кржжадзілаш слёзы — няшчырыя, прытворныя слёзы.
КРАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Крычаць
«кра-кра» (звычайна пра качак i некаторых
іншых птушак). || аднакр. кракнуць, -ну, -неш,
-не; -ні. || наз. кршшше, -я, н.
КРАКЕТ, -а, М -кеце, м. Гульня, у якой
драўляныя шары ўдарамі драўляных малаткоў
праврдзяцца праз драцяныя варотцы. || прым.
кракетны, -ая, -ае. Кракетныя шары. К. малаток.
КРАКІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
зак. i незак., што. Гуляючы ў кракет, стукнуць (стукаць) сваім шарам шар другога
іграка. || наз. жржкіроўкя, -і, ДМ -роўцы, ж.

КОЦ—KPA
KPAKÓC, -у, м. (абл.). Toe, што i наготкі.
прым. кражосавы, -ая, -ае.
КРАЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Спартсмен, які плавае кролем. || ж. жралктжж, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так.
КРАМА, -Ы, МН. - Ы , крам ж. Магазін, лаўка 2 . 0 Вакол жржм, ды зяоў к шш (прымаўка)
(разм.) — вярнуцца ні з чым. || памянш.
крамкж, -і, ДМ -мцы, -і, -мак, ж. \\ прым.
крамны, -ая, -ае.
КРАМЗАНЎЦЬ гл. крэмзаць.
КРАМЗОЛІ, -яў, адз. крамэоля, -і, ж.
(разм.). Невыразна, непрыгожа напісанае; каракулі.
КРАМЗОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.
(разм.). Няўмела, неакуратна пісаць; крэмзаць. Калі абы-як к., дык лепш не псаваць папе
РУ^
КРАМЛЁУСЮ гл. крэмль.
КРАМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Уладальнік
крамы або прадавец у ёй. || ж. крамеіці» -ы,
мн. -ы, -ніц. || прьш. крамшдкі, -ая, -ае.
КРАМНІНА, -ы, ж. (разм.)- Матэрыя
фабрычнага вырабу.
КРАМНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. гл. крама. 2.
Фабрычнага вырабу, куплены ў краме (пра
матэрыю, вырабы з яе). Крамная сукенка.
КРАМОЛА, -ы, мн. -ы, -мол, ж. 1. Змова,
мяцеж, бунт (уст.). 2. перан. Учынкі, погляды,
якія супярэчаць агульнапрынятым нормам,
агульнаму парадку (разм.). У гэтым я не бачу
ніякай крамолы. || прым. мржмольны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
КРАМбЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.).
Змоўшчык, бунтаўшчык, a таксама наогул чалавек, які выступае супраць улады, законаў. ||
прым. крамольніцкі, -ая, -ае.
КРАМОЛЬНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(уст.). Займацца крамолай (у 1 знач.), бунтаваць.
КРАМЯНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
Станавіцца
крамяным,
цвярдзець,
налівацца. Качаны капусты крамянеюць. \\ зак.
ажрімянець, -ее.
КРАМЯНЁВЫ гл. крэмень.
КРАМЯНІСТЫ, -ая, -ае. 1. Усеяны каменнем, камяністы. Крамяністая дарога. 2. Які
складаецца з крэменязёму. К. сланец. \\ наз.
крамшостасць, -і, ж. (да 1 знач.).
КРАМЙНЫ, -ая, -ае. 1. Пругкі, цвёрды,
сакавіты. К. качан капусты. 2. Поўны сілы i
здароўя чалавек. 3. перан. Свежы, ядраны.
Крішянае надвор'е. || наз. кржмянасць, -і, ж.
КРАН 1 , -а, мн. -ы, -аў, м. Прыстасаванне ў
выглядзе трубкі для выпускання вадкасці або
газу з рэзервуара або ірубалравода. Укяючыць
к. з гарачай вадой. || прым. к р ш в ы , -ая, -ае /
кршны, -ая, -ае.
КРАН 2 , -а, мн. -ы, -аў, м. Механізм для
пад'ёму i перамяшчэнкя грузаў. Вежавы к.
Пад'ёмны к. || прым. кршшвы, -ая, -ае.
КРАНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які кранае, хвалюе. Кранальная карціна. \ наз. жріналышсць,
-і, ж.
КРАНАЎШЧЬІК, -а, мн. -і, -оў, м
Машыніст, які абслугоўвае кран 2 . || ж. кранаўппыші, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. краніўшчыцкі, -ая, -ае (разм.).
КРАНАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
1. Зрушвадца з месца, пачынаць рухацца.
Электрычка кранаецца з месца. 2. чаго-каго.
Датыкацца да каго-, чаго-н. К. рукой пляча
таварыша. Смычок ледзь кранаўся струн. || зак.
жрмуцці, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся,
-няцеся, -нуцца; -н'іся.
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ліцы — метро. 3. Пылок на красуючых злакаКРАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
вых раслінах.
1. Рухацца, скранацца з месца. На акне краКРАСАВАЦЦА, -суюся, -суешся, -суецца; таецца фіранка. Машына кратаецца з месца.
-суйся; незак. 1. Прыцягваць увагу, вылучад- 2. Варушыцца. У траве нешта кратаецца. \\
ца сваім хараством. У цэнтры горада красуец- зак. шкржтацда, -аюся, -аешся, -аецца.
КРАНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго- ца новы тэатр. Нібы кветка, красуецца дачка. КРАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. кагошто. 1. Датыкацца, дакранацца да каго-, 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Быць на відным месцы; што. Дакранаіша да каго-, чаго-н.; чапаць. К.
чаго-н.; чапаць. К. рукой. Нельга к. ядавітых вылучацца, віднецца. На стале красавалася валасы. К. каляску. 2. што i чым. Рухадь, вараслін. 2. Парушаць чый-н. спакой, турба- ваза з яблыкамі. 3. Выстаўляць сябе напаказ, рушыць. К. сена. К. фіранку. К. параненай руваць; закранайь каго-, што-н. у гутарцы, пра- любуючыся сваёй знешнасцю. Любіць суседка кой. || зак. пакратаць, -аю, -аеш, -ае.
мове. Яна не хацела кранаць начальніка. Агра-к. перад люстрам. 4. Жыць шчасліва, паспяКРАТНЫ, -ая, -ае. У матэматыцы: які
ном кранаў пытанні ўрадлівасці глебы. 3. Хвахова развівадца. Красуйся, мой родны край! \\дзеліцца без астачы на які-н. лік. Дзевяць —
лявадь, расчульваць. Маё сэрца кранаюць ро- зак. пакрасавацці, -суюся, -суешся, -суецца; лік кратны тром. || наз. кратнасць, -і, ж.
дныя краявіды. 4. Прыводзіш» у рух. Паравоз -суйся (да 3 знач.). | наз. кржсаванне, -я, н.
КРАТОВЫ гл. крот.
кранае вагоны. \[ зак. крануць, -ну, -неш, -не;
КРАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; неКРАТЫ, -аў. Металічная рашотка на во-нём, -няце, -нуць; -ш; -нуты.
зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Цвісці (пра злака- кнах, на дзвярах. К. на дзвярах. Пасадзіць за
КРАНШНдП, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікая выя расліны). Красуе жыта. 2. Toe, што i к. (у турму). I прым. кратавы, -ая, -ае.
балотная птушка з доўгай, сагнутай уніз дзю- красавацца (у 4 знач.). Красуй, на радасць сыКРАТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Адтуліна на
бай, род куліка.
нам тваім i ўнукам, дарагая Беларусь! || наз. вяршыні вулкана, праз якую вывяргаецца
КРАНШТдЙН, -а, мн. -аў, м. Выступ або краошшше, -я, н.
лава, a таксама ўпадзіна, абкружаная кальцаўмацаваная ў сцяне касая падпорка для
KPACABtK, -a, м. Чацвёрты месяц калян- вымі валамі, у ландшафце Месяца i іншых
падтрымкі балкона, карніза i пад. Аконны дарнага года. || прым. кржсавіцкі, -ая, -ае / жрж- планет. || прым. кратэрны, -ая, -ае.
карніз на кранштэйнах.
сжвіжовы, -ая, -ае.
КРАЎЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. У Рускай
КРАП, -у, м. 1. Дробныя, іншага колеру
КРАСАЛА, -а, мн. -ы, -сал, н. Toe, што i дзяржаве да 18 ст.: баярын, які ведаў царскім
плямкі, пырскі на чым-н. Белы мармур з шэ- крэсіва.
сталом, стольнікамі.
рым крапам. 2. Расфарбоўка ў выглядзе дроКРАСАМОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Надзелены
КРАЎЧЬІХА, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых, ж.
бных кропель (на сарочцы ііральнай карты, красамоўствам. К. дакладчык. 2. перан. Які
1. Спецыялістка па шьшдю адзення, пераваабрэзе кнігі i пад.)- Кніга з чырвоным крапам. выразна перадае што-н., сведчыць наглядна жна жаночага. 2. Жонка краўца (разм.).
Шулерскі к. (умоўная паметка на сарочцы пра што-н. К. факт. \ наз. красмюўнасць, -і,
КРАХ, -у, м. 1. Разарэнне, банкрушва. К.
ііральнай карты). || прым. крапжвы, -ая, -ае.
ж.
банка. 2. перан. Правал, поўная няўдача. ПаКРАПАСНЫ гл. крэпасць1.
КРАСАМОЎСГВА, -а, н. Уменне гаварыць цярпець к.
КРАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. ( 7 / 2 прыгожа i пераканаўча; прамоўніцкі талент.
КРАХТАЦЬ. крахчу, крэхчаш, крэхча; краас. не ўжыв.). Падаць дробнымі кроплямі Валодаць красамоўствам.
хчы / КРАКТАЦЬ, кракчу, крэкчаш, крэкча;
(пра дождж). Стаў к. дождж. 2. Пакрываць
КРАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Высяхаць кракчы; незак. Утвараць міжвольна ціхія,
крапам што-н. К. чарнілам на паперу. || наз. агонь ксэсівам. || аднакр. красануць, -ну, адрывістыя гукі, стогны (ад болю, пры няжрашшне, -я, н.
-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні (разм.).
ёмкім становішчы i пад.). |[ аднакр. краКРАПЁЖ, -пяжу, м., зб. (спец.). 1. МатэКРАСВОРД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Гу- хтжн^ць / крактануць, -ну, -неш, -не; -нём,
рыял (стойкі, шчыты i пад.) для мацавання льня-задача, у якой фігуру 3 перакрыжава-няце^ -нуць; -ні. || наз. крахтанне, -я, н. i
горных вырабатак. 2. Дэталі для змайавання нымі радамі клетак патрэбна запоўніць літа- крактанве, -я, н.
чаго-н. (балты, заклёпкі). || прым. жралежны, рамі так, каб па вертыкалях i гарызанталях
КРАЦІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які ўяўляе сабой
-ая, -ае. К. лес.
атоымаліся патрэбныя словы. || прым. кра- краты. Крацістая агароджа. 2. 3 кратамі.
КРАПІВА, -ы, ж. Травяністая расліна ся- свордцы, -ая, -ае.
Крацістае акно.
мейства крапіўных з тонкімі пякучымі валаКРАСЁНЦЫ гл. кросны.
КРАЧКА, -І, ДМ -ЧЦЫ, МН. -І, -чак, ж. Васкамі на сцябле i лісці. Нарваць крапівы. ||
КРАСІЦЬ, крашу, красіш, красіць; незак. даплаўная птушка сямейства чаек, водзіцца
прым. кратўны, -ая, -ае. O Краліўшя ліхямж- (разм.). Рабіць прыгожым, упрыгожваць. Ёлку па адложыстых узбярэжжах рэк, азёр i харчунжі — тос, што i крапіўніца (у 1 знач.).
красяць гірлянды. Хвароба не красіць чалавека.
ецца рыбай.
КРАПІЛА, -а, мн. -ы, -аў, м. Пэцдзаль для
КРАЯВІД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
КРАСКА, -І, ДМ красцы, мн. -і, -сак, ж.
апырсквання свянцрнай вадой пры царкоў- (разм.). Палявая кветка. На лузе багата кра- Агульны выгляд якой-н. мясцовасці. Краявіды
ных абрадах.
сак. || памянш. красачкж, -і, ДМ -чйы, мн. -і, Полаччыны. 2. Малюнак, карціна, якая адлюКРАПІЛЫПЦА* -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Пасу-чак, ж. || прым. жржсжчны, -ая, -ае / строўвае віды прыроды, a таксама апісанне
дзіна для свянцонай вады, у якую мачаюць краскавы, -ая, -ае.
прыроды ў літаратурных творах. Краявіды ў
крапіла.
КРАСНЎХА, -і, ДМ -нусе, ж. Заразная творах Я.Коласа.
КРАПІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Горна- дзіцячая хвароба, якая суправаджаецца чырКРАЯВЬІ гл. край1.
рабочы, які працуе на крапежных работах.
ванаватай высыпкай на целе. || прым. жраКРАЯЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы, -наўКРАПІНА, -Ы, МН. -Ы, -ПІН, Ж. Пляма снушны, -ая, -ае.
цаў, м. Чалавек, які займаецца вывучэннем
іншага колеру на чым-н. Матэрыял у крапіны.
КРАСНЫ, -ая, -ае; -сен, -сна i -сна (нар.- свайго краю, краязнаўствам.
| гшмянш. жралінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, паэт.). Прыгожы. He радзіся к., a радзіся шча- КРАЯЗНАЎСГВА, -а, н. Вывучэнне асож.
сны (з Hap.j.
бных мясцовасцей краіны з пункту гледжання
КРАІЙЎНШ, -a i -у, м. 1. -а, мн. -і, -аў.
КРАСОУКІ, -совак, адз. красоўка, -і, ДМ ix геаграфічных, культурна-гістарычных, экаСтракаты матылёк, вусені якога жывуць на -соўцы, ж. Лёгкі спартыўны абутак. || прым. намічных, этнаірафічных асаблівасцей. ||
крапіве. 2. -у. Зараснік крапівы.
прым. кржязшўчы, -ая, -ае. К. музей.
кржсовачны, -ая, -ае.
КРОВА... Першая частка складаных слоў,
КРАСЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Toe,
КРАПІЎШЦА* -ы, ж. 1. Хвароба, якая суправаджаецца свербам i паяўленнем на скуры што i прыгажун. || памянш. красунчык, -а, мн. якая адпавядае па значэнню слову кроў,
напр. кроваачышчальны, кровазеарот, кровапапухіркоў, падобных да апёкаў крапівы. 2. Род -і, -аў, м.
КРАСЎНЯ, -і, мн. -і, -сунь, ж. Toe, што i паўненне.
матылькоў з чорным абрамленнем крылаў i
KPOBA3BAPÓT, -у, М -роце, м. Беспепрыгажуня.
блакітнымі плямамі на ix.
КРАСЦІ, краду, крадзеш, крадзе; краў, рапынны рух крыві па сасудах крывяноснай
КРАПІЦЬ, краплю, кропіш, кропіць;
кроплены; незак., каго-што. Пырскаць на крала; крадзены; незак., каго-што i без dan. сістэмы ў целе чалавека або жывёліны.
каго-, што-н. К. сцены вадой. К. крапілам Прысвойвайь чужое, быць злодзеем. | зак.
КРОВАЗЛІЦЦЁ, -я, н. Зліццё крьші з па(пырскаць свянцонай вадой пры выкананні ужрасці, украду» украдзеш, угкрадзе; украў, шкоджаных сасудаў у органы i тканкі. К. ў
некаторых царкоўных абрадаў). || зак. -рала; украдзены. || наз. жрадзеж, -дзяжу, м., мозг.
ажраіпць, акраплю, ахропіш, акропіш»; жражж. -ы, ж. i пжжражж, -ы, ж.
КРОВАЗМЯШдННЕ, -я, н. Палавая суКРАСЦІСЯ? крадуся, крадзешся, крадзец- вязь паміж блізкімі сваякамі. || прым. кровазакроплены / пакраіпць, -краплю, -кропіш,
ца; краўся, кралася; незак. Употай прабірацца мяшальны, -ая, -ае.
-кропіць; -кроплены.
КРАПЛЁННЕ, -я, н. (спец.). Нанясенне куды-н., стараючыся быць незаўважаным. К.
КРОВАПАДЦЁК, -у, мн. -і, -аў, м. Сіняк
паўз агароды.
крапу на што-н.
ад падскурнага кровазліішя, выкліканага ўдаКРАТАВІНА, -ы, мн. -ы, -вш, ж. (разм.)
рам i пад. || прым. кровіпаддёяны, -ая, -ае.
КРАСА, -ы, ж. 1. Хараство, прыгажосць;
КРОВАПРАЛІТНЫ, -ая, -ае. Які суправашто-н. прыгожае, прывабнае. К. асенняга Нара крата.
КРАТАВІННЕ, -я, «., зб. (разм.). Кучкі джаецца кровапраліццём. Кровапралітная вайлесу. К. беларускага краю. Дзявочая к. 2.
на. | наз. цювапралгпмсць, -і, ж.
Упрыгожанне, слава чаго-н. К. i гордасць ста- зямлі, нарытыя кратом.
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КРОВАПРАЛПОДЁ, -я, н. Забойства, маса- нага. 2. Знак прыпынку (.), яхі аддзяляе
ваягібельлюдзей. Пазбегмуць кровапраліцця. сказы, a таксама ўжываецца пры скарочаным
КРОВАПУСКАННЕ, -я, м. Спусканне не- напісанні слоў, напрыклад: i пад., i інш. К. з
каторай колькасці крыві з арганізма ў лячэ- коскай (;). Дзве кропкі (:). Тры кропкі (...).
Ставіць кропку на ным-н. (перан.: канчаць з
бных мэтах. | прым. кровалускальны, -ая -ае.
КРОВАСПЫНЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызна- якой-н. справай). 3. Месца, пункт у сістэме, часцінак чаго-н. (спец.). Мармуровая к. | па-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
чаны для спынення кровацячэння. Кроваспы- сетцы 5ікіх-н. пунктаў, дзс размешчана што-н. мямш. жрошачкж,
КРОШКА2, -і, ДМ -шцы, ж. (разм.). МаГандлёвая к. (магазін, кіёск i пад.). Агнявая к.
няльныя сродкі.
КРОВАТАЧЬІВЫ, -ая, -ае. Такі, з якога (кулямёт, мінамёт, дот i пад.). Асвятляльная к. ленькае дзіця, малеча. || памянш.-ласк. крошжвыдзяляецца, цячэ кроў. || наз. кровж- Біць у адну кропку (таксама перан.: накіроў- чжж, -і, ДМ -чцы, ж.
КРУГ, -а, М крузе, мм. кругі, -оў, м. 1. Чаваць свае дзеянні на што-н. адно). 4. у знач.
тічывасць, -і, ж.
стка плоскасці, абмежаваная акружнасцю, a
КРОВАТАЧЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., кра- вык. Досыць, канец (разм.). Ідзі — / к.! 0 Пж- таксама
сама акружнасць. 2. Круглая пляцоўваточьшь; незак. Выдзяляць кроў. Рана пачала пжсці ў самую кропку (разм.) — якраз, так, як ка. Моладзь танцуе на крузе. 3. Прадмет, патрэба. Кропжд ў кропку (разм.) — яхраз, дак.
добны па форме на круг ці кола. ВыратаваКРОВАЦЯЧдННЕ, -я, м. Выцяканне кладна. | прым. жропкявы, -ая, -ае (да 1 знач.; льмы к. 4. перан., чаго. Пра замкнуты ланцуг
спец.).
крыві з крывяносных сасудаў. К. з вены.
КРОПЛЯ, -і, мн. -і, -пель, ж. Toe, што i дзеянняў, спраў, працэсаў, якімі завяршаецца
КРОІЦЬ, крою, кроіш, кроіць; кроены; нешто-н. Завяршыць першы к. шахматнага спазак., што. 1. Разразаць (матэрыю, футра i капля. I прым. кропельш, -ая, -ае.
борніцтва. К. сваіх абавязкаў. К. ведаў. 5. пеКРОС, -у, м. Спартыўны бег або гонкі па ран.,
пад.) на кавалкі пэўнай велічыні, выразаць па
чаго. Toe, што i кола (у 4 знач). К. дзеймерцы часткі чаго-н. К. сукно. К. боты. К. ха- перасечанай мясцовасці з пераадоленнем пе- насці. 6. каго або які. Сукупнасць, група люлат. 2. Адразаць часткі ад цэлага або разра- рашкод. | прым. жросжвы, -ая, -ас. Кросавая дзей з агульнымі інтарэсамі, сувязямі; кола (у
заць на кавалкі чым-н. вострым. К. хлеб. К. траса.
5 знач.). К. знаёмых. Сямейны к. 7. Кружны
КРОСНЫ, кросен. 1. Ручны ткацкі станок. шлях. Пайшоў не той сцежкай i зрабіў вялікі
лыка. 3. перан. Прыносіць каму-н. душэўны
боль (разм.). К. сэрца. | зак. шкраіць, -краю, Паставіць к. 2. Ніцяная аснова, якая навіва- к. 0 Кругі перад вачамі (у вачах) — цямнее ў
-краіш, -краіць; -краены (да 1 знач.) / ецца на навой станка. || памянш. кржсёнцы» вачах ад слабасці, стомы i пад. Кругі пад васкроіць, скрою, скроіш, скрбіць; скроены (да -аў.
чамі ў каго — сінякі пад вачамі ў каго-н. ад
КРОТ, крата, мн. краты, кратоў, м. Не- хваробы, стомы, бяссонніцы. На круг
1 знач.). | наз. кройжж, -і, ДМ кройцы, ж. (да
1 i 2 знач.)- Курсы кройкі i шыцця адзення, вялікая млекакормячая жывёліна атрада нася- (разм.) — па прыблізных падліках. || памямш.
краенне, -я, н. (да 1 знач.) / крой, -ю, м. (да 1 комаедных, якая жыве пад зямлёй, a таксама кружок, -жка, мм. -жкі, -жкоў, м. (да 1, 2 i 3
футра гэтай жывёліны. || прым. жратовы, -ая, знач.)- 1 прым. кругавы, -ая, -бе (да 1, 2 i 3
i 2 знач.); прым. жроілыш, -ая, -ае (спец.).
КРОЙ, -ю, м. 1. гл. кроіць. 2. Фасон, па- -ае.
знач.). Кругавыя працэсы. Кругавая абарома
крой (спец.). Прамога крою касцюм.
КРОЎ, крыві, Т кроўю / крывёй, ж. 1. (лінія абароны, якая ўтварае замкнуты ланцуг
КРОК, -у, мм. -i, -аў, м. 1. Рух нагой пры Чьфвоная вадкасць, якая рухаецца па крывя- вакол яхога-н. пункга). 0 Кругавая пжрука —
хадзьбе, бегу, a таксама адлегласць ад нагі да носных сасудах арганізма, жывіць яго клеткі i адказнасць усіх за кожнага i кожнага за ўсіх
нагі пры такім руху. Ступіць на к. уперад. Па- забяспечвае абмен рэчываў. Артпэрыяльная к. (цяпер таксама абазначае: узаемнае ўкрыГарачая к. (перан.: пра тэмпераментнага чала- вальніцтва, узаемная выручка ў нядобрых
мераць крокамі пакой. У калідоры нуліся гулкія
крокі (гукі, што ўтвараюцца пры хадзьбе). века). К. за к. (перан.: забойства за забой- справах).
Адзін к. (зусім блізка). За два ці тры крокі ства). К. з малаком (перан.: пра чалавека з руКРУГААБАРОТ, -у, М -роце, м. Працэс,
(всяьмі блізка). Горад усяго на сто крокаў. мяным свежым тварам). К. іграе (кіпіць) у які заканчваецца зваротам да зыходнага стаКроку не ступіць без каго-, чаго-н. (перан.: не каго-н. (пра багацце жыццёвых сіл, энергіі). новішча. К. капіталу.
абысціся без чыёй-н. даламоп). На кожным К. ледзянее (стыне) (у жылах) (перан.: пра па- КРУГАВАРОТ, -у, М -роце, м. 1. Працзс,
кроку (усюды). He даваць кроку ступіць (пе- чуццё жаху, моцнага перапуду). Льецца які бесперапынна перыядычна паўтараецца.
ран.: не даваць самастойна дзейнічаць). Пер- (праліваецца) к. (перан.: пра масавае забойК. вады ў прыродзе. 2. Увогуле бесперапьшны
шы к. (перан.: самы пачатковы перыяц якіх-н. ства, звычайна ў час вайны). Гэта ў яго ў рух, змяненне чаго-н. К. жыцця.
дзеянняў або дзейнасці). 2. звычайна адз. крыві (перан.: у харакгары, ад нараджэння).
КРУГАГЛЙД, -а, М -дзе, м. 1. Прастора,
Тэмп руху пры хадзьбе. Прыбавіць кроку Плоць ад плоці, к. ад крыві (перан.: аб тым, якую можна ахапіць позіркам. 2. перан. Аб'ём
(пайсці хутчэй). Шпаркім крокам. 3. перан. што створана ўласнай працай i клопатамі; ведаў, інтарэсаў. Пашыраць свой к.
Дзеянне, учынак. Рашуны к. Няправільны к. 4. высок.). Псаваць к. каму-н. (псаваць настрой,
КРЎГАМ, прысл. У форме круга, утвараперан. Этап у развіцці чаго-н. К. у развіцці на- раздражняць). Сэрца кроўю абліваецца (перан.; ючы круг. Стаць вакол стала к.
цяжка
каму-н.
ад
душэўнага
болю,
пачуцця
вукі. Новы к. у асваенні касмічнай прасторы.
КРУГАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны па
КРОКАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыбор слагады, жалю). Умыцца кроўю (перан.: быць форме на круг. Кругападобная дзялямка лесу. ||
збітым).
2.
перан.
Блізкае
сваяіггва.
Адной
для вымярэння пройдзенай адлегласці ў кроназ. крупшадобвасцк, -і, ж.
ках. 2. Прыбор для вымярэння^ кроку ў крыві. 3. Пра пароду жывёл. Бульдог ныстай КРУГАСВЁТНЫ, -ая, -ае. Звязаны з падакрыві.
||
прым.
кршяны,
-ая,
-ое
(да
1
знач.)якім-н. устройстве. | прым. крокямерны, -ая,
рожжам, паездкай вакол зямнога шара. КруК. ціск (ціск крыві ў сасудах).
-ас.
гасветмае плаванне.
КРОЎНЫ, -ая, -ае / (разм.) КРЗЎНЫ,
KPÓKBA, -ы, мм. -ы, -аў, ж. Апора, аснова
КРУГЛАГАДОВЫ, -ая, -ае. Які працягвадля страхі — два брусы, злучаныя верхнімі -ая, -ае. 1. Родны па крыві; які паходзіць ад ецца ўвесь год. К. адкорм свіней. Круглагадоканцамі пад вуглом, a ніжнімі прымацаваныя адных продкаў. К. брат. Кроўная радня. Кроў- вая работа экспедыцыі.
да бэлек або да верхняга вянца падоўжных ная помста (перажытак родавага ладу — поКРУГЛАСЎТАЧНЫ, -ая, -ае. Які працямста, забойства за забойства сваяка). Кроўная гваецца бесперапынна на працягу сутак. Крусцен. || прым. кроквенны, -ая, -ае.
крыўда
(псран.:
цяжкая,
якая
глыбока
краКРОЛЬ, -ю, м. Стыль спартыўнага плавангласутачнае наглядамме.
ня, пры якім робяцца перамснныя грабкі нае). 2. перан. Вельмі блізкі, цесны, моцны,
КРУГЛАТВАРЫ, -ая, -ае^ 3 круглым тванепарушны.
Кроўная
сувязь
пісьменніка
з
наропаўсагнутымі рукамі. Плысці кролем.
рам. К. юнак. || наз. кр^глжтварасць, -і, ж.
1
дам.
Кроўна
(прысл.)
зацікаўлены
ў
чым-н.
0
KPÓHA , -ы, мн. -ы, крон, ж. Верхняя
КРУГЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. Стагаліністая частка дрэва з яго лісцем. Пад кро- Кроўныя ірошы (разм.) t— грошы, нажытыя
навіцца круглым (у 1 знач.), круглейшым.
сваёй
працай.
||
наз.
кроўнасць,
-і,
ж.
(да
2
намі дубоў.
Вочы ад здзіўлемня круглеюць. 2. Таўсцець, паKPÓHA2. -ы, мм. -ы, крон, ж. Грашовая знач.) i жрэўнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
праўляцца. || зак. акруглець, -ею, -ееш, -ее i
КРОХП,
-ая,
-ае.
Які
лёгка
крьппыцца,
адзінка ў Чэхіі, Даніі, Нарвегіі, Швецыі i непжкруглець, -ею, -ееш, -ее.
развальваецца на часткі; ломкі. Крохкае пякаторых іншых краінах Заходняй Еўропы.
КРУГЛІНА, -ы, мм. -ы, -лш, ж. (разм.).
чэнне.
Крохкае
дрэва.
\\
наз.
крохкйсць,
-і,
ж.
КРОП, -у, м. Аднагадовая агародная траАкругласць формы.
КРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак. 1.
вяністая расліна сямейства парасонавых з
КРЎГЛЫ, -ая, -ае. 1. Які мае форму круга.
дробным лісцем i восірым прыемным пахам; Ісці мерным крокам. К. na вуліцы. 2. перан. К. стол. К. твар (поўны). 2. Поўны, абсалюРазвівацца,
рухацца
ў
пэўным
кірунку.
К.
у
ужываецца як прыправа да ежы. || прым.
тны (разм.). Круглая сірата (без маці i
шчаслівую будучыню.
кропавы, -ая, -ас.
бацькі). К. выдатмік (толькі з выдатнымі
1
КРОШКА , -і, ДМ -шцы, мм. -i, -шак, ж. адзнакамі). 3. Вылічаны без дробавых адзінак.
КРОПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. 1.
1. Маленькая, дробная часцінка чато-н. К. Круглыя лічбы. Круглая сума (значная, немаСлед ад дакранання, уколу чым-н. вострым
лая). 4. Увесь, цэлы (са словам год, дзень,
(кончыкам карандаша, іголкі i пад.), малень- пячэння. Хлебныя крошкі. Да крошкі (перан.:
кая круглая плямка. Сукенка ў кропкі. Ста- поўнасцю, зусім расходаваць, аддаць i пад.). сугкі). | памянш. кругленькі, -ая, -ае (да 1 i 3
віць кропкі над i (таксама перан.: удакладняць, Hi крошкі (перан.: няма ніколькі). 2. зб. Сы- знач.; разм.). || маз. круглата, -ы, ДМ -лаце,
высвятляць, не пакідаючы нічога недаказа- пучае рэчыва з дробных, раскрышаных ж. (да 1 знач.).
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перан. Вельмі малая колькасць чаго-н. Хоць магазіна. Дзіця круціцца ля бацькі. 4. Неспакойна паварочвацца то ў адзін, то ў другі бок,
бы к. надзеі. Hi крупінкі праўды.
КРЎПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. 1. вярцецца. К. на месцы. 5. перон. Быць у пазб. Здробленае ачышчанае ад шалупіння зе- стаянных клопатах, турботах. Цэлы дзень кручуся на кухні. б. Хітрыць, выкручвацца
рне пшаніцы як прамежкавы прадукг пры пеКРУГЛЙВЫ, -ая, -ае. Круглаваты, акру- ралрацоўцы яе ў гатунковую муку. 2. зб. Тос, (разм.). Як ні круціся, a праўда ёсць праўда. 7.
глены. К. твар. \\ наз. круглшсць, -і, ж.
Быць у любоўных адносінах з кім-н.; любіцца
што i крупы (у 2 знач.); крутткі.
КРУГЛЙК, -а / -у, мн. -і, -оў, м. 1. -а. Тоў(разм.). || аднакр. крутнуцца / крупцуццд,
КРЎПНПц -у, м. Крупяны суп, крупеня.
стае кароткае палена акруглай формы. АдрэКРУПОЗНЫ, -ая, -ае. 1. гл. круп. 2. Аб за- -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся,
заць napy круглякоў ад бервяна. 2. -у, зб. Нячэ- паленні лёгкіх: з паражэннем долі лёгкага.
-нуцца; -н'іся (да 1 знач.). || наз. кручэнне, -я,
санае круглае бярвенне як будаўнічы матэКРУПЧАК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Ка- н. (да 1 i 3 знач.).
рыял. Хата з тоўстага кругляку.
КРУЦІЦЬ, кручу, круціш, круціць; крубан, хворы на трыхінелёз.
КРУГОМ, прысл. i прыназ. 1. прысл. 3 усіх
КРУПЧАСТЫ, -ая, -ае. Які складаецца з чаны; незак. 1. каго-што. Вярцець па кругу.
бакоў. К. лес. К. людзі (усюды, ва ўсіх месцах). крупінак, з дробных часцінак. К. мёд.
К. сячкарню. К. кран. 2. чым. Паварочваць то
2. прысл. Робячы кругавы рух. Абляцець к. ПаКРУПЧАТКА, -і, ДМ -тцы, ж. Самы вы- ў адзін, то ў другі бок. К. галавой. 3. што. Звівярнуцца к. 3. прысл. Поўнасцю. К. вінавата.
ваючы, вырабляць, скручваць што-н. К. пера4. прыназ. з Р. Вакол каго-, чаго-н. К. хаты сокі гатунак пшанічнай мукі.
КРЎПЫ, круп. 1. Прадукт харчавання з вяслы. К. папяросу. 4. каго-што. Звязваць,
растуць кветкі. К. лесу поле. Абысці к. стала.
сцягваць. К. рукі назад. 5. каго-што. УздымаКРУЖАЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. У бу- цэлых або сечаных зярнят розных культур. ючы, прыдаваць віхравы рух чаму-н. Вецер
даўнііггве: драўляная або металічная дуга, па Грэчневыя к. Зварыць кашу з манных круп. 2. круціць пыл. Мяцеліца круціць (без дап.). б.
перан. Снег у выглядзе невялікіх шараладоякой выкладваюць скляпенне, арку i пад.
Хітрыць, не давадь прамога адказу (разм.).
КРУЖНЫ, -ая, -óc (разм.). Больш далёкі, бных зярнят. || памянш. крушгі, -пак. || прым. Гэты чалавек праўду не гаворыць, a круціць. 7.
абходны (пра дарогу i пад.). Кружная дарога. жрупшш, -ая, -óe (да 1 знач.).
КРУПдРНЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. Toe, што i Караючы, цягаць за вушы, валасы (разм.). К.
КРУЖОК, -жка, мн. -жкі, -жкоў, м. 1. гл.
сына за вуха. 8. перан. Распараджацца па-свокрупадзёрка.
круг. 2. Круглая драўляная падстаўка пад гайму, камандаваць, не лічачыся з чыімі-н.
КРУГАВЁРЦЬ,
-і,
ж.
(разм.).
1.
Дрэннае
рачую пасудзіну. Паставіць патэльню на к.
інтарэсамі. Мужам круціла, як хацела (разм.).
надвор'е
з
завірухай,
мяцеліцай.
На
дварэ
к.
КРУЖЫЦЦА, кружуся, кружышся, кру9. з кім. Быць у любоўных адносінах з кім-н.
жыіша; незак. 1. Рухацца па кругу. К. ў валь- 2. Вірлівая вада, паводка.
(разм.). 10. што. Свідраваць дзіркі ў чым-н.
КРУТАДЎШНІК,
-a
мн.
-і,
-аў,
м.
(разм.).
t
се. 2. Лятаючы, рабіць кругі. Бусел кружыцца
11. перан., звычайна безас. Прычынядь рэзкі
Ілжывы,
няшчыры
чалавек.
над гняздом. Самалёт кружыўся над горадам. 0
боль. Цэлы дзень круціць, усё ломіць. ||
КРУТАСВЁТ,
-a,
М
-свеце,
мн.
-ы,
-аў,
л#.
Гжлівж кружыцда ў каго — пра галавакружэнскрушць,
скручу,
скруціш,
скруціць;
(разм.). Праньфлівы, жулікаваты чалавек.
не. || наз. кружэнне, -я, н.
скручаны (да 3 i 4 знач). || аднакр. коутнуць /
КРУГНУЦЦА
i
КРУТАНЎЦЦА
гл.
круКРУЖЬІЦЬ, кружу, кружыш, кружыць;
крргпшуць, -ну, -неш, -не; -нём^ -няце, -нуць;
кружаны; незак. 1. каго-што. Застаўляць ру- ціцца.
-ні (да 1 i 2 знач.). || наз. кручэнне, -я, н. (да
КРУГНЎЦЬ
i
КРУГАНЎЦЬ
гл.
круціць.
хацца па кругу. К. у танцы каго-н. 2. Тос,
1, 3, 5, 8 i 9 знач.). || прым. жруфлыш, -ая, -ае
КРУТНЙ,
-'i,
ж.
1.
Падман,
махлярства.
што i кружыіша (у 2 знач.). Бусел кружыў над
(да 3 знач.; спец.). Круцільная машына.
Займацца
крутнёй.
2.
Справа,
якая
патрабуе
старой ліпай. 3. Блукадь, хадзіць, збіўшыся з
КРЎЧА, -ы, мн. -ы, круч, ж. Круты спуск,
i многіх клопатаў.
дарогі. Тры гадзіны кружша na сасонніку. || вялікіх турбот
КРУГЫ1, -ая, -óe. 1. Абрывісты. К. бераг абрыў.
наз. кружэнне, -я, н.
КРЎЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Зроблены скруКРЎіЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. Марское пада- ракі. 2. 3 рэзкім, ралтоўным змяненнем напрамку. Крутыя павароты на дарогах. 3. Су- чваннем. Кручаная пража. К. абаранак. 2.
рожжа. || прым. круізны, -ая, -ае.
КРУК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Металічны ці ровы, строгі. К. характар. Ксутыя змены. || Хворы на шаленства (пра жывёл; разм.). К.
драўляны стрыжань з загнутым тупым кан- наз. крутасць, -і, ж. i жруцізнж, -ы, ж. (да 1 сабака. 3. перан. Заблытаны, неспакойны. К.
лёс. Кручаная доля. 4. Спіралепадобны, віты.
цом. Павесіць паяітпо на к. Зняць дзверы з кру-знач.).
Кручаная лесвіца.
КРУГЬІ2, -ая, -óe. 1. Густа звараны, замекоў. 2. Кароткі металічны прут, загнуты на
КРУЧКАТВОР, -а, мн. -ы, -аў, м. (неадным канцы i прымацаваны другім канцом шаны да гушчыні. Крутое яйцо. Крутое цеда каната, вяроўкі i пад. для падчэплівання i ста. 2. Туга звіты, скручаны. Крутая пража. адабр). Чалавек, схільны да кручкатворства. ||
КРУХМАЛ, -у, м. Мучністы вуглявод, які ж. кручжятворй, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. ||
перамяшчэння ірузаў. К. пад'ёмнага крана. 3.
Зашчэпка на дзвярах у форме загнутага на накопліваецца ў клетках у выглядзе зерняў. прым. кручкатворскі, -ая, -ае.
канцы металічнага прута, які накідваецца на Бульбяны к. Кукурузны к. || прым. жрухмілыш, КРУЧКАТВОРСГВА, -at н. (неадабр).
прабой. Узяць дзверы на к. 4. Лішняя'адле- -ая, -ае. К. завод. Крухмальныя манжэты (на- Канцылярская валакіта, цяганіна, бюракрагласць пры хадзьбе кружным шляхам. 0 Кру- крухмаленыя).
тычныя прыдзіркі.
КРУХМАЛІСТЫ, -ая, -ае. Які ўтрымлівае
кжм галявы (носа) не дастаць (разм. неКРУЧОК, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. 1. Меадабр.) — пра вельмі ганарыстага чалавека. ў сабе многа крухмалу. || наз. жрухмалістісць, талічнае прыстасаванне з загібам на адным
Сядзець кружжм (разм.) — вельмі старанна -і, ж.
канцы для розных мзт. Дзвярны к. Рыбалоўны
КРУХМАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; к. 2. Росчырк, завіток на пісьме. Пісаць з крурабіць што-н. (звычайна седзячы). Сжгнуць у
крук каго (разм.) — прымусіць падпарадка- незак., што. Мачьшь у крухмальным рачкамі. 3. перан. Прыдзірка, зачэпка да каго-н.
вацца. || прым. кружжвы,-ая; -óe (спец.).
створы для надання цвёрдасці, глянцу. К. (разм.). 4. Toe, што i кручкатвор (неадабр.). 5.
КРУМКАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Вялікая чор- бялізну. К. ручнікі. || зак. ткрухміліць, -лю,
Мера ^ гарзлкі, роўная 250 г. (уст.). || прым.
ная птушка сямейства крумкачовых, якая -ліш, -ліць; -лены. || наз. крухмаленне, -я, н.
кручжовы, -ая, -ае (да 1 знач.) / кручочны, -ая,
КРУЦЁЛЬ, -цяля, мн. -цялі, -цялёў, м. -ае (да 2 знач.).
жывіцца пераважна падлай; груган. || прым.
жрумжжчовы, -ая, -ае i крумкжчыны, -ая, -ас. (разм.). Хітрун, махляр. || ж. жруцельжя, -і,
КРЎШНЯ, -і, мн. -і, -шань, ж. (абл.). Куча
ДМ -льцы, мн. -і, -лек. || прым. жруцельсжі, камення.
Сямейства крумкачовых (наз.).
КРУМКАЧАНЙ / КРУМКАЧАНЁ, -няці, -ая, -ае.
КРУШОН, -у, м. 1. Сумесь белага
КРУЦЁЛЬСТВА, -а, н. (разм.). Паводзіны,
мн. -няты, -нят, н. Птушаня крумкача.
вінаграднага віна з ромам, лікёрам i каньяКРУП, -у, м. Вострае запаленне трахеі i дзеянні круцяля; махлярства, ашуканства. ком, іншы раз са свежымі фруктамі. 2. Прагартані, якое суправаджаецца цяжкім дыхан- Займацца круцельствам.
халаджальны фруктовы напітак. У такую
КРУЦЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. спёку шкляначка крушону выратавала б душу
нем i задышкай. || прым. крупозны, -ая, -ае.
КРУПАДЗЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, (разм.). 1. Назва розных прыстасаванняў, ад пакуты. \\ прым. жрушонны, -ая, -ае.
ж. Машына для вырабу круп, a таксама не- прадметаў, якія круцяцца. 2. Легкадумная,
КРУШЬІНА, -ы, ж. Невялікае лісцевае
вялікае прадпрыемства, дзе вьфабляюць ветраная жанчына. || прым. круцёлачны, -ая,
дрэва сямейства крушьшавых з чорнымі некрупы.
-ае (да 1 знач.).
КРУПЁНЯ, -і, ж. Крушшы суп.
КРУЦІЗНА, -ы, ж. 1. гл. кругы1. 2. Крутое ядомымі ягадамі, a таксама слабіцельная наКРУПІНА, -Ы, МН. -Ы, -ПШ, Ж. Асобнае зс- месца, абрыў. Па такой круцізне цяжка na- стойка з кары гэтага дрэва. || прым. жрушынавы, -ая, -ае. К. куст. Сямейства крушырне круп. 0 Крушш за жруігінай ганяецца з дняцца.
дубітй (разм. жарг.) f— пра веяьмі рэдкую
КРУЦІЦЦА, кручуся, круцішся, круціцца; навых (наз.).
КРУШЬІННІК, -у, м. Зараснік крушыны.
страву. || памянш. Ерушнкж, -і, ДМ -нцы, мн. незак. 1. Вярцецца па кругу або вакол сваёй
-і, -нак, ж.
КРУШдННЕ, -я, н. 1. Няшчасны выпавосі. Свердзел круціцца. 2. Быць ахопленым
КРУПІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. віхравым рухам; кружыіша. Снег круціўся ля дах, катастрофа (поезда, судна i пад.). Пацяр1. гл. крупіна. 2. Дробная часцінка чаго-н. К. страхі. У гшветры круціўся пыл. 3. Пастаянна пець к. (таксама перан.). 2. перан. Пбель,
снегу. Hi крупінкі няма (перан.: зусім няма). 3. быць дзе-н., ля каго-, чаго-н. Пастаянна к. ля крах. К. надзей i планаў.
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КРЫВА... Першая частка складаных слоў,
яхая адпавядае па значэнню слову крывы,
напр. крывабокі, крывалінейны, крываногі.
КРЫВАБОП, -ая, -ае. Са скрыўленым бокам або бакамі. || наз. крывабокасцк, -і, ж.
КРЫВАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -вііша;
незак. Выдзяляць кроў; кроватачыць. Рана
крывавіцца.
КРЫВАВІЦЬ, -ваўлю -вавіш, -вавіць; незак. 1. каго-што. Біць, разбіваць да крыві. К.
ногі аб калючкі. 2. Toe, што i крывавіцца
(разм.). Рана крывавіць.
КРЫВАВЫ, -ая, -ас. 1. Налоўнены, пакрыты кроўю, з прымессю крыві. К. мазоль.
К. колер (колеру крыві). 2. Які суправаджаецца кровапраліццем, гібеллю многіх людзей.
Крывавае злачынства. К. бой. 3. Які ўчыніў
многа забойстваў. К. кат. 4. перан. Всльмі пакутлівы, цяжкі. Крывавая праца. К. nom. || наз.
крывавасць, -і, ж.
КРЫВАДЎШНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Крывадушны, няшчьфы, ілжывы чалавек. || ж. кры•адушшці, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. крывадуппгіцц, -ая, -ае.
КРЫВАДЎШНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Паступаць няшчыра, праяўляць у паводзінах крывадушнасць, ілжывасць. || наз.
крывадушшчжнне, -я, н.
КРЫВАДЎШНЫ, -ая, -ае. Поўны крывадушша, няшчыры, ілжывы. К. чалавек. || наз.
крывадушшсць, -і, ж.
КРЫВАЖдРНЫ, -ая, -ае. Які прагне
крыві, забойстваў; жорсткі, люты. К. драпежнік. К. вораг. || наз. крыважэрнасць, -і, ж.
КРЫВАПІВЕЦ, -піўца, мн. -п'іўцы, -піўцаў, м. Бязлітасны, жорсткі чалавек, прыгнятальнік.
КРЫВАСМОК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Кажан,
які жывіцца кроўю жывёл (жыве ў Цэнтральнай i Паўднёвай Амерыцы). 2. перан. Toe,
што i крывалівец (пагард.).
КРЫВАСОСНЫ, -ая, -ае. Які адсмоктвае,
адцягвае кроу. Крывасосныя банькі.
КРЫВАТОЛЮ, -аў. Неабірунтаваныя, няправільныя разважанні, плёткі.
КРЫВАЎКА, -і, ДМ -ваўцы, ж. (разм.).
Крывавы панос; дызентэрыя. || прым. крывінчны, -ая, -ае.
КРЫВАЎНІК, -у, м. Шматгадовая травяністая лекавая расліна з пёрыстымі pacceчанымі лістамі i моцным пахам. || прым.
Ерывжўніжявы, -ая, -ае.
КРЫВАХАРКАННЕ, -Я, Н. Выдзяленне
крыві з макротай пры кашлі.
КРЫВАЦЁК, -у, м. Выцяканне крыві з
крывяносных сасудаў. Унутраны к.
КРЫВАШЬШ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец).
Дэталь механізма, якая служыць для ператварэння вярчальнага руху ў паступальны i наадварот. || прым. крывяшышш, -ая, -ае.
КРЫВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.).
Станавідца крывым. || зак. жжрывець, -ею,
-ееш, -ее.
КРЫВІЗНА, -ы, ж. 1. гл. крывы. 2. Крывое, сагнутае месца. К. стала.
КРЫВІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
(разм.). 1. Капелька крыві. Hi крывінкі ў
твары (пра вельмі бледнага чалавека). 2. Пра
роднага па крыві. Гэта ж мая к.
КРЫВІЦКІ гл. крывічы.
КРЫВІЦЦА, крыўлюся, крывішся, крывіцца; незак. 1. Станавіцца крывым, перакрыўленым. Паркан пачаў к. 2. Крывіць
губы, рот i пад., выказваючы нязгоду з
чым-н., незадавальненне чым-н. \ зак. паірыііцці, -крыўлюся, -крывішся, -крывіцца
(да 1 знач.) / скрывЫца, скрыўлюся, скрывішся, скрывіцца (да 2 знач.).
КРЫВЙДЬ, крыўлю, крывіш, крывіць;
крыўлены; незак., што. Рабіць крывым, пера-

кошаным, выгнугым. К. абцасы. К. губы (выражаць грэблівасць). К. душой (перан.: гаварыць няшчьфа, не так, як падказвае сумленне). || зак. пжжрытіць, -крыўлю, -крывіш,
-крывіць; -крыўлены / сжрышць, скрыўлю,
скрывіш, скрывіць; скрыўлены.
КРЫВІЧЫ, -оў, адз. крывіч, -а, м. Усходнеславянскае племянное аб'яднанне 6—10
стст., якое займала тэрыторыю ў вярхоўях Заходняй Дзвіны, Дняпра i Волгі. Полацкія к. ||
прым. крывіцкі, -ая, -ае. Крывіцкія курганы.
КРЫВЬІ, -ая, -ае. 1. Выгнуты, не прамы.
Крывая дошка. К. цвік. Крывога дрэва не выпрастаеш (прыказка). Крывое люстра (якое
дае скажонае адлюстраванне; таксама перан.).
2. Ненармальны, пакалечаны (пра часткі
цела). Крывая рука. 3. 3 пашкоджанай нагой
(нагамі); кульгавы (разм). || наз. крывізна, -ы,
ж. (да 1 знач.).
КРЫВЯНІСТЫ, -ая, -ае. 3 кроўю, які
змяшчае ў сабе пэўную колькасць крыві.
Крывяністае мяса. || наз. крышп&стясць, -і, ж.
КРЫВЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Крывяная каўбаса.
КРЫВЯНОСНЫ, -ая, -ае. Які служыць
для кровазвароту. Крывяносныя сасуды.
КРЫВЯНЬІ, -ая, -ае. 1. гл. кроў. 2. Які
складаецца з крыві. Крывяная пляма. 3. Прыгатаваны з крыві, з крывёю. Крывяная каўбаса.
КРЬІГА1, -і, ДМ крызе, мн. -і, крыг, ж.
Ільдзіна на рацэ, на моры.
КРЬІГА2, -і, ДМ крызе, мн. -і, крыг, ж.
Рыбалоўная сетка, якой ловяць рыбу ўдвух,
ідучы бродам.
КРЫГАЛОМ, -у, м. 1. Перыяд, калі пачынае ламацца лёд на рэках. 2. Збудаванне для
асцярогі моста ад крыгаходу.
КРЫГАХОД, -у, М -дзе, м. Рух лёду па цячэнню рэк вясной (у час раставання) i восенню (у час замярзання). || прым. крыгаходны,
-ая, -ае.
КРЫЖ, -а, мн. крыжы, -6ў, м. 1. Фігура з
дзвюх ліній, якія перасякаюцца пад прамым
вуглом. Намаляваць к. 2. Сімвал хрысціянскага культу — прадмет у выглядзе стрыжня
з перакладзінай пад прамым вуглом. К. на купале царквы. Нацельны к. Крыжы на магілах.
3. У хрысціян: малітоўны жэст рукой ад ілба
да грудзей, да правага i левага пляча. 4. Знак
узнагароды, ордэн у форме такой фігуры. Георгіеўскі к. 5. Ніжняя частка хрыбетніка, якая
складаецца з пяці пазванкоў, злучаных з касцямі таза (спец.). б. перан., адз. Пра цяжкі
лёс, які выпаў на чыю-н. долю. К. пакут. O
Таварыстіа Чырвонжгя Крыжж i Чырвовага
Паўмесяц* — арганізацыя для аказання дапамогі ваеннапалонным, хворым, раненым, пацярпеўшым у вайну. 0 Несці свой крыж —
цярпліва пераносіць пакуты, выпрабаванні.
Сгавіць жрыж на кім-чым (разм.) — лічыць
скончаным, больш не існуючым; іраціць усякую надзею на каго-, што-н. || памянш.
жрыжык, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1, 2 i 4 знач.)- ||
прым. крыжовы, -ая, -ае (да 1, 2, 3, 4 i 5
знач.) i жрыжжвы, -ая, -ое (да 5 знач.; спец.).
Крыжавая косць.
КРЫЖАВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Toe, што i красворд. || прым. крыжашдчны, -ая, ае.
КРЫЖАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Размешчаны
крыж-накрыж. Крыжаваная рыфма (цераз радок). 2. перан. Які вядзецца адразу з некалькіх
бакоў i сыходзіцца ў адным месцы. К. агонь.
КРЫЖАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -жуецца; незак. Размяшчацца крыж-накрыж; перасякацца. || зак. скрыжявацца, -жуецца. Лініі
скрыжаваліся.
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КРЫЖАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. Павук з
крыжападобным рысункам са светлых шіямаў
на спіне.
КРЫЖАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж. 1. Два
брусы, дзве планкі, змацаваныя ў выглядзе
крыжа. 2. Прыстасаванне на месцы перасячэння рэйкавых пуцей для пераводу цягніка
на другі пуць (спец.).
КРЫЖАВЬІ, -ая, -ое. 1. Скрыжаваны, перакрыжаваны. Крыжавыя дарогі. 2. Які мае
адносіны да крыжа (у 5 знач.; спец.). Крыжавая косць.
КРЫЖАДЗІОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Heвялікая лясная птушка з перакрыжаванымі
канцамі дзюбы. || прым. крыжадзюбівы, -ая,
-ае.
КРЫЖАК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Toe,
што i крыжаносец.
КРЫЖАКВЁТНЫЯ, -ых. Сямейства двухдольных раслін, кветка якіх складаецца з
чатырох пялёсткаў, размешчаных крыж-накрыж (натгр., капуста, бручка).
КРЫЖАНКА, -і, ДМ -ніш, мн. -і, -нак, ж.
Дзікая качка.J прым. жрыжжнжжвы, -ая, -ае.
КРЫЖАНОСЕЦ, -носца, мн. -носцы,
-носцаў, м. Удзельнік крыжовага паходу.
КРЫЖАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае выгляд, форму крыжа. К. меч. || наз. крыжіпадобнасць, -і, ж.
КРЫЖАЧОК, -чка, м. Беларускі народны
танец у двухдольным размеры, a таксама музыка да гэтага танца.
КРЫЖОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. крыж. 2. Які
па форме нагадвае крыж. Крыжовае скляпенне. O Крыжовыя пяходы — захопніцкія паходы заходнееўрапейскіх рыцараў у 11—13
стст. на Блізкі Усход.
КРЫЗ, -у, м. (спец.). Востры прыступ хваробы, які настаў раптоўна. Ппертанічны к.
КРЬІЗІС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Рэзкі, круты
пералом у чым-н., абвасірэнне становішча.
Духоўны к. Урадавы к. (выкліканая вострымі
палітычнымі разыходжаннямі адстаўка ўрада).
К. хваробы. 2. Абумоўлены супярэчнасцямі ў
развіцці грамадства разлад эканамічнага жыцця. Фінансавы к. У цісках эканаміннага крызісу. 3. Востры недахоп чаго-н., цяжкае становішча. 3 грашамі ў яго к. \\ прым. крызкяы,
-ая, -ае.
КРЫК, крыку, мн. -і, -аў, м. 1. Моцны,
вельмі рэзкі гук голасу. У лесе пачуўся к. К.
адчаю (перан.). К. душы (перан.). Апошні к.
моды (перан.: пра модную навінку). 2. Нападкі, палрокі рэзкім голасам.
КРЫКШВЫ, -ая, -ае. 1. Які многа, часта
крычыць. Крыклівыя дзеці. 2. Прарэзлівы, гучны, непрыемна рэзкі. К. голас. 3. перан. Які
прымушае звярнуць на сябе ўвагу сваёй стракатасцю, яркасцю. Крыклівыя афішы. К. ўбор.
| наз. жршцшасць, -і, ж.
КРЫКЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). 1.
Крыклівы чалавек. 2. Пра таго, хто многа i
попусту гаворыць. | ж. жрыкуха, -і, ДМ -кусс,
мн. -і, -кух.
КРЫЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Млекакормячая жывёліна аірада рукакрылых, роднасная
кажану.
КРЫЛАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Шырокая мужчынская адзежына ў выглядзе
нахідкі, плашча з палярынай (насілі ў 19 —
пачатку 20 ст.).
КРЫЛАТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае крылы (у
1, 2 i 3 знач.)- К. птах. Крылатая ракета. 2.
перан. Акрылены, узнёслы. Крылатая фантазія. O Крылатыя словы — трапныя, характэрныя словы, якія сталі хадавымі, шьфо-
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КРЫПТОН, -у, м. Хімічны элемснт, інерКРЫЎДЛІВЫ, -ая, -ае. Які лёгка
тны газ без колеру i паху, які прымяняецца ў крыўдзіцца, здольны адчуваць крыўду. К. na
электрычных лямпах i рэкламных трубках i натуры чалавек. || наз. жрыўдлшжсць, -і, ж.
дае чысты бслы колер. || прым. жрьнггошвы,
КРЬІЎДНЫ, -ая, -ае. Які заключае ў сабе
-ая, -ае.
крыўду, прычыняе крыўду. Крыўдная мянукаўжывальнымі. || наз. крылатасць, -і, ж. (да 2
КРЫСО, -а, мн. крысы / (з ліч. 2, 3, 4) шка. Крыўдныя словы.
знач.).
крысы, крысаў, н. Ніжняя частка адзежыны,
КРЫЎЛЙКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
КРЬІЛЛЕ, -я, н., зб. Крылы. || прым. палавіны якой спераду расхінаюцца; пала. К. -ляцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -ляк (разм.).
жрыллевы, -ая, -ае.
пінжака. 0 З-пад крыса (разм.) — тайна, не- Чалавек, які крыўляецца; ламака.
КРЬІЛО, -а, мн. крылы / (з ліч. 2, 3, 4) законна.
КРЫЎЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; зак.
крылы, крыл / крылаў, н. 1. Орган лятання ў
КРЬІССЕ, -я, н., зб. Крысы, полы.
Рабіць грымасы, трымацца ненатуральна; лаптушак, насякомых, a таксама некаторых
-ая, -ае. Які мае страху, дах, мацца. К. перад люстэркам. | наз. крыўлянне,
млекакормячых. К. качкі. К. кажана. Апусціць верх. К. ганак. К. базар.
-я, н.
крылы (таксама перан.: страдіць энергію, баКРЬкТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавек, які
КРЫХА, -'i, ДМ крысе, ж. Нязначная
дзёрасць). Падрэзаць крылы (таксама перан.:
перашкодзіць каму-н. шырока разгарнуць выступае з крытыкай чаго-н. (у 1 знач.)- Па- колькасць, часцінка чаго-н. К. хлеба.
КРЫХАБОР, -а, мн. -ы, -аў, м. (неадабр.).
сваю дзейнасць). 2. Плоская паверхня сама- трабавальны к. 2. Спецыяліст, які займаецца
лёта, якая падтрымлівае яго ў паветры. 3. Ло- разглядам i ацэнкай літаратурных, музычных, Чалавек, схільны да крыхаборства. || прым.
пасць ветранога млына або параходнага вінта. тэатральных i іншых твораў мастацгва. Літа- крьооіборскі, -ая, -ае.
КРЫХАБОРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не4. Покрыўка над колам аўтамабіля, веласіпеда ратурны к. Тэатральны к.
КРЬІТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Абмерка- зак. (неадабр.). Займацца крыхаборствам,
i пад. для засцярогі ад пырскаў вады i гразі. 5.
Бакавы корпус або бакавая частка пабудовы. ванне, разбор чаго-н. з мэтай ацаніць вар- быць крыхаборам.
Левае к. бальніцы. 6. Левая або правая частка тасць, выявіць недахопы. К. jdanoMaeae выха- КРЫХАБОРСТВА, -а, н. (неадабр). 1.
строю, баявога парадку войска; фланг. 7. ванню кадраў. He вытрымліваць ніякай кры- Празмерная дробязнасць, скупасць. 2. Увага
Крайняя (левая або правая) групоўка якой-н. тыкі (быць нікуды не вартым). 2. Літарату- дробязям на шкоду шырокім, важным пытанарганізацыі. 0 Пад крылом — пад чыёй-н. рны жанр, задачай якога з'яўляецца аналіз, ням. || прым. жрыхаборскі, -ая, -ае.
КРЫХЎ, прысл. 1. У невялікай колькасці,
апекай (жыць, знаходзіцца i пад.). || памянш. ацэнка, тлумачэнне твораў мастацтва, навукі,
крыльца, -а, мн. -ы, -аў, н. (да 1 знач.). || літаратуры. Музычная к. К. i літаратуразнаў- нямнога. Узяць к. салі. Назбіраць к. грыбоў. 2.
прым. Ерылавы, -ая, -ае (да 1, 2, 3 i 4 знач.). ства. 3. Адмоўнае выказванне пра што-н., Чуць-чуць; у нязначнай ступені. К. падлячыцКРЫЛЬ, -я, мн. -'i, -ёў, м. Прамысловая аналіз недахопаў. Падвергнуць крытыцы раКРЫЦЬ, крыю, крыеш, крые; крый;
назва некаторых відаў марскога рачка. || прым. боту заатэхнікаў.
КРЫТЫКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; крыты; незак. 1. што. Рабіць страху, дах. К.
крылевы, -ая, -ае.
КРЫМІНАГЁННЫ, -ая, -ае (спец). Здо- -каваны; незак., каго-што. Падвяргаць кры- хлеў. К. веранду. 2. каго-што. Рззка, груба
крытыкаваць, лаяць (разм.). К. недахопы. 0
льны прывесці да злачынстваў; злачынны. тыцы.
Крымінагеннае здарэнне. Крымінагенная абста-КРЫТЫКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (неадабр). Крый бог (божя) (разм.) — ужыв. як засцяЧалавек, які схільны ўсё крытыкаваць; ва ўсіх рога ад чаго-н., як забарона рабіць ІІГГО-Н.
ноўка. || наз. крымінденнасць, -і, ж.
КРЫМІНАЛ, -у, м. (разм.)- Крымінальная бачыць адны недахопы. || ж. крытыкднкж, -і, небяспечнае. Крыць матам каго (разм.) — лаДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. крытыкшскі, яць груба. Няма чым крыць (разм.) — няма
справа. Гэта ж к.І
чаго сказаць у адказ, у апраўданне. Няхай бог
КРЫМІНАЛІСГ, -а, М -сцс, мн. -ы, -аў, м. -ая, -ае.
КРЫТЫКАНСТВА, -а, н. (неадабр.). Пры- крые (разм.) — ужыв. як пажаданне, пазбаўСпецыяліст у галіне крыміналістыкі. || ж.
дзірлівая, дробязная, павярхоўная i тэн- ленне ад чаго-н. дрэннага. || зак. нжкрыць,
крыміналістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
-крыю, -крыеш, -крые; -крыты (да 1 знач.) /
КРЫМІНАЛІСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. дэнцыйная крытыка.
КРЫТЫЦЫЗМ, -у, м. (кніжн). Крыты- пакрыць, -крыю, -крыеш, -крые; -крыты (да
Юрыдычная дысцыпліна аб метадах даследавання злачынстваў, збірання i вывучэння су- чныя адносіны да чаго-н. Дух крытыцызму. 1 знач.).
КРЫЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым, -чыдовых доказаў. || прым. жрыміналісплііы, -ая, Праявіць к.
КРЫТЬкЧНЫ1, -ая, -ае. 1. Які заключае ў це, -чаць; -чы; незак. 1. Моцным голасам вы-ае.
КРЫМІНАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб сабе іфытыку. Крытынныя заўвагі. К. матэ- ражаць унутраны стан. К. ад болю. Крычаць,
злачыннасці i метадах яе папярэджання. || рыял. 2. Здольны адносіцца да каго-, чаго-н. што аж у Крычаве чуваць! 2. Гучна гаварыць.
крьггычна, з крытыкай (у 1 знач.). К. розум. He трэба к., гавары спакойна. 3. на каго
прым. крымішлагічны, -ая, -ае.
||
Гаварыць з кім-н. рззкім тонам, лаяць
КРЫМІНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Звязаны са Адносіцца крытынна (прысл.) да прапаноў. (што).
каго-н. К. на дзяцей. 4. перан. Шмат гаварыць
злачынствам; злачынны. К. выпадак. | наз. наз. крытычнасць,2 -і, ж.
КРЫТЬІЧНЫ , -ая, -ае. 1. Пераломны, які пра што-, каго-н., многа пісаць у друку, прыжрымшальшсць, -і, ж.
КРЫМІНОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- знаходзіцца ў стане крызісу. К. момант хва- цягваючы агульную ўвагу. Так i крычаць гаробы. Крытычная тэмпература (тэмпературазетпы аб перамогах. Аб такой падзеі нельга
яліст па крыміналогіі.
КРЫМПЛЁН, -у, м. Сінтэтычная тканіна пераходу цела з аднаго стану ў другі; спец). многа к. 0 Крычмж крычяць (разм.) — вельмі
э поліэфірнага валакна. || прым. крымпленавы, 2. Вельмі цяжкі, небяспечны. Крытычнае моцна крычаць (ад страху, крыўды i пад.).
становішча. || наз. жрытычнясць, -і, ж.
Хоць гвалт (кжравул) крычы (разм.) — пра
-ая, -ае.
КРЫТ^РЫЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. (кніжн.). цяжкае бязвыхаднае становішча. || аднакр.
КРЫНАЛІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўнейшая
шьфокая спадніца на тонкіх абручах (мода Прызнак, на аснове якога даецца ацэнка кршшуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1 i 3 знач.).
КРЫШАН, -а, мн. -ы, -оў, м. Лдрэзаны
1-й паловы 19 ст.). || прым. крыналшаш, -ая, чаму-н., робіцца класіфікацыя чаго-н. К. для
шіоскі кусок чаго-н. ядомага. К. хлеба.
падзелу твораў мастацтва. К. для вызнанэння
КРЬІШАНКА, -і, ДМ -нцы, ж. (абл.).
КРЫНІЦА, -ы, мн. -ы, -нш, ж. 1. Натура- пераможцаў.
КРЬІЎДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, крыўд, ж. Што-н. крышанае, здробленае. К. з хлеба з
льны выхад падземных вод на паверхню
Несправядлівы папрок, грубы ўчынак, да- квасам.
зямлі, a таксама вадаём, які ўтварыўся на меКРЬІШАЧКУ, прысл. Нямнога, трошкі.
сцы выхаду падземных натуральных вод. пушчаная абраза ў дачыненні каго-н. Быць у
КРЬІШКУ, прысл. Toe, што i крыху.
крыўдзе на каго-н. (крыўдзіцца). He даць у
Прынесці вады з крыніцы. 2. перан., чаго. Toe,
КРЫШТАЛЕ... (а таксама жрыпггаля...)
што дае пачатак чаму-н., служыць асновай крыўду каго-н. (заступіцца за каго-н., не дадля чаго-н. К. святла. К. дабра. 3. Пісьмовыя ваць быць пакрыўджаным). He ў крыўду хай Першая частка складаных слоў са знач. які
помнікі, дакументы, на аснове якіх пішуцца будзе сказана (не варта злавацца на сказанае). мае адносіны да крышталёў, налр. крышталеКРЫЎДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; падобны, крышталегідрат, крышталекераміка,
навуковыя даследаванні. Мовазнаўчыя крыніцы. 0 Біць крытцяй — бурна развівацца, незак. Мець на каго-н. крыўду; крыўдзіцца. крышталеўтварэнне.
КРЫШТАЛІЗАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
квітнець. Жывая крыгіця — пра тое, што He трэба к.
КРЫЎДЗІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Той, хто -зуецца; зак. i незак. 1. Ператварыцца (пераіснуе ў сваім першапачатковым, натуральным
стане. || прым. крышчны, -ая, -ае (да 1 знач). крыўдзіў, крыўдзіць каго-н. | ж. крыўдзіце- тварацца) у крышталі. 2. перан. Набыць
(набываць) пэўныя ўстойлівыя формы
КРЫНІЦАЗНАЎСГВА, -а, н. Раздзел гіста- лькж, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек.
КРЬІЎДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; (кніжн). Крышталізуюцца новыя ідэі. || зак.
рычнай навукі, які займаецца метадамі вывучэння i выкарыстання гістарычных крыніц. || незак. Адчуваць крыўду, прымаць што-н. за таксама выкрыштжлізавяцца, -зуецца / закрыкрыўду. К. на несправядлівасць.
прым. крыніцазнаўчы, -ая, -ае.
шгалізавацці, -зуецца (да 1 знач.)- || наз. крыКРЫПТАГРАФІЯ, -І, Ж. Умоўнае тайнае
КРЬІЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак., шгпшізацыя, -і, ж.
пісьмо, зразумелае толькі для дасведчаных. || каго (што). Рабіць крыўду каму-н. К. таваКРЫШТАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
прым. крьштжграф'ічны, -ая, -ае.
-зуй; -заваны; зак. i незак., што. Ператварыць
рыша.
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КРЭДЫТОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Асоба або
(ператвараць) t у крышталі. t || зак. f таксама
ўстанова, якія даюць ірошы або тавары ў
зіжрыштялізаваць, -зую, f -зуеш, -зуе; -зуй;
крэдыт. || прым. крэдыторсю, -ая, -ае.
-заваны. || наз. іфышталізацыя, -і, ж.
КРЫШТАЛЬ, -я, мн. -'i, -ёў, м. Цвёрдае
КР^ЙДА, -ы, ДМ -дзс, ж. (разм.). Toe,
цела, якое мае ўпарадкаваную сіметрычную што i мел. || прым. крэйджвы, -ая, -ае.
будову. || памянш. жрышталіж, -а, мн. -і, -аў, м.
КР^ЙСЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі быI прым. іфыпгпшчны, -ая, -ае / крыпггальны, страходны баявы карабель. Ракетны к. \\
-ая, -ас.
прым. крэйсерагі, -ая, -ае.
КРЭЙСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
КРЫШТАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. крышталь.
2. перан. Празрысты, чысты. Крыштальная незак. 1. Плаваць, рабіць рэйсы па пэўнаму
вада. 3. перан. Беззаганны, бездакорны (пра маршруту. 2. Ажыішяўляць ваенны нагляд у
лепшыя якасці чалавека, a таксама пра чала- якіх-н. водах, плаваць з мэтай разведкі, аховы
века з такімі якасцямі). Крыштальная чэ- берагоў, правядзення асобных баявых дзеянснасць. Крыштальнай душы чалавек. || наз.няў i пад. || наз. жрэйсерстац -а, н. (да 2
знач.); прым. жрэйсерсп, -ая, -ае. Крэйсерская
крыштжльнасць, -і, ж. (да 2 i 3 знач).
КРЫШТАЛЯ... (гл. крыштале...) Першая эскадра. O Крэйсерскжя скорасць (спец.) —
частка складаных слоў; ужыв. замест «кры- нармальная скорасць карабля або самалёта ў
штале...», калі націск у другой частцы слова адрозненне ад максімальнай.
КРЗКЕР, -у, м. Разнавіднасць сухога пяпадае на першы склад, напр. крышталяграфія,
чэння з^ дражджавога заквашанага цеста. ||
крышталяоптыка, крышталяфЫка, крыштапрым. крэкерны, -ая, -ае.
ляхімія.
КР^КШГ, -а / -у, м. 1. -у. Перапрацоўка
КРЫШТАЛЯГРАФІЯ, -І, Ж. Навука аб
крышталях i крышталічным стане рэчыва. || нафты i нафтапрадуктаў у спецыяльных устаноўках для атрымання бензіну i інш. паліва.
прым. крыпггалеграфічны, -ая, -ае.
КРЫШЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., кры- 2. -а, мн. -і, -аў. Устаноўка для такой перашыцца; незак. Драбіцца, рассыпацца на дроб- працоўкі. | прым. крэкінпшы, -ая, -ае.
ныя часткі. Пячэнне крышыцца. J зак. скры- КРЭМ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Салодкая ежа
шыцці, скрышыцца, раскрышыцці, -кры- з сумесі ўзбітых вяршкоў, масла з шакаладам,
фруктовых сокаў i пад. 2. Мазь для чысткі
шыцца / пакрышыцці, -крышыцца.
скуранога абутку; вахса, гуталін. 3. КасметыКРЫШЬІЦЬ, крышу, крышыш, крышыць; чная мазь. || прым. крэмавы, -ая, -ае (да 1
крышаны; незак. 1. што. Наразаць дробнымі знач.).
кавалкамі. К. буракі. К. хлеб (раздрабляць на
КРЭМАВА-... Першая частка складаных
крошкі). 2. каго-што. Ламаць, разбіваць на слоў са знач. крэмавы (у 2 знач.), з крэмавым
часткі. К. крэйду. 3. перан., каго-што. адценнем, напр. крзмава-белы, крзмава-жоўЗнішчаць (разм.)- К. варожыя ўмацаванні. 4. ты, крзмава-ружовы.
Накідваць дзе-н. крошак (разм.). He крышы
КРЗМАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. крэм. 2. Беяы з
на падлогу. \\t зак. скрышыць, скрышу,
скрышыш, скрышыць; скрышаны (да^ 1 i 2 жаўтаватым адценнем, бледна-жоўты. К. кознач.), ріскрышыць, -крышу, -крышыш, лер.
КРЭМАТОРЫЙ, -я, мн. -i t -яў, м. Спецы-крышыць; -крышаны (да 2 знач.), / нажрышыць, -крышу, -крышыш, -крышыць; яльна абсталяваны будынак для крэмацыі. ||
-крышаны (да 1 i 3 знач.). | наз. крышэяне, прым. крэматорны, -ая, -ае.
КРЭМАЦЫЯ, -і, ж. Спальванне ((трупаў) у
-я, н. (да 1 i 2 знач.).
КРЭАЗОТ, -у, М -зоце, м. Прадукт сухой спецыяльных печах. || прым. крэмжцыйны, -ая,
перагонкі драўніны — масляністая вадкасць з -ае. Крэмацыйная печ.
КРЭМЕНЬ, -ю, мн. -і, -яў, м. 1. Вельмі
пахам драўніннага дзёгцю, якая выкарыстоўваецца ў медыцьше i тэхніцы. | прым. крэ- цвёрды камень, які першапачаткова ўжываўся
для высякання агню. 2. перан. Пра чалавека з
аэогавы, -ая, -ае.
цвёрдым харакгарам. || прым. крамянёвы, -ая,
КРЭАТЎРА, -ы, ж., каго або чыя (кніжн.). -ас (у 1 знач.).
Чый-н. стаўленік, той, хто высунуўся дзякуКРЭМЕНЯЗЁМ, -у, м. Назва двухвокісу
ючы чыёй-н. пратэкцыі.
крэмнію, распаўсюджанага ў прыродзе ў выКРЭВЁТЮ, -так, адз. крэветка, -і, ДМ глядзе крэменю, кварцу, горнага хрусталю,
-тцы, ж. Дробныя ракападобныя, пераважна аметысту. | прым. жрэмешоёмны, -ая, -ае.
марскія жывёлы. || прым. жрэветачны, -ая, -ае.
КРЗМЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што i
КРдДА, нескл., н. 1. Сімвал веры ў ка- без дап. (разм.). Неакуратна, невыразна
таліцкай царкве. 2. перан. Чые-н. перака- пісаць або чарціць. | зак. шкрэмзаць, -аю,
нанні, светапогляд.
-аеш, -ае' -аны. || аднакр. крімзііаць, -ну,
КРЗДЫТ, -у, М -дыце, м. (спец.). У пры-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ш. || наз.
хода-расходных кнігах: падлік расходаў i даў- крэмзанне, -я, н.
гоў дадзенай установы. | прым. крэдытжвы,
КРЭМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-ая, -ас.
-раваны; зак. i незак., каго-што. Падвергнуць
КРЭДЫТ, -у, М -дьше, мн. -ы, -аў, м. 1. (-вяргаць) крэмацыі.
КРЭМЛЬ, крамля, мн. крамш, крамлёў, м.
Пазыка, выдача каштоўнасцей (грошай, тавараў) у доўг; камерцыйнае давср'е. Узяць тавар Крэпасць у старых рускіх гарадах. || прым.
у к. Адкрыць к. каму-н. 2. перан. Давср'е, аў- крамлёўсжі, -ая, -ае. Крашёўская сцяна.
тарытэт (кніжн.)- Палітычны к. Карыстацца КРЗМНІЙ, -Ю, М. Хімічны элемент, адна з
крэдытам у каго-н. 3. звычайна мн. Грашовыя састаўных частак большасці горных парод. ||
сумы, адпушчаныя на пэўныя расходы. Крэ- прым. жрэмшевы, -ая, -ае.
дыты на будауніцтва жылых дамоў. || прым. КРЭМ-СОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Салодкі
жрэдыгпш, -ая, -ае (да 1 знач.). К. білет (па- прахаладжальны напітак.
пяровы грашовы знак, банкаўскі білет).
КРЭН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Нахіл набок
КРЭДЫТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; (судна, самалёта). Даць к. 2. перан. Змяненне
-таваны; зак. i незак., каго-што. Адпусціць напрамку, паварот да другіх задач. К. у бок
(адпускаць) каму-н. крэдыты (у 3 знач.^. К. павышэння якасці прадукцыі.
капітальнае будаўніцтва. \\ наз. жрэдытжшшне, КРЗНДЗЕЛЬ, -Я, МН. -І, -яў, м. Вітая здо-я, н.
бная булка, якая па форме нагадвае васьмёКРЭДЫТАЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). рку. || прым. жрэвдзельны, -ая, -ае.
КРЭОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Нашчадак перЗдольны вярнуць тос, што ўзяў у крэдыт. I
шых іспанскіх i партугальскіх каланізатараў у
наз. крэдытездольнасць, -і, ж.

КРЫ—КСЕ
Лацінскай Амерыцы. || ж. крэолкж, -і, ДМ
-лцы, мн. -і, -лак. || прым. крэольскі, -ая, -ае.
КРЭП, -у, м. 1. Шаўковая або шарсцяная
тканіна з шурпатай паверхняй. 2. Чорная
празрыстая тканіна, a таксама жалобная павязка з такой тканіны. || прым. крэпавы, -ая,
-ас.
КРдПАСЦЬ1, -і, мн. -і, -ей, ж. Умацаваны
пункт з доўгачасовымі абараняльнымі збудаваннямі. Брэсцкая к. \\ прым. жрапасны, -ая,
-ое. К. вал.
КР^ПАСЦЬ2, -і, мн. -і, -ей, ж. Дакумент
аб куплі i продажу нерухомай маёмасці ў дарэвалюцыйнай Расіі. Купчая к.
КРЭПДЭШЬІН, -у, м. Тонкая тканіна з
натуральнага шоўку. || прым. крэцдэшынжвы,
-ая, -ае.
КРЗіШУЦЬ, -ну, -неш, -не; крэп, крэпла;
-ні; незак. (разм.). Дранцвець, нямець ад холаду. Рукі крэпнуць.
КРЗСІВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Кавалак сталі
для высякання агню з крэменю.
КРЗСЛА, -а, мн. -ы, -сел i -слаў, н. 1.
Шырокі прадмет мэбді для сядзення са
спінкай i падлакотнікамі. Мяккае к. К.-ложак
(якое раскладаецца i выкарыстоўваецца ў
якасці ложка). 2. Прадмет мэблі для сядзення
са спінкай, але без падлакотнікаў. Драўлянае
к. Расставіць крэслы ў зале. 3. (звычайна з
азначэннем), перан. Месца работы, пасада
(разм.)- Заняць міністэрскае к. 4. Устаўка ў
штанах у выглядзе кліноў (разм.)- 1 памянш.
крэселый, -а, мн. -ы, -аў, н. (да 1 i 2 знач.). ||
прым. жрэселыш, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
КР^СЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; незак., што. 1. Выкрэсліваць, перакрэсліваць
налісанае. К. рукапіс. 2. Праводзіць па чым-н.
рысы, пакідаючы сляды ў выглядзе ліній. К.
na сцяне мелам. || наз. крэслевве, -я, н.
КР^СЦІ, -яў (разм.). Toe, што i трзфы.
КР^ЎНАСЦЬ, КР^ЎНЫ гл. кроўны.
КРЭЦІН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Хворы на
крэцінізм (у 1 знач). 2. Разумова абмежаваны, тупы чалавек (лаянк.). || ж. жрэіцнкл, -і,
ДМ -нцы, мн. -і, -нак. ) прым. крэіцнскі, -ая,
-ае (да 2 знач.; разм.).
КРЭІЦНІЗМ, -у, м. 1. Від эндакрыннага
захворвання
—
адставанне,
затрымка
фізічнага i псіхічнага развіцця, абумоўленыя
парушэннем функцый шчытападобнай залозы. 2. перан. Тупасць, разумовая абмежаванасць. || прым. крэцЬпчны, -ая, -ае.
КР^ЧАТ, -а, мн. -ы, -аў, м. Драпежная
птушка сямейства сакаліных. || прым. крэчатші, -ая, -ае / жрэчжтжў, -тава, -тавы.
КРЭШЧ^НДА, прысл. У музыцы: мацней,
з паступовым нарастаннем сілы гучання.
КСЕНАФОБІЯ, -і, ж. (спец.). 1. Хваравіты, навязлівы сірах перад незнаёмымі асобамі. 2. Нянавісць, нецярпімасць да чаго-н.
чужога, незнаёмага, замежнага.
KCEHÓH, -у, м. Хімічны злемент, інертны
газ без колеру i паху, які прымяняецца ў моцных асвятляльных прыборах. || прым.
ксевоніш, -ая, -ае. Ксенонавая трубка.
КСЕРАГРАФІЯ, -І, Ж. (спец.). Адзін са
спосабаў электраграфавання — атрыманне
копій розных адлюсіраванняў (дакументаў,
тэкстаў). || прым. жсержграфпны, -ая, -ае.
КСЕРАКС, -a i -у, м. 1. -у. Toe, што i ксераграфія (спец.). 2. -а, мн. -ы, -аў. Устройства
для ксераграфічнага электраірафавання. 3. -а.
Адлюстраванне, атрыманае пры дапамозе такога ўстройства, ксераграфічная копія (ксеракопія) (разм.). I прым. ксераксны, -ая, -ае.
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КСЕРАФОРМ, -у, м. Жоўгы парашок, вяжучы i антысептычны сродак вонкавага прымянення. || прым. ксераформны, -ая, -ае.
КСЁНДЗ, ксяцдза, мн. ксяндзы, ксяндзоў,
м. Польскі каталіцкі святар.
КСІЛАГРАФІЯ, -І, Ж. Гравіраванне на
дрэве, a таксама сама гравюра на дрэве або
адбггах з такой іравюры. || прым. жсілаграч&шы, -ая, -ае.
КСІЛАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Муэычны
інструмент, што складаецца з драўляных брусочкаў, па якіх удараюць драўляньші малаточкамі. || прым. ксілжфонны, -ая, -ае.
КУБ 1 , -а, мн. кубы, -оў, м. 1. Геаметрычнае
цела — правільны шасціграннік, усе грані
якога квадраты. 2. У матэматыцы: здабытак
ад множання якога-н. ліку на самога сябе
двойчы, трэцяя ступснь ліку. Восем — гэта к.
двух. 3. У матэматыцы: паказчык ступені,
роўны тром. Два ў кубе. 4. Кубічны метр як
мера аб'ёму (разм.). К. дроў.
КУБ2 -а, мн. кубы, -оў, м. Пасудзіна цыліндрычнай формы для перагонкі або кіпячэння вадкасці. Перагонмы к. | прым. кубавы,
-ая, -ое.
КУБАВАЯ, -ой, мн. -ыя, -ых, ж. Памяшканне, дзе знаходзіцца кіпяцільны куб.
КЎБАВЫ, -ая, -ае. Сіні, з густым яркім адценнем. Кубавая фарба. К. колер.
КЎБАК, -бка, мн. -бкі, -бкаў, м. 1. Невялікая, звычайна з ручкай, пасудзіна з гліны
ці фарфору для піцця. Разбіць к. 2. Спартыўны прыз з каштоўнага матэрыялу, што ўручаецца пераможцу ў спартыўных спаборніцтвах.
Пераходны к. || прым. жубкаш, -ая, -ае (да 2
знач.). К. матч.
КУБАМЁТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Кубічны
метр. Купіць к. дроў.
КУБАНКА1, -І, ДМ -НЦЫ, МН. -І, -нак, ж.
(разм.). Шапка кубанскіх казакоў з плоскім
верхам.
КУБАНКА2, -І, ДМ -НЦЫ, Ж. (разм.). Сорт
гтшаніцы.
КУБАТЎРА, -ы, ж. 1. У матэматыцы:
вылічэнне аб'ёму цела. 2. Аб'ём чаго-н., выражаны ў кубічных адзінках. К. глядзельнай
залы. || прым. кубатурны, -ая, -ае (да 2 знач.).
КЎБЕЛ, кубла, мн. кублы, кублоў, м. Дзежка з вушкамі i векам для захоўвання прадуктаў i рэчаў. || памянш. жубелец, -льца, мн.
-льцы, -льцаў, м.; прым. кубелечны, -ая, -ае. ||
прым. кубелыш, -ая, -ае.
КЎБІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Невялікі прадмст у форме куба1. Дзіцяныя кубікі (гульня). 2.
Кубічны сантыметр як мера аб'ёму. Два кубікі
донарскай крыві.
КУБІНЦЫ, -аў, адз. кубшец, -нца, м. Насельнііггва Кубы. || ж. кубшка, -і, ДМ -нцы,
мн. -і, -нак. || прым. кубшскі, -ая, -ае.
КУБІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны да
адзінак вымярэння аб'ёму. Кубічныя метры. 2.
Які мае форму куба1 (у 2 знач.)- К. будынак.
КЎБРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Жылое памяшканне для каманды на караблі.
КУВАЛДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -вадд i
-валдаў, ж. Цяжкі кавальскі молат.
КУГАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм).
1. Плакаць (пра ірудное дзіця). 2. Крычаць
(пра саву). || наз. купййшне, -я, н.
КУГУАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
пума.
КУДАХТАЦЬ, -хчу, -хчаш, -хча; -хчы; незак. Пра курэй: ствараць гукі, падобныя на
«куд-кудах». || наз. куджхтжнне, -я, н.

КУДЗЁЛІСТЫ, -ая, -ае. Падобны на куКЎКАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
дзелю, пушысты, лахматы. Кудзелістыя ніткі.
Насякомае на стадыі свайго развіцця, калі
|| наз. жудзелістасць, -і, ж.
знікаюць лічынкавыя i развіваюцца дарослыя
КУДЗЁЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ліцца;
органы.
незак. (разм.). Станавіцца падобным на куКУКАРДА, -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, кукард i
дзелю.
кукардаў, ж. Форменны знак устаноўленага
ўзосу на форменнай фуражцы. || прым.
КУДЗЁЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; некукардны, -ая, -ае / кукарддвы, -ая, -ае.
зак., што (разм.). Рабіць падобным на куКУКАРдКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
дзелю. К. ніткі.
КУДЗЁЛЯ, -і, ж.^ Валакністая частка лёну, Крычаць «кукарэку». || зак. пракушрэклць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. кукАрэканне, -я, н.
пянькі. 1 прым. кудэелыш, -ая, -ае.
КУКАР^КУ, выкл. гукаперайм. Пра крык
КЎДЗЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Кучапеўня.
равая пасма валасоў, локан.
КЎКППКІ, -шак: ші кужішшх (сядзець), на
КЎДЗЕРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
кукішкі (сесці) — сагнуўшы ногі ў каленях i
Невялікі вузкі ўчастак лесу сярод поля.
трымаючыся на насках.
КУДЛАТЫ, -ая, -ае. 1. 3 доўгімі скалмачаКЎКЛА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Жаночая прынымі валасамі; лахматы. Кудлатая галава. 2. 3
чоска: заплеценыя i закручаныя ў вузел вадоўгай густой поўсцю; касматы. К. сабака. ||
ласы.
наз. кудлатасцк, -і, ж.
КУ-КЛУКС-КЛАН, -а, м. Тэрарыстычная
КУДЛАіЦЦЦА, -лачуся, -лацішся, -ларасісцкая арганізацыя ў ЗША. || прым. куціцца; незак. (разм.). Станавіцца куцлатым. ||
клукс-клашўскі, -ая, -ае.
зак. пакудлаіццца, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цііша,
КУКЛУКСКЛАНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўускудлідіццж, -лачуся, -лацішся, f -ладіцца /
цы, -наўцаў, м. Член к^-клукс-клана, лінчаскудліціцді, -лачуся, -лацішся, -ладіцца.
вальнік. U ж. кужлуксклжшўш, -і, ДМ -ўцы,
КУДЛАіЦЦЬ, -лачу, -ладіш, -лаціць; -ламн. -і, -навак.
чаны; незак., каго-што (разм.). Рабіць кудлаКУКОЛЬ, -ю, м. Травяністая расліна сятым. К. валасы. || зак. пжкудлжціць, -лачу, -ламейства гваздзіковых — пустазелле з цёмнаціш, -лаціць; -лачаны, ускудлжціць, -лачу,
ружовымі кветкамі i ядавітым насеннем.
-лаціш, -лаціць; -лачаны / скудлтціць, -лачу,
КЎКСА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Частка канеч-лаціш, -ладіць; -лачаны. Ц наз. кудлачшше,
насці, якая засталася пасля ампутацыі або ка-я, н.
лецтва.
КУДЛАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Пра
КУКУРЎЗА, -ы, ж. Аднагадовая трачалавека з доўгімі кудлатымі валасамі.
вяністая расліна сямейства злакавых з выКЎДЛЫ, -аў (разм.). Доўгія скалмачаныя
сокім i тоўстым сцяблом i ядомымі буйнымі
пасмы валасоў.
жоўтымі зярнятамі, сабранымі ў пачаткі, a
КУДЬІ, прысл. 1. пытальнае i адноснае. У
таксама зерне гэтай расліны. || прым. куякім напрамку?, у якое месца? К. едзе аўтокурузны, -ая, -ае.
бус? Дом, к. пераехалі суседзі. 2. пытальнае.
КУЛАК1, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Кісць рукі з
На што? для якой мэты? (разм.). К. столькі
прыгнутымі к далоні пальцамі. 2. перан.
йукру пайшло? 3. у знач. часц. У спалучэнні з
Сканцэнтраваныя ў адным месцы ваенныя
вьшіэйшай ступенню прыметнікаў i прыўзброеныя сілы для рашаючага ўдару. Сабраць
слоўяў абазначае: значна, намнога (разм.).
полк у к. || памянш. кулачок, -чка, мн. -чкі,
Гэта сукенка к. лепшая за тую. 4. у знач. часц.
-чкоў, м. (да 1 знач.). || прым. кулачны, -ая,
Выражае сумненне, немагчымасць чаго-н. К.
-ае (да 1 знач.). К. бой. Кулачнае права (пемне да вас! 0 Куды кжторы — у розныя бакі
ран.: панаванне насілля, ірубай сілы).
разляцецца, разбегчыся. Куды ні гінь вокім
КУЛАК2, -а, мн. -і, -оў, м. Багаты селянін(разм.) — усюды. Хоць куды (у знач. вык.)
уласнік, які эксшіуатаваў батракоў, беднякоў.
(разм.) — добры ва ўсіх адносінах, прыгодны
|| ж. кулячка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак (разм.).
да ўсяго.
|| зб. кулацтва, -а, н. i (пагард.) кулаччо, -а, н.
КУДЬІ-НЁБУДЗЬ, прысл. Усё роўна куды;
I прым. кулацкі, -ая, -ае.
у нялэўнае месца.
КУЛАМЁСА, -ы, ж. (разм.). 1. Гразь, змеКУДЬІ-НІКУДЫ, прысл. У якое-н. месца.
шаная са снегам, вязкая маса чаго-н. 2. пеНу ходзім жа куды-нікуды.
ран. Бязладдзе, неразбярыха.
КУДЫСЫЦ» прысл. Невядома куды. Сын к.
КУЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Дзікая жывёпайшоў.
ліна, роднасная аслу.
КЎЖАЛЬ, -ю, м. 1. Валакно ачэсанага
КУЛАЧЮ: ісці на кулачжі — удзельнічаць у
лёну, a таксама ніткі з такога валакна.
кулачным баі.
Спрасці к. 2. Палатно з такіх нітак. Наткаць
КУЛЁШ, -ляшу, м. Густая мучная або круабрусаў з кужаяю. || прым. кужэльны, -ая, -ае
пяная каша з салам.
(да 1 знач). Кужэльныя ніткі. Кужэльная каКУЛЁМ, прыся. (разм.). 1. Імкліва, перашуля (пашытая з кужалю; у 2 знач.).
кульваючыся цераз галаву. Паляцець к. з гары.
КЎЗАЎ, -зава, мн. -завы, -заваў, м. Частка
2, Стрымгалоў. Кінуцца к. за кім-н.
павозкі, экіпажа, аўтамашыны i пад., якая
КЎЛІ нескл., м. Чорнарабочы (насілыпчык,
служыць для размяшчэння людзей або грузаў.
грузчык) у некаторых усходніх краінах.
|| прым. кузаўны, -ая, -óe.
КУЛІК, -а, мн. -і, -оў, м. Невялікая балоКЎЗНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Майстэрня з готная птушка з доўгімі нагамі. Кожны к. сваё
рнам для ручной коўкі металу. 2. перан., чаго.
балота хваліць.
Месца, дзе ствараецца што-н. вельмі важнае,
істотнае (высок.). Інстытут — к. маладых
КУЛІНАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Спецыяліст
спецыялістаў. | прым. кузневы, -ая, -ае.
па кулінарыі. 2. Чалавек, здатны ў прыгатаКУЗЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
ванні розных сіраў. || ж. кулшаркж, -і, ДМ
Усякае маленькае, дробнае насякомае. || па-рцы, мн. -і, -рак. || прым. кулішрскі, -ая, -ае.
мянш. кузурачжа, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Кулінарская работа.
КЎЗЬКА, -і, мн. -і, -зек, м. Шкоднік зеКУЛІНАРЫЯ, -І, Ж. 1. Майстэрства прырневых раслін; хлебны жук.
гатавання ежы. Курсы кулінарыі. 2. Магазін
гатовых стсаў i харчовых паўфабрыкатаў. ||
КУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -кус; -куй; непрым. пглінжрны, -ая, -ае (да 1 знач.).
зак. 1. Пра зязюлю: ствараць гукі, падобныя
КУЛІСА, -ы, мн. -ы, кул'іс, ж. (спец.). Бана «ку-ку». 2. перан. Гаварыць (разм.)- II зак.
кавы шчыт у тэатральнай дэкарацыі. Мяккая
пракукоаць, -кую, -куеш, -куе; -куй. || наз.
к. (у выглядзе заслоны). За кулісамі (за сцэжушшйше, -я, н.
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най у тэатры; таксама перан.: тайна). За ку- расліны або жывёлы (спец.). К. лёну. К. шаўкапрада. 4. Расліна, якая разводзіцца, а таклісы (за сцэну). || прым. кулісны, -ая, -ае.
КУЛІЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Салодхі здобны сама (спсц.) мікраарганізмы, вырашчаныя ў
пірог цыліндрычнай формы. || прым. кулічны, лабараторыі i пад. К. арганічнай тканкі. К.
стрэптакокаў. 5. Высокі ўзровень чаго-н.,
-ая, -ае. Куліннае цеста.
КУЛОН1, -а, мн. -ы, -аў, м. Жаночае ўпры- высокае развіццё, уменнс. К. земляробства. К. бацькі. I ласк. кумка, -і, ДМ -мцы, мн. -і,
гожанне з каштоўных камянёў ці інш. ма- вытворнасці. К. мовы. Фізічная к. (фізкуль- -мак, ж.
КУМАЎСТВО, -at н. (разм.). 1. Сяброўскія
тэрыялу, якое носяць на ланцужку на шыі. || тура). || прым. культурійі, -ая, -ае (да 1, 2, 3 i
адносіны паміж кумамі. 2. перан. Па4 знач.).
прым. кулонны, -ая, -ае.
2
блажлівасць
у службовых справах сябрам або
КУЛЬТУРАЛОПЯ, -і, ж. Навука пра дуКУЛОН , -а, мн. -ы, -аў, м. Адзінка вымярэння колькасці электрычнасці, электрычнага хоўную кулыуру народа. || прым. кульіуР*- сваякам на шкрду агульнай справе. || прым.
кумаўсгі. -ая, -óe.
ЛЖПЧШІ, -ая, -ае.
зараду ў Міжнароднай сістэме адзінак.
КУМАЧ, -у, м. Баваўняная тканіна яркаКУЛЬТЎРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. культура. 2.
КУЛУАРЫ, -аў. 1. Памяшканне па-за залай пасяджэння (у парламенце, на з'ездзе i Які знаходзіцца на высокім узроўні культуры. чырвонага колеру. || прым. кумічовы, -ая, -ае
пад.). 2. перан. Аб неафіцыйных размовах у Культурнае грамадства. Культурна (прысл.) / кумачны, -ая, -ае.
КУМЁКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
дасведчаных палітычных, грамадскіх колах паводзіць сябе сярод людзей. 3. Які звязаны з
(кніжн.). Вядома з кулуараў. || прым. кулужрны, пашырэннем культуры, асветы. Культурная Разумець, цяміць, кеміць.
КУМІР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Статуя
работа. 4. Вырашчаны чалавекам, не дзікаро-ая, -ае. Кулуарныя размовы.
бажаства. 2. перан. Прадмет
КУЛЬ1, -я, мн. -і, -ёў, м. Тоўсты сноп ад- слы. Культурныя расліны. К. слой зямлі (слой язычніцкага
захаплення i пакланення (высок. i
борнай саломы, якая звычайна ідзе на стрэхі. зямлі, які ўтвараецца з арганічных i іншых асаблівага
рэштак на месцах пасяленняў чалавека). || наз. іран.).
|| прым. кулявы, -ая, -óe. Кулявая салома.
КУМІРНЯ, -і, мн. -і, -рань, ж. Язычніцкая
КУЛЬ , -я, мн. -'i, -ёў, м. Задняя частка ры- жультурнжсць, -і, ж. (да 2 знач).
з кумірамі.
КУЛЬТУРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- малельня
балоўнай снасці (невада, жака i пад.) у выгляКУМІЦЦА, -млюся, -шшся, -м'іцца; -м'імдзе вузкага доўгага мяшка, куды трапляе рыба яліст па культуралогіі.
ся, -міцеся, -мяцца; незак. (разм.). Уступаць у
пры лоўлі. || прым. кульковы, -ая, -ае.
КУЛЬТУРЬІЗМ, -у, м. Сістэма фізічных кумаўскія адносіны. || зак. ожжум&цца, -млюся,
КЎЛЬБА, -ы, мн. -ы,# кульб / КУЛЬБАКА, практыкаванняў (пераважна сілавых), якія са-мшіся, -м'іцца; -мімся, -міцеся, -мяцца.
-і, ДМ -бацы, мн. -і, -бак, ж. Палка з загну- дзейнічаюць развіццю мускулатуры цела чаКУМПЙК, -а, мн. -'i, -6ў, м. 1. Бядровая
тым верхнім канцом для апоры пры хадзьбе.
лавека, фарміраванню прыгожай постаці.
частка тушы (звычайна свіной). Вэнджаны к.
КУЛЬГАВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. СтаКУЛЬТУРІІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 2. Верхняя частка нагі; бядро (разм.). || прым.
навіцца кульгавым.
Чалавек, які займаецца культурызмам.
кумшпны, -ая, -ае.
КУЛЬГАВЫ, -ая, -ае. 1. 3 карацейшай ці
КУЛЬТЫВАВАЦЬ, -тывую, -тывуеш, -тыКУМЬІЮ, -аў, адз. -мык, -а, м. Народбалючай нагой. К. дзед. 2. Са зламанай або вуе; -тывуй; -тываваны; незак., што. 1. Апра- насць, якая складае частку насельнііггва Дагекарацейшай, чым другія, ножкай (пра рэчы; цоўваць зямлю культыватарам. 2. перан. На- стана. || ж. кумычкж, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
разм.). Кульгавая табурэтка. 3. Больш Ka саджадь, уводзіць ва ўжьгаанне. К. новыя ме- || прым. КУМЫЦКІ, -ая, -ае.
pana, чым другі, другія (пра нагу, пра ножку тады. 3. перан. Удасканальвадь што-н.
КУМЬІС, -у, м. Пажыўны напітак з малака
чаго-н.; разм.). Кульгавая нага. | наз. куль- якім-н. спосабам; садзейнічаць развіццю кабылы. Лячэнне кумысам. || прым. кумысны,
гііісць, -і, лс.
чаго-н. || наз. жультмммшіе, -я, н. i культы-ая, -ае.
КУЛЬГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. вацыя, -і, ж. (да 1 знач.). || прым. жультываКУМЫСА... Першая частка складаных
Хадзіць, чыкільгаючы, нясмела ступаючы на цыйвы, -ая, -ае.
слоў са знач. які мае адносіны да кумысу, да
карацейшую ці балючую нагу. 2. перан. Мець
КУЛЬТЫВАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). лячэння кумысам, налр. кумысапрыгатаванне,
недахопы, быць у нездавальняючым сгане Прылада для рыхлення глебы i знішчэння ггу- кумысалячэбніца, кумысалячэбны, кумысалячэн(разм.). У яго арфаграфія кульгае. 0 Кулытць стазелля. | прым. культыватжрны, -ая, -ае.
не.
на абедзве нжгі (разм. неадабр.) — мець многа
КУНЖЎТ, -у, М -жуце, м. Аднагадовая
КЎЛЯ, -і, мн. -і, куль, ж. Невялікі свінпрабелаў (пра чые-н. веды, пра якую-н. цовы або стальны прадаўгаваты снарад у па- паўднёвая расліна сямейства кунжутных, з
справу, работу). || наз. кульгшше, -я, н.
троне для сіральбы з ручной агнястрэльнай якой здабываюць алей. || прым. кунжупш, -ая,
КУЛЬМШАЦЫЯ, -і, ж. 1. Праходжанне зброі i кулямётаў. Трасіруючая к. Бранябойная -ае. К. алей.
свяціла праз нябесны мерыдыян (спец.). 2. к. 0 Адліваць кулі (разм.) — ілгаць, хлусіць.
КУНІЦА, -ы, мн. -ы, -нш, ж. Невялікі
Пункт найвышэйшага ўздыму, напружання ў Вылецець куляй (разм.) — імкліва выбегчы драпежны звярок сямейства куніцавых з каразвіцці чаго-н. (кніжн.). К. падзей. || прым. адкуль-н. || прым. кулявы, -ая, -óc. Кулявое ра- штоўным футрам, а таксама фуіра гэтага звякульмішцыйны, -ая, -ае. К. момант.
рка. || прым. жушцівы, -ая, -ае.
ненне.
КУЛЬНЎЦЦА гл. куляцца.
КУНСТКАМЕРА, -ы, мн. -ы, -мер, ж.
КУЛЯБЙКА, -і, ДМ -бяцы, мн. -і, -бяк, ж.
КУЛЬНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нсм, -няце, Прадаўгаваты вялікі пірог, начынены мясам, (уст.). Збор гістарычных, мастацкіх i пад. рэд-нуць; -ні; -нуты; зак. 1. гл. куляць. 2. што. рыбай, капустай i інш. || прым. кулябячны, касцей, а таксама памяшканне для такога
Выпіць (разм.). Ён любіў к. чарачку.
збору.
-ая, -ае.
КУЛЬТ, -у, М -льце, м. 1. Рэлігійнае слуКУНТЎІП, -а, мн. -ы, -оў, м. Старадаўняя
КУЛЯВЬІ1 гл. куль1.
жэнне бажаству i звязаныя з гэтым абрады. К.
польская i ўкраінская адзежына ў выглядзе
КУЛЯВЬІ2 гл. куля.
бога Сонца ў язычнікаў. Служыцелі кулыпу (дуКУЛЯМЁТ, -а, М -мёце, мн. -ы, -аў, м. кафтана з шьфокімі адкіднымі рукавамі.
хавенства). 2. перан., каго-наго. Сляпое паклаК.Ў1ІА, -ы, мн. -ы, куп, ж. 1. Група дрэў,
Аўтаматычная
скарастрэльная зброя для страненне каму-, чаму-н., абапггварэнне каго-,
кустоў, якія густа растуць. К. кустоў. 2. Гурт,
льбы
кулямі.
Ручны
к.
Станкоеы
к.
||
прым.
кучаго-н. (кніжн.). К. асобы. || прым. жультжвы,
група (людзей). К. людзей. Калі робіш у купе,
лямепш, -ая, -ае.
-ая, -ае (да 1 знач.).
то не баліць у пупе (з нар.). 3. Вялікая кольКУЛЯМЁТЧЫК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
Стралок
КУЛЬТ... Першая састаўная частка складакасць чаго-н., куча (абл.). К. саломы. 4. Сухі
з
кулямёта.
||
ж.
жулямётчыц»,
-ы,
мн.
-ы,
ных слоў, якая абазначае: культурна-асветны,
торф, які ператварыўся ў чорны пыл (абл.).
-чыц.
звязаны з абслугоўваннем культурных патрэУжо некалькі дзён дыміць к. 0 Да купы
КУЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак. (разм.) — у адно месца.
бнасцей, напр. культтавары, культгандаль,
Пераварочвацца
цераз
галаву,
перакульвацца.
культработнік.
КЎПАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Дах, верхняе
КУЛЬТПАХОД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. || аднакр. кульнуцца, -нуся, -нешся, -нецца; скляленне ў форме паўшар'я. К. цырка. К. па-нёмся,
-няцеся,
-нуцца;
-ніся.
||
наз.
куляяне,
Калектыўнае наведванне тэатра, музея, кіно i
рашута. К. неба (перан.). || прым. купілыш,
-я, н.
-ая, -ае. Купальнае перакрыцце.
пад.
КУЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., што.
КУЛЫТАВАРЫ, -аў. Скарачэнне: культуКУПАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
Валіць
набок;
пераварочваць,
перакульваць.
0
рныя тавары — канцылярскія i вучнёўскія
Род травяністых раслін сямейства складанаКуляць
чарку
(разм.)
—
выпіваць.
|[
аднакр.
кветных з дробнымі кветкамі. 2. Купальская
прылады як прадмет гандлю. Магазін кулыптавараў. || прым. культпшаріш, -ая, -ае кульнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; песня.
-н'і;
-нуты.
||
наз.
кулянне,
-я,
н.
(разм.).
КУПАЛЛЕ, -я, н. Старажытнае свята летКУМ, -а, мн. -ы, -оў, м. Хросны бадька ў няга сонцастаяння ва ўсходніх славян, якое
КУЛЬТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. 1. Сукупнасць дасягненняў чалавсцтва ў вытворчым, адносінах да бацькоў хрэсніка i да хроснай святкуецца ў ноч з 23 на 24 чэрвеня старога
ірамадскім i разумовым жыцці. Гісторыя маді. | ласк. кумок, -мка, мн. -мкі, -мкоў, м. стылю. || прым. купжльскі, -ая, -ае. Купальская
ноч. Купальская кветка.
культуры. Матэрыяльная к. Духоўная к. 2. (разм.).
КУМА, -ы, мн. -ы, -оў, ж. Хросная маці ў
Toe, што i культурнасць. Людзі высокай кульКУПАЛЬНІК1, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
туры. 3. Развядзенне, вырошчванне якой-н. адносінах да бацькоў хрэсніка i да хроснага Жаночы касцюм для купання.

КУЛ—КУП
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КУП^ЙНЫ, -ая, -ае. Падзелены на купэ. рлы». || аднакр. курлыкнуць, -ну, -неш, -не;
К. вагон. I наз. купэйндсць, -і, ж.
-ні. | наз. курлыкжнне, -я, н.
КУГООРА1, -ы, мн. -ы, -ішр, ж. СкараКУРНОСЫ, -ая, -ае. Кароткі i задраны
чэнне, пропуск у тэксце (навуковым, літара- ўгору (пра HOC) або (пра чалавека) з кароткім
турным, музычным). Верш надрукаваны з ку- задраным носам. || наз. курносасць, -і, ж.
КУПАЛЬНІК2, -у, м. Высокая травяністая пюрамі. || прым. купюрны, -ая, -ае.
КУРНЎЦЬ гл. курыць.
расліна сямейства складанакветных з жоўтымі
КУПІОРА2, -ы, мн. -ы, -móp, ж. (спец.).
КЎРНЫ, -ая, -ае. 1. Які абаграваецца пеквегкамі (скарыстоўваецца ў медыцыне).
Каштоўная папера — аблігацыя або грашовы чкай без коміна. Курная хата. 2. Які дае
КУПАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень, ж. Пабудова знак. Сторублёвая к.
многа дыму, копаці. Курная галавешка.
на вадзе або ля вады для купання.
КЎРАВА, -а, н. Куродым, сажа ад дыму.
КУРНЙУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
КУПАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
КУРАВЫ, -ая, -ае. 1. Які дыміць. Куравая (разм.). Пра катоў: утвараць ціхія манатонныя
хто купаецца (у рацэ, возеры, моры). || ж. галавешка. 2. Пакрыты сажай ад дыму, заку- гукі накшталт «курняў».
купалыпчыцж, -ы, мн. -ы, -шчьш.
КУРОДЫМ, -у, м. Густы едкі дым пры гародымлены.
КУПАРВАС, -у, м. Назва некаторых солей
КУРАГА, -і, ДМ-раж, ж. (зб.). Разрэзаныя рэнні, тленні без полымя.
сернай кіслаты. Медны к. Жалезны к. || прым.папалам i высушаныя абрыкосы без костачак.
КУРОДЫМЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее;
кушфвасны, -ая, -ае. ^
КУРАГАДОЎЛЯ, -і, ж. Развядзенне курэй незак. Вылучаць куродым, дымець. Галавешка
КУПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
куродымее. \\ зак. закуродымець, -ее.
каго-што. Апускаць у ваду для мыцця, асвя- як галіна птушкагадоўлі. || прым. курагадоўчы,
КУРОДЫМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; незак.
жэння i пад. К. дзіця. || зак. вшупаць, -аю, -ая, -ае.
КУРАЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца; Спальваючы што-н., напускаць куродыму.
-асш, -ае; -аны. Ц звар. купацда, -аюся, -аешНачнічок к. || зак. зажуродыміць, -млю, -міш,
ся, -аецца; зак. выжупацці, -аюся, -аешся, незак. (разм.). Важнічаць, трымацца фана- -міць; -млены.
-аецца. || наз. жупжшіе, -я, н. || прым. купальны, бэрыста, паводзіць сябе недапушчальна, груКУРОК, -рка, мн. -ркі, -ркоў, м. Частка
ба.
-ая, -ае. К. касцюм. К. сезон.
ўдарнага механізма ў ручной агнястрэльнай
КУРАННЬІ гл. курэнь.
КУПЁЛЬ, -і, мн. -і, -сй, ж. Пасудзіна ў
КУРАНТЫ, -аў. Вежавы гадзіннік, бой зброі. Націснуць на к. | прым. курковы, -ая,
форме чашы, у якую апускаюць дзіця пры
-ае.
царкоўным абрадзе хрьшічэння. || прым. якога суправаджаецца музыкай. Крамлёўскія
КУРОРТ, -a, М -рце, мн. -ы, -аў, м. Мяск.
купелыш, -ая, -ае.
КУРАНЙ i КУРАНЁ, -няці, мн. -няты, цовасць з прыроднымі лекавымі сродкамі
КУПЁЦ, -пца, мн. -пцы, -пцоў, м. 1. Ба(мінеральнымі крыніцамі, гразямі i пад.) i з
гаты гандляр, уладальнік прыватнага гандлё- -нят, н. Птушаня курьпхы. 0 Куранят увосень санаторыямі для лячэння i адпачынку. Лявага прадпрыемства. К. першай гільдыі. 2. Па- лічаць (прыказка) — толькі канец справы пачыцца на курорце. || прым. журортны, -ая, -ае.
купнік (разм.). Знайсці купца на тавар. || па- кажа, ці варта было яе пачынаць. || памянш. К. сезон.
мянш. жупчык, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.; Етранятш, -а, мн. -і, -так, н. \\ прым. куКУРОРТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Чаразм.). || павел. купчыші, -ы, мн. -ы, -чын, м. рашпы, -ая, -ае.
КУРАПАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. лавек, які лечыцца, адпачывае на курорце. |
(да 1 знач.; разм.). || ж. купчыха, -і ; ДМ
ж. курорпгіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
-чысе, мн. -і, -чых (да 1 знач/). \ зб. купеіггва, Дзікая птушка з сямейства цецеруковых. ШэКУРС1, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Напрамак
-а, н. (да 1 знач.)- 1 прым. жупецкі, -ая, -ае (да рая к. || прым. журашгпсавы, -ая, -ае.
руху,
шлях (карабля, самалёта i пад.). СамаКУРАРТАЛОПЯ, -і, ж. Раздзсл меды1 знач.). К. сан.
цыны, які вывучае лекавыя ўласцівасці гтры- лёт узяу к. на поўдзень. 2. перан. Налрамак
КУІГЁ, -я, н., зб. Купіны.
якой-н. палітычнай, грамадскай дзейнасці. К.
КУПІЛА, -а, н. (разм.). Грашовыя сродкі. роды i ix выкарыстанне ў лячэбных мзтах. || на раззбраенне. Знешнепалітычны к. 3. Цана,
прым. курарталалчны, -ая, -ае.
Купіў бы, ды купіла няма.
КУРАСЛЦНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. (разм.). па якой прадаюцца каштоўныя паперы. ВаКЎПША, -ы, мн. -ы, -пін, ж. Грудок сулютны к. Змагацца за ўстойлівы к. рубля. 0 У
хой, цвёрдай зямлі на нізкім або балоцістым Перакладзіна ў куратніку, на якую куры са- курсе чаго (быць) i у курс чаго (увайсці,
дзяцца на ноч; седала.
месцы, аброслы мохам, травой.
КУРАСЛЁП, -у, м. Народная назва шмат- увесці) — пра дасведчанасць у чым-н. || прым.
КУПІРАВАНЫ, -ая, -ае. Тос, што i купэйгадовай травяністай расліны сямейства ка- курсавы,2 -ая, -ое. К. рух. Курсавая табліца.
ны.
КУРС , -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Закончаны
КУП'ІСГЫ, -ая, -ае. 3 купінамі. КупЧстая зяльцовых з жоўтымі кветкамі. Расцвіу к. \\ цыкл, увесь аб'ём спецыяльнага навучання,
прым. ізгріслешіы, -ая, -ае.
сенажаць. || наз. куп'істасць, -і, ж.
КУРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). якіх-н. прадэдур. К. сярэдняй школы. К. гразеКУПІЦЬ, куплю, купіш, купіць; куплены;
лячэння. 2. Асобная гадавая ступень адукацыі
зак. 1. каго-што. Набыць за грошы ці за Асоба, якой дар^чана назіранне за кім-, ў вышэйшай школе i спецыяльных навучальіншыя каштоўнасці. К. кнігу. На базары ро- чым-н. | прым. куржтарскі, -ая, -ае.
ных установах, a таксама група навучэнцаў
КУРАТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Памяшканне гэтай ступені. Скончыць к. ва універсітэце.
зуму не купіш (прыказка). 2. каго (што).
Схіліць на свой бок подкупам, абяцаннямі i для курэй.
Стараста курса. Студэнт трэцяга курса. 3.
пад. Справядлівага чалавека нек. || незак. ку- КУРАЦША, -Ы, Ж. Мяса курыцы як ежа.
Выклад навуковай дысцыпліны ў вышэйшай
КУРГАН, -а, мн. -ы, -оў, м. Высокі стара- школе, у спецыяльнай навуковай установе.
пляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. купля, -і, ж. (да
даўні магільны насып. Скіфскі к. \\ прым. кур- Прачытаць к. лекцый na гісторыі Беларусі. ||
1 знач.) i жуплянне, -я, н. (да 1 знач.).
КУПЛЁТ, -а, м -леце, мн. -ы, -аў, м. пшны, -ая, -ае.
прым. журсавы, -ая, -ое. Курсавая работа стуКЎРДЫ, -аў, адз. курд, -а, м. Народ іран- дэнта.
Страфа песні або верша. || прым. куплетны,
скай моўнай групы, які жыве ў Іране, Турцыі,
-ая, -ае.
КУРСАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
КУПЛЕТЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Іраку, іншых краінах Блізкага Усходу i чаНавучэнец курсаў. 2. Ваеннаслужачы, які наЭстрадны артыст, які выконвае сатырычныя, сткова ў Расіі. || ж. курдзішкж, -і, ДМ -нцы, вучаецца ў сярэдняй або вышэйшай ваеннай
жартаўлівыя песенькі. || ж. куплетыспл, -і, мн. -і, -нак. I прым. курдскі, -ая, -ае.
навучальнай установе, a таксама той, хто праКУРДЗІОК, -а, мн. -і, -оў, м. Тлушчавае ходзіць падрыхтоўку ў вайсковай часці. К. суДМ -тцы, мн. -і, -так.
КУПЛЁНЫ, -ая, -ае. He хатняга вырабу, a адкладанне ля хваста ў некаторых парод аве- вораўскага вучылішча. || ж. курсжнткі, -і, ДМ
чак. || прым. курдзючны, -ая, -ае. Курдзючныя -тцы, мн. -і, -так (да 1 знач). || прым. журнабыты за грошы. Куплёныя посцілкі.
КУПОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Адразны та- авечкі.
сшцкі, -ая, -ае (да 2 знач.).
КУР'ЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Пасыльны ва
лон у каштоўных паперах на атрыманне праКУРСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
цэнтаў з ix. 2. Адрэз тканіны на касцюм, спа- ўстанове, які разносіць дзелавыя палеры. 2. незак. Рабіць рэгулярныя паездкі, рэйсы па
дніцу i пад., звычайна ў раскроеным выгля- Службовая асоба, якая развозіць спешныя пэўнаму маршруту (пра самалёт, цягнік, аўтодзяржаўныя даручэнні. Дыпламатычны к. || бус i пад.). Паміж горадам i вёскай курсіруе
дзе. || прым. жупонны, -ая, -ае.
КУПЧАСТЫ, -ая, -ае. Пра дрэвы, кветкі: прым. жур'ерскі, -ая, -ае. Кур'ерскія даручэнні.аўтобус.
пышны, з густой кронай. Купчастая вішня. || O Кур'ерскі поезд — пасажырскі поезд самай
КУРСІСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
высокай скорасці.
наз. Еупчжсгасць, -і, ж.
У дарэвалюцыйнай Расіі: слухачка вышэйшых
КЎПЧЫ, -ая, -ае: жупчая крэпжсць або купКУР'ЁЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. Недарэчны вы- жаночых курсаў.
чй, -ай, ж. (уст.) — дакумент аб куплі i про- падак, смешнае здарэнне.
КУРСІЎ, -сіву, м. Друкарскі нахілены
дажу нерухомай маёмасці i аб праве на валоКУР'ЁЗНЫ, -ая, -ае. Смешны, забаўны. К. ўправа шрыфт, падобны да рукапіснага почыданне ёю.
выпадакЛ наз. кур'ёзнасць» -і, ж.
рку. Выдзеліць цытату курсівам. Ц прым.
КУПЧЫХА, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых, ж.
КУРКОЎКА, -і, ДМ -коўцы, мн. -і, -ковак, курсіўны, -ая, -ае.
(разм.). 1. гл.купец. 2. Жонка купца.
ж. (разм.). Курковая паляўнічая стрзльба.
КУРСОЎКА, -і, ДМ -соўцы, мн. -і, -совак,
КУРЛЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Пра ж. Дакумент на права лячэння i харчавання
КУПЗ, нескл., н. Асобнае памяшканне ў
пасажырскім вагоне для 4 або 2 пасажыраў.
жураўлёў: ствараць гукі, падобныя на «ку- на курорце, звычайна без забеспячэння жыл-
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лём. U прым. курсовічны, -ая, -ае. Курсовачныяцыгарэту. 2. што i чым. Спальваць пахучыя
хворыя.
рэчывы ддя атрымання дьшу прыемнага паху.
КЎРСЫ, -аў. Назва некаторых каротка- К. ладанам^ | аднакр. к^рнуць, -ну, -неш, -не;
тэрміновых усганоў. К. машыністак. К. вязан- -нём, -няце, -нуць; -ш; -нуты^ (да 1 знач.). ||
наз. курэнне, -я, н. \ прым. курыльаы, -ая, -ае.
НЯ.
КУСЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цдша; неКУРТАТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. 3 кароткім Курыльная табака. К. пакой.
КЎРЫЯ, -і, ж. У некаторых буржуазных зак. Расці кустом, даваць многа бакавых
або адсечаным хвастом (пра жывёл). К. сабака. 2. перан. Невялікага росту, малы, Ka выбарчых сістэмах: разрад выбаршчыкаў, па- адросткаў; || наз. к^шчэшіе^ -я^ н.
КУТ, -а, М куце, мн. -ы, -оў, м. 1. Месца,
pana. К. чалавек. 3. Цесны (пра адзенне). К. дзеленых па нацыянальнай, маёмаснай i інш.
пінжачок. 4. перан. Няпоўны, абмежаваны адзнаках. Дваранская к. O ГЬшсжжя або ры- дзе сыходзяцца ўнутраныя бакі прадмета; ча(іран.). Куртатая канстытуцыя. || наз. кур-мская журыя — вярхоўны кіруючы орган па- стка памяшкання, прастора паміж дзвюма
сценамі. 3 кута ў к. i вечар mym (прымаўка).
пскай улады. 1 прым. журыялыш, -ая, -ае.
нтасць, -і, ж. (да 1 i 2 знач.).
2. Частка пакоя, якую здаюць кватарантам у
КЎРТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. КаКУРЗНЬ, кураня, мн. курані, куранёў, м. наймы. Зняць свой к. 4. перан. Мясцовасць,
роткая верхняя вопратка, якая зашпільваецца
1. Будан (абл.)- 2. На Украіне i ў некаторых звычайна глухая. Далёкі к. Глухі к. || памянш.
на гузікі ці на замок. || памянш. куртічк*, -і, месцах Дона: жылая хата. 3. Даўней: асобная
кугочік^ -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. || прым. жуДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. журтмны, частка Заларожскага врйска, а таксама яе тавы,
-ая, -óe (да 1 знач.).
-ая, -ае.
стан. || прым. куранны, -ая, -ое (да 3 знач.). К.
КУТАС, -а, мн. -ы, -оў, м. Пучок нітак,
КУРТЫЗАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, атаман. Выбіраць кураннога (наз.).
звязаных разам на канцы, для ўпрыгожання
ж. (уст.). Жанчына лёпсіх паводзін, якая знаКУР^ЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць; незак. чаго-н. Пояс з кутасамі. || прым. жутасовы,
ходзілася на паслугах у арыстакратычным Toe, што i курыцца (у 1, 2 i 3 знач.).
-ая, -ае.
асяродцзі.
КУСАННІК, -а, мн. -i, -aj, м. (разм.). НеКУТКАВЬІ, -ая, -óe. Які знаходзіцца, разКУРЦІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. 1. Града даедзены кавалачак хлеба. Я чужых кусаннікаў мешчаны
ў кутку. Куткавое акно.
для кветак, клумба (уст.). 2. Участак, заса- не ем.
КЎТНІ, -яя, -яе. Пра зубы: карэнны. К.
джаны адной пародай дрэў, а таксама ірупа
КУСАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
дрэў адной пароды. 3. Даўней: частка крапаКУТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Крайні
снога вала паміж двума бастыёнамі. || прым. 1. Мець прывычку кусаць (у 1 знач.). Сабака
кусаецца. 2. Кусаць адзін аднаго; грызціся карэнны зуб.
іуршнны, -ая, -ае.
КУТОК, -тка, мн. -TK1, -ткоў, м. 1. Toe,
КУРЧ, -у, м. Сугаргавае сцягванне мышц (пра сабак, звяроў). 3. перан. Мець што i кут. 2. Зацішная, прыгожая, утульная
уласцівасць раздражняць, пячы скуру (пра
цела.
крапіву i некаторыя інш. расліны), a таксама мясцовасць. Райскі к. на Нарачы. || памянш.
КЎРЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; не- пра каляную тканіну. Крапіва кусаецца. Шарс- жуточак, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м.
зак. 1. Сціскацца ўсім целам (ад болю, су- цяная коўдра кусаецца.
КЎГЫ, -ая, -ае. Toe, што i каваны.
таргі, сцюжы i пад.). К. ad болю. 2. Рабіцца
КЎФАР, -фра, мн. -фры, -фраў, м. Вялікая
КУСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
няроўным, пагнутым; скручвацца, вьпінацца.
каго-што. 1. Халаць, раніць зубамі, джалам, скрынка з векам для захоўвання тканіны,
Бяроста курчылася на агні.
адзежы, каштоўнасцей. || прым. куфравы, -ая,
КЎРЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак. 1. прыносячы боль. Сабака кусае. К. сабе губы -ае.
каго (што), звычайна безас. Балюча зводзіць (выяўляць сваю злосць, прыкрасць i пад.). 2.
КЎФЕЛЬ, -фля, мн. -флі, -фляў, м.
мышцы цела. Яго ўсяго курныла. 2. што. Захопліваць зубамі, аддзяляць, адкусваць ад Спецыяльная кружка для піва. 1 прым. куфечаго-н. К. хлеб. К. яблык. 3. (1 i 2 ас. не
Падгінаць. К. пальцы на назе.
лыш, -ая, -ае / куфлевы, -ая, -ае.
КЎРЫВА, -а, н. (разм.). Табака i наогул ўжыв), перан. Моцна пячы, раздражняць
КУФ^РАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. 1. Нескуру (пра краліву i некаторыя калючыя ратое, што можна курыць. Трэба купіць к.
сліны). || аднакр. кусануць i куснуць, -ну, вялікі куфар; тое, што i куфар. 2. Дарожная
КУРЬІЛКА1, -І, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні. || наз. скрынка, род чамадана, звычайна прыгожа
(разм.). Toe, што i курыльня.
аформленая. Ц прым. куфэржчны, -ая, -ае.
жусанне, -я, н.
КУРЬІЛКА2: жыў курылкж! (разм. жарт.) —
КЎХАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі круглы
КУСАЧЫ, -аў. Шчыпцы для адкусвання,
усё яшчэ жыве, ёсць, нягледзячы на няўдачы,
праснак у выглядзе піражка з паглыбленнем у
ганенні i пад., або пра таго, хто доўга ад- адразання дроту, цвікоў.
сярэдзіне, куды клалі цыбулю, сыпалі мак. ||
КУСКАВЬІ, -ая, -óe. Нарэзаны, паколаты прым. кухдшны, -ая, -ае.
сутнічаў, а цяпер зноў аб'явіўся.
на кускі; у кусках. К. цукар.
КУРЬІЛЬНЫ гл. курыць.
КЎХАР, -а, мн. -ы, -аў^ м. Той, хто гатуе
КУСЛІВЫ, -ая, -ае (разм.)- Які мае здоль- стравы; повар. || прым. жухарскі, -ая, -ае.
КУРЬІЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень, ж. Пакой
насць кусацца, джаліць. Куслівыя пчолы. К. садля курэння.
КУХАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
КУРЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; бака.
Работніца на кухні, якая гатуе стравы; паванезак., каго-штпо (кніжн.). Ажыццяўляць на- КУСОК, -ска, мн. -скі, -скоў, м. 1. Адрэза- рыха. || прым. кухарскі, -ая, -ае.
гляд i дапамогу. К. працу. К. студэнтаў.
КУХАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак. Ганая, адбітая i пад. частка чаго-н. К. цэглы. К.
КЎРЫЦА, -ы, мн. куры, -эй / (з ліч. 2, 3, 4) мяса. К. у горла не лезе (немагчыма есці ад таваць стравы; быць кухарам, кухаркай.
КЎХНЯ, -і, мн. -і, -хань, ж. 1. Асобнае пакурыцы, -рыц, ж. 1. Дамашняя птушка крыўды, перажыванняў i пад.). 2. Наогул чаатрада курыных, якую разводзяць для атры- стка чаго-н. К. жыцця. 3. Адзінка некаторых мяшканне з печчу, плітой для прыгатавання
мання яек i мяса. Класціся спаць з курамі тавараў, што выпускаюцца паштучна. К. ежы, a таксама камплект мэблі для такога па(вельмі рана). 2. Самка дамашніх курэй, а мыла. 4. Адрэз тканіны. К. шоўку. || памянш.мяшкання. 2. Падбор страў. Беларуская к. 3.
перан., ad3. Махінацыі, інтрыгі, a таксама
таксама некаторых іншых курыных. К. з кура- кусочаж, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. (да 1 знач.).
нятамі. Курам на смех (пра што-н. вельмі неКУСТ1, куста, М -сце, мн. -ы, -оў, м. 1. ўвогуле скрыты, закулісны бок якой-н. дзейдарэчнае). Куры засмяюць каго-н. (пра таго, Травяністая расліна з галінамі, якія пачына- насці. O Малочная кухня — установа, якая
хто робіць што-н. недарэчнас). Куры не клю- юць расці амаль ад зямлі. К. малін. К. агрзсту. гатуе сумесь розных адвараў з малаком для
юць (вельмі многа, звьгчайна пра грошы). Мо- У кусты хаеацца, уцякаць (таксама перан.: ірудных дзяцей. || памянш. куханькя, -і, ДМ
края к. (пра расірывожанага, спалоханага або ухіляіша ад адказнасці, ад непасрэднай -ньцы, мн. -і, -нек, ж. (да 1 знач.). || прым.
бязвольнага бесхарактарнага чалавека). || па- справы). 2. Травяністая расліна, сцёблы якой кухонны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КУХТАЛЬ, -я, мн. -'i, -ёў, м. (разм.). Удар
мянш. курачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. \\ растуць пучком. К. суніц. ^памянш^ кусцік, -а,
прым. курыны, -ая, -ае. O Курыная слепата — мн. -і, -аў, м. i жусток, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. кулаком. Даць кухталя.
КУЦЦЙ, -'i, ж. 1. Урачыстая вячэра напя1) тое, што i кураслеп; 2) хвароба вачэй, калі || прым. кустжвы, -ая, -óe. Куставыя расліны.
чалавек не бачыць пры слабым святле, асаКУСГ2, куста, М -сце, мн. -ы, -оў, м. рэдадні каляд, новага года, якая суправаджабліва ў прыцемку.
Аб'яднанне якіх-н. прадпрыемстваў, арцелей i ецца варажбою, a таксама дзень, у які адбыКУРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., курыцца; пад. || прым. кустжвы, -ая, -óe. Куставая na ваецца гэта ўрачыстасць. 2. Каша з цзлага
абтоўчанага ячменю як традыцыйная абраданезак. 1. Слаба гарэць, тлець, вылучаючы pada.
вая яда. O Багжтая (шчодрая) куцця — гатамнога дыму. На вогнішчы курыліся галавешкі.
КУСГАРЗЗ,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Прылада
Папяроса не курыцца. 2. чым i без dan. Вылу-для падразання i выкарчоўвання кустоў. || валася перад Новым годам; імкнуліся, каб вячэра была мясной, багатай, тады ўвесь год
чаць выпарэнні, лёгкі туман, пару. Ad летняга прым. жусгарэзны, -ая, -ае.
будзе багаты. Посшя (галодн&я) жуцці — гадажджу курыўся лес парай. 3. Паднімацца
КУСГОЎЕ,
-я,
н.,
зб.
Кусты
(у
1
знач.).
тавалася
напярэдадні каляд без мяса i жыўверх, кружыцца (пра дым, туман, пыл i
Разраслося к.
вёльнага тлушчу.
пад.). За машьшай курыўся пыл.
КУСЦІСТЫ, -ая, -ае. Які расце густа, куКЎЧА, -ы, мн. -ы, куч, ж. 1. Вялікая кольКУРЬІЦЬ, куру, курыш, курыць; кураны;
незак. 1. што i без dan. Удыхаць i выдыхаць стом. Кусцістая пшаніца. \\ наз. кусцістасць, -і,касць чаго-н. сыпкага. К. пяску. Згрэбці лісце ў
кучу. 2. Гурт жывёл. Авечкі збіліся ў кучу. 3.
дым якога-н. рэчыва, пераважна тьпуню. К. ж.
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КЎЧАРЫ, -аў (разм). Кучаравыя або завітыя валасы. || памянш. кучірамнкі, -нак, адз.
-нка, -і, ДМ -нцы, ж.
КЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1. гл.
куча. 2. Невялікая група людзей, аб'однаных
Мноства чаго-н., вялікая колькасць (разм). агульнымі інтарэсамі. К. сяброў трымалася
К. кніг. К. грошай (перан.). 1 памянш. кучкд, -і, асобна.
ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
КУЧМА, -ы, мн. кучмы, -аў i (з ліч. 2, 3, 4)
КУЧАВЬІ, -ая, -óe: кучавыя воблажі — вокучмы, -оў, ж. 1. Toe, што кучомка. 2. Пра
блакі ў выглядзе густых белых клубоў.
пышныя, густыя валасы. На галаве к. густых
КУЧАРАВІСТЫ, -ая, -ае. Які кучаравіцца,
чорных валасоў.
выгляоае кучаравым. К. чуб. || наз. кучаравіКЎЧНЫ, -ая, -ае. Які характарызуецца густасць, -і, ж.
КУЧАРАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -віцца; стым размяшчэннем на невялікай тэрыторыі.
незак. Пра валасы: віцца, развівадца. Валасы Кучныя ўсходы морквы. К. палёт шроту. || наз.
кучнасць, -і, ж.
на скронях кучаравяцца.
КУЧОМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж.
КУЧАРАВЫ, -ая, -ае. 1. Які завіваецца,
мае завіткі. Кучаравыя валасы. Кучаравая Шапка футрам наверх. К. на вочы напаўзае. \\
дзяўчынка. 2. перан. Пра дрэвы: з густой пы- прым. куюмачны, -ая, -ае.
шнай кронай, з дробным лісцем. Кучаравыя
КУШ, -а, м. (разм.). Вялікая колькасць
грошай. Сарваць добры к.
ліпы. || наз. кучармасць, -і, ж.

КУШНЁР, -няра, мн. -няры, -няроў, м.
Майстар, які вырабляе шкуры пушных жывёл
на футра. || ж. кушнерка, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
-рак. I прым. жушнерскі, -ая, -ае.
КУШНЁРНЫ, -ая, -ае. Звязаны з вырабам
фуіра са шкур. Кушнерная фабрыка.
КУШЧЭННЕ гл. кусціцца.
КУШ^ТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Мяккая мэбля ў выглядзе канапы з узгалоўем, але без спінкі. || прым. кушэтачны, -ая,
-ае.
КХМСРЫ, -аў, адз. кхмер, -а, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Кямбоджы.
|| ж. кхмерка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. |
прым. кхмерсжі, -ая, -ае.
ЮОВЁТ, -a, М -веце, мн. -ы, -аў, м. Канава ўздоўж дарогі або чыгункі для сцёку
вады. I прым. кюветны, -ая, -ае.
К'ЯТ, -a, М к'яце, мн. -ы, -аў, м. Грашовая
адзінка ў М'янме (былой Бірме).

пазваночных жывёл (спец.). || прым. лабіршггжвы, -ая, -ае.
ЛАБІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які належыць да лобі. || прым. лабісцкі,
-ая, -ае.
ЛАБІСЦЮ гл. лабіст i лобі.
ЛАБІЯЛІЗАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Вымаўленне некаторых гукаў з акругленнем выцягЛАБАВЬІ, -ая, -óe. 1. Накіраваны ў лоб, нутых наперад губ. || прым. лабіялііацыйны,
-ая, -ае.
франтальны. Лабавая атака. Л. ўдар. 2. РазЛАБІЙЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Утвораны з
мешчаны ў пярэдняй частцы чаго-н. Лабавое
удзелам губ; губны. Лабіяльныя зычныя б, п. ||
шкло аўтамабіля.
ЛАБАГРЗЙКА, -і, ДМ -рэйцы, мн. -і, наз. лжбіяльшісць, -і, ж.
ЛАБОК, -бка, мн. -бю, -бкоў, м. 1. гл. лоб.
-рэек, ж. (спец.). Жняярка прасцейшай бу2. Узвышэнне ў ніжняй частцы жывата над
довы.
ЛАБАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Памяш- зрашчэннем пярэдніх касцей таза (спец.). ||
-ая, -ае.
канне для гандлю зернем, мукой, a таксама прым. лабковы,
ЛАВА1, -ы, мн. -ы, -лаў, ж. Прадмет хадля захоўвання зерня, мукі. Мучны л. \\ прым.
тняга абсталявання ў выглядзе шырокай
лібазны, -ая, -ае.
ЛАБАЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Ула- дошкі на ножках для сядзення. 0 Сесці
дальнік лабаза або прадавец у лабазе. | ж. (тржпіць) на лаву падсудвых — пайсці пад
лабазніці, -ы, мн. -ы, -нід. || прым. лжбазігіцкі, суд. Ц прым. лаўны, -ая, -ае.
-ая, -ае.
ЛАВА2, -ы, ж. Расплаўленая вулканічная
ЛАБАН, -а, мн. -ы, -оў, м. Прамысловая маса, якая вывяргаецца на паверхню зямлі. ||
рыба сямейства кефалей.
прым. лшавы, -ая, -ае.
ЛАБАРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. НаЛАВА3, -ы, мн. -ы, лаў, ж. (разм.). Шырокі
вукова-тэхнічны супрацоўнік лабараторыі, да- аднастайны масіў чаго-н. Л. жыта.
следчай установы. Старшы л. || ж. ла-ы, мн. -ы, лаў, ж. Казацкая
барантеа, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. ла- атака — нападзенне на праціўніка з флангаў
баранцкі, -ая, -ае.
i з тылу. Казакі мчаліся лавай.
ЛАБАРАТОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. ПаЛАВА5, -ы, мн. -ы, лаў, ж. Падземная гомяшканне для навуковых або тэхнічных до- рная вырабатка з доўгімі забоямі, у якой
следаў, a таксама ўстанова, у якой займаюцца здабываюцца карысныя выкапні. | прым.
такімі доследамі. || прым. лабараторны, -ая, лаўны, -ая, -ае.
-ае.
ЛАВАНДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Пахучая эфіраЛАБАСТЫ, -ая, -ае. Пра чалавека: шыра- носная расліна з блакітна-фіялетавымі або
калобы, з вялікім ілбом. || наз. лабастасць, -і, сінімі кветкамі. Горная л. || прым. лаванддвы,
ж.
ЛАБАТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Бязрогі, які -ая, -ае. Л. алей.
ЛАВАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
не мае рог. Лабатая карова. 2. Пра чалавека:
1-2
шыракалобы, з вялікім ілбом. 3. Круглы, вы- гл. лаўка . 2. Пра незаконныя жульніцкія
сокі, падобны на лоб. Л. узгорак. || наз. махінацыі, a таксама пра людзей —
удзельнікаў такіх махінацый (разм.). Раскрылі
лабатасць, -і, ж.
ЛАБАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Пра ча- ix лавачку.
ЛАВАЧНЫ1-2 гл. лаўка 1 - 2 .
лавека з высокім пакатым ілбом.
ЛАВАШ, -а, мн. -ы, -аў, м. На поўдні, у
ЛАБІЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Няўстойлівы,
рухомы. Л. ціск. Лабільная тэмпература. \\ наз.Сярэдняй Азіі: белы хлеб у выглядзе вялікай
плоскай аладкі. || прым. лаіаппш, -ая, -ае.
ла&пьнасць, -і, ж.
ЛАВЕЛАС, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). СпаЛАБІРЬІНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
У старажытнай Грэцыі i Егіпце — будынак з куснік жанчын, залётнік.
складанымі, заблытанымі хадамі, з якога цяЛАВЁЦ, лаўца, мн. лаўцы, лаўцоў, м. Той,
жка было выйсці. 2. перан. Складанае, заблы- хто займаецца лоўляй рыбы, звера як промытанае становішча, разм5шічэнне чаго-н. Л. слам. На лаўца i звер бяжыць (прыказка). ||
вуліц. Л. думак. 3. Унутранае вуха чалавека i прым. лжвецкі, -ая, -ае. Л. промысел.

ЛАВША, -Ы, МН. -Ы, -в'ін, Ж. 1. Вялікая
маса снегу, лёду, якая падае з гор. Снежная л.
2. перан. Імклівая, нястрымная маса каго-,
чаго-н. Л. войск. Натоўп хлынуў лавінай
(прысл.). || прым. лавінны, -ая, -ае.
ЛАВІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; незак. 1. Пра паруснае судна, лодку: рухацца
супраць ветру па ломанай лініі. 2. перан. Рухацца, дзейнічаць не прама, абмінаючы перашкоды. Л. паміж машын. Л. у палітыцы. || зак.
злашраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй (да 2
знач.) || наз. ламрамнне, -я, н.
ЛАВІЦЬ, лаўлю, лбвіш, ловіць; лоўлены;
незак. 1. каго-што. Імкнуцца схапіць тое, што
рухаецца, захопліваць як здабычу. Л. мяч. Л.
рыбу. 2. перан., каго-што. Высочваць, вышуквадь, старацца сустрэцца з кім-н. (разм.). Л.
таксі. Л. шпіёна. 3. перан., што. Старацца выкарыстаць, атрымаць што-н. (цяжка даступнае i пад.)- Л. момант. Л. кожнае слова. 4.
перан., каго (што) на чым. Раптоўна спыняць
увагу на чым-н. (сказаным, зробленым). Л. на
слове. Л. на хлусні. || зак. злав'іць, злаўлю,
злбвіш, зловіць; злоўлены. || наз. лоўля, -і, ж.
(да 1 знач.).
ЛАГ, лага, мн. лагі, лагаў, м. (спец.). Прыбор для вымярэння хуткасці рух^ судна i
пройдзенай ім адлегласці. || прым. лжгйы, -ая,
-ае.
ЛАГА, -і, ДМ лазе, мн. -і, лаг i -аў, ж.
Драўляны брус, на які насцілаецца падлога.
JIATABbt гл. лог.
ЛАГАДНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Станавіцца лагодным, лагаднейшым. Стары часам лагаднеў i пачынаў казку. \\ зак. палягадвець, -ею, -ееш, -ее.
ЛАГАПАТ, -a, М -паце, мн. -ы, -аў, м. Чалавек з маўленчымі недахопамі.
ЛАГАПАТЫЯ, -і, ж. (спец.). Заганы ў вымаўленні (заіканне, картавасць, шапялявасць). || прым. лапшатычны, -ая, -ае.
ЛАГАП^Ц, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па лагапедыі.
ЛАГАПЁДЫЯ, -і, ж. Раздзел дэфекталогіі,
які займаецца недахопамі вымаўлення i ix выпраўленнем. || прым. лапшедычны, -ая, -ае.
ЛАГАРЬІФМ, -а, мн. -ы, -аў, м. У матэматыцы: паказчык ступені, у якую трэба ўзвесці
лік-аснову, каб атрымаць дадзены лік. Табліца лагарыфмаў. | прым. лагарыфшчны, -ая,
-ае. Лагарыфмічная лінейка (лічыльны інструмент).
ЛАГАРЫФМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе;
-муй; -маваны; зак. i незак. (спец). Знайсці
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(знаходзіць) лагарыфм дадзенага ліку. || наз.
лігарыфмімнне, -я, н.
ЛАГЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Часовая стаянка, звычайна пад адкрытым небам, у палатках. Турысцкі л. Разбіць л. 2. Назва некаторых устаноў для ўтрымання вялікай колькасці
людзей. Піянерскі л. (установа для летняга адпачынку дзяцей). Л. для ваеннапалонных (месца ўірымання ваеннапалонных). 3. перан.
Грамадска-палітычная групоўка, кірунак. Л.
міру. || прым. лжгерны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
Л. збор.
ЛАГІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. логіка. 2. Заканамерны, разумны, пасяядоўны. Л. ўчынак. Ц
наз. лагічшсць, -і, ж.
ЛАГОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. (разм.). 1. Прыемны спакой, хараство. Л. ў лесе. 2. Згода,
мір, лад. Жыць у лагодзе.
ЛАГОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.
(разм.). 1. каго-што. Лашчыць, прывабліваць.
Сонца лагодзіць зямлю. 2. каму. Дагаджаць,
паддобрывашіа. Л. старэйшым.
ЛАГОДНЫ, -ая, -ае. Дабрадушны, ласкавы, прыемны. Л. настрой. Лагодная ўсмешка. || наз. лагодшсць, -і, ж.
ЛАГЎНА, -ы, мн. -ы, -гун, ж. 1. Марскі
заліў, аддзелены ад мора пясчанай касой. 2.
Унутраны вадаём каралавых астравоў, a таксама ўчастак мора паміж каралавым рыфам i
берагам. || прым. лагунны, -ая, -ае.
ЛАГЧЬІНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. 1. Нізкае
месца сярод адхонных схілаў, лог. Ісці лагчынай. 2. Нізіна. Сяло знаходзілася ў лагчыне. ||
памянш. лягчынш, -і, ДАІ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. | прым. лапынны, -ая, -ае.
ЛАД1, -у, М -дзс i у ладу, мн. -ы, -оў, м. 1.
Дзяржаўная ці грамадская сістэма. Дзяржаўны
л. Грамадскі л. 2. Уклад жыішя, спосаб жьшця. Будуем новы л. жыцця. 3. Згода, парадак,
зладжанасць (разм). Няма ладу ў хаце. 4.
Спосаб, манера. На новы л. 5. Сістэма
чаго-н., утвораная ўнутранай сувяззю, залежнасцю суадносных частак. Граматынны л.
мовы. 0 Давесці (прывссці) да ладу — прывесці што-н. у парадак; закончыць паспяхова
якую-н. сгтраву. Дайсці (да) ладу — разабрацца, дабіцца толку. На добры лад — так, як
патрэбна; па-сапраўднаму. На свой лад —
па-свойму. На ўсе ліды — усебакова (абмяркоўваць, разбіраць i пад.). He ў лад — нязладжана, нястройна. He ў ладу; не ў ладжх з
кім-ным — быць не ў згодзс, у дрэнных
адносінах. У лад — зладжана, стройна. (Усе)
нж адзін лад — (усе) аднолькавыя.
ЛАД2, -а / -у, М -дзе i у ладу, мн. -ы, -оў,
м. 1. -у. Строй музычнага твора, арганізацыя
музычных гукаў. 2. -а. Папярочнае дзяленне
на грыфе струнных музычных інструментаў.
з. мн. Клавішы гармоніка, духавых інструментаў. Перабіраць лады. | прым. ладяш, -ая,
-ае.
ЛАД3, -у, М -дзе, м. У граматыцы: сістэма
форм дзеяслова, якая выражае адносіны дзеяння да рэчаіснасці. Абвесны л. Загадны л.
Умоўны л.
ЛАДАМ, прыаг. 1. Парадкам, як трэба.
Жыццё ідзе л. 2. Мірна, спакойна. Пагутарыць л.
ЛАДАН, -у, м. Араматычная смала, якая
выкарыстоўваецца для абкурвання ў час богаслужэння. 0 На ладдн дыхдць (разм.) — бьшь
пры смсрці. || прым. ладдішы, -ая, -ае.
ЛАДАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
Маленькі мяшочак з ладанам, талісманам, які
носяць на грудзях з мэтай засцерагчы сябе ад
няшчасця (уст.). 2. Невялікая пасудзіна, у
якой спальваюць ладан.

ЛАДАЧКІ, -аў, толькі мн. (дзіц.). Назва
дзіцячай гульні, пры яхой, звяртаючыся да
дзіцяці са словамі: «Ладачкі, ладачкі» i гл.,
пляскаюць яго далонькі адна аб адну.
ЛАДДЗЙ, -і, мн. -'i, -ей, ж. Шахматная
ЛАЗІНА, -ы / ЛАЗША, -ы, мн. -ы, лаз'ін,
фігура ў форме вежы; тура. || прым. ладзейны,
ж. Галінка лазовага куста, лазовы дубец. |
-ая, -ае. Ладзейнае заканнэнне гшртыі.
прым. лаэпшы, -ая, -ае / лаалшвы, -ая, -ае.
ЛАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; неЛАЗІЦЬ, лажу, лазіш, лазіць; незак. 1. Чазак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Ісці на лад, добра пляючыся за што-н., узбірацца на што-н. Л.
атрымлівацца. У калгасе справа л. 2. Наваж- na дрэвах. 2. Пранікаць куды-н. паўзком, савацца, рьосгаваіша што-н. рабіць (разм.)- Л. гнуўшыся. Л. пад стол. 3. Уваходзіць у што-н.
спаць.
вадкае. Л. у ваду. 4. Забірацца праз што-н.
ЛАДЗІЦЬ1, -джу, -дзіш, -дзіць; незак., з унутр. Л. у хату праз вокны. 5. Прабірацца
кім. Жыць у згодзе. Яны ўсё жыццё ладзяць з куды-н. скрытна, крадучыся. Л. у чужы сад.
суседзямі. 2
б. Рукой шукаць, намацваць. Л. na кішэнях. \\
лАдзшь , -джу, -дзші, -дзшь; -джаны; наз. лажянве, -я, н.
незак., што. 1. Падрыхтоўваць, рабіць што-н.
ЛАЗНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. Спецыяльнае
прыгодным для карыстання. Л. сані. 2. памяшканне, дзе мыюцца i парацца. ПабудаРабіць, ствараць, спраўляць, арганізоўваць. Л. ваць новую лазню. 2. Мыццё ў такім памявяселле. 3. Настройваць музьпшы інструмент. шканні (разм.)- Пасля малацьбы добра схадзіць
ЛАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; не- іўлазню. 3. перан. Наганяй, праборка (разм.).
зак., што. Прыводзіць у парадак, уладжваць.
O Даць (заддць) лазні (разм.) — даць нагаЛАДЮ, -дак, толькі мн. Дзіцячая гульня, няй, строгую вымову. || памянш. лазенькж, -і,
пры якой удзельнікі ўдараюць адзін аднаго ДМ -ньцы, мн. -і, -нек, ж. || прым. лазневы,
спачатку правай далонню аб правую, потым -ая, -ае.
левай аб левую i г.д. 0 Біць (пляскжць) у ладЛАЗНЙК, -у, мн. -і, -оў, м. Кусты лазы, лажі — выказваць адабрэнне чаго-н.
зовы зараснік. Буяў густы л. || прым. лаЛАДНА, насц. (разм.). Выражае згоду; до- знякош, -ая, -ае.
ЛАЗОВЫ гл. лаза.
бра, хай сабе i так. Л., прыйду/
ЛАЗЎРАК, -рку, м. Сінька для бялізны.
ЛАДНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Досыць вялікі,
ЛАЗУРЬІТ, -у, М -рыце, мн. -ы, -аў, м.
значны. Ладная скіба. 2. Зграбны, прыгожы,
спраўны. Л. хлопец. Ладна (прысл.) пашыты. || Мінерал сіняга колеру; выкарыстоўваецца для
дробных вырабаў, упрыгожанняў, прыгатаназ. ладшісць, -і, ж.
вання фарбаў (ультрамарыну). || прым. лазуЛАЕЧНЫ гл. лайка1.
рытавы, -ая, -ае.
ЛАЖАННЕ гл. лазіць.
ЛАЗЎТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). РаЛАЖОК гл. лог.
зведчык (звычайна ў тыле праціўніка). ПаЛАЖЬІЦЦА гл. легчы.
слаць лазутчыка. J| ж. лжзутчыцж, -ы, мн. -ы,
ЛАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Невялікая адту- -чыц. Ц прым. лазутчыцкі, -ая, -ае.
ліна ў чым-н., праз якую можна пралезці. Л.
ЛАЙБА, -ы, мн. -ы, лайб i -аў, ж. Вялікая
у плоце. 2. Устройства для доступу абслугопарусная лодка (звычайна двухмачтавая). ||
вага персаналу ўнутр машыны, у склеп i пад. прым. лайбавы, -ая, -ае.
|| прым. лазны, -ая, -ае.
ЛАЙДАК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). БязЛАЗА, -ы, мн. лозы, лоз, ж. 1. Кусты нека- дзейны, варты пагарды чалавек, гультай. || ж.
торых парод вярбы, вінаграду. Вінаградная л. лайдачкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак. || прым.
2. Доўгае гнуткае галлё некаторых хмызнякоў. лаДдацкі, -ая, -ае.
Плесці кошыкі з лазы. O Даць лжзы (разм.) —
ЛАЙДАЦТВА, -а, н. (разм). Гультайства,
адсцябаць розгамі. | прым. лазовы, -ая, -ае.
бяздзейнасць.
Лазовая кара. Л. кошык.
ЛАЙДАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.
ЛАЗАВІКІ, -оў, адз. лазавік, -а, м. (разм.). (разм.)- Бяздзсйнічаць, лодарнічаць.
Лалці з лазы.
ЛАЙКА1, -і, ДМ лайцы, мн. -і, лаек, ж.
JIA3APŚT, -a, М -рэце, мн. -ы, -аў, м. НеПарода ездавых, паляўнічых i вартавых сабак.
вялікі ваенны шпіталь. Палявы л. Дома — Язда на лайках. || прым. лаечны, -ая, -ае.
цэлы л. (neparf.: усе хворыя; разм.). \ прым. лаЛАЙКА2, -і, ДМ лайцы, ж. Гатунак мяккай
зарэтны, -ая, -ае.
авечай i казінай скуры. || прым. лайкжвы, -ая,
ЛАЗАТЫ, -ая, -ае: чорт лазаты — пра таго, -ае. Лайкавыя пальчаткі.
хто з'яўляецца ўвасабленнем зла, неспраЛАЙНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі акіянскі
вядлівасці.
пасажырскі параход, a таксама мнагамесны
ЛАЗЕНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Работнік самалёт. Акіянскі л. Паветраны л. || прым.
лазні, які абслугоўвае наведвальнікаў. || ж. лайнерны, -ая, -ае / лжйнерскі, -ая, -ае.
лазеншчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым.
ЛАК, -у, мн. -і, -аў, м. Раствор смол у
лазеншчыцкі, -ая, -ае.
спірце, шкіпінары, алеі, якім пакрываюць паЛАЗЕНЬКА гл. лазня.
верхню прадметаў, каб надаць ім бляск.
ЛАЗЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спсц.). 1. АптыПакрываюць лакам. || прым. л ш ш , -ая, -ае.
чны генератар для атрымання вузкага, вельмі Лакавыя фарбы. Лакавыя туфлі (са скуры,
моцнага пучка святла. Імпульсны л. 2. Пучок пакрытай лакам).
святла, прамень, які атрымліваецца пры далаЛАКАЛІЗАВАЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв.,
мозе такога генератара. Зварка лазерам. Ля- -зуецца; зак. i незак. (кніжн.). Сканцэнтраванэнне лазерам. || прым. лазерны, -ая, -ае. Ла- цца (сканцэнтроўвацца) ў пэўным месцы,
зерная ўстаноўка. Л. прамень. Лазерная хірур-спыніцца (спыняцца) ў пэўных межах. Эпідэгія.
мія лакалізавалася. || наз. лакалізацыя, -і, ж.
ЛАЗЕРА... Першая частка складаных слоў
ЛАКАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
са знач. які мае адносіны да лазера (у 2 -заваны; зак. i незак., што (кніжн.). Л. эпідэзнач.), напр. лазератэрапія.
мію. Ц наз. лжкалізацыя, -і, ж.
ЛАЗЕРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
ЛАКАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.)- Мясцовы,
Спецыяліст па лазернай тэхналогіі, па рабоце які не выходзіць за пэўныя межы. Лакальная
з лазернай тэхнікай.
вайна. || наз. лакальнасць, -і, ж.
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ЛАМА , -ы, мн. -ы, лам, ж. Паўднёваамерыканская ўючная жывёліна сямейства вярблюдаў з каштоўнай шэрсцю.
ЛАМА2, -ы, мн. -ы, -аў, м. Будыйскі манах.
ЛАМАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Грузавы
ЛАКАМАБІЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Парасіларамізнік (разм.)- Л. прывёз дровы. 2. Парода
вая перасоўная або стацыянарная ўстаноўка, дужых коней, на якіх перавозяць вялікі груз.
якая прыводзіць у рух сельскагаспадарчыя i
ЛАМАВЬІ, -ая, -óe. Які прызначаны, слуіншыя машыны. || прым. лажама(мльны, -ая,
жыць для перавозкі цяжкіх грузаў. Л. конь.
-ае.
ЛАКАМАТЬІЎ, -тыва, мн. -тывы, -тываў, Цокат падкоў ламавых (наз.).
ЛАМАКА, -і, ДМ -мацы, мн. -і, -мах, ж.
м. Машына (паравоз, цеплавоз, электравоз),
якая рухаецца па рэйках i прызначана для пе- (разм.)- Старая або сапсаваная рэч.
ЛАМАНЫ, -ая, -ае. 1. Паламаны, сапсарамяшчэння паяздоў. || прым. лажаматыўны,
ваны. Л. стол. 2. перан. Няправільны, ска-ая, -ае.
ЛАКАНІЗМ, -у, м. Гранічная i дакладная жоны. Гаварыць на ламанай рускай мове. O
сцісласць выказвання. Л. выражэння. || прым. Ламашя лішя — у матэматыцы: лінія з адрэзкаў прамой лініі, злучаных пад вуглом.
ЛАМАЦЦА, ламлзося, ломішся, ломіцца;
ЛАКАНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. лаканізм. 2.
Які вызначаецца лаканізмам, немнагаслоўны. лам'іся; незак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Раздзяляцца, распадацца на часгкі. Ломяцца, як
Л. адказ. || наз. лакашчнасць, -і, ж.
шкло, ільдзіны. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). ПсавацЛАКАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Устройства ца, станавіцца непрыгодным. Калёсы ломяцца
для вызначэння месцазнахбджання розных ад грузу. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Парушацца,
аб'ектаў. Лазерны л. || прым. лакжтарны, -ая, разбурацца (пра што-н. прывычнае, заплана-ае.
ванае). Часта мае планы ламааіся. 4. Быць пеЛАКАУТ, -у, М -уце, мн. -ы, -аў, м. Закры- рапоўненым мноствам чаго-н., гнуцца пад
ццё прадпрыемства i масавае звальненне ра- цяжарам. Стол ламаўся ад яды. Голле ломіцца
бочых як сродак барацьбы з ix патрабаван- ад сліў. 5. (7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Пра
нямі.
мужчьшскі голас у пераходным узросце: змяЛАКАУТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; няць свой тэмбр i дыяпазон. б. Ісці напра-таваны; зак. i незак., каго. Аб'явіць (аб'яў- лом, ІАікнуцца сілай пранікнуць куды-н.
ляць) лакаут каму-н., звольніць (звальняць) у (разм.). Ламацца ў дзееры. 0 Лімішт ў адчывыніку лакауту.
неныя дзверы — даводзіць тое, што ўсім вяЛАКАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Вызначэнне дома. || зак. зламацца, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
месцазнаходжання чаго-н. Гукавая л. Аптыч- зломіцца (да 1, 2, 3, 4 i 5 знач.) / паламашй,
ная л. У дэльфінаў веяьмі развіта адчуванне ла- 1 i 2 ас. не ўжыв., -ломіцца (да 1, 2, 3 i 4
знач.).
кацыі. | прым. лакацыйны, -ая, -ае.
ЛАМАЦЬ, ламлю, ломіш, ломіць; ламі;
ЛАКЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Слуга ў багатым доме, у гасціншы, рэстаране. 2. перан. ламаны; незак. 1. што. Згінаючы або ўдараЧалавек, які падхалімнічае, выслужваецца ючы з сілай, аддзяляць кускі чаго-н. Л. вецце.
(неадабр.). || прым. лажейагі, -ая, -ае. Лакей- Л. лёд. 2. што. Разбіваючы, разбураючы, даводзіць да непрыгоднасці, псавадь. Л. стары
скія манеры.
ЛАКЁЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. дом. 3. перан., што. Пераадольваць, знішчаць
Быць, служыць лакеем (неадабр.). 2. перан. што-н. аджыўшае. Л. старыя звычаі. 4. перан.,
Выслужвацца, падхалімнічаць. || наз. лакей- каго-што. Рэзка (крута) змяняць. Л. свой характар. 5. (7 i 2 ас. не ўжыв.)у перан.
ства, -а, н.
ЛАЮРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; Выклікаць хваравітае адчуванне ламагы.
-раваны; незак., што. 1. Пакрываць лакам. Л. Ломіць косці. 0 Лдмаць шапку перад кім
мэблю. 2. перан. Прыхарошваць, ідэаліааваць. (уст.) — уніжацца, ліслівіць. Ламаць галіву
Л. рэнаіснасць. || зак. адпагірамі^, -рую, над чым (разм.) — біцца над рашэннем
-руеш, -руе; -руй; -раваны (да 1 знач^). || наз. якой-н. задачы, якога-н. пытання. || зак. шлашраванне, -я, н. (да 1 знач.) i лакіроўка, -і, ламаць, -ламлю, -ломіш, -лоюць; -ламаны
ДМ -ўцы, ж. || прьш. лакіровачны, -ая, -ае (да (да 2 знач.) / зламаць» зламлю, зломіш,
зломіць; злаш; зламаны (да 1, 2, 3 i 4 знач.);
1 знач.) i лакіравальны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЛАКЕРОЎКА, -і, ж. 1. гл. лакіраваць. 2. наз. паломкі, -і, ДМ -мцы, мн~ -і, -мак, ж.
(да 2 знач.)- || наз. ламанне, -я, н. (да 1 i 2
Слой лаку, яхім пакрыта што-н. Прыгожая л. знач.)
/ ломжа, -і, ДМ -мцы, ж. (да 3 i 4
ЛАНРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. знач.).
Спецыяліст па лакіроўцы (у 1 знач.). 2. перан.
ЛАМАЧЧА, -а, н., зб. 1. Абламаныя сухія
Пра таго^ хто аздабляе, прыхарошвае што-н. || галіны дрэў, якія валяюцца ў лесе. Збіраць л.
ж. лакіроўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. 2. Ламаныя, непрыгодныя для карыстання
лапроўшчыцкі, -ая, -ае.
прадметы. Жалезнае л. Поўная хата ламачча.
ЛАКМУС, -у, м. Фарбавальнае рэчыва,
ЛАМАЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. (разм.)якое змяняе колер насычанай ім паперы пад Старая
паламаная або сапсаваная рэч. He
дзеяннем кіслот у чырвоны, a пад дзеяннем стрэльба, a л.
шчолачаў — у сіні колер. || прым. лакмусавы,
ЛАМБАРД, -a, М -дзс, мн. -ы, -аў, м.
-ая, -ае. Лакмусавая папера.
ЛАКРЬІЦА, -ы, ж. i ЛАКРЬкЧНІК, -у, м. Установа для выдачы ірашовай пазыкі пад
Расліна сямейства бабовых, карэнне якой вы- заклад маёмасці. || прым. ламбардвы, -ая, -ае.
ЛАМОТА, -ы, ДМ -моцс, ж. Тупьм працякарыстоўваецца ў медыцыне. || прым. лаглыя болі ў касцях. || прым. лшмтны, -ая, -ас.
крычны, -ая, -ае.
ЛАМПАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -пад, ж.
ЛАКТАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Утварэнне i
выдзяленнс малака ў жанчын i ў самак мле- Невялікая пасудзіна з кнотам, якая напаўнякакормячых. || прым. лактацыйны, -ая, -ае. Л. ецца драўляным маслам i залальвасцца перад
абразамі. || памянш. лампаджі, -і, ДМ -дцы,
перыяд.
ЛАКЎНА, -ы, мн. -ы, -кун, ж. (спец.). 1. мн. -і, -дак, ж. U прым. лампадны, -ая, -ае.
Прагал, прапушчанае месца ў якім-н. тэксце.
ЛАМПАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Шьгрокая па2. У бібліятэчнай справе — пропуск, адсут- ласа з каляровага сукна, нашьпая на форменнасць кнігі ў камплекце.
ныя штаны ўздоўж бакавога шва. Генеральскія
ЛАКЦЯВЬІ гл. локаць.
лампасы. || прым. лампасны, -ая, -ае.
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ЛАМПІЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Ліхтар з каляровай паперы або шкла для
асвяхлення ці ілюмінацыі. || прым. ламшённы,
-ая, -ае.
ЛАНАЛІН, -у, м. Жывёльны воск; выкарыстоўваецца ў медыцьше, касметыцы, парфумерыі. || прым. ланалшавы, -ая, -ае. Ланалінавая змазка. Ланааінавае мыла.
ЛАНГЁТ, -у, М -геце, мн. -ы, -аў, м.
Страва з мяса, нарэзанага тонкімі прадаўгаваТЬЕМІ кавалкамі. Л. з гарнірам. \\ прым. лангетны, -ая, -ае.
ЛАНГЎСГ, -а, мн. -ы, -аў, м. Ядомы
марскі pax.
ЛАНДТАГ, -а, м. Выбарны орган самакіравання абласцей i зямель у некаторых краінах
(у Аўстрыі, Германіі i інш.)ЛАНДШАФТ, -у, М -фце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Агульны выгляд мясцовасці; пейзаж. Раўнінны
л. 2. Сукутшасць тыповых прыкмет яхой-н.
мясцовасці. Горны л. \\ прым. ландшафтаы, -ая,
-ае. Ландшафтныя зоны.
ЛАНДЫШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Травяністая
расліна з дробнымі белымі пахучымі кветгамі-званочкамі. Лясны л. || прым. лаядышавы,
-ая, -ае. Ландышавыя каплі (ляхарства).
ЛАНЦЎГ, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Рад аднолькавых металічных звёнаў, паслядоўна злучаных адно з адным. Л. якара. Надзець ланцугі
(аковы). 2. перан. Суцэльны рад, сукупнасць
чаго-н. Л. людзей. 3. Рад гор. Горны л. 4. Лінія
байцоў, размешчаных на пэўнай адлегласці
адзін ад аднаго. Бегчы ланцугом (прысл.). 5.
Устройства з шэрагу злучаных між сабой элементаў, якія ўтвараюць суцэльную лінію
(спец.)- Электрынны л. 0 Як з ланцупі сарваўся (разм.) — пра нястрыманага, злога чалавека. || памянш. лавцужок, -жка, мн. -жкІ,
-жкоў, м. (да 1, 2 i 3 знач.)-1| прым. ланцужны,
-ая, -ае (да 1 знач). Л. сабака.
ЛАНЦУГОВЫ, -ая, -ае. 1. 3 ланцугамі, на
ланцугах; які дзейнічае з дапамогай ланцугоў
(у 1 знач.)- Ланйуговая перадача. 2. Які ідзе
адзін за другім падобна звёнам ланцуга. Ланцуговая рэакцыя.
ЛАНЦдТ, -a, М -цэце, мн. -ы, -аў, м. Востры з двух бакоў хірургічны нож невялікіх
памераў. || прым. лашдэтны, -ая, -ае.
ЛАНЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Жывёліна сямейства аленяў з стройным целам i хуткім бегам.
|| прым. ллнін, -а, -ы / ланевы, -ая, -ае. Ланіна
скура. Ланевы гадавальнік.
ЛАСк:ЦЫ, -аў, адз. лаосец, -сца, м. Група
народаў, якія складаюць асноўнае насельніцтва Лаоса, i часткова — Тайланда. ||
ж. лаоска, -і, ДЛ/лаосцы, мн. -і, -сак. || прым.
лаоагі, -ая, -ае. Лаоская мова.
ЛАПА, -ы, мн. -ы, лап, ж. 1. Ступня або
ўся нага ў жывёл, a таксама (разм.) пра руку
або нагу чалавека. Мядзведжая л. Налажыць
лапу на што-н. (перан.: захапіць што-н., падпарадкаваць свайму ўплыву; разм.). Папасціся
ў лапы каму-н. (перан.: апынуцца ў залежнасці ад каго-н.; разм.). Улапах каго-н. (перан.: быць у поўнай залежнасці). Хадзіць на
мяккіх лапах (перан.: хадзіць цішком; выслужвацца перад кім-н.; разм. неадабр.). Даць у
лапу (перан.: падкупіць каго-н.; разм.). 2. Галіна хвойнага дрэва. Пышныя лапы ялін. 3.
Расгопошчаны i загнуты канец у некаторых
інструмснтах для выдзірання цвікоў, a таксама інструмент з такім канцом (спец.). 4.
Шып на канцы бервяна (спец.)- Рубіць у лапу.
|| памянш. лалжа, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
(да 1, 2 i 3 знач.)- || прым. лаішы, -ая, -ае (да
1, 3 i 4 знач.).
ЛАПАВЎХІ, -ая, -ае (разм.). 1. 3 вялікімі
адталыранымі, абвіслымі вушамі. Лапаеухая
свіння. 2. Някемлівы, малаздольны, абмежа-
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ваны чалавек (лаянк.)- || наз. лжшшухжсць, -і,
ж.
ЛАПАНОСЫ, -ая, -ае (разм.)- 3 шырокім
пляскатым носам. || наз. лшшюсасць, -і, ж.
ЛАПАТА, -ы, ДМ -паце, мн. -ы, -пат, ж.
Прылада для капання зямлі з плоскім шырокім ніжнім канцом. Жалезная л. 0 Грэбці
ірошы лаштай (разм.) — многа атрымліваць
ірошай. || памянш. лапатка, -і, ДМ -тцы, мн.
-і, -так, ж. i ліпітачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
-чак, ж. I прым. лапатны, -ая, -ае.
ЛАПАТАЦЬ, -пачу, -почаш, -іюча; -пачы;
незак. 1. Удараць па якой-н. паверхні, ствараючы аднасгайныя, прыглушаныя гукі. JI. крыламі па вадзе. Дождж лапоча па страсе. 2. Хутка, нязвязна гаварыць (разм.). Дзяўчынка лапатала на сваёй дзіцянай мове. 3. Гаварыць
многа, бесперастанку аб чым-н. пустым, нязначным (разм.)- Яна цэлы дзень бегала па вёсцы i лапатала. || зак. пралжшггаць, -пачу,
-почаш, -поча; -пачы. || наз. лаштшне, -я, н.
i лопат, -у, М -паце, м.
ЛАПАТКА1, -і, ДЛ/-тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
гл. лапата. 2. Toe, што i лопасць. Лапаткі
турбіны. 3. Плоскі няспелы стручок гароху ці
іншай бабовай расліны. Лапаткі гароху. ||
прым. лапатачны, -ая, -ае.
ЛАПАТКА2, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Плоская шьфокая косць трохвугольнай формы ў верхняй частцы спіны. Палажыць на лапаткі (у барацьбе, таксама перан.: наогул перамагчы). 0 Ва ўсе лапатр (бегчы) (разм.) —
вельмі хугка. || прым. лапатачны, -ая, -ае.
ЛАПАТНШ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). 1.
Той, хто пляце i прадае лапці (усг.)- 2. Той,
хто ходзіць у лапцях (пра беднага селяніна;
уст.). 3. Пра неадукаванага, адсталага чалавека (звычайна як лаянкавае слова; пагард.)Вахлак, л. няшнасны.
ЛАПАТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Пірог з прэснага цеста, які на лапаце садзяць
у печ.
ЛАПАТЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Той,
хго бесперастанку гаворыць^ лапоча; балбаіун. 1 ж. лалатуха, -і, ДМ -тусе, мн. -і, -тух.
ЛАПАіЦЦЬ, -пачу, -паціш, -паціць; -пачаны; незак., што (разм.). Перамешваць, перасыпаць лапатай. Л. збожжа.
ЛАПАЦЬ1, -пця, мн. -пці, -пцей, м. 1.
Плецены абутак з лыка бяросты ці вяровак.
Лазовыя лапці. 2. перан. Пра адсталага, некультурнага чалавека. 0 Абуць у лапці (разм.
жарт.) — абдурыць, ашукаць i пасмяяцца з
каго-н. I памянш. лашцк, -а, мн. -і, -аў, м. (да
1 знач.)- 1 прым. лалцевы, -ая, -ае.
ЛАПАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што
i без dan. (разм.)- Хапаць, мацаць рукамі. He
лапай, не купіш (прыказка). || аднакр. лапнуць,
-ну, -неш, -не; -ні. || наз. лашшне, -я, н.
ЛАШДЛРНЫ, -ая, -ае (кніжн.)- Сціслы,
але вьфазны, зразумелы. Л. стыль. || наз. лашддрнасць, -і, ж.
ЛАПІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.)- 1. Частка
паверхні зямлі. 3-пад снегу віднеліся лапікі
чорнай зямлі. 2. Toe, што i латка. Рукавы кажушка былі ўсе ў лапіках.
ЛАГПНА, -ы, мн. -ы, -пін, ж. 1. Месца,
якое вылучаецца чым-н. на агульным фоне.
Лапіны сенажаці. 2. Невялікі кавалак зямлі
(разм.)- Мець лапіну зямлі. 3. Пляма другога
колеру на поўсці жывёлы, на пер'і птушак.
ЛАПІЦЬ, лаплю, лапіш, лапіць; лаплены;
незак., што (разм.). Зашываць дзіркі, ставіць
латкі на чым-н. Л. бялізну.
ЛАПНЫ гл. лапа.
ЛАПСАРДАК, -а, мн. -і, -аў, м. Даўнейшы
доўгі сурдут у польскіх i галіцыйскіх яўрэяў.
ЛАПТА, -ы, ДМ -пце, ж. 1. Народная
гульня ў мяч. 2. Драўляная лапатка, якой

б'юць па мячу ў гэтай гульні. || прым. лаптовы, -ая, -ае.
ЛАПЎШШК, -у, м., зб. Зараснік лопуху.
ЛАПУПШЬІ, -ая, -ое. Шыракалісты, падобны на лісце лопуху. Лапушныя кусцікі лотаці.
ЛАПУШЬІСТЫ, -ая, -ае. Toe, пгго i лапушны.
ЛАПУШЬШДА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шыцца; незак. (разм.). Пышна разрастацца. Лапушыцца бульба.
ЛАПЦІОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Toe, іігго i лапатнік (у 2 i 3 знач.)-1| прым. лапцюжны, -ая. -ас.
ЛАПЦЯВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Нязграбны,
нехлямяжы, пазбаўлены прывабнасці.
ЛАПЧАСТЫ, -ая, -ае. Падобны па форме
на лапы. Лапчастае лісце.
ЛАПЧАТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае лапы з перапонкамі. Лапчатыя птушкі. 2. Тэхнічныя
інструменты, у якіх часткі маюць выгляд
лапы (спец.). Л. культыватар.
ЛАРНЁТ, -a, М -неце, мн. -ы, -аў, м. Складныя акуляры ў аправе з ручкай. || прым. лжрветны, -ая, -ае. Л. шнурок.
JIAPÓK, -рка, мн. -рю, -ркоў, м. Гандлёвая
палатка. || прым. лжрочны, -ая, -ае.
JIAPÓ4HIK, -а, мн. -і, ;аў, м. (разм.). Прадавец у ларку. | ж. ларочшцд, -ы, мн. -ы,
-ніц. || прым. ларочшцкі, -ая, -ае.
ЛАРЫНГАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел медыцьшы, які вывучае захворванні гартані, ix лячэнне i прафілактыку. || прым. лжрынгалагічны, -ая, -ае.
ЛАРЫШІТ, -у, М -пце, м. Запаленне
слізістай абалонкі гартані. || прым. дарыштгны,
-ая, -ае.
ЛАРЫНГОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач,
спецыяліст па захворваннях гартані.
ЛАСАВАЦЦА, -суюся, -суешся, -суецца;
-суйся; незак., чым i без dan.t Есці што-н. смачнае. Л. мёдам. || зак. падал«»я^і^і -суюся,
-суешся, -суецца; -суйся.
ЛАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; незак., каго. Карміць чым-н. смачным, частаваць ласункамі. Л. цукеркамі. || зак. палтсаваць, -сую, -суеш, -суе; -суй; -саваны.
ЛАСАСЁВЫ гл. ласось.
JIACACtHA, -ы, ж. Мяса ласося як ежа. ||
прым. ласжс^ошы, -ая, -ае.
ЛАСАСЦЬ гл. ласы.
ЛАСЁВЫ гл. лось.
JIACtHA, -ы, ж. 1. Вырабленая скура лася.
2. Мяса лася як ежа. Вяленая л. 3. мн. ласіны,
-cm. Шчыльна аблягаючыя пгганы з ласінай
скуры як частка параднай формы некаторых
палкоў старой рускай арміі. Кірасіры ў ласінах.
ЛАСІНАВЫ, -ая, -ае. Зроблены з ласіны (у
1 знач.). Ласінавая куртка.
ЛАСІНЫ гл. лось.
JIACtXA, -i, ДМ -ace, мн. -i, -сіх, ж. Самка
лася.
ЛАСІЦА, -ы, мн. -ы, -сіц, ж. Toe, што i
ласка2.
ЛАСКА1, -і, ДМ ласцы, ж. 1. Пяшчотнасць, цёплыя адносіны да каго-н. Мацярынская л. 2. Ветлівасць, далікатнае абыходжанне. Калі ласка, заходзьце/ 0 Быць у лжсцы
(разм.) — карыстацца павагай, давер'ем. Выбачайце, калі лжсш! — прабачце, даруйце!
Дзякуй зж лжску — шчыра дзякую. Зржбіць
ласку — аказаць паслугу. Увайсці (убіцца) у
ласку (разм.) — набыць чыю-н. прыхільнасць.
ЛАСКА2, -і, ДА/ласцы, мн. -і, -сак, ж. Невялікая драпежная
жывёліна
сямейства
куніцавых, а таксама яе футра.
ЛАСКАВЫ, -ая, -ае. Поўны ласкі1, пяшчотны. Ласкавае дзіця. Л. позірк. Л. вецер || наз.
ласкавасць, -і, ж.

ЛАП—ЛАТ
ЛАСКАВЫ, -ая, -ае (разм.). Міласцівы, які
праяўляе прьосільнасць, добразьгчлівасць да
ніжэйшага. Ласкавыя адносіны. 0 На ласжавым
хлебе (разм. жарт.) — на пажыццёвай пенсіі
або на чыім.-н. утрыманні. || наз. ласкшсць,
-і, ж.
ЛАСКАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны ласкі1,
пяшчотны, ветлівы. Ласкалышя ўсмешка. 2. У
граматыцы: які ўносіць сваёй формай адценне ласкі ў значэнне слова (напр. вавёрачка,
дурненькі).
JIACÓ, нескл., н. У конных пастухоў: аркан
з рухомай пятлёй на канцы для лоўлі жывёл.
Накінь л. на шыю.
ЛАСОСЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Буйная марская
рыба з мяккім мясам ружовага колеру. || прым.
ласасёвы, -ая, -ае. Ласасёвая ікра. Ласасёвая
пуціна. Сямейства ласасёвых (наз.)ЛАСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1. Відазмененая пакарочаная канечнасць некаторых
водных жывёл, птушах (цюленяў, пінгвінаў i
пад.), палыхы якой злучаны перапонкай. 2.
пераважна мн. Прыстасаванне для плавання ў
выглядзе шырокіх лап з перапонкамі, што надзяваюць на ногі. || прым. ластавы, -ая, -ае.
ЛАСТАНОПЯ, -ix, адз. ластаногае, -ага, н.
Атрад марскіх млекакормячых (маржы, цюлені) з канечнасцямі ў выглядзе ластаў.
ЛАСГАЎКА, -і, ДМ -таўцы, мн. -і, -тавак,
ж. Пералётная птушка атрада вераб'іных з
вузкімі вострымі крыламі. Берагавая л. Белагрудая л. Першая л. (тахсма перан.: пра першыя прыкметы з'яўлення чаго-н.). 2.
Пмнастычная фігура, пры якой пастава цела
нагадвае птушку ў палёце. || прым. ласгаўчын,
-а (да 1 знач.)- Ластаўчына гняздо.
ЛАСЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Той, хто любіць
паласавацца. || ж. ласуха, -і, ДМ -cyce, мн. -і,
-сух.
ЛАСЎНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. Пра
што-н. вельмі смачнае, салодкае (звычайна
пра кацдьггарскія вырабы). Пачаставаць дзяцей ласункамі.
ЛАСЦІК, -у, м. 1. Баваўняная тканіна,
якая ўжываецца звычайна на падкладку. 2.
Гумка для сцірання напісанага алоўхам. ||
прым. лісіджты, -ая, -ае. Ласцікавая падкладка.
ЛАСЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі смачны. Л. кусок. 2. на што i да чаго. Які мае асаблівую
цягу да чаго-н.; прагны. Л. да смятаны. Паглядаць ласа (прысл.). Л. як кот на каўбасы
(прымаўка). Л. на чужыя прыпасы (прымаўка).
1 наз. ласісць, -і, ж. (да 2 знач.).
ЛАСЯНЙ / ЛАСЯНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. Дзіцяня лася.
ЛАСЙТШК, -а, мн. -і, -аў, м 1. Памяшканне для ласёў. 2. Паляўнічы на лася.
ЛАСЙЦША, -ы, ж. Мяса лася як ежа. Раз
у жыцці даеялося пакаштаваць ласяціны.
ЛАТА1, -ы, ДЛ/лаце, мн. -ы, лат, ж. Кавалак тканіны, скуры, якім залатана дзірка на
адзенні, абутку i пад. 1 памянш. латачка, -і,
ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. \\ прым. латны, -ая,
-ае.
ЛАТА2, -ы, ДМ лаце, мн. -ы, лат, ж, Абчасаная жэрдка, якая кладзецца ўпоперак крокваў пры крыцці сірахі. Палажыць латы. \
прым. датны, -ая, -ае. Латныя цвікі.
ЛАТАК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Адкрыты жолаб для сцёку вады. 2. Паўкруглае або прамавугольнае прыстасаванне ў выглядзе невялікага жолаба ў мльшедля ссьшання мукі.
Млынавы л. || прым. латажовы, -ая, -ае.
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ЛАЎКА , -і, ДЛ/лаўцы, мн. -і, лавак, ж. 1.
ЛАЦВЁЙ, прысл. (разм.)- Лепей, зручней.
Прыстасаванне для сядзення на некалькі ча- Л. табе ўхмыляцца, калі ўсе дапамагаюць.
лавек у выглядзе дошкі на ножках. 2. НеЛАЦША... Першая частка складаных слоў
вялікая лава ў памяшканні. Ляжаць nad лаў- са знач. лацінскі, напр. лацінаамерыканскі.
кай. 3. Прыстасаванне ў вагоне для сядзення
ЛАЦШААМЕРЫКАНЦЬІ, -аў, адз. -канец,
ЛАТАНЫ, -ая, -ае. 3 латкамі, рапараваны, або ляжання пасажыраў. На ніжняй лаўцы. 4. -канца, м. Насельнііггва Лацінскай Амерьпсі. |
лаплены. Л. армяк. Хоць у латаным, абы не ў Школьная парта (разм.). Сядзець на апошняй ж.
лацінаамерыкжнжж, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
хватаным (прыказка).
лаўцы. || памянш. лавачкж, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -нак. || прым. лафяаамерыжшісжі, -ая, -ае.
ЛАТАРЗЯ, -І, МН. -І, -рэй, ж. Розыгрыш -чах, ж. (да 1 знач.). || прым. лшчны, -ая, Лацінаамерыканскія краіны. Л. варыянт іспанрэчаў i грашовых сум па білетах. Грашова-рэ- -ае.
навая л. J прым. латарэйны, -ая, -ае. Л. білет. ЛАЎКА2, -і, ДМ лаўцы, мн. -і, лавак, ж. скай мовы.
ЛАЦІНІЦА, -ы, ж. Toe, што i лацінка.
ЛАТАТЬІ: даць (задаць) лататы (разм.) — (разм.). Невялікі гацдлёвы магазін. Схадзіць у
ЛАЦІНКА, -і, ДМ -нцы, ж. Ладінскі алфауцячы, кінуцца наўцёкі.
лаўку. Ц прым. лавачны, -ая, -ае.
віт.
ЛАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
ЛАЎКАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.).
-ая, -ае. 1. Які мае адносіны
што. Зашываць дзіркі, ставячы латкі. Л. ка- Пранырлівы чалавек, які ўмее выгадна ўлад- да ЛАЦІНСКІ,
геаграфіі i культуры старажытнага Рыма.
шулю.\\ зак. залатаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. || коўваць свае асабістыя справы; спрытнюга. ||
Лацінская прыказка. Л. шрыфт. 2. Toe, што i
наз. лжтанне. -я, н.
каталіцкі (уст.). Лацінская вера.
ж. лаўкжчкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
ЛАТАШЫЦЬ, -ташу, -тошыш, -тошыць;
1
ЛАЦІЦЬ, лачу, ладіш, лаціць; лачаны; неЛАЎНЫ гл. лава .
-тошаны; незак. (разм.). 1. што. Ірваць без
2
ЛАЎР, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а. Паўднё- зак., што. Насцілаць латы на кроквьі. Л.
разбору, псуючы i спусташаючы. Л. гарох. Л.
хату.
||
зак.
налдціць,
-лачу,
-лаціш, -лаціць;
вае
вечназялёнае
дрэва,
пахучае
лісце
якога
яблыкі. 2. што. Знішчаць безразважна. Л. лес.
-лачаны / палаціць, -лачу, -лаціш, -лаціць;
3. перан., каго-што. Біць, лупцаваць. Дзед па- ўжываецца як прыправа. 2. -у. Драўніна гэтай
чаў л. хлопцаў кульбай. Л. посуд. || зак. зла- расліны. 3. мн. Вянок з лісця гэтага дрэва як -лачаны. || наз. лжчанне, -я, н.
ЛАЦКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Адварот на
сімвал перамогі, узнагароды. Чужыя лаўры не
ташыць, -ташу, -тошыш, -тошыць; -тошаны.
ЛАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. Toe, даюць яму спакою (перан.: аб зайздрасці да грудной частцы паліто, пінжака. || прым.
чыйго-н. поспеху). Пажынаць лаўры (перан.: лацшшны, -ая, -ае.
што i лата1. Паставіць латку.
ЛАШАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Помесь жарабка
ЛАТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Сярэдневяковы атрымліваць прызнанне сваіх дасягненняў).
Спачыць на лаўрах (перан.: задаволіцца дася- i асліцы. || прым. лашаковы, -ая, -ае.
воін у латах.
ЛАіПЧЫЦЦА, -шчуся, -шчьшіся, -шчьшJIATÓ, нескл., н. Гульня на асобых картах з гнутым). || прым. лаўровы, -ая, -ае. Л. пах. Сяца; незак., da каго i без dan. 3 ласкаю гарнуцнумарамі або малюнкамі, якія закрываюцца мейства лаўровых (наз.). Л. вянок.
ЛАЎРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Назва вялікіх ца да каго-н.; старацца ласкай выклікаць лафішкамі. Гуляць у л.
JIATÓK, -тка, мн. -тю, -ткоў, м. 1. Ад- праваслаўных мужчынскіх манастыроў. Кіева- ску ў адказ. Л. da маці. || зак. прылжшчыццж»
-лашчуся, -лашчышся, -лашчыцца. || наз.
Пянэрская л.
крыты прылавак для гандлю на вуліцы. 2. АдЛАЎРАВІШНЯ, -і, мн. -і, -шань / -шняў, лашчанне, -я, н.
крыты жолаб для ссыпання мукі. Млынавы л.
ЛАШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць; не|| прым. латковы, -ая, -ае i латочны, -ая, -ае. ж. Паўднёвая вечназялёная расліна, з лісця
Праяўляць пяшчотнасць, люякой аірымліваюць лекавыя рэчывы. || прым. зак., каго-што.
Латковы гандаяь. Латочны спуск.
1
ЛАТОЧНК, -а, мн. -і, -аў, м. Прадавец з лАўржвішнёвы, -ая, -ае. Лаўравішнёвыя кроплі. боў, ласку . Л. дзіця. Сонца лашчыць твар (пеЛАЎРЭАТ, -а, М -рэаце, мн. -ы, -аў, м. ран.)- J наз. лапрйшне, -я, н.
латка (у 1 знач.). || ж. латочніца, -ы, мн. -ы,
ЛАЯЛЬНЫ, -ая, -ае. Які фармальна трыЗванне, якое прысуджаецца за выдатныя за-ніц.
ЛАТОЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. Нізкае, слугі ў галіне навукі, мастаіггва i пад., a так- мае сябе ў рамках законнасці, прытрымлівачаста забалочанае месца. Авечкі спусціліся ў сама асоба, якая мае такое званне. Л. конку- ецца добразычліва-нейтральных адносін да
рсу піяністаў. || ж. лжўрэаткж, -і, ДМ -тцы, мн. каго-, чаго-н. Л. чалавек. Лаяльныя адносіны. \
латоныну.
ЛАТРУГА, -і, ДМ -у, Г -ам, м.; ДМ -рузе, -і, -так. || прым. лжўрэацкі, -ая, -ае. Л. медаль. наз. лаяльнасць, -і, ж.
ЛАЯНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
ЛАЎСАН, -у, м. Род сінтэтычнага валакна,
Т -ай (-аю), ж., мн. -i, -руг (разм.). 1. Гультай, цялыіук, абібок. 2. П'яніца, алкаголік.
a таксама тканіна з гэтага валакна. || прым. лж- Грубыя абразлівыя словы, выразы. Зняважлівая л. 2. Сварка. Пражыць век без лаЛАТЎК, -у, м. Травяністая расліна, некато- ўсжнавы, -ая, -ае.
рыя віды якой ужываюцца ў ежу (салат), выЛАФА, -Ы, Ж., у знач. вык., каму (разм). янкі. || прым. лаянкавы, -ая, -ае. Лаянкавыя
словы.
карыстоўваюцца ў медыцыне i інш. Салатны Добра, выгода. Яму цяпер л.
ЛАЯЦЦА, лаюся, лаешся, лаецца; лайся;
л. || прым. латукавы, -ая, -ае. Латукавае лісце. ЛАФЁТ, -a, М -феце, мн. -ы, -аў, м. СтаЛАТЎНЬ, -і, ж. Сплаў медзі з цынкам, во- нок артылерыйскай гарматы. || прым. незак. 1. Гаварыць грубыя, абразлівыя словы.
2. з кім i без dan. Сварыцца, зневажаць адзін
лавам. Ліставая л. \\ прым. латуневы, -ая, -ае. лафетны, -ая, -ае.
аднаго грубымі, абразлівымі словамі. || зак.
ЛАТЫ, лат i -аў. У старажытнасці: меЛАФІТ, -у, М -фше, м. Гатунак чырвонага пдлаяцця, -лаюся, -лаешся, -лаецца; -лайся. ||
талічныя даспехі, браня, якія засцерагалі ад вінаіраднага віна. || прым. ліфітны, -ая, -ае.
халоднай, a ў сярэднія вякі i ад агнястрэльнай
ЛАХАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЛАЯЦЬ, лаю, лаеш, лае; лай; лаяны; незброі. || прым. латны, -ая, -ае.
(спец.). Поласць ныркі, яхая служыць для
ЛАТЫНІЗАВАЦЦА, -зуюся, -зуешся, -зу- збірання мачы i злучаецца непасрэдна з мача- зак., каго-што. Называць ірубымі, зневажальнымі словамі, ганьбіць. Л. адна adny. ||
ецца; -зуйся; зак. i незак. (кніжн.). Засвоіць точнікам. || прым. лахшачны, -ая, -ае.
зак. вылаяць, -лаю, -лаеш, -лае; -лай; -лаяны
(-войвадь) лацінскую мову i культуру. || наз.
ЛАХІ:
лахі
пад
шхі
(разм.)
—
сабраўшы
/ аблаяць, -лаю, -лаеш, -лае; -лай; -лаяны. А.
латынізацыя, -і, ж.
свае пажыткі, выбірацца куды-н.
у газеце (адмоўна выказацца пра каго-,
ЛАТЫНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
ЛАХМАНЬІ,
-оў,
адз.
лахман,
-а,
м.
што-н.).
-заваны; зак. i незак. (кніжн.). 1. каго-што.
ЛГАННЕ, ЛГАЦЬ гл. ілгаць.
Увесці (уводзіць) лацінскую мову i культуру. (разм.)- Старое, паношанае або падранае
адзенне;
рыззё,
анучы.
Скінь
ты
гэтыя
л.
ЛГУН, ЛГЎННЯ гл. ілгун.
2. што. Замяніць (-няць) які-н. алфавіт
ЛАХМАТЫ,
-ая,
-ае.
1.
Які
мае
доўгую,
гуЛЕАПАРД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Буйлацінскім. | наз. латынізацыя, -і, ж.
стую
поўсць.
Л
сабака.
Лахматая
шапка.
2.
3
ны драпежнік сямейства кашэчых з гшямістай
ЛАТЫНІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Словы ці
доўгімі
i
густымі
ўскудлачанымі
валасамі.
Л.
шэрсцю. | прым. леапжрдавы, -ая, -ае.
моўны зварот, якія запазычаны з лацінскай
чалавек размахваў рукамі. || наз. лахмжтасць,
ЛЁБЕДЗЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Вялікая вадамовы.
плаўная птушка з доўгай выгнутай шыяй.
ЛАТЫНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. -і, ж.
ЛАХМАіЦЦЦА, -мачуся, -мацішся, -маЧорны л. Л. ляціць к снегу, a гусь — к дажджу
Спецыяліст па лацінскай мове, філалогіі.
ЛАТЬІНЬ, -і, ж. Лацінская мова. O Вуль- ціцііа; незак. (разм.). Станавіцца лахматым. || (прыказка). || прым. лебядзшы, -ая, -ае. Л. пух.
гарнжя латынь — народная латынь, лацінскае зак. узлжхмжцішйі, -мачуся, -мадішся, -ма- Лебядзіная песня (перан.: апошняе праяўленне
прастамоўе, у адрозненне ад літаратурнай ціцца / разлахмжціцца, -мачуся, -мацішся, таленту).
ЛЕБВДЗЯНЙ / ЛЕБЕЦЗЯНЁ, -няці, мн.
-маціцца.
класічнай латыні.
ЛАХМАіЦЦЬ, -мачу, -маціш, -маціць; -няты, -нят, н. Птушаня лебедзя.
ЛАТЫФУНДЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў,
ЛЕБЯДА,
-мачаны; незак., каго-што (разм.). Рабіць лам. Уладальнік латыфундыі.
f -ы, ДМ -дзе, ж. Пустазелле. Ц
ЛАТЫФЎНДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. Буй- хматым (у 2 знач.). Л. валасы. || зак. узла- прым. лебядовы, -ая, -ае. Сямейства лебяік>хмаціць, -мачу, -мадіш, -маціць; -мачаны / вых (наз.)ное прыватнае зямельнае ўладанне.
ЛЕВА: лева руля! лева на борт! — камацды
ЛАТЫІПЬк, -оў, адз. латыш, -а, м. Народ, разлахмаціць, -мачу, -маціш, -маціць; -мана караблі, лодцы: паварот налева.
які складае асноўнае насельніцтва Латвіі. || ж. чаны.
лжтышкж, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак. || прым.
ЛЕВА... Першая частка складаных слоў у
ЛАХМОЦЦЕ» -я, н., зб. Старое зношанае
лжтышсжі, -ая, -ае.
знач. левы, напр. левабаковы, левабярэжны.
або падранае адзенне.
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ЛЕГКАВЬІ, -ая, -óe. Прызначаны для пеЛЕВАБЯРЗЖЖА, -a, н. Зямельная прастора, што знаходзіцца на левым беразе, пры- равозкі людзей, ручнога багажу. Л. аўталягае да левага берага. Л. Нёмана.
мабіль.
ЛЕГКАДЎМНЫ, -ая, -ае. Які дзейнічае без
ЛЕВАБЯРдЖНЫ, -ая, -ае. Размешчаны
на левым беразе. Левабярэжная раўніна Пры- дастатковага разважання; несур'ёзны. Л. ўчыпяці.
нак. Легкадумнае рашэнне. || наз. легшдум- дзяныя пальцы. 5. перан. Пагардліва халодны.
Л. позірк.
ЛЕВАФЛАНГОВЫ, -ая, -ае. Які зна- насць, -і, ж.
ЛЕДНІКОВЫ гл. ляднік.
ЛЕГКАКРЬІЛЫ, -ая, -ае. Хуткі ў палётах,
ходзіцца на левым флангу. Л. ўчастак фронЛЕДЭРЬІН, -у, м. Баваўняная тканіна з
у рухах; з лёгкімі крыламі. Легкакрылая найка.
ту.
лакавым пакрыццём, якая імітуе скуру. ||
ЛЕВІЯФАН, -а, мн. -ы, -аў, м (кніжн.). Легкакрылая радасць (перан).
Пра каго-, што-н., хто (што) здзіўляе сваёй
ЛЕГКАШіАЎЮ, -ая, -ае (спец.). Які пла- прым. ледэрынші, -ая, -ае. Ледэрынавыя вовелічынёй, сілай [паводле імя біблейскага віцца пры параўнальна невысокай тэмпера- кладкі.
ЛЕЖАБОК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Чалатуры. Л. метал. | наз. легкжплаўжжсць, -і, ж.
марскога страшыдлы ці лятаючага дракона].
ЛЁВЫ, -ая, -ае. 1. Размешчаны з таго боку
ЛЕГКАТРАЎНЫ, -ая, -ае (спец.). Які лёгка вск, які любіць доўга спаць, гультай.
ЛЁЖАНЬ, лежня, мн. лежні, лежняў, м.
цела, дзе знаходзіцца сэрца, a таксама наогул засвойваецца органамі сірававання. Легкаразмешчаны з гэтага боку. Левая рука. Л. бе- траўныя прадукты. || наз. легкжтржўнасць, -і, (разм.). Абібок, гультай, лодар.
ЛЁЖБІШЧА, -а, мн. -ы, -бішч i -аў, н.
раг. 2. Палітычна радыкальны ці больш рады- ж.
кальны, чым іншыя. Газеты левога напрамку.
ЛЁГЧЫ^ лягу, ляжаш, ляжа; ляжам, Месца на сушы, дзе ляжаць стайкамі некато3. Пра пабочны або незаконны заробак. Левы ляжаце, лягуць; лёг, лягла i легла, лягло i рыя марскія жывёлы. Л. марскіх коцікаў. ||
рэйс. Левыя грошы.
легла; ляж; зак. 1. Прыняць ляжачае станові- прым. лежбішчны, -ая, -ае.
ЛЁЖМА: лежма ЛЯЖАЦЬ (разм.) — доўга
ЛЕГАЛІЗАВАЦЦА, -зуюся, -зусшся, -зуец- шча. Л. на спіну. Л. касцьмі (загінуць). 2. Разца; -зуйся; зак. i незак. (кніжн.)- Перайсці мясціцца спаць. Л. на сене. 3. перан. Загінуць, ляжаць, не ўстаючы.
ЛЁЖНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. гл. ляжаць. 2.
(пераходзіць) на легальнае становішча. || наз. пасці ў баі. 4. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Распаўсюдзіцца па паверхні, пакрыць сабою што-н. Тос, што i лежбішча.
легалізацьш, -і, ж.
Снег лёг белай коўдрай. 5. (1 i 2 ас. не ўжыв.), ЛЁЖЫВА, -а, мн. -ы, -аў, н. След ляжаўЛЕГАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; зак. i незак., каго-што. Перавесці перан., на каго-што. Стаць чыім-н. абавязкам. шага звера на1 траве. Зайцава л.
(-водзіць) на легальнае становішча. || наз. ле- Адказнасць ляжа на прысутных. На яго плечы ЛЕЗГІНКА , -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
лягла гаспадарка. б. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра- Народны танец лезгінаў, a таксама музыка да
галізацыя, -і, ж.
ЛЕГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Дазволены законам. легчы, распасцерціся, працягнуцца. Рэйкі гэтага танца. 2
ЛЕЗГІНКА гл. лезгіны.
Легальнае становішча. || наз. легальнасць, -і, ляглі доўгімі лініямі. 7. Пра самалёты, судны:
ЛЕЗІІНЫ, -аў, адз. -пн, -а, м. Народ, які
прыняць якое-н. становішча, узяць які-н. наж.
ЛЕГАТ, -а, М -гаце, мн. -ы, -аў, м. 1. У прамак. Л. на зваротны курс. Л. на дрэйф. \\ складае частку насельніцтва Дагестана. || ж.
старажытным Рыме: пасол, a таксама на- незак. лажыцца, лажуся, лажышся, лажыцца; лезпнж*, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нах. || прым.
меснік імператара ў правінцыі. 2. У ка- лажымся, лажыцеся, лажацца (да 1, 2, 4 i 6 лезпнскі, -ая, -ае.
ЛЁЗЦІ, лезу, лезеш, лезе; лезь; незак. 1.
таліцкай царкве: дыпламатычны прадстаўнік знач.).
Карабкацца, узбірацца, падымацца куды-н. Л.
ЛЕДА... (гл. лёдд...)- Першая частка склаРымскага Палы. Папскі л. || прым. легацкі,
даных слоў; ужыв. замест <яёда..>, калі на гару. Л. на дрэва. 2. Пранікаць, уваходзіць
-ая, -ае (разм.).
ЛЕГЁНДА1, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, легенд / націск у другой частцы слова падае на першы куды-н. тайком, крадучыся. Л. ў чужы сад. 3.
-аў, ж. 1. Паэтычнае паданне аб якой-н. склад, напр. ледакол, ледарэз, ледаспуск, ле- Забірашха рукой унутр чаго-н. Л ў кішэню. 4.
Настойліва ўмешвацца ў чужыя справы, жыцгістарычнай падзеі. Сярэдневяковыя легенды. 2.дасховішча.
ЛВДАКОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Магутнае цё i пад. (разм.). Л. не ў сваю справу. 5. ( 7 / 2
Вымысел пра што-н. неверагоднае. Расказас. не ўжыв.у звычайна з адмоўем). Уваваць легенды аб ным-н. 3. Выдуманыя звесткі судна, прыстасаванае для плавання i праклад- ходзіць, змяшчацца,
быць якраз (пра абутак,
пра разведчыка, які выконвае сакрэтнае за- вання дарогі іншым суднам у ільдах. Атамны адзенне). Туфлі не лезуць на нагу. б. Насоўвадл. || прым. ледажолыш, -ая, -ае.
данне.
ЛЕДАР^З, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Судна, ца, налазіць, спаўзаць. Шапка лезе на вочы. 7.
ЛЕГЁНДА2, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, легенд /
Надаедліва прыставаць, звяртацца з чым-н.
-аў, ж. (спец.). Сукупнасць умоўных знакаў i прызначанае для плавання ў бітых ільдах; ле- да каго-н. (разм.). He лезь ты з такім глупдакол. 2. Прыстасаванне каля мастоў, плацін, ствам. 8. Увязвадца ў што-н. непрыемнае. Л.
тлумачэнняў да карты, схемы, плана i пад.
ЛЕГЕНДАРНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца аб якое разбіваецца лёд у час крыгаходу. || ў бойку. 9. Прыставаць назойліва. Чаго ты да
легендай1. Легендарная аповесць. 2. перан. прым. ледярэзны, -ая, -ае.
яго лезеш? 10. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Выпадаць
ЛВДАСЁК, -а, мн. -і, -аў, м. Род сякеры, (пра валасы, поўсць). 11. Імкнуцца стаць
Незвычайны, небывалы, авеяны славай (высок.). Л. герой. 3. перан. Ввдуманы, непраўда- кіркі, прызначаны для высякання прыступак кім-н., заняць больш высокую пасаду (разм.).
падобны. Легендарныя чуткі. \\ наз. леге- у лёдзе пры ўзыходжанні на горныя вяршыні. Л. ў начальнікі. 12. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Рас|| прым. леддссчны, -ая, -ае.
ндірнасць, -і, ж.
паўзацца, ірвацца. Сукенка лезе na швах. 0 Аж
ЛЕДАСТАЎ, -таву, м. Замярзанне ракі, во- вочы на лоб лезуць (разм.) — вочы шырока
ЛЕПЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У старажытным Рыме: вялікае вайсковае злучэнне. 2. зера, утварэнне суцэльнага ледзянога по- адкрыліся ад цяжару. Лезці (перціся) ш ражон (разм.) — рабіць што-н. рызыкоўнае, заНазва асобных вайсковых часцей у некаторых крыва. || прым. леддстіўны, -ая, -ае.
ЛЕЦАХОД, -у, М -дзе, м. Рух лёду па ця- гадзя асуджанае на няўдачу. Лезці не ў cue
краінах. 3. перан. Вялікая колькасць, мноства
каго-, чаго-н. O Ордэн пшаровага легіёш — чэнню (у час расгавання i ў час ледаставу на кдрытя (разм.) — умешвацца не ў свае
справы. Лезці сляпіцаю ў вочы (разм.) — нафранцузскі ордэн часоў Напалеона. || прым. рэках). || прым. ледаходны, -ая, -ае.
ЛЕДЗЯНЁЦ, -нца, мн. -нцы, -нцоў, м. зойліва прыставаць.
легіёшш, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
ЛЕГІРАВАНЫ, -ая, -ае (спец.). Пра метал: Празрыстая цукерка з сумесі цукру з фруктоЛЁІ, леяў, адз. лея, -і, ж. Нашыўкі з моцтакі, у склад якога ўведзены іншыя металы вым сокам. Смактаць ледзянцы. || прым. ледзя- най тканіны ці скуры на кавалерыйскіх штадля пэўных уласцівасцей. Легіраваная сталь. нцовы, -ая, -ае.
нах у тых месцах, якія пры яздзе труцца аб
ЛЕПЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Воін, салдат
ЛЕЦЗЯНЁЦЬ, -ею, -ссш, -ее; незак. 1. (/ i сядло.
легіёна (у 1 i 2 знач.). || прым. легіянерскі, -ая, 2 ас. не ўжыв.). Пакрывацца лёдам. Вада леЛЕЙ гл. лся2.
-ае.
дзянее. 2. Станавіцца халодным як лёд, мерЛЕЙБ-... Першая частка складаных слоў,
ЛЕГКА... Першая частка складаных слоў у знуць. Пальцы ледзянеюць. Сэрца ледзянее (пе- якая абазначае: які знаходзіцца пры манарху,
знач. лёгкі, ужыв. замест «лёгка...», калі ран.)- I зак. зледзянець, -ею, -сеш, -ее i зале- служыць пры двары, напр. лейб-медык, лейбнаціск у другой частцы падае на першы дзанець, -ею, -ееш, -ее.
гвардыя.
ЛЕЦЗЯНІСГЫ, -ая, -ае. Які ператварыўся
склад, напр. легкавагавы, легкаверны.
ЛЕЙБАРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ЛЕГКАВАЖНЫ, -ая, -ас. 1. Які мае не- ў лёд, падобны на лёд. Ледзяністая маса. \\ Член «Рабочай партыі Вялікабрытаніі», a таквялікую ці недастатковую вагу. Л. груз. 2. пе- наз. ледзяшстасць, -і, ж.
сама ў некаторых іншых краінах «рабочых
ран. Легкадумны, несур'ёзны, павярхоўны. Л.
ЛЕДЗЯНІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -н'іць; не- партый», яхія праводзяць палітыку рзформ. ||
выпад. || наз. легкдважнасць, -і, ж.
зак., каго-што. Замарожваць, пранізваць хо- ж. лейбарыспш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. 1
ЛЕГКАВЁРНЫ, -ая, -ае. Які ўсяму ве- ладам. Мароз ледзяніць цела. Страх ледзяніць прым. лейбарысцкі, -ая, -ае.
рыць, залішне даверлівы. Л. чалавек. | наз. ле- сэрца (перан.)- || зак. зледзлпць, -н'іць.
ЛЁЙКА1, -і, ДМ лейцы, мн. -і, леек, ж. 1.
гжавер'е, -я, н. i лепсавершсць, -і, ж.
ЛВДЗЯНЬІ, -ая, -óe. 1. гл. лёд. 2. Пакрыты
Прыстасаванне ў выглядзе конуса з вузкай
ЛЕГКАВЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, лёдам. Ледзяная горка. 3. Вельмі халодны. Ле- трубкай для пералівання i філыравання ваддзяная вада. 4. перан. Адубелы ад холаду. Ле- касцей. 2. Пасудзіна для палівання раслін ў
ж. (разм.)- Легкавая аўтамашына.
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ЛЕС, -у, мн. лясы, лясоў, м. 1. Масіў зямлі,
ЛЁКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Вуснае выкладанне вучэбнага прадмета або якой-н. зарослы дрэвамі. Дрымучы л. Чорны л.
тэмы, a таксама запісы гэтага выкладання. (лісцевы; спец.). Чырвоны л. (хваёвы; спец.).
Як у лесе (перан.: нічога не разумець, не
Курс лекцый па гісторыі Беларусі. || прым. леразбірацца). Навука для яго — цёмны л. (пекцыйны, -ая, -ае.
выглядзе вядра з трубкай. || прым. леечны, -ая,
ЛЁМА, -ы, мн. -ы, лем, ж. У матэматыцы: ран.: абсалютна незнаёмае, незразумелае). Ле-ае.
тэарэма, неабходная толькі для доказу іншай сам (прысл.) ішоў, a дроў не бачыў (прыказка).
ЛЁЙКА2, -і, ДЛ/лейцы, мн. -і, леек, ж. Род тэарэмы.
2. зб. Спілаваныя дрэвы як будаўнічы матэвузкаплёначнага фотаапарата.
ЛЕМАНТАР, -а, мн. -ы, -6ў, м. (уст.). Бук- рыял. 3. перан. Як выражэнне мноства. Л.
ЛЕЙКАПЛАСТЫР, -у, м. Тканінная пало- вар. || прым. лемаятарны, -ая, -ае.
рук. || памянш. лясок, -ска, мн. -сю, -скоў, м.
ска з нанесенай на яе змацавальнай кл^йкай
ЛЕМЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі звя- (да 1 знач.). || прым. лясны, -ая, -ое.
масай, якая накладваецца на скуру. || прым. рок, падобны на маллу, з падоўжанымі задЛЕСА... Першая частка складаных слоў са
лейкжшіістырны, -ая, -ае.
німі канечнасцямі. || прым. лемуржвы, -ая, -ае. знач.: 1) які мае адносіны да лесу (у 1 i 2
ЛЕЙКАЦЫТЫ, -аў, адз. -цыт, М -цыце, м. Сямейства лемуравых (наз.).
знач.), да лясной гаспадаркі, лясны, напр. ле(спец.). Састаўная частка крыві — бясколеЛЕНАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху лянівы, з сагадавальнік, лесазнаўства, лесанасенны, лерныя клеткі, якія паглынаюць бактэрыі i вы- адзнакамі ленасці. Л. хлопец. || наз. лемва- сапасадкі, лесаразвядзенне, лесаўпарадкаванне,
працоўваюць антыцелы. || прым. лейжжцытны, тасць, -і, ж.
лесаўчастак, лесаапрацоўчы, лесагандаль, леса-ая -ае i лейкжцытарны, -ая, -ае.
ЛЕНАВАЦЦА, лянуюся, лянуешся, ляну- матэрыял, лесапавал, лесанарыхтоўшчык; 2)
ЛЕЙКОЗ, -у, м. Пухліннае захворванне ецца; лянуйся; незак., з інф. Ляніва рабіць які змяшчае лес (у 1 знач.), які існуе разам з
крывятворнай тканкі. || прым. лейкозны, -ая, што-н., з ленасцю адносіцца да справы. Л. лесам (у 1 знач.), напр. лесалуг, лесапарк, ле-ае.
рана ўставаць. || зак. палешшацця, -лянуюся, састэп, лесатундра, лесакустовы, лесагорны.
ЛЕЙТМАТЬІЎ, -тыву, мн. -тывы, -тываў, -лянуешся, -лянуецца; -лянуйся.
ЛЕСААХОВА, -ы, ж. Дзейнасць чалавека,
м. Асноўны матьіў, які паўтараецца на праЛЕНАСЦЬ, -і, ж. (разм.)- Адсутнасць жа- накіраваная на зберажэнне лесу як прьфодцягу ўсяго музычнага або літаратурнага твора.
нага багацця, на гаспадарчы догляд ляснога
Л. рамана (перан.)- II прым. лейтматыўны, -ая, дання працаваць, схільнасць да гультайства, масіву, на барацьбу са знішчальнікамі лесу.
лодарнічання.
-ае.
ЛЕСААХОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які накіраЛЕНШІЗМ, -у, м. Вучэнне У.ІЛеніна,
ЛЕЙТЭНАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
ваны на ўсебаковую ахову лесу. Лесаахоўная
Афіцэрскае званне або чын у арміі, флоце, якое ўяўляе сабой сістэму філасофскіх, эка- станцыя. 2. Які прызначаны для засцярогі
міліцыі, a таксама асоба, якая носіць гэта намічных, сацыяльна-палітычных поглядаў.
ЛЕНШІЙНА, -ы, ж. Серыя твораў літара- сельскагаспадарчых культур. Лесаахоўная
званне. Малодшы л% (першае афіцэрскае званзона.
туры i мастацгва, прысвечаных У.ІЛеніну.
не). II прым. лейтэнанцкі, -ая, -ае.
ЛЕСАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Чалавек, які
ЛЁНШСЮ, -ая, -ае. Створаны У.ІЛеніЛЕЙЦЫ, -аў, адз. ляйчына, -ы i лейчына,
-ы, ж. Вяроўкі, рамяні для кіравання коньмі ным, уласцівы У.ІЛеніну, які адносіцца да жыве ў лесе, займаецца паляваннем (разм.).
ў запрэжцы. Выпусціць лейцы (таксама перан.: паслядоўнага ажыццяўлення прынцыпаў ле- 2. У міфалогіі: чалавекападобная казачная
істота, якая жыве ў лесе i наводзіць жахі як
аслабіць сілу ўлады над кім-н.). Ляйчына (лей~ нінізму. Л. стыль.
ЛЁНЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.). Драў- нячыстая сіла.
нына) пад хвост папала каму-н. (перан.: аб
ЛЕСАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
неўраўнаважаных, капрызных паводзінах; ляная аснова сядла.
Спецыяліст па лесаводству.
разм). Трымаць лейцы ў руках (таксама пе- ЛЁПЕЙ, прысл. (разм.). Toe, што i легтш.
ЛЁПЕТ, -у, М -пеце, м. Няскладная, невыЛЕСАВОДСТВА, -а, н. Вырошчванне ляран.: мець у сваіх руках уладу, кіраўніцтва). ||
разная мова, уласцівая дзецям. Л. дзіцяці.
соў, a таксама навука аб лясной гаспадарцы. ||
прым. лейцавы, -ая, -ае.
ЛЁПКА, -і, ДМ -пцы, ж. 1. гл. ляпіць. 2. прым. лесаводчы, -ая, -ае.
ЛЕК, -а, мн. -і, -аў, м. Грашовая адзінка
Якасць апрацоўкі, выяўленне аб'ёмнасці
ЛЕСАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Судна або аўАлбаніі.
ЛЁКАР, -а; мн. -ы, -аў, м. (разм.). Toe, што (скулыпуры, малюнка). Цудоўная л. 3. Toe, тамашына для перавозкі лесу. || прым. леi урач. || ж. лекарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. што вылеплена. Сцены вызначаліся прыгожайсшюзяы, -ая, -ае.
лепкай.
ЛЕСАГАДАВАПЬНК, -а, мн. -і, -аў, м.
I прым. лекжрскі, -ая, -ае.
ЛЕПРАЗОРЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м. ЛячэМесца, дзе вырошчваюць саджанцы драўняЛЁКАРЫХА, -і, ДМ -рысе, мн. -і, -рых, ж.
бная ўстанова для хворых на праказу (лепру). ных i кустовых раслін.
(разм). Жонка лекара.
ЛЁІГГА, -ы, ДМ -пце, ж. 1. Дробная маЛЕСАГАНДАЛЬ, -длю, м. Гацдаль лесам,
ЛЁКІ, -аў (разм.)- 1. Лякарства. Л. ad кашлю. 2. Лячэнне. Л. гразямі. || прым. лекявы, нета ў Грэцыі. 2. перан. Пасільны ўклад у лесаматэрыяламі.
якую-н. агульную справу. Унесці сваю лепту.
-ая, -ае. Лекавыя расліны.
ЛЕСАЗАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ЛЕПШ, перан. 1. Выш. ст. да прысл. добра. Завод па першаснай алрацоўцы лясных маЛЕКСЁМА, -ы, мн. -ы, -сем, ж. (спец.).
Слова як сэнсавая адзінка слоўнікавага са- Вуныцца л. за іншых. 2. у знач. вык., каму. Абтэрыялаў. || прым. лесазаводскі, -ая, -ае.
ставу мовы ў сукупнасці яго значэнняў i паляпшэнні стану хворага. Хвораму стала л.
ЛЕСАНАРЫХТОЎЮ, -товак, адз. -а, -і,
3. у знан. часц. Служыць для ўзмацнення про- ДМ -тоўцы, ж. Нарыхтоўка лясных матэрыяформ. | прым. лежсемны, -ая, -ае.
ЛЁКСГСА, -і, ДМ -сіцы, ж. Слоўнікавы са- сьбы, парады i пад. Пойдзем л. дамоў. Л. цяр- лаў. || прым. лесашрыхтоўчы, -ая, -ае.
стаў мовы або дыялекту, твораў якога-н. пець самому, чым бяду зрабіць другому (прыка- ЛЕСАНАСАДЖЗННЕ, -я, н. 1. Штучнае
пісьменніка. Дыялектная л. Л. Якуба Коласа. ||зка). 0 Лешп (і) не трэба (разм.) — ужываец- развядзенне лясоў. 2. мн. -і, -яў. Участак штуца для абазначэння высокай, найвышэйшай чна насаджанага лесу.
прым. лекспны, -ая, -ае.
ЛЕКСІКАГРАФІЯ, -І, Ж. Тэорыя i пра- ступені чаго-н. Лепш сжазаць (у знач. паЛЕСАПАЛАСА, -ы, мн. -лосы / (з ліч. 2, 3,
ктыка ўкладання слоўнікаў. || прым. лексіжа- бочн.) — дакладней, праўдзівей кажучы.
4) -ласы, -лос, ж. Паласа лясных насаджэнЛепш познж, як ніжолі — ужываецца як няў. Ахоўная л.
графотны, -ая, -ае.
ЛЕКСІКАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел мовазнаў- апраўданне пры запозненым выкананні
ЛЕСАПАРК, -у, мн. -і, -аў, м. Прыгарадны
ства, які разглядае i тэарэтычна асэнсоўвае чаго-н.
ЛЁПШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Стана- лес, які выкарыстоўваецца як парк. || прым.
слоўнікавы састаў мовы. || прым. лексіжявіцца лепшым. || зак. палепштць, -аю, -аеш, лесшшркявы, -ая, -ае.
лаітаны, -ая. -ае.
ЛЕСАПІЛКА, -І, ДМ -ЛЦЫ, МН. -І, -лак, ж.
ЛЕКСІКОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецы- -ае; -аны.
Машына для распілоўкі лесу (у 2 знач.).
ЛЁІІШЧЫК, 7а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
яліст у галіне лексікаграфіі; укладальнік
ЛЕСАПІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які займаецца
па лепцы. | ж. лепшчыця, -ы, мн. -ы, -чьш.
слоўнікаў.
ЛЕКСІКОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. СпецыяЛЁПШЫ, -ая, -ае. Найвыш. i выш. ст. да распілоўкай лесу (у 2 знач.)- Л. завод.
ліст у галіне лексікалогіі.
добры. Самае лепшае насенне. Лепшыя людзі ЛЕСАІЙЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень / -льняў,
ЛЕКСІКОН, -а / -у, м. 1. -a. Toe, што i вытворчасці. 0 У лепшым выпадку (разм.) — ж. Невялікі лесапільны завод.
ЛЕСАПРАМЫСЛОВАСЦЬ, -і, ж. Лясная
слоўнік (у 1 знач.; уст.). Нямецкі л. 2. -у. За- пры самых спрыяльных абставінах.
пас слоў i выразаў, лексіка (кніжн.). У яго
ЛЕПЯТАЦЬ, лепячу, ляпечаш, ляпеча; ле- прамысловасць. || прым. лесжпрамысловы, -ая,
бедны л.
пячы; незак., што, пра што i без дал. Гава- -ае.
ЛЕСАПРАМЫСЛОВЕЦ, -лоўца, мн. -лоўЛЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто чытае рыць невыразна, нязвязна (пра мову дзяцей).
лекцыі. 1 прым. лектарскі, -ая, -ае. Лектар- Дзіця ляпеча. \\ зак. пралешггаць, -лепячу, -ля- цы, -лоўцаў, м. Прадпрыемец у галіне лясной
скае майстэрства.
печаш, -ляпеча; -лепячы. || наз. лешгпшне, -я, прамысловасці.
ЛЕСАРАСПРАЦОЎЮ, -цовак, адз. -а, -і,
ЛЕКТОРЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Уста- н.
нова, якая займаецца арганізацыяй публічных
ЛЕПЯТЎН, лепетуна, мн. лепетуны, лепе- ДМ -цоўцы, ж. Высечка i нарьосгоўка лесу (у
лекцый. 2. Памяшканне для чытання пу- туноў, м. (разм.). Той, хто ляпеча. || ж. ле- 2 знач), a таксама месца, дзе вядуцца такія
блічных лекцый.
шггуха, -і, ДМ -тусе, мн. -і, -тух.
работы. || прым. лесараспрацоўчы, -ая, -ае.
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ЛЕСАРЎБ, -a, мн. -ы, -аў, м. Рабочы, які
займаецца валкай лесу. || прым. лесарубскі,
-ая, -ае.
ЛЕСАРЎБНЫ, -ая, -ае. Які прызначаецца,
служыць для валкі лесу. Л. інструмент.
ЛЕСАСЁКА, -і, ДМ -сецы, мн. -і, -сек, ж.
Участак высечанага лесу або прызначаны для
высечкі. || прым. лесасечны, -ая, -ае.
ЛЕСАСШіАЎ, -лаву, м. Сплаў лесу (у 2
знач.). || прым. лесасплаўны, -ая, -ае.
ЛЕСАСтаП, -у, м. Пераходная зона паміж
стэпам i лесам. || прым. лесастэпавы, -ая, -ае.
ЛЕСАТЎНДРА, -ы, ж. Пераходная зона
паміж лесам i тундрай. || прым. лесатувдравы,
-ая, -ае.
ЛЁСВІЦА, -ы, мн. -ы, -віц, ж. Збудаванне
ў выглядзе рада прыступак для пад'ёму i спуску. Пажарная л. Іерархічная л. (перан.)- II памянш. лесвічка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. ||
прым. лесвічны, -ая, -ае.
ЛЁСН, -сак. Лёгкая пераносная або падвесная лесвіда.
ЛЕСНШОЎНА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (разм.).
Дачка лесніка.
ЛЕСНШОЎСЮ, -ая, -ае. Звязаны з
асаблівасцямі прады лесніка, прызначаны для
яго працы. Л. абавязак. || наз. леснікоўства, -а,
н.
ЛЕСНІЧОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -човак,
ж. (разм.). Хата лесніка i яго сям'і.
ЛЕСНІЧЬІХА, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых,
ж. (разм.). Жонка лесніка.
ЛЁТА, -а, М леце, мн. леты, лет, н. 1. Самая цёплая пара года, якая ідзе па вясне.
Людзірады лету, a пчолы цвету (прыказка). 2.
мн. Гады. Колькі лет, колькі зім. 0 3 лета ў
лета — круглы год. || ласк. лецейк* / лецечка,
-а, н. (да 1 знач.). II прым. летні, -ая, -ае (да 1
знач.). Летнія дажджы Летні дзень год
корміць (прыказка).
ЛЁТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; незак.
Знаходзіцца дзе-н. на працягу лета.
ЛЕТАЗЛІЧЗННЕ, -я, н. Сістэма вызначэння часу па гадах ад якой-н. важнай гістарычнай даты.
ЛЁТАМ, прысл. У летні час.
ЛЁТАПІС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Пагадовы
запіс гістарычных падзей сучаснікам; кніга з
такімі запісамі. Л. Аўраамкі. 2. перан. Toe,
што i гісторыя (у 4 знач.). Л. Вялікай Айчыннай вайны. || прым. леташсны, -ая, -ае.
ЛЕТАШСАІШЕ, -я, н. Складанне летапісаў.
ЛЕТАГЙСЕЦ, -пісца, мн. -пісцы, -пісцаў,
м. Складальнік летапісаў.
ЛЕТАРГІЯ, -і, ж. (спец.). Хваравіты стан,
падобны на доўгі сон, калі не адчуваецца дыхання i пульсу. || прым. летаргічны, -ая, -ае. Л.
сон.
ЛЁТАСЬ, прысл. (разм.). У мінулым годзе.
ЛЁТАШНІ, -ая, -ае. Мінулагодні. Леташняя трава.
ЛЁТНІ1 гл. лета.
ЛЁТНІ2, -яя, -яе (разм.). Цеплаваты, хатняй тэмпературы (пра ваду). Мыцца летняй
вадой.
ЛЁТНІК1, -у, м., зб. Адналетняя дэкаратыуная садовая расліна.
ЛЕТНІК2, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Лёгкі
летні пінжак або жакетка.
ЛЁТНІК3, -а, мн. -і, -аў, м. Дарога, якой
ездзяць толькі летам.
ЛЕТУЦЁНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.
Тос, што i летуцець.
ЛЕТУЦЁННЕ, -я, н. 1. гл. летуцець. 2.
Mapa пра што-н. прывабнае, жаданае. Рамантычнае л.
ЛЕТУЦЁННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, ето
схільны да летуцення, аддаецца летуценням. ||
ж. летуценніца, -ы, мн. -ы, -ніц.

ЛЕТУЦЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які мае
схільнасць да летуцення, звязаны з летуценнем. Летуценная ўсмешка. 2. Створаны ўяўленнем, марай; фантастычны. Летуценнае
шчасце. \\ наз. летуценнасць^ -і, ж.
ЛЕТУЦЁЦЬ, -тучу, -тушш, -туііць; -тушм,
-туціце, -туцяць; -туш; незак. Аддавацца марам, марыць. Л. аб шчаслівых днях дзяцінства.
|| наз. летуценне, -я, н.
ЛЕЎ 1 , ільва / (пасля галосных) льва, мн.
ільвы / (пасля галосных) львы, ільвоў (львоў),
м. Буйны дралежнік сямейства кашэчых з кароткай жаўтаватай поўсцю i пьшшай грывай у
самцоў. Рык ільва. O Марскі леў — жывёліна
сямейства ўшастых цюленяў. || прым. ілышы /
(пасля галосных) львшы, -ая, -ае. Ільвіная
доля (перан.: самая большая частка чаго-н.)Ільвіны зеў (назва кветкі).
ЛЕЎ 2 , лева, мн. левы, леваў, м. Грашовая
адзінка ў Балгарыі.
ЛЕЎР^ТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Невялікі пакаёвы сабачка з пароды хартоў. ||
прым. леўрэтачны, -ая, -ае.
ЛЁЦЕЙКА, ЛЁЦЕЧКА гл. лета.
ЛЁЦІШЧА, -а, мн. -ы, лецішч i -аў, н. Toe,
што i дача 2 . Правесці выхадныя на лецішчы.
ЛЁПІЕА гл. ляха.
ЛЕШЧ, ляшча, мн. ляшчы, ляшчоў, м.
Прэснаводная рыба сямейсгва карпалых з
плоскім целам. || прым. лшпчовы, -ая, -ае.
ЛЁЯ 1 гл. леі.
ЛЁЯ 2 , -і, ж. i ЛЕЙ, -я, м., мн. леі, леяў.
Грашовая адзінка Румыніі.
ЛЁГАЧНШ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). 1.
Урач — спецыяліст па лёгачных хваробах. 2.
Лёгачны хворы. || ж. лёгачніця, -ы, мн. -ы,
-ніц (да 2 знач.)ЛЁГАЧНЫ гл. лёгкія.
ЛЁГКА... Першая частка складаных слоў у
знач. лёгкі, напр. лёгкапранікальны,
лёгкарастваральны.
ЛЁГКААТЛЁТ, -a, М -леце, мн. -ы, -аў, м.
Спартсмен, які займаецца лёгкай атлетыкай. ||
ж. лёпйштлепа, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ЛЁГКААТЛЕТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае
адносіны да лёгкай атлетыкі. Лёгкаатлетычныя спаборніцтвы.
ЛЁГЫ, -ая, -ае. 1. Які мае невялікі цяжар,
мала важыць. Лёгкая сумка. 2. Які выконваецца, дасягаецца, пераадольваецца без вялікай працы, намагання. Лёгкая праца. Лёгкая
задача. Лёгкая дарога. Лёгка (прысп.) сяброў
знайсці, ды цяжка захаваць (прыказка). 3 . Н я значны, невялікі, слабы (па велічыні, сіле,
ступені праяўлення); малапрыметны. Л. ветрык. Л. дотык. Лёгкая ўсмешка. 4. Пазбаўлены грузнасці. Лёгкія крокі. Лёгкая вада (хуткая, бясшумная i плаўная). 5. He напружаны.
Лёгкае дыханне. Хвораму стала лёгка (у знач.
вык.) дыхаць. Л. сон. б. He суровы. Лёгкае пакаранне. 7. Пра хваравіты, фізіялагічны стан:
не небяспечны, не сур*ёзны. Лёгкія роды. Лёгкая форма хваробы. 8. Ужыўчывы, памяркоўны. Л. чалавек. Л. характар. 9. Легкадумны,
неглыбокі, несур'ёзны. Лёгкія адносіны да
жыцця. 10. Які не мае цяжкага ўзбраення, рухомы. Лёгкія танкі. O Лёгкжя прамысловасць — галіна грамадскай вытворчасці, якая
займаецца вырабам прадметаў шырокага
спажывання. 0 3 лёггай рую чыёй (разм.) —
пра чыё-н. удалае пачынанне, прыклад. Лёгкая рукж ў каго — пра таго, хго прыносіць
шчасце, удачу. Лёгкі ші ўспамін хто
(разм.) — пра таго, хго з'ўляецца ў той момант, калі пра яго гавораць, думаюць. Лёгкі
на язык (разм.) — гаваркі, які любіць многа
гаварыць. Лёгкі хлеб (разм.) — гтра лёгкую
працу, без клопатаў, турбот. Лёгка выкруціцца
(разм.) — нямнога сіраціць. Лёгка скаіаць
(разм.) — ужыв. тады, калі вельмі цяжка або
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немагчыма выканаць што-н. || наз. лёпшсць,
-і, ж. (да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 знач.).
ЛЁПОЯ, -ix, адз. лёгкае, -ага, н. Орган дыхання ў чалавека i пазваночных жывёл. Запаленне лёгкіх. \\ прым. лёгачны, -ая, -ае.
ЛЁД, лёду, ільду i (пасля галосных) льду,
мн. ільды i (пасля галосных) льды, ільдоў
(льдоў), м. Вада, якая замерзла i перайшла ў
цвёрды стан. Палярныя льды. 0 Біцца як рыба
аб лёд (разм.) — жыць у бядзе, дарэмна
дабіваючыся лепшага. Лёд крануўся (разм.) —
прапачатак якога-н. дзеяння, руху. \\ памянш.
лядок, -дку, м. || прым. ледзяны, -ая, -ое.
ЛЁДА... (а таксама леда...) Першая частка
складаных слоў, якая пішацца, калі націск у
другой частцы падае не на першы склад i
ўжыв. са знач.: 1) які мае адносіны да лёду,
напр. лёдагенератар, лёдазасцярога, лёдазабеспячэнне, лёдаўтварэнне\ 2) які ўтрымлівае лёд,
напр. лёдагрунтавы.
ЛЁК, -у, м. Селядзечны расол. Мачаць хлеб
ул.
ЛЁН, лёну, ільну i (пасля галосных) льну,
мн. ільны i (пасля галосных) льны, ільноў
(льноў), м. 1. Травяністая расліна, са сцяблоў
якой атрымліваюць валакно, a з семя — алей.
Цвітуць ільны. 2. Валакно, якое вырабляецца
са сцёблаў гэтай расліны. Прасці л. \\ памянш.ласк. лянож, -нку, м. || прым. ільняны i (пасля
галосных) львлны, -ая, -óe.
ЛЁНА... Першая частка складаных слоў;
тое, што i ільно..., напр. лёнаапрацоўчы, лёнаачышчальнік, лёнапрадзенне, лёнасушылка, лёнатраста.
ЛЁНААПРАЦОЎКА гл. ільноапрацоўка.
ЛЁНААПРАЦОЎЧЫ гл. ільноапрацоўчы.
ЛЁНААЧЫШЧАЛЬНІК гл. ільноачышчальнік.
ЛЁНААЧЫШЧАЛЬНЫ
гл.
ільноачышчальны.
ЛЁНАВАЛАКНО гл. ільновалакно.
ЛЁНАВОД гл. ільнавод.
ЛЁНАВОДЧЫ гл. ільнаводчы.
ЛЁНАВЫЯ, -ых, мн. Сямейства двухдольных раслін з валахністым сцяблом i алеістым
насеннем.
ЛЁНАКАМБШАТ гл. ільнокамбінат.
ЛЁНАМЙЛКА гл. ільнамялка.
ЛЁНАНАРЫХТОЎКА гл. ільнонарыхтоўка.
ЛЁНАПРАДЗЁННЕ гл. ільнопрадзенне.
ЛЁНАСУШЬІЛКА гл. ільносушылка.
ЛЁНАТРАПАЛКА гл. ільнотрапалка.
ЛЁНАТРАСТА гл. ільнотраста.
ЛЁНАЎБОРАЧНЫ гл. ільноўборачны.
ЛЁНАЦЕРАБІПКА гл. ільноцерабілка.
ЛЁНАЧАСАЛКА гл. ільночасалка.
ЛЁН-ДАЎГУНЁЦ, лёну-даўгунцу, ільнудаўгунцу i (пасля галосных) льну-даўгунцу, м.
Лён з доўіім валакном, яго сцябло да 125 см
у вышыню, з малым разгалінаваннем, што
надае высокую якасць валакну.
ЛЁН-КУДРАШ, лёну-кудрашу, ільну-кудрашу / (пасля галосных) льну-кудрашу, м.
Расліна з невысокім кусцістым сцяблом (31—
50 см), разводзіцца як багатая на алей культура.
ЛЁС , -у, м. 1. Ход жыццёвых падзей, якія
складваюцца незалежна ад волі чалавека; збег
акалічнасцей. Л. паслаў шчасце. 2. Доля. Шчаслівы л. Жаночы л. 3. Развіццё чаго-н.; далейшае існаванне, будучыня. Л. чалавецтва. 0 На
волю лёсу (кніжн.) — без падтрымкі, без дапамогі звонку.
ЛЁС 2 , -у, мн. (спец.). Рыхлая горная парода светла-жоўтага колеру, на якой фарміру-
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ецца ўрадлівая глеба. || прым. лёсавы, -ая, -ае.
Лёсавыя глебы.
ЛЁСАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны па
сваіх уласцівасцях i выгляду на лёс . Лёсападобныя суглінкі.
ЛЁСКА, -і, ДМ лёсцы, мн. -і, -сак, ж.
Прымацаваная да вудзільна валасяная (капронавая) нітка з рыбалоўным кручком. ||
прым. лёсжівы, -ая, -ае.
ЛЁСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Кожная з пашфочных планак у кузаве калёс.
ЛЁТ гл. ляцець.
ЛЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. Адтуліна ў доменных печах, праз якую выпускаецца расплаўлены метал ці шлак.
ЛЁТЧЬІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст,
які кіруе лятальным аларатам. Ваенны л. | ж.
лётчыц*, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. лётчыцкі,
-ая, -ае.
ЛЁХА, -і, ДМ лёсе, мн. -і, -аў, ж. (разм.).
1. Падземны ход. Глыбокая л. 2. Склеп, падзямелле. Пад палацам каменная л.
ЛЖЬІВАСЦЬ, ЛЖЬІВЫ гл. ілжывы.
ЛЖЭ... гл. ілжэ...
ЛЖЭВУЧдННЕ гл. ілжэвучэннс.
ЛЖЭСВЁДКА гл. ілжэсведка.
ЛЖЭСВЁДЧАННЕ гл. ілжэсведчанне.
ЛІБЕРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыхільнік
лібералізму (у 1 знач.). 2. Член ліберальнай
партыі. 3. Чалавек, які ліберальнічае. || ж.
лібералжа, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак" (да 1 i 3
знач.).
ЛІБЕРАЛІЗМ, -у, м. 1. Ідэалагічная i палітычная плынь, якая аб'ядноўвае прыхільнікаў дэмакратычных свабод i свабоды прадпрымальнійтва. 2. Празмерная паблажлівасць,
памяркоўнасць, шкоднае патуранне. Гнілы л. ||
прым. лібералісцкі, -ая, -ае.
ЛІБЕРАЛЬНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Праяўляць лібералізм (у 2 знач.) у адносінах
да каго-н. Няма чаго л. з гультаямі.
ЛІБЕРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны да лібералізму (у 1 знач). Лібералышя
партыя. 2. Які праяўляе лібералізм (у 2
знач.). Л. падыход да наго-н. || наз. ліберальнасць, -і. ж. (да 2 знач.).
ЛІБРэТА, нескл., н. 1. Слоўны тэкст тэатралізаванага музычна-вакальнага твора. Л.
оперы. 2. Кароткі пераказ зместу оперы, балета, п'есы. 3. План сцэнарыя (спец.).
ЛІБРЭТЬІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Аўтар лібрэта. || ж. лібрэтыстка, -і, ДМ -тцы,
мн. -і, -так. || прым. лібрэтысцкі, -ая, -ае.
ЛІВАНЦЫ, -аў, адз. ліванец, -нца, м. Народ, які складае асноўнае насельнііггва Лівана. || ж. ліванка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. ||
прым. ліванскі, -ая, -ае.
ЛІВЕНЬ, л'іўню, м. Моцны, праліўны
дождж. Вясенні л. || прым. л)ўневы, -ая, -ае.
ЛІВЕР, -у, м. Прадукт з печані, лёгкага,
сэрца, селязёнкі забойнай жывёлы. || прым.
ліверны. -ая, -ае. Ліверная каўбаса.
ЛІГА1, -і; ДМ лізе, мн. -і, ліг, ж. 1. Саюз,
аб'яднанне асоб, арганізацый, дзяржаў. Ліга
Нацый (міжнародная арганізацыя ў 1919—
1946 п\). 2. У спорце: група каманд, прыкладна роўных па майстэрству, якія спаборнічаюць паміж сабой. Каманда вышэйшай лігі.
ЛІГА2, -і, ДМ лізе, мн. -і, ліг, ж. Музычны
знак у выглядзе дугі над нотамі, які паказвае,
што ix трзба выконваць звязна, без перапынЛІГАТУРА, -ы, ж. (спец.). 1. Прымесь
медзі ці волава да золата, серабра для надання ім большай цвёрдасці. 2. Даламожны
сплаў, які дабаўляецца ў метал ў плавільнай

печы. 3. Нітка, якой перавязваюць крывяносныя сасуды пры аперацыі. 4. Знак, які састаўлены з элементаў двух (ці больш) пісьмовых знакаў, напр. &. || прым. лігжтурны, -ая,
-ае. Лігатурнае золата. Л. шоўк.
ЛІДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незак. Быць лідэрам (у 2 знач.). Л. у шахматным турніры. || наз. лідзіравашіе, -я, н.
ЛІДЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Кіраўнік палітычнай партыі, грамадска-палітычнай арганізацыі i пад. Палітычныя лідэры. 2. Той,
хто ідзе першым у спартыўным спаборнііггве.
Л. турніру. 3. Карабель, які ^значальвае калону, ірупу суднаў. || прым. лідэрскі, -ая, -ае
(да 1 i 2 знач.; разм).
ЛІДЭРСГВА, -а, н. Вядучае становішча,
абавязкі лідэра (у 1 i 2 знач.). Барацьба за л. ў
турніры.
ЛІЗАЦЬ, ліжу, ліжаш, ліжа; ліжы; лізаны;
незак., каго-што. Праводзіць языком па
чым-н. Л. талерку. Хвалі ліжуць пясок (псран.); || аднакр. лізнуць, -w/y -неш, -не; -нём,
-няце, -нуць; -ні. || наз. лізжнне, -я, н.
ЛІЗЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). 1. Той,
хто любіць лізаць, лізацца. 2. перан. Ліслівец,
падлізнік, падхалім. || ж. лізухж, -і, ДМ -зусе,
мн. -і, -зух.
ЛІЗУНЁЦ, -нцу, м. Соль у камяках, якая
выкарыстоўваецца для падкормлівання жывёлы. Соль-л. || прым. лізунцовы, -ая, -ае.
ЛК 1 , -у, мн. -і, -аў, м. 1. гл. лічыць. 2. Паняцце колькасці, велічыня, пры дапамозе
якой праводзіцца лічэнне. Цэлыя лікі. Простыя лікі. 3. Колькасць каго-, чаго-н. Л. рабочых дзён. 4. Састаў, рад, колькасць каго-,
чаго-н. Быць у ліку перадавых. 5. Граматычная
катэгорыя, якая выражае адзінкавасць або
множнасць. Множны л. Адзіночны л. 0 Без ліку
(разм.) — вельмі многа, шмат. Ліку няма
(разм.) — вельмі многа, незлічонае мноства
каго-, чаго-н. || прым. лікавы, -ая, -ае (да 1 i 2
знач.).
ЛШ2, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Твар (уст. i высок.)- Лікі святых. 2. перан. Аб знешніх абрысах планет, даступных зроку чалавека
(кніжн). Л. месяца.
ЛІКБЁЗ, -у, м. Навучанне грамаце
непісьменных дарослых i падлеткаў. ) прым.
лікбезаўскі, -ая, -ае.
ЛШВІДАВЛЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дуецца; зак. i незак. Спыніць (спыняць) сваю
дзейнасць. Установа ліквідуецца.
ЛІКВІДАВЛЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны; зак. i незак., каго-што. Правесці
(-водзіць) ліквідацыю каго-, чаго-н. Л. аддзяленне банка. Л. запазычанасць.
ЛЖВІДАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
займаецца ліквідацыяй чаго-н. Л. наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. | прым.
ліквідатарскі, -ая, -ае.
ЛКВІДЛЦЫЯ, -і, ж. 1. Спыненне дзейнасці чаго-н. (напр. прадпрыемства, установы). Л. трэста. 2. Спыненне існавання
каго-, чаго-н. Л. непісьменнасці. || прым. ліквідацыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЛІКЁР, -у, м. Салодкі спіртны напітак з
фруктовых i ягадных сокаў, настой траў. ||
прым. лікёрны, -ая, -ае.
ЛІЛЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. лілія. 2. перан.
Пяшчотны i белы як лілія (устар. высок.).
Лілейныя грудзі. || наз. лілейнасць, -і, ж. (да 2
знач.).
ЛІЛЁЯ, -і, мн. -і, -лей, ж. (паэт. уст.). Toe,
што i лілія.
ЛІЛІПЎГ, -a, М -пуце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Чалавек вельмі маленькага росту, карлік. 2.
перан. Аб прадмеце вельмі маленькага памеру.
Станок-л. || ж. лілшутші, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
-так. | прым. лілшуцкі, -ая, -ае (да 1 знач.).

ЛІЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. Цыбульная расліна з прамым сцяблом i буйнымі кветкамі ў
выглядзе звана. Белая л. || прым. лілейны, -ая,
-ае. Сямейства лілейных (наз.).
ЛІЛОВА-... Першая частка складаных слоў
са знач.: 1) ліловы, з ліловым адценнем,
напр. лілова-блакітны, лілова-сіні, лілова-ружовы, лілова-чырвоны; 2) ліловы, у спалучэнні
з іншым асобным колерам, налр. лілова-белы,
лілова-сівы.
ЛІЛОВЫ, -ая, -ае. Колеру бэзу ці фіялкі,
фіялетавы. Л. колер. | наз. ліловасць, -і, ж.
ЛІМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Заліў, утвораны
морам у нізоўях ракі, a таксама салёнае возера паблізу мора, звычайна багатае лячэбнымі гразямі. I прым. ліманны, -ая, -ае.
ЛІМАНАД, -у, М -дзе, м. Салодкі безалкагольны напітак, звычайна з сокам лімона. |
прым. лімшдны, -ая, -ае.
ЛІМІТ, -у, М -мше, мн. -ы, -аў, м.
Гранічная норма. Л. на электраэнергію. Л. на
вываз тавараў. \\ прым. лімітны, -ая, -ае.
t ЛІМГГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны; зак. i незак., што. Устанавіць (-наўліваць) ліміт, гранічную норму чаго-н.
ЛІМОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Цытрусавае
вечназялёнае пладовае дрэва, a таксама кіслы
на смак плод гэтага дрэва з тоўстай пахучай
скуркай. || прым. лімошш, -ая, -ае. Л. колер
(светла-жоўты).
ЛІМОННАКІСЛЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў
сабе лімонную кіслату або атрыманы з лімоннай кіслаты. Л. хінін.
ЛІМУЗІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі прадстаўнічы легкавы аўтамабіль з закрытым кузавам, забяспечаным шкляной перагародкай. ||
прым. лімуз'інны, -ая, -ае.
ЛІМФА, -ы, ж. Бясколерная вадкасць у
целе чалавека i пазваночных жывёл, якая
ўтвараецца з плазмы крыві i запаўняе міжклетачную прастору. || прым. лімфатычны, -ая,
-ае / лімфоідны, -ая, -ае. Лімфатычная сіс~
тэма. Лімфатычныя залозы. Лімфоідная тканка.
ЛІНАГРАВІОРА, -ы, ж. 1. Від гравюры (у
1 знач.) — атрыманне адлкхправання з плоскай друкаванай формы з лінолеуму або з
іншых пластычных матэрыялаў. Тэхніка лінагравюры. Займацца лінагравюрай. 2. Від гравюры — адлюстраванне, атрыманае з плоскай друкаванай формы на лінолсуме або
іншых пластычных матэрыялах. || прым. ліяагравюрны, -ая, -ае.
ЛІНАТЬІП, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Друкарская машына, якая адлівае набор цэлымі
радкамі. || прым. ліштышш, -ая, -ае. Л. набор.
ЛІНГАФОННЫ, -ая, -ае: лінгафонны
кабінет — аўдыторыя, абсталяваная спецыяльнай апаратурай, якая дае магчымасць навучэнцам самастойна авалодваць вуснай няроднай мовай, a таксама культурай маўлення
роднай мовы.
ЛІНГВАГЕАГРАФІЯ, -І, ж. Лінгвістычная

геаграфія — раздзел дыялекталогіі, што вывучае тэрытарыяльнае размяшчэнне дыялектных з'яў, якімі адрозніваюцца дыялекты дадзенай мовы. || прым. лінгвжгеаграфічны, -ая,
-ае.
ЛІНГВІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст у галіне лінгвістыкі, мовазнавец. ||
ж. лінгвіспш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ЛІНГВІСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Навука
аб мове, мовазнаўства. || прым. лінгвістычны,
-ая, -ае.
ЛІНЁІЦЬ, -нсю, -неіш, -неіць; -неены; незак., штпо. Праводзіць на чым-н. паралельныя
лініі для пісання па ix. Л паперу. ) зак. налінеіць, -нею, -неіш, -неіць; -неены. || наз.
лшеенне, -я, н. i лінёўжі, -і, ДМ -ўцы, ж.
(разм). | прым. лінеельны, -ая, -ае.
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ЛІНЁЙКА , -i, ДМ -нейцы, мн. -і, -неек, целам. || памянш. лшёк, -нька, мн. -ныа,
ж. 1. Прамая лінія на паперы або дошцы, -нькоў, м.
якая дапамагае пісаць роўнымі радкамі. СшыЛШЬ2, -я, мн. -'i, -ёў, м. (спец.). Вельмі
так у лінейку. 2. Планка для вычэрчвання моцны канат для карабельнай снасці. | папрамых ліній, для вымярэння. Маштабная л. мянш. лінёк; -нька, мн. -ныа, -нькоў, м. \\
Лагарыфмічная л. (прыбор для вылічэнняў). 3. прым. лінявы, -ая, -ое.
Адна з дарожак унутры лагера, якая падзяляе
ЛІНІОЧЫ, -ая, -ае. Які лёгка ліняе, выцвіяго на прамавугольныя ўчасткі (спец.). 4. тае. Л. паркаль. || наз. лінючасць, -і, ж.
Строй у шарэнгу. Пастроіцца ў лінейку. || паЛІНЙЛЫ, -ая, -ае. Які страціў першапамянш. лінеечка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || чатковую афарбоўку, выцвілы.
прым. лівеечны, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 знач.).
ЛШЙЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яе; незак. 1.
ЛШЁЙКА2, -і, ДМ -нейцы, мн. -і, -неек, Траціць сваю першапачатковую афарбоўку,
ж. (уст.). Мнагамесны адкрыты экіпаж з ба- выцвітаць. Тканіна ліняе на сонцы. 2. Скідваць
кавымі падоўжанымі сядзеннямі. || прым. ці мяняць у пэўныя перыяды сваё покрыва
лівеечны, -ая, -ае.
(пра жывёл, птушак). Зайцы ліняюць. \\ зак.
ЛІНЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае выгляд выліняць, -яе, злшяць; -яе (да 1 знач.) / вжлініі, складаецца з ліній. Л. арнамент. Ліней- лшяць, -яе. || наз. лінянне, -я, н. i лшыш, -і,
ныя (наз.: салдаты, якія пасылаюцца для ўка- ДМ -ньцы, ж. (да 2 знач.). Веснавая лінька
зання лініі i напрамку пастраення войск; пушных звяроў.
спец.). Лінейныя меры (меры даўжыні). ЛінейЛІПА1, -Ы, МН. -Ы, ліп, Ж. Лісцевае дрэва
ная скорасць (скорасць руху, якая вызначаец- сямейства ліпавых з сэрцападобнымі зубчаца па даўжыні шляху, пройдзенага за адзінку стымі лістамі i духмянымі меданоснымі кветчасу). 2. Toe, што i рэгулярны (у 2 знач.; камі. || памянш. лшка, -і, ДМ -пцы, мн. -і,
уст.). Лінейныя войскі. 3. Які складае аснову -пак, ж. Абадраць як ліпку (перан.: аграбіць,
баявых злучэнняў флоту. Л. крэйсер. 4. Пры- адабраць усё; разм.). || прым. лшавы, -ая, -ае.
значаны ддя абслугоўвання лініі сувязі ці
Сямейства ліпавых (наз.).
шляхоў зносін. Лінейная міліцыя. Л. манцёр.
ЛІПА2, -ы, ж. (разм.). Пра што-н. падробЛІНЁЙЧАТЫ, -ая, -ае. Які мае на сваёй ленае, фальшывае, несапраўднае. || прым.
паверхні лініі ў адным напрамку. Л. ліст. || лшавы, -ая, -ае. Ліпавыя дакументы.
ЛЙІЕНЬ, -я, м. Сёмы месяц каляцдарнага
наз. лшейчжтасць, -і, ж.
ЛІНЁЎКА, -і, ДМ -нёўцы, ж. 1. гл. лінеіць. года. || прым. ліпеньскі, -ая, -ае.
ЛШЁЦЬ, -плю, -піш, -п'іць; -гіім, -піце,
2. Спосаб, характар лінеення. Косая л. Л. ў
-пяць; -пі; незак. (разм.). Ледзь-ледзь трыклетачку.
ЛІНЗА, -ы, мн. -ы, лінз / -аў, ж. Род апты- мацца (пра каго-, што-н.). Дзверы ледзь
чнага шкла са сферычнымі паверхнямі. Выпу- ліпяць. Агонь ліпіць (перан.). 0 Ліпець нж валасжу (нж павуцшцы) (разм.) — быць у вельмі
клая л. || прым. лшзавы, -ая, -ае.
ЛІНІЯ, -і, мн. -і, -ній, ж. 1. Рыса на пло- ненадзейным, небяспечным становішчы.
ЛІПІНА, -ы, ж. (разм.). Асобнае дрэва
скасці, паверхні або ў прасторы. Прамая л.
Ломаная л. 2. Рыса, якая вызначае кірунак, ліпы. Ліпіну віхор зваліў.
ЛІПН, -ая, -ае. Які лёгка прыліпае,
мяжу, узровень чаго-н. Берагавая л. Л. гарызонта. 3. Размяшчэнне чаго-н. у адзін рад. Л. клейкі. Ліпкія рукі. Ліпкае лісце. Л. чалавек
ўмацавання. 4. Шлях (чыгуначны, водны i (недарэчны, назойлівы; перан.)- || наз. ліпінш.) зносін, напрамак якіх-н. перадач. Паве- кжсць, -і, ж.
траная л. Трамвайная л. Тэлеграфная л. 5. Па- ЛІПНУЦЬ, -ну, -неш, -не; ліп, лшла; -ні;
слядоўны рад продкаў, нашчадкаў, аб'ядна- незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), да каго-чаго.
Прыліпаць, прыставаць. Гразь ліпне да абутных кроўнымі сувязямі. Л. роду. б. перан. Напрамак, спосаб дзеянняў, думак, поглядаў. Л. ку. 2. перан., да каго-чаго. Назойліва прыстапаводзін. Весці (гнуць; разм.) сваю лінію (дама- ваць (разм). Ён ліпне як смала. 3. ( 7 / 2 ас. не
гацца свайго). Ісці na лініі найменшага супра- ўжыв'). Toe, што i зліпацца. Вочы ліпнуць.
ЛІПНЙК, -у, м. Ліпавы зараснік. Разросся
ціўлення (выбіраць найбольш лёгкі спосаб дзеянняў, ухіляючыся ад цяжкасцей). 7. перан. малады л.
ЛІПЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Галіна якой-н. дзейнасці. Працаваць na грамадскай лініі. 8. Старая руская мера даўжыні, (разм.). Ліпучы, клейкі пластыр, папера. Л.
роўная 1/10 цалі. 0 Па лініі чаго, у знач. пры- для мух.
ЛІПЎЧЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i ліпкі.
наз. — у галіне чаго-н. Дзейнічаць na лініі
|| наз. ліпучасць, -і, ж.
мясцкома.
ЛІРА1, -ы, мн. -ы, лір, ж. 1. СтаражытнаЛІНКОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне:
ірэчаскі
струнны інструмент, які лічыцца
лінейны карабель; вялікі добра ўзброены ваенны карабель, прызначаны для буйных бая- сімвалам паэтычнай творчасці. Л. Пушкіна. 2.
Даўнейшы народны беларускі струнны смывых аперацый.
ЛІНОЛЕУМ, -у, м. Трывалы палімерны чковы інсірумент. || прым. лірны, -ая, -ае (да
1 знач).
матэрыял для пакрыцця падлогі. || прым.
ЛІРА 2 , -ы, мн. -ы, лір, ж. Грашовая адзінліволеумавы, -ая, -ае.
ка ў Італіі i Турцыі.
ЛІНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца; зак.
ЛІРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. На Украіне i БеПаліцца, хлынуць патокам.
ларусі даўней: вандроўны музыка-спявак з
ЛІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; лінь; зак. 1. лірай1 (у 2 знач.)Рэзкім рухам выліць, узліць на што-н. вадЛІРЫЗМ, -у, м. 1. Лірычны характар,
касць. Л. вады на рукі. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). лірычны змест чаго-н. Л. паэмы. 2. ЧулліПачаць моцна ліцца, хлынуць патокам (пра васць у перажываннях, у настроі; мяккасць i
дождж, святло, паветра i пад.). Лінуў дождж. тонкасць эмацыянальнага пачатку. Л. беларуЛІНЧАВАЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, скага пейзажу.
хто лінчуе, заклікае да суду Лінча. || прым.
ЛІРЫК, -а, мн. -'i, -аў, м. Аўтар лірычных
лінчавальніцкі, -ая, -ае.
літаратурных твораў. Паўлюк Трус — паэт-л.
ЛІНЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуй; -чаЛІРЫКА, -і, ДМ -рыцы, ж. 1. Адзін з трох
ваны; зак. i незак., каго (штпо). У ЗША: пад- родаў мастацкай літаратуры, у якім адлювергнуць (-вяргаць) самасуду, так званаму строўваюцца перажыванні, пачуцці, настроі
суду Лінча. || наз. ліячжваяне, -я, н.
паэта. Беларуская л. 2. Сукупнасць твораў гэЛІНЬ1, -я, мн. -'i, -ёў, м. Прэснаводная тага роду паэзіі. Л. Багдановіча. 3. перан.
рыба сямейства карпавых з тоўстым слізістым Чуллівасць, перажыванні, настрой (разм.)-

ЛІН-ЛІС
Упасці ў лірыку. || прым. лірычны, -ая, -ае.
Лірычная паэзія. Лірычнае адступленне (у эпічным або ліра-эпічным літаратурным творы:
прасякнутае лірызмам адступленне, афарбаванае інтымнай звернутасцю аўгара да чытача).
Л. настрой.
ЛІРЫЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. лірыка. 2. Прасякнуты лірызмам (у 2 знач.). Л тон. 3. Пра
голас спевака: мякхі, прыемны па тэмбру. Л.
тэнар. || наз. лірычнасць, -і, ж. (да 2 i 3 знач.).
ЛІС, л'іса, мн. лісы, -оў, м. Самец лісы. Ц
прым. лісіны, -ая, -ае. Лісіная ўсмешка (перан.: хітрая).
ЛІСА, -ы, мн. -ы, ліс, ж. 1. Драпежная
жывёліна сямейства сабачых з восірай мордай i доўгім пушыстым хвастом, a таксама яе
футра. Л i ў сне курэй лічыць (прыказка). 2.
перан. Хітры, ліслівы чалавек. || прым. лісшы,
-ая, -ае.
ЛІСАХВОСТ, -у, ДМ -сце, м. Травяністая
кармавая расліна сямейства злакавых з суквеццем у выглядзе мяцёлкі. || прым. лісіхвоставы, -ая, -ае.
ЛІСІЦА, -ы, мн. -ы, -сш, ж. 1. Toe, што i
ліса (у 1 знач.). 2. Прыстасаванне ў выглядзе
тоўстага круглага палена з чашкай, якое кладзецца ўпоперак саней пры перавозцы бярвення (разм.). || памянш. ліс'ічжа, -і, ДМ -чцы,
мн. -і, -чак, ж.
ЛІСЛЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
гл. лісіца. 2. Ядомы пласціністы грыб жоўтага
колеру.
ЛІСЛІВІЦЬ, -ліўлю, -лівіш, -лівіць; незак.,
перад кім. Крывадушна хваліць каго-н., дагаджаць каму-н. з карыслівай мэтай.
ЛІСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які ліслівіць, дагаджае каму-н. з карысцю для сябе. Л. хлопец.
2. Які змяшчае ліслівасць. Ліслівая ўсмешка.
3. Ласкавы, угодлівы, які ўмее дагадзіць. Л.
галас (разм.). || наз. ліслЬасць, -і, ж.
ЛІСНІК, -у, м. Toe, што i паслён. || прым.
ліснійшы, -ая, -ае.
1
f ЛІСТ , -а / -у, М -сце, мн. -ы, -оў /' (разм.)
л'ісці, -яў, м. 1. -а. Орган паветранага жыўлення i газаабмену раслін у выглядзе тонкай,
звычайна зялёнай пласцінкі. Кляновы л. 2. -у,
у знач. зб. Лісце. Лаўровы л. 0 Лісттм слацця
(разм. неадабр.) — лісліва дагаджадь. || памянш. лісток, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. (да 1
знач.).
ЛІСГ2, -a, М -сце, мн. -ы, -оў, м. 1. Тонкі
плоскі кусок якога-н. матэрыялу. Л. бляхі. Л.
паперы. 2. Пісьмо. Атрымаць л. 3. Дакумент,
якім што-н. пацвярджаецца або загадваецца
(спец.). Выканаўчы л. (дакумент на права спагнання паводле рашэння суда). O Тытульвы
л. (старонка ў пачатку кнігі, дысертацыі i
пад., дзе надрукавана яе назва). 0 3 ліста
(іграць, чытаць) — адразу^ без папярэдняй
падрыхтоўкі. || памянш. лісток, -тка, мн. -ткі,
-ткоў, м. (да 1 i 2 знач.).
ЛІСТАВЫ1, -ая, -óe. 1. Які мае адносіны
да ліста1, у лістах. Л. тытунь. 2. Пакрыты
лісцем. Л. лес.
ЛІСГАВЬІ2, -ая, -ое. Які мае форму ліста2
(у 1 знач.)- Ліставое жалеза.
ЛІСТАЖ, -у, м. Аб'ём кнігі, брашуры i пад.
у аркушах. Л. кнігі. || прым. лісгажны, -ая, -ае.
ЛІСТАПАД, -а / -у, М -дзе, м. 1. -а. Адзінаццаты месяц каляндарнага года. Пачатак
лістапада. 2. -у. Ападанне лісця восенню, a
таксама час гэтага ападання. || прым. лістаоадны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ЛІСГОК1 гл. ліст1.
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ЛІХАЦТВА, -а, н. Паводзіны ліхача,
ЛІТАСЦІВЫ, -ая, -ае. Схільны да літасці;
спагадлівы. Літасцівае сэрца. || наз. залішняя адвага, празмернае маладзецтва.
ЛІХАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Рамізнік з
лпгасірвасцц -і, ж.
ЛІТАСЦЬ, -і, ж. Добрыя, велікадушныя франтаватым экіпажам на добрым кані (уст.).
Наняць ліхача. 2. Шафёр, вадзіцель, які грэадносіны; міласць. 0 Без лггасці — 1) жорJIICTÓK2, -тка, мн. -тю, -ткоў, м. 1. гл. стка, строга; 2) неміласэрна, не шкадуючы.
буе правіламі бяспекі язды. 3 такім ліхачом
ліст2. 2. Бланк для запісу чаго-н. Кантрольны
ЛГГАЎРЫ, -аў, адз. -а, -ы, ж. Ударны боязна ехаць. || прым. ліхацкі, -ая, -ае.
л.
ЛІХВЙР, -а, мн. -ы, -оў, м. Чалавек, які
музычны інструмент у выглядзе двух паўЛІСГОТА, -ы, ДМ -тоце, ж., зб. Toe, што i шар'яў, абцягнутых скурай. Біць у л. (таксама дае грошы ў доўг i бярэ вельмі высокія пралісце.
цэнты за ix. || ж. ліхвярка, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
перан.: святкаваць перамогу).
ЛІСТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, мн. -і, -товак,
ЛГГАЎРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. -рак. || прым. ліхвярскі, -ая, -ае.
ж. Друкаваны або рукапісны лісток злабаЛІХВЙРСТВА, -а, н. Занятак, дзейнасць
дзённага палітычнага зместу. Л. агітацыйнага Музыкант, які іграе на літаўрах.
ЛГГОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст ліхвяра.
характару.
ЛіЗсІ, -ая, -ое. Які можа ці здольны
ЛІСГОЎНІЦА» -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Хвой- у галіне літаграфіі.
ЛГГОЎКА1, -і, ДМ -тоўцы, мн. -і, мн. -то- прычыніць бяду, нядобры, злы. Л. чалавек.
нае дрэва з мяккай спадаючай на зіму ігліцай
Ліхая гадзіна. Ц наз. ліхасць, -і, ж.
i каштоўнай драўнінай. Сібірская л. || прым. вак, ж. Від касы з доўгім палатном i высокім
ЛІХТАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Асвятляльны
касільнам.
лістоўнічны, -ая, -ае.
прыбор з крыніцай святла ў выглядзе шкляЛГГОЎКА2 гл. літоўцы.
ЛІСЦЕ, -я i ЛІСЦЁ, -я, w., з£ Лісты
ЛГГОЎЦЫ, -аў, адз. -товец, -тоўца, м. На- нога шара або футарала са шклянымі сценраслін. || прым. лісцевы / лісцёвы, -ая, -ае.
род, які складае асноўнае насельніцтва Літвы. камі. Вулічны л. Электрычны л. 2. Шкляны
Лісцевая (лісцёвая) падсцілка.
праём у даху, a таксама зашклёны выступ у
ЛІСЦЕВЫ / ЛІСЦЁВЫ, -ая, -ае. 1. гл. || ж. лггоўка, -і, ДМ -тоўцы, мн. -і, -товак. || будынку. 3. Сіняк, кроваладцёк пад вокам
лісце. 2. Пра дрэвы з лістамі; проціл. хвойны. прым. літоўскі, -ая, -ае.
ЛГГР, -а, мн. -ы, -аў, м. Адзінка вымярэн- (разм.). || памянш. ліхтарык, -а, мн. -і, -аў, м.
Лісцевае дрэва. 3. Якіскладаецца з такіх дрэў.
(да 1 i 2 знач.). || прым. ліхтарны, -ая, -ае (да
ЛІСЦЯНЬІ, -ая, -ое (разм.). 1. Пра дрэвы ня аб'ёму i ёмістасці, роўная 1000 куб. CM., a
1 знач.).
з лістамі. Лісцяныя дрэвы. 2. Які складаецца з таксама колькасць вадкасці такога аб'ёму. ||
ЛІХТАРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст).
прым. літровы, -ая, -ае.
лісця. Лісцяная падсцілка.
ЛГГРАЖ, -у, м. Умяшчальнасць пасудзіны Той, хто наглядае за дзейнасцю i спраўнасцю
ЛІСЯНЙ / ЛІСЯНЁ, -няці, мн. -няты,
ў літрах. Л. бака. \\ прым. літражыы, -ая, -ае. ліхтароў (у 1 знач). || ж. ліхтаршчыцж^ -ы, мн.
-нят, н. Дзіцяня лісы.
-ы, -шчыц.
ЛПТОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і, -ровак,
ЛІТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца;
ЛІХТЎГА, -і, ДМ -тузе, ж. (разм.). Няшча-туйся; незак., над кім-ным. Берагчы, праяў- ж. (разм.)^ Бутэлька ёмістасцю ў адзін літр. || снае здарэнне, вялікая бяда.
ляць літасць, міласэрнасць.
прым. літровачны, -ая, -ае.
ЛІХТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). ГрузаЛІТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; незак.,
ЛГГУРГІЯ, -і, ж. Хрысціянскае набажэн- вое несамаходнае судна, прызначанае для пакаго. Берагчы каго-н.; шкадаваць.
ства, імша, абедня. || прым. літурпчны, -ая, ірузкі i разгрузкі вялікіх суднаў ці для мясцоЛГГАГРАФІЯ, -І, Ж. 1. Друкаванне з пло- -ае. Літургічныя спевы.
вых перавозак. || прым. ліхтэрны, -ая, -ае.
скай паверхні каменя, на якой зроблены маЛІТЫ, -ая, -ае. Выраблены ліццём. Літая
ЛІЦЁЙНЫ гл. ліць2.
люнак. 2. Прадпрыемства, дзе друкуюць та- сталь.
ЛІЦЁЙНЯ,
-і, мн. -і, -яў, ж. Майстэрня,
кім спосабам. 3. Малюнак, зроблены такім
ЛІЎНЕВЫ гл. лівень.
цэх, дзе адліваюць металічныя вырабы.
спосабам. || прым. лггаграфскі, -ая, -ае / літаЛІЎРФЯ, -і, мн. -і, -рэй, ж. Форменная
ЛІЦЁЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабогржфічны, -ая, -ае. Літаграфскі камень. Літа- вопратка з галунамі для швейцараў, лакеяў,
чы — спецыяліст па ліцейнай справе. || прым.
графічны партрэт.
фурманаў. || прым. ліўрэйны, -ая, -ае. Л. лакей. ліцейшчыцкі, -ая, -ае.
ЛІТАРА, -ы, мн. -ы, -тар, ж. 1. Знак азЛІФ, -а, мн. -ы, -аў, м% Верхняя частка жаЛІЦЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Дакубукі. 2. У друкарскім наборы — металічны ночай сукенкі. || прым. ліфны,
-ая, -ае / лі- мент на права бясплатнага або льготнага прабрусочак з рэльефным відарысам друкаванага фавы, -ая, -ае.
езду па чыгунцы ці іншых шляхах зносін. ||
знака (спец.). 0 Літара ў лггару — вельмі даЛІФТ, -а, М -фце, мн. -ы, -аў, м. Пад'ём- прым. ліцерны, -ая, -ае. Л. білет.
кладна. || прым. лггарны, -ая, -ае.
ная машына з кабінай для перамяшчэння люЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., льецца / ліецца;
ЛГГАРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Toe, што i да- дзей, грузаў у шматпавярховых дамах, шахтах
л'іўся, лілася, -лося; л'іся; незак. Цячы струмеслоўны. Л. пераклад. 2. Дакладны, прамы, не i пад. || прым. ліфтшы, -ая, -ае.
нем. Bada льецца з крана. Льецца гаворка (пепераносны. Л сэнс. \\ наз. лггаралышсць, -і,
ЛІФЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік, які ран.).
ж.
ЛІЦЦЁ, -я, н. 1. гл. ліць . 2. зб. Літыя меЛГГАРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, абслугоўвае ліфт. || ж. ліфцёрка, -і, ДМ -рцы,
талічныя вырабы. Чыгуннае л.
які прафесійна займаецца літаратурнай пра- мн. -і, -рак. || прым. ліфцёрскі, -ая, -ае.
ЛІФЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Прадмет дзіцяЛІЦЬ1, лью, льеш, лье; льём, льяце, льюць
цай, пісьменнік. || прым. лггжратарскі, -ая, -ае.
чай
ці
жаночай
бялізны,
які
аблягае
грудзі.
||
/
лію,
ліеш, ліе; ліём, ліяце, ліюць; ліў, ліла,
ЛГГАРАТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. 1.
ліло; лі; л'іты; незак. 1. што. Нахіляючы
Творы пісьменнасці, якія маюць грамадскае i прым. ліфчыкавы, -ая, -ае.
ЛІХА, -а, н. 1. Няшчасце, зло, бяда. Да што-н. напоўненае, прымушаць цячы якую-н.
пазнавальнае значэнне. Навуковая л. Мемуарная л. Мастацкая л. 2. Сукупнасць мастацкіх ўсякага ліха прывыкнуць можна. 2. У фаль- вадкасць Л. ваду на рукі. Сонца лье цяпло (петвораў (паэзія, проза, драма). Тэорыя літара- клоры: нячыстая сіла, чорт. 0 Веддць, пачым ран.). 1. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Вельмі моцна
туры. Беларуская л. 3. Сукупнасць твораў фуігг ліхж (разм.) — пазнаць як цяжка жыць цячы, ісці (разм.). Дождж лье як з вядра (аб
дажджы).
якой-н. галіны ведаў, па якому-н. спецыяль- у горы, нястачы. Да ліхж (разм.) — вельмі праліўным
ЛІЦЬ2, лью, льеш, лье; льём, льяце, льюць
наму пытанню. Палітычная л. ТзхнЫная л. ||многа. Ліхж яго бяры (разм.) — адносіцца
абыякава да чаго-н. He памінай (не памішй/' лію, ліеш, ліе; ліём, ліяце, ліюць; ліў, ліла,
прым. лггаратурны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.)
це) ліхам (разм.) — не ўспамінай(-це) блага. ліло; лі; незак., што. Вырабляць што-н. з расЛітаратурныя помнікі. Літаратурная праца.
Як на (тое) ліхж (разм.) — не ў пару, не да плаўленага рэчыва. Л. гарматы. || зак. выліць,
Літаратурныя колы.
-лью, -льеш, -лье; -літы; вьілі. || наз. ліццё, -я,
ЛПАРАТУРАЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наў- месца.
ЛІХАДЗЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Той, хто н.; прым. ліцейны, -ая, -ае / ліццёвы, -ая, -ае.
цы, -наўцаў, м. Спецыяліст у галіне літаратучыніць ліха (у 1 знач), зло, бяду. || ж. ліхя- Ліцейная вытворчасць. Ліцейны цэх. Ліццёвае
разнаўства.
ЛГГАРАТУРАЗНАЎСТВА, -а, н. Навука аб дзейка, -і, ДМ -дзейцы, мн. -і, -дзеек. || прым. прэсаванне.
ЛІЦЭІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Выхамастацкай літаратуры. || прым. літаратура- ліхадзейскі, -ая, -ае.
ЛБШІЁЦЦЕ, -я, н. Час вялікай нягоды, ванец ліцэя. || прым. ліцэісцкі, -ая, -ае.
зніўчы, -ая, -ае.
ЛІЦ^Й, -я, мн. -і, -яў, м. 1. У дарэваЛПАРАТЎРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. літаратура. няшчасця i ropa. Перажылі ваеннае л.
ЛІХАМАНКА, -і, ДМ -нцы, ж. 1. Хвара- люцыйнай Расіі: прывілеяваная мужчынская
2. Які адпавядае нормам літаратурнай мовы.
Л. стыль. O Лггаратуршя мова — апрацава- віты стан, які суправаджаецца гарачкай i навучальная ўстанова. 2. Сярэдняя навучальная форма агульнанароднай мовы, якая вало- трасцай. Трэсціся як у ліхаманцы. 2. перан. Уз-ная ўстанова ў некаторых краінах Заходняй
Еўропы, Расіі, Беларусі i інш. || прым.
дае пісьмова замацаванымі нормамі. || наз. буджаны, трывожны стан, празмерна паспешліцэйскі, -ая, -ае.
лівая дзейнасць. Біржавая л.
літаратурнасць, -і, ж. (да 2 знач.)ЛІЦЗНЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. (спец.). 1.
ЛІХАМАНКАВЫ, -ая, -ае. 1. Які бывае
ЛГГАРАТЎРШЧЫНА, -ы, ж. (разм. неадабр.). У літаратуры (у 2 знач.): дрэнны ма- пры ліхаманцы (у 1 знач). Л. стпан. 2. перан. Дазвол на ўвоз тавараў з-за граніцы або на
стацкі густ, які выяўляецца ў вычварнасці Вельмі ўсхваляваны, нервовы, празмерна па- вываз ix за граніцу, a таксама дакумент, яхі
стылю, шаблоннасці вобразаў, адсутнасці спешлівы. Ліхаманкавая дзейнасць. || наз. пацвярджае такое права. 2. Дазвол на права
льготнага або бясплатнага выкарыстання
прастаты i мастадкай праўды.
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чаго-н. Л. на адстрэл лася. 3. Дазвол на права
ЛІЧ^БНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У граматыцы:
выкарыстання вынаходства, на права вырабу часціна мовы, якая абазначае колькасць або
якой-н. прадукцыі Латэнтная л. || прым. парадак прадмстаў пры ix лічэнні. Колькасныя
лйрйт&йті, -ая, -ае. Ліцэнзійнае пагадненне. лічэбнікі. Зборныя лЫэбнікі.
ЛППАЙ1, -ю, мн. -шаі, -шаёў, м. Назва
ЛІЧБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Знак для абазначэння ліку. Арабскія лічбы (1, 2, 3 i ТД.). хваробы скуры з дробным свярбячым сыпам. -жю, -жкоў, м. I прым. лапшы, -ая, -ое. ЛагаРымскія лічбы (I, II, III i гд.). 2. Паказчык Стрыгучы л. Лускаваты л. Мокнучы л. || прым.выя травы.
ЛОГАВА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Папіыбленне
чаго-н., выражаны ў лічбах, сума. O Астра- лшшйны, -ая, -ае.
ЛППАЙ2, -я, мн. -шаі, -шаёў / ЛІШАЙ- ў зямлі, якое служыць жыллём зверу. Воўчае
шшічныя лічбы —пра вельмі вялікія лічбавыя
велічыні. Круглыя ліябы — лічбы без дроба- НІК, -у, мн. -аў, м. Расліна ніжэйшага тыпу, л. 2. перан. Месца размяшчэння варожых сіл
вых адзінак. | прым. лічбжвы, -ая, -ае. Л. код. якая складаецца з грыба i водарасці, утвара- (разм.). Партызаны нечакана наляцелі на
ЛІЧБАВАННЕ, -я, н. 1. гл. лічбаваць. 2. ючы адзін арганізм; расце на глебе, камянях i фашысцкае л. 3. перан. Убогае жыллё; пасцель
чалавека, калі яна мае выгляд бярлогі (разм.).
кары дрэў. || прым. ліілайнікявм, -ая, -ае.
Лічбавае абазначэнне чаго-н.
ЛОГАВППЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Toe,
ЛІШАК, -шку, мн. -шкі, -шкаў, м. Што-н.
ЛІЧБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -бус; -буй; -баваны; незак., штпо. Абазначаць лічбамі; нума- лішняе, тое, што перавышае якую-н. норму, што i логава. 2. Месца масавага ляжання
раваць. Л. старонкі. \\ наз. лічбавалне, -я, н. Л. меру. Л. хлеба. Праца акупілася з лішкам. 0 3 марскіх звяроў. Л. цюленяў.
ЛОПК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па
лішкжм — зверх якой-н. нормы.
старонак кніг.
ЛІШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1. логіцы.
ЛІЧБАВЫ, -ая, -ае. Абазначэнне лічбамі,
ЛОПКА, -і, ДМ -гіцы, ж. 1. Навука аб завыражаны ў лічбах. Лічбавыя даныя. Л. вынік. Toe, што i лішак. 2. Няцотны лік (разм.). Гуконах i формах мыслення. Дыялектычная л. 2.
0 Лічбавая вылічжльшш мішына —вылічаль- ляцьу цот i лішку.
ЛІіІіКАВЫ, -ая, -ае. Які перавышае па- Ход разважанняў, вывадаў. Выдатная л. 3.
ная машына, якая пераўтварае велічыні,
прадстаўленыя ў выглядзе набору лічбаў трэбнасць, норму; збыткоўны. Лішкавая рабо- Унутраная заканамернасць чаго-н. Л. падзей.
|| прым. лжпчны, -ая, -ае.
чая сіла.
(лікаў).
ЛОДАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Той, хто
ЛІШНЕ, прыаі. 1. Вельмі многа, празмеЛІЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У матэматьшы:
лік у простых дробах, які стаіць над рысай i рна. На фронце не будзеш л. спаць. 2. Многа не хоча працаваць, гультай.
ЛОДАРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
паказвае, з колькіх долей складаецца дроб; залішне. He бшо патрэбы л. гаварыць.
ЛІШНІ, -яя, -яс. 1. Збыткоўны, які пе- (разм.). Ухіляцца ад працы, гультаяваць. || наз.
проціл. назоўнік. У дробе 3/5 л. 3, a назоўнік
равышае адпаведную колькасць, празмерна. лодаршчднве, -я, н.
5.
ЛОДАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
ЛІЧЬІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. Лішнія грошы. Лішнія турботы. 2. Непатрэб(разм.)- У дзіцячых гульнях: вершык з лічэн- ны, бескарысны. Лішнія рэчы. Лічыць сябе гл. лодка. 2. звычайна мн. Адкрытыя жаночыя
нем, які вымаўляецца нараспеў i якім супра- лішняй у хаце. 3. Дадатковы, пабочны. Ска- туфлі. Яна прыгожа прытупвала сваімі нозаць л. раз не шкодзіць. 0 Без лшгаіх слоў — венькімі лодачкамі.
ваджаецца размеркаванне ўдзельнікаў гульні.
ЛОДАЧНК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
ЛІЧЬІЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Апарат для не размаўляючы доўга.
ЛЙПНІЦА, -ы, ж. (разм). 1. Празмер- займаецца перавозкай на лодцы, той, хто
аўгаматычнага падліку чаго-н. Л. электрыннай
насць, лішак. У хаце лішніцы не было. 2. плавае на лодцы. || ж. лодічігіці, -ы, мн. -ы,
энергіі.
-ніц.
ЛІЧЬІЛЫПЮ, -аў. Простая прылада для Лішняе. Сказаць лішніцу.
ЛОДЖЫЯ, -і, мн. -і, -джый, ж. 1. АакрыЛШГГВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Накладная
падліку ў выглядзе чатьфохвугольнай рамы з
нанізанымі на папярочныя металічныя пруткі планка вакол дзвярнога ці аконнага праёма. тая галерэя, якая прымыкае да будынка. 2.
Фігурная л. 2. Металічная накладная Род балкона, паглыбленага ў фасад будынка.
рухомымі костачкамі. Канторскія л.
ЛІЧЬІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба, пласцінка з шчылінай для ключа на дзвярах, Кватэра з лоджыямі. \\ прым. лоджыевы, -ая,
якая робіць падлік кагр-, чаго-н. Л. пералісу шуфлядах i пад. 3. Тос, што i плінтус. 4. Пад- -ае.
ЛОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
насельніцтва. || ж. лічылыпчыца, -ы, мн. -ы, горнутая або нашытая палоска матэрыі для
аддзелкі, падрубкі. || памянш. лкггвачка, -і, Невялікае, звычайна веславое, судна. Парус-шчьш.
ЛІЧЬІНКА1, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. \\ прым. ліштвяны, ная л. Маторная л. 2. Назва некаторых відаў
ваенных суднаў. Падводная л. || памянш. лоддАдна з першых стадый развіцця некаторых -ая, -ос.
ЛПП^НЕЦ, -нцы, мн. -нцы, -нцаў, м. чкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1 знач.).
жывёльных арганізмаў (чарвей, насякомых,
-ая, -ае. Лодачная станцыя.
рыб), якія адрозніваюцца па віду i будове ад (уст.). Чалавек, які пазбаўлены выбарчых i || прым. лодачны,
ЛОЖА1, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Месца для
канчаткова сфарміраванай жывёліны. || прым. іншых грамадэянскіх правоў. || ж. лішэвкі, -і,
спання, пасцель (уст.). 2. Паглыбленне ў
ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
лНыновы, -ая, -ае.
ЛІЙНА, -ы, мн. -ы, ліян, ж. Павойная ку- грунце, па якім цячэ водны паток. Л. ракі. 0
ЛІЧЬІНКА2, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
(спец.). Частка эатвора вінтоўкі, якая зачыняе стовая або дрэвавая расліна, пашыраная, га- Пракрустш ложя (кніжн.) — мерка, пад
лоўным чьшам, у трапічных i субтралічных якую сілком падганяюць што-н. [ад імя
канал ствала.
міфічнага ірэчаскага разбойніка Пракруста,
ЛІЧЬІЦЦА, лічуся, лічышся, лічыцца; не- лясах. Н прым. лішвы, -ая, -ае. Л. лес.
ЛОБ, ілба i (пасля галосных) лба, мн. ілбы, які абсякаў або выцягваў ахвярам ногі па даўзак. 1. кім-чым. Расцэньвацца яхім-н. чынам,
ложа].
успрымацца ях-н. Л. лепшым гаспадаром. 2. з ілбоў / (пасля галосных) лбы, лбоў, м. Верх- жыні свайго
ЛОЖА2. -ы, мн. -ы, лож, ж. 1. Месца ў
кім-чым. Браць пад увагу, улічваць што-н. Л. няя частка твару чалавека або морды жывёлы.
з думкамі членаў камісіі. 3. чым i без дап. ВесціАдкрыты л. Пусціць (сабе) кулю ў л. (за- глядзельнай зале, аддзеленае перагародкай
ўзаемны ўлік (паслуг, пазык, прэтэнзій i стрзліцца). На лбе напісана (адразу відаць, хто для невялікай колькасці асоб, a таксама наопад.). He будзем з гэтым л. 4. Знаходзіцца, ён такі; разм.) 0 Лоб у лоб (разм.) — насу- гул месца (у зале пасяджэнняў, на стадыёне),
быць дзе-н. Л. ў адпачынку. 5. ( 7 / 2 ас. не страч адзін аднаму (ісці, сыходзіцца i пад.). У аддзеленае для прадстаўнікоў друку, гасцей i
ўжыв.). Выражацца ў якой-н. колькасці. Да- лоб — 1) з фронту, франтальным ударам. інш. Тэатральная л. 2. Аддзяленне масонскай
ходы лічацца ў мільёнах рублёў. б. Размяркоў- Атакаваць праціўніка ў л.\ 2) залішне пра- арганізацыі, a таксама месца яе тайных схол.
ваць паміж сабой ролі ў гульні, карыстаю- малінейна (разм.). Спытаць у л. || памянш. даў. Масонская
ЛОЖА3, -ы, мн. -ы, лож, ж. Драўляная чачыся лічылкай (разм.). Л. перад гульнёй. \\ зак. лжбок, -бка, мн. -бю, -бкоў, м. || прым. лобны,
стка ружжа, да якой прымацаваны ствол. Л.
шцгічыцца, палічуся, палічышся, палічыцца -ая, -ае. Лобная косць.
ЛОБЗК, -а, мн. -і, -аў, м. Тонкая вузкая ружжа.
(да 2 i 6 знач.).
ЛОЖАК, -жка, мн. -жкі, -жкаў, м. Мэбля
ЛІЧЬІЦЬ, лічу, лічыш, лічыць; л'ічаны; не- пілка ў^ рамцы для выпілоўвання ўзораў. ||
для спальні — доўгая рама з ножкамі i
зак. 1. Называць лікі ў паслядоўным парадку. прым. лобзікжвы, -ая, -ае.
ЛОБІ, нескл., н. Група прадстаўнікоў эка- дзвюма спінкамі, на якую кладуцца матрац i
Л. да ста. 2. Вызначыць колькасць, суму
чаго-н. Л. грошы. 3. каго-што. Прымаць у намічна моцных струкгур, якія аказваюць пасцельныя рэчы. || прым. ложкжвы, -ая, -ае.
ЛОЗУНГ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Заклік, зваразлік, пад увагу. Калі не л. некалькіх дзен не- уплыў на палітыку дзяржавы. || прым. лаійсцкі,
рот, які выражае кіруючую ідэю, палітычнае
пагоды, май быў добры. 4. каго-што. Рабіць -ая, -ае. 1
ЛОБНЫ , -ая, -ае: лобнже месца — узвы- патрабаванне. Баявы л. 2. Плакат з такім
якія-н. заключэнні, прызнаваць, успрымаць.
шэнне, з якога ў старажытнасці аб'яўляліся заклікам. Дзманстранты неслі лозунгі. || прым.
Балота лічылі непраходным. Л. каго-н. добрым
чалавекам. 0 Ллыць ні за што — зусім не царскія ўказы i на якім адбываліся пакаранні лозунгавы, -ая, -ае.
ЛОЙ, лою, м. Нутраны тлушч (авечы, ялалічыцца з кім-н.. не паважаць каго-н. || зак. смерцю. 2
ЛОБНЫ гл. лоб.
вічны). Мазаць бліны лоем. || прым. лоевы, -ая,
злНыць, злічу, злічыш, злічыць; зл'ічаны (да 1
ЛОГ, -у, М логу i лагу, мн. лагі, лагоў, м. -ае.
i 2 знач.) / пшгічыць, -лічу, -лічыш, -лічыць;
ЛОКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Кучаравая ці
-лічаны (да 2 i 4 знач.). || наз. лічэнне, -я, н. Шырокі доўгі яр з адхоннымі схіламі. Ісці логам. Спусціцца ў л. | памянш. лажок, -жка, мн. завітая пасма валасоў.
(да 1 i 2 знач.) / лік, -у (да 1 i 2 знач.)11. Зак. 426.
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ЛОК-ЛУК
ЛОКАЦЬ, локця, мн. локці, локцяў, м. 1.
Месца згібу рукі, дзе злучаецца плечавая
косць з касцямі перадплечча. Узяць за л.
Елізка л.у ды не ўкусіш (прыказка). Кусаць
(сабе) локці (перан.: шкадаваць аб чым-н.
упушчаным, непапраўным). 2. Старадаўняя
мера даўжыні, роўная прыблізна 0,5 м. 0 Пжчуццё локця — пачуццё сяброўства i ўзаемнай
падтрымкі. 1 прым. локцевы, -ая, -ае (да 1
знач!) i лякцявы, -ая, -óc (да 1 знач.).
ЛОКШЫНА, -ы, ж. Выраб з пшанічнай
мукі ў выглядзе тонкіх высушаных палосак
цеста, a таксама сірава, прыгатаваная з такога вырабу. || прым. локшывавы, -ая, -ае.
ЛОМ , -а, мн. ламы, -оў, м. Металічны завостраны стрыжань, якім разбіваюць што-н.
цвёрдае. Капоць лёд ломам. \ памянш. лоягіж,
-а, мн. -і, -аў, м.
ЛОМ2, -у, м., зб. Ломаныя ці прыгодныя
толькі для перапрацоўкі прадметы. Жалезны л.
Збіраць л. 2. Toe, што i ламачча (у 1 знач.). ||
прым. ломаны, -ая, -ае.
ЛОМКА гл. ламаць.
ЛОМЮ, -ая, -ае. 1. Які лёпса ломіцца,
крохкі. Л. лёд. 2. Няўстойлівы, пераменлівы
(пра галас). || наз. ломшсцц -і, ж. Л. голасу.
ЛОНА, -а, н. (уст.). 1. Грудзі ці чэрава
жанчыны як сімвал мацярынства. Мацярынскае л. 2. перан., чаго. Нетры зямлі, вады. 0 У
лонж чаго, у знач. прыназ. з Р (кніжн.) — у
сферу якой-н. дзейнасці- У лона царквы. ||
прым. лонны, -ая, -ае (да 1 знач; спец.). Лоннае зрашчэнне.
ЛОПАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Шырокі
плоскі канец чаго-н. Л. вясла. 2. Рабочая
частка суднавых колаў, грабных i паветраных
вінтоў. Л. кола турбіны. \ прым. лопасцевы,
-ая, -ае.
ЛОПАТ гл. лапатаць.
ЛОПАЦЕНЬ, -патня, мн. -патні, -патняў,
м. 1. Той, хто многа гаворыць, лапоча (разм.
пагард.). 2. Няроўнасць у адкляпанай касе.
Першы раз клялаў касу i нагнаў лопатмяў.
ЛОПАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сцца; незак. 1. Даваць трэшчыны, разрывацца (пра
струны). Лёд лопаецца. Шклянка лопаецца. 2.
перан. Цярпець крах, поўную няўдачу (разм.).
Лопаюцца планы. 0 Лопацці сж смеху
(разм.) — знемагаць ад смеху.
ЛОПАЦЬ1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
Лалатаць крыламі (пра птушак). || аднакр.
лопнуць, -не. || наз. лошшне, -я, н.
ЛОПАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак., ішпо
(разм.). Прагна есці, жраць. || зак. элогаць,
-аю, -аеш, -ае. Місу крупені злопаў.
ЛОПНУЦЬ1, -ну, -неш, -не; -ні; зак. 1.
Даць трэшчыну; трэснуўшы, разламацца, разадраіша, парвацца. Лопнуў графін. Лопнула
стпруна. 2. перан. Пацярпець поўную няўдачу,
крах (разм.). Лопнулі надзеі. 0 Лопнуць са
смеху (разм.) — зайсціся моцным смехам.
Цярпенне лопнулж (разм.) — няма больш сіл
цярпець, вьпрымка скончылася. | незак.
лопаць, -аю, -аеш, -ае.
ЛОПНУЦЬ2 гл. лопаць1.
ЛОПУХ, -у, мн. -і, -аў, м. Травянісгая расліна сямейства складанакветкавых з буйным
шырокім лісцем i ўчэпістымі калючымі галоўкамі, a таксама ліст гэтай расліны; дзядоўніх.
|| прым. лопухжвы, -ая, -ае.
ЛОРД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. У Англіі:
вышэйшы дваранскі наследны тытул або тытул вышэйшых службовых асоб, a таксама
асоба, якая носіць гэты тытул. Л.-канцлер. Л.мэр.

ЛОСКАТ, -у, М -каце, м. (разм.)- Toe, што
i козыт. || прым. лосжжпш, -ая, -ае.
ЛОСЬ, лася, мн. лас'і, -ёў, м. Буйная жывёліна сямейства аленевых з шырокімі разгалістымі рагамі. || прым. ласЬш, -ая, -ае / ласёвы, -ая, -ае. Ласінае мяса. Ласёвая шкура.
ЛОТ1, -a, М лоце, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
для вымярэння глыбіні мора з борта судна.
Ручны л. || прым. лотавы, -ая, -ае.
ЛОТ2, -a, М лоце, мн. -ы, -аў, м. Руская
мера вагі, роўная 12,8 г., якая існавала да
ўвядзення метрычнай сістэмы.
ЛОТАС, -а / -у, м. 1. -а. Паўднёвая вадзяная расліна сямейства гарлачыкавых з буйнымі прыгожымі кветкамі. 2. -у. Зараснік гэтай расліны. || прым. лотасавы, -ая, -ае. Сямейстпва лотпасавых (наз.).
ЛОТАЦЬ, -і, ж. Шматгадовая травяністая
расліна сямейства казяльцовых з жоўтымі
кветкамі, якая расце на балотах, берагах сажалак i інш. Л. расцвіла. \\ прым. лотацевы,
-ая, -ае.
ЛОТРА, -ы, ДМ-у, Г-ам, м;ДМ-ы, Г-ай
(-ак>), ж., мн. -ы, -аў (разм. лаянк.). Toe, што
i латруга.
ЛОЎЖ, лаўжа, мн. лаўжы, лаўжоў, м. Куча
сухога галля. Ссечанае галлё сцягвалі ў л.
ЛОЎКЗ, -ая, -ае. 1. Спрытны, умелы. Л.
варатар. 2. Выкрутлівы, які знаходзіць выйсце з цяжкага становішча. Гэта быў л. гаспадарнік. 3. Выгадны, зручны. Лоўкае сядло. ||
наз. лоўкжсць, -і, ж.
ЛОЎЛЯ гл. лавіць.
ЛОЎЧЫ1, -ая, -ае. 1. Прывучаны да лоўлі,
палявання. Лоўчыя сабакі. 2. Прызначаны для
лоўлі звяроў. Лоўчыя ямы.
ЛОЎЧЫ , -ага, мн. -ыя, -ых, м. У рускай
дзяржаве да 17 ст.: службовая асоба, якая ведала дварцовым паляваннем i рыбнай лоўляй.
ЛОЦМАН1, -а, мн. -ы, -аў, м. Праваднік
суднаў, які добра ведае бяспечны водны
шлях. || прым. лоцманскі, -ая, -ае.
ЛОЦМАН2, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікая
марская рыба, якая суправаджае на далёкія
адлегласці караблі i буйных рыб, асабліва
акул.
ЛОЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Раздзел суднаваджэння — апісанне мораў, водных шляхоў i ўзбярэжжаў. 2. Інструкцыя для плавання
ў пэўным басейне, воднай прасторы.
ЛУБ, -у, м. 1. Валакністая тканка раслін,
па якой перамяшчаюцца арганічныя рэчывы
(спец.). 2. Пласт, кавалак кары ліпы, вяза i
іншых ліставых дрэў разам з валакністай унутранай часткай. 3. Валакністая тканка некаторых раслін (лёну, канапель), якая ідзе на
выраб пражы. || прым. лубавы, -ая, -ае, лубяны, -ая, -óc / лубячны, -ая, -ае (да 2 знач.).
Лубавае, лубяное валакно. Лубяная, лубачная
каробка (зробленая з лубу ў 2 знач.).
ЛЎБАЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. луб / лубок. 2.
Надрукаваны з лубкоў (у 4 знач.). Лубачныя
карцінкі. O Лубачная літаратура — 1) дарэвалюцыйныя танныя i прымітыўныя па зместу
масавыя выданні; 2) прымітыўная літаратура,
разлічаная на непатрабавальны густ (неадабр.).
ЛЎЬІН, -у, м. Травяністая расліна сямейства бабовых, якая высяваецца для ўгнаення
глебы i на корм жывсле. || прым. лубішшы,
-ая, -ае.
ЛУБОК, -бка, мн. -бю, -бкоў, м. 1. Toe,
што луб (у 2 знач.). 2. Ручны кораб з лубу.
Ісці na ягады з лубкамі. 3. Тонкія дошчачкі,
якія накладаюцца на месцы касцявога пералому. Нага ў лубках. 4. Ліпавая дошка, на
якой гравіравалася карціна для друкавання, a
таксама карціна такога вырабу. Рускі л. \\
прым. лубковы, -ая, -ае / лубачны, -ая, -ае.

ЛУБЯНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
(разм.). Станавіцца цвёрдым, як дуб (у 1
знач.). || зак. залубянець, -ее / злубявець* -ее.
ЛУБЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Ручны кораб з лубу (у 2 знач.), бяросты для
захоўвання, пераноскі, упакоўкі чаго-н.
ЛУБЯНЬІ, -ая, -ое. 1. гл. луб. 2. Цвёрды,
каляны на вобмацак. Лубяная тканіна. 3. Пра
расліны, якія маюць валакністую тканку, луб
(у 2 i 3 знач.). Лубяныя культуры.
ЛУГ1, -у, М лузе, мн. -'i, -оў, м. Сенажаць,
пераважна заліўная. Уздоўж Нёмана цягнуліся
бяскрайнія лугі. Альпійскія лугі (горныя). \\ памянш. лужок, -жка, мн. -жкі, -жкоў, м. || прым.
лугаш, -ая, -óc.
ЛУГ2, -у, М лузе, м. Едкі раствор, прыгатаваны з попелу, залітага варам, які ўжываўся
для мыцця бялізны, галавы i інш.; шчолак. ||
прым. лугавы, -ая, -ае.
ЛУГАВІНА, -ы, мн. -ы, -B1H, ж. Невялікі
луг сярод іншых угоддзяў. Пасвіць коней на
лугавіне. \\ памянш. лугівшка, -і, ДМ -нцы, мн.
-і, -нак, ж. || прым. лугав'інны, -ая, -ае.
ЛУГАВОДСТВА, -а, н. Апрацоўка i выкарыстанне лугоў, сенажацей, пашы; галіна
раслінаводства. || прым. лугаводчы, -ая, -ае.
ЛЎДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Toe, што i палуда.
ЛЎДЖАНЫ, -ая, -ае. Пакрыты палудай. Л.
самавар.
ЛУДЖдННЕ гл. лудзіць.
ЛУДЗІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Майстар. яхі займаецца луджэннем. || прым.
лудзільшчыцю, -ая, -ае.
ЛУДЗІЦЬ, луджу, лудзіш, лудзіць; луджаны; незак., што. Пакрываць палудай. Л.
медную пасуду. || зак. вылудзіць, -луджу, -лудзіш, -лудзіць; -луджаны i палудзіць, -л^цжу,
-лудзіш, -лудзіць; -луджаны. || наз. луджэнне,
-я, н. || прым. лудзільны, -ая, -ае.
ЛЎЖА, -ы, мн. -ы, луж, ж. Toe, што i лужына.
ЛУЖОК гл. луг1.
ЛЎЖЫНА, -ы, мн. -ы, -жын, ж. 1. Невялікая ўпадзіна, напоўненая вадой. Лужыны
на дарогах. 2. Разлгтая на паверхні чаго-н.
вадкасць. Л. на падлозе. 0 Сесці ў лужыну
(разм.) — пацярпець няўдачу; апынуцца ў
няёмкім становішчы. || памянш. лужынка, -і,
ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЛУЖЫЧАНЕ, -чан, адз. лужычанін, -а, м.
Заходнеславянская народнасць, якая жывс ў
Германіі, лужыцкія сербы. || ж. лужычша, -і,
ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. лужыцкі, -ая,
-ае.
ЛЎЗА, -ы, мн. -ы, луз, ж. Адтуліна з падвешаным сеткаватым мяшэчкам на краі борта
біяьярднага стала, у якую падае шар. || прым.
лузны, -ая, -ае.
ЛУЗАН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.)- Арэх,
які сам вылузаўся з шалупіння.
ЛУЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лузаны; незак.,
што. 1. Разгрызаючы, ачышчаць ад шалупін i
есці. Л. гарбузікі. 2. Toe, што i лушчыць. (у 1
знач.). Л. стручкі гароху. \\f зак. аблузжць, -аю,
-аеш, -ае; -аны. || наз. лузанне, -я, н.
ЛУЗГА, -і, ж., зб. (разм.). Шалупінне ад
гарбузікаў, сланечніку.
ЛЎЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
што (разм.). Toe, што i лузаць (у 1 знач.). ||
наз. лузпшне, -я, н.
ЛУК, -а, мн. -і, -аў, м. Ручная зброя ў выглядзе гібкай дугі, сцягнутай цецівой для пуску стрзл. Спаборніцтвы na стральбе з лука. ||
прым. лучны, -ая, -ае. Лучнае поле (для стральбы з лука).
ЛУКА, -і, ДЛ/луцэ, мн. лукі i {з ліч. 2, 3, 4)
лую, лук, ж. 1. Дугападобны паварот ракі, a
таксама мыс, які абгінаецца ракой. 2. Выгін
пярэдняга ці задняга краю сядла.
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ЛУКАВІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. Toe, што i
лука (у 1 знач.).
ЛУКАМОР'Е, -я, н. Старая народная назва
марскога заліва, бухты.
ЛУКЎЛАЎСП, -ая, -ае: лукулаўсш абед
(кніжн.) — багаты пачастунак, пір [ад імя
старажытнарымскага палкаводца Лукула].
ЛУНАЦІЗМ, -у, м. Хваравіта-нервовы
стан, пры якім чалавек у глыбокім сне можа
хадзіць i падсвядома выконваць розныя дзеякні; сомнабулізм. || прым. лушйцчны, -ая, -ае.
ЛУНАіЦК, -а, мн. -і, -аў, м. Хворы на лунацізм. || ж. лушіцчкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
-чак.
ЛУНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Плаўна
лятаць, рухацца ў паветры. Буслы лунаюць у
вышыні. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Павольна разв5іваіша. Лунаюць сцягі над плошчай. 3.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.)> перан. Плысці, распаўсюджвацца (пра песні, музыку i пад.)- Песні лунаюць — настрой узнімаюць. 4. перан. Знаходзіцца ў стане ўзвышаных або далёкіх ад
рэчаіснасці мар. 0 Луняць у воблшх (у надхмжр'і) (неадабр.) — знаходзіцца ў летуценным стане, нс заўважаючы навакольнага.
ЛЎНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. Невялікае паглыбленне ў чым-н., ямка. JI. зуба.
1 памянш. лушчка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
ж. || прым. луначны, -ая, -ае.
ЛУНЬ, -я, мн. -і, -ёў, м. Драпежная птушка сямейства ястрабіных з шаравата-белым
апярэннем у дарослых самцоў; мышалоў. Балотны л. Сівы як л.
ЛЎПА, -ы, мн. -ы, луп, ж. Павелічальнае
шкло ў аправе.
ЛУПАТЫ, -ая, -ае. Які мае выпучаныя
вочы. || наз. лупатасць, -і, ж.
ЛУГйНА, -ы, мн. -ы, -гйн, ж. 1. Вонкавая
абалонка плода, семя. 2. толькі мн. Адходы
пасля ачысткі бульбы, пладоў, семя. Кош
лупін.
ЛУШННЕ, -Я, Н., зб. Лупіны (у 2 знач.).
ЛУГЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., лупіцца; незак. Абдзірацца, аблазіць. Лупіцца оАхірбоўка.
Лупіцца Hoc.f || зак. аблутцці, -лупіцца i
адлутцца, -лупіцца.
ЛУПІЦЬ1, луплю, лупіш, лупіць; луплены;
незак., што. 1. Знімаць, абдзіраць (скуру,
кару i інш.) з чаго-н. або ачышчаць ад лупін,
абіраць. Л. кару з дрэва. Л. бульбу. 2. Драць на
часткі (разм.). Нашто ты кнігу лупіш? 3. перан. Браць празмерна вялікую плату (разм.).
Гэта вы з усіх так лупіце? 4. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Ужыв. замест некаторых дзеясловаў
для абазначэння дзеяння, якое адбываецца з
асаблівай сілай (разм.)- Лупіць дождж. A ён у
бубен лупіць. 0 Лупіць скуру (разм.) — 1)
браць празмерна вялікую ^ плату; 2) моцна
біць. I зак. аблупЫь, -луплю, -лупіш, -лупіць;
-луплены (да 1 знач.), злушць, злуплю,
злупіш, злупіць^ злуплены (да 1 i 3 знач.) /
ідлуіоць, -луплю, -лупіш, -лупіць; -луплены
(да 1 знач.).
ЛУПІЦЬ2, луплю, лупіш, лупіць; незак.
(разм.). Вытарашчваць вочы. Чаго ты лупіш
воны?
ЛУІЙЦЬ3, луплю, лупіш, лупіць; луплены;
незак. (разм.). 1. каго (што). Моцна біць,
лупцаваць каго-н. Л. каня пугай. 2. 3 сілай
удараць у што-н., па чым-н. Л нагой у дзверы.
0 Лупіць як Сіджраву жжзу (разм.) — бязлітасна біць каго-н.
ЛУПЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
-цаваны; незак. 1. каго (што). Біць, хвастаць.
2. Toe, штр i лупіць3 (у 1 знач.)- II зак.е адлупцжваць, -цую^ -цуеш, -цуе; -цуй; -цаваны (да
1 знач.) / вылупціваць, -цую, -цуеш, -цуе;
-цуй; -цаваны (да 1 знач). || аднакр. лупцануць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць;

-ш. || наз. лупцііанне, -я, н. i лупцоўка, -і, ДМ
-ўцы, мн. -і, -цовак, ж. (да 1 знач.).
ЛУСКА, -і, ДМ -сцэ, ж. Дробныя
пласцінкі, якімі пахрыта цела рыб, яшчарак,
змей. | памянш. лусачка, -і, ДМ -чцы, ж. ||
прым. лускавы, -ая, -ое.
ЛУСКА... Першая частка складаных слоў
са знач. які мае адносіны да лускі, лускавінак, напр. лускаачышчальны, лускакрылы, лускападобны, лускахвосты.
ЛУСКАВАТЫ, -ая, -ае. Пакрыты луской.
Л. ствол дрэва. Лускаватыя паўзуны. Атрад
лускаватых (наз.). || наз. лускавжтасць, -і, ж.
ЛУСКАКРЬІЛЫЯ, -ых, мн. Назва атрада
насякомых, да якога адносяцца матылькі.
ЛЎСКАТ, -у, М -каце, м. (разм.). Трэск,
лусканне. Чууся аддалены л. сухіх галінак.
ЛЎСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; незак. 1.
што. Раскусваць, разгрызаць (шкарлупіну) з
трэскам. Л. сланечнік. 2. Утвараць чым-н. кароткія адрывістыя гукі. Лальцы лускаюць. ||
аднакр. луснуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз.
лускаяве, -я, н.
ЛЎСТА, -ы, ДМ -сце, мн. -ы, луст / лустаў,
ж. Адрэзаны вялікі плоскі кавалак хлеба i
пад. || памянш. лустачжж, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
-чак, ж. || прым. лустівы, -ая, -ае.
ЛУСЬ, у знач. вык. (разм.). Ужыв. паводле
значэння дзеясл. лускаць, луснуць.
ЛУХТА, -ы, ДМ -хце, ж. (разм.)- Бязглуздзіца, бяссэнсіца, недарэчнасць. Гаварыць лухту.
ЛУЧКОВЫ, -ая, -ае. Пра інструменты: падобны да лука па сваёй будове, выгляду. Лучковая піла.
ЛЎЧНАСЦЬ, -і, ж. Цесная сувязь, якая
прыводзіць да адзінства, згуртаванасці. Л.
працоўных.
ЛУЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Воін, узброены лукам. 2. Спартсмен, які займаецца
стральбой з лука. || ж. лучніці» -ы, мн. -ы,
-ніц.
ЛУЧНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Даўнейшае
прыстасаванне ддя асвятлення хаты, у якое
ўтыкалася запаленая лучына.
ЛЎЧНЫ гл. лук.
ЛУЧЬІНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж., таксама
зб. Тонкая доўгая сухая шчэпка, якой даўней
асвятлялі сялянскія хаты. Дагарае л. Нашчапаць лучыны. || памянш. лучынкд, -і, ДМ -нцы,
мн. -і, -нах, ж. || прым. лучынны, -ая, -ае.
ЛУЧЬІЦЦА, лучуся, лучьшіся, лучыцца;
незак. (разм.)- Злучацца, аб'ядноўвацца.
Налібоцкая пушча лучыцца з іншымі масівамі
беларускіх лясоў.
Л У Ч Ы Ц Ь , -чу, -чыш, -чыць; зак. (разм.).
Трапіць, пацэліць. Лучыу у самую дзесятку.
ЛУЧЬШЬ1, лучу, лучьші, лучыць; незак.,
каго-што (разм.). Злучадь, яднаць. Родная
мова лучыць усе прадметы школьнага курса.
ЛУЧЬІЦЬ , -чу, -чыш, -чыць; -чым, -чыце, -чаць; незак., каго (што). Паляваць на
каго-н. уначы пры яркім асвятленні. Л. рыбу
(біць восцямі з асветленай лодхі).
ЛУШііІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. (разм.).
Toe, што i лупіна.
ЛУШІЙННЕ, -я, н., зб. (разм.). Toe, што i
лупінне.
ЛУШЧАК, -у, м. (уст.). Toe, што i слюда.
ЛЎШЧАНЫ, -ая, -ае. Ачьшічаны ад шалупіння, якой-н. абалонкі. Лушчаныя арэхі.
ЛУПГЧЬкЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Сельскагаспадарчая машына для лушчэння глебы.
Дыскавы л. | прым. луютылыіікжвы, -ая, -ае.
ЛЎШЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шчьвдца; незак. Лупіцца, здзірацца. Лушчыцца
скура. | наз. лушчэіше, -я, н.
ЛЎШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць;
-шчаны; незак., што. 1. Ачышчаць ад шалупін, якой-н. абалонкі. Л. гарох. 2. Разрых-
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ляць глебу пасля ўборкі ўраджаю (спец.). Л.
іржышча. || зак. аблушчыць, -шчу, -шчыш,
-шчыць; -шчаны (да 1 знач.) / узлушчыць,
-шчу, -шчыш, -шчыць; -шчаны (да 2 знач.).
Аблушчыць боб. || наз. луппэтіе, -я, н. | прым.
луппылыаі, -ая, -ае.
ЛЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. што.
Нанізвадь якія-н. рэчы на ніпсу, шнурок,
дрот i пад. Л. пацеркі. 2. каго (што). Начэпліваць вяроўку на рогі, шьпо жывеле. Л.
валоў. || наз. лыганве, -я, н.
ЛЫЖАРОЛЕРЫ, -аў, адз. лыжаролер, -а,
м. Кароткія лыжы на роліках. || прым. лыжаролерны, -ая, -ас.
ЛЬІЖАЧКА1, -і, ДМ -чцы, ж.: пад лыжжчку (ударыць, папасці i пад.) — у ніжнюю частку грудзей. 0 Пад лыжжчкай смопж — есці
хочацца.
ЛЫЖАЧКА2 гл. лыжка.
ЛЫЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
Прадмет сталовага прыбора для зачэрпвання
ежы. Чайная л. Сталовая л. || памянш. лыжачкі, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. | прым.
лыжачны, -ая, -ае /* лыжкявы, -ая, -ае.
ЛЬІЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто займаецца лыжным спортам, хадзьбой на лыжах.
Атрад лыжнікаў. || ж. лыжніці, -ы, мн. -ы,
-ніц.
ЛЫЖНЙ, -і, мн. -і, лыжняў, ж. След, пракладзены лыжамі. Свежая л. на снезе.
ЛЬІЖЫ, -аў, адз. лыжа, -ы, ж. Плоскія
драўляныя палазкі, прымацаваныя да абутку
для перамяшчэння па снезе. Хадзіць на лыжах. \прым. лыжны, -ая, -ае. Л. паход.
ЛЬІКА, -а, мн. -і, лык, н. Луб маладой ліпы
i некаторых іншых дрэў у выпіядзе вузкіх палос, з якіх плятуць лапці. Драць л. Лапці з
лык. 0 ЛІІКЖ не U D U хто (разм.) — настолькі
п'яны, што ледзь можа гаварыць. He лыжжм
шыты хто (разм.) —д>азумее, умее не горш
за іншых. || памянш. лычка, -а, мн. -і, -аў, н. \
прым. лыкавы, -ая, -ае.
ЛЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што
(разм.). Піць што-н. перарьшістымі глыткамі.
Kom лыкае малако. | аднакр. лыкнуць, -ну,
-неш, -не; -ні. | наз. лыкжнне, -я, н.
ЛЬІНДЫ: лыццы біць (разм.) — гультаяваць, бяэдзельнічаць; займацца пустымі сгтравамі.
ЛЬІПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
To адкрываць, то закрываць вочы, маргаць. 0
Лыпаць вжчжмі — 1) бяссэнсава маргаць ад
разгубленасці, збянтэжанасці, страху; 2) маўчаць, не ведаючы, што сказаць. || аднакр.
лыпнуць, -ну, -неш, -не; -ні. ) наз. лышшне,
-я, н.
ЛЫСАВАТЫ, -ая, -ае. 3 невялікай лысінай, не поўнасцю лысы. | наз. лысавіггасць,
-і, ж.
ЛЫСЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Паступова
станавіцца лысым. \ зак. жблысець, -ею, -ееш,
-ее, элысець, -ею, -ееш, -ее / палысець, -ею,
-ееш, -ее; наз. аблысенне, -я, н. i палысенне,
-я, н.
ЛЬІСША, -ы, мн. -ы, -сін, ж. 1. Месца на
галаве, дзе вылезлі i не растуць валасы. 2. Белая пляма на лбе некаторых жывёл. Цяля з
лысінай. 3. перан. Пра ўчастак чаго-н., пазбаўлены расліннасці, покрыва (разм.). || памянш.
лыеішыі, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. (да 1 i
2 знач.).
ЛЬІСЫ, -ая, -ае. Які мае лысіну, з
лысінай. Лысая галава. Лысае цяля. Л. курган
(перан.: паэбаўлены расліннасці). 0 I не льк
Габрусь (разм.) — a яму хоць бы што, нішто
не дзейнічае на каго-н. Чортж лысапі
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1 знач.). || прым. люімцельсжі, -ая, -ае (да 2
ЛЮКС1, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Адзінка
знач.)- Л. спектакль.
вымярэння
асветленасці.
люкс2, прым., нязм. 1. Багаты, раскошны
ЛЮБЁЦЦА, люблюся, любішся, любіцца;
незак. (разм.). Любіць адно аднаго, зна- па абсталяванню, абслугоўванню. Каюта л.
ходзіцца ў любоўных адносінах. Яны даўно Атэлье л. 2. Вышэйшага класа, разраду, гату(разм.) — абазначае поўнае адмаўленне любяцца.
нку. Шакалад л. || прым. люксавы, -ая, -ае (да
чаго-н.
1 знач.).
ЛЮБІЦЬ, люблю, любіш, любіць; незак. 1.
ЛЬІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. каго-што. Адчувадь любоў (у 1 знач.) да
ЛІОЛЬКА1, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж.
Акруглая частка нагі ад калена да ступні. каго-, чаго-н. Л. радзіму. Л. родную мову. Л. Прылада для курэння, якая складаецца з цыЛыткі пасівералі. || прым. лытачны, -ая, -ае. маці. Л. жанчыну. Дзе не любяць — не гасці, a бука i коўшыка для тытуню. Пыхкаць люльЛЫЧ, лыча, мн. лычы, -оў, м. 1. Выцягну- дзе любяць — не часці (прыказка). 2. што i з кай. | памянш. люлечкж, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
тая шфэдняя частка галавы ў некаторых жы- інф. Мець цягу, быць схільным да чаго-н. Л. -чак, ж. || прым. люлечны, -ая, -ае.
вёл. Свіны л. 2. Toe, што i твар (у 1 знач.; музыку. Л. добры харч. Kaca любіць брусок i
ЛІОЛБКА2, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж.
груб.). || памянш. лычык, -а, мн. -і, -аў, м.
сала кусок (прыказка). Л. збіраць грыбы. 3. з 1. Toe, што i калыска (у 1 знач.)- 2. Вісячы
ЛЬІЧКА, -а, мн. -і, -аў, н. 1. гл. лыка. 2. дадан. сказам. Быць задаволеным чым-н., ад- памост з бартамі для падымання на вышыню
пераважна мн. Вузкія папярочныя нашыўкі чуваць задавальненне ад чаго-н. Бацька не рабочых, будаўнічых матэрыялаў, інструменна пагонах. Яфрэйтарскія лынкі.
любіць, калі яму пярэчаць. 4. што. Мець па- таў для работы на вышыні. 3. Частка лафета
ЛЬВІНЫ гл. леў.
трэбу ў якіх-н. умовах для існавання, росту i (спец.). || прым. люлечны, -ая, -ае. Л. трансЛЬВІЦА гл. ільвіца.
пад. Елка любіць цень. Расліны любяць святло. парцёр.
ЛЬВЯНЙ i ЛЬВЯНЁ гл. ільвяня.
ЛЮЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., кагоЛЮБОЎ, -бв'і / -бові, ж. 1. Пачуццё
ЛЬГА гл. ільга.
сардэчнай прыхільнасці, адданасці каму-, што. Рытмічна гойдаць з боку ў бок ці зверху
ЛЬГОТА гл. ільгота.
чаму-н. Л. да радзімы. Мацярынская л. Першая ўніз; калыхаць. Л. дзіця. \\ наз. люлянне, -я, н.
ЛЬДЗІНА, ЛЬДЗІНКА гл. ільдзіна.
ЛЮМБАГА, нескл., н. (спец.). Востры боль
л. 2. Схільнасць, цяга да чаго-н. Л. да музыкі.
ЛЬЁ, нескл., н. Старадаўняя французская
ЛЮБОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае лю- у паясніцы; прастрэл.
мера даўжыні, роўная прыблізна 4,5 км.
ЛЮМІНЕСЦ^НЦЫЯ, -і, ж. (спец). Свябоў (да 1 знач.), прасякнуты любоўю. ЛюбоўЛЬНА... гл. ільна.
нае пісьмо. Любоўная лірыка. 2. Вельмі ўваж- чэнне газу, вадкасці або цвёрдага цела, якое
ЛЬНАВОД гл. ільнавод.
лівы, клапатлівы. Любоўныя адносіны да абумоўлена не наіраваннем цела, a нецеплаЛЬНАВОДСТВА, -ВОДЧЫ гл. ільнавод- справы.
вым узбуджэннем яго атамаў i малекул. ||
ства.
ЛІОБЫ, -ая, -ае. Які выклікае пачуццё лю- прым. люмінесцэнтны, -ая, -ае.
ЛЬНО... гл. ільно...
ЛІОМПЕН-ПРАЛЕТАРЫЙТ, -у, М -яце,
бві, карыстаецца любоўю; блізкі, дарагі, мілы.
ЛЬНОВАЛАКНО га. ільновалакно.
Любая матуля. Расставацца з любым (наз.). м. У капіталістычным грамадстве: дэкласаЛЬНОКАМБІНАТ гл. ільнокамбінат.
ЛЮБЬІ, -ая, -ое. Кожны, усякі, на выбар. ваны слой людзей, якія парвалі сувязь з вытворчасцю (басякі, валацугі, жабракі i пад.)ЛЫЮПРАДЗІЛЬНЫ гл. ільнопрадзільны.
У л. час. Любымі сродкамі. Л. (наз.) з нас.
ЛЮНЁТ, -a, М -неце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ЛЫЮТРАСТА гл. ільнотраста.
ЛЮД, -у, М -дзе, м., зб. (разм.). Людзі,
ЛЬНЙНППЧА гл. ільнянішча.
група людзей, з'яднаных супольнасцю жыц- Арачны праём у скляпенні або купале над
дзвярамі ці над акном (спец.). 2. Палявое
ЛЬНЯНЬІ гл. лён.
ця. Працоўны л.
ўмацаванне (уст.)- || прым. люнетны, -ая, -ае.
ЛЗДЗІ, нескл., ж. У Англіі: жонка лорда, a
ЛЮДАІД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
ЛІОСТРА1, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Адшліфатаксама замужняя жанчына арыстакратычнага Той, хто ўжывае ў ежу чалавечае мяса. Тыгрваная
паверхня (шкла, металу), здольная даасяроддзя.
людаед. 2. перан. Крыважэрны чалавеканенаЛФПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што віснік. Фашысцкія людаеды. \\ прым. людаедскі,ваць адбіткі тых прадметаў, якія знаходзяцца
перад ёю, a таксама спецыяльна зроблены
(разм.^. Лапаць, мацаць. Л. сябе па кішэнях. || -ая, -ае.
прадмет з такой паверхняй. Стаяць перад люназ. лэшнне, -я, н.
ЛЮДАЁДСТВА, -а, н. Ужыванне ў ежу ча- страм. 2. перан. Спакойная, гладкая паверхня
ЛІОБА, прысл. Прыемна, міла. Л. жыць. Л. лавечага мяса першабытнымі людзьмі, дзікувады. Л. возера. 3. перан. Аб тым, што з'яўляпаслухаць.
намі, a таксама перан.: пра крыважэрнасць, ецца адлюстраваннем якіх-н. з'яў, працэсаў i
ЛЮБАВАЦЦА, -буюся, -буешся, -буецца; чалавеканенавіснііггва.
пад. Паэзія — л. жыцця. | прым. люстраны,
-буйся; незак. Разглядаць каго-, што-н. з заЛІОДЗІ, t людзей, людзям / людзям,
-ая, -ае / люстршш, -ая, -ое. Люстраная фадавальненнем; адчуваць захапленне кім-, людзьмі,
людзях
/
людзях.
1.
мн.
да
чалавек;
чым-н. Л. прырюдай. Л. прыгажосцю артысткі.ужыв. таксама для абазначэння ўсіх, a так- брыка. Люстраная вытворчасць. Л. карп (карп
|| зак. палюбавацці, ;буюся, -буешся, -буецца; сама асоб, якія належаць да пэўнага асярод- з рэдкай блішчастай луской); наз. люстранжсць, -і, ж. (да 2 знач.).
-буйся. || наз. любаванне, -я, н.
дзя, групы. Л. рады лету, a пчалы цвету (прыЛІОСТРА2, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Падвесны
ЛІОБАСЦЬ, -і, ж. 1. Пачуццё глыбокай казка). Л. навукі. Маладыя л. (маладыя мужпрыхільнасці да каго-, чаго-нм адданасці чыны). Бываць на людзях (быць сярод лю- асвятляльны прыбор з некалькіх падсвечнікаў
каму-, чаму-н.; замілаванне кім, -чым-н. Л. дзей). Вывесці ў л. (дапамагчы заняць пэўнае або лямпаў. Хрустальная л. || прым. люстравы,
да роднага краю. 2. у знач. вык. Любата. Хло- месца ў грамадстве). Выйсці ў л. (дасягнуць -ая, -ае.
tЛЮСТРАНЫ, -ая, -ае /ЛЮСТРАНЬІ, -ая,
пец — адна л.
1
трывалага або высокага месца ў грамадстве).
ЛЮБАТА, -ы, ДМ -баце, ж. 1. Toe, што 2. У ваенным асяроддзі: жывая сіла, салдаты. -ое. 1. гл. люстра . 2. Які з'яўляецца люстрам,
з люстрам. Люстраныя дзверы шафы. 3. перан.
люба, што выклікае захапленне прывабнаСтраты ў людзях i тэхніцы. 3. Кадры, прасцю, прыгажосцю. 2. у знач. вык. Пра заха- цаўнікі. Калгасу патрэбны л. 4. Слугі, най- 3 гладкай бліскучай паверхняй. Л. глянец. Люпленне, зачараванне кім-, чым-н., задаваль- мічкі, парабкі (уст.)- II прым. людсп, -ая, -ое. страная паліроўка. Люстраная паверхня ракі.
ЛЮСТРЬІН, -у, м. Шарсцяная ці паўненне ад каго-, чаго-н. Дзяўчына, проста л.
Людская памяць. Шчасце людское.
шарсцяная тканіна з глянцам. || прым. люЛЮБІЗНПц -у, м. Нагаворнае зелле, якое
ЛІОДНЫ,
-ая,
-ае.
1.
Такі,
дзе
прысутнічае
стрышвы, -ая, -ае. Л. касцюм.
нібыта здольна прывабіць, прычараваць кахамнога людзей. Л. рынак. 2. 3 вялікім наЛЮСЙРКА, -а, мн. -і, -аў, н. 1. Toe, што
нага.
сельніцтвам
або
такі,
дзе
жыве
многа
людзей.
i люстра1 (у 1 i 2 знач.). Глядзецца ў л.
ЛЮБІМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў, м.
Л.
горад.
Людная
еуліца.
\\
прым.
люднасць,
-і,
Вочы — л. душы. 2. Невялічкае люстра1 (у 1
Той, каго асабліва любяць, кім захапляюцца.
знач.). || памянш. люстэрачкя, -а, мн. -і, -аў, н.
Л. публікі. || памянш. любімчык, -а, мн. -і, -аў, ж.
ЛЮДСКАЯ, -ой, мн. -ія, -ix, ж. (уст.). Па- || прым. люстэркавы, -ая, -ае.
м. || ж. любіміца, -ы, мн. -ы, -міц.
ЛЮСГ^РНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Майстар
ЛЮБІМЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. мяшканне для слуг пры панскім маёнтку.
ЛІОДСЮ, -ая, -ае. 1. Чалавечны, пава- па вырабу люстэркаў.
любімец. 2. Той, хто карыстаецца чыёй-н.
ЛЮТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; нелюбоўю, апякунствам на шкоду іншым жлівы. Людскія адносіны. 2. Добры, прыгодны
для чаго-н. Гэта людская рэч. || наз. зак. Праяўляць лютасць, жорсткасць. Лютуе
(разм.). Л. маці.
людскжсць,
-і,
ж.
(да
1
знач.).
вораг.
Лютавала зіма (перан.)ЛЮБІМЫ, -ая, -ае. Які выклікае пачуццё
ЛЮДСКІ гл. людзі.
ЛЮТНІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
любві, якому аддаецца перавага перад
ЛІОДЦЫ, -аў, адз. няма (разм.). Ласк. да
Музыкант, які іграе на лютні.
іншымі, асабліва дарагі каму-н. Л. пісьменнік.
людзі (у 1 знач.). Л. добрыя, ратуйце!
ЛК)ТНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Старадаўні
Любімая справа.
ЛЮК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Адтуліна, якая струнны шчыпковы музычны інструмент. ||
ЛЮБІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. чаго i з
інф. Чалавек, які мае прыхільнасць да чаго-н. закрываецца векам, напр. на палубе карабля i прым. лютневы, -ая, -ае.
ЛІОТЫ1, -ая, -ае. 1. Злы, бязлітасны. Л.
Л. музыкі. Л. пагаварыць. 2. Той, хто займаец- інш. Каналізацыйны л. 2. Адтуліна для зброі ў
ца чым-н. не як прафесіянал. Садавод-л. Ша- борце судна, самалёта i інш. (спец.). Люкі для вораг. Л. звер. 2. перан. Вельмі моцны ў сваім
праяўленні, невыказна цяжкі. Лютая злосць.
фёр-л. || ж. лю^цельшці, -ы, мн. -ы, -ніц (да куляметаў. || прым. люклвы, -ая, -ае.
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Лютыя маразы. || наз. лотасць, -і, ж. (да 1
знач.).
ЛКУГЫ2, -ага, м. Другі месяц каляцдарнага
года. || прым. лютаўскі, -ая, -ае. Лютаўскія завірухі.
ЛЮТЭРАНІН, -а, мн. -ране, -ран, м. Той,
хто вызнае лютэранства. || ж. лютэралжя, -і,
ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
ЛЮТЭРАНСТВА, -а, н. Пратэстанцкае веравызнанне, якое ўзнікла на аснове вучэння
Лютэра i было накіравана супраць каталіцтва
i рымскага папы. || прым. лютэралскі, -ая, -ае.
ЛЮФА, -Ы, Ж. 1. Паўднёвая расліна сямейства гарбузовых. 2. Губка з высушанага
валакністага плода гэтай расліны. ]| прым.
люфавы / люфовы, -ая, -ае. Люфовая маналка.
ЛІОЦІК, -a i (зб.) -у, мн. -і, -аў, м. Травяністая расліна з ядавітым сокам і, часцей, з
жоўтымі кветкамі. || прым. люцікавы, -ая, -ае.
Сямейства люцікавых (наз.).
ЛЮЦЗРНА, -ы, ж. Кармавая травяністая
расліна
сямейства
бабовых.
|| прым.
люцэрнавы, -ая, -ае.
ЛЮЦЗРНППЧА, -а, н. Поле, дзе расла
люцэрна.
ЛЮЭС, -у, м. (спец.). Toe, што i сіфіліс. ||
прым. люэсны, -ая, -ае.
ЛЯ1, прыназ з P. Toe, што i каля (у 1 i 2
знач.). Ля дарогі стаяў збуцвелы крыж.
ЛЯ2, нескл., н. Шосты гук музычнай гамы,
a таксама нота, што абазначае гэты гук.
ЛЯБЁДКА1, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
Самка лебедзя.
ЛЯБЁДКА2, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
Машына для падымання i перамяшчэння
грузу. || прым. лябёдачны, -ая, -ае. Л. канат.
ЛЯВАК, левака, мн. леваю, левакоў, м.
(разм. неадабр.). 1. Палітычны дзеяч крайне
левых поглядаў. 2. Работнік, які незаконна
выкарыстоўвае рабочы час, прылады або прадукт грамадскай працы для асабістай нажывы. || прым. лявжцкі, -ая, -ае. Л. загіб.
ЛЯВАЦТВА, -а, н. Лявацкая палітыка. ||
прым. лоацкі, -ая, -ае.
ЛЯВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Станавіцца
левым, больш левым у палітычных адносінах.
|| зак. палявець, -ею, -ееш, -ее.
ЛЯВОНКА, -і, ДМ -нісе, ж. Беларускі народны танец, a таксама музыка да гэтага танца. Танцуюць імклівую лявоніху.
ЛЯГЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго
(разм.)- Toe, што i пакладаць. || зак. вылегчжць, -аю, -аеш, -ае; -аны. || наз. лжгчанне, -я,
н.
ЛЯГЧЗЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. 1. Памяншацца ў вазе, станавіцца больш лёгкім. 2.
безас, каму i без dan. Аб паляпшэнні самаадчування, наспрою i пад. Раніцай лягчэе на
душы. || зак. палягчэць, -эю, -эеш, -эе.
ЛЙДА, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, н. 1. Дзялянка высечанага лесу, хмызняку; высечка. 2.
Расчьпіічанае месца ўлесе пад пасеў або пад
сенажаць. || прым. лядны, -ая, -ае. Лядная
сістзма земляробства.
ЛЯДАЧЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i лядашчы. Ц наз. лядачасць, -і, ж.
ЛЯДАШЧЫ, -ая, -ае (разм). 1. Кволы,
слабы, хілы. За возам брыла лядашная карова.
2. Стары, струхлелы; збуцвелы. Лядашчая вопратка слаба грэла.\\ наз. лядашчасць, -і ; ж.
ЛЯДЗЙК, ледзяка, мн. ледзяю, ледзякоў, м.
Невялікі кавалак лёду. Рукі халодныя, як ледзякі.
ЛЯДНІК, ледніка, мн. ледніш, леднікоў, м.
(спец.). Зборышча вялікай масы паўзучага
лёду ў гарах ці палярных зонах. || прым. ледніковы, -ая, -ае. Ледніковыя наносы.
ЛЯДОВЫ, -ая, -ае. Які адбываецца ў
ільдах. Лядовыя плаванні.
ЛЯДОК гл. лёд.

лют—ляп

ЛЯДОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Вагон з лёдам. Вагон-л.
ЛЯДОЎНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Склеп з лёдам для захоўвання мясных, рыбных прадуктаў.
ЛЯЖАК, лежака, мн. лежаю, лежакоў, м. 1. памянш. лялечкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Ніжняе апорнае ляжачае бервяно зруба. 2. | прым. лялечны, -ая, -ае.
ЛЯЛЙК, леляка, мн. леляю, лелякоў, м.
Гарызантальная частка дымахода, якая вядзе
ад печы да коміна. Л. дыміць. 3. Месца для Начная насякомаедная птушка.
ЛЯМАНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ляжання.
ЛЯЖАЛЫ, -ая, -ае. 1. Нясвежы, даўні. Л. незак. Моцна i працягла крычадь; нястрымна
тавар. Ляжалая мука. 2. Які пэўны час зна- плакаць. || наз. лжмавтаванне, -я, н. i лямант,
ходзіўся ў стане вылежвання, вылежалы. Л. -у, М -нце, м.
ЛЙМЕЦ, -мцу, м. Тоўсты, шчыльны матэлён.
ЛЯЖАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. рыял, звалены з шэрсці, воўны. Ладшыць ва1. Шырокі выступ печы, грубкі для ляжання. лёнкі лямцам. || прым. лямцавы, -ая, -ае.
ЛЯМЁШ, лемяша, мн. лемяшы, лемяшоў,
2. Месца, t прыстасаванае для ляжання. ||
прым. ляжалачны, -ая, -ае (да 1 знач.) / м. Частка плуга, якая падразае пласт зямлі
знізу i адвальвае яго. || прым. лямешны, -ая,
ляжашйшы, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
ЛЯЖАЦЦА, -жыіша; безас; незак., каму, -ае.
ЛЙМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж.
звычайна з адмоўем (разм.)- Пра наяўнасць
жадання ці магчымасці ляжаць. Нешта яму не Шырокі рамень са скуры ці моцнай тканіны,
які
перакідваецца цераз плячо пры перацяляжыцца.
ЛЯЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жым, ле- гванні, пераносцы ірузу i інш. Адвязаць лямкі.
жыце, -жадь; -жы; незак. 1. Знаходзіцца ўсім 0 Цягнуцк лямку (разм.) — займацца цяжкай
целам на чым-н. у гарызантальным станові- аднастайнай працай, справай. || памянш. лямжшчы. Л. на зяші. 2. Быць хворым, зна- чка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым.
ходзіцца ў пасцелі. Л. у непрытомнасці. 3. Аб лямачны, -ая, -ае.
ЛЙМПА, -ы, мн. -ы, лямп i лямпаў, ж.
прадметах: знаходзіцца на паверхні ў нерухомым стане (бакавой часткай, гарызантальна). Прыбор для штучнага асвятлення або награКнігі ляжаць на стале. 4. Знаходзіцца, быць, вання. Настольная л. Газавая л. Паяльная л.
захоўвацца, змяшчацца. Грошы ляжаць у Шахцёрская л. || памянш. лямпачка, -і, ДМ
кішэні. 5. Размяшчацца дзе-н., мець напрамак -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. лямпавы, -ая,
куды-н. Наўкола ляжаць калгасныя палі. Шлях -ае.
ЛЙМЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; неляжыць на ўсход. б. перан. Быць чыім-н. абавязкам. На бацьку ляжаць усе клопаты пра ся- зак., што. Збіваць у лямец, рабіць лямцам. Л.
м'ю. 0 Душа (сэрці) не ляжыць да каго-наго воўну. || зак. злямчыць, -чу, -чыш, -чыць;
(разм.) — няма цікавасці, прыхільнасці да -чаны. | звар. ляшыцца, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
каго-, чаго-н. Лежмж ляжяць (разм.) — доўга -чьппда.
ЛЯНІВЕЦ, -ніўца, мн. -ніўцы, -ніўцаў, м.
ляжаць. Ляжаць аблогай — пра няворанае,
удзірванелае поле. Ляжадь пад сукном Паўднёваамерыканская млекакормячая жывё(разм.) — заставацца без разгляду, без рэага- ліна, якая жыве на дрэвах i вельмі марудна
вання (пра заявы, скаргі). Ляжаць у руінах — рухаецца.
ЛЯНЁВЫ, -ая, -ае. 1. Схільны да ляноты,
бьшь разбураным. || наз. ляжанне, -я, н. (да 1
які ўхіляецца ад працы. Л. хлопец. 2. Вялы,
i 2 знач.) / лежня, -і, ж. (да 1 i 2 знач., разм.)
ЛЙЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. павольны. Лянівая паходка. || наз. ляшвасць,
(разм.)- Мускульнае пакрыццё сцегнавой -і, ж.
ЛЯНОК1 гл. лён.
косці, сцягно. || прым. ляжжчны, -ая, -ае.
ЛЯНОК2, -нка, м. Рыба сямейства ласасёЛЯЖНЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -нёвак,
ж. (спец.). Дарога з насланага бярвення. || вых. | прым. лянжовы, -ая, -ае.
прым. ляжнёвачны, -ая, -ае.
ЛЯНОТА, -ы, ДМ -ноце, ж. 1. Адсугаасць
ЛЯЗО, -а, мн. лёзы, -аў i (з ліч. 2, 3, 4) жадання працаваць, рабіць што-н. Навалілася
лязы, -оў, н. 1. Востры край рэжучай ці сяку- л. 2. у знан. вык., каму з інф. He хочацца,
чай прылады- Л. сякеры, брытвы. 2. Тонкая няма ахвоты. Л. думаць.
стальная пласцінка для брьайдя з двума завоЛЯП, выкл. у знан. вык. (разм.). Ужываецца
странымі краямі. || прым. лязовы, -ая, -ае.
ў значэнні дзеяслова ляпнуць. Падбег ды л. na
ЛЯЙЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго. спіне.
Прывязваць лейцы да аброці пры запраганні
ЛЙПА, -ы, мн. -ы, ляп, ж. 1. Toe, што i
каня. | наз. ляйцанне, -я, н.
пашча. Л. воўка. 2. перан. Цёмнае паглыбленЛЯЙЧЬІНА гл. лейцы.
не ў чым-н. Пхаць снапы ў ляпу малатарні.
ЛЯКАЛА, -а, мн. -ы, лякал / -аў, н. 1. ФіЛЙПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.)- 1.
гурная лінейка для вычэрчвання крывых Утвараць рэзкі стук, шум пры ўдарах, удараць
ліній. 2. У тэхніцы: кантрольна-вымяральны з ляскам. Л. малатком. 2. Біць, удараць па
інсірумент для праверкі вырабаў крываліней- чым-н. з шумам. Л. na плячы. 3. што. Кідаць
нага профілю.
што-н. густое, ліпкае. Л. гліну ў шчыліны. 4.
ЛЯКАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, перан., што. Гаварыць што-н. неабдумана,
спецыяліст па вырабу лякал (у 2 знач.). || ж. нетактоўна. Лялае абы што. || зак. паляпаць,
ляжалыпчыці, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 знач.)- || аднакр.
лякалыпчыцкі, -ая, -ае.
ляпнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. ляшшве,
-я, н. (да 1 i 2 знач.).
ЛЯКАРСТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. МедыцынЛЙШС, -у, м. Азотнакіслае серабро ў выскі сродак для лячэння ці папярэджвання
хваробы. || прым. ляшрствавы, -ая, -ае. Лякар- глядзе крьпнталічнага парашку, што выкарыствавыя формы (формы, якія надаюць лека- стоўваецца ў медыцыне як процізапаленчы
вым прэпаратам: вадкія, цвёрдыя, мяккія, сродак, для прыпякання. || прым. ллгісны, -ая,
-ае.
аэразольныя; спец.).
ДЙЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж. 1.
ЛЯГЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., лепіцца; неДзіцячая цацка ў выглядзе фігуркі чалавека, a зак. 1. Быць пластычным, прьпх>дным для
таксама макет фігуры чалавека ці жывёлы для лепкі. Пластылін добра лепіцца. 2. Цесна разтэаіральных прадстаўленняў. 2. Пра каго-, мяшчацца адзін каля другога. Абапал вуліцы
што-н. вельмі прыгожае, прывабнае (разм.)- || ляпіліся старэнькія хаткі. 3. Стварацца з
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ЛЯЎКОШЯ, -і, мн. -і, -ній, ж. Садовая
ца дробны, перарывісты стук. Дзеці бегалі з
травяністая расліна сямейства крыжакветных
ляскоткамі.
ЛЯСНІК, лесніка, мн. леснію, леснікоў, м. з пахучымі кветкамі. || прым. ляўконіевы, -ая,
Вартаўнік лесу; працаўнік лясной гаспадаркі. -ае.
Працаваць лесніком.
ЛЯЎША, -ы, Т -ой (-ою), мн. -ы, -эй, м. i
пластычных матэрыялаў. Скульптурныя парЛЯСШЦТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Участак ж. Той, хто валодае левай рукой лепш, чым
трэты лепяцца марудна.
лесу як гаспадарчая адзінка, a таксама ўпраў- правай.
ЛЯІІІЦЬ, ляплю, лепіш, лепіць; леплены; ленне, якое ведае гэтым лясным участкам.
ЛЯХА, А%ДМлясе, мн. лехі i (з ліч. 2, 3, 4)
незак. 1. што i без дап. Ствараць, рабіць
ЛЯСНІЧЫ, -ara, мн. -ыя, -ых, м. Кіраўнік ляхі, лех / лехаў,
ж. (разм.). Шырокая града ў
якія-н. фігуры з пластычнага, мяккага ма- лясніюва, спецыяліст па лясной гаспадарцы.
агародзе. Пасадзіла цэлую ляху цыбулі. || патэрыялу. JI. бюст. JI. характар (псран.). He
ЛЯСНІЧЫХА, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых, мянш. лешкж, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
святыя гаршкі лепяць (прыказка: хоць i цяж- ж. Жонка ляснічага.
ЛЯЦЁЦЬ, лячу, ляшш, ляціць; ляшм, лека, але зможам, справімся). 2. што. Toe, што
ЛЙСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся;
i прыклейваць (разм.). JI. маркі. 3. {1 i 2 ас. не зак. (разм.). Моцна стукнуцца аб што-н. Л. ціце, ляцяць, ляці; незак. 1. Перамяшчацца,
рухацца ў паветры. Бусел ляціць над лугам. Ля~
ўжыв.). 3 сілай ісці (пра мокры снег). Снег рукой аб вушак.
лепіць у вокны. || зак. вылешць, -леплю, -леЛЙСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. 1. гл. цяць самалёты. Песня ляцела над плошчай (пепіш, -лепіць; -леплены (да 1 знач.), нілшпць, ляскаць. 2. каго i na ным. Ударыць рукой па ран.)- 2. Toe, што i імчацца. Ляціць тройка
-ляплю, -лспіш, -лепіць; -леплены Сда 2 твары, целе. Л. na плячах. 3. (1 i 2 ас. не ўдалая. 3. Падаць уніз (разм.). Л. пад адхон. 4.
знач.), зляшць, зляплю, злепіш, злепіць; ўжьш.), перан. Прапасці марна, згінуць ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Пра час: хутка праходзіць. Час ляціць. 5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
злеплены (да 1 знач.) i залшпць» -ляплю, -ле- (разм.). Усё нажытае раптам ляснула.
Хутка ламацца, ірвацца, расходавацца (разм.).
піш, -лепіць; -леплены (да 3 знач.). || наз.
ЛЯСНЬк, ЛЯСОК гл. лес.
лепкж, -і, ДМ -пцы, ж. (да 1 знач.).
ЛЯСЎН, лесуна, мн. лесуны, -оў, м. У сла- Ляціць адзежа на ім. б. перан. Імкнуцца
ЛЯПНІНА, -ы, ж. (спец.). Toe, што выле- вянскай міфалогіі: лясны дух, чалавекападо- куды-н., да каго-н. (думкамі, душой i пад.).
Л. думкамі ў сваё мінулае. J зак. паляцець,
плена, ляпныя ўпрыгожанні.
бная казачная істота, якая жыве ў лесе.
ЛЯПНЬІ, -ая, -óe. 1. Зроблены лепкай. ЛяЛЙСЫ: тічыць лясы (разм.). Займацца пу- -лячу, -ляціш, -ляцдць; -ляцш, -леціце, -ляцяць; -ляці (да 3 i 5 знач.)- || наз. лёт, -у, М
пныя работы. 2. 3 скульптурным упрыгожан- стымі размовамі. Цэлыя дні лясы точаць.
на ляту, м. (да 1 знач.; спец.). 0 На
нем. Ляпная столь.
ЛЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, што i лёце,
ЛЙПСУС, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). Гру- ляцець (у 1 знач., але з той розніцай, што ля- лягу — 1) у час лёту, руху ў паветры; 2) пебая, недарэчная памылка, прьпфы недаглдд.
таць абазначае дзеянне, якое паўтараецца ці ран. мімаходам, на скорую руку, наспех
ЛЯРД, -у, М -дзе, м. Топленае свіное сала. адбываецца ў розных кірунках). || наз. (разм.).
ЛЯСГАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне: лятінве, -я, н. || прым. лятальны, -ая, -ае. Л.
ЛЯЧЬІЦЬ, лячу, лечыш, лечыць; лечаны;
лясная гаспадарка — прадпрыемства, якое апарат.
незак., каго-што. Прымяняць медыцынскія
займаецца ўлікам i выкарыстаннем ляснога
ЛЯТОК, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. 1. Адту- сродкі для спынення якой-н. хваробы, імчЬоцду, развядзеннем лесу i пад. || прым. ляс- ліна ў вуллі для вылету пчол. 2. Адтуліна ў кнуцца паправіць здароўе. Л. сухоты. Л. хвогісіўсжі, -ая, -ае.
доменнай печы, праз якую прапускаецца ме- рага. || звар. лячыцца» лячуся, лечышся, леЛЯСІНА, -ы, мн. -ы, -сін, ж. (разм.). 1. тал абошлак.
чыцца. || наз. ляяэнне, -я, н.
Адно дрэва. Віхор зваліў такую лясіну. 2. зб. ЛяіУгі, летуна, мн. летуны, летуноў, м.
ЛЯЧ^БНШД, -я, мн. -ы, -ніц, ж. ЛячэбСсечаныя дрэвы як лесаматэрыял. Сплаў ка- (разм.). 1. Той, хто добра лятае, скача. 2. Той, ная ўстанова спецыяльнага прызначэння. Верабельнай лясіны.
хто часта мяняе месца працы ў сувязі з тэрынарная л.
ЛЯСІСТЫ, -ая, -ае. Густа зарослы лесам. асабістай выгадай. || ж. лятуха, -і, ДМ -тусе,
ЛЯЧЗБНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для ляЛ. раён. Л. край. || наз. лясістасць, -і, ж.
мн. -і, -тух.
Лянэбная фізкультура. Лячэбная ўстаЛЯСК, -у, м. 1. Кароткі, звонкі гук, які
ЛЯТЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. чэння.
ўтвараецца ад удару металічнымі прадметамі (разм.)- 1. Кароткая вытворчая нарада для нова.
ЛЯШЧОВЫ гл. лешч.
аб метал або камень. Л. ланцугоў. 2. Рэзкі, вырашэння неадкладных пытанняў. Сабрацца
сухі гук пры лясканні чым-н. Л. пугі.
на лятучку. 2. Лёгкі, аператыўны атрад, брыЛЯШЧОТЮ, -так. Дошчачкі, лубкі, якія
ЛЯСКАТАЦЬ, -качу, -кочаш, -коча; -качы; гада для хуткага перамяшчэння з месца на выкарыстоўваюцца пры пераломах касцей.
незак. Утвараць дробны перарывісты стук. месца. Рамонтная л.
Ручка ў ляшчотках. || прым. ляпгютачны, -ая,
Ляскочуць кулямёты. || наз. ляскжтжіше, -я, н. i ЛЯТЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Здольны лятаць, -ае.
лясжжт, -у, М -каце, м.
насіцца ў паветры. Лятучае насенне. Лямучая ЛЯШЧЬІНА, -ы, мн. -ы, -шчын, ж. Toe,
ЛЙСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Утва- мыш (млекакормячая жывёліна з шырокімі што i арэшына. || прым. лшпчынавы, -ая, -ае.
раць ляск чым-н. жалезным. Л. клямкай. 2. крыламі). 2. Здольны хугка перамяшчадца з
ЛЯШЧ^ЎНШ / ЛЯШЧЬІННІК, -у, м ЗаПляскаць у далоні (разм.). 3. Утвараць адры- месца на месца. Л. атрад. 3. Які хутка выпавістыя гукі пугай. Л. пугай. 0 Зубамі ля- раецца, хутка праходзіць. Лятучыя кіслоты. раснік, кусты ляшчыны; арэшнік.
ЛЯШЬІЦЬ, ляшу, ляшыш, ляшыць;
СЕЖЦЬ — дрыжаць, калаціцца ад холаду, Л. вірус. 4. перан. Які праводзіцца тэрмінова i
ляшым, лешыце, ляшаць; лешаны; незак.,
страху. J| аднакр. ляснуць, -ну, -неш, -не; -ні. хутка. Л. сход. Л. рэйд. O Лжтучшм попт —
| наз. лясшшне, -я, н. i лясжат, -у, М -каце, м. часова арганізаваная пошта для хуткай пера- што i без дап. (разм.). Пры сяўбе ўручную
ЛЯСКОТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. дачы лістоў, распараджэнняў. || наз. адзначаць чым-н., дакуль засеяна. Л. жыта. ||
Дзіцячая цацка, пры дапамозе якой утвараец- ллучасць, -і, ж. (да 3 знач.).
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лесу. | зак. таксама адмжбілізавацц -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -заваны (да 1 знач.). || звар.
мжбілізавацціц -зуюся, -зусшся, -зуецца; -зуйся; зак. таксама адмібілізавацца, -зуюся, -зуешся, -зуецца; -зуйся.
МАБІЛІЗАЦЫЯ, -і, ж. 1. Перавод узброеных сіл краіны з мірнага становішча ў поўную баявую гатоўнасць; прызыў ваеннаабавяМАБІЛІЗАВАНЫ, -ara, мн. -ыя, -ых, м. заных запасу ў армію ў час вайны. УсеагульЧалавек, прызваны ў армію па мабілізацыі. || ная м. 2. перан. Давядзенне каго-, чаго-н. да
ж. шбілізйшя, -ай, мн. -ыя, -ых.
стану акгыўнай гатоўнасці выканаць якое-н.
МАБІЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; заданне. М. ўсіх сваіх сіл. || прым. мабілі-заваны; зак. i незак. 1. каго-што. Правесці зацыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
(-водзіць) мабілізацьпо (у 1 i 2 знач.) каго-,
МАБІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Рухомы, здольны
чаго-н. М. у армію. 2. каго (што) на што.
Правёўшы неабходныя мерапрыемствы, пры- хутка перамяшчацца. Мабільныя войскі. 2. певесці (-водзіць) у актыўны стан для дасягнен- ран. Здольны хутка дзейнічаць, прымаць раня якой-н. мэты. М. шырокія масы на пасадку шэнні. || наз. мабільнжсць, -і, ж.

М

МАБЫЦЬ, пабочн. сл. Мусіць, напэўна, відаць. Была ўжо, м., дванаццатая гадзіна.
MAT, -a, мн. -i, -аў, м. Чалавек, які валодае
тайнамі магіі, чарадзей (першапачаткова —
жрэц). М. i чараўнік (перан.: пра чалавека, які
робіць што-н. надта лёгка i лоўка).
МАГА: як мага — 1) ужыв. у спалучэнні з
вьші. ст. прыслоўя для надання яму значэння
найвышэйшай ступені. Як м. лепш; 2) колькі
ёсць сілы, магчымасцей. Бегчы як м. хутчэй.
МАГАЗІН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Памяшканне для гацдлю чым-н.; крама. Прамтаварны
м. 2. Склад захавання чаго-н. (устар.)- Артылерыйскі м. 3. Каробка або трубка ў апараце
або прыборы, куды закладваецца што-н.,
напр. патроны ў аўтамат. 4. Рэзервуар у лямпе, куды наліваюць газу. || прым. мжпшнны,
-ая, -ае.
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МАГАМЕТАНШ, -a, мн. -тане / (з ліч. 2, 3, запальвання гаручай сумесі ў цыліндрах руха4) -таніны, -тан, м. Старая назва мусульма- вікоў унутранага згарання.
ніна. || ж. мапшепінкж, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
МАГНЕТЬІЗМ, -у, м. (спец.). Сукупнасць
-нак. J прым. мігаметіяскі, -ая, -ас.
з'яў, звязаных з дзеяннем уласцівасцей магМАГАМЕТАНСТВА, -а, н. Старая назва ніта. Зямны м. || прым. магнетычны, -ая, -ае.
рэлігіі, заснаванай, паводле арабскіх паданМАГНІЙ, -ю, м. Хімічны элемент, мяккі так мадзеем. 2. Станавіцца хваравітым, чахняў, Магаметам у 7 ст. н. э.; мусульманства. || лёгкі серабрыста-белы метал, які гарыць нуць. 3. Бяэмэтна існаваць, марнець.
МАДЗЬЙРЫ, -аў, адз. гдзьяр, -а, м. Toe,
прым. магаметансігі, -ая, -ае.
яркім белым полымем. || прым. магніевы, -ая,
што i венгры. || ж. мадзьяры, -і, ДМ -рцы,
МАГАРЬІЧ, -у, м. (разм.). Пачастунак, што -ае.
мн. -і, -рак. || прым. мадзьярсжі, -ая, -ае.
наладжваецца як узнагарода ў сувязі з выгадМАГНІТ, -a i -у, М -ніце, мн. -ы, -аў, м. 1.
МАДОННА, -ы, мн. -ы -аў, ж. Назва баганай здзелкай. Паставіць м.
-а. Кавалак жалезнай руды або сталі, які мае
МАГЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. ўласцівасць прьшягвадь да сябе жалезныя або родзіцы ў католікаў.
МАДРЫГАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м Невялікі
Круглая высокая мужчынская шапка з лямцу, стальныя прадметы. 2. -у, перан. Тос, што
якую насілі раней сяляне. || прым. магерачны, прыцягвае, вабіць да сябе. || прым. магшпш, лірычны верш, які прысвечаны жанчыне i
змяшчае пахвалу ёй. || прым. мадрыгальны,
-ая, -ае.
-ая, -ае.
-ая, -ае.
МАГІЛА, -ы, мн. -ы, -гіл, ж. 1. Яма ддя
МАГНГГАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Апарат
МАДУЛЯВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -люе;
пахавання памерлых, a таксама насып на для запісу i аднаўлення гукаў злектрамагнітмесцы пахавання. Засыпаць магілу. Адной на- ным шляхам. || прым. магнітафонны, -ая, -ае. незак. (спец.). 1. Пераходзіць з адной танальнасці ў другую (пра музычныя гукі). 2. Змягой у магіле (стаяць) (быць блізкім да смерці).
МАГНГГОЛА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Апарат,
пераўтварацца (пра электрычныя Ba
Глядзець у магілу (хутка памрэ). Загнаць (ува-які сумяшчае ў сабе радыёпрыёмнік i магніта- няцца,
rami). || наз. мадуляцыя, -і, мн. -і, -цый, ж.
гнаць, завесці) у магілу (давесці да смерці). фон.
МАДЬкСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Знайсці магілу (перан.: загінуць, памерці). 2.
МАГНОЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. Вечназялёперан., у знач. вык. Будзе захавана ў тайне. нае паўднёвае дрэва або кусты з вялікімі па- (уст.). Жанчьша, якая займаецца шыццём моВедаць аднаму i — м. 3. у знач. вык. Аб хучымі кветкамі. || прым. магноліевы, -ая, -ае. днага жаночага адзення i галаўных убораў.
МАДЫФКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
чым-н. вельмі небяспечным; смерць (разм.).
Сямейства магноліевых (наз.).
-куй; -каваны; зак. i незак., што. Toe, што i
За здраду — м. \\ памянш. маплка, -і, ДМ
МАГЎТНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. г/і. ма- відазмяніць t (-няць). |[ звар. мадыфікавацца,
-лцы, мн. -і, -лак, ж. (да 1 знач.). || прым.
гутны. 2. Фізічная велічыня, якая паказвае -куюся, -куешся, -куецца; -куйся. || наз.
магільны, -ая, -ае (да 1 знач.). М. камень.
мадыфікяцыя, -і, мн. -і, -цьгй, ж.
МАГІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, адносіны работы да часу, на працягу якога
яна выконваецца. М. электрастанцыі. 3. мн., МАДЭЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
які капае i засыпае магілу.
перан. Вытворчыя аб'скты (злектрастанцыі, -раваны; незак., што. Рабіць, ствараць мадзль
МАГІСТР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У некато- заводы, машыны). Ноеыя энергетычныя ма- (у 1 i 4 знач.) чаго-н. || зак. змждэл^раваць,
рых краінах: вучоная ступень, a таксама гутнасці.
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. || наз. маасоба, якая мае такую ступень. М. філасофіі.
МАГЎТНЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі вялікі, дэл^равтнве, -я, н. М. гідразбудаванняў.
2. У сярэднія вякі: кіраўнік духоўна-рыцарМАДЭЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
скага каталіцкага ордэна. || прым. мжпстэрсжі, значны (па сіле, велічыні). М. ўдар. М. ўраган. Спецыяліст па вырабу мадзлей (у 2 знач.). |
-ая, -ае (да 1 знач.). Магістэрская дысерта- 2. Які мае вялікую маіугнасць (у 3 знач.). М. ж. мядэлстш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
рухавік. 3. Тоўсты, масіўны (пласт, слой). М.
цыя.
прым. мадзлісшй, -ая, -ае.
МАПСТРАЛЬ, -І, МН. -І, -ей, Ж. 1. Галоў- пласт гліны. 4. 3 вялікімі вытворчымі i маМАД^ЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Макет
ная лінія ў сістэме якой-н. камунікацыі (чы- тэрыяльньші магчымасцямі. Магутная краіна. якога-н. вырабу, a таксама ўзорны экзэмпляр
гуначнай, злектрычнай, тзлеграфнай i інш.)- || наз. маіугнасць, -і, ж. (да 1 i 3 знач.).
для вырабу чаго-н. Новая м. сукенкі. 2. Макет
Чыгуначная, водная м. 2. Шырокая i прамая МАічЫ, магу, можаш, можа; мог, магла, чаго-н., часцей у зменшаным выглядзе. М.
вуліца горада. Галоўная м. || прым. ма- -ло; мажы; незак., з інф. 1. Быць у стане, самалёта. 3. Тып, марка канструкцыі. Новая
гістралыш, -ая, -ае. Al. напрамак (перан.: га- мець магчымасць (рабіць што-н.). М. праца- м. аўтамабіля. 4. Схема якой-н. з'явы або
ваць. 2. Мець права, абавязак. He можам
лоўны).
фізічнага аб'екта (спец.). М. атама || прым.
МАПСТРАТ, -а, М -раце, мн. -ы, -аў, м. У атэставаць. 3. Абазначае верагоднасць, маг- мадэлыш, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 знач.).
чымасць
яхога-н.
дзеяння.
Можа
паказацца.
0
некаторых заходнееўрапейскіх коаінах: гарадМАДЭЛЬЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
ское ўпраўленне. || прым. магістрацжі, -ая, -ае. He магчы (не ўмець) звязшіь двух слоў (разм. па вырабу мадэлей адзення. М. зімовага naМАПСГРАТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. 1. неадабр.) — пра няўменне прыгожа, звязна літо. || ж. мадэльерш, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
выказваць свае думкі. He можя
Адна з форм падрыхтоўкі навуковых кадраў з гаварыць,
— вокліч, які выказвае недавер, сум- -рак.
ліку асоб, што маюць вышэйшую адукаЦыю i быць!
МАД^ЛЬШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыненне, здзіўленне i пад. He можа быць (і) гжрыхтуюцца да атрымання акадэмічнай ступені воржі — нельга нават i гаварыць аб выка- яліст, які робіць мадэлі (у 1 i 2 знач.). || ж.
магістра. 2. У некаторых краінах: назва судо- нанні, здзяйсненні чаго-н. || зак. змжгчы, мідзлыпчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
вага ведамства.
МАДЭМУАЗ^ЛЬ, -і, ж. 1. У Францыі i
змагу^ зможаш, зможа; змог, змагла, -ло;
МАГІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. магія. 2. перан. змажы.
некаторых іншых краінах: ветлівы зварот да
Незвычайны па сіле ўздзеяння на каго-н.
МАГЧЬІМА. 1. Прысл. да магчымы (у 2 паненкі (звычайна перад імем, прозвішчам).
Магічныя словы паэта.
знач.)2. пабочн. сл. Можа быць, можа. Я, м., 2. Toe, што i мадам (у 2 знач.).
МАПЯ, -і, ж. У рзлігійна-містычных уяўМАДдРА, -Ы, Ж. Сорт моцнага вінаірадуспомню.
3. безас, у знач. вык. He выключана
леннях: сукупнасць дзеянняў i слоў, здольных
нага віна.
магчымасць.
Усё
м.
рабіць уплыў на звышнатуральныя сілы. ЧорМАДдРН, -а, мн. 1. Напрамак у выяўленМАГЧЬІМАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл.
ная м. (паводле сярэдневяковых забабонных
чым i дэкаратыўна-прыкладным мастаіггве
магчымы.
2.
Сродкі,
умовы,
неабходныя
для
уяўленняў — чараўніцтва, чарадзейства, якос
канца 19 — пач. 20 ст., які супрацыіастаўляў
тлумачыцца ўдзелам i дапамогай пякельных здзяйснення чаго-н. Вяаікія магчымасці. Па сябе масгацтву мінулага i імкнуўся да канмагчымасці
(наколькі
магчыма).
Па
меры
сіл). IJ прым. магічны, -ая, -ае.
структыўнасці i цэласнасці форм. 2. Toe, што
МАГМА, -ы, ж. (спец.). Расплаўленая маса магчымасцей (адпаведна з сіламі, з магчымас- i сучасная мода (разм.). Пагоня за мадэрнам.
цямі).
ў глыбінях Зямлі. 1 прым. магмятычны, -ая,
з. нескл. Пра стыль дэкадэнцкага напрамку ў
МАГЧЬІМЫ, -ая, -ае. 1. Taxi, які можа мастацтве (разм.). Мэбля м. Танцы м.
-ае. Магматычныя горныя пароды.
адбыцца,
дапушчальны.
Падобны
выпадак
м.
МАГНАТ, -а, М -наце, мн. -ы, -аў, м. У
МАД^РНАВЫ, -ая, -ае / МАДдРНЫ, -ая,
феадальным i буржуазным грамадстве: ула- 2. Які можна здзейсніць, ажыццявіць. Пы- -ае. Toe, што i мадэрн (у 3 знач.). Мадэрнавыя
танне
гэта
магчыма
разгледзець
неадкладна.
||
дальнік вялікіх маёнткаў, іншых багаццяў.
танцы.
наз. мігчымасць, -і, мн. -і, -ей, ж.
Небагатыя паны залежалі ад магнатаў. НаМАДЭРНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
МАДАМ,
нескл.,
ж.
1.
Зварот
да
змужняй
фтавы м. || прым. магніцкі, -ая, -ае. Магнацкія
-зуй; -заваны; зак. i незак., што. 1. Удаскажанчыны
ў
Францыі,
дарэвалюцыйнай
Расіі
i
ўладанні.
наліць (-нальвадь) што-н. у адпаведнасці з
МАГНАЦТВА, -а, н. 1. Званне магната. 2. некаторых іншых краінах. 2. У буржуазна- найвышэйшымі паірабаваннямі, густамі. М.
дваранскім
асяроддзі
дарэвалюцыйнай
Расіі:
зб. Магнаты, радавітая знаць. Польскае м.
цэх. М. абсталяванне. 2. Надаць (-даваць)
МАГНЁЗІЯ, -і, ж. Вокіс магнію ў выглядзе выхавальніца-іншаземка ў багатай сям'і.
рысы сучасці з'явам i прадметам мінулага. М.
МАДАПАЛАМ,
-у,
м.
Баваўняная
тканіна,
народную мелодыю. \\ наз. мадэрнізацыя, -і, мн.
бслага парашку, які выкарыстоўваецца ў
медыцыне i прамысловасці. || прым. мжгве- з якой шыюць пераважна бялізну. || прым. мі- -і, -цый, ж.
діімлімявы,
-ая,
-ае.
зіялыш, -ая, -ае. М. цэмент.
МАДЭРНІЗМ, -у, м. Агульная назва розМАГНЁТА, нескл., н. (спец.). Устройства
МАДЗЁЦЬ, -ею, -сеш, -će; незак. (разм.). ных кірункаў у мастаіггве канца 19 — пачатку
для ўтварэння злектрычных разрадаў з мэтай
1. Жыць у беднасці, гібець. He жывём, a сяк- 20 ст., якія абвясцілі разрыў з рэалізмам, ад-
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маўленне ад старых форм i пошук новых
эстэтычных прынцыпаў. || прым. мадэршсцкі,
-ая, -ае.
МАДЭРНІСГ, -a, М -сце, мн. -ы,^ -аў, м.
Паслядоўнік мадэрнізму. || ж. мадэршстка -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так.
МАЁЛКА, -і, ДМ -ліцы, ж. 1. зб. Керамічныя
вырабы,
пакрьпыя
негтразрыстай
палівай. Мастацкая м. 2. Майстэрства вьфабу
такіх рэчаў. Займацца маёлікай. || прым. маёлікавы, -ая, -ае.
МАЁМАСЦЬ, -і, ж. Toe, што належыць
каму-н., знаходзіцца ў чыім-н. уладанні; уласнасць. Нерухомая м. Асабістая м. Калгасная
м. || прым. маёмасны, -ая, -ае.
МАЁМНЫ, -ая, -ае. Заможны, багаты.
Маёмныя класы.
МАЁНТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. Зямельнае ўладанне памешчыка. Панскі м. ||
прым. маянтковы, -ая, -ае.
МАЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Афіцэрскае званне або чын рангам вьпыэйшае за званне капітана, a таксама асоба, якая носіць такое
зваітеЛпрым. маёрсю, -ая, -ае.
МАЁУКА, - І , ДМ маёўцы, мн. -і, маёвак,
ж. 1. У дарэвалюцыйнай Расіі: нелегальны
сход рабочых у дзень 1-га Мая. 2. Вясенняя
загарадная прагулка, гулянне на ўлонні прыроды. Выехаць на маёўку.
МАЖАРЫТАРНЫ, -ая, -ае: мажарытарш
сісіэма (спец.) — сістэма выбараў, пры якой
у лік выбраных трапляюць кандыдаты партыі,
што атрымала большасць галасоў у дадзенай
аіфузе.
МАЖДЖЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
Металічны таўкач.
МАЖДЖЗРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак., што (разм.). Драбіць, таўчы, раздрабляць.
МАЖЛІВЫ, -ая, -ае (разм.)- Toe, што i
магчымыJJ наз. мажіпвасць, -і, мн. -і, -ей, ж.
МАЖНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.).
Станавіцца тоўстым, мажкым. 3 гадамі пачынаю м. || зак. памажнець, -ею, -ееш, ее.
МАЖНЬІ, -ая, -ое. Дзябёлы, поўны, моцнага целаскладу. М. мужчына.
МАЖОР, -у, м. 1. Музычны лад бадзёрай,
радаснай гукавой афарбоўкі, акорд якога
грунтуецца на вялікай тэрцыі (спец.). 2. перан. Вясёлы, радасны настрой (разм.)- Быць у
мажоры. || прым. мажорны, -ая, -ае. М. тон.
М. настрой.
МАЗАІКА, -і, ДМ -заіцы, ж. Узор або малюнак з рознакаляровых кавалачкаў шкла,
дрэва, мармуру i пад., шчьшьна падагнаных
адзін да аднаго. М. жыцця (перан.)- || прым.
мазалны, -ая, -ае. Мазаінная карціна.
МАЗАНІНА, -ы, ж. Toe, што i мазня.
МАЗАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Хата, пабудаваная з гліны або тонкага дрэва,
абмазанага глінай. Украінская м. || прым.
мазаякавы, -ая, -ае.
МАЗАЦЦА, мажуся, мажашся, мажацца;
мажся; незак. 1. Мазаць сябе або свой твар
чым-н. (крэмам, маззю i пад.)- 2. (1 i 2 ас. не
ўжыв.). Аб прадметах: пэцкаць пры дотыку.
Пафарбаваныя сцены мажуцца. 3 . Рабіцца
брудным, пэцкацца. || зак. выш-цшц^, -мажуся, -мажашся, -мажадца; -мажся (да 1 i 3
знач.), замазацца» -мажуся, -мажашся, -мажацца; -мажся (да 3 знач.), н а м а т ц ц , -мажуся, -мажашся, -мажацца; -мажся (да 1
знач.) / ажмазацші, -мажуся, -мажашся, -мажацца; -мажся (да 1 знач.).
МАЗАЦЬ 1 , мажу, мажаш, мажа; маж;
мазаны; незак. 1. што. Пакрываць тонкім

слоем тлустага або вадкага. М. хаеб маслам.
М. калёсы дзёгцем. 2. Toe, што i пэцкаць (у 1
знач.; разм.)- М. сшытак. М. рукі нарнілам. 3.
што. Няўмела маляваць або пісаць (разм.)- 4.
перан. Даваць хабаі> (разм.^. || зак. замязаць,
-мажу, -мажаш, -мажа; -маж; -мазаны (да 2
знач.), змазаць, -мажу, -мажаш, -мажа; -маж;
-мазаны (да 1 i 2 знач.) ; наміцць, -мажу,
-мажаш, -мажа; -маж; -мазаны; (да 1, 2 i 3
знач.) / памжзаць, -мажу, -мажаш, -мажа;
-маж; -мазаны (да 1 знач.) ; Ц аднакр. мазнуць,
-ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ш (да 1 i
2 знач.). || наз. мазшше, -я, н. (да 1 знач.) /
ДМ -зцы, ж. (да 1 знач.).
МАЗАЦЬ 2 , мажу, мажаш, мажа; маж; незак. (разм.). Рабіць промахі (пры стральбе, у
гульні). М. з ружжа. || зак. прамазаць, -мажу,
-мажаш, -мажа; -маж.
МАЗГАВАЦЬ, -іую, -гуеш, -гуе; -іуй; незак. (разм.). Думадь, меркаваць.
МАЗГАВІТЫ, -ая, -ае (разм.). Разумны,
кемлівы, разважшвы. М. хлопец. \\ наз. мжзгавггасць, -і, ж.
МАЗГАВЬІ гл. мозг.
МАЗГАЎНЙ, -і, ж. (разм. іруб.). Галава.
М. не варыць.
МАЗГІ, -оў (разм.). Toe, што i мозг (у 1 i 2
знач.).
МАЗЖАЧОК, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. Участак ствала галаўнога мозга, які знаходзіцца ў
задняй частцы чэрала. || прым. мізжачковы,
-ая, -ае.
МАЗІЛА1, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е, Т
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -зіл (разм.). Той, хто
няўмела, дрэнна малюе, піша.
МАЗІЛА2, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е, Т
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -зіл (разм.)- Пра таго,
хто часта робіць промахі (пры стральбе, у
гульні).
МАЗКІ, -ая, -ае. 1. Аб які можна запэцкацца. Мазкія сцены. 2. Які лёгка пэцкаецца,
брудзіцца; маркі. Белая тканіна мазкая.
МАЗНІЦА, -ы, мн. -ы, -нш, ж. Пасудзіна
для калёснай мазі. || прым. мазшчны, -ая, -ае.
МАЗНЙ, -і, ж. (разм.). Няўмелае маляванне, неахайны малюнак, пісьмо; дрэнная, няўмелая работа. М. ў сшытку.
MA3ÓK, -зка, мн. -зю, -зкоў, м. 1. Адзін
рух пэндзля пры накладанні фарбы, a таксама
слой фарбы, накладзены такім спосабам. 2.
Слой вадкага выдзялення, нанесены на шкло
для мікраскапічнага даследавання.
МАЗОЛІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты мазалямі.
Мазолістыя рукі. || наз. мазолістасць, -і, ж.
МАЗОЛШЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак., што.
Націраць мазалі доўгай работай або хадзьбой.
М. рукі. 0 Мазоліць азык (разм.) — упустую
гаварыць. Мачоліць вочы каму (разм.) — дакучаць, назаляць пастаяннай прысугаасцю. ||
зак. памауйгіць, -лю, -ліш, -ліць; -лены.
МАЗОЛЬ, -заля, мн. -залі, -залёў, м.
Патаўшчэнне скуры ад працяглага трэння.
Рукі ў мазадях. Крывавы м. Любімы м. (перан.:
тое, што асабліва хвалюе, выклікае боль, пакуты). 0 Зарабіць сваім мазадём (разм.) — нажыць сваёй працай. Жыць з мазалж (разм.) —
жыць працай. 1 прым. мазолыш, -ая, -ае. М.
пластыр (для вывядзення мазалёў).
МАЗЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Польскі нацыянальны танец, a таксама музыка да яго. || прым. мазурачны, -ая, -ае.
МАЗЎГ, -у, М -зуце, м. i МАЗЎГА, -ы, ДМ
-зуце, ж. Астаткі ад нафгы пасля адгонкі з яе
бензіну, газу i газаліну. || прым. мазутны, -ая,
-ае / мазупшы, -ая, -ае.
МАЗЬ, -і, М маззю, мн. -і, -ей, ж. 1. Сумесь тлушчу з лекавымі сродкамі. Цынкавая
м. 2. Густое тлустае рэчыва для змазкі чаго-н.
М. для абутку. Лыжная м. 0 На мазі

(разм.) — блізка да ажыццяўлення, завяршэння.
МАІС, -у, м. Toe, што i кукуруза. || прым.
маісавы, -ая, -ае. М. крухмал.
МАЙ, -я / -ю, м. 1. -я. Пяты месяц каляндарнага года. 2. -ю. Зелень для ўпрыгожвання
(разм.)- O Першже Мая — свята міжнароднай
салідарнасці працоўных. || прым. майскі, -ая,
-ае. М. жук.
МАЙДАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.)- Базар,
базарная плошча (на поўдні Расіі, на Украіне). || прым. майданны, -ая, -ае.
МАЙКА, -і, ДМ майцы, мн. -і, маек, ж.
Трыкатажная сарочка без рукавоў i каўняра.
МАЙНА. У такелажнікаў, будаўнікоў выраз
у знач.: апускай уніз!
МАЙСТАР, -тра, мн. -тры, -троў, м. 1.
Спецыяліст у якім-н. рамястве, у якой-н. галіне вытворчасці. М. na абутку. Выдатны м.
2. Кіраўнік асобнага ўчастка вытворчасці,
цэха. Зменны м. 3. Чалавек, які дасягнуў высокага майстэрства ў сваёй справе. М. жывапісу. М. спорту (званне). 4. на што i з інф. Аб
лоўкім, здатным да чаго-н. чалавеку (разм.)М. на розныя штукі. || ж. майстрыха, -і, ДМ
-рысе, мн. -і, -рых (да 1 i 4 знач.)- || прым.
майстроўскі, -ая, -ае.
МАЙСТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незак., што. Рабіць, вырабляць пгго-н., звычайна ручным спосабам. || зак. змайстраваць,
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны i вымайстраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. || наз.
майстраваяне, -я, н.
МАЙСТ^РНЯ, -і, мн. -і, -рань / -рняў, ж.
1. Вытворчае памяшканне. Сталярная м. М.
мастака. 2. Аддзел цэха ці завода. Інструментальная м. || прым. майстэрневы, -ая, -ае.
МАЙСТ^РСЮ, -ая, -ае. Вельмі добра, дасканала зроблены. Майстэрскае выкананне.
МАЙСТ^РСТВА, -а, н. 1. Прафесійны занятак, рамяство. Вучыць майстэрству. 2.
Вялікае ўменне, мастацтва ў якой-н. галіне.
Педагагічнае м.
MAK, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Травяністая расліна з высокім сцяблом i вялікімі, часцей за
ўсё чырвонымі кветкамі. Чырвоныя макі. 2. зб.
Насенне гэтай расліны, якое ідзе на ежу. 0
Сесці макам (разм. неадабр.) — пацярпець
няўдачу ў якой -н. справе. Дробным мажам
расгыпацца перад кім (разм. неадабр.) — лісліва дагаджаць каму-н. || прым. мажавы, -ая,
-ас. Сямейства макавых (наз.).
МАКАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж. 1. Адно
сцябло маку. 2. Адна галоўка маку. 3. Адно
зярнятка маку. 4. Вершаліна дрэва. М. сасны.
1 памянш. вдкавінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
-нак, ж. (да 1, 2 i 3 знач.).
МАКАВІШЧА, -а, н. Месца, на якім рос
мак.
MAKAKA, -і, ДМ макацы, мн. -і, макак, ж.
Невялікая вузканосая малпа, якая водзіцца ў
Паўднёвай Азіі i Паўночнай Афрыцы.
МАКАРАНІЗМ, -а, м. (спец.). Замежнае
слова або выраз, які пранік у родную мову ў
нязменным выглядзе. || прым. маж&рашчны,
-ая, -ае. М. стыль.
MAKAPÓHA, -ы, ж. Харчовы прадукт з
прэснага цеста ў выглядзе доўгіх тонкіх трубачак. || прым. мажаронны, -ая, -ае. Макаронная фабрыка.
MAKAPÓHIHA, -ы, мн. (звычайна з ліч. 2,
3, 4) -ы, -ронін, ж. Адна трубачка макароны.
MAKAPÓHHIK, -у, м. Запяканка з макароны.
МЛКАЎКА1, -і, ДМ -каўцы, мн. -і, -кавак,
ж. 1. Каробачка маку. 2. Купал царквы
(разм.). Зіхацелі царкоўныя макаўкі. 3. Верхняя частка, вяршыня чаго-н. (разм.). Сухая
м. дрэва. || прым. макаўкалы, -ая, -ае.
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МАКАЎКА , -i, ДМ -каўцы, мн. -і, -кавак,
ж. Канец кораня конскага хваста.
МАКАЦЁР, -катра, мн. -катры, -катроў, м.
Гліняная пасудзіна, вузкая ўнізе i шырокая
зверху, у якой звычайна труць мак, ільняное,
канаплянае семя i інш. | прым. макжтровы,
-ая, -ае.
МАКВДОНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м.
Паўднёваславянскі народ, які складае асноўнае насельніілва Македоніі i некаторых
іншых краін. || ж. міжедонкж, -і, ДМ -нцы,
мн. -і, -нак. || прым. македонскі, -ая, -ае.
МАКЁТ, -a, М -кеце, мн. -ы, -аў, м. Мадэль, папярэдні ўзор. М. кнігі. \\ прым.
макетны, -ая, -ае.
МАКЕТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
незак. Рабіць папярэдні ўзор кнігі, пробны
экзэмпляр газеты i пад. М. зборнік артыкулаў.
МАКШТОШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Лёгкае летняе паліто з непрамакальнай тканіны. ||
прым. макштопшы, -ая, -ае.
МАЮЙЖ, -у, м. Прыхарошванне, наданне
свайму твару больш прыгожага выгляду пры
дапамозе крэму, пудры i інш. || прым. макіяжны, -ая, -ае.
МАКЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Пасрэднік
пры заключэнні гацдлёвых i біржавых здзелак. || прым. мшерскі, -ая, -ае.
МАКНЎЦЬ гл. мачаць.
МАКОЎНІК, -у, м., зб. Макавыя сцёблы.
Сноп макоўніку.
МАКРА... Першая частка складаных слоў,
якая ўказвае на адносіны да вялікіх памераў,
напр. макраклімат, макраструктура, макрацэфалія (празмерная велічыня галавы).
МАКРАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху мокры,
вільготны. Макраватае сена.
MAKPAKÓCM, -у, м. (спец.). Сусвет, увесь
свст, космас.
МАКРАМЗ. 1. нескл., н. Мастацкі выраб з
тоўстых плеценых нітак. Рабіць м. 2. нескл., н.
Мастацтва такога пляцення. Займацца м. 3.
нязм. Пра вырабы: сплецены з такіх нітак.
Пояс м.
МАКРАСКАПІЧНЫ, -ая, -ае. Бачны простым вокам.
МАКРАТА, -ы, ДМ -раце, ж. Вільготнасць,
сырасць.
MAKPÓTA, -ы, ДМ -роце, ж. Слізістыя
выдзяленні з лёгкіх або дыхальных шляхоў.
Кашаль з макротай. || прым. мажротны, -ая,
-ае.
МАКРОЦЦЕ, -я, н. Toe, што i макрата.
МАКРЬША, -Ы, МН. -Ы, -рыц, ж. 1. Невялікая ракападобная жывёліна з вялікай
колькасцю ножак, якая жыве ў сырых месцах.
2. адз. Аднагадовае пустазелле, якое расце ў
сырых месцах з паўзучым сцяблом i дробнымі
белымі кветачкамі. || прым. мжкрыцівы, -ая,
-ае (да 2 знач.).
МАКРЬІЧНІК, -у, м. Toe ж, што i макрыца (у 2 знач.)МАКР&ЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Toe, што i
скумбрыя. || прым. макрэлевы, -ая, -ае. Сямейства макрэлевых (наз.).
МАКР&Ц, -рацу, м. Мокры лішай на нагах
вышэй капытоў у коней i буйной рагатай жывёлы. || прым. макрэчны, -ая, -ае.
МАКР^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. Станавіцца мокрьш, вільготным. || зак. узмажрэць,
-эю, -эеш, -эе.
МАКР^ЧА, -ы, ж. (разм.)- Сырасць,
дажджлівая пагода.
МАКСІ. 1. нескл., н. Спадніца, сукенка, паліто максімальнай даўжыні. Цяпер мода на м.
Насіць м. 2. нязм. Пра спадніцу, сукенку, паліто: максімальна доўгі. Спадніца~м.
МАКСІМАЛІЗМ, -у, м. Празмерная, без
уліку рэальных умоў, крайнасці у якіх-н. па-

трабаваннях, поглядах. || прым. мжжсімалісцкі,
-ая, -ае.
МАКСІМАЛІСТ, -а, Л/-сце, мн. -ы, -аў, м.
Прыхільнік максімалізму. || ж. мажсімалісткі,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
МАКСІМАЛЬНЫ, -ая, -ае. Самы большы для выказвання пахвалы, адабрэння. М., што
сярод іншых, найболыыы; проціл. мінімальны. ў час прыйшоў (разм.). 3. звычайна мн. Toe,
Максімалышя хуткасць. Ц наз. максімалышсць, што i малодчык (у 2 знач.: пагард.). Эсэсаускія
ма/шйцы рабавалі вёскі.
-і, ж.
МАЛАДЗЁЦЮ, -ая, -ае (разм.). Уласцівы
МАКСІМУМ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Найбольшая велічыня, колькасць чаго-н. у шэ- малайцу (у 1 знач.), удалы, хвацкі. М. выгляд.
МАЛАДЗЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Старагу даных; проціл. мінімум. М. намаганняў. 2.
навіцца маладзейшым. М. ад шчасця. Нау знач. прысл. Самае большае, не больш як.
Каштуе м. 50 рублёў. 3. у знач. нязм. прым. сельніцтва маладзее (перан.: павялічваецца
Toe, што i максімальны (ставіцца пасля азна- працэнт маладых). || зак. памаладзець, -ею,
-ееш, -ее.
чаемага слова). Праграма м.
МАЛАДЗЁЖНЫ гл. моладзь.
МАКУЛАТЎРА, -ы, ж. 1. Непрыгодная паМАЛАДЗІК, -а, м. Месяц у першай квапера, кнігі i інш., прызначаныя для перапрацоўкі. 2. перан. Бяздарныя, не маючыя вар- дры. | памянш. маладзічок, -чка, м. || прым.
тасці літаратурныя творы. || прым. мажу- маладзіковы, -ая, -ае.
латурны, -ая, -ае.
МАЛАДЗІКОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. маладзік.
МАКЎХА, -і, ДМ -кусе, ж. Рэшткі семя 2. маладзіковая жвадра — першая фаза ме(ільнянога, сланечнікавага i пад.) пасля сяца.
выціскання з яго алею. || прым. мшсухші, -ая,
МАЛАДЗІКОМ, прысл. (разм.). Калі на-ае.
стане маладзік, у перыяд маладзіка.
т
МАКЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
МАЛАДЗІЦА, -ы, мн. -ы, -дзіц, ж. Мала1. Вяршыня чаго-н.; верхавіна. 2. Верхняя ча- дая замужняя жанчына. Спявалі маладзіцы i
стка галавы, макаўка. Шапка сядзела на самай дзяучаты.
макушцы. || прым. мякушжчны, -ая, -ае.
МАЛАДЗІЦЦА, -ладжуся, -лодзішся, -лоМАЛА, прысл. 1. Нямнога, у невялікай дзіцца; незак. Прымаць захады, каб выгляколькасці. М. зрабіў. М. людзей. М. часу. 2. даць больш маладым. Жанчына ўсё' яшчэ маНедастаткова, менш, чым патрэбна. У пакоі ладзілася.
м. (безас. у знач. вык.) святла. 0 Мала тжго
МАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лодзіш, -лодзіць;
(разм.), пабонн. сл. — акрамя таго. Мала што незак., каго-што. Надаваць больш малады
(разм.) — не мае значэння, што з таго. Hi выгляд. Прычоска маладзіла жанчыну.
мнопі, ні малі — якраз столькі, роўна
МАЛАДЖАВЫ, -ая, -ае. Які выглядае мастолькі.
ладзей за свае гады. М. твар. || наз. малаМАЛА... Першая частка складаных слоў са ДЖАВЖСЦЬ,
-і, ж.
знач.: 1) з малым, з малой колькасцю, напр.
МАЛАДНЙК, -у, м. 1. Маладыя жывёлы,
малаалкагольны, малаводны, малакаларыйны,
малапясчаны, малатлусты, малавоблачны, ма- птушкі. Калгасны м. 2. Малады лес. Грыбы ў
лалессе, малаплодны, малафарматны, малапа- маладняку яшчэ не раслі. 3. Маладыя людзі,
вярховы; 2) слаба, не вельмі, напр. малавыра- моладзь (разм.). Дарослыя глядзелі, як весяліўся
жаны, маладаследаваны, маладзейсны, малана-м.
МАЛАДОСЦЬ, -і, ж. 1. Юнацкі ўзрост,
селены; 3) дрэнна, нездавальняюча, налр. малаабгрунтаваны, малаадукаваны, маладойны, маладыя гады жыцця. Другая м. (прыліў номалазабяспечаны, малапісьменны, малапры- вых сіл у пажылыя гады). He першай маластойны, маласпрактыкаваны; 4) нядоўга, ка- досці (немалады, пажылы). 2. Нядаўняе, нероткі час, налр. маланошаны, малапатрыманы, працятлае існаванне чаго-н. М. краіны. 3. перан., зб. Пра маладое пакаленне, пра моладзь
малаўжываны.
МАЛАВАЖНЫ, -ая, -ае. Няважны, ня- (высок.).
МАЛАДЎХА, -і, ДМ -дусе, мн. -і, -дух, ж.
значны. Малаважная акаліннасць. | наз. мя(разм.). 1. Toe, што i маладзіца. 2. Маладая,
лжважнасць, -і, ж.
МАЛАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Недастат- нявеста, a таксама дзяўчына, якая дасягнула
ковы па размеру, велічыні. М. клас. Чаравікі шлюбнага ўзросту.
МАЛАДЎПШАСЦЬ, -і, ж. Аасутнасць
малаваты.
МАЛАВЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хго цвёрдага духу, мужнасці.
МАЛАДЎПШІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; немала верыць у што-н. || ж. малаверкя, -і, ДМ
зак. Праяўляць маладушнасць, нерашучасць. ||
-рцы, мн. -і, -рак.
МАЛАВЁРНЫ, -ая, -ае. Які недастаткова зак. змаладушшчаць, -аю, -аеш, -ае.
МАЛАДЎПШЫ, -ая, -ае. Слабавольны,
верыць у каго-, што-н. || наз. малавер'е, -я, н.
МАЛАВОДДЗЕ, -я, н. 1. Нізкі ўзровень нерашучы, труслівы, не стойкі духам. М. чалавек.
вады ў рэках, азёрах i пад. Летняе м. 2. Недахоп вады, ападкаў, арашэння.
МАЛАДЬІ, -ая, -ое. 1. Юны, які не дасяМАЛАГА, -і, ДМ -лазе, ж. Гатунак дэсер- гнуў сталага ўзросту. Маладое пакаленне. 2.
Які нядаўна пачаў расці, існаваць. Маладое
тнага вінаграднага віна.
МАЛАГАБАРЬІТНЫ, -ая, -ае (спец). He- дрэўца. Маладая бульба. 3. Нядаўна прыгатавялікіх памераў. Малагабарытная мэбля. || наз. ваны (аб напітках, прадуктах). Маладое піва.
4. Уласцівы маладому ўзросту, маладым люмалагабарьітшісць, -і, ж.
МАЛАДАЖОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Муж- дзям. М. задор. Маладая душа. 5. маліды,
чына, які нядаўна ажаніўся, a таксама (мн.) -ога, м., маладдя, -ой, ж. мн. -ыя, -ьгх. Які
муж i жонка, якія нядаўна пажаніліся. (якая) толькі ўступіў (-піла) у шлюб. Віншаваць маладых. || памянш. маладзеныа, -ая, -ае
Шчаслівыя маладажоны.
МАЛАДАСВ£ДЧАНЫ, -ая, -ае. Недастат- (да 1 i 2 знач.).
МАЛАЁЗДЖАНЫ, -ая, -ае. 1. На якім
кова падрыхтаваны ў якой-н. галіне У матэматыцы ён м. 1 наз. маладасведчанасць, -і, ж. мала ездзілі. М. конь. 2. Па якім рэдка, мала
ездзяць.
Малаезджаная дарога.
МАЛАДЗЁНЬЮ гл. малады.
МАЛАДЗЁЦ, малайца, мн. малайцы, -оў,
МАЛАЗЯМЁЛЛЕ, -я, н. Недастатковая
м. 1. Статны, атлетьпшага складу малады ча- колькасць зямлі для вядзення сельскай гаспалавек. Бравы маладзец. 2. Ужыв. ў знач. вык. даркі.
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МАЛАЛПРАЖКА, -І, ДМ -ЖЦЫ, МН. -І,
МАЛАТОЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. 1.
-жак, ж. (разм.)- Малалітражны аўтамабіль.
гл. малаток. 2. Назва розных уддрных прыстаМАЛАЛПТАЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае не- саванняў у некаторых механізмах i інструменвялікі літраж, змяшчае мала вадкасці. М. бак. тах. М. у раялі. 3. Адна са слыхавых костачак
2. 3 цыліндрамі невялікага літражу, які расхо- сярэдняга вуха.
МАЛАЗЯМЁЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не мае дуе мала гаручага. М. аўтамабіль.
МАЛАХАЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Шапка з
дастатковай колькасці зямлі для апрадоўкі.
МАЛАЛІОДНЫ, -ая, -ае. 3 невялікай шырокімі навушнікамі, падбітая футрам. 2.
М. селянін. || наз, малаэямелыіасць, -і, ж.
колькасцю людзей, не вельмі людны. Мала- Шырокі сялянскі кафтан без пояса.
МАЛАІСТОТНЫ, -ая, -ае. Недастаткова людная вёска. || наз. малалюдшсць, -і, ж.
МАЛАХІТ, -у, А/ -хіце, м. Непразрысты
істотны, малаважны. М. факт. || наз. маМАЛАМЁРНЫ, -ая, -ае. Невялікага раз- мінерал ярка-зялёнага колеру. || прым. малжістотнасць, -і, ж.
лахгпшы, -ая, -ае. Малахітавая шкатулка.
меру, няпоўнай меры. М. абутак.
МАЛАЙЦАВАТЫ, -ая, -ае. Удалы, спрыМАЛАХОДЖАНЫ, -ая, -ае. Такі, па якім
МАЛАНАДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. Taxi, на
тны. М. хаопец. М. выгляд. | наз. малай- якога нельга спадзявацца, які не выклікае да- мала хадзілі. Малаходжаныя сцежкі.
цаватасцц -і, ж.
МАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лоціш, -лоціць; -ловер'я. М. чалавек.
МАЛАЙЦЫ, -аў, адз. -лаец, -лайца, м.
МАЛАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1. чаны; незак. 1. што i без дап. Выбіваць зерне
Група народнасцей i плямён, якія жывуць на Імгненны разрад атмасфернай элсктрычнасці з каласоў. М. пшаніцу. 2. Стукаць, біць у
астравах Малайскага архіпелага, на паўво- ў паветры ў выглядзе яркай ломанай лініі. што-н. (разм.)- Нехта ў дзверы малоціць. 3.
страве Малака. | ж. малайжа, -і, ДМ -лайцы, Бліснула м. 2. Тэрміновы выпуск бюлетэня, перан., каго (што). Падвяргаць знішчальнай
мн. -і, -лаек. || прым. малайсжі, -ая, -ае.
газеты, кнігі i інш., a таксама вельмі тэрміно- крытыцы (разм.). М. цемрашалаў. 4. што.
МАЛАЙЧЫНА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ вая тэлеграма. 3. Від засцежкі, якая хутка заРазбіваць, ламаць (разм.)- М. посуд. 5. перан.
-е, Т -ай (-аю), ж. (разм.). Toe, што i мала- шморгваецца. || прым. маланкавы, -ая, -ае (да Хутка гаварыць, лапатаць (разм.). Як пачне м.,
дзец (у 1 i 2 знач.)нічога не зразумееш. || наз. малацьба, -ы, ж.
1 знач.).
МАЛАКА... Першая частка складаных слоў
МАЛАНКААДВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, (да 1 знач.).
са знач.: 1) які мае адносіны да малака (у 2 м. Вертыкальны металічны стрыжань, злуМАЛАЦЬБІТ, -а, М -біце, мн. -ы, -оў, м.
знач.), напр. малакавоз, малакагонны, малака- чаны провадам з зямлёй, які служыць для Той, хто малоціць (у 1 знач.). Малацьбітам
завод, малакаправод; 2) які мае адносіны да аховы будынкаў ад прамых удараў маланкі, napa есці. \\ ж. маляцьбггка, -і, ДМ -тцы, мн.
малака (у \ знач.), напр. малакаадсос, мала- громаадвод. || прым. малавхаадводны, -ая, -ае. -і, -так.
каўтварэнне.
МАЛАЧАЙ, -ю, м. Травяністая расліна з
МАЛАНОШАНЫ, -ая, -ае. Пра вопратку,
MAJIAKABÓ3, -ы, мн. -ы, -аў, м. 1. Аўта- абутак, якія насілі нядоўгі час.
ядавітым белым сокам. || прым. малачаевы,
машына з цыстэрнай для перавозкі малака. 2.
-ая, -ае. М. сок. Сямейства малачаевых (наз.).
МАЛА-ПАМАЛУ, прысл. Паступова, паТой, хто займаецца перавозкай малака. | троху. Мала-памалу разгаварыліся.
МАЛАЧАЙНІК, -у, м. Toe, што i малачай.
прым. малажавашы, -ая, -ае (да 1 знач.) i маМАЛАШСЬМЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які не || прым. малачайнікавы, -ая, -ае.
лажамзніцкі, -ая, -ае (да 2 знач.).
МАЛАЧКО гл. малако.
ўмее добра пісаць i чытаць. 2. Выкананы неМАЛАКАГОННЫ, -ая, -ас (спец). Які са- дастаткова пісьменна, з памылкамі. Пратакол
МАЛЁБЕН, -бну, мн. -бны, -бнаў, м. Кадзейнічае багатаму выдзяленню малака. Бру- напісаны малапісьменна (прысл.) || наз. ма- роткае набажэнства (за чыё-н. здароўе, посчка —м. корм.
пехі i пад.). Служыць м.
лжпісьмевяжсць, -і, ж.
МАЛАКАЛІБЕРНЫ, -ая, -ае. Toe, што i
МАЛЁКУЛА, -ы, мн. -ы, -кул, ж. НайменМАЛАПРАДУКТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Які рэддробнакаліберны.
ка выкарыстоўваецца пры словаўтварэнні. М. шая часцінка рэчьгаа, якая захоўвае ўсе яго
МАЛАКАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор суфікс. || наз. маліпрідуктыўшсць, -і, ж.
асноўныя хімічныя ўласцівасці. М. складаецца
ддя вымярэння аб'ёму малака. || прым. малаМАЛАПРАДУКЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які з атамаў. || прым. малекулярны, -ая, -ае. Макамерны, -ая, -ае.
прыносіць мала вынікаў. Малапрадукцыйная лекулярная вага.
MAJIAKACÓC, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм. па- праца. 2. Які дае недастатковую колькасць
МАЛЁЛЬНЫ гл. маліцца.
гард.). Пра маладога чалавека, які не ведае прадукцыі. Малапрадукцыйная жывёла. | наз. МАЛЁЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень. ж. Памяжыцця, не можа яшчэ стала разважаць.
малалрадукцыйнасць, -і, ж.
шканне для рэлігійных сходаў i службы (у
MAJIAKÓ, -а, М -лацэ, н. 1. Белая вадМАЛАПРЫДАТНЫ, -ая, -ае. Недастаткова сектантаў i нехрысціян).
касць, якая выдзяляецца груднымі залозамі прыгодны для выкарыстання. Малапрыдатная
МАЛЕЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
жанчын i самак млекакормячых пасля родаў зямля. || наз. малаіфцдапшсць, -і, ж.
хто моліцца. || ж. малелыпчыця, -ы, мн. -ы,
для выкормлівання дзяцей. Мацярынскае ма-шчыц.
МАЛАРАЗВІТЫ, -ая, -ае. 1. Які не дасяглако. Казінае м. Малако на губах не абсохла ў нуў пэўнага фізічнага развіцця. Маларазвітыя
МАЛЁНЕЧЫ, -ая, -ае. Вельмі маленькі.
каго-н. (перан.: пра маладога нявопытнага ча- мускулы рук. 2. Які не дасягнуў досыць высо- М. хлопчык стаяў у куточку.
лавека). 2. Такая ж вадкасць, якую кага ўзроўню развіцця. Маларазвітая прамыМАЛЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл.
атрымліваюць ад кароў, коз i інш. жывёл i словасць. 3. Які не мае шырокага кругагляду, маліцца, -ць. 2. Шчырая просьба, мальба.
якая з'яўляецца прадуктам харчавання. Каша недастаткова адукаваны. М. чалавек. || наз. маМАЛЁНСТВА, -а, н. Дзіцячы ўзрост,
з малаком. Кіслае м. 3. Белаваты сок некато- лартзлітасць, -і, ж.
дзядінства. Шчаслівае м.
рых раслін. Міндальнае м. \\ памянш. малачко, МАЛАРОСЛЫ, -ая, -ае. Невялікага росту.
МАЛЁНЬЮ, -ая, -ае. 1. Нязначны па
-а, н. || прым. малочны, -ая, -ае. Малочныя за- М. хлопец. || наз. маларосласць, -і, ж.
велічыні, памерах, колькасці. Маленькая халозы. Малочная прамысловасць. М. статак
МАЛАСІЛЬНЫ, -ая, -ас. Які мае не- тка. М. атрад. 2. Нязначны, які не мае істо(удойны). М. cyn (прыгатаваны на маладэ). вялікую магутнасць, сілу; слабы. М. рухавік. || тнага значэння. Маленькія непрыемнасці. М.
Малочныя рэкі з кісельнымі берагамі (пра за- наз. малас'ільвасць, -і, ж.
мароз. 3. Toe, што i малалетні. Любіць сваіх
бяспечанае жыццё).
МАЛАСОЛЬНЫ, -ая, -ае. Недастаткова маленькіх (наз.)
МАЛАКРОЎЕ, -я, н. Хваравіты стан, які прасолены. М. агурок. || наз. маласольнасць,
МАЛЕСЙН, -у, м. Шчыльная баваўняная
характарызуецца памяншэннем колькасці -і, ж.
тканіна для рабочай, спартыўная вопраткі. ||
крыві i чырвоных крывяных цельцаў, гемаМАЛАСЯМЁЙНЫ, -ая, -ае. Які мае не- прым. малескінавы, -ая, -ае. М. халат.
глабіну ў крыві. Хварэць на м.
вялікую сям'ю. Інтэрнат для маласямвйных
МАЛЁЧА, -ы, ж. (разм.). 1. зб. Дробныя
МАЛАКРОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які хварэе на (наз.). || наз. міласямейнасць, -і, ж.
істоты; драбяза. 2. Маленькае дзіця, дзіцяня.
малакроўе. Малакроўнае дзіця. 2. Бледны ад
МАЛАТАБОЕЦ, -бойца, мн. -бойцы, -бойHe спіць м.
малакроўя. М. твар.
цаў, м. Каваль, рабочы ў кузні, які працуе
МАЛЁК, -лька, мн. -льк'і, -лькоў, м. МаМАЛАКУЛЬТЎРНЫ, -ая, -ае. 3 нізкім молатам.
ленькая рыбка, якая нядаўна выйшла з ікры.
узроўнем культуры, адсталы ў культурных
МАЛАТАВІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. (спец.). Налавіць малькоў.
адносінах. М. налавек.
Ручка молата, малатка.
МАЛІБДЗН, -у, м. Хімічны элемент — сеМАЛАЛЁТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. i
МАЛАТАРНЯ, -І, МН. -І, -рань, ж. Ма- рабрыста-белы цвёрды метал. || прым.
МАЛАЛЁТЕЛ, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. шына для абмалоту розных сельскагаспадар- малібдэнжвы, -ая, -ае.
(разм.). Дзіця, маленькі хлопчык або дзяўчы- чых культур.
МАЛІНА1, -ы, мн. -ы, -л'ін, ж. 1. Паўхмынка.
MAJIATOŁ -тка, мн. -TK1, -ткоў, м. Ме- зняковая расліна сямейства ружакветных з
МАЛАЛЁТНІ, -яя, -яе. Якому нямнога талічны або драўляны брусок, насаджаны на салодкімі чырвонымі ягадамі, a таксама самі
год, дзіцячага ўзросту. М. ўзрост.
ручку пад прамым вуглом i прызначаны для яе ягады. Лясная м. Садовая м. He быць каліне
МАЛАЛЁЦТВА, -а, н. (разм.). Toe, што i забівання чаго-н., кляпання i пад. 0 3 мала- малінаю (прыказка). 2. Адна ягада маліны. 3.
маленства.
1U (прадаць, пайсці) — быць прададзеным з Адвар i варэнне з ягад гэтай расліны. Выпіць
МАЛАЛІЮ, -ая, -ае. Невялікі па коль- аўкцыёну. | памянш. малаточак, -чка, мн. -чкі, маліны. 0 He жыццё, a маліна (разм.) — аб
касці. || наз. малалікасць, -і, ж.
-чкаў, м. || прым. малатковы, -ая, -ае.
вельмі добрым, прывольным жыцці. || прым.
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мшошшы, -ая, -ас (ца 2 знач.). Малінавае вйМАЛОЧШК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Збаночак,
рэнме. М. колер.
у якім малако падаецца на стол. 2. Мужчына,
2
МАЛІНА , -ы, мн. -ы, -шн, ж. (разм.). які прадае малако i малочныя прадукты
Зладзсйская кватэра, прытон.
(разм.).
МАЛОЧНІЦА1, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. ПраМАЛІНАВА-... Першая частка складаных
кавінай. Марскія малюскі. | прым. малюскші,
слоў са энач. малінавы, густа чырвоны з фія- даўшчыца малака i малочных прадуктаў.
летавым адцсннсм; э малінавым адценнем,
МАЛОЧНІЦА2, -ы, ж. Грыбковае захвор- -ая, -ае.
МАЛЯВАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які служыць
напр. малінава-ружовы, малінава-чырвоны.
ванне слізістай абалонкі поласці рота ў грудля размалёўвання (спец.). М. трафарэт. 2.
дных дзяцей.
МАЛІНАВЫ1 гл. маліна1.
2
Прызначаны
для малявання. М. альбом.
МАЛОЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. малако. 2. Які
МАЛІНАВЫ : малінавы звон — вельмі
МАЛЯВАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
прыемны, мяккі па сваім тэмбры звон (пра дае многа малака. Малочная карова. 3. Звязаны з пералрацоўкай малака. М. завод. 4. Які Мастак, які валодае майстэрствам малюнка.
гукі званоў).
МАЛІНАЎКА1, -і, ДМ -наўцы, мн. -і, -на- выдзяляе малако. Малочныя залозы. 5. Пры- 2. Мастак-графік, які выконвае малюнкі
вак, ж. Невялікая пералётная пеўчая птушка значаны для малака Малочныя бітоны. б. Вы- алоўкам, пяром. 3. Рабочы, які пакрывае
кармлены малаком. Малочныя парасяты. 7. фарбай што-н. || ж. малаалыпчыца, -ы, мн.
сямейства драздовых.
МАЛІНАУКА2, -і, ДМ -наўцы, мн. -і, -на- малочше, -нага, н. Ежа з малаком або з ма- -ы, -шчыц.
вак, ж. Гатунак лстняй яблыні, a таксама яе лака. Ён харчуецца толькі малочным. O Мжло- МАЛЯВАНЫ, -ая, -ае. 1. Рысаваны алоўчныя зубы — зубы ў дзяцей, якія выпадаюць кам, пяром. 2. Пафарбаваны. Маляваныя
буйныя ружаватыя кісла-салодкія плады.
МАЛІНАЎКА3, ДЛ/-наўцы, мн. ж. Насгой- пасля шасцігадовага ўзросту. Малочны брат дзверы. 0 Маляваная кржсуня — вельмі прыабо малочтя сясгра — аб няродных людзях, гохсая жанчына.
ка, прыгатаваная з ягад маліны.
МАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
МАЛІНШК, -у, м., зб. Зараснік з кустоў выкармленых малаком адной жанчыны. 0
Мілочныя рэкі з жісслышмі берагамі -ляваны; незак., каго-што. 1. Адлюстроўвайь
маліны.
фарбамі. М. карціну. 2. Toe, што i рысаваць.
МАЛІТВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. У верую- (разм.) — матэрыяльна забяспечанае жыццё.
МАЛПА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Млекахор- М. на асфальце. 3. Пакрываць фарбай. М.
чых: тэкст, які чытаецца, калі звяртаюцца да
бога ці святых. Чытаць малітву. 2. Маленне, мячая жывёліна аірада прыматаў, якая па 6у- паркан. 4. перан. Расказваць пра што-н., апізвяртанне з малітвай да бога, святых. М. дове свайго цела з'яўляецца самай блізкай да сваць што-н. М. сялянсм быт.е || зак. намаскончылася. || прым. малітвенны, -ая, -ае. М. чалавека. Шыраканосыя малпы. 2. Пра чала- лявадь, -люю, -люеш, -люе; -люй; -ляваны. ||
века, які крыўляецца (разм.). | памянш. наз. малявжшю, -я, н. Урок малявання.
дом (тое, што i малельня).
МАЛЙР, -а, мн. -ы, -оў, м. Рабочы, які
МАЛІТВЕННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Зборнік малпачжж, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. \\
прым. мжлпжвы, -ая, -ае / маліпны, -ая, -ае. фарбуе будынкі, памяшканні, парканы i пад.
малітваў.
|| ж. маляркж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак
МАЛГГОЎНІК, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што Малпавы запаведнік. Малпінае футра.
МАЛПАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе; -пуй; (разм.). | прым. малярскі, -ая, -ае.
i малітвеннік.
МАЛЯРНЫ, -ая, -ае. Звязаны з работай
МАЛІЦЦА, малюся, молішся, моліцца; не- незак. (разм.)- Крыўляцца, пераймаць чые-н.
маляра. Малярныя работы.
зак. 1. Звяртаіша з малітвай да бога, святых. рухі, міміку i пад. || наз. мілшшшне, -я, н.
МАЛЙРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). ЧаМАЛПАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які з выМ. перад абразамі. 2. перан., на каго-што.
Вельмі моцна любіць, богатварыць каго-, гляду нагадвае малпу. М. твар. || наз. мілпа- лавек, які хварэе на малярыю.
МАЛЯРЬІЯ, -і, ж. Інфекцыйнае захворштр-н. М. на сына. || зак. шмшпцці, -малюся, падобшсць, -і, ж.
МАЛПОЎНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Памяш- ванне, якое перадаецца некаторымі відамі ка-молішся, -моліцца (да 1 знач.)- \ наз.
мароў
i суправаджаецца прыступамі ліхаманкі
міленне, -я, н. (да 1 знач.). || прым. мялелыш, канне для малпаў.
МАЛПЯНЙ / МАЛПЯНЁ, -няці, мн. -ня- (у 1 знач.). || прым. малярыйны, -ая, -ае. М.
-ая, -ае (да 1 знач.). М. дом (тое, што i малекамар. ^^
ты, -нят, н. Дзіцяня малпы.
льня).
МАЛЙЎКА, -і, ДМ -ляўцы, мн. -і, -лявак,
МАЛЬІ1, -ая, -óe. 1. Нязначны па веліМАЛІЦЬ, малю, моліш, моліць; незак.,
каго (што). Надта псасіць, умаляць. М. аб чыні, памерах; невялікі. Малая зала. 2. Ня- ж. 1. Toe, што i малёк. 2. перан. Пра чалавека
значны па колькасці, па часе. М. атрад. маленькага росту або пра дзіця (разм. іран.).
памілаванні. || наз. маленне, -я, н.
МАЛЯЎНІЧЫ, -ая, -ае. Вельмі прыгожы,
МАЛОДЗІВА, -а, н. Вадкасць, якая выдзя- Прайшаў яшчэ м. час. 3. Меншы, чым патрэбляецца груднымі залозамі ў жанчын i самак на. Малыя боты. 4. Які не мае істотнага зна- захапляючы сваёй прыгажосцю. Панямонперад родамі i некалькі дзён пасля родаў. | чэння; малаважны. Малая справа, м. i клопат. не — м. куток Беларусі. || наз. маляўшчдсць,
5. Які займае нязначнае службовае станові- -і, ж.
прым. мжлодзіўны, -ая, -ае.
MAMA, -ы, мн. -ы, мам, ж. Toe, што i
МАЛОДШЫ, -ая, -ае. 1. Якому менш год шча. Пасада яго малая. б. Toe, што i малау параўнанні з кім-н., самы малодшы па летні. Малыя дзеткі — малыя i бедкі (прыка- маці (у 1 знач.). || ласк. мамачка, -і, ДМ -чцы,
ўзросгу. М. брат. М. ў сям 1. 2. Ніжэйшы чы- зка). 0 Ад малопі ді вяліжяга — усе да аднаго, мн. -і, -чак, ж., мамка, -і, ДМ -мцы, мн. -і,
нам, ніжэйшы па службоваму становішчу. М. абсалютна ўсе. 3 мілых гадоў — з дзяцінства. -мак,лс., мамуля, -і, мн. -і, -муль, ж. (разм.)
навуковы супрацоўнік. М. лейтэнант. 3. Пача- Без малопі (разм.) — амаль (не), чуць (не). i мжмуся, -і, мн. -і, -мусь, ж. (разм.). II прым.
мжмін, -а.
— найменш.
тковы, ніжэйшы (пра клас, курс i пад.). На- Самае малое
МАМАЛЬІГА, -і, ДМ -лызе, ж. Каша з куМАЛЬІ2, -ога, мн. -ыя, -ых, м. Дзіця. Падстаўнік малодшых класаў.
МАЛОЙЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Малады везці малых у школу. || ж. мшші, -ой, мн. -ыя, курузнай мукі або з кукурузных круп.
МАМАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Вычалавек, маладзец (у 1 знач.) (уст.). 2. Чала- -ых.
МАЛЬІШ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.)- Ма- капнёвая жывёліна сямейства сланоў з доўгай
век амаральных паводзін, які заслугоўвае асуленькі хлопчык. || ж. юлыптжа, -і, ДМ -шцы, шэрсцю i вялікімі загнутымі біўнямі. || прым.
джэння (пагард.)- Фашысцкія малойчыкі.
мжмантавы, -ая, -ае. М. бівень.
МАЛОКІ, -аў, адз. малока, -і, ДМ -лоцы, мн. -і, -шак. I прым. малышовы, -ая, -ае.
МАМАЧКА, -і, ДЛ/-чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
МАЛЬБЁРТ, -a, М -рце, мн. -ы, -аў, м.
ж. Семявыя залозы i семявая вадкасць рыб.
МАЛОЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., мелецца; Падстаўка для падрамніка з палатном, на гл. мама. 2. у знач. выкл. Ужыв. для перадачы
незак. Раздрабняцца на муку, размолвацца. якой мастакі пішуць карціны. || прым. мжль- здзіўлення, спалоху. Ах, мамачкі!
МАМЕНТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Вельмі хупсі,
беріяы, -ая, -ае.
Сухое жыта добра мелецца.
МАЛЬВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Травяністая імгненны. М. здымак. Зрабіць маментальна
МАЛОЦЬ1, мялю, мелеш, меле; мялі;
молаты; незак., што. Раздрабняць зерне, пе- расліна сямейства мальвавых з вялікімі яркімі (прысл.). | наз. мжмеіггалышсць, -і, ж.
ратвараючы ў муку. М. жыта. || зак. змалоць, кветкамі. Чырвоныя мальвы. | прым. мільвавы, МАМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. 1.
гл. мама. 2. Карміцелька (у 2 знач.), жанчына,
-ая, -ас. Сямейства мальвавых (наз.).
змялю, змелеш, змеле; змялі; змолаты.
MAJI1ÓHAK, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. 1. якая корміць ірудзьмі чужое дзіця.
МАЛОЦЬ2, мялю, мелеш, меле; мялі; неМАМЧЫН, -а (разм.). Які належыць мамзак., што (разм.). Балабоніць, гаварыць абы- Карціна, ілкхпрацыя, рысунак. Кніжка з машто. М. лухту (гаварыць што-н. недарэчнае). люнкамі. 2. перан. Toe, што можна ўявіць у цы. Мамчына хустка. 0 Мамчын сынок
(іран.)
— збалаваны, распешчаны хлапчук.
0 Мжлоць языжом (разм. неадабр.) — балба- канкрэтных вобразах. Малюнкі роднага краю.
МАНА, -ы, ж. Хлусня, няпраўда.
3. У літаратуры: славеснае апісанне жыццётаць няспынна, гаварыць абы-што.
МАЛОЧАНЫ, -ая, -ае. Абмалочаны. Мало- вых з'яў. Алавяданне дае яркі м. жыцця дарэМАНА... Першая частка складаных слоў,
валюцыйнай вёскі. || прым. малюнжчны, -ая, ужываецца замест «мона..>, калі націск у
чанае збожжа.
-ае.
МАЛОЧНА-BACKABbk, -ая, -6е. Сіупень
другой частцы падае на першы склад, налр.
спеласці збажыны, якая вызначаецца светлаМАЛІОСЕНЬЮ, -ая, -ае. Вельмі маленькі. манагамія, манаграфія, манаплан.
жоўтым колерам. Малочна-васкавая спеласць. М. вожык.
МАНАГАМІЯ, -і, ж. (спец.). Форма
MAJDÓCK, -а, мн. -і, -аў, м. Беспазваноч- шлюбу, пры каторай адзін мужчына можа
МАЛОЧНАСЦЬ, -і, ж. Здольнасць даваць
ная жывёліна, мяккае цела якой пакрыта ра- ўтвараць сям'ю толькі з адной жанчынай;
тую ці іншую колькасць малака. М. кароў.
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ўтварае царкоўна-гаспадарчую арганізацыю. які-н. узор. На новы м.; 3) на манер каго-наго,
Мужчынскі м. Жаночы м. 2. Тэрьггорыя, цар- у знач. прыназ. з Р — па ўзору, накшталт
ква i жылыя памяшканні такой абшчыны. 0 каго-, чаго-н. Банцік на м. бабачкі. 0 На адзін
Падмсці шд маяастыр каго (разм.) — паста- мянер — на адзін лад. На свой мавер — павіць у вельмі непрыемнае становішча або свойму, не так, як іншыя.
аднашлюбнасць. || прым. шшагамны, -ая, -ае / падвесці пад спагнанне. || прым. мавастырскі,
МАНЁРА, -ы, мн. -ы, -нер, ж. 1. Спосаб
манігжмічны, -ая, -ае.
-ае, -ае.
дзеяння, прыём, тая або іншая асаблівасць
МАНАГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж. Вязь з
МАНАТЮ, -аў (разм.). Дробныя рэчы, паводзін. М. гаварыць. 2. мн. Знешнія формы
дзвюх або некалькіх літар. | прым. машграм- пажыткі. Збіраць свае м.
паводзін. Дрэнныя манеры.
нц -зя ~ас
МАНЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
МАНАТОННЫ, -ая, -ае. Вельмі аднастайМАНАГРХФІЯ, -І, МН. -І, -фій, ж. НавуПаходная пляшка. 2. Круглая бляшанка
ны па тону, інтанацыі. М. голас. || наз. маковы твор, што даследуе адно якое-н. гтытан- штоншсць, -і, ж.
(разм.). JI прым. манерачны, -ая, -ае.
не, асвятляе адну тэму. | прым. шшаграфршы,
МАНАТЬШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Наборная
МАНЕРНТЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
-ая, -ае. ł
машына, якая адлівае набор асобнымі літа- (разм.). Ненатуральна паводзіць сябе, крыўМАНАЛІТ, -у, М -ліцс, мн. -ы, -аў, м. 1. рамі. || прым. маяатышш, -ая, -ае. М. набор.
ляцца.
Суцэльная каменная глыба, a таксама прадМАНАХ, -а, мн. -і, -аў, м. Член царкоўнай
МАНЁРНЫ, -ая, -ае. Ненатуральны, пазмет, высечаны з яе. 2. Цвёрдыя матэрыялы ў абшчьшы, які даў абяцанне весці аскетычны баўлены
прастаты. М. стпыль. \\ наз. манервыглядзе адзінага масіву (спец.). || прым. ма- спосаб жыцця. Жыць манахам (перан.). || ж.
насць, -і, ж.
нжлітны, -ая, -ае. Маналітная калона.
манашкж, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак. || прым.
MAHĆTA, -ы, ДМ -неце, мн. -ы, -нет, такМАНАЛІТНЫ, -ая, -ае. 1. гл. маналіт. 2. машскі, -ая, -ае. М. ўклад жыцця (перан.: сусама зб. Металічны грашовы знак. Залатпая м.
перан. Моцна згуртаваны. з'яднаны. Ма- ровы, аскетычны). Манаская вопратка.
Звонкая м. (металічныя грошы звычайна выналітная армія. | наз. машшгвасць, -і, ж.
МАНГА, нескл., н. Трапічнае пладовае
МАНАЛОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Гаворка дрэва, a таксама салодкі духмяны плод яго. || сокай вартасці). Адплаціць (плаціць) той жа
манетай (перан.: адказадь тым жа, такімі ж
адной асобы, звернутая да слухачоў або да са- прым. мжнгавы, -ая, -ас.
адносінамі). Прыняць за чыстую манету (пемога сябе. СцэнЫны м. М. Гамлета. || прым.
МАНГАЛОІДНЫ, -ая, -ае. 1. мжнгалоідшш ран.: палічьшь праўдай, успрыняць усур'ёз). (j
шшаллпчны, -ая, -ае.
МАНАПАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; ржсж (спец.) — paca людзей з жаўтаватай ску- прым. мжнетны, -ая, -ае. М. двор (прадпрыем-зуй; -заваны; зак. i незак., што. Устанавіць рай, прамымі чорнымі валасамі, вузкімі ва- ства, якое вырабляе металічныя грошы, ме(устанаўліваць) манаполію на што-н. М. чамі, малым носам i некаторымі іншымі гтры- далі i падЛ
метамі. 2. Які мае адносіны да такой расы,
МАНЁЎР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Перамяшзнешні гандаль. || наз. машшжлізацыя, -і, ж.
які мае прыметы такой расы. М. тып твару. чэнне баявых сіл з мэтай нанесці ўдар праМАНАПАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
МАНГйЛЫ, -аў, адз. -гол, -а, м. Народ, ціўніку. Абходны м. М. партызан. 2. перан.
1. Чалавек, прадпрыемства, што карыстаюцца
манаполіяй у яхой-н. галіне. 2. Буйны які складае асноўнае насельнштва Манголіі. || Прыём з мэтай ашукаць, перахітрыць каго-н.
каліталіст, прадстаўнік маналалісгычнага ж. мжнголвл, -і, ДМ -лцы, мн. -і -лак. || прым. Нескладаны м. 3. мн. Тактьпшыя заняткі
вялікай колькасці войск або флоту ва ўмовах,
капіталу. || прым. машшалісцкі, -ая, -ае (да 2 мангальскі, -ая, -ае. Мангольскія мовы.
МАНГЎСГА, -ы, ДМ -сцс, мн. -ы, -аў, ж. блізкіх да баявых. Вясеннія манеўры. 4. мн.
знач.).
Перамяшчэнне вагонаў i паравозаў на
МАНАПЛАН, а, мн. -ы, -аў, м. Самалёт, Дралежная млекакормячая жывёліна з гтушычыгуначных пуцях пры састаўленні паяздоў. |
які мае адно крыло, размешчанае з двух ба- стым хвастом, падобная на вялікага пацука.
МАНДАЛІНА, -Ы, МН. -Ы, -ЛІН, Ж. Струн- прым. шшеўровы, -ая, -ае (да 4 знач). М. naкоў фюзеляжа. || прым. манапланны, -ая, -ае.
МАНАПОЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. 1. Вы- ны шчыпковы музычны інструмент з аваль- равоз.
МАНЕЎРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
ключнае права на вьггворчасць або продаж ным корпусам. || прым. мжцдалшны, -ая, -ае.
МАНДАЛШІСГ, - а , М -сце, мн. -ы, -аў, м. незак. 1. Рабіць манеўр (у 1, 3 i 4 знач.), мачаго-н., a таксама выключнае права карыснеўры. Паравоз манеуруе. 2. Лавіраваць, абытання чым-н. Дзяржаўная м. 2. Буйное капі- Музыкант, які іграе на мацдаліне. || ж. ман-тцы, мн. -і, -так.
ходзіць перашкоду. М. сярод перашкод. 3. петалістычнае аб'яднанне, яхое ўзнікла на пад- далііпстіл, -і, ДМ
1
МАНДАРЬІН , -а, мн. -ы, -аў, м. Буйны ран. Дзейнічаць так, каб ашукаць каго-н.,
ставе канцэнтрацыі вытворчасці i капіталу з
мзтай панавання ў пэўнай галіне гаспадаркі i чыноўнік у старым феадальным Кітаі. || прым. хітрьшь (разм.). Няма чаго м. 4. перан., чым.
Умела распараджацца чым-н., выкарыстоўатрымання найбольшага прыбытку. || прым. мацджрынсжі, -ая,2 -ае.
МАНДАРЬІН , -а, мн. -ы, -аў, м. Цьпруса- ваць што-н. М. тэхнікай. \\ зак. зманеўраваць,
маналілістычны, -ая, -ае (да 2 знач.) / ма-рую, -ругеш, -руе (да 1 i 2 знач.; разм.). || наз.
шшольны, -ая, -ае (да 1 знач.). Манапаліс- вае пладовае дрэва, a таксама яго кісла-салодкі духмяны шіод. || прым. мацдірынаш, манеўрашве, -я, н.
тычны капітал. Манапольнае права.
МАНЁЎРАНЫ, -ая, -ае. 1. Які вядзецца з
МАНАРХ, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба' якая -ая, -ае. М. сіроп.
МАНДАТ, -а, М -даце, мн. -ы, -аў, м. Да- прымяненнем манеўру (у 1 знач.), без доўгаўзначальвае манархію (цар, кароль, імператар
i інш.) || ж. манархЫя, -і, мн. -і, -юнь. || прым. кумент, які пацвярджае тыя або іншыя правы часовых умацаванняў. Манеўраная вайна. 2.
i паўнамоцтвы прад'яўніка. Дэпутацкі м. || Здольны хутка мяняць налрамах руху. М.
манаршы, -ая, -ае. Манаршая ўлада.
МАНАРХІЗМ, -у, м. Палітычны напрамак, прым. шшдатны, -ая, -ае. Мандатная камісія. крэйсер. | наз. шшеўржнасць, -і, ж. (да 2
МАНДРЫЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікая знач.).
які прызнае манархію адзінай формай дзярМАНЖ^ТА, -ы, ДМ -жэце, мн. -ы, -жэт,
малпа сямейства павіянаў.
жаўнай ўлады. || прым. манарюсцкі, -ая, -ае
МАНЁЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Абгароджа- ж. Прышыты ці прышпілены абшлаг рукава
МАНАРЙСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Прыхільнік манархізму. || ж. манархкткж, -і, нае месца або спецыяльнае вялікае памяш- кашулі, блузкі i інш. || прым. манжэтны, -ая,
-ае.
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. машрхісцкі, канне для верхавой язды i конных практыкаМАНІЗМ, -у, м. Філасофскае вучэнне,
ванняў. 2. Арэна цырка. 3. Невялікая пера-ая, -ае.
МАНАРХІЯ, -І, МН. -І, -ХІЙ, Ж. Форма носная загародка для дзяцей, якія пачынаюць яхос ў проціл. дуалізму, лічыць асновай свету
кіравання, пры якой вярхоўная ўлада нале- хадзіць. || памянш. манежык, -а, мн. -і, -аў, м. адзін пачатак — матэрьпо або дух. Навуковы
жыць адной асобе-манарху, a таксама дзяр- (да 3 знач.). || прым. нанежны, -ая, -ае. Ма- матэрыялістычны м. || прым. яййгістычіш, -ая,
-ае.
жава з такой формай кіравання. O Абсалют- нежная язда.
MAHIK3ÓP, -у, м. Чыстка i паліроўка ногМАНЁЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца;
ная манархія — у якой уся ўлада належыць
цяў на пальцах рук. Зрабіць м. || прым. матолькі манарху. Канстьпуцыйная манархія — незак. (разм.). Манернічаць, крыўляцца.
МАНЁЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; незак., шкюрны, -ая, -ае. Манікюрныя нажніцы.
форма дзяржаўнага ладу, пры якім улада маМАНІЮОРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак,
нарха абмежавана канстытуцыяй. Саслоўная каго. 1. Аб'язджаць (каня) па правілах манежманархія — форма феадальнай дзяржавы, най язды (спец.). 2. перан. Мучыць, таміць ж. Спецыялістка па манікюру.
пры якой улада манарха спалучалася з орга- (разм.).
МАНІЛАЎШЧЫНА, -ы, ж. Бяздзейныя,
намі саслоўнага прадстаўнішва дваран, духаМАНЕКЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Фігура ў вы- адарваныя ад рэчаіснасці летуценні, пустыя,
венства i гараджан. || прым. манархічны, -ая, глядзе чалавечага тулава для прымеркі i па- неажыццявімыя мары [ад імя Манілава —
-ае.
персанажа «Мёртвых душ» Гогаля].
казу адзення. || прым. манекенны, -ая, -ае.
МАНІПУЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
МАНЕКЁНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. ЧалаМАНАРЗЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -рэек,
ж. Падвесны аднарэйкавы чыгуначны пуць. || век, які дэманструе на сабе адзенне новых -руй; незак. Рабіць маніпуляцыі. Умела м. рыпрым. манарэйжавы, -ая, -ае. Манарэйкавая фасонаў. || ж. маяеженшчыца, -ы, мн. -ы,
чажкамі.
дарога.
-шчыц. || прым. манекешпчыцкі, -ая, -ае.
МАНІПУЛЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1.
МАНАСКІ гл. манах.
МАНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.): 1) RUЦьфкавы артыст, які робіць розныя фокусы з
МАНАСТЬІР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Рэлі- нерам якім — якім-н. чынам, спосабам. Такім дапамогай лоўкасці рук, фокуснік. 2. Назва
гійная абшчына манахаў або манашак, якая манерам (такім чынам); 2) ш манер які — на некаторых гтрыстасаванняў для выканання
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складаных рухаў, дзеянняў, падобных на дзе- -ая, -ае. Манаметрынныя вымярэнні. Маномеянні рук (спец.). 3. Чалавек, які займаецца травы завод.
МАНПАНСЬЁ, нескл., н. Гатунак ледзянпадробкай, рознымі махінацыямі (неадабр.). ||
прым. маншулятарскі, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.) цоў.
/ маншулятарны, -ая, -ае (да 2 знач.). МаніпуМАНСАРДА, -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -сард,
лятарскі прыём. Маніпулятарская махінацыя.
ж. Жылое памяшканне пад самай страхой тэкстыльныя вырабы (уст.). || прым. мінуфаКанструкцыя маніпулятарнага тыпу.
дома з нахіленай столлю або з нахіленай сця- жтурны, -ая, -ае.
МАНІПУЛЙЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. ной. Дом з мансардай. || прым. мжнсардавы, МАНЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Зборшчык
i ўстаноўшчык машьш, абсгалявання. МСкладаны прыём, дзеянне над чым-н. пры -ая, -ае.
турбіншчык. 2. Спецыяліст па электраабстарабоце рукамі, ручным спосабам (кніжн.). 2.
МАНСІ, нескл., мн. i МАНСІЙЦЫ, -аў, ляванню, электралраводцы; электраманцёр. Ц
перан. Махлярства, махінацыі, падробка.
адз. мансіец, -с'ійца, м. i мансі, нескл., м. i ж. прым. маяцёрскі, -ая, -ае.
МАНІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Па- Народ угра-фінскай моўнай групы, які насяМАНЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -рус; -руй;
слядоўнік манізму. || прым. маніспгшы, -ая, ляе Ханты-Мансійскую аўтаномную акругу,
-раваны; незак., што. Збіраць (асобныя
-ае.
што ўваходзіць у склад Расійскай Фэдэрацыі. часткі) у адзінае цзлае. М. станок. М. фільм. Ц
МАНІСТА, -ы, ДМ -сце, ж. 1. Нанізанае || ж. таксама мжнсійкіі, -і, ДМ -йцы, мн. -і, зак. змішіправжць, -рую, -руеш, -рус; -р^й;
што-н. на нітку. М. тытуню. 2. мн. машсты, -сіек. || прым. мшсі, нязм. i мжясійскі, -ая, -ае. -раваны. || наз. мішцравжіше, -я, н., маітж,
-аў. Упрагожанне з пацерак, манст, каштоўМАНТАЖ, -у, мн. -ы, -оў, м. 1. гл. -у, м. i мжнціроўка, -і, ДМ -ўцы, ж. Мантаж
ных камянёў, якое жанчыны носяць на шыі.
манціраваць. 2. Злучаныя ў цзлае розныя кінафільма. || прым. мавтжжны, -ая, -ае / манМАНГГОР1, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). часткі чаго-н. Штаратурны м. Фатаграфічныціровжчны, -ая, -ае. Мантажныя работы.
Кантрольны прыбор, усіройства, якое правя- м. || прым. мантажны, -ая, -ае.
МАНЦІРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
рае i рэгулюе. Многаканальныя маніторы (у МАНТАЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- Спецыяліст па манціроўцы, мантажнік. || ж.
хірургіі). || прым. матторны, -ая, -ае.
яліст па мантажу канструкцый. || ж. ман- манціроупгшц*, -ы, мн. -ы, -шчыц.
МАНГГОР2, -а, мн. -ы, -аў, м. Устарэлы тажніші* -ы, мн. -ы, -ніц.
МАНЬЧЖЎРЫ, -аў, адз. -жур, -а, м. Навід браніраваных караблёў з буйнакалібернай
МАНТАЖОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецы- род, які жыве ў Маньчжурыі. || ж. маньартылерыяй для абстрэлу берагавых аб'ектаў. яліст па мантажу (у кінематаграфіі, фата- чжуркі, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым.
Марскі м. || прым. мшгіторны, -ая, -ае.
графіі). М. фільма.
мяньчжурсжі, -ая, -ае.
МАНІФЁСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў м. 1.
МАНТАЖЫСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
МАНЬЙК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, апанУрачысты пісьмовы зварот вярхоўнай улады Спецыяліст, які манціруе друкарскі набор, таны маніяй. || ж. манырнл, -і, ДМ -чцы, мн.
да народа. 2. Пісьмовая адозва з выкладам стэрэатыпы, клішэ. || ж. мшггажысткя, -і, ДМ -і, -чак. || прым. мшьяцкі, -ая, -ае.
якіх-н. палажэнняў праграмнага характару. -тцы, мн. -і, -так.
МАНЬЙЦТВА, -а, н. Хваравітае захапленне
Літаратурны м. М. da народаў свету.
МАНТАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Марнатравец, якой-н. ідэяй, уласцівае маньяку.
МАНІФЕСГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; той, хто транжырьшь свае грошы, маёмасць. ||
MAHIÓKA, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ню-туй; незак. Прымаць удзел у маніфестацыі. ж. мантжчка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
цы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -нюк. Той, хто
М. на вуліцах горада.
MAHTÓ, нескл.у н. Жаночае паліто (пера- маніць, хто не кажа праўду; хлус, ілгун.
МАНІФЕСТАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, важна футравае) свабоднага пакрою. КоцікаМАПЁД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Скарам. Удзельнік маніфестацыі. || ж. маніфес- вае м.
чэнне: матадыкл педальны — лёгкі матацыкл
тавіш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
МАНТЎ. 1. нескл., ж. Унутрыскурная з педальным прыводам. || прым. мапедны, -ая,
МАНІФЕСТАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. проба для ранняй дыягностыкі туберкулёзу. 2. -ас.
Масавае вулічнае шэсце для выражэння нязм. Які мае адносіны да такой пробы. РэакMAPA, -Ы, МН. -Ы, мар, ж. 1. Toe, што
салідарнасці з чым-н. або пратэсту супраць цыя м.
створана ўяўленнем, фантазіяй. Прыгожыя
чаго-н.
МАНТЬІЛЬЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. У іспа- мары. 2. Прадмет жаданняў, імкненняў. М.
МАНІЦЫ, -шц. Мужчынскія калівы кана- нак: карункавая накідка на галаву i плечы. 2. ўсяго жыцця. He туфлі, a м. (незвычайна
пель, a таксама валакно, якое атрымліваецца
Кароткая жаночая накідка без рукавоў.
прыгожыя; разм.).
з ix. || прым. машчны, -ая, -ае.
МАНТЫЯ -і, мн. -і, -тый, ж. 1. Доўгая
МАРАБЎ, нескл., н. Вялікая трапічная птуМАНІЦЬ, маню, маніш, маніць; незак. шырокая адзежына ў выглядзе плашча. Чор- шка сямейства буслоў з доўгай дзюбай i з гаАбманваць, хлусіць, гаварыць няпраўду. || зак. ная м. 2. Складка скуры ў некаторых беспа- лавой без пер*я.
змашць, зманю, зманіш, зманіць, намжніць, званочных жывёл, якая апяразвае ўсё цела
MAPABbt, -ая, -ае: мяржвая пошасць —
-маню, -маніш, -маніць / паманіць, -маню, (спец.). 3. Унутраная сфера Зямлі, якая зна- эпідэмія, якая выклікае вялікую смяротнасць.
-маніш, -маніць.
ходзіцца пад зямной карой i даходзіць да яе
МАРАДЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Той, хто
МАНІШКА, -i, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. ядра (спец.)- || прым. МАНТЫЙНЫ, -ая, -ае (да 1 ірабіць забітых i раненых на полі бою i зайБелы нагруднік, прышыты або прьшіпілены знач.) / мантыйны, -ая, -ае (да 2 i 3 знач).
маецца грабяжом насельнііггва ў месцах катада мужчынскай кашулі, a таксама ўстаўка на
МАНУАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які строф. Фашысцкія марадзёры. 2. Гандляр-спеірудзях у жаночай сукенцы. || прым. мжнІш- робіцца, ажыццяўляецца рукамі, уздзеяннем кулянт, які прадае што-н. па непамерна выіжвы, -ая, -ае.
рук. Мануальная тэрапія.
сокіх цэнах (разм.). II ж. марадзёркя, -і, ДМ
МАНІЯ, -і, ж. 1. Псіхічнае расстройМАНУМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. -рцы, мн. -і, -рак. || прым. мжрадзёрскі, -ая,
ства — стан павышанай псіхічнай актыў- Архітэктурнае або скулытгурнае збудаванне ў -ае.
насці, узбуджанасці (спец.). 2. Выключная за- гонар якГм-н. выдатнай падзеі або знакамітай
МАРАДЗЁРСТВА, -а, н. Паводзіны, засяроджанасць свядомасці, пачуццяў на асобы. М. Якубу Коласу. || прым. мянументаы, няткі марадзёра.
якой-н. адной ідэі. М. вялікасці. М. праследа- -ая, -ае.
МАРАДЗЁРСТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш,
вання. 3. перан. Хваравітая цята да чаго-н., да
МАНУМЕНТАЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -твуе; -твуй; незак. Займацца марадзёрствам.
пісання вершаў i інш. М. пісаць вершы. || -аў, м. Мастак, які займаецца манументальМАРАЗІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
прым. машяжалыш, -ая, -ае. М. стан.
ным мастадгвам. || ж. манумевталістш, -і, ДМ (разм.)- Камера харадэільніка для хуткага заМАНЙРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -тцы, мн. -і, -так.
марожвання мясных, рыбных i інш. харчовых
зак. i незак., чым (уст.). Нядбайна аднесціся
МАНУМЕНТАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які прадуктаў.
да каго-, чаго-н., пагрэбаваць (грэбаваць) адносіцца да стварэння манументаў, помМАРАЗІЛЬНЫ гл. марозіць.
чым-н. М. службовымі абавязкамі.
нікаў, да афармлення архітэктурных збудаМАРАЗМ, -у, м. Стан поўнага ўпадку
МАННА, -ы, ж. 1. Ежа, якая паводле ванняў. 2. Велічны, грандыёзны, які ўражвае псіхафізічнай дзейнасці. Старэчы м. | прым.
біблейскага падання, падала з неба іудзеям у сваёй велічынёй, магутнасцю. М. будынак. 3. маразматычны, -ая, -ае.
час ix вандравання па пустыні. 2. Toe, што i Грунтоўны, глыбокі па зместу. М. твор. МаМАРАЗМАТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
нументальнае даследаванне. || наз. мануме-які знаходзіцца ў стане маразму. || ж. міразманныя крупы.
МАННЫ, -ая, -ае: 1) мшшыя крупы — НТЙЛЫШСЦЬ, -і, ж.
матычка, -і, ДМ -чцы, н. -і, -чак (разм.).
дробныя крупы з пшаніцы; 2) прыгатаваны з
МАНУСКРЬкПТ, -a, М -пце, мн. -ы, -аў,
МАРАК, -а, мн. -і, -6ў, м. 1. Той, хто слуманных круп. Манная каша.
м. Старажытны рукапіс. Старадаўнія ману- жыць у марскім флоце. 2. Чалавек, які добра
МАНОКЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Аптычны скрыпты.
ведае мора i марс^то справу. || памянш. мапрыбор для аднаго вока, які ўстаўляецца ў
МАНУФАКТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. 1. рачок, -чка, мн. -чхі, -чкоў, м. (разм.). II прым.
вачніцу замест акуляраў. М. на шнурку.
Форма капіталістычнай вытворчасці, характэ- мжрацкі, -ая, -ае (разм.).
MAHÓMETP, -а, мн. -ы -аў, м. Прылада рным для якой з'яўляецца выкарыстанне ручМАРАКЁН, -у, м. Тканіна са ппучнага
для вымярэння ціску вадкасці або газу. || ных прылад i падзел працы. 2. Фабрыка, пе- iuojfcy, падобная на крэпдэшын. | прым. мапрым. маніметрычны, -ая, -ае i манометравы, раважна тэкстыльная (уст.)- 3. зб. Тканіна. ракенжвы, -ая, -ае.
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МАРГАРЬкН, -у, м. Харчовы тлушч, які
атрымліваюць з сумесі раслінных тлушчаў з
жывёльнымі. | прым. маргярынавы, -ая, -ае.
М. завод.
МАРГАРЬІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
MAPAJI, -a, MH. -ы, -аў, м. Буйны сібірскі ж. Травяністая расліна сямейства складанаалень з вялікімі рагамі. || прьш. маралавы, -ая, кветных з дробнымі ружовымі, белымі i чыр-ае. Маралавыя рогі. М. запаведнік.
вонымі кветкамі. || прым. мжрпірыткявы, -ая,
МАРАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -ае.
незак. (кніжн.)- Прапаведаваць строгую маМАРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
раль, павучаш». || наз. маралізацыя, -і, ж. i ма- Міжвольна падымаць i апускаць павекі. М.
рілізаванве, -я, н.
вачамі. 2. каму. Падаваць знак рухам павек,
МАРАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. падморгваць. М. суседу, каб замоўк. 3. перан.
(кніжн.). Чалавек, які любіць маралізаваць. || Свяціць мігаючым святлом. Лямпачка маргае.
ж. шцшгісткі, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
4. перан. Упускаць зручны момант; зяваць. ||
МАРАЛЬ, -І, Ж. 1. Сукупнасць прынцыпаў аднакр. маргнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
i норм паводзін людзей між сабой i ў -нуць; -ні. Вокам не м. ( 1) не падаць віду; 2)
адносінах да грамадства. Чалавек высокай ма- доўга не раздумваць, не вагацца перад тым,
ралі. 2. Лагічны, павучальны вывад з чаго-н. як зрабіць што-н.). | наз. марпшне, -я, н.
М. байкі. 3. Павучанне, натацыя (разм.). ЧыМАРДАБОЙ, -ю, м. (разм.). Бойка, калатаць м. || прым. ншралыш, -ая, -ае (да 1
тня. Пачаўся страшэнны м.
знач.)МАРДАВАЦЦА, -дуюся, -дуешся, -дуецца;
МАРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. мараль. 2. Які
адпавядае правілам маралі, якому ўласціва -дуйся; незак. 1. Выбівадца з сіл, знясільвацвысокая мараль. М. кодэкс. 3. Унуграны, ду- ца. 2. Мучыцца ад няведання, няўпэўненасці,
шэўны. Маральная падтрымка. Высокі м. дух.пакутаваць (разм.). М. над цяжкай задачай. ||
O Маралыш знос (спец.) — старэнне зак. замжрддвацца, -дуюся, -дуешся, -дуецца;
(тэхнікі, апаратуры) ў сувязі са з'яўленнем -дуйся / змардлйіціці, -дуюся, -дуешся, -дуновых, больш дасканалых машын. || наз. ецца; -дуйся.
МАРДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; немаральнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
МАРАПЛАВАННЕ, -я, н. Плаванне па мо- зак., каго. 1. Знясільваць цяжкай працай,
рах i акіянах, a таксама майстэрства вадзіць марыць. М. цяжкай працай. 2. Мучыць, прыносіць пакуты (разм.^. Мардуе думка. || зак.
караблі. || прым. марапламльны, -ая, -ае.
МАРАПЛАВЕЦ, -лаўца, мн. -лаўцы, -лаў- замарддваць, -дую, -дуеш, -дуе; ^-дуй; -даваны
цаў, м. Вандроўнік па морах. || прым. мара- / змарддваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; -даваны.
плавальны, -ая, -ае.
МАРДАСТЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
МАРАТОРЫЙ, -ю, м. (спец.). Устаноўленая ўрадам адтэрміноўка выканання абавяза- мардаты.
МАРДАТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 тоўстым,
цельстваў на пэўны тэрмін або на перыяд
дзеяння якіх-н. надзвычайных абставін (вай- вялікім тварам.
на, крызіс, стыхійнае бедства i інш.). М. на
МАРДВА, -ы, ж., зб., адз. мардвін, -а, м.
ядзерныя выпрабаванні. || прым. мараторны,Народ, які складае насельнідгва Мардоўскай
-ая, -ае.
Рэспублікі, што ўваходзіць у склад Расійскай
МАРАФЁТ, -у, М -фсце, м. (разм.): м - Федэрацыі. || ж. мардоўкі, -і, ДМ -ўцы, мн. -і,
водзіць (навесці) марафет — прывесці (пры-довак. || прым. мардоўскі, -ая, -ае.
водзіць) сябе або кватэру (хату) ў парадак,
МАРДОЎЦЫ, -аў, адз. мардовец, -доўца,
навесці (наводзіць) глянец з выпадку свята, м. Toe, што i мардва. || ж. мжрдоўка, -і, ДМ
урачыстай сустрэчы каго-н.
-ўцы, мн. -і, -довак. || прым. мжрдоўскі, -ая,
МАРАФОН, -у, м. 1. Спартыўны бег на 42 -ае.
км 195 м, a таксама наогул спартыўныя гонкі
МАРЖАНЙ # МАРЖАНЁ, -няці, мн. -няна самай доўгай дыстанцыі. Лыжны м. 2. пе- ты, -нят, н. Дзіцяня маржа.
ран. Пра якое-н. спаборніцтва, першынство
МАРЖОВЫ гл. морж.
па чым-н., якое праходзіць вельмі доўга.
МАРЖЫХА, -і, ДМ -жысе, мн. -і, -жых, ж.
Шахматны м. || прым. марафонскі, -ая, -ае. М.
1. гл. морж. 2. Самка маржа.
бег, заплыў.
МАРЗЙНКА, -і, ДМ -нцы, ж. (разм.). АзМАРАФОНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
Спартсмен, які займаецца марафонскім бе- бука Морзе — сістэма ўмоўных знакаў для
перадачы
па тэлеграфе. Стук марзянкі.
гам.
MAPKA, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
МАРАХОД, -а, М -ходзе, мн. -ы, -аў, м.
Даўней: мараплавец, вынаходца марскіх шля- Знак аплаты паштовых i некаторых іншых
збораў звычайна ў выглядзе чатырохвугольхоў.
МАРАХОДНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны най паперкі з абазначэннем цаны i якім-н.
да мараходства, звязаны з мараходствам. Ма- малюнкам. Калекцыя марак. 2. Гацдлёвы
знак, кляймо на вырабах i таварах. Фабрычная
раходнае вучшішча. Мараходныя якасці судна.
м. Трымаць (вытрымліваць) марку (перан.:
|| наз. мараходяасць, -і, ж.
МАРАХОДСГВА, -а, н. Toe, што i мара- падтрымлівадь сваю рэпутацыю). 3. Гатунак,
тьш вырабу, тавару. М. машыны. М. віна. 4.
плаванне.
Грашовая адзінка ў Германіі i ў Фінляндыі. ||
МАРАЧНЫ гл. марка.
МАРГАНЕЦ, -нцу, м. Хімічны элемент, памянш. марачка, -і ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
метал серабрыста-белага колеру. Ц прым. || прым. марачны, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 знач.).
Марачнае віно.
марпшцавы, -ая, -ае.
МАРКЕТЫНГ, -у, м. (спец.). Сістэма арМАРГАНЦАВАКІСЛЫ, -ая, -ае: мяргашшважіслыя солі — чорныя з зялёным адценнем ганізацыі гаспадарчай дзейнасці, заснаваная
крышталічныя рэчывы, якія растаюць у вадзе. на вывучэнні рыначнага попьпу, магчымасМАРГАНЦАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. марганец. цей збьпу прадукцыі, рэалізацыі паслуг.
МАРКЁР , -а, мн. -ы, -аў, м. Асоба, якая
2. Які змяшчае марганцавую соль. М. распрыслужвае i вядзе падлік пры гульні ў
твор.
МАРГАНЦОЎКА, -і, ДМ -цоўка, ж. більярд. || прым. маркёрны, -ая, -ае.
(разм.). Крьшггалі марганцавакіслай солі, a
МАРКЁР2, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
таксама раствор гэтых крышталяў, які вы- Спецыяльнае сельскагаспадарчае прыстасакарыстоўваецца як сродак дэзінфекцыі.
ванне да пасяўнога агрэгата, якім праводзяц-
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ца рысы на ворнай зямлі пры пасеве або пасадцы. Конны м. Ц прым. мжржёрны, -ая, -ае.
МАРЮ, -ая, -ае. 1. Які лёгка робіцца брудным (пра тканіну, адзенне светлага колеру).
М. колер. 2. Такі, ад якога можна забрудзіцца.
Маркая праца. || наз. маркжсць, -і, ж.
МАРЮЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. У Заходняй Еўропе: дваранскі тытул, сярэдні паміж графам
i герцагам, a таксама асоба, якая мае гэты тытул.
МАРЙЗА1, -ы, мн. -ы, -юз, ж. Жонка або
дачка маркіза.
МАРКІЗА2, -ы, мн. -ы, -юз, ж. Знадворны
навес над акном, дзвярыма, балконам для
засцярогі ад сонца.
МАРКЗЗЁТ, -у, М -зсце, м. Празрыстая
тканіна з тонкай кручанай пражы. || прым.
мяркізетавы, -ая, -ае. Маркізетавая сукенка.
МАРЮРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што (спец.)- 1. Правесці (-водзіць) баразёнкі маркёрам2. 2. Паставіць (ставіць) маркі (у 2 знач.) на вырабах.
|| наз. маркіраванне, -я, н. i маркіроўкж, -і, ДМ
-роўцы, ж. Ц прым. мяркіравалыіы, -ая, -ае.
МАРКГГАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. У
18—19 стст.: гандляр харчовымі прыпасамі i
наліткамі пры арміі. || ж. маркгпштп, -і, ДМ
-тцы, -так. || прым. маркгпшшгі, -ая, -ае.
MAPKÓTA, -ы, ДМ -коце, ж. Сум, туга,
журба. Душу агарнула м.
МАРКОТНЫ, -ая, -ае. Сумны, тужлівы,
журботны. М. позірк. || наз. маркотшсць, -і,
ж.
МАРКОЎНІК, -у, м. 1. зб. Націнне морквы. 2. Травяністая расліна з лісцем, падобным да лісця морквы. || прым. мжркоўніжавы,
-ая, -ае (да 2 знач.)МАРКОЎНЫ гл. морква.
МАРКОЦІЦЦА, -кочуся, -кбцішся, -коціцца; незак. Сумаваць, тужыць; журыцца. ||
зак. замаркоціцца, -кочуся, -коцішся, -коціцца.
МАРКСІЗМ, -у, м. Навуковая сістэма філасофскіх, эканамічных i сацыяльна-палітычных поглядаў, распрацаваная К.Марксам i
Ф.Энгельсам. || прым. марксісцкі, -ая, -ае.
МАРКСІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Паслядоўнік марксізму. || ж. марксісткл, -і, ДАІ
-тцы, мн. -і, -так.
МАРКШЗЙДЭР, -а, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па геадззічных здымках горных
распрацовак i правільнай эксплуатацыі нетраў. | прым. маркшэйдэрсю, -ая, -ае.
МАРЛЯ, -І, Ж. Тонкая баваўняная тканіна
з рэдка пераллеценых нітак, якая ўжываецца
галоўным чынам у медыцыне. || прым. мірлевы, -ая, -ае. Марлевая павязка.
МАРМЕЛАД. -У, М -дзе, м. Цукеркі з
фруктова-ягаднага соку, жэлейных рэчываў i
цукру. || прым. мжрмелідны, -ая, -ае.
МАРМОЛЬ, -маля, мн. -мал'і, -малёў, м.
(разм.)- Нелюдзімы, пануры, негаваркі чалавек.
МАРМУР, -у, м. Цвёрды камень крышталічнай пароды, які ўжываецца для скульптурных i архітэктурных работ. || прым. мармуровы, -ая, -ае.
МАРМУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што (спец.). Распісаць
(-пісваць), апрацаваць (-цоўваць) пад мармур.
II наз. мармуржцыя, -і, ж.
МАРМУРОЎПГЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
Спецыяліст па апрацоўцы мармуру.
МАРМЫТАЦЬ, -мычу, -мычаш, -мыча;
-мычы; незак. Гаварыць ціха i невыразна;
бубніць. || наз. мжрмытаяне, -я, н.
МАРМЫТЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.).
Той, хто пастаянна масмыча. || ж. мармьпуха,
-і, ДМ -тусе, мн. -і, -тух.

335
МАРОШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
Балотная расліна э аранжавымі духмянымі
ядомымі ягадамі, a таксама яе ягады. Спелая
м. || прым. марошжавы, -ая, -ае.
МАРСЕЛЬЁЗА, -ы, ж. Песня, якая была
складзена ў 1792 г. у час Французскай буржуазнай рэвалюцыі i якая потым стала нацыянальным гімнам Францыі.
МАРСКІ гл. мора.
МАРТЬІШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шах,
ж. Маленькая малпа з доўгімі заднімі нагамі,
доўгім хвастом i вузканосай мордай. || прым.
мартышчын, -а. Мартышчына праца (перан.:
пра марную, бескарысную працу).
МАРТФН, -а, мн. -ы, -аў, м. Мартэнаўская
печ. || прым. мартэнаўагі, -ая, -ае.
МАРТЙНАЎСЮ, -ая, -ае. 1. гл. мартэн. 2.
Які мае адносіны да выплаўкі сталі ў спецыяльных полымных печах. Мартэнаўская
сталь. Мартэнаўская печ (полымная печ для
вытворчасці сталі з чыгуну i стальнога лому).
МАРЎДА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.\ ДМ -дзе, Т
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў (разм.). Чалавек, які
любіць корпацца, вельмі павольна ўсё робіць.
МАРЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.
Рабіць што-н. вельмі павольна, доўга не
пачынаць якой-н. справы. М. з вырашэннем
пытання.
МАРЎДЛІВЫ, -ая, -ае. Які павольна, без
паспешлівасці робіць што-н. || наз. марудліМАРНАТРАУСГВА, -а, н. Неразумная,
васць, -і, ж.
марная трата чаго-н. Выкараняць м.
МАРЎДНЫ, -ая, -ае. 1. Павольны, непаваМАРНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. Засы- ротлівы; проціл. хуткі. Марудная хада. Марудхаць, чахнуць, чэзнуць. Cad марнее без даж- на (прысл.) пісаць. 2. Карпатлівы. Марудная
джу. М. ад нуды. 2. Занепадаць, марна прапа- праца. || наз. марудшсць, -і, ж.
даць. Марнее зямля. || зак. змарнець, -ею,
МАРФАЛОПЯ, -і, ж. 1. У назвах некато-ееш, -ее.
рых прыродазнаўчых навук: будова i форма.
МАРНЫ, -ая, -ае. 1. Дарэмны, бескарыс- М. чалавека. М. жывёл. М. раслін. М. глебы. 2.
ны. Марныя намаганні. 2. Змарнелы, чэзлы, Раздзел іраматыкі — навука аб часцінах
худасочны. М. конік той ледзь цягне. || наз. мовы, аб ix катэгорыях i аб формах слоў.
марнасць, -і, ж.
Спецыяліст па марфалогіі. 3. Сістэма часцін
МАРОЖАНАЕ, -ага, н. Замарожаная са- мовы, ix катэгорый i форм слоў. Апісанне
лодкая ежа са смятанкі, пладова-ягаднага марфалогіі беларускай мовы. || прым. марфасоку.
лагічны, -ая, -ае.
МАРОЖАНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. ПрыМАРФАНАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел мовабор для прыгатавання марожанага.
знаўства — навука аб фанемнай будове слоў i
МАРОЖАНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Пра- марфем. || прым. марфаяалапчны, -ая, -ае.
давец марожанага. || ж. марожаншчыца, -ы,
МАРФЁМА, -ы, мн. -ы, -фем, ж. У грамамн. -ы, -шчыц.
тыцы: значымая частка слова (корань, прыМАРОЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Які падвергся стаўка, суфікс). || прым. марфемны, -ая, -ае.
замарожванню. Марожаная рыба. 2. ПапсаМАРФІН, -у, м. Toe, што i морфій. || прым.
ваны марозам, мёрзлы. Марожаная бульба.
марфшны, -ая, -ае.
МАРОЗ, -у, мн. маразы, маразоў, м. 1. МоМАРФІНІЗМ, -у, м. Нездаровая цяга да
цны холад, сцюжа. М. бярэцца нанач. Дваццаць градусаў марозу (ніжэй нуля). 2. мн. морфію як наркотыку.
МАРФІНІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Вельмі халоднае надвор'е. Трашчаць маразы. ||
памянш. марозіж, -а, мн. -і, -аў, м. || прым. Той, хто пакутуе марфінізмам. || ж. марфішстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. мармарозны, -ая, -ае.
МАРОЗАТРЫВАЛЫ, -ая, -ае. Які не фішсцкі, -ая, -ае.
МАРЦІРА, -ы, мн. -ы, -цір, ж. Караткаіраціць сваіх уласцівасцей ад марозу. М бествольная артылерыйская гармата. || прым.
тон. || наз. марозатрываласць, -і, ж.
МАРОЗАЎСТОЙЛІВЫ, -ая, -ае. Здольны маріцрны, -ая, -ае.
МАРЦІРАЛОГ, -а, м. 1. Зборнік сярэднепераносіць моцны мароз. Марозаўстойлівыя
вяковых аповесцей пра хрысціянскіх мучарасліныЛ наз. марозаўстойлівасць^ -і, ж.
МАРОЗІЦЬ, -рожу, -розіш, -розіць; незак. нікаў. 2. Спіс ахвяр без віны замучаных, па1. каго-што. Нішчыць холадам, марозам. М. караных смерцю.
МАРЦОВЫ: марцовы кавалер (разм.
прусакоў. 2. Моцна ахалоджвадь, замарожваць
што-н. М. яблыкі. 3. безас. Пра марозную, ха- жарт.) — стары валацуга, які лтобіць залялодную пагоду. 3 раніцы марозіць. \\ прым. ма- цацца да жанчын.
МАРЦЫПАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Кандыразільны. -ая, -ае (да 2 знач.; спец.)МАРОКА, -і, ДМ -роцы, ж. (разм.). Аб тарскі выраб з міцдальнага цеста. || прым. марчым-н. бльгганым, незразумелым. 3 гэтай цьшашшы,1 -ая, -ае. Марцыпанавыя цукеркі.
МАРШ , -a i -у, м. 1. -у. Спосаб строга
справай адна м.
МАРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак., рытмічнай хадзьбы ў сіраі. Цырыманіяльны м.
каго-што (разм.). Уводзіць у зман, абдурваць 2. -у. Паходны рух войск. Імклівы м. 3. -а.
Музычны твор. Спартыўны м. 0 Шша марш
каго-н. М. людзей. М. галаву каму-н. (абманваць, збіваць з толку). || зак^ абмарочыць, -чу, іграюць (разм. жарт.) — пра моцнае адчуван-чыш, -чыць; -чаны, замарочыць* ;чу, -чыш, не голаду. || прым. маршавы, -ая, -ае.
-чыць; -чаны / замжрачыць, -чу, -чьгш, -чыць;
МАРШ2, выкл. 1. Каманда, загад рухацца ў
-чым, -чаце, -чаць; -чоны.
страі. Шагам м.! (ваенная камакда). 2. Ужыв.
МАРМЬШКА, -i, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
ж. Штучная прынада для лоўлі рыбы. Лавіць
рыбу на мармышку.
МАРНА, прысл. Дарэмна, упустую. М.
страціць час.
МАРНАВАЦЦА, -нуюся, -нуешся, -нуецца; -нуйся; незак. 1. (/ i 2 ас. не ўжыв.).
Траціцца без карысці, прападаць. Марнуюцца
сілы. 2. Toe, што i мардавацца (у 2 знач.). М.
ў турме. || зак. змарнавацца, -нуюся, -нуешся,
-нуецца; -нуйся.
МАРНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
-наваны; незак. 1. што. Траціць без карысці,
марнатравіць. М. час. 2. каго. Мучыць, стамляць. М. людзей. || зак. змарнаваць, -ную,
-нуеш, -нуе; -нуй; -наваны. || наз. марнаванне,
-я, н.
МАРНАСЛОЎЕ, -я, н. Пустая размова, пустаслоўе. || прым. марнаслоўны, -ая, -ае.
МАРНАТРАВЕЦ, -раўца, мн. -раўцы, -раўцаў, м. 1. Той, хто неразумна, марна траціць
што-н. 2. Гультай. || ж. марнатраўка, -і ; ДМ
-раўцы, мн. -і, -равак. || прым. марнатраўскі,
-ая, -ае.
МАРНАТРАВІЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць;
незак., што. Toe, што марнаваць (у 1 знач.).
М. час.
МАРНАТРАЎНЫ, -ая, -ае. Уласцівы марнатраўцу, які многа, без патрэбы траціць
што-н. Марнатраўнае жыццё.

MAP—MAP
як загад выйсці, пайсці куды-н. М. адсюль! Да
дому м.!
МАРШ3, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Частка
лесвіцы паміж дзвюма пляцоўкамі. Лесвіца ў
тры маршы.
МАРШАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. марш1. 2. Які
адлраўляецца для палаўнення дзеючай арміі з
запасных войск. Маршавая рота.
МАРШАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Воінскае
званне, вышэйшае за генеральскае, якое прысвойваецца за выдатныя заслугі ў кіраўніцтве
войскамі, a таксама асоба, якая мае такое
званне. М. бранятанкавых войск. Галоўны м.
авіяцыі. || прым. маршальскі, -ая, -ае.
МАРШАЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м 1.
Прадвадзіцель дваранства. 2. Старшыня сейма ў Полыіічы.
МАРШРЎТ, -a i -у, М -руце, мн. -ы, -аў,
м. 1. -у. Шлях руху. Турысцкі м. 2. -а. Таварны цягнік, які ідзе да месца прызначэння без
змены саставу i вагі грузу (спец.). || прым.
маршрутны, -ая, -ае. Маршрутпнае гтшксі.
МАРШЧАК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Toe,
што i маршчына.
МАРШЧЬІНА, -ы, мн. ы, -чын, ж.
Складка, згіб на скуры твару, a таксама няроўнасць на паверхні чаго-н. || памянш. марплыііка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
МАРШЧЫНІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты
маршчьшамі. М. лоб. || наз. маршчыністасць,
-і, ж.
МАРШЧЬІНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-ніцца; незак. Toe, што i моршчыцца (у 3
знач.).
МАРШЧЬІНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.,
штпо. Утварадь маршчыны на твары. М. лоб.
Хвалі маршчыняць ваду (перан.).
МАРШЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; незак. Крочыць, ісці па-ваеннаму. \[зак.
прамаршыраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй. ||
наз. маршыроўка, -і^ ДМ -роўцы, мн. -i, -póвак, ж. i маршыраванне, -я, н.
МАРЫВА, -а, н. 1. Прывід, здань. 2. Туман, непразрыстасць паветра, смуга. || прым.
марыўны, -ая, -ае.
МАРЬІЙЦЫ, -аў, адз. -рыец, -рыйца, м.
Народ угра-фінскай моўнай групы, які складае карэннае насельніцтва Рэспублікі Марый
Эл, што ўваходзіць у склад Расійскай Федэрацыі. || ж. марыйжа^ -і, ДМ -рыйцы, мн. -і,
-рыек. || прым. марыйскі, -ая, -ае.
MAPbŁJlKA, -i, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
Вадкасць, якой насычаюць драўляную паверхню з мэтай афарбоўкі. 2. Вадкасць, якой мораць насякомых (разм.).
МАРЫНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
-наваны; незак., што. 1. Кансерваваць, нарыхгоўваць што-н. у марынадзе (у 1 знач.).
М. грыбы. 2. перан. Знарок затрымлівадь, адкладваць выкананне чаго-н. (разм.)- М.
cnpaey. J| зак. замарынаваць, -ную, -нуеш,
-нуе; -нуй; -наваны. || наз. марынаванне, -я, н.
МАРЫНАД, -У, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
Соус з воцату, прыпраў i алею. 2. звычайна
мн. Замарынаваныя прадукты. || прым. марынадны, -ая, -ае.
МАРЫНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Мастак, які малюе марскія краявіды. || ж. марышстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
МАРЬІСГЫ, -ая, -ае (спец.). Аддалены ад
берагоў у бок адкрытага мора.
МАРЫХУАНА, -Ы, Ж. Наркотык, які здабываецца з індыйскіх канапель.
МАРЬАЦЦА, маруся, морышся, морыцца;
незак. Таміцца, мучыцца.
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MACty, -сіву, мн. -сівы, -сіваў, м. 1. Гор- прамысловасці па вырабу жывёльнага масла. ||
нае ўзвышша аднароднай геалагічнай будовы прым. масларобны, -ая, -ае.
МАСЛЕНІЦА1, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Пасуз плоскай вяршыняй. Горныя масівы. 2.
Вялікая прастора, аднародная па якіх-н. гтры- дзіна для сметанковага масла.
метах. Лясныя масівы. || прым. масіўны, -ая,
МАСЛЕНІЦА2, -ы, ж. Старажытнае слаМАРЫЦЬ, мару, марыш, марыць; незак., -ае (спец.).
вянскае свята провадаў зімы, ад якога захапра каго-што, аб кім-чым i з інф. Аддавацца
МАСІЎНЫ, -ая, -ае. 1. гл. масіў. 2. Цяжкі, ваўся звычай пячы бліны i весяліцца. He
марам, думаць пра ажыццяўленне чаго-н. вялікі. Масіўнае збудаванне. Масіўная фігура. ||жыццё, a м. (аб добрым, забяспечаным жыцвельмі жаданага. М. аб спатканні. М. пра наз. масіўнасць, -і, ж.
ці; разм.). || прым. масленічны, -ая, -ае.
цікавае падарожжа. \\ зак. памарыць, -ру,
MACKA, -і, ДМ масцы, мн. -і, масак, ж. 1.
МАСЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. гл. масла. 2. Які
-рыш, -рыць.
Накладка на твар, падобная на звярыную мо- працуе на масле. М. выключацель. 3. НамаМАРЬІЦЬ, мару, морыш, морыць; мо- рду або чалавечы твар з выразам для вачэй, a заны, насычаны маслам. М. блін. 4. перан.
раны; незак. 1. каго (што). Труціць, знішчаць. таксама чалавек у такой накладцы. Навагод- Ліслівы, падлізлівы. Масленыя словы. 5. перан.
М. прусакоў. 2. каго (што). Мучыць, марда- няя м. М. зайца. Скінуць маску (перан.: пака- Юрлівы (пра вочы, позірк). O Масленая няваць. М. голадам. 3. перан., каго (што). Да- заць сваю сапраўдную сутнасць). 2. перан. дзеля — масленіца.
водзіць да знямогі ад смеху. М. смешнымі апа- Прытворства, якое скрывае сутнасць каго-,
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
вяданнямі. 4. што. Трымаць драўніну ў вадзе, чаго-н. Пакрывацца маскай. 3. Злепак з гіпсу, 1. МАСЛЁНКА,
Вадкасць, якая застаецца пасля збівання
у спецыяльным растворы для надання ёй цё- зняты з твару нябожчыка. 4. Засцерагальная
мнага колеру i моцнасці. М. дуб. 0 Сон мо- накладка на твар. Супрацьгазавая м. 5. У ка- масла. Напіцца маслёнкі. 2. Пасудзіна для
рыць каго (разм.) — вельмі хочадца спаць. || сметыцы: слой накладзенага на твар лекавага змазачнага масла.
МАСЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Аліўкавае
зак. замарыць, -мару, -морыш, -морыць; саставу, крэму i пад. (спец.)- || прым. маскавы,
дрэва, a таксама яго плод. || прым. маслшавы,
-мораны (да 2 i 3 знач.), памарыць, -мару, -ая, -ае (да 4 i 5 знач.).
-ая, -ае. М. гай. Сямейства маслінавых (наз.).
-морьші, -морыць; -мораны (да 1 i 2 знач.) /
МАСКАРАД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
МАСЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ліцца; неумарыць, -мару, -морыш, -морыць; -мораны
Баль, вечар, на які прыходзяць у масках i зак. Блішчаць, ільсніцца (пра вочы, твар).
(да 2 i 3 знач.).
спецыяльных касцюмах. Навагодні м. 2. перан.
МАСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; незак.,
МАРЫЯНЕГАЧНЫ, -ая, -ас. 1. 3 удзелам Прытворства, падман. || прым. маскарадны,
што. Намазваць маслам, класці масла ў ежу.
марыянетах (у 1 знач.). М. тэатр. 2. перан. -ая, -ае.
М. кашу. || зак. намасліці», -лю, -ліш, -ліць;
Які не мае самастойнасці, a слепа выконвае
МАСКАТ^ЛЬ, -і, ж., зб. (уст.). Хімічныя -лены / памасліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены.
чыю-н. волю. М. ўрад.
рэчывы (фарбы, клей i інш.) як прадмет ганМАСЛЙК, -а, мн. -і, -оў, м. Грыб з жоўтаМАРЫЯНЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, длю. || прым. маскатэльны, -ая, -ае. Маскакарычневай слізістай шапкай.
ж. 1. Лялька, якой кіруе акцёр пры дапамозе тэльныя тавары.
МАСЛЯНІСТЫ, -ая, -ае. 1. У склад якога
спецыяльнага прыстасавання. Тэатр марыянеМАСЮРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -рус; -руй; ўваходзіць масла. Масляністая вадкасць. 2.
так. 2. перан. Пра чалавека, урад, які слепа
-раваны; незак., каго-што. 1. Апранаць Які мае мяккі бляск. Масляністыя вочы (педзейнічае па ўказцы, па волі іншых.
МАРдНА1, -ы, ж. (спец.). Вялікая коль- каго-н. у маскарадны касцюм, надзяваць Ma ран.) || наз. масляшстасць, -і, ж.
МАСНІЦА, -ы, мн. -ы, -шц, ж. Toe, што i
касць абломкаў горных парод, якая ўтвараец- cicy. 2. Рабіць каго-, што-н. нябачным для
ца ад перамяшчэння ледніка. || прым. марэн- каго-н. М. танкі. М. свой намер (перан.); II маснічына.
МАСНІЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. Доны, -ая, -ае. Марэнная града. Марэнныя ўзгор- зак. замаскіраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны. || звар. маскіравацца, -руюся, f -рушка ў падлозе або ў якім-н. драўляным насцікі.
ешся, -руецца; -руйся; зак. замаскіравацца,
МАРЭНА 2 , -ы, мн. -ы, -рэн, ж. Тра- -руюся, -русшся, -русцца; -руйся. fl наз. ма- ле.
MACÓH, -а, мн. -ы, м. Паслядоўнік масонвяністая расліна, з каранёў якой здабываецца скіроўжа,
-і, ДМ -ўцы, мн. -і, -рбвак, ж. (да 2 ства, член масонскай ложы. || прым. масовскі,
чырвоная фарба. || прым. марэнавы, -ая, -ае.
знач.); прым. маскіроаачны, -ая, -ае. М. халат -ая, -ае.
МАРЗНГА, прым., нязм. Чорны з шэрым (да 2 знач.).
MACÓHCTBA, -а, н. Рэлігійна-філасоадценнем. Касцюм м.
МАСКІРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -i, -ро- фская плынь з містычнымі абрадамі, якая
MACA, -ы, ж. 1. Адна з асноўных фізічных
характарыстык матэрыі, якая вызначае яе вах, ж. 1. гл. маскіраваць. 2. Toe, чым маскі- злучала задачы духоўнага самаўдасканалення
з рзакцыйнымі поглядамі ў палітыцы. || прым.
інертныя i гравітацыйныя ўласцівасці (спец.). руюць, маскіруюцца. Зняць маскіроўку.
МАСКІТ, -a, М -кше, мн. -ы, -аў, м. 1. масонскі. -ая, -ае. М. рух.
Адзінка масы. 2. Цестападобнае бясформеннае
МАСОЎКА, -і, ДМ -соўцы, мн. -і, -совак,
рэчыва, густая сумесь. Расплаўленая м. чыгуну. Крьгаасоснае паўднёвае насякомае атрада
Сырковая м. 3. Сукупнасць чаго-н., a таксама двухкрылых. 2. мн. Быстраходныя ваенныя ж. (разм.). 1. У дарэвалюцыйнай Расіі: тайны
што-н. вялікае, сканцэнтраванае ў адным ме- караблі, прызначаныя для баявых дзеянняў сход рэвалюцыйна настроеных рабочых. Сасцы. Паветраныя масы. 4. каго-што. Мно- вялікімі групамі (разм. спец.). || прым. брацца на масоўку. 2. Масавая сцэна (у кіно,
тэатры). Артыст, заняты ў масоуцы.
ства, вялікая колькасць каго-, чаго-н. (разм.). масвтпш, -ая, -ае.
МАСЛА, -а, н. Харчовы тлушч, прыгатаМАСТАВАЯ, -ой, мн. -ыя, -ых, ж. БрукаМ. народу. 5. мн. Шырокія колы працоўнага
ваны з рэчываў жывёльнага, расліннага або ваная або пакрытая асфальтам праезджая чанасельніцтва. Воля мас.
МАСАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Той, мінеральнага паходжання. Топленае м. Зма- стка вуліцы.
МАСТАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Спецыяліст
хто вядзе работу з масамі, сярод мас, ар- зачнае м. Падліць масла ў агонь (перан.: абвастрыць якія-н. непрыязныя адносіны, па- па будаўніцтву мастоў.
ганізоўвае масавыя гульні, танцы, гугаркі.
чуцці).
М.
масленае
(пра
таўталогію).
Як
na
МАСТАВЬІ гл. мост.
МАСАВЫ, -ая, -ае. 1. Такі, у якім
МАСТАДОНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
удзельнічае вялікая колькасць людзей. М. ге- масле (перан.: лёгка, без цяжкасцей). || прым.
маслены,
-ая,
-ае.
Масленая
пляма.
Вялізная дапатопная млекакормячая жывёраізм савецкіх воінаў. 2. Які выпускаецца ў
МАСЛА...
/
МАСЛА-...
Першая
частка
ліна атрада хобатных. He чалавек, a м. (пра
вялікай колькасці. Масавая вытворчасць тэлевізараў. 3. Прызначаны для шырокіх мас. Та- складаных слоў са знач. які мае адносіны да каго-н. вялікага i нязграбнага). || прым. мамасла,
напр.
маслаадстпойнік,
маслабак,
мастадонтавы, -ая, -ае.
вары масавага ўжытпку. 4. Які належыць да
шырокіх колаў насельніцтва. М. чытач. || наз. сла-бензінавы, маслаёмістасць, маслазаправач- МАСТАК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Работнік маны,
маслазбівальны,
масла-малочны,
масластадгва, жывапісец. М.-дэкаратар. 2. Чаламасавасць, -і, ж. (да 1, 2 i 3 знач.).
МАСАЖ, -у, м. Расціранне цела з лячэбнай наліўны, маслапомпа, маслараспыляльнік, ма- век, які творча прадуе ў якой-н. галіне массласепаратар,
маслафасовачны.
тацтва. М. слова. 3. перан. Той, хто дасягнуў
мэтай. М. твару. || прым. масажны, -ая, -ае.
МАСЛАБОЙКА, -і, ДМ -бойцы, мн. -і, высокай дасканаласці ў якой-н. справе. М.
МАСАЖАВАЦЬ, -жую, -жуеш, -жуе; -жуй;
-боек,
ж.
Апарат
для
збівання
жывсльнага
рабіць чучалы птушак. || ж. мастачка, -і, ДМ
-жаваны; незак., каго-што. Рабіць масаж. М.
масла.
-чцы, мн. -і, -чак- || прым. мастацкі, -ая, -ае
хвораму руку. || наз. масіжімшіе, -я, н.
МАСЛАБОЙНЫ,
-ая,
-ае.
Звязаны
з
выра(да 1 i 2 знач.).
МАСАЖЫСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
бам
жывёльнага
масла.
М.
завод.
МАСТАПОЕЗД, -а, мн. мостапаязды, моСпецыяліст па масажу. || ж. мжсажыстш, -і,
МАСЛАБОЙНЯ, -і, мн. -і, -боень, ж. стапаяздбў, м. Спецыяльны поезд для рамонДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. масажысцкі,
Прадпрыемства
па
вырабу
жывёльнага
масла.
ту i будаўніцтва мастоў i пуцеправодаў.
-ая, -ае.
МАСЛАЗАВОД, -а, М -дзс, мн. -ы, -аў, м.
МАСТАЎШЧЬІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Тсч;,
МАСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
Завод,
які
вырабляе
харчовае
масла.
-раваны; зак. i незак., каго-што (спец.)што i мостабудаўнік.
МАСЛАРОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
Сканцэнтраваць (канцэнтраваць) у адным меМАСТАЦЮ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны
сцы (войскі, авіяцьпо, артылесыйскі агонь). па вырабу масла.
да мастацтва, да дзейнасці ў галіне мастадтва.
М. артылерыю. ) наз. мжсіроўкі, -і, ДМ
МАСЛАРОБСТВА, -а, н. 1. Працэс пера- Мастацкае вучшішча. М. кіраўнік тэатра. 2.
-роўіш, ж.
працоўкі малака ў масла. 2. Галіна малочнай Які перадае рэчаіснасць у вобразах. Маста-
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цкая літаратура. 3. Які адпавядае патрабаванням мастацтва, эстэтычны, прыгожы. Мастацкія асаблівасці рамана. М. густ. || наз. мастацкасць, -і, ж. (да 3 знач.).
МАСТАЦТВА, -а, н. 1. Творчая перадача
рэчаіснасці ў мастацкіх вобразах. Творы мастацтва. 2. Галіна творчай мастацкай дзейнасці. Выяўленчае м. Сцэнічнае м. 3 . Уменне,
майстэрства, тонкае веданне справы. Пеўчае
м. Ваеннае м. 0 Па ўсіх правілах мастаідоа —
грунтоўна, захоўваючы ўсе дэталі i тонкасці.
МАСТАЦТВАЗНАВЕЦ, -знаўца, мн. -знаўцы, -знаўцаў, м. Спецыяліст у галіне мастацтвазнаўства.
МАСТАЦГВАЗНАЎСТВА, -а, н. Навука аб
масташве (у 2 знач.)- II прым. мастаідоазііаўчы, -ая, -ае.
МАСГОК гл. мост.
МАСГЬІТ, -у, М -тыце, м. Запаленне малочнай залозы, грудніца. || прым. мастытны,
-ая, -ае.
МАСЦІКА, -і, ДЛ/-ШЦЫ, ж. 1. Густая вязкая маса рознага саставу, якая ўжываецца ў
тэхніцы, будаўніцгве. 2. Сумесь для націрання паркстнай падлогі. 3. Пахучая смала некаторых дрэў. || прым. масцікжвы, -ая, -ае /
масіцчны, -ая, -ае. Масцікавая смала.
МАСЦІСГЫ, -ая, -ае (спец.). Добрай чыстай масці (пра каня).
МАСЦІТЫ, -ая, -ае. Які заслужыў сваёй
шматгадовай плённай дзейнасцю^ павагу i
прызнанне. М. вучоны. || наз. масцітасць, -і,
ж.
МАСЦІЦЦА, машчуся, мбсцішся, мосціцца; незак. 1. Зручна размяшчацца, уладкоўвацца. М. на возе. 2. перан. Мець карыслівы намер, намервацца (разм.)- Ці не ў начальнікі ён мосціцца?
МАСЦІЦЬ, машчу, мосціш, мосціць;
мошчаны; незак., што. 1. Рабіць насціл з дошак, бярвення. М. падлогу. 2. Toe, што i брукаваць. Брук м. 3. Старанна ўкладваць, размяшчаць (разм.). М. мэблю ў кузаў. || зак. вымжсціць, -машчу, -масціш, -масціць; -машчаны (да 2 знач.), замасціць, -машчу, -мосціш,
-мосціць; -мошчаны (да 1 i 2 знач.) i намісодць, -машчу, -мосціш, -мосціць; -мошчаны (да 1 i 3 знач). || наз. маппэнне, -я, н.
МАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Колер шэрсці
ў жывёл. Конь гнядой масці. 2. Частка калоды
ігральных карт, якая адрозніваецца колерам i
формай ачкоў. Званковая м. 0 Усіх масцей
(неадабр.) — розных відаў, напрамкаў, поглядаў.
MAT1, -a, М маце, мн. -ы, -аў, м. Пройгрыш у шахматнай гульні. Спёрты м. || прым.
матжвы, -ая, -ае. Матавая пазіцыя.
MAT2, -a, М маце, м. (разм.)- Брыдкая лаянка. || прым. мацерны, -ая, -ае.
MATA, -ы, ДМ маце, мн. -ы, мат, ж. Пляцёнка з саломы, чароту, травы i пад., якую
звычайна сцелюць на падлогу.
МАТАВА-... Першая частка складаных
слоў са знач. матавы, з матавым адценнем,
напр. матава-белы, матава-блакітны,
маmaea-малочны, матава-серабрысты.
МАТАВІЛА, -а, мн. -ы, -в'іл, н. 1. Прыстасаванне для змотвання нітак у маткі. 2. Частка жняяркі, камбайна i пад., якая нагінае
сцябліны збажыны, травы да рэжучага апарата.
MATABÓ3, -а, мн. -ы, -аў, м. Лакаматыў з
рухавіком унутранага згарання невялікай магутнасці, прызначаны для даламожных i манеўровых работ. || прым. матавозны, -ая, -ае.
МАТАВЫ, -ая, -ае. 1. Без глянцу, без
бляску. М. колер твасу. 2. Паўпразрысты.
Матавае шкло. || наз. матавасць, -і, ж.

МАТАДОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Галоўны
ўдзельнік бою быкоў, які наносіць смяротны
ўдар быку; тарэадор.
МАТАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лах, ж.
Прыстасаванне для змотвання чаго-н.
МАТАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
хто займаецца матаннем (нітак, пражы i пад.).
|| ж. маталыпчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц. || прым.
маталыпчыцкі, -ая, -ае.
МАТАРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; зак. i незак., што. Аснасціць (аснашчаць) маторамі, аўтатранспартам. М. армію. ||
наз. матарызацыя, -і, ж.
МАТАРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Рабочы, які абслугоўвае маторы. || ж. матарыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
матарысцкі, -ая, -ае.
МАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
1. (] i 2 ас. не ўжыв.). Рухацца з аднаго боку
ў другі, знаходзячыся ў вісячым становішчы.
Вяроўка матаецца. 2. Праводзіць час у раз'ездах, клапоцячыся аб чым-н. (разм.)- М. na
раёне.
МАТАЦЬ 1 , -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. 1.
што. Віць, навіваць, накручваць. М. ніткі. 2.
чым. Рухаць з боку ў бок, махаць чым-н. М.
галавой. 3. Хутка ісці, бсгчы куды-н.; паспешна выбірацца адкуль-н. (сазм. груб.)г Матай
адсюль! I зак. наматаць, -аю, -аеш, -ае; -аны
(да 1 знач.); наз. намотка^ -і, ДМ -тцы, ж. (да
1 знач.)- || аднакр. мапіуць, -ну, -неш, -не;
-нём, -няце, -нуць; -н'і (да 2 знач.). || наз.
матанне, -я, н. (да 1 i 2 знач.); прым.
матальны, -ая, -ае (да 1 знач.).
МАТАЦЬ 2 , -аю, -аеш, -ае; незак., што
(разм.)- Неэканомна, неразумна траціць
грошы, маёмасць. || зак. праматаць, -аю,
-аеш, -ае; -аны i разматаць, -аю, -аеш, -ае;
-аны. || наз. матанне, -я, н.
МАТАЦЬІКЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Машына
для перамяшчэння з двума або трыма коламі,
з рухавіком унутранага згарання. М. з каляскай. || прым. матацыклепіы, -ая, -ае. А/. завод.
МАТАЦЫКЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў,
м. Яздок на матацыкле, спартсмен, які займаецца матацыклетным спортам. | ж. матацыклістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
матацышпсша, -ая, -ае.
МАТАЧШК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Найбольшая ячэйка ў сотах, у якой выводзіцца
пчаліная матка. 2. Памяшканне для матак
якога-н. віду свойскай жывёлы. 3. Расліна,
якая выкарыстоўваецца для вырошчвання новых раслін (спец.). 4. Участак, дзе растуць насеннікі або саджанцы якіх-н. раслін (спец.).
MATKA, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
Toe, што i маці (у 1 знач.). 2. Самка жывёл i
насякомых, яхая выводзіць патомства. 3.
Унутраны палавы орган жанчын i самак жывародзячых жывёл, у якім развіваецца зародак. 4. (звычайна ў прыдатку). Аб тым, што
з'яўляецца самым родным i блізкім. Зямля-м.
|| прым. матачны, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.).
МАТКОВЫ, -ая, -ае. Зматаны ў маткі, у
матках. Матковая пража.
МАТЛАПІЬІЦЬ, -лашу, -лошыш, -лошыць; -лошаны; незак. (разм.)- 1. што.
Ірваць на шматкі, кавалкі. 2. што. Прыводзіць у бязладны стан. Вецер матлошыць
голле. 3. Біць, дубасіць, нішчыць. Матлошаць
адзін аднаго. || зак. зматлашыць, -лашу, -лошыш, -лошыць; -лошаны. || наз. матлашэнне,
-я, н.
МАТЛЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яецца;
незак. (разм.). 1. Toe, што i матацца (у 1
знач.)- Рукі матляюцца як чужыя. 2. Часта рухацца з боку ў бок, хістацца. Бялізна матляецца на вяроўцы.
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МАТЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. (разм.).
чым. Toe, што i матаць1 (у 2 знач.^. М. нагамі.
Конь матляе хвастом. \\ наз. матллше, -я, н.
МАТНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. Хутка
кінуцца, пабегчы куды-н. Невядомая постаць
матнулася цераз дарогу.
МАТНЎЦЬ гл. матаць1.
МАТНЙ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Мяшок у сярэдняй частцы рыбалоўнай снасці, куды
трапляе рыба пры лоўлі. 2. Месца ў штанах,
дзе сходзяцца іігганіны; крэсла (разм.).
MATÓK, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. Роўна
зматаныя, або навітыя на што-н. ніткі, дрот i
пад. Ніткі ў матках. || прым. маточны, -ая,
-ае.
MATÓP, -а, мн. -ы, -аў, м. Рухавік (часцей
унутранага згарання або электрычны). Шум
матораў. || прым. маторны, -ая, -ае. Маторная
лодка (з маторам).
MATÓPKA, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
(разм.)- Маторная лодка.
МАТОРНЫ 1 , -ая, -ае (спец.). Рухальны
(пра псіхафізіялагічныя прадэсы). Маторная
памяць. IJ наз. маторнасць, -і, ж.
МАТОРНЫ 2 гл. матор.
МАТРАЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. Мяккая тоўстая ватовая падсцілка або прадмет такога ж
прызначэння з спружынавым каркасам. ||
прым. матоацны, -ая, -ае.
МАТРОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Марак, які не
адносіцца да каманднага саставу, радавы
флота. || прым. матросжі, -ая, -ае.
МАТРОСКА, -і, ДМ -росцы, мн. -і, -сак,
ж. 1. Форменная блуза матроса з вялікім адкладным каўняром спецыяльнага крою, a таксама жаночая або дзіцячая блуза такога ж
крою. 2. Toe, што i бесказырка. || прым. матроскі, -ая, -ае. М. танец.
МАТРОШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
ж. (разм). Размаляваная драўляная лялька,
што разнімаецца пасярэдзіне, у якую ўсгаўляюцца такія ж лялькі меншага памеру.
МАТРЫЦА, -ы, мн. -ы, -рыц, ж. (спец.).
1. Лкхпраная копія друкарскай формы, якая
служыць для адліўкі стэрэатыпаў. Свінцовая,
пластмасавая м. 2. Табліца якіх-н. матэматычных элементаў, якая складаецца з радкоў i
слупкоў. 3. У некаторых інструментах: дэталь
для апрацоўкі металу ціскам. || прым. матрычны, -ая, -ае. М. прэс. М. цэх.
МАТРЫЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе;
-цуй; -цаваны; зак. i незак., што (спец.).
Зрабіць (рабіць) матрыцы (у 1 знач.). М. наборг || зак. таксама заматрыцаваць, -цую,
-цуеш, -цуе; -цуй; -цаваны. || наз. матрыц ш н в е , -я, н.
МАТРЫЯРХАТ, -у, М -хаце, м. Перыяд у
развіцці першабытнаабшчыннага ладу, на
прадягу якога жанчына адыірывала кіруючую
ролю ў гаспадарчым i грамадскім жыцці. ||
прым. матрьіярхальны, -ая, -ае.
МАТЎЗ, -а, мн. -ьі, -оў, м. (разм.) 1. Вяровачка, аборка, тасьма для завязак. 2. часцей
мн. Завязкі ^ў фартуху, шапцы-вушанцы i пад.
|| прым. матузны, -ая, -ае.
МАТЎЛЯ, -і, мн. -і, -туль, ж. Toe, што i
мама. || прым. матулін, -а. || ласк. маіулька, -і,
ДМі -льцы, мн. -і, -лек, ж. (разм.); прым.
матульчын, -а (разм.).
МАТУХНА, -ы, ж. (разм.) 1. Toe, што i
маці (у 1 знач.). 2. Ласкавы зварот да старой
жанчыны. 3. Toe, што i матка (у 4 знач.)- М.зямля.
МАТУШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
Жонка святара, пападдзя, a таксама манашка.
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Перьшейскага паўвострава i заходняй часткі
МАТдРЫЯ, -і, ж. 1. Аб'ектыўная рэальПаўночнай Афрьосі. || ж. маўрытанжа, -і, ДМ
насць, якая існуе паміма i незалсжна ад свядомасці чалавека. Формы існавання матэрыі. -нцы, мн. -і, -нак. || прым. маўрскі, -ая, -ае i
2. Рэчыва, з якога складаюцца фізічныя целы маўрытйскі, -ая, -ае.
прьфоды. Будова матэрыі. 3. Тканіна, матэМАЎЧЛЛЬНК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. ЧалаМАТЧ, -y, MH. -ы, -аў, м. Спартыўнае спа- рыял (у 4 знач.; разм.). 4. перан. Прадмет раз- век, які даў зарок маўчання пад уплывам
борніцтва ў гульні паміж двума праціўнікамі мовы, тэма. Гутарыць аб высокай матэрыі.
рэлігійных меркаванняў (разм. уст.). 2. Пра
або дзвюма камандамі. Футбольны м. М.МАТЭРЫЯЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Прад- маўклівага чалавека, a таксама (неадабр.) пра
турнір. || прым. матчавы, -ая, -ае.
меты, рэчывы, з якіх будуецца, вырабляецца чалавека, які з меркаванняў асцярогі не выМАТЧ-ТУРІЙР, -у, м. Від спаборнііггва па што-н., сыравіна. Будаўніны м. 2. перан. Роз- казвае сваёй думкі, адмоўчваецца. || ж. маўшахматах, дзе пры невялікай колькасці ныя звесткі, крыніцы, якія служаць асновай чальшца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ўдзельнікаў кожны іграе з кожным у тым па- для чаго-н. М. для назірання. Пстарычны м. 3.
МАЎЧАНКА, -і, ДМ -нцы, ж. (разм).
радку, які вызначае спецыяльная табліца.
звычайна мн. Збор звестах, дакументаў па Дзіцячая гульня, у якой той прайграе, хто
МАТЧЫН, -а. 1. Які належьшь матцы (у 1 якому-н. пытанню. Матэрыялы з 'езда. 4. Тка- першым загаворыць. Гуляць у маўчанку (тазнач). Матчына хата. Матчыны вочы ў сэрца ніна, трыкатажны або сінтэтычны выраб, ксама перан.: маўчаць тады, калі трэба гаваглядзяць (прыказка). 2. Уласцівы матцы. прызначаны для шытва. А/. на сукенку. || рыць, выказваць сваю думку; неадабр.).
Матчына ласка. 3. Такі, як у маткі. У Алесі прым. матэрыяльны, -ая, -ае (да 1 знач.).
^МАЎЧАЦЬ^ -чу, -чыш, -чыць; -чым, -чыматчыны вочы. 4. Родны; народны. Матчына
МАТЭРЫЯЛАЗНАЎСГВА, -а, н. Навука аб це, -чаць; -чы; незак. 1. Нічога не гаварыць,
мова.
трываласці i дэфармаванасці матэрыялаў (у 1 не падаваць голасу. Слухай i маўчы. Батарэя
МАТЫВАВАНЫ, -ая, -ае. Які мае матыві- знач.) || прым. матэрыялазнаўчы, -ая, -ае.
маўчыць. 2. аб чым. Захоўваць што-н. у тайне,
роўку, абгрунтаваны. Матываванае рашэнне. \
МАТЭРЫЯЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; не расказваць пра што-н. Аб гэтай справе
наз. матывавмасць, -і, ж.
-зуй; -заваны; зак. i незак., што (кніжн.). лепш м. || наз. маўчанве, -я, н.
МАТЫВАВАЦЬ, -тывую, -тывуеш, -тывуе; Увасобіць (увасабляць) у канкрзтныя, рэчыўМАЎЧКОМ, прысл. Нічога не кажучы, за-тывуй; -тываваны; зак. i незак., што. Пры- ныя формы.Ц звар. матэрыялізшцца, -зуюся, хоўваючы маўчанне. Сядзець м.
весці (-водзіць) матывы, довады ў карысць -зуешся, -зуецца; -зуйся. || наз. матэрыяМАЎЧОК, -чка, м. 1. Маўчанне. 2. у знач.
чаго-н. М. свой адказ. | наз. матывацыя, -і, ж. лізацыя, -і, ж.
вык. Hi слова, ні гуку (не гаварыць) (разм.).
матываваяне, -я, н. i матывіроўка, -і, ДМ
МАТЭРЫЯЛІЗМ, -у, л#. Навуковы філаТолькіпра гэтпа м.І
-роўцы, ж.
софскі кірунак, які ў супрацьлегласць ідэМАЎЧЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). МаўМАТЫВАЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. матывавадь. 2. алізму, прызнае першаснасць матэрыі i дру- клівы,
негаваркі чалавек. || ж. маўчуха, -і, ДМ
Сістэма довадаў, аргументаў на карысць гаснасць свядомасці, матэрыяльнасць свету, -чусе, мн. -і, -чух.
чаго-н., матывіроўка. || прым. матывацыйны, незалежнасць яго існавання ад свядомасці
МАФІЁЗІ нескл., м. Член мафіі.
-ая, -ае.
людзей i яго пазнавальнасць. O Дыялектычны
МАФІЯ, -І, МН. -І, -фій, ж. Тайная тэМАТЫВІРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і, матэрыялізм — навуковы светалогляд, які
-ровак, ж. 1. гл. матываваць. 2. Toe, што i грунтуецца на матэрыялістычным тлумачэнні рарыстычная арганізацыя ў Італіі (узнікла на
матывадыя (у 2 знач.). || прым. матывіровачны, аб'ектыўнага свету i дыялектычным метадзе востраве Сіцылія); гангстэрскія аб'яднанні ў
-ая, -ае.
яго пазнання. Пстарычны матэрыялізм — на- ЗША i іншых краінах, якія тэрарызуюць награбяжом, забойствамі i інш.
МАТЬІКА, -і, ДМ -тыцы, мн. -і, -тык, ж. вука аб найбольш агульных законах i рухаю- сельнштва
MAX1, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Адзін хуткі рух
Ручная земляробчая прылада для рыхлення чых сілах развіцця грамадства i грамадазнаўглебы, акучвання бульбы, буракоў. || прым. чай думкі. || прым. матэрыялістычны, -ая, -ае. у паветры чым-н., узмах. М. крша. М. рукі. 2.
матычны, -ая, -ае. Матычнае земляробства.
Матэрыялістычная філасофія. Матэрыяліс- У спорце: адзін рух нагой, рукой або корпусам уперад, назад або ўбок. М. ynepad. 0
МАГЫЛЁК, -лька, мн. -лыа, -лькоў, м. тычнае разуменне з 'яў прыроды.
Насякомае з дзвюма парамі рознакаляровых
МАТЭРЫЯЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, Адным махам, за адным махам (разм.) —
крылаў, пакрьпых пылком. Капусны м. \ м. 1. Паслядоўнік матэрыялізму. 2. Чалавек, адразу, за адзін прыём. Даць маху (разм.) —
прым. матыльковы, -ая, -ае. Сямейства ма- вельмі практычны па сваіх інтарэсах, які дапусціць памылку. 3 усяго маху (разм.) —
з усяе сілы.
тыльковых (наз.).
падыходзіць да ўсяго з пункту гледжання ма- размахнуўшыся,
MAX2, у знач. вык. (разм.). Ужбів. для абаМАТЫЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. 1. Toe, тэрыяльных выгад для сябе (разм.). || ж. машто i матылёк. 2. Хвароба хатняй жывёлы, тэрйялістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. значэння хуткага руху (ад дзеясл. махнуць —
махаць). Варона крыламі мах, мах!
часцей авечак, коз, з-за чаго жывёла не зна- матэршцосцкі, -ая, -ае.
МАХАВІК1, -а, мн. \ -6ў, м. Кола, якое
ходзіць сабе месца, круціцца, круціць галаМАТЭРЫЯЛІСТЫЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл.
вой. || прым. матылічны, -ая, -ае (да 2 знач.)матэрыялізм. 2. Вузка пракгычны, які забяспечвае раўнамерны рух механізма.
МАХАВІК , -а, мн. -і, -оў, м. Ядомы грыб
МАТЬкЛЬ, -я, мн. -і, -ёў, м. 1. Toe, што i адносііша да рэчаіснасці з пункту^ гледжання
з жоўта-бурай шапкай.
матылёк. 2. Лічынка камара, якая служыць сваёй выгады. || наз. матэрыялістьлнасць, -і, на тонкай ножцы
МАХАВЬІ1, -ая, -бе. Які мае адносшы да
прынадай пры лоўлі рыбы, a таксама кормам ж. (да 2 знач.)для акварыумных рыб. 0 Матылі ў вачах
МАТЭРЫЙЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. матэ- маху', махання, прызначаны ддя яго. Маха(разм.) — пра мігценні перад вачамі, калі рыял. 2. Рэчыўны, рэальны, у супрацьле- выя пёры. O Махавое кола (спец.) кола
становіцца млосна, дрэнна.
гласць духоўнаму. М. свет. 3. Які адносіцца вялікага дыяметра з масіўным вобадам, якое
МАТЬІЎ1, -тыву, мн. -тывы, -тываў, м. да ўзроўню жыцця, даходу, заробку. Матэры- забяспечвае 2раўнамерны рух механізма.
MAXABbt гл. мох.
Прычына, падстава для якога-н. дзеяння. Ён яльнае становішча. || наз. матэрыялыіасць, -і,
МАХАЛА, -а, н.: махалам не адмахацца
кіраваўся асабістымі матывамі.
ж. (да 3 значЛ.
МАЎЗАЛЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Вялікае (разм.) — ніякімі сіламі не прымусіць адМАТЬІЎ2, -тыву, мн. -тывы, -тываў, м. 1.
Прасцейшая састаўная частка сюжэта, тэма ў надмагільнае мемарыяльнае збудаванне. М. чапіцца; хоць ты махалам махай (разм.) —
занадта многа каго-н., не адбіцца.
творах мастацтва (спец.); 2. Мелодыя, напеў. Леніна. | прым. маўзалейны, -ая, -ае.
МАХАЛЬНК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
Вясёлы м. | прым. матыўны, -ая, -ае (да 2
МАЎЗЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Род аўтамаАсоба, якая падае сігналы маханнем.
знач.; спец.).
тычнага пісталета.
МАХАЛЬНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Toe,
МАТЬІЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чьшь; незак.,
МАЎКЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які не любіць
што. Апрацоўваць, рыхліць зямлю матыкай. || многа гаварыць, немнагаслоўны. М. чалавек. што i махальнік.
наз. матычалне, -я, н.
2. Зразумелы без слоў. Маўклівая згода. || наз.
МАХАОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйны дзёнМАТЗЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Гасцініца для маўклівасць, -і, ж.
ны матылёк з жоўтымі крыламі ў чорныя
аўгатурыстаў. || прым. матэлыш, -ая, -ае.
МАЎЛЁННЕ, -я, н. Здольнасць гаварыіхь; кралінкі. || прым. махаонавы, -ая, -ае.
МАТЭМАТЫЗАЦЫЯ, -і, ж. Выкарыстан- мова, што гучыць. Невыразнае м. \\ прым. маў- МАХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. чым.
не матэматычных метадаў у якой-н. навуцы, ленчы, -ая, -ае. М. апарат.
Рабіць узмахі, рухі ў паветры. М. рукой
сферы дзейнасці. М. прыродазмаўчых навук.
МАЎЛЙЎ, пабочн. сл., часц. (разм). Паказ- каму-н. 2. чым. Трэсці чым-н., пагражаючы
МАТЭМАТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- вае, што асоба, якая гаворыць, перадае чу- каму-н. М. кулаком. 3. Хутка ісці, рухацца,
яліст у галіне матэматыкі. || ж. матэмжтьгайі, жыя словы. Сказаў, што заняты, прыходзь, шпарыць (разм.)- Прыйшлося м. пяць кіламет-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак (разм.).
м., заўтра. Дзед ганарыўся галубамі: м. ні ў раў na дажджы.\\ аднакр. махнуць, -ну, -неш,
МАТЭМАТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Навука, каго няма такіх разумных птахаў.
-не; -нём, -няце, -нуць; -ні. || наз. маханне,
МАЎРЫ, -аў, адз. маўр, -а, м. Старажыт- -я, н.
якая вывучае велічыні, колькасныя адносіны,
a таксама прасторавыя формы навакольнага ная назва карэннага насельніцтва афрыканМАХЁР, -у, м. Шэрсць коз ангорскай пасвету. Вышэйшая м. || прым. матэматычны, -ая, скай дзяржавы Маўрытаніі, a таксама сярэд- роды або выраб з гэтай шэрсці. || прым.
невяковая назва мусульманскага насельнштва махеравы, -ая, -ае. М. шалік.
-ае. Матэматычная задача.
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МАХІНА, -ы, мн. -ы, -зон, ж. (разм.).
Вялікі, грувасткі прадмет.
МАХІНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
які займаецца махінацыямі, махляр. || ж. млх ш т р й , -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым.
махішггарсжі, -ая, -ае.
МАХІНАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Несушіенны спосаб дасягнення чаго-н.; махлярства.
МАХЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
незак. (разм.). Займацца махлярствам; жульнічаць, ашукваць. || зак. змжхложць, -люю,
-люеш, -люе; -люй. || наз. махляванве, -я, н.
МАХЛЙР, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Той,
хто займаецца махлярствам, махлюе; жулік,
ашуканец. || ж. махляркя, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
-рак. | прым. махлярскі, -ая, -ае. Махлярскія
махінацыі.
МАХЛЙРСГВА, -а, н. (разм). Падман,
ашуканства з карыслівай мэтай.
МАХНАТЫ, -ая, -ае. 1. Аброслы поўсцю,
валасамі, касматы. М. звер. 2. Пра тканіны: з
густым ворсам. М. руннік. 3. перан. 3 густой
ігліцай, з густымі галінамі. Махнатыя лапы
ялін. || наз. махштасць, -і, ж. (да 1 i 2 знач.).
МАХНАЦІЦЦА» 1 i 2 ас. не ўжыв., -цііша;
незак. (разм.)- Рабіцца махнатым, калмаціцца.
Сукно пачало м.
МАХНАЦІЦЬ, -начу, -націш, -націць; незак., што (разм.). Рабіць махнатым, калмаціць.
МАХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ні; зак. 1. гл. махаць. 2. Кінуцца
куды-н. (разм.)- М. цераз плот. 3. Адправіцца,
паехаць куды-н. (разм.). М. на поўдзень. 0
Махнуць рукой на каго-што (разм.) — перастаць звяртаць увагу на каго-, што-н.
МАХОР гл. махры.
МАХОРКА, -і, ДМ -рцы, ж. Тьпунь ніжэйшага гатунку, a таксама расліна, з лісця i сцябла якой атрышііваюць гэты тьпунь. || прым.
махорачны, -ая, -ае.
МАХРА, -Ы, Ж. (разм.)- Тос, што i махорка.
МАХРАВАТЫ, -ая, -ае. 3 невялікімі махрамі. || наз. махраватасць, -і, ж.
МАХРАСГЫ, -ая, -ае. Тос, што i махрысты. I наз. махрастасць, -і, ж.
МАХРОВЫ, -ая, -ае. 1. Пра квстку: з
вялікай колькасцю пялссткаў. М. мак. 2. Пра
тканіны, вырабы з тканіны з высокім ворсам.
М. халат. 3. перан. Ярка выражаны з боку
якой-н. адмоўнай якасці. М. рэакцыянер. || наз.
махровасць, -і, ж.
МАХРЬІ, -оў, адз. махор, -хра, м. 1. Свабодна звісаючыя ніткі, шнуркі па краях
якой-н. тканіны. Хустка з махрамі. 2. Пялёсткі ў махровых кветках. 3. Тонкія адгалінаванні кораня расліны.
МАХРЬІСТЫ, -ая, -ае. 1. 3 махрамі. 2. Падобны на шматкі, касмылі па краях чаго-н. ||
наз. міхрыстасць, -і, ж.
МАЦ, у знач. вык. (разм.) Ужыв. паводле
знач. дзеясл. мацаць. М. у кішэнь, a кашалька
як не было.
МАЦА, -ы, ж. Тонкія сухія праснакі з
пшанічнай мукі, якія выпякаюцца, паводле
яўрэйскага абраду, да вялікадня.
МАЦАВАЛЬШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Горнарабочы, спецыяліст па крапяжу. Шахцёрмацавалыйчык.
МАЦАВАЦЬ, мацую, мацуеш, мацуе;
мацуй; мацаваны; незак., што. 1. Трывала
прымацоўваць. 2. Рабіць моцным, узмацняць.
М. абарону краіны. 3. Моцна прывязваць, замацоўваць. М. трос. 4. Правярадь моц яйка,
куштаць (разм.). М. яйка. || зак. памацаваць,
-цую, -цуеш, -цуе; -цуй; -цаваны (да 4 знач.).
|| наз. мацамнне, -я, н.

МАЦАК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.) 1. Здаровы, моцны чалавек. 2. Моцны тьпунь,
налітак i інш.
МАЦАЦЬ, мацаю, мацаеш, мацае; незак. 1.
што. Датыкаючыся, распазнаваць што-н.,
упэўнівацца ў чым-н. М. пульс. 2. каго-што.
Шукаць вобмацкам. М. ракаў. 3. перан., кагошто. Абшукваць промнем пражэктара. || наз.
мшйшне, -я, н.
МАЦЕРП, -рак / МАЦЯРКІ, -рок (разм).
Тос, што i маці.
МАЦЕРЫКОВЫ гл. мацярык.
МАЦЕРЫН гл. маці.
МАЦЁРЫ, -ая, -ае. 1. Сталы, поўны сіл
(пра жывёлу). М. воўк. 2. перан. Вопытны. М.
шпіён. 3. перан. Непапраўны, закаранеяы. М.
бюракрат. | наз. мацёрасць, -і, ж.
МАіЦ, РДМ маці / мацеры, В маді i
мацеру, Т маді / мацерай, мн. маці / мацеры,
Р мн. маці / мацярэй, Д мн. маці / мацярам, Т
мн. маці / мацярамі, М мн. маці / мацярах, ж.
1. Жанчына ў адносінах да сваіх дзяцей. Родная м. Маці-адзіночка (жанчына, якая выхоўвае самастойна пазашлюбнае дзіця). У чым
маці нарадзіла (зусім голы, без ніякага адзення). 2. Самка ў адносінах да яе дзяцей. 3.
Зварот да старой жанчыны або жанчыны ў
гадах. Скажыце, маці, ці далёка Смаргонь? \\
прым. мжцірынсжі, -ая, -ае (да 1 знач.) /
(разм.) мацерын, -а (да 1 знач.). Мацярынская
любоў. Мацерына палітпо.
МАЦНАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Даволі моцны. М. мароз. М. чай.
МАЦНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. (7 / 2
ас. не ўжыв.). Узнімацца, дзьмуць больш моцна. Вецер мацнее. 2. Рабіцца больш моцным,
здаровым. Мышцы мацнеюць. 3. перан. Станавіцца ўстойлівым. М. духам. 4. Умацоўвацца
эканамічна, арганізацыйна. Год ад году мацнее
калгас. 5. (7 i 2 ас. неўжыв.). Набірадца моцы
ў працэсе прыгатавання (пра віно, чай i пад.)Чай мацнее, калі завараны пастпаіць. || зак. ш мацвець, -ею, -ееш, -ее.
МАЦЎНАК,
-нку,
м.
(разм.).
1.
Уласцівасць моцнага; моц, трываласць. Увіне
мацунку 10 градусаў. Мароз набірае м. 2. Трываласць адзення, абутку, матэрыі. М. матпэрыі.
3. Яда, якой можна падсілкавацца, падмацаваць сілы. Жытні хлеб — здаровы м.
МАЦЫЁН, -у, м. (кніжн.)- Прагулка з мэтай адпачынку. Вячэрні м. || прым. мацыённы,
-ая, -ас.
МАЦЮКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. (разм.). Лаяцца матам2. || наз. мжцюкшше,
-я, н.
МАЦЮКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагошто (разм.). Лаяць матам2.
МАЦЯРКІ гл. мацеркі.
МАЦЯРЬІК, -церыка, мн. -церьпа, -церыкоў, м. Вялікая частка сушы, якая абмываецца морамі i акіянамі; кантынент. || прым.
мацерыковы, -ая, -ае. М. клімат.
МАЦЯРЬІНСЫ гл. маці.
МАЦЯРЬІНСТВА, -а, н. 1. Стан жанчынымаці ў перыяд цяжарнасці, родаў i кармлення
дзіцяці. Ахова мацярынства. 2. Уласцівае маці
пачуццё да дзяцей, усведамленне кроўнай сувязі яе з дзецьмі. Пачуццё мярынства.
МАЧА, -ы, ж. Вадкасць, што выдзяляецца
ныркамі як прадукт абмену рэчываў. || прым.
мачшіы, -ая, -óe. М. пузыр.
МАЧАГОННЫ, -ая, -ае. Які ўзмацняе выдзяленне мачы. Мачагонныя сродкі.
МАЧАЛА, -ы, мн. -ы, -чал, ж. Тонкія доўгія палоскі з лубянога слою ліпавай кары, з
якіх вырабляюць рагожу, вяроўкі i пад. ||
прым. мячальны, -ая, -ае.
МАЧАЛІСГЫ, -ая, -ае (разм.). Валакністы,
падобны да мачалы.

MAX—МАШ
МАЧАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
Пучок мачал або якіх-н. валокнаў для мыцця,
змывання іразі i пад.; наогул мяккі выраб,
прызначаны для мыцця чаго-н. || прым.
мачалшші, -ая, -ае.
МАЧАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Сграва з сала, мяса i каўбасы, падкалочаная
мукой. М.— нацыянальная страва беларусаў. ||
МАЧАННЕ, -я, н. 1. гл. мачаць. 2. Toe,
што i мачанка.
МАЧАХА, -і, ДМ -часе, мн. -і, -чах i
МАЧЫХА, -і, ДМ -часе, мн. -і, -чых, ж. Няродная маці, жонка бацькі ў адносінах да яго
дзяцей ад папярэдняга шлюбу.
МАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што. 1.
Апускаць у што-н. вадкае або сыпкае. М.
бульбу ў скваранае сала. 2. Вырабляць што-н.
алусканнем у які-н. раствор (спец.). М. запалкі. I аднакр. макнуць, -ну? -неш, -не; -нём,
-няце, -нуць; -ні. || наз. мачште, -я, н.
МАЧТА, -ы, ДМ -чце, мн. -ы, -аў, ж. Высокі слуп для парусоў на судне, a таксама
збудаванне ў выглядзе слупка для розных мэт.
|| прым. мачтжвы, -ая, -ае. М. лес. М. ліхтар.
МАЧТАВЬІ, -ога, мн. -ыя, -ых, м. Матрос,
які нясе службу на мачце.
МАЧТОУНІК, -у, м. Лес, прыгодны для
мачтаў. М. знаходзіцца пад пільнай ахоеай.
МАЧЎЛІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Месца,
дзе мочаць лён, каноплі i пад.
МАЧЬІЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень / -льняў, ж.
Toe, што i мачулішча.
МАЧЫХА гл. мачаха.
МАЧЬІЦЦА, мачуся, мочышся, мочыцца;
незак. 1. Рабіцца мокрым, прамакаць наскрозь. 3-за маленькага шчупачка няварта
было м. 2. Выдзяляць мачу. || зак. шшачыцца,
-мачуся, -мочышся, -мочыцца.
МАЧЬІЦЬ,
мачу,
мочьші,
мочыць;
мочаны; незак. 1. каго-што. Рабіць мокрым,
вільготным. Дождж мочыць збожжа. 2. што.
Трымаць што-н. у чым-н. вадкім, прамочваць, насычаць вадкасцю, каб надаць адпаведныя якасцд, уласцівасці. М. лён. || зак. замачыць, -мачу, -мочыш, -мочыць; -мочаны /
намачыць, -мачу, -мочьші, -мочыць; -мочаны; наз. нжмоякж, -і, ДМ -чцы, ж. (да 2
знач.). || наз. замояванне, -я, н. (да 2 знач.),
зжмочкж, -і, ДМ -чцы, ж. (да 2 знач.) i
мячэшіе, -я, н. (да 2 знач.); прым. мачылыш,
-ая, -ае.
МАШАСТбВЫ гл. мошаст.
МАШБЮРО,
нескл.,
н.
Скарачэнне:
машынапіснае бюро.
МАШКАРА, -Ы, Ж . , зб. Мошкі. Балотная
м.
МАШНА, -ы, ж. (уст.). Мяшочак для грошай, a таксама (перан., разм.) пра грошы, багацце. Набіць машну.
МАШОНКА 1 , -і, ЛЛ/-нцы, мн. -і, -нак, ж.
1. Toe, што i машна (уст.). 2. Скурана-мышачны мяшочак, у якім знаходзядца мужчынскія палавыя залозы. || прым. мшпонячны, -ая,
-ае (да 2 знач.).
МАШОНКА 2 , -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
(разм.). Скураны капшук.
МАШТАБ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Адносіны
даўжыні лініі на карце, глобусе, чарцяжы i
пад. да яе сапраўднай даўжыні. М. — 25 кму
адным сантыметры. 2. перан. Размах, значэнне. Шырокі м. бўдаўнічых работ. У сусветным
маштабе. |І прым. маштабны, -ая, -ае.
МАШТАБНАСЦЬ, -і, ж. Уласцівасць маштабнага (у 2 знач.), вялікая глыбіня ахопу
чаго-н. М. падзей.
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МАЙЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.
(разм.). Узвышацца над наваколлем. Заводскія
трубы маянылі ўдалечыні.
МЕГА... Першая частка складаных слоў са
знач.: 1) у мільён разоў больш за асноўную
МАШТАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Маларослы, адзінку меры, указаную ў другой частцы
каранасты, прыземісты, але дужы конік.
слова, напр. мегават, мегагерц, мегаграм, меМАШЧЗННЕ гл. масціць.
гатона; 2) вялікі, вялікіх памераў, напр. мегаМАШЬІНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. 1. Ме- літы, мегаспоры.
ханізм, які выконвае пэўную работу, ператваМЕГАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Рупар для
раючы адзін від энергіі ў другі. Паравая м. ўзмацнення голасу. Гаварыць у м. || прым. меВязальная м. 2. перан. Аб арганізацыі, што гяфонны, -ая, -ае.
дзейнічае падобна механізму бесперабойна i
МЕД... Скарачэнне ў знач. медыцынскі,
дакладна; сістэма. Ваенная м. 3. Toe, што i
аўтамабіль. Легкавая м. || прым. машывны, -ая, напр. медагляд, меддапамога, медслужба.
МЕДАВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст,
-ае (да 1 знач.). М. парк. М. пераклад (пераклад, які ажыццяўляецца
электронна- які займаецца мёдаварэннем.
МЕДАВАРНЫ гл. медаварня / мёдаварэнвылічальнай машынай).
МАШЫНА... / МАШЫНА-... Першая час- не.
тка складаных слоў са знач.: 1) які мае
МЕДАВАРНЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. Памяшадносіны да машыны, машын (у 1 знач.), канне з адпаведным абсталяваннем для ванапр. машыназабеспячэнне, машыналікавы, ма- рэння хмельнага напітку. || прым. медшрны,
шына-гадзіна; 2) які мае адносіны да ма- -ая, -ае.
шыны, машын (у 3 знач.), напр. машынапраМЕДАВЎХА, -і, ДМ -вусе, ж. (разм.). Лёгкі
катны, машынаўладальнік.
хмельны налітак з мёду.
МАШЫНАБУДАВАННЕ, -я, н. Галіна
МЕДАГОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
прамысловасці, якая вырабляе машыны. || ж. Машына для адпампоўвання мёду з сотаў.
прым. машынабудаўшчы, -ая, -ае. М. завод.
|| прым. меддгошчны, -ая, -ае.
МАШЫНАБУДАЎНІК, -а, мн. -'i, -оў, м.
МЕДАЗБОР, -у, м. 1. Збор пчоламі некСпецыяліст па машынабудаванню.
тару з кветак i час такога збору. 2. Мёд, саМАШЫНАЗНАЎСТВА, -а, н. Навуковая браны пчоламі. Багаты м. || прым. медадысцыпліна, якая ўключае ў сябе апісанне i зборны, -ая, -ае.
тэорьпо машын i механізмаў. || прым. машынаМЕДАЛІСТ, -a, М -лісце, мн. -ы, -аў, м.
зніўчы, -ая, -ае.
МАШЫНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Механічны, Той, хто атрымаў медаль ва ўзнагароду за
аўтаматычны. М. адказ. || наз. машыналышсць, што-н. || ж. мешшспш, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
-так. || прым. медалкцкі, -ая, -ае.
-і, ж.
МЕДАЛЬ, -я, мн. -і, -ёў, м. Знак у выгляМАШЬІНАПІС, -у, м. Друкаванне на
пішучай машынцы, a таксама сам тэкст, дзе круглай металічнай пласцінкі з якім-н.
атрыманы ў выніку друкавання. | прым. рэльефным адбіткам i надпісам, што выдаецца ва ўзнагароду або ў памяць аб якой-н. памжшынашсны, -ая, -ае. М. тэкст.
МАШЬІНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; дзеі. М. Францыска Скарыны. Залаты м. Па-зуй; -заваны; зак. i незак., што (спец.). Ука- мятны м. 0 Адваротны бок медаля — адмоўраніць (укараняць) машыны ў вытворчасць. || ны бок якой-н. справы. || прым. меділыш,
-ая, -ае.
МЕДАЛЬЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Мастак, які
МАШЫНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст, які кіруе ходам машыны. М. na- вырабляе формы для манет i медалёў. || прым.
медальерскі, -ая, -ае.
равоза. М. экскаватара.
МЕДДЛЬЁРНЫ, -ая, -ае. Які мае адноМАШЫШСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
ж. Жанчына, якая працуе на пішучай машы- сіны да працы медальера. Медальернае мастацтва.
нцы.
МАШЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
МЕДАЛЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Ювелірны
Механічная прылада для якой-н. работы. выраб авальнай ці круглай формы ў выглядзе
Пішучая м. Шыць на машынцы (на швейнай футлярчыка, унуір якога можна ўстаўляць
машыне). М. для стрыжкі валасоў.
фотаздымак або які-н. талісман. || прым. медаМАЗСТРА, нескл., м. Ганаровая назва вы- льённы, -ая, -ае.
датных музыкантаў, жывапісцаў, шахматыМЕДАНОС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Меданостаў.
сная расліна. 2. Збор пчоламі нектару з квеМАЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. Вежа з сігналь- так, a таксама час такога збору.
нымі агнямі на беразе мора або вострава, якія
МВДАНОСНЫ, -ая, -ае. 1. Багаты нектапаказваюць шлях караблям. || прым. маячяы, рам. Меданосныя кветкі. 2. Які ператварае
-ая, -ае.
нектар у мёд. Меданосныя пчолы. || наз. меМАЯНТКОВЫ гл. маёнтак.
ДШЮСШІСЦЬ, - і , ж.
МАЯН&З, -у, м. 1. Соус з алею, яечнага
МВДБРАТ, -а, Л/раце, мн. -ы, -аў, м. Скажаўтка, воцату, гарчыцы i іншых прыпраў. 2. рачэнне: медыцынскі брат — асоба сярэдняга
Халодная страва з рыбы, птушкі, агародніны, медыцьшскага персаналу ў лячэбных устанозалітая такім соусам. М. з судака. || прым. мавах.
МЕДЗВВДЗЯНЙ / МЕДЗВЕДЗЯНЁ, -няці,
МАЯРАТ, -у, М -раце, м. (спец.). 1. У буржуазным грамадстве: парадак атрымання мн. -няты, -нят, н. Дзіцяня мядзведзя.
МЕЦЗЕПЛАВІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае
спадчыны, пры якім зямельнае ўладанне пераходзіць старэйшаму сыну або старэйшаму ў адносіны да выплаўкі медзі. М. завод.
МЕДЗЬ, -і, ж. 1. Хімічны элемент, метал
родзе. 2. Нерухомая маёмасць, на якую
пашырана такое права. || прым. міяратны, -ая, чырванавата-жоўтага колеру, вязкі i коўкі.
Плаўленая м. 2. Вырабы з такога металу. 3. зб.
-ае.
МАЯТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Стрыжань з Медныя грошы (разм.). Рэшту атрымау медцяжарам на ніжнім канцы, які мерна вагаец- дзю. || прым. медны, -ая, -ае / медзяны, -ая,
ца з боку ў бок у падвешаным стане. Насцен- -óc (разм.)ны гадзіннік з маятнікам. 2. Рухомае кольца ў
МЕДЗЯЙ, -оў, адз. мядзяк, медзяка, м.
ручным ці кішэнным гадзінніку, якое рэгу- Медныя манеты, грошы. Атрымаў цэлую
люе ход. || прым. маятшкавы, -ая, -ае.
жменю медзякоў.

МАШ—МЕЗ

МЕДЗЯНІСТЫ, -ая, -ае. 1. У склад якога
ўваходзіць медзь. Медзяністая сажа. 2. Падобны колерам на медзь. А/. колер.
МВДЗЯНІЦА, -ы, мн. -ы, -н'іц, ж. 1. Змеепадобная бязногая яшчарка медна-шэрага
колеру. 2. Сысучае насякомае, шкоднік яблыневых i ірушавых дрэў.
МЕДНА-... Першая частка складаных слоў
са знач. медны (у 5 знач.), напр. медна-бронзавы, медна-буры, медна-жоўты, медна-чырвоны.
МЕДНАЛІЦЁЙНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да ліцця медзі. М. завод.
МЁДНІК, -а, мн. -аў, м. Спецыяліст па вырабу i рамонту медных рэчаў. || прым.
медніцкі, -ая, -ае.
МЁДНЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца з
медзі. М. злітак. 2. Які мае адносіны да здабычы медзі. Медная прамысловасць. 3. Зроблены з медзі. Медныя грошы. 4. Уласцівы
медзі; такі, як у мсдзі. Нудныя медныя гукі. 5.
Колеру медзі, чырвона-жоўты. М. твар ад
прыморскага загару. O Медны век — пераходны перыяд ад неаліта да бронзавага веку, калі
пачынаюць з'яўляцца металічныя вырабы з
медзі. 0 Медвы лоб (разм. пагард.) — пра
ўпартага, бесталковага чалавека.
МВДПЕРСАНАЛ, -у, м. Скарачэнне:
медыцынскі персанал.
МЕДПЎНКТ, -a, А/ -кце, мн. -ы, -аў, м.
Скарачэнне: медыцынскі пункт — амбулаторны пункт пры якой-н. устнове, прадпрыемстве. М. на заводзе.
МВДСАНБАТ, -a, М -баце, мн. -ы, -аў, м.
Скарачэнне: медыка-санітарны батальён. |
прым. мебсанбатаўскі, -ая, -ае / медсанбацкі,
-ая, -ае (разм.).
МЕДСАНБАТАВЕЦ, -таўца, мн. -таўцы,
-таўцаў, м. Ваеннаслужачы медсанбата. || ж.
медсавбатаўкж, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -тавак
(разм.).
МЕДСЯСТРА, -Ы, МН. -сёстры / (з ліч. 2, 3,
4) -сястры, -сясцёр, ж. Скарачэнне: медыцынская сястра.
МВДЎЗА, -ы, мн. -ы, -дуз, ж. Беспазваночная марская жывёліна са студзяністым целам i шчупальцамі.
МВДУНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Травяністая расліна сямейства бурачнікавых з
дробнымі пахучымі кветкамі.
МЁДЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Урач, a таксама
студэнт вышэйшай медыцынскай навучальнай установы. || ж. медычжа, -і, ДМ -чцы, мн.
-і, -чак (разм.).
МЕДЫКА-... Першая частка складаных
слоў са знач. які мае адносіны да медыцыны,
напр. медыка-інструментальны, медыка-прафілактычны, медыка-санітарны, медыка-фармацэўтычны, медыка-хірургічны.
МЕДЫКАМЁНТЫ, -аў, адз. медыкамент,
-а, М -нце, м. Лячэбныя сродкі, лякарствы. ||
прым. медыкаментозны, -ая, -ае.
МЕДЫЙНА, -ы, мн. -а, -дыян, ж. У геаметрыі: адрэзак прамой лініі, які злучае вяршыню трохвугольніка з сярэдзінай процілеглай стараны.
МЕЖАВАЦЬ, мяжую, мяжуеш, мяжуе;
мяжуй; межаваны; незак. 1. Мець агульную
мяжу, быць сумежным (разм.). 2. што. Вызначыць межы ўчасткаў пры падзеле зямлі.
М. палі. || наз. межаваяне, -я, н.
МЕЖАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. Спецыяліст
па межаванню, землямер.
МЕЖАВЬІ гл. мяжа.
МЁЖАНЬ, -і, м. Нізкі ўзровень ў рацэ, возеры, a таксама перыяд, калі бывае такі ўзровень. || прым. межалны, -ая, -ае.
МЕЗАЗОЙ, -зою, м. (спец.). Toe, што i мезазойская эра.
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МЕЛКАВОДЦЗЕ, -я, н. 1. Нізкі ўзровень
МЕЗАЗОЙСЫ, -ая, -ае: мезазойсш эр*
(спец.) — эра геалагічнай гісторыі Зямлі, вады ў рацэ, возеры i пад. 2. Участак ракі,
якая ідзе за палеазойскай i папярэднічае кай- возера з невялікай глыбінёй.
МЕЛКАВОДНЫ, -ая, -ас. Неглыбокі, з
назойскай эры.
МЕЗАНІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Надбудова нізкім узроўнем вады (пра вадаёмы). М. канад сярэдняй часткай невялікага жылога нал. || наз. мелкаюдшсць, -і, ж.
дома. 1 прым. мезашнны, -ая, -ае.
MĆJIS3, -ая, -ае. 1. Які мае невялікую глыМЁЗЕНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. біню. Мелкае возера. Мелкае свідраванне. 2. 3
Пяты, самы малы палец на руцэ i на назе. || нізкімі краямі, з меншай глыбінёй у праўппмянш. мезенчык, -а, мн. -і, -аў, м.
нанні з іншымі аднароднымі прадметамі.
МЕЛ, -у, м. Мяккі белы вапняк, які ўжыв. Мелкая талерка. || наз. мелкжсць, -і, ж.
МЕЛОДЫКА, -і, ДМ -дыцы, ж. 1. Вучэндля пабелкі, пісання i інш. Пісаць мелам на
дошцы. Белы, як м. || прым. мелавы, -ая, -ое. не аб мелодыі. 2. Заснаваная на пэўнай мелоЫ. перыяд (трэці геалагічны перыяд мезазой- дыі пабудова музычнага твора, верша. М. верша. || прым. меладычны, -ая, -ае (да 2 знач.).
скай эры).
МЕЛОДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. МілагучМЕЛАВАНЫ, -ая, -ае: мелавашш піоера — палера, пакрытая белай клеянай ная паслядоўнасць гукаў, якая ўтварае музычнае адзінства, напеў. | прым. меладычны, -ая,
фарбай.
МЕЛАДРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, м. 1. -ае.
МЕЛЬ, -і, мн. -і, -яў, ж. Неглыбокае месца
Драма з вострай інтрыгай, з рэзкім проціпастаўленнем дабра i зла, з перабольшанай ў рацэ або моры, небяспечнае для суднаходэмацыянальнасцю (спачатку — драма з музы- ства. Сесці на м. (таксама перан.: трапіць у
кай i спевамі). 2. перан. Падзея, паводзіны, нязручнае, цяжкае становішча).
МЁЛЬКАМ, прысл. У самы кароткі час,
афарбаваныя перабольшаным драматызмам
(неадабр.). 3. Музычна-драматычны твор, у бегла. М. зірнуць.
МЁЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Уладальнік,
якім дыялогі i маналоп чаргуюцца з музыкай
або суправаджаюцца ёю. || прым. меладра- гаспадар млына або працаўнік у млыне. ||
прым. мелыгіцкі, -ая, -ае.
матычны, -ая, -ае.
МЕЛАДЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. мелодыка i'
МЁЛЬНІЧЫХА, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых,
мелодыя. 2. Прыемны для слыху, мілагучны. ж. (разм). Жонка мельніка.
М. голас. \\ наз. меладычнасць, -і, ж.
МЕЛЬХІЁР, -у, м. Серабрыста-белы метал
МЕЛАДЭКЛАМАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. са сплаву медэі з нікелем i некаторымі
Артыст, які займаецца меладэкламацыяй. | іншымі элементамі. || прым. мельхіёравы, -ая,
прым. мелядэклтматарогі, -ая, -ае.
-ае.
МЕПАДЭКЛАМАЦЫЯ, -і, ж. Дэкламацыя
МЕМАРАНДУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (афіц.).
вершаў або прозы, якая суправаджаеіша Дыпламтычны дакумент, у якім выказваюцца
музыкай. || прым. меладэклямяцыйны, -ая, -ае. погляды ўрада дадзенай дзяржавы па
МЕЛАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). якому-н. пытанню, што ўручаецца прадстаўТой, хто вельмі любіць музыку i спевы. || ж. ніку другой дзяржавы.
меламанй, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
МЕМАРЬІЯЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Мемеліманскі, -ая, -ае.
марыяльнае скульптурнае збудаванне-помнік
МЕЛАНЖ, -у, ж. (спсц.). Пража або тка- на месцы якой-н. падзеі. 2. Спартыўнае спаніна з сумесі афарбаваных у розныя колеры борніытва ў памяць выдатных спартсмснаў.
валокнаў, валакністых матэрыялаў. || прым.
МЕМАРЫЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць
мелжнжны, -ая, -ае. М. камбінат.
для ўвекавечання памяці якой-н. асобы або
МЕЛАНХАЛІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. мелан- падзеі. М. комплекс "Хатынь".
холія. 2. Схільны да меланхоліі, які выражае
МЕМБРАНА, -Ы, МН. -Ы, -ран, ж. (спец.).
меланхолію. М. характар. | наз. мелш- Пругкая перапонка, тонкая металічная
халпмсць, -і, ж.
пласцінка, здольная вагацца. М. тэлефона. \\
МЕЛАНХОЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, прым. мембранны, -ая, -ае / мембршвы, -ая,
хворы на меланхолію, схільны да суму, нуды. -ае.
I ж. мелатшпчка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
МЕМУАРЫ, -аў. 1. Запіскі аб мінулых паМЕЛАНХОЛІЯ, -і, ж. Хваравіта-прыгне- дзеях, зробленыя ix сучаснікам або ўдзельчаны стан, туга, хацдра. || прым. мелін- нікам тых падзей. 2. Літаратурны твор у форхілпны, -ая, -ае. М. настрой.
ме асабістых успамінаў аб падзеях мінулага. ||
МЁЛАС, -у, м. (спец.). Абагульненне па- прым. мемужрны, -ая, -ае.
няцця меладычнага, песеннага пачатку ў муМЕМУАРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Аўтар мемуараў. || ж. мемуарысткя, -і, ДМ
зыцы. || прым. меласны, -ая, -ае.
МЕЛІСА, -ы, ж. Травяністая меданосная -тцы, мн. -і, -так. I прым. мемуарысцкі, -ая,
расліна сямейства губахветных, з жоўтымі -ае.
МЁНА гл. мяняцца / мяняць.
кветкамі i лімонным пахам.
МЁЛІСГЫ, -ая, -ае. Які мае мслі.
МЕНАВІТА. 1. насц. Падкрэслівае, узмацняе паказанне на што-н. у знач. якраз так. Ён
Мелістая затока.
МЕЛІЯРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; сказаў м. так. 2. у знач. злуч. Ужыв. перад пе-раваны; зак. i незак., што. Правесці (пра- ралічэннем каго-, чаго-н. З'явіліся ўсе, a м.:
Алесь, Рыгор i Хведар.
водзіць) меліярацыю. М. забалонаныя землі.
МЕНАВЬІ, -ая, -óe. Заснаваны на абмене.
МЕЛІЯРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст па меліярацыі. || прым. меліяратарскі, -ая, М. гандаль. Менавая вартасць.
МЁНВДЖМЕНТ, -у, М -нце, м. (спец.).
-ае.
Мастацтва
кіравання
інтэлектуальнымі,
МЕЛІЯРАЦЫЯ, -І, Ж. Сістэма мерапрыемстваў, накіраваных на паляпшэнне зямель фінансавымі, матэрыяльнымі рэсурсамі.
МЁНЕЦЖЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецышляхам асушэння або арашэння. || прым.
яліст па кіраўнідгву вытворчасцю, работай
меліярацыйны, -ая, -ае.
МЕЛКА, у знан. вык. Пра нязначную глы- прадпрыемства. Падрыхтоўка менеджэраў.
МЁНЕЙ, прысл. (разм.)- Toe, што i менш.
біню. Tym зусім м. 0 Мелкя шшвжць (разм. неадабр.) — не мець дастатковых даных (ведаў,
МЕНЗЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -pax, ж.
вопыту, здольнасцей), каб здзейсніць што-н.
Шкляная пасудзіна з дзяленнямі для даклаМЕЛКА... Першая частка складаных слоў у днага абмервання вадкасці. || прым. мензуржзнач. мелхі, напр. мелкаводны, мелкадонны.
чны, -ая, -ае.

МЕЗ-МЕР
МЕНІНГІТ, -у, М -пцс, м. Хвароба — запаленне абалонкі галаўнога мозгу. || прым.
меншптны, -ая, -ае.
МЕНСГРУАЦЫЯ, -І, Ж. Штомесячны матачны крывацёк у жанчын. || прым. менструальны, -ая, -ае.
МЕНТАЛГГ^Т, -у, М -літэце, м. (кніжн.).
Светаўспрыманне, настрой думак. М. народа.
МЁНТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Настаўнік, выхавацель. || прым. ментарскі, -ая,
-ае. М. тон (перан.: павучальны).
MEHTÓJI, -у, м. Празрыстае пахучае рэчыва, якое атрымліваюць з зфірнага алею
мяты. || прым. ментолавы, -ая, -ае.
МЕНТУЗОВЫ гл. мянтуз.
МЕНУ^Т, -a, М -нуэце, мн. -ы, -аў, м.
Старадаўні французскі танец з павольнымі,
плаўнымі рухамі, a таксама музыка да гэтага
танца. || прым. менуэтны, -ая, -ае.
МЕНШ, прысл. 1. Параўн. ст. да прысл.
мала. Ведае м. за іншых. М. ведаеш — мацней
спіш (прыказка). 2. У спалучэнні з прыметнікамі i прыслоўямі абазначае параўнанне.
М. гаваркі. М. спакойны. 0 Тым не менш —
нягледзячы на гэта, аднак, усё ж.
МЕНШАВІЗМ, -у, м. Плынь у расійскай
сацыял-дэмакратыі, якая ўзнікла ў процівагу
бальшавізму. | прым. меншамцкі, -ая, -ае.
МЕНШАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Член меншавіцкай партыі, паслядоўнік меншавізму. ||
ж. мевшавічка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чах
(разм.)- || прым. мешпавіцкі, -ая, -ае.
МЁНШАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Меншая
частка чаго-н. цэлага, якой-н. групы O
Надыянальная меншасць — надыянальнасць,
якая ў колькасных адносінах утварае меншасць у параўнанні з асноўнай масай насельніцтва краіны.
МЁНШАЦЬ, -ая, -аеш, -ае; незак. Рабіцца
меншым, памяншацца, убываць. Дні прыкметна меншаюць.
МЁНПІЫ, -ая, -ае. 1. Які адрозніваецца ад
іншых па велічыні, колькасці, значнасці.
Трэба чаравікі меншага памеру. 2. Самы малады сярод членаў сям'і. А/. сын канчае
тэхнікум. 0 Па меншжй меры — не менш
чым.
MEHIÓ, нескл.у н. Набор страў, a таксама
лісток з ix пералікам i коштам.
МЁРА, -ы, ж. 1. Адзінка вымярэння. М.
даўжыні. М. вагі. 2. Велічыня, размер, ступень чаго-н. Знаць меру. У меру (дастаткова).
У адной меры (без змен). 3. Дзеянне або сукупнасць дзеянняў, сродкаў для ажыццяўлення чаго-н. Прыняць рашучыя меры. Меры
сацыяльнай асцярогі. 0 П* меры чаго, прыназ. з
Р — у адпаведнасці з чым-н., супадаючы з
чым-н. Па меры сіл. Па меры магчымасці (наколькі магчыма).
МЕРАПРЫЁМСГВА, -а, мн. -ы, -аў, н.
Сукупнасць дзеянняў, аб'яднаных адной значнай у грамадскіх адносінах задачай. План
культурных мерапрыемстваў.
МЁРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.,
чым з кім. Параўноўвадь сябе з кім-, чым-н. у
якіх-н. адносінах. М. сілаю. М. ростам з
кім-н. || зак. памерацца, -аюся, -аешся, -аецца.
МЁРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. 1.
каго-што. Вызначыць велічыню, колькасць
чаго-н. пры дапамозе якой-н. меры. М. тэмпературу. М. пакой. 2. што. Надзяваць што-н.
для прымеркі. М. чаравікі. 3. перан., што.
Хадзіць, рухацца па якой-н. прасторы ўзад i
ўперад або ў адным напрамку (разм.). М. га-
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(спец.) — вялікі круг нябеснай сферы, які ад смецця, пылу венікам, мятлой, шчоткай i
праходзіць праз зеніт i полюсы свету. || прым. пад. М. палогу. М. вуліцу. 2. (7 i 2 ас. не
мерыдыянны, -ая, -ае / мерцдыяналыш, -ая, ўжыв). 3 сілай гнаць, пераносіць што-н. з
месца на месца. Вецер мяце лісце. Пачало м.
-ае. Мерыдыянная плоскасць. Мерыдыянальная
(безас.)- || зак. падмесці, -мяту, -мяцеш, -мялінія.
радскі брук. | зак. памераць, -аю, -аеш, -ае;
МЕРЫНОС, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а. це; -мяцём, -мецяце, -мятуць; падмёў, -мяла,
-аны.
Парода танкарунных авечак. 2. -у. Воўна -мяло; -мяш; -мецены (да 1 знач.).
МЕРЗЛАТА, -ы, ДМ -лаце, ж. Стан глебы, такіх авечак. || прым. мерыносші, -ая, -ае.
МЁСІЦЦЦА, мешчуся, месцішся, месціцякая змяшчае ў сабе лёд. Вечная м. || прым.
МЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; незак. ца; незак. Toe, што i мясціцца (у 1 i 3 знач.).
мярзлотны, -ая, -ае. Мярзлотная станцыя.
МЁСЯЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Планета, са1. Намервацца ажыішявіць яхое-н. дзеянне.
МЕРЗЛАТАЗНАЎСТВА, -а, н. Навука пра М. ўцякаць. 2. Рыхтавацца для ўдару, вы- мая блізкая да Зямлі. 3-за хмары выплыў м. 2.
мёрзлыя тоўшчы ў зямной кары i пра мёрз- стралу i пад. М. стрэльнуць. 3. перан. Імкнуц- Дванаццатая частка астранамічнага года.
лыя горныя пароды. || прым. мерзлатазнаўчы, ца заняць якую-н. пасаду (разм.). М. ў на- Бальш як м. знаходзіўся ў шпіталі. || памянш.
-ая, -ае.
месячыж, -а. м. (да 1 знач.). || прым. месячны,
чальнікі.
МЁРЗЛЫ, -ая, -ае. Toe, ІІГГО i мёрзлы. Ц
-ая, -ае.
МЁСА, -ы, мн. -ы, мес, ж. 1. У каталіцкай
наз. мерзласць, -і, ж.
царквс: літургія. Скончылася м. 2. Музычны
МЁСЯЧНК, -а, мн. -і, -аў, м. Месячны
МЁРЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; мёрз, мерзла; харавы твор на тэкст гэтага набажэнства, адрэзак часу, прызначаны для правядзення
-ні; незак. 1. Рабіцца вельмі халодным, ка- звычайна з суправаджэннем аргана i аркесіра. якога-н. ірамадскага мерапрыемства. М. бяслець, дубянець. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжш.). Гінуць М. Ліста.
пекі руху.
ад марозу, вымярзаць. || зак. змерзяуць, -ну,
МЕСІЯ, -і, м. (кніжн.). Пасланец бога, які
META, -ы, ДМ меце, мн. -ы, мет, ж. Toe,
-неш, -не; змёрз, змерзла; змерэні.
павінен прыйсці на зямлю i выратаваць род што i метка (у 1 знач.).
МЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1. чалавечы ад зла i пакут. || прым. месіявсжі, -ая,
МЁТАД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. СпоПэўны размер. Зняць мерку. 2. Прадмет, які -ае.
саб пазнання, тэарэтычнага даследавання з'яў
служыць мераю пры вымярэнні чаго-н. МеМЁСНІЦГВА, -а, н. 1. У сярэдневяковай прыроды i грамадскага жыцця. 2. Прыём,
раць усіх адной меркай (перан.: падыходзіць да Русі:
парадак замяшчэння дзяржаўных пасад сістэма прыёмаў у якой-н. дзейнасці. Перадаўсіх i да ўсяго аднолькава, не ўлічваючы
у залежнасці ад знатнасці роду i ступені ва- выя метады вытворчасці.
асаблівасцей кожнага).
жнасці пасад. 2. Абарона толькі сваіх вузкаМЕТАД... Першая частка складаных слоў
МЕРКАВАННЕ, -я, н. 1. Думка, погляд. мссных інтарэсаў на шкоду агульнай справе.
са знач. які мае адносіны да методыкі, меСлушнае м. 2. Разлік, дапушчэнне.
Праяўляць м. || прым. месніцкі, -ая, -ае.
тадычны, напр. метадаб'яднанне, метадМЕРКАВАЦЦА, мяркуюся, мяркуешся,
месны склон — склон, які адказ- кабінет, метадраспрацоўка.
мяркуецца; мяркуйся; незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ваеМЁСНЫ:
на пытанне аб кім-чым?
МЕТАДАЛОПЯ, -і, мн. -і, -гій, ж. 1. Вуўжыв). Намячацца. Гэты будынак мяркуецца
МЕСТАЧКОВЫ гл. мястэчка.
чэнне аб навуковым метадзе пазнання i пепад знос. 2. Жыць у згодзе, мірыцца. Трэба м.,
МЁСЦА, -а, мн. -ы, месц, ж. 1. Прастора, раўтварэнні свету. Наеуковая м. 2. Сукупжывучы ў адной хаце. 3. Раіцца. М. з маці.
МЕРКАВАЦЬ, мяркую, мяркуеш, мяркуе; якая занята або можа быць занята кім-, насць прыёмаў даследавання, якія прымянямяркуй; меркаваны; незак. 1. што i з дадан. чым-н., дзе што-н. адбываецца або размяш- юцца ў асобных навуках. М. гісторыі. || прым.
сказам. Гаварыць, разважаць, абмяркоўваць чаецца. Перасоўваць з месца на месца. Рабочаеметадалапчны, -ая, -ае.
МЕТАДЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
што-н. М., як жыць далей. 2. Рабіць якія-н. м. He знаходзіць (сабе) месца (перан.: быць у
па методыцы t выкладання
вывады, дапушчэнні. М. па-свойму. 3. што i з стане крайняй трывогі). Hi з месца! (не рухац- Спецыяліст
інф. Мець намер, план. М. паехаць у вёску. 4. ца!). Душа не на месцы (перан.: пра адчуванне якога-н. прадмета. || ж. мстадыстка, -і, ДМ
пра каго-што i аб кім-ным. Ацэньваць якім-н. трывогі, непакою). Паставіць каго-н. на сваё -тцы, мн. -і, -тах. || прым. метадысцкі, -ая, -ае.
месца (перан.: збіць пыху з каго-н., зрабіць
МЕТАДЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. методыка.
чынам, рабіць заключэнне. М. аб чалавеку.
МЕРКАНТЫЛІЗМ, -у, м. 1. Эканамічная рэзкую заўвагу каму-н. пра нясціплыя паво- 2. Планамерны, строга паслядоўны. Метатэорыя i палітыка гандлёвай буржуазіі Еў- дзіны). 2. Участак на зямной паверхні, мяс- дычная работа. \\ наз. метадычнасць, -і, ж.
МЕТАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Хімічна простае
ропы 15—18 стст., якая грунтавалася на тым, цовасць. Маляўнічае м. 3. Становішча, якое
што дабрабыт краіны нібыта залежыць не ад займае хто-н. (у спорце, грамадскім жыцці, рэчыва або сплаў, якому ўласцівы бляск, коўразвіцця вытворчасці, a ад перавагі вывазу та- навуцы i пад.). Заняць першае м. ў спа- касць i добрая праводнасць цеплыні i
вараў з краіны над ix увозам i ад прымнажэн- борніцтве. 4. Служба, работа, пасада. Вакант- электрычнасці. Чорныя металы (чыгун, жаня грашовых капіталаў. 2. перан. Дробязная нае м. 5. Урывак, частка літаратурнага, ма- леза, сталь). Каляровыя металы (медзь, свінец
ашчаднасць, гандлярства (кніжн.). || прым. стацкага або музычнага твора. Самае цікавае i інш.). Высакародныя металы (золата, серам. ў рамане. 6. Адзін прадмет багажу. Здаць у бро, плаціна). Лёгкія металы (алюміній,
мершштылістьрпіы, -ая, -ае.
МЕРКАНТЫЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, багаж тры месцы. 0 Балючяе месца — пра магній, натрый i інш.). Цяжкія металы (жам. 1. Паслядоўнік i прыхільнік меркантылізму тое, што ўвесь час хвалюе, мучыць. Да мес- леза, медзь, серабро, золата, плаціна i інш.). ||
(у 1 знач.). 2. перан. Карыслівы, да дробязей ца — якраз калі трэба, дарэчы. На месцы — прым. металічны, -ая, -ае. Металічныя грошы.
ашчадны чалавек. || ж. меркаіггылістка, -і, ДМ там, дзе што-н. адбылося ці будзе адбывацца. М. голас (перан.: звонкі i рэзкі).
МЕТАЛА... Першая частка складаных слоў
-тцы, мн. -і, -так (да 2 знач.). || прым. мер- Пустое месца (разм. неадабр.) — пра чалакантылістычны, -ая, -ае (да 1 знач.) / меркая- века, які не дае карысці. Таптацца на месцы са знач.: 1) які мае адносіны да металу, ме(разм. неадабр.) — не рухацца наперад. Цё- талічны, налр. металавыраб, металадабаўкі,
тылісцкі, -ая, -ае (да 2 знач.).
МЕРКАНТЬІЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). За- плае месца (разм.) — аб даходнай службе. || металаёмістасць, металанарыхтоўчы, металапакрыццё, металаплавільны, металашукальнадта ашчадны, гацдлярскі. || наз. мержан- памянш. месцейка, -а, н. (да 1 i 2 знач).
МЕСЦА... Першая частка складаных слоў нік; 2) які ўтрымлівае метал, злучаны з метатыльнасць, -і, ж.
МЁРКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; меркнуў, са знач. які мае адносіны да месца (у 1 знач.), лам, напр. металадраўляны, металажалезабетон, металапапяровы, металапалімерны, ме-нула / мерк, -кла; -ні; незак. 1. (7 / 2 ас. не напр. месцажыхарства, месцазнаходжанме,
талапластмаса, металацэмент, металашкло;
ўжыв.). Траціць паступова яснасць, бляск; месцапражыванне, месцаразмяшчэнне.
МЕСЦАЖЫХАРСТВА, -а, н. (афіц.). Ме3) падобны да металу, напр. металападобны;
цямнець. Зоркі меркнуць. 2. перон. Традіць
4) які мае адносіны да металургіі, напр. месілу; славу, значэнне. Слава меркне. || зак. сца, дзе хто-н. пастаянна жыве.
МЕСЦАЗНАХОДЖАННЕ, -я, н. (афш). талакамбінат, металапрадукцыя, металапамеркнуць, -ну, -неш, -не; памеркнуў, -нула
Месца, дзе хто-н. знаходзіцца.
прамысловасць.
/ памерк, -кла; -ні.
МЁСЦАМ, прысл. Toe, што i месцамі.
МЕТАЛААПРАЦОЎЧЫ, -ая, -ае. Які мае
МЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Рытмічны, роўны. М.
МЁСЦАМІ, прысл. У некаторых месцах, адносіны да апрацоўкі металаў. Металаапракрок. 2. Які служыць для вымярэння чаго-н.
цоўчая прамысловасць.
(спец.). М. сажань. 3. Сярэдні па сіле, паме- дзе-нідзе. Дарога м. няроўная.
МЕСЦАНАРАДЖЗННЕ, -я, н. Месца, дзе
рах (разм). М. уросце. \\ наз. мернжсць, -і, ж.
МЕТАЛАГРАФІЯ, -І, Ж. 1. Навука, якая
нарадзіўся хто-н.; радзіма каго-н. М. Цішкі займаецца вывучэннем структуры металаў i
(да 1 i 3 знач.).
сплаваў. 2. Друкаванне з іравіраваных або
МЁРЦІ» 1 i 2 ас. не ўжыв., мрэ; мёр, Гартнага.
МЕСЦАПРАБЫВАННЕ, -я, н. (афш). траўленых металічных форм з паглыбленым
мерла; незак. (разм.). Паміраць, гінуць. 0
Мруць як мухі (разм.) — хутка, адзін за дру- Месца, у якім хто-н. часова знаходзіцца або рысункам (спец.). || прым. металаграфічны,
гім.
-ая, -ае (да 1 знач.) / металаграфскі, -ая, -ае
пастаянна жыве.
(да 2 знач.).
МЕРЫДЫЙН, -а, мн. -ы, -аў, м. Уяўная
МЁСЦЕЙКА гл. месца.
замкнутая крывая лінія, якая праходзіць цеМЕТАЛАЗНАЎСГВА, -а, н. Навука, якая
МЁСЦІ« мяту, мяцеш, мяце; мяцём, мераз полюсы зямнога шара i перасякае эква- цяце, мятуць; мёў, мяла, мяло; мяці; мецены; вывучае будову i фізічныя ўласцівасці металаў
тар. Геаграфічны м. O Нябесны мерыдыян незак., што. 1. Ачышчаць якую-н. паверхню i сплаваў. || прым. металазнаўчы, -ая, -ае.
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МЕТАЛАЛОМ, -у, м. Металічны лом , які разна i трапна азначае што-н. Меткае параўнанне. || наз. меіжасць, -і, ж.
ідзе на перапрадоўку. Збор металалому.
МЕТАЛАНОСНЫ, -ая, -ае. Які мае ў сваім
МЕТЛЮЖОК, -жку, м. Травяністая карскладзе метал. М. пласт. || наз. металл- мавая расліна сямейства злакавых. М. лугавы.
носшсць, -і, ж.
|| прьш. мстлюжковы, -ая, -ас.
МЕТАЛАПРАКАТНЫ, -ая, -ае. Які мае
МЕТОДЫКА, -і, ДМ -дыцы, мн. -і, -дык, ходзіць у састаў^ шэрагу арганічных злучэнадносіны да пракаткі металаў. М. завод.
ж. Сукупнасць метадаў практычнага выка- няў. || прым. мепілавы, -ая, -ас. М. спірт.
МЕТЬІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Нашчадак ад
МЕТАЛАПРАМЫСЛОВАСЦЬ,
-і, ж. нання чаго-н., a таксама навука аб метадах
Прамысловаць, якая займаецца вьгтворчасцю навучання. М. беларускай мовы. || прым. ме- шлюбу людзей розных pac. || ж. метысы, -і,
ДМ -тысцы, мн. -і, -сак. || прым. метысны,
металаў i вырабаў з ix. || прым. мегалапрамы- тадычны, -ая, -ае.
слош, -ая, -ае.
МЕТР1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Адзінка даў- -ая, -ае.
МЕТЭА... Першая частка складаных слоў
МЕТАЛАРдЗНЫ, -ая, -ае. Які служыць жыні ў метрычнай сістэме мер (100 см). Квадля апрацоўкі металаў рэзаннем. М. станок.
дратны м. (адэінка вымярэння плошчы). 2. са знач.: 1) які мае адносіны да метэаралогіі,
МЕТАЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Ра- Лінейка такой жа даўжыні з нанесенымі на напр. метэастанцыя, метэацэнтр; 2) які мае
ёй дзяленнямі на сантыметры. Складны м. \\ адносіны да даследаванняў зямной атмасбочы металапрамысловасці.
феры, да метэаралагічных з'яў, напр. метэаМЕТАЛОІД, -у, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. прым. мегроіы, -ая, -ае.
МЕТР2, -а, мн. -ы, -аў, м. Вершаваны раз- служба, метэазводка, метэаназіранні, метэаУстарэлая назва неметалаў. || прым. метжлоідўмовы.
мер. Ямбінны м.
ны, -ая, -ае.
МЕТЭАРАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб
МЕТАЛЎРГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
МЕТРА1... Першая частка складаных слоў
па металургіі.
са знач. які мае адносіны да метрапалітэна, фізічным стане зямной атмасферы i аб працэМЕТАЛЎРПЯ, -І, Ж. 1. Навука аб прамы- напр. метрабуд, метробудаўнік, метравакзал,сах. што адбываюцца ў ёй. || прым. метэаралжпчны, -ая, -ае. Метэаралагічная зводка.
словых спосабах вьггворчасці металаў i спла- метратраса, метралінія, метрастанцыя.
МЕТЭАРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецываў i ix першаснай апрацоўцы. 2. ПрамыслоМЕТРА2... Першая частка складаных слоў
вая вытворчасць металаў, сплаваў, ix ме- са знач. які мае адносіны да вымярэння, яліст у галіне метэаралогіі.
МЕТЭАРЫТ, -a, М -рыце, мн. -ы, -аў, м.
ханічная i хімічная апрацоўка. Чорная м. Ка- наіф. метрарытм, метралогія.
Цвёрдае касмічнае цела, якое нагадвае каменляровая м. || прым. мегалурпчны, -ая, -ае.
МЕТРАЖ, -у, мн. -ы, -оў, м. Велічыня
на-металічную масу, што падае на Зямлю з
МЕТАМАРФОЗА, -ы, мн. -ы, -фоз, ж. 1. чаго-н. у метрах. М. пакоя.
міжпланетнай прасторы. || прым. мегэжрыгпш,
Відазмяненне, пераўтварэнне, пераход у
МЕТРАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб вымярэн- -ая, -ае / метэтрычны, -ая, -ае.
іншую форму развіцця з набыццём новага нях, метадах дасягнення ix адзінства i дакладМЕТЭОР, -а, мн. -ы, -аў, м. З'ява каротзнешняга выгляду i функцый (спец.). М. ву- насці. | прым. меіралапчны, -ая, -ае.
кай успышкі невялікага нябеснага цела, якое
сеня ў матылька. 2. Поўная канчатковая пеMETPAHÓM, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор з ўлятае ў зямную атмасферу з міжпланетнай
рамена, змяненне (кніжн.)- 3 ім адбшася маятнікам, які ўдарамі адзначае кароткія гтрапрасторы. || прым. метэорны, -ая, -ае. М.
незвычайная м.
межкі часу, выкарыстоўваецца для вызначэнМЕТАН, -у, м. Балотны або рудніковы газ ня тэмпу ў музыцы i для адліку часу на слых. дождж.1
МЕХ , меха, мн. мяхі, мяхоў, м. 1. Тара з
без колеру i паху, які атрымліваецца ў выніку || прым. метржіюмны, -ая, -ае.
палатна для захоўвання i перавозкі сыпучых
злучэння вугляроду з вадародам. || прым.
МЕТРАНПАЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). цел, дробных рэчаў i пад. Палатняны м. 2.
метаяжвы, -ая, -ае.
Старшы наборшчык друкарні, які вярстае наМера для чаго-н. сыпучага. Пазычыць м. буМЕТАНІМІЯ, -і, ж. (спец.). У паэтычнай i бор у старонкі або кіруе такой вёрсткай.
льбы. 0 Біцці за пусты мех (разм.) — спразвычайнай мове: перанясенне назвы аднаго
МЕТРАПАЛГГдН, -а, мн. -ы, -аў, м. Га- чацца з-за пусцякоў. Нжгаварыць цэлы мех
прадмета на другі на падставе ix сумежнасці, радская электрычная падземная, наземная
(разм.) — многа нагаварыць.
a таксама само такое слова або выраз, напр.: або надземная чыгункі. || прым. метраішМЕХ2, меха, мн. мяхі, мяхоў, м. 1. У каЯ дзве талеркі з 'еў замест cyn з дзвюх талерак.
ллэнны, -ая, -ае / метралалпэнаўсю, -ая, -ае вальскай справе: прыстасаванне са скуры для
|| прым. мепйшачны, -ая, -ае; наз. меташ- (разм.).
нагнятання паветра ў горан, a таксама для
мптсць, -і, ж.
МЕТРАПОЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. ДзярМЕТАСГАЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Пе- жава ў адносінах да калоній, якімі яна вало- прывядзення ў дзеянне некаторых музычных
інструментаў. 2. У фатаграфіі: святлонерамяшчэнне i развіццё ў новых месцах ар- дае.
пранікальная частка фатаграфічнай камеры,
ганізма ачагоў захворвання. Метастазы раку.
МЕТРДАТ^ЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Распа- падобная на гармонік.
1 прым. метастатычны, -ая, -ае.
радчык у рэстаране, які кіруе працай афіцыМЕХ... Першая частка складаных слоў са
МЕТАТдЗА, -ы, ж. Адвольная перастаноў- янтаў.
знач.: 1) які мае адносіны да механікі, мека двух гукаў або складоў у слове, напр. сыроMETPÓ, нескл., н. 1. Toe, што i метра- ханічны, напр. мехмат (механіка-матэматычватка, замест сываратка. || прым. метжтэзны,палітэн. 2. Станцыя меірапалітэна (разм).
ны факультэт); 2) механізаваны, напр. мех-ая, -ас.
атрад, мехдойка, мехкалона.
МЕТАФАРА, -Ы, МН. -Ы, -фар, ж. Ужыван- Сустрэцца каля м. 1
МЕТРОВЫ
гл.
метр
.
МЕХАНА... Першая частка складаных слоў
не слова або выразу ў пераносным сэнсе, заМЕТРОЛАГ,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
Спецыяліст
са знач. які мае адносіны да механізмаў,
снаванае на падабенстве або параўнанні. ||
у
галіне
метралогіі.
напр. механагідраўлічны, механазборачны, мепрым. метафарычны, -ая, -ае.
МЕГРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і, -ровак, ханатэрапія, механаўзброенасць.
МЕТАФАРЬІЧНЫ, -ая, -ас. 1. гл. метаж.
(разм.).
1.
Мерка
(звычайна
двухметроМЕХАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
фара. 2. Насычаны метафарамі, багаты на метафары. М. стыль. || наз. метжфарычшсць, -і, вая), пры даламозе якой падлічваюць што-н. -заваны; зак. i незак., што. Аснасціць (аснашу
метрах.
2.
Пра
дровы,
дошкі
i
пад.
даўжыню
чаць) машынамі, механізмамі, перавесці (пеж. (да 2 знач.).
раводзіць) на механічную цягу, энергію. М.
МЕТАФІЗІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Ідэаліст, ў адзін метр. Дошка-м.
1
МЁТРЫКА
,
ДМ
-рыцы,
мн.
-і,
-рык,
ж.
сельскую гаспадарку. || наз. мехшізііцыя, -і, ж.
прыхільнік метафізічных поглядаў, якія выхоВучэнне
аб
вершаскладанні
i
вершаваных
М. працаёмкіх працэсаў.
дзяць за межы вопыту. 2. перан. Чалавек,
размерах,
a
таксама
самі
вершаваныя
разМЕХАНІЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1.
схільны да абсірактных, туманных разважанмеры.
||
прым.
метрычны,
-ая,
-ае.
Спецыяліст па механізацыі. 2. Спецыяліст па
няў.
2
МЁТРЫКА
,
-і,
ДМ
-рыцы,
мн.
-і,
-рык,
абслугоўванню сельскагаспадарчых машын. ||
МЕТАФІЗІКА, -і, ДМ -зіцы, ж. 1. Ідэалістычнае філасофскае вучэнне, якое сцвяр- ж. Выпіска з метрычнай кнігі аб даце нара- прым. механізітжрскі, -ая, -ае.
джэння.
||
прым.
мстрычны,
-ая,
-ае.
МетрыМЕХАНІЗМ, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а.
джае нязменнасць раз назаўсёды дадзеных i
чнае пасведчанне. Метрычная кніга (кніга, уУнутраная частка машыны, прылады, апарата
недаступных вопьпу пачаткаў свету. 2. Недыялектычны спосаб мыслення, які разглядае якую запісваюць даныя аб нованароджаным). i пад., якая прыводзіць ix у дзеянне. ГадзінМЕТРЬІЧНЫ', -ая, -ае. Які мае адносіны нікавы м. 2. -а, перан. Унутраная сістэма
з'явы без уліку ix узаемнай сувязі i развіцця.
з. Што-н. незразумелае, мудрагелістае, над- да дзесятковай сістэмы мер i вагі, у аснову чаго-н., што вызначае парадак якога-н. віду
звычай абстрактнае (разм.). || прым. метафі- якой пакладзены адзінкі вымярэння — метр i дэеяння. Дзяржаўны м. Гаспадарчы м. 3. -у,
кілаграм. Метрычная сістэма мер.
чаго. Сукупнасць працэсаў, з якіх складаецца
з'ічны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
МЕТРЬІЧНЫ2"3 гл. метрыка 1 _ 2 .
якая-н. фізічная, хімічная, фізіялагічная i
МЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. гл.
МЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Інструмент, пад. з'ява. М. хімічнай рэакцыі. || прым. мемеціць. 2. Адрознівальны знак на чым-н. Паякім робяць меткі, знакі. 2. Той, хто ставіць ха^чны, -ая, -ае (да 1 знач.)ставіць меткі на бялізне. \\ прым. метжчны, -ая,
меткі, знакі на чым-н.
-ае.^
МЕХАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па
МЕТЬІЛ, -у, м. Група з аднаго атама ву- механіцы, a таксама асоба, якая назірае за раМЁПО, -ая, -ае. 1. Здольны дакладна пападаць у цэль. М. стралок. 2. перан. Які вы- гляроду i трох атамаў вадароду, якая ўва- ботай машын.
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МЕХ—МІГ
МЕХАНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. 1. Навука аб
руху цел у прасторы i аб сілах, якія выклікаюць гэты рух. Тэарэтычная м. 2. Галіна
тэхнікі, што займаецца пытаннямі прымянення вучэння пра рух i сілы для вырашэння
практычных задач. Прыкладная м. 3. перан.
Складанае ўстройства, падаллёка чаго-н.
(разм.). Хітрая м. O Нябесная мехшшш —
раздзел астраноміі, які вывучае рух нябесных
цел Сонечнай сістэмы. || прым. мехашчны,
-ая, -ае (да 1 знач.). М. рух.
МЕХАНІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Паслядоўнік механіцызму.
МЕХАНІЦЬІЗМ, -у, м. Антыдыялектычны
філасофскі кірунак, які зводзіць усю разнастайнасць свету да механічнага руху аднародных часціц матэрыі, a складаныя заканамернасці развіцця да законаў механікі. || прым.
мехашстычны, -ая, -ае.
МЕХАНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. 1. Навука аб
руху цел у прасторы i аб сілах, якія выклікаюць гэты рух. Тэарэтычная м. 2. Галіна
тэхнікі, што займаецца пытаннямі прымянення вучэння пра рух i сілы для вырашэння
практычных задач. Прыкяадная м. 3. перан.
Складанае ўстройства, падаплёка чаго-н.
(разм.). Хітрая м. O Нябесная механіка —
раздзел астраноміі, які вьгаучае рух нябесных
цел Сонечнай сістэмы. || прым. мехашчны,
-ая, -ае (да 1 знач.). М. рух.
МЕХАНІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Паслядоўнік механіцызму.
МЕХАНІЦЬІЗМ, -у, м. Ангыдыялектычны
філасофскі кірунак, 5псі зводзіць усю разнастайнасць свету да механічнага руху аднародных часціц матэрыі, a складаныя заканамернасці развіцця да законаў механікі. || прым.
механістьічны, -ая, -ае.
МЕХАНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. механіка /
механізм. 2. Машьшальны, які не рэгулюецца
свядомасцю; аўтаматычны. Запомніць механінна (прысл.).
МЁЦІЦЬ1, мечу, меціш, меціць; мечаны;
незак., каго-што. Ставіць на кім-, чым-н.адметны знак, метку. || зак. памеціць, -мечу,
-меціш, -меціць; -мечаны. || наз. метка, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так, ж.
МЁЦПЦ»2, мечу, меціш, меціць; незак. 1. у
каго-што. Старацца папасці ў каго-, што-н.
М. у звера. 2. з інф. Мець намер, намервацца
ажыццявіць якос-н. дзеянне. М. укусіць. 3.
Імкнуцца заняць якое-н. становішча, пасаду
(разм.). J| зйк. намеціць, -мечу, -меціш, -меціць; -мечаны (да 1 i 2 знач.).
МЁЦЦА, маюся, маешся, маецца; майся;
незак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Быць у наяўнасці; знаходзіцца, існаваць. Маецца запас
харчоў. 2. Адчуваць сябе. Як вы маецеся? 3. (7
i 2 ас. не ўжыв.), з інф. Аб тым, што павінна
быць, мець намер. Меўся ўчора прыехаць. 0
Маецца ва ўвазе — мяркуецца, падразумяваецца.
МЁЦЦА-САПРАНА, несюі., н. 1. Жаночы
голас, сярэдні паміж сапрана i кантральта. 2.
Спявачка з такім голасам (выказнік пры гэтым значэнні ўжыв. у ж.р.)МЕЦЬ, маю, маеш, мае; меў, мела; май;
незак. 1. каго-што. Валодаць кім-, чым-н. як
уласнасцю. М. сваю хату. 2. што. Валодаць
чым-н. М. прафесію. 3. У спалучэнні з В скл.
назоўнікаў, якія абазначаюць уласцівасць або
стан, азначае: 1) дзеянне па значэнню гэтага
назоўніка. М. намер (намервацца). М. ахвоту
(хацець); 2) быць, знаходзіцца ў якім-н.
стане. М. непрыемнасці. 4. У спалучэнні асабовых форм з інф. набывае значэнне: павінен

або намерваецца што-н. зрабіць. 0 Вокж не
мець (разм.) — быць непрыхільным да кагон., бьшь незадаволеным кім-, чым-н. Вось
тжбе i мжеш! (разм.) — вокліч з выпадку чагон. нечаканага, дзіўнага, выказванне расчаравання, здзіўлсння. Мець вушы (разм.) —
прыслухоўвацца, слухаць. Мець зуб на каго
(разм.) — імкнуцца прычыніць шкоду,
непрыемнасць каму-н. Мець джску (разм.) —
1) любіць каго-, што-н.; 2) мець гонар, мець
магчымасць (зрабіць, сказаць i гд.)- Мець на
прыкмеце — улічваць, браць пад увагу кагошто-н. для якой-н. мэты. Мець руку
(разм.) — мець падтрымку якой-н. важнай,
уплывовай асобы. Мець слова — аірымліваць
дазвол выступіць дзе-н. Мець справу з кімным — уступаць у нейкія адносіны, сутыкацца з кім-, чым-н. (He) мець за душой чаго
(разм.) —пра наяўнасць (адсутнасць^ чаго-н.
у каго-н. || зак. займець, -ею, -ееш, -ес (да 1 i
2 знач.; разм.).
МЕЦЭНАТ, -a, М -наце, мн-. -ы, -аў, м.
Багаты апякун навук i мастацтваў; увогуле
той, хто апякуецца над якой-н. справай. || ж.
мецэнатка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так (разм.)- II
прым. мецэнацкі, -ая, -ае.
МЕЧ, мяча, мн. мячы, мячоў, м. Старадаўняя халодная зброя, падобная на шаблю, вострую з абодвух бакоў. Падняць меч на каго-н.
(перан.: пачаць вайну, пайсці супроць
каго-н.). Скрыжаваць мячы (псран.: пачаць
паядьшак, бой, спрэчку).
МЕЧАНОСЕЦ, -носца, мн. -носцы, носцаў, м. Сярэдневяковы воін, узброены мячом, a таксама слуга рыцара, які насіў за ім
меч.
МЁЧАНЫ, -ая, -ае. Які мае на сабе нейкую метку, знак. Менаныя гусі. Мечаная
бялізна.
МЕЧ-РЬ&БА, меч-рыбы, мн. меч-рыбы,
меч-рыб, ж. Вялікая марская рыба з адросткам на выцягнутай сківіцы, падобным на
меч.
МЁШАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
(разм.)- Прылада для размешвання чаго-н.
МЕШАШНА, -ы, ж. (разм.). 1. Сумесь
чаго-н. разнароднага. 2. перан. Блытаніна, адсутнасць яснасці ў чым-н. М. ў галаве.
МСШАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
1. Кармавая сумесь для жывёлы, птушак. 2.
Змешаны пасеў кармавых раслін.
МЁШАНЬ1, -і, ж. 1. Сумесь. М. пяску i
гліны. 2. Жывёла або расліна, якія атрыманы
ў выніку скрыжавання дзвюх розных парод,
двух гатункаў (разм.). М. кабылы i асла. 3.
Toe, што i мешанка (у 1 знач.). Вядро мешані.
МЁШАНЬ2, -і, ж. Паўторнае ўзорванне.
Ячмень сеялі na мешані.
МЕШКАВАТЫ, -ая, -ае. 1. Надта шырокі,
падобны на мяшок (пра адзенне). М. касцюм.
2. перан. Нязграбны, няспрытны, няўклюдны.
М. хлопец. || наз. мешшшггасць, -і, ж.
МЕШКАВІНА, -ы, мн. -ы, -вш, ж. Тканіна для мяшкоў.
МЕШЧАНІН, -а, мн. мяшчане i (з лЫ. 2, 3,
4) мешчаншы, мяшчан, м. 1. У царскай Расіі:
асоба гарадскога саслоўя, якое складалася з
рамеснікаў, гандляроў, ніжэйшых чыноў служачых i пад. 2. перан. Чалавек з дробнаўласніцкімі інтарэсамі, вузкім кругаглядам. ||
ж. мяппанка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. ||
прым. мяшчансжі, -ая, -ае.
МЁД, мёду, М мёдзе, мн. мяды, мядоў, м.
1. Салодкае густое рэчыва, якое выпрацоўваюць пчолы з нектару кветак. Лігшвы м. 2.
Наттак, прыгатаваны з гэпгага рэчыва. || прым.
мвдовы, -ая, -ае. 0 Мядовы месяц — першы
месяц сямейнага жыідхя.
М^ДАВАР^ННЕ, -я, н. Прамысдовы выраб мёду як напітку. || прым. медаварны, -ая,
-ае.

МЁРЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Які зацвярдзеў ад
марозу. Мёрзлая зямля. 2. Сапсаваны ад Maposy. Мёрзлая бульба. || наз. мёрзлжсць, -і, ж.
(да 1 знач.).
МЁРТВАНАРОДЖАНЫ, -ая, -ае. Які нарадзіўся мёртвым. Шртванароджанае дзіця.
М. праект (перан.: нерэальны).
МЁРТВЫ, -ая, -ае. 1. Той, які памёр, нежывы. М. чалавек. Хаваць мёртвага (наз.). 2.
перан. Пазбаўлены жыццёвасці, апусцелы. М.
твар. Мёртвая вуліца. O Мёртвая гадзша —
адпачынак пасля абеду ў лячэбных, дзіцячых
установах i інш. Мёртвая зона (спец.) — прастора вакол радыёстанцыі, у якой наглядаецца паслабленне або адсутнасць прыёму радыёсігналаў. Мёртвая мова — мова, якая вядома толькі па пісьмовых помніках. Мёртвія
пятля — фігура вышэйшага пілатажу — палёт па замкнугай крывой у вертыкальнай
плоскасці. Мёртвы пункт — стан звёнаў механізма, калі яны знаходзяцца ў імгненнай
раўнавазе. Мёртвы сезон — перыяд застою ў
прамысловасці, гацдлю. Мёртвы штыль —
поўная адсутнасць ветру. Мёртвая прастора — прастора, якая не прастрзльваецца
франтавым агнём. Мёртвая хватка — хватка
ў сабак i некаторых іншых жывёл, калі доўга
не разнімаюць сківіцы (таксама перан.: пра
здольнасць упарта, неадступна дабівацца
свайго). Мёртвы якар — нерухомы якар, які
пастаянна ляжыць на дне i служыць для ўстаноўкі плывучых маякоў, бочах, прыпынку
суднаў. Мёртвы капітал — каштоўнасці, якія
не прыносяць даходу. 0 Ляжаць мёртвым грузам — пра матэрыяльныя каштоўнасці, якія
ляжаць без выкарыстання. Піць мёртвую
(разм.) — піць запоем. Спадь мёртвым
сном — спаць вельмі моцна, не прачынаючыся.
МІГ, -у, м. Вельмі кароткі прамежак часу,
імгненне. У адзін м.
МІГАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
(разм.)- 1. Газоўка, лямпачка без шкла. 2.
Ліхтар, які перарывістымі ўспышкамі падае
сігналы транспарту.
МІГАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). 1. Звязаны з
працэсам мігання, які служыць для мігання.
Мігальная перапонка вока. 2. Забяспечаны
вейкамі, якія заўсёды знаходзяцца ў руху. М.
эпітэлій.
МІГАМ, прысл. (разм.). Вельмі хутка. М.
збегаў.
МІГАТЛІВЫ, -ая, -ае. Які мігаціць. М.
агенчык.
МІГАЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -гац'іш»; незак. 1. Паказвацца на кароткі час i знікаць з
поля зроку. 2. Свяціць, блішчаць няроўным
бляскам. Мігацяць зоркі. \\ наз. мігаценне, -я,
н.
МІГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Міжвольна паднімаць i апускаць павекі. М. вачамі. 2. Падаваць знак рухам павек. М. сябру.
3. (7 i 2 ас. не ўжыв.)у перан. Свяіхіцца слабым, няроўным святлом. Зорка мігае. 4. перан. Хутка праносіцца перад вачьша,
мільгаць. Мігаюць машыны. || аднакар. мігнуць,
-ну^ -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні. || наз.
міпйше, -я, н.
Mirt: гаварыць на мігі — размаўляць пры
дапамозе жэстаў, знакаў.
МІГРАЦЫЯ, -І, Ж. (спец.). Перамяшчэнне, перасяленне насельнішва ўнутры краіны
або за яе межы, жывёл з адной мясцовасці ў
другую i гд.^ М. рыб. Сезонная м. жывёл. ||
прым. міграцыйны, -ая, -ае.
МІГРЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
зак. i незак. (спец.). Перасяліцца (-ляцца),
здзейсніць (здзяйсняць) міірацыю.
МІГРдНЬ, -і, ж. Прыстуті болю ў адной
палавіне галавы. || прым. мігрэневы, -ая, -ае.
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МІЗАНТРОШЯ, -і, ж. (кніжн.). ЧалавекаМІГЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ц'іць; незак.
1. Ледзь свяціцца. У акне мігцеў скупы аген- ненавісніцтва, варожыя адносіны да людзей. ||
чык. 2. Свяціць мігальным святлом. За лесам прым. шзантрашчньі, -ая, -ае.
мігцелі языкі полымя. 3. перан. З'яўляцца на
МІЗАРНЕЦЬ, -ею, -есш, -ее; незак. 1. Хукароткі час i зноў знікадь. Мігцелі думкі ў га- днець, траціць належны выгляд. Жанчына на
лаве. || наз. мігценне, -я, н.
вачах мізарнела. Мізарнее душа гэтага чала- нейных памераў. || прым. мікраметрычны, -ая,
МІДЗІ. 1. нескл., н. Спадніца, сукенка, па- века (перан.). 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Рабіцца -ае.
MIKPÓH, а, мн. -ы, -аў, м. Адзінка даўліто сярэдняй даўжыні. Насіць м. Мода на м. меншым, менш значным (разм.). Кавалак
2. нязм. Пра спадніцу, сукенку, паліто: сярэ- вяндліны з кожным днём мізарнее. || зак. змі- жыні, роўная мільённай частцы метра. || прым.
зарнець; -ею, -ееш, -ее / пжмізарнець, -ею, мікронны, -ая, -ае.
дняй даўжыні. Паліто м. Спадніца м.
МІКСЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Апарат, пры-есш, -ее.
МІДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. Ядомы дзвюхМІЗ^РНЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі малы, ня- стасаванне для прыгатавання сумесей, для
створкавы марскі малюск.
МІЁМА, -ы, ж. (спец.). Дабраякасная пух- значны. М. тэрмін. Мізэрныя інтарэсы. 2. змешвання, змешвальнік. || прым. міксерны,
ліна з мышачнай тканкі. || прым. міёмыы, -ая, Схуднелы, худы, чэзлы. Мізэрнае дзіця. Мізэр- -ая, -ае:
МІКСТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. Вадкае
ныя ўсходы. 3. Несамавіты на выгляд, убогі.
-ае.
МІЖ, прыназ. 1. з Т. Ужыв. для вызначэ- Ля ганка стаяў м. ўбогі чалавек. || наз. лякарства з сумесі некалькіх рэчываў. М ад
кашлю. || прым. мікстурны, -ая, -ае.
ння прадметаў, пасярод якіх або ў прамежку мізэрнасць, -і, ж.
МІЛАВАЦЦА, -луюся, -луенся, -луецца;
МІКРА... Першая частка складаных слоў
паміж якімі што-н. знаходзіцца, адбываецца.
Дарога ўецца між палямі. Дружба між наро- са знач.: 1) які мае адносіны да малых паме- -луйся; незак. Лашчыцца, галубіцца, абнімацдамі. 2. з Р. Служыць для паказання станові- раў, велічынь, напр. мікраарганізм, мікраін- ца, праяўляць узаемную любоў.
МІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй; нешча прадмета або праяўлення дзеяння ў пра- фаркт, мікрараён, мікрафільм, мікрачасцінка,
межку, пасярод чаго-н. Спрэчка між сяброў. 0 мікраметэарыт, мікрааўтамабіль, мікравыбух,зак., каго (што). Дараваць каму-н. віну. НельМіж іншым — 1) мімаходам, не звяртаючы мікрапрацэс, мікрарухавік, мікрасістэма, мі- га м. забойцу.
асаблівай увагі; 2) дарэчы, к слову кажучы. кралітражны, мікраЭВМ; 2) які мае адносіны МІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй; неМіж (шміж) шмі (кяжучы) — аб чым-н. да адзінкі, роўнай адной мільённай частцы зак., каго (што). Песціць, галубіць, пялегатакім, чаго не варта гаварыць іншым, аб той адзінкі, што называецца ў другой частцы ваць. М. дзіця.
МІЛАВІДНЫ, -ая, -ае. 3 прыемным на
складання, напр. мікраампер, мікравольт,
якім-н. сакрэце.
выгляд тварам, прывабны. Мілавідная дзяўMDK... прыстаўка. Утварае назоўнікі i мікрарэнтген.
чына. || наз. мілав'іднасць, -і, ж.
МІКРААРГАНІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Няпрыметнікі са значэннем паміж, напр. міжМІЛАГЎЧНЫ, -ая, -ае. Прыемны на слых,
бачны простым вокам пераважна аднаклетачгор'е, міжнароднік, міжгародні, міжкантыненны раслінны або жывёльны арганізм. Ц прым. які прыемна гучыць. Мілагучная мелодыя вальтальны.
са. || наз. мілагучнясць, -і, ж.
МІЖВ£ДАМАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які адбы- мікраарпйозменны, -ая, -ае (спец.).
МШРАБІЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. СпецыМІЛАСЦІВЫ, -ая, -ае. Які праяўляе
ваецца паміж рознымі ведамствамі. Міжведаміласць, прыхільнасць, добразычлівасць.
масная nepanicка. 2. Які аб'ядноўвае дзей- яліст у галіне мікрабіялогіі.
МІЛАСЦША, -ы, ж. Ахвяраванне жаМШРАБІЯЛОПЯ, -і, ж. Раздзел біялогіі,
насць розных ведамстваў. Міжведамасная
які вывучае мікраарганізмы. || прым. мікрабія- браку, беднаму. Прасіць міласціну.
камісія.
МІЛАСЦЬ, -і, ж. 1. Добрыя, велікадушМІЖВОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які не зале- лагічны, -ая, -ае.
МІКРАКЛІМАТ, -у, М -маце, м. 1. Аса- ныя адносіны. Змяніць гнеў на м. 2. Ахвяражыць ад волі, свядомасці. А/. смех. 2, Выпадковы, ненаўмысны. М. сведка. || наз. між- блівасці клімату на невялікім участку зямной ванне, дар. 0 Ваша (твая, яго) міласць
паверхні. 2. перан. Узаемаадносіны, умовы (уст.) — ужываецца як пачцівы зварот ніжэйвольнасць, -і, ж.
працы ў невялікім калектыве, у сям'і. Мара- шага да вышэйшага i пры ўпамінанні трэцяй
МІЖГАРОДНІ, -яя, -яе. Які дзейнічае, льны
м. || прым. мііфаіцііматычіш, -ая, -ае (да асобы, якая вышэй таго, хто гаворыць.
існуе паміж гарадамі. Міжгародняя тзлефон- 1 знач.).
Міласці просім (разм.) — ветлівае запрашэнная сувязь.
MIKPAKÓCM, -у, м. (спец.). Свет вельмі не зрабіць што-н. Па міласці каго (іран.) —
МІЖКАЛГАСНЫ, -ая, -ае. Агульны для малых велічынь.
па чыёй-н. віне, дзякуючы каму-н. Скажы на
некалькіх калгасаў, яхі належыць ім. МіжкалМІКРАЛПТАЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, міласць (разм.) — выказ здзіўлення, непарагасная гідразлектрастанцыя.
-жак, ж. (разм.). Вельмі малы па літражу аў- зумення i пад. з якой-н. прычыны.
МБКНАРОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м Спецы- тамабіль. || прым. мікралітршйічны, -ая, -ае.
МІЛАСЭРНАСЦЬ, -І, Ж. Гатоўнасць да
яліст па пытаннях міжнароднай палітыкі,
МІКРАЛГГРАЖНЫ, -ая, -ае. Вельмі малы дапамогі каму-н., спагада іншым. Праявіць м.
міжнароднага права, міжнароднага станові- па літражу, меншы малалітражнага.
МІЛАСЗРНЫ, -ая, -ае. Які праяўляе мілашча.
МІКРАПОРЫСТЫ, -ая, -ае. Пра вырабы з сэрнасць, з'яўляецца вынікам міласэрнасці.
МЖНАРОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адно- рызіны: з мікраскапічнымі порамі. Мікра- М. ўчынак.
сіны да знешняй палітыкі, да зносін паміж порыстая падэшва.
МІЛАЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. (разм.). Ланародамі i краінамі. М. агляд. 2. Які існуе
МІКРАПРАЦЭСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. скавы зварот да маладой жанчыны або
паміж народамі, распаўсюджваецца на многія Устройства апрацоўкі інфармацыі, якое пра- дзяўчынкі.
народы, інтэрнацыянальны. Міжнародная са- грамна кіруецца i прымяняецца ў мікраЭВМ,
МІЛЕНЬКІ, -ая, -ае. 1. Прыемны на вылідарнасць працоўных.
сістэмах аўтаматычнага кіравання. || прым. гляд, прыгожанькі. Міленькае дзіця. 2. Блізкі
МІЖПЛАНЁТНЫ, -ая, -ае. Які зна- міжралржцзсжрны, -ая, -ае. Выстаўка мікра- сэрцу, дарагі, каханы. М. дружок. 3. міленькі,
ходзіцца, адбываецца паміж планетамі, у працэсарнай тэхнікі.
-ага, мн. -ія, -ix. Ужыв. як ветлівы зварот.
касмічнай прасторы. М. пералёт.
МІКРАСКАПІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Зроблены, Прынясі дроўцаў, м. 0 Як міленьш (разм.) —
МЖРАДЦЗЕ, -я, Н. Прастора, адлегласць даследаваны пры дапамозе мікраскопа. М. выраз ужываецца, каб паказаць, што дзеянне
паміж радамі пасаджаных або пасеяных аналіз. 2. Вельмі малы, які можна ўбачыць адбываецца баз асаблівых цяжкасцей. Будзе
раслін. || прым. міжраджовы, -ая, -ае.
толькі пад мікраскопам. Мікраскапічныя працаваць як м.
МІЖРАЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які існуе, клеткі. 3. перан. Вельмі маленькі, нязначны
МІЛІ... Першая частка складаных слоў са
адбываецца паміж раёнамі. Міжраённая пе- па велічыні, памерах. Мікраскапічная дэталь. знач. адзінкі, роўнай адной тысячнай долі той
раклічка. Міжраённая сувязь. 2. Агульны для || наз. міжрасжаіочшісць, -і, ж. (да 2 i 3 знач.). адзінкі, што названа ў другой частцы скланекалькіх раёнаў. М. піянерскі лагер.
МЖРАСКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Аптычны дання, напр. міліампер, мілівольт, мілімікрон.
МІЖРдБЕРНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца прыбор для разглядвання прадметаў, якія
МІЛІГРАМ, -а, мн. -ы, -грам /' -аў, м. Адна
паміж рэбрамі. Міжрэберная мышца.
нельга ўбачыць простым вокам. Аптычны м. тысячная частка грама. || прым. міліграмовы,
МІЖРЗЧЧА, а, н. Мясцовасць паміж Электронны м. || прым. мікряскопны, -ая, -ае. -ая, -ае.
дзвюма або некалькімі рэкамі, уключаючы М. аб'ектыў.
МІЛІМЁТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Адна тысячводападзелы i прылеглыя схілы далін. || прым.
МШРАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор, ная частка метра. || прым. мілімеіровы, -ая,
міжрэчны, -ая, -ае.
які пераўтварае гукавыя выганні ў элеюры- -ае.
МІЗАНСЦдНА, -ы, мн. -ы, -цэн, ж. Раз- чныя для ўзмацнення г^чання. ЭлектрадыМІЛІМЕТРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і,
мяшчэнне дзеючых асоб i дэкарацый на намічны м. I прым. міжрафонны, -ая, -ае.
-ровак, ж. (разм). Палера для чарцяжоў з
сцэне ў розныя моманты выканання п'ес. ||
МІКРОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i клеткамі, роўнымі аднаму квадратнаму
прым. мізаясцэшчны, -ая, -ае.
мікраарганізм. Хваробатворныя мікробы. \\ міліметру.
МІЗАНТРОП, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). прым. мптобші, -ая, -ае.
МІЛГГАРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
МШРОМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спсц.). -зуй; -заваны; зак. i незак., што. ПадпарадкаЧалавеканенавіснік. || ж. мізантропкя, -і, ДМ
Інструмент для вымярэння вельмі малых лі- ваць (-коўваць) (эканоміку, прамысловасць)
-пцы, мн. -і, -пак.
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MIM, -a, мн. -ы, -аў, м. Акцёр, які іграе
толькі сродкамі мімікі, без слоў.
МІМА, прысл. i прыназ. з Р. Мінаючы
што-н. Ехаць м. Страляць м. цэлі. 0 Прапусціць міма вушэй (разм.) — не звярнуць
мэтам мілітарызму. || наз. мілітаршацьй, -і, увагі на тое, пра што гавораць.
Ж.
МІМАВОЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i
МШТАРЬІЗМ, -у, м. Палітыка ўзмацнен- міжвольны. || наз. мімжволышсць, -і, ж.
ня ваеннай магутнасці, нарошчвання ўзбраМІМАЁЗДАМ, прысл. (разм.). Праездам,
енняў i актывіэацыі ваенных прыгатаванняў. Ц па дарозе. М. пабываць у музеі.
прым. мілггарыстычны, -ая, -ае / мілітірысцкі,
МІМАЛЁТНЫ, -ая, -ае. 1. Які пралятае
-ая, -ас.
або праходзіць міма, не затрымліваючыся. 2.
МІЛІТАРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Беглы, быстры. М. позірк. Мімалётная суТой, хто праводзіш» палітыку мілітарызму. || стрзча. 3. Які хутка знікае, хутка праходзіць,
прым. мілггарысцкі, -ая, -ае.
непрацяглы. Мімалётнае шчасце. || наз. мімаМІЛІЦЫЯ, -і, ж. 1. У краінах СНД адмі- лётнасць, -і, ж.
ністрацыйная ўстанова дяя аховы ірамадскага
МІМАХОДАМ, прысл. 1. Праходзячы, прапарадку, a таксама асабістай бяспекі ірама- язджаючы міма. М. зайсці куды-н. 2. перан.
дзян i ix маёмасці. 2. зб. Работнікі гэтай уста- Між іншым, выпадкова. М. сказаць.
новы. 3. Назва народнага апалчэння ў некаМІМІКА, -і, ДМ -міцы, ж. Рухі мышцаў
торых краінах. || прым. міліцэйскі, -ая, -ае (да
твару, якія выражаюць унутраны стан. Выраз1 i 2 знач.) / міліцыйны, -ая, -ае (да 3 знач.).
МІЛІЦЫЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ра- ная м. | прым. ягімкны, -ая, -ае. Мімічная
ботнік міліцыі (у 1 знач.). || прым. міліцэйсгі, сцэна.
МГМІКРЬІЯ, -і, ж. (спец.). Прыпадабнен-ая, -ае i мшцыянерскі, -ая, -ае. МШцэйскія
не некаторых відаў жывёл i раслін да наваабавязкі. Міліцыянерскі шынель.
МІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лах, ж. кольнага асяроддзя з мэтай самазахавання.
МІМІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Акцёр,
(разм.). Ласкавая назва жанчыны, дзяўчыны.
МЫОРД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Ве- які па-майстэрску, умела валодае мімікай. ||
тліва-пачцівы зварот у англічан да мужчыны ж. МІА^СТКД, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
МЕУЙЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. міміка. 2. Які
з прывілеяваных класаў.
МІЛЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае пры- мае адносіны да ігры мімаў, да пантамімы. М.
хільнасць да сябе; прыемны, абаяльны. Мілая ансамбль (ансамбль мімаў).
MIMÓ3A, -ы, мн. -ы, -моз, ж. 1.
ўсмешка. 2. Блізкі сэрцу, любімы, дараіі.
Душу поўнілі мілыя краявіды. 3. мілы, -ага м. Трапічная расліна, асобныя віды якой згорКаханы. 3 мілым рай i ў будане. 0 За мілую тваюць лісцікі пры дотыку да ix. He мужчына,
a м. (перан.: пра крыўдлівую, сарамлівую
душу (разм.) — з вялікім задавальненнем.
МІЛЬГАЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -гацдць; асобу). 2. Від паўднёвай акацыі з дробнымі
незак. 1. Свяціць няроўным, перарывістым жоўтымі 1кветкамі. || прым. мімозавы, -ая, -ае.
МІНА , -ы, мн. -ы, мін, ж. 1. Снарад з высвятлом; іскрыцца. У далечыні мільгацелі
агеньныкі. 2. З'яўляцца ў полі зроку i знікаць, буховым рэчывам, які закладаецца ў зямлю,
праносіцца перад вачыма. Мільгацяць пера- пад ваду i інш. Падарвацца на міне. 2. Снарад
лескі i нівы спелай збажыны. 3. перан. Хутка мінамёта. 3. Toe, што i тарпеда. || прым.
-ае. Міннае поле.
праносіцца ў памяці. Думкі мільгацелі ў га- м'інны, -ая,
МІНА2, -ы, мн. -ы, мін, ж. Выраз твару,
лаве. || наз. мільгаценне, -я, н.
МІЛЬГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. З'яў- мімічны рух, які выражае што-н. Рабіць вясёляцца, паказвацца на кароткі час i знікаць. лую міну пры дрэннай гульні (за знешняй бесМіж дрэў мільгала постаць. 2. ( 7 / 2 ас. не клапотнасцю старацца схаваць сваё незадаўжыв.). Хутка праносіцца адно за адным. вальненне, свае непрысмнасці).
Мільгалі тэлеграфныя слупы. 3. (7 / 2 ас. не МШАМЁТ, -a, М -мёце, мн. -ы, -аў, м.
ўжыв.). Toe, што i мігаць (у 3 i 4 знач.)- Гармата навеснага агню, якая страляе мінамі.
Мільгаюць агенныкі. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.)у пе- || прым. мшжметны, -ая, -ае.
МШАМЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ваеннаран. Праносіцца ў памяді. Ужо не раз мільгша
думка стаць лясніным. \\ аднакр. мільпшуць, служачы мінамётных часцей i падраздзялен-ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні. || наз. няў.
МШАНОСЕЦ, -носца, мн. -носцы, -носмільпшне. -я, н.
МІЛЬЕН, -а, мн. -ы, -аў, м. Лік i коль- цаў, м. Ваенны карабель з моцным тарпедкасць, роўная тысячы тысяч. Мільёны рублёў ным узбраеннем.
МШАР^Т, -a, М -рэце, мн. -ы, -аў, м.
(мноства). || прым. мільённы, -ая, -ае.
МІЛЬЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Ула- Вежа пры мячэці, з якой заклікаюць мусульдальнік багацця, якое ацэньваецца ў мільёны ман на малітву. || прым. міііжрэтііы, -ая, -ае.
МШАШУКАЛЫІІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ana(якіх-н. грашовых адзінках). Калгас-м. 2. перан. Той, хто выканаў работу, вынікі якой par для пошуку закладзеных мін.
МШДАЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. 1. Ддзін
ацэньваюцца мільёнамі адзінак. Лётчыкімільянеры (якія наляталі звыш мільёна кіламе- арэх міцдаля. 2. Згусткі лімфатычнай тканіны
іраў). | ж. мільяверкж, -і, ДМ -рцы, мн. -і, на сценках глоткі, падобныя па форме на
міндальны арэх.
-рак.
МШДАЛЬ, -я / -ю, м. 1. -я. Паўднёвае
МІЛЬЙРД, -a, М -рдзе, мн. -ы, -аў, м. Лік
i колькасць, роўная тысячы мільёнаў. Мільяр- дрэва з пладамі ў выглядзе арэхаў авальнай
ды зорак (мносгва). || прым. мільярдны, -ая, формы. 2. -ю, зб. Плады гэтага дрэва. || прым.
міццжльш, -ая, -ае. М. арзх.
-ае.
МШДАЛЬНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
МІЛЬЯРД^Р, -а, мн. -ы, -аў, м. Уладальнік багацця, якое ацэньваецца ў мільярды з кім (разм.). 1. Быць празмерна ласкавым,
(якіх-н. грашовых адзінак). || ж. мільярдэрка, сентыментальным. 2. Праяўляць непатрэбную
-і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.).
мяккасць, паблажлівасць да каго-н. Нельга м.
МІЛЭДЗІ, нескл., ж. Ветлівы зварот у ан- з гультаямі. Ц наз. юндальнічанве, -я, н.
глічан да замужняй жанчыны з прывілеяваМШЕРАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Прьфоднае
ных класаў.
неарганічнае хімічнае рэчыва, якое ўваходзіць
МІЛЯ, -і, мн. -і, міль, ж. Дарожная мера састаўной часткай зямной кары i служыць
даўжыні, неаднолькавая ў розных краінах. Ге- прадметам карысных выкалняў. \ прым.
аграфічная м. Марская м.
мінеральвы, -ая, -ае. Мінеральныя воды (нату-
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ральныя воды, што змяшчаюць у сабе мінералы).
МІНЕРАЛОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
у галіне мінералогіі.
МІНЕРАЛОПЯ, і, ж. Навука аб мінералах. || прым. мшералагічны, -ая, -ае.
МІНЕРАЛКА, -І, ДМ -ЛЦЫ, МН. -І, -лак, ж.
(разм.). Сталовая мінеральная вада.
МІНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст па
міннай справе. || прым. мінёрскі, -ая, -ае.
МІНІ. 1. нескл., н. Спадніца, сукенка, паліто мінімальнай даўжыні. Мода на м. прайшла. Насіць м. 2. нязм. Максімальна кароткі
(пра спадніцу, сукенку, паліто) ці вельмі маленькі. Паліто м. М.-аўтамабіяь. М.-радыёпрыёмнік. М.-камп'ютэр. М.-ЭВМ. М.-футбол
(фуібол з малой колькасцю ўдзельнікаў на
невялікіх пляцоўках).
МІНІМАЛЬНЫ, -ая, -ае. Самы малы,
найменшы ў шэрату іншых; проціл. максімальны. || наз. мшімальнасць, -і, ж.
MlHEVfYM, -у, м. 1. Найменшая колькасць, найменшая велічыня ў шэрагу дадзеных; проціл. максімум. Скараціць выдаткі да
мінімуму. 2. Сукупнасць ведаў навучальных
прадметаў, абавязковых для спецыяліста, a
таксама экзамены па гэтых прадметах. Кандыдацкі м. М. na агратэхніцы. 3. у знан. прысл.
Сама менш (пры словах, якія абазначаюць
колькасць). Каштуе м. пяць мільёнаў рублёў. 4.
у знач. нязм. прым. (ужыв. пасля азначаемага
слова). Toe, што i мінімальны. Праграма-м. O
Пражытачны мінімум — найменшая колькасць сродкаў, якая неабходна для існавання.
МІНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. i незак., што. Залажыць
(закладваць) міны для ўзрыву чаго-н. || зак.
таксама замішр&ваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны. | наз. мінір&ванве, -я, н.
МІНІСТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Член урада,
які стаіць на чале міністэрства (у 1 знач.). М.
замежных спраў. || прым. міігісіэрскі, -ая, -ае.
МІНІСТ^РСТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1.
Цэнтральная ўрадавая ўстанова, якая ведае
асобнай галіной кіравання. М. культуры. 2.
зб. У сістэме парламентарызму: састаў
міністраў дадзенага ўрада. Крызіс міністэрства. || прым. мішстэрскі, -ая, -ае.
МІНІЯЦІОРА, -ы, мн. -ы, -цюр, ж. 1. Невялікі малюнак у фарбах у старадаўнім рукапісе, кнізе. 2. Невялікая карціна вельмі тонкай работы. 3. Мастацкі твор малой формы
(напр. невялікая драматычная сцэна i інш.).
Тэатр мініяцюр. 0 У мініяцюры — у зменшаным памеры. || прым. мініяцюрны, -ая, -ае.
МШІЯІЦОРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. мініяцюра.
2. перан. Маленькі i прыгожы. Мініяцюрная
шкатулка. || наз. мініяцюрнасць, -і, ж. (да 2
знач.).
МІНІЯЦЮРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў,
м. 1. Мастак, які малюе мініяцюры. 2. Аўтар
мініяцюр (у 3 знач.). || ж. мШяцюрыстші, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так.
МІНОГА, -і, ДМ -нозе, мн. -і, -ног, ж.
Водная пазваночная жывёліна са змеепадобным целам. Марская м. || прым. міногжвы, -ая,
-ае. Сямейства міногавых (наз.).
MLHÓP, -у, м. 1. Музычны лад, акорд
якога грунтуецца на малой тэрцыі (спец.). 2.
перан. Сумны прыгнечаны настрой (разм.).
Быць у міноры. || прым. міворны, -ая, -ае. М.
настрой.
МШУЛАГОДНІ, -яя, -яе. Які мае адносіны да мінулага года, зроблены, праведзены
ў мінулым годзе. М. фестываль.
МІНЎЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ўжо прайшоў,
мінуў. Мінулыя гады. 2. мшулже, -лага, н. Toe,
што прайшло, адьшіло; былое. Успомніць
мінулае.
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МІНУС, -a, мн. -ы, -аў, м. 1. Гарызанталь- становяцца бачнымі адлюстраванні розных
ная рыска (-) для абазначэння аднімання або наземных прадметаў. М. у пустыні. 2. перан.
адмоўнай велічыні ў матэматыцы. 2. нескл. Toe, што не адпавядае рэчаіснасці, што не
Паміж дзвюма лічбамі абазначае, што другая можа здзейсніцца. || прым. міріжны, -ая, -ае.
МІРАЛЮБЙВЫ, -ая, -ае. Які любіць мір,
лічба аднімаецца ад першай. Пяць м. тры. 3.
Пры ўказанні на тэмпературу паветра абазна- згоду, заснаваны на імкненні захаваць мір;
чае: ніжэй нуля. Сення м. пяць. 4. перан. Не- дружалюбны. Міралюбівая палітыка. М. чаладахоп, адмоўны бок (разм.). Праект мае век. || наз. міралюбівжсць, -і, ж.
шмат мінусаў. || прым. шнусжвы, -ая, -ае (да 3 МІРАЛІОБНЫ, -ая, -ае. Toe, што i міраi 4 знач.). Шнусавая тэмпература.
любівы. || наз. міралюбнасць, -і, ж.
МІНУСКУЛЫ, -аў, адз. -кул, -а, м.
МІРАПАМАЗАННЕ, -я, н. Хрысціянскі
(спец.). Дробныя літары ў почырках стара- царкоўны абрад, які заключаецца ў крыжапажытнай пісьменнасці. || прым. мшускулыш, добным памазанні мірам (пасля хрышчэння
-ая, -ае. Мінускульнае пісьмо.
дзіцяці, пры каранацыі цароў i гд.).
МІНЎТА, -ы, ДМ -нуце, мн. -ы, -нут, ж. 1.
МІРАТВОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м.
Адзінка вымярэння часу, роўная Убо гадзіны i (уст.). Той, хто садзейнічае ўстанаўленню
складаецца з 60 секунд. Без дваццаці мінут міру, спыненню войн, ліквідацыі варожасці. ||
чатыры. 2. Кароткі прамежак часу, імгненне. прым. міратворчы, -ая, -ае.
Мінуты радасці. 3. Ацзінка вымярэння вугла i MtPPA, -ы, ж. Духмяная смала, якая знадугі, роўная /бо ірадуса (спец.). || памянш. ходзіцца ў кары некаторых трапічных дрэў,
мшугка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так (да 1 i 2 выкарыстоўваецца ў медыцыне i парфумерыі.
знач.). Пачакайце мінутку. 0 Мінута ў мшу- || прым. трравы, -ая, -ае.
ту — дакладна. У адну мінуту — вельмі хутМІРТ, -a, М шрце, м. Паўднёвая вечназяка. Нжаднумінуту (разм.) — ненадоўга. Мі- лёная куставая або дрэвавая расліна з пахунуга мжўчання — знак выказвання жалю з чымі белымі кветкамі. || прым. шртавы, -ая,
прьгаыны чыёй-н. смерці. || прым. мінутны, -ае. М. вянок. Сямейства міртавых (наз.).
-ая, -ае. Мінутная стрэлка.
МІРЬІЦДА, міруся, м'ірышся, мірыцца; неМІНЎЎШЧЫНА, -ы, м. Toe, што было
зак. 1. з кімі без дап. Спыняць сварку, варораней, што даўно прайшло. Сівая м.
жыя адносіны, пачынаць жыць у згодзе. 2. з
МІНЎЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца; зак. чым. Цярпіма адносіцца да чаго-н. М. са сваім
1. Прайсці, скончьпша. Мінулася napa даж- становішчам. || зак. памірыццж» -міруся, -м'іджоў. 2. Застацца ззаду, скончыіша. Шнулася рышся, -м'ірыцца (да 1 знач.) / прымірыцца,
невялічкая вёсачка. 0 Мінулжся жжту міслешца -міруся, -шрышся, -м'ірыцца. || наз. пры(разм. жарт.) — не ўвесь жа час у дастатку мірэнне, -я, н.
жыць.
МІРЬІЦЬ, міру, мірыш, мірыць; незак.,
МІНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ні; зак. 1. каго-што. Прайсці, прае- каго-што. Наладжвадь мірныя адносіны
хаць каля каго-, чаго-н., пакінуўшы яго ззаду паміж кім-, чым-н. М. суседзяу. М. варожыя
або збоку. М. азярко. 2. пераважна з адмоўем, бакі. || зак. шшірыць» -міру, -мірыш, -мірыць
наго. Пазбегнуць чаго-н. He м. бяды (безас). / прымірыць* -міру, -м'ірыш, -мірыць; -м'іраны; наз. прымірэнве, -я, ж.
Горш калі баішся: i ліха не мінеш i надрыжышМІРЫЙДЫ, -аў (кніжн.). Незлічона
ся. 3. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Скончыцца, прайсці
(пра час, пару, падзеі i пад.). Вось i лета вялікая колькасць. М. зорак.
МІС, нескл., ж. Ветлівы зварот да незамумінула. 4. (1 i 2 ас. не ўжыв.), каму. Споўжняй жанчыны ў Англіі, Амерыцы (ставіцца
ніцца (пра ўзрост). Яму мінула сем гадоў.
ІУПНЎЧЫ, -ая, -ае. Такі, які хутка пра- звычайна перад прозвішчам або імем).
МІСА, -ы, мн. -ы, міс, ж. Пасудзіна для
ходзіць, мінае, недаўгавечны. Шчаслівы час —
ежы, вялікая міска. На абед паставілі місу
м.
МІР1, -у, м. 1. Адсутнасць варожасці, вай- клёцак.
МІСІС, нескл.у ж. Ветлівы зварот да замуны; згода. Барацьба народаў за м. Жыць у
міры. Усям'ім. 2. Пагадненне ваюючых бакоў жняй жанчыны ў Англіі, Амерыцы (ставіцца
аб канчатковым спыненні ваенных дзеянняў. звычайна перад прозвішчам, імем).
МІСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. 1. Адказная
Падпісаць м. || прым. юрны, -ая, -ае.
МІР2, -у, м. (уст.). Сельская грамада. роля, высокае прызначэнне каго-н. (кніжн).
Мірам будавалі пагарэльцу хату. 0 Што міру, Вялікая м. вучонага. 2. Пастаяннае дышіатое i бжбінаму сыну (разм.) — што ўсім, тое i матычнае прадстаўніігтва на чале з пасланнікам. 3. Дыпламатычная дзлегацыя
каму-н.
MtPA, -a, н. Пахучы алей, які ўжыв. у спецыяльнага прызначэння. М. дружбы (пехрысціянскіх царкоўных абрадах. 0 Адным ран.)- М. добрай волі (перан.). 4. Місіянерская
мірам мазаны (разм. неадабр.) — пра людзей арганізацыя. Папская м.
МІСІЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Духоўная
з аднолькавымі недахопамі.
МІРАБЁЛЬ, -я i -ю, м. 1. -я. Пладовае асоба, якая пасылаецца царквой для прападрэва, падобнае на сліву. 2. -ю, зб. Дробныя ганды свайго веравызнання сярод нехрысціжоўгыя плады гэтага дрэва. || прым. янскага насельнііггва. || ж. місіянерійі, -і, ДМ
-рцы, мн. -і, -рак. || прым. місіянерскі, -ая, -ае.
міржбелевы, -ая, -ае / мірабельны, -ая, -ае.
МІСІЯНЁРСТВА, -а, н. Дзейнасць місіяМІРАВАЯ, -ой. Мірнае вырашэнне спрэчкі
нера.
без суда. Пайсці на міраеую.
1
МІСКА, -і, ДМ місцы, мн. -і, -сак, ж. ШыМІРАВЬІ , -ая, -ое. Звязаны з устанаўленнем мірных адносін паміж спрэчнымі бакамі. рокая i глыбокая, круглай формы пасудзіна
М. суд (дарэвалюцыйны суд, дзе разбіралі для яды. || памянш. місачкя, -і, ДМ -чцы, мн.
дробныя ірамадзянскія i крымінальныя -і, -чак, ж.
справы).
МІСТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
MIPABbt2, -ая, -ое (разм.). Вельмі добры, схільны да містыкі, прыхільнік рэлігійна-місцудоўны. М. фільм.
тычнага светаразумення.
МІРАЁД, -a, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. (паМІСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Вера ў
гард.). У дарэвалюцыйнай вёсцы: той? хто існаванне надпрыродных, таямнічых сіл i
жыў з чужой працы, кулак. || прым. міраедскі, магчымасць зносін з імі чалавека. 2. Нешта
-ая, -ае.
загадкавае, чаго нельга растлумачыць (разм.).
МІРАЖ, -у, мн. -ы, -оў, м. 1. Аптычная Усе падзеі апошніх дзен — нейкая м. \\ прым.
з'ява ў атмасферы, пры якой на гарызонце містычны, -ая, -ае.

МІН—МІФ
МІСТЫФІЕАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
-куй; -каваны; зак. i незак., каго (што)
(кніжн.). Наўмысна ўвесці (уводзіць) каго-н.
у зман.
МІСТЫФІКАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн). Той, хто займаецца містыфікацыямі.
II прым. містыфікатарскі, -я, -ае.
МІСГЫФІКАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн).
Наўмыснае ўвядзенне каго-н. у зман. Ахвяра
містыфікацыі.
МІСТЫЦЬІЗМ, -у, м. Схільнасць да
містыкі (у 1 знач.), форма рэлігійна-ідэалістычнага светапогляду, заснаванага на містыцы. || прым. містьпны, -ая, -ае.
МІСТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ветлівы зварот
да мужчыны ў Англіі, Амерыцы (ужыв. звычайна перад імем, прозвішчам).
МІСТЗРЫЯ, -І, Ж. Сярэдневяковая драма
на біблейскія тэмы.
МГГКАЛЬ, -ю, м. Гатунак баваўнянай тканіны палатнянага перапляцення, неапрацаваны паркаль. || прым. міткалёвы, -ая, -ае /
міткжльны, -ая, -ае.
МІТРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Галаўны ўбор
прадстаўнікоў вышэйшага духавенства i некаторых заслужаных святароў, які надзяваецца
ў часе набажэнства.
МГГРАПАЛІТ, -a, М -л'іце, мн. -ы, -аў, м.
Вышэйшае ганаровае званне праваслаўных
епіскапаў, a таксама епіскап, якому нададзена
гэтае званне. || прым. мгграшшцкі, -ая, -ае.
МГГРАПОЛЮ, -і, мн. -і, -лій, ж. Царкоўна-адміністрацыйная акруга, якая знаходзіцца
пад кіраваннем мітрапаліта.
МПР^НГА, -і, ДМ -рэнзе, ж. (разм.).
Трывога, неспакой, непрыемнае здарэнне.
Tym пачалася нейкая м.
МПУЛЬГА, -'i, ДМ -льзе, Т -ой (-ою), ж.
(разм.). Мітусня, мільгаценне чаго-н. Падала
снегавая м.
МГГУСІЦЦА, -тушуся, -тусішся, -тус'іцца;
-тусімся, -тусіцеся, -тусяцца; незак. 1. Хутка i
без перапынку перамяшчацца ў розных напрамках. Штусяцца людзі на вакзале. Думкі
мітусяцца (разм.)- 2. Увіхацца, мітусліва
рабіць што-н. М. каля печы. 3. Мільгацець перад вачамі. Літары мітусяцца.
МПУСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі рухавы,
непаседлівы. Штуслівыя пчолы. 2. Паспешлівы, хаатычны. Пачаўся м. рух пасажыраў. 3.
Неспакойны. М. горад. || наз. мітуслівасць, -і,
ж.
МГГУСНЙ, -'i, ж. 1. Хуткі i бесперапынны
pyx у розных напрамках. 2. Паспешнае хаатычнае перамяшчэнне з месца на месца. 3.
Бязладнае мільганне перад вачыма.
МІТЫНГ, -у, мн. -і, -аў, м. Масавы сход
для абмеркавання якіх-н. палітычных або
іншых надзённых пытанняў. М. пратэсту. ||
прым. мгтынговы, -ая, -ае.
МГГЫНГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй;
незак. (разм.)- 1. Удзельнічаць у мітынгу,
абмяркоўваць што-н. на мітынгу. 2. перан.
Весці пустыя размовы, што не дапамагаюць
справе.
МІТЭЛЬШПІЛЬ, -ю, мн. -і, -яў, м. Сярэдняя стадыя шахматнай партыі паміж дэбютам i эндшпілем.
МІФ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Старажытнае
народнае паданне аб легендарных героях, багах, аб паходжанні свету i розных з'яў прыроды. Міфы старажытнай Грэцыі. 2. перан.
Нешта фантастычнае, неверагоднае, выдумка.
М. аб непераможнасці фашысцкай ваеннай машыны. || прым. міф'ічны, -ая, -ае.
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МІФ—MHO
МІФАЛОПЯ, -i, ж. 1. Сукупнасць міфаў
(у 1 знач.) якога-н. народа. Славянская м. 2.
Навука, што вывучае міфы (у 1 знач). || прым.
мфалагічны, -ая, -ае.
МІФОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
па міфалогіі (у 2 знач.).
МІЧМАН, -a, мн. -ы, -аў, м. 1. У некаторых родах войск СНД: воінскае званне асоб,
якія добраахвотна праходзяць службу звыш
устаноўленага тэрміну, a таксама асоба, якая
носіць такое званне. 2. Першы афіцэрскі чын
у старым рускім флоце. || прым. мічммскі,
-ая, -ае.
МІЧМАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Род форменнай фуражкі з казырком, што носяць асобы малодшага i старшага камацднага
саставу флоту, a таксама цывільная фуражка
падобнай формы.
МІШКА, -і, мн. -і, -аў, м. (разм. ласк.).
Toe, што i мядзведзь (у 1 знач.). М. касалапы.
Паюшавы м. (цацка).
МІШУРА, -Ы, Ж. 1. Медныя пасярэбраныя або пазалочаныя ніткі, з якіх вырабляюць парчовыя тканіны, галуны, ёлачныя
ўпрыгожанні i пад. 2. перан. Знешняя, падманная бліскучасць. || прым. мішурны, -ая, -ае.
|| наз. мішурнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
МІПІЗШЬ, -i, мн. -i, -ей, ж. 1. Прадмет,
які служыць цзллю пры вучэбнай або
трэніровачнай стральбе. 2. перан. Той, хто
(або тое, што) з'яўляецца прадметам для
кпінаў. Ужо так павялося, што ён служыць
мішэнню для кпінаў. || прым. мішэнны, -ая, -ае
(да 1 знач.; спец.).
МІЙЗМЫ, -аў, адз. міязма, -ы, ж.
(кніжн.). Атрутныя выпарэнні, якія ўтвараюцца пры гніенні. || прым. міязматычны, -ая,
-ае.
МІЯКАРД, -a, М -дзе, м. (спец.). Мышачная сценка сэрца. Інфаркт міякарда.
МЛАДА... Першая частка складаных слоў
са знач. новы, напр. младагегельянцы, младапісьменны (пра мову: які атрымаў пісьменнасць у нядаўні час).
МЛЕКАКОРМЯЧАЕ, -ага, мн. -ыя, -ых, н.
Вышэйшая пазваночная жывёліна, якая
корміць дзяцей сваім малаком. Кяас млекакормячых.
МЛЕЦЬ, млею, млееш, млес; незак. 1.
Траціць прытомнасць ад хвалявання, перажывання. М. на пахаванні. 2. Слабнуць, дранцвець, нямець (пра часткі цела). Рукі млеюць.
3. Знаходзіцца ў станс знямогі, млосці. Хлопчык млее, спаць хоча. \\ зак. самлець, -сю,
-сеш, -ее i замлець, 1 i 2 ас, не ўжыв., -ее (да
2 значЛ. I наз. мленне, -я, н.
МЛЕЧНЫ, -ая, -ае (спец.). 3 выгляду падобны на малако. М. туман. O Млеяны
Шлях — скопішча зорак, якое светлавой паласой перасякае небасхіл.
MJIÓCHA, безас. у знач. вык. Нядобра, моташна. Яму стала м.
МЛОСЦЬ, -і, ж. Непрыемнае самаадчуванне, якое наступае звычайна перад стратай
прытомнасці, рвотай. || прым. млосны, -ая,
-ае.
МЛЫН, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Прадпрыемства, будынак з устаноўленымі ў ім прыстасаваннямі для размолу зерня. Вадзяны м. Паравы м. 2. Машына для здраблення розных
матэрыялаў, якая выкарыстоўваецца ў горнай, хімічнай i інш. галінах прамысловасці. 0
Ліць ваду на млын каго, чый (неадабр.) —
ускосным чынам дапамагаць сваімі выказваннямі, справамі процілегламу боку. || прым.
млынавы, -ая, -ое.

МЛЫНАР, -а, мн. -ы, -6ў, м. Уладальнік
млына або работнік у млыне. \\прым. млынарсжі, -ая, -ае.
МЛЫНАРЬІХА, -i, ДМ -рысе, мн. -і, -рых,
ж. Жонка млынара.
МЛЫНЗАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Скарачэнне: завод-млын (мукамольны).
МЛЙВЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены бадзёрасці, энергіі, вялы. Млявыя рухі. 2. Які
выклікае млявасць. М. пах чаромхі. || наз.
млявасць, -і, ж.
МНАГА... Першая частка складаных слоў у
знач. многа; ужыв. тады, калі націск падае на
першы склад другога слова, напр. мнагалюдны, мнагаструнны, мнагабор'е.
МНАГАБОЖЖА, -а, н. Рэлігійная сістэма,
якая прызнае існаванне многіх багоў,
політэізм.
МНАГАБОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м.
Спартсмен, які ўдзельнічае ў мнагабор'і. || ж.
мнагаборкя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -pax.
МНАГАБОР'Е, -я, н. Спартыўнае спаборніцтва, якое ўключае комплекс практыкаванняў, a таксама спаборніцгва па некалькіх
відах спорту.
МНАГАВАТА, прысл. (разм.). Некалькі
больш, чым патрэбна. Уягом. даручэнняў.
МНАГАВОДЦЗЕ, -я, н. Празмерная колькасць вады, a таксама перыяд, калі ў рэках,
вадаёмах бывае вады больш, чым звычайна.
МНАГАВОДНЫ, -ая, -ае. 1. Паўнаводны
(пра рэкі, вадаёмы). Мнагаводныя рэкі Сібіры.
2. Багаты вадой; які добра арашаецца. М.
край. || наз. мшгамдшсць, -і, ж.
МНАГАГРАННІК, -а, мн. -і, -аў, м Мнагаграннае геаметрычнае цела.
МНАГАТРАННЫ, -ая, -ае. 1. Які мае некалькі граней. М. камень. 2. перан. Рознабаковы, усебаковы. М. талент. || наз. мнжгаграншісць, -і, ж. (да 2 знач.)
МНАГАДЗЁТНЫ, -ая, -ае. Які мае многа
дзяцей. Мнагадзетная маці. || наз. мшгадзегнасць, -і, ж.
МНАГАДЗЁННЫ, -ая, -ае. Які працягваецца многа дзён. М. паход.
МНАГАЖОНСТВА, -а, н. Знаходжанне
мужчыны ў афіцыйным шлюбе адначасова з
некалькімі жанчынамі; палігамія.
МНАГАЖдНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
Мужчына, які адначасова знаходзіцца ў
шлюбе з некалькімі жанчынамі.
МНАГАЗНАЧНЫ1, -ая, -ае. Які складаецца з многіх лічбавых знакаў. М. лік. || наз.
мнагазначнасць, -і, ж.
МНАГАЗНАЧНЫ2, -ая, -ае. Які мае некалькі значэнняў. Мнагазначнае слова. || наз.
мшгазшчшісць, -і, ж.
МНАГАЛЁТНІ, -яя, -яе (спец.). Які жьгае
шмат гадоў. Мнагалетнія травы.
МНАГАЛЁЦЦЕ, -я, н. (уст.). Абвяшчэнне
слоў "многая лета", у час царкоўнага набажэнства як пажаданне доўгага жыцця.
МНАГАЛІОДНЫ, -ая, -ае. 3 вялікай колькасцю людзей. М. асод. | наз. мнагалюднасць,
-і, ж.
МНАГАМЁСНЫ, -ая, -ае. 3 вялікай колькасцю месц для пасажыраў, гледачоў i пад. М.
самалёт. Мнагамесная зала.
МНАГАМЎЖЖА, -а, н. Знаходжанне жанчыны ў шлюбе адначасова з некалькімі мужчынамі; паліандрыя.
МНАГАНОЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і,
-жак, ж. 1. Наземная жывёліна класа членістаногіх з целам, падобным на чарвяка i
вялікай колькасцю ножак. 2. Мнагалетняя
травяністая папаратнікавая расліна сямейства
мнаганожкавых.
МНАГАПОЛЛЕ, -я, н. Сістэма земляробства, пры якой мнагакратна чаргуюцца па-

севы разнастайных культур. || прым. мніпйюлыш, -ая, -ае.
МНАГАСІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае вялікую
магутнасць (пра маторы, машыны, механізмы). М. матор.
МНАГАСЛОЎЕ, -я, н. Збыткоўнасць слоў,
няўменне коратка выказваць думкі. Нуднае м.
МНАГАСЛОЎНЫ, -ая, -ае. Якому ўласціва
збыткоўнасць слоў як загана. Мнагаслоўное
апавяданне. \\ наз. мнагаслоўшсць, -і, ж.
МНАГАТОМНЫ, -ая, -ае. Які складаецца
з некалькіх, з многіх тамоў. М. раман.
МНАГАЧЛЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Алгебраічны выраз, які ўяўляе сабой суму або разнасць некалькіх адначленаў. || прым. мнжгачленны, -ая, -ае.
МНАГАЧЛЁННЫ, -ая, -ае. 1. гл. мнагачлен. 2. Які сладаецца з мноііх членаў. М. выраз. || наз. мнапічленшісць, -і, ж.
МНАГАШЛІОБНАСЦЬ, -і, ж. Форма
афіцыйнага шлюбу, пры якой мужчына можа
мець некалькі жонак, a жанчына — некалькі
мужоў, палігамія. || прым. мналйплюбны, -ая,
-ае.
MHEMÓHIKA, -і, ДМ -ніцы, ж. (спец.).
Сукупнасць правіл i прыёмаў, якія аблягчаюць запамінанне патрэбных звестак i фактаў.
|| прым. мнемашчяы, -ая, -ае.
МНІЦЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Які ўсюды бачыць
для сябе небяспеку, непрыемнасць; недаверлівы. || наз. мшцельшсць, -і, ж.
МНОГА, больш, прысл. 1. Вялікая колькасць, дастатковая колькасць каго-, чаго-н.
М. год прайшло. М. ведае. 2. у знач. вык.
Больш чым патрэбна. Гэтага мне м. 3. (пры
выш. ступ. i з прыназ «на»). Значна, у значнай ступені. М. больш. На многа раней. 0 Hi
многа ні малл (разм.) — якраз столькі, колькі
трэба.
МНОГА... Першая частка складаных слоў
у знач. многа, з вялікай колькасцю; ужыв.
тады, калі націск падае не на першы склад
другога слова, напр. многавякоеы, многазямельны, многамільённы.
МНОГААБЯЦАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які падае
вялікія надзеі або ў якім заключаецца намёк
на што-н.; абяцанне чаго-н. М. вучань.
МНОГАВУГОЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
У матэматыцы: геамеірычная фігура на плоскасці, абмежаваная замкнутай ломанай
лініяй. 2. Геаметрычная фігура, якая мае
больш за чатыры вуглы.
МНОГАВУГОЛЬНЫ, -ая, -ае. 3 многімі
вугламі.
МНОГАВЯКОВЫ, -ая, -ае. Які існуе на
працягу многіх вякоў. М. дуб.
МНОГАГАЛОССЕ, -я, н. 1. Адначасовае
гарманічнае гучанне некалькіх, многіх галасоў. 2. Несуладны шум, які ўтвараецца мноствам галасоў.
МНОГАГАЛОСЫ, -ая, -ае. 1. Які
адносіцца да многагалосся (у 1 знач.). М. песенны лад. 2. Які складаецца з многіх галасоў,
якія бязладна гучаць. М. шум натоўпу.
МНОГАМЕТРОВЫ, -ая, -ае. Працягласцю
на многа метраў. Многаметровая шырыня ракі.
МНОГАМІЛЬЁННЫ, -ая, -ае. Колькасцю,
коштам у многа мільёнаў. М. даход.
МНОГАНАЦЫЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які
складаецца з многіх нацый, народнасцей.
Многанацыянальная дзяржава.
МНОГАСЕРЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які сладаецца з некалькіх або многіх серый. М. фільм.
МНОГАСТАНОЧНЫ, -ая, -ае. Звязаны з
адначасовай работай на некалькіх станках.
МНОГАСТУПЁННЫ, -ая, -ае. Які праходзіць рад ступеней або адбываецца па ступенях, перыядах. Многаступенныя выбары. ||
наз. многаступеішжсць, -і, ж.
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МНОГАСТУПЁНЬЧАТЫ, -ая, -ае. Які
МОВАЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы, -наўскладаецца з некалькіх частак, ступеней. цаў, м. Спецыяліст у галіне мовазнаўства. ||
Многаступеньнатая ракета. || наз. многа- прым. мовазшўчы, -ая, -ае.
ступеньчатасць, -і, ж.
МОВАЗНАУСГВА, -а, //. Навука аб мове (у
МНОГАСЯМЁЙНЫ, -ая, -ае. Які мае
1 i 2 знач.). || прым. мовазшўчы, -ая, -ае.
вялікую сям'ю, мнагадзетны. || наз. многаМОВАТВОРЧАСЦЬ, -і, ж. (кніжн). Ствасямейнасць, -і, ж.
рэнне слоў i выразаў людзьмі, якія гаворыць
МНОГАЎЛАДДЗЕ, -я, н. Адначасовас на дадзенай мове. Народная м. || прым. моваіснаванне некалькіх кіраўнічых асоб, улад без творяы, -ая, -ае.
дакладнага размежавання абавязкаў; адсутМОПЛЮ, -лак / -аў. 1. Месца, дзе хаванасць адзінага кіраўніцтва.
юць памёршых. Навокал царквы — м. 2. пеМНОЖАННЕ, -я, н. Адно з чатырох ары- ран. Месца, куды звозяць старую, пабітую
фметычных дзеянняў, у выніку якога адзін тэхніку. М. варожай тэхнікі. || прым. молік павялічваецца ў столькі разоў, колькі адзі- гілжавы, -ая, -ае.
нак у другім ліку. Табліца множання.
МОПЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Toe, што
МНОЖНАЛІКАВЫ,
-ая,
-ае: мно- i могілкі. 2. Старажытныя могілкі. 3. Месца
жналікявы назоўнік — назоўнік, які ўжыв. захавання радыеактыўных адходаў (спец.). ||
толькі ў форме множнага ліку, напр. вароты, прым. могілыгікавы, -ая, -ае.
МОДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, мод, ж. 1. Сусані, шахматы.
МНОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Другі з двух купнасць прывычак i густаў, якія пануюць у
пэўным грамадскім асяроддзі ў пэўны час.
перамнажальных лікаў або велічынь.
МНОЖНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з Апошняя м. Выйсці з моды. 2. мн. Навейшыя
мноства чаго-н., праяўляецца ў мностве фасоны ўбораў. Часопіс' мод. 3. Звычай,
форм, відаў. O Множны лік — граматычны прывычка (разм.). Узяў моду крычаць. 0 Быць
разрад, які паказвае, што гаворка ідзе пра у модзе — модны (у 1 i 2 знач.). II прым.
многія прадметы, асобы. || наз. множнасць, -і, модны, -ая, -ае (да 2 знач.).
МОДНК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Той,
ж.
МНОЖЫЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які пры- хто ва ўсім прьпрымліваецца моды; франт. ||
значаны для размнажэння чаго-н. (рукапісаў, ж. модяіці, -ы, мн. -ы, -ніц.
МОДНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
чарцяжоў). М. апарат.
МНОЖЫМАЕ, -ага, н. Першы з двух пе- (разм.). Прытрымлівацца моды, франціць.
МОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які адлавядае апошрамнажальных лікаў або велічынь.
МНОЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -жыцца; няй модзе. Моднае паліто. 2. Які карыстаецца
незак. 1. Колькасна павялічвацца; расці. Да- папулярнасцю, агульным прызнаннем у гэты
бро расло i множшася. 2. Размнажацца (уст.). перыяд. Модныя песні. 3. Які адносіцца да
Tym жывуць i множацца розныя жучкі i ку- шыцця па модзе. М. журнал.
МОДУЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (спец.). У дазуркі. 3. Падвяргацца множанню. Пяць
множыцца на тры. || зак. памножыцда, -ыцца кладных навуках: назва некаторых каэфіцыентаў, мерка якіх-н. велічынь. || прым. модуль(да 1 i 3 знач.).
МНОЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; ны, -ая, -ае.
МОЖНА, у знач. вык. 1. з інф. Ёсць магчынезак. 1. што. Памнажаць адзін лік на другі.
М. пяць на два. 2. каго-што. Павялічваць у масць. Гэта м. зрабіць за два дні. 2. Дазваляколькасці. М. багацце краіны. М. рады ба- ецца. Да вас м. ? — Заходзьце. 0 Можна скарацьбітоў за мір. || зак. памножыць, -жу, заць, у знач. пабочн. (разм.) — выкарыстоўва-жыш, -жыць; -жаны. || наз. множанне, -я, н. ецца пры якім-н. вызначэнні, абагульненні.
Уся праца, м. сказаць, прапала дарэмна.
(да 1 знач.) / памнажэнне, -я, н.
МОЗГ, -а, мн. мазгі, -оў, м. 1. Цэнтральны
MHÓCTBA, -а, н. 1. Вельмі вялікая колькасць каго-, чаго-н. М. людзей. М. дрэў. 2. У аддзел нервовай сістэмы чалавека i жывёл —
матэматыцы: сукупнасць элементаў, аб'ядна- нервовая тканка, якая запаўняе чэрап i канал
ных паводле якой-н. адзнакі. Тэорыя мно- пазваночніка. Галаўны м. Спінны м. Работа
мозга. 2. Мяккая тканка, якая запаўняе постваў.
MÓBA, -ы, мн. -ы, моў, ж. 1. Сродак чала- ласці касцей у чалавека i пазваночных жывёл.
Касцявы м. 3. перан. Розум, разумовыя здольвечых зносін i выказвання думкі з уласцівымі
яму фанетыка-граматычным ладам i лексіч- насці. Паварушы мазгамі (падумай, як мае
ным фондам. Беларуская м. Класінныя мовы. быць). 4. мн. Ежа, прыгатаваная з мазгоў
2. Сукупнасць унармаваных сродкаў выра- свойскіх жывёл. Цялячыя мазгі. 0 Варушыць
жэння славеснай творчасці, уласцівых індыві- мазгшмі (разм.) — думаць, разважаць. Сушыць
дуальнай манеры пісьменніка; стыль. М. Янкі мжзгі (разм.) — заўзята займацца разумовай
Купалы. Літаратурная м. 3. Здольнасць гава- працай на шкоду здароўю. У мазгах закрурыць. У хворага адняло мову. 4. Сістэма зна- ціла, безас. — тлум у галаву прыйшоў. Уцечка
каў, гукаў, сігналаў, якія перадаюць інфарма- мазгоў — эміграцыя людзей разумовай
цыю. М. лічбаў. М. формул. 5. Асаблівасць працы. || прым. мазгавы, -ая, -ое (да 1 i 3
маўлення, манера гаварыць. Дзіцячая м. 6. знач.)МОЙ, майго, м.; ж. мая, маёй; н. маё,
адз., перан., чаго. Toe, што тлумачыць сабой
што-н., паясняе. М. фактаў. O Анжлггычныя майго, мн. мае, ма'іх, займ. прынал. Які налемовы — мовы, у якіх граматычныя адносіны жыць мне, адносіцца да мяне. Мая кватэра.
Зараз павінны мае (наз.; мае родныя, блізкія)
выражаюцца службовымі словамі, парадкам
слоў, інтанацыяй i інш. Жывая мова — мова, вярнуцца. 0 На маё (яго) выйшла (разм.) —
на якой гаворыць дадзены народ у дадзены так, як я (ён) хацеў.
МОЙВА, -ы, ж. Маленькая рыбка сямейперыяд. Іцдаеўріпейсшя мовы — мовы, што
ўваходзяць у індаеўрапейскую сям'ю моў ства корушак.
MÓKA, нескл., м. Адзін з вышэйшых гатун(славянскія, германскія, раманскія i інш.
мовы). Эзопаўскяя мова — алегарычная каў кавы. Піць м.
МОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; мок, -кла; -ні;
мова, пры дапамозе якой скрываецца прамы
сэнс выказвання. 0 Гаварыць на розных мовах незак. 1. Станавіцца мокрым, вільготным. М.
— не прыходзіць да ўзаемаразумення. пад дажджом. 2. (1 i 2 ас. неўжыв). ПсавадЗнайсці агульную мову — прыйсці да згоды. || ца ад празмернай вільгаці. Сена мокне. 3. (7 /
2 ас. не ўжыв.). Ляжаць у вадзе або іншай
прым. моўны, -ая, -ае.
МОВАВЁД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Toe, вадкасці для набыцця пэўных якасцей. Лён
што i мовазнавец. || прым. моваведскі, -ая, -ае. мокне.

MHO—MOP
МОКРЫ, -ая, -ае. 1. Насычаны вільгаццю.
М. снег. Мокрае адзенне. 2. Дажджлівы, сыры
(пра надвор'е) (разм.)- М. год. 3. мокра, безас.
у знач. вык. Вільготна, сыра. На вуліцы мокра.
0 Вочы на мокрым месцы у каго (разм.) —
пра таго, хто часта плача. Можрае месца застанецца ад каго (разм.) — ужыв. як паіроза
расправіцца з кім-н.
МОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Партовае збудаванне ў выглядзе высокага i доўгага вала,
якое засцерагае параходы ад марскіх хваль.
МОЛАДЗЬ, -і, ж. зб. Маладое пакаленне,
маладыя людзі. || прым. маладзёжны, -ая, -ае.
Маладзёжнае кафэ.
МОЛАТ, -a, М -лаце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Вялікі цяжкі малаток для ручной коўкі, драбнення камення. Кавальскі м. 2. Механічная
прылада для апрацоўкі металаў пры дапамозе
ціску. Лўтаматычны м. 3. Спартыўная прылада для кідання — металічнае ядро з тросам.
U прым. молатавы, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
МОЛЬ1, -і, м. Дробны матылёк, вусень
якога нішчыць шарсцяныя тканіны, хлебнае
зерне i інш. || прым. молевы, -ая, -ае.
МОЛЬ2, -я, м. (спец.)- Сплаў лесу асобнымі бярвёнамі, a таксама лес^ які сплаўляецца такім спосабам. Ц прым. молевы, -ая, -ае.
М. сплаў.
MÓMAHT, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Міг, імгненне, вельмі кароткі прамежак часу,
у які адбываецца што-н. Зрабіць у адзін м.
(хутка). Забыцца на м. (на імгненне). 2. Частка, элемент, асобны бок якой-н. з'явы. Станоўчыя моманты працоўнай дзейнасці. O Бягучы момавт — прамежак часу, які характарызуе сучаснае грамадскае жыццё.
МОНА... (а таксама мана...). Першая частка складаных слоў у знач.: які складаецца з
аднаго, адзінага, які адносіцца да аднаго;
адзіночны, напр. монатэізм, монакультура,
монамалекулярны.
МОНАКУЛЬТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж.
(спец.). Вырошчванне на працягу многіх гадоў адной i той жа сельскагаспадарчай культуры на адным i тым жа ўчастку. || прым. монажультурны, -ая, -ае.
МОНАТЭІЗМ, -у, м. (спец.). Вера, заснаваная на пакланенні адзінаму богу, адзінабожжа; проціл. політэізм. || прым. монатэістычны, -ая, -ае. Монатэістычныя рэлігіі.
МОНСТР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). Пачвара, страшыдла.
МОПС, -а, м. Парода пакаёвых сабак з
вялікай круглай галавой i кароткай мордай,
падобная на бульдога.
MOP, -у, м. (уст.). Павальная смерць, эпідэмія. М. выкаціў усю вёску.
MÓPA, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Частка акіяна — вялікая водная прастора з гаркаватасалёнай вадой. Чорнае м. 2. перан., каго-чаго.
Вялікая колькасць, мноства каго-, чаго-н. М.
людзей. М. слё'з. \\ прым. марсй, -ая, -ое (да 1
знач.). М. флот. Марская хвароба (хваравіты
стан, выкліканы гайданкай).
МОРАТРАСЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н.
(спец.). Моцнае ваганне марскога дна на
вялікай глыбіні.
МОРГ1, -а, мн. -і, -аў, м. Установа або
спецыяльнае памяшканне для захавання трупаў, ix анатаміравання i выдачы для пахавання. || прым. моргаўскі, -ая, -ае (разм.)
МОРГ2, -а, м. Старая зямельная мера ў
Полыпчы i Літве (0,71 гектара). || прым.
моргавы, -ая, -ае.
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МОТАБАЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спартсмен, які займаецца мотаболам.
МОТАБОЛ, -а, м. Спартыўная камандная
гульня; футбол на матацыклах. || прым. мотжболыш, -ая, -ае.
МОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
MOTATÓHKI, -нак. Гонкі на матацыклах.
Toe, што i маргаць (у 1 i 2 знач.). || наз. морМОТАГОНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
пшне, -я, н.
МОРДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, морд i -аў, Спартсмен, які ўдзельнічае ў мотагонках. || ж.
ж. 1. Пярэдняя частка галавы ў жывёлы. 2. мотагоншчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
МОТАДРОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Месца,
Твар чалавека (разм. груб.). || памянш. мордапляцоўка са збудаваннямі, прыстасаваннямі
чка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
МОРЖ, маржа, мн. маржы, маржоў, м. 1. для спаборніцтваў па матацыклетнаму спорту
Буйная ластаногая марская млекакормячая i выпрабаванняў матадыклаў. || прым. мотажывёліна з кароткай шэрсцю i вялікімі дромны, -ая, -ае.
МОТАПЕХАЦІНЕЦ, -нца, мн. -нцы,
ікламі. 2. перан. Чалавек, які займаецца плаваннем зімой у адхрытых вадаёмах. Секцыя -нцаў, м. Ваеннаслужачы мотапяхоты.
маржоў. || ж. маржыха, -і, ДМ -жысе, мн. -і,
МОТАПЯХОТА, -ы, ДМ -хоце, ж. Ма-жых (да 2 знач.; разм.). || прым. маржовы, тарызаваная пяхота. || прым. мотапяхопіьі,
-ая, -ае (да 1 знач.). Маржовая скура.
-ая, -ае.
MÓPKBA, -ы, ж. Агародная расліна саладМОТАРОЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Від макаватага смаку, звычайна аранжавага колеру, тацыкла з коламі малога дыямеіра i з рухавікараняплод, які ідзе ў ежу. || прым. маркоўны, ком, размешчаным ззаду сядла ці пад ім. ||
-ая, -ае. М. сок.
прым. мотжролерны, -ая, -ае.
МОРС, -у, мн. -ы, -аў, м. Прахаладжальны
МОТАШНА, безас. у знач. вык., каму. 1.
салодкі напітак з разведзенага вадой соку Млосна, нядобра (пра стан здароўя). 2. перан.
ягад або фруктаў. Яблычны м. || прым. Агідна, прыкра. Слухаць м.
морсавы, -ая, -ае.
МОТАШНЫ, -ая, -ае. 1. Ад якога станоМОРФІЙ, -ю, м. Наркатычнае i болепа- віцца моташна. М. пах. 2. перан. Агідны,
тольнае рэчыва, што здабываецца з млечнага цяжкі i прыкры. || наз. моташнасць, -і, ж.
соку опіумнага маку. || прым. морфійны, -ая,
МОЎКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; моўк,
-ае.
мбўкла; -ні; незак. Заціхаць, замаўкаць. ЦэМОРШЧЫЦЦА,
-шчуся,
-шчышся, лымі днямі не моўкне гамонка.
-шчыцца; незак. 1. Моршчыць лоб. 2. МорМОЎНЫ гл. мова.
шчыць твар (ад болю, незадаволенасці i пад.).
прысл. 1. Нічога не гаворачы.
з. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пакрывацца маршчыСядзець м. 2. перан. He пратэстуючы, пакорнамі, складкамі (пра адзежу, рэчы; разм.). ||
зак. наморшчыцца, -шчуся, -шчьшіся, -шчыц- ліва, маўкліва. М. перанесці абразу. 3. перан.
ца (да 1 i 2 знач.), паморшчыцца, -шчуся, Паціху, тайком. М. сядзець у засадзе.
МОХ, РДМ моху, імху / (пасля галосных)
-шчышся, -шчыцца (да 2 i 3 знач.) i змормху, Гмохам, імхом / (пасля галосных) мхом,
шчыцца, -шчуся, -шчышся, -шчыцца.
МОРШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць; не- мн. імхі, імхоў / (пасля галосных) мхі, мхоў,
зак., што. 1. Збіраць у маршчыны (скуру, м. Споравая расліна без каранёў i кветак,
часткі твару). М. лоб. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). якая сцелецца або расце прама ў вільготных
Утвараць хвалі нібы складкі на гладкай па- мясцінах, на дрэвах, камянях. 0 Абрасці товерхні (вады). Вецер моршчыць ваду. || зак. хжм (разм.) — апусціцца, пасці маральна. ||
наморшчыць, -шчу, -шчыш, -шчыць; -шчаны прым. мохавы, -ая, f -ае, махжвы, -ая, -óe,
(да 1 знач.) / зморшчыць, -шчу, -шчыш, імховы, -ая, -ае, імшаны, -ая, -ае / (пасля га-шчыць; -шчаны (да 1 знач.).
лосных) мшші, -ая, -ае.
МОСТ, -а, М -сце, мн. масты, мастоў, м. 1.
МОЦ, -ы, ж. 1. Трываласць, мацунак. М.
Збудаванне для пераходу або пераезду цераз тканіны. М. жалеза. 2. Фізічная сіла. М. рук.
раку, канал, чыгунку i г.д. Чыгуначны м. Пан- 3. Праяўленне чаго-н.; сіла, ступень гэтага
тонны м. 2. перан. Лінія дальняй паветранай праяўлення. Набрацца моцы. 4. Магутнасць,
радыё- або тэлевізійнай сувязі, зносін. Паве- сіла. М. Узброеных сіл. 5. Насычанасць, кантраны м. (пра паветраныя зносіны паміж цэнтрацыя. М. тытуню. 6. У спалучэнні з
гтунктамі, якія не маюць іншых прамых срод- асабовай формай дзеяслова, прыметніка або
каў сувязі). 3. У спорце: пастава, пры якой займенніка (часцей з прыназоўнікам) вырацела выгнута грудзямі ўверх з апорай на да- жае найвышэйшую ступень праяўлення дзелоні i пяткі. 4. Частка шасі аўтамашыны яння. Крычаць на ўсю м.
(спец.). 5. Зубны пратэз: планка, на якой заМОЦНА... Першая частка складаных слоў
мацоўваецца рад штучных зубоў. || памянш. са знач.: 1) моцны (у 4 знач.), налр. моцнадземосцік, -а, мн. -і, -аў, м. Дда 1 i 2 знач.) / ма- йны,
моцнарадыеактыўны, моцнатокавы
сток, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. (да 1 знач.). || (спец.), моцнафакусіруючы\ 2) вельмі, у высопрым. маставы, -ая, -óe (да 1 знач.).
кай ступені, напр. моцнавільготны, моцнаМОСТАБУДАВАННЕ, -я, н. Пабудова ма- вязкі, моцназабруджаны, моцнасалёны; 3) з
стоў.
вялікай колькасцю чаго-н., напр. моцнаМОСТАБУДАЎНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. галінасты, моцнажалезісты, моцнапорысты.
Спецыяліст па будаўнііпву мастоў.
МОЦНЫ, -ая, -ае. 1. Трывалы, такі, які
МОСЦІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. мост. 2. цяжка парваць, разбіць, зламаць. М. лёд. М.
Высокая пляцоўка, узвышэнне на караблях, арэх. Моцныя сувязі (перан.: надзейныя). 2.
вялікіх машынах, аірэгатах: высока размеш- Здаровы, дужы. М. арганізм. 3. Устойлівы,
чаная абгароджаная пляцоўка для кіравання. трывалы. Моцная дружба. 4. Значны па стуКапітанскі м.
пені свайго праяўлення, моцы, велічыні. М.
MOTA... Першая частка складаных слоў са сон (глыбокі). Моцна (прысл.) пакахаць
2
знач.: 1) маторны , напр. мотабот, мотанар- каго-н. 5. He разбаўлены, канцэнтраваны. М.
ты, мотасані, мотадрызіна, мотаадсек; 2) ма-раствор (рэзкі). 6. Багаты, заможны, з вялікім
тарызаваны, напр. мотадывізія, мотамеханіза- дастаткам (разм.). М. калгас. 7. перан. Дасведваны, мотапяхота, мотастралковы; 3) ма- чаны, вопытны, з добрымі ведамі. М. вучань.
тацыклетны, напр. мотагонкі, мотагоншчык, 0 Моцше слоўца — лаянка, грубыя словы. ||
наз. моцшсць, -і, ж.
мотаралі, мотатурызм, мотаспорт.

MOP—МУЖ

МОЧАВЫДЗЯЛЁННЕ, -я, н. (спец). Працэс выдзялення мачы з арганізма. || прым. моМОЧАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны шляхам
мачэння. Монаныя яблыкі.
МОЧАПАЛАВЬІ, -ая, -óe (спец.). Які мае
адносіны да мачавой i палавой сістэмы арганізма.
МОЧАСПУСКАННЕ, -я, н. (спец). Toe,
што i мочавыдзяленне. || прым. мочаспускальны, -ая, -ае.
MÓ4KA, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Ніжняя мясістая частка вуха. || прым. мочкавы, -ая, -ае.
МОШАСГ, -у, М -сце, м. (уст.). Крэп,
аксаміт. || прым. машастовы, -ая, -ае. Шапкі
насілі з машастовымі аколышкамі.
MÓIIIKA, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
Дробнае двухкрылае насякомае.
МОШЧЫ, -аў. Высахлыя астанкі людзей,
якія лічацца царквою святымі i цудатворнымі.
Жывыя м. (перан.: пра вельмі худога, знясіленага чалавека).
MPÓI, -яў, адз. мроя, -і, ж. Мары, летуценні. М. пра шчасце.
MPÓIBA, -а, н. Toe, што i марыва. || прым.
мройны, -ая, -ас. Мройная даяеч.
МРОІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., мроіцца; незак., каму i без дап. 1. Уяўляцца ў думках,
здавацца. 2. З'яўляцца ў снах, сніцца. Мрояцца сны. || зак. прымроіцца, -іцца.
МРОІЦЬ, мрою, мроіш, мроіць; незак.,
пра каго-што, аб кім-чым i без дап. Уяўляць у
думках, марыць.
МРОЙНЫ гл. мроіва.
МСЦІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i помслівы. ||
наз. мсцівасць, -і, ж.
МУАР, -у, м. Шаўковая тканіна з разводамі, якія пераліваюцца рознымі адценнямі. ||
прым. муаравы, -ая, -ае. Муаравая стужка.
МУДРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; незак. (разм.). 1. над чым i без дап. Рабіць
што-н. складанае, незвычайнае. 2. Залішне
ўскладняць якую-н. справу. || зак. намудраваць, -рую, -руеш, -рус; -руй / змудраваць,
-рую, -руеш, -руе; -руй. || наз. мудравжнне, -я,
н.
МУДРАГЁЛІСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1.
Цяжкі для разумення, выканання; складаны.
Мудрагелістае пытанне. 2. Мудроны, замыславаты, вычварны. М. ўзор. \\ наз. мудрагелістасць, -і, ж.
МУДРАГЁЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.,
над чым i без дап. (разм.). Toe, што i мудраваць. || зак. змудрагеліць, -лю, -ліш, -ліць. ||
наз. мудрагельства, -а, н.
МЎДРАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. мудры. 2. Глыбокі розум, заснаваны на жыццёвым вопьше.
Народная м. O Зуб мудрасці — трэці вялікі
карэнны зуб, які вырастае пасля 20 гадоў.
МЎДРЫ, -ая, -ае. 1. Надзелены вялікім
розумам, вельмі разумны. М. палкаводзец. 2.
Заснаваны на глыбокім вопыце, веданні
чаго-н. Мудрая палітыка. || наз. мудрасць, -і,
ж.
МУДРЬІЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым,
-раце, -раць; незак. (разм.). Toe, што i мудраваць.
МУДРФЦ, -раца, мн. -рады, -рацоў, м.
Мудры, разумны чалавек.
МУЖ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Жанаты мужчына ў адносінах да сваёй жонкі. Уважлівы м.
2. Дзеяч у якой-н. галіне (кніжн.)- Дзяржаўны
м. || прым. мужжў, -ава (да 1 знач).
МУЖАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
Праяўляць стойкасць, мужнасць у цяжкіх
абставінах. М. ў баях.
МУЖНАСЦЬ, -І, Ж. Храбрасць, вытрымка, адвага. М. партызан i падпольшныкаў.
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МУЖНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. Даці мінеральныя рэчывы. Рыбная м. Фасфасягаць поўнага фізічнага развіцця, рабіцца
рытная м. 0 Сцерці на мужу (разм.) — расгтрадарослым, сталым. Хлапец на ванах мужнее. 2.
віцца з кім-н., атрьшаць поўную перамогу. ||
перан. Накалляць сілы, станавіцца больш мо- прым. мучны, -ая, -óe.
цным. М. у барацьбе.
МУКАМОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
МЎЖгіЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца мужпа размолу зерня.
насцю, праяўляе мужнасць, сілу, адвагу. М.
МУКАМОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае аднонарод. М. характар.
сіны да размолу зерня. М. камбінат.
МУЖЧЬІНА, -ы, мн. -ы, -чын, м. Дарослы
МУКАМОЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень / -льняў,
чалавек, асоба гтроцілеглая жанчыне па полу.
ж. Прадпрыемства, якое перапрадоўвае зерне
Будзь мужчынам (паводзь сябе так, як налена муку, a таксама памяшканне, дзе робіцца
жыць мужчыну). || прым. мужчынскі, -ая, -ае.
размол.
МУЖЧЬІНСЮ, -ая, -ае. 1. гл. мужчына. 2.
МУКСЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Паўночная
Такі, як у мужчыны, уласцівы мужчыну. М.
прэснаводная рыба, роднасная сігу.
голас. Мужчынская кампанія.
МУЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Свойская жывёліна, помесь асла з кабылай; аслюк.
М Ш І К , -а, мн. -і, -оў, м. 1. Селянін
(уст.). 2. Toe, што i муж (у 1 знач.) (разм.)- 3.
МУЛА, -ы, мн. мулы, мулаў, м. Служыцель
Аб грубым нявыхаваным чалавеку ^разм.). ||
культу ў мусульман.
памянш. мужычок, -чха, мн. -чю, -чкоў, м. (да
МУЛАТ, -а, М -лаце, мн. -ы, -аў, м.
1 знач.)- || прым. мужышгі, -ая, -ае (да 1 знач.)
Нашчадак ад шлюбу белага чалавека i негра. ||
/ мужычы, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.).
ж. мулатка, -а, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
МУЖЫКАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Знешнамулацкі, -ая, -ае.
сцю i манерамі падобны на мужыка (у 3
МУЛІНд, нескл., н. Гатунак суканых калязнач.). 1 наз. мужыкаватасць, -і, ж.
ровых нітак для вьшшвання. Вышываць м.
МЎЗА, -ы, мн. -ы, муз, ж. 1. У грэчаскай
МУЛІЦА, -ы, мн. -ы, -лш, ж. Самка мула.
міфалогіі: адна з дзевяці багінь, заступніца
МЎЛКА, безас. у знач. вык. Цвёрда. М. сянавук i мастацтваў. 2. перан. Крыніца паэтычдзець. 0 Мяжкж сцеле, ды мулкі спжць (прынага натхнення, a таксама само творчае натказка; разм. неадабр.) — ужыв. ў дачыненні
хненне (кніжн.). А/. яго змоўкла.
да таго, хто добры на словах, a не на справе.
МУЗЕЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Установа, якая
М Ў Л О , -ая, -ае.Які муляе, цвёрды. Мулзбірае, вывучае, зберагае i выстаўляе для
кая пасцель. || наз. мулкасцк, -і, ж.
агляду помнікі матэрыяльнай i духоўнай
МУЛЬТАН1, -у, м. Баваўняная варсістая
культуры, a таксама прыродазнаўчыя калектканіна. || прым. мультановы, -ая, -ае. Мульцыі. Краязнаўчы м. Літаратурны м. Якуба Котановая сукенка.
ласа. || прым. музейны, -ая, -ае.
МУЛЬТАН2, -у, м. Гатунак турэцкага тыМУЗЕЯЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы,
туню.
-наўцаў, м. Спецыяліст па музеязнаўству.
МУЛЬТФІЛЬМ, -а, мн. -ы, -аў, м. СкараМУЗЕЯЗНАЎСТВА, -а, н. Прыкладная начэнне: мультыплікацыйны фільм.
вука аб арганізацыі i дзейнасці музеяў. || прым.
МУЛЬТЫМІЛЬЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м.
музеязшўчы, -ая, -ае.
Буйны ўладальнік многамільённага багацця.
МЎЗЫКА, -і, ДМ -зыцы, ж. 1. Галіна маМУЛЬТЬШЛШАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1.
стацтва, якая адлюстроўвае рэчаіснасць у гуФотакамера з некалькімі аб'ектывамі, якая
кавых мастацкіх вобразах, a таксама творы
дае адначасова многа здымкаў з аднаго i таго
такога мастадгва. Класічная м. Інструментальж прадмета, a таксама прыбор для размножная м. 2. Выкананне твораў гэтага мастацтва вання копій. 2. Спецыяліст па мультыплікана інсірументах. М. Ю.Семянякі. М. i спевы.
цыі. || прым. мультыплйытфскі, -ая, -ае.
3. перан., чаго. Мелодыя якога-н. гучання. М.
МУЛЬТЫПЛТКАЦЫЯ, -і, ж. Кіназдымка
мовы. 4. перан. Якая-н. добра арганізаваная,
малюнкаў або лялек, якія паказваюць асобналаджаная справа (разм.)- Сапсаваў усю муныя моманты руху, a таксама фільм, атрызыку. || прым. музычны, -ая, -ае (да 1 знач.).
маны такой здымкай. || прым. мулктыпліМУЗЬІКА, -і, мн. -і, -аў, м. (разм.). Музыкацыйны, -ая, -ае.
кант. М. зайграў беларускую полечку.
МУЛЙЖ, -а, мн. -ы, -оў, м. Злепак або маМУЗЫКАВІІД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
дзль прадмета ў натуральную велічыню. ВаСпецыяліст па музыказнаўству.
сковы м. медаля. || прым. муляжны, -ая, -ае.
МУЗЫКАЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы,
МЎЛЯР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Рабочы, які
-наўцаў, м. Toe, што i музыкавед.
будуе што-н. з каменя або цэглы. 2. Пячнік,
МУЗЫКАЗНАЎСГВД, -а, н. Раздзел маспецыяліст па кладцы печаў. || ж. мулярш, -і,
стацгвазнаўства, які вывучае тэорыю i гістоДМt -рцы, мн. -і, -рак (разм.). || прым.
рьоо музыкі, музычную культуру народаў. ||
мулярсжк-ая, -ае. М. інструмент.
прым. музышзлаўчы, -ая, -ае.
МУЛЯРСТВА, -а, н. Рамяство, спецыяльМУЗЫКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Здольны да мунасць i занятак муляра.
зыкі, які тонка разумее музыку. Музыкальнае
МЎЛЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецда; незак.
дзіця. М. слых. || наз. нузышьнасць, -і, ж.
(разм.). 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Toe, што i муМУЗЫКАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
ляць (у 1 знач.). 2. перан. Праяўляць нерашуАргыст, наогул чалавек, які грае на якім-н.
часць, мяцца. Хлопец муляўся, не даваў пзўнага
музычным інструменце. || ж. музыкавпыі, -і,
адказу.
ДМ -тцы, мн. -і, -так (разм.). | прым. муМЎЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1. (7 i 2
зышшцкі» -ая, -ае.
ас. не ўжыв.). Прычыняць боль, ціснуць,
МУЗЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
націраць. Каменьчыкі ў чароеіках муляюць ногі.
музыкі. М. інструмент. М. вечар. М. твор. М.
2. перан., каму-наму i без дап. Турбаваць, немагазін. М. кабінет. Музынная драма. М. вопакоіць, трывожыць. Яму часта муляе якая-н.
бразАназ. музычнасць, -і, ж.
ідзя. 0 Муляць вочы каму (сазм.) — назаляць
МУКА, -І, ДМ муцы, мн. -і, мук, ж.
каму-н. чым-н. | зак. шшуляць, -яю, -ясш,
Вялікая фізічная або маральная пакута. Ду-яе; -яны (да 1 знач.)шэўныя мукі. Мукі адзіноты.
МУМІЁ, -я, н. Горная смала — біялаіічна
акгыўнае рэчыва складанага саставу, якое выМУКА, -і, ДМ муцэ, ж. 1. Прадукг разцякае з трэшчын скал, выкарыстоўваецца ў
молу збожжа. Жытняя м. Кукурузная м. Кармі
медыцыне. М. — горны бальзам.
мукою, дык пойдзе рукою (прыказка). ПерамеМУШФІКАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
лецца — м. будзе (прыказка). 2. Размолатыя
-куецца; зак. i незак. (спец.). Ператварыцца
або расцёртыя ў парашок якія-н. жывёльныя

МУЖ—МУР
(-тварацца) ў мумію, падвергнуцца (-вяргацца) амярцвенню (аб частках арганізма). || наз.
муміфікацыя, -і, ж.
МУМІФШАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
-куй; -каваны; зак. i незак., каго-што (спец.).
Ператварыць (-раць) у мумію1. М. цела.
МЎМІЯ 1 , -і, мн. -і, -мій, ж. Высахлы труп
чалавека, захаваны ад гніення бальзамаваннем. Егіпецкія муміі. Сухі як м. (пра худога чалавека).
МЎМІЯ 2 , -і, ж. Гатунак парашкападобнай
фарбы розных колераў (ад светла-чырвонага
да чьфванавата-карычневага).
МУНДЗІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ваеннае або
цывільнае форменнае адзенне. Парадны м. 0
Бульба ў муцдзірах (разм.) — звараная з
лупінамі бульба. || памянш. муццзірчык, -а, мн.
-і, -аў, м. 1 прым. мундзірны, -ая, -ае.
МУШЦЫІЬШЗАВАЦЬ,
-зую,
-зуеш,
-зуе; -зуй; -заваны; зак. i незак., што. Правесці (-водзіць) муніцыпалізацыю чаго-н.
МУШЦЫПАЛІЗАЦЫЯ, -і, ж. Перадача
дзяржаўнай уладай уласнасці прыватных асоб
(на зямлю, будынкі) у распараджэнне органаў
мясцовага самахіравання.
МУНІЦЫПАЛІТЗТ, -a, М -тэце, мн. -ы,
-аў, м. Орган гарадскога або сельскага самакіравання, a таксама адміністрацыйнатэрытарыяльная адзінка ў некаторых краінах.
|| прым. мушцьшальны, -ая,-ае.
МУР, -a i -у, мн. -ы, -оў, м. 1. -а. Мураваны будынак. 2. -у. Цагляная або каменная
сцяна вакол чаго-н. 0 Яж мур (разм.) — вельмі моцны.
МУРАВА, -ы, ж. Маладая сакавітая трава.
Пасвіць коней на мураве. || памянш.-ласк.
мураўжа, -і. ДМ -раўцы, ж. Траўка-мураўка.
МУРАВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. (разм.). Будынак з каменю або цэглы.
Уёесь век пражыў у мураванцы.
МУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны; незак., штпо. Будаваць што-н. з каменю
або цэглы, змацоўваючы цэментам або
глінай. М. склеп. || зак. вымураваць, -рую, -руеш, -руе;# _руй; -раваны / змураваць, ,-рую,
-руеш, -руе^ -руй; -раваны. || наз. муршннве,
-я, н. i муроўка, -і, ДМ -роўцы, ж.
МУРАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. MacraK, які стварае муралі.
МУРАЛЬ, - І , МН. -І, -ей, ж. (спец.). Твор
насценнага выяўленчага мастацтва, манументальнага жывапісу.
МУРАШКА, - І , ДМ -ШЦЫ, МН. - І , -шак, ж.
Невялікае
перапончатакрылае
насякомае,
якое жыве вялікімі згуртаваннямі. 0 Мурашкі
ш спіне (скуры) бегаюць (разм.) — аб адчуванні дрыжыкаў ад сцюжы, страху. || прым.
мурашыны, -ая, -ае. М. курган. Мурашыная
працавітасць (надзвычай вялікая). Мурашыная
кіслата (кіслата, якая ўірымліваецца ў ігліцы,
крапіве, едкіх выдзяленнях мурашак i пчол).
М. спірт (сумесь мурашынай кіслаты са
спіргам i вадой).
МУРАШКАВД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Бяззубае млекакормячае трапічнай Амерыкі,
якое жывіцца галоўным чынам мурашкамі i
тэрмітамі
МУРАШШК, -а, мн. -і, -аў, м. Надземная
частка жылля мурашак у выглядзе конусападобнай кучы з зямлі, ігліцы i інш. Ахоўваць
мурашнікі. Людскі м. (перан.: аб мностве людзей, якія рухаюцца, мітусяцца; разм).
МЎРЗА, -ы, ДМ-у, Г-ам, м.;ДМ-е,
Г-ай
(-аю), ж., мн. -ы, -аў (разм.). Мурзаты, з запэцканым тварам, бруднымі рукамі (часцей
пра дзіця).
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МУР—мыз
МУРЗАТЫ, -ая, -ае (разм.) Запэцканы,
брудны (пра твар).
МЎРЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.)- 1. Рабіцца брудным, мурзатым. 2.
Пакрывацца дымкай (хмаркамі). || зак. замурзжцці, -аюся, -аешся, -аецца. Дзіця замурзалася.
МЎРЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагошто (разм.). Рабіць мурзатым, пэцкаць,
брудзіць. || зак. замурзаць, -аю, -аеш, -ае;
-аны.
МЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
(разм). Ласкавая назва кошкі.
МЎРКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
Звычайна пра катоў: ціха вурчаць. || наз.
муркжнне, -я, н.
МУРЛАТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 тоўстым
шырокім тварам; мардаты.
МУРЛО, -а, н. (іруб.). Тоўсты i шырокі,
звычайна непрыгожы твар, a таксама чалавек
з такім тварам. Во якое м. наеу.
МУРЛЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. (7
i 2 ас. не ўжыв.). Toe, што i муркаць. 2. перан., што i без dan. Ціха мяккім голасам напяваць (разм.). М. песню. \\ наз. мурлыкшше,
-я, н.
МУРОГ, -рагу, м. 1. Сухадольная сакавітая
трава высокай кармавой якасці. Авечкі прагна
шчыпалі м. 2. Сена з такой травы. Духмяны м.
|| прым. мурожны, -ая, -ае. А/. пах мядункі.
МУРОУКА гл. мураваць.
МУС, мусу, м. Салодкая страва з узбітай да
пены фруктовай, ягаднай, малочнай масы з
маннымі крупамі або жэлацінам. || прым.
мусавы, -ая, -ае.
МУСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незак. 1. што. Узбіваць пену, прымушаць
што-н. пеніцца. 2. Іскрыцца, пеніцца (пра
напіткі) (спец.). Віно мусіруе. 3. перан., што.
Распаўсюджваць, перабольшваючы значэнне
якіх-н. вестак (кніжн.). М. чуткі.
МЎСІЦЬ, мушу, мусіш, мусіць; незак. 1.
Быць абавязаным зрабіць што-н. Ямушу прызнаць сваю памылку. 2. у форме інф., у знач.
пабочн. Мабыць, напэўна, відаць. Ты, м., не
снедаў яшчэ.
МУСКАТ, -у, М -каце, м. 1. Араматычнае
насенне мускатніку. 2. Сорт вінаграду, a таксама віно з гэтага вінаіраду. || прым. мускжтны, -ая, -ае. Мускатнае дрэва.
МЎСКУЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
мышца. Ніводзін м. не здрыгнуўся (перан.: нічым не выдаў хвалявання). || прым. мусжульны, -ая, -ае.
МУСКУЛАТЎРА, -ы, ж. Мускулы, сукупнасць мускулаў. Гіра для развіцця мускулатуры. | прым. мускулатурны, -ая, -ае.
МУСКУЛІСГЫ, -ая, -ае. 3 развітымі мускуламі. М. барэц. || наз. мускулістасць, -і, ж.
МЎСКУС, -у, м. Вельмі пахучае рэчыва,
што выпрацоўваецца залозамі самца кабаргі i
некаторых іншых жывёл, якое выкарыстоўваецца ў медыцыне i парфумерыі. || прым. мускусны, -ая, -ае.
МУСЛІН, -у, м. Лёгкая тонкая баваўняная
ці шаўковая тканіна. || прым. муслшівы, -ая,
-ае.
МУСОН, -у, мн. -ы, -аў, м. Устойлівы сезонны вецер, які летам дзьме з мора на сушу,
a зімой з сушы на мора. Трапінныя мусоны. ||
прым. мусонны, -ая, -ае.
МУСУЛЬМАНІН, -а, мн. -мане i (з ліч. 2,
3, 4) мусульманіны, -ман, м. Паслядоўнік мусульманства. Ц ж. мусульмаш, -і, ДМ -нцы,
мн. -і, -нак. || прым. мусулымаясжі, -ая, -ае.

МУСУЛЬМАНСГВА, -а, н. Рэлігія, паводле падання, заснаваная ў 7 ст. Магаметам,
іслам. || прым. мусульмтвскі, -ая, -ае.
МУТАГЁН, -у, м. (спец.). Агульная назва
фізічных, хімічных, біялапчных фактараў,
здольных стымуляваць мутацьпо (у 1 знач.). ||
прым. мутагенны, -ая, -ае.
МУГАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). 1. Змяненне
спадчынных уласцівасцей арганізма. 2. Пералом голасу ў падлеткаў. || прым. мутяцыйны,
-ая, -ае.
МУТНА-... Першая частка складаных слоў
са знач. мутны (у 2 знач.), з мутным адценнем, напр. мутна-белы, мутна-блакітны,
мутна-мапочны, мутна-шызы.
МУТНАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху мутны, не
зусім празрысты. Мутнаватае люстра. Мутнаватая вада. || наз. мутнштасць, -і, ж.
МУТНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нее; незак.
Рабіцца мутным. Вада мутнее. У галаве мутнее (перан.). || зак. памутнець, 1 i 2 ас. не
ўжыв., -нее.
МЎТНЫ, -ая, -ае. 1. Пра вадкасці: непразрысты, нячысты, каламутны. М. раствор.
Мутная вада. 2. Пацямнелы, замутнены.
Мутныя воны. Мутнае шкло. 3. перан. Недастаткова выразны, зразумелы, абгрунтаваны
(разм.). Мутная галава. || наз. мутшсць, -і, ж.
МЎФТА1, -ы, ДМ -фце, мн. -ы, -аў, ж.
Прыналежнасць жаночай вопраткі — род
адкрытага з двух бакоў цёплага мяшочка з
футра для сагравання рук.
МЎФТА2, -ы, ДМ -фце, мн. -ы, -аў, ж.
(спец.). Прыстасаванне для злучэння цыліндрычных частак машын, механізмаў, стальных канатаў. М. счаплення. || прым. муфтівы,
-ая, -ае.
МЎФТЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Асоба вышэйшага мусульманскага духавенства, вучоны-багаслоў, тлумачальнік Карана.
МЎХА, -і, ДМ мусе, мн. -і, мух, ж. Агульная назва шырокараспаўсюджаных двухкрылых насякомых. Пакаёвыя мухі. Рабіць з мухі
слана (перан.: значна перабольшваць што-н.).
Мухі не пакрыўдзіць (пра добрага, спакойнага
чалавека). 0 Быць пад мухжй (разм.) — быць
п'янаватым. 3 мухжмі ў носе — з норавам. ||
памянш. мушка, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
|| прым. мушыны, -ая, -ае.
МУХА^ЦКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
Насякомае з атрада рыючых або пясочных
вос, якое корміць сваіх лічынак мухамі.
МУХАЛОУКА, -і, ДМ -лоўцы, мн. -і,
-ловак, ж. 1. Прыстасаванне для знішчэння
мух. 2. Птушка сямейства вераб'іных. Шэрая
м. 3. Членістаногая жывёліна-мнаганожка,
якая ловіць мух i іншых насякомых. || прым.
мухаловжчны, -ая, -ае (да 1 знач.) / мухалоўшшы, -ая, -ае (да 2 знач.). Сямейства
мухалоўкавых (наз.).
МУХАМОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ядавіты
грыб з чьфвонай або жоўтай шапкай у белыя
крапінкі.
МУЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., муціцца; незак. Рабіцца мутным (пра вадкасць; у 1
знач.). Bada ў ручаі муціцца. || зак. замушцца,
-муціцца / пжмуцдццж, -муціцца.
МУЦІЦЬ, мучу, муціш, муціць; незак. 1.
што. Рабіць мутным (вадкасць). М. ваду. 2. (7
/ 2 ас. не ўжые.), перан., каго-што. He даваць
спакою, трывожыць. Душу муціць неспакой. 3.
пераважна безас, каго-што. Браць на ваніты.
Яго муціла ad лякарства. f || зак. зжмуцІць,
-мучу, -муціш, -муціць; -мучаны (да 1 знач.)
/ пімупіць, -мучу, -муціш, -муціць; -мучаны
(да 1 i 2 знач.). Ён вады не замуціць нікому
(перан.: пра вельмі сціплага, ціхага чалавека).
МУЦЬ, -і, ж. 1. Дробныя часцінкі ў вадкасці, якія робяць яе непразрыстай, каламутнай. 2. перан. Туман, смуга; імгла. М. вісіць у

паветры. 3. перан. Аб цяжкім душэўным
стане (разм.). М. на душы.
МЎЧАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хго перанёс ці пераносіць якія-н. мукі, пакуты.
Хрысціянскія мучанікі. || ж. мучітца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
МУЧНІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які змяшчае ў
сабе муку або крухмал. Мучністая бульба. 2.
Падобны чым-н. на муку. М. налёт на
раслінах. || наз. мучтсгасць, -і, ж.
МУЧНЬІ, -ая, -ое. 1. гл. мука. 2. Прыгатаваны з мукі. Мучныя аладкі. Любіць мучное
(наз.).
МУЧЬІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Той, хто
мучьшь каго-н. || ж. мучыцельш, -і, ДМ
-льцы, мн. -і, -лек (разм). || прым. мучыцельскі, -ая, -ае.
МЎЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; незак. 1. Цярпець мукі, пакуты ад чаго-н. М. ad
болю. 2. з кім-чым i над чым. Рабіць што-н. i
адчуваць цяжкасці. М. над складанай задачай.
|| зак. замучыцца, -чуся, -чышся, -чыцца /
змучыцці, -чуся, -чышся, -чыцца.
МЎЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; незак., каго. Прычыняць мукі, пакуты каму-н.
М, жывёл. М. у засценках. \\ зак. замучыць,
-чу, -чыш, -чыць; -чаны i змучыць, -чу,
-чыш, -чыць; -чаны.
МУЧЭННЕ, -я, н. Мука, пакута. He дзіця,
a м.
МЎШКА1, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1.
г/і. муха. 2. Род пластыру са спецыяльнага парашку. Шпанская м. 3. Наклееная або намаляваная чорная крапінка на твары ў выглядзе
радзімкі. 4. Упрыгожанне ў выглядзе круглага
вузялка на празрыстай тканіне.
МЎІПКА2, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
Частка прыцэльнага прыстасавання ў ручной
агнястрэльнай зброі, размешчаная на пярэдняй частцы ствала. Узяць на мушку каго-н.
(прыцэліцца ў каго-н.; таксама перан.: сканцэнтраваць увагу на кім-н.).
МУІПКЁТ, -a, М -кеце, мн. -ы, -аў, м.
Старажытнае буйнакалібернае ружжо з кнотам для запальвання пораху. || прым. мушкетны, -ая, -ае.
МУШКЕЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Салдат,
узброены мушкетам. || прым. мушкецёрсжі, -ая,
-ае.
МЎШТРА, -ы, ж. Суровая сістэма выхавання, навучання (першапачаткова ваеннага).
МУШТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; незак., каго (што). 1. Абучаць, падвяргаючы суровым патрабаванням. 2. Дапякаць каму-н. несправядлівымі папрокамі. ||
зак. вымуштравжць, -рую^ -руеш, -руе; -руй;
-раваны. || наз. муштраванне, -я, н. i муштроўка, -і, -роўцы, ж.
МУІПТЎК, -а, мн. \ -оў, м. 1. Частка папяроснай гільзы, якую бяруць у рот пры курэнні, a таксама невялікая трубачка, у якую
ўстаўляецца папяроса. 2. Дэталь духавога
інструмента, якую ў час ігры бяруць у рот або
прыкладаюць да губ. || прым. муштуковы, -ая,
-ае.
МУЭДЗІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Служыцель
пры мячэці, які з мінарзта заклікае вернікаў
на малітву.
МШАНЫ 2/7. мох.
МЫ, нас, нам, намі, аб нас, займ. асаб. 1
ас. мн. л. 1. Ужыв. для абазначэння дзвюх i
болей асоб, уключаючы i таго, хто гаворьшь.
Мы адпачываем. Мы пераможам. 2. з прыназ.
«з» i з Т іншых займ. i наз. Ужыв. для адасаблення таго, хто гаворыць i аднаго каго-н.
іншага. Мы з братам. Мы з табой. 0 Між
(паміж) намі (кджучы) — аб чым-н. такім,
чаго не варта гаварыць іншым.
МЬІЗА1, -ы, мн. -ы, мыз, ж. Сядзіба, хутар
(у Прыбалтыцы). || прым. мызны, -ая, -ае.
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гл. мыса.
МЬІЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, мыек, ж.
Прыстасаванне, абсталяванне, спецыяльнае
памяшканне для мыцця чаго-н.
МЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Утвараць працяжныя гукі "му-му". Цяля мыкае. 2.
перан. Неразборліва гаварыць што-н., мармытаць. || зак. прімыкяць, -аю, -аеш, -ае. ||
аднакр. мыкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз.
мыканне, -я, н.
МЬІЛА, -а, н. 1. Рэчыва з тлушчу i шчолачы, якое лёгка раствараецца ў вадзе i ўжываецца для мыцця. Гаспадарнае м. Туалетнае
м. 2. Белая пена ў коней ад поту. Коні ў мыле.
|| прым. мыльны, -ая, -ае (да 1 знач.).
МЫЛАВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
па мылаварэнню. || прым. мылаварскі, -ая, -ае.
МЫЛАВАРНЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. Прадпрыемства, якое вырабляе мыла.
МЫЛАВАРЗННЕ, -я, н. Выраб мыла. ||
прым. мылшрны, -ая, -ае. М. завод.
МЬІЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Палка з папярочынамі ў версс i ў сярэдзіне, на якую рукой апіраецца хворы на ногі. Асцярожна крочыў на мыліцах салдат. || прым. мылічны, -ая,
-ае.
МЬІЛІЦЦА, -люся, -лішся, -лііша; незак.
1. гл. мыліць. 2, (1 i 2 ас. не ўжыв.). Распускаючыся ў вадзе, даваць пену. Мыла добра
мыліцца.
МЬІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак. 1. кагошто. Намыльваць мылам з вадою. М. рукі. 2.
што. Распускаць мыла ў вадзе. М. ваду. 0
Мшгіць шыю каму (разм.) — выказваць папрок, незадаволенасць кім-н. || звар. мыліцца»
-люся, -лішся, -ліцца (да 1 знач.); зак.
намшгіцца, -люся, -лішся, -ліцца.
МЬІЛЮ, -ая, -ае. Які дае многа пены.
Мылкае мыла. || наз. мылкжсць, -і, ж.
МЬІЛЬНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Kapoбачка для мыла.
МЫЛЬНЫ гл. мыла.
МЬІЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. (разм.).
Варушыць губамі.
МЫС, -а, мысе, мн. -ы, -аў, м. Частка
сушы, якая вострым вуглом выходзіць у мооа,
возера. || памянш. мысок, -ска, мн. -сю, -скоў,
м. (разм.). | прым. мысжвы, -ая, -ае (спец.).
МЬІСА / МЬІЗА, -ы, мн. -ы, мыс i мыз, ж.
Toe, што i морда ў жывёлы.
МЬІСЛЕННЕ, -я, н. 1. гл. мысліць. Здольнасць чалавека разважаць, якая ўяўляе сабой
працзс адлюстравання аб'ектыўнай рэчаіснасці ва ўяўленнях, паняццях.
МЬІСЛЕННЫ, -ая, -ае. Уяўны, які існуе
тольй ў мыслях. М. вобраз.
МЬІСЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ручны інструмент для прабівання дзірак у метале, скуры i
інш.
МЫСЛІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Чалавек,
здольны творча мысліць, глыбока пранікаць у
сукупнасць з'яў. Вялікія мыаііцелі мінулага.
МЫСЛІЦЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да мыслення, звязаны са здольнасцю
мысліць. М. працэс.
МЬІСЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ліцца;
незак. Уяўляцца ў мыслях.
МЫСЛЕЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак. 1. Разважаць, супастаўляючы з'явы рэчаіснасці,
думкі i робячы з ix вывады. Лагінна м. 2. што.
Уяўляць у думках. He м. сябе без любімай
працы. || наз. мысленне, -я, н.
МЫСЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Toe, што i думка (у 1 знач.).
МЬІТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Служачы мытні, таможнік.
МЫТНЯ, -і, мн. -і, -яў, м. Toe, што i таможня. || прым. мытны, -ая, -ае.
МЫЦЬ, мыю, мыеш, мые; мыты; незак. 1.
каго-што. Ачышчаць ад гразі, бруду вадой з
12. Зак. 426.

мылам, якой-н. іншай вадкасцю. М. дзіця.
Рука руку мые (прыказка: аб адносінах людзей, калі яны пакрьгваюць дрэнныя ўчынкі
адзін аднаго). 2. што. Абліваць вадой паверхню чаго-н.; абмываць. Рака бераг мые (перан.). || зак. вымыць, -мьпо, -мыеш, -мые;
-мыты / памыць, -мыю, -мыеш, -мые; -мыты.
|| звар. мыцца, мыюся, мыешся, мыецца; зак.
вымыцца, -мыюся, -мыешся, -мыецца /
пімыцца, -мыюся, -мыешся, -мыецца. || наз.
мыццё, -я, н. (да 1 знач.) || прым. мыйны, -ая,
-ае. Мыйная машына.
МЫШ, -ы, мн. мышы, мышэй, ж. Невялікі грызун з востсай мордачкай i доўгім
хвастом. || памянш. мышкя, -і, ДМ -шцы, мн.
-і, -шак, ж. || прым. мышыны, -ая, -ае. М. колер (шэры).
МЫШАЛОЎКА, -і, ДМ -лоўцы, мн. -і,
-ловак, ж. Пастка для лоўлі мышэй. || прым.
мышаловжчны, -ая, -ае.
МЫШАНЙ i МЫШАНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. Дзіцяня МЬШІЫ.
МЫШАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны
чым-н. на мьші. Сямейства мышападобных
(наз.).
МЫШАСТЫ, -ая, -ае. Шэры, такога колеру, як мыш (пра масць коней).
МЬкіПЦА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Орган цела
чалавека i жывёлы здольны скарачацца i забяспечваць функцыю руху частак цела. Capдэнная м. | прым. мышачны, -ая, -ае. Мышачныя валокны.
МЫШЬІНЫ гл. мыш.
МЫШ*ЙК, -у, м. Хімічны элемент, цвёрдае рэчыва, што ўваходзіць у састаў некаторых мінералаў, a таксама прэпараты з гэтага
рэчыва, якія выкарыстоўваюцца ў медыцыне i
тэхніцы. || прым. мыш'яковы, -ая, -ае.
М^БЕЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Майстар, які робіць мэблю.
МЭБЛІРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, ж. 1. гл.
мэбляваць. 2. Мэбля, абстаноўка. Багатая м.
М^БЛЯ, -і, ж., зб. Прадметы абстаноўкі
памяшкання. Мяккая м. Дом мэблі. \\ прым.
мэблеш, -ая, -ае.
МЭБЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
-ляваны; зак. i незак., што. Абставіць (-таўляць) мэбляй. М. кватэру. || наз. мэбліроўкі,
-і, ДМ -роўцы, ж.
М^КАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм).
Утвараць працяжныя гукі «мэ-мэ» (пра авечак, коз). || аднакр. мэкнуць, -ну, -неш, -не;
-ні. || наз. мэкднне, -я, н.
М^НДЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. Пяць снапоў
аўса, ячменю, пастаўленыя кучкай каласамі
ўгору ддя прасушкі i накрытыя распрасцёртым снапом зверху.
МЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Галава муніцыпалітэта, гарадскога кіраўніцтва.
МЗРЫЯ, -рыі, ж. Муніцыпальнае ўпраўленне, a таксама будынак, дзе знаходзіцца
гэта ўпраўленне.
М^ТА, -ы, ДМ мэце, мн. -ы, мэт, ж. Toe,
да чаго імкнуцца, што трэба ажыццявіць. Ісці
da запаветнай мэты. 0 3 мэтжй — для таго
каб. || прым. мэтавы, -ая, -ае.
М^ТАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. мэта. 2. Накіраваць на дасягненне якой-н. мэты (спец.)- Мэтавае фінансаванне.
МЭТАЗГОДНЫ, -ая, -ае. Які адпавядае
вызначанай мэце, разумны, карысны. Мэтазгоднае рашэнне. || наз. мэтізгоднасць, -і, ж.
МЭТАНАЮРАВАНЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца пастаўленай мэтай, практычна карысны. || наз. мэтініжірамнасць, -і, ж.
МЗТЛАХІ, -аў (разм.). 1. Зрыўкі, шматкі
чаго-н. Разарваць на м. 2. Незайздросныя
пажыткі, сціплыя манаткі. Сабраў свае м. i
паехаў.

мыз—мяз
MIÓ3IKJI, -а, м. 1. Музычны твор для
сцэны, пераважна камедыйнага характару, у
якім выкарыстоўваюцца элементы эстрады,
аперэты, балета i інш. 2. Кінафільм такога
роду.
МК)ЗІК-ХОЛ, мюзік-хола, м. Від эстраднага тэатра, у праграме якога чаргуюцца
эстрадныя, цыркавыя, балетныя, музычныя
нумары лёгкага жанру.
МЮРЬІД, -а, М -рыдзе, мн. -ы, -аў, м. Паслушнік у мусульман, які рыхтуе сябе да безадмоўнага выканання ўсіх патрабаванняў
свайго духоўнага настаўніка. || прым. мюрыдсжі, -ая, -ае.
МЯДЗВ^ДЗІНА, -ы, ж. Мяса мядзведэя
як ежа.
МЯДЗВНДЗЕКА, -і, мн. -і, -дзіх, ж. (разм.).
Тое,што i мядзведзіца.
МЯДЗВВДЗІЦА, -ы, мн. -ы, -дзіц, ж.
Самка мядзведзя.
МЯДЗВЁДЗЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Вялікая
драпежная млекакормячая жывёліна з густой
поўсцю i тоўстымі нагамі. Буры м. Белы м. 2.
перан. Пра няўклюднага, непаваротлівага чалавека (разм.). 0 Діаліць шкуру незабітжпі мядзвсдза (разм.) — размяркоўваць прыбытак,
якога ў наяўнасці няма. Мвдмдзь ш вухж
шступіў каму (разм. жарт.) — пра чалавека, у
якога адсутнічае музыкальны слых. || прым.
мідзведжы, -ая, -ае. Мядзведжыя сляды. Мядзведжае футра (са скуры мядзведзя). Мядзведжая паходка (перан.: такая, як у мядзведзя). 0 Мядзведжы куток (разм.) — аддаленае, глухое месца. Мддзведжая паслуга — паслуга, якая прыносіць шкоду. Мадзведжая
хвароба (жарт.) — панос ад страху.
МЯДЗВЁДКА, -і, ДЛ/-ДЦЫ, мн. -і, -дак, ж.
Насякомае атрада прамакрылых, якое жыве ў
зямлі i з'яўляецца шкоднікам сельскагаспадарчых кулыур.
МЯДЗВЁДНІК, -а, мн. -і, -аў, м 1. Паляўнічы на мядзведзяў. 2. Памяшканне для мядзведзяў у звярынцы# або заалагічным парку.
МЯДЗЙК, медзяка, мн. медзяю, медзякоў,
м. Медная манета.
МЯДЗЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
1. Неядавітая змяя сямейства вужоў бурага
(самцы) або шэрага (самкі) колеру. 2. Зялёная фарба, прыгатаваная з воцатнамеднай
солі.
МЯДОВА-... Першая частка складаных
слоў са знач. колеру мёду, з залаціста-жоўтым
адценнем, напр. мядова-жоўты, мядова-залаты, мядова-залацісты.
МЯДОВЫ гл. мёд.
МЯДЎНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Toe, што i медуніца.
МЯЖА, -ы, мн. межы, меж / межаў, ж. 1.
Вузкая палоска неўзаранай зямлі паміж палеткамі, участкамі, уладаннямі. 2. Пагранічная лінія паміж сумежнымі дзяржавамі; граніца. 3. перан. Парадак паводзін, форм абыходжання, рубеж чаго-н. дазволенага. Hi ў выказваннях, ні ва ўчынках ён не дазваляў сабе
пераходзіць мяжы прыстойнасці. || прым. межжвы, -ая, -ое.
МЯЗГА, -'i, ж. 1. Мяккая частка дрэва,
што знаходзіцца паміж карой i драўнінай. Сасноеая м. 2. Maca, якая атрымліваецца пасля
расцірання чаго-н. Бульбяная м. Вінаградная
м. 1 прым. мязговы, -ая, -ае.
МЯЗДРА, -Ы, Ж. (спец.). Слой падскурнай
клятчаткі на нявырабленай шкуры. || прым.
мяздровы, -ая, -ае.
МЯЗДРЬІЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым, мездрьше, -раць; незак., што. Ачышчаць ад мя-
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мяк—мяс
здры (у 1 знач.). М. шкуру. || наз. мяздрэнне,
-я, н.
МЙКАЦЬ, -і, ж. 1. Мяккая частка цела
жывёлы або чалавека. 2. Мяса без касцей. Лддзяляць м. ад касцей. 3. Мяккая частка пладоў, ягад, клубняў. М. яблыка. | прым. мякжтяы, -ая, -ае.
МЙКЕНЬН гл. мяккі.
МЯКІНА, -ы, ж. Адходы, якія застаюцца
пасля абмалоту i ачысткі зерневых, бабовых
культур i лёну. || прым. мяюшш, -ая, -ае. М.
хлеб.
МЯКІННІК, -a i -у, м. 1. -а, мн. -і, -аў.
Памяшканне, куды ссыпаюць мякіну. 2. -а,
мн. -і, -аў. Той, хто харчуецца хлебам з
мякінай (разм.). 3. -у. Паўднёвая расліна з
сямейства злакаў. М. безасцюковы.
МЙЫШ, -у, м. 1. Мяккая частка печанага
хлеба. 2. Мяккая частка чаго-н.; мякаць.
МЯККА... Першая частка складаных слоў
са знач.: 1) мяккі (у 1 знач.), напр. мяккападнябенны, мяккатканы; 2) з мяккім (у 1
знач.), напр. мяккаскуры, мяккацелы, мяккахвосты, мяккашэрсны; 3) мяккі (у 3 знач.),
напр. мяккаачэрчаны, мяккадзейны, мяккапругкі; 4) з мяккім (у 4 знач.), напр. мяккасардэннасць, мяккасардэчны.
МЯККАСАРДЗЧНЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца душэўнай мяккасцю, дабрынёй, чуласцю. || наз. мяккасардэчнасць, -і, ж.
МЯККАЦЁЛЫ, -ая, -ае. 1. 3 мяккім целам, вялымі мускуламі. 2. перан. Які лёпса
паддаецца чужому ўплыву; бязвольны. М. чалавек. || наз. мяккацеласць, -і, ж. (да 2 знач.)МЙКЮ, -ая, -ае. 1. Які ўгінаецца пры
націсканні, нядвёрды, эластычны, далікатны.
М. хлеб. М. абутак. Мяккія валасы. Мяккія
рукі. 2. Прыемны для ўспрымання, не рэзкі.
М. галас. Мяккае святло. 3. Плаўны, павольны. Мяккія рухі. 4. перан. Лагодны, ціхі, спагадлівы. М. характар. М. чалавек. 5. Нястрогі,
паблажлівы. М. прыгавор. б. Цёплы, несуровы. М. клімат. Мяккая зіма. 7. Які
ўтрымлівае мала вапнавых солей. Мяккая
вада. 8. На транспарце: з мяккімі сядзеннямі
або прызначаны для выкарыстання мяккіх
сядзенняў. М. вагон. 9. Аб зычных гуках: якія
вымаўляюцца набліжэннем сярэдняй часткі
языка да цвёрдага паднябення; проціл. цвёрды. O Мякжі знак — назва літары «ь». || памянш. мякевькі, -ая, -ае (да 1 знач.)- || наз.
мяккасць, -і, ж.
МЙКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; мяк, мякла;
-ні; незак. \. (1 i 2 ас. не ўжыв). Рабіцца
мяккім, размякаць. Сухары мякнуць у вадзе. 2.
перан. Рабіцца вялым, расслабленым. 3. перан. Прыходзіць у стан душэўнай дабрыні,
чуласці, спагадлівасці. || зак. намяжнуць, 1 i 2
ас. не ўжыв., -не, намяк, -кла (да 1 знач.) i
размякнуць, -ну, -неш, -не; -мяк, -кла; -ні.
МЯКЧЗЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. 1. ( 7 / 2
ас. не ўжыв.). Рабіцца мяккім, мякчэйшым.
Ад мазі скура мякчэе. 2. перан. Лагаднець, дабрэць. Сэрца яго паступова мякчэла. || зак. памякчэць, -эю, -эеш, -эе.
MJłJIA, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Драўляны таўкач, якім таўкуць бульбу, расціраюць харчовыя прадукты. 2. перан. Цялыіук, непаваротлівы, няспрытны чалавек (разм.)- 0 Дуржнь i
мяла эломіць (разм. неадабр.) — неразумны
чалавек i добрую справу салсуе. Hi ў кола ні
ў мяла (разм. неадабр.) — пра няўмелага, няздатнага чалавека.
МЯЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
Рабіць мелкім (у 1 знач.), неглыбокім. Летам

рака мялее. || зак. абмялець, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-ее.
М&ІІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. (разм.). 1.
Прылада для расцірання вымачаных сцёблаў
лёну i аддзялення кастры ад валакна. 2. перан.
Рот (жарт.). Разявіў сваю мяліцу.
МІІЛКА, -І, ДАІ -ЛЦЫ, МН. -І, -лак, ж. 1.
Машына для размякчэння якой-н. сыравіны
(скур i інш.) з мэтай далейшай апрацоўкі. 2.
Toe, што i церніца.
МЙМЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак., што i
без дап. (разм.). Марудна невыразна i вяла гаварыць. || зак. прамямліць, -лю, -ліш, -лііхь;
-лены.
МЙМЛЯ, -і, ДМ -ю, Т -ем, м.; ДМ -i, Т
-яй (-яю), ж., мн. -і, -яў (разм.). Той, хто
мямліць; вялы, нерашучы чалавек.
МЯНЁК, мянька, мн. мяныа, мянькоў, м.
Toe, што i мянтуз.
МЯНТАШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
ж. 1. Наждачная лапатка, якой востраць
косы. 2. перан. Пра таго, хто многа i без толку гаворыць (разм.)- || прым. мявташачны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
МЯНТЎЗ, ментуза, мн. ментузы, ментузоў,
м. Прэснаводная драпежная рыба сямейства
трасковых з падоўжаным целам i плямістай
скурай. || прым. меіптзовы, -ая, -ае.
МЯНЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
1. Імя, якое даюць хатняй жывёліне. Уяго сабакі была мянушка Бялюсь. 2. Жартоўнае або
канспірацыйнае імя чалавека. Партыйная м.
МЯНЦІЦЬ, мянчу, менціш, менціць;
менчаны; незак. 1. што. Вастрыць мянташкай. М. касу. 2. перан., што, чым i без dan. Гаварыць многа i без толку, лапатаць (разм.).
М. языком.
МЯНЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак.
1. кім-чым з кім. Рабіць узаемны абмен,
абменьвацца. М. кнігамі. 2. Замяшчаць адзін
аднаго, зменьвацца. У камандзе мяняюцца
трэнеры. 3. Рабіцца іншым, зменьвацца. Надвор'е мяняецца. || зак. памянацці, -яюся,
-яешся, -яецца (да 1 знач.). || наз. меші, -ы,
ж. (да 1 знач.)МЯНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., кагошто. 1. Абменьваць адну рэч на другую. 2.
Зменьваць адно чым-н. другім аднародным.
М. работу. М. грошы (разменьваць). 3. Рабіць
іншым, зменьвадь. М. рашэнне. || зак. памяняць, -яю, -яеш, -яе (да 1 i 2 знач.). || наз.
меш, -ы, ж. (да 1 знач.)МЯРЗЛОТНЫ гл. мерзлата.
МЯРЗЛЙК, мерэляка, мн. мерзлякі, мерзлякоў, м. (разм.)- Чалавек, вельмі адчувальны да холаду, марозу. || ж. мярэлячш, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак. || прым. мярзляцкі, -ая, -ае.
МЯРЗОТА, -ы, ДМ -зоце, ж. (разм.). Toe,
што выклікае агіду; подласць. Мярзотай займацца не буду.
МЯРЗОТНШ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Мярзотны, подлы чалавек; нягоднік. Многа
яшчэ мярзотнікаў на зямлі. || ж. мярзотніца,
-ы, мн. -ы, -ніц. || прым. мярзотшцкі, -ая, -ае
(разм.)МЯРЗОТНЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі агідны; подлы. Мярзотныя ўчынкі. || наз. мярзотшсць, -і, ж.
МЯРЦВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1.
Страчваць чуллівасць, нямець. Мярцееюць
рукі ад холаду. 2. перан. Рабіць пустынным,
змярцвелым. Мярцвее лес. || зак. змярцвець,
-ею, -ееш, -ее (да \ знач.), амярцвець, -ею,
-ееш, -ее, абмярцвець, -ею, -ееш, -ее (да 1
знач.) / памярцвець, -ею, -ееш, -ее (да 1
знач.). || наз. амярцвенне, -я, н. (да 1 знач.). А.
тканак.
МЯРЦВІЦЬ, 1 ас. адз. не ўжыв., -віш,
-в'іць; -B1M, мерцвіце, -вяць; незак., каго-што.

1. Пазбаўляць жыцця, губіць. 2. перан.
Гнясці, уздзейнічаць зас\*учальна (разм.)МЯРЦВЙК, мерцвяка, мн. мерцвяю, мерцвякоў, м. Мёртвы чалавек; нябожчык. ||
прым. мярціяцкі, -ая, -ае.
МЯРЦВЙЧЫНА, -ы, ж. 1. зб. Трупы жывёл. 2. перан. Разумовы, духоўны застой, заняпад, інертнасць (разм.). У п'есе няма дзеяння — жахлівая м.
МЯРЗЖКА, -І, ДМ -ЖЦЫ, МН. -І, -жак, ж.
Вышыўка вузкай скразной палоскай на тым
месцы, дзе з тканіны выцягнуты падоўжныя
ніткі. || прым. мярэжкавы, -ая, -ае.
МЙСА, -а, н. 1. Туша ці частка тушы
забітых жывёл, птушак, што ідуць у ежу. Свежае м. Варанае м. 2. Мяккая частка пладоў,
ягад; мякаць. 0 Выдраць (вырваць) з мясам
(разм.) — пра гузік, аплік: адарваць разам з
кавалкам тканіны, скуры. Гарматнае мясж —
пра салдат, якіх насільна пасылаюць на
смерць. || прым. мясны, -ая, -ое (да 1 знач.).
Есці мясное (наз.). Мясная жывёла (якая гадуецца на зарэз).
МЯСА... / МЯСА-... Першая частка складаных слоў, яхая адпавядае па значэнню словам мяса, мясны, напр. мясапрадукты, мясамалонны.
МЯСАЁД, -у, М -дзе, м. Перыяд пасля каляд, калі праваслаўная царква дазваляе есці
мясное. Калядны м. || прым. мясаедны, -ая, -ае.
МЯСАКАМБШАТ, -а, М -наце, мн. -ы,
-аў, м. Прадпрыемства, дзе забіваюць жывёлу
на мяса i перапрадоўваюць атрыманую сыравіну. || прым. мясакамбішцкі, -ая, -ае (разм.).
МЯСАНАРЫХТОЎКІ, -товак, адз. мясанарьосгоўка, -і, ДМ -тоўцы, ж. Дзяржаўнае
планавае назапашванне мясалрадуктаў. ||
прым. мяошарыхтоўчы, -ая, -ае.
МЯСАРЎБКА, -і, ДЛ/-бцы, мн. -і, -бак, ж.
1. Машынка, якая рэжа мяса, ператвараючы
яго ў фарш. 2. перан. Пра бяссэнсавае кровапраліцце, знішчэнне людзей. Крывавая м. \\
прым. мясарубжчны, -ая, -ае (да 1 знач.).
МЯСІСТЫ, -ая, -ае. 1. 3 вялікай колькасцю мяса, які дае многа мяса. Мясістая частка тушы. 2. Тоўсты целам, поўны. М. твар. 3.
перан. Які мае багатую, сакавітую мякадь (пра
плады). Мясістыя ягады. || наз. мясістасць, -і,
ж.
МЯСІЦЬ, мяшу, месіш, месіць; мешаны;
незак. 1. што. Размякчаць, размінаць якую-н.
густую масу, перамешваючы з вадой. М. цеста. М. гліну. 2. перан., што. Хадзіць, ездзіць
па чым-н. гразкім, топкім, сыпкім i пад.;
мяць, шкодзіць, топчучы (разм.). М. гразь.
Коні месяць пасевы. 3. перан., каго (што).
Біць, дубасіць (разм.)- Мясілі яго чым папала,
але больш нагамі. || зак. змяс'іць, змяшу,
змесіш, змесіць; змешаны. || прым. мясільны,
-ая, -ае (да 1 знач.; спец.). М. цэх хлебазавода.
МЯСНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Той, хто прадае
мяса, гандлюе мясам.
МЯСНЬІ гл. мяса.
МЯСГ^ЧКА, -а, мн. -і, -чак, н. (уст.). Пасёлак гарадскога тыпу. М. Любча. || прым. местачковы, -ая, -ае. М. жыхар.
МЯСЦІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. 1. Пэўная
частка, участак якой-н. тэрыторыі. Лясная м.
2. Toe, што i месца (у 2 i 5 знач.)- II памянш.
мясцшкя, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. Цудоўная м.
МЯСЦІЦЦА, мяшчуся, месцішся, месціцца; незак. 1. Мець прьггулак у цесным, невялікім памяшканні; жыць. М у знаёмых. 2.
Змяшчацца на невялікай прасторы. На ўзгорку мясцілася ўтульная вёсачка.
МЯСЦІЦЬ, мяшчу, месціш, месціць; незак.} каго-што. 1. Размяшчаць. 2. Умяшчаць.
МЯСЦКОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Скарачэнне: мясцовы камітэт прафсаюзнай ар-
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ганізацыі — ранейшая назва прафкома. ||
прым. мясцкомаўскі, -ая, -ае.
МЯСЦОВАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Пэўная прастора на зямной паверхні. Гарыстая
м. 2. Край. раён, акруга. Сельская м.
МЯСЦОВЫ, -ая, -ае. 1. Звязаны з пэўнай
мясцовасцю, уласцівы гэтай мясцовасці. Мясцовыя гаворкі. М. час. 2. He агульнадзяржаўны, a які дзейнічае толькі ў межах пэўнай
тэрыторыі. Мясцовыя Саветы дэпутатаў. 3.
He прыезджы, a тутэйшы, які жыве ў пэўнай
мясцовасці; не прывазны. Мясцовыя жыхары.
Мясцовыя тавары. 4. He агульны, які пашырае сваё дзеянне толькі на частку чаго-н. цэлага. Мясцовае запаленне.
МЙТА, -ы, ДМ мяце, ж. Духмяная расліна,
якая выкарыстоўваецца ў медыцыне, парфумерыі i харчовай прамысловасці. || прым.
мятны, -ая, -ае. М. пах.
МЯТЛА, -ы, мн. мётлы i (з ліч. 2, 3, 4) мятлы, мёцел / мётлаў, ж. Прадмет гаспадарчага
ўжытку для падмятання ў выглядзе насаджанага на палку пучка звязаных галінак. 0 Гнаць
мятлой (разм.) — груба выдаляць каго-н. Пад
мятлу (вымесці, вычысціць, з'есці) (разм.) —
начыста, без астатку. || памянш. мяцёлка, -і,
ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. || прым. мяцельны,
-ая, -ае.
МЙТЛІК, -a i -у, мн. -і, -аў, м. 1. -а.
Матылёк (разм.)- М. сеў на кветку. 2. -у. Травяністая расліна сямейства злакавых. М. лугавы.
МЯТЛІСТЫ, -ая, -ае. Такі, як мяцёлка,
пышны. М. авёс.
МЯТЛІЦА, -ы, ж. Шматгадовая расліна з
суквеццем у выглядзе мяцёлкі. Зарадзіла
м. — хлебу палавіца (прыказка). || прым. MJTTЛІЧНЫ, -ая,

-ае.

МЯТЛІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Палка, на
якую насаджваецца мятла.
МЯТЛІОГ, метлюгу, м. Toe, што i мятліца.
МЙЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Пра катоў: крычаць, утвараючы гукі «мяў». || аднакр.
мяўкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. мяўкжнне,
-я, н.
МЯЦЁЖ, мяцяжу, мн. мяцяжы, мяцяжоў,
м. Стыхійнае ўзброенае паўстанне супраць
улады. Падаўленне мяцяжу.
МЯЦЁЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м Удзельнік
мяцяжу. || ж. мяцежніца, -ы, мн. -ы, -ніц. ||
прым. мяцежніцкі, -ая, -ае.

МЯЦЁЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае непасрэдныя адносіны да мядяжу, заклікае да яго.
Мяцежныя войскі. 2. Трывожны, неспакойны,
бурны. М. характар. || наз. мяцежнасць, -і, ж.
(да 2 знач.).
МЯПіАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
МЯЦЁЛІЦА* -ы, мн. -ы, -ліц, ж. 1. Снежная бура, завея. Разгулялася м. 2. Народны та- Toe, што i мешанка (у 1 знач).
МЯПіАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
нец, які выконваецца ў хуткім тэмпе з частымі зменамі фігур i паваротамі. || прым. 1. Злучацца, змешвацца з чым-н.; перамешвацца. Мяшаюцца /taxi лугавых кветак. 2.
мяцелічны, -ая, -ае (да 1 знач.).
МЯЦЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1. Умешвацца ў што-н. М. ў чужыя справы. 3. (/
гл. мятла. 2. Суквецце некаторых раслін, якое i 2 ас. не ўжыв.). Прыходзіць у беспарадак,
мае мяцёлчаты выгляд. || прым. мяцёлачны, блытацца; траціць яснасць. Думкі мяшаюцца.
-ая, -ае.
МЯШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / мешаны;
МЯЦЁЛЧАТЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае незак. 1. што i без dan. Размешваць, перасуквецце ў выглядзе мядёлкі (у 2 знач.).
мешваць што-н., пераварочваючы, боўтаючы
МЙЦЦА', 1 i 2 ас. не ўжыв., мнецца; не- чым-н. М. лыжкай. М. кашу. 2. што з чым.
зак. Рабіцца няроўным, нягладкім, збірадца ў Змешваць, злучаць што-н. з чым-н. М. пясок
складкі. Гэта матэрыя мнецца. || зак. змяцца, з цэментам. 3. перан., каго-што ў што. Уцягсамнецца / памяцца, -мнецца.
ваць, умешваць, ублытваць у што-н. (разм.)
МЙЦЦА2, мнуся, мнешся, мнецца; мнемHe мяшай мяне ў гэту справу. 4. Замешваць
ся, мняцеся, мнуцца; мн'іся; незак. (разм.). корм для жывёлы. 5. што i без dan. ПераворПраяўляць нерашучасць, саромецца, вагацца.
ваць глебу ^разм.). || t зак. памшпаць, -аю,
МЯЦЬ, мну, мнеш, мне; мнём, мняце, -аеш, -ае; -аны / -мешаны
(да 1 знач.) /
мнуць; мні; мяты; незак., што. 1. Сцікаючы, змяшаць, -аю, -аеш, -ае; -аны / змешаны (да
ператвараць у мяккую масу, рабіць мяккім. 2 знач.).
М. лён. 2. Рабіць няроўным, камячыць. М. паМЯШОК, -шка, мн. -шю, -шкоў, м. 1.
перу. 3. Аб раслінах: прыгінаць, прытоптваць
1
да зямлі. М. траву. 4. Есці з апетытам, умі- Toe, што i мех (у 1 знач.). М. з мукой. Забагатага чаланаць (разм.)- || зак. змяць, самну, самнеш, са- латы м. (перан.: пра вельмі
1
мне; самнём, самняце, самнуць; самні| змяты века). 2. Toe, што i мех (у 2 знач.). М. аўса.
/ размяць, разамну, разамнеш, разамне' раза- 3. перан. Поўнае акружэнне войскамі праціўмнём, разамняце, разамнуць; разамні; ра- ніка. Апынуцца ў мяшку. 4. Прыстасаванне ў
жывёл i раслін для змяшчэння чаго-н.
змяты (да 1 знач.).
(спец.). Зародкавы м. Зашчонныя мяшкі. 5. Аб
МЯЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Суцэльны або пусты ў сярэдзіне шар з пругкага матзрыялу, непаваротлівым, нязірабным або някемлівым
здольны адскакваць пры ўдары аб цвёрдую чалавеку (разм.). || памянш. мшпочак /
паверхню. Ручны м. Валейбольны м. || памянш. мяшэчжк, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м.
мячык, -&*MH. -i, -аў, м.
МЯШОЧНШ / МЯШ^ЧНІК, -а, мн. -і,
МЯЧЗЎНІК, -у, м. (разм.)- Шматгадовая -аў, м. Спекулянт, які займаецца скупкай, певысокая балотная трава, лісце якой ідзе на равозамі i перапродажам дэфіцытных тавараў.
пляценне i іншыя вырабы. || прым. мячэўігі- || ж. мяшочніца / мяшэчшцж, -ы, мн. -ы, -ніц.
шшы, -ая, -ае.
МЯЧ^ЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Малітвены
МЯШЧАНКА гл. мешчанін.
дом у мусульман.
МЯШЧАНСШ гл. мешчанін / мяшчанства.
МЯПІАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
(спец.)- Прыстасаванне для размешвання
МЯШЧАНСГВА, -а, н. 1. У царскай Расіі:
чаго-н.
саслоўе мяшчан, мяшчанскае званне. 2. ПсіМЯШАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. халогія i паводзіны мешчаніна (у 2 знач.). ||
(разм.). Асобная жывёліна, якая паходзіць ад прым. мятшсіа, -ая, -ае. Мяшчанскія погляды. Мяшчанскае званне.
скрыжавання двух відаў, парод.

МЯС-НАА

межы чаго-н. Купіць на пяць рублёў. Работы мога суб'екга (са зваротнымі дзеясловамі),
на гадзіну. 3. Ужыв. пры ўказанні на мэту напр. наесціся, нагаварыцца, нагуляцца; 4) слупрызначэння прадмета. Лес на будоўлю. Права жыць для ўтварэння дзеясловаў закончанага
на працу. 4. Ужыв. пры абазначэнні спосабу трывання, напр. пісаць—напісаць; 5) служыць
дзеяння, стану. Расказваць на памяць. Паве- для ўтварэння дзеясловаў закончанага трырыць на слова. Зрабіць на свой густ. Ш. з М \. вання ад дзеясловаў незакончанага трывання,
У час чаго-н. Усё рабіць на хаду. 2. Пры дапа- якія маюць прыстаўку (а, аб, ад, вы, з(с), пад,
мозе чаго-н. Смажыць на масле. Развесці на пра, пры, раз(рас), уз, у), са значэннем
вадзе. 3. Пры паўтарэнні назоўнікаў, паказвае вялікай колькасці, празмернасці дзеяння,
1
НА , прыназ. I. з В i М 1. Ужыв. пры аба- на наяўнасць вялікай колькасці чаго-н. напр. наабіраць, наабломваць, наразбіваць. П.
значэнні паверхні, на якой зверху размяшча(разм.)- Лата на лаце. Калдобіна на калдобіне. Утварае прыметнікі i назоўнікі са знач. які
ецца або куды накіроўваецца што-н. На
НА2, часц. 1. Вазьмі, бяры, атрымлівай. На, знаходзіцца на паверхні чаго-н., напр. насценстале. Напісаць на паперы. Легчы на ложак. 2.занясі брату. На табе, божа, што мне нягожа ны, наскальны, наручнікі, наморднік. Ш. Ужыв.
Ужыв. пры абазначэнні месца або часу дзеян(прыказка). 2. Ужыв. для падзывання сабакі. для ўтварэння прыслоўяў са значэннем «на
ня, a таксама асобы ці прадмета, якія з'яўляНа, цю на! 0 Вось тібе i на! (разм.) — вокліч які-н. тэрмін, у якім-н. напрамку, у якой-н.
юцца аб'ектам дзеяння. Ісці на працу. Быць на з выпадку чаго-н. здзіўляючага. Нж тябе меры, ступені», напр. назаўсёды, насупраць,
осодзе. Вынесці пытанне на агульны сход. (разм.) — ужыв. пры выказванні здзіўлення, нацянькі, настолькі, наколькі.
Затрымаць погляд на субяседніку. 3. Ужыв. длявыкліканага нечаканасцю, неспадзяванасцю
НААБАПАЛ, прысл., прыназ. Toe, што i
абазначэння прадмета, які з'яўляецца прыла- чаго-н.
абапал.
дай, інструментам, сродкам для якога-н. дзеяння, сродкам выражэння чаго-н. Узяць на
НА..., прыстаўка. I. Утварае дзеясловы са
НААБВОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго.
буксір. Перавесці на польскую мову. II. з В 1. значэннем: 1) накіраванасці дзеяння на па- Абараць плугам або акучнікам вялікую кольУжыв. пры абазначэнні тэрміну, прамежку верхню прадмета, напр. насыпаць (солі на агу- касць чаго-н.
часу. Запас на зіму. Становішча на 1 студзеня. рок), наляпіць (аб'яву на сцяну); 2) паўнаты,
Спазніцца на гадзіну. 2. Ужыв. пры абазна- дастатковасці дзеяння, напр. нагаварыць, наНААБГАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак., чаго.
чэнні колькасці, меры, якія вызначаюць сеяць, накідаць; 3) задаволенасці дзеяннем са- Абараць многае акучнікам. Н. бульбы.
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НАБЁДРЫЮ / НАБдДРЫКІ, -аў. Toe,
вацца па чужых краях. Хопіць, набадзяўся na
свеце. 2. Пасланяцца без справы, нашвэндац- што i набадры.
ца.
НАБІВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
НАБАДРЫ, -аў (разм.). Частка вупражы ў (спец.). Тканіна з набіўным узорам, a таксама
выглядзе рэменя, які прымацоўваецца двума сам узор.
НААБГОН, прысл. (разм.)- Навыперадкі. канцамі да хамута i праходзіць па баках i
НАБІВАНЫ, -ая, -ае. Toe, што i набіўны
Бегчы н.
спіне каня; шлеі. || прым. нжбадравы, -ая, -ае. (у 2 знач.). Набіваная хустка.
НААБІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго.
НАБАЖдНСГВА, -а, н. Царкоўная служба,
НАБІЛІЦЬІ, -ліц. У кроснах: драўляныя
Абабіць вялікую колькасць чаго-н. Вецер на- богаслужэнне. || прым. набажэнскі, -ая, -ае.
планкі, у якія ўстаўляецца бёрда. Кляновыя н.
абіваў лісця.
НАБАК,
прысл.
1.
На
адзін
бок
(пра
шапку,
|| прым. набілічны, -ая, -ае.
НААБІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. 1.
НАБІРАННЕ гл. набраць.
Абіраючы, сабраць у нейкай колькасці. Н. капялюш). Капялюш збіўся н. 2. Заняць ляжачае
становішча.
Пад
'еў
i
н.
НАБІРАЦЦА, -ЦЬ гл. набрацца, -ць.
кош сліў. 2. Нааблупліваць, наабіраць у нейНАБАЙР,
прысл.
(разм.).
На
адзін
бок,
на
кай колькасці. Н. місу бульбы.
НАБІЎКА, -і, ДМ -б^іўцы, ж. 1. гл. набіць.
вуха
(аб
манеры
насіць
галаўны
ўбор).
Шапка
НААБЛОМЛІВАЦЬ i НААБЛОМВАЦЬ,
2. Матэрыял, якім набіта, напоўнена што-н.
н.
-аю, -аеш, -ае; зак., наго. Абламаць вялікую
Валасяная н. матраца. || прым. набівачны, -ая,
НАБАЛБАТАЦЦА, -бачуся, -бочашся, -боколькасць чаго-н. Н. галін.
-ае.
НААБЛЎПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чацца; -бачыся; зак. (разм.). Уволю нагаваНАБГЎНЬІ, -ая, -óe. 1. Зроблены пры дарыцца, доўга пабалбатаць.
чаго. Аблупіць вялікую колькасць чаго-н.
памозе набівання. Н. матрац. 2. 3 набітым
НАБАЛБАТАЦЬ, -бачу, -бочаш, -боча; узорам. Н. паркаль. 3. Які служыць для
НААБМЁНЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
чаго. Абмяняць значную колькасць чаго-н. Н. -бачы; зак., чаго i без дап. (разм.). Нагава- набівання. Набіўная машына.
рыць многа лішняга, непатрэбнага.
марак.
НАБІЦЦА, -б'юся, -б'ешся, -б'ецца;
НАБАЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў вельмі -б'ёмся,
НААБПАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
-б'яцеся, -б'юцца; -біся; зак. 1. ( 7 / 2
балючым ад працяглага болю. Набалелая рана. ас. не ўжыв.). Пранікнуць куды-н., запоўніць
чаго. Абпаліць многа чаго-н. Н. гаршкоў.
Крык набалелай душы (перан.). 2. перан. Які што-н. (пра пясок, пыл i пад.). Снег набіўся за
НААБРАЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / НААБРЗЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. Абрэзаць даўно наспеў i патрабуе неадкладнага выра- каўнер. 2. Сабрацца ў вялікай колькасці
шэння. Набалелае пытанне. Выказваць набале- дзе-н. (разм.). Многа народу набілася ў клуб. 3.
вялікую колысасць чаго-н. Н. галін. Н. мяса.
НААБСТРЎГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., лае (наз.).
Напрасіцца, навязацца (разм.). Н. ў сябры. ||
НАБАЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ліць; зак. незак. набівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
наго. Абстругаць вялікую колькасць чаго-н. Н.
жэрдак.
1. Стаць вельмі балючым ад працяглага болю.
НАБІЦЬ, -б'ю, -б'еш, -б'е; -б'ём, -б'яце,
НААБСЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. Рука набалела. Душа набалела (перан.: змуна(м; -оіты; зак. 1. чаго. Убіць,
Абсячы вялікую колькасць чаго-н. Н. сукоў.
чыцца ад доўгіх пакут). 2. Пра што-н. цяж- -б'юць;
у значнай колькасці. Н. цвікоў у
НААБТРАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. кае, пакутлівае: накапііша, сабрацца. Усе га- наўбіваць
сцяну. 2. што. Напоўніць, напхаць чым-н. Н.
Абтрэсці вялікую колькасць чаго-н. Н. яблы- варылі пра тое, што набалела.
мяшок травой. 3. што. Прыбіць зверху да
каў.
НАБАЛЬЗАМАВАЦЬ гл. бальзамаваць.
чаго-н. або ўдарамі насадзіць. Н. абруч на боНААБЦЯРЭБЛІВАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
НАБАЛЬЗАМІРАВАЦЬ гл. бальзаміраваць.
чку. 4. чаго. Разбіць у вялікай колькасці. Н.
зак., чаго. Абцерабіць вялікую колькасць
НАБАСАНОЖ, прысл. На босую нагу. У шкла. 5. каго. Нанесці пабоі. Н. дзіця. б. Удачаго-н. Н. вецця. Н. тры тоны буракоў.
тапачках
н.
рамі прычыніць шкоду. Н. гуз на лбе. 7. кагоНААБЧдСВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак.,
НАБАТ, -a i -у, М -баце, м. 1. -у. Сігнал
чаго. Забіць вялікую колькасць. Н. качак. 8.
чаго. Абчасаць, ачысціць часаннем вялікую трывогі з выпадку якога-н. бедства, які пада- што. Зарадзіць зброю з дула. Н. стрэльбу. 9.
колькасць чаго-н. Н. лёну.
ецца
пры
даламозе
звана.
Біць
у
н.
(таксама
Зрабіць
узор (на тканіне; спец.). Н. паркаль. 0
НААБЧЗСВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак., перан.: заклік звярнуць увагу на тое, што Бітком набіць (разм.) — напоўніць што-н.
чаго. Абчасаць сякерай вялікую колькасць выклікае ірывогу). 2. -а. Вялікі вайсковы ба- вельмі цесна, шчыльна. Набіць вока
чаго-н. Н. бярвення.
рабан у старажытнай Русі. || прым. набатны, (разм.) — набыць вопыт, уменне вызначыць
НААБЯЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што i -ая, -ае. Н. зеон.
што-н. адразу. Набіць (наламаць) руку
чаго. Паабяцаць многа чаго-н. Н. падарункаў.
НАБАЎКА, -І, ДМ -баўцы, мн. -і, -бавак, (разм.) — зрабіцца спрактыкаваным, набыць
НААДБІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. 1. ж. 1. гл. набавіць. 2. Toe, што набаўлена да вопыт у якой-н. справе. Набіць сабе цану
Адабраць, захапіць сілаю многа чаго-н. 2. чаго-н. Вытаргаваць набаўку.
(разм.) —; узвысіць сябе ў вачах іншых. || неАдабраць з аднастайных прадметаў значную
НАБАЯЦЬ, -баю, -баеш, -бае; -бай; зак., зак. набіваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2, 3, 6, 7,
колькасць чаго-н. Н. гатунковай морквы.
8 i 9 знач.). || наз. набіванне, -я, н. i на^ўка,
НААДВАРОТ, прысл. 1. У адваротным на- што i чаго (разм.). 1. Расказаць казку, байку -і, ДМ -йўцы, ж. (да 3, 8 i 9 знач.).
прамку. Прачытаць слова н. 2. Зусім інакш, або многа казак. Н. баек. 2. Узвесці на
НАБЛІЗІЦЦА, -бл'іжуся, -бл'ізішся, -бл'ізіцне так, як трэба. Зрабіць усё н. 3. у знач. па- каго-н. паклёп.
НАБЁГ, -у, мн. -і, -аў, м. Раптоўны напад, ца; зак. 1. da каго-чаго i без dan. Рухаючыся,
бочн. У процілегласць таму, што сказана. Аб'увасванне.
Набегі
качэўнікаў.
\\
прым.
перамясціцца на больш блізкую адлегласць у
ём будаўніцтва не стаў меншым, a н. узрос. 4.
адносінах да каго-, чаго-н. Н. da вёскі. 2.
у знач. супраціўн. часц. Зусім не. Я вам не пе- шбегавы, -ая, -ае.
НАБЁГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. Стаць больш блізкім па часу. Набліжаецца
рашкоджу? — Н, я вельмі pad бачыць вас.
НААДР&З, прысл. Рашуча, катэгарычна. Пабегаць увшпо^ стаміцца, бегаючы. Н. за вясна. 3. Стаць больш чутным. Гарматныя
гукі ўвесь час набліжаліся. 4. Стаць блізкім
дзень.
Адмовіцца н.
НАБЁГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што. 1. або бліжэй да каго-, чаго-н. Н. da народа. 5.
НААДЭКАЛОНІЦЦА* -ЦЬ гл. адэкалоніць.
падобным на каго-; што-н. Н. da 0эНААПАШЮ, прысл. Накінуўшы на плечы, Бегаючы, атрымаць што-н. непрыемнае Стаць
|| незак. набліжацца, -аюся, -аешся, -аецне прадзяваючы рук у рукавы. Накінуць па- (разм.). Н. хваробу. 2. Прабегчы пэўную коль- алу.
касць кіламетраў за які-н. час. За раніцу набе- ца. || наз. набліжэнне, -я, н.
літо н.
НАБЛІЗІЦЬ, -бл'іжу. -бл'ізіш, -бл'ізіць;
НААРАЦЬ, -ару, -арэш, -арэ; -аром, -ара- гаў 10 кіламетраў.
НАБЁГЧЫ, -бягу, -бяжыш, -бяжыць; -бя- -бліжаны; зак. 1. каго-што. Зрабіць больш
це, -аруць; -ары; -араны; зак., чаго i без dan.
Узараць нейкую колькасць зямлі; Н. тысячу жым, -бежыце, -бягуць; -бег, -гла; -бяжы; блізкім у прасторавых адносінах. 2. перан.,
гектараў nad азіміну. || незак. намрваць, -аю, зак. 1. на каго-што. Наскочыць з разбегу, з што. Зрабіць такім, які адпавядае інтарэсам,
разгону. Н. на прахожага. Хвалі набеглі на бе- патрабаванням каго-, чаго-н. Н. ідэі da рэ-аеш, -ае.
чаіснасці. 3. што. Зрабіць больш блізкім па
НААСФЁРА, -ы, ж. (спец.). Стан біяс- раг. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Сабрацца ў адным
феры, што склаўся ў выніку ўзаемадзеяння яе месцы ў вялікай колькасці. Набегла шмат на- часе. Н. перамогу nad ворагам. 4. каго. Спрыроду. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Павялічыц- яць больш блізкім адносінам з кім-, чым-н.
законаў з дзейнасцю чалавечага розуму.
НААТРАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. ца ў суме, колькасці. Набеглі працэнты. 4. 5. каго-што. Зрабіць падобным на каго-,
Наліцца. Вочы набеглі крывёй. 0 Набегчы ші што-н., блізкім да каго-, чаго-н. Н. пераклаЬ
Атрэсці вялікую колькасць чаго-н. Н. ігруш.
НАБАВЕЦЬ, -баўлю, -бавіш, -бавіць; -баў- пжмаць (разм.^ — успомніцца. || незак. на- da арыгінала. || незак. набліжаць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. набліжэнне, -я, н.
лены; зак., што i чаго. Прыбавіць, дабавіць бягаць, -аю, -аеш, -ае.
НАБЛУКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
НАБЕДАВАЦЦД, -бядуюся, -бядуешся,
звыш таго, што было, што ўстаноўлена. t Н.
сто тысяч рублёў. Ц^ незак. набаўляць, -яю, -бядуецца; -бядуйся; зак. Перажыць, зазнаць зак. (разм.). Многа паблукаць. Я. na лесе.
-яеш, -яе. || наз. нжбаўжж, -і, ДМ -баўцы, мн. многа гора.
НАБЛЬІТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. што
-і, -бавах, ж.
НАБЁДРАНЫ, -ая, -ае. Які носіцца на бё- i чаго. Заблытаць, перабльггаць нейкую кольНАБАДЗЙЦЦА, -дзяюся, -дзяешся, -дзя- драх, знаходзіцца на бёдрах. Набедраная павя- касць чаго-н. Н. нітак. 2. Дапусціць блытаецца; зак. (разм.)- 1. Наблукацца, навандра- зка.
ніну, нарабіць памылак. Н. у вылічэннях.
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НАБОЖНЫ, -ая, -ае. Які верыць у бога i Атрымаць у выніку спаборнііггва, экзаменаў i
выконвае ўсе рэлігійныя абрады. Н. чалавек. || пад. Н. дзесяць балаў. 6. чаго. Купіць якой-н.
матэрыі. Н. паркалю на сукенку. 0 Набраць
наз. набожнасць, -і, ж.
НАБОЙ, -ю, м. Зарад пораху са шротам сабе ў галаву (разм.) f— хваравіта думаць пра
або куляй для паляўнічай стрэльбы; патрон з што-н. || незак. набіраць, -аю, -аеш, -ае; наз.
такім зарадам. Праверыць н. || прым. набойны, набіранне, -я, н. (да 3 i 4 знач.). || наз. нябор, што. Заразіцца чым-н. (разм.). Н. туберкулёз.
-у, м. (да 1, 2 i 3 знач.). Здаць кнігу ў н. Н. у || незак. набываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. еа-ая, -ае.
быццё, -я, н.
НАБОЙКА, -і, ДМ -бойцы, мн. -і, -боек, ліцэй. Н. вышыні.
НАБЬІЦЬ2, -буду, -будзеш, -будзе; набыў,
НАБРЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаж. 1. Ніжні слой абцаса. Поліурэтанавыя на-была,
-ло; -будзь; зак. (разм.). Toe, што i
бойкі. 2. Металічная пласцінка, якая набіва- ны; зак. Напэцкаць, насмеціць, нанесці
набьпша (у 1 знач.), ужыв. звычайна толькі з
ецца на абцас або насок абутку. Чаравікі з бруду.
жалезнымі набойкамі. || прым. набоечны, -ая, НАБРЫДЗЬ, -І, Ж., зб. (абл. пагард.). адмоўем «не». Доўга ты mym не набудзеш.
НАБЭДРЫЫ гл. набедрыкі.
Зброд, свалата. Ачышчаецца ад набрыдзі пла-ае.
НАБ^РСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго
НАБОК, прысл. 1. На адзін бок, набакір. нета.
Валасы зачасаны н. 2. у знач. выкл. Прэч з да- НАБРЫШІЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ад вільгаці (разм.). Наблытаць у нейкай колькасці. Н.
разбух, набрак, набрыняў. 2. Гатовы рас- нітак.
рогі. Набок! — крычаў шафёр.
НАБЯГАЦЬ гл. набегчы.
НАБОР, -у, м. 1. гл. набраць. 2. Суку- пусціцца (пра пупышкі на дрэвах). Пупышкі
НАБЯЛІЦЦА, -ЦЬ гл. бяліць.
пнасць прадметаў аднолькавага прызначэння. на вярбе набрынялі.
НАБЯР^ЖНЫ, -ая, -ае. 1. Размешчаны на
НАБРЫНЙЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -няе;
Н. інструментаў. Н. слоў (перан.: спалучэнне
каля берага. Н. бульвар. 2. наслоў без усякага сэнсу, бяссэнсіца). 3. Дру- зак. 1. Павялічьпша ў аб'ёме ад вільгаці. беразе,
-ай, мн. -ыя, -ых, ж. Бераг, умацакарскія літары, што перадаюць які-н. тэкст. Дзверы набрынялі. Зямля набрыняла. 2. Быць бярэжшая,
ваны сцяной з каменя, цэменту, дрэва i інш.,
Рассыпаць н. 4. Аздабленне з металічных гатовым распусціцца (пра пупьшпа на дрэ- a таксама вуліца, якая ідзе ўздоўж такога бепрадметаў на вупражы (спец.). || прым. вах). Пупышкі на еярбе ўжо набрынялі. 3. Апу- рага. Дом на набярэжнай.
хнуць, ацячы. Ногі набрынялі.
шборны, -ая, -ае (да 3 i 4 знач.). Н. цэх.
НАВА... (гл. нова...) Першая частка склаНАБРЫСЦІ, -брыду, -брыдзеш, -брыдзе; даных
НАБОРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
слоў; ужыв. замест «нова..>, калі
спецыяліст па друкарскаму набору. || ж. -брыдзём, t -брыдзяце, -брыдуць; набрыў,
націск у другой частцы падае на першы
ваборшчыця, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. -брыла, -ло; -брыдзі; зак. 1. на каго-што i без склад, налр. навагодні, навамодны.
dan. Ідучы, выпадкова на каго-, што-н. нанаборппыцкі, -ая, -ае.
НАВАБРАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
НАБОЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго ткнуцца, натрапіць, убачыць каго-, што-н. Н. Той, хто толькі што прызваны на ваенную
(разм.). Боўтаючы, рашчыніць, замяшаць на леснічоўку. 2. безас. Прыйсці ў нейкай службу. || прым. шшабршскі, -ая, -ае.
нейкую колькасць чаго-н. Н. цеста на бліны. колькасці (разм.). Набрыло нямала разявак.
НАВАГА, -і, ДАІ -вазе, ж. Паўночная марНАБУДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
|| незак. набоўтваць, -аю, -аеш, -ае.
ская рыба сямейства трасковых. || прым.
НАБРАКЛЫ, -ая, -ае. 1. Які павялічыўся ў -даваны; зак., чаго. Пабудаваць у вялікай шшапшы, -ая, -ае.
аб'ёме ад вільгаці, вадкасці. Набраклыя колькасці. Н. спартыўных пляцоеак. \\ незак.
НАВАГОДНІ, -яя, -яе. Які мае адносіны да
дзверы. 2. Тос, што i набухлы (у 1 i 3 знач.). •абудоўваць, -аю, -аеш, -ае.
Новага года, да яго святкавання. Навагодняя
НАБУРЧАЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; ёлка.
НАБРАКНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; набрак, -кла; зак. 1. Набрыняўшы ад вільгаці, -чымся, -чыцеся, -чацца; -чыся; зак. (разм.)НАВАДЗІІЦ>, -ваджу, -водзіш, -водзіць;
павялічыцца ў аб'ёме; набухнуць. Дзверы на- Уволю пабурчаць.
навадзіў, -дзіла; зак., каго. 1. Прывесці многа
НАБУРЧАЦЬ, f -чу, -чыш, -чыць; -чым,
браклі. 2. Toe, што i набухнуць (у 1 i 3 знач.).
каго-н. куды-н. 2. Павадзіць каго-н. доўгі час.
| незак. мбражжць, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае. || -чыце, -чаць; -чы; зак., на каго-што (разм.). Н. na лесе.
Пабурчаць, насварыцца на каго-н.
наз. набріканне, -я, н.
НАВАДНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -н'іша;
НАБЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго зак. Запоўніцца вельмі вялікай колькасцю
НАБРАНЗАВАЦЬ гл. бранзаваць.
НАБРАХАЦЦА, -брашуся, -брэшашся, (разм.). Наліць больш, чым трэба, звыш каго-, чаго-н. Рынак навадніўся камерцыйнымі
-брэшацца; -брашыся; зак. (разм.). 1. Удо- меры. Н. вады ў цэбар.
таварамі. || незак. НІМДНЯІЦЦІ, 1 i 2 ас. не
НАБЎХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў гатовым да ўжыв., -яецца.
сталь пабрахаць. Сабакі за ноч набрахаліся. 2.
таго, каб расгтусціцца, прарасці. Набухлыя
перан. Уволю набалбатацца (іруб.).
НАВАДНІЦЬ, -вадню, -водніш, -водніць;
НАБРАХАЦЬ, -брашу, -брэшаш, -брэша; пупышкі. Набухлае насенне. 2. Які павялічыўся -воднены; зак., што. Запоўніць вельмі
-брашы; зак. (разм. пагард.). 1. Нагаварыць ў аб'ёме ад вільгаці. Набухлыя дзверы. 3. Які вялікай колькасцю каго-, чаго-н. Н. рынак
многа ўсялякай лухты. Набрахаў сем карабоў. павялічыўся ад прыліву крыві, малака. Набу- таварамі. \\незак. навадяяць, -яю, -яеш, -яе. ||
наз. навадненне, -я, н.
2. Узвесці паклёп на каго-н. Гэта ён набрахаў хлыя вены.
НАБЎХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
паліцаям пра партызан.
НАВАДНЫ, -ая, -ое. 1. гл. навесці. 2. Які
НАБРАЦЦА, -бяруся, -бярэшся, -бярэцца; набух, -хла; зак. 1. Стаць гатовым, каб рас- наводзіць на правільны адказ, даламагае
-бяромся, -берацеся, -бяруцца; -бярыся; зак. пусціцца, прарасці. Пупышкі набухлі. 2. Павя- знайсці яго. Навадное пытанне.
1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Сабрацца ў нейкай лічыцца ў аб'ёме ад вільгаді, сырасці. Рамы
НАВАЖЫЦЦА, -важуся, -важышся, -ваколькасці. Набралася поўная хата людзей. 2. набухлі. Боб набух. 3. Павялічыіша ад прыліву жыцца; зак., з інф. Намерыцца нешта зрабіць,
чаго. Знайсці ў сабе ўнуграныя сілы, магчы- крыві, малака. Вымя набухла. || незак. на- рашыцца на што-н. Н. сказаць праўду. Н. пераехаць у другі горад. \\ незак. наважвацца,
масці. Н. смеласці. 3. звычайна безас. На- бухаць, -ае. || наз. набуханне, -я, н.
НАБУЙНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; -аюся, -аешся, -аецца.
поўніцца чым-н. Набралася вады. 4. чаго. Нацярпецца, перажыць, адчуць. Н. гора. 5. чаго. зак. (разм.). Уволю, многа пабуяніць.
НАВАЖЫЦЬ1, -важу, -важыш, -важыць;
НАБУЙНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак. зак., чаго. Узважваючы, нарыхтаваць у
Набыць, атрымаць нешта (звычайна непрыеякой-н. колькасці. Н. тону бульбы. || незак. вжмнае). Н. каросты. 6. чаго. Пераняць, на- (разм.). Буянячы, нарабіць чаго-н. дрэннага.
НАБЬІТАК, -тку, мм. -ткі, -ткаў, м. 1. Ма- важваць, -аю, -аеш, -ае.
вучыцца чаму-н. Н. вопыту. 7. чаго. ЗапасНАВАЖЫЦЬ2, -важу, -важыш, -важыць;
ціся, назапасіць (іншы раз з адмоўем "не"; ёмасць, уласнасць. Калгасны н. Н. гаспадара.
разм.). Грошай не н. 8. чаго i без дап. Напіцца 2. Toe, што набыта, прыдбана; скарб. Неба- зак.у з інф. Намерыцца што-н. зрабіць; вырагарэлкі, віна (разм.). Ды ты ўжо> недзе набраў-гаты н. 3. Toe, што набыта ў выніку вучобы, шыць. Н. правесці конкурс дзіцячых малюнкаў.
ся. || незак. набірацца, -аюся, -аешся, -аецца жыццёвай i працоўнай практыкі. Мастацкія Н. перайсці на іншую работу.
набыткі.
НАВАЗІШІА, -важуся, -возшіся, -возшца;
(да 1, 2, 3, 4, 6 i 8 знач.). ^
НАБЬкТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м Асоба, якая зак. (разм.)- 1. Toe, што i навазіць (у 1 знач.).
НАБРАЦЬ, -бяру, -бярэш^ -бярэ; -бяром,
Дзе ж mym навозішся дроў. 2. Уволю на-бераце, -бяруць; -бяры; -браны; зак. 1. што набывае, купляе што-н.
НАБЬІЦЦА, -будуся, -будзешся, -будзец- ездзіцца, накатацца.
i чаго. Узяць, назбіраць нейкую колькасць
НАВАЗІЦЬ, -важу, -возіш, -возіць; -вожакаго-, чаго-н. або, збіраючы, скласці. Н. кніг ца; -будзься; зак. (разм.). 1. Прабыць, пабыць
у бібліятэцы. Н. вады ў вёдры. Н. кош грыбоў.дзе-н. удосталь. Н. у лесе. 2. Пабыць доўгі час ны; зак. 1. чаго. Прывезці за некалькі прыёН. у бядзе.
маў вялікую колькасць чаго-н. Н. пяску i
Н. рабочых. Н. букет васількоў. 2. што. у якім-н. стане.
НАБЬІЦЬ1, -буду, -будзеш, -будзе; набыў, гліны. 2. каго. Уволю павазіць, пахатаць. Н. на
Скласці з друкарскіх літар тэкст або набраць
яго пры дапамозе камп'ютэра. Н. заўвагу -была, -ло; набудзь; зак. 1. каго-што. Стаць санках. \\ незак. навожваць, -аю, -аеш, -ае (да
1 знач.).
петытам. 3. што. Саставіць з некалькіх уладальнікам чаго-н. Н. матацыкл. 2. што.
НАВАКАІН, -у, м. Прэпарат, які ўжываецлічбаў, знакаў, асобных частак. Н. нумар тэ- Атрымаць спецыяльнасць. Н. прафесію. 3.
лефона. 4. што i чаго. Дасягнуць якой-н. сту- што. Зрабіцца якім-н. па знешняму выгляду. ца для мясцовага абязбольвання i для лячэнпені ў сваім развіцці, руху i гл. Самалёт на- Пакой набыў утульны выгляд. 4. што. Заслу- ня некаторых захворванняў. || прым. ншабраў вышыню. Н. хуткасць. 5. што i чаго. жыць, здабыць прызнанне. Н. аўтарытэт. 5. кшшвы, -ая, -ае.
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мог нізашто н. на чалавека. || незак. швальвац- 3 знач.) /' німрмнне, -я, н. (да 3 знач.). Ц
прым. наварны, -ая, -óe (да 3 знач.; спец.).
ці, -аюся, -аешся, -аецца.
НАВАСЕЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м.
НАВАЛІЦЬ1, -валю, -валіш, -валіць; -валены; зак. 1. што i чаго на каго-што. Жыхар, які пасяліўся на новым месцы.
Узваліць што-н. цяжкае на паверхню чаго-н.
НАВАСЁЛЛЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. ПерасяHABAKÓJI. 1. прысл. Toe, што i навокал (у Н. камень на дзежку з агуркамі. 2. перан., штоленне,
пасяленне на новае месца; уваходзіны.
1 знач.). 2. прыназ. з P. Toe, што i навокал (у на каго (што). Ускласці на каго-н. многа раРадасць наваселля. 2. Свята з выпадку пася2 знач.).
боты, абавязкаў. Н. усю работу на каго-н. 3. лення на новым месцы. Справіць н. || прым.
HABAKÓJIA. 1. прысл. Toe, што i навокал чаго. Накідаць у беспарадку многа чаго-н. Н. навасельны, -ая, -ае.
(у 1 знач.). 2. прыназ. з P. Toe, што i навокал кучу дроў. 4. безас, што i чаго. Наладаць у
НАВАСЁЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Новы пасяле(у 2 знач.).
вялікай колькасці (пра лісце, снег i пад.). НаНАВАКОЛЛЕ, -я, н. 1. Мясцовасць, якая валіла снегу за ноч. 5. (1 i 2 ас. не ўжыв.), пе- нец, жыхар. Цалінныя навасёлы. || ж. шшасёлпрылягае, прымыкае да чаго-н. Н. горада. ран., каго-чаго. Прыйсці, сабрацца ў вялікай кя, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак.
НАВАСКАВАЦЬ 2/і. васкаваць.
Bade затапіла ўсё н. 2. перан. Навакольнае колькасці. Наваліла народу на сход. || незак.
НАВАСТРЬІЦЬ гл. вастрыць.
асяроддзе. Літаратурнае н.
шшальваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2, 3 i 4
НАВАТ, часц. 1. Ужыв. для ўзмацнення
НАВАКОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які зна- знач.). | наз. швалжж, -і, ДМ -лцы, ж. (да 2
ходзіцца або жыве ў наваколлі; адбываецца знач.), швальвшше, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.) / сэнсавай выразнасці таго слова, да якога
навокал каго-, чаго-н. Навакольная мясцо- шшал, -у, м. (да 1 i 3 знач.; спец.). Навал ву- адносіцца. Прыйшлі на вяселле н. з далёкіх вевасць. Навакольныя людзі. 2. шмколыше, галю. || прым. ншлачны, -ая, -ае (да 1 i 3 сак. 2. у знач. злуч. Далучае члены сказа i
-ага, н. Toe, што знаходзіцца навокал каго-, знач.; спец.) / навілыш, -ая, -ае (да 1 i 3 сказы са значэннем удакладнення, дабаўленчаго-н. Любавацца навакольным. 3. ш - знач.; спец.). Ыавалачны пункт. Навалачная ня. Стаяла спякота, н. лужыны высахлі.
вдолышя, -ых, мн. Людзі, якія акружаюць машына. Наваланнае судна.
НАВАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
каго-н. Абыякавы да навакольных.
НАВАЛІЦЬ2, -валю, -валіш, -валіць; -ва- ўносіць i ажыццяўляе новыя, прагрэсіўныя
НАВАКСАВАЦЬ гл. ваксаваць.
лены; зак., чаго. Прыгатаваць шляхам вален- ідэі, прыёмы ў якой-н. галіне дзейнасці. НаНАВАКСОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., ня ў вялікай колькасці. Н. ваяёнак.
ватары вытворчасці. || ж. нштірка, -і, ДМ
што. Toe, што i ваксаваць.
НАВАЛОЧКА / НАВАЛАЧКА, -і, ДМ -чцы, -рцы, мн. -і, -рак (разм.)- || прым. шшатжрсжі,
1
НАВАЛ, -у, м. 1. гл. наваліш» . 2. Куча мн. -і, -чак, ж. Чахол для падушкі. Палатня- -ая, -ае.
чаго-н. наваленага. Ліквідаваць н. трэсак. 3. ная навалачка.
НАВАТАРСТВА, -а, н. 1. Дзейнасць наваДакрананне корпусам борта да другога судна
тараў. Н. ў тэхніцы. 2. Усё новае, прагрзсіўНАВАЛЬНІЦА,
-ы,
мн.
-ы,
-н'ш,
ж.
1.
або прычала.
нае, што ўводзіцца ў якой-н. галіне. Н. МаяНАВАЛА, -ы, ж. 1. Нашэсце ворага. Адо- Атмасферная з'ява — дождж з громам i ма- коўскага ў паэзіі. || прым. нштарскі, -ая, -ае.
ланкай.
Ліпеньскія
навальніцы.
Ваенная
н.
(пелець навалу. Чорная н. 2. Стыхійная бяда,
НАВАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. (кніжн.). 1.
няшчасце. Уцячы ад навалы. 3. Вялікая коль- ран.: грозныя падзеі). 2. перан. Бяда, небясНешта новае, новаўвядзенне. 2. У юрыспрупека.
||
прым.
швалыпчны,
-ая,
-ае.
касць каго-, чаго-н. Н. работы. 4. перан. НеНАВАЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; зак. дэнцыі — спыненне ранейшага абавязацельшта цяжкае, непрыемнае, што навісае над ча(разм.).
Уволю, многа паваляцца. Н. ў духмя- ства па дамоўленасці бакоў i замена яго нолавекам. Н. безвыходнасці.
вым абавязацельствам.
ным
сене.
НАВАЛАМ, прысл. 1. Без парадку, кучай.
НАВАШЧЬкЦЬ гл. вашчыць.
НАВАЛЙЦЬ,
-яю,
-яеш,
-яе;
-яны;
зак.,
Ляжаць н. 2. Натоўпам, вялікай масай
НАВАЯВАЦЦА, -ваююся, -ваюешся, -ва(разм.). Лезці н. 3. У вялікай колькасці чаго (разм.). Паваліць многа чаго-н. Н. лесу.
НАВАМОДНЫ, -ая, -ае. Які адпавядае но- юецца; -ваюйся; зак. (разм.). 1. Многа, доўга
(разм.)- Грыбоў — н.
паваяваць. Хопіць мне, наваяваўся за пяць гаНАВАЛАЧ, -ы, ж. (разм.). 1. Хмары, ту- вай алошняй модзе. Навамодная сукенка.
НАВАР, -у, м. 1. Вадкасць, насычаная доў. 2. Пазбавіцца сілы, моцы на вайне.
ман, смуга. He паспеяа распагодзіцца i зноў
НАВАЯВАЦЬ, -ваюю, -ваюеш, -ваюе; -вапайшла н. 2. Той, хто прыйшоў, з'явіўся адне- рэчывамі тых прадуктаў, што ў ёй варацца, a
куль; не тутэйшы (груб.). Н. з усяго свету. 3. таксама тлушч, які ўсплывае наверх пры ва- юй; зак. (разм.)- Паваяваць некаторы час. 3
зб. Зброд, варожыя людзі (пагард.). Фашыс- рцы стравы. Боршч з наварам. 2. перан. такой зброяй доўга не наваюеш.
НАВАЙЎЛЕНЫ, -ая, -ае (іран.)- Які ўперцкая н. 4. перан. Toe, што i напасць. Што ж Прыбьггак, выгада ад чаго-н. Вялікага навару
шыню дзе-н. з'явіўся, праявіў сябе. Н. лідэр. \\
mym не атрымаеш.
гэта за н. такая!
НАВАЛАЧКА 2/7. навалочка.
НАВАРАЖЬІЦЬ, -ражу, -рожыш, -pó- наз. шваяўленжсць, -і, ж.
НАВ^ДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
НАВАЛАЧЬІ, -лаку, -лачэш, -лачЦ -лачом, жыць; -рожаны; зак., што i чаго (разм.). Ва-лачаце, -лакуць; навалок, -лакла, -ло; -лачы; рожачы, прадказаць. Варажбітка наваражыла Зайсці, заехаць да каго-н., куды-н., пабываць
дзе-н. Наведайся да нас. || незак. м»»гцмцца,
-лочаны; зак., чаго (разм.). 1. Прыцягнуць, мне розных здарэнняў.
прывесці за некалькі прыёмаў у значнай
НАВАРАТ: другім наварат&м — другі раз. -аюся, -аешся, -аецца.
колькасці або прывесці ў вялікай колькасці Ворага перамаглі другім наваратам.
НАВЁДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
куды-н. Н. галля. 2. пераважна безас. ЗацяHABAPHbt, -ая, -ое (спец.). Прымацаваны каго-што. Пабываць дзе-н. у каго-н., прыйсці
гнуць, закрыць. 3 захаду навалакло хмар. | не- наварваннем. Наварная вось.
або прыехаць куды-н., да каго-н. Н. родных.
зак. швалшаць, -аю, -аеш, -ае.
НАВАРОЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., Н. хворага. || незак. нжведваць, -аю, -аеш, -ае.
НАВАЛАЧЬІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лачэцчаго. 1. Абярнуць, паваліць на бок вялікую I наз. нАведшше, -я, н.
ца; навалбкся, -лаклася, -лося; зак. (разм.). 1. колькасць чаго-н. Буран наварочаў многа дрэў. НАВ^ДВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
Прыйсці куды-н. у вялікай колькасці (па- 2. Накідаць у вялікай колькасці (разм.). Н. хто наведаў або наведвае каго-, што-н. Пагард.). Навалаклося народу ў хату. 2. Насунуў- кучу камення. 3. Наваліць чаго-н. без парадку. стаянны н. бібліятэкі. || ж. наведвальшца, -ы,
шыся, закрыць, засланіць сабою. Навалакліся Н. горы зямлі. || незак. шшфочваць, -аю, -аеш, мн. -ы, -ніц. I прым. наведвальніцкі, -ая, -ае.
чорныя хмары.
НАВІІДВАННЕ, -я, н. 1. гл. наведаць. 2.
-ае.
НАВАЛАЧЬІЦЦА, -лачуся, -лочышся, -лоКолькасць наведванняў. Добрае н. заняткаў.
НАВАРОЧВАЦЦА гл. навярнуцца.
чыцца; -лачыся; зак. (разм.). 1. Стаміцца, ноНАВЁЗІД», -вязу, -вязеш, -вязе; -вязём,
НАВАРОЧВАЦЬ гл. наварочаць / навярсячы што-н. 2. Нахадзііша, нацягадца дзе-н.;
-везяце, -вязуць; навёз, -везла i -вязла, -везла
нуць.
стамііша, многа ходзячы.
НАВАРСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; i -вязло; -вязі; -везены; зак., каго-што. ПрыНАВАЛІЦЦА, -валюся, -валішся, -валіцца;
везці ў вялікай колькасці. Н. розных падарунзак. 1. Налегчы сваім цяжарам на што-н. Н. -саваны; зак., што. Зрабіць варсістым.
НАВАРЫСТЫ, -ая, -ае. 3 густым наварам. каў. || незак. нжвозіць, -вожу, -возіш, -возіць.
на стол. 2. Дружна ўзяцца за работу, з прагHABĆK / НАВЁЮ, прысл. Назаўсёды, на
насцю накінуцца на што-н. Н. на асушэнне Н. боршч. || наз. шв&рысгасць, -і, ж.
НАВАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -варьш- ўсё жыццё. 1Бывай навекі! Навек разам!
балот. Малацьбіты дружна наваліліся на
НАВЁЛА , -ы, мн. -ы, -вел, ж. Невялікае
клёцкі. 3. Напасці, накінуцца. Н. на пазіцыі ца; зак. Падоўжыцца шляхам наваркі, наварворага. Наваліліся ўсе на аднаго. Чэрві на- вання (пра металічныя рэчы). Лямеш добра апавяданне з незвычайным i строгім сюжэтам, з яснай кампазіцыяй. Навелы Якуба Коваліліся на капусту. 4. Падаючы, насыпацца , наварыўся.
нжвелістычны, -ая, -ае.
НАВАРЬкЦЬ, -вару, -варыш, -варыць; -ва- ласа. || прым.
(пра многае; разм.). Навалілася яблыкаў за
НАВЁЛА2, -ы, мн. -ы, -вел, ж. (спец.). Паноч. 5. перан. Змарыць (пра сон, спёку i пад.). раны; зак. 1. чаго. Нагатаваць у патрэбнай
Сон наваліўся. 6. перан. Спасцігнуць, нечакана колькасці. Н. варэння. 2. чаго. Наплавіць у знейшае дапаўненне да якога-н. зводу законапаткаць. Хвароба навалілася. 7. перан. нейкай колькасці. Н. сталі. 3. што. Апрацоў- наў, статута i пад. Падатковыя навеяы.
НАВЕЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Нахлынуць, намножыцца ў вялікай колькасці. ваючы металічны прадмет, прыварыць каваПад канец тыдня навалілася столькі работы. лак металу. Н. нарог. || незак. наварваць, -аю, Пісьменнік — аўтар навел. || ж. навелістка,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
8. Накінуцца на каго-н. з лаянкай (разм.). Ён -аеш, -ае. || наз. наварка, -і, ДМ -рцы, ж. (да
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НАВЕРАДЗІЦЦА, -вераджуся, -вярэдзішНАВІВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
ся, -вярэдзіцца; зак. Стаміцца, натрудзіцца да навівання. Н. станок.
НАВІГАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
стомы. Рука наверадзілася.
НАВЕРАДЗІЦЬ, -вераджу, -вярэдзіш, -вя- у галіне навігацыі. || прым. шшігжтарскі, -ая,
рэдзіць; -вярэджаны; зак., што. Працяглай -ае.
працай прычыніць боль чаму-н. Навярэдзіў
НАВІГАЦЫЯ, -і, ж. 1. Навука аб ваджэнні Н. мастоў. 3. Саўдзельнік зладзейскай шайкі,
суднаў i лятальных апаратаў. Школа навігацыі. які высочвае i наводзіць на месца, дзе можна
рукі. || незак. навярэджваць, -аю, -аеш, -ае.
красці. | ж. шшодчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
НАВЕРБАВАЦЬ, -вярбую, -вярбуеш, -Bap- Паветраная н. 2. Суднаходства, мараплаванНАВОЗІЦЬ гл. навезці.
eye; -вярбуй; -вербаваны; зак., каго-што. За- не, a таксама перыяд года, калі магчыма суд-я, мн. -і, -яў, м. Валік у кроснах,
вербаваць у нейкай колькасці. Н. рабочых на находства. Адкрыць навігацыю. || прым. шші-на НАВОЙ,
які навіваюцца ніткі асновы. || прым.
будоўлю. || незак. навярбоўваць, -аю, -аеш, -ае. гацыйны, -ая, -ае. Навігацыйныя прыборы. Н.навойны.
-ая, -ае.
НАВЁРСЕ. 1. прысл. На верхняй частцы перыяд.
НАВОКАЛ. 1. прысл. Усюды, з усіх бакоў,
НАВІДАВОКУ,
прысл.
(разм.)Так,
што
ўсе
чаго-н., зверху. Сядзець н. 2. прысл. У выкругом. Агледзецца н. 2. прыназ. з Р. Ужыв.
шыні, уверсе. 3. прысл., перан. У вышэйшай бачаць. Усё гэта адбывалася н.
для выражэння прасторавых адносін пры наНАВІЗНА,
-ы,
ж.
Нешта
новае
ў
чым-н.
інстанцыі, у начальства (разм.). Н. рашылі. 4.
зве асобы, прадмета або месца, з усіх бакоў
прыназ з Р. Выражае прасторавыя адносіны: Н. поглядау. Пачуццё навізны.
адбываецца пэўнае дзеянне ці размяшНАВІНА, -ы, мн. нав'іны, -вш, ж. 1. Атры- якога
ужыв. пры абазначэнні прадмета, на верхняй
чаецца што-н. Абысці н. саду. Н. агню сядзелі
частцы якога размяшчаецца што-н. Сядзець н. маная нядаўна вестка. Прыемная н. Пачуць людзі. 3. прыназ. з Р. Ужыв. для выражэння
многа навін. 2. Нешта новае, незнаёмае. Н. ў аб'ектных адносін: указвае на асобу, прадмет
воза.
НАВЁРХ, прысл. 1. На верхнюю частку жыцці. 0 Яжія навіны? — што новага?
ці паняцце, якое з'яўляецца аб'ектам пэўнага
HABtHKA, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1. працэсу або дзеяння. Гутарка ідзе н. аднаго
чаго-н. (на верхнюю полку, на паверхню
Нешта
новае,
што
нядаўна
з'явілася.
Навінкі
пытання.
чаго-н.). Падняцца н. Смала выступіла н.
Праўда выйдзе н. (перан.). 2. прыназ. з Р. Вы-тэхнікі. Кніжныя навінкі. 2. Toe, што i навіны HABÓKAJIA. 1. прысл. Toe, што i навокал
(у
1
знач.;
разм.).
Расказаць
навінку.
ражае прасторавыя адносіны: ужыв. пры аба(у 1 знач.). Н. — калгасныя палеткі. 2. прыНАВІСЛЫ, -ая, -ае. Які навісае, спускаец- наз. з P. Toe, што i навокал (у 2 знач.).
значэнні прадмета, асобы, на верхнюю частку
ца
зверху.
Навісяыя
бровы.
Навіслыя
хмары.
якіх ці паверх якіх накіравана дзеянне.
НАВОРВАЦЬ гл. наараць.
НАВІСНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
Накінуць халат н. паліто.
НАВОХРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
навіс, -сла; зак. 1. Спусціцца, звесіцца нізка зак., iumo. Пафарбаваць вохрай. Н. падлогу. ||
НАВЁС, -а, мн. -ы, -аў, м. Дах на слупах ці над чым-н., на што-н. Валасы навіслі на вочы.
f
незак. навохрываць, -аю, -аеш, -ае.
іншых апорах, які ахоўвае ад сонца, непаСкалы
навіслі
над
морам.
2.
Апусціцца,
разHABÓ4HIK, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Шчыток
годы. Трава сохне пад навесам. 2. Toe, што
навісае звсрху; частка чаго-н., якая выступас, мясціцца нізка над чым-н. Туман навіс над або павязка для аховы вачэй ад чаго-н. 2.
ракой.
Ноч
навісяа
над
горадам.
3.
перан.,
над
Шчыток на вуздэчцы, які не дае пужліваму
навісае. Н. скалы.
кім-чым. Узнікшы, з'явіўшыся, пачаць паграНАВЁСІЦЬ, -вешу, -весіш, -весіць; -ве- жаць каму-, чаму-н. Had краінай навісла не- каню глядзець 1па баках.
НАВОЧНЫ , -ая, -ае. Які надзяваецца на
шаны; зак., штпо. 1. Павесіць, прымацаваўшы бяспека. \ незак. навісжць, -ае.
вочы для аховы ад чаго-н. Н. шчыток.
да чаго-н. або надзсўшы на што-н. Н. дзверы.
2
НАВІСЬ, -і, Т навіссю, ж. 1. Toe, што на2. У спорце: па паветры накіраваць мяч у бок вісае над чым-н. Пад навіссю чаромхі. 2. пе- НАВОЧНЫ , -ая, -ае (разм.). Toe, што i
варот. U незак. навешваць, -аю, -аеш, -ае. || ран. Нешта сірашнае, што навісла над кім-н., наглядны. Навочная агітацыя.
НАВОШТА, прысл. Toe, што i нашто.
наз. шшешванне, -я, н.
што пагражае чалавеку. Н. небяспекі.
НАВУГОЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. ЛіНАВЁСНЫ, -ая, -ае. Такі, пры якім снаНАВІЦЬ, наўю, наўеш, на^е; наўём, наў- нейка ў выглядзе трохвугольніка, пры дапарады, кулі, апісваючы ў паветры крутую дугу, яце, наўюць; нав'іў, -віла, -ло; наві; нав'іты;
мозе якой вычэрчваюцца прамыя вуглы i
падаюць зверху. Н. агонь.
зак., штпо i чаго. 1. Наматаць, накруціць на праводзяцца перпендыкулярныя лініі. 2. НаНАВЁСЦІ, -вяду, -вядзеш, -вядзе; -вядзём, што-н. Н. ніткі на шпульку. 2. Нарыхтаваць кладка для замацавання або аздаблення ву-вядзяце, -вядуць; навёў, -вяла, -ло; навядз'і; вітых вырабаў. Н. вяровак. || незак. шшіваць, глоў (рамы, скрыні i пад.)-ведзены; зак. 1. каго. Прывесці ў вялікай -аю, -аеш, -ае. || наз. навівшше, -я, н.
НАВУГОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
колькасці. Н. людзей у клуб. 2. каго (шпго) на HABI4ÓK, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. 1. Ча- на вуглу. Навугольная вежа.
каго (што). Ведучы, прывесці, вывесці лавек, які ўпершыню з'явіўся дзе-н. У клас
НАВЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
куды-н. Н. на след. 3. што. Накіраваць, нацэ- прыйшлі два навічкі. 2. Той, хто ўпершыню зак., што i каго (чаго). Налавіць вудай. Н.
ліць што-н. на каго-, што-н., у каго-, што-н. пачаў займацца якой-н. справай. Н. у ваеннай акунёўАнезак. нжвуджшць, -аю, -аеш, -ае.
Н. бінокль. Н. гармату. 4. што. Прывесці справе.
НАВУКА, -І, ДМ -вуцы, мн. -і, -вук, ж. 1.
што-н. да пэўнага стану, надаць адпаведны
НАВОБМАЦАК, прысл. Пры дапамозе до- Сістэма ведаў аб заканамернасцях развіцця
выгляд. Н. бляск. Н. napadaк. 5. што. Пабуда- тыку, абмацваючы. Ісці н.
прыроды,
ірамадства i мыслення, a таксама
ваць (пра мост, пераправу). Н. мост. 6. што.
НАВОДДАЛЕК (разм.). 1. прысл. Toe, што i
галіна гэтых ведаў. Гуманітарныя наЗрабіць інструмент прыгодным для карыстан- наводдаль (у 1 знач.). Стаяць н. 2. прыназ. з асобная
вукі. 2. толькі адз. Павучанне, настаўленне,
ня. Н. брытву. Н. музычны інструмент. 7. P. Toe, што i наводдаль (у 2 знач.). Клуб урок.
Гэта будзе навукай на ўсё' жыццё. 3.
каго. Нарадзіць, напладзіць у нейкай коль- стаяў н. вуліцы.
толькі адз. Навыкі, веды, якія чалавек
касці (разм.). Н. дзяцей поўную хату. 8. каго.
НАВОДДАЛЬ. 1. прысл. На некаторай
ў выніку свайго навучання або
Быць наводчыкам, садзейнічаць кражы адлегласці; не вельмі далёка. Н. стаяла атрымлівае вопыту.
Гэтая справа патрабуе начаго-н. Н. злодзея. 0 Навесці на думку каго каплічка. 2, прыназ. з Р. Выражае прасторавыя жыццёвага
вукі. 4. толькі адз. Навучанне, вучоба (разм.).
(што) — прымусіць падумаць пра што-н., за- адносіны: ужыв. пры назве прадмета, асобы, Хлопец
здатны да навукі. || прым. навуковы,
думацца над чым-н. || незак. наводзіць, -джу, месца ці прасторавай мяжы, на пэўнай адлег-дзіш, -дзіць. || наз. шшдаевне, -я, н. (да 3, 4 ласці ад якіх адбываецца дзеянне, рух або -ая, -ае (да 1 знач.).
НАВУКАЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы,
i 5 знач.) i наводкя, -і, ДМ -дцы, ж. (да 3, 5 i размяшчаецца хто-, што-н. Млын стаяў н.
-наўцаў, м. Спецыяліст па навуказнаўству.
6 знач.). Навядзенне бляску. Навядзенне ма- вёскі.
НАВУКАЗНАЎСТВА, -а, н. Галіна ведаў,
стоў (таксама перан.: устанаўленне сувязей,
НАВОДЗІЦЬ гл. навесці.
якая вывучае заканамернасці функцыяніракантактаў; кніжн.). || прым. швадны, -ая, -óe
-і, ДМ -дды, мн. -і, -дак, ж. 1. вання i развіцця навукі, структуру i дынаміку
(да 5 знач. у некаторых спалучэннях). Н. гл.НАВОДКА,
навесці. 2. Наданне ствалу гарматы пэў- навуковай дзейнасці, узаемадзеяння навукі з
мост. Навадная пераправа.
нага кірунку для пападання ў цэль (спец.). другімі сферамі матэрыяльнага i духоўнага
НАВЁЧНА, прысл. Назаўсёды. Н. ў памяці Біць прамой наводкай.
жыцця грамадства. || прым. навуказнаўчы, -ая,
народнай застануцца героі Айчыннай вайны. НАВОДЛІЎ, прысл. (абл.). Адмахнуўшы ру- -ае.
НАВЁЯЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -ей; -еяны; кой назад, моцна ўдарыць. Н. ляснуў яму na
НАВУКАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае
зак., што i чаго. 1. Веючы, ачысціць нейкую твары.
толькі знешнія адзнакі навуковасці. || наз. наколькасць збожжа. Н. тону пшаніцы. 2. {1 i 2
НАВОДМАШ, прысл. Рэзка адкідваючы вушшадобшісць, -і, ж.
ас. не ўжыв.). Нанесці, прынесці ветрам. На- руку назад, з сілай ударыць. Ударыць н.
НАВУКОВА-ТЭХНІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае
веяла завіруха гурбы снегу. 3. Выклікаць у
НАВОДНЫ, -ая, -ае (разм.)- Які прыве- адносіны да навукі i тэхнікі, звязаны з пракаго-н. пэўны настрой, думкі i пад., прывесці дзены, прывезены аднекуль; чужы (часцей блемамі навукі i тэхнікі. Навукова-тэхнічны
ў пэўны душэўны стан. Н. сум. 11| незак. пра жывёл). Наводныя жывёлы.
прагрэс (адзінае ўзаемаабумоўленае, пастунавейваць, -аю, -аеш, -ае / навяваць, -аю,
НАВОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Баец, які пальнае развіішё навукі i тэхнікі).
-аеш, -ае (да 3 знач.).
НАВУКОВЫ, -ая, -ае. 1. Заняты распранаводзіць гармату, кулямёт на цэль. 2.
Спецыяліст, які займаецца наводкай чаго-н. цоўкай пытанняў якой-н. навукі. Н. супраНАВЁРСТВАЦЬ1-2 гл. навярстаць1-2.
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цоўнік. 2. Заснаваны на прынцыпах навукі,
які адпавядае патрабаванням навукі. Навуковая тэорыя. Навуковае адкрыццё. || наз. навужовасць, -і, ж.
НАВУЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны да вучобы, навучання. Н. год. Навучальная ўстанова. Н. дапаможнік. 2. Які кіруе вучэбным працэсам. Загадчык навучальнай
часткі.
НАВУЧАННЕ, -я, н. 1. гл. вучыць. 2. Парада, настаўленне павучальна-выхаваўчага характару (разм.). Матчына н.
НАВУЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. Атрымліваць адукацыю, набываць пэўныя всды ў якой-н. галіне. Н. ў школе. Н. на
маляра.
НАВУЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго. 1.
Перадаваць каму-н. якія-н. веды, навыкі. Н.
грамаце. Н. гуляць у шахматы. 2. Падбіваць
на што-н. нядобрае. Вуліца навучае лаянцы. 3.
Даваць параду, наводзіць на розум. Маці наеучае дзяцей дабру.
НАВУЧЬІЦЦА, -ЦЬ гл. вучыцца, -ць.
НАВУЧЗНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
Той, хто навучаецца, вучыцца ў старэйшых
класах сярэдніх школ i ў сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Н. тэхнікума. ||
ж. навучэнка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. ||
прым. навучэысы, -ая, -ае.
НАВЎШНІКІ, -аў, адз. навушнік, -а, м. 1.
Частка цёплай шапкі, якая закрывае вушы,
або спецыяльнае прыстасаванне для засцярогі
вушэй ад холаду. Апусціць навушнікі ў шапцы.
2. Прылада для слухання, якая надзяваецца
на вушы. Магнітафонныя н.
НАВЫБІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго.
1. Сабраць нейкую колькасць ураджаю бульбы, агуркоў i пад. Н. чатыры кашы агуркоў.
2. Выбраць нейкую колькасць чаго-н. Н. спелых памідораў.
НАВЫДЎМВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
чаго. Toe, што i навыдумляць.
НАВЫДУМЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак.,
чаго. 1. Вынайсці, стварыць многа чаго-н. Н.
розных цацак для дзяцей. 2. Налгадь, нагаварыць рознай бязглуздзіцы. Н. несусветных
страхаў.
НАВЫК, -у, мн. -і, -аў, м. Уменне, выпрацаванае вопытам, практыкай. Н. у рабоце.
Працоўны н.
НАВЬІЛЕТ i НАВЫЛЁТ, прысл. 1. Наскрозь, праз усю таўшчыню чаго-н. 2. перан.
Вельмі добра разумець каго-н., што-н. Я яго
бачу н.
НАВЫЛЁТНЫ, -ая, -ае. Скразны, які праходзіць наскрозь ад аднаго канца да другога
(пра адтуліны). Навылётная адтуліна. Навылётнае кулявое раненне.
НАВЫПЕРАДЫ, прысл. Імкнучыся перагааць, выперадзіць іншага, адзін аднаго.
Імчацца н.
НАВЬІПУСК, прысл. Пра нашэнне штаноў,
неўвабраных у халявы ботаў, a таксама пра
кофту, кашулю, неўвабраныя ў спадніцу,
штаны. Штаны н. Насіць кофту н.
НАВЫРАБЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак.,
чаго. 1. Зрабіць, вырабіць што-н. у вялікай
колькасці. Н. цацак. 2. Апрацаваць дубленнем
многа чаго-н. Н. шкур. 3. Насваволіць, нагарэзнічаць (разм.). Чаго толькі не навыраблялі
дзеці ў хаце.
НАВЬІРАСТ, прысл. Toe, што i нападрост.
НАВдНДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак., чаго. Прыгатаваць нейкую колькасць шляхам вэцджання. Н. шынак.

HABIÓTKI, -ая, -ае (разм.). Зусім новы,
самы новы. Н. касцюм.
НАВЯДЗЁННЕ гл. навесці.
НАВЯЗАЦЦА, -вяжуся, -вяжашся, -вяжадца; -вяжыся; зак. (разм.). Напрасіцца; дамагчыся свайго назойлівымі просьбамі. Н. ў сябры.
НАВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вяжаш, -вяжа; -вяжь'і;
-вязаны; зак. 1. чаго. Нарыхтаваць, зрабіць
шляхам вязання. Н. шапак. Н. венікаў. 2. каго
(што). Прымацаваць, узяць на прывязь. Н.
каня на лузе. 3. перан., каго-што каму. Прымусіць прыняць або зрабіць што-н. супраць
яго волі^ жадання. Н. сваю думку. Н. бой. || незак. швязваць, -аю, -аеш, -ае.
НАВЯРНЎЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -вернецца; зак. 1. Выступіць на вачах (пра слёзы).
Ад болю навярнуліся слёзы на вачах. 2.
Нахіліцца на бок. || незак. шварочвацца, -аецца.
НАВЯРНЎЦЬ, -вярну, -вернеш, -верне;
-вярн'і; -вернуты; зак. 1. каго-што чым. Палажыць што-н. цяжкае паверх чаго-н. Н. каменем. 2. чаго. Налажыць, накідаць многа
чаго-н.; наваліць. Н. зямлі. 3. пераважна безас, чаго. Намесці, нагнаць у вялікай колькасці. Навярнула гурбы снегу. 4. што. Нахіліць
у які-н. бок. Н. цэбар. 5. чаго i без дап. Нагаварыць на каго-н. няпраўды; наплесці (разм.).
Н. на чалавека немаведама чаго. || незак. шварочваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 4 знач.).
НАВЯРСТАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак., што
(спец.). Шляхам вёрсткі зрабіць у нейкай
колькасці. || незак. шверствяць, -аю, -аеш,
-ае.
НАВЯРСТАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
Toe, што i нагнаць (у 2, 3 i 4 знач.). Н. упушчанае. || незак. навёрстваць, -аю, -аеш, -ае.
НАВЯР^ДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; зак. Toe, што i наверадзіцца.
НАВЯР^ДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак., што. Toe, што i наверадзіць.
НАВЯСНЬІ, -ая, -ое. Прыстасаваны для
навешвання. Навясныя дзверы.
НАГА, -і, ДМ назе, мн. ногі i (з ліч. 2, 3, 4)
нагі, ног, Д нагам, ж. 1. Адна з дзвюх ніжніх
канечнасцей чалавека, a таксама адна з канечнасцей жывёл. Доўгія ногі. Пераступіць з
нагі на нагу. Перанесці хваробу на нагах. Ісці
нага ў нагу (нароўні з кім-н., у адпаведнасці з
кім-, чым-н.). Збіцца з ног (стаміцца, змучыцца ад клопатаў, беганіны). Падняцца на ногі
(таксама перан.: стаць дарослым, самастойным). Бегчы з усіх ног (вельмі хутка, што ёсць
моцы). Паставіць на ногі (перан.: вылечыць,
выгадаваць да самастойнага жыцця). Адной
нагой у магіле (быць блізкім да смерці). Ляжаць без задніх ног (перан.: не мець сілы павярнуцца). Падняць на ногі (перан.: усхваляваць, прымусіць трывожыцца). Паставіць з
ног на галаву (перан.: няправільна растлумачыць што-н.)- Блытацца пад нагамі (замінаць,
перашкаджаць каму-н.). Hi нагой куды-н., да
каго-н. (перан.: не бываць дзе-н.). Ледзь ногі
носяць (аб вялікай стомленасці, старасці).
Ледзь ногі цягнуць (з цяжкасцю ісці). Ледзь
вынесці ногі (пазбегнуць небяспекі, выратавацца). Ног не чуць пад сабой ад радасці (быць
у вельмі добрым настроі). Устаць з левай (не
з той) нагі (быць у дрэнным настроі). Траціць
грунтп (глебу, зямлю) гшд нагамі (пазбаўляцца
таго, на чым грунтуецца грамадскае становішча, светапогляд i пад.). 2. Апора, ніжняя
частка мэблі, пабудовы, механізма. Стол на
чатырох нагах. 0 На шырожую шіу (разм.) —
вельмі багата, раскошна. Быць ш роўнай шзе
з кім — быць у добрых сяброўскіх адносінах.
|| памянш. ножкж, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак,
ж. (да 1 знач.). || прым. нажны, -ая, -ое.

НАГАБЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
-люй; -ляваны; зак., чаго. Апрацаваць габляваннем нейкую колькасць чаго-н. Я. дошак. ||
незак. нагаблёЎваць, -аю, -аеш, -ае.
НАГАВАРЫЦЦА, -варуся, -ворышся, -ворыцца; зак. Пагаварыць уволю. Н. з сяброўкай.
НАГАВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыць;
-вораны; зак. 1. чаго i без дап. Сказаць многа
чаго-н. Н. лішняга. Н. непрыемнасцей. 2. на
каго (што) i без дап. Узвесці паклёп. Н. на
дзяўчыну. 3. што. Запісаць на пласцінку свой
голас, чытаючы які-н. тэкст. 4. што. У забабонных людзей: нашаптаць заклінанняў на
што-н. (разм.). 0 Нагаварыць сорак бочак
арыштаітў (разм.) — расказаць шмат неверагодных гісторый. || незак. нагаворваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАГАВІЦЫ, -в'іц (разм.). Споднікі, кальсоны. Зрэбныя н. Ц памянш. напшчкі, -чак. ||
прым. нагавічны, -ая, -ае. Н. матэрыял.
НАГАВОР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Toe, што i
паклёп. Арыштаваны na нагавору. 2. Заклінанне, якое, па ўяўленню забабонных людзей,
мае магічную сілу. || прым. нагаворны, -ая, -ае
(да 2 знач.).
НАГАВОРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
(разм.). Той, хто ўзводзіць паклёп на каго-н. ||
ж. нагаворшчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц. || прым.
напшоршчыцкі, -ая, -ае.
НАГАДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны; зак. 1. каго-чаго. Выгадаваць, вырасціць у нейкай колькасці. Н. дзяцей. Н. пладовых дрэў. 2. каго. Распладзіць. Н. гусей. \\ незак. нжгадоўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАГАДАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
зак. Успомніцца, прыйсці на памяць. Нагадалася вясна 1945-га года. || незак. нагадвацца,
-аецца.
НАГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. кагошто, аб чым, з дадан. сказам i без дап.
Выклікаць успамін. Пісьмо нагадала мінулае.
з. што i без дап. Успомніць. Н. дзяцінства. ||
незак. нагадваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. нжгадванне, -я, н. (да 2 i 3 знач.).
НАГАДЗІЦЦА, -гаджуся, -годзішся, -годзіцца; зак. (разм.). 1. Нечакана трапіцца.
Раптам нагадзіліся паліцаі. 2. Здарыцца. Неспадзявана нагадзілася новае няшчасце. || незак.
нжгаджжцца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАГАДЗІЦЬ гл. гадзіць.
НАГАЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -гаек, ж.
Кароткі раменны плецены бізун. Казацкая н.
|| прым. нагаечны, -ая, -ае.
НАГАЙЦЫ, -аў, адз. -гаец, -гайца, м. Народ цюркскай моўнай групы, які жыве на
Паўночным Каўказе. || ж. напійжа, -і, ДМ
-гайцы, мн. -і, -гаек. || прым. нагайскі, -ая,
-ае.
НАГАЛА, прысл. 1. He пакінуўшы валасоў.
Пастрыжаны н. 2. Выняўшы з ножнаў (шаблю, цясак). Трымаць шашкі н.
НАГАЛАДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Доўга, многа пагаладаць, папакутаваць ад
голаду.
НАГАЛАСІЦЦА, -лашуся, -лосішся, -лосіцца; зак. Доўга паплакаць, галосячы.
НАГАМАНІЦЦА, -манюся, -монішся, -моніцца; зак. (разм.). Пагаманіць доўга, уволю.
Спаткаліся i не маглі н.
НАГАМАНІЦЬ, -маню, -моніш, -моніць;
зак. (разм.)- Нагаварыць многа чаго-н.
НАГАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Рэвальвер з рухомым барабанам. || прым. напшны, -ая, -ае.
НАГАІЦЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
-люй; -ляваны; зак., чаго. Набыць гандлем у
нейкай колькасці. Н. кучу грошай. || незак. шпшдлёўвлць, -аю, -аеш, -ае.
НАГАНЙЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. (разм.).
Строгая вымова. Атрымала н. ad кіраўніцтва.
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НАГАНЙЦЬ гл. нагнаць.
дным, напсаваць у нейкай колькасці. Н. лесу.
НАГАР, -у, м. Toe, што ўтвараецца ад ня- Н. бульбы.
поўнага згарання чаго-ну нараст ад гарэння.
НАГЛУХА, прысл. 1. Вельмі шчыльна, без
Н. на свечцы. || прым.вдпфны,-ая, -ае.
адтулін. Н. забіць вокны. 2. Вельмі моцна, так
НА-ГАРА, прысл. (спец.). У шахцёраў: з што нельга пераставіць, перамясціць. Лаўка
чаго. Нацерці. Н. мазалёў. 8. што. Набіць
шахты на паверхню зямлі. Выдаць вугаль на- н. прыбіта да сцяны.
НАГЛУШЬШЬ, -глушу, -глушьші, -пту- што-н. на што-н. Н. абручы на бочку. 9. чаго.
гара.
НАГАРАВХЦЦА, -руюся, -руешся, -руец- шыць; -глушаны; зак., каго (разм.). Глушачы, Нагатаваць перагонкай. Н. бочачку спірту. 0
Нагнаць аскому (разм. неадабр.) — адчуць
ца; -руйся; зак. Зазнаць многа ropa. Н. ў вай- налавіць нейкую колькасць рыбы.
НАГЛЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; непрыемнасць ад^ чаго-н. збітага, нуднага. ||
W
незак. напшяць, -яю, -яеш, -яе.
НАГАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць; зак. 1. каго-што. Праглынуць у вялікай кольНАГНЎЦЦА, -гнуся, -гнешся, -гнецца;
касці.
Н.
пылу.
Н.
салёнай
вады.
2.
Наесціся
-роджаны; зак., чаго. 1. Нарабіць многа пера-гнёмся, -гняцеся, -гнуцца; -гніся; зак.
чаго-н.
недастаткова
перажоўваючы
(разм.).
гародак, парканаў, платоў. Ы. катухоў. 2. НаНахіліцца над кім-, чым-н. Н. над дзіцем. Гаставіць, накідаць у беспарадку вялікую коль- Н. клёцак.
ліна нагнулася. \\ незак. нагінацца, -аюся,
НАГЛЙД,
-у,
М
-дзе,
м.
1.
Назіранне
за
касць чаго-н. (разм.). 3. перан. Нагаварьшь,
-аешся, -аецца.
напісаць чаго-н. лішняга, нспатрэбнага. || не- кім-, чым-н. для аховы, кантролю, вывучэння
НАГНЎЦЬ, -гну, -гнеш, -гне; -гнём, -гняi
тл.
Працаваць
пад
наглядам
старэйшых.
Зназак. нагароджваць, -аю, -аеш, -ае.
це, -гнуць; -гні; -гнугы; зак. 1. што. Нагінаходзіцца
пад
нагяядам
урачоў.
2,
Догляд,
клоНАГАРНЎЦЬ, -гарну, -горнеш, -горне;
ючы, нахіліць уніз. Н. гааінку дрэва. Н. галаву.
-гарні; -горнугы; зак., чаго. Горнучы, заіраба- пат. Дбайны н. 3. з азначэннем. Група асоб, 2. чаго. Нарабіць, нарыхтаваць нейкую кольякая
ажыццяўляе
назіранні
з
мэтай
аховы,
ючы, сабраць у адно месца нейкую колькасць
касць чаго-н. гнугага. Н. дуг. || незак. нагішць,
чаго-н. Н. кучу пяску. || незак. нагортв&ць, кантролю i г. д. Санітарны н. Апякунскі н. -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.); наз. нагінанне, -я,
Тэхнічны
н.
||
прым.
наглядны,
-ая,
-ае
(да
3
-аю, -аеш, -ае.
н.
НАГАРЗЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; зак. знач.; спец.). Наглядныя органы. Наглядная
НАГНЯСЦІ, -гняту, -гняцеш, -гняце;
інстанцыя
(у
пракуратуры).
(разм.). Toe, што i нагарэзнічаць.
НАГЛЯДАЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба, -гняцём, -гнецяце, -гнятуць; -гняці; зак.,
НАГАРдЗШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
што
i чаго. Пры дапамозе ціску сканцэнтраякая наглядае за кім-, чым-н. Ваенны н. || ж.
(разм.). Насваволіць, напракудзіць.
ваць у якой-н. абмежаванай замкнутай пранаглуцлыгіца,
-ы,
мн.
-ы,
-ніц.
||
прым.
наНАГАР&ЛЫ, -ая, -ае. На якім утварыўся
сторы (газ, вадкасць); Н. паветра. \[ незак. ваглдцільніцю, -ая, -ае.
нагар. Н. кнот.
гнятаць, -аю, -аеш, -ае; наз. натшгпшне, -я, н.
НАГЛЯДАЛЬНЫ,
-ая,
-ае.
1.
Уважлівы,
1
НАГАРЗЦЬ , 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць; які ўмее добра назіраць, падмячаць. Н. чалаНАГНЯТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць
зак. 1. Даць нагар. Кнот нагарэў за вечар. 2. век. 2. Які служыць для наглядання за кім-, для нагнятання. Н. насос.
безас, наго. Расходавацца ў нейкай колькасці чым-н. Н. пункт. || наз. тгладалыпсць, -і, ж.
НАГОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Падстава для
(пра паліва, электрычную энергію). Элек- (да 1 знач.).
чаго-н., вьшадах. Выдалася такая н.
трычнасці нагарэла на трыццаць тры рублі. || НАГЛЯДАННЕ, -я, м. 1. гл. напіядаць. 2.
НАГОЙСАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. ніпфаць, -ае i нагарвацц -ае.
Toe, што заўважана ў працэсе вывучэння, зак. (разм.). Уволю, многа пагойсаць; набеНАГАРдЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць; бе- разгляду чаго-н., назіранняў над чым-н. гацца. Н. за дзень.
зас.; зак., каму (разм.)- Быць пакараным, Жыццёвыя назіранні.
НАГОР'Е, -я, мн. -і, -яў, н. Узвышаная
аірымаць спагнанне за што-н. Яму моцна наНАГЛЯДАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; мясцовасць, якая спалучае пласкагор'і, горгарэла.
незак. Бываць, здарацца, назірацца. Нагля- ныя хрыбты i даліны.
НАГАСПАДАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; даюцца памылкі ў працы. Наглядаецца зніжэн- НАГОРНЫ, -ая, -ае. 1. Горны, які зназак. (разм.). Кіруючы гаспадаркай, дасягнуць не захворванняў на грып.
ходзіцца ў гарах. Н. ручай. 2. Гарысты, вычаго-н. Без добрай зямлі не нагаспадарыш.
НАГЛЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. сокі. Н. бераг ракі.
НАГАСЦШЦА, -гашчуся, -госцішся, -гос- каго-што, за кім-ным, з дадан. сказам i без
НАГОТЮ, -так, адз. наготка, -і, ДМ -тцы,
ціцца; зак. (разм.). Уволю, многа пагасцідь. дап. Уважліва сачыць вачыма за кім-, чым-н. ж. Аднагадовая садовая расліна з аранжаваНагасціўся, napa i дадому ехаць.
Ы. зацменне сонца. Н. за палётам буслоў. 2. зажоўтымі кветкамі. || прым. ішготкавы, -ая, -ае.
НАГАТАВАЦЬ, -тую, -іуеш, -туе; -туй; кім-ным. Вывучаць, даследаваць. Ы. за развіцНАГРАБПЦ», -блю, -біш, -біць; -блены;
-таваны; зак., чаго. 1. Назапасіць нейкую цём падзей, што адбываюцца ў грамадстве. 3. зак., чаго. Прысвоіць ірабяжом многа чаго-н.
калькасць чаго-н. Н. дроў на зіму. Н. сена 2. за кім-чым. Ажыццяўляць нагляд. Н. за
НАГРАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. ПрыЗгатаваць, зварыць у нейкай колькасці. Н. дзецьмі. Н. за парадкам. \\ наз. мглвдінне, -я, бор, апарат, прызначаны для награвання
бульбы. 3. Накіпяціць у нейкай колькасці. Н. н.
чаго-н. Электрычны н.
вару. I незак. шгатоўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАГЛЙДНЫ, -ая, -ас. 1. гл. нагляд. 2. ЗаНАГРАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які прызнаНАГАЦІЦЬ, -гачу, -гаціш, -гаціць; -га- снаваны на паказе таго, што вывучаецца. Н. чаны, служыць для наіравання. Н. прыбор.
чаны; зак., што. Пакрыць грэбляй што-н. Н. метад наеучання. Наглядныя дапаможнікі. 3.
НАГРАВАННЕ гл. награваць.
сто метраў балоцістай дарогі. |] незак. на- Пераканаўчы; такі, які можна наглядаць. Н.
НАГРАВАЦЦА, -ЦЬ гл. наірэцца, -ць.
гічваць, -аю, -аеш, -ае.
прыклад. Наглядная агітацыя. | наз. шНАГРАВІРАВАЦЬ гл. іравіраваць.
НАГБОМ, прысл. (разм.): піць нагбом — гляднасць, -і, ж.
НАГРАНІЦЬ гл. іраніць.
піць з вялікай пасудзіны, нахіліўшы яе.
НАГЛЙДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
НАГРАШЬІЦЬ, -ірашу, -грашыш / -грэНАПНАЦЦА, -ЦЬ гл. нагнуцца, -ць.
які за кім-, чым-н. наглядае. Турэмны н. || ж.
НАГЛАДЗІЦЬ,
-джу,
-дзіш, -дзіш»; шгладчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. вж- шыш, -грашыць / -грэшыць; -грашым / -грэшым, -грашыце i -ірэшыце, -грашаць i -грэ-джаны; зак. 1. што. Выгладзіць добра, аку- глядчыцы, -ая, -ае.
шаць; -грашыў, -шыла; зак. (разм.). Нарабіць
ратна. Н. штаны. 2. чаго. Выгладзіць у нейкай
НАГЛЯНЦАВАЦЬ 2/і. глянцаваць.
колькасці. Н. бялізны. || незак. нагладжваць,
НАГНАЁННЕ, -я, н. 1. гл. нагнаіцца. 2. грахоў, грэшных учынкаў. Нямала людзі награшылі.
-аю, -аеш, -ае.
Гнайнік, нарыў. Мясцоеае н.
НАГРУБІЦЬ гл. ірубіць.
НАГЛЁБАВЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца на
НАГНАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -гноіцца;
НАГРУБІЙНІЦЬ гл. ірубіяніць.
глебе, які мае адносіны да глебы. Наглебавае зак. Стаць гнойным. Рана нагнаілася. || незак.
НАГРУВАСЦІЦЦА, -ЦЬ гя. грувасціцца,
расліннае покрыва.
нагнойміша, -аецца. || наз. нагнаенне, -я, н.
НАГЛЁДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзідца /
НАГНАІЦЬ, -гнаю, -гноіш, -гноіць; -гно- -ць.
НАГРУВАШЧАННЕ, -я, н. Бязладная
НАГЛЯДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; ены; зак.у чаго. Згааіць у нейкай колькасці.
-дзшся, -ледзіцеся, -дзяцца; зак. 1. Уволю
НАГНАЦЬ, -ганю, -гоніш, -гоніць; -ram; куча, груда; вялікая колькасць чаго-н. Ы.
паглядзець. Дзяўчына не магла н. ў люстэрка. -гнаны; зак. 1. каго-што. Ідучы, едучы i пад., старой мэблі. Н. цытат.
Н. адзін на аднаго. 2. Паглядзець, убачыць дагнаць. Н. уцекача. 2. перан., каго-што. ДаНАГРУВАШЧВАЦЬ, -аю, -аеш -ае; незак.,
многа чаго-н.; убачыць не адзін раз што-н. Ы. гнаць каго-н. у поспехах, развііші, выніхах. штоі i чаго. Toe, што i грувасціць. || наз. вана сына.
Ы. таварышаў na вучобе. 3. што i без дап. Вы- ірушшпшшне, -я, н.
НАГЛНДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; канаць тое, што не было зроблена ў свой час.
НАГРЎДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Невялікі
-джаны; зак., каго-што. Уважліва нагляда- Н. упушчанае. 4. каго-чаго, што. Сагнаўшы, фартух або частка фартуха, якая закрывае
ючы, заўважыць, знайсці; прыгледзець з сабраць у адным месцы. Вецер нагнаў хмар. 5. грудзі пры ядзе. Дзіцячы н. 2. Частка конскай
якой-н. мэтай. Н. утульнае месца для забу- перан., што i чаго. Унушыць каму-н. якое-н. збруі, якую надзяваюць на ірудзі каня. 3.
пачуццё. Н. страху. Н. смутку. б. што i чаго. Часгка сярэдневяковых даспехаў у выглядзе
довы. || незак. нагледжваць, ,-аю, -аеш, -ае.
НАГЛУМІДЬ, -лумлю, -луміш, -луміць; Выклікаць рэзкае павелічэнне якім-н. спецы- шчытка або панцыра, які засцерагаў грудзі.
-лумлены; зак., наго (разм.). Зрабіць непрыго- яльным прыёмам. Н. тэмпературу. 7. што i Рыцарскі н. Засцерагальны н.
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НАД... (над'..., нада...), прыстаўка. I. Утва- Атрымаць надбаўку. || прым. надбшчны, -ая,
рае дзеясловы са знач.: 1) павелічэнне чаго-н. -ае.
чым-н., напр. надбудаваць; 2) няпоўнага дзеНАДБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што i чаго
яння, якое распаўсюджваецца на частку (разм.). Прыдбаць, намножыць чаго-н. Н. дачаго-н., напр. надпіць, надламаць, над'есці, на- бра.
НАГРЎДНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для дарваць. II. Утварае назоўнікі i прыметнікі са
НАДБІЦЬ, -даб'ю, -даб'еш, -даб'е; -датаго, каб насіць на ірудзях; які знаходзіцца знач. паверх, звыш чаго-н., напр. надброўе, б'ём, -даб'яце, -даб'юць; зак., што. Зрабшь
на грудзях. Н. значок. Нагрудныя плаўнікі.
надгартанны.
невялікую расколіну. Я. кубак. Н. яйцо. || неНАГРУЗІЦЬ, -гружу, -грузіш, -грузіць;
НАДА^ЦЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i нада- зак. надбіваць, -аю, -аеш, -ае.
-гружаны; зак., каго-што. 1. гл. ірузіць. 2. пе- кучлівы. Надаедлівыя мухі.
НАДБРОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Частка лба
ран., чым. Ускласці на каго-н. якую-н. працу,
НАДАЁСЦІ, -даем, -даясі, -даесць; -даграмадскія абавязкі, даручэнні. Н. грамадскай ядз'ім, -даясце, -даядуць; -даеш; зак., каму, з над брывамі.
НАДБРОЎНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
работай. || незак. нагруждць, -аю, -аеш, -ае. || інф. i без dan. Toe, што i надакучыць. || незак.
над брывамі. Надброўныя дугі (частка касцей
наз. нагрузка, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж.
надіядаць, -аю, -аеш, -ае.
ілба).
НАГРЎЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж. 1.
НАДАІЦЬ, -даю, -доіш, -доіць^-доены;
НАДБУДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
гл. нагрузіць. 2. Toe, што нагружана, прыпа- зак., чаго. Атрымаць даеннем якую-н. кольдае на што-н., выконваецца кім-, чым-н. Н. касць малака. || незак. надойваць, -аю, -аеш, -даваны; зак., што. Пабудаваць зверху, павялічыць у вышыню. Н. другі паверх. || незак.
электрасеткі ў вячэрнія гадзіны. Фізінная н. -ае.
надбудоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. надбуГрамадская н. 3. перан. Ступень выразнасці,
НАДАКЎЧЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, які даку- доўваяне, -я, н. i надбудова, -ы, мн. -ы, -доў,
насычанасці чым-н. (у дачыненні да літараж.
туры, мастацтва i пад.). Гэты вобраз нясе чае. Н. чалавек. || наз. наджкучлівасць, -і, ж.
НАДБУДОВА, -ы, мн. -ы, -доў, ж. 1. гл.
НАДАКЎЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак.,
вялікую ідэйна-мастацкую нагрузку. || прым.
каму, з інф. i без дап. Зрабіцца непрыемным надбудаваць. 2. Toe, што надбудавана. Цагляшгрузачны, -ая, -ае.
НАГРЬІЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -зём, -зяце, сваёй аднастайнасцю, паўтарэннем. Н. пы- ная н. дома. 3. Сукупнасць палітычных, пра-зуць; нагрыз, -зла; -зены; зак., што i наго. таннямі. Надакучыла гуляць. || незак. ш- вавых, рзлігійных, мастацкіх, філасофскіх поРазгрызці ў нейкай колькасці. #. гарбузікаў. || дакучваць, -аю, -аеш, -ае / надажучжць, -аю, глядаў грамадства i адпаведных ім устаноў,
-аеш, -ае.
якія залежаць ад матэрыяльнай асновы гранезак. нагрызаць, -аю, -аеш, -ае.
НАДАЛЁЙ, прысл. На будучы час, на по- мадства. || прым. надбудоўчы, -ая, -ае (да 3
НАГРЫМІРАВАЦЬ гл. грыміраваць.
знач.).
НАГРЗБІД, -граб^ -грабсш^ -ірабс^ -гра- тым. Падтрымліваць i н. сяброўскія адносіны.
НАДВАЕ, прысл. На дзве часткі. Разрэзаць
НАДАННЕ гл. надаць.
бём, -грабяце, -грабуць; нагроб, -грэбла /'
НАДАРВАЦЦА, -рв^ся, -рвешся, -рвецца; н. 0 Бабкж надвае варажыла (прыказка)
-грабла, -грэбла / -грабло; -грабі; -грэбены;
-рвёмся, -рвяцеся, -рвуцца; -рв'іся; зак. 1. (7 / (разм.) — яшчэ невядома, што будзе на
зак., што i чаго. 1. Зграбаючы, сабраць нейсправе, можа быць так i інакш.
кую колькасць. Н. сена. Н. лісця. 2. перан. 2 ас. неўжыв). Крыху, не да канца парвацца.
НАДВЁЧАР, прысл. Пад самы вечар; падвеПрысвойваючы, сабраць вялікую колькасць Вяроўка надарвалася. 2. Пашкодзіць сваё зда- чар. Н. вецер аціх.
чаго-н. Н. чужога дабра. || незак. награбаць, роўе, падымаючы цяжкія рэчы. Н. на будоўлі.
НАДВІЦЬ, надаўю, надаўеш, надаўе; на|| незак. надрывжцца, -аюся, -аешся, -аецца. ||
-аю, -аеш, -ае.
даўём, надаўяце, надаўюць; надв'іты; зак.,
НАГРдБЦІСЯ, -ірабуся, -грабешся, -іра- наз. надрыванне, -я, н.
НДДАРВАЦЬ, -рву, -свеш, -рве; -рвём, што i чаго. 1. Падоўжыць віішём. Н. вяроўку.
бецца; -ірабёмся, -ірабяцеся, -грабуцца; нагробся^ -грэблася i -граблася, -грэблася i -рвяце, -рвуць; -рв'і; -рваны; зак., што. 1. 2. Адматаць частку нітак з клубка. Н. крыху
Крыху, не да канца парвадь. Н. вяроўку. 2. нітак. || незак. шдвіваць, -аю, -аеш, -ае.
-іраблося; -грабіся; зак. (разм.). 1. Многа наНАДВОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца
ірэбці, стаміцца, ірабучы. Н. за дзень. 2. пе- Пашкодзіць здароўе ў выніку якіх-н. празмеран. Прысвоіць, нахалаць чаго-н. чужога ў рных намаганняў. Н. здароўе. 0 Надарааць вышэй паверхні вады, у адрозненне ад
жывот (жываты) (разм.) — вельмі моцна i падводнага. Надводная хуткасць. Н. флот.
вялікай колькасці. Н. чужога дабра.
НАДВОР, прысл. 1. Вонкі адкуль-н., за
НАГРЗЦЦА, -грэюся, -грэешся, -грэецца; доўга пасмяяцца. Надярваць сэрца (разм.) —
зак. 1. Стаць, зрабііша цёплым ці гарачым. выклікаць душэўныя пакуты. || незак. аа- межы чаго-н.; проціл. унутр. Выйсці н. 2. На
Вада нагрзлася на сонцы. 2. Сагрэцца (разм.). дрываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. надрыў, -рыву, знешні бок, навыварат. Шэрсцю н.
НАДВОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. ЧастН. на печы. || незак. нігравацца, -аюся, -аеш- м. (да 1 знач.) /' надрьшшне, -я, н.
НАДАРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцца; ка двара каля хаты, дома. Прасторны н.
ся, -аецца.
НАДВОР'Е, -я, н. Стан атмасферы ў пэўНАГРЗЦЬ, -грэю, -грэеш, -грэе; -ірэты; зак. 1. безас, з інф. Прыйсціся, здарыцца.
Мне таксама надарылася там пабываць. 2. ны час у пэўным месцы. Зводка надвор'я.
зак. 1. што i чаго. Зрабіць цёплым ці гараНАДВОРНЫ, -ая, -ае. 1. Размешчаны ў
чым. Н. вады. 2. што. Узняць тэмпературу ў Выдацца, выпасці. Вясна надарылася надзвыпамяшканні. Н. пакой. 3. перан., каго-што. чай ранняя. 3. Траліцца, сустрэцца. Надарыўся межах сядзібы. Надеорныя будынкі. 2. Той,
што выходзіць на двор, знадворны. Надворная
Падмануўшы, прымусіць панесці страту цікавы чалавек. || незак. надарацца, -аецца.
сцяна. 3. Toe, што i знешні (у 2 знач.). НаНАДАЎБЕНЬ, -бня, мн. -бні, -бняў, м
(разм. іран.). Я. на тысячу рублёу. || незак. ш граваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.); наз. (спец.). 1. Процітанкавая загарода з рэек, жа- дворная замкнёнасць. 4. Такі, якога яшчэ не
шгржванне, -я, н. || наз. нагрэў, -ірэву, м. (да лезабетонных бэлек, бярвення. 2. Пра тупога, паставілі на адкорм (пра свіней). Надворныя
цвердалобага чалавека (лаянк.). Ну i н. жа парасяты. O Нідворны саветнік — у дарэва1 i 2 знач.).
люцыйнай Расіі: цывільны чын сёмага класа.
НАГЎЛ, -у, м. 1. гл. нагуляць. 2. Ступень твой знаёмы!
НААВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вяжаш, -вяжа; -вяНАДАЎЖЭЙ, прысл. На больш доўгі час.
адкормленасці жывёлы (спец.).
НАДАЦЬ, -дам, ^дас'і, -дасць; -дадзім, -да- жы; -вязаны; зак., што. 1. Падоўжыць вязанНАГУЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; зак.
сце, -дадуць; надаў, -дала, -дало; надай; нем. Н. кофту. 2. Прьгаязаць да чаго-н. даУволю пагуляць.
НАГУЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак. 1. -дадзены; зак. 1. што. Прыдадь чаму-н. пэў- датковы кавалак. Н. шнурок. || незак. нашто i чаго. Пасучыся, стаць тлустым, прыба- ную моц, законнасць; асаблівасць. Н. паста- двязвадь, -аю, -аеш, -ае. || наз. надвязвшше,
віць у вазс (пра жывёлу). Н. тлушчу. 2. каго- нове сілу закона. Н. сур'ёзны выраз твару. 2. -я, н. i надвазка, -і, ДМ -зцы ж.
НАДВЯЧОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м.
што. Гуляючы, набыць каго-, што-н. (разм.). што. Прысвоіць каму-н. званне, надзяліць
Н. апетыт. Н. дзіця (груб.). 3. што i чаго. Гу- паўнамоцтвамі i пад. Н. годнасць заслужанага Пара перад самым вечарам. Ціхі н. || прым.
ляючы ў якую-н. гульню, выйграць што-н. дзеяча наеукі. Н. чын маёра. 3. што. Выявіць у надвячоркавы, -ая, -ае.
НАДВЯЧОРКАМ, прысл. Перад самым
(разм). Н. грошай. 4. Правесці нейкі час гу- якой-н. форме. Н. гліне форму гаршка. 4. пеляючы (разм.). He веяьмі mym нагуляеш. || не- ран., што. Аднесціся, паставіцца пэўным чы- надыходам вечара. 3 паходу вярнуліся н.
НАДВЯЧ^РНІ, -яя, -яе. Які бывае перад
зак. ншульваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 нам да чаго-н. Н. вялікае значэнне гэтаму выпадку. 5. што i чаго. Павялічыць, зрабіць заходам сонца, перад вечарам. Надвячэрняя
знач.)- || наз. ншул, -у, м. (да 1 знач.) (спец.).
НАД(А), прыназ. з Т. 1. Ужыв. пры абазна- больш прыкметным што-н. у кім-, чым-н. Н. цішыня.
чэнні размяшчэння, знаходжання каго-, рашучасці абмеркаванню падзеі. \\ наз. надаяне, НАДГАЛАДЗЬ, прысл. (разм.). He поўнасцю наядаючыся, хочучы есці. Леглі спаць н.
чаго-н. у якіх-н. адносінах. Туман над возе- -я, н.
НАДБАВІЦЬ, -баўлю, -бавіш, -бавіць;
НАДГАРТАННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Тонкі
рам. Вёска над Прыпяццю. Нада мной. 2.
-баўлены;
зак.,
што
i
чаго
(разм.).
Toe,
што
i
доўгі храсток, які дапамагае закрываць гарУжыв. для абазначэння накіраванасці дзеяннабавіць.
||
наз.
надбаўка,
-і,
ДМ
-баўцы,
мн.
тань пры ядзе. || прым. надгартанны, -ая, -ае.
ня на што-н. Сядзець над задачай. 3. У спалу-і, -бавак, ж.
чэнні з займеннікам «усе» паказвае на выНАДГАР^ЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць;
НАДБАЎКА, -І, ДМ -баўцы, мн. -і, -бавак, зак. Часткова згарэць. Надгарэла лучына. || нешэйшае праяўленне ўласцівасцей данага
прадмета. Мароз над усімі маразамі.
ж. 1. гл. надбавіць. 2. Надбаўленая сума. зак. надгжрвадь, -ае / надгараць, -ае.
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НАДГЛЙД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. самае неабходнае для існавання. || наз. надзён(спец^. Праверка, агляд. Таможны н. \\ прым. насць, -і, ж.
нідглддны, -ая, -ае.
НАДЗЁНШЧЫНА, -ы, ж. (разм.)- НадзёнНАДГЛЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. ныя клопаты; тое, што бывае кожны дзень.
(спец.). Рабіць надгляд на таможні.
Надакучыла н.
НАДГЛЯДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
НАДЗІВА, прысл. (разм.). Надзвычай; надробіць надгляд. || ж. нідглядчыца, -ы, мн. -ы, та, вельмі. Н. цёплая зіма.
-чыц. || прым. надглядчыцкі, -ая, -ае.
НАДЗІВІЦЦА, -дзіўлюся, -дзшішся, -дз'іНАДГНІСЦІ, 1 i 2 ас. нс ўжыв., -гніе; зак. віцца; зак., з каго-чаго i без дап. (звычайна з
Трошкі падгніць. Яблык надгніў. || незак. над- дзеясл. "магчы" i адмоўем.). Многа, уволю
гвіваць, -ае.
падзівіцца. He н. з прыгажосці нарачанскага
ІЦДДАЦЬ, -дам, -дас'і, -дасць; -дадзім, краю.
-дасце, -дадуць; -дадзены; зак. (разм.) 1. што
НАДЗЬМЎТЫ, -ая, -ае. 1. Важны, ганарыi чаго. Дадаць, дабавіць да таго, што ўжо сты, поўны пыхі. Ён заўсёды нейкі н. 2.
было раней. Н. пары. 2. чаго i без дап. ПавяПакрыўджаны, незадаволены, сярдзіты, які
лічыць хуткасць. Н. кроку. Н. хуткасці. || «е- выражае крыўду. Н. выгляд. || наз. наздк. надддваць, -даю, -даеш, -дае; -даём, -да- дзьмутжсць, -і, ж.
яце, -даюць.
НАДЗЬМЎЦЦА, -дзьмуся^ -дзьмешся,
НАДДЗЯЎБЦІ, -дзяўбу, -дзяўбеш, -дзяўбе; -дзьмецца; -дзьмёмся, -дзьмяцеся, -дзьмуцца;
-дзяўбём, -дзеўбяц^ -дзяўбуць; наддзёўб, -дзьм'іся; зак. 1. Напоўніцца паветрам, газам,
-дзяўбла, -ло; -дзяубі; -дзёўбаны; зак., што. зрабіцца пругкім; нацягнуцца ад ветру. Ве1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Вырваць дзюбай кава- тразь надзьмуўся. 2. Пра птушак: натапырыцлачак чаго-н. зверху, з краю. Н. спелую грушу. ца, падняўшы пер'е. 3. перан. Пакрыўдзіцца,
2. Зрабіць долатам або іншым якім-н. інстру- нахмурыцца, зрабіць нездаволены выраз
ментам паглыбленне на чым-н. || незак. шд- твару (разм.)- 4. перан. Стаць важным, прыдзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.
няць ганарысты выгляд (разм.). 0 Надзьмушт
НАД'ЁХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; -едзь; як шыш на жрупы (разм.) — пра чалавека, які
зак. (разм.) 1. Прыехаць у патрэбны момант. мае пакры^джаны, нездаволены выгляд. || неA mym i дзеці над'ехалі. 2. Праехаць невялікую зак. надзімацца, -аюся, -аешся, -аецца.
адлегласць. Кіламетраў з пяць мы ўжо над'еНАДЗЬМЎЦЬ, -дзьму, -дзьмеш, -дзьме;
халі.
-дзьмём, -дзьмяце, -дзьмуць; -дзьш; -дзьмуНАДЗВЬІЧАЙ, прысл. Toe, што i надзвы- ты; зак. 1. што. Напоўніць паветрам або гачайна.
зам, зрабіць пругкім; нацягнуць што-н. веНАДЗВЫЧАЙНА, прысл. 1. У высокай сту- трам. Н. парус. Н. мяч. 2. чаго, безас. Нанесці
пені. Н. адукаваны чалавек. 2. Вельмі, надта. ветрам. Н. снегу. Надзьмула ў вуха (выклікала
Адбылася н. прыемная размова.
прастуду). У пакой надзьмула (пра халоднае
НАДЗВЫЧАЙНЫ, -ая, -ае. 1. Выключны паветра). 0 Надзьмуць губы (разм. неадабр.)
па якіх-н. якасцях. Гэта быў н. талент. 2. пакрыўдзіцца. || незак. надзімжць, -аю, -аеш,
Незвычайны, які вылучаецца адметнымі ры-ае. || наз. надзімшше, -я, н.
самі. Надзвычайныя падзеі. 3. Крайні, выНАДЗЯЛІЦЬ, -дзялю, -дзеліш, -дзеліць;
ключны. Надзвычайныя меры пакарання. 4. -дзелены; зак., каго-што кім-чым. 1. Даць у
Экстранны, спецыяльна скліканы. Н. з'езд. \\ асабістае карыстанне, выдзеліць як долю. Н.
наз. шдзвычайнасць, -і, ж.
зямлёю. 2. Даць некалькім, многім як
НАДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. Такі, на якога мо- гасцінец. Н. дзяцей цукеркамі. Н. (перан.)
жна спадзявацца, ірывалы, моцны; пэўны. Н. здольнасцямі. Н. уладай (перан.). || незак. началавек. Надзейнае ўмацаванне. || наз. на- дзяляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. надзел, -у, мн.
дзейшсць, -і, ж.
-ы, -аў, м.
НАДЗЁЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. надзяНАДКАЛЁННЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
ліць. 2. У дарэвалюцыйнай вёсцы: зямельны вышэй калена. Надкаленная косць.
ўчастак, які выдаваўся сялянскай сям'і. ЗяНАДКАЛОЦЬ, -калю, -колеш, -коле;
мельны н. || прым. надзельны, -ая, -ае (да 2 -колаты; зак., што. 1. Раскалоць не поўназнач.).
сцю. Н. талерку. 2. Расшчапіць крыху зверху.
НАДЗЁМНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца над Н. палена. || незак. наджолваць, -аю, -аеш, -ае.
паверхняй зямлі або на паверхні зямлі. НадНАДКЛАСАВЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
земныя збудаванні.
вышэй класавых інтарэсаў, класавых
НАДЗЕРЦІ, -дзяру, -дзярэш, -дзярэ; -дзя- стаіць
ром, -дзераце; -дзяруць; надзёр, -дзерла; на- груповак.
НАДКОСНШД, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Злудзяры; -дзёрты; зак.{ чаго; Toe, йло i надраць.
чальная тканка, якая пакрывае косці ў пазва1 незак. надзіраць, -аю, -аеш, -ае.
ночных
жывёл i чалавека. Запаленне надкоНАДЗЁЦЬ, -дзену, -дзенеш, -дзене; -дзень;
-дзеты; зак., штпо. 1. Адзець на сябе або на сніцы. || прым. наддосшчны, -ая, -ае.
НАДКРЬІЛЫ, -аў. Цвёрдыя пярэднія
каго-н. вопратку, абутак i пад. Н. палітпо. 2.
Уздзець, начапіць які-н. прадмет на каго-, крылы жукоў i перапончатакрылых насякошто-н. Н. пярсцёнак. Н. акуляры. 3. Начыніць, мых.
НАДКЎС, -у, м. Надкушанае месца. Н. на
напіхаць чым-н. (спец., разм.}. Н. канку кашай. || незак. надзяваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. яблыку.
НАДКУСІЦЬ, -кушу, -кусіш, -кусіць; -кунадзецца, -дзенуся, -дзенешся, -дзенецца;
-дзенься; незак. надіямцця, -аюся, -аешся, шаны; зак., што. Пракусіць крыху або адкусіць частку чаго-н. Н. яблык. || незак. над-аецца. || наз. нядзяванне, -я, н.
НАДЗЁЯ, -і, мн. -і, -дзей, ж. 1. Чаканне кусвжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. надкусваяне, -я,
чаго-н. добрага, упэўненасць у ажыццяўленні н.
чаго-н. радаснага. Свепыая н. Падаваць надзеі
НАДЛАМАЦЦА, -ламлюся, -ломішся, -ло(выяўляць якія-н. задаткі, праяўляць здоль- міцца; -ламаўся, -малася; -лашся; зак. 1. (/ /
насці да чаго-н.). 2. Той, або тое, на каго, на 2 ас. не ўжыв.). Атрымаць трэшчыну, не пешто можна спадзявацца, апірацца. Мір — н. раламіцца зусім. Сук надламаўся. 2. перан.
Страціць фізічныя або душэўныя сілы; аслаўсяго чалавецтва. Сын — уся мая н.
НАДЗЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які мае важнае бець. Здароўе надламалася. 3. перан. Стаць
жыццёвае значэнне, неабходны; актуальны. іншым, змяніцца. У ix узаемаадносінах нешта
Надзённыя задачы. 2. Які бывае кожны дзень. надламалася. \\ незак. надломвацца, -аюся,
Надзённыя клопаты. 0 Хлеб ншп шдзённы — -аешся, -аецца.

НАД-НАД
НАДЛАМАЦЬ, -ламлю, -ломіш, -лбміць;
-ламаў, -мала; -ламі; -ламаны i -ломлены;
зак. 1. што. Зрабіць трэшчыну, не зламаўшы
зусім. Н. сук дрэва. 2. перан., каго-што.
Аслабіць, падарваць. Н. здароўе. | незак. т д лбмліваць, -аю, -аеш, -ае / надломвяць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. надломліванве, -я, н. i надломванне. -я, н.
НАДЛІЦЬ, надалью, надальеш, надалье;
надальём, надальяце, надальюць; зак., чаго з
чаго. Выліць часгку вадкасці з чаго-н. Н. малака з дайніцы.
НАДЛОМ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Надламанае месца. Н. косці. 2. перан. Рэзкае аслабленне фізічных i душэўных сіл у выніку якога-н.
перажьшання. Душэўны н. 3. перан. Празмерная рэзкасць у праяўленні пачуццяў. Н. у голасе.
НАДМАІІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
над магілай, на магіле. Н. камень.
НАДМЁРНЫ, -ая, -ае. Які перавышае
меру, вельмі вялікі па велічыні, памерах, сіле
i пад. Н. цяжар.
НАДМУРОУКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і,
-ровак, ж. Toe, што i надбудавана над
чым-н.; надбудаваная частка (у каменным,
мураваным будынку.). II прым. надмуропчны,
-ая, -ае.
НАДНЬІРАЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
над верхняй часткай нырак.
НАДОЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. Колькасць надоенага малака. Павялічыць надоі. || прым.
надойны. -ая, -ае.
НАДОЙВАЦЬ гл. надаіць.
НАДОМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы
прадпрыемства або арцелі, які выконвае даручаную яму працу дома. || ж. шдомшші, -ы,
мн. -ы, -ніц. | прым. надомшцкі, -ая, -ае.
НАДОМНІЦТВА, -а, н. Выкананне даручанай прадпрыемствам працы дома; дзейнасць, праца надомніка. Развіццё надомніцтва.
НАДОМНЫ, -ая, -ае. Які выконваецца
дома. Надомныя работы.
НАДОЎГА, прысл. На працяглы час. Паехаць н.
НАДПАРОЦЬ, -пару, -пораш, -пора; -пары; -пораты; зак., што. Трохі распароць. Н.
падкладку. || незак. надпорваць^ -аю, -аеш, -ае.
НАДПІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
-лаваны; зак., што. Распілаваць крыху, не да
канца. Н. дошку. \\ незак. нідшлбўвжць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. надшлоўванне, -я, н. i нждшлоўка, -і, ДМ -лоўцы, ж.
НАДПІС, -у, мн. -ы, -аў, м. Кароткі тэкст,
змешчаны на якім-н. прадмеце. Н. на
магільнай пліце.
НААПІСАЦЬ, -пішу, -пшіаш, -піша; -ni
mbi; -пісаны; зак., што. 1. Зрабіць на чым-н.
надпіс. Н. канверт. Н. кнігу. 1. Змясціць
надпіс зверху чаго-н. напісанага, намаляванага. Н. над радком. || незак. надшсваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. надтсшшне, -я, н. \\ наз.
надшска, -і, ДМ -п'ісцы, мн. -і, -сак, ж.
НАДПІСКА, -і, ДМ -п'ісцы, мн. -і, -сак, ж.
1. гл. надпісаць. 2. Toe, што змешчана зверху
чаго-н. напісанага. У рукапісе шмат надпісак.
НАДРАБІЦЬ1, -раблю, -робіш, -робіць;
-роблены; зак., што. Падоўжыць, павялічыць
вязаннем што-н. Н. панчоху. || незак. надрабляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. надробка, -і, ДМ
-бцы, мн. -і, -бак, ж.
НАДРАБІЦЬ2, -раблю, -робіш, -робіць;
-роблены; зак., чаго. Разбіўшы, разламаўшы
на дробныя часткі, нагатаваць нейкую колькасць чаго-н. Н. шчэбеню.
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НАД-НАЗ
НАДРАБНІЦЬ, -рабню, -робніш, -робніць;
-рабнёны; зак., чаго. Раскрьшіыць на дробныя кавалкі нейкую колькасць чаго-н. Н. цэглы.
НАДРАДКОВЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца,
змешчаны над радком. Н. знак.
НАДРАіЦЬ гл. драіць.
НАДРАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
чаго. Нарабіць дралін на чым-н. Н. на стале.
2. што. Неразборліва напісаць (разм.). Н. заяву (хутка, паспешліва). || незак. надрапваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАДРАЦЬ, -дзяру, t -дзярэш, -дзярэ; -дзяром, -дзераце, -дзяруць; надзяры; -драны;
зак. 1. чаго. Аддзіраючы, нарыхтаваць нейкую
колькасць. Н. лык. 2. чаго. Разрываючы на
часткі, нарваць у нейкай колькасці. Н. паперы. 3. наго. Зняць абалонку з зярнят, ператвараючы ix у крупы. Н. круп. 4. чаго. Нацерці на тарцы чаго-н. Н. бульбы. 5. чаго.
Навырываць чаго-н. Н. шчаціння. 6. што. Начасаць скуру чым-н. цвёрдым (разм.). Н.
спіну. || незак. нядзіраць, -аю, -аеш, -ае.
НАДРУКАВАЦЦА, ЦЬ гл. друкавацца,
-ць.
НАДРЫВАННЕ гл. надарвацца, -ць.
НАДРЫВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. 1. гл. надарвацца. 2. перан. Рабіць
што-н. праз меру, старадца з усіх сіл; крычадь да знямогі.
НАДРЫВАЦЬ гл. надарваць.
НАДРЬІВІСТЫ, -ая, -ае. Рэзкі, сутаргавы,
з надрывам (у 3 знач.); прарэзлівы. Н. кашаль. || наз. надрывістасць, -і, ж.
НАДРЬІЎ, -рыву, м. 1. гл. надарваць. 2.
Надарванае месца. Вяроўка з надрывам. 3. перан. Празмернае фізічнае напружанне. 3
надрывам працуе рухавік. 4. перан. Узбуджанасць, хваравітасць у праяўленні пачуццяў.
Гаварыць з надрывам.
НАДРЬІЎНЫ, -ая, -ае. Рэзкі, хваравіта напружаны, з надрывам (у 3 знач.). Н. голас.
НАДР^З, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. надрэзаць. 2. Надрэзанае месца. Н. на дрэве.
НАДР&ЗАЦЬ, -рэжу, -рэжаш, -рэжа; -рэж;
-рэзаны; зак., што. Разрэзаць крыху зверху.
Н. край дошкі. || незак. надразаць, -аю, -аеш,
-ае / шдрэзваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. шдрэз,
-у, мн. -ы, -аў, м.
НАДСТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавіць;
-таўлены; зак., што. Дабаўляючы, зрабіць
больш высокім, доўгім. Н. рукавы. \\ незак.
надстаўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. шдсгаўкя,
-і, ДМ -ўцы, мн. -і, -тавак, ж.
НАДСЯЧЬІ i НАДСЁКЧЬІ, -сяку,-сячэш,
-сячэ; -сячом, -сечаце, -сякуць; надсек, -кла;
-сячы; -сечаны; зак., што. Рассячы трохі, не
да канца. Я. палена. || незак. надсяшць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. надсякшне, -я, н.
НАДТА, прысл. 1. Звыш меры, занадта. Н.
стаміцца. 2. у знач. вык. Празмерна, вельмі.
Гэта ўжо н. 0 He надта (што) (разм.) — не
вельмі, так сабе.
НАДТРЗСНУГЫ, -ая, -ас. 1. 3 невялікай
трэшчынай. Надтрэснутая шклянка. 2. перан.
Які хрыпіць (пра голас, гукі). Н. голас.
НАДЎМАНЫ, -ая, -ас. Штучны, пазбаўлены дастатковых падстаў. Н. сюжэт. || наз.
надуманасць, -і, ж.
НАДЎМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
1. Вырашыць зрабіць што-н. Надумаліся паехаць на Нарач. 2. Многа падумаць. Як надумаешся, дык заснуць не можаш ноччу.
НАДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што i з інф. Задумадь зрабіць што-н., пры-

няць якое-н. рашэнне. Як надумала, так i
зраблю. || незак. надумваць, -аю, -аеш, -ае.
НАДУШЬІЦЦА гл. душыць2.
НАДУШЬІЦЬ1, -душу, -душыш, -душыць;
-душаны; зак., каго-чаго (разм.). Раздушыць,
знішчыць нейкую колькасць каго-, чаго-н. Н.
ягад. Н. мух.
НАДУШЬІЦЬ2 гл. душыць .
НАДХВОСЦЕ, -я, н. (спец.). Частка алярэння ў птушах, што знаходзіцца на спіне
каля хваста.
НАДХМАР'Е, -Я, Н. Прастора над хмарамі.
Выглянуў месяц з надхмар'я. || прым. надхмарны, -ая, -ас.
НАДЫМІЦЬ гл. дьшіш».
НАДЫСЦІ, надыду, надыдзеш, надыдзе;
надышоў, -шла, -ло; надыдзі; зак. 1. (7 / 2 ас.
не ўжыв.). Настаць, наблізіцца. Надышоў час
расстання. 2. Прайсці нейкую адлегласць. Мы
ўжо надышлі кіламетраў восем. 3. Прыйсці,
з'явіцца куды-н. Неўзабавё надышлі астатнія.
|| незак. нядыходзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. || наз.
надыход, -у, М -дзе, м. (да 1 знач.).
НАДЬІХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак., чым i без дап. Уволю, многа падыхаць.
Н. горным паветрам.
НАДЬІХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Нагрэць паветра дыханнем. Н. у вагоне. 2. Дыхнуць, падыхаць некалькі разоў на што-н. Н.
на замёрзлую шыбу.
НАДЭБАШЬІРЫЦЬ гл. дэбашырыць.
НАЁДАК, -дку, м. (разм.). Toe, чым можна
наесціся; пажыва. Цукеркі — гэта не н.
НАЕДЗЬ, -І, Ж. Камень на зубах у каня.
Конь дужа стары — бачыш на зубах якая н.
НАЕЗД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.І.гл. наехаць. 2. Прыезд каго-н. куды-н. на нейкі
час. Н. турыстаў. 3. Ралтоўны набег, напад
вялікай колькасці каго-, чаго-н. Н. карнікаў.
НАЁЗДАМ, прысл. Прыязджаючы зрэдку i
ненадоўга. Бываў у вёсцы н.
НАЁЗДЖЫ, -ая, -ае (разм.). Які прыехаў,
наехаў адкуль-н. Н. люд.
НАЁЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
зак. 1. што i без дап. Праездзіць нейкі час;
ездзячы, праехаць пэўную колькасць кіламетраў. Н. тысячы кіламетраў. 2. што. Частай
яздой пракласці, утрамбаваць дарогу. Н. шлях.
3. Прывучыць да язды. Н. рысака.
НАЁЗНК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
добра ездзіць вярхом; спецыяліст па верхавой
яздзе. Цыркавы н. (артыст, які выступае на
кані). | ж. шезніці, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым.
наезніцЕІ, -ая, -ае.
НАЁСЦІ, -ем, -ясі, -есць; -ядзім, -ясце,
-ядуць; -еў, -ела; наеш; зак. (разм.). 1. чаго i
без дап. З'есці ў нейкай колькасці, на якую-н.
суму. Н. на чатыры рублі. 2. перан., што i
чаго. Атрымаць, нажыць у выніку сытнай
яды. Жывот н. || незак. наддаць, -аю, -аеш,
-ае.
НАЁСЦІСЯ, -емся, -ясіся, -есца; -ядз'імся,
-ясцеся, -ядуцца; наеўся, -елася; наешся; зак.
Пад'есці, перастаць быць галодным. Н. ўвалю.
|| незак. шядяцці, -аюся, -аешся, -аецца.
НАЁХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; -едзь; зак.
1. на каго-што. Наткнуцца на каго-, што-н. у
час язды. Н. на пешахода. 2. (1 i 2 ас. адз. не
ўжыв.). Прыехаць у вялікай колькасці. Наехала гасцей поўна хата. 3. перан., на што.
Ссунуцца са свайго месца, засланіўшы сабой
што-н. (разм.). Шапка наехала на вочы. \незак. шшзджаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. няезд,
-у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
НАЁМ гл. наняць.
НАЁМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Ваеннаслужачы наёмнага войска. Карныя атрады наёмнікаў. 2. Toe, што i найміт. 3. перан. Той,
хто прадаўся i з карысных меркаванняў абараняе чужыя інтарэсы (пагард.). || ж. наём-

ніца, -ы, мн. -ы, -ніц (да 2 знач.). || прым. шёшгіцкі, -ая, -ае.
НАЁМНЫ, -ая, -ае. 1. Які працуе па найму або які выконваецца наёмнай сілай. Н. рабочы. Наёмная праца. 2. Які здаецца ў наём за
пэўную плату. Наёмная кватэра. 3. перан.
Падкуплены, прадажны. Н. забойца.
НАЖАБРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак., чаго. Просячы, жабруючы,
назбіраць. Н. рознага дабра.
НАЖАВЬІ гл. нож.
НАЖАХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.). Перажыць страх, страшныя часы. За
вайну нажахаўся беларускі народ.
НАЖАХАЦЬ, -ак>, -аеш, -ае; зак., каго
(разм.). Нагнаць страху, напужаць. Н. мяцежнікаў.
НАЖАЦЬ, f -жну, -жнеш} -жне; -жнём,
-жняце, -жнуць; -жн'і; -жаты; зак., чаго.
Зжаць у якой-н. колькасці. Н. капу жыта.
НАЖДАК, -у, м. Дробназярністая горная
парода, якая ўжываецца для шліфоўкі або
чысткі металічных вырабаў. || прым. наЖДАЧНЫ, -ая, -ае. Наждачная папера (пакрытая слоем наждачнага парашку).
НАЖНІЦЫ» -ніц. 1. Інструмент для рэзання, які складаецца з двух накрыж змацаваных
нажоў з ручкамі ў выглядзе кольцаў.
Хірургічныя н. 2. перан. Разыходжанне, неадпаведнасць чаго-н. чаму-н. Н. ў аплацг працы.
|| прым. нажшчны, -ая, -ае (да 1 знач.).
НАЖНЬІ, -ая, -óe. 1. гл. нага. 2. Які прыводзіцца ў дзеянне нагамі. Н. тормаз.
НАЖОЎКА, -і, ДМ -жоўцы, мн. -і, -жбвак,
ж. 1. Вузкая ручная піла з адной ручкай. 2.
Ручная машына з дробна назубленым палатном. || прым. нажовачны, -ая, -ае.
НАЖЫВА, -ы, ж. He чэсным шляхам
атрыманы прыбытак. Прага da нажывы.
НАЖЫЎНЬІ, -ая, -óe. Taxi, які можна нажьшь, набыць. Вопыт — справа нажыўная.
t НАЖЫЦЦА, -жывуся, -жывешся, -жывецца; -жывёмся, -жывяцеся, -жывуцца; зак.
1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Быць набытым у выніку практыкі. Вопыт гадамі нажывецца. 2. на
чым. Атрымаць прыбытак, абагаціцца. Н. на
чужым горы. Н. на махінацыях. 3. Пражыць
доўгі час, многа пажыць (разм.). Нажыўся за
свой век] усяго пабачыў. || незак. ••жммціа«і
-аюся, -аешся, -аецца (да 1 i 2 знач.).
НАЖЬІЦЬ, -жыву, -жывеш, -жыве; -жывём, -жывяйе, -жывуць; -жыты; зак. 1. што i
чаго. Паступова набыць, назапасіць. Н. сваёй
працай. 2. перан., каго-што i каго-чаго. Атрымаць, набыць (што-н. непрыемнае). Н. рэўматызм. 3. Пражыць нейкі час (разм.). У гасцях
доўга не нажывеш. || незак. нажываць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 i 2 знач.).
НАЗАД, прысл. 1. У адваротным напрамку.
Азірнуцца н. 2. На ранейшае месца, у ранейшае становішча. Аднясі вядро н. 3. Раней, у
мінулым. Гэта адбылося многа год таму н. 0
Браць (узяць) слова назад — адмовіцца ад
сказанага, абяцанага.
НАЗАЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., каму i
без дап. Часта прыставаць да каго-н., турбаваць каго-н., дакучадь каму-н. Было ўсё добра, адно камары назалялі. || наз. назалянне, -я,
н.
НАЗАПАСІЦЬ, -пашу, -пасіш, -пасіць;
-пашаны; зак., чаго. Нарьоггаваць пэўную
колькасць чаго-н. Н. сена на зіму. || незак. назашішваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЗАЎЖДЬІ, прысл. Toe, што i назаўсёды.
НАЗАЎСІ^ДЫ, прысл. На ўвесь час, на ўсё
жыццё. Расстацца н.
НАЗАЎТРА, прысл. На наступны дзень. Пасяджэнне перанесена н.
НАЗБІРАДЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
каго-чаго. Сабраць за некалькі прыёмаў у
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НАЗІРАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
нейкай колькасці. Н. кош ягад. 2. каго (чаго).
Запрасіць сабрацца ў адно месца для ар- назірае за кім-, чым-н. Тонкі н. || ж. назіганізацыі чаго-н. Н. народу. 3. чаго. Пасту- ралыііця, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. назіральпова збіраючы або адкладваючы, назапасіць ніцкі, -ая, -ае.
значную колькасць чаго-н. Н. грошай на
НАЗІРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які прызнахату.
чаны для назірання. Назіральная вышка. 2. таўся. 0 Што называецца, у знач. пабочн.
НАЗВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Абазначэнне Той, хто валодае назіральнасцю, умее (разм.) — як кажуць, як прынята гаварыць.
НАЗЫВАЦЬ гл. назваць.
словам прадмета, з'явы, паняцця i пад. Пры- назіраць (у 1 знач.)НАЗЫЎНЬІ, -ая, -ое: назыўны сказ —
своіць назву плошчы. «Курган» — н. паэмы ЯнкіHA3DPAHHE, -Я, МН. -І, -яў, н. 1. гл.
Купалы. Стары ведаў назвы ўсіх мясцовых назіраць. 2. Toe, што заўважана ў працэсе вы- аднасастаўны сказ, у якім галоўны член вырараслін. 2. часцей мн. Асобнае выданне (кніга, вучэння, разгляду чаго-н., нагляданняў за жаны формай назоўнага склону назоўніка.
НАІЎНЫ, -ая, -ае. Прастадушны, які не
часопіс i пад.), незалежна ад колькасці тамоў, кім-, чым-н. Навуковыя назіранні.
з якіх яно складаецца. У бібліятэцы 50 тысяч
НАЗІРАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; набыў, не мае жыццёвага вопыту. Н. хлопец.
назваў, 80 тысяч тамоў. 0 Адна толькі нжзва незак. Бываць, здарацца; адзначацца. У тэ- Наіўнае пытанне. || наз. ншўнасць, -і, ж.
НАЙ..., прыстаўка. Надае вышэйшай i
(разм. неадабр.) — аб кім-, чым-н., што не ксце назіраюцца памылкі.
адпавядае свайму прызначэнню. Адна толькі
НАЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго- найвышэйшай ступені прыметнікаў i вышэйн. што каваль.
што, за кім-чым, са злуч. «што» або «як». шай ступені прыслоўяў значэнне іранічнасці
НАЗВАЦЦА, -завуся, -завешся, -завецца; Уважліва сачыць вачыма за кім-, чым-н., не меры прыметы, напр. найлепшы, найчасцей.
НАЙБОЛЕЙ, прысл. Toe, што i найбольш.
-завёмся, -завяцеся, -завуцца; -зав'іся; зак. 1. спускаць з вачэй. Н. зацменне сонца. Н. за пакім-чым. Прыняць, узяць сабе якую-н. назву, лётам птушкі. Н., што робяць (як гуляюць) НАЙБОЛЫІІ, прысл. Больш за іншых, асаімя i пад. Н. кантралёрам. 2. кім-чым. На- дзеці. 2. каго-што. Вывучаць, даследаваць. Н. бліва. Н. старанны вучань.
зваць сябе, паведаміць сваё імя. Урач увайшоў развіццё клетак расліны. 3. за кім-чым. Ажыц- НАЙБОЛЫІІЫ, -ая, -ае. Самы вялікі,
у хату i назваўся. 3. Напрасіцца, навязацца да цяўляць нагляд за кім-, чым-н. Н. за napad- самы большы. Я. поспех.
НАЙВЫШЗЙШЫ, -ая, -ае. Самы высокі.
каго-н. з чым-н. (разм.). Н. ў памочнікі. || не- кам.
Н. гатунак.
зак. называцца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАЗІРКАМ, прысл. He спускаючы з вачэй
НАЙГРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
НАЗВАЦЬ'; -заву, -завеш, -заве; -завём, (ісці, бегчы следам за кім-, чым-н.). За незнаУволю пайфаць на якім-н. музычным інстру-завяце, -завуць; -зав'і; -званы; зак., каго- ёмым н. краўся хлопчык.
што. 1. кім-чым. Даць імя, найменне каму-,
НАЗЛО, прыся. Наперакор, з намерам раз- менце.
НАЙГРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
чаму-н. Н. дачку Святланай. Н. вуліцу злаваць. Рабіць н.
што. Перадаць асноўны матыў. Н. мелодыю.
Скарынінская. 2. Сказаць сваё імя i прозвіНАЗНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; 2. што. Сыграць для гуказапісу. Н. пласцінку.
шча, назву каго-, чаго-н., адрэкамендаваць; зак. 1. каго (што). Прызначыць на якую-н.
паведаміць аб кім-н. Хлопец назваў свав про- пасаду, працу. Н. загадчыка кафедры. 2. што. 3. што. Апрацаваць працяглай ігрой. Н. скрызвішча. 3. Паведаміць, аб'явіць. Ён назваў не- Намеціць, вызначыць тэрмін. Н. сустрэчу на пку. 4. што i чаго. Атрымаць што-н., многа i
верагодную лічбу. 4. Вызначыць, ахарактары- вечар. 3. што. Устанавіць (зарплату, пенсію i доўга ііраючы (разм.). Найграў мазалі на пальзаваць. Ну як н. такі ўчынак? || незак. ва- пад.). Н. пенсію. 4. што. Прысудзіць (у цах.
НАЙГРЫШ, -у, м. 1. мн. -ы, -аш. Нарозываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. называлне, -я, н. якой-н. гульні). Н. штрафны ўдар. 5. што.
інструментальная мелодыя, часцей танНАЗВАЦЬ2, -заву, ;завеш; -заве; -завём,
Паставіць знак, пазначыць меткай. Н. дрэвы дная
-завяце, -завуць; -зав'і; -званы; зак., каго на высечку. \\незак. назтчаць» -аю, -аеш, -ае. цавальная. 2. Ненатуральнасць, штучная напружанасць у ігры артыста i наогул у па(чаго). Toe, што i наззываць (разм.). Н. гасцей || наз. назяачэнне, -я, н.
водзінах, манерах. Дэкламаваць з найгрышам.
поўную хату.
HA3HA4ŚHHE, -я, н. 1. гл. назначыць. 2. Гаварыць шчыра, без найгрышу.
НАЗВІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго. 1. Асноўная функцыя, роля каго-, чаго-н.
НАЙЛЁПШЫ, -ая, -ае. Самы лепшы. Н.
Скручваючы пасмы, ніці, звіць нейкую коль- Атрад асобага назначэння. 3. Мэта, прызнакасць чаго-н. Н. вяровак. 2. Намотваючы, чэнне каго-, чаго-н. Ганаровае н. пісьменніка. сябра.
НАЙЛЯГЧЗЙШЫ, -ая, -ае. Самы лёгкі.
звіць у клубок, маток вялікую колькасць
НАЗОЙЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, які назаляе,
чаго-н. Н. нітак у юіубкі. 3. Матаючы, зняць дакучае. Назойлівыя мухі. Н. дождж (перан). Найлягчэйшая вага.
НАЙМ гл. наняць.
з чаго-н. у вялікай колькасці, разматадь. Н. || наз. назойлівасць, -і, ж.
НАЙМАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, л. Асоба,
пражы з матавіла. 4. Зляпіць, збудаваць нейHA3ÓJIA, -ы (разм.)- 1. ж. Дакука, наза- якая наймае каго-, што-н. || ж. наймальніца,
кую колькасць чаго-н. Ластаўкі назвівалі гнё- лянне. 2. ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е, Т -ай
-ы, мн. -ы, -ніц. || прым. нжймальніцкі, -ая,
здаў у падстрэшшы.
(-аю), ж., мн. -ы, -зол. Той (тая), хто дакучае. -ае.
НАЗВОЗІЦЬ, -звожу, -звозіш, -звозіць; He чалавек, a н.
НАЙМАЦЦА, -ЦЬ гл. наняцца, -ць.
зак., чаго. Звезці вялікую колькасць чаго-н. у
НАЗОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. У грамаНАЙМЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Назва, імя.
некалькі прыёмаў. Н. бярвення.
тыцы: часціна мовы, якая абазначае прадмет Афіцыйнае н.
НАЗГРАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Згрэбці або апрадмечанае паняцце, мае катэгорыю
НАЙМЁННЫ, -ая, -ае (спец.). Названы,
вялікую колькасць чаго-н. Н. некалькі коп роду i змяняецца па склонах i ліках. 2. У ма- абазначаны. O Найменны лік — лік, пры
сена.
тэматыцы: лік у простых дробах, які паказвае, якім стаіць назва адзінкі вымярэння (налр. 7
НАЗДЗЁКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -куе- на колькі частак падзелена адзінка. || прым. кілаграмаў, 5 метраў).
цца; -куйся; зак., з каго-чаго. Многа, доўга назоўшкавы, -ая, -ае.
НАЙМЁНШ, прысл. Менш за ўсё. Н. выпаздзекавацца з каго-н., пакпіць, фізічна
НАЗОЎНЫ: назоўны склон — склон, які гадны варыянт.
ўздзейнічаць i пад. Хопіць, наздзекаваліся зча- адказвае на пытанні: хто-што?
НАЙМЁНШЫ, -ая, -ае. Самы малы. Найлавека.
НАЗУБІЦЬ, -зублю, -зубіш, -зубіць; -зуб- меншая часцінка.
НАЗДРАВАТЫ, -ая, -ае. 3 невялікімі ад- лены; зак., штпо i чаго (спец.). Навастрыць,
НАЙМГГ, -a, М -міце, мн. -ы, -аў, м. 1.
тулінамі, порысты. Н. снег. Н. сыр. || наз. вш- наразаючы або насякаючы зубцы. Н. серп. || Наёмны работнік, парабак. 2. перан. Той, хто
здраватасць, -і, ж.
незак. шзубліваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. з карыслівымі намерамі служыць чыім-н. мэНАЗДРАВІНА, -ы, мн. -ы, -вш, ж. (спец.). назубліванне, -я, н.
там, хто прадаўся каму-н. (пагард.). Найміты
НАЗУБОК, прысл. (разм.). Вельмі добра, на імперыялізму. || прым. найміцкі, -ая, -ае.
Наздраватае, порыстае месца, сітавіна. || прым.
памяць. Вывучыць н.
в&здрашнны, -ая, -ае.
НАЙМІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
НАЗДРАТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 вялікімі ноНАЗУСІМ, прысл. (разм.). Назаўсёды,
Наёмная работніца, служанка; парабчанка.
здрамі. Наздратая пыса. || наз. наздратасць, -і, зусім. Вярнуцца н. Аддаць н.
Панская н.
ж.
НАЗЫВАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае
НАЙПЁРШ, прысл. (разм.). Перш за ўсё, у
НАЗЁМНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца, адносіны да называння. Называльная функцыя першую чаргу. Н. трэба з дзяржавай разлічыцдзейнічае або праводзіцца на паверхні зямлі, слова.
ца, падатак аддаць.
на сушы. Наземныя збудаванні. Наземныя НАЗЫВАННЕ гл. назваць1.
НАЙПЁРШЫ, -ая, -ае (разм). 1. Самы
войскі.
НАЗЫВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- першы. Н. калгас у раёне. 2. Самы галоўны,
НАЗЗЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; зак., зак. 1. гл. назвацца. 2. Мець якое-н. імя, про- самы важны, самы лепшы. Н. гарманіст у
каго (чаго). Склікаць у вялікай колькасці. Н. звішча, якую-н. назву. Вёска называецца вобласш.
гасцей.
Малінаўка. 3. Брадь на сябе выкананне
НАЙСЦІ, найду, нойдзеш, нойдзе; найНАЗІРАЛЬНАСЦЬ, -І, Ж. Здольнасць ба- якіх-н. абавязкаў, якой-н. справы. Згаджаліся шоў, -шла, -ло; найдзі; зак. 1. на каго-што.
у
чьшь, заўважаць факты, з'явы, якіх не ба- многія, але ніхтпо першым не называўся. 4. Ідучы,
наступіць на што-н. Упоцемку найшоў
чаць, не заўважаюць іншыя. У мастака до- знач. пабочн. Зрабіць не та^с, як хацелася. Пры на слуп. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.), на што. Насусустрэчы штосьці буркнуў, называецца, прывібрая н.
нуўшыся, закрыць сабою. Хмара найшла на
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сонца. 3. (7 i 2 ac. не ўжыв.). Прыйсці ў
вялікай колькасці; пранікнуць у якое-н. месца. Найшло народу на сход. 4. ( 7 / 2 ас. не
ўжыв.)у перан., на каго-што. Апанаваць,
ахапіць (аб пачуццях). На яго найшла туга. 5.
( 7 / 2 а с . неўжыв). Настаць, з'явіцца раптам.
Бяда найшла неспадзявана. || незак. находзіць,
-джу, -дзіш, -дзіць.
НАКАЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Павучанне,
настаўленне. Бацькоўскі н. 2. Даручэнні выбаршчыкаў свайму дэпугату ў пісьмовай або
вуснай форме для вырашэння ў пэўных
інстанцыях. Наказы выбасшчыкаў.
НАКАЗАЦЬ, -кажу, -кажаш, -кажа; -кажы;
зак., каму i без дап. 1. Паведаміць каму-н. аб
чым-н. праз каго-н. Н. аграному, каб прывёз
даныя аб ураджаі. 2. Даць наказ, даручэнне.
Доктар наказаў сачыць за раненым. 3. Нагаварыць, сказаць многа чаго-н. (разм.). Прабачце, наказаў вам немаведама колькі навін. || незак. на&азааць, -аю, -аеш, -ае.
НАКАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лоціш, -лоціць;
-лочаны; зак., чаго (разм.). 1. Натрэсці, наабіваць з дрэва нейкук) колькасць пладоў. Н.
груш. 2. Намалаціць. Н. жыта. 3. Нагатаваць
якой-н. стравы, боўтаючы калатоўкай. Н.
заціркі. || незак. накалочваць, -аю, -аеш, -ае.
НАКАЛЁННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Накладка,
павязка, якая носіцца на калене.
НАКАЛЁННЫ, -ая, -ае. Які надзяваецца,
накладваецца на калена. Накаленная павязка.
НАКАЛОЦЦА, -калюся, -кблешся, -колецца; -калІся; зак. 1. Наткнуцца на што-н. вострае. Н. на цвік. 2. Раскалоцца, расшчапіцца
не да канца; надкалоцца. Гарбуз накалоўся. ||
незак. накопвацці* -аюся, -аешся, -аецца.
НАКАЛОЦЬ, -калю, -колеш, -коле; -кал'і;
-колаты; зак. 1. чаго. Раскалоць пэўную колькасць чаго-н. Н. лучыны. 2. каго. Колючы,
забіць у нейкай колькасці. Н. свіней. 3. што.
Пашкодзіць, параніць чым-н. вострым. Н.
нагу. 4. што. Пракалоць паверхню чаго-н. у
многіх месцах. Н. узор. 5. каго-што на што.
Насадзіць, нанізадь на што-н. вострае. Н. матыля на шпільку. 6. што. Раскалоць, расшчапіць што-н. не да канца, надкалоць. Н.
палена. || незак. наколвадь, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. няколвянне, -я, н. (да 3, 4, 5 i 6 знач.) /
нажолка, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. (да 4, 5
i 6 знач.).
НАКАЛУПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго
(разм.) Калупаючы, аддзяліць, дастаць нейкую колькасць чаго-н. Н. каранёў валяр'яну. ||
незак. нажялупваць, -аю, -аеш, -ае.
НАКАМАРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Сетка або
спецыяльны мяшок для аховы ад камароў.
Марлевы н.
НАКАНАВАНАСЦЬ, -і, ж. (разм). Toe,
што наперад, загадзя абумоўлена абставінамі.
Н. лёсу.
НАКАНАВАННЕ, -я, н. 1. гл. наканаваць.
2. Toe, што i наканаванасць; лёс. Верыць у н.
НАКАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
-наваны; зак., каго-што каму (разм.). Наперад, загадзя вызначыць, абумовіць што-н. ||
незак^ нажавоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. накінамнне, -я, н.
НАКАНЁЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Невялікі
каўпачок, звычайна падобны на конус, які
насаджваецца на канец чаго-н., або прымацоўваецца да канца чаго-н. Аловак з наканечнікам. Чахол шаблі з бліскучым наканечнікам.
НАКАНЁЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца,
прымацаваны на канцы чаго-н.
НАКАНІФОЛШЬ гл. каніфоліць.

НАКАПАЦЬ 2/і. капаць.
НАКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што i чаго. 1. Капаючы, нарабіць паглыбленняў. Н. канаў. 2. Капаючы, здабыць нейкую
колькасць чаго-н. Н. мех бульбы. \\ незак.
шкопмць, -аю, -аеш, -ае.
НАКАПІЦЬ, -каплю, -копіш, -копіць;
-коплены; зак., што i чаго. Паступова сабраць, павялічыць у якой-н. колькасці; назапасіць. Н. грошай. Н. вопыт. || незак. шйшпляць, -яю, -яеш, -яе.
НАКАПЛЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. накапіць. 2. мн. Toe, што накоплена; капітал,
зберажэнні. Дзяржаўныя накапленні.
НАКАРКАЦЬ гл. каркаць.
НАКАРМЙДЬ гл. карміць.
НАКАРЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуй;
-чаваны; зак., чаго. Выкарчаваць, выкалаць з
карэннем пэўную колькасць пнёў i пад. || незак. нажярчоўваць* -аю, -аеш, -ае.
НАКАР^ЛЫ, -ая, -ае (разм.). Утвораны
шляхам падсыхання ў выглядзе коркі на
чым-н. Накарэлая гразь. || наз. нжкжрэлясць, -і,
ж.
НАКАРдЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак.
(разм.). Засохшы, утварыць корку. На ране
накарэў струп.
НАКАСІЦЦА, -кашуся, -косішся, -косіцца;
зак. (разм.). Напрацавацца, стаміцца на касьбе. Н. da дзесятага nomy.
HAKACtUb, -кашу, -косіш, -косіііь; -кошаны; зак., чаго. Косячы, нарьсставаць
якую-н. колькасць травы, сена. Н. воз травы.
Н. жывёле сена на зіму.
НАКАСЙК, прысл. Koca, убок ад прамога
кірунку. Дарога ішла н. 0 Так-сяк, міцісяк,
•бы не па-людску (прыказка; разм.) — пра
хуткую, нядбайную работу.
HAKAT, -a i -у, М -каце, м. 1. -у, гя. нахатаць. 2. -а. Рад бярвёнаў, жэрдак i пад., насланых наверх або пад нізам чаго-н.; насціл.
Бліндаж у тры накаты. 3 . -а. Слой фарбы на
прыладзе для атрымання адбітку на якой-н.
паверхні (на сцяне, паперы i інш.), a таксама
ўзор на сценах. Прыгожы н. || прым. накятны,
-ая, -ае.
НАКАТАМ, прысл. 1. Коцячы, перамяшчаць што-н. круглае. Грузіць бочкі н. 2. Па
інерцыі, сваім ходам. Машына з узвышша рухалася н.
НАКАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.). Уволю пакатацца на чым-н. Н. на матацыкле.
НАКАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; накатаны;
зак.,што i чаго. 1. Нанесці на паверхню
чаго-н. малюнак, узор i пад. пры дапамозе
спецыяльных прыстасаванняў. Н. узор. Н. набор. 2. Хутка або наспех напісаць (разм). Н.
пісьмо. || незак. нажітвжць, -аю, -аеш, -ае (да 1
знач.) ; наз. шжатшшне, -я, н. || наз. нжжжт, -а,
М -каде, м. (да 1 знач.) / нажятка, -і, ДМ
-тцы, ж. (да 1 знач.).
НАКАЎТ, -a, М -каўце, м. Стан бахсёра ў
час бою, калі ён пасля моцнага ўдару на працягу 10 секунд не можа падняцца i працягваць бой. Паслаць праціўніка ў н.
НАКАЎТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. i незак., каго. У боксе: прывесці
(прыводзіць) праціўніка ў стан накаўта.
НАКАЦІЦЦА, -качуся, -коцішся, -коціцца; зак. 1. Коцячыся, наткнуцца, ускаціцца
на каго-, што-н. Бочка накацілася на нагу. 2.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Коцячыся, набегчы, пакрыць сабою. Хваля накацілася на бераг. 3. перан. Нечакана ўзнікнуўшы, ахапіць. Бяда раптоўна накацілася на вёску. || незак. шкочвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
НАКАЦІЦЬ, -качу, -коціш, -коціць; -кочаны; зак. 1. чаго. Прыкаціць нейкую колькасць чаго-н. Н. бярвення. 2. што. Ускаціць

што-н. на якую-н. паверхню. Н. бочкі на
платформу. \\ незак. накочваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1 i 2 знач.).
НАКАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
чаго. Качаючы, зрабіць, прыгатаваць нейкую
колькасць. Н. галушак. 2. чаго. Выгладзіць
пры дапамозе качалак у нейкай колькасці
(пра бялізну i інш.). 3. перан., каго. Занадта
налаіць каго-н. (разм.). Н. суседа. \\ незак.
шкячваць, -аю, -аеш, -ае; наз. шкжчвалне, -я,
н. (да 1 знач.).
НАКВАСІЦЬ, -квашу, -квасіш, -квасіць;
-квашаны, зак., чаго. Заквасіць пэўную колькасць чаго-н. Н. бочку капусты. || незак. нажвашвадь, -аю, -аеш, -ае.
НАКДАЎН, -а, м. Стан баксёра ў час бою,
калі ён, будучы збітым з ног, можа на працяту 10 секуцд падняцца i працягваць бой.
НАКІД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. гл.
накідаць. 2. Першапачатковы план чаго-н.
Гэта толькі н. рамана. 3 . Папярэдні малюнак
алоўкам, вугалём i пад. Н. гшртрэта.
НАКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што i чаго. 1. Кідаючы, ў адно месца,
назбіраць нейкую колькасць чаго-н. Н. кучу
камення. 2. Кідаючы, скласці ў якой-н. колькасці. Н. пяць стагоў сена. 3. Скласці ў агульных рысах; хутка намеціць, напісаць, намаляваць што-н. Н. план выступлення. || незак. ш кідядь, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.) i шйцдлжць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. шйвд, -у, М -дзе, мн. -ы,
-аў, м. (да 3 знач).
НАК^ДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
Верхняе адзенне без рукавоў. Плашч-н. 2.
Пакрывала на падушкі. Вышываныя накідкі.
НАКІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. 1. на каго (што). Накінуўшыся,
наласці на каго-н. Ваўкі накінуліся на авечак.
2. на каго (што). Пачаць раптам папракаць,
лаяць каго-н. Н. на чалавека з лаянкай. 3. на
што. Пачаць з азартам, прагнасцю што-н.
рабіць. Н. на ежу. || незак. мкідацца, -аюся,
-аешся, -аецца / нікідмцці, -аюся, -аешся,
-аецца.
НАКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -кінь; -нуты;
зак., што. 1. Кінуўшы наверх, прыкрыць, накрыць каго-, што-н. Н. на плечы хустку. 2.
Toe, што i набавіць (разм.). Н. рубель. || незак.
накідіць, -аю, -аеш, -ае / ншадваць, -аю,
-аеш, -ае. || прым. нжкідны, -ая, -ое.
НАКШ, -у, м. 1. Пена, якая ўтвараецца на
паверхні вадкасці пры кіпенні, a таксама
цвёрды асадак на сценках пасуды, у якой
што-н. кіпяцяць. Н. на cyne. Н. у чайніку. 2.
перан. Toe, што накіпела ў сэрцы, на душы;
цяжкае пачуццё ад чаго-н. непрыемнага.
Змыць з душы н.
НАКШЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -п'іць; зак.
1. Сабрацца асесці (пра накіп). 2. перан. Сабрацца ў сэрцы, душы, перапоўніць сэрца,
душу (пра гнеў, крыўду). На душы накіпела
(безас). || незак. мкіпаць, -ае.
НАЮРАВАНАСЦЬ, -і, ж. Засяроджанасць
думак, жаданняў, накіраваная да якой-н.
мзты. Ідэйная н. твора.
НАЮРАВАННЕ, -я, н. 1. гл. накіраваць. 2.
Кірунак развіцця якога-н. дзеяння. Даць н.
справе. 3. мн. -і, -яў. Дакумент аб прызначэнні куды-н. Атрымаць н. на працу.
НАЮРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руецца; -руйся; зак. Пайсці, паехаць куды-н., да
каго-, што-н., рушыць у яхім-н. кірунку. Н. ў
горад. Н. ў лес. || незак. шжіроўвадца, -аюся,
-аешся, -аецца.
НАЮРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. 1. каго-што. Вызначыць, надаць кірунак руху каму-, -чаму-н. Н. машыны
ў горад. Н. увагу. 2. каго-што. Паслаць, адправіць, даць прызначэнне. Н. хворага да
ўрача. 3. каго (што). Даючы парады, наву-
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чыць чаму-н. добраму. Н. на ісцінны шлях. ||
незак. накіроўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
нікіраванне, -я, н. (да 2 знач.).
НАКЛАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
1. Дэталь, якая накладваецца на што-н. для
ўмадавання. Ствольная н. 2. Памылка, пралік
(разм.). Атрымалася н.
НАКЛАДНАЯ, -ой, мн. -ыя, -ых, ж.
(афіц.). Дакумент, па якім здаецца або прымаецца груз, перадаецца тавар. Прыняць прадукты na накладной.
НАКЛАДНЬІ, -ая, -ое. Які накладваецца,
прымацоўваецца зверху чаго-н. Накладныя
кішэні. Лыжка накладнога серабра (пакрытая
слоем серабра). Накладныя вусы (штучныя). O
Нжжладныя выдаткі — дадатковыя выдаткі на
гаспадарча-арганізацыйныя патрэбы.
НАКЛАСЦІ; -ладу, -ладзеш, -ладзе; -ладзём, -ладзяце, -ладуць; -лаў, -лала; -ладзі;
-ладзены; зак. 1. што i наго. Кладучы, напоўніць чым-н. Н. воз дроў. 2. што на каго.
Падвергнуць (чаму-н., каго-н.). Н. спагнанне.
3. чаго. Развесці (пра агонь; разм.). Н. хворасту на агонь. 4. Пабіць каго-н. (разм.). Яму
так наклалі, што ледзь дыхае. | незак. накладаць, -аю, -аеш, -ае / накладваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 i 2 знач.).
НАКЛЁІЦЬ, -лею, -леіш, -леіць; -леены;
зак. 1. што. Прымацаваць што-н. пры дапамозе клею. Н. афішу. 2. наго. Склейваючы,
зрабіць нейкую колькасць чаго-н. Н. канвертаў. J| незак. наклейваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
шшіейшшне, -я, н. i шклейкя, -і, ДМ -клейцы, ж.
НАКЛЁЙКА, -і, ДМ -клейцы, мн. -і, -клеек, ж. 1. гл. наклеіць. 2. Этыкетка, ярлык i
пад., якія наклеены на што-н. Н. на чамадане.
НАКЛЁПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
1. гл. накляпаць. 2. Toe, што наклялана на
што-н. Металічная н.
НАКЛІКАЦЬ, -кл'ічу, -кл'ічаш, -кліча;
-кліч; -кл'іканы; зак. 1. каго (чаго). Наззываць, запрасіць у вялікай колькасці. Н. гасцей.
2. перан., што i чаго. Выклікаць якім-н.
учынкам, словам i пад што-н. непрыемнае,
непажаданае; напрарочыць. Н. бяду ў хату. ||
незак. накліжаць, -аю, -аеш, -ае.
НАКЛІОНУТЫ, -ая, -ае. 1. Прабіты дзюбаю (пра шкарлупіну яек, з якіх вылупліваюцца птушаняты). Наклюнутае яйцо. 2. Які
пачаў прарастаць, распускацца. Наклюнутае
зерне.
НАКЛІОНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца; зак. 1. Стаць прабітым дзюбай (пра шкарлупу яек, з якіх вылупліваюцца птушаняты).
2. Пра зерне, пупышкі: пачаць прарастаць,
распускацца. 3. перан. Выпадкова трапіцца,
абазначыцца, намецііша. Накпюнулася добрая
работа. \\ незак. наклёўвшдца, -аецца.
НАКЛЯПАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
(спец.). 1. што. Прыкляпаць што-н. да чагон. 2. чаго. Кляпаннем зрабіць пэўную колькасць чаго-н. 3. што. Ударамі малатка навастрьшь (касу). Н. касу. \\ незак. шйшёпваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. наклёпка, -і, ДМ -пцы,
ж. i ыаклёпванне, -я, н.
НАКЛЯПАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; зак., на
каго (што) (разм.). Нагаварыць на каго-н.,
узвесці паклёп. Дарэмна накляпалі на чалавека.
НАКЛЙЎЗНІЧАЦЬ гл. кляўзнічаць.
HAKÓJIBAHHE гл. накалоць.
НАКОЛВАЦЦА, -ЦЬ гл. накалоцца, -ць.
HAKÓJIKA, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
гл. накалоць. 2. Аздоба з матэрыі або карункаў, якую наколваюць на жаночую прычоску.
3. Toe, што i татуіроўка (разм.). Н. на грудзях.
НАКОЛЬЮ, прысл. i ў знач. злуч. сл. У
якой ступені, меры. Буду працаваць, н. хопіць
здароўя.

HAKÓHT, прыназ. з Р. Адносна чаго-н. Гаворка вялася н. кватэры.
НАКОПВАЦЬ гл. накапаць.
НАКОСНЫ, -ая, -ае. Які ўтвараецца на
касцях. Накоснае патаўшчэнне.
НАКОЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. накаціцца, -ць.
НАКРАПВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -вае; незак. Падаць кроплямі (пра дождж). 3 самага
рання пачало н. (безас). || наз. шкрапванне, -я,
н.
НАКРОІЦЬ, -рою, -роіш, -роіць; -роены;
зак., чаго. 1. Скроіць, выкраіць нейкую колькасць чаго-н. Н. сарочак. 2. Нарэзаць лустамі.
Н. хлеба. || незак. накройваць, -аю, -аеш, -ае.
НАКРУХМАЛІЦЬ гл. крухмаліць.
НАКРУЦІЦЦА, -ручуся, -руцішся, -руціцца; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Навіцца, наматацца на што-н. Ланцуг накруціўся на барабан.
2. перан. Многа, доўга пахадзіць, стаміцца ад
клопатаў (разм.). Н. за раніцу.
НАКРУЦІЦЬ, -ручу, -руціш, -руціць; -ручаны; зак. 1. што i чаго. Навіць, наматаць
што-н. Н. нітак на цэўку. 2. што. Навінціць
на што-н. Н. гайку на болт. 3. чаго. Насвідраваць адтулін, дзірак. 4. перан., што i чаго.
Вельмі ўскладніць што-н., нарабіць чаго-н.
мудрагелістага (разм.). Н. многа лішняга ў
гневе. 5. што. Прывесці ў дзеянне спружыну
якога-н. механізма (разм.). Н. будзільнік. 0
Накруціць вушы каму (разм.) — пакараць
каго-н., пацягаўшы за вушы. Нажруціць хвост
каму (разм.) — даць наганяй, прабраць
каго-н. за што-н. || незак. шкручваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАКРЫЖ,
прысл. Крыжападобна, як
крыж. Перавязаць чамадан н.
НАКРЫЎКА, -і, ДМ -рыўцы, мн. -і, -рывак, ж. Toe, чым накрываюць што-н. зверху.
Н. каструлі.
НАКРЬІЦЦА, -рыюся, -рыешся, -рыецца;
зак. Пакрыцца, прыкрыцца чым-н. зверху. Н.
шынялём. 0 Хвастом някрыцц» (разм. неадабр.) — знікнуш^ натварыўшы чаго-н. ||
незак. накрывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАКРЬІЦЬ, -рыю, -рыеш, -рые; -рь'ггы;
зак. 1. гл. крыць. 2. каго-што. Пакрыць, закрыць чым-н. зверху. Н. машыну брызентам.
Н. праціўніка артылерыйскім агнём (перан.:
папасці ў цэль). 3. каго (што). Злавіць, захапіць знянацку на месцы злачынства (разм.)Н. бандытаў. 0 Накрыць (на) стол — падрыхтаваць стол для яды, паставіўшы ўсё неабходнае. || незак. накрываць, -аю, -аеш, -ае (да 2
i 3 знач); наз. шйфыванне, -я, н. (да 2 i 3
знач.).
НАКРЫЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым,
-чыце, -чаць; -чы зак., на каго i без дап. Насварьгцца на каго-н. Н. на свавольніка.
НАКРЫШЬІЦЬ гл. крышыць.
НАКР^МЗАЦЬ гл. крэмзаць.
НАКР^СЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак. 1. чаго. Закрэсліць у многіх месцах. 2.
што. Зрабіць накід (плана, схемы i пад.). 3.
што i наго. Налісаць (разм.). Н. мелам на
сцяне. 4. перан., што. Намеціць, вызначыць
на будучае; прадказаць. Н. шлях развіцця будучага прадпрыемства.
НАКУКАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -кукуе;
зак., што i чаго (разм.). У народных павер'ях:
прадказаць колькасць гадоў жыцця (пра кукаванне зязюлі).
НАКЎЛЬГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Крыху кульгаць. Н. на адну нагу. || наз.
нлкульгваіше, -я, н.
НАКУПІЦЬ, -куплю, -купіш, -купіць;
-куплены / НАКУПЛЙЦЬ, -пляю, -пляеш,
-пляе; -купляны; зак., чаго. Купіць вялікую
колькасць чаго-н. Накупіла рознай драбязы.
Накупляў цацак дзецям.

HAK—НАЛ
НАКУРОДЫМЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-міць; зак. Вылучыць з сябе шмат куродыму,
сажы. Лямпа накуродымела.
НАКУРОДЫМІЦЬ, -млю, -міш, -міць;
зак. Нарабіць, напусціць куродыму. Галавешка накуродыміла.
НАКУРЬІЦЬ, -куру, -курыш, -курыць;
-кураны; зак. Курачы, напоўніць памяшканне
табачным дымам. || незак. шкурваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАКУР^ЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжывм -эе; зак.
Напусціць дыму; накуродымець. Галавешкі
накурзлі поўную хату дыму.
НАКУСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.)у каго-што. Пра насяхомых: пакусаць, нарабіць укусаў у многіх месцах. Камары накусалі рукі. 2. чаго. Адкусваючы шчыпцамі, нарабіць кавалкаў (разм.)- Н.
свінцу. || незак. накусваць, -аю, -аеш, -ае.
НАКУСІЦЬ, -кушу, -кусіш, -кусіць; -кусаны; зак., што. Пракусіць злёгку, зверху, не
да канца. Н. яблык. || незак. накусваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. шкусванне, -я, н.
НАКУХАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; зак.,
чаго i без дап. (разм.)- Наварыць чаго-н., прыгатаваць у нейкай колькасці для яды. Чаго ты
там накухарыла?
НАЫЦОРН, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі
музычны пераважна фартэп'янны твор лірычнага характару. || прым. вакцюршшы, -ая, -ае.
НАКШТАЛТ, прыназ. з Р. Спалучэнне з
прыназоўнікам "накшталт" выражае параўнальныя адносіны: указвае на прадмет, з'яву,
прымету, да якіх падобны якія-н. прадметы,
з'явы. Нешта н. дрэва.
НАЛАДЗІЦЦА, -ладжуся, -ладзішся, -ладзіцца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пайсці на
лад; прыняць належны кірунак; устанавіцца.
Работа наладзілася. Надвор'е наладзілася. 2. (7
/ 2 ас. не ўжыв.). Стаць прыгодным (для работы, карыстання i пад.). Праз тыдзень
справа наладзілася. 3. Сабрацца, прыладзіцца
рабіць што-н. Н. слухаць радыё. || незак.
наліджмдіці, -аюся, -аешся, -аецца.
НАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -ладзіш, -ладзіць;
-ладжаны; зак., што. 1. Адрамантаваць, направіць што-н. папсаванае, паламанае. Н.
трактар. 2. Зрабіць, стварыць. Н. друкарню.
3. Арганізаваць што-н., ажыццявіць якое-н.
мерапрыемства. Н. сустрэчу з вылускнікамі. 4.
Прывесці ў парадак, уладкаваць. Н. гаспадарку. р незак. ніладжшіць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
ішладійі, -і, ДМ -дцы (да 1 знач.; спец.) i
наладжванне, -я, н. \\ прым. наладачны, -ая,
-ае (да 1 знач.; спец.).
НАЛЛДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
па наладцы машын, станкоў, механізмаў.
Працаваць наладчыкам. || ж. шладчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц.
НАЛАЖЬІЦЦА, -лажуся, -ложышся, -ложыцца; зак. (разм.). Налаўчыцца рабіць
што-н. He налажылася яна яшчэ да такой работы.
НАЛАЖЬкЦЬ1, -лажу, -ложыш, -ложьшь;
-ложаны; зак. 1. што. Палажыць зверху, паверх чаго-н. Н. зверху пліту. Н. гіпс. 2. што.
Зрабіць якую-н. памету, запіс, знак. Н. рэзалюцыю. Н. свой адбітак на што-н. (перан.:
пакінуць след, адбітак на кім-н). 3. што i
чаго. Кладучы, напоўніць чым-н. Н. воз сена.
4. што. Падвергнуць чаму-н., што абазначана
назоўнікам. Н. штраф. Н. спагнанне. 0 Налажыць галжвой (разм.) — прапасці, загінуць.
Налажыць лалу (руку) на што (разм.) — захапіць што-н., падпарадкаваць сабе. || незак.
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НАЛІЦЬ2, -лью, -льеш, -лье; -льём, -льяHAJIĆTA, прысл. (разм.). Будучым летам, у
будучым годзе. He паступіў сёлета, паступіш це, -льюць; -л'і; зак., чаго. Вырабіць, падрыхн.
таваць ліццём нейкую колькасць чаго-н. Н.
НАЛЁТ, -у, М -лёце, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. свінцовых куль.
наляцець. 2. Раптоўны ваенны ўзброены наНАЛІЧВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
нжкладвжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. наліжэнне, пад на каго-, што-н. Паветраны н. Агнявы н. незак. Быць, мецца ў наяўнасці, У пэўнай
-я, н. (да 2 i 4 знач.).
(перан.: масіраваны артылерыйскі абстрэл). 3. колькасці. У класе налічваецца 30 чалавек.
НАЛАЖЬІЦЬ2, -лажу, -ложыш, -ложыць; Напад з мэтай ірабяжу. Бандыцкі н. 4. Тонкі
НАЛІЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
-ложаны; зак., каго (разм.). Прывучыць слой чаго-н. на паверхні. Н. пшу. Н. у горле налічыць. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Утрымліваць,
каго-н. да чаго-н. Н хлопца на добрае.
(гнойнае ўтварэнне на міндаліне). 5. перан., змяшчаць у сабе нейкую колькасць каго-,
НАЛАЗІЦЬ гл. налезці.
чаго. Пра што-н., звязанае з унутраным ста- чаго-н. Атрад налічваў трыста чалавек.
НАЛАМАЦЬ, -ламлю, -ломіш, -ломіць; нам, пачуццямі. Артыкул з налётам гумару. б.
НАЛІЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Накладная
-ламаў, -мала; -лам'і; -ламаны; зак. 1. чаго. Колькасць налятанага часу або налятанай ліштва на дзвярным або аконным праёме. Без
Зламаць нейкую колькасць чаго-н., паламадь. адлегласці. На яго рахунку 500 тысяч кіламе- налічнікаў вокны сляпыя.
Н галля. 2. што. Зламаць не да канца, надла- траў налёту. 0 3 валёту (разм.) — нс спыняНАЛІЧЫЦЬ, -лічу, -л'ічыш, -лічыць; -лімаць. Н галінку. 3. (7 i 2 ас. не ўжыв.), перан., ючы руху, на поўным хаду. || прым. налётны, чаны; зак., што. 1. Лічачы, устанавіць колькаго. Схіліць, прывучыць да чаго-н. (разм.). -ая, -ае (да 4 знач.).
касць каго, чаго-н. Н. дзесяць памылак. 2.
Н. унука на сталярства. 0 Наламдць руку на
НАЛЁТАМ, прысл. (разм.). Раптоўна; зня- Лічачы, дабавіць. Н. працэнты на ўклад. 3.
чым (разм.) — набыць вопыт у якой-н. нацку. Захапіць штаб праціўніка н.
Вызначыць дадатковую аллату за пратэрмісправе. || незак. наломліваць, -аю, -аеш, -ае /
НАЛЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Грабежнік, ноўку плацяжу. Н. 20 тысяч пені. 4. Залічыць
шломваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.).
той, хто займаецца налётамі (у 3 знач.). II ж. на чый-н. рахунак які-н. від аплаты. Н. зараНАЛАПАТАЦЬ, -лапачу, -лапочаш, -лаіто- налётчыці, -ы, мн. -ы, -чыц.
ботную плату. || незак. шлічіць, -аю, -аеш,
ча; -лапачы; зак., чаго (разм.). Нагаварыць
НАЛІЗАЦЦА, -ліжуся, -л'іжашся, -л'іжацца; -ае / налпшяць, -аю, -аеш, -ае. || наз. нжабы-чаго без толку.
-ліжыся; зак. 1. чаго. Уволю палізаць (разм.). ліяэнне, -я, н. (да 3 i 4 знач.)НАЛАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., Н. мёду. 2. чаго i без дап. Напіцца дап'яна
НАЛОБНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Рамень у
што (разм.). Залатаць што-н.
(груб.). Во налізаўся, на нагах не можа стаяць. конскай вуздэчцы, які праходзіць упоперак
НАЛАТАШЬІЦЬ, -ташу, -тошыш, -то- II незак. вжлізвашйі, -аюся, -аешся, -аецца.
ілба. 2. Павязка, якая завязваецца на галаву
шыць; -тошаны; зак., чаго (разм.). Нарваць
НАЛІК, -у, м. (афіц.). Грашовае спагнанне для падтрымкі валасоў у час работы.
без разбору, псуючы i спусташаючы. Н агур- са службовай асобы за няправільныя выдаткі.
НАЛОБНЫ, -ая, -ае. Які завязваецца на
коў. Н. гароху. || незак. налатошваць, -аю, Грашовы н. || прым. шшжовы, -ая, -ае.
лоб. Налобная павязка.
-аеш, -ае.
НАЛШЁІЦЬ гл. лінеіць.
НАЛОМВАЦЬ, НАЛОМЛІВАЦЬ гл. налаНАЛАЦІЦЬ гл. лаціць.
Ł НАЛІПНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; намаць.
НАЛГАЦЬ 2/і. ілгаць.
лш, -пла i наліпнуў, -нула; зак. Прыліпнуць
НАЛУЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
НАЛЁВА, прысл. 1. У левы бок, на левым да паверхні ў якой-н. колькасці. Гразь наліпла чаго. 1. Ачысціць ад шалупін нейкую кольбаку. Звярнуць н. Н ад выхаду. 2. перан. He па на боты. || незак. налшаць, -ае.
касць чаго-н. Н. арэхаў. 2. Насмеціць шкарпрамому назначэнню, незакоцна (разм.)
HAJltCHK, -a, мн. -i, -аў, м. Вельмі тонкі лупіннем. | незак. налузваць, -аю, -аеш, -ае.
Прадаць сена н.
блін з пшанічнай мукі. Напячы наліснікаў.
НАЛУГЙЦЬ1, -луплю, -лупіш, -лупіць;
НАЛЁГЧЫ, -лягу^ -ляжаш, -ляжа; налёг,
НАЛІЎ, -ліву, м. 1. Дзеянне, звязанае з -луплены; зак., чаго. 1. Надраць пэўную
-лягла i -легла, -лягло / -легла; наляж; зак. 1. дзеясловамі наліць — наліваць. Н. бензіну ў колькасць чаго-н. Н. кары. 2. Нарваць
на каго-што. Наваліцца на каго-, што-н., цыстэрны. 2. Ступень напоўненасці чаго-н. вялікую колькасць чаго-н. (разм.). Н. морквы.
націснуць сваім цяжарам. Н. плячом на вадкасцю. Бутэлька няпоўнага наліву. 3. НабуНАЛУІЙЦЬ2, -луплю, -лупіш, -лугаць;
дзверы. 2. перан., на што. 3 сілай пачаць ханне сокамі пладоў, зерня. Н. зерня. 4. Пу-луплены; зак., каго (разм.). Набіць каго-н.;
дзейнічаць якой-н. прыладай. Н. на вёслы. 3. хліна на нагах каня. У каня ўзніклі налівы. O налуттцаваць.
перан., на што. Пачаць энергічна рабіць Белы наліў — гатунак ранніх яблыкаў белага
НАЛУПЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
што-н., займацца чым-н. (разм.). Н на ву- колеру.
-цаваны; зак., каго (разм.). Набіць дзятай,
чобу. Н. на работу. || незак. налягаць, -аю,
НАЛІЎКА, -і, ДМ -ліўцы, мн. -і, -л'івак, ж. плёткай, розгай; выхвастаць.
-аеш, -ае.
Род віна — салодкая настойка на фруктах,
НАЛЎШЧЫЦЬ, -лушчу, -лушчыш, -луНАЛЕЦЗЬ, -і, ж. Ледзяная корка, якая ягадах. Вішнёвая н. || прым. шцпшічны, -ая, -ае.
шчыць; -лушчаны; зак., чаго. 1. Ачысціць ад
ўтвараецца ў выніку замярзання вады, што
НАЛІЎНЬІ, -ая, -ое. 1. Які прыстасаваны шалупін, якой-н. абалонкі нейкую колькасць
выйіііла на паверхню, a таксама слой лёду для перавозкі вадкіх грузаў без тары. Наліўное
чаго-н. Н. гароху. 2. i без дап. Насмеціць шарознай таўшчыні, які намярзае на чым-н.
судна. 2. Які прыводзіцца ў рух вадою, што лушэннем. Н. на падлогу. \\ незак. налушчваць,
НАЛЁЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; незак. 1. падае зверху (спец.). Наліўное вадзяное кола. -аю, -аеш, -ае.
каму. Быць, з'яўляцца ўласнасцю каго-, 3. Поўны сокаў, спелы (пра плады). Наліўныя
НАЛЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.
чаго-н., знаходзіцца ў распараджэнні каго-н. яблыкі.
1. каго-што. Злучыць, звязаць пры дапамозе
Нетры зямлі належаць дзяржаве. Будучае на- НАЛІХА, прысл. (разм.). 1. Дші якой палежыць моладзі. 2. да каго-чаго. Адносіцца да трэбы, нашто. Н. ён мне патрэбен. 2. (у спа- вяроўкі, рэменя i пад. Н. валоў. 2. што i чаго.
якой-н. групы, уваходзіць у склад чаго-н. Н
лучэнні са словам "як"). На няшчасце; назло. Toe, што i нанізаць (разм.). Н. маністу тытуню. 3. каго. Налавіць (пры дапамозе пятлі).
да механізатараў. 3. каму-чаму. Быць Як н. пайшоў дождж.
Н. арканам дзікіх коней. || незак. налыгваць,
уласцівым каму-, чаму-н., зыходзячым ад
НАЛІЦЦА, -льюся / -ліюся, -льешся / -лі-аю, -аеш, -ае.
каго-, чаго-н. Рашаючая раля належыць куль- ешся, -льецца / -ліецца; наліўся, -лілася, -лоНАЛЫГАЧ, -а, мн. -а, -оў, м. Рамень,
туры. 4. безас, каму. Падлягаць выплаце, вы- ся; нал'іся; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Надачы за што-н. Належыць заплаціць за нумар цячы, пранікнуць куды-н. Налілася вада ў шнур, на якім водзяць жывёлу, паляўнічых
у гасцініцы. 5. безас, каму i без дап. Быць
бочку. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Напоўніцца сабак.
устаноўленым, вызначаным. Паставым нале- чым-н. вадкім. Вядро налілося роўна з берагамі. НАЛЮБАВАЦЦА, -буюся, -буешся, -буецжыць мець пісталеты. 6. безас, з інф., каму. 3. перан. Змяніць колер, афарбоўку. Шчокі ца; -буйся; зак. Уволю палюбавадца. He магу
Быць неабходным. Воінам належала сустрэц- наліліся румянцам. 4. Стаць сакавітым, спе- н. азёрным краявідам.
ца яшчэ са школьнікамі. 0 Як (і) шлежыць лым, пруткім. Яблыкі наліліся сокам. Мускулы НАЛЯГАЦЬ гл. налегчы.
НАЛЙПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
(разм.) — як патрэбна, як мае быць.
наліліся. 0 Нілйцці жроўю (разм.) — пачырваНАЛЁЖНЫ, -ая, -ае. Такі, які патрэбны. нець ад прыліву крыві. || незак. налівацца, (разм.)- 1. што. Зрабіць што-н. наспех, няўмела, абы-як. Н. карціну. 2. чаго, чым i без
Н. парадак. Успрыняць як належнае каму-, -аюся, -аешся, -аецца.
чаму-н. (ацаніць па заслугах каго-, што-н).
НАЛІЦЬ1, -лью, -льсш, -лье; -льём, -лья- дап. Напэцкаць, нарабіць плям на чым-н. Н.
НАЛЁЗЦІ, -лезу, -лезеш, -лезе; налез; це, -льюцьі -лію^ -ліеш, -ліе* -ліём, -ліяце, на абрус.
НАЛЯІЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лепііша;
-зла; -лезь; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Улезці -ліюць; нал'іў, -ліла, -ліло; налі; -лггы; зак. 1.
куды-н. у вялікай колькасці. Налезла мух у што i чаго. Уліць або, уліваючы, напоўніць зак. Прыляпіцца ў нейкай колькасці. Набутэльку. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), каго-што. што-н. Н. шклянку кавы. 2, без dan. Toe, што ляпілася снегу на боты.
НАЛЯПІЦЬ, -ляплю, -лепіш, -лепіць;
Пра адзежу, абутак: надзецца. Боты не налезлі i наліцца (у 4 знач.; разм.)- Жыта ўжо наліло.
-леплены; зак. 1. гл. ляпіць. 2. чаго. Лепячы,
HQ ногі. 3. на каго-што i без дап. Насунуцца, 3. што чым. Заліць што-н. чым-н. для нанаваліцца на каго-, што-н. Льдзіна налезла на стойкі. Н. чарніцы гарэлкай. 4. чаго. Разліць па нарабіць, прыгатаваць. Н гаршкоў.
льдзіну. || незак. нжлазіць, -лажу, -лазіш, -ла- паверхні. Н. на стол малака. || незак. наліваць,
НАЛЯТАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.
зіць.
1. гл. наляцець. 2. налятяй(це). Ужыв. як за-аю, -аеш, -ае.
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прашэнне хутчэй што-н. браць, купляць рыхтаваць у нейкай колькасці- Н. пяць клуб(разм.). Каму трэба дзежкі, налятайце!
коў нітак. \\ незак. намотваць, -аю, -аеш, -ае.
НАМАХЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
НАЛЯТАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
Лётаючы, пакрыць якую-н. адлегласць, пра- -люй; зак., чаго (разм.). Набыць махлярствам
быць нейкі час у паветры. Н. тры тысячы нейкую колькасць чаго-н.
гадзін. Н. 500 тысяч кіламетраў.
НАМАЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
НАЛЯЦЁЦЬ, -лячу, -ляшш, -ляціць; -ля- каго-што. 1. Абмацваючы, адчуць наяўнасць
цім, -леціце, -ляцяць; -ляцд; зак. 1. ( 7 / 2 ас. чаго-н., знайсці, адшукаць. Н. кашалёк у
не ўжыв.). Прыляцець у вялікай колькасці. кішэні. 2. Выявіць найбольш слабае месца ў
Наляцелі пчолы на мёд. 2. на каго-што. На чыім-н. тлумачэнні (перан.). || незак.
хаду, з разбегу наткнуцца, наскочыць (разм.). шмжцваць, -аю, -аеш, -ае.
Н. на слуп. 3. на каго-што. Напасці на каго-н. НАМАЧЬІЦЬ, -мачу, -мочыш, -мочыць;
3 лёту. Ястраб наляцеў на куранят. 4. на каго- -мочаны; зак. 1. гл. мачыць. 2. што i чаго.
што i без дап. Зрабіць напад, атакаваць. Нарыхтаваць мачэннем. Н. яблыкаў.
Карнікі наляцелі на горад. 5. перан., на каго.
НАМЕЖАВАЦЬ, -мяжую, -мяжуеш, -мяНакінуцца на каго-н. з лаянкай, паірозамі жуе; -мяжуй; -межаваны; зак., чаго. Устана(разм.). Свякроў наляцела з пагрозамі. 6. ( 7 / 2 віць граніцы, межы чаго-н. || незак. шас. не ўжыв.). Знянацку пачацца (пра вецер, мяжоўмць, -аю, -аеш, -ае.
дождж i пад.). Наляцела навальніца з градам.
НАМЕНКЛАТЎРА, -ы, ж. 1. Пералік або
7. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Падаючы, асесці ў сукупнасць назваў, тэрмінаў, што ўжываюцца
якой-н. колькасці. Наляцела тапалінага пуху ў ў якой-н. спецыяльнасці. Геаграфічная н. Н.
хату. || незак. налятаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. лекавых сродкаў. 2. зб. Наменклатурныя равілёт, -у, М -лёце, мн. -ы, -аў, м. (да 1, 2, 3 i ботнікі, a таксама спісы адпаведных пасад
4 знач.).
(разм.). || прым. шменклятурны, -ая, -ае.
НАМАГАННЕ, -я, н. 1. гл. намагацца. 2.
НАМЕНКЛАТЎРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. наФізічнае, разумовае або душэўнае напружан- менклатура. 2. У выразах: шмешйштурны ране, накіраванае на што-н. Прыкласці ўсе на- ботнік, наменжлаіурныя кадры — работнікі,
маганні.
якія персанальна прызначаюцца вышэйшай
НАМАГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- інстанцыяй.
зак. 1. з інф. Старацца што-н. зрабіць. Н.
НАМЁР, -у, мн. -ы, -аў, м. Замысел што-н.
скончыць работу ў тэрмін. 2. Настойваць на зрабіць. Добрыя намеры. Цяпер ён прыйшоў з
чым-н. Н. здзейсніць задуму. || наз. шшалшне, цвёрдым намерам.
-я, н.
НАМЁРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
НАМАГЬіЬНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца чаго. 1. Адмераць у якой-н. колькасці. Н.
на магіле. Н. помнік.
зямлі. 2. Мераючы, вызначыць колькасць
НАМАГНІЦІЦЬ, -нічу, -ншіш, -ншіць; чаго-н. Н. 5 метраў тканіны. Ц незак. ш-н'ічаны; зак., што. Надаць якому-н. целу мерваць, -аю, -аеш, -ае / нжмяраць, -аю, -аеш,
якасці магніта. Н. сталёвы стрыжань. \\ незак. -ае.
НАМЁРЗНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
німагшчваць, -аю, -аеш, -ае.
НАМАЗ, -у, м. У мусульман: штодзённая намёрзся, -мерзлася; -ніся; зак. (разм).
пяціразовая (у вызначаны час) малітва, якая Пабыўшы доўга на холадзе, вельмі змерзнуць.
суправаджаецца мыццём рук i рытуальнымі Н. ў дарозе.
НАМЁРЗНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжьш., -зне;
рухамі. Вячэрні н.
намёрз, -мерзла; зак. Замярзаючы, утварыцНАМАЗАЦЦА, -ЦЬ гл. мазацца, -ць.
НАМАЗОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; ца, нарасці на паверхні чаго-н. (пра лёд i
зак., ш/яо.Нацерці да мазалёў. Н. рукі. || не- пад.). Каля калодзежа намерзла (безас). || незак. шмярзаць, -ае.
зак. шмазольваць, -аю, -аеш, -ае.
НАМЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
НАМАКАЦЬ 2/і. намокнуць.
НАМАЛАЦІЦЦА, -лачуся, -лоцішся, -ло- зак. 1. з інф. Займець намер што-н. зрабіць.
ціцца; зак. (разм.). Напрацавацца, малоцячы. Н. паехаць на экскурсію. 2. Нацэліцца, замахнуцца. Н. сякерай для ўдару. || незак. намервадЗа раніцу намалаціўся ўдосталь.
НАМАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лоціш, -лоціць; ца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАМЁСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Асоба,
-лочаны; зак., чаго. 1. Нарыхтаваць малацьбой. Н. тону гароху. 2. перан. Пабіць, разбіць якая замяняе каго-н. Знайсці сабе намесніка.
нейкую колькасць чаго-н. (разм.). Колькі та- 2. Афіцыйная назва асобы, якая замяшчае
кіраўніка. Н. дырэктара. || ж. намесніца, -ы,
лерак намал'ацілі! 3. перан. Хутка нагаварыць мн.
-ы, -ніц. || прым. намесніцкі, -ая, -ае.
чаго-н. (разм.). || незак. ммалочваць, -аю,
НАМЁСЦІ, -мяту, -мяцеш, -мяце; -мяцём,
-аеш, -ае (да 1 знач.). || наз. намалот, -у, М
-мецяце, -мятуць; намёў, -мяла, -мяло; на-лоце, мн. -ы, -аў, м.
мяц'і; -мецены; зак., чаго. 1. Падмятаючы, саНАМАЛОЦЬ1, -мялю, -мелеш, -меле; -мя- браць у нейкай колькасці. Н. кучу смецця. 2.
лі; -молаты; зак., чаго. Размалоць нейкую Нанесці, надзьмуць ветрам (пра пыл i пад.).
колькасць чаго-н. Н. мукі.
Н. гурбы снегу. || незак. намятаць, -аю, -аеш,
НАМАЛОЦЬ2, -мялю, -мелеш, -меле; -мя-ае.
лі; зак., чаго i без дап. (разм.). Нагаварыць
НАМЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
многа лішняга, пустога. Н. лухты.
Toe, што папярэдне намечана, папярэдні
НАМАЛЯВАЦЬ гл. маляваць.
план. Падрыхтаваць наметкі.
НАМАНІЦЬ гл. маніць.
НАМЁЦІЦЬ1, -мечу, -меціш, -меціць;
НАМАРЫНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -мечаны; зак. 1. што. Абазначыць, ставячы
-нуй; -наваны; зак., чаго. Марынуючы, пры- меткі, знакі на чым-н. Н. бялізну. 2. што.
гатаваць нейкую колькасць чаго-н. Н. грыбоў. Абазначыць, ставячы віткі. Н. флажкамі даI незак. намарыноўваць, -аю, -аеш, -ае.
рогу. 3. што. Лёгкімі штрыхамі вызначыць
НАМАСЛПДЬ гл. масліць.
асноўныя контуры чаго-н. Н. план фасада. 4.
НАМАСЦІЦЬ 2/і. масціць.
каго-што. Папярэдне вызначыць каго-,
НАМАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. што-н. для абрання куды-н. Н. кандыдатуру
1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Навіцца, накруціцца. на пасаду старшыні калгаса. 5. што. ЗадуНіткі наматаліся на шпульку. 2. Стаміцца ад маць, запланаваць зрабіць што-н. Н. на сераду
беганіны, турбот (разм.). Наматаўся за дзень. сход калгаснікаў. || незак. намячаць, -аю, -аеш,
НАМАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., -ае.
НАМЁІДЦЬ2 гл. меціць2.
што i чаго. 1. гл. матаць1. 2. Матаючы, на-
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НАМЕЦЬ, -і, ж. Toe, што намецена ветрам (іурбы снегу, пяску i пад.). Снежная н.
НАМЕШВАЦЬ гл. намяшаць.
НАМЁК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Слова або
жэст, у якіх адкрыта не выказваецца думка,
але мяркуецца, што пра яе здагадаюцца. Гаварыць з намёкам. Зразумець н. 2. Слабая прымета чаго-н. He было ніякага намёку на
дождж (перан.).
НАМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. Які замёрз на холадзе, азябнуў. Намёрмыя шчокі.
НАМЁРТВА, прысл. Вельмі моцна, трывала, так, што нельга раз'яднаць. Скляпаць н.
НАМЁТКА1, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Toe, што i наметка.
НАМЁТКА2, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Toe, што i намітка (у 2 знач.).
НАМЁТКА3, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Toe, што i фастрыга.
НАМІНАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Абазначаная вартасць (на таварах, грашовых знаках, каштоўных паперах). Продаж na
наміналу.
НАМІНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які выражаецца той ці іншай ірашовай вартасцю (спец.).
Намінальная цана. 2. Які толькі называецца,
але не выконвае сваіх функцый; фіктыўны
(кніжн.)- Лічыцца дзе-н. намінальна (прысл.).
НАМШАЦЬ гл. намяць.
НАМГГКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
Доўгі вузкі кусок кужзльнага палатна, звычайна з каймой або вышыўкай. Льняная н. Н.
смугі (перан.). 2. Даўней: галаўны ўбор замужніх жанчын. Ішлі жанчыны ў беласнежных
наміткахЛ прым. шмггачны, -ая, -ае.
НАМНОГА, прысл. У значнай ступені, у
некалькі разоў больш. Зрабіць н. больш, чым
планавалася.
HAMÓBA, -ы, мн. -ы, -моў, ж. (разм.)- 1.
Дамоўленасць аб чым-н., угавор. 2. Нагавор,
паклёп на каго-н. Ён стаў ахвярай намовы. ||
прым. нямоўны, -ая, -ае.
НАМОКЛЫ, -ая, -ае. Які намок, мокры;
прамоклы. Намоклая салома. Н. світар.
НАМОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; намок,
-кла; -ні; зак. Стаць мокрым, прамокнуць. Н.
nad дажджом. || незак. намакаць, -аю, -аеш,
-ае.
НАМОРШЧЫЦЦА* -Ш> гл. моршчыцца,
-ць.
НАМОТВАЦЬ гл. наматаць.
HAMÓTKA гл. матаць1.
НАМУДРАВАЦЬ гл. мудраваць.
НАМЎЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
Нацёртае хамутом ці чым-н. іншым месца ў
каня, вала i пад.
НАМЎЛЯЦЬ гл. муляць.
НАМЎЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
зак. Нацярпецца мук, ropa. Н. ў дарозе.
НАМЎЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., каго. Многа, доўга памучыць каго-н.
Намучыў ён мяне сёння.
НАМУШТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак., каго. 1. Навучыць каго-н.
муштроўкай, вышкаліць. 2. Прывучыць (сабаку) да палявання на звера, на птушак
(спец.).
НАМЬІЛІЦЦА, -ЦЬ гл. мыліць.
НАМЬІЎ, -мыву, м. 1. гл. намыць. 2. Грунт
ля берага, намыты вадой. || прым. намыўны,
-ая, -ое.
НАМЬІЦЬ, -мыю, -мыеш, -мые; -мыты;
зак. 1. чаго. Вымыць нейкую колькасць. Н.
бялізны. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), што. Нанесці
плынню, хвалямі. Рака намыла водмель. 3.
чаго. Здабыць, прамываючы вадой. Н. золата.
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HAHÓBA, прысл. (разм). Toe, што i нанава.
HAHÓC, -у, мн. -ы, -аў, м. Зямля, пясок i
пад., нанесеныя вадой, ветрам. Пясчаныя наносы.
НАНОСНЫ, -ая, -ае. 1. Нанесены ветрам,
цячэннем. Н. пясок. 2. перан. Выпадковы, не
ўласцівы каму-н. (разм.). Наносныя матывы ў
паэзіі. Пазбавіцца ad усяго наноснага (наз.).
НАНОШВАЦЬ гл. нанасіць.
НАНПАР&НЬ, -і, ж. Друкарскі шрыфт,
драбнейшы за петыт. Набраць спасылкі нанпарэллю. \\прым. нанпарэльны, -ая, -ае.
НАНСЎК, -у, м. Тонкая баваўняная тканіна, падобная на льняную, з якой шыюць
бялізну. Прасціна з нансуку. \\ прым. нансукавы, -ая, -ае.
НАНІОХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак., чаго (разм.). Панюхаць чаго-н. уволю,
многа. Н. кветак. Н. бензіну.
НАНЙЦЦА, наймуся, ноймешся, ноймецца; ноймемся, ноймецеся, ноймуцца; наняўся, -нялася, -лося, -л'іся; найм'іся; зак. Паступіць на працу па найму. Н. калоць дровы. \\
незак. наймацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАНЙЦЬ, найму, ноймеш; нойме; ноймем, ноймеце, ноймуць; наняў, -няла, -ло,
-л'і; наняты; зак., каго-што. Прыняць на работу або ўзяць у часовае карыстанне за плату.
Н. рабочых. Н. кватэру. J незак. наймаць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. нжём, найму / найм, найму, м.
Працаваць na найму.
НАОГУЛ, прысл. 1. Увогуле, ва ўсіх
адносінах. Н. гэта адзіна правільнае рашэнне.
2. Заўсёды, ва ўсіх выпадках. Ён н. такі. 3. У
агульных рысах, у цэлым. Яна н. расказвала
пра людзей, a не пра цябе. 4. Ужыв. ў значэнні
абагульняючага слова. Н. ё'н імкнуўся дапамагаць абяздоленым.
НАПАВАЛ, прысл. 1. Адразу насмерць.
Забіць звера н. 2. перан. Вельмі моцна; пераканальна. Факты білі н.
НАПАВЁР, прысл. У доўг, у крэдыт. Набраць тавару н.
НАПАГАТОВЕ, прысл. У стане гатоўнасці.
Трымаць стрэльбу н.
НАПАГАТОЎ: узяць нашшітоў (спец.) —
аб прыёме, пры якім вінтоўка трымаецца ў
стане гатоўнасці да стральбы.
НАПАД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Хуткае дзеянне, накіраванае на каго-, што-н. для
захопу, ірабяжу, забойства i пад. Адбіць н. ворага. 2. Абвінавачанні, папрокі, з якімі выступаюць супраць каго-, чаго-н. Яму давялося
выслухаць н. крытыкі.
НАПАДАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
Падаючы, набрацца ў нейкай колькасці. Нападала лісця з дрэў.
НАПАДАЦЬ гл. напасці.
НАПАДАЮЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Ігрок
спартыўнай каманды (футбола, хакея i інш.),
які забівае мяч, шайбу ў вароты праціўніка.
НАПАДЗЁННЕ, -я, н. 1. гл. напасці. 2. зб.
Частка каманды, якая непасрэдна вядзе атаку
на праціўніка пры гульні ў футбол, хакей i
пад. Ігрок нападзення.
НАПАДЮ, -аў / -дак. Прыдзіркі, папрокі,
абвінавачанні. Н. крытыкі. Падвяргацца нападкам.
НАПАДРОСТ: шыць ншіадрост — з запасам, з разлікам на рост.
НАПАІЦЬ, -паю, -поіш, -поіць; -поены;
зак. 1. гл. паіць. 2. перан., што. Насыціш», напоўніць чым-н. Паветра напоена пахам чаромхі. || незак. напойвжць, -аю, -аеш, -ае.

4. што i чаго. Стварыць збудаванне з зямлі
пры даламозе землясоснай машыны. Н. дамбу. | незак. намываць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
намыў, -мыву^лі. (да 2, 3 i 4 знач.)НАМЯЖОУВАЦЬ гл. намежаваць.
НАМЯКАЦЬ1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак. Размякаць ад вільгаці.
НАМЯКАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак., каму
на каго-што i без дап. Рабіць намёкі, гаварыць намёкамі, не выказваць адкрыта сваёй
думкі. Н. на чые-н. старыя грахі. | зак. намякнуць, -мякну, -мякнеш, -мякне; -мякнём,
-мекняце, -мякнуць; -мякн'і.
НАМЙКЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сырым, размяклым ад сырасці, вады. Намяклыя сухары.
НАМЙКНУЦЬ гл. мякнуць.
НАМЯНЦІЦЬ, -мянчу, -менціш, -менціць; -менчаны; зак., што. Натачыць касу
мянташкай.
НАМЯРАЦЬ гл. намераць.
НАМЯРЗАЦЬ гл. намерзнуць.
НАМЯСІЦЬ, -мяшу, -месіш, -месіць; -мешаны; зак., чаго. Месячы, прыгатаваць нейкую колькасць чаго-н. Н. цеста.
НАМЯТАЦЬ гл. намесці.
НАМЙЦЬ; -мну^ -мнеш, -мне; -мнём,
-мняце, -мнуць; -мн'і; зак., чаго. 1. Размінаючы, прыгатаваць пэўную колькасць чаго-н.
Н. гліны. 2. Змяць у якой-н. колькасці. Н. саломы. 3. Toe, што i нацерці (у 5 знач.; разм.).
Н. лёну. 0 Нжмяць бакі каму (разм.) —- пабіць
каго-н. || незак. нямінаць, -аю, -аеш, -ае.
НАМЯЧАЦЬ гл. намеціць1.
НАМЯПіАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
чаго. Мяшаючы, прыгатаваць у нейкай колькасці. Н. свінням мяшанкі. \\ незак. намешваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАНАВА, прысл. 1. He так, як раней, іначай, па-новаму. Перапісаць заяву н. 2. Яшчэ
раз; зноў, спачатку. Пачаць усё н.
НАНАЙЦЫ, -аў, адз. нанаец, -найца, м.
Народ, які жыве на Далёкім Усходзе ў басейне ракі Амур. || ж. наяайкж, -і, ДМ -найцы,
мн. -і, -наек. || прым. нашйскі, -ая, -ае.
НАНАСІЦЬ, -нашу, -носіш, -носіць; -ношаны; зак., што. Прынесці ў нейкай колькасці за некалькі прыёмаў. Н. дроў. \\ незак.
наношваць, -аю, -аеш, -ае.
НАНАЧ, прысл. 1. 3 наступленнем, пачаткам ночы. Н. сабраўся дождж. 2. Перад начным сном. Памыцца н. 3. На начлег, пераспаць ноч. Здарожыўся хлапчук i папрасіўся н.
НАНЁСЦІ , -нясу, -нясеш, -нясе; -нясём,
-несяце, -нясуць; -нанёс, -несла / -нясла;
-нясі; -несены; зак. 1. чаго. Прынесці ў нейкай колькасці. Н. снегу ў хату. 2. (7 i 2 ас. не
ўжыв.), каго-што на каго-што. Наштурхнуць
цячэннем вады, ветрам i пад. (разм.). Лодку
нанесла на мель. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), безас,
каго-што. Нечакана з'явіцца, трапіць на
каго-, што-н. (разм.)- Нанесла карнікаў у вёску. 4. што на што. Адзначыць якія-н. даныя
на чым-н. Н азёры на карту. 5. што. Прычыніць, зрабіць (тое, што абазначана назоўнікам). Н. ўдар. Н. паражэнне. || незак.
шшосіць, -ношу, -носіш, -носіць. || наз. нінясенне, -я, н. (да 4 i 5 знач).
НАНЁСІЦ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нясе; -несла / -нясла; зак., чаго. Знесці нейкую колькасць яек (пра птушак). Н. кош яек.
НАНІЗАЦЬ гл. нізаць.
НАПАЙВАННЕ, НАПАЙВАЦЬ гл. напаНАНІЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што.
яць.
Toe, што i нізаць.
НАПАЙКА, -і, ДМ -пайцы, мн. -і, -паек,
НАНКА, -і, ДМ -нцы, ж. Грубая баваўняная тканіна з тоўстай пражы, звычайна жоў- ж. 1. гл. напаяць. 2. Напаяны кавалак металу.
Стальная н.
тага колеру. || прым. н ш ш і , -ая, -ае.

НАПАКАЗ, прысл. 1. Для агульнага агляду.
Выставіць тавары н. 2. 3 мэтай звярнуць
увагу, для выгляду. Рабіць усё толькі н.
НАПАКЎТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца; -туйся; зак. Перажыць, вынесці многа
пакут. Н. ў палоне.
НАПАЛ, -у, м. 1. гл. напаліць. 2. Ступень
свячэння напаленага цела. Н. ніці лямпачкі. 3.
перан. Стан узбуджанасці, хвалявання.
Спрэчкі дасягнулі напалу.
НАПАЛАВІНУ, прысл. 1. У няпоўным, палавінным памеры, аб'ёме. Хата н. пустая. 2.
He да канца, не зусім. Зрабіць справу н.
НАПАЛАМ, прысл. 1. На дзве роўныя
часткі, надвае. Падзяліць маёмасць н. 2. У роўнай долі, на паях з кім-н. Наймаць кватэру н.
з сяброўкай. 3. Напалавіну, у сумесі з чым-н.
Хлеб н. з кукурузай.
НАПАЛІРАВАЦЬ, -рук>, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак., што i чаго. 1. гл. паліраваць. 2.
Паліруючы, зрабіць у нейкай колькасці. Н.
цацак. || незак. налаліроўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПАЛІЦЬ, -палю, -паліш, -паліць; -палены; зак. 1. што i у чым. Наірэць шляхам
спальвання дроў. Н. у хаце. 2. што. Нагрэць
да вельмі высокай тэмпературы. Н. жалеза. 3.
чаго. Нагатаваць у нейкай колькасці шляхам
перапальвання. Н. вугалю з дрэва. 4. чаго.
Расходаваць у нейкай колькасці (разм.). Н.
электрычнасці на сорак рублёў. J незак.
шшальваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. напал, -у, м
i шшальванне, -я, н.
НАПАЛМ, -у, м. Вязкая гаручая i агнямётная сумесь. Спаліць напалмам. || прым. напалмавы, -ая, -ае. Напалмавая бомба.
НАПАЛОХАЦЦА, -ЦЬ гл. палохацца, -ць.
НАПАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
-ляваны; зак., каго-чаго. Насіраляць, здабыць
дзічыны на паляванні.
НАПАМАДЗІЦЦА, -ЦЬ гл. памадзіць.
НАПАМІН, -у, м. (разм.). Toe, што i напамінак.
НАПАМІНАК, -нку, м. Зварот, які паведамляе аб чым-н. Падзякаваць за н.
НАПАМІНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
гл. напомніць. 2. каго-што. Быць падобным
да каго-, чаго-н. Сваім абліччам дачка напамінае маці.
НАПАМПАВАЦЬ, -пую, -гтуеш, -пуе;
-пуй; -паваны; зак., што i чаго. Напоўніць
(вадою або паветрам) пры дапамозе помпы. ||
незак. шшампоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. напжмпоўванне, -я, н.
НАПАРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
працуе ў пары з кім-н. Шаферы-напарнікі. \
ж. напаршца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым.
шшарніцкі, -ая, -ае.
НАПАРОЦЦА, -паруся, -порашся, -порацца; -парыся; зак. 1. на што. Параніць
сябе, наткнуўшыся на што-н. вострае. Н. на
цвік. 2. перан., на каго-што. Сутыкнуцца з
кім-, чым-н. нежаданым, неспадзяваным
(разм). Н. на засаду. || незак. налорвіцца,
-аюся, -аешся, -аецца.
НАПАРОЦЬ, -пару, -пораш, -пора; -пары;
зак., чаго. 1. Распароць нейкую колькасць
чаго-н. сшытага. Н. сарочак. 2. Пашкодзіць
чым-н. вострым. Н. руку. 3. Пільна шукаючы,
назбіраць чаго-н. (разм.). Н. кош маладзенькіх
баравічкоў. || незак. напорваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПАРСТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. Маленькі каўпачок, які надзяваецца на палец
пры шыцці, каб не ўкалоць яго іголкай. ||
прым. нашрсткавы, -ая, -ае. Напарсткавыя
чаркі (перан.: вельмі малыя).
НАПАРТАЧЫЦЬ гл. партачыць.
НАПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак. 1. чаго. Прыгатаваць параннем. Н. буракоў. Н. бобу. 2. каго-што. Добра папарыць
(разм.)- Н. спіну ў лазні. 3. чаго. Кіпячэннем
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прыгатаваць нейкую колькасць чаго-н. Н. маНАПАЎНЁННЕ, НАПАЎНЙЦЦА, -ЦЬ гл.
лака. || незак. напарваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. напоўнііша, -ць.
шпжрыццж, -руся, -рышся, -рыіша (да 2
НАПАЎПУСГЬІ, -ая, -óe. He зусім напоўзнач.); незак. наларвацца, -аюся, -аешся, нены, налалову пусты. Нагшўпустая зала.
-аецца.
НАПАЎРАЗБЎРАНЫ, -ая, -ае. Разбураны
НАПЁРСТАЎКА, -і, ДМ -таўцы, мн. -і,
НАПАС, -у, м. Ступень адкормленасці жы- часткова, які пачаў разбурацца. Н. замак.
-так, ж. Травяністая лекавая расліна з квевёлы.
НАПАЎСАГНЎТЫ, -ая, -ае. He зусім са- ткамі, якія нагадваюць наларстах.
НАПАСВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сецца; гнуты, сагнуты напалавіну. Н. цвік.
НАПЁРЦІ, -пру, -прэш, -прэ; -пром,
зак. Наесціся на пашы, многа папасвіцца
НАПАЎСОННЫ, -ая, -ае. 1. Які не зусім -праце, -пруць; напёр, -перла; налры; зак.
(пра жывёлу, іпушак).
прачнуўся або не зусім заснуў. Напаўсоннае (разм.). 1. на каго-што. Штурхаючы,
НАПАСВІЦЬ, -су, -сеш, -се; -сём, -сяце, дзіця. 2. Амаль без сну. Напаўсонная ноч.
надіснуш» усім целам. Н. на дзверы. 2. (7 i 2
-суць; напасвіў, -віла; напасі; -свены; зак.,
НАПАЎЦЁМНЫ, -ая, -ае. Слаба асвет- ас. не ўжыв.). Прыйсці ў вялікай колькасці. У
каго. Пасучы на пашы, накарміць (пра жы- лены.
Н. пакой.
залу напёрла многа людзей. 3. чаго. Прынесці,
вёлу, птушак). Н. кароў.
НАПАЎХМЫЗНЙК, -у, мн. -і, -6ў, м. Ра- прывезці ў вялікай колькасці чаго-н. Н. доНАПАСКЎДЗІЦЬ гл. паскудзіць.
шак на падлогу. 4. чаго. Налхаць у вялікай
НАПАСЛЁДАК, прысл. Пад канец, завяр- сліна з драўлянымі ніжнімі i травяністымі колькасці чаго-н. Н. вопраткі ў шафу. 5. бешаючы што-н. Доўга спрачаліся, н. палаяліся. верхнімі часткамі. || прым. напаўхмызяяковы, зас, каму. Вельмі спатрэбіцца, прыспічыць.
-ая, -ае.
НАПАСЦІ, -паду? -падзеш, -падзе; -паНАПАЦЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Пакрьпьі Наперла ж яму менавіта сёння ехаць. || незак.
дзём, -падзяце, -падуць; напаў, -пала; -падз'і;
нашріць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 4 знач.).
зак., на каго-што. 1. Кінуцца на каго-, вільгаццю; запацелы. Напацелае акно.
НАПЕРЧЫЦЬ гл. перчыць.
НАПАЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
што-н. з варожым намерам, a таксама наогул
НАПЁЎ, -певу, мн. -певы, -певаў, м. Toe,
пачаць дзейнічаць супраць каго-н. з варожай Пакрыцца вільгаццю, запацець. Шыбы напа- што i мелодыя. Танцавальны н. Народныя намэтай. Звер напаў на налавека. Н. на суседнюю целі.
певы.
НАПАЧАТКУ, прысл. (разм.). Спярша, спакраіну. 2. Рэзка, адмоўна выступіць супраць
НАПЁЎНЫ, -ая, -ае. Меладычны, пявучы.
каго-, чаго-н. Н. на сваіх крытыкаў. 3. 3 пра- чатку. Н. ўсё бшо добра.
Напеўныя вершы. \\ наз. нілеўнасць, -і, ж.
гнасцю пачаць што-н. рабіць (разм.). Н. на
НАПАЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
НАПЁЦЦА, -пяюся, -пяешся, -пяецца;
ежу. На капусту напаў вусень. 4. Выпадкова што i чаго. Паяннем прымадаваць або, пры- -пяёмся, -пеяцеся, -пяюцца; зак. (разм.).
натрапіць на што-н. пажаданае. Н. на ягаднае пайваючы, падоўжьшь што-н. Н. канец вссі. \ Уволю, доўга папець. I напеліся, i натанцавамесца. Н. на воўчы след. 5. Раптоўна ахапіць, незак. шшайваць, -аю, -аеш, -ае. Ц^ наз. ліся.
з'явіцца (пра душэўны стан). Напаў кашаль. напаймнне, -я, н. i шшайш, -і, ДМ -пайцы,
НАПЁЦЬ, -пяю, -пяеш, -пяе; -пяём; -пеНа мяне напала роспач. 0 He нж таго налаў ж.
яце, -пяюць; зак. 1. чаго. Спець многа пе(нарваўся) (разм., часта іран.) — маеш справу
НАПЕРАБОЙ, прысл. Перабіваючы, пе- сень. 2. што. Перадаць голасам напеў, мелоне з тым, на каго разлічваў. )| незак. нападаць, рапыняючы адзін аднаго. Загаманілі н.
дьпо. Н. арыю. 3. што. Спець для гухазапісу
-аю, -аеш, -ае. || наз. няпадзенне, -я, н.
НАПЕРАВЁС, прысл. 3 нахілам уперад (пра на плёнку, пласцінку (спец.). Н. пласцінку. ||
НАПАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. (разм.). Бяда, стрзльбу, вінтоўку, піку ў руках). 3 пікай н.
незак. шшяваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 i 3
няшчасце. ІПто за н. такая. Ад напасці i чорт
НАПЕРАГОНН, прысл. Стараючыся апя- знач.)мача (з нар.).
НАПІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
рэдзіць адзін аднаго, навыперадкі. Кінуцца н.
НАПАТКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
НАПЁРАД, прысл. i прыназ. з Д 1. прысл. У -лаваны; зак., чаго. Пілуючы, нарэзаць у нейзак. 1. Ідучы, едучы, сустрэцца з кім-н.,
кай колькасці. Н. дроў на зіму. \\ незак. натрапіцца каму-н. насусірач. Па дарозе яму на- напрамку перад* сабой. Зрабіць крок н. Гля- пілоўваць, -ая, -аеш, -ае.
паткаўся паляўнічы. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). дзець н. Жыццё кліча нас н. (перан.). 2. прысл.
НАПІЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Інструмент
Сустрэцца, траліцца пры чытанні, у рабоце i Раней часу, раней за што-н. іншае (разм.). у выглядзе стальнога бруска з насечкай, які
пад. У кнізе нечакана напаткаліся цікавыя Пахваліцца н. 3. прысл. Раней вызначанага ўжываецца для загладжвання металічнай,
тэрміну, авансам. Узяць плату н. 4. у знач.
звесткі.
драўлянай i інш. паверхні. Круглы н. ПрацаНАПАТКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., выкл. Ужыв. як каманда рухадца ў напрамку ваць напільнікам. || прым. нашльнікавы, -ая,
каго-што. 1. Ідучы або едучы, сустрэць каго- перад сабой. #., сябры! 5. прьшаз. з Д. Спалу- -ае.
н., натрапіць на каго-, што-н. Н. воўка. 2. пе- чэнне з прыназ. "наперад" выражае прастоНАПШАННЕ гл. напяць.
ран. Здарыцца, спасцігнуць (пра бяду, няшча- равыя адносіны i ўжыв. пры назве асобы ці
НАПШАЦЦА, -ЦЬ гл. наляцца, -ць.
сце i пад.). Пад старасць яго напаткала гора. прадмета, на лінію руху якіх ці ў напрамку
НАПІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
НАПАЎ... Першая частка складаных слоў, перад якімі хто-, што-н. выходзіць, выбягае i
1. гл. налерці. 2. на каго-што. Рашуча адцяякая абазначае: 1) напалову з чым-н., напр. пад. Забегчы н. каму-небудзь.
сняць,
цясніць. Белыя напіралі з флангаў. 2.
НАПЁРАДЗЕ, прысл. i прьшаз. 1. прысл. На
напаўшарсцяны; 2) не зусім, не да канца,
перан., на што. Асабліва падкрэсліваць
нейкай
адлегласці
перад
кім-,
чым-н.
Ісці
н.
напр. напаўмёртвы, напаўзабыты; 3) палавіна
што-н., настойваць на чым-н. Н. на неабхотаго, аб чым гаворыцца ў другой частцы, Н. быў лес. 2. прыся. У будучым. У цябе яшчэ днасць праверкі фактаў.
ўсё
н.
Н.
была
цікавая
работа.
3.
прыназ.
з
Р.
напр. напаўсфера.
НАПІСАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Форма
НАПАЎАСВЁТЛЕНЫ, -ая, -ае. Слаба, не- Спалучэнне з прыназ. «наперадзе» выражае літары на пісьме, a таксама правапіс якога-н.
прасторавыя
адносіны:
ужыв.
пры
назве
дастаткова асветлены. Нагшўасветленая зала.
слова. Правіяьнае н. слова. Дваякае н. літары
НАПАЎГОЛАСУ, прысл. He на поўны го- асобы ці прадмета, на некаторай адлегласці
перад
якімі
хто-,
што-н.
знаходзіцца.
Ісці
н.
лас. Спяваць н.
НАПІСАЦЬ гл. пісаць.
НАПАЎЗАБЬІТЫ, -ая, -ае. Амаль забыты. ўсіх. Свсці н. каго-н.
НАПІТАК, -тку, мн. -ткі, -ткаў, м. ПраНАПЕРАКОР.
1.
прыаі.
Насуперак
чаканН. вобраз.
дукт, прыгатаваны для піцця. Прахаладжальням,
не
так,
як
хто-н.
хацеў.
Гаварыць
н.
2.
НАПАЎЗЦІ, -паўзу,-паўзеш,-паўзе; -паўныя напіткі. Спіртныя напіткі.
зём, -паўзяце, -паўзуць; напоўз, -паўзла, прыназ. з Д. He зважаючы на што-н. Н.
НАПІХАЦЬ, НАПІХВАЦЬ гл. напхаць.
стыхіі.
-паўзло; -паўзі; зак. 1. на каго-што. Паўзучы,
НАПІЦЦА, -п'юся, -п'ешся, -п'ецца;
НАПЕРАКОС,
прысл.
1.
Koca,
не
прама
ў
наткнуцца на што-н., насунуцца. Н. на ка-п'ёмся, -п'яцеся, -п'юцца; напіўся, -пілася,
адносінах
да
чаго-н.
Дзверы
павяло
н.
2.
перан.
мень. Шапка напаўзла на вочы. 2. (7 i 2 ас. не
-лося; нап'іся; зак. 1. чаго i без дап. Выпіць у
ўжыв.). Прыпаўзці, залаўзці куды-н. у He так, як трэба, як жадалася. Жыццё пайшло волю, каб наталіць смагу. Н. вады. 2. Дайсці
н.
вялікай колькасці. Напаўзло мурашак у хату.
да стану ал'янення. Н. на вяселяі. 3. перан.,
НАПЕРАРЗЗ. 1. прысл. Перасякаючы
3. (7 i' 2 ас. не ўжыв). Насунуцца, засланячаго i без дап. Насыціцца, прасякнуцца
каму-н.
шлях.
Кінуцца
н.
2.
прыназ.
з
Д,
камуючы сабой што-н. Напаўзлі хмары з поўначы.
чым-н. 0 Нашцца (насмактацця) крыві чыёй
чаму.
Спалучэнне
з
прыназ.
«налерарэз»
выI незак. нжшўзяць, -аю, -аеш, -ае.
(разм. неадабр.) — памучыць каго-н., паздзеНАПАЎКРОЎНЫ, -ая, -ае. Які атрымліва- значае напрамак, што перасякае каму-, кавадца з каго-н. || незак. наілмцца, -аюся,
чаму-н.
рух,
шлях.
Бегчы
н.
машыне.
-аешся, -аецца.
ецца ад скрыжавання чыстакроўнай пароды з
НАПЁРСНІК1, -а, мн. -і, -аў, м. Частка
простай; не чыстакроўны.
НАПЛАВІЦЬ, -плаўлю, -плавіш, -плавіць;
верхавой
конскай
збруі
з
трох
рамянёў,
з
якіх
НАПАЎКРЎГЛЫ, -ая, -ае. Які мае форму
-плаўлены; зак., што i чаго. 1. Прырабіць
адзін
ідзе
ад
персі
да
папругі,
a
два
па
баках.
паўкруга. Напаўкруглае акно.
шляхам плаўкі. 2. Прыгатаваць шляхам плаўНАПАЎМЁРТВЫ, -ая, -ае. 1. Амаль мёрНАПЁРСНІК2, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). кі нейкую колькасць чаго-н. Н. свінцу. || нетвы, блізкі да смерці. На канапе ляжаў н. ча- Вельмі блізкая асоба, якой давяраюць інты- зак. наллаўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. налавек. Напаўмёртвае дрэва. 2. перан. Бязлюд- мныя тайны. || ж. ніперсніцж» -ы, мн. -ы, плжўжж, -і, ДМ -ўіхы, ж.; прым. напламчны,
-ая, -ае.
-ніц.
ны, пусты. Напаўмёртвая пустыня.
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НАП—НАП
НАПЛАДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шюдзіцца; зак., каго (чаго) (разм.). Радзііша або
развесціся ў вялікай колькасці. Напладзілася
мух. Напладзілася гультаёў (перан.).
НАПЛАДЗІЦЬ, -пладжу, -плодзіш, -плодзіць; зак. (разм.). 1. каго. Даць распладзіцца
ў вялікай колькасці. Н. трусоў. 2. перан.,
каго-чаго. Арганізаваць у вялікай колькасці.
Н. аддзелаў.
НАШіАКАЦЦА, -плачуся, -плачашся,
-плачацца; -гоіачся; зак. Паплакаць многа.
Наплачацца яна з такім работнікам (перан.:
нацярпецца многа непрыемнасцей, гора).
НАПЛАКАЦЬ, -плачу, -плачаш, -плача;
-плач; зак. 1. што i чаго. Праліць нейкую
колькасць слёз (разм.). 2. што. Плачучы, давесці да чырвані, прыпухласці (вочы). 0 (Як)
кот наплакаў (разм. жарт.) — пра вельмі малую колькасць чаго-н.
НАПЛАСТАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-туецца; зак. 1. Адкласціся пластамі. 2. перан.
Захавацца ў пэўнай паслядоўнасці за доўгі перыяд часу. Напластаваліся ўспаміны. || незак.
напластоўвацца, -аецца.
НАПЛАСГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак., чаго. 1. Накласці пластамі. Н.
слюды. 2. Нарэзаць пластамі (спец.). Н. рыбы
для салення. 3. перан. Пакінуць які-н. адбітак
за доўгі перыяд часу. || незак. напластоўваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. шшластаванне, -я, н.
НАПЛАЎНЬІ, -ая, -óe. 1. Які робіцца на
плывучых апорах. Н. мост. 2. Які закідваецца
па цячэнню (пра рыбалоўную снасць).
НАПЛЁСЦІ, -ляту, -ляцеш,-ляце; -ляцём,
-лецяце, -лятуць; наплёў, -ляла, -ло; напляці;
-лецены; зак., чаго. 1. Сплесці нейкую колькасць чаго-н. Н. кошыкаў. 2. перан. i без дап.
Нагаварыць рознага f глупства, нахлусіць
(разм.). || незак. вАплятаць, -аю, -аеш, -ае (да
1 знач.).
НАПЛЁЧНІК, -а, мн. і, -аў, м. 1. Наплечнае ўпрыгожанне або часпса адзежы, што ляжыць на плячах, a таксама частка старадаўніх
воінскіх даспехаў, якая засцерагала плечы. 2.
Частка спартыўнага рьшггунку, якая засцерагае плечы варатара ад пашкоджанняў.
НАПЛЁЧНЫ, -ая, -ае. Які носяць на плячах. Наплечныя рамяні (у партупеі).
НАПЛЬІСЦІ, -лыву, -лывеш, -лыве; -лывём, -лывяце, -лывуць; наплыў, -лыла, -ло;
-лыві; зак. 1. на каго-што. Плывучы, наткнуіша. Н. на камень. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Прыплыўшы, набрацца ў нейкай колькасці.
Наплыло смецця да берага (безас). 3. ( 7 / 2 ас.
не ўжыв). Нацячы на паверхню чаго-н. Наплылі слёзы. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Плаўна насунуцца, захрьшь сабой што-н. Наплылі
хмары на сонца. Наплылі ўспаміны (перан.). ||
незак. наплываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. наплыў, -лыву, м. (да 2 i 3 знач.).
НАПЛЬІЎ, -лыву, м. 1. гл. наплысці. 2.
Toe, што наплыло, сабралася. Н. водарасцей.
3. перан. Вялікая колькасць каго-, чаго-н. Н.
пакупнікоў. Н. пачуццяў. 4. Паступовая змена
кадраў у кінафільме (спец.). 5. Нарасць на
ствале дрэва. Н. на бярозе.
НАПЛЬІЦЬ, -лыву, -лывеш, -лыве; -лывём, -лывяце, -лывуць; -лыў, -лыла, -ло; зак.
Toe, што i наплысці.
НАПЛІОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго i
без дап. Плюхаючы, разліць, наліць на што-н.
Н. вады на падлогу. || незак. шшлюхваць, -аю,
-аеш, -ае.

НАПЛЯВАЦЕЛЬСЫ, -ая, -ае (разм.).
НАПРАЛОМ, прысл. He лічачыся з пераНядбайны, нядобрасумленны, халатны. На- шкодамі, абставінамі (пры дасягненні мзты).
плявацельскія адносіны да справы.
Ісці н. Дзейнічаць н.
НАПРАМАК, -мку, мн. -мкі, -мкаў, м. 1.
НАПЛЯВАЦЬ гл. пляваць.
Лінія руху, шлях развіцця. Ісці ў паўночным
НАПЛЯВЎЗГАЦЬ 2/і. плявузгаць.
НАПЛЯТКАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; зак. напрамку. Н. разеіцця краіны. 2. Участак
(разм.). Нагаварыць плётак. Суседкі наплят- фронту. Баі на заходнім напрамку. 3. Грамадская, навуковая i інш. плынь. Рэалістычны н.
карылі пра мяне.
НАПНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; у літаратуры. 4. у знач. прысл., напрамкам. У
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. (разм.). кірунку да чаго-н. Пайсці напрамкам да лесу.
0 Браць (узяць) налрамак — пачынаць рухацToe, што i напяцца.
НАПНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, ца, ісці ў якім-н. напрамку.
НАПРАМІЛЫ: напрамілы бог — хрыстом-нуць; -ні; зак. (разм.). Toe, што i напяць (у 1
богам прасіць, умаляць.
знач.).
НАПРАМЙ, прысл. (разм.). Toe, што i наНАПОЙВАЦЬ гл. напаіць.
НАПОМНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак. 1. аб прасткі.
НАПРАРОЧЫЦЬ гл. прарочыць.
кім-чым, пра каго-што i без dan. Прымусіць
НАПРАСІЦЦА, -рашуся, -росішся, -рокаго-н. успомніць. Н. пра сябе. Н. аб мінулым.
2. каго-што. Здацца падобным на каго-, сіцца; зак. 1. Просьбамі i намёкамі дабіцца
што-н. Гэты чалавек напомніў пра сябра. || не- запрашэння на ўдзел у чым-н. Н. ў госці. 2.
зак. шшімшжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. напа- на што. Сваімі паводзінамі выклікаць якія-н.
мішнне, -я, н. (да 1 знач.) / шшамшак, -нку, адносіны да сябе. Н. на камплімент. 3. ( 7 / 2
ас. не ўжыв.). Узнікнуць, з'явіцца. Напрам.
НАПОПЕРАК, прысл. i прыназ. (разм.). 1. сілася рашэнне. || незак. напрошвацца, -аюся,
прысл. Па шырыні чаго-н., упершыню. Разрэ- -аешся, -аецца.
НАПРАСІЦЬ, -рашу, -росіш, -росіць; зак.,
заць батон н. 2. прысл. Наперакор, незгаджаючыся з кім-н. Гаварыць н. 3. прыназ з Д. На- каго (разм.). Наклікаць, запрасіць вялікую
колькасць каго-н. Н. гасцей. || незак. насуперак каму-н. Н. волі бацькі.
НАПОР, -у, м. 1. Дзеянне моцнай сілы; прошваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПРАСТКІ, прысл. Па прамой лініі, санаціск. Н. лёду. Н. ворага (перан.). 2.
Энергічнае ўздзеянне на каго-н., націск. Пад мым кароткім шляхам. Пайсці ў вё'ску н.
напорам сяброў ё'н вымушаны быў прызнацца. НАПРАСЦЙК, прысл. (разм.). Toe, што i
НАПОРНЫ1, -ая, -ае. Які служыць для напрасткі.
НАПРАЎДУ, прысл. (разм.). На самой
ўтварэння напору вадкасці. Н. бак. Напорныя
справе, сапраўды. Ён н. еыгнаў жонку з хаты.
трубы.
»
Н А П Р А Ў Ш Ч Ы К , -а, мн. -і, -аў, м. МайНАПОРНЫ2, -ая, -ае. Toe, што i налорыстар па напраўцы чаго-н. Н. брытваў. || ж. васты. || наз. шшоршсць, -і, ж.
НАПОРЫСТЫ, -ая, -ае. Настойлівы, які праўшчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
НАПРАЦАВАЦЦА, -цуюся, -цуешся, -цурашуча дабіваецца сваёй мэты. Н. характар. ||
ецца; -цуйся; зак. Папрацаваць многа, уволю,
наз. напорыстасць, -і, ж.
НАПОЎНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніцца; стаміцца ад працы.
НАПРОСТ, прысл. 1. He звязваючы (у
зак. Стаць поўным, занятым, насычаным
кім-, чым-н. Вежа напоўнілася вадой. Пакой снапы), свабодна. Класці жыта н. 2. Нанапоўніўся людзьмі. Сэрца напоўнілася радасцюцянькі, карацейшым шляхам (абл.). Беглі
(перан.). || незак. напаўняцца, -яецца. || наз. людзі н.
НАПРОЦІ» прысл. i прыназ. (разм.). 1.
ншшўненне, -я, н. Пульс добрага напаўнення
прысл. Toe, што i насупраць, насупроць. Ся(нармальны).
НАПОЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; дзець н. 2. прыназ. з Р. Прама перад кім-н.
зак., што кім-чым. Зрабіць поўным, занятым, Зося сядзела н. старшыні.
НАПРЎЖАННЕ, -я, н. 1. гл. напружыць. 2.
насычаным чым-н. Н. мяшок мукой. Птушыныя галасы напоўнілі лес. Водар кветак напоў- Сканцэнтраванне намаганняў, затрата вялікай
ніў пакой. Н. сэрйр жалем (перан.). || незак. энергіі, сіл для ажыццяўлення чаго-н. Слуняшўшіць, -яю, -яеш, -яе. || наз. нашўненне, хаць з напружаннем. 3. Ненатуральнае становішча, напружанасць у якой-н. галіне дзей-я, н.
НАПРАВА, прысл. У правы бок, на правым насці. Н. міжнародных адносін. 4. Велічыня,
баку. Павярнуць н. Траціць грошы н. i налева якая характарызуе сілу ціску або расцяжэння,
што прыходзіцца на адзінку плошчы цвёрдага
(без разбору).
цела (спец.). 5. Велічыня, якая характарызуе
НАПРАВІЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць; работу электрычных сіл пры перамяшчэнні
-раўлены; зак. 1. што. Адрамантаваць, элеюрычнага зараду (спец.). Электрычнае н.
зрабіць прыгодным для карыстання. Н. рухаНАПРЎЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца
вік. 2. што. Падвастрыўшы, зрабіць прыгод- ў стане напружання. Напружаныя мускулы. 2.
ным для карыстання. Н. брытву. 3. чаго. Які патрабуе затраты вялікіх сіл, увагі. НапруУнесці вялікую колькасць паправак, змен (у жаная праца. Н. час. 3. Складаны, цяжкі, які
тэкст, карэктуру i пад.). Н. памылак. || незак. патрабуе ўрэгулявання. Напружаныя міжнанапраўляць, -яю, -яеш, -яе (да 1 знач.).
родныя адносіны. 4. Які выражае напружанне,
НАПРАДВЁСНІ, прыся. На зыходзе зімы, ненатуральны. Н. шэпт. || наз. напружанасць,
перад самым наступленнем вясны. Сын прые- -і, ж.
хаў дамоў н.
НАПРЎЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаНАПРАЖЫЦЬ, -ражу, -ражыш, -ражыць; ны; зак., што. 1. Зрабіць пругкім. Н. мускулы.
-ражаны; зак., чаго. Пражаннем прыгатаваць 2. Узмацніць, павысіць ступень праяўлення
нейкую колькасць. Н. бобу. || незак. на- чаго-н. Н. зрок. Н. слых. Н. голас. Н. памяць. ||
пражваць, -аю, -аеш, -ае.
незак. налружваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. наНАПРАКАТ, прысл. У часовае карыстанне пружанне, -я, н.
за плату. Узяць веласіпед н.
НАПРЬІКЛАД, пабочн. сл. Ужыв. пры пеНАПРАКТЫКАВАЦЦА гл. практыкавацца.
ралічэнні, пры паясненні слова ў сказе ў
НАПРАЛЁТ, прысл. Без пералынку, увесь знач.: для прыкладу. Н., можна пайсці ў кіно,
час. Лрацаваць усю ноч н.
у тэатр.
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НАПРЗГЧЬІ, -pary, -ражэш, -ражэ; -ражом, -ражаце, -рагуць; напрог, -рэгла i -pa
rna, -рэгла i -рагло; -ражы; -рэжаны; зак.,
чаго. Toe, што i напражыць.
НАПСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суём,
-суяце, -суюць; -суй; -саваны; зак. 1. чаго.
Сапсаваць нейкую колькасць чаго-н. Н. матэрыялу. 2. каму-чаму. Прынесці шкоду. Н.
справе.
НАПЎДЗШДА, -ЦЬ гл. пудзіцца, -ць.
НАПЎДРЫЦЦА, -ЦЬ гл. пудрыцца, -ць.
НАПУЖАЦЦА, -ЦЬ гл. пужацца, -ць.
НАПЎЛЬСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Павязка,
якая накладваецца на тое месца на руцэ, дзе
прашчупваецца пульс.
НАіІУСК, -у, м. 1. гл. напусціць. 2. Частка
адзення, якая свабодна звісае, выступае над
чым-н. Кофтачка з напускам. 3. Спуск сабак
на звера ў час палявання (спец.).
НАПУСКНЬІ, -ая, -6е. 1. Зроблены з напускам. Напускная кофта. 2. Ненатуральны,
штучны. Напускная
весялосць.
Напускная
строгасць.
НАПУСЦІЦЬ, -пушчу, -пусціш, -пусціць;
зак. 1. каго-чаго. Даць доступ куды-н. вялікай
колькасці каго-, чаго-н. Н. вады ў ванну. Н.
мух у хату. 2. што i чаго на каго (што). Надаць сабе, сваім паводзінам нейкі выгляд, характар (разм.)- Н. на сябе строгасць. 3. кагошто на каго-што. Накіраваць для нападу
(разм.). Н. сабак на звера. 4. што. Ва ўяўленні
забабонных людзей — з дапамогай вьшіэйшай сілы наслаць на каго-, што-н. Н. чары,
хваробу. 5. што i чаго. Даслаць, павялічыць у
памеры рры саскроі. Н. на швы. \\ незак. налускаць, -ак>, -аеш, -ае. || наз. шшуск, -у, м. (да
1, 2, 3 i 5 знач.).
НАПЎХЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які напух,
стаў успухлым. Напухлая
рука.
|| наз.
н&пухласць, -і, ж.
НАПЎХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; напух, -хла;
-ні; зак. Стаць ненармальна пухлым, успухнуць. Напух нос. || незак. шшухаць, -аю, -аеш,
-ае.
НАПХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.). \. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Сабрацца,
стоўпііхца ўнуіры чаго-н.; набіцца. Напхалася
людзей у хату. 2. Наесціся (груб.). Н. бульбы.
НАПХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
што i чаго. Напоўніць, запіхваючы ўнутр
чаго-н. Н. сяннік саломай. Н. людзей у машыну
(перан.; разм.). 2. перан., што. З'есці многа
чаго-н. (іруб.). Н. жывот бульбай. || незак. напіхаць, -аю, -аеш, -ае i нашхваць, -аю, -аеш,
-ае.
НАПЫЛІЦЬ гл. пыліць.
НАПЬІРСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што i чаго. 1. Пакрыць пырскамі паверхню чаго-н. Н. вады на падлогу. 2. Надушыць чым-н. пахучым. Н. духамі. || незак.
шшырскваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Распытваючы, знайсці патрэбную
рэч, патрэбнага чалавека. Н. добрую карову ў
суседняй вёсцы. | незак. ншштшць, -аю, -аеш,
-ае.
НАПЫТЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
-люй; -ляваны; зак., чаго. Дробна змалоць i
прасеяць нейкую колькасць мукі. Н. мукі на
пірагі.
НАПЬШШВЫ, -ая, -ае. 1. Празмерна
важны, ганарысты (пра чалавека). Н. выгляд.
2. Занадта ўрачысты, прыўзнята квяцісты. Н.
стыль. || наз. шшышлівасць, -і, ж.
НАП^ЎНА, прысл. 1. Беспамылкова, з
разлікам, без рызыкі. Дзейнічаць н. 2. у знач.
пабочн. сл. Мабыць, хутчэй за ўсё. Н., mym
адпачывалі турысты.
НАПЗЦКАЦЦА 2/і. пэцкацца.

НАП^ЦКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
(разм.). 1. Нарабіць бруду, запэцкаць што-н.
Н. на стале. 2. перан. Зрабіць дрэнна, нядбайна. Н. у сшытку. | незак. напэцквжцк,
-аю, -аеш, -ае.
НАПЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
напець. 2. што i без дап. Ціха, напаўголасу
пець. Н. песню.
НАПЯРФДАДНІ, прысл. i прьшаз. 1. прысл.
Непа^эдна перад якім-н. днём, перад
якой-н. падзеяй. Н. выбараў. 2. чаго, прыназ. з
Р. Перад чьш-н. Сустрэцца н. Новага года.
НАПЯРдЙМЫ, прысл. i прыназ. 1. прысл. 3
мэтай перахаліць каго-, што-н., рухаючыся
яму насустрач; наперарэз. Бегчы н. 2. прыназ.
з Д. Ужыв. для ўказання на асобу або прадмет, якім імкнуцца зайсці наперад, каб перахапіць ix. Бегчы н. уцекачу.
НАПЙЦЦА, t -гшуся, -пнешся, -пнецца;
-пнёмся, -пняцеся, -пнуцца; -пяўся, -пялася;
-пніся; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Стаць
тугім, нацягнуцца. Трос напяуся. Мускулы напяліся. 2. Сабраўшы ўсе фізічныя сілы, напружыцца. || незак. напінаірці, -аюся, -аешся,
-аецца.
НАПЙЦЬ, -пну, -пнеш, -пне* -пнём,
-пняце, -пнуць; напяў, -пяла; -пш; -пяты;
зак., ішпо. 1. Нацягнуўшы, зрабіць тугім або
туга замадаваць. Н. лейцы. Н. струны на
скрыпцы. 2. Надзець што-н., нацягнуць
(оазм.). Н. боты. | незак. шшшаць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. напінанне, -я, н.
НАПЯЧАТАЦЬ гл. пячатаць.
НАІШЧЬІ, -пяку, -пячэш, -пячэ; -пячом,
-печаде, -пякуць; напёк, -пякла, -кло; -пячы;
-печаны; зак. 1. чаго. Спячы нейкую колькасць. Н. пірагоў. 2. што. Моцна нагрэць, пераірэць на сонцы, печы i пад. (разм.). Н. ногі
на пяску. 3. каго-што. Апячы крапівой; наджаліць (пра насякомых) (разм.). || незак. нжпякаць» -аю, -аеш, -ае.
НАПЯЧЬІСЯ, -ша^ся, -пячэшся, -пячэцца; -пячомся, -печацеся, -пякуцца; напёкся,
-пяклася, -клося; -пячыся; зак. (разм.). Моцна нагрэцца, перагрэцца на сонцы, печы i
пад. Н. на пляжы.
НАР... Першая частка складаных слоў са
знач. народны, напр. наркамат (народны камісарыят), нарсуд.
НАРА, -Ы, МН. норы / (з ліч. 2, 3, 4) нары,
нор, ж. Паглыбленне пад зямлёй, часта з некалькімі хадамі, якое вырыта жывёлінай i
служыць ёй жыллём. Барсукова н. \\ памянш.
норкж, -і, ДЛ/-рцы, мн. -і, -рак, ж. || прым.
наржвы, -ая, -óe.
НАРАБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
-баваны; зак., што i чаго. Рабуючы, прысвоіць; награбіць многае. Н. каштоўнасцей.
НАРАБІЦЦА, -раблюся, -рббішся, -робіцца; зак. 1. Парабіць уволю; напрацавацца. 2.
(7 i 2 ас. не ўжыв.). Здарыцца, адбыцца
(разм.). Нарабілася бяды.
НАРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіць; -роблены; зак., чаго. 1. Зрабіць вялікую колькасць
чаго-н. Н. здымкаў. 2. Зрабіць, ажьпшявіць
тое, што названа назоўнікдм (пра многае; неадабр.). Н. глупства. Н. памыпак. 3 . Насмеціць, напэцкаць. Дзеці нарабілі смецця ў
пакоі. 4. Зрабіць вязаннем нейкую колькасць.
Н. панчох, шкарпэтак. || незак. нарабляць,
-яю, -яеш, -яе (да 1 i 4 знач.).
НАРАВІСТЫ, -ая, -ае. 1. 3 норавам (звычайна пра коней). Н. конь. 2. Натурысты,
калрызны (пра чалавека). Чалавек з наравістым характарам. || наз. ішрашспсць, -і, ж.
НАРАВІЦЦА, -раўлюся, -ровішся, -ровіцца; незак. Упарціцца, паказваць свой нораў.
Конь часта наравіўся.
НАРАВІЦЬ, -раўлю, -ровіш, -ровіць; незак. 1. Дагаджаць. Н. як ліхой скуле. 2. з інф. i

НАП—HAP
злуч. «каб». Імкнуцца, старадца рабіць што-н.
# . , каб сарвацца з ланцуга.
НАРАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Дакумент, распараджэнне на выкананне якой-н.
работы, на выдачу або адпраўку чаго-н. Н. на
лес. Н. на машыну. 2. Якая-н. работа або заданне для ваеннаслужачых. Знаходзіцца ў нарадзе. 3. Воінскае падраздзяленне або група,
якая нясе ўнутраную або вартаўнічую службу.
Гарнізонны н. Н. міліцыі. \\ прым. нарадны, -ая,
-ае (да 1 i 2 знач.).
НАРАДА, -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -рад, ж. 1.
Афіцыйнае пасяджэнне для абмеркавання
якіх-н. спецыяльных пытанняў. Вытворчая н.
2. Сумеснае абмеркаванне якога-н. пытання ў
сям'і. Сямейная н.
НАРАДАВОЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў,
м. Член тайнай народніцкай арганізацыі «Народная воля». || прым. шрадавольскі, -ая, -ае.
НАРАДЗІЦЦА, -раджуся, -родзішся, -родзіцца; зак. 1. З'явіцца на свет (пра чалавека,
жывёл). Н. ў сарочцы (гаворыцца пра
ўдачлівага, шчаслівага чалавека). 2. ( 7 / 2 ас.
не ўжые.), перан. З'явіцца; узнікнуць, пачацца. Нарадзілася t ідэя. || незак. нараджацда,
-аюся, -аешся, -аецца; наз. нараджэнне, -я, н.
НАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць;
-роджаны; зак. 1. каго (што). Даць жыццё
каму-н., пусціць на свет. Н. сына. 2. (7 i 2 ас.
не ўжыв.), перан., што. Даць пачатак чаму-н.,
стварыць што-н., быць прычынай з'яўлення
чаго-н. Крыўда нарадзіла злосць. 0 У чым маці
нарадзіла (разм.) — зусім голы. || незак. м р а джжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. нараджэнне, -я,
н.
НАРАДЖ^ННЕ, -я, н. 1. гл. нарадзіць,
-цца. 2. Дзень, дата, калі хто-н. нарадзіўся, a
таксама святкаванне гэтага дня. Запрасіць на
н.
НАРАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Работнік,
які выпісвае нарады на якую-н. работу. || ж.
нарадчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
НАРАЗАЦЬ гл. нарэзаць.
НАРАЗНЬІ, -ая, -óe. 1. гл. нарэзаць. 2. Які
мае на сабе нарэзы, нарэзку. Н. канал ствала.
НАРАВЦЬ, -аю, -аіш, -аіць; -ай; зак. 1.
каго-што. Параіць, парэкамецдаваць для
якой-н. мэты. Н. добрага печніка. 2. з інф.,
каму i без дап. Даць параду зрабіць што-н.
НАРАКАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. наракаць. 2. звычайна мн. Дакор, папрокі. Матчыны нараканні.
НАРАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., на
каго-што, з дадан. сказам i без дап. Выказваць крыўду на каго-, што-н., незадавальненне кім-, чым-н. || наз. нараканне, -я, н. .
НАРАСПАШКУ, прысл. Toe, што i наросхрыст.
НАРАСПЁЎ, прыслг Працягла, расцягваючы словы. Гаварыць н.
НАРАСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. i
НАРАСЦЬ, - І , -ей, ж. 1. Ненармальнае патаўшчэнне на якой-н. частцы арганізма. Ы. на
ствале дрэва. 2. Toe, што наогул нарасло дзен., на чым-н. Лёдавыя нарасты. || прым. нжрасны, -ая, -ае / шрасцевы, -ая, -ае.
НАРАСХВАТ, прысл. Наперабой, стараючыся перахапіць у іншых. Дровы купляюць н.
НАРАСЦІ, 1 і ; 2 ас. не ўжьш., -расце;
нарос, -расла, -сло; зак. 1. Вьфасці ў нейкай
колькасці. Нарасло хмызняку. 2. Вырасці на
паверхні чаго-н. Моху нарасло на страсе. 3.
Сабрацца, павялічыцца (аб працэнтах, грошах
i пад.). Нараслі працэнты за год. | незак. варастаць, -ае; наз. нарастанве, -я, н.
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НАРМАЛІЗАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., 4. У назвах некаторых устаноў, арганізацый,
-зуецца; зак. i незак. Прыйсці (прыходзііхь) у пасад: выбраны народам, які ажыццяўляецца
норму, зрабіцца (рабіцца) нармальным. Адно- прадстаўнікамі народа. Н. суд. Н. кантроль. 5.
У складзе ганаровых званняў, якія надаюцца
сіны нармалізаваліся.
НАРМАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; дзеячам культуры. Н. паэт. Н. мастак. Н. наНАРАСЦІЦЬ, -рашчу, -росціш, -росціць; -зуй; -заваны; зак. i незак., што. 1. Падпарад- стаўнік. \\ наз. народнасць, -і, ж. (да 3 знач.).
зак. 1. чаго. Вырасціць у нейкай колькасці. Н. каваць (падпарадкоўваць) норме. Н. літараHAPÓKAM, прысл. (разм.). Жартам, не
кветак. 2. што i чаго. Вырасціць што-н. на турнае вымаўленне. 2. Наблізіць (набліжаць) ўсур'ёз. Я н. так сказаў.
чым-н. Н. мускулы. 3. што. Павялічыць у па- да нормы. Н. міжнародныя адносіны. || наз.
НАРОСХРЫСГ, прысл. Расшпіліўшыся,
мерах, дабаўляючы што-н. Н. сцяну. || незак. нжрмалізжцыя, -і, ж.
расхінуўшы краі вопраткі. Паліто н. Душа н.
нарошчваць, -аю, -аеш, -ае; наз. нарошчванве,
НАРМАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае (перан.: пра адкрытага, шчырага чалавека).
-я, н. i нірашчэнне, -я, н. (да 2 i 3 знач.)нормам, звычайны. Нармальная тэмпература НАРОЎНІ гл. нараўне.
НАРАСЦЬ г/і. нараст.
цела. Нармальная вага. 2. Псіхічна здаровы. ||
НАРОШЧВАННЕ, НАРОШЧВАЦЬ гл. наНАРАЎНЁ / НАРОЎНІ, прысл. На адной наз. мрмальнасць, -і, ж.
расціць.
лініі, на адной вышыні, глыбіні i пад., з роўНАРМАНЫ, -аў, адз. нарман, -а, м. АгульНАРТЫ, -аў, адз. нарта, -ы, ДМ -рце, ж.
най сілай, скорасцю i г.д. Ляцець нароўні з
назва плямён, якія насялялі Скандынавію Доўгія, вузкія сані ў народаў Поўначы для
хмарамі. Жанчыны працуюць нараўне з мужчы-ўная
сярэднія вякі. || прым. нармжнскі, -ая, -ае.
язды на сабаках або аленях. || прым. шртжвы,
намі (у знач. прыназ.: аднолькава з кім-, чымНАРМАТЬІЎ, -тыву, мн. -тывы, -тываў, м. -ая, -ае. Н. шлях.
н., у роўным становішчы).
(спец.). Эканамічны або тэхнічны паказчык
НАРУБІЦЬ, -рублю, -рубіш, -рубіць; -рубНАРАЧНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Чалавек, норм, у адпаведнасці з якімі выконваецца раякі спецыяльна пасылаецца з якім-н. спе- бота. Нарматывы вытворчай працы. || прым. лены; зак., чаго (спец.). Вырубіць, здабыць у
шахце (пра каменны вугаль). Н. вугалю.
шным даручэннем. Паслаць пісьмо нарачным. нарматыўны, -ая, -ае.
НАРУКАЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чахол, які
НАРАЧОНЫ, -ая, -ае. 1. Аб'яўлены, прыНАРМАТЫЎНЫ,
-ая,
-ае.
1.
гл.
нарматыў.
надзяваецца зверху рукавоў сарочкі, пінжака
значаны быць такім. Н. брат. 2. ыярачоны,
2.
Які
вызначае
норму,
стацдарты,
правілы.
(да локцяў) для аховы ix ад забруджвання,
-ага, м.; шрачоная, -ай, ж., мн. -ыя, -ых.
Нарматыўная граматыка. || наз. шр- зносу ў час работы.
Жаніх, нявеста. Усе лічылі ix наранонымі.
матыўнасць,
-і,
ж.
(да
2
знач.).
1
НАРУКАЎНЫ. -ая, -ае. Які знаходзіцца на
НАРВАЦЬ , -ву, -веш, -ве; -вём, -вяце,
НАРМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; рукаве. Н. знак. Нарукаўная павязка.
-вуць; -в!і; -ваны; зак., чаго. 1. Сарваць ней-раваны;
зак.
i
незак.,
што.
Увесці
(уводзіць),
НАРУКУ, прысл. (разм.). Выгадна, зручна,
кую колькасць. Н. кветак. Н. букет. 2. Парваць нейкую колькасць. Н. паперы. 3. Наце- усганавіць (устанаўліваць) нормы. Н. зара- дарэчы. Гэта яму н.
ботную
плату.
||
наз.
шрміршшнне,
-я,
н.
i
рабіць нейкую колькасць (лёну, канопляў i
НАРУМЙНІЦЦА, -ЦЬ гл. румяніцца, -ць.
пад.). Н. ільну. 4. (1 i 2 ас. не ўжыв.) i што. шфміроўвл, -і, ДМ -рбўцы, ж. || прым. нарНАРЎЧНІЮ, -аў, адз. -нік, -а, м. Метаміровачны,
-ая,
-ае.
Нагнаць (пра вецес) (разм.). f Вецер нарваў
лічныя кольцы, злучаныя ланцужком, якія
НАРМІРОЎШЧЫК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
снегу. || незак. нарываць, -аю, -аеш, -ае (да 1,
надзяваюцца на рукі злачынцам, зняволеным.
Спецыяліст па нарміроўцы чаго-н. || ж. вар2 i 3 знач.).
НАРЎЧНЫ, -ая, -ае. Які надзяваецца на
2
міроўшчыцж,
-ы,
мн.
-ы,
-шчыц.
НАРВАЦЬ , 1 i 2 ас. не ўжыв., -рве; зак.
руку, носіцца на руцэ. Н. гадзіннік.
НАРОГ,
-а,
М
-розе,
мн.
-і,
-аў,
м.
Частка
Апухнуць i нагнаіцца. Палец нарваў. || незак.
НАРЦЬІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Шматгадовая
плуга, якая падразае пласт зямлі знізу i перанарываць, -ае.
цыбульная расліна з t белымі або жоўтымі
дае
яго
на
адвал.
||
прым.
нарожны,
-ая,
-ае.
НАРВЕЖЦЫ, -аў, адз. -жац, -жца, м. НаНАРОД, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а. Усё кветкамі. || прым. нжрцысавы, -ая, -ае.
род, які складае асноўнае насельніцтва НарНАРЫ, -аў. Насціл з дошак, прызначаны
насельніцтва
пэўнай дзяржавы, жыхары кравегіі. || ж. шрвежкж, -і, ДМ -жцы, мн. -і,
для спання, які знаходзіцца на пэўнай выіны.
Н.
Беларусі.
2.
-а.
Працоўная
маса
на-жак. || прым. шрвежскі, -ая, -ае.
шыні над падлогай або зямлёй. Турэмныя н.
НАРЗАН, -у, м. Мінеральная лячэбная сельніцтва той ці іншай краіны. Просты н. Двух'ярусныя н.
Выхадцы
з
народа.
3.
-а.
Розныя
формы
вада (на Каўказе, у Крыме). || прым. нарзанны,
НАРЫВАЦЬ1 гл. нарваць1.
гістарычных супольнасцей (племя, народ2
-ая, -ае. Нарзанныя ванны.
НАРЫВАЦЬ
гл. нарваць2.
НАРКА... Першая частка складаных слоў насць, нацыя). Беларускі н. 4. -у, толькі адз.
НАРЫС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Невялікі
са знач.: 1) які мае адносіны да наркотыкаў, Вялікая група людзсй. На мітынг прыйшло
напр. наркабізнес, наркаманія, наркамафія\ 2)многа народу. || прым. народны, -ая, -ае. На- літаратурны твор, кароткае апісанне жыццёвых фактаў. Біяграфічны н. Ваенны н. 2. Агульякі мае адносіны да наркозу, напр. нар- родная творчасць.
кагіпноз, наркапсіхатэрапія, наркаэлектрашок. НАРОДАЗНАЎСТВА, -а, н. Сістэма навук, ны выклад якога-н. пытання. Нарысы na дыяНАРКАБІЗНЕС, -у, м. Бізнес, які пры- якія вывучаюць культуру i быт народаў, этна- лекмалогіі. || прым. нарысавы, -ая, -ае (да 1
знач.).
носіць даход ад незаконнага гандлю наркоты- графія. || прым. народазнаўчы, -ая, -ае.
НАРЫСАВАЦЬ гл. рысаваць.
НАРОДАНАСЁЛЬНІЦТВА, -а, н. Населькамі.
НАРЫСІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
НАРКАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел медыцыны, ніцтва краіны, якой-н. тэрыторыі.
НАРОДАЎЛАДДЗЕ, -я, н. Улада народа, Пісьменнік, журналіст, які піша нарысы (у 1
які займаецца вывучэннем хвароб, выкліканых алкагалізмам, наркаманіяй i таксікама- дэмакратыя. Саветы — органы народаўладдзя. знач.). II ж. нарысістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
НАРОДНАГАСПАДАРЧЫ, -ая, -ае. Які -так. || прым. шрысісцкі, -ая, -ае.
ніяй i лячэннем гэтых хвароб. || прым. наркаНАРЬІЎ, -рыва, мн. -рывы, -рываў, м.
мае адносіны да народнай гаспадаркі. Н.
лдгічны, -ая, -ае. Н. дыспансэр. Н. кабінет.
НАРКАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, план. Прадпрыемства народнагаспадарчагаГнойная пухліна на якой-н. тканцы арганізма. Гнойны н. || прым. нарыўны, -ая, -ае i
які пакутуе наркаманіяй. || ж. наркаманкя, -і, значэння.
НАРОДНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл. на- нарыўны, -ая, -ое. Нарыўная паверхня. Н. пла~
ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. шркаманскі,
родны. 2. Устойлівая супольнасць людзей, за- стыр.
-ая, -ае.
НАРЫХТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
НАРКАМАНІЯ, -і, ж. Хвароба, звязаная з снаваная на агульнасці мовы, тэрыторыі, эканамічнага жыцця, якая папярэднічае нацыі. -таваны; зак. 1. чаго. Назапасіць у нейкай
неадольнай цягай да наркотыкаў.
НАРКАМАФІЯ, -І, Ж. Мафія, звязаная з Паўночныя народнасці. 3. Нацыянальная, на- колькасці. Н. сена на зіму. 2. што. Падрыхтародная (у 3 знач.) самабытнасць. Н. паэзіі вадь; прывесці ў гатоўнасць. Н. гранаты. 3.
незаконным гандлем наркотыкамі.
каго-што. Сабраць, прыгатаваць у дарогу ўсё
HAPKÓ3, -у, м. Штучна выкліканая сірата Янкі Купалы.
НАРОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Паслядоўнік патрэбнае (разм.). Н. у экспедыцыю. || незак.
адчувальнасці ў якога-н. органа (мясцовы
наркоз) або ўсыпленне са стратай болевай ад- народнііггва. || ж. ыародніда^ -ы, мн. -ы, -ніц. нарыхтоўвадь, -аю, -аеш, -ае. || наз. нарычувальнасці (агульны наркоз). Аперацыя nad || прым. нарюдніцкі, -ая, -ае.
хтоўка, -і, ДМ -тоўцы, ж. (да 1 знач.).
НАРОДНІЦТВА, -а, н. Грамадска-палітычнаркозам. || прым. наркозны, -ая, -ае.
НАРЫХТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, ж. 1. гл.
НАРКОЛАГ, -і, мн. -і, -аў, м. Урач — ны рух у Расіі ў другой палове 19 ст., які ідэ- нарыхтаваць. 2. Планавая здача сельскагаспаалізаваў сялянскую абшчыну i імкнуўся цераз дарчых прадуктаў дзяржаве. Здаць нарыхтоўспецыяліст па наркалогіі.
НАРКОТЫЮ, -аў, адз. наркотык, -у, м. яе ажыццявіць ідэі сялянскай дэмакратыі i куМоцнадзейнае рэчыва, звычайна расліннага пераходу да сацыялізму, мінуючы капіталізм.
НАРЫХТОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
паходжання, якое выклікае ўзбуджэнне i па- || прым. шродніцкі, -ая, -ае.
хто займаецца нарыхтоўкамі. || ж. нарыхтоўралізуе дзейнасць цэнтральнай нервовай
НАРОДНЫ, -ая, -ае. 1. гл. народ. 2. Які шчыца» -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. шрыхтоўсістэмы. || прым. наркатычны; -ая, -ае.
належыць усяму народу, дзяржаўны. Народ- шчыцкі, -ая, -ае.
НАРМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй; ная інтэлігенцыя. Народная гаспадарка 3. Це- НАРЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рые; -рьггы;
-маваны; незак., што. Toe, што i нарміраваць. сна звязаны з народам, уласцівы духу народа, зак., чаго. Нарабіць паглыбленняў у зямлі
1 наз. влрмаваіше, -я, н.
яго культуры, светапогляду. Народная паэзія. (пераважна рылам). Нарылі свінні ям.

HAP—HAP

375
НАРЗЗ, -у i -a, мн. -ы, -аў, м. 1. -у. Вузкае Частка прыбора або інструмента, якая надзяпаглыбленне ў выглядзе канаўкі, якое робішха ваецца на што-н. (спец.). Канічная н. Н. чырэжучым інструментам на чым-н. 2. -а. Уча- гуннай муфты.
стак зямлі, адведзены каму-н. для часовага
НАСАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лодзіш, -лодзіць;
карыстання. Н. зямлі.
-лоджаны; зак., што. 1. Зрабіць салодкім, паНАР&ЗАЦЦА, -рэжуся, -рэжашся, -рэжац- саладзіць. Н. каву. 2. Прарасціць зерне ў цяца; -рэжся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). З'явіц- пле i вільгаці для атрымання соладу. 3. Даца на дзяснах (пра зубы). У дзіцяці нарэзаліся весці цеста да стану лёгкага цукровага бразубы. 2. Напіцца дал'яна (разм.). Нарэзаўся, джэння. || незак. насалоджваць, -аю, -аеш, -ае
што сцежкі не бачыць.
(да 1 знач.).
НАРЗЗАЦЬ, -рэжу, -рэжаш, -рэжа; -рэж;
НАСАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак., што
-рэзаны; зак. 1. чаго. Разрэзаць чым-н. во- (разм.). Намазадь, нацерці чым-н. тлустым.
стрым на часткі. Н. хлеба. Н.сала. 2. каго- Н. валасы. || незак. насальваць, -аю, -аеш, -ае.
наго. Зрэзаўшы або разрэзаўшы, нагатаваць у
НАСАЛІЦЬ, -салю, -соліш, -соліць; -cóнейкай колькасці або зарэзаць у нейкай коль- лены; зак. 1. чаго. Загатаваць пры дапамозе
касці. Н. дроў. Н. курэй. 3. што i чаго. Па- салення. Н. грыбоў на зіму. 2. што. Toe, што i
дзяліць шляхам межавання або выдзеліць у перасаліць. 3. перан., каму i без дап. Начас межавання. Н. зямлі. 4. што. Зрабіць на- шкодзіць каму-н., нарабіць непрыемнасцей
рэзы (спец.). Н. гайку. 5. што. Падрыхтаваць (разм.). Н. суседу. \\ незак. насольваць, -аю,
участак для выемкі ў шахце (спец.). Н. лаву. -аеш, -ае.
б. што. Нарабіць зубцоў на піле. 7. што. НаНАСАНДАЛІЦЬ гл. сандаліць.
муляць чым-н. Н. плячо сумкай. || незак. наНАСАРОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Вялікая млеразаць, -аю; -аеш, -ае (да 1, 3, 4, 5, 6 i 7 какормячая траваедная жывёліна паўднёвых
знач.) / шрэзваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 3, 4, краін з адным або двума рагамі на пярэдняй
5, 6 i 7 знач.)- II наз. нарэзка, -і, ДМ -зцы, ж частцы морды. Афрыканскі н. Белы н. || прым.
(да 3, 4 i 5 знач.). || прым. наразны, -ая, -óe ыасарогавы, -ая, -ае.
(да 3, 4, 5 i 6 знач.).
НАСАТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. 3 вялікім ноНАРФіНЦЕ, прысл. 1. Пасля ўсяго, напа- сам. Н. твар. 2. 3 выступам. Н. чайнік.
следак. Здагадацца н. 2. у знач. далучальнага НАСАЧ, -а, мн. -ы, -6ў, м. 1. Чалавек з
злуч. (часта ў спалучэнні са злучнікам «і»). вялікім носам (разм.)- 2. Птушка з доўгай
Ужыв. для далучэння асобнага слова або цэ- дзюбай або жывёліна з вялікім носам.
лага сказа. Ехалі, ехалі і, н., прыехалі. 3. у
НАСВАВОЛІЦЬ гл. сваволіць.
знач. пабочн. Паказвае на завяршэнне праНАСВАВОЛЬНІЧАЦЬ гл. свавольнічаць.
цзсу, дзеяння, з'явы. Н., выйшаў з лесу на паНАСВАРЬІЦЦА, -варуся, -варышся, -валянку. 4. у знач. пабочн. Паказвае, што мера
цярпення, чакання i пад. скончылася, або рыцца; зак., на каго i без дап. Выказаць
рэзкімі словамі сваё нездавальненне кім-н.
падкрэслівае што-н. Сціхнеце вы, н.
НАСВІДРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
НАСАБАЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
зак. (іруб., фам.). Налаўчыцца, прывыкнуць -раваны; зак., чаго. Нарабіць свердзелам нейшто-н. рабіць. За першы год насабачыўся ўсё' кую колькасць адтулін. Н. дзірак.
НАСВІНЙЧЫЦЬ гл. свінячыць.
рабіць.
НАСВІСТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
НАСАВЬІ, -ая, -ое. 1. гл. нос. 2. Які выгаворваецца ў нос. Насавое вымаўленне. 3. Пры- што. Свістам перадаваць якую-н. мелодыю.
значаны для носа. Насавая хустачка. 4. Які Н. вальс. || наз. мсшстшшііе, -я, н.
НАСЁВАК, -сеўку, м. (разм.). 1. Насенне,
знаходзіцца на носе судна. Насавая частка
прызначанае для пасеву. Грузавік вазіў н. 2.
палубы.
Наогул усё тое, што сеецца, ляціць, падае
НАСАГЛОТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
ж. Верхняя частка глоткі, якая ўтварае по- зверху. Н. з шышак. Н. са шчодрага неба.
НАСЁДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць / НАСЯласць ззаду носа, што пераходзіць у сярэднюю частку глоткі. || прым. насаглотачяы, -ая, ДЗЁЦЬ, -сяджу, -сядз'іш, -сядз'іць; -сядз'ім,
-седзіце, -сядзяць; -седжаны; зак., што. 1. (7
-ае.
НАСАДЖАЦЬ, -аю, -аеш. -ае; зак., каго- / 2 ас. не ўжыв.). Пра птушак: сагрэць яйкі
чаго. 1. Toe, што i насадзіць . 2. Пабоямі на- цяплом свайго цела, выседжваючы гпушанят.
рабіць сінякоў, гузоў i пад. (разм.). Н. сінякоў. 2. Нажыць якую-н. хваробу ў выніку прадяНАСАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., глага сядзення (разм.). Н. гемарой. || незак.
што. Пашыраць, распаўсюджваць, укараняць. наседжваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСЁКЧЫ гл. насячы.
Н. навуку, культуру, ідэі.
НАСЁЛЕНАСЦЬ, -і, ж. 1. Шчыльнасць
НАСАДЖЭННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. насадзіць1. 2. толькі мн. Пасаджаныя расліны, насельніцтва. Н. гарадоў. 2. Наяўнасць надрэвы. Зялёныя насаджэнні. Лесаахоўныя наса-сельніцтва. Слабая н.
НАСЁЛЕНЫ, -ая, -ае. Які мае наджэнні.
НАСАДЗЙДЬ1, -саджу, -садзіш, -садзіць; сельнііггва; заселены. Н. востраў. O Насе-саджаны; зак. 1. чаго, што. Зрабіць пасадку лены пункт — агульная назва месц, дзе жы(дрэў, раслін) у нейкай колькасці. Н. парэчак. вуць людзі (горад, вёска i пад.).
НАСЁЛЬНІЦТВА, -а, н. Жыхары якога-н.
Н. парк. 2. каго (што). Змясціць куды-н. у
якой-н. колькасці (разм.). Н. поўную машыну месца (краіны, горада i пад.). Н. раёна. lieлюдзей. 3. чаго. Змясціць у гарачую печ у ней- panic насельніцтва.
НАСЕН... Першая частка складаных слоў
кай колькасці. Н. поўную печ хлеба. || незак.
шсаджваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. насаджэнне, са знач. які мае адносіны да насення (у 2
знач.), напр. насензбожжа, насенфонд.
-я, н.
НАСЁНІСТЫ, -ая, -ае. Які мае многа наНАСАДЗІЦЬ2, -саджу, -садзіш, -садзіць;
зак., каго-што. 1. Надзець на што-н. Н. ся- сення. Н. агурок.
керу на тапарышча. Н. чарвяка на кручок. 2.
НАСЁННЕ, -я, н. 1. Зачатак вышэйшых
перан. Узбіўшыся на што-н. вострае, параніць раслін, які складаецца з зародка i абалонкі;
(разм.)- Н. нагу на цвік.^\\ незак. ндсяджваць, семя, зерне. Н. развіваецца з семязавязі. 2. мн.
-аю, -аеш, -ае. || наз. насадка, -і, ДМ -дцы, ж. Зярняты раслін, прызначаныя для пасеву. Н.
(да 1 знач.).
жыта. 3. перан. Пачатак чаго-н.; тое, што
НАСАДК^ -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1. мае ўплыў, уздзеянне. Пасеяць у сэрцы добрае
гл. насадзіць 2. Прынада для рыб, якая на- н. 4. Нашчадкі каго-н. (перан.; разм.). Мы дасаджваецца на кручок. Рыба з'ела насадку. 3. рэмна mym загінем i насення не пакінем. ||
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прым. насенны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). Насенная бульба.
НАСЕННЕ... (а таксама насення...) Першая частка складаных слоў са знач. які мае
адносіны да насення, напр. насеннеачышчальны, насеннесушылка, насеннесушыльны.
НАСЁННІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.). 1.
Расліна або яе плод, пакінуты на насенне.
Агурок-н. 2. Участак, прызначаны для вырошчвання раслін на насенне (спец.). || ж.
насенка, -і, ДМ -нцы (да 1 знач.). Бульба-н.
НАСЕННЫ, -ая, -ае. 1. гл. насенне. 2.
Прызначаны для пасеву. Насенная пшаніца. 3.
Адведзены для вырошчвання насенных
раслін. Н. ўчастак.
НАСЕННЯ... {гл. насенне...) Першая частка складаных слоў; ужыв. замест «насенне...»,
калі націск у другой частцы слова падае на
першы склад, напр. насеннявод, насенняводства, насенняносец, насенняносны, насеннясховішча.
НАСЕННЯВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па насенняводству.
НАСЕННЯВОДСТВА, -а, н. Галіна раслінаводства, якая займаецца развядзеннем насенных раслін. || прым. насенняводчы, -ая, -ае.
НАСЕСЦІ1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сядзе; зак.
Сесці куды-н., на што-н. у вялікай колькасці.
Увагон насела многа людзей. || незак. насядаць,
-ае.
НАСЁСІЦ2, -сяду, -сядзеш, -сядзе; насеў,
-села; насядзь; зак. 1. (/ / 2 ас. не ўжыв.).
Асядаючы на чым-н., пакрыць сабою. Насеў
пыл. 2. на каго (што). Напаўшы, наваліцца з
сілай. Удвух населі на аднаго. 3. перан., на каго
(што). Звярнуцца з настойлівымі просьбамі,
патрабаваннямі (разм.). Супрацоўнікі населі на
кіраўніцтва са сваімі патрабаваннямі. || незак.
ыасядаць, -аю, -аеш, -ае.
НАСЁЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. 1. гл. насячы.
2. Зарубка, нарэзка, узор на металічнай (або
іншай) паверхні. Шабля з залатой насечкай.
НАСЁЯЦЬ, -сею, -сееш, -сее; -сей;
насеяны; зак., чаго. 1. Пасеяць у нейкай
колькасці. Н. жыта. 2. Прасеядь нейкую
колькасць. Н. мукі. \ незак. насейваць, -аю,
-аеш, -ае / насяваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСЁРБАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Сёрбаючы, наесціся. Н. заціркі.
НАСІЛЮ, -лак. Прыстасаванне для пераноскі грузаў або людзей. Санітарныя н.
НАСІЛЛЕ, -я, н. 1. Прымяненне фізічнай
сілы да каго-н. Грубае н. Сляды насілля на
целе. 2. Прымусовае ўздзеянне на каго-н. Н.
над асобай. 3. Прыцясненне, злоўжыванне
сваёй уладай. Барацьба з насіллем.
НАСІЛУ, прысл. 3 ВЯЛІІСІМІ цяжкасцямі,
ледзь-ледзь. Н. падняў мех бульбы.
НАСІЛЫ, -сіл, адз. насіла, -ы, ж. Дзве
жэрдкі без насцілу для пераноскі сена ў копах.
НАСІЛЬНЫ1, -ая, -ае. Які прызначаецца
для штодзённага нашэння (пра адзенне).
Насільная бялізна.
НАСІЛЬНЫ2, -ая, -ае. Які ажыццяўляецца
шляхам насілля. Насільная смерць.
НАСІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
які носіць багаж на вакзалах, прыстанях i
пад.
НАСІНІЦЬ, -сіню, -с'ініш, -сініць; -сінены; зак., што. Зрабіць сінім; густа падсініць.
Н. бялЬну. || незак. насіньваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСІЦЦА, нашуся, нбсішся, носіцца; незак. 1. Шпарка перамяшчацца (бегаць, лятаць) у розных напрамках. Ластаўкі насіліся
над сажалкай. Н. na хаце. 2. Быць, зна-
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НАСМАКГАЦЬ,
-смакчу,
-смокчаш,
НАСКРОЗЬ, прысл. 1. Праз усю таўшчыню
чаго-н. Прамокнуць н. Бачыць каго-н. н. (пе- -смокча; -смакчы; зак., чаго. Высмактаць
ран.: вельмі добра ведаць каго-н.)- 2. перан. нейкую колькасць чаго-н. Камар насмактаў
Поўнасцю, цалкам. Лес н. апавіты змрокам.
крыві. || незак. шсмоктваць, -ае, -аеш, -ае.
НАСКР&БІЦ» -рабу, -рабеш^ -рабе; -раНАСМАЛІЦЬ1, -малю, -моліш, -моліць;
ходзіцца ў нашэнні. Паліто доўга носіцца. 3. бём, -рабяде, -рабуць; -роб, -рзбла / -рабла, -молены; зак., што i чаго. Нацерці або паПразмерна захапляцца кім-, чым-н.; удзяляць -рэбла / -рабло; -рабі; -рэбены; зак., чаго. 1. крыць смалою. Н. вяроўку. || незак. васмольшмат увагі чаму-н. (разм.). Н. з маладым гшэ- Скрабучы, сабраць або набраць нейкую коль- ваць, -аю, -аеш, -ае.
там. 4. Разносіцца, распаўсюджвацца (пра касць чаго-н. Н. мукі. Н. грошай (перан.: з
НАСМАЛІЦЬ2, -малю, -маліш, -малшь;
чугкі, гукі, пахі). Had поплавам насіўся пах цяжкасцю сабраць, набраць; разм.). 2.
-малены;
зак. 1. чаго. Абпальваючы, ачысціць
свежага сена. 0 Носіцца ў павегры (кніжн.) — Начысціць, скрабучы (пра моркву, буракі i
ад поўсці, шчаціння i пад. у вялікай кольпра блізкі надыход чаго-н.
пад.)- Н. бульбы на вячэру. || незак. наскрабацк, касці. 2. Многа накурыць (разм.). || незак. наНАСІЦЬ, нашу, носіш, носіць; ношаны; -аю, -аеш, -ае.
смальваць, -аю, -аеш, -ае.
незак. 1. каго-што. Toe, што i несці ў 1 знач.
НАСКЎБЦІ; -кубу^-кубеш, -кубе; -кубём,
НАСМАРК, -у, м. Запаленне слізістай аба(але абазначае дзеянне, якое пастаянна паўта- -кубяце, -кубуць; -куб; -кубла; -кубі; -кураецца, адбываецца ў розных напрамках i ў бены; зак. 1. чаго. Скубучы, набраць або са- лонкі носа, якое суправаджаецца слізістымі
розны час). Н. бульбу ў склеп. Н. дзіця на ру- браць у нейкай колькасці. Н. сена. Н. пер 'я на выдзяленнямі i чханнем. || прым. насмарачны,
ках. 2. што. Адзявацца пэўным чынам, мець гшдушку. 2. Нацягаць.натузаць (разм.),. Н. за -ая, -ае.
НАСМЁЛУЮ, прысл. Смела, не баючыся.
заўсёды неабходнае пры сабе, a таксама мець, валасы. || незак. наскубяць, -аю, -аеш, -ае / наСказаць н. праўдзівае слова.
захоўваць. Н. светлыя сукенкі. Н. пашпарт у скубваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСМЁРЦЬ, прысл. 1. Tax, што надыкішэні. Н. бараду. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.), што. НАСКЎРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Від кароходзіць смерць, да смерці. Раніць н. Стаяць н.
Перамяшчацца з месца на месца сілай свайго
руху (пра вецер, ваду i пад.). Вецер носіць ставага кляшча, які паразітуе на скуры жы- (абараняцца, не шкадуючы жыцця). 2. Вельмі
моцна (разм.). Перапалохацца н.
лісце. 4. што. Мець якое-н. імя, прозвішча, вёлы.
НАСКЎРНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца,
НАСМЁЦІЦЬ гл. смеціць.
званне, тытул i пад. Н. прозвішча мужа. 5. (1
НАСМЁШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
i 2 ас. не ўжыв.), што. Мець адзнакі чаго-н., праяўляецца на скуры. Н. сып.
НАСЛАІЦЬ, -лаю, -лоіш, -лоіць; -лаіў, ж. Крыўдны, злосны жарт з каго-, чаго-н.,
характарызавацца чым-н. Спрэчка насіла востры характар. 6. перан., што. Утрымліваць у -лаіла; -лаі; -лоены; зак., чаго. 1. Накласці высмейванне каго-, чаго-н.
сабе; адчуваць што-н., думаць пра што-н. Н. слаямі. Н. цеста. 2. Падзяліць на слаі нейкую
НАСМЁШЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які любіць
надзею на выздараўленне. 7. (звычайна ў спа- колькасць чаго-н. Н. слюды. || незак. на- насміхацца. Н. чалавек. 2. Які заключае ў сабе
лучэнні са словамі «пад сэрцам»), каго (што). слойваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. наслаенне, -я, насмешку. Н. тон. \\ наз. ыасмешлівасць, -і, ж.
Быць цяжарнай. Н. дзіця пад сэрцам. 8. што. н. (да 1 знач.) / наслойванве, -я, н.
НАСМЁШНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
НАСЛАННЁ, -я, н. Паводле забабонных які любіць насміхацца з каго-, чаго-н. || ж.
Трымаць у нейкім становішчы. Н. руку на павязцы. 9. (1 i 2 ас. не ўжые.), штпо. Збіраць на уяўленняў: тое, што падказана «нячыстай насмепшіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
кветках i дастаўляць у вулей. Жывуць пчолкі i сілай» з мэтай1 спакусіць; напасць. Што за н.!
НАСМІХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; неНАСЛАЦЬ , нашлю, нашлеш, нашле; на- зак., з каго-чаго, над кім-чым i без дап. Здзекмядок носяць. 10. (1 i 2 ас. не ўжыв.), што.
Мець адзнакі, характэрныя рысы чаго-н., шлём, нашляце, нашлюць; нашлі; насланы; ліва смяяцца з каго-, чаго-н. || наз. насміякога-н. часу. Будынак носіць сляды грзчаскай зак. 1. каго-чаго. Прыслаць у нейкай коль- ханне, -я, н.
архітэктуры. 11. (1 i 2 ас. не ўжыв.), што. касці. Н. падарункаў. 2. што i чаго. Напусціць
НАСМУРОДЗІЦЬ гл. смуродзіць.
Мець якую-н. прысвоеную назву, імя на каго-н. няшчасце, бяду i пад. Н. хваробу. \\
НАСМЬІКАЦЬ гл. смыкаць.
якога-н. дзеяча. Інстытут мовазнаўства незак. насылаць, -аю, -аеш, -ае.
НАСМЯШЬІЦЬ гл. смяшыць.
носіць імя Якуба Коласа. 12. што. Адлюстроў- НАСЛАЦЬ2, -сцялю, -сцелеш. -сцеле; наНАСМЯЙЦЦА, -мяюся, -мяешся, -мяецца;
ваць пэўны ўнутраны стан. Бледны твар сцял'і; насланы; зак. 1. гл. слаць . 2. чаго. РаАбрама заўсёды насіў выраз разгубленасці. 0 заслаць, зрабіць насціл у якой-н. колькасці. -мяёмся, -меяцеся, -мяюцца; -мейся; зак. 1.
Дзе цябе (вас) бог восіць? (разм. жарт.) — Н. саломы на начлег. 3. што. Зрабіць памост Уволю пасмяяцца (разм.)- Н. ў час спектакля.
здзіўленне пры сустрэчы, калі доўга не бачы- (з дошак, бярвення i пад.). Н. падлогу. || незак. 2. з каго-чаго, над кім-чым i без дап. Аднесціся да каго-, чаго-н. з насмешкай; абразіць.
ліся. Да пары збан ваду носіць (разм.) — усё ішсцілаць» -аю, -аеш, -ае.
мае свой час. За плячамі не насіць (разм.) —
НАСЛ^ДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; Н. над пануццямі.
НАСОВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
аб чым-н. такім, што не абцяжарвае. Насіць -даваны; зак. i незак., што. 1. Атрымаць
m руках каго (разм.) —f надта песціць (атрымліваць) у спадчыну якія-н. уласцівасці, чаго. Засоўваючы ўнутр чаго-н., напоўніць
каго-н.; балаваць. || наз. шшэнне, -я, н. (да 1 якасці бацькоў, продкаў. Н. многія рысы ха- чым-н. Н. розных рэнываў у чамадан.
HACÓK, -ска, мн. -скі, -скоў, м. 1. гл. нос.
i 2 знач.) i носка, -і, ДМ носцы, ж. (да 1 i 2 рактару ад маці. 2. толькі незак., што i камузнач.).
чаму. Быць прадаўжальнікам якой-н. дзей- 2. Пярэдняя частка абутку. Н. бота. ПярэдНАСКАКАЦЦА, -скачуся, -скачашся, -ска- насці, якіх-н. традыцый; браць што-н. за няя частка яхога-н. прадмета (звычайна вузчацца; -скачыся; зак. (разм.). 1. Стаміцца, ўзор. Н. фальклорную паэтыку. || наз. наследа- кая). Н. касы.
НАСОЛЬВАЦЬ гл. насалшь.
скачучы цераз што-н. Н. цераз канавы. 2.
HACÓC1, -у, м. Балючая пухліна на нёбе ў
НАСЛІДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Асоба,
Уволю, многа паездзіць на кані. 3. Многа пажывёл.
якая
атрымала
спадчыну
або
мае
права
на
яе
танцаваць. Будуць танцы, наскачамся ўволю.
HACÓC2, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Toe, што i
НАСКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Пра старажытныя атрыманне. Законны н. 2. перан. Пераемнік,
помпа.
2. Прылада, пры дапамозе якой напрадаўжальнік
якой-н.
справы.
Наследнікі
пенадпісы, малюнкі: зроблены на скалах.
радавых традыцый. || ж. наследніца, -ы, мн. пампоўваюць паветра ў шыны веласіпеда, аўНАСКАНДАЛІЦЬ гл. скацдаліць.
тамабіля i пад. || прым. насосны, -ая, -ае (да 1
-ы, -ніц (да 1 знач.).
НАСКАРДЗІЦЦА гл. скардзіцца.
НАСЛЕДНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца на- знач.)- Насосная станцыя.
HACKÓK, -у, м. 1. Імклівы напад, скачок з
НАСОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. насунуцца, -ць.
мэтай нападу. Н. звера. Рабаўнікі рабілі на- следнікам прастола. Н. прынц.
НАСОЎКА, -і, ДМ -соўцы, мн. -і, -совак,
НАСЛІНІЦЬ гл. слініць.
скокі на вёску. 3 наскоку рабіць што-н. (пеНАОІУЖЬІЦЦА* -лужуся, -лужьшіся, -лу- ж. (разм.)- Невялікая хустачка, прызначаная
ран.: не падумаўшы як след, добра не разабраўшыся). 2. перан. Грубыя, беспадстаўныя жыцца; зак. (разм.)- Многа, доўга паслужыць. для выцірання носа або твару. || прым. насовачны, -ая, -ае.
нападкі, абвінавачанні супраць каго-н. Н. за сваё' жыццё.
НАСОХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
НАСЛЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
Адміністрацыйны н.
HACKÓKAM, прысл. 3 разгону, хутка, a зак. 1. Пачуць, паслухаць многа чаго-н. Н. насох, -хла; зак. 1. Засыхаючы, прыстаць,
таксама наездам, мімаходам. Бываць на ўчас- казак. Н. розных прамоўцаў. 2. Атрымаць зада- прыліпнуць да чаго-н. Насохла гразь на колах.
вальненне, слухаючы. Слухаю — не наслуха- 2. Засохнуць у вялікай колькасці (разм.)- Натку н.
сохла дрэў у лесе. 3. Стаць надта сухім. Трава
НАСКОЧЫЦЬ, -кочу, -кочыш, -кочыць; юся (слухаю з асалодай).
насохла за дзень.
НАСЛЯДЗІЦЬ гл. слядзіць.
зак. 1. на каго-што. 3 ходу, з разгону
НАСПЁХ, прысл. Спяшаючыся, паспешна.
наткнуцца на каго-, што-н. Н. на плот. 2. на
НАСМАКГАЦЦА, -макчуся, -мокчашся,
каго (што). Раптоўна накінуцца, напасці на -мбкчацца; -макчыся; зак. 1. Смокчучы, Даніла н. паснедаў.
каго-н. Мядзведзь наскочыў на чалавека. 3. напіцца чаго-н., уволю пасмактаць. Камар наНАСПЁЦЬ1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак. 1.
Нечакана з'явіцца (прыехадь, прыйсці i пад.). смактаўся крьші. 2. перан. Уволю накурыцца Стадь спелым, напоўніцца чьЫ-н. знутры.
Наскочылі партызаны з лесу. Наскочыў мароз(разм.). Насмактаўся аж вочы пачырванелі. 3. Калоссе наспела. Нарыў наспеў. 2. ^іеран. Стаць
(перан.). 4. Пра час, пару года: хутка надысці, перан. Напіцца п'яным (іруб.)- II незак. ш- патрэбным, надзённым, непазбежньш. Наспенастаць (разм.)- A mym i жніво наскочыла.
смоктвшцт, -аюся, -аешся, -аецца.
ла ідзя аховы прыроды. || незак. наспяваць, -ае.
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НАСПЁЦЬ , -пею, -пееш, -пее; зак., кагошто (абл.). Дагнаць таго, хто ўцякае. Н. уцеканоў. Куля наспела ворага.
НАСППТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца; -туйся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Прасякнуцца спіртам. 2. перан. Напііша п'яным
(разм.).
НАСПЯВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.)- Уволю, многа паспяваць.
НАСПЯВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. чаго.
Праспяваць, спець многа чаго-н. Н. частушак. 2. перан., што i чаго. Нагаварыць многа
чаго-н. (разм.). Ён такога мне наспяваў, што
вушы вянуць.
НАСПЯВАЦЬ2 гл. наспець2.
НАССАЦЦА, -ссуся, -ссешся, -ссецца;
-ссёмся, -ссяцеся, -ссуцца; -ссіся; зак.
(разм.). Уволю, многа пассадь. Дзіця нассалася малака. || незак. насысацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
НАССАЦЬ, -ссу, -ссеш, -ссе; -ссём, -ссяце, -ссуць; -cci; зак., чаго. Пры дапамозе
ссання атрымаць, здабыць (пра вадкасць). Н.
малака.
НАСТАВІЦЬ1, -таўлю, -тавіш, -тавіць;
-таўлены; зак. 1. наго. Паставіць у нейкай
колькасці. Н. стагоў сена. 2. што. Накіраваць
на каго-, што-н., у бок каго-, чаго-н.; нацэліць. Н. пісталет на каго-н. 3. што. Выставіць наперад, выцягнуць. Н. рукі. 4. што.
Накіраваць на каго-, што-н. (позірк, вочы i
пад.). Н. воны. 5. што. Падняць, зрабіць стаячым (каўнер). Н. каунер. 6. чаго. Пабоямі нарабіць (сінякоў, гузакоў; разм). 7. што.
Падрыхтаваць самавар, згатаваць чай. Н. самавар. || незак. настаўляць, -яю, -яеш, -яе.
НАСТАВІЦЬ2, -таўлю, -тавіш, -тавіць;
-таўлены; зак., каго (што) на што. Навучыць
каго-н. чаму-н. добраму, даць настаўленне. Н.
на правільны шлях. Н. на розум (даць разумную параду; разм.).
НАСГАЛЫІЯ, -і, ж. (кніжн.). Туга па радзіме. || прым. шсгальпчны, -ая, -ае.
НАСТАЎЛЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Павучанне, настойлівая парада. Бацькоўскае н.
2. Інструкцыя па якому-н. прадмету. Воінскае
н.
НАСТАЎЛЙЦЬ1, -яю, -яеш, -яе; зак. Навучаць; даваць настаўленні (у 1 знач.). Н. вучня.
НАСТАЎЛЙЦЬ2, -яю, -яеш, -яе; зак. Паставіць што-н. многае. Н. талерак на стол.
НАСТАЎНШ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто
выкладае ў школе, a таксама наогул асоба,
якая вучыць чаму-н. Н. мовы i літаратуры. 2.
Той, хто наогул з'яўляецца натхніцелем, хто
кіруе, вучыць чаму-н. Духоўныя настаўнікі. 3.
Той, хто дапамагае каму-н. асвоіць спецыяльнасць на прадпрыемстве, прывівае працоўныя
навыкі. || ж. настаўніца, -ы, мн. -ы, -ніц. ||
прым. насгаўніцкі, -ая, -ае (да 1 знач.)- Н. тон
(перан.: павучальны).
НАСТАЎШЦКАЯ, -ай, мн. -ія, -ix, ж. Пакой у школе, дзе збіраюцца i адпачываюць
настаўнікі ў час перапынкаў паміж урокамі.
НАСТАЎШЦТВА, -а, н. 1. Праца, занятак
настаўніка; прафесія настаўніка. Першыя гады
настаўніцтва. 2. зб. Школьныя настаўнікі. 3.
Форма выхавання i прафесійнай падрыхтоўкі
маладых рабочых вопытнымі спецыялістамі.
Н. на заводах.
НАСТАЎНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Псацаваць настаўнікам (у 1 знач.)- II наз. вастжўшчаіше, -я, н.
НАСТАЦЬ, -тану, -танеш, -тане; зак. 1. (7
/ 2 ас. не ўжыв.). Пра час, стан: пачацца,
надысці. Настаў нас касьбы. 2. Прыстаць да
каго-н. з паірабаваннямі, просьбамі i пад.
(разм.). Так настпаў, шпю я адмовіць не мог.

НАСТАЙННЕ, -я, н. Настойлівая просьба,
патрабаванне. З'явіцца na настаянню настаўнікаў.
НАСГАЙЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1.
Кіраўнік
праваслаўнага
або
каталіцкага
мужчынскага манастыра; ігумен. 2. Старшы
святар у праваслаўнай царкве. || прым. настаяцельскі, -ая, -ае.
НАСГАЙЦЕЛЫПЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж.
Кіраўніца жаночага праваслаўнага або каталіцкага манастыра.
НАСГАЙЦЦА1, -таюся, -таішся, -ташца;
-таімся, -таіцеся, -таяцца; -тойся; зак.
(разм.). Доўга, многа пастаяць. Настаяўся ў
чарзе.
НАСГАЙЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ашца;
зак. Утварыць настойку. Рабінаўка так настаялася, што стала, як спірт. || незак. настойвацця, -аецца.
НАСТАЙЦЬ1, -таю, -таші, -таіць; -таім,
-таіце, -таяць; -тбй; зак., на чым i без дап. Дамагчыся выканання чаго-н. Н. на сваім (дамагчыся выканання сваіх патрабаванняў). ||
незак. настойваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСТАЙЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -стаіць;
зак., чаго (разм.). Пра хатнюю жывёлу: псратварыць подсціл у гной. || незак. шстойваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАСТОЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. 1. Вадкасць,
якая змяшчае выцяжку з расліннага або жывёльнага рэчыва. Н. ліпавага цвету. 2. перан.
Густы пах якога-н. рэчыва (раслін, ягад i
пад.). Верасовы н. || прым. вастойны, -ая, -ае.
НАСГОЙКА, -і, ДМ -тойцы, мн. -і, -тоек,
ж. 1. Спіртны напітак, настоены на ягадах
або травах. Вішнёвая н. 2. Toe, што i насгой (у
1 знач.). Валяр'янавая н. || прым. настоечны,
-ая, -ае.
НАСТОЙЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Рашучы ў дасягненні чаго-н. Н. вучань. 2. Які выражае рашучасць або ажыццяўляецца з рашучасцю,
упартасцю. Н. стук. Настойлівыя пошукі. Настойліва (прысл.) стаяць на сваім. || наз. настойлівасць, -і, ж.
НАСТОЛЬЮ, прысл. У такой меры, ступені. He думаў, што ён н. хітры.
НАСГОЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. Выраб з
шчыльнай тканіны, якім засцілаць стол;
абрус. Льняны н. || прым. настольшчны, -ая,
-ае.
НАСТОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны
для стала, прыстасаваны для таго, каб быць
на стале. Настолышя лямпа. Ыастольныя
гульні. 2. перан. Які заўседы патрэбны (пра
кнігі). Тлумачальны слоўнік — настпольная
кніга.
HACTÓP4, прысл. (разм.). Старчма. Цэглу
клалі н.
НАСГОЯЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -тоіцца;
зак. Утварыць настой, настойку. Чай не паспеў н. Вішні настояліся. || незак. шстойвацц*»
-аецца.
НАСТОЯЦЬ 1 , -тою, -тоіш, -тоіць; -той;
-тоены; зак., на чым i без dan. Зрабіць настойку або настой з чаго-н. Н. вішні. Н. чай. || незак. шстойваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСТОЯЦЬ 2 , 1 i 2 ас. не ўжыв., -тосны;
зак., што i чаго (разм.)- Тос, што i настаяць2.
Н. гною. || незак. нжстойваць, -ае.
НАСГРАЛЙЦЬ, -яю, -ясш, -яс; -яны; зак.,
каго-чаго. Застрэліць, забіць у якой-н. колькасці. Н. дзЫыны. || незак. настрэльваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАСГРАЧЬІЦЬ, -рачу, -рочыш, -рочыць;
-рочаны; зак. 1. гл. страчыць. 2. што. Строчачы, вышыць, прышыць што-н. Н. манжэты. 3. чаго. Строчачы, зрабіць нейкую
колькасць чаго-н. Н. складак. 4. перан., што.
Хутка напісаць што-н. (разм.)- Н. пісьмо. || не-
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зак. настрочваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 i 3
знач.).
НАСТРОІЦЬ, -рою, -роіш, -роіць; -роены;
зак. 1. што. Наіхягваючы струны, надаць
музычнаму інструменту лэўнае гучанне. Н.
прыёмнік на кароткія хвалі. 2. што. Прыстасаваць для прыёму якіх-н. радыёхваль. Н.
прыёмнік на кароткія хвалі. 3. што. Наладзіць, прывесці ў патрэбны тэхнічны стан
(спец.). Н. станок. 4. перан., каго (што).
Выклікаць які-н. настрой або якія-н. пачуцці
ў каго-н. Н. на вясёлы лад. Н. сына супраць
бацькі. || незак. настройваць, -аю, -аеш, -ае. ||
звар. настроіцца, -роюся ; -роішся, -роіцца (да
2 i 4 знач.); незак. настройвадца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. настройка, -і, ДМ -стройцы,
ж. (да 1 i 2 знач.).
НАСТРОЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. 1. Унутраны,
душэўны стан. Перадсвяточны н. Узняты н. 2.
Накіраванасць думак, пачуццяў i пад. у
каго-н. Нездаровыя настроі. 3. Схільнасць,
жаданне рабіць што-н. He было настрою чытаць.
НАСТРОЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
Спецыяліст па настройцы музычных інструментаў. Н. раяляў. || ж. настройшчыца, -ы, мн.
-ы, -шчьш. || прым. шстройшчыцкі, -ая, -ае.
НАСТРУГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -руганы;
зак.у
чаго. 1. Стругаючы, нарыхтаваць
якую-н. колькасць. Н. дошак. 2. Начысціць
(пра бульбу i пад.; абл.). 3. i без дап. Стругаючы, насмецідь (разм.). || незак. настругваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАСТРЬІГ, -у, М -рызе, м. (спец.). Колькасць настрыжанай воўны.
НАСТРЬІГЧЫ^ -рыг^, -рыжэш, -рыжэ;
-рыжом, -сыжаце, -рьпуць; -рыг, -гла, гло;
-рыжы; -рыжаны; зак., чаго. Нарэзаць якуюн. колькасць чаго-н. (нажніцамі, спецыяльнай машынкай i пад.). Н. воўны. || незак. настрыгаць, -аю, -аеш, -ае.
НАСТЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. што.
Выявіць што-н. пастукваннем. Н. пустату ў
сцяне. 2. Надаваць кухталёў, набіць (разм.). ||
незак. нжстукваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
НАСТУПАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
наступіць1. 2. Ведучы актыўньы ваенныя дзсянні, рухацца наперад, на праціўніка. Н. на
ўсіх франтах. 3. Падступаць да каго-н. з
просьбамі, пагрозамі i пад. 4. перан. Набліжацца да чаго-н., распаўсюджваіша, насоўвацца на што-н. Хвалі наступаюць на бераг. ||
наз. ваступлеіше. -я, н. (да 4 знач.).
НАСТУПАЦЬ2 гя. наступіць2.
НАСТУІЙЦЬ 1 , -туплю, -тупіш, -тупіць;
зак. Ступіць, стаць на каго-, што-н. Н. на
нагу каму-н. (таксама перан.: ушчаміць чые-н.
інтарэсы). || незак. шступаць, -аю, -аеш, -ае.
НАСГУПІЦЬ 2 , 1 i 2 ас. не ўжыв., -тупіць;
зак. Пра час, стан: надысці, настаць. Наступілі халады. Наступіла цішыня. || незак. насіупаць. -ае. || наз. наступленне, -я, н.
НАСТУПЛЁННЕ 1 , -я, н. 1. гл. наступаць1.
2. Баявыя дзеянні войск супраць праціўніка з
мэтай разірому яго. Рашучае н.
НАСТУПЛЕННЕ 2 гл. наступіць2.
НАСТЎПНЫ, -ая, -ае. 1. Які наступае, настае непасрэдна пасля каго-, чаго-н.; бліжэйшы па чарзе. Н. дзень. Наступнае спатканне.
2. Які наступіў пазней за чым-н.; ніжэй названы, ніжэй прыведзены. Прапанаваць н.
план. 3. ваступнае, -ага, н. Toe, аб чым гаворыцца далей; вось што. A затым адбылося
н.
НАСТЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Аднагадовая дэкаратыўная іравяністая ра-
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НАСЯКОМАЕ, -ага, мн. -ыя, -ых, н. Ма-ражыся / НАСЦЯРОЖЫЦЦА, -рожуся,
-рожышся, -рожыцца; -рожся; зак. Стаць ленькая беспазваночная членістаногая жывёнасцярожаным, напружана ўважлівым. || не- ліна (муха, пчала, мурашка i пад.).
зак. насцярожваццж, -аюся, -аешся, -аецца.
НАСЯКОМА^ЦНЫ, -ая, -ае. Які корміцца
НАСЦЕРАЖЬІЦЬ, -ражу, -ражыш, -ра- насякомымі. Насякомаедныя расліны. Атрад
сліна з буйнымі пахучымі кветкамі чырвона- жыць; -ражым, -ражыце, -рагуць; -ражы; насякомаедных (наз.).
жоўтага колеру. || прым. настуркавы, -ая, -ае.
-ражоны t i НАСЦЯРОЖЫЦЬ, -рожу, -póНАСЯЛІЦЬ, -сялю, -селіш, -селіць; -сеНАСТЎРЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Toe, жыш, -рожыць; -рож; -рожаны; зак., каго- лены; зак., што i кім-чым. 1. Засяліць
што i настурка. || прым. шстурцыевы, -ая, -ае. што. Выклікаць насцярожанасць, напружа- людзьмі яхую-н. мясцовасць, памяшканне i
НАСТЬІЛЫ, -ая, -ае. Які стаў халодным, ную ўвагу, трывогу. || незак. ішсцарожваць, пад. Н. бязлюдны край. 2. перан. Заняць, заахаладзіўся. Настылае паветра.
-аю, -аеш, -ае.
сяліць якую-н. мясцовасць (пра жывёл). Лясы
НАСТЬІРНЫ, -ая, -ае (разм.). Упарты ў
НАСЦЁБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / НА- населены зверам. \\ незак. шсяляць, -яю, -яеш,
дасягненні чаго-н., вельмі настойлівы. Н. хло- СЦЯБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. (разм.). -яе; наз. насяленне, -я, н. (да 1 знач.).
пец. || наз. настыршсць, -і, ж.
НАСЯЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1. гл.
Набіць, нахвастаць каго-н. Н. дубцом. Н. пуНАСТЬкЦЬ, -тыну, -тынеш, -тыне; -тынь; гай. || незак. насцёбваць, -аю, -аеш, -ае.
насяліць. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Складаць назак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв). Стаць халодным.
НАСЦІЛ, -у, м. 1. гл. слаць2. 2. Паверхня з сельнііггва чаго-н. Птушкі насяляюць лес.
Хата настыла. Печ настыла. 2. Змерзнуць.
НАСЯЧЬІ / НАСЕКЧЫ, -сяку, -сячэш,
Ногі настші. || незак. настываць, -аю, -аеш, дошак або іншага матэрыялу, пасланага на -сячэ; -сячом, -сечаце, -сякуць; насек, -кла;
што-н. Драўляны н. \\ прым. шацлячны, -ая,
-ае.
насячы; -сечаны; зак. 1. што. Пакрыць паНАСУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., -ае.
НАСЦІЛАННЕ, НАСЦІЛАЦЬ гл. наслаць2. верхню чаго-н. насечкамі, надрэзамі (спец.).
чаго. Падрыхтаваць суканнем. Н. цэвак. \\ неНАСЦІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Плаўны, які Н. напільнік. 2. чаго. Ссячы нейкую колькасць
зак. насукваць, -аю, -аеш, -ае.
чаго-н. Н. яловых лапак. 3. чаго. Дробна
НАСУНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; амаль па прамой лініі (спец.). Н. скачок. 2. скрышыць. Н. буракоў. 4. каго-што. Нахва-нься; зак. 1. Рухаючыся, наблізіцца да каго-, Які ідзе паралельна паверхні зямлі на пэўнай стаць, насцябаць (разм.) Н. кцапівою ногі. |
;
чаго-н. Хмара насунулася. Ноч насукулася (пе- вьшіыні (спец.). Н. агонь. Насцільная траек- незак. насякаць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. наран.). 2. Ссунуўшыся, закрьшь сабой што-н. торыя палёту куль. || наз. насцдльнасць, -і, ж. сякжнне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.) / насечка, -і,
Хустка насунулася на лоб. || незак. вжсоўвацца,
НАСЦЯБАЦЬ гл. насцёбаць.
ДА/-чцы, ж. (да 1 знач.).
-аюся, -аешся, -аецца.
НАСЦЯРОЖАНЫ, -ая, -ае. НапружанаНАТАЛІЦЬ, -талю, -толіш, -толіць; -тоНАСЎНУЦЬ, -суну, -сунеш, -суне; -сунь; ўважлівы ў чаканні чаго-н. Н. погляд. || наз. лены; зак., што. Задаволіць, заспакоіць (па-сунуты; зак. 1. чаго. Нассоўваць у адно ме- насцярожжшсць, -і, ж.
трэбы, жаданні i пад.)- Н. смагу. || незак. нісца нейкую колькасць чаго-н. Н. кучу лісця. 2.
НАСЦЯРОЖЫЦЦА, ЦЬ гл. насцеражыц- таляць, -яю, -яеш, -яе.
што. Закрыць, засланіць чым-н. каго-, ца, -ць.
НАТАМІЦЦА, -тамлюся, -томішся, -тошто-н. Н. шапку на вочы. 3. безас. Зрабіцца
НАСЫЛАЦЬ гл. наслаць'.
міцца; зак. Стаміцца, змарыцца; змучыцца.
хмарным (разм.). Было ясна, a потым насуНАСЫП, -у, мн. -ы, -аў, м. Узвышэнне, Н. на жніве. \\ незак. ватамляцца, -яюся,
нула. || незак. шсоўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСЎПІЦЦА, -плюся, -пішся, -піцца; зак. зробленае шляхам насыпкі зямлі, гравію i -яешся, -яецца.
НАТАМІЦЬ, -тамлю, -томіш, -томіць;
1. Toe, што i нахмурыцца (у 1 знач.)- 2. ( 7 / 2 пад. Дарожны н.
НАСЫПАМ, прысл. У рассыпачным стане, -томлены; зак., каго-што. Утаміць, змарыць;
ас. не ўжыв), перан. Зрабіцца пахмурным,
змучыць. Н. ногі. || незак. натамляць, -яю,
змрочным. Неба насупілася. || незак. насуплі- без тары. Вугаль перавозяць н.
НАСЬШАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -плецца; -яеш, -яе.
вжцца,-аюся, -аешся, -аецца.
НАТАПШЬ, -таплю, -топіш, -топіць;
НАСЎШЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены; зак. 1. Сыплючыся, трапіць куды-н. Пясок
зак., што. Toe, што i нахмурыць. Н. бровы. || насыпаўся ў боты. 2. Асыпаючыся, пакрьшь -топлены; зак., чаго. Растапіць або вытапіць у
паверхню чаго-н. Насыгшлася лісця за ноч. || якой-н. колькасці. Н. масла. || незак. натопнезак. насушгіваць, -аю, -аеш, -ае.
ліваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСЎПРАЦЬ / НАСУПРОЦЬ, прысл. i незак. насыпацца, -аецца.
НАТАПТАЦЬ, -тапчу, -топчаш, -топча;
прыназ. 1. прысл. i прыназ. з Р. Прама перад
НАСЬІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; насып;
кім-, чым-н., на процілеглым баку. Ён жыве -паны; зак. 1. што i наго. Сыплючы, пакрыць -тапчы; -таптаны; зак. 1. Набрудзіць мокрымі
н. Сядзець н. акна. 2. прысл. Налеракор, ня- паверхню чаго-н.; нацерушыць, рассыпаць. нагамі; наслядзіць. Н. на падлозе. 2. што i
згодна з кім-, чым-н. (разм.). Гаварыць н. Н. пяску на дарожку. 2. што i чаго. Напоўніць чаго. Уціскаючы, шчыльна злажыць, улажыць
Рабіць усё' н. 3. прыназ. з Р i Д. Наперакор што-н. чым-н. сыпкім. Н. мех аўса. 3. што. што-н. Н. мяшок травы. || незак. натоптваць,
каму-, чаму-н., нязгодна з кім-, чым-н. Н. Зрабіць, пабудаваць насып з якога-н. сыпкага -аю, -аеш, -ае.
НАТАПЬІРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
жаданням. Н. волі бацькі. 4. прыназ. з Р. Указ- матэрыялу. Н. курган. || незак. насыпжць, -аю,
-рыцца; зак. 1. Пра поўсць, шчацінне, пер'е i
вае на тэрмін, адрэзак часу, перад якім -аеш, -ае. || наз. насыпка, -і, ДМ -пцы, ж.
што-н. існуе, адбываецца ці павінна адбыцца.
НАСЫПКА, -і, ДМ -гшы, мн. -і, -пак, ж. пад.: падняцца тарчма. Поўсць натапырылася.
Паехаць у горад н. ночы.
Зашыты з усіх бакоў чахол, які напаўняецца 2. Уздуцца, прыўзняцца (разм.). Сукенка наНАСУРМІЦЦА, -ЦЬ гл. сурміць.
пер'ем або пухам i служыць падушкай або тапырылася. || незак. натапырвжцца, -аецца.
НАТАПЬІРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
НАСЎСТРАЧ, прысл. i прыназ. 1. прысл. У пярынай. Пашыць новую насыпку. \\ прым.
зак., што. Паднядь тарчма, наставіць
кірунку, процілеглым каму-, чаму-н., што ру- насыпачны, -ая, -ае.
(поўсць, шчаціну, пер'е i пад.). Конь натапыхаецца, набліжаецца. Ісці н. (таксама перан.:
НАСЫПНЬІ, -ая, -óe. 1. Які насыпаецца
дапамагаць каму-н., спачувальна адносіцца да куды-н. Н. грунт. 2. Утвораны шляхам насы- рыў вушы. || незак. натапырваць, -аю, -аеш,
-ае.
каго-, чаго-н.). 2. прыназ. з Д. Ужыв. для ўка- пання. Насыпная гара.
НАТАРАХЦЁЦЬ, -хчу, -хціш, -хціць;
зання на прадмет ці асобу, да якіх спераду ці
НАСЬІЦІЦЦА, -сычуся, -сыцішся, -сыціц- -хшм, -хціце, -хцяць; -хці; зак. (разм.). 1. Нанаперарэз ім хто-, што-н. рухаецца. Кінуцца ца; зак. 1. Наесціся ўволю. 2. ( 7 / 2 ас. не
рабіць шуму, тарахцення. 2. перан., чаго i без
н. танкам. Выйсці н. гасцям.
ўжыв.), перан. Расчыніць у сабе вялікую
НАСУХА, прысл. Да поўнай сухасці. Вы- колькасць якога-н. рэчыва, увабраць у сябе дап. Хутка i многа нагаварыць чаго-н., набалбатаць.
церці рукі н.
што-н. Зямля насыцілася вільгаццю. || незак.
НАТАРГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй;
НАСУШЬІЦЬ, -сушу, -сушыш, -сушыць; насычацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. на-гаваны; зак., чаго. Toe, што i нагандляваць.
-сушаны; зак., чаго. Нарьоставаць сушкай. Н. сычэнне, -я, н.
НАТАРЫУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Службовая
грыбоу. || незак. насушваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСЬІЦІЦЬ, -сычу, -сыціш, -сыціць; -сыНАСЦЕЖ, прысл. На ўсю шыр, поўнасцю чаны; зак. 1. каго-што. Накарміць уволю. 2. асоба, якая ажыццяўляе натарыяльныя дзе(адчыніць, расчыніць i пад). Адчыніць дзверы перан., што. Налоўніць, прасякнуць што-н. янні, акты. Дзяржаўны н.
НАТАРЫЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае аднон.
якім-н. рэчывам у вялікай колькасці. ПавеНАСЦЕНГАЗЁТА, -ы, ДМ -зеце, мн. -ы, тра насычана вільгаццю. 3. перан., што. На- сіны да афармлення розных дакументаў,
-зет, ж. Скарачэнне: насценная газета — на- поўніць у вялікай колькасці. Паветра насы- юрыдычных актаў. Натарыяльная кантора.
НАТАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. Капісаная ад рукі або надрукаваная на машынчана парай. Н. раствор солямі. 4. перан., што.
цы i вывешаная на сцяне газета, орган Напоўніць, забяспечыць у вялікай колькасці. роткі запіс або інфармацыя ў друку пра
якой-н. мясцовай арганізацыі або ўстановы. || Н. рынак таварамі. \\незак. шісычаць» -аю, што-н. Нататкі журналіста. || прым. нататачны, -ая, -ае.
прым. насценгазетны, -ая, -ае.
-аеш, -ае. || наз. шсычэнне, -я, н.
НАТАЎЧЬІ, -таўку, -таўчэш, -таўчэ; -таўНАСЦЁННЫ, -ая, -ае. Які вісіць, знаНАСЯВАЦЬ гл. насеяць.
чом, -таўчаце, -таўкуць; -тоўк, -таўкла, -таўходзіцца на сцяне. Н. каляндар. Н. гадзіннік.
НАСЯДАЦЬ гл. насесці.
кло; -таўчы; -тоўчаны; зак. 1. чаго. Стаўчы
НАСЦЕРАЖЦЦЦА, -ражуся, -ражышся,
якую-н. колькасць. Н. бульбы. 2. чаго. Збіць
НАСЯДЗЁЦЬ гл. наседзіць.
-ражыцца; -ражымся, -ражыцеся, -рагуцца;
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таўкачом шалупайкі з зерня ў працэсе вырабу Натруджаныя рукі. \\ незак. натруджваць, -аю,
круп. Н. проса. 3. наго. Разбіць шмат чаго -аеш, -ае.
(разм.). Н. бутэлек. 4. каго-што, у што, каму.
НАТРУСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -русіцца;
Набіць, надаваць кухталёў (разм.). £н не спа- зак. (разм.). Насыпацца, высыпацца пры традзяваўся, што там натаўкуць морду.
сенні, вьгтрасанні. Натрусілася мукі на стол.
НАТУРАЛІСГ, -а, М-сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
НАТАЦЫЯ1, -і, мн. -і, -цый, ж. НастаўНАТРУСІЦЬ, -рушу, -русіш, -русіць; -руленне, суровая заўвага. Прачытаць натацыю шаны; зак., чаго (разм.). Трасучы, вытраса- Той, хто вывучае, даследуе прыроду. Гурток
каму-н.
ючы, насыпаць, высьшаць што-н. Н. саломы. юных натуралістаў. 2. Паслядоўнік натуралізму.
НАТАЦЫЯ2, -і, мн. -і, -цый, ж. (спец.). || незак. натрушваць, -аю, -аеш, -ае.
НАТУРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Уласцівы прыСістэма ўмоўных пісьмовых абазначэнняў
НАТРЫЙ, -ю, м. Хімічны элемент, мяккі
чаго-н. Шахматная н. || прым. ватацыйны, -ая, серабрыста-белы лёгкі метал. || прым. натры- родзе, створаны прыродай; не штучны. Натуральныя ўмовы. 2. Абумоўлены законамі гтры-ае.
евы, -ая, -ае. Натрыевая салетра.
роды. Партрэт у натуральную велічыню. 3.
НАТАЧЬІЦЬ1 гл. тачыць1.
НАТРЭНІРАВАЦЦА,
ЦЬ
гл.
трэніраваць.
Які існуе ад прыроды, прыроджаны. Н.
НАТАЧЬІЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -точыць;
НАТР^СЦІ, -pacy, -расеш, -расе^ -расём, імунітэт. 4. Сапраўдны, прыродны; проціл.
-точаны; зак., чаго. Пра грызуноў, насяко- -расяце, -расуць; -рос, -рэсла / -расла, -рэсла
мых: нагрызці нейкую колькасць чаго-н. i -расло; -расі; -рэсены; зак. 1. чаго. Трасучы штучны. Н. шоўк. 5. Які адпавядае рэсалраўдны. Натуральная велічыня
Мышы натачші дзірак. || незак. наточваць, што-н., здабыць у нейкай колькасці. Н. груш. чаіснасці;
прадмета. б. Нармальны, звычайны. Н. вы-ае.
2. чаго. Растрэсці частку чаго-н., неакуратна гляд. 7. Які атрымліваецца, аплачваёцца натуНАТВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворьшь; перавозячы або пераносячы. Н. сена на да- рай (у 4 знач.). Натуральная аплата. O Нату-вораны; зак., што i чаго (неадабр.). Нарабіць рогу. 3. чаго. Пра кармы для жывёлы: тра- ральная гаспадарка (спец.) — гаспадарка, у
чаго-н. непажаданага, дрэннага.
сучы, змяшаць. 4. безас, -каго. Стаміць, наму- якой прадукты прады вырабляюцца для задаНАТКАЦЬ, -тку, -тчэш, -тчэ; -тчом, -тча- чыць трасянінай (разм). N. дзяцей за дарогу. вальнення патрэб толькі саміх вытворцаў.
це, -ткуць; -тчы; -тканы; зак., чаго. Вырабіць
-ра- Наіуральны рад (спец.) — бесканечная паt НАТР^СЦІСЯ, -расуся, -расешся,
тканнем у якой-н. колькасці. Наткала дзесяць сецца; -расёмся^ -расяцеся, -расуцца| -росся, слядоўнасць 1, 2, 3, 4, 5,... , што складаецца з
сувояў палатна.
-рэслася / -раслася, -рэслася / -раслося; -ра- цэлых дадатных лікаў, размешчаных па параНАТКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; сіся; зак. (разм.)- 1. Патрэсціся доўга, многа. дку ix узрастання. || наз. наіуральнасць, -і, ж.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. на Н. на калдобінах. 2. Падрыжаць доўга, многа. (да 4 i 6 знач.)што. Наскочыць на што-н. вострае. Н. на сук. Н. на марозе.
НАТУРФІЛАСОФІЯ, -і, ж. Агульная назва
2. на каго-што. Рухаючыся, сутыкнуцца з
НАТЎГА, -і, ДМ -тузе, ж. (разм.). Праз- існаваўшых да 19 ст. філасофскіх вучэнняў аб
кім-, чым-н. Н. на засаду. 3. перан., на што. мфнае напружанне сіл. Чырванець ad натугі. прыродзе, якія грунтаваліся не на доследных
Нечакана выявіць, знайсці што-н. Н. на след.
НАТЎЖЛІВЫ, -ая, -ае. Які адбываецца даных навук, a на абстрактньк філасофскіх
Н. на цікавую кніжку. || незак. натыкацця, або робіцца з натугай. || наз. натужлівасць, -і, прынцыпах. || прым. натурфіласофскі, -ая, -ае.
-аюся, -аешся, -аецца.
ж.
НАТЎРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
НАТКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
НАТЎЖНЫ, -ая, -ае. Тос, што i натужлі- які ітазіруе перад мастаком, скулытгарам. || ж.
-нуць; -н'і; -нуты; зак. каго-што. Праткнуў- вы. Н. гул. || наз. натужнасць, -і, ж.
натуршчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
шы, насадзіць на вастрыё, стрыжань. Н. маНАТУЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца;
НАТЎРЫСТЫ, -ая, -ае. Наравісты, упартыля на шпільку. || незак. натыкаць, -аю, -аеш, зак. Напружыць усе сілы. Конь натужыўся. || ты. Н.конь.
-ае.
незак. натужвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАТЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; неНАТЛУМІЦЬ, -лумлю, -луміш, -луміць;
НАТЎЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; зак. Наравіцца, упірацца, упарціцца.
зак., што. Пазбавіць здольнасці ясна мыс- зак., што. Toe, што i напружыць (у 1 знач.)НАТХНЁННЕ, -я, н. 1. Стан творчага
ліць, лагічна разважаць; задурыць. Н. галаву Н. мускулы. || незак. натужваць, -аю, -аеш, -ае. ўздыму. Плённа пішацца ў хвіліны натхнення.
за дзень.
НАТЎЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. 2. Душэўны ўздым, захапленне. Гаварыць з
НАТОПТВАЦЬ гл. натаптаць.
(разм.). Стаміцца ад цяжкай тузаніны, звяза- натхненнем.
НАТОРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., най з рэзкімі рухамі. Натузаецца за дзень,
НАТХНІЦЦА, -нюся, -нішся, -н'іцца; -н'імшто i чаго (разм.)- Уваткнуць, натыкаць у што рук i ног не чуе.
ся, -ніцеся, -няцца; зак. Адчуць натхненне;
што-н. многа чаго-н. Н. іголак у падушачку.
НАТЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., прыйсці ў стан душэўнага ўздыму. || незак.
НАТОЎП, -у, мн. -ы, -аў, м. Вялікае каго-што. 1. Тузаючы, пакараць. Н. за ва- натхляцца, -яюся, -яешся, -яецца.
зборышча людзей.
ласы. 2. Натрудзіць цяжкай працай (разм.). Н.
НАТХНІЦЬ, -ню, -ніш, -н'іць; -нім, -ніце,
НАТОЧВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; незак., што. рукі за дзень.
-няць; -нёны; зак., каго-што. 1. Выклікаць
1
Toe, што i тачыць (у 1 знач.).
НАТЎПАЦЦА, -аюся, -асшся, -аецца; зак. натхненне, творчы ўздым. Н. на напісанне
НАТОЧВАЦЬ2 гл. натачыць2.
(разм.). Стаміцца ад працяглай хадзьбы. На- верша. 2. Выклікадь душэўны ўздым, заахНАТР, -у, м. Вокіс натрыю. Едкі н. тупалася за дзень.
воціць да якіх-н. дзеянняў. Н. на подзвіг. || не(каўстычная сода). || прым. натсавы, -ая^-ае.
НАТЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.). зак. натхяяць, -яю, -яеш, -яе.
НАТРАВІЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць; Нарабіць слядоў мокрымі нагамі; наслядзіць.
НАТЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае, зак., чаго. 1.
-раўлены; што i чаго (спец.). Зрабіць малю- Н. каля печы.
Уваткнуць што-н. у якой-н. колькасці. Н. ігонак на паверхні чаго-н. пры дапамозе едкага
НАТЎРА, -ы, ж. 1. Toe, што i прырода (у лак у падушачку. 2. Расставіць, размясціць
рэчыва; вьггравіць. || незак. шітраўліваць, -аю,
1 знач.). 2. Характар чалавека, тэмперамент. дзе-н. (разм.). Н. сцяжкоў на карце. 3. i што.
-аеш, -ае.
Гэта быў чалавек вясёлай натуры. 3. Toe, што Накалоць {разм.}. Н. слівы перад варкай. || неНАТРАЕ, прысл. На тры часткі. Разрэзаць н. існуе ў рэчаіснасці, натуральныя абставіны ў зак. натыкаць, -аю, -аеш, -ае.
НАТЫКАЦЬ1 гл. наткнуць.
НАТРАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; адрозненне ад адлюстраванага мастаком,
-люй; -ляваны; зак., чаго. Тралюючы, вы- пісьменнікам. Маляваць з натуры i натуру. 4. НАТЫКАЦЬ2 гл. натыкаць.
везці, даставіць у нейкай колькасці. Н. бярве- Toe, што i натуршчык (спец.). 5. Тавары,
НАЎГАД, прысл. He будучы цвёрда ўпэўнепрадукты як плацежны сродак замест грошай. ным аб правільнасці сваіх дзеянняў; як выйння. || незак. натралёўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАТРАШЦЦА, -плюся, -ПІШСЯ, -піцца; Разлічвацца натурай. || прым. натурны, -ая, -ае дзе. Сказаць н. Ісці н.
НАЎГАЛОП, прысл. Наўскач, галопам,
зак. (разм.). 1. Выпадкова сустрэцца, тра- (да 3 i 4 знач.). Натурная здымка. Н. клас (дзе
вельмі хутка. Каня гнаў н.
піцца. Натрапіўся добры чалавек. 2. ( 7 / 2 ас. малююць з натуршчыкаў).
НАТУРАЛІЗАВАЦЦА, -зуюся, -зуешся,
НАЎДАЛЎЮ, прысл. Вельмі смела, безранеўжыв.). Выдаіша, выпасці; надарыцца. На-зуецца; -зуйся; зак. i незак. (кніжн.)- Пры- зважна. Кінуцца н.
трапіўся зручны выпадак.
НАЎДАЧУ, прысл. У надзеі на зручны выНАТРАШЦЬ, -ШІЮ, -ПІШ, -ПІЦЬ; -плены; няць (прымадь) грамадзянства чужой краіны.
падак, як удасца. Ісці н.
зак., на каго-што. 1. Напасці, наткнуцца на || наз. натуралізацыя, -і, ж.
НАТУРАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
НАЎЗБОЧ, прысл. i прыназ. (разм.). 1.
што-н. Н. на грыбное месца. 2. Выпадкова наткнуцца на каго-, што-н. || незак. натрапляць, -зуй; зак. i незак., каго (кніжн.). Даць (да- прысл. На нейкай адлегласці, асобна ад
ваць) правы грамадзянства (чужаземцу). || наз. чаго-н. Н. стаяў дом. 2. прыназ. з Р. Збоку ад
-яю, -яеш, -яе.
чаго-н. Н. дарогі.
НАТРЎДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; наіуралізацыя, -і, ж.
НАТУРАЛІЗМ, -у, м. Напрамак у літаразак. Прыйсці ў стан стомленасці, у хваравіты
НАЎЗДАГАД, прысл. (разм.). Наўгад, як
стан ад працяглай або цяжкай працы, хады i туры i мастацтве, які характарызуецца вындзе. Страляць н.
імкненнем да знешне дакладнага капіравання
пад. Рука натрудзілася.
НАЎЗДАГОН, прысл. i прыназ. 1. прысл.
НАТРЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа- рэчаіснасці без мастацкіх абагульненняў, Услед за тым, хто (што) аддаляецца, адыны; зак., што. Працяглай або цяжкай працай ідэйнай ацэнкі таго, што адлюстроўваецца. || ходзіць. Крычаць н. 2. прыназ. з Д. Ужываецца
пры абазначэнні асобы ці прадмета, што адстаміць, давесці да хваравітага стану. Н. ногі. прым. натуралістычііы, -ая, -ае.
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НАФТАПРАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, нахіляццд» -яюся, -яешся, -яецца. || наз. еам. Сістэма труб для перапампоўвання сырой хіленне, -я, н. i нахіл, -у, м.
нафты, нафтапрадуктаў. || прым. нафтапраНАХІЛІЦЬ, -хілю, -хіліш, -хіліць; -хілены;
зак., што. Надаць нахільнае становішча; наводны, -ая, -ае.
НАФТАСХОВІШЧА, -а, мн. -ы, -вішч i гнуць. Н. галаву. || незак. нахіляць, -яю, -яеш,
даляюцца i ўслед за якімі хто-, што-н. пасы-аў, н. Збудаванне з рэзервуарамі для захоў- -яе. || наз. шшленне, -я, н. i нахіл, -у, м.
лаецца. Н. яму паслалі тэлеграму.
НАХІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які адхіляецца ад
вання нафгы, нафтапрадуктаў.
НАЎЗДАШНКІ, прысл. (разм.). Toe, што i
НАХАБНАСЦЬ, -І, Ж. 1. Бесцырымонная вертыкальнага або гарызантальнага становінаўздагон.
назойлівсць, бессаромнасць. 2. Нахабны ўчы- шча. Н. пласт. Нахільная шахта.
НАЎЗДОЎЖ, прысл. (разм.). Toe, што i нак. Ад вашага жарту патыхае нахабнасцю. НАХІНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
уздоўж.
НАХАБНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Бессаромны, -нуць; -н'і; -нуты; зак., што. 1. Наспех
НАЎЗРЬкД, прысл.: плакаць наўзрыд — бесцырымонны чалавек. || ж. нахабніца, -ы, накінуць, апрануць на сябе што-н. Н паліто
плакаць моцна, уголас.
на плечы. 2. Нахіліць да зямлі (разм.). Сядзе
мн. -ы, -ніц.
НАЎКОЛ, прысл. i прыназ. (разм.)- 1. прысл. НАХАБНІЦКІ, -ая, -ае. Уласцівы наха- пчала на кветачку, нахіне яе да зямлі. \\ незак.
Toe, што i навокал (у 1 знач.). 2. прыназ. з Р. бніку. Н. ўчынак.
нахінаць, -аю, -аеш, -ае.
Toe, што i навокал (у 2 знач.).
НАХЛЁБНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
НАХАБНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
НАЎМЁ, прысл. 1. У галаве, у думках. Жы- (разм.). Паводзіць сябе нахабна, бесцыры- жыве на чужыя сродкі, на чужым хлебе. || ж.
вому жывое н. 2. (з адмоўем «не»). He да таго монна.
нахлебшій, -ы, мн. -ы, -ніц.
цяпер што-н. He н. яму вяселле.
НАХЛУСІЦЬ, -лушу, -лусіш, -лусіць; -луНАХАБНЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца наНАЎМЬІСЛЯ, прысл. Toe, што i наўмысна хабствам, бессаромны, бесцырымонны.
шаны; зак., што, чаго i без дап. Нагаварыць
(гл. наўмысны).
НАХАБСТВА, -а, н. Нахабны ўчынак, няпраўды, налгаць. Гэта ж я нахлусіў пра
НАЎМЬІСНЫ, -ая, -ае. Які робіцца з наСяргея.
мерам, свядома. Н падман. Ён зрабіў гэта бесцырымоннасць. He чакаў я ад яго такога
НАХЛЬІНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; зак.
нахабства.
наўмысна (прысл.)1. Імкліва набегчы, нацячы ў вялікай кольНАХАДЗІЦЦА,
-хаджуся,
-ходзішся,
-хоНАЎПРОСТ, прысл. (разм.). Па прамой
дзіцца; зак. Пахадзіць доўга, уволю. На- касці. Нахлынула хваля. Нахлынуў натоўп. 2.
лініі, найкарацейшым шляхам. Пайсці н.
перан. Раптоўна прыйсці, набегчы, з'явіцца ў
НАЎРАД, прысл. Ужыв. ў значэнні мала ве- хадзіўся na лесе, што ног не чуе.
вялікай колькасці. Нахлынулі карнікі. 3. перан.
НАХАМІЦЬ
гл.
хаміць.
рагодна (часцей з часціцай «ці»)- Н ці гэта
Узнікнуць, з'явіцца (пра думкі, пачуцці i
НАХАМУТАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
зак.
яму ўдасца.
пад.). Нахлынулі ўспаміны.
НАЎСЕАПЫТА, прысл. (разм.). Вельмі (разм.). Нарабіць блытаніны, недарэчных
НАХЛЯБТАЦЦА, -лябчуся, -лебчашся,
памылак
у
якой-н.
справе.
шпарка, наўгалоп. Коні памчаліся н.
-лебчацца; -лябчыся; зак. 1. Уволю пахляНАХАПАЦЦА,
-аюся,
-аешся,
-аецца;
зак.,
НАЎСКАСЙК, прысл. i прыназ. 1. прысл. У
бтаць. 2. Напіцца гарэлкі, віна (груб.)- Нахлябок ад прамога напрамку, коса. Прыбіць до- чаго. 1. Захапіць, схапіць многа чаго-н. Наха- бтаўся, што сцежкі не бачыць.
паўся
зямлі
колькі
хацеў.
2.
перан.
Павярхоўна,
шку н. 2. прыназ. з Р. Ужыв. для ўказання на
НАХМАРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцпрадмет, пад вуглом да якога што-н. размя- выпадкова засвоіць што-н. (неадабр.).
ца; зак. Пра неба: пакрыцца, аблажыцца хмаНАХАПАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
-аны;
зак.,
шчаецца або рухаецца. Н. стала лягла квярамі. Нахмарылася, ці не будзе дажджу? || некаго-чаго. 1. Хапаючы, набрадь у вялікай зак. нахмарвацца» -аецца.
цістая сурвэтка.
колькасці.
Н.
грошай.
2.
перан.
Toe,
што
i
наНАЎСКАЧ, прысл. Скачкамі, вельмі хутка.
НАХМУРАНЫ, -ая, -ае. 1. Хмурны, пахапацца (у 2 знач.) (неадабр.).
Коні несліся н.
нуры. Н твар. 2. перан. Пахмурны, змрочны,
НАХАПІЦЦА,
1
i
2
ас.
не
ўжыв.,
-хопіцца;
НАЎСКОС, прысл. i прыназ. Toe, што i наўцёмны (аб прадметах i з'явах прыроды). Назак. 1. Нечакана настаць, пачацца. Дзень на- хмуранае неба. || наз. нахмуржнасць, -і, ж.
скасяк.
хапіўся
неўзаметку.
2.
Ускочыць,
з'явідца
на
НАХМЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
НАЎСЦЙЖ, прысл. i прыназ. (разм.)- 1.
зак. 1. Стаць хмурым, панурым. 2. ( 7 / 2 ас.
прысл. Ва ўсю даўжыню чаго-н. Н кладуцца чым-н. На лбе нахапіўся гуз.
НАХАПКАМ,
прысл.
(разм.)Спехам,
насне ўжыв.), перан. Зрабіцца пахмурным,
пракосы. 2. прысл. Ва ўсіх налрамках, навокал.
Н. праляглі дарогі. 3. прыназ. з Р. Ужыв. прыпех, на скорую руку. Вымерхаўшыся за дзень, змрочным, цёмным (аб прадметах i з'явах
ён
н.
сёрбаў
тлустую
крупеню.
прыроды). Неба нахмуршася. || незак. наўказанні на прадмет, уздоўж якога што-н.
НАХАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.)- хмурвацца.-аюся, -аешся, -аецца.
размяшчаецца, рухаецца. Ісці н. дарогі.
Харкаючы,
напляваць.
Н.
на
падлогу.
НАХМУРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
НАЎІОЧЫЦЬ гл. уючыць.
НАХВАЛІЦЦА, -валюся, -валішся, -валіц- зак., што. Сурова наморшчыць (твар, лоб),
НАЎЦЁЮ, прысл. Бягом, уцякаючы ад
ца;
зак.
1.
Нагаварыць
пра
сябе
многа
донасупіць (бровы). || незак. нахмурваць, -аю,
каго-, чаго-н. Кінуцца н.
НАФАБРЫКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; брага. 2. кім-чым. Вельмі пахваліць (звычайна -аеш, -ае.
з
адмоўем
«не»).
Маці
сынам
не
нахваліцца.
НАХМЬІЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лішха;
-куй; -каваны; зак., што i чаго (разм.).
НАХВАЛІЦЬ, -валю, -валіш, -валіць; -ва- зак. Прыціснуўшы вушы да галавы, падрыФабрыкуючы, прыгатаваць у нейкай кольлены;
зак.,
каго-што.
Нагаварыць
аб
чым-,
хтавацца да нападу або абароны (пра каня).
касці. Н артыкулаў.
кім-н. добрага; расхваліць. || незак. нахвальНАХОДЗІЦЬ гл. найсці.
НАФАРБАВАЦЦА гл. фарбавацца.
ваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
НАХОХЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ліцца;
НАФАСГРЫГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе;
НАХВАЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся, -лю- зак. (разм.)- Скурчыцца, натапырыўшы пер'е
-гуй; -гаваны; зак., што i чаго. Прашыць буйецца; -люйся; зак. Моцна або доўга пахваля- (пра птушак). Верабей нахохліўся.
нымі шыўкамі, зрабіць фастрыгу.
НАХОХЛІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ліць;
НАФТА, -Ы, ДМ -фце, ж. Мінеральнае ма- ваіша. Нахвалявалася за здароўе бацькі.
НАХВАСТАЦЬ, -вашчу, -вошчаш, -вошча; -лены; зак., што (разм.). Натапырыць, пасляністае гаручае рэчыва, якое ўжываецца як
паліва, a таксама як сыравіна, з якой -вашчы; -вастаны; зак., каго. Адсцябаць дуб- днядь пер'е (пра птушак).
НАХРАПАМ, прысл. (разм.)- Дзёрзка, наатрымліваюць розныя прадукты (бензін, газу i цом. || незак. нахвоствжць, -аю, -аеш, -ае.
НАХВАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. хабна. Дзейнічаць н.
пад.). || прым. нафтавы, -ая, -ае.
НАХРАШСТЫ, -ая, -ае (разм.). Які
НАФТА... Першая частка складаных слоў у Toe, што i нахапацца.
НАХВАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., дзейнічае нахрапам; бесцьцэымонны, нахабзнач.: нафта, нафтавы, з нафты, напр. нафтаны. Н. характар. || наз. нахршісгасць, -і, ж.
здабыча, нафтапрадукты, нафтапрамысло-чаго. Toe, што i нахалаць.
НАХУЛІГАНІЦЬ гл. хуліганіць.
васць, нафтаперапрацоўчы, нафтапромысел. НАХВОСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Частка вуНАФТААЧЫШЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які пражы — рэмень, які ідзе па спіне каня ад
НАЦ... Першая частка складаных слоў са
ачышчае ад нафты. Нафтаачышчальнае суднасядла або падсядзёлка i праходзіць пад хва- знач. нацыянальны, напр. нацменшасць, нац(якое ачышчае мора, акваторьпо порта). 2. стом.
цэнтр.
Які ачышчае нафту. Н завод.
НАЦАДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цэНАХІЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. нахіліць,
НАФТАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Работнік на- -цца. 2. Пастава цела пад вуглом паміж гары- дзііша; зак. Цэдзячыся, наліцца ў што-н. || нефгапрамысловасці, спецыяліст па нафце.
зантальнай i вертыкальнай плоскасцю. Н. зак. нацэджвацца, -аецца.
НАЦАДЗЙДЬ, -цаджу, -цэдзіш, -цэдзіць;
НАФТАЛІН, -у, м. Белае крышталічнае рэ- дрэў. 3. Схіл, спуск, пакатая паверхня. Круты
чыва з рэзкім пахам, якое выкарыстоўваецца н. 4. перан. Прыхільнасць, схільнасць, цяга да -цэджаны; зак., чаго-што. Цэдзячы, наліць.
ў тэхніцы, a таксама для барацьбы з моллю. || чаго-н. Н. да музыкі. 5. Унутраная схільнасць Н. квасу. || незак. нацэджваць, -аю, -аеш, -ае.
прым. нафталшавы, -ая, -ае.
НАЦАЛАВЛЦЦА, -луюся, -луешся, -луарганізма да захворвання. Н. да прастуды.
НАФТАНОСНЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў
НАХІЛІЦЦА, 'ХІлюся, -хілішся, -хіліцца; ецца; -луйся; зак. Нацешыіша ўволю пацасабе нафту. Нафтаносныя пласты (радовішча зак. Прыняць нахільнае становішча; схіліцца лункамі. Даганяючы, не нацалуешся (прымаўнафты). I наз. шфтаяоснісць, -і, ж.
набок; нагнуцца. Нахілшся да зямлі. || незак. ка).
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НАЦАНІЦЬ, -цаню, -цэніш, -цэніць; -цэ- н. Лагінны н. б. перан. Вылучэнне чаго-н. у
нены; зак., што. Правссці павышэнне цаны якасці асноўнага. Зрабіць н. на выпуск тава(цэн) на што-н. | f незак. нацэньваць, -аю, рсў першай неабходнасці.
-аеш, -ае. || наз. нацэнжі, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
НАІЦСКНЬІ, -*я> -óe. 1. Які служыць для
-нак, ж.
націскання (спец.). Н. болт. 2. Які пры2
НАЦЕ, часц. 1. Toe, што i на (у 1 знач.), водзіцца ў дзеянне націсканнем. Міна цюм. 3. Які належыць дадзенай краіне;
толькі пры ветлівым звароце або звароце да націскнога дзеяння. 3. У мовазнаўстве: які дзяржаўны. Н. гімн.
НАЦдДЖВАЦЦА, -ЦЬ гл. нацадзіцца, -ць.
многіх. Наце вам кнігу. 2. Ужываецца пры вы- стаіць пад націскам (пра склад, слова).
казванні здзіўлення, гневу i пад. Сабраўся Націскныя галосныя. || наз. шціскжлыіасць, -і, НАЦЙЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак.
1. Навесці зброю на цэль; прыцзліцца. 2. пеж. (да 3 знач.).
ехаць у брыгаду, a mym н. вам такое здарэнне.
НАЦЁЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Маіроская
НАЦІСНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца; ран. Падрыхтавацца, сабрацца што-н. зрабіць.
паласатая трыкатажная кашуля, якая надзява- зак. Сабрацца, збіцца ў якой-н. колькасці. У || незак. тцзлынцца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАЦ&ПЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.
ецца на цела. Матроскі н.
хату націснулася многа людзей.
НАЦЁЛЬНЫ, -ая, -ае. Які носіцца непаНАЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нугы; 1. Навесці зброю на яхую-н. цзль. Н.вінтоўкі.
срэдна на целе. Нацельная кашуля.
зак. 1. што, на што i без дап. Стварьпдь ціск, 2. перан., каго-што. Накіраваць, даць пэўны
НАЦЕРАБІЦЬ, -цераблю, -цярэбіш, -ця- налегчы цяжарам. Н. на дзверы. 2. чаго. напрамак дзеянням. Н. калектыў на выкананрэбіць; -цярэблены; зак., чаго. 1. Цярэбячы, Выціскаючы, здабыць у яхой-н. колькасці. Н. не плана. || незак. нацэльваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЦдНКА, -і, ДЛ/-нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
нассякаць. Н. галля. 2. Ачысціць ад лісця, ка- соку з яблыкаў. 3. на каго-што i без дап.
рэння яхую-н. колькасць чаго-н. (пераважна Зрабіць націск (у 3 знач.)- Н. на ворага з гл. нацаніць. 2. Сума, на якую павышана
пра агародніну). Н. буракоў. 3. Нарваць флангаў. 4. перан., на каго-што i без дап. цана на што-н. Тавар з нацэнкай.
НАЦдНЬВАЦЬ гл. нацаніць.
якую-н. колькасць ільну. || незак. ш- Прымусіць або схіліць каго-н. да якога-н.
дзеяння. Н. на прафсаюз. 5. перан., на што i НАЦЮРМОРТ, -а, М -рце, мн. -ы, -аў, м.
цірэбліваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЦЕРУШЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., без дап. Энергічна ўзяцца за што-н. (разм.). Карціна, на якой паказаны неадушаўлёныя
-цярушыцца; зак. 1. Насыпацца, высыпацца. Н. на працу. б. на што i без дап. Вымаўля- прадметы ў пэўных суадносінах (кветкі, садаНацерушшася сена. 2. безас. Нападаць у ючы, зрабіць лягічны націск. 7. што. Нацерці віна, дзічына i пад.). || прым. нацюрмортшы,
якой-н. колькасці (пра дробны снег). || незак. мазоль (мазалі) (разм.)- || незак. націсжяць, -ая, -ае.
-аю, -аеш, -aev || наз. шйцсканне, -я, н. (да 1,
НАЦЯГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
шціруптаццд, -аецца (да 1 знач.).
(разм.)- 1. Доўга, многа пахадзіць, паблукаць
НАЦЕРУШЬІЦЬ, -церушу, -цярушыш, 2 i 6 знач.) / шціск, -у, м. (да 1 знач.)
НАЦКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куём, дзе-н. Н. na лесе. 2. Стаміцца, цягаючы
-цярушыць; -цярушаны; зак., наго. 1. Насыпаць, рассьшаць у якой-н. колькасці. 2. безас. -куяце, -куюць; -куй; -каваны; зак., каго на што-н. цяжкае. Н. мяхоў.
Toe, што i нацерушыіша (у 2 знач.). || незак. каго-што, з дадан. сказам i без дап. 1. Пада- НАЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
хвоціць да нападу. Н. сабак на зайца. 2. перан. наго. Прынесці, прыцягнуць за некалькі прышцірушваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЦЁРЦІ» ,натру, натрэш, натрэ; натром, Падбухторьшь да варожых дзеянняў супраць ёмаў. Н. вады ў лазню. 2. чаго. Украсці за ненатраце, натруць; нацёр, -церла; натры; на- каго-н. (разм.)- || незак. шцкоўваць, -аю, калькі прыёмаў у яхой-н. колькасці (разм.). 3.
каго (што). Пакараць, цягаючы за вушы, вацёргты; зак. 1. каго-што. Намазваючы, зма- -аеш, -ае; наз. нацкоўваіше, -я, н.
НАЦЬІЗМ, -у, м. Нямецкі фашызм. He да- ласы (разм.)зваючы (вадкасцю, маззю i пад.), расцерці. Н.
спіну. 2. што. Начысціць да глянцу, уціраючы пусціць адраджэння нацызму. \\ прым. нацысцкі,НАДЙГНУТЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца
ў стане напружання. Нацягнутыя нервы. 2.
што-н. (фарбу, воск i пад.). Н. паркет. 3. -ая, -ае.
НАЦЬІСТ, -a, М -сце, мн^ -ы, -аў, м. Пазбаўлены натуральнасці, недружалюбны.
што. Пашкодзіць, прычыніць боль трэннем,
пакінуць след ад трэння. Н. нагу. 4. наго. На- Прыхільнік нацызму. || ж. шцыстка, -і, ДМ Нацягнутыя адносіны. || наз. нацягнутжсць, -і,
ж.
драбніць на тарцы ў яхой-н. колькасці. Н. бу- -тцы, мн. -і, -так. | прым. нацысцкі, -ая, -ае.
НАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Пстарычна
льбы. 5. наго. Нарыхтаваць у яхой-н. кольНАЦЯІНЎЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цягкасці, ачышчаючы ціскам, трэннем ад цвёр- ўстойлівая супольнасць людзей, якая ўтвара- нецца; зак. 1. Стаць тугім, напяцца. 2. Прыйдых частачак (пра лён, каноплі i пад.). || не- ецца ў працэсе фарміравання аіульнасці ix сці ў вялікай колькасці; сабрацца (разм.).
тэрыторыі, эканамічных сувязей, літаратузак% націраць, f -аю, -аеш, -ае. f \\ звар.
НАЦЯГНЎЦЬ, -цягну, -цягнеш, -цягне;
відерціся, натрўся, натрэшся, натрэцца; на- рнай мовы, асаблівасцей культуры i духоўнага -цягн'і; -цягнуты; зак. 1. што. Расцягваючы,
тромся, натрацеся, натруцца; нацёрся, -цер- аблічча. 2. У некаторых спалучэннях: краіна, зрабіць тугім, напяць (або туга прымацаваць).
лася; натрыся (да 1 знач.); незак. шйцраццд, дзяржава. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый.
Н. трос. Н. антэну. 2. што. Адзець (абуць)
-аюся, -аешся, -аецца (да 1 знач.). || наз. шНАЦЫЯНАЛ-... Першая частка складаных што-н. з цяжкасцю; накрыцца, нацягнуўшы
ціраше, -я, н. (да 1 i 2 знач.).
слоў — назва нацыяналістычных партый, на сябе што-н. Н. боты. Н. дзяружку на сябе.
НАЦЁЧНЫ, -ая, -ае. Які ўтварыўся ў вы- партыйных груповак, ix членаў, напр. нацыя- 3. чаго. Прыцягнуць, прынесці ў яхой-н.
ніку нацёку. Нацечныя ўтварэнні.
нал-ліберал, нацыянал-сацыяліст, нацыянал-паколькасці. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Настояцца;
Н АЦЙі 11 ьіЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца; трыёт, нацыянал-сацыялізм.
заварыцца. Лякарства нацягнула ўжо. 5. пезак., кім-ным, з каго-чаго i без дап. 1. Зведаць НАЦЫЯНАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; ран., што i без дап. Давесці што-н. да нормы,
задавальненне; парадавацца, пацешыцца ўво- -зуй; -заваны; зак. i незак., што. Правесці да пэўнай ступені (пра выпрацоўку, выдаткі i
лю. He нацешыцца з дачкі. 2. Зведаць асалоду (праводзіць) нацыяналізацыю чаго-н. Н. фа- пад.); завысіць што-н. (адзнаку, паказчык i
ўзаемнага кахання.
брыкі i заводы.
пад.; разм.). Н. ацэнку. б. пераважна безас,
НАЦЁК, -у, мн. -і, -аў, м. Слой рэчыва,
НАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ, -і, ж. 1. Перадача з чаго i без дап. Нагнаць ветрам; закрыць, заваякое нацякло на паверхню чаго-н., расця- прыватнай уласнасці ва ўласнасць дзяржавы лачы чым-н. (разм.). Нацягнула дыму ў хату.
клося па чым-н. Нацёкі на сцяне. || прым. ш- прадпрыемстваў i цэлых галін эканомікі, зя- || незак. нацягваць, -аю, -аеш, -ае. ||; наз.
цёчны, -ая, -ае.
мель, банкаў, жылых i грамадскіх будынкаў. нацягванве, -я, н. (да 1, 3 i 5 знач.), нацяжка,
НАЦІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; 2. Арганізацыя чаго-н. на нацыянальнай -і, ДМ -жцы, ж. (да 1 знач.) / няцяжэнне, -я,
зак. (разм.)- Нагледзеўшы што-н., намеціць аснове.
н. (да 1 знач.).
для набышхя, выкарыстання.
НАЦЫЯНАЛІЗМ, -у, м. Буржуазная i
НАЦЙЖКА, -і, ДМ -жды, ж. 1. гл. нацягНАЦІНА, -ы, ж. (разм.). Сцябло агароднай дробнабуржуазная ідэалогія i палітыка, якая нуць. 2. Неправамернае дапушчэнне чаго-н.
расліны (агуркоў, гарбузоў, бульбы).
зыходзіць з ідэй нацыянальнай перавагі пану- Паставіць ацэнку з нацяжкай.
НАЦЯЖНЬІ, -ая, -óe. 1. Які надзяваецца
НАЦШКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. ючай нацыі i супрацыіастаўлення яе іншым
нацыям. || прым. нжцыяналістіічны, -ая, -ае.
шляхам нацягвання, нацяжкі. Нацяжная
(разм.). Сцябло травы, травінка.
НАЦЫЯНАЛІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, шына. 2. Такі, які дзейнічае пры нацягванні,
НАЦШНЕ, -я, н., зб. (разм.). Сцёблы агам. Прыхільнік нацыяналізму. || ж. нацыя- нацяжцы. Н. канат.
родных раслін; цяўнік.
НАЦЯЖЗННЕ, -я, н. 1. гл. нацятнуць. 2.
НАІЦРАННЕ, НАШРАЦЦА, -ЦЬ гл. на- налістка, ~і,ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
Зрастанне скуры, пашкоджанай раненнем
нацыяшлісплны, -ая, -ае.
церці.
НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЬ -і, мн. -і, -ей, ж. (спец.). Першаснае н.
НАіЦСК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. гл. націснуць.
НАЦЯНЬКІ, прысл. Самым кароткім шля2. Моцны напор. Н. вятроў. 3. Рашучы, ім- Прыналежнасць да той ці іншай нацыі. Белахам; наўпрост. Палонных гналі цераз поле н.
клівы рух (войск, натоўпу людзей) на каго-, рус na нацыянальнасці.
што-н. Стрымліваць н. праціўніка. 4. Патаў- НАЦЫЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае Праўда ходзіць н., з ёй не размінешся (з нар.).
шчэнне ішрыха пры пісьме пяром. Пісаць з адносіны да нацыі, нацыянальнасці, звязаны
НАЦЯРПЁЦЦсА, -цярплюся, -церпішся,
націскам. 5. Вылучэнне (складу, слова) сілай 3 ix грамадскім жыццём. Нацыянальнае пы- -церпіцца; -цярпіся; зак. Зведаць, перажыць
голасу або павышэннем тону, a таксама зна- танне. Н. рух. 2. Які ўласцівы дадзенай на- шмат чаго-н. непрыемнага, цяжкага. Н.
чок, які паказвае такое вылучэнне. Паставіць цыі, выражае яе характар. Н. тэатр. Н. кас- страху.
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НАЦ—НАШ
НАЦЯРЎШВАЦЦА, -ЦЬ гл. нацерушыцца, -ць.
НАЦЯРЗБЛІВАЦЬ гл. нацерабіць.
НАЦЯЧЬІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цячэ, -цякуць; -цёк, -цякла, -кло; зак. Паступова сцякаючы або прасочваючыся, сабрацца дзе-н. У
падвал нацякла вада. | незак. нацякаць, -ае.
НАЧ... Першая частка складаных слоў са
знач.: 1) начальнік, налр. начгас (начальнік
гаспадарчай часткі), начдыў (начальнік дывізіі), начштаба; 2) які начальствус, напр. начсастаў.
НАЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуй; незак. Спаць дзе-н. усю ноч. Н. на сене. || зак.
пераначаваць, -чую, -чуеш, -чуе; -чуй.
НАЧАДЗІЦЬ гл. чадзіць.
НАЧАКАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., чаго. Чаканячы, вырабіць. Н. сярэбраных
манет. |І незак. начаканьваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЧАЛЬШК, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба, якая
ўзначальвае што-н., кіруе чым-н. || ж.
начальшца, -ы, мн. -ы, -ніц (разм.). || прым.
началыоцкі, -ая, -ае. Н. загад.
НАЧАЛЬНІЦКІ, -ая, -ае. 1. гл. начальнік.
2. Поўны важнасці, строгасці; уладны. Н.
тон.
НАЧАЛЬСТВА, -а, н. 1. зб. Начальнікі,
адміністрадыя. 2. Улада начальніка (разм.).
Служыць пад чыім-н. начальствам.
НАЧАЛЬСТВАВАЦЬ, -ствую, -ствуеш,
-ствуе; -ствуй; незак. Кіравадь, быць начальнікам. Н. над палком. \\ наз. начальстваванне, -я, н.
НАЧАПІЦЬ, -чаплю, -чэпіш, -чэпіць;
-чэплены; зак., што. 1. Нахінуўшы, замацаваць, павесіць, навесіць. Н. замок на дзверы.
2. Надзець на сябе, прымадаваўшы, прывесіўшы (разм.). Н. бант. || незак. начапляць,
-яю, -яеш, -яе / шшэпліваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЧАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
зак. Паводле забабонных уяўленняў: выклікадь што-н. чараваннем, вядзьмарствам.
НАЧАРНА, прысл. Папярэдне, без канчатковай алрадоўкі. Напісаць н.
НАЧАРНІЦЬ гл. чарніць.
НАЧАРТАЛЬНЫ, -ая, -ае: начартальная
геаметрыя — раздзел геаметрыі, які вьгеучае
адлюстраванне прасторавых цел на плоскасці.
НАЧАРЦІЦЬ, -чарчу, -чэрціш, -чэрціць;
-чэрчаны; зак. 1. гл. чарціць. 2. што i чаго.
Чэрцячы, зрабіць якую-н. колькасць. Н.
карт, планаў. || незак. начэрчваць, -аю, -аеш,
-ае.
НАЧАСАЦЬ1, -чашу, -чэшаш, -чэша; -чашы; -часаны, зак. 1. чаго. Атрымаць часаннсм1 у якой-н. колькасці. Н. ільну. 2. што. Зачасадь валасы на лоб, вушы, скроні, a таксама ўзбіць валасы для прычоскі. Ц незак.
шчэсваць, -аю. -аеш, -ае.
НАЧАСАЦЬ , -чашу, -чэшаш, -чэша; -чашы; -часаны; зак., чаго. Апрацаваць, нарыхтаваць часаннем2 у якой-н. колькасці. Н.
жэрдак. || незак. начзсваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЧАТЮ, -аў. Першыя пачатковыя
звесткі. Н. арыфметыкі.
НАЧАЎПЦІ, -гту, -пеш, -пе; -пём, -пяце,
-пуць; -гіі, зак., чаго (разм. пагард.). Набалбатаць, нагаварыць рознай лухты.
НАЧЛЁГ, -у, М -лезе, м. 1. Начны адпачынак, a таксама месца для начнога сну, адпачынку. Спыніцца на н. 2. Пасьба коней
ноччу. || прым. начлежны, -ая, -ае.
НАЧЛЕЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
(разм.). Начлежны дом.
НАЧЛЁЖНШ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавск, які часова начуе дзс-н. 2. Той, хто пасе

коней ноччу. || ж. нжчлежніця, -ы, мн. -ы,
-ніц.
НАЧНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Няяркая
лямпачка, якая запальваецца ноччу. 2. Чалавек, які працуе ноччу або доўга не кладзецца
спаць (розм.). | памянш.-ласк. нжчшчож, -чка,
мн. -чхі, -чкоў, м. (разм.).
НАЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -нш, ж. 1. Лятучая
мыш. 2. м. i ж. Той (тая), хто доўга не кладзецца спаць, бадзяецца начамі (разм.).
HA4Hbt, -ая, -óe. 1. гл. ноч. 2. Такі, які
бывае ноччу. Начная праца. Н. цягнік. 3. Такі,
актыўнасць якога прыпадае на ноч (аб некаторых жывёлах, насякомых, раслінах). Начная
птушка.
HA4ÓPHA, прысл. 1. Toe, што i начарна
(разм.). 2. У чорны колер. Перафарбаваць валасы н.
HA4ÓC, -у, м. 1. Доўгі ворс на тканінах i
трыкатажных вырабах (спец.). 2. Валасы ў
прычосцы, начасаныя на лоб, вушы, скроні, a
тахсама прычоска ў выглядзе пышна ўзбітых
валасоў (разм.). || прым. начосны, -ая, -ае (да
1 знач.)НАЧОТНІЦТВА, -а, н. Веды, якія грунтуюцца на механічным, некрытычным засваенні прачытанага. || прым. начотшцкі, -ая, -ае.
НАЧОТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
які многа чытае, але павярхоўна, некрытычна
засвойвае прачытанае. || ж. начотчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц.
НАЧОЎЫ, -човак. Прадаўгаватая драўляная або металічная пасудзіна для мыцця
бялізны i іншых гаспадарчых патрэб. || памянш. начовачкі, -чак. || прым. начовачны, -ая,
-ае.
НАЧЎБЕЦЬ, -чублю, -чубіш, -чубіць; зак.,
каго (разм.). Нацягаць, натузадь за валасы.
НАЧЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.)Пашкодзіць скуру чуханнем.
НАЧХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Чхаючы,
запырскаць каго-, што-н. 2. перан. Выказаць
пагарду да каго-, чаго-н. (разм.). Н. мне на
яго парады.
НАЧЫНІЦЬ, -чыню, -чьініш, -чыніць;
-чынены; зак. 1. што-чым. Напоўніць, набіць
унутранасць чаго-н. Н. піражкі мясам. 2. чаго.
Прыгатаваць такім спосабам у нейкай колькасці. Я. кабачкоў. || незак. шчыняць, -яю,
-яеш, -яе. | наз. шчынкж, -і, ДМ -нцы, ж. (да
1 знач.).
НАЧЬкНКА, -і, ДМ -нцы, ж. 1. гл.
начыніць. 2. Toe, чым начынены пірагі^цукеркі i пад. Пірог з начынкай. || прым. начыначны, -ая, -ае.
НАЧЬІННЕ, -я, н., зб. 1. Набор прадметаў,
інструментаў для выканання якой-н. работы.
Н. кузні. 2. Сукупнасць прадметаў хатняга,
гаспадарчага i пад. ужытку.
НАЧЬІРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што i чаго (разм.). Напісадь хутка або нядбайна.
НАЧЫСГА, прысл. 1. Чыста, без памарах.
Перапісаць н. 2. Цалкам, поўнасцю. Спаліць
усё н.
НАЧЫСТАТЎ, прысл. (разм.). Toe, што i
начыстую (у 2 знач.).
НАЧЫСТЎЮ, прыся. (разм.)- 1. Цалкам;
начыста. Лён вымалочваецца н. 2. Нічога не
ўтойваючы; без хітрыкаў; шчыра. Гаварыць н.
НАЧЬІСЦІЦЦА, -чышчуся, -чысцішся,
-чысціцца; зак. Старанна пачысціць на сабе
вопратку, абугак. || незак. начышчацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
НАЧЦСІЦЦЬ, -чышчу, -чысціш, -чысціць; -чышчаны; зак. 1. што. Старанна вычысціць. Н. медаяі. 2. чаго. Чысцячы, нарыхтаваць. Н. будьбы. \\ незак. начышчаць, -аю,
-аеш, -ае.

НАЧЬІТАНЫ, -ая, -ае. Які набыў грунгоўныя веды ў выніку чытання. Н. студэнт. \\
наз. начытйшсць, -і, ж.
НАЧЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак., чаго. Удосталь пачытаць. Н. вершаў. || незак. начытвацца» -аюся, -аешся, -аецца.
НАЧЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; начытаны;
зак., што i чаго. Прачытадь у нейкай колькасці. Н. многа кніг. \\ незак. шічытваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАЧ^ПЛІВАЦЬ гл. начапіць.
НАЧ^РПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
чаго. Чэрпаючы, набраць. Н. вады. || незак.
шчэрпваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЧЗРЧВАЦЬ гл. начарціць.
НАЧ^СВАЦЬ1-2 гл. начасаць 1-2 .
НАШ, -ага, м.; наша, -ай, ж.; наша, -ага,
н.; мн. нашы, -ых, займ. прынал. Які належыць нам, які мае адносіны да нас. Наша
акруга. Наведаць нашых (наз.; родных,
блізкіх). Наша застанецца нам (наз.; тое, што
належыць, уласціва нам.). 0 Ведай (знжй) нашых; няхай веддюць (зшшць) нашых
(разм.) — вось мы якія, вось з кім маеце
справу. I нжшым i вашым (разм. неадабр.) —
адным i другім адначасова (служыць, дагаджаць i пад.).
НАІПАПТАЦЬ, -шапчу, -шэпчаш, -шэпча;
-шалчы; -шаптаны; зак. 1. што, чаго i без
дап. Нагаварьшь шэптам што-н. Н. на вуха. 2.
перан., без дап. Нагаварыць на каго-н., напляткарыць. 3. на што. У павер'ях: начараваць,
выказаць замову. Н. на ваду. J| незак.
ыашэптваць, -аю, -аеш, -ае; наз. ншпэіггванне,
-я, н.
НАШАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак., што. Начысціш», нацерці да
бляску, навесці глянец. Н. самавар. || незак.
шшшроўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. нжшароўванне, -я, н.
НАШАРМАКА, прысл. (разм. груб.). He
плацячы грошай, за чужы кошт. Пракаціўся н.
НАШАТКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; зак., чаго. Шаткуючы, нарыхтаваць.
Н. капусты. || незак. нашаткоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
НАШАТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак., чаго. Шатруючы, нарыхтаваць.
Н. пшаніцы.
НАШАТЬІР, -у, м. 1. Хлорысты амоній. 2.
Toe, што i нашатырны спірт. || прым. напштырны, -ая, -ае. Н. спірт (водны раствор
аміяку).
НАШВ^НДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Пашвэцдацца доўга; набадзяцца.
Н. за дзень.
НАШКЛІЦЬ, -лю, -л'іш, -л'іць; -л'ім, -ліце,
-ляць; -лёны; зак., што i чаго. Уставіць шкло
ў рамы.
НАШКОДЗІЦЬ гл. шкодзіць.
НАШЛЁПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго
(разм.). Надаваць шлёпак, плескачоў; набіць.
НАШЛЬІНДАЦЦД, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.)- Пашлындаць доўга; наблукацца
дзе-н.
НАШМАРАВАЦЦА, Ш> гл. шмараваць.
НАШМАТ, прысл. (разм.). Toe, што i намнога. Дмі н. падоўжалі.
НАШМОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., чаго. Шморгаючы, вырваць або нарваць
у якой-н. колькасці. Н. каласоў. Н. ягад з
лісцем. || незак. шйпморгваць, -аю, -аеш, -ае.
НАШПІГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй;
-гаваны; зак. 1. гл. шлігаваць. 2. што i чаго.
Прыгатаваць шпігаваннем. Н. качку. || незак.
шшшігоўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАШРУБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
-баваны; зак., што. Круцячы па вінтавой
разьбе, надзець. Н. гайку. || незак. нашрубоўваць, -аю, -аеш, -ае.
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НАШТАМПАВАЦЬ, -гтую, -пуеш, -пуе;
НАШЬІЦЬ, -шыю, -шыеш, -шые; -шыты;
-пуй; -паваны; зак., што i чаго. Вырабіць у зак. 1. што. Прышыць на што-н. Н. кішэню.
якой-н. колькасці штампоўкай. Н. дэталей. || 2. чаго. Пашыць у якой-н. колькасці. Н. сукенезак. наштамооўваць, -аю, -аеш, -ае.
нак. j| незак. шшшваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
НАШТО, прысл. пытальнае i адноснае. 1. 3 нашыўшц -і, ДМ -шыўцы, мн. -і, -шывак, ж.
абмежаванасці, напр. неблагі; 3) значэнне адякой мэтай, для чаго. Н. ты так робіш? (да 1 знач.).
маўлення таго, што абазначае данае слова без
Папытайцеся ў яго, н. яму трэба было перая- НАШ^ННЕ гл. насіць.
НАШ^ПТВАННЕ, НАШ^ПТВАЦЬ гл. на- гэтай прыстаўкі, напр. неакуратны, непаспязджаць у горад. 2. у знач часц. (звычайна ў
ховы, недалёка.
спалучэнні са словам «ужо»). Ужываецца ў шаптаць.
НЕА... Першая частка складаных слоў,
складаных сказах з адваротнай абумоўленаНАШ^СЦЕ, -я, н. 1. Напад ворага, запасцю састаўных частак. Н. ўжо быў добры чала- ланенне ім чужой тэрыторыі. Варожае н. 2. якая па значэнню адпавядае слову новы,
век Пракоп, a i той не стрымаўся.
перан. Нечаканы прыход, з'яўленне каго-н. у напр. неалагізм, неарэалізм, неаюіасіцызм.
НЕАБАРАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Taxi, які не
НАШТЎРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; зак., каго- вялікай колькасці (разм. жарт.). Н. гасцей.
што (разм.)- Штуршкамі прычыніць боль,
НАЭЛЕКТРЫЗАВАЦЦА, -ЦЬ гл. элеюры- можа развівацца ў адваротным кірунку. Н.
процэс. || наз. неабарачальшсць, -і, ж.
набіць. Наштурхалі цётку, што i ад дроў ад- заваць.
НЕАЁАЧЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які дзейнічае
мовілася.
НАЙВЕ, прысл. У рэчаіснасці, на самой
неразважліва, не думае аб выніках. Н ўчынак.
НАШТУРХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, справе. Бачыў як н.
2. Няўважлівы, нячулы. Неабачлівыя адносіны.
-няце, -нуць; -ні; зак. 1. каго-што на кагоНАЯВЎ, прысл. Toe, што i наяве.
|| наз. веабачлівасць, -і, ж.
што. Штурхаючы, прымусіць наткнуцца на
НАЙДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. У ірэчаскай
НЕАБВЁРЖНЫ, -ая, -ае. Toe, іігго i неабкаго-, што-н. Н хлопца на плот. 2. перан. міфалогіі: німфа рэк i ручаёў. 2. Аднагадовая
каго (што) на што. Аказваючы ўздзеянне, водная травяністая расліна сямейства наяда- вяргальны. || наз. неабвержнасць, -і, ж.
НЕАБВЯРГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, які не
накіраваць. Н на правільнае рашэнне. \\ незак. вых, якая мае тонкае разгалінаванае сцябло i
шштурхоўваць, -аю, -аеш, -ае.
малапрыкметныя адзіночныя кветкі. 3. Лі- можа быць абвергнутым; пераканальны, бясНАШУКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; чынка страказы (а таксама аўсяніка, вяс- спрэчны. Н. факт. || наз. неабвяргальяасць, -і,
зак., каго-чаго (разм.). Патраціць многа часу нянкі), якая жыве ў вадаёмах. || прым. ж.
НЕАБДЎМАНЫ, -ая, -ае. Зроблены без
на пошукі каго-, чаго-н. Нашукаліся дзяцей у шйідівы, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.)абдумвання, неразважлівы. Н. ўчынак. Неаблесе.
НАЯДАЦЦА, -ЦЬ гл. наесціся, наесці.
думанае рашэнне. || наз. веабдуманасць, -і, ж.
НАШУМЁЦЬ, -млю, -міш, -м'іць; -м'ім,
НАЯЗДЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
НЕАБДЬІМНЫ, -ая, -ае. Велізарных паме-міце, -мяць; -м'і; зак. 1. Нарабіць шуму; наехаць i наездзіць. 2. Час ад часу прыязнакрычаць на каго-н. Залішне н. 2. перан. джаць. Н. у вёску da бацькоў. 3. на што. Спаў- раў, бязмежны. Н. сусвет. || наз. веабдымшсць,
-і, ж.
Выклікаць многа размоў, прыцягнуць да сябе заць уніз, закрьгааюцы вочы. Шапка наязджае
НЕАБЖЬІТЫ, -ая, -ае. Такі, у якім яшчэ
агульную ўвагу. Вось нашумела гэта справа. на лоб.
НАШУШЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
НАЙРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). мала жылі; неасвоены для жылля. Неабжызак. (разм.). Шушукаючыся, нагаварыцца Энергічна, з запалам іграць (на музычным тая кватэра. || наз. неабжытасць, -і, ж.
НЕАБСТРАЛЙНЫ, -ая, -ае. Пра салдата:
ўволю, многа.
інструменце) або з азартам, з асаблівай стаякі не быў у баях, не прывык да стральбы.
НАшчА, прыся. He еўшы нічога. Прыняць раннасцю рабіць што-н. Н. на гармоніку.
Неабстраляная моладзь (таксама перан.). || наз.
лекі н.
НАЙЎНАСЦЬ, -і, ж. 1. Прысутнасць, існа- нсабстраяяшісць, -і, ж.
НАШЧАДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. 1. ванне. Быць у наяўнасці. 2. Фактычная кольНЕАБСЙЖНЫ, -ая, -ае. Вялікі па працяЧалавек у адносінах да сваіх продкаў. Н. На- касць чаго-н. у дадзены момант (пра грошы, гласці, памерах; бязмежны. Н. акіян. || наз. несовЫа. 2. мн. Людзі будучых пакаленняў. тавары i пад.). Касавая н.
абсяжнжсць, -і, ж.
Нашы нашчадкі. 3. Сын, наследнік або наогул НАЙЎНЫ, -ая, -ае. Які ёсць у наяўнасці.
НЕАБХОДНАСЦЬ, -і, ж. Патрэба ў кім-,
Прадаваць за наяўныя (наз.; за наяўныя
сваё дзіця (разм.)чым-н. Прадметы першай неабходнасці.
НАШЧАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., грошы, не ў крэдыт). Н. разлік (наяўнымі граНЕАБХОДНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, без якога
чаго. Шчапаючы, нарыхтаваць у якой-н. шыма).
HE, часц. 1. Служыць для выражэння ад- нельга абысціся; патрэбны. Неабходныя рзчы.
колькасці. Н лучыны.
Неабходныя інструменты. 2. Абавязковы, неНАШЧЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. моўя пры розных членах сказа. He заўважаць. пазбежны. Неабходныя меры.
што. Абмацваючы, выявіць, знайсці. Н пу- Жыць не аднаму. He магу не згадзіцца (г. зн.
НЕАБЧАСАНЫ, -ая, -ае. 1. Неалрацаваны
хліну. Н. слабыя месцы ў рабоце (перан.). || не-згаджаюся). 2. Служыць адмоўным адказам часаннем2. Н камень. 2. перан. Неадукаваны,
на пытанне. Ты згодзен? He, не згодзен. 3. Мае
зак. нашчугааць, -аю, -аеш, -ае.
некультурны, грубы (разм.). || наз. неабчаНАШЧЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -чыпаны; значэнне няпоўнага сказа пры адмоўных ад- сжшсць, -і, ж. (да 2 знач.)зак. 1. чаго. Шчыпаючы, набраць, нарваць у казах на пытанні; тое, што i няма (у 2 знач.).
НЕАГЛАБАЛІЗМ, -у, м. Імкненне вялікай
У вас ёсць білетп? — He. 4. Ужыв. замест выякой-н. колькасці. Н цыбулі. 2. што. Прыдзяржавы да сусветнага панавання. | прым.
шчэмліваючы скуру цела ў многіх месцах, казніка з адмоўем, a таксама замест словазлу- неаглабалсцкі, -ая, -ае. Неаглабалісцкія імчэння або цэлага сказа з адмаўленнем ці
зрабіць балюча (разм.). Н вушы.
кненні.
НАШЧЗНТ, прысл. Зусім, поўнасцю, кан- проціпастаўленнем. 5. Надае значэнне няпэўНЕАГЛДДНЫ, -ая, -ае. Toe, што i ненасці, няпоўнага адмаўлення, непаўнаты дзечаткова. Знішчыць н.
абсяжны. Неаглядныя прасторы. \\ наз. веНАШЬІЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ашыйнік, яння ці стану. Гора не гора. Ці гаварыць гэта, аглядвасць, -і, ж.
аброжак. Пашыць н. || прым. нашыйніківы, ці не гаварыць. 6. У спалучэнні з часц. «ці» у
НЕАДАБРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выражае
пытальных сказах выражае мадальнае значэн-ая, -ае.
неадабрэнне. Н погляд. \\ наз. неадабральНАШЬкЙНЫ, -ая, -ае. Які носяць на шыі, не сцвярджэння або няпэўнасці, здагадкі. Ці ШІСЦЬ, -і, ж.
надзяваюць на шыю. Нашыйныя ўпрыгожанні. не лепш было б табе паехаць працаваць у вёНЕАДАБР^ННЕ, -я, н. Адмоўная ацэнка
ску? 7. У спалучэнні з пытальнымі зайНАШЬкЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Частка меннікамі i прыслоўямі пры асаблівай інтана- каго-, чаго-н. Выказаць сваё н.
збруі — шырокі рэмень ад хамута да пярэ- цыі вымаўлення надае сэнс станоўчага адказу.
НЕАДЦЗЁЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, якога
дняга канца дьшіля. Н. даўгаваты, трэба пад- Ці не сустрэў у горадзе знаёмых? Чаму не? 8. нельга аддзяліць ад другога. Неаддзельныя пакараціць. || прым. нашыльнічны, -ая, -ае.
У спалучэнні з дзеясловамі, якія канчаюцца
НАШЬІІЎКА, -і, ДМ -шыўцы, мн. -і, -шы- на «-цца» i маюць прыстаўку «на-», надае
НЕАД'ЁМНЫ, -ая, -ае (кн'іжн.). Які з'яўвак, ж. 1. гл. нашыць. 2. Кавалак тканіны, значэнне немагчымасці закончыць дзеянне. ляецца састаўной, арганічнай часткай каго-,
скуры i пад., нашытыя на што-н. Сумка з He налюбуецца мастак роднымі краявідамі. 9. чаго-н.; неадрыўны. Народнасць —неад'емная
нашыўкай. 3. Знак адрознення вайсковых Уваходзіць у склад устойлівых словазлучэн- цыса творчасці Якуба Коласа. \\ наз. веад*званняў. Афіцэрскія нашыўкі. || прым. нашьоа- няў: «далёка не», «не раўнуючы, як»; «амаль емшсць, -і, ж.
чны, -ая, -ае.
НЕАДКЛЛДНЫ, -ая, -ае. Які неяьга адне»; «бадай не»; «не раз i не два»; <не вельмі
НАШЫЎНЬІ, -ая, -óe. Які нашываецца на каб» i пад. 10. Уваходзіць у склад словазлу- класці; тэрміновы. Н рамонт. Неадкладная
што-н. зверху. Нашыўныя кішэні.
чэнняў,
якія
з'яўляюцца
складанымі дапамога. || наз. неадкладнясць, -і, ж.
НАШЬІЦЦА1, -шыюся, -шыешся, -шы- злучнікамі i злучальнымі словамі: «не то... не
НЁАДКУЛЬ, прысл. Няма такога месца
ецца; зак. (разм.). Напрацавацца, шыючы.
то», «не то што»; «не то... а»; «не толькі, ...але (адкуль можна было б атрымаць, чакаць
2
каго-, чаго-н.)- Гасцей чакаць н.
НАШЬІЦЦА , 1 i 2 ас. не ўжыв., -шыецца; (i)» i пад.
зак. (разм.). Набіцца куды-н., сабрацца дзе-н.
НЕАДЛЎЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які пастаянна
HE... (a таксама НЯ...), прыстаўка. Надае
у вялікай колькасці. Нашылася поўная кухня слову: 1) новае, процілеглае значэнне, напр. знаходзіцца пры кім-, чым-н. Н. спадарожнік.
дзяцей.
невясёлы (сумны); 2) тое ж, але з адценнем 2. Такі, у час якога нікуды не адлучаюцца.
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сустрэна. Неафіцыйная заява. \\ наз. веаНЕБЯЗ... (а таксама небяс...), прыстаўка.
фіцыймсць, -і, ж.
Ужыв. замест «небез...», «небес...» у першым
НЕАХАЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які не захоўвае складзе перад націскам, напр. небязгрэшны,
чысціні, парадку; які ўтрымліваецца ў беспа- небяскрыўдны.
радку. Неахайная гаспадыня. Н. пакой. 2. Зро- НЕБЯСПЁКА, -і, ДМ -пецы, ж. Стан, стаНеадлучнае дзяжурства. || наз. неадлучнжсць,блены абы-як, без стараннасці. Неахайная ра- новішча, якое паіражае каму-н., можа
-і, ж. (да 1 значЛ.
бота. I наз. неахяйнасць, -і, ж.
прычыніць няшчасце, зло, шкоду. Адчуваць
НЕАДНАРАЗОВЫ, -ая, -ае. Які робішха
НЕАХВОТА, -ы, ДМ -воце, ж. 1. Адсуг- небяспеку.
або дцбьгеаецца не адзін раз. Неадна^азовае насць ахвоты да чаго-н. Працаваць з неахвоНЕБЯСПЁЧНЫ, -ая, -ае. Які можа
запрашэнне. Н. чэмпіён. \ наз. неадняразовасць,тай. 2. безас. у знач. вык. He хочацца, няма прычыняць няшчасце, зло, шкоду. Небяспе-і, ж.
жадання (што-н. рабіць). Н. з ім размаўляць.
чнае становішча. Н. крок. Туды зараз небяспеНЕАДНАРОДНЫ, -ая, -ае. 1. Разнародны
НЕАХВОТНЫ, -ая, -ае. Які не выказвае чна (прысл.) ехаць. \\ наз. небяспечнасць, -і, ж.
па складу; неаднастайны. Н. склад насель- ахвоты да чаго-н.
НЁВАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -оў, м. Вялікая
ніцтва. 2. Які адносіцца да іншай катэгорыі
НЕАХВОЧЫ, -ая, -ае. Які не мае жадання рыбалоўная сетка. Закінуць н. || прым. невадз'яў, прадметаў i інш. Неаднародныя хімічныярабіць што-н., не выказвае ахвоты да чаго^н. ны, -ая, -ае.
сумесі. || наз. неаднжродвжсць, -і, ж.
Н. da вучобы.
НЕВАЖНЁЦЮ, -ая, -ае (разм.). He зусім
НЕАДНОЙЧЫ, прысл. He адзін раз. За дні
НЕАХОПНЫ, -ая, -ае. 1. Неабсяжны, не- добры. Неважнецкае здароўе.
хваробы ён н. перадумаў свой жыццёвы шлях.абдымны, вельмі вялікі па сваёй прадягласці.
НЕВЕРАГОДНЫ, -ая, -ае. 1. НепраўдапаНЕАДОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які цяжка, немаг- 3 поўначы сунулася неахопная градавая хмара.
добны. Неверагодная гісторыя. 2. Надзвычай
чыма пераадолець; магутны. Неадольная сіла. \\ 2. Вялікі па ступені праяўлення. Ён адчуваў у вялікі, значны; неймаверны. Неверагодная хуназ. неадольшсць, -і, ж.
сабе неахопную сілу. || наз. неахоошсць, -і, ж. ткасць. 3. Які выклікае сумненні ў сваёй гтраНЕАДПАВ£ЦНЫ, -ая, -ае. 1. Які не адпаНЕАЦ^ННЫ, -ая, -ае. Надзвычай важны. вільнасці. Неверагодныя звесткі. \\ наз. невевядае чаму-н., не падыходзіць да чаго-н. He- Неацэнныя заслугі. || наз. неадэннасць, -і, ж. рагоднлсць, -і, ж. (да 1 i 3 знач.). 0 Да вевеадпаведныя ўмовы. 2. Які пазбаўлены адпаведНЁБА, -а, мн. нябёсы, нябёс / нябёсаў, н. рагоднасці (разм.) — надзвычайна, вельмі.
насці, прапарцыянальнасці. Жаданні, неадпа- Уся бачная над Зямлёй прастора ў форме куНЕВІДЗІМКА, -і. 1. ДМ -у, Т -ам, м.\ ДМ
ведныя сваім магчымасцям. \\ наз. неад- пала. На небе. Як н. i зямля (нічога падобнага, -мцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -мак. Нябачная
паведнасць, -і, ж.
поўная процілегласць). Пад адкрытым небам істота. Чалавек-н. 2. ж. Маленькая тонкая
НЕАДСТЎПНЫ, -ая, -ае. Настойлівы, не- (не ў памяшканні). Быць на сёмым небе (пе- шпілька або заколка для жаночай прычоскі. 0
адчэпны. Неадступнае пытанне: «Як жыць
ражываць, адчуваць вялікую радасць). Трапіць Шапкя-невідзімка — у казках: шалка, якая
далей?» || наз. неадступнасць, -і, ж.
пальцам у н. (сказаць што-н. неўпапад, неда- робіць нябачным таго, хто яе надзене.
НЕАДУШАЎЛЁНЫ, -ая, -ае. Які не рэчы; разм. жарт.). Узнесці да неба (непамерНЕВІДЎШЧЫ, -ая, -ае. Які страціў зрок;
адносіцца да свету жывых істот. Неадушаўлё- на расхваліць каго-, што-н.). Як гром з яснага сляпы. Н. чалавек.
ныя назоўнікі. \\ наз. неадушаўлёнасць, -і, ж. неба (раіггоўна, зусім нечакана). Як з неба
НЕВШАВАТЫ, -ая, -ае. Які не мае за саНЕАДЧЗПНЫ, -ая, -ае. Які не дае спа- зваліўся [1) нечакана з'явіўся; раптоўна бой віны; які не мае дачынення да злачынкою; назойлівы. Гудуць неадчэпныя камары. ||здарыўся; 2) не разумее таго; што адбываецца ства. || наз. невішватасць, -і, ж.
наз. неадчэішасць, -і, ж.
навокал; разм.]. || прым. вябесны, -ая, -ае. Н.
НЁВУК, -а, мн. -і, -аў, м. Неадукаваны,
НЕАДЭКВАТНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. Які купал. Н. колер (блакітны). Нябесныя сілы (бо-недасведчаны чалавек. У музыцы ён безнадзейне супадае з чым-н., пазбаўлены адэкват- скія).
ны н. || прым. невуцкі, -ая, -ае.
насці. Неадэкватныя катэгорыі. 2. Які не ад- НЕБАГАТА, у знач. вык., каго-чаго. Мала, у
НЁВУЦТВА, -а, н. Адсутнасць ведаў, непавядае норме, якім-н. патрабаванням. Не- невялікай колькасці. Рыбы ў мясцовых рэках н. адукаванасць, недасведчанасць у чым-н. Цеадэкватныя паводзіны. || наз. неадэжватшсць, НЕБАРАКА, -І, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ мра нееуцтва.
-і, ж.
-рацы, Т -ай (-аю), лс., мн. -і, -рак (разм.).
НЕВЫГОДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -год, ж.
НЕАКРЗСЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Дакладна Няшчасны чалавек, які^ выклікае спагаду,
1. пераважна мн. Адсутнасць, недахоп неабнявызначаны, няпэўны. Н. час выступлення. спачуванне. || прым. небаржцкі, -ая, -ае.
ходных выгод. Невыгоды кватэры. 2. Нягода,
2. Невыразны, няясны. Неакрэсленыя вяршыні НЕБАСКРОБ, -а, мн. -ы, -аў, м Вельмі непрыемнасць; цяжкае становішча (разм.).
гор. || наз. неажрэслемсць, -і, ж.
высокі шматпавярховы будынак. || прым. неба- Невыгоды жыцця.
НЕАЛАГІЗМ, -у, мн. -ы, -аў, м. У мова- скробны, -ая, -ае.
НЕВЫГОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае вызнаўстве: новае слова або выраз, a таксама
НЕБАСХІЛ, -у, м. Частка неба над гары- год, дрэнна прыстасаваны для чаго-н. Невыновае значэнне старога слова.
зонтам.
годная кватэра. 2. Неспрыяльны, нязручны,
НЕАЛІТ, -у, М -ліце, м. Пазнейшы перыяд
НЕБЕЗ... (а таксама небес...), прыстаўка. непрыемны. Невыгоднае становішча. || наз. векаменнага веку (8—3 тысячагоддзі да н.э.). Складаная прыстаўка прыметнікаў (і ўтвора- выгоднасць, -і, ж.
Эпоха неаліту.
НЕВЫКАЗНЫ, -ая, -ае. Такі, што цяжка
ных ад ix назоўнікаў), якая надае значэнне
НЕАНДЭРТАЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, ўмеранай, але дастаткова значнай ступені або немагчыма выказаць, перадаць словамі.
-льцаў, м. Выкапнёвы чалавек эпохі ранняга i якасці, напр. небезнадзейны, небеспадстаўны. Невыказная прыгажосць. || наз. невыказшсць,
сярэдняга палеаліту. || прым. неавдэртальскі,
НЕБЕЗДАКОРНЫ, -ая, -ае. Які не пазбаў- -і ж.
-ая, -ае.
лены недахопаў. Яго адносіны да працы небе- НЕВЫКАНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, што не
НЕАПЛАТНЫ, -ая, -ае. 1. Які не можа здакорныя.
можа быць выкананы. Невыканальнае заданне.
быць аплачаны. Н. рахунак. 2. перан. Вельмі
НЕБЕС..., прыстаўка. Toe, што i небез...; Невыканальная мара. || наз. невыкалальнасць,
значны, болыны за любую ўзнагароду. Н. пішацца замест «небез...» перад глухімі зыч- -і, ж.
доўг. | наз. веаплатнасць, -і, ж. (да 1 знач.).
НЕВЫКАНАННЕ, -я, н. 1. Нездзяйсненне
нымі, напр. небескарысны, небеспадстаўны.
НЕАРГАНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які не ўклюНЕБІІКІ, -ая, -ое. Які не разбіваецца пры таго, што было даручана, намечана, меркавачае ў сябе жывых арганізмаў; нежьшы. Неар- ўдары, падзенні. Небіткое шкло.
лася зрабіць. Н. планавых заданняў. 2. Ухіленганічная прырода. 2. Які адносіцца да нежыНЕБЛАГІ, -ая, -óe. 1. Нядрэнны, даволі не ад выканання пастаноў, законаў.
вой прыроды. Неарганічныя рэчывы. O Неар- значны. Н. ўраджай. Н. чалавек. 2. ДастатНЕВЫКАРАНЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Яю не
пшчшя хімія — раздзел хіміі, які вывучае са- ковы для якой-н. мэты. У яго н. вопыт паддаецца выкараненню. Невыкараняльныя
стаў, уласцівасці i пераўтварэнні рэчываў практычнай работы.
недахопы. || наз. невыкараяялышсць, -і, ж.
нежывой прыроды.
НЕВЫЛАЗНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, па якім
НЕБЫВАЛЫ, -ая, -ае. Якога раней не
НЕАСЛАБНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які паста- было, незвычайны. Небывалае здарэнне. || наз. цяжка прайсці, з якога цяжка выбрацца; неянна дзейнічае; безупынны. Н. кантроль. | небывалісць, -і, ж.
праходны. Невылазная гразь. 2. перан. Такі, ад
наз. неаслабнасць, -і, ж.
НЕБЫЛЙДА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. 1. Вы- якога цяжка, немагчыма вызваліцца. Н. доўг.
НЕАСПРЭЧНЫ, -ая, -ае. Які не выклікае думка, ілжывае паведамленне, хлусня. Раз- || наз. невылазнасць, -і, ж.
пярэчанняў; бясспрэчны. Н. факт. \\ наз. ее- носіць небшіцы. 2. Від жаргаўлівых твораў
НЕВЫЛЁЧНЫ, -ая, -ае. Які нельга вылеаспрэчнасць, -і, ж.
вуснай народнай славеснасці, дзе апавядаецца чыць. Невылечная хвароба. \\ наз. невылечвлсць, -і, ж.
НЕАФІТ, -a, М -ф'іце, мн. -ы, -аў, м. Новы пра тое, чаго не можа быць, не бывае.
НЕВЫМЁРНЫ, -ая, -ае. Які не паддаецца
паслядоўнік якой-н. рэлігіі (спец.), a таксама
НЁБЫЛЬ, -і, ж. Toe, чаго не было, не бывымярэнню, вельмі вялікі. Невымерныя пра(перан.: кніжн.) новы прыхільнік якога-н. ву- вае; небыліца.
чэння. || ж. неафгпса, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
НЕБЫЦЦЁ, -я, н. Адсутнасць жыцця сторы. || наз. невымернасць, -і, ж.
-так.
НЕВЫНОСНЫ, -ая, -ае. Які цяжка, не(першапачаткова аб смерці як адсутнасці
НЕАФІЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які не мае быцця). Перайсці ў н. (памерці). Узнікнуць з магчыма вынесці; нясцерпны. Н. боль. || наз.
невыноснасць, -і, ж.
афіцыйнага значэння. Н. прыём. Неафіцыйная небыцця (адрадзіцца).
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НЕВЫЧАРПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які прак- поўнай меры ацаніць каго-, што-н., прызнаць
тычна шіжка вычарпаць, выкарыстаць поўна- чые-н. якасці. || незак. недаадэньваць, -аю,
сцю; вельмі багаты. Невычарпальныя багацці. || -аеш, -ае. || наз. недаацэнкж, -і, ДМ -нцы, мн.
наз. невычарпалышсць, -і, ж.
-і, -нак, ж.
НЕВЫЧЭРПНЫ, -ая, -ае. Toe, што i
НВДАБОР, -у, м. Няпоўны збор; недабраневычарпальны. || наз. невычэрпнасць, -і, ж.
ная колькасць каго-, чаго-н. Н. пры паступНЕВЯДОМАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. невядомы. ленні ў тэхнікум.
2. Адсутнасць звестак, ведаў аб кім-, чым-н.
НВДАБРАЙКАСНЫ, -ая, -ае. Нізкай
3. Сціплае, непрыкметнае існаванне. Жыць у якасці; дрэнны. Недабраякасныя тавары. ||
невядомасці.
наз. недабраякаснасць, -і, ж.
НЕВЯДОМЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якога не
НБДАВЁР, -у, м. Toe, што i недавер'е.
ведаюць, аб якім няма звестак; незнаёмы. Н.
НЕДАВЁРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м 1.
востраў. Ураўненне з адным невядомым (наз.).
Няверны, які не верыць у бога. 2. Недавер2. Які не карыстаецца вялікай папулярнасцю; лівы чалавек.
малавядомы. Н. аўтар. 3. Нязведаны, не пеНЕДАВЁР'Е, -я, н. Сумненне ў правільражьггы раней. Невядомае пануццё. 4. Незна- насці, праўдзівасці чаго-н., падазронасць, адёмы, незнаёмая. Прыходзіў невядомы (наз.). сутнасць давер'я. Вотум недавер'я (неадабТруп невядомага (наз.)- 5. Аб чым-н. нязведа- рэнне парламентам дзейнасці ўрада; спец.).
ным. Крок у невядомае (наз.). || наз. неНЕДАВЎЧКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
вядомасць, -і, ж. (да 1 знач.).
-чцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -чак (разм.).
НЕВЯЛІКІ, -ая, -ае. 1. Малы па велічыні i
Недавучаны, маладасведчаны чалавек.
памерах, нязначны па колькасці, нядоўгі (пра
НЕДАВЙРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м.
час). Н. пакой. Невялікая чародка качак. Н. (разм.)- 1. Чалавек, які не верыць у бога. 2.
перапынак. 2. Нязначны па сіле, інтэнсіў- Бязлітасны, жорсткі чалавек; ліхадзей.
насці, якасці, зместу i пад. Н. снег. 3. Які не
НЕДАГЛЁДЗЕЦЬ, -леджу, -ледзіш, -лемае вялікага значэння ў грамадстве. Невялікая
пасада. 4. Які нічым нс вылучаецца; пасрэд- дзіць; -леджаны; зак., каго-utmo i без dan. 1.
Праявіць недастаткова ўвагі пры наглядзе за
ны. Н. знаўца.
кім-, чым-н., не ўберагчы ад каго-, чаго-н. Н.
НЕВЯЛІЧКІ, -ая, -ае. Toe, што i невялікі дзіця. 2. He заўважыць, правяраючы што-н.
(у 1 i 2 знач.); маленькі. Н. марозік.
Карэктар недагледзеў памылку.
НЕВЯРТАЙЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
НЕДАГЛЙД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. НеЧалавек, які не вярнуўся на радзіму, застаўся дастатковы нагляд за кім-, чым-н.; памылка,
жыць у чужой краіне. || ж. мвяртанка, -і, ДМ
промах, зробленыя з-за няўважлівасці, няд-нцы, мн. -і, -нак.
НЕГАБАРЬІТ, -у, М -рыце, мн. -ы, -аў, м. байнасці. Дапусціць н.
НІДАКОРМ, -у, м. Недастатковае кар(спец.). Вырабы, прадукгы, якія сваімі памерамі не адпавядаюць норме, стандарту. || мленне, харчаванне; няпоўная выдача корму.
прым. негабарытны, -ая, -ае. Негабарытная Н. затрытівае рост маладняку.
НЕДАКЎРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Рэрэч.
НЕГАВАРЙ, -ая, -ое. 1. He схільны ўсту- штка недакуранай папяросы, цыгары, акурак.
НЕДАЛЁЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца
паць у размовы; маўклівы. Н. хлопец. 2. Які
ўхіляецца ад размоў з людзьмі; замкнуты. Па або адбываецца на нязначнай адлегласці; які
мае невялікую працягласць. Н. лес. 2. Такі,
складу характару ён лічыўся негаваркім.
НЕГАДАНЫ, -ая, -ае. Нечаканы, неспа- які адбываўся нядаўна або адбудзецца, надыдзе неўзабаве. Недалёкае мінулае. 3. перан. Радзяваны. Н. госць.
НЕГАТЫВІЗМ, -у, м. (кніжн.). Негатыў- зумова абмежаваны; някемлівы. Н. чалавек. 4.
ныя, адмоўныя адносіны да рэчаіснасці. || недалёк*, у знач. вык. i прысл. Блізка па адлегласці i часе. Вёска недалёка. Да вечара ўжо
прым. негатыв'ісцкі, -ая, -ае.
НЕГАТЬГЎ, -тыва, мн. -тывы, -тываў, м. недалёка. 0 Недалёка ад каго-чаго, прыназ. з
Р — на блізкай адлегласці ад каго-, чаго-н.
Адбітак на фатаграфічнай пласцінцы (плёнцы), у якім светлыя месцы атрымліваюцца Жыць недалёка ад лесу. Недалёка ад вёскі —
цёмнымі, a цёмныя— светлымі, a таксама рака. || наз. недалёкасць, -і, ж.
НЕДАЛЁТ, -у, М -лёце, м. Падзенне снапласцінка (плёнка) з такім адбіткам. || прым.
рада, кулі бліжэй намечанай цэлі.
негатыўны, -ая, -ае.
1
НЕДАЛІЧЬІЦЦА, -лічуся, -лічышся, -л'іНЕГАТЬІЎНЫ , -ая, -ае (кніжн.).,Ацмоўны. Негатыўныя вынікі. || наз. негатыўнасць, чыцца; зак., каго-чаго. Выявіць пры падліку
недахоп, адсутнасць каго-, чаго-н. Пасля
-і, ж.
атакі недалічыліся некалькіх байцоў. || незак.
НЕГАТЬГЎНЫ2 гл. негатыў.
НЕГАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). У граматыцы: недалічвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НЕДАЛЎГА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -лузе,
слова ці марфема, якія заключаюць у сабе
Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -луг (разм.). 1. Слабы,
значэнне процілегласці таму, што сцвярджахваравіты чалавек. 2. Няспрьгтны, няўмелы
ецца, напр. «не», «ні»; адмаўленне.
НЕГАЦЫЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. чалавек; недарэка.
НЕДАЛЎЖНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Слабы,
Аптовы купец, камерсант. || ж. негацыянтка,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. негацыянцкі, хваравіты. 2. Непрыглядны, няскладны, няўклюдны. U наз. неджлужнасць, -і, ж.
-ая, -ае.
НЕДАЛІОБЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
НЕГРОІДНЫ, -ая, -ае: негроідшш paca
(спец.) — paca людзей з цёмнай скурай, ку- каго-што. Адчуваць непрыязнасць, непрычаравымі валасамі, шырокім носам i некато- хільнасць да каго-, чаго-н.
НВДАМАГАННЕ, -я, н. Хваравіты стан.
рымі іншымі адзнакамі.
НЁГРЫ, -аў, адз. неір, -а, м. Людзі, якія Лёгкае н.
НЕДАМАГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Адналежаць да негроіднай расы. || ж. неірыцянка, -і. ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. чуваць недамаганне, быць не зусім здаровым.
НВДАМЁРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. 1.
неірыцшскі, -ая, -ае.
НЕДА... прыстаўка. Складаная прыстаўка, Toe, што не мае належнага або нармальнага
якая надае значэнне непаўнаты, неадпаве- памеру. 2. Абутак i вопратка большага разднасці патрэбнай норме, напр. недабраць, не- меру, чым дзіцячы, i меншага, чым дарослы
(разм.).
давыканаць, недаспелы, недаразвіты.
НЕДАМОЎЛЕНАСЦЬ, -і, ж. 1. НепаўНЕДААЦАНІЦЬ, -цаню, -цэніш, -цэніць;
-цэнены; зак., каго-што. Недастаткова, не ў ната, незакончанасць выказвання, замоўчван13. Зак. 426.

НЕВ—НЕД
не чаго-н. Адчувалася н. 2. Адсутнасць дамоўленасці, узгодненасці. Н. паміж сумежнікамі.
НЕДАПЁЧАНЫ, -ая, -ае. 1. He даведзены
пячэннем да поўнай гатоўнасці. Недапечаная
бульба. 2. перан. Недастаткова падрыхтаваны
да якой-н. працы; малавопытны (разм.). Н.
аграном. 3. перан. Вялы, бязвольны; прыдуркаваты (разм.). Н. хлопец.
НЕДАПЁК, -у, м. 1. Недастатковая прапечанасць хлеба i хлебных вырабаў. 2. Недадача
печанай прадукцыі з адпушчанай колькасці
мукі.
НВДАРАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які нельга даравань, прабачыць. Недаравальная легкадумнасць. || наз. недаравальнасць, -і, ж.
НЕДАРАЗВІТЫ, -ая, -ае. Які не дасягнуў
пэўнага развіцця, затрымаўся ў росце, развіцці або вылучаецца недастатковым развіццём разумовых здрльнасцей. Недаразвітае
дзіця. || наз. недаразвггасць, -і, ж.
НЕДАРМА, прысл. 1. He без падставы, не
без прычыны. Я н. адчуваў небяспеку. 2. He
дарэмна. Дачушка ў хаце н. есць бацькоўскі
хлеб.
НВДАРОБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж.
Незакончанасць, незавершанасць якой-н.
працы, справы. Ліквідаваць недаробкі будаўнікоў.
НЕДАРОД, -у, М -дзе, м. Toe, што i неўраджай.
НВДАРОСГАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. 1.
Чалавек, які не дасягнуў паўналецця; падлетак. 2. Чалавек, жывёла або расліна нізкага
росту. Дзяўчынка-н. Бярозкі-недаросткі. 3. перан. Той, хто не дасягнуў разумовай сталасці.
Палітычныя недаросткі.
ШДАРЭКА, -І, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
-рэцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -рэк i -рэкаў
(разм.). 1. Някемлівы, няўмелы, адсталы чалавек. 2. Toe, што i няўклюда. 3. Слабы, хваравіты чалавек.
НЕДАРЗЧНАСЦЬ, -І, Ж. 1. гл. недарэчны.
2. Недарэчны ўчынак, думка, паводзіны i пад.
Усе разумелі н. яго паводзін.
НВДАРдЧНЫ, -ая, -ае. 1. Сказаны, зроблены неўпапад, не да месца. Н. жарт. 2.
Неразумны, бяссэнсавы. Недарэчныя прапановы. 3. Няўклюдны, няскладны (знешне). 4.
Які не адпавядае сітуацыі, абставінам. Недарэчная весялосць. \\ наз. недарэчнасць, -і, ж.
НВДАРЭЧЫ. 1. прысл. He ў час; не да месца. Выступленне н. 2. у знач. вык. He адпавядае абставінам. Гэта паездка была н.
НВДАСВЁДЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае
належных ведаў аб чым-н. Н. юнак. 2. Нявопытны ў чым-н., неспрактыкаваны. 1 наз.
ыедасведчанасць, -і, ж.
НЕДАСЁЎ, -севу, м. Частка зямлі, якая засталася незасеянай.
НЕЦАСКАНАЛЫ, -ая, -ае. Які не дасягнуў
дасканаласці, не пазбаўлены недахопаў. Недасканалыя творы. || наз. недасйшаласць, -і, ж.
НЕДАСОЛ, -у, м. Недастатковая салёнасць. Н. на стале, перасол на спіне (прыказка).
НВДАСПАЦЬ? -плю, -п'іш, -піць; -п'ім,
-піце, -пяць; -пі; зак. Паспаць менш, чым
трэба; не выспацца. || незак. неяісыпжць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. недасыпанне, -я, н. Хранічнае
н.
НЕДАСТАТКОВЫ, -ая, -ае. 1. Невялікі па
колькасці, які не адпавядае якім-н. патрэбам;
слабы, малы. Недастатковыя сродкі. Н. вопыт. 2. Няпоўны, нездавальняючы; негрунтоўны, несур'ёзны. Недастаткоеыя веды. \\ наз.
ыедастатковасць, -і, ж. Сардзчная н. (спец.).
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НЕЗАДАВАЛЬНЁННЕ, -я, н. 1. АдмаўленНЕЗДАРОВЫ, -ая, -ае. 1. Хворы; выкліне ў чым-н. Н. просьбы. 2. Тос, што i незда- каны хваробай. Н. калер твару. 2. Шкодны
вальненне. Адчуваць н.
для здароўя. Н. клімат. 3. перан. Шкодны ў
НЕЗАДАЧЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Нешча- ірамадскіх i маральных адносінах. Нездаровыя
слівы, няўдачлівы. Н. дзень. \\ наз. незідячлі- абставіны.
НВДАСТАЧА, -ы, мн. -ы, -тач, ж. 1. Ад- васць, -і, ж.
НЕЗДАРОЎЕ, -я, н. Хваравіты стан, недасутнасць патрэбнай колькасці каго-, чаго-н.
НЕЗАДОЎГА, прысл., да чаго або перад маганне. He з 'явіўся з прычыны нездароўя.
Н. паліва. 2. Адсутнасць патрэбнай колькасці чым. He за многа часу да чаго-н., перад
НЕЗДЗЯЙСНЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не
ірошай, маёмасці, выяўленая пры праверцы. чым-н. Н. да юбілею. Н. перад вайной.
можа быць ажыццёўлены, выкананы. Н. план.
Выявіць недастачу. 3. Адсутнасць дастатковых
НЕЗАЙЗДРОСНЫ, -ая, -ае. 1. Які не ад- || наз. нездзяйсняльішсць, -і, ж.
сродкаў на пражыццё, недахоп самага неабхоНЕЗЛАСЛІВЫ, -ая, -ае. Які не выяўляе
чувае зайздрасці да каго-н. Н. чалавек. 2.
днага.
злосці; уласцівы дабрадушнаму чалавеку. ||
НВДАСЯГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, якога Дрэнны, няважны, які не выклікае зай- наз. незласлівасць, -і, ж.
нельга дасягнуць, ажыццявіць. Недасягальная здрасці. Незайздросная хатка. || наз. незайНЕЗЛІЧОНЫ, -ая, -ае (высок.). Такі, які
здроснасць, -і, ж. (да 2 знач.).
мэта. || наз. ведасогальшсцц -і, ж.
НЕЗАКОННАНАРОДЖАНЫ, -ая, -ае. На- цяжка або немагчыма палічыць; непамерны
НВДАСЙЖНЫ, -ая, -ае. Toe, ІІГТО i неда- роджаны ад бацькоў, якія не былі ў царкоў- па колькасці. Незлічоныя галасы птушак.
сягальны. || наз. недасяжнжсць, -і, ж.
Незлічонае багацце. || наз. незлічоыасць, -і, ж.
ным шлюбе, пазашлюбны. Ён н. (наз.).
НВДАТЫКАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які ахоўваНЕЗМАЎКІЛЬНЫ, -ая, -ае (высок.)- Які
НЕЗАЛЁЖНЫ, -ая, -ае. 1. Самастойны,
ецца законам ад усякіх замахаў з боку каго-н. які не залежыць ад каго-, чаго-н., свабодны. не змаўкае працяглы час. Н. шум прыбою. ||
Музейныя каштоўнасці недатыкальныя. 2. ЯкіНезалежныя краіны. Н. чалавек. 2. Які выра- наз. незмаўкальнасць, -і, ж.
захоўваецца ў цэласці, не падлягае расхода- жае самастойнасць у чым-н. Незалежныя
НЕЗНАЁМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў, м.
ванню. Н. запас. || наз. недашкальнісць, -і, думкі. Трымаць сябе незалежна (прысл.)- O
Незнаёмы, невядомы чалавек. Таямнічы н. \
ж.
Незалежны стан — у іраматьшы: катэгорыя ж. незнаёмкя, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак.
НЕЦАЎМЁННЕ, -я, н. Здзіўленне, сумнен- дзясловаў, якія патрабуюць прамога дапаўHE3HAPÓK, прысл. Выпадкова, ненаўмыне, стан нерашучасці як вынік неразумення нення (напр.: селянін косіць сена). Дзеепры- сна. Здарылася гэта н.
чаго-н., няяснасці ў чым-н. Быць у недаў- метнік незалежнага стану. 0 Незалежна ад
НЕЗРАЗУМЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які
менні.
таго, пгго — не з прычыны чаго-н., не ў су- цяжка, немагчыма зразумець. Незразумелыя
НВДАЎМЁННЫ, -ая, -ае. Які выяўляе не- вязі з тым што. Паехалі незалежна ad таго, словы. 2. Загадкавы, дзіўны. Незразумелая
даўменне, поўны недаўмення. Недаўменнае што ix пасылалі. || наз. незалежнасць, -і, ж.
трывога. \\ наз. незразумеласць, -і, ж.
пытанне. \\ наз. недаўменнасць, -і, ж.
НЕЗЯМНЬІ, -ая, -óe. 1. Які знаходзіцца
НЕЗАЛЮБІЦЬ, -люблю, -любіш, -любіць;
НЕЦЛЎМЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. зак., каго-чаго, з дадан. сказам i без дап. Вы- па-за межамі Зямлі1 (у 1 знач.)- МетэаЗнаходзіцца ў недаўменні; выказваць, выяў- казаць незадаволенасць, не спадабацца. Ён рыты — незямныя целы. 2. Узвышаны,
ляць недаўменне.
вельмі незалюбіў, калі напомнілі пра мінулы незвычайны; ідэальны (высок.). Незямное каханне.
НЕДАХОП, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Памылка, ўчынак.
НЕЙК, прысл. Toe, што i неяк.
хіба; недасканаласць чаго-н.; адмоўная рыса ў
НЕЗАМЁННЫ, -ая, -ае. Такі, якога цяжка
НЁЙКІ, -ая, -ае, займ. неазнач. 1. Невякаго-н. Выявіць недахопы ў рабоце. 2. Адсут- або нельга замяніць, вельмі патрэбны. Н.
дома які, незнаёмы. Н. прыезджы цябе чакае.
насць неабходнай колькасці каго-, чаго-н.; спецыяліст. || наз. незаменнжсць, -і, ж.
патрэба ў кім-, чым-н. Н. урачоў. Н. буНЕЗАПАМЯТНЫ -ая, -ае. Вельмі даўні, 2. Да некаторай ступені падобны, нагадвае
каго-, чаго-н. Ён сапраўды н. дзівак. 3. Toe,
даўнічых матэрыялаў.
аддалены ў часе. 3 незапамятных часоў.
НЕДАЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Есці
НЕЗАПЛЙМЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае што i яхі-небудзь (разм.). Нейкая пастанова
недастаткова; дрэнна харчавашха. || наз. неда- плям, чысты. Незаплямленая вопратка. 2. пе- павінна быць прынята. 4. Які не заслугоўвае ні
ядінне, -я, н.
ран. Неабясслаўлены, нічым не зганьбаваны. ўвагі, ні павагі. Н. блазнюк бярэцца ўсіх павуНЁДЗЕ, прысл. 1. У нейкім, дакладна невя- Незаплямленая рэпутацыя. || наз. незаплямле- чаць. 5. He вызначаны дакладна (пра час,
тэрмін, колькасць чаго-н.). Н. час сябры ішлі
домым месцы, дзесьці. Н. пачуўся стрзл. 2. з насць, -і, ж.
інф. Няма месца (дзе можна было б што-н.
НЕЗВАРОТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Які не моўчкі
НЕЙЛОН, -у, м. Сінтэтычнае штучнае вазрабіць, размясціцца i пад.). Схавацца н. 3. з вернецца, не паўторыцца. Незваротная малаінф. Неадкуль (што-н. узяць, атрымаць i досць. 2. Такі, які не можа развівацца ў адва- лакно, a таксама тканіна з такога валакна. ||
пад.). Н. было напіцца. 4. Невядома куды, ротным напрамку. Н. працэс. || наз. не- прым. нейлошвы, -ая, -ае.
НЕЙМАВЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі вялікі,
кудысьці. Сыйсці н. з дому. 5. Ужыв. ў выпад- зварогшісць» -і, ж.
надзвычайны. Н. мароз. 2. Такі, які цяжка
ках, калі дакладна не вызначаецца час дзеянНЕЗВЫЧАЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які вылучаец- сабе ўявіць; немагчымы. Н. шум. 3. Непраўданя. Прыехалі н. к вечару.
ца сярод іншых; выключны; надзвычайны. Н.
НВДЗЯЛІМЫ, -ая, -ае. 1. Які не паддаец- востраў. Незвычайная прыгажосць. 2. He такі,падобны. Н. вьшадак. \\ наз. нейншвершісць, -і,
ца падзелу, цзласны. Н. фонд. 2. Які не як звычайна, як заўсёды; асаблівы. Н. дзень. ж.
НЕЙРА... Першая частка складаных слоў
дзеяіцца без астатку. Н. лік. || наз. недаялі- 3. Такі, да якога яшчэ не прывыклі;
са знач.: 1) які мае адносіны да нервовай
мжсць, -і, ж.
непрывычны. Незвычайныя ўмовы. || наз. ве- сістэмы, да нерваў (у 1 знач.), напр. нейрааНВДУРНЬІ, -ая, -ое. Даволі разумны.
ЗВЫЧЖЙІШСЦЬ, - і , ж.
натомія, нейрапсіхалогія, нейрасакрэцыя, нейНЕЖАДАННЕ, -я, н. Адсутнасць жадання.
НЕЗГАРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Зроблены з во- рафізіялогія, нейрахірургія; 2) які мае адносіны
Н. адпраўляцца ў паход.
гаетрывалага матэрыялу. Незгаральная шафа. да нервовых клетак, напр. нейравірусны, нейНЕЗГАСАЛЬНЫ, -ая, -ае (высок.). Toe, рагенетыка, нейраэпітэлій.
НЕЖАДАНЫ, -ая, -ае. 1. Непадыходзячы,
такі, які не апраўдвае спадзяванняў. Нежада- што i нязгасны. || наз. незгасалышсць, -і, ж.
НЕЙРАХІРЎРГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыная кандыдатура. 2. Непрыемны, шкодны.
НЕЗДАВАЛЬНЁННЕ, -я, н. Пачуццё яліст па нейрахірургіі.
Хвароба выклікала нежаданыя ўскладненні. || непрыязнасці, неадабрэння ў адносінах да
НЕЙРАМРУРПЯ, -і, ж. Раздзел медыназ. вежаджнісць, -і, ж.
каго-, чаго-н. Выказаць свае н.
цыны, яхі займаецца захворваннямі нервовай
НЕЖЫВЬІ, -ая, -ое. 1. Пазбаўлены адзнак
НЕЗДАВАЛЬНЙЮЧЫ, -ая, -ае. 1. Дрэн- сістэмы i ix хірургічным лячэннем. || прым.
жыцця, мёртвы. 2. Які не адносіцца да жы- ны, які не адпавядае пэўным патрабаванням. нейрахірурпчны, -ая, -ае.
вёльнага ці расліннага свету, неарганічны. Н. адказ. Нездавальняючыя веды. Адказаў ён
НЕЙРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). КлетНежывая прырода. 3. перан. Вялы, пазбаўлены нездавальняюча (прысл.). 2. нездавальняюча, ка2, здольная выпрацоўваць нервовыя імпужыццёвых сіл, энергіі. Н. погляд. 4. перан. нескл., н. Ацэнка (у 3 знач.), якая абазначае льсы іперадаваць ix іншым клеткам.
Цьмяны, бледны (пра святло, колер i пад.). адсутнасць ведаў прадмета. || наз. неэдшальНЕЙТРАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
Нежывое святло.
няючасць, -і, ж.
-зуй; -заваны; зак. i незак., каго-што. Зрабіць
НЕЖЫЛЬІ, -ая, -óc. Такі, у якім не жыНЕЗДАВОЛЕНЫ, -ая, -ае. Які адчувае або (рабіць) нейтральным (у 1 i 3 знач.). Н. чый-н.
вуць, не прыстасаваны для жылля. Нежылыя выказвае пачуццё нездаволенасці. Н. выраз уплыў. Н. раствор. || наз. ыейтралізацыя, -і, ж.
пакоі.
твару. || наз. нездшолешсць, -і, ж.
НЕЙТРАЛГГЭТ, -у, М -тэце, м. 1. МіжнаНЕЗАБЎДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
НЕЗДАРМА, прысл. (разм.). He без пад- родна-прававое становішча дзяржавы, якая
Травяністая расліна з дробнымі блакітнымі стаў, не без прычыны. Н. адбылася гэта раз- не прымае ўдзелу ў вайне, што вядзецца
кветкамі. || прым. везабудждвы, -ая, -ае.
мова.
паміж іншымі краінамі i захоўвае з імі мірныя
НЕЗАБЬІЎНЫ, -ая, -ае. Taxi, што нельга
НЕЗДАРОВІЦЦА, -віцца; безас; незак., адносіны, не ўваходзіць у ваенна-палітычныя
забыць. Незабыўная сустрэча. || наз. незабыў- каму. Пра адчуванне недамагання. 3 раніцы блокі. Захоўваць н. 2. перан. Неўмяшанне ў
штосьці нездаровіцца.
шсць, -і, ж.
чужыя спрэчкі, у барацьбу паміж двума ба-
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НЕЛІКВІД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
камі. O Пазітыўны нейтралітэт — знешнепалітычны курс шэрагу дзяржаў, якія ў мірны (спец.). Маёмасць, якая не можа быць вычас нс ўступаюць у ваенныя саюзы, актыўна карыстана на даным гтрадпрыемстве i падляўдзельнічаюць у барацьбе за мір.
гае ліквідацыі або продажу. Распрадажа
НЕЙТРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які захоўвае неліквідаў. || прым. неліжаддны, -ая, -ае. Н.
нейтралітэт у адносінах да дзяржаў, што ваю- фонд.
юць. Нейтральная краіна. 2. перан. Які не ста- НЁЛЬГА, у знач. вык., з інф. 1. Няма
новіцца на чый-н. бок (у палітычнай бараць- магчымасці. Без дружбы жыць н. Н. не
бе, спрэчках i пад.). Заняць нейтральную згадзіцца. 2. Забаронена, не дазваляецца. Па
пазіцыю. 3. Які не дае ні шчолачнай, ні кіслай газонах хадзіць н.
рэакцыі (спец.). Н. раствор. 4. Які не аказвае
НЁЛЬМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Буйная паўні шкоднага, ні карыснага дзеяння. Ней- ночная рыба сямейства ласосевых. || прым.
тральныя рэчывы. Нейтрааьныя лякарствы. O нельмавы, -ая, -ае.
Нейтралышя зона (паласа), нейтралышя воНЕЛЮБОЎ, -бві, ж. Непрыязнасць,
ды — такія, на якіх, згодна з пагадненнем, непрыхільнасць. Даўняя н.
не павінны весціся ваенныя дзеянні, размяНЁЛЮДЗЕНЬ, -дня, мн. -дні, -дняў, м.
шчацца ваенныя сілы. || наз. нейтральшсць, (разм.). Toe, пгго i нелюдзь (у 1 знач.).
-і, ж.
НЕЛЮДЗІМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. НелюНЕЙТРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). дзімы чалавек. 2. мн. Вьшюдкі, ворагі, звяры.
Элеюрычна нейтральная злементарная час- || ж. нелюдзімка, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак (да
ціца з масай, амаль роўнай масе пратона. || 1 знач.)прым. нейтронны, -ая, -ае.
НЕЛЮДЗІМЫ, -ая, -ае. 1. Пануры,
НЕЙТРЬІНА, несюі., н. (спец.). Стабільная дзіклівы, які пазбягае людзей, аддае перавагу
злектрычна нейтральная алементарная час- адзіноце. Н. чалавек. 2. Бязлюдны, пустынны.
цінка з масай, роўнай ці блізкай да нуля. || Н. лес. || наз. ыелюдзімасць, -і, ж.
прым. нейтрынны, -ая, -ае.
НЁЛЮДЗЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. НелюНЁЙЧЫ, нейчага, ^ нейчаму,
нейчы дзімы, пануры чалавек. 2. пераважна мн. Вы(нейчага), нейчым, аб нейчым, м.; нейчая, людкі, перараджэнцы, звяры. Няужо мы ненейчай, нейчую, ж.\ нейчае, нейчага, нейчае, людзі нейкія?
нейчым, аб нейчым, н.; мн. нейчыя; займ. неНЁМА, прысл. 1. Дзіка, роспачна (крычаць,
азнач. Невядома чый, чыйсьці.
галасіць, раўці i пад.). 2. Моўчкі, без слоў.
НЁКАГА, некаму, некага, некім, не аб кім; Цётка н. енчыла.
займ. 1. адмоўны, з інф. Няма нікога, каб...
НЕМАВІДАМА, прысл. (у спалуч. са слоНекаму адправіць пісьмо. 2. неазнач., з Р (ад вамі «што», «як», «адкуль», «куды» i пад.).
займ. «нехта»). Кагосьці. Tym некага не хапае. Невядома, незразумела. Хавацца н. ад каго.
НЁКАЛІ1, прысл., у знач. вык. Няма калі,
НЕМАГЧЬІМА, прысл., у знач. вык. Няма
няма часу. Н. адпачываць.
магчымасці, нельга. Н. ўбачыць зацмення.
2
НЁКАЛІ , прысл. 1. Калісьці, даўно; у даНЕМАГЧЫМЫ, -ая, -ае. 1. Неажыццялёкім мінулым. Н. mym працякала Няміга. 2. вімы, невыканальны. Няма нічога немагчыКалі-небудзь у будучым. Н. mym вырасце сад. мага (наз.)- 2. перан. Такі, што нельга выцерНЁКАЛЬКІ1, -ix, ліч. неазнач.-кольк. Нека- пець, вынесці; нясцерпны. Немагчымая дуторая, невялікая колькасць. Н. месяцаў.
хата. || наз. немагчымасць, -і, ж. (да 1 знач.)НЁКАЛЬЮ2. прысл. Нямнога, часткова.
НЕМАЖЛІВЫ, -ая, -ае. Тое^ пгго i немагЗрабіць н. больш.
чымы (у 1 знач.)- I наз. немажлшасць, -і, ж.
НЕМАЛАВАЖНЫ, -ая, -ае. Даволі важны,
НЕКАТОРЫ, -ая, -ае; займ. неазнач. 1.
Нейкі, дакладна не вызначаны. Лраз н. час. 2. істотны. Немалаважныя падзеі. \\ наз. немамн. He ўсе, асобныя. У некаторых вёсках. Не- лаважнасць, -і, ж.
НЕМАЛЬІ, -ая, -óe. Даволі вялікі, значны.
каторыя (наз.) з прысутных.
НЕКРАЛОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Артыкул пра Немалыя грошы. Н. шлях. Пражыць нямала
нябожчыка з характарыстыкай яго жыцця i (прысл.).
НЁМАРАЧ, -ы, ж. (абл.)- Глухое, цёмнае
дзейнасці. || прым. некралагічны, -ая, -ае.
НЕЕРОПАЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Месца, дзе месца, цемра. Такая н., хоць вока выкалі.
НЕМАТА, -ы, ДМ -маце, ж. 1. Адсутнасць
пахаваны славутыя людзі.
НЕКТАР, -у, м. 1. У грэчаскай міфалогіі: дару мовы. Прыроджаная н. 2. перан. Нямая
напітак багоў, які даваў ім бяссмерце; так- цішыня. Вячэрняя н. 3. перан. Бяспраўе. Векасама перан.: пра цудоўны жыватворны вая н. i адсталасць.
НЕМАЎЛЙ, -яці, мн. -ляты; -лят, н. Малое
напітак. 2. Салодкі сок, які выдзяляецца
кветкамі меданосных раслін (спец.). Пчолы дзіця. || памянш.-ласк. немаўлятка, -а, мн. -і,
-так, н.
збіраюць н. || прым. нектарны, -ая, -ае.
НЁМАЧ, -ы, ж. (разм.)- 1. Недамаганне,
НЁКУДЫ. 1. прысл. Кудысьці, невядома
куды. Н. ж ідзе гэта старая. 2. безас. у знач. слабасць, хвароба. Забывацца на сваю н. 2.
вык., з інф. Няма месца (куды б можна было Гора, няшчасце. 0 Каб ші яго (яе, ix, цабе,
адправіцца, змясціць каго-, што-н.)- Ехаць н. вас) немач; няхай яго (яе, ix, цябе, вас) немач
Далей ісці н. (таксама перан.: дасягнута мяжа (разм. груб.) — праклён са значэннем «чорт
чаго-н.; разм., звычайна неадабр.)- 0 Далей яго (яе, ix, цябе, вас) бяры».
нежуды (разм.) — 1) лепш не можа быць.
НЕМЕТАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Дасць Бог здароўе, зажывём, далей н.; 2) горш Хімічна простае рэчыва, якое не належыць да
не можа быць (неадабр.). Абрыдла мне ўсё металаў.
mym, далей н.
НЁМЕЦ1, -мца, мн. -мцы, -мцаў, м.
НЕЛАДЬІ, -оў (разм.)- 1. Кепскія ўзаема- (разм.)- Нямы мужчына.
адносіны, непаразуменні паміж кім-н.; сваркі.
НЁМЕЦ2 гл. немцы.
Н. між братамі. 2. Няўдачы, непаладкі. Н. на НЕМІЛАСдРНЫ, -ая, -ае. 1. Бязлітасны,
прадпрыемстве.
суровы. Н. чалавек. 2. перан. Вельмі моцны,
НЕЛАСКАВАСЦЬ, НЕЛАСКАВЫ гл. няла- незвычайны (пра што-н. непрыемнае, адмоўскавы.
нае; разм.). Неміласэрная жара. \ наз.
НЕЛЕГАЛЬНЫ, -ая, -ае. He дазволены за- немілАсэршісць, -і, ж.
конам, падлольны. Нелегальная літаратура.
НЕМШЎЧЫ, -ая, -ае. Taxi, якога нельга
Нелегальнае становішча. \\ наз. нелегальнасць, мінуць; непазбежны. Немінучая гібель. || наз.
-і, ж.
немінучасць, -і, ж.
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НЕМУДРАГЁЛІСТЫ, -ая, -ае (разм).
Самы звычайны, просты, прымітыўны. Н.
інструмент. || наз. немудрагелістасць, -і, ж.
НЕМЦЫ, -аў, адз. немец, -мца, м. Народ,
які складае асноўнае насельнііхтва Германіі. ||
ж. немка, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак. || прым.
нямецкі, -ая, -ае.
НЁМЫ, -ая, -ае. Жудасны, страшэнны,
дзікі, роспачны. Н. крык. 0 Немым голжсам
(разм.) — вельмі моцна, што ёсць сілы (крычаць, плакаць).
НЕНАВІДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак., каго-што. Адносіцца з нянавісцю да
каго-, чаго-н. Н. ворага.
НЕНАВІСНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
які ненавідзіць каго-, што-н., жадае зла. || ж.
ненашсніца, -ы, мн. -ы, -нш. || прым. венавісшцкі, -ая, -ае.
НЕНАВІСНЫ, -ая, -ае. Які выклікае нянавісць, агіду. Н. вораг. || наз. ненаыснасць, -і,
ж.
НЕНАГЛЙДНЫ, -ая, -ае. 1. Каханы, самы
дарагі. Сустрэць ненаглядную (наз.). 2. Вельмі
прыгожы, ад якога нельга адарваць вачэй.
Ненаглядныя сінія далі.
НЕНАДОЎГА, прысл. На кароткі час. Паехаць н.
НЕНАЖЗРНЫ, -ая, -ае (разм). 1. Taxi,
якога цяжка накарміць; пражэрлівы. Н. шчупак. Н. агонь (перан.)- 2. перан. Які не можа
здаволіцца тым, што мае; прагны да чужога.
Н. характар. || наз. ыеыажэрнасць, -і, ж.
НЕНАПАДЗЁННЕ, -я, н. Адмаўленне дагаворных дзяржаў ад якіх-н. варожых дзеянняў
у адносінах паміж сабой. Дагавор аб ненападзенні.
НЕНАРМАЛЬНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1.
гл. ненармальны. 2. Ненармальная з'ява. Ненармальнасці ў рабоце.
НЕНАРМАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае
адхіленні ад нормы. Н. атмасферны ціск. 2.
Душэўнахворы; псіхічна неўраўнаважаны
(разм.)- || наз. ненармалышсць, -і, мн. -і, -ей,
ж.
НЕНАСЬГГНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якога цяжка накарміць; прагны да яды. Н. зеер. 2. перан. Які не можа здаволіцца тым, што мае.
Ненасытная цяга да ведаў. || наз. ненасьггнасць, -і, ж.
НЕНАТОЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Такі,
што цяжка наталіць. Ненатольная смага. || наз.
венатольнасць, -і, ж.
НЁНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Народ,
які складае асноўнае насельнііггва Ненецкай,
Ямала-Ненецкай i Таймырскай аўтаномных
акруг, якія ўваходзяць у склад Расійскай Федэрацыі. [| ж. ненка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
|| прым. ненецкі, -ая, -ае.
HEÓH, -у, м. Хімічны злемент, інертны
газ без колеру i паху, які выкарысгоўваецца
для напаўнення электрычных лямпачак, у
сігнальных, рэкламных i пад. асвятляльных
прыладах. || прым. неонавы, -ая, -ае. Неонавая
лямпа. Неонавае святло.
НЕПАВАГА, -і, ДМ -вазе, ж. Адсутнасць
павагі да каго-, чаго-н.; непачцівасць. Н. da
старэйшых.
НЕПАВАРОТЛІВЫ, -ая, -ае. Павольны,
марудны, няспрытны ў рухах. Непаваротлівае
дзіця. Н. розум (перан.). || наз. непаваротлівасць, -і, ж.
НЁПАГАДЗЬ, -і, Т -ддзю, ж. (разм.). Зацяжная непагода. Асенняя н.
НЕПАГАСНЫ, -ая, -ае (высок.). Такі, ІІГГО
не гасне, якога нельга пагасіць. Непагасныя
зоры. || наз. непагаснаць, -і, ж.
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НЕПАКОРЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i неНЕПАЧАТЫ, -ая, -ае. Такі, якога яшчэ не
пакорны. || наз. непакорлівасць, -і, ж.
пачыналі, за які яшчэ не браліся; цэлы. Непачатая буханка. 0 Непачаты край (работы,
НЕПАКОРНЫ, -ая, -ае. Які не хоча пакарацца, быць падуладным каму-н.; непаслух- спраў) (разм.) — вельмі многа.
НЕПАЧЦІВЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
мяны. Непакорная натура. \\ наз. вепаНЕПАГОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Дрэннае, з корнжсць, -і, ж.
людзей без павагі; недалікатны. Н. мужчына.
дажджом або снегам, надвор'е.
НЕПАЛАДЮ, -дак / -дкаў, адз. -дка, -і, || наз. непачцівасць, -і, ж.
НЕПАДАЛЁК, прысл. i прыназ. Toe, што i ДМ -дцы, ж. 1. Адсутнасць наладжанасці; неНЕПАШАНА, -ы, ж. Непачцівыя адносіны
непадалёку.
дахопы ў рабоце чаго-н. Ліквідаваць н. ў ра- да каго-н. Н. да старэйшых.
НЕПАДАЛЁКУ, прыся. i прыназ. 1. прысл. боце машыны. 2. Непаразуменні, сваркі, неНЕПЕРААДОЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, што
На нязначнай адлегласці; паблізу. Н. праця- лады. Сямейныя н.
немагчыма адолець. Непераадольная перакала рэчка. 2. прыназ. з Р. Ужыв. для ўказання
НЕПАМЁРНЫ, -ая, -ае. Які не паддаецца шкода. || наз. непераядолышсць, -і, ж.
на прадмет ці мссца, паблізу якіх хто-, што-н.
НЕПЕРАКЛАДАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які нельзнаходзіцца або што-н. адбываецца. Н. свайго вымярэнню; вельмі вялікі, празмерны. Непага дакладна перакласці на іншую мову. Непемерныя расходы. || наз. непамернасць, -і, ж.
дома.
НЕПАНАДНА: каб вепанадна было ракладальнае словазлучэнне. || наз. непераклаНЕПАДАТЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які не паддадальнасць, -і, ж.
ецца або з цяжкасцю паддаецца якому-н. (разм.) — каб адвучыць, каб не было
НЕПЕРАМОЖНЫ, -ая, -ае. Такі, якога
уздзеянню. Н. матэрыял. 2. Няўступчывы, прывычкі да чаго-н. дрэннага.
НЕПАПРАЎНЫ, -ая, -ае. Такі, які немаг- нельга перамагчы. Непераможная сіла. || наз.
упарты чалавек. Н. характар. || наз. нечыма або цяжка паправіць. Непапраўная непераможнасць, -і, ж.
паджтлівасць, -і, ж.
НЕПЕРАЎЗЬІДЗЕНЫ, -ая, -ае. Такі, што
НЕПАДЗЕЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які не пад- памылка. Здарылася непапраўнае (наз.). || наз.
нельга пераўзысці, зрабіць лепш. Н. твор мадаецца падзелу, драбленню, распаду на непалраўнасць, -і, ж.
часткі. Непадзельныя словазлучэнні. 2. Які не НЕПАРАДАК, -дку, мн. -дкі, -дкаў, м. Бес- стацтва. || наз. непераўзыдзенасць, -і, ж.
НЕПЕРАХОДНЫ, -ая, -ае. У граматыцы:
падлягае падзелу, знаходзіцца ў агульным ва- парадак, адсутнасць або парушэнне парадку.
пра дзеяслоў, які не патрабуе пасля сябе пралоданні. Н. фонд калгаса. 3. Якога не дзеяяць У пакоі панаваў н.
НЕПАРАЗУМЁННЕ, -я, н. 1. Няправіль- мога дапаўнення ў форме вінавальнага склону
ні з кім; поўны, абсалютны. Непадзельная
ўлада. 4. У матэматыцы: які не дзеліцца без нае або недастатковае разуменне чаго-н. без прыназоўніка са значэннем аб'екга. || наз.
Атрымалася н. 2. Адсутнасць узаемнага разу- непераходнасць, -і, ж.
астачы. Н. лік. || наз. непадзелышсць, -і, ж.
НЕПІСЬМЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які не ўмее
НЕПАДКЎІШЫ, -ая, -ае. Такі, якога мення. Н. паміж сяброўкамі.
НЕПАРТЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які не з'яўляец- чытаць i пісаць. Я. чалавек. Навучанне непісьнельга падкупіць; чэсны. Н. чалавек. || наз. неца членам партыі; беспартыйны. || наз. нешр- менных (наз.)- 2. Які не мае адпаведных ведаў
паджупшсць, -і, ж.
у якой-н. галіне, недасведчаны ў чым-н. Н.
НЕПАДРОБЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Сапраўд- тыйнасць, -і, ж.
ны. Н. дакумент. 2. перан. Шчыры, непрыНЕПАРЎШНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які не рэцэнзент. 3. Які выкананы без належнага ветворны; натуральны. Непадробленая радасць. \\ можа быць парушаны або разрушаны, моцны. дання справы, з памылкамі. Н. чарцёж. || наз.
наз. непадроблешсць, -і, ж. (да 2 знач.).
Непарушная дружба. 2. Які захоўваецца ў цэ- непісьменнасць, -і, ж.
НЕПЛАЦЁЖ, -цяжу, мн. -цяжы, -цяжбў,
НЕПАДРОБНЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што ласці, пастаянна. Н. запас вады. || наз. вем. (афіц.)- Неўнясенне ў тэрмін грошай, якія
i непадроблены (у 1 знач.). || наз. вепадроб- парушнасць, -і, ж.
шсць, -і, ж.
НЕПАРЬІЎНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які не падлягаюць выплаце паводле адпаведных абаНЕПАДСТЎПНЫ, -ая, -ае. Такі, да якога паддаецца раз'яднанню на часткі. Непарыўная вязацельстваў.
НЕПЛАЦЁЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
нельга звярнуцца з просьбай, пытаннем; га- сувязь. 2. Такі, якога нельга раз'яднаць; непанарысты, фанабэрысты. || наз. непадсіупнасць, рушны. Непарыўная дружба. || наз. непарыў- (афіц.). Асоба або прадпрыемства, якія не
ўносяць у тэрмін належных плацяжоў. || ж.
-і, ж.
насць, -і, ж.
неплацелыпчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
НЕПАЖАДАНЫ, -ая, -ае. Taxi, якога не
НЕПАСНЛА, -ы, Д -у, Т -ам, м.; ДМ -дзе,
НЕПРАБЎДНЫ, -ая, -ае. Беспрабудны
жадаюць, які не адпавядае чыім-н. жаданням,
Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -сед (разм.)- Непасед- (пра сон), вельмі моцны. Н. сон. Н. п'яніца. \\
інтарзсам. Непажаданая кандыдатура. Спаз- лівы чалавек (звычайна пра дзіця).
няцца на працу непажадана (прысл.)- || наз. не- НЕПАСНДЛІВЫ, -ая, -ае. Вельмі рухавы, наз. непрабудшсць, -і, ж.
НЕПРАГЛЙДНЫ, -ая, -ае. Такі цёмны або
пажаданасць, -і, ж.
мітуслівы, неспакойны. Непаседлівае дзіця. \\ густы, што нічога нельга разгледзець. НепраНЕПАЗБЁЖНЫ, -ая, -ае. Такі, якога наз. непаседлівасць, -і, ж.
глядная ноч. || наз. непрагляднасць, -і, ж.
нельга пазбегнуць; немінучы. Н. канец. || наз.
НЕПАСЛУШ^НСТВА, -а, н. Нежаданне
НЕПРАДБАЧАНЫ, -ая, -ае. Такі, якога
непазбежшсць,-і, ж.
або адмаўленне слухацца, слухаць каго-н. Па- нельга было прадбачаць; нечаканы. Н. выпаНЕПАЗБЬІУНЫ, -ая, -ае (разм.). Такі, які караць за н.
дак. || наз. непрадбачанасць, -і, ж.
не праходзіць, ад якога цяжка пазбавіцца. НеНЕПАСЛЯДОЎНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. непаНЕПРАДБАЧЛІВЫ, -ая, -ае. Які не прадпазбыўная туга. || наз. непазбыўнасць, -і, ж.
слядоўны. 2. Непаслядоўны ўчынак, паво- бачыць магчымых вынікаў; недальнабачны.
НЕПАЗНАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які дзіны i пад.
Н. чалавек. || наз. непрадбачлівасць, -і, ж.
змяніўся настолькі, што яго цяжка пазнаць.
НЕПАСЛЯДОЎНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены
НЕПРАДУКТЬІЎНЫ, -ая, -ае. У ірамаНепазнавальная вёска. 2. Недаступны пазнанпаслядоўнасці,
нелагічны.
Непаслядоўнае
дзетыцы: такі, пры дапамозе якога не ўтвараюцню. Усвеце няма нічога непазнавальнага. || наз.
янне.
||
наз.
непаслядоўнасць,
-і,
ж.
ца новыя словы. Непрадуктыўныя суфіксы. ||
непазнавальнасць, -і, ж.
НЕПАСР^ДНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае наз. непрадуктыўшсць, -і, ж.
НЕПАЗНАНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які яшчэ
прамежкавых
звёнаў.
Н.
віноўнік
пажару.
2.
НЕПРАДУКЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які
не вывучаны. Непазнаныя стыхійныя сілы. 2.
Такі, якога не пазналі, не апазналі. Н. труп. || Які робіць усё без сумнення, кіруючыся траціцца дарма, без карысці, не дае патрэбтолькі
ўнутранымі
схільнасцямі;
просты,
ных вынікаў. Непрадукцыйная праца. 2. Які не
наз. непазнанасць, -і, ж.
НЕПАКОІЦЦА, -коюся, -коішся, -коішха; шчыры. Непасрэдная натпура. Паводзіць сябедае прыбытку; нерэнтабельны. Непрадукцыйнепасрэдна
(прысл.).
||
наз.
непасрэдшсць,
-і,
ная гаспадарка. || наз. непрадукцыйнясць, -і,
незак. 1. Адчуваць неспакой, трывогу; хваляж.
вацца. Н. перад дакладам. 2. Праяўляць кло- ж.
НЕПАСТАЙННЫ,
-ая,
-ае.
Зменлівы,
няўНЕПРАЛАЗНЫ, -ая, -ае (разм.). Такі, праз
пат, турбавацца. Н. за сына.
стойлівы.
Непастаяннае
надвор'е.
Непастаянякі немагчыма або цяжка прайсці, прабрацца.
НЕПАКОІЦЬ, -кою, -коіш, -коіць; незак.,
ная
натура.
||
наз.
нешстшства,
-а,
н.
Непралазная багна. \\ наз. непралазяасць, -і, ж.
каго. 1. Выкдікаць непакой, трывогу, хваляНЕПАЎНАЛЁТНІ, -яя, -яе. Які не дасягНЕПРАМАКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не праванне. Навіна непакоіла яго. 2. Турбаваць
нуў
паўналецця.
Н.
юнак.
У
залу
ўвайшлі
непускае або амаль не пралускае вільгаці. Н.
каго-н.; прычыняць боль. Асколак непакоіу
паўналетнія
(наз.).
плашч. || наз. непрамакалышсць, -і, ж.
раненага.
НЕПАЎНАЛЁЦЦЕ, -я, н. Узрост чалавека,
НЕПРАНІКАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Праз які
НЕПАКОЙ, -ю, м. 1. Стан душэўнай трыне пранікаюць вада, газы, гукі i пад. Невогі, хвалявання, выкліканы чым-н. Н. за лёс які не дасягнуў паўналелецця.
НЕПАЎТОРНЫ, -ая, -ае. Ацзіны ў сваім пранікальная перагародка. 2. перан. Такі, куды
разведчыкаў. 2. Турботы, клопаты. Н. за дзяродэе; выключны, асаблівы. Н. выпадак. || наз. нельга пранікнуць позіркам, a таксама недацей.
ступны разуменню, скрыты. Непранікальная
НЕПАКОРА, -ы, 1. ж. Непакорнасць, не- неш^горшісць, -і, ж.
падуладнасць каму-н. Дух непакоры. 2. -ы, Д
НЕПАХІСНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Такі, тайна. || наз. непрашкальнасць, -і, ж.
-у% Т -ам, м.; Д -ы, Т -ай (-аю), лс., мн. -ы, што нельга пахіснуць; устойлівы. Стаяць неНЕПРАХОДНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. непраход-кор / -кораў. Taxi, якога немагчыма скарыць. пахісна (прысл.) на варце міру. 2. Цвёрды, ны. 2. Няздольнасць прапускаць што-н. (аб
3. -ы, Д -у, Т -ам, м.; Д -ы, Т -ай (-аю), ж.л стойкі (у сваіх намерах, перакананнях i пад.). органах чалавека або жывелы; спец.). Н. кішэмн. -ы, -кор / -кораў. Упарты чалавек; неслух. Н. змагар. || наз. непахісшісць, -і, ж.
чніка.
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НЕПРАХОДНЫ, -ая, -ае. Праз які немаг- адносіны. 2. Які змяшчае ў сабе або выказвае
чыма або цяжка прабрацца; прайсці. Н. гуш- неадабрэнне. Н. водзыў. || наз. непрыплышсць,
нар. || наз. непраходнасць, -і, ж.
-і, ж.
НЕПРАЦАЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае. НяздольНЕПРЫЙЗНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. непрыязны да працы (па ўзросту, хваробе i пад.). Н. ны. 2. Непрыязныя, недружалюбныя адноінвалід. || наз. яепрацаздолыіасць, -і, ж. Часо- сіны да каго-, чаго-н.
вая н.
НЕПРЫЙЗНЫ, -ая, -ае. Які праяўляе
НЕПРАЦІЎЛЁНЕЦ, -нца, мн. -нцы, непрыязнасць; недружалюбны. Н. тон. || наз.
-нцаў, м. Прыхільнік непраціўлення. || ж. не- непрьшзішсць, -і, ж.
праціўленка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак (разм.)НЁПРЫЯЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Чала| прым. непршцўленскі, -ая, -ае.
век, які варожа адносіцца да каго-, чаго-н.
НЕПРАЦІЎЛЕННЕ, -я / НЕПРАІЦЎЛЁННажыць сабе непрыяцеля. \\ ж. непрыяцелька,
СТВА, -а, н. Адказ ад акгыўнай барацьбы са -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек.
злом, проціпастаўленне яму пакорлівасці, паНЕПРЫЙЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Войскі
сіўнасці. Непраціўленне злу. \\ прым. вепраціў- ворага; праціўнік. || прым. непрыяцельсжі, -ая,
ленсігі, -ая, -ае.
-ае.
НЕПРЫВЬІЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. АдсугНЕРАЗБЯРЬІХА, -і, ДМ -рысе, ж. (разм.).
насць прывычкі да каго-, чаго-н. 3 Заблытанае становішча, адсутнасць парадку,
непрывычкі стаміўся.
яснасці ў чым-н. Н. ў вядзенні дакументацыі.
НЕПРЫГОДНЫ, -ая, -ас. Нягодны для
НЕРАЗДЗЁЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i невыкарыстання. Н. матэрыял. || наз. не- падзельны (у 2 i 3 знач.). || наз. нераздзельпрыгоднасць, -і, ж.
насць» -і, ж.
НЕПРЫГОЖЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены
НЕРАЗМЁННЫ, -ая, -ае. Які нельга разпрыгажосці. Н. твар. Н. голас. 2. Заганны, мяняць, які не падлягае размену (пра ірошы).
несумленны, нядобры. Н. ўчынак. \\ наз. не- Неразменная манета. || наз. неразменшюць, -і,
прыгожжсць, -і, ж. (да 1 знач.).
ж.
НЕПРЫДАТНЫ, -ая, -ае. Toe, што i
НЕРАЗРЬІЎНЫ, -ая, -ае. Taxi, што нельга
непрыгодны. || наз. непрыдатнасць, -і, ж.
раз'яднаць; непарыўны, непарушны. НеразНЕПРЫЁМНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. непрыем- рыўная дружба. Неразрыўная сувязь. || наз. нены. 2. мн. -і, -ей. Непрыемнае здарэнне, па- рязрыўнасць, -і, ж.
ведамленне. Непрыемнасці на рабоце.
НЁРАСТ, -у, М -сце, м. Працэс адкладанНЕПРЫЁМНЫ, -ая, -ае. 1. Які не падаба- ня самкамі рыб ікры i адначасовае алладненецца сваімі якасцямі, уласцівасцямі i пад. Н. не яе самцамі. || прым. нераставы, -ая, -ае.
пах. 2. Які выклікае нездавальненне, хваляНЕРАСТАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -туе;
ванне, парушае спакой. Непрыемная сустрэча. незак. Знаходзіцца ў стане нерасту. Большасць
|| наз. непрыемнасць, -і, ж.
нашых рыб нерастуе вясной. || наз. нерастаНЕПРЫКАЯНЫ, -ая, -ае (разм). Які не ванне, -я, н.
знаходзіць сабе месца, неведае, што рабіць.
НЕРАСЦІЛІШЧА, -а, мн. -ы, -лішч i -аў,
Хадзіць як н. || наз. непрыкаянасць, -і, ж.
н. Месца нерасту рыб.
НЕПРЫКРЬІТЫ, -ая, -ае. 1. He пакрыты
НЁРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м. Рыбазверху. Працаваць з непрыкрытай галавою. 2. лоўная снасць канічнай формы у выглядзе
перан. Які адразу адчуваецца, яўны, відаво- сеткавай камеры, нацягнутай на драўляны
чны. Непрыкрытая хлусня. || наз. непры- каркас, з кароткім конусападобным уваходам.
крытасць, -і, ж.
0 Трапіў у нерат — ні ўзад ні ўперад (прыказНЕПРЫМЁТНЫ i НЕПРЫКМЁТНЫ, ка; разм. жарт.) — ні туды ні сюды. 1 прым.
-ая, -ае. 1. Такі, які цяжка заўважыць, пры- нератны, -ая, -ае.
меціць; нязначны. Непрыметная крынічка.
НЕРАЎНЙ, -'i, м. i ж. (разм.) Пра чалаПрайсці непрыметна (прысл.). 2. Які не вылу- века, няроўнага з іншымі ў якіх-н. адносінах.
чаецца сярод іншых. Н. чалавек. || наз. не- Ён ёй н.
прыметнасць / непрыкметнасць, -і, ж.
НЕРАШЎЧЫ, -ая -ае. Пазбаўлены рашуНЕПРЫМІРЬІМЫ, -ая, -ае. 1. Які не да- часці, цвёрдасці, поўны ваганняў. Н. адказ. ||
пускае ніякага пагаднення, прымірэння. наз. нерашучасць, -і, ж.
Непрымірымая барацьба. 2. Такі, што нельга НЕРВ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Адзін з найтанпрымірыць. Непрымірымыя супярэчнасці. || наз. чэйшых адросткаў-валокнаў, якія ўтвараюць
непрымірымасць, -і, ж.
разгалінаваную сістэму, што звязвае мозг з
НЕПРЫСТОЙНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. іншымі органамі i тканкамі цела. Зрокавы н.
1. гя. непрыстойны. 2. Непрыстойны ўчынак, 2. мн. Уся такая сістэма, якая вызначае дзейнепрыстойныя словы. Нагаварыць непрыстой- насць арганізма, стан i паводзіны чалавека.
насцей.
Нервы не вытрымалі. 3. перан. Цэнтр якой-н.
НЕПРЫСТОЙНЫ, -ая, -ае. Бессаромны. дзейнасці, асноўная дзейная сіла чаго-н. НёНепрыстойныя паводзіны. || наз. непрыстой- ман быў нервам сяла. 0 Выматаць усе нервы
насць, -і, ж.
(разм. неадабр.) — змучыць, давесці да зняНЕПРЫСТЎПНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, да могі. Іграць ші нервах (разм. неадабр.) — гняякога цяжка або немагчыма наблізіцца, якім віць, нерваваць каго-н. чым-н. Трапаць нервы
цяжка авалодаць. Непрыступныя скалы. (разм. неадабр.) — хвалявацца, моцна нерваНепрыступная крэпасць. 2. Такі, да якога ваць каго-н. || прым. нервовы, -ая, -ае. Н.
цяжка падступіцца; ганарысты. Н. начальнік. || цэнтр. Нервовыя хваробы. Нервовая сістэма.
наз. непрыступнасць, -і, ж.
Н. цік.
НЕПРЫТОМНАСЦЬ, -і, ж. 1. Страта
НЕРВАВАЦЦА, нервуюся, нервуешся, непрытомнасці, выкліканая хваравітым станам рвуецца; нервуйся; незак. Быць ва ўзбуджаабо душэўным узрушэннем. Быць у непрыто- ным, нервовым стане; хвалявацца, злавацца. ||
мнасці. 2. Крайняя ступень душэўнага ўзру- зак. панервавацца* -рвуюся, -рвуешся, -рвушэння, пры якой траціцца здольнасць вало- ецца; -рвуйся. || наз. нерваваіше, -я, н.
даць сабой.
НЕРВАВАЦЬ, нервую, нервуеш, нервуе;
НЕПРЫТОМНЫ, -ая, -ае. 1. Які страціў нервуй; незак., каго i без дап. Даводзіць
прытомнасць, знаходзіцца ў стане падучай каго-н. да нервовага стану. Гэта выступаенне
хваробы. 2. Які нічога не памятае, душэўна нервавала прысутных. || наз. нервавшне, -я, н.
ўзрушаны. Н. позірк.
НЕРВОВАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. нервовы. 2.
НЕПРЫХІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Непрыязна Павышаная ўзбуджальнасць нервовай сіснастроены; недружалюбны. Непрыхільныя тэмы.

НЕП-ЯЕС
НЕРВОВАХВОРЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м.
Чалавек, які пакутуе нервовай хваробай.
Клініка для нервовахворых. || ж. нервовахмрая,
-ай, мн. -ыя, -ых.
НЕРВОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. нерв. 2. Лёгка
ўзбуджальны, з раздражненнем нерваў. Н.
твар. 3. Якога лёгка расхваляваць; неспакойны. Нервовая жанчына. 4. Неспакойны, трывожны (аб рабоце, жыцці i пад.). Нервовая
праца. || наз. нервовасць, -і, ж. (да 2, 3 i 4
знач.).
НЕРВОЗНЫ, -ая, -ае. 1. Хваравіта раздражняльны; які мае павышаную ўзбуджальнасць. Н. чалавек. 2. Звязаны з раздражненнем, які выражае нервознасць. Н. смех. 3.
Неспакойны, трывожны. Нервознае жыццё. ||
наз. вервозшсць, -і, ж.
НЕРЖАВЁЮЧЫ, -ая, -ае. Які не ржавее.
Нержавеючая сталь.
НЁРПА, -ы, мн. -ы, нерп i -аў, ж. Ластаногая млекакормячая жывёліна сямейства
цюленяў, a таксама яе мех. || прым. нершвы,
-ая, -ае. Нерпавая шапка.
НЕРУКАТВОРНЫ, -ая, -ае (уст. i высок).
Такі, якога нельга стварыць працай рук чалавека, створаны самой прыродай. Н. помнік. ||
наз. верукатворнасць, -і, ж.
НЕРУХАВЫ, -ая, -ае (разм.). Непаваротлівы, марудлівы. Н. чалавек. || наз. нерухавасць, -і, ж.
НЕРУХОМЫ, -ая, -ае. 1. Які не рухаецца,
застаецца ўвесь час на адным месцы. Н. блок.
Стаяць нерухома (прысл.)- 2. перан. Які не
змяняе свайго выразу. Н. позірк. 3. Пра маёмасць: які складаецца з зямельнага ўчастка,
будынка. Нерухомая маёмасць. 4. У граматыцы: які не мяняе свайго месца (пра
націск). || наз. нерухомасць, -і, ж.
НЁРУШ, -у, ДМ -у, Т -ам, м.; -ы, ДМ -ы,
Т -шшу, ж. Што-н. некранутае (нявораная
зямля, дзікі лес, грыбное месца i пад.); некранутая паверхня чаго-н. Неаглядная н. тундры.
|| прым. нерушны, -ая, -ае.
НЕРЭАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які не існуе ў
рэчаіснасці; фантастычны. 2. Неажыццявімы.
Н. план. || наз. нерэальнасць, -і, ж.
НЕСАКРУШАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн).
Такі, якога нельга зруйнаваць, разбурыць;
устойлівы. Несакрушальная воля народа. || наз.
несакрушальнасць, -і, ж.
НЕСАМАВІТЫ, -ая, -ае. 1. Непрывабны з
выгляду; непрыгожы. Н. на выгляд. 2. He
зусім добры; дрэнны. Несамавітая дарога. ||
наз. несамавітасць, -і, ж.
НЕСВЯДОМЫ, -ая, -ае. 1. Які не ўсведамляе сваіх адносін да рэчаіснасці, сваіх абавязкаў. Н. работнік. Несвядомыя адносіны да
працы. 2. Які адбываецца без кантролю, свядомасці; інстынктыўны. Н. ўчынак. || наз. несвядомасць, -і, ж.
НЕСКАНЧОНЫ, -ая, -ае. Надзвычай доўгі; працяглы, бясконцы. Несканчоныя спрзчкі.
|| наз. несшшчонасць, -і, ж.
НЁСЛУХ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Непаслухмяны, свавольны чалавек (часцей аб дзецях).
НЕСПАГАДЛІВЫ, -ая, -ае. Нясхільны да
спагады; нячулы, няўважлівы да іншых. || наз.
несоагадлівасць, -і, ж.
НЕСПАГАДНЫ, -ая, -ае. Toe, што i неспагадлівы. || наз. неспагаднасць, -і, ж.
НЕСПАДЗЁЎКА, -і, ДМ -дзеўцы, мн. -і,
-дзевак, ж. (разм.). Нечаканасць, непрадбачанасць.
НЕСПАДЗЁЎЮ, прысл. (разм.). Нечакана,
раптоўна. Н. пайшоў дождж.
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носьбітам чаго-н. Н. радасць людзям. 9. што.
НЕЎРА... Першая частка складаных слоў
Быць аснашчаным чым-н. Карабель нясе са знач.: 1) які мае адносіны да нервовай
шэсць гармат. || зак. пшесці; -нясу, -нясеш, сістэмы, напр. неўрапатыя (павышэнне ўзбу-нясс; -нясём, -несяце, -нясуць; -нёс, -несла джальнасці нервовай сістэмы), неўрапат, неўi -нясла, -несла / -нясло; -несены (да 6 знач. расклероз, неўратызацыя; 2) які мае адносіны
НЕСПАДЗЯВАНАСЦЬ, -i, ж. 1. гл. неспа- у некаторых спалучэннях). П. кару. П. да неўралогіі, неўрапаталогіі, напр. неўрадысдзяваны. 2. Нечаканае здарэнне, выпадак i страты. || наз. влсенне; -я, н. (да 1, 6 i 8 пансэр.
пад. Прыемная н.
значЛ / носші, -i, ДМ носцы, ж. (да 1 знач.).
НЕЎРАДЖАЙ, -ю, М -джаі, мн. -джаі, -яў,
НЕСПАДЗЯВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
НЕСЦІ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., нясе; несла / м. Дрэнны, нізкі ўраджай. Н. жыта.
-нак, ж. (разм.). Нечаканае здарэнне, выпа- нясла; незак., што. Пра птушак: класці яйкі. ||
НЕЎРАДЖАЙНЫ, -ая, -ае. Які вызначадак i пад.
зак. зяесці, знясе; знесла i знясла; знесены. || ецца неўраджаем, звязаны з ім. Н. год.
НЕСПАДЗЯВАНЫ, -ая, -ае. Нечаканы, наз. нясенве, -я, н. i носкж, -і, ДМ носцы, ж.
НЕЎРАЛГІЯ, -і, ж. Прыступы вострых
непрадбачаны. Н. госць. Здарылася неспадзява- НЁСЦІСЯ'^ нясуся, нясешся, нясецца; ня- мясцовых боляў ад запалення якога-н. нерва i
нае (наз.). || наз. неспадзшшсць, -і, ж.
сёмся, несяцсся, нясуцца; нёсся, неслася i яго абалонкі. Міжрэберная н. || прым. неўржлНЕСПАКОЙ, -ю, м. 1. Трывога, душэўнае няслася, неслася / няслося; нясіся; незак. 1. пчны, -ая, -ае.
ўзбуджэнне. Яго ахапіў н. Н. за сына. 2. Маса- Хутка рухацца, імчацца ўпсрад. Несліся коні.
НЕЎРАЛОПЯ, -і, ж. Сукупнасць раздзевае хваляванне, узбуджэнне. Грамадскі н. 3. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Распаўсюджвац- лаў медыка-біялагічных навук, якія вывучаТурботы, клопаты аб кім-, чым-н.
ца (пра гукі, пахі, чуткі). Нясуцца песні. Не- юць нервовую сістэму i яе захворванні. ||
НЕСПРАВЯДЛІВАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. не- сліся новыя чуткі.
прым. неўралапчны, -ая, -ае.
справядлівы. 2. Несправядлівы ўчынак, неНЁСЦІСЯ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., нясецца;
НЕЎРАПАТАЛОПЯ, -і, ж. Ряздзел медысправядлівае слова. Дапусціць н.
неслася i няслася; незак. f Пра птушак: класці цыны, які займаецца хваробамі нервовай
НЕСПРАВЯДЛІВЫ, -ая, -ае. Які адступа- яйкі. || зак. знесціся, знясецца;
знеслася / зня- сістэмы i ix лячэннем. || прым. неўрапатяецца ад справядлівасці, супярэчыць справяд- слася.
лапчны, -ая, -ае.
лівасці. Н. прыгавор. || наз. несправядлівасць,
НЕСЦІХАНЫ, -ая, -ае. 1. Які не сціхае, не
НЕЎРАПАТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач,
-і, ж.
змаўкае доўгі час; які чуваць бесперапынна. спецыяліст па неўрапаталогіі.
НЕСТРАЯВІК, -раевіка, мн. -раевікі, -рае- Н. гул. 2. Які не праходзіць, не сунімаецца
-а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
вікоў, м. (разм.)- Ваеннаслужачы, які зна- (пра боль i пад.). Н. боль. || наз. несціханасць, якіНЕЎРАСТЗНІК,
хварэе на неўрастэнію. || ж. веўрастэшчжа,
ходзіцца на нестраявой1 (у 1 знач.) пасадзе.
-і, ж.
-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
НЕСГРАЯВЬГ, -ая, -ое. 1. У арміі: які
НЁТА, нескл. (спец.). Чыстая вага тавару
НЕЎРАСТЭНІЯ, -і, ж. Неўроз, пры якім
адносіцца да вайсковых часцей, не звязаных з без тары i ўпакоўкі.
павышаная ўзбуджальнасць спалучаецца з
непасрэдным вядзеннем баявых дзеянняў.
НЁІТЫ, -аў. 1. Toe, што знаходзіцца,
Нестраявая службы. 2. вестраявы, -ога, мн. змяшчаецца пад зямной паверхняй. У нетрах хуткай стамляльнасцю, раздражняльнасцю,
-ыя, -ых, м. Ваеннаслужачы несіраявых час- зямлі. Распрацоўка нетраў. 2. перан. Унутра- болем галавы, парушэннем сну. || прым. неўрастэшчны, -ая, -ае.
цей войск (разм.). Каманда нестраявых.
ная прастора, частка чаго-н. Н. душы. 3. НеНЕЎРОЗ, -у, м. Захворванне, выкліканае
НЕСТРАЯВЬг, -ая, -óe. Непрьпх>дны для праходныя, глухія мясціны. Лясныя н. 4. перасстройствам дзейнасці цэнтральнай нервобудаўнііггва як матэрыял. Н. лес.
ран. Унутраная, глыбінная частка чаго-н. Н. вай сістэмы. Я. сэрца. \\ прым. неўратычны,
НЕСУМЛЁННЫ, -ая, -ае. Які страціў сум- памяці.
-ая, -ае.
ленне, дазваляе сабе непрыстойныя, бсссаНЕТРЫМАННЕ, -я, н.: нетрымінне маНЕЎРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
ромныя ўчынкі. Усё гэта ў яго нажыта несу- чы — міжвольнае выдзяленне мачы.
па не^алогіі.
мленным шляхам. \\ наз. несумленшсць, -і, ж.
НЕЎВЯДАЛЬНЫ, -ая, -ае (высок.). 1.
НЕУТАЙМАВАНЫ, -ая, -ае. Такі, якога
НЕСУМНЁННЫ, -ая, -ае. Які не выклікае
сумненняў; бясспрэчны. Н. nocnex.f Несумнен- Такі, які застаецца свежым, не вяне. Неўвя- цяжка, немагчыма ўтаймаваць, стрымаць,
на (прысл.) правільна. || наз. несумненнасць, -і, дальная прыгажосць. 2. перан. Які з цягам часу сцішыць; вельмі моцны. Н. агонь. Неўтаймане траціць свайго значэння, сілы i пад. Неў- ваная лютасць. || наз. неўтяймавшсць, -і, ж.
ж.
НЕФАРМАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
НЕСУМЯШЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, які вядальная слава. || наз. неўвядальнасць, -і, ж.
НЕЎГАМОННЫ, -ая, -ае. 1. Які не можа Член нефармальнай, афіцыйна не зацверджане можа існаваць побач, сумесна, адначасова
з кім-, чым-н. Несумяшчальныя паняцці. Несу- супакоіцца, вельмі рухавы. Неўгамоннае дзіця. най арганізацыі, групы.
НЕФАРМАЛЬНЫ, -ая, -ае: нефармальныя
мяшнальныя характары. || наз. несумяпп&ль- 2. Неспакойны, турботны. Неўгамоннае жыццё. || наз. неўгамоннасць, -і, ж.
жб'ядшшні — групы аднадумцаў, якія не з'яўнасць, -і, ж. Псіхалагічная н.
НЕЎЖЫВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не ўжыва- ляюцца афіцыйнай юрыдычнай адзінкай, не
НЕСУПЬІННЫ, -ая, -ае. Toe, што i
ецца або рэдка выкарыстоўваецца. Неўжы- маюць свайго рахунку ў банку, штата супраняспынны. \[наз. несупыннасць, -і, ж.
цоўнікаў, друку i пад.
НЕСУСВЁТНЫ, -ая, -ае. Які здзіўляе вальнае слова. | наз. веўжым іьнасць, -і, ж.
НЕЎЗАВАВЕ, прысл. Хутка, у хуткім часе.
НЕФРЬІТ , -у, Л/-рыце, м. Запаленне нысваёй недарэчнасцю, бязглуздзіцай. НесусветН. ўсераз'ехаліся.
рак.
ная хлусня. | наз. весусветвасць, -і, ж.
НЕУЗАМЁТКУ, прысл. (разм.). Так, што
НЕФРЬІТ2, -у, М -рыце, м. Малочна-белы
НЕСУСВЁЦІЦА, -ы, ж. (разм.). Што-н.
цяжка
заўважыць;
непрыметна.
Н.
выбег
з
або
зеленаваты мінерал, які ідзе f на выраб
недарэчнае, бязглуздае, незразумелае. Нагавахаты.
упрыгожанняў i інш. || прым. нефрытавы, -ая,
рыць несусвеціцы.
НЕЎЗДАГАД, безас. у знач. вык. (разм.). He -ае.
НЕСУЦЁШНЫ, -ая, -ае. Taxi, якога цяжНЁХАЦЯ, прысл. Без жадання, неахвотна.
ка або немагчыма суцешыць. Н. боль. || наз. можа здагадацца, зразумець; няўцям. Яго
словы мне былі н.
Н. рабіць што-н.
несуцешнасць, -і, ж.
НЕЎЗЛЮБІЦЬ, неўзлюблю, няўзлюбіш,
НЕХЛЯМЙЖЫ, -ая, -ае. Несамавіты; няНЕСУЦЯШАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які не прыносіць суцяшэння; які цяжка або нельга су- няўзлюбіць; зак., каго-што. Адчуць не- зграбны, няўклюдны; дрэнна зроблены (аб
цешыць. Несуцяшальнае гора. \\ наз. несу- прьосільнасць, непрыязнасць да каго-, чаго-н. рэчах, прадметах).: || наз. нехлямяжісць, -і, ж.
Н. зпершай сустрэчы.
НЁХРЫСЦЬ, я, мн. -і, -яў, м. (разм. лаНЕУЛАДКАВАНЫ, -ая, -ае. 1. He гтрыве- янк. уст.). Бсссаромны, бессардэчны чалавек.
НЁСІЦ1, нясу, нясеш, нясе; нясём, несяце,
нясуць^ нёс, несла i нясла, несла i нясло; дзены да ладу; неўпарадкаваны. Н. архіў. 2. Ці ж мы нехрысці якія?
НЁХТА, некага, некаму, некага, некім, аб
нясі; несены; незак. 1. каго-што. Узяўшы ў He забяспечаны чым-н. неабходным. Н. быт.
некім, займ. неазнач. 1. Невядома хто, нейкі
рукі, нагрузіўшы на сябе, перамяшчаць, да- || наз. неўлідкаванасць, -і, ж.
НЕЎМІРЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які жыве вечна, чалавек. Н. стукаў у дзверы. 2. Якісьці мала
стаўляць куды-н. 2. каго-што i без дап.
Імкліва рухаць, перамяшчаць сілай свайго не паддаецца смерці. Н. народ. 2. Які застаец- каму вядомы чалавек (у спалучэнні з проруху. Вецер нясе na небе хмары. 3. каго-што; ца назаўсёды ў памяці людзей. Н. подзвіг. \\ звішчам, імем). Н. Іваноў. 3. Які-н. чалавек,
усё роўна хто; хто-н.
безас. Прымушаць каго-н. ісці куды-н.; цяг- наз. неўміручасць, -і, ж.
НЕУМЯПіАННЕ, -я, н. Адмаўленне ад
НЕЦЭНЗЎРНЫ, -ая, -ае. Непрыстойны,
нуць (разм.). Куды цябе нясе? 4. (7 i 2 ас. не
ўжые.), без дап. Дзьмуць, павяваць, месці. 5. умяшання ў што-н., напр., ва ўнуіраныя грубы. Нецэнзурныя словы. \\ наз. нецэнзурпераважна безас. Моцна пахнуць (у 1 знач.). справы іншых дзяржаў. Палітыка неўмяшан- насць, -і, ж.
Нясе гарам. б. У спалуч. з некаторымі на- ня.
НЕЦЯРПЁННЕ, -я, н. Недахоп, адсутзоўнікамі абазначае стан па значэнню гэтага
НЕЎНІКНЁНЫ, -ая, -ае. Якога нельга насць цярпення пры чаканні каго-, чаго-н.
назоўніка. Н. адказнасць. Н. пакаранне. Н. ўнікнуць; непазбежны. Н. лёс. || наз. неўшкнёЧакаць з нецярпеннем.
страты. Н. вахту. 7. перан., што. Гаварыць насць, -і, ж.
НЕЦЯРПІМЫ, -ая, -ае. 1. Недапушчальшто-н. недарэчнае, бязглуздае (разм.)- 8. пеНЕЎПАПАД, прысл. Недарэчы, не да ме- ны; такі, што нельга цярпець. Нецярпімае
ран., што. Мець, змяшчаць у сабе; быць сца. Гаварыць н.
становішча. 2. Які не можа па сваёй натуры

HEC—НЕЦ

391
мірыцца з кім-, чым-н. || наз. нецяртмасцк, -і,
ж.
НЁЧАГА1, нечаму, нечага, нечым, не аб
чым. 1. займ. адмоўны, з інф. Няма нічога,
каб... Чытаць нечага, трэба ісці ў бібліятэку.
Хлеба нечым нарэзаць. 2. займ. неазнач. з Р (ад
займ. нсшта). Чагосьці. Для ненага ж трэба
яму ехаць у горад? 3. часц. Лепш бы; дарэчы
(разм.). Заадно нечага i родных наведаў.
НЁЧАГА2, безас. у знач. вык., з інф. He
трэба, няма патрзбы, няма сэнсу. Н. заўчасна
пра гэта думаць.
НЕЧАКАНЫ, -ая, -ае. Такі, якога не чакалі; непрадбачаны. Н. прыезд. || наз. нечак ш с ц ц -і, ж.
НЕЧАЛАВЁЧНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены чалавечнасці; негуманны. || наз. нечалавечнасць,
-і, ж.
НЕЧАЛАВЁЧЫ, -ая, -ае (кніжн.)- 1. He
ўласцівы чалавеку. Н. крык. 2. Які перавышае
чалавечыя магчымасці; празмерны, Нечалавечыя намаганні. 3. Бесчалавечны. Нечалавечыя
пакуты.
НЕЧАПАНЫ, -ая, -ае. Такі, якога не чапалі, да якога не дакраналіся. Нечапаная вячэра.
НЕЧАРГОВЫ, -ая, -ае. Які склікаецца або
скліканы па-за чаргой. Нечасговая сесія Вярхоўнага Савета. || наз. нечжрговасць, -і, ж.
НЕЧАСАНЫ1 / НЯЧЭСАНЫ 1 , -ая, -ае.
Якога не часалі, раскудлачаны. Нечасаныя валасы.
НЕЧАСАНЫ2 / НЯЧдСАНЫ 2 , -ая, -ае. He
апрацаваны часаннем. Нечасаныя бярвёны.
НЕЧУВАНЫ, -ая, -ае. Небывалы, надзвычайны. Н. поспех. || наз. нечуванасць, -і, ж.
НЕЧЫСГАТА, -ы, ДМ -стаце, ж. 1. гл.
нячысты. 2. Адсутнасць чыстаты; бруд. Ухаце
н.
НЕЧЫСТОТЫ, -стот. Toe, пгго знаходзіцца ў памыйніцы; адкіды.
НЁЧЫСЦЬ, -і, ж., зб. (разм.).І. Паводле
забабонных уяўленняў: нячыстая сіла (чэрці,
ведзьмы). 2. перан. Жывёлы, насякомыя, якія
выклікаюць агідлівае пачуццё. Бусел знішчае
мышэй, гадзюк, вусеняў i іншую н. 3. перан. Аб
ганебных людзях, яхія ўвасабляюць сабою ўсё
варожае, цёмнае.
НЕШМАТЛШ, -ая, -ае. Які складаецца з
невялікай колькасці каго-, чаго-н. Н. атрад
геолагаў. || наз. нешматліосць, -і, ж.
НЁШТА1, нечага, нечаму, нешта, нечым,
аб нечым; займ. неазнач. 1. Невядома, незразумела што; штосьці. Н. пісаць. 2. звычайна Н
i В. Нейкі прадмет, з'ява, пачуццё i пад. Н.
страшнае.
НЁШТА2 прысл. 1. Чагосьці, чамусьці, невядома чаму. Н. нездаровіцца. 2. Прыблізна.
Цягнік спазніўся н. на гадзіну.
НЁШТАЧКА, займ. неазнан. (ужыв. толькі
ў Н\ В) (разм.)- Toe, што i нешта1 (у 2 знач.).
A я н. знайшоў.
НЕШЧАСЛІВЕЦ, -ліўца, мн. -ліўцы, -шўцаў, м. (разм.)- Нешчаслівы чалавек; няўдачнік. У калектыве ён лічыўся нешчаслгўцам.
НЕШЧАСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які прыносіць
няшчасце, гора. Н. дзень. 2. Такі, якому не
дадзена шчасце, радасць. Без маткі нешчаслівыя дзеткі (прыказка). 3. Які не прыносіць удачы. Н. латарэйны білет. 4. Такі,
якому не шанцуе, не спрыяе поспех. Н.
жаніх.
НЁЯК. 1. прысл. Нейкім чынам, спосабам.
Трэба н. дабрацца дамаў. 2. прыаі. Аднойчы.
Н. вясной пайшлі рыбу лавіць. 3. безас. у знач.
вык., з інф. Нельга, няма як (разм.)- Дзіця н.
кінуць адно.
Ш 1 , часц. i злуч. 1. часц. Служыць для
ўзмацнення адмаўлення. На небе ні хмурынкі.
Hi адной рэчы не згубіў. 2. часц. узмацн. У

сцвярджальных сказах у спалуч. са словамі
«хто», «куды», «як» i пад. паказвае, што дзеянне, выражанае дзеясловам, захоўвае сваю
сілу пры любых абставінах. Як ні спяшайся,
усё роўна не паспееш. 3. часц. адмаўная. Ужыв.
у спалуч. з Р назоўнікаў у безасабовых адмоўных сказах пры катэгарычнай забароне якоган. дзеяння. Hi кроку далей! 4. злуч. пералічальны. Ужыв. ў адмоўных сказах пры пералічэнні
аднародных членаў. He чуваць ні песень, ні гоману.
Ш 2 (заўссды без націску). У спалучэнні з
прыназоўнікамі з'яўляецца
адасабшшьнай
часткай займеннікаў «ніхто», «нішто», «нічый», «ніякі» i інш. Hi ў якім разе. Ад яго адмоеіліся як ад чалавека, ні на якую работу не
прыгоднага.
НІАДКЎЛЬ, прысл. Hi з якога месца, ні з
якога боку. Н. няма звестак. Н. не чуваць галасоў.
ШБЫ, злуч. i часц. 1. злуч. параўнпльны.
Ужыв. у параўнальных зваротах i сказах; па
значэнню адпавядае злучніку «як». Гул нарастаў, н. пры абвале. 2. злуч. тлумачальны. Выражае адценне недаверу да выказанага. Так
дакладна расказвае, н. сам бачыў. 3. часц. Выражае ўпэўненасць у адваротным, адмаўляючы магчымасць сумнення. Н. я не клапацілася аб дзецяхі (запэўніванне ў тьш, .што
клапацілася).
ШБЬІТА, злуч. i часц. Toe, што i нібы.
НІВА, -ы, мн. -ы, ніў, ж. 1. Апрацаванае
пад сяўбу або засеянае поле. Калгасная н. 2.
перан. Галіна дзейнасці. Працуе на высакароднай ніве асветы.
HIBEJltP, -a, мн. -ы, -аў, м. Геадззічны
прыбор для нівеліравання.
ШВЕЛІРАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -py
emia; зак. i незак. Згладзіцца (згладжвацца),
сграціўшы свае асаблівасці. Пад уплывам
літаратурнай мовы нівеліруюцца дыялектныя
асаблівасці. || наз. нівеліржвшше, -я, н. i нівеліроўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
ШВЕЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
зак. i незак.у што. 1. Вызначыць (вызначаць)
спецыяльнымі прыборамі вышыню пунктаў
зямной паверхні над узроўнем мора або адносна якой-н. пэўнай вьшіыні (спец.). 2. перан.
Ураўноўваючы, згладзіць (згладжваць), знішчыць (-чаць) адрозненні паміж кім-, чым-н.
(кніжн.). Н асаблівасці. || наз. нівеліравінне,
-я, н. i нівеліроўжа,-i, ДМ -роўцы, ж,
ШВЕЛЕРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
Спецыяліст па нівеліраванню (у 1 знач.). || ж.
швеліроўппыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
НПТЛІЗМ, -у, м. (кніжн.). Поўнае адмаўленне
ўсяго
агульнапрызнанага,
поўны
скептыцызм. || прым. шгілістычііы, -ая, -ае.
Нігілістычныя погляды.
НІПЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Чалавек, які адмаўляе ўсё аіульнапрызнанае.
2. Прадстаўнік рускай разначыннай інтэлігенцыі 60-х гадоў 19 ст., якая адмоўна адносілася да традыцый дваранства i прыгоннідгва. || ж. ніііластка, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
-так. 1 прым. штішсцкі, -ая, -ае.
ШДЗЁ, прысл. Hi ў якім месцы. Н. яго не
сустракаў.
ШЖАЙ, прысл. Toe, пгго i ніжэй (у 1 i 3
знач.).
Ш Ж ^ Й . 1. гл. нізка2. 2. прыназ. з Р. Уніз
ад чаго-н. Зламаць нагу н. калена. 3. прысл.
Далей (пры спасылцы на наступнае месца
тэксту). Аб гэтым будзе сказана н.
НІЗ, -у, мн. нізы, -оў, м. 1. Ніжняя частка
чаго-н. Н. (ніжні паверх) займалі кватаранты. 2. Паверхня, бок прадмета, процілеглы
яго верху; унутраны бок (матэрыі, вопраткі).
Н. вечка. 3. Нізіннае месца. Сцелецца na нізах
туман. 4. Toe, што i нізоўс. 5. мн. Шырокія

НЕЧ—НІЗ
пласты працоўнага народа. Сацыяльныя нізы.
6. мн. Ніжнія ноты (спец.). Браць нізы.
НІЗАВОШТА, прысл. Toe, што i нізашто.
НІЗАВЬІ, -ая, -ое. 1. Які дзейнічае каля
самай паверхні зямлі, вады i пад. Н. вецер. 2.
Які знаходзіцца ў нізкім месцы. Нізавая дарога. 3. Які ўтварае ніжні ярус расліннага покрыва (спец.). Нізавыя травы. 4. Які размяшчаецца ў нізоўях ракі. Нізавыя гарады. 5. Які
абслугоўвае масы, народ. Нізавыя арганізацыі.
НІЗАМ, прысл. Па ніжняй частцы чаго-н.,
па больш нізкім месцы. Агонь распаўсюджваўся н.
НІЗАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. нізкі. 2. Нізкі ўчынак. Рабіць нізасці.
НІЗАЦЬ, ніжу, шжаш, шжа; нізай; шзаны;
незак., што. 1. Набіраць, насаджваць падрад
на нітку, дрот i пад. Н пацеркі. Н. грыбы. 2.
перан. Пранізваць, прадінаць наскрозь. || зак.
шшізаць, -ніжу, -ніжаш, -шжа; -нізай; -шзаны. || наз. нізанне, -я, н.
НІЗАШТО, прыаі. 1. Hi ў якім разе, ні пры
якіх абставінах. Н не згаджуся. 2. Дарма, без
прычыны. Узвяла паклёп н.
НІЗЕНЕЧЮ, -ая, -ае (разм.). Вельмі нізкі.
Н зэдлік.
НІЗІНА, -ы, мн. -ы, -31H, ж. 1. Нізкае месца. Па нізіне сцелецца туман. 2. Раўніна, якая
знаходзіцца не вышэй 200 м над узроўнем
мора. Палеская н. || прым. шзшны, -ая, -ае.
НЙЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж. 1.
Нанізаныя на нітку, дрот i пад. якія-н. аднародныя прадметы (грыбы, пацеркі i пад.). Насушыць нізку грыбоў. 2. Цыкл мастацкіх твораў
аднаго жанра. Н вершаў.
НІЗКА... Першая частка складаных слоў са
знач.: 1) нізкі (у 1 знач.), з нізкім, напр.
нізкабортны, нізкагор'е, нізкарослы, нізкастволы; 2) нізкі (у 2 знач.), які не дасягае сярэдняй нормы, напр. нізкааплатны, нізкатэмпературны, нізкаўдойны, нізкаэфектыўны; 3)
нізкі (у 3 знач.), дрэннай якасці, напр. нізкаарганізаваны, нізкагатунковы, нізкаякасны; 4)
нізкі (у 4 знач.), несумленны, напр. нізкадушны (уст.), нізкадушнасць (уст.).
ШЗКАГАТУНКОВЫ, -ая, -ае. Нізкага гатунку, невысокай якасці. Н. тавар. || наз.
нізжжгятунковасць, -і, ж.
НІЗКАПАКЛОННІК, -а, мн. -і, -аў, м
(усг.). Той, хто нізкапаклоннічае; ліслівы,
угодлівы чалавек. || прым. шзшшаклонніцкі,
-ая, -ае.
НІЗКАПАКЛОННПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
незак. (уст.). Займацца нізкапаклонствам.
НІЗКАПАКЛОНСТВА, -а, н. (уст). Рабскае, ліслівае пакланенне каму-, чаму-н. ||
прым. шзшййжлонніцкі, -ая, -ае.
ШЗКАПРОБНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае
нізкую пробу ў сувязі з вялікай прымессю
медзі i волава ў золаце i серабры. 2. перан.
Невысокай якасці; дрэнны (разм.). Н. таеар.
I наз. шзкашюбшісць, -і, ж.
НІЗКАРОСЛЫ, -ая, -ае. Невялікага росту;
невысокі. Н. хлопец. Н. хмызняк. || наз.
шзкяросласць, -і, ж.
ШЗКАСОРТНЫ, -ая, -ае. Toe, што i
нізкагатунковы. || наз. шзкасортшсць, -і, ж.
НІЗЫ, -ая, -ае; ніжэйшы. 1. Малы па вышыні, які знаходзіцца на невялікай вьппыні
ад зямлі. Нізкае дрэва. Н. плот. Ляцець нізка
(прысл.). 2. Які не дасягнуў звычайнай сярэдняй нормы, пэўнага ўзроўню. Н. ціск. Нізкая
тэмпература. 3. Дрэнны па якасці або наогул
дрэнны. Нізкая якасць драўніны. 4. перан. Подлы, ганебны. Н. ўчынак. Так рабіць нізка
(безас. у знач. вык.). 5. У 18 — пач. 19 ст. пра
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стыль мовы: звычайны, просты, не прыняггы
ў літаратуры. 6. Невялікай вышыні (пра гукі,
голас i пад.). Н. бас. Н. голас. || памянш.
шзенькі, -ая, -ае (да 1 знач.)-1| наз. шзжсць, -і,
ж. (да 4 знач.).
НІЗОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Ніжн5ія частка
цячэння ракі з навакольнай мясцовасцю.
НІКАГЎСЕНЬЫ, займ. (разм.). Узмацняльная форма да нікога. Н. навокал.
НІКЕЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; незак., што. Пакрываць слоем
нікелю. || зак. аднікеліраваць, -сую, -руеш,
-рУе; "РУЙ> -раваны. || наз. нікеліроўка, -і, ДМ
-ўцы, ж. I прым. нікеліровачны, -ая, -ае.
НІКЕЛІРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл.
нікеліраваць. 2. Слой нікелю на чым-н. Н.
абгарэла.
НІКЕЛЬ, -ю, м. Хімічны элемент, серабрыста-белы тугаплаўкі метал^ які шырока
ўжываецца ў тэхніцы. || прым. ншелевы, -ая,
-ае. Нікелевыя руды.
НІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; нік, нікла; -ні;
незак. 1. Схіляцца, нахіляцца, апускацца.
Нікнуць лозы да зямлі. Нікне (перан.: вяне)
трава ад спёкі. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан.
Станавіцца слабейшым па сіле праяўлення;
слабець. Нікне памяць. 3. перан. Знікаць.
Нікнуць агні ў змроку. || зак. пашкнуць, -ну,
-неш, -не; -нік, -кла; -ні.
НІКОЛІ, прысл. Hi ў які іншы час; ні пры
якіх умовах, акалічнасцях. Адважныя людзі н.
не будуць рабамі.
НЖОЛЬЫ, прысл. Hi ў якой меры; ані. Ён
н. не пакрыўдзіўся. || памянш.-ласк. ніколечш
(разм.). Н. не стаміўся.
ШКЎДЫ, прысл. Hi ў якое месца; ні ў якім
напрамку. Н. не пайду. Дарога н. не вартая
(вельмі дрэнная).
НІКУДЬІШНЫ, -ая, -ае (разм.). Нікуды
не варты, дрэнны. Н. работнік. || наз.
шкудышнасць, -і, ж.
НІКЧдМНЫ, -ая, -ае. 1. Неістотны, нязначны. Нікчэмная крыўда. 2. Нізкі ў маральных адносінах, нягодны. Н. чалавек. 3. Вельмі
дрэнны, няўдалы, малы. Н. ўраджай. || наз.
шкчэшшсць, -і, ж.
ШМБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Сімвал святасці— ззянне ў выглядзс круга вакол галавы
(на іконах, карцінах рэлігійнага зместу). ||
прым. ншбавы, -ая, -ае.
НІМФА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. У ірэчаскай
міфалогіі: бажаство ў выглядзе жанчыны,
якое ўвасабляс розныя сілы гтрыроды. Лясная
н. Марская н.
НІПЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (спсц.). Металічная злучальная трубка з разьбой на канцах. || прым. тпельны, -ая, -ас.
НІРВАНА, -ы, ж. Паводле вучэння будыстаў: стан спакою i шчасця, які дасягаецца адмаўленнсм ад усіх жыццёвых клопатаў i
імкненняў. Апусціцца ў нірваму (перан.:
паглыбіцца ў стан спакою).
НГГ1, -а, мн. -ы, -оў, м. Металічны стрыжань, які мае на адным канцы галоўку, a на
другім — разьбу, на яхую накручваецца гайка; болт. || прым. штавы, -ая, -ае.
HIT2, -a, мн. -ы, -оў, м. 1. Злучэнне ніцяных петляў у ткацкім станку для падымання
нітак асновы. Укідаць аснову ў ніты. 2. Спосаб ткання, ад якога залежыць від перапляцення ніцей у тканіне. Абрус у шаснаццаць
нітоў.
НГГАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -туецца;
незак. Злучацца нітамі1. || зак. знітжвацца>
-туецца.

нічыё, ніыім, аб нічыім, н.; мн. нічые; займ.
t НГГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны; незак. 1. што. Злучаць, змацоўваць адмоўны. Які не належыць нікому. Ніныя зя1
нітамі . 2. перан., каго-што. Злучаць, звяз- мля.
ваць. Нітуе вясна сілы. )| зак. знггаваць, -тую,
НІЧЬІЙНЫ, -ая, -ае (разм.)- 1. гл. нічыя.
-туеш, -тус; -туй; -таваны. || наз. нгпйшше, 2. Toe, што i нічый.
НТЧЫЙ, -ёй, ж. Такі вынік гульні, бараць-я, н.
НІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. бы i пад., калі ні адзін з прашўнікаў не выйТонка ссуканая пража. Шаўковыя ніткі. грае. Згадзіцца на нічыю. || прым. шчыйны, -ая,
Шыта белымі ніткамі (перан.: няўмела, -ае. Н. лік.
НШіА, -ы, мн. -ы, ніш, ж. Паглыбленне ў
няўдала схавана што-н.)- Да апошняй ніткі
абабраць (усё, поўнасцю). Прамокнуць da сцяне для змяшчэння там чаго-н. Глыбокая н.
ніткі (зусім). 2. Нізка (пацерак, караляў i
НІШКАМ, прысл. (разм.). 1. Моўчкі. Ка
пад.). 3. перан. Аб чым-н. пабудаваным, што мне схілілася ты н. 2. Непрыкметна для
выцягнулася ў выпіядзе простай лініі. Ы. на- іншых; употай. Увайсці ў хату н.
фтаправода. 4. перан. Toe, што злучае, слуНІШТО1, нічога, нічокіу, нішто, нічым, ні
жьшь для сувязі. || памянш. нггачшц -і, ДМ аб чым; займ. адмоўны. 1. Hi адзін прадмет,
-чцы, мн. -і, -чак. Па нітачцы бегаць (перан.: ніякая з'ява, ніякая справа. Яго н. не цікавіць.
быць паслухмяным, дысцыплінаваным). || 2. шшто, за ні што, нічым, н. Пра каго-,
што-н., хто (што) нічога сабой не ўяўляе, не
прым. штачны, -ая, -ае.
НГГКАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які падобны мае ніякай цаны. Ператварыцца ў н.
на нітку, нагадвае нітку. Ніткападобныя нэрві.
НІШТО2. 1. прысл. (часта ў спалучэнні са
словам «сабе»). Нядрэнна, ніштавата, даволі
|| наз. нгпаййдобшсць, -і, ж.
НГГРА... Першая частка складаных слоў са добра. Жывуць н. сабе. 2. безас. у знач. вык.
знач. які мае адносіны да азоту, да азотнай Хоць бы што, не шкодзіць. Трапіў у авакіслаты, напр. нітрабензол, нітралак, нітра- рыю — /' н. 3. у знач. вык. (часта ў спалучэнні
са словам «сабе»). Неблагі, нядрэнны. Урафарба.
НГГРАГЛПДЭРЬІНА, - ы , ж. Арганічнае джай н. Дзяўчына н. сабе.
НІШЧЬІМНІЦА, -ы, ж. (разм). 1. Посная
злучэнне ў выглядзе масляністай вадкасці,
што атрымліваецца ўздзеяннем сумесі азотнай ежа. Сядзець на нішчымніцы. 2. Бясхлебіца.
i сернай кіслаты на гліцэрыну; ужыв. як выНІШЧЬкМНЫ, -ая, -ае. 1. He прыпраўбуховае рэчыва i як лекавы прэпарат. Ц прым. лены скаромным, без скаромнага; посны.
Нішчымная капуапа. 2. Без нічога, без якіх-н.
нітрагліцэрынавы, -ая, -ае.
НГГРАТЫ, -аў (спец.). Солі i эфіры азот- дабавак; пусты. Есці н. хлеб.
НІШЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыцца;
най кіслаты, якія ужываюцца ў тэхніды,
медыцыне, a таксама (солі) як угнаенне. || незак. Знішчацца, гінуць, прапададь. Безгаспадарчасцю
нішчыцца дабро дзяржавы.
прым. нггратны, -ая, -ае.
НІШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць; неНІЎХІ, -аў, адз. ніўх, -а, м. Народ, які
жыве па ніжняму цячэнню ракі Амура i на зак., каго-штпо. Знішчаць, разбураць; пустовосіраве Сахалін (ранейшая назва — гілякі). шыць, не даваць развівацца. Н. лясы. Агонь
\\ж. шўхка, -і, ДМ -хцы, мн. -і, -хак. || прым. спапяляў i нішчыў усё на сваім шляху. \\ наз.
шшчэшіе, -я, н.
шўхскі, -ая, -ае.
НІЙК, прысл. Ніякім чынам; зусім. Ы. нельHDCTÓ, нікога, нікому, нікога, ніюм, ні аб
кім; займ. адмоўны з наступным адмаўленнем. га (немагчыма). Н. не ўспомніць.
НІЯКАВАТА, прысл. (разм.)- 1. Няёмка, не
1. Hi адзін чалавек, ні адна жывая істота. Н.
не прыйшоў. Н. не хацеў паміраць. 2. ніхто, па сабе, сарамліва. Адчуваць сябе н. 2. Нязручнікога, м. Пра чалавека, які не мае ніякага на, нягожа. Без дзягі хадзіць н.
НІЙКІ, -ая, -ае, займ. адмоўны. 1. У адмоўдачынення да каго-н. Ён мне н.
ных сказах: ніводны, які б ні быў. Ніякія доШЦ, прысл. Тварам уніз. Упасці н.
вады не памаглі. 2. у спалуч. з часц. *не». Зусім
t НІЦАВІАЦЬ, -цую, -цуеш, -цус; -цуй; -цаваны; незак., што. П^ашываць, робячы спод не (разм.)- Н. я не сваяк табе. 0 Без шчога
весхам; пераніцо$^ваш>. J| зак. першпцаваць, ніякапі (разм.) — без дай прычыны; раптоў-цую^ -цуеш, -цуе; -цуій; -цаваны. || наз. на. He вытрымліваць ніякай крытыкі — быць
нікуды не вартым.
ншшйшне, -я, н.
НОВА... (а таксама нава...) Першая частка
НШЕПАДОБНЫ, -ая, ; ае. Toe, пгго i
скпаданых слоў у знач.: 1) новы (у 1 знач.),
ніткападобны. || наз. шцепадобвасць, -і, ж.
НІЦМА, прысл. Тварам уніз. Стары ляжаў які ўпершыню з'явіўся, напр. новазаведзены,
новаўтварэнне; 2) які адносіцца да новых
н., уткнуўшыся тварам у зямлю.
НІЦЫ* -ая, -ае. Пра дрэвы, кусты: з месц, да новага месца, напр. новаадкрывальнік, новапасяленец; 3) супрацьлеглы стадоўгімі звісаючымі галінамі. Ніцыя лозы.
НІЦЬ, -і, мн. шці, -ей, ж. 1. мн. Toe, што ражытнаму (у 1 знач.), напр. новагрэчаскі, ноi нітка. 2. Прадмет, які падобны на нітку, на- ваеўрапейскі; 4) які толькі што пачынае
гадвае нітку. Н. лямлы напальвання. Ніці па- што-н., прыступае да чаго-н.; які з'яўляецца
вуціння. 3. перан. Toe, што злучае адно з навічком, напр. нованароджаны, новапрызнаадным, служыць для сувязі. Ніці дружбы. 0 чаны.
НОВАБУДОЎЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. БуПраходзіць пуцяводшй ніццю (кніжн.) — вылучацца, падкрэслівацца ў якасці галоўнай даўніцтва новых заводаў, дамоў i пад. Працаідэі. Пуцяводная ніць — тое, што дапамагае ваць на новабудоўлі. 2. Новае збудаванне.
знайсці верны пшях у дасягненні чаго-н. || Школа-н.
НОВАНАРОДЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Які
прым. шцшш, -ая, -ое (да 1 знач.).
што або нядаўна нарадзіўся. НованароНІЧОГА1, займ. адмоўны з наступным ад- толькі
джаныя
дзеці. 2. нованароджаны, -ага, м., номаўленнем, нескл. Toe, што i нішто1 (у 1 шшароджашйі, -ай, ж., мн. -ыя, -ых. Той, хто
знач.). Яго н. не цікавіць.
адзначае дзень свайго нараджэння. ПавіншаНІЧОГА2. 1. прысл. Toe, што i нішто2 (у 1 ваць нованароджанага.
знач.). Адчуваю сябе н. 2. безас. у знан. вык.
НОВАСПЁЧАНЫ, -ая, -ае (іран. жарт).
Хоць бы што, не шкодзіць. Многія стаміліся, Нядаўна створаны або які нядаўна атрымаў
a ён — н. 3. у знач. пабочн. Неістотна, не мае якую-н. пасаду, званне. Я. праект. Н. стузначэння; абыдзецца. Н., шапка знойдзецца.
дэнт.
НГЧЬІЙ,
нічьгйго,
нічыйму,
нічый
НОВАЎВЯДЗЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Но(нічыйго), нічыш, аб нічыш, м.; нічыя, вае правіла, нанава прыняты парадак. Важнае
нічыёй, нічыю, ж.; нічыё, нічыйго, нічыйму, н.
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НОВАЎТВАРЗННЕ, -Я, Н. З'яўленне новых форм або элементаў чаго-н., a таксама
сама ўтвораная форма, элемент. Злаякаснае н.
ў лёгкіх.
НОВЕНЬЮ, -ая, -ае (разм.)- 1. Зусім новы
(у 1 знач.)- Н. трактар. 2. новенькае, -ага, н.
Навіна. Што новенькага ў сям 'i? 3. новенью,
-ага, мн. -ія, -ix, м.; новеньшя, -ай, мн. -ія,
-ix, ж. Навічок.
НОВЫ, -ая, -ае. 1. Упершыню створаны
або зроблены; які ўзнік, з'явіўся нядаўна. Новыя самалёты. Н. горад. 2. Адкрыты, вынайдзены нядаўна. Новая планета. 3. Незнаёмы,
малавядомы. Новыя мясціны. Н. чалавек. 4.
Які прыйшоў на змену ранейшаму, замяніў
сабой тое, што было; чарговы, настутшы. Пасадзіць новыя дрэўцы. Радавацца новаму дню.
5. Які мае адносіны да нашай эпохі, часу. Новая гісторыя. 6. He той, што раней; іншы. Н.
сэнс. 7. Гэтага года, апошняга ўраджаю. Н.
хлеб. 8. новае, -ага, н. Навіна. Што ў вас новага?
НОГАЦЬ, -гця, мн. -гці, -гцяў, м. Плоскае
рагавое покрыва на канцы пальцаў. К ногцю,
да ногця каго-н. (перан.: знішчыць, падпарадкаваць). || памянш. ногцік, -а, мн. -і, -аў, м. \\
прым. ногцевы, -ая, -ае.
НОЖ, нажа, мн. нажы, нажоў, ж. Прылада
для рэзання, якая складаецца з ляза i тронак,
a таксама рэжучая частка розных машын,
інструментаў. Без нажа зарззаць (дапячы
каму-н. прыдзіркамі, папрокамі). Памерці пад
нажом (у час аперацыі). На нажах з кім-н.
(перан.: у варожых адносінах). Нож у спіну
каму-н. (перан.: аб подлым, здрадніцкім учынку). (Як) нож у сэрца (перан.: наносіць
крьгўду, боль, пакуты). || прым. нажавы, -ая,
-ое. Нажавая рана.
НОЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. 1.
гл. нага. 2. Апора, стойка (стала, крэсла i
пад.). Н. крэсла. 3. Ніжняя частка грыба або
сцябло расліны. 4. Рассоўная частка некаторых інструментаў (спец.). Н. цыркуля. 0
Казіная ножка — самаробная папяроса ў выглядзе люлькі.
НОЖНЫ1, ножан. Футарал для шаблі,
кінжала i пад.
НОЖНЫ2, -аў. 1. Вялікія нажніцы. Садовыя н. 2. Машына для рэзання чаго-н. з дапамогай пары вялікіх нажоў. Дыскавыя н.
НОЖЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, штр i нож,
невялікі нож. Складаны н. || памянш. ножычш,
-чка, мн. -чкі, -чкаў, м.
НОЗДРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Адна з парных вонкавых адтулін носа. Дым лезе ў ноздры. | прым. ноздравы, -ая, -ае.
НОКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., на каго i
без дап. (разм.). Паганяючы крыкам «но»,
прымушаць ісці хутчэй. || t аднакр. нокнуць,
-ну, -неш, -не; -ні. || наз. ноканне, -я, н.
НОНСЭНС, -у, м. (кніжн.). Бяссэнсіца,
недарэчнасць, бязглуздзіца.
НОРАЎ, -раву, мн. -равы, -аў, м. 1. Характар, сукутшасць душэўных якасцей. Круты н.
Розныя na нораву. 2. Звычай, уклад жыцця,
звычка. 0 3 норявям — упарты, наравісты.
НОРД, -у, М нордзе, м. (спец.). Поўнач,
паўночны напрамак, a таксама паўночны вецер. Н.-вест. (паўночны захад, паўночна-заходні вецер). Н.-ост (паўночны t ўсход, паўночна-ўсходні вецер). || прым. норддвы, -ая,
-ае.
HÓPKA1, -і, ДЛ/-рцы, мн. -і, -рак, ж. Драпежны пушны звярок сямейства куніцавых з
густой бліскучай поўсцю, a таксама футра гэтага звярка. || прым. норкявы, -ая, -ае. Норкавая шуба.
HÓPKA2 гл. нара.
HÓPMA, -ы, мн. -ы, норм, ж. 1. Устаноўленая мера, сярэдняя велічыня чаго-н. Н. вы-

працоўкі. Н. выпадзення ападкаў. 2. Агульнапрызнаныя, узаконеныя ў пэўным асяроддзі
правілы паводзін людзей у грамадстве, агульнапрынятае правіла ў мове, літаратуры. Дыпламатычныя нормы. Нормы беларускай літаратурнай мовы. Прыйсці (увайсці) у норму не падымаецца над гарызонтам. Рабішшая
(прыйсці да звычайнага стану). 3. Загаловак ноч — цёмная летняя ноч з громам, маланкнігі, звычайна скарочаны, які даецца дроб- кай, праліўным дажджом або толькі з беспеным шрыфтам на першай старонцы кожнага рапыннымі зарніцамі. || ласк. ночжж, -і, ДМ
друкаванага аркуша ўнізе з левага боку -чцы, мн. -і, -чак, лс., ночшьы, -і, ДМ
-ньцы, мн. -і, -нек, ж. i вочачкя, -i, ЦМ -чцы,
(спец.).
HOC, -a, мн. насы, насоў, м. 1. Орган мн. -L -чак, ж. || прым. нжчны, -ая, -ое.
НОЧЧУ, прысл. У начны час. Прыехаць н.
нюху, які знаходзіцца на твары чалавека або
НОША, -ы, ж. Груз, які пераносіцца на
мордзе жывёлы. Рымскі н. (вялікі, правільнай
формы нос з гарбінкай). Н. у н.; носам к носу сабе. Цяжкая н. \\ памянш. ношка, -і, ДМ
(вельмі блізка адзін да другога; разм.)- Вадзіць -шцы, мн. -і, -шак, ж.
НОШАНЫ, -ая, -ае. Які быў ва ўжыванні,
зй н. каго-н. (перан.: абяцаць i не выконваць;
уводзіць у зман; разм.)- Бубніць сабе пад н. не новы. Н. касцюм.
НОШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1.
(гаварыць вельмі ціха, незразумела; разм.)Драць н. (перан.: важнічаць, задавацца; разм.)- гл. ноша. 2. Ахапак, вязка (сена, саломы,
Вярнуць н. (адносіцца да каго-н. з пагардай; дроў i1 пад.). 3. Здабыча пчалы за адзін вылет.
НУ , выкл. Ужыв. пры падахвочванні да
разм.)- Соваць н. куды-н. (перан.: умешвацца
не ў сваю справу; разм. неадабр.). 2. Дзюба ў якога-н. дзеяння, a таксама пры здзіўленні,
птушкі. Бусляняты закідваюць насы ўгору. 3. абурэнні, паірозе i інш. пачуццях. Ну, расказПярэдняя частка судна, лодкі, самалёта i пад. вай! Ну, годзе ўжо спаць. Ну i надвор 'e ж сён4. Аб выступаючай пярэдняй частцы якога-н. ня! Ну, помні!
НУ , часц. 1. пытальная, часта ўжьш. з па~
прадмета. 5. Toe, што i насок (у 2 знач.).
Туфлі з вострымі насамі. 0 3-пжд (самага) пярэднім <дш. Выражае здзіўленне сказаным,
носа у каго (узяць, украсці) (разм.) — на ва- адпавядае словам «няўжо», «ці праўда?» Чуў,
чах у каго-н., у непасрэднай блізкасці ад што Пракоп жэніцца? —Ды ну? 2. узмацнялькаго-н. На яосе (разм.) — велько скора, у ная. Надае сказам большую выразнасць, падсамы блізкі час (адбудзецца што-н.). Пад са- крэслівае значэнне таго ці іншага слова. Калмым носам (разм.) — блізка, у непасрэднай гасны свіран, ну, як сонца! Дзяўчына, ну, як
блізкасці ад каго-,чаго-н. Носам рыць лялька/3. сцвярожальная. Так, ага, але (разм.).
(груб.) — выказваць сваю незадаволенасць Ці праўда, што ты цяпер камерцыйны дырэкім-,чым-н. Пажінуць з носжм каго (разм.) — ктар? — Ну.
абдурыць, падмануць. || памянш. носік, -а, мн.
НУВАРЫШ, -а, мн. -ы, -оў, м. (кніжн. па-і, -аў, м. (ца 1 знач.), нлсок, -ска^ мн. -сю, гард.). Чалавек, разбагацелы на спекуляцыях i
-скоў, м. (да 1 знач.)- || прым. нжсавы, -ая, -ое разарэнні іншых.
(да 1 i 3 знач.).
НУГА, -'i, ДМ нузе, ж. Кандытарскі выраб
HÓCIK, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. нос. 2. з салодкай арэхавай масы.
НУДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Непрыемны дуЧастка збана, чайніка i пад., праз якую
выліваюць вадкасць. 3. Вострая або завостра- шэўны стан, выкліканы немагчымасцю
здзейсніць свае надзеі, жаданні; сум, туга. 2.
ная частка якога-н. прадмета. Н. яйка.
Нудны чалавек (разм.). Эх ты, н. хадзячая! 3.
HÓCKA1-2 гл. несці 1-2 / насіць.
Паныласць, маркота, журба. Чытаю нашуHÓCKI, -ая, -ае. Які доўга носіцца, моц- мелы раман, — страшэнная н.
ны. Носкія боты. || наз. носкжсць, -і, ж.
НУДЗЁЦЬ, -дзею, -дзсеш, -дзее; незак., na
НОСЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, які кім-чым i без дап. Нудзіцца, сумаваць. Працы
пераносіць ручны багаж на вакзале; шмат, няма калі н.
насільшчык.
НУДЗІЦЦА, нуджуся, нудзішся, нудзшда;
НОСЬБГГ, -a, М -біце, мн. -ы, -аў, м. 1. незак. Зносіць нуду, быць у стане нуды (у 1
Той, хто валодае, надзелены чым-н., можа значЛ. He нудзіся, слязамі гору не паможаш.
быць выразнікам, прадстаўніком чаго-н.
НУДЗІЦЬ, -ДЗІЦЬ; безас; незак. 1. Пра
Носьбіты мовы. 2. Аб рэчах, прадметах i пад., млосны стан, які бывае перад ірвотай. 2. пеякія валодаюць якімі-н. уласцівасцямі.
ран. Пра адчуванне агіды да каго-, чаго-ч.
HÓTA1, -ы, мн. -ы, нот, ж. 1. Умоўны (разм.). Мяне нудзіць ад яго прамоў.
ірафічны знак для запісу гукаў музыкі, a такНУДЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Поўны нуды (у 1
сама гэты гук. Высокая н. Гучная н. 2. мн. знач.), тужлівага настрою. Н. стан. 2. Які наТэкст музычнага твора ў нотным запісе. ганяе нуду (у 1 i 3 знач.), сум. Н. шум дажІграць na нотах. Як na нотах (перан.: без джу. 3. Які трывожыць бесперастанку (пра
цяжкасцей, вельмі лёгка). 3. перан. Тон, інта- боль i інш.). || наз. нудлшасць, -і, ж.
нацыя мовы, якія выражаюць якос-н. пачуцНУДНАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі нудны. Н.
цё. Н. незадаволенасці ў голасе. | памянш. фільм.
нотка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. (да 1 i 3
НЎДНЫ, -ая, -ае. 1. Невясёлы, маркотны,
энач.)- || прым. вотны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). сумны. 2. Які наганяе нуду; нецікавы; поўны
2
HÓTA , -ы, ДМ ноце, мн. -ы, нот, ж. Афі- нуды, туіі. Нудная песня. 3. Які не перастае,
цыйны дыпламатычны зварот урада адной трывожыць бесперастанку (пра боль i інш.). |
дзяржавы да другой. Н. пратэсту. O Вербаль- наз. нудласць, -і, ж.
ная нота — дыпламатычная нота без подпісу,
НУДОТА, -ы, ДЛ/-доце, ж. (разм.). 1. Toe,
якая прыраўноўваецца да вуснай заявы. || што i нуда (у 1 i 3 знач.)- 2. Пра млосны стан,
прым. нотны, -ая, -ае.
які бывае перад ірвотай.
НОУ-ХАУ, нескл., н. (спец.). ДакументальНУДЬІЗМ, -у, м. Грамадскі рух, які вызнае
на аформленая інфармацыя пра сучасныя культ аголенага цела. || прым. яудысцкі, -ая,
тэхналогіі, навукова-тэхнічныя дасягненні, -ае.
камерцыю, сэрвіс.
НУДЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
НОЧ, -ы, мн. нбчы, начэй, начам, начамі, Прыхільнік, паслядоўнік нудызму. || ж.
начах, ж. Частка сутак з вечара да раніцы- На нудысткд, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
ноч гледзячы (позна вечарам, налроці ночы). нудысцкі, -ая, -ае.
Н. у ноч (кожную ноч). O Палярнжя ноч —
НЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., на каго i
частка года за Палярным кругам, калі сонца без dan. (разм.). Гаворачы «ну», паганяць
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Н. кашаль. 3. Змешчаны ўнутры чаго-н., на
ўнутраным баку чаго-н. (разм.). Н. замок.
НУГРО, -а, н. 1. Унутраныя органы чалавека або жывёлы; вантробы. Усё н. баліць. 2.
Унуграная частка чаго-н. Я. печы. 3. перан.
каня або падганяць скаціну. || наз. нуканве, Унутраная сутнасць каго-н. Мяшчанскае н.
-я, «.
Усё гэта я нутром адчуваю. 0 Заглянуць у нуНУКЛЕІНАВЫ, -ая, -ае: нуклеінавая тро каму, каго (разм.) — адгадаць чые-н.
ЕІслата (спец.) — у жывых арганізмах: высо- думкі, пачуцці. Перяесці нутро каму (разм.
камалекулярныя арганічныя элучэнні, якія неадабр.) — моцна надакучыць, стаць невызахоўваюць i перадаюць генетычную інфарма- носным для каго-н. || прым. нутраны, -ая, -ое
цьпо.
(да 1 i 3 знач.).
НУЛЁЎКА, -і, ДМ -лёўцы, мн. -і, -лёвак,
НЎГРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Балотны баж. (разм.). Нулявая машынка для стрыжкі бёр; паўводная млекакормячая жывёліна
нагала.
атрада грызуноў з каштоўным футрам, a такНУЛЬ, -я, мн. -і, -ёў, м. 1. У матэматыцы: сама футра гэтай жывёлы. || прым. нутрыевы,
сапраўдны лік, ад прыбаўлення якога ніяхі -ая, -ае. Нутрыевая ферма.
лік не змяняецца; прыпісаны ж да любога
НЫРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Поўналіку справа, павялічвае яго ў дзесяць разоў.
Звесці da нуля (перан.: пазбавіць усякага сэн- сцю апускаіша ў ваду. 2. Лётаючы ў паветры,
су, значэння). 2. Умоўная велічыня, адносна крута i хутка апускацца ўніз. 3. перан. Хутка
якой вызначаецца тэмпература чаго-н. Дзе- знікаць з вачэй i зноў з'яўляцца (разм.). Месяць градусаў ніжэй нуля. 3. перан. Пра нязна- сяц зрэдку ныраў за воблакі. 4. У боксе: ухічнага, нікчэмнага чалавека (разм.). У навуцы ляцца ад бакавых удара^ праціўніка ^ галаву.
гэты чалавек н. O Абсалютны нуль — самая || аднакр^ нырвтць, -ну, -неш, -не; -нём,
-ні. || наз. ныранне, -я, н.
нізкая магчымая тэмпература (-273,16 °С). 0 -няце, -нуць;
НЫР^Ц1, -рца, м. 1. Скачок у ваду з галаНуль увагі на каго-што (разм.) — ніякай
увагі. Пачаць з нуля (разм.) — без папярэд- вой. Даць нырца. 2. мн. -рцы, -рцоў. Той, хто
няй падрыхтоўкі. Стрыгчы пад вуль (разм.) — ўмее ныраць, хто добра нырае. Майстэрства
нырцоў. 3. У боксе: прыём, калі баксёр хутка
стрыгчы нагала. || прым. нулявы, -ая, -ое.
НЎМАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Парадкавы прыгінаецца, каб ухіліцца ад бакавых удараў у
нырцоўскі, -ая, -ае (да 2 знач.)лік прадмета ў шэрагу яму падобных. Н. тэ- галаву. || прым.
НЫР^Ц2, -рца, мн. -рцы, -рцоў, м. Вадалефона. Н. білета. 2. Прадмет, абазначаны
пэўным лікам па парадку. Святочны н. га- плаўная птушка сямейства качыных. || прым.
зеты. 3. Жэтон, планка, ярлык з адбіткам або нырцовы, -ая, -ае. Нырцовая качка.
малюнкам лічбы. 4. Размер адзення, абутку i
НЫіЦК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Чалавек,
інш. 5. Асобны пакой у гасцініцы, лазні i пад. які ўвесь час ные, на ўсё скардзіцца. Надакуб. Асобнае закончанае выступленне артыстаў члівы н.
(у тэатры, на канцэрце i пад.). Сольны н.
НЫЦЬ, ныю, ныеш, ные; незак. 1. (7 i 2
Выкінуць н. (перан.: здзейсніць які-н. неча- ас. не ўжыв.). Балець (пра адчуванне тупога,
каны, дзіўны ўчынак; разм.). 7. Баец гарма- цягучага болю). Зуб ные. Сэрца ные (таксама
тнага^ кулямётнага i пад. разліку. || памянш. перан.: пра пачуішё непакою, хвалявання). 2.
нумарок, -рка, мн. -рю; -ркоў, м. (да 1 i 5 Надакучліва скардзіцца на што-н. 3. перан.
знач.)- || прым. нумарны, -ая, -ое (да 1 i 5 Цягуча, жаласна гусці (разм.). Ные ў коміне
знач.).
вецер. || наз. ныццё, -я, н. (да 1 i 3 знач.)НУМАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
НЫОТАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Ацзінка сілы,
-раваны; незак., каго-што. Ставіць нумары на роўная сіле, якая перадае масе ў 1 кг паскакім-, чым-н. | зак. шнумараваць, -р/ю, рэнне 1 м/сек2.
-руеш, -руе; -руй; -раваны / рранумараваць,
Н^НДЗА, -ы (абл.). 1. ж. Галеча, бед-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. J| наз. ііу- насць, незабяспечанасць сродкамі існавання.
марацыя, -і, ж. || прым. нумарацыійны, -ая, Жыць у нэндзы. 2. ДМ -у, Т -ам, м.\ ДМ -с, Т
-ае.
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў. Той (тая), хго ўвесь
НУМАРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Апарат час ные, скардзіцца; нуда (у 2 знач.). 3. ж.
для нумаравання (аблігацый, білетаў, квітан- Toe, што i нуда (у 1 знач.). Захварэць з нэнцый i пад.). 2. Прыстасаванне пры злектрыч- дзы.
ным званку, якое паказвае нумары месц, адНЭП, -а, м. Скарачэнне: новая экакуль перадаецца званок (напр. у гасцініцы).
намічная палітыка, якая праводзілася СавецНУМАРАЦЫЯ, -І, Ж. 1. гл. нумараваць. 2. кай дзяржавай з 1921 да канца 20-х гадоў з
Лічбавае абазначэнне прадметаў, якія змя- мэтай пераадолення разрухі, адраджэння нашчаюцца ў паслядоўным парадку. Н кватэр. роднай гаспадаркі пры часовым дапушчэнні
з. Сукупнасць прыёмаў называння i абазна- капіталістычных злементаў, аднак пры захачэння лікаў. Дзесятковая н.
ванні камандных вышынь у руках пралетарНУМАРНЫ, -ая, -ое. 1. гл. нумар. 2. Такі, скай дзяржавы. || прым. нэпаўскі, -ая, -ае.
назва якога абазначана толькі нумарам. Н. заН^ПМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм). Прывод.
прадпрыемец перыяду нэпа; гандляр. ||
НУМІЗМАТ, -а, М -маце, мн. -ы, -аў, м. ватны
Спецыяліст па нумізматыцы (у 1 знач.); чала- прым. нэпманскі, -ая, -ае.
НЮАНС, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.)- Адвек, які займаецца нумізматыкай (у 2 знач.). ||
ж. нумізматка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так (паво- ценне, тонкае адрозненне у чым-н. Музычныя
нюансы. || прым. нюансыы, -ая, -ае.
дле 2 знач. наз. нумізматыка).
HIÓHI: распусціць нюні (разм. неадабр.) —
НУМІЗМАТЫКА, -і, ДМ -тьшы, ж. 1.
Раздзел навукі, які вывучае гісторыю раскіснуць, расплакацца.
НІОНЯ, -і, мн. -і, -яў, м. i ж. (разм.).
старажытных манет, грашовых зліткаў i медалёў. 2. Калекцыяніраванне старажытных ма- Плакса, ныцік.
нет i медалёў. || прым. нумізматычны, -ая, -ае.
НЮХ, -у, м. 1. Здольнасць да ўспрыняцця
НЎНЦЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Пастаянны i адрознівання пахаў (адно з пяці знешніх падыпламатычны прадстаўнік рымскага папы ў чуццяў). У сабакі добры н. 2, перан. Чуццё,
кемлівасць. У яго добры н. на ўсё новае. 0 Hi
замежнай дзяржаве.
НУТРАНЫ, -ая, -ое. 1. Выняты з нугра за нюх (панюх) табакі (разм.) — ні за што,
дарэмна
(загінуць, прапасці). Сабачы нюх —
якой-н. жывёлы. Нутраное сала. 2. перан.
Глухі, які выходзіць нібы з чэрава. Н. голас. вострае адчуваннс паху.

НІОХАЎКА, -і, ДМ -хаўцы, мн. -і, -хавак,
ж. (гру6\)- Hoc. Я табе нюхаўку растаўку.
НЮХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. 1.
каго-што. Удыхаць праз нос які-н. пах. Н.
паветра. 2. што. Удыхаць у нос лекавыя або
наркатычныя сродкі. Н. нашатыр. 3. перан.
Выведваць, высочваць (разм.). 0 I не вюхаў
чаго (разм. неадабр.) — не зведаў чаго-н., не
ведае чаго-н. He нюхаў пораху (не быў на BaftHe). U зак. шшюхаць, -аю; -аеш, -ае; -аны (да
1 знач.). \аднакр. нюхнуць, -ну, -неш, -не;
-нём, -няце, -нуць; -н'і. || наз. нюхшше, -я, н.;
прым. нюхальны, -ая, -ае. Н. тытунь.
НІОХАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м
(разм.). Чалавек, які нюхае што-н. (тьпунь,
наркотьпсі i пад.). || ж. нюхалыпчыца, -ы, мн.
-ы, -шчыц.
НЯ... (гл. не...)> прыстаўка. Ужыв. замест
«не...» ў тых выпадках, калі націск падае на
першы пасля прыстаўкі склад, напр. нядобры,
няшчасце, нядужы.
НЯБАЧАНЫ, -ая, -ае. Выключны, незвычайны. Н. поспех. Н. ураджай.
НЯБАЧНЫ, -ая, -ае. Недастутшы для
зооку; скрытны. Н. самалёт. || наз. нябачшсць, -і, ж.
НЯБЕСНА-... Першая частка складаных
слоў са знач. колеру бязвоблачнага неба, мякка-блакітны, напр. нябесна-блакітны, нябеснасіні.
НЯБЁСНЫ, -ая, -ае. 1. гл. неба. 2. перан.
Цудоўны, чароўны, вельмі прыгожы. Had цудам цуд н. Нябеснае стварэнне. O Нябесныя
целы (спец.) — планеты, каметы, зоркі, галактыкі i іншыя касмічныя аб'екты, што вывучаюцца асіраноміяй.
НЯБОЖЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Мёргвы
чалавек, мярцвяк. || ж. нябожчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц. || прым. нябожчыцкі, -ая, -ае.
НЯБОСЬ, часц. у знач. пабочн. (разм.).
Ужыв. для ўзмацнення зместу выказвання ў
значэнні: напэўна, відаць. Л. мае ж вы родненькія, замарыліся н.
НЯБЬІТ, -у, М -быце, м. Адсутнасць быцця, існавання, жыцця. Адысці ў н.
НЯВАЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае
вялікага значэння; малазначны. Няважная
справа. 2. He зусім добры, пасрэдны. Н тавар. Н настой. || наз. шшажнасць, -і, ж.
НЯВЁДАННЕ, -я, н. Адсутнасць звестак аб
чым-н.; адсутнасць ведаў у якой-н. галіне. Н
замежных моў падразае крылы ў навуку.
НЯВЁР'Е, -я, н. 1. Адсугнасць веры ў
што-н., няўпэўненасць у чым-н. Інжынеры
часта з нявер 'ем ішлі на будаўніцтва атамнай
станцыі. 2. Адсутнасць веры ў бога.
НЯВЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Які парушае вернасць каму-, чаму-н.; здрадлівы. Н. сябар. 2.
Які парушае вернасць у шлюбе. Н муж. 3.
Недакладны ва ўспрыманні. Н слых. 4. Той
(тая), хто вызнае чужую веру. Гарэлі вёскі няверных (наз.) на беразе Дуная. || наз.
нявернасць, -і, ж. (да 1, 2 i 3 знач).
НЯВЁРУЮЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Той,
хто адмаўляе рзлігію, не верыць у існаванне
бога. Ён н. || ж. няверуючая, -ай, мн. -ыя, -ых.
НЯВЁСТА, -ы, ДМ -сце, мн. -ы, -вест, ж.
Дзяўчына або жанчына, якая выходзіць замуж, a таксама дзяўчына, якая дасягнула
шлюбнага ўзросту. Жаніх i н. У суседкі ўжо
дачка н.
НЯВЁСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Жонка сына. Як добрая свякроў, то добрая i н.
(прыказка).
НЯВЁТЛІВЫ, -ая, -ае. Той, хто парушае
правілы ветлівасці, абыходзіцца няветліва,
нетактоўна з іншымі. Н чалавек. Н адказ. \\
наз. няветлівасць, -і, ж.
НЯВЁЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; незак. Станавіцца калекай, калечыцца.
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НЯВЁЧЫЦЬ, -чу, -чьші, -чыць; -чаны; неНЯДБАЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м.
зак., каго-што. Наносячы фізічныя пашко- (разм.). Нядбалы, лянівы чалавек. || ж. нядбаджанні, калечыць каго-н.; ламаць што-н. Н. ліца, -ы, мн. -ы, -mix. || прым. шацбальскі, -ая,
твар. Н. душы людзей (перан.: рабіць дрэнны -ае.
ўплыў). || наз. нявёчаяне, -я, н.
НЯДБАЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i нядбайны.
была нязвычнай справай. || наз. нязвычнасць, -і,
НЯВІДНЫ, -ая, -ае. 1. Недаступны для || наз. нядбаласць, -і, ж.
зроку; нябачны. 2. Несамавгты, непрьпх>жы
НЯДЗЁЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ка- ж.
НЯЗВЙЗНЫ,
-ая, -ае. Пазбаўлены
на выгляд. Стаяла збедніўшыся маленькая ня- лектыўная добраахвотная бясплатная грамадвідная дзяўнынка.
ска-карысная праца, якая выконваецца ў ня- лагічнай f сувязі, паслядоўнасці. Н. тэкст. ||
наз. няшзшсць, -і, ж.
НЯВІННЫ, -ая, -ае. 1. Маральна чысты, дзелю.
НЯЗГАСЛЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
бязгрэшны. Нявінная ахвяра. 2. Наіўны, праНЯДЗЁЛЯ, -і, мн. -і, -дзель; ж. Сёмы
стадушны. Прыкінуцца нявінным. 3. Бяскрыўд- дзень тыдня, агульны дзень адпачынку. || нязгасны. || наз. нязгасласць, -і, ж.
НЯЗГАСНЫ, -ая, -ае (высок.). 1. Такі,
ны, бясшкодны. Нявіннае какецтва. 4. Цнат- прым. нядзельны, -ая, -ае.
ліва-сумленны. Нявінная нявеста. 5. Toe, што НЯДОБРА, безас. у знач. вык. 1. Дрэнна, што гарыць увесь час. Нязгаснае святло зор.
i невінаваты. || наз. ыявшнасць, -і, ж.
не па душы. Усё' яму н. 2. каму. Пра цяжкі 2. перан. Які не траціць з часам сваёй сілы;
НЯВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак., каго фізічны або душэўны стан. Што табе н., мая неаслабны. Нязгасныя моц славы. || наз. нязгаснасць, -і, ж.
(што). Прымушаць рабіць што-н. супроць галубка? Можа вадзіцы вьш'еш?
НЯЗГОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Адсугнасць
жадання, волі. Яе ніхто не няволіў ехаць туды.
НЯДОБРАЗЫЧЛІВЕЦ, -ліўца, мн. -ліўцы,
I зак. прыняволіць, -лю, -ліш, -ліць; -лены.
-ліўцаў, м. Чалавек, які нядобразычліва на- адзінства ў думках, поглядах. Выказаць рашуНЯВОЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Раб, строены ў адносінах да каго-, чаго-н. || ж. ня- чую нязгоду з таварышам. 2. Разлад, сварка.
Н. ў сям 'i. 3. Адмоўны адказ на што-н. Яе зазняволены. 2. перан., чаго. Чалавек, які зна- добразычлівіцж, -ы, мн. -ы, -л'івіц.
ходзіцца пад уплывам, уладаю чаго-н. Н. паНЯДОБРАЗЫЧЛІВЫ, -ая, -ае. Які не зы- цятае маўчанне ўсе разумелі як нязгоду.
НЯЗГРАБНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае непрычуццяў. Н ж. нявольшца, -ы, мн. -ы, -ніц. || чыць дабра каму-н.; выражае непрыязнасць
прым. няволыгіцкі, -ая, -ае.
да каго-, чаго-н. Нядобразычлівыя адносіны. ||гожую, нястройную постаць. Н. хлопец. 2.
Няспрытны ў рухах, непаваротлівы. Н. мужНЯВОЛЬНІЦТВА, -а, н. Рабства, няволя. || наз. шцобразычлівасць, -і, ж.
прым. нявольніцкі, -ая, -ае.
НЯДОБРАСУМЛЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які чына. 3. Груба, аляпавата зроблены (пра
НЯВОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які зроблены, абыякава, без старання выконвае свае аба- рэчы). Цацка мела н. выгляд. || наз. нязадбыўся не наўмысна; выпадковы. Н. сведка. вязкі. Н. працаўнік. 2. Заснаваны на нядбай- грабнасць, -і, ж.
НЯЗДАРА, -Ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ы, Т
2. Які адбываецца не па сваёй волі; выму- стве, на несумленных адносінах да чаго-н. Н.
шаны. Нявольнае расстанне з родным домам. ўчынак. 3. Выкананы без шчырасці i старан- -ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў (разм.). Бездар, паз3. Toe, што i паднявольны (у 1 знач.). || наз. ня. Нядобрасушенная работа. || наз. нядобра- баўлены здольнасцей да чаго-н.; няўмека.
Пра сапраўднага майстра ніхто не скажа —
сумленнасць, -і, ж.
нявольнасць, -і, ж.
НЯВОЛЯ, -і, ж. 1. Адсутнасць незалежНЯДОБРЫ, -ая, -ае. 1. Які непрыязна на- н.
НЯЗДАТНЫ, -ая, -ае. Які не мае адпаведнасці, свабоды, палон, рабства. Загінуць у ня- строены да людзей, злосны. Н. чалавек. Няволі. 2. Патрэба, неабходнасць.
добрая ўсмешка. 2. Непрыемны, кепскі. Нядо- най здольнасці да чаго-н. Н. да музыкі. | наз.
НЯВЬІГАДНЫ, -ая, -ае. Які не дае брыя весці. Пачуць сэрцам нядобрае (наз.). 3. няздатнасць, -і, ж.
прыбытку, даходу, не прыносіць выгады. Дрэнны, заганны ў маральным плане. НядоНЯЗЛОМНЫ, -ая, -ае (высок.). 1. Такі,
Нявыгадная здзелка. || наз. нявыгаднасць, -і, ж. брая рыса характару. 4. Варты дрэннай якога нельга перамагчы, знішчыць; вельмі
НЯВЬІЕЗД, -у, М -дзе, м. Бязвыезнае ацэнкі; не такі, якім павінен быць. Н. тавар. ўстойлівы, моцны. Н. народ. 2. перан. Стойкі,
НЯДОІМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. цвёрды ў перакананнях, намерах; які выражае
пражьгаанне на адным месцы. Даць падпіску
(уст.). Частка падатку, збору, не ўнесеная цвёрдасць, стойкасць. Нязломная вера ў перааб нявыездзе.
НЯВЬІКРУТКА, -і, ДМ -тцы, ж. (разм.). плацельшчыкам у тэрмін. Плаціць нядоімку. \\ могу. || наз. нязломнасць, -і, ж.
НЯЗМЁННЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які не змяЦяжкае або бязвыхаднае становішча. Н. з се- прым. шшоімшшы, -ая, -ае.
НЯДОІМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст). няецца, не можа быць зменены; пастаянны.
нам.
Нязменныя прынцыпы. 2. Заўсёдны, звычайны
НЯВЬІХАД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Плацельшчык, за якім лічыцца нядоімка.
НЯДОШЛЫ, -ая, -ае (разм.). Слабы, худы. для каго-, чаго-н.; заўсёды аднолькавы. Н.
(афіц.). Няяўка на працу, прагул.
капялюш. 3. Такі, якога не зменьваюць. Н.
НЯГАШАНЫ, -ая, -ае.: няпйшшжя вапна Н. конь. \\ наз. нцдошлжсць, -і, ж.
НЯДЎЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Неда- старшыня. 4. У граматыцы: часціны мовы,
(спец.) — вапна ў бязводным стане, калі яна
якія не маюць форм скланення i спражэння.
нагадвае сабой белыя, шэрыя, жоўтыя кавалкі магаць, хварэць.
рэчыва, якія складаюцца з вокісу кальцьпо.
НЯДЎЖЫ, -ая, -ае. Слабы фізічна; хвара- U наз. нязмешшсць, -і, ж.
НЯЗМЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі вялікі, які
НЯГЁГЛЫ, -ая, -ае (разм.)- 1. Кволы, віты. Н. дзядок сядзеў на прызбе. || наз.
не паддаецца вымярэнню; неабдымны. Няслабы; няўдалы. Н. конь. 2. Непрыгожы з вы- ыядужжсць, -і, ж.
НЯДЎЖЫЦЦА, -жыцца; безас, незак. Не- змерная прастора. 2. перан. Незвычайна глыгляду, нязграбны. Нягеглыя літары. 3. Няўмелы, ні да чаго не здатны. Нягеглая гаспа- здаровіцца. Апошнія гады старому нядужы- бокі, моцны (пра пачуцці). Нязмернае гора. \\
наз. нязмернасць, -і, ж.
лася.
дыня. || наз. нягегласць, -і, ж.
НЯЗНАЙКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
НЯГОДНПС, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек гаНЯЁМЮ, -ая, -ае. 1. Такі, у якім нязручна
небных, несумленных паводзін; нізкі чалавек. быць, знаходзіцца. Няёмкая поза. Н. шлем. -найцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -наек (разм.).
Ён аказаўся нягоднікам. || ж. нягодніца, -ы, мн.Няёмка (безас. у знач. вык.) сядзець. 2. перан. Пра чалавека, які мала ведае або нічога не
-ы, -ніц. || прым. нягодніцкі, -ая, -ае.
Непрыемны, цяжкі. Трапіць у няёмкае стано- ведае.
НЯГОДНЫ, -ая, -ае. 1. Якога нельга вы- вішча. 3. перан. He зусім прыстойны, недазвоНЯЗНАНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. He бачаны
карыстаць; непрыгодны, дрэнны. Нягодная лены этыкай. П'яны не саромеўся i дазваляў раней, невядомы; нявывучаны. Н. край. Вывусякера. 2. Нізкі ў маральных адносінах; па- сабе няёмкія выразы. || наз. няёмкясць, -і, ж. чыць нязнанае (наз.). 2. Такі, якога не давяганы, нядобры. Н. налавек. || наз. нягоднасць,
НЯЗВАНЫ, -ая, -ае. Які з'явіўся куды-н. лося перажыць, зведаць; нязведаны. Нязнанае
-і, ж. (да 1 знач.).
пачуццё. || наз. нязшнасць, -і, ж.
без запрашэння. Н. госць.
НЯГОЖЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i няНЯЗНАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Невялікі па кольНЯЗБЬІТНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, што не
годны (у 1 знач.).
можа збыцца; нездзяйсняльны. Нязбытныя касці, велічыні, сіле. Нязначная сума грошай.
НЯГРдБЛІВЫ, -ая, -ае. Просты, без прэ- планы. 2. Такі, якога нельга або цяжка па- 2. Які не мае істотнага значэння, малаважны.
тэнзій, які задавальняецца самым малым. Н. збыцца. Н. сум. Нязбытная туга. || наз. ня- Нязначныя змены. || наз. нязначнжсць, -і, ж.
густ. Н. чалавек. \\ наз. нягрэблівясць, -і, ж. збіотйасць, -і, ж.
НЯЗНОСНЫ, -ая, -ае. Такі, што перавыНЯГЎСТА, безас. у знач. вык., каго-чаго
НЯЗВІДАНЫ, -ая, -ае. Які не даследавалі, шае цярпенне, які пераносіцца з цяжкасцю.
(разм.). Мала, нямнога. Грошай у нас н.
не вывучылі раней; зусім незнаёмы. Н. край. Н. боль. Нязносныя пакутпы. || наз. нязноснжсць,
НЯДАЎНА, прысл. He так даўно, у неда- Нязведанае пачуццё. || наз. нязведдаасць, -і, ж. -і, ж.
лёкім мінулым. Мы прыйшлі сюды н.
НЯЗВЬІКЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i нязвычНЯЗРЎЧНЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены зручНЯДАУНІ, -яя, -яе. 1. Які адбыўся ў неда- ны. || наз. нязвыкласць, -і, ж.
насці ў карыстанні; дрэнна прыстасаваны для
лёкім мінулым; які існуе мала часу. Нядаўнія
НЯЗВЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. He такі, як усе, чаго-н. Нязручнае месца. Вузкі н. праход. 2.
падзеі. Нядаўняе знаёмства. 2. Які быў кім-н. як ва ўсіх; асаблівы. Н. чалавек. I твар у яго Які не садзейнічае поспеху, непрыдатны для
незадоўга да сучаснага моманту. Н. сусед.
н., нейкі трохвугольны. 2. Такі, да якога не дасягнення жаданых вынікаў. Н. момантп. 3.
НЯДВАЙНЫ, -ая, -ае. Які абыякава прывыклі, які з'яўляецца новым для каго-н. Няёмкі ў якіх-н. адносінах, які абцяжарвае
адносіцца да сваіх абавязкаў; лянівы. Н. гас- Нязеынныя абставіны. 3. Такі, які не мае працу (пра інструмент, работу i пад.)- Н.
прьгаычкі, навыку ў чым-н. Кузня для яго гэблік. || наз. нязручшсць, -і, ж.
падар. || наз. нядбайнасць, -і, ж.
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клапоцііша пра каго-н. || ласк. няня, -і, мн. -і, Прыціснутыя нястачаю, людзі шукалі пабочных
нянь, ж. || прым. няньчын, -а.
заробкаў.
НЙНЬЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
НЯСГОМНЫ, -ая, -ае. 1. Які не ведае
незак. 1. з кім. Даглядаць дзіця. 2. перан., з стомы; настойлівы, упарты. Н. працаўнік. Н. ў
кім-чым. Празмерна клапацііша аб кім-, пошуках ісціны. 2. Неаслабны, пастаянны. Н.
НЯЙНАКШ, прысл. (разм.). Toe, што i чым-н., удзяляць шмат увагі каму-, чаму-н. 3 гоман птушак. || наз. нястомнасць, -і, ж.
няйначай.
ім не варта н.
НЯСТРЬІМАНЫ, -ая, -ае. 1. Які не можа
НЯЙНАЧАЙ. 1. прысл. Напэўна, менавіта.
НЙНЬЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чынь; незак., валодаць сабой, стрьгмлівацца. Н. чалавек. 2.
Н. сёння павінен прыехаць сын. 2. у знан. па- каго. Даглядаць дзіця. Н. унукаў.
Якога немагчыма стрымаць. Нястрыманая
бонн. Хутчэй за ўсё, відвочна. Н., пастушкі
НЙНЯ, -і, мн. -і, нянь, ж. 1. гл. нянька. 2. сіла. Н. смех. \\ наз. нястрыманасць, -і, ж.
спалілі стажок сена.
Санітарка ў бальніцы, медпункце.
НЯСТРЬІМНЫ, -ая, -ае. 1. Якога немагНЯЛАДНЫ, -ая, -ае (разм.). Дрэнны, няНЯПАРНАКАПЬІТНЫЯ, -ых, адз. няпардобры, не такі, як трэба. Няладная пагода. У накапытнае, -ага, н. Атрад млекакорміічых з чыма стрымаць, утрымаць. Нястрымныя рыданні. 2. Незвычайна моцны ў сваім праяўсям *і тварылася няладнае (наз.).
адным пальцам (з цэлым нераздвоеным
НЯЛАСКА, -і, ДМ -ласцы, ж. Непрыхіль- капытом), да якога адносяцца конь, насарог i ленні. Нястрымнае жаданне працаваць. 3.
Такі, што цяжка вьпрымаць; нясцерпны,
насць, нядобразычлівасць да каго-н. Быць у тапір.
невыносны. Н. боль. || наз. нястрымнжсць, -і,
няласцы ў каго-н.
НЯПОЎНАГАЛОССЕ, -я, н. У мовазнаў- ж.
НЯЛАСКАВЫ / НЕЛАСКАВЫ, -ая, -ае. 1. стве:
наяўнасць у стараславянскай мове ў каНЯСЎН, несуна, мн. несуны, несуноў, м.
Які не праяўляе ласкавасці ў абыходжанні з
кім-н.; суровы. Неласкавае дзіця. 2. Нявет- ранёвых марфемах спалучэнняў ра, ла, ре, ле (разм.). Той, хто нясе з сабою што-н. з вылівы, недалікатны ў адносінах да каго-н. Ня- паміж зычнымі, што адпавядаюць усходне- творчасці, з месца працы. Барацьба з несуласкавы прыём гасцей. Ц наз. шлдскавасць i ее-славянскім оро, оло, ере, напр. страна — намі.
сторона, прохладный — холодный, млеко —
НЯСЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
ласжшсць, -і, ж.
молоко. 1 прым. няпоўшгалосны, -ая, -ае. Ня- (разм.). Курыца, якая нясе яйкі.
НЯЛІОДСЮ, -ая, -ае. 1. He ўласцівы чала- поўнагалосныя
спалучэнні.
НЯСЦЁРПНЫ, -ая, -ае. Такі, які цяжка,
веку, не характэрны для чалавека. 3 лесу даносіўся страшэнны н. крык. 2. Які перавышае НЯПРАЎДА, -Ы, ДМ -дзе, ж. 1. Toe, іігго нельга цярпець, невыносны. Нясцерпная
знаходзіцца
ў
супярэчнасці
з
праўдай;
хлусня.
спёка. Нясцерпна (прысл.) баліць зуб. \\ наз. нячалавечыя магчымасці, сілы, моцны па ступені праяўлення. Давялося многім перанесці Няпраўдай свет пройдзеш, ды назад не вернеш-сцерпнасць, -і, ж.
ся
(з
нар.).
2.
Ашуканства,
падман.
Многа
паНЯТЛЁННЫ, -ая, -ае (высок.). 1. Які не
нялюдскія пакуты. 3. Антьпуманны, бесчалавечны; ганебны. Нялюдская вайна. 4. Дрэнны, бачыў на вяку ашуканства i няпрауды. 3. у паддаецца гніенню, тленню (уст.). Нятленныя
знач.
вык.
He
адпавядае
сапраўднасці.
#.,
што
мошчы. 2. перан. Які ніколі не знікае; вечны.
кепскі (разм.). Нялюдская дарога.
НЯМА, безас. у знач. вык., каго-чаго. 1. He ён памяняў месца працы. — Ён твой сябар? — Н. помнік гісторыі. || наз. шггленшісць, -і, ж.
Н.
НЯЎВАГА, -і, ДМ -вазе, ж. 1. Рассеянасць;
быць у наяўнасці, адсутнічаць. Н. грошай. Яго
НЯПРОШАНЫ, -ая, -ае. Які з'явіўся адсутнасць або недахоп увагі. Н. вучняў на
н. дома. 2. У знач. няпоўнага сказа пры адкуды-н.
без
запрашэння,
нечаканы.
Н.
госць.
моўных адказах на пытанні. Ці дома бацька?
ўроку. 2. Непавага, раўнадушнасць. Н. da
НЯП^ЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які не заслугоўвае старэйшых.
Няма. 0 Няма чаго (і) гаварыць (разм.) — выдавер'я.
Няпэўныя
звесткі.
2.
Ненадзейны,
дараз ўпэўненай згоды, безумоўна, пэўна. ЧалаНЯЎВАЖЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Рассеяны, без
век ён працавіты, няма чаго гаварыць. Няма кладна не ўстаноўлены. Н. заробак. Няпэўнага дастатковай увагі. Н. слухач. 2. Які не праяўўзросту
жанчына.
3.
Пазбаўлены
цвёрдасці,
нпога лепшжга (горшжга), як... — самае лепляе ўвагі да каго-, чаго-н.; няветлівы. Н. da
шае (горшае). Няма нічога лепшага, як ад- нерашучы. Няпэўныя крокі. || наз. шшэўнасць, сям! 3. Такі, што не можа быць прыняты да
-і, ж.
панынак каля мора.
ўвагі. Няўважлівыя прычыны. \\ наз. няНЯСЁННЕ1-2 гл. несці 1-2 .
НЯМАШАКА, безас. у знач. вык. (разм.).
ўмжлімсць, -і, ж.
НЯСІЛЕЦЬ,
-ею,
-ееш,
-ее;
незак.
СтрачToe, што i няма.
НЯЎВАЖНЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
ваць сілы, станавіцца слабым, бяссільным. 3 няўважлівы. || наз. няўважшсць, -і, ж.
НЯМЁЦЮ гл. немцы.
кожным
днём
нясілее
дзед.
НЯМЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. СтанаНЯЎВЙЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж.
НЯСІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; не- Адсутнасць узгодненасці, непаразуменне. Н. ў
віцца нямым; змаўкаць, застываць у маўзак.,
каго-што.
Пазбаўляць
сілы,
рабіць
чанні. Н. ад захаплення (перан.). 2. перан.
рабоце.
Траціць адчувальнасць; рабіцца неоухомым. бяссільным. НясШць стома рукі.
НЯЎДАЛІЦА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.\ ДМ -ы,
НЯСКЛАДНЫ, -ая, -ае. 1. Які не вызначаНогі нямеюць ад холаду. \ зак. анямець, -ею,
Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -ліц (разм.). Такі, які
ецца складнасцю, зірабнасцю; нязграбны.
-ееш, -ее / занямець, -ею, -ееш, -ее.
за што ні бярэцца, робіць няўдала; няўмелы,
НЯМНОГА, прысл., у знач. вык. Мала, не Няскладная фігура. 2. Пазбаўлены лагічнай няўклюдны чалавек.
вельмі многа. Аднымі рукамі н. зробіш (пры- паслядоўнасці, сувязі. Няскладная размова. \\
НЯЎДАЧА, -ы, мн. -ы, -дач, ж. Адсутнасць
наз. нясжладнасць, -і, ж.
казка). Жывых партызан засталося н.
НЯСКОРАНЫ, -ая, -ае. Які не скарыўся удачы, поспеху. Пацярпець няўдачу.
НЯМНОГАЕ, -ага, н. Нязначная частка
НЯЎДАЧЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, якому не
чаго-н. 3 таго нямногага ўсё ж сёе-тое вы- сіле, уладзе каго-, чаго-н. Н. народ. || наз. ня- шанцуе, у якога ва ўсім няўдачы. || наз. няўскоржнасць, -і, ж.
браць можна.
НЯСЛАВА, -ы, ж. Благая слава, ганьба. За дачлівасць, -і, ж.
НЯМНОПЯ, -ix. Якія складаюць неНЯЎДАЧНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Няўдачлівы
вялікую частку каго-, чаго-н.; асобныя, нека- благія ўчынкі дзяцей бацькам н.
НЯСЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лавіш, -лавшь; не- чалавек. || ж. няўдачшца» -ы, мн. -ы, -ніц.
торыя. Н. вярнуліся з бою.
НЯЎДАЧНЫ, -ая, -ае. 1. He такі, які павіНЯМОГЛЫ, -ая, -ае (разм.). Слабы, хва- зак., каго-што. Сваімі паводзінамі, учынкамі
равіты. Ішоў ён нямоглым крокам. || наз. ганьбіць, прыносіць няславу каму-н. Дурныя нен быць, якога чакалі, які суправаджаецца
няўдачай. Няўдачная паездка. 2. Нездавальняплёткі няславілі ўвесь pod Барыса.
нямогласць, -і, ж.
НЯСПРАЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае пашко- ючы, кепскі. Н. фотаздымак. || наз. няўдачНЯМОЖАЦЦА, безас; незак., каму
(разм.). Нездаровіцца. Ужо тыдзень як мне н. джанні; сапсаваны. Н. матор. 2. Неакуратны, насць, -і, ж.
НЯЎДЗЙЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які не праяўляе
НЯМОЖНА, безас. у знач. вык. 1. He да- нядобрасумленны ў выкананні сваіх абавяззваляеіша, забаронена. Па газонах хадзіць н. каў, даручэнняў i пад. Н. плацельшчык. || наз. ўдзячнасці за зробленыя паслугі. Нельга быць
няўдзячным. 2. Які не апраўдвае патрачаных
2. Немагчыма, няма магчымасці (разм.). Да- няспраўнасць, -і, ж.
НЯСПРЬІТНЫ, -ая, -ае. Нялоўкі, непава- намаганняў, надзей. Няўдзячная работа. || наз.
лей так жыць н. f
НЯМЬІ, -ая, -óe. 1. Пазбаўлены здольнасці ротлівы, марудны ў рабоце. Няспрытныя рукі. наўдзячшсць, -і, ж. 0 Чорная няўдзячнасць —
зло замест удзячнасці за зробленыя паслугі.
гаварыць. Нямое дзіця. Школа для нямых || наз. няспрытнасць, -і, ж.
НЯЎДОБІЦА, -ы, ж. (разм.). Зямля, маНЯСІШННЫ, -ая, -ае. 1. Такі, што адбы(наз.). 2. перан. Маўклівы, ціхі. Нямая цішыня.
3. перан. Скрыты, затоены. Н. папрок. O Ня- ваецца бесперастанку, не спыняецца. Няспын- лапрыгодная для пасеваў сельскагаспадарчых
мжя кжрта — вучэбная геаграфічная карта без нае цячэнне paid. 2. Які рухаецца суцэльнай культур.
НЯЎЖО, часц. пытальная. Ужыв. ў пыабазначэння назваў. Нямое ігіво — неагуча- паласой. Няспыннае людское мора. \\ наз. нятальных сказах у знач. хіба? ці магчыма? Н.
нае кіно. Нямая роля — роля без слоў.
спыншсць, -і, ж.
НЯНАВІСЦЬ, -і, ж. Пачуцці моцнай вароНЯСГАЧА, -ы, ж. 1. Адсутнасць каго-, ён згадзіўся? Н. гэта праўда?
НЯЎЖЬІЎЧЫВЫ, -ая, -ае. Які дрэнна
жасці, непрыязнасці. Н. да ворага.
чаго-н. у неабходнай колькасці; недахоп. Н.
НЙНЬКА, -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек, ж. 1. рабочых. 2. Выяўленая пры праверцы чаго-н. ладзіць з іншымі людзьмі. Н. чалавек. Н. хаЖанчына, якая даглядае дзяцей у сям'і. недастача грашовых, матэрыяльных аюдкаў, рактар. || наз. няўжыўчывасць, -і, ж.
Пайсці ў нянькі. У сямі нянек дзіця без носа тавараў i пад. Пакрыць нястачу тэрмінова. 3. НЯЎЗБРОЕНЫ, -ая, -ае. Які не мае пры
(прыказка). 2. перан. Той, хто апякае каго-н., Адсутнасць сродкаў для існавання; беднасць. сабе зброі. 0 Няўзброеным вокам (віддць) —
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НЯЎСТОЙЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Хісткі; пазбаўлены ўстойлівасці, цвёрдай алоры. Н. памост. 2. перан. Які часта мяняецца, непастаянны. Няўстойлівае надвор'е. 3. перан. Які
лёгка паддаецца розным уплывам, нястойкі ў
НяіУГгіЫ, -ая, -ае. Такі, што не робіць
сваіх поглядах, перакананнях. || наз. няўстойшуму; якога не чуваць зусім, вельмі ціхі.
лівасць,-і, ж.
НЯУГОЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Такі, што Прайсці нячутнымі крокамі. || наз. нячутнасць,
нельга здаволіць, наталіць. Н. голад. Няўтоль- -і, ж.
НЯЧЬІСТЫ1, -ая, -ае. 1. Брудны, неахайная смага. || наз. няўтолышсць, -і, ж.
НЯЎХІЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Які не ны. Н. пакой. 2. Неаднародны, з дамешкамі
мае адхіленняў ад чаго-н.; пастаянны. Н. рост чаго-н.; забруджаны; невыразны. Нячыстая
вытворчасці. 2. Такі, што нельга парушыць, вада. Нячыстыя фарбы. 3. Неахайна выкаякі не падлягае адвольнаму змяненню; аба- наны, неакуратны (разм.). Нячыстая апрацоўвязковы. Н. закон. 3. Непазбежны, які выні- ка. 4. Невыразны, не зусім дакладны, правікае з абставін; немінучы. Had кожным зла- льны (пра гукі, выказванне думак) (разм.). Н.
чынішм звісае няўхільная кара. || наз. голас. 5. перан. Які не вызначаецца сумленнасцю, здольны да махлярства. Нячыстая
няўхільнасць, -і, ж.
НЯЎЦЁШНЫ, -ая, -ае. 1. Taxi, што не- справа. || наз. нечыстата, -ы, ДМ -стаце, ж.
магчыма суцешыць, супакоіць. Няўцешная
НЯЧЬІСТЫ2, -ая, -ае (разм. уст.). 1. Грэшмаці. 2. Вельмі моцны па сіле праяўлення ны, д'ябальскі. Нячыстае месца. 2. нячысты,
(пра гора, слёзы i пад.). Няўцешнае гора. 3. -ага, м. Злы дух, чорт. Вось табе i смяльчак, a
Які не прыносіць суцяшэння, несуцяшальны. нячыстага баіцца. 0 Нячыстая сіла (разм.) —
Няўцешныя весткі. || наз. няўцешшісць, -і, ж. чорт, д'ябал. Нячысты дух — бесцялесная
надпрыродная
істота,
НЯЎЦЙМ, безас. у знач. вык., каму i з інф. звышнатуральная,
(разм.). Незразумела; не прыйшло ў галаву. A нячысцік.
мне i н. запытаць.
НЯЧЬІСЦІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). У
НЯЎЦЙМНЫ, -ая, -ае (разм). 1. Такі, забабонах: нячыстая сіла, чорт.
што цяжка зразумець, усвядоміць; незразуНЯЧдПАНЫ, -ая, -ае. Toe, што i нечамелы. Здарылася нешта няўцямнае. 2. Які вы- паны.
яўляе неразуменне чаго-н. або адсутнасць дуНЯЧЗСАНЫ1-2 гл. нечасаны1-2.
мак аб чым-н. Н. погляд. || наз. няўцямнжсць,
НЯШМАТ, прысл., у знач. вык. He вельмі
-і, ж.
НЯЎЧАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які наступіў многа. Н. ты напрацаваў mym без мяне. На
вельмі рана; заўчасны. Няўчасная смерць. 2. такой гаспадарцы зімой работы н.
НЯШЧАДНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. БязліЯкі адбываецца ў непадыходзячы момант. Н.
тасны, няўмольны. Няшчадная смерць. 2.
сум. || наз. няўчаснасць, -і, ж.
НЯХАЙ, часц. i злуч. 1. часц. Утварае загад- Вельмі моцны па сіле праяўлення. Няшчадная
ны лад дзеяслова са знач. прымушэння, неаб- спёка. || наз. няшчаднасць, -і, ж.
НЯЙІРАУКА, -І, ДМ -ўцы, ж. (разм.). Немагчымасць выканаць, зрабіць усё, што па- ходнасці, заахвочвання. Н. працуюць. Н. звіНЯШЧАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які церпіць
няць з расою косы. 2. часц. У спалуч. з часц. гора, бяду, перажывае няшчасце. Н. чалавек.
трэбна. Н. з работай.
«бы»
выражае
дапушчэнне
з
адценнем
пажаНЯЎПЬІННЫ, -ая, -ае. Такі, што не спы2. Які з'яўляецца няшчасцем, заключае ў сабе
няецца, бесперапынны. Н. струмень. \\ наз. дання магчымасці дзеяння, якое не адбылося. няшчасце. Н. выпадак. 3. Які прыносіць няшН. бы самі так папрацавалі. 3. часц. У сказах часце або прадвяшчае яго. Н. дзень. 4.
няўпыннасць, -і, ж.
НЯЎРОБЛЕНЫ, -ая, -ае. Які ніколі або з дзеясловамі загаднага ладу ўзмацкяе пажа- Нікчэмны, мізэрны (разм.)- Бедныя людзі цядаўно не ўрабляўся (пра зямлю, глебу i пад.). данне. Н. ты згары! 4. злуч. уступальны. Хоць, галіся na свеце, зараблялі няшчасныя рублі. 5.
на тое, што. Задача н. цяжкая, Ужыв. як лаянка (разм.). Дык гэта ты, чарвяк
Яго больш за ўсё хвалявала няўробленая зямля. нягледзячы
||
але выканальная. 0 Няхай бог крые (мінуе, ра- н., спаіў Сяргея?
наз. няўробленасць, -і, ж.
НЯУРОД, -у, М -дзе, м. (разм.). Дрэнны, туе, бароніць) (разм.) — ужыв. як пажаданне
НЯШЧАСЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Бяда,
нізкі ўраджай; недарод. У гэтым годзе н. i неў- пазбаўлення ад чаго-н. непрыемнага. Няхай гора; няшчасны выпадак. Н. на чыгунцы. Н.
яго (яе, ix, цябе, вас) немач (разм.) — пра- мне з табой! 2. Няўдача, адсутнасць поспеху.
малот.
НЯЎРОКАМ, прысл. Выпадкова, нечакана. клён са значэннем «чорт яго (яе, ix, цябе, Шчупак з кручка сарваўся, вось н.
Калі я засну н., разбудзі. 0 Няўрокам ка- вас) бяры».
-і, ж. 1. гл. няясны. 2. мн.
НЯХВАТКА, -і, ДМ -тцы, ж. 1. каго-чаго. -і, НЯЙСНАСЦЬ,
жучы — каб не сурочыць.
-ей. Што-н. незразумелае, няяснае. PacceНЯЎРОЧНЫ, -ая, -ае. Пра час: не пры- Адсутнасць каго-, чаго-н. у неабходнай коль- яць усе няяснасці.
значаны, не вызначаны, не абумоўлены. касці; недахоп чаго-н. Н. часу. Н. спецыНЯЙСНЫ, -ая, -ае. 1. Які дрэнна відаць,
ялістаў. 2. чаго i ў чым. Адсутнасць дастаткоПрыйсціў н. час. || наз. няўрочнасць, -і, ж.
НЯУРЬІМСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які не можа вых сродкаў для існавання; нястача. Яны не не вылучаецца сваімі контурамі. Няясныя
абрысы гор. 2. Які ледзь чуваць. Няясныя
супакоіцца, суняцца; непаседлівы. Няўрымслі- ведаюць няхваткі ў прадуктах харчавання.
НЯХОДЖАНЫ, -ая, -ае. Такі, па якім не словы песні. 3. He зусім зразумелы, невыразвая натура. 2. Рухавы, шумлівы, нецярплівы.
ны. Н. намёк. || наз. няяснасць, -і, ж.
Самыя наравістыя, няўрымслівыя коні ў яго ру-хадзілі, не ходзяць. Няходжаныя мясціны.
НЯЙСЫЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Буйная
ках станавіліся рахманыя. || наз. няўрымсліНЯЦОТНЫ, -ая, -ае. Які не дзеліцца на
птушка атрада соў.
васць, -і, ж.
два. Н. лік.
НЯЧЛЕНАРАЗДЗЁЛЬНЫ, -ая, -ае. ПаНЯЙЎКА, -і, ДМ -яўцы, мн. -і, -явак, ж.
НЯЎСТОЙКА, -і, ДМ -тойцы, мн. -і, -тоек,
ж. Штраф за невыкананне адным з дагавор- збаўлены членараздзельнасці; невыразны. Ня- (афіц.). Адсутнасць каго-н. там, дзе абавязных бакоў узятых абавязацельстваў. Заплаціць членараздзельнае маўленне. \\ наз. нячленараз- кова патрэбна быць, куды неабходна з'явіцца.
дзельнасць, -і, ж.
Н. на заняткі. Н. ў суд.
няўстойку.

1) без дапамогі аптычных прыбораў; 2) лёгка
i адразу (пра відавочнае, зусім зразумелае).
НЯУЗГОДНЕНЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены
ўзгодненасці, адзінства. Няўзгодненыя дзеянні.
2. Які не ўзгаднілі або не паспелі ўзгадніць з
кім-н. Н. план. || наз. няўзгодненасць, -і, ж.
НЯЎЗНАК, прысл. 1. Непрыкметна. Смяяцца н. 2. Выпадкова, ненаўмысна. Сустрэліся
н.
НЯЎКЛІОДА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.\ ДМ
-дзе, Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -люд i -аў
(разм.). 1. Той (тая), хто мае нязграбную фігуру, пазбаўлены спрыту ў рухах. 2. Неахайны
чалавек, мурза. Н. бачны здалёк.
НЯЎКЛІОДНЫ, -ая, -ае (разм). 1. Пазбаўлены зграбнасці, лоўкасці ў рухах; непаваротлівы. Н. мядзведзь. 2. перан. Дрэнна, недастаткова апрацаваны; няскладны. Няўклюдныя выразы. || наз. няўклюднасць, -і, ж.
НЯУЛАДЖАНЫ, -ая, -ае. He забяспечаны
ўсім неабходным. Н. бытп. \\ наз. няўладжанасць, -і, ж.
НЯЎЛОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якога цяжка злавіць, застадь дзе-н. Ваш намеснік н. 2.
Ледзь прыкметны. Н. pyx. Н. пах сена. || наз.
няўлоўнасць, -і, ж.
НЯЎМЁКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
-мецы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -мск (разм.).
Няўмелы, няздатны да чаго-н. чалавек. / н.
спячэ, як з засека цячэ (прыказка).
НЯЎМЁРУ, прысл. (разм.)- Больш, чым
трэба, чым патрабуе мера. Н. худзенькі хлопчык.
НЯЎМОЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. Такі,
якога нельга ўпрасіць; непахісны. Н. ляснік. 2.
перан. Такі, што нельга парушыць; бясспрэчны; бязлітасны. Няўмольнае рашэнне. Няўмольная хвароба. J наз. няўмолышсць, -і, ж.
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ОМНІБУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўнейшы
ОРПЯ, -і, мн. -і, -гій, ж. Разгульнае, разшматмесны конны экіпаж на рысорах для пе- бэшчанае баляванне (у антычныя часы —
равозкі пасажыраў. || прым. омшбусны, -ая, абрадавае святкаванне ў гонар бога віна i вінаробства).
-ае.
ОМУЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Рыба з сямейОРДЭН1, -а, мн. -ы, -аў, м. Асобы знак
ства ласосяў. || прым. жмулёвы, -ая, -ае. Амулё- узнагароды за выдатныя заслугі. О. Кастуся
вая ікра.
Каліноўскага. О. Маці. \\ прым. ордэнскі, -ая,
ÓHIKC, -у; м. Мінерал, разнавіднасць -ае. Ордэнская стужка.
агату. || прым. оніксавы, -ая, -ае.
ОРДЭН2, -а, мн. -ы, -аў, м. Арганізацыя,
ОПЕР... Першая частка складаных слоў са таварыства з пэўным статутам (манаская або,
1
знач. аператыўны (у 2 знач.), напр. onepam- у сярэднія вякі, рыцарская i г.д.)- О. езуітаў.
рад, оперупаўнаважаны.
|| прым. ордэнскі, -ая, -ае.
ОПЕРА, -ы, мн. -ы, опер, ж. 1. МузычнаОРДЭР1, -а, мн. -ы, -аў, м. Пісьмовае расO, выкл. 1. Выражае пачуццё здзіўлення,
захаплення, абурэння i пад. О, якая ў вас пра- драматычны твор, у якім дзеючыя асобы спя- параджэнне; дакумент на атрыманне, выдачу
сторная кватэра! 0, якія mym чароўныя мяс- ваюць у суправаджэнні аркестра, a таксама чаго-н. О. на вобыск. Расходны о. О. на кваціны! О, як гэта ўсё мне надакучыла. 2. Ужыв. тэатральны паказ такога твора на сцэне. тэру. || прым. ордэрны, -ая, -ае.
Оперы Ю.Семенякі. Саліст оперы. 3 другой
для ўзмацнення экспрэсіўнасці выказвання.
ОРДЭР2, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Разнаоперы або не з той оперы (пра тое, што не мае віднасць спалучэння, парадак размяшчэння
0, як хочацца ўсё гэта хутчэй забыць!
ОБЕР-..., прыстаўка. 1. Утварае назоўнікі, дачынення да справы; жарт.). 2. Тэатр, дзе частак архітэктурных канструкцый (калон i
якія азначаюць пасады, чыны (старшы, га- ставяцца такія творы. Пайсці ў оперу. || прым. антаблементу). Грэчаскі о. Карынфскі о.
лоўны), напр. обер-майстар, обер-кандуктар, оперны, -ая, -ае. О. спявак. О. тэатр.
ÓCMAC, -у, м. (спец.). Прасочванне расОІПЙ, -ю, м. Высушаны млечны сок з
обер-пракурор, обер-афіцэр. 2. Утварае натваральніка ў раствор скрозь напаўпранізоўнікі, што іранічна называюць асобу па вы- няспелых галовак маку, які ўжыв. як нар- кальныя або раслінныя пералонкі, тканкі.
шэйшай ступені якога-н. адмоўнага характару катычны i болесуцішальны сродак. || прым.
ОСМІЙ, -ію, м. (спец.). Хімічны элемент,
(разм.), напр. обер-бандыт, обер-жулік, обер- опійны, -ая, -ае. О. мак.
ОІПУМ, -у, м. Тос, што i опій. || прым. вельмі цвёрды метал плацінавай групы. ||
шэльма.
прым. осміевы, -ая, -ае.
ОГО, выкл. Выражае здзіўленне, ацэнку. опіумны, -ая, -ае.
ОТАРЫНАЛАРЫНГАЛОПЯ, / ОТАЛАОПТАМ, прысл. Пра куплю-продаж таваОго (ці о-го-го), колькі грыбоў назбіралі!
ОДА, -ы, ДМ одзе, мн. -ы, од, ж. Урачы- раў: вялікай колькасцю, вялікімі партыямі. РЫНГАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел медыцыны,
што
займаецца захворваннямі вуха, горла,
сты верш, прысвечаны якой-н. гістарычнай Закупіць о.
ОПТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па носа i ix лячэннем. || прым. отарыналарынппадзеі ці герою. || прым. адычны, -ая, -ае.
лапчны, -ая, -ае. / оталарынгалжпчны, -ая,
ОДАПІСЕЦ, -п'ісца, мн. -п'ісцы, -гіісцаў, м. оптыцы, аптычнай вытворчасці.
ОПТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Раздзел -ае.
Аўтар, які піша оды.
ОТАРЫНАЛАРЫНГОЛАГ, -а, мн. -і, -аў /
ОДУМ, -у, м. (разм.). Стан разважання, фізікі, які вывучае з'явы i ўласцівасці святла,
засяроджанасці, паглыблення ў сябе, у свае яго распаўсюджвання i ўзаемадзеяння з рэчы- ОТАЛАРЫНГОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м.
думкі. Іншы раз яго агортваў о. пра здзейсне- вам. 2. зб. Прыборы i інструменты, дзеянне Урач — спецыяліст па отарыналарынгалогіі,
якіх заснавана на законах гэтай навукі. || отал арынгал огіі.
нае.
ОЙ / ОЙ-ОЙ-ОЙ, выкл. 1. Выражае спа- прым. аптычны, -ая, -ае.
ОФІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Кантора, канцыОПТЫМУМ, -у, м. (спец.). Сукупнасць лярыя, служба. || прым. офісны, -ая, -ае.
лох, здзіўленне, боль. 2. Узмацняе слова, да
якога прымыкае адно або разам з займеннымі найбольш спрыяльных умоў для каго-, чагоОХ, выкл. 1. Выражае пачуццё болю, аблягсловамі «як», «які» (разм.). Жылося ой як ця- н. Тзмпературны о. чалавека.
чэння, здзіўлення. Ох, якое свежае паветра!
жка. Нялёгка было, ой нялёгка.
ОПУС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Асобны му- 2. Узмацняе слова, да якога прымыкае адно
ОКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незаіс. Гаварыць, зычны твор у шэрагу іншых твораў таго ж або разам са словамі «як», «які». Жывецца яму
захоўваючы ў вымаўленні ненаціскное «о» па- аўтара (спец.). 2. Твор, праца (жарт.)- Пазна- ох як нясаладка.
сля цвёрдых зычных: вода замест вада. || наз. ёмся з маім першым опусам.
ОХАБЕНЬ, -бня, мн. -бні, -бняў, м. Стараокаыне, -я, н.
ОРГАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Частка арОКАЮЧЫ, -ая, -ае. У якім захоўваецца ў ганізма, якая мае пэўную будову i спецыяль- даўняе рускае верхняе адзенне ў выглядзе кафтана з чатырохвугольным адкладным каўнявымаўленні ненаціскное «о». О. дыялект.
нае прызначэнне. О. зроку. Унутраныя органы.
ОМ, -а, м. Адзінка электрычнага супраціў- 2. перан., чаго. Сродак, зброя. Друк — актыў- ром.
ОХРА, -ы, ж. Toe, што i вохра. || прым.
лення. Ц прым. імічны, -ая, -ае.
ны о. прапаганды. 3. Дзяржаўная ці грамадОММЁТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор ддя ская ўстанова, арганізацыя. Мясцовыя органы. охржвы, -ая, -ае.
ОХРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак., што
вымярэння супраціўленняў у омах. || прым. О. аховы здароўя. 4. Друкаванае выданне, што
(спец.). Тос, што i вохрыць.
належыць якой-н. установе.
омметрычны, -ая, -ае i оммеіравы, -ая, -ае.
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ніку. Паслаць na пошце. б. У адпаведнасці, Качаны na вядру. 13. У спалучэнні з ліч., што
згодна з чым-н., на аснове чаго-н. Працаваць абазначаюць цану кожнага ці колькасць, што
na плану. Дзейнічаць na закону. Апрануты na прыпадае на кожнага, ужыв. — a) В з ліч. ад
модзе. Па ўсіх правілах. Работа na сілах. Мер- «двух» i далей: na два (дзве), na тры, na чакаваць na знешняму выгляду. 7. таксама з М у тыры, na пяць, na дзесяць, na сорак, na
чатырыста, na двое, na трое; б) Д i М з ліч.
адз. Указвае на прадмет ці асобу, a таксама
на якасць, уласцівасць каго-, чаго-н. Па пра- «адзін»: na аднаму i na адным; в) асабліва спафесіі інжынер. Па сацыяльнаму становішчу ра-лучаюцца: na паўтара, na паўтары. П. з В. 1.
бочы. Родны na бацьку. Таварыш na зброі. 8. таксама з М. Указвае на напрамак дзеяння
ПА1, прыназ. I. з Ду адз. i М у мн. 1. Ука- Ужыв. пры абазначэнні спосабу дзеяння. або на месца размяшчэння каго-, чаго-н. (са
звае на прадмет, паверхню або межы, дзе Рабіць na справядлівасці. Расказаць усё na па- словамі «бок», «край», «рука» з азначэннямі).
што-н. адбываецца. Ехаць па дарозе. Ісці па
слядах звера. Страляць па акопах. 2. Абазна- радку. Сказаць na сакрэту. 9. Указвае на пры- Па той бок фронту. Па абодва бакі дарогі.
чае кола дзейнасці або сферу распаўсюджван- чыну дзеяння. Зрабіць што-н. na непаразумен- Ехаць na правым баку. Па левай руцэ йягнуўся
ня дзейнасці. Чаканка па металу. Працаваць ню. Паехаць na ўласнай ахвоце. 10. 3 мэтай, лес. 2. Ужыв. для абазначэння прасторавай
na найму. Чэмпіянат свету na шахматах. 3. для чаго-н. Мерапрыемствы na павышэнню або часавай мяжы. Улезціў ваду na ПОАС. УадУказвае прамежак часу, перыяд, на працягу ўраджайнасці. 11. Ужыв. для ўказання на пад- пачынку na 20 кастрычніка. Работы na горла
якога што-н. паўтараецца. Па тыдню зна- ставу, абгрунтаванне. Здагадацца аб намеры (перан.: вельмі многа). 3. Указвае на прадмет
ходзіцца ў камандзіроўках. 4. таксама з М у na вачах. 12. Указвае на колькасць пры раз- як мэту руху ці перамяшчэння. Схадзі na
адз. Паказвае дзеянне, што выклікае які-н. меркаванні, абазначэнні цаны, паслядоў- бацьку. Ісці ў лес na грыбы. Ш. з М. 1. Указвае
стан. Сумаваць na бацьку. Туга na радзіме. 5. насці, на велічыню, памер. Даць дзецям na uy- на паверхню ці мяжу, дзе што-н. адбываецца.
таксама з М у адз. 3 дапамогай чаго-н. Пера- керцы. Перабіраць na каліву. Кляваць na зяр- Ісці na вуліцы. Ляпнуць na плячы. Расставіць
даваць na радыё. Вывучыць na новым падруч- нятку. Па рублю штука. Кавалкі na метру. кнігі na паліцах. 2. Указвае на месцы, што на-
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ведваюцца кім-н. Бегаць па знаёмых. Хадзіць
па тэатрах. 3. Указвае на тое, на што накіравана якое-н. дзеянне. Удар па ворагу. Пагладзіць na галоўцы. 4. Пасля чаго-н. Па сканчэнні тэрміну. На наступны дзень na прыездзе.
Па абедзе. 5. Указвае на меру часу ці на
тэрмін. Прыём наведвальнікаў na чацвяргах
(г.зн. кожны чацвер). Работа разлічана na
мінутах (г.зн. вельмі дакладна). б. Указвае на
падставу, аснову якога-н. дзеяння. Ведаем вас
na газетах. Разумець na еачах. Па ягоным
твары было відаць, што чалавек вельмі расхваляваны.
ПА2, нескл., н. У танцы: асобны рух з пэўнай паставай ног; танцавальны шаг. Павольнае na.
ПА... i ПА-..., прыстаўка. I. Утварае дзеясловы са знач.: 1) закончанасці дзеяння,
напр. паставіць, пабудаваць, паказаць; 2) пачатку дзеяння, напр. паляцець, паехаць, папаўзці; 3) нязначнай ці няпоўнай меры дзеяння, што адбываецца на працягу кароткага
часу, напр. пагаварыць, паскакаць, паспаць; 4)
набыцця большай ступені якасці, уласцівасці,
напр. пахарашэць, пасталець; 5) няпэўнай
працягласці, паўторнасці дзеяння, напр. пакурваць, пакрыкваць, пагойдваць; 6) дзеянняў,
якія адносяцца да многіх асоб, прадметаў,
напр. пахавацца, памерзнуць, пападаць; 7) у
спалучэнні з прыставачнымі дзеясл. (звычайна незак.): а) распаўсюджанне дзеяння на ўсё,
многія аб'екты, напр. паабіваць (яблыкі з
дрэва), павыносіць (мэблю з хаты), паналаджваць (станкі), парассяляць (студэнтаў па
кватэрах); б) утварэнне дзеяння ўсімі, многімі
асобамі, напр. паабмарожвацца, павысяляцца,
панакрывацца; в) празмернасць дзеяння,
напр. панакупляць (рознай дробязі), папахадзіць (хадзіць доўга, многа), папахварэць
(хварэць доўга); г) абмежаванасць меры дзеяння, напр. павыжынаць, павыядаць. П. Утварае: а) прыметнікі са знач.: 1) адносін да
кожнага з указаных прадметаў ці адпаведнасці чаму-н., напр. пагалоўны, падэкадны,
пасільны; 2) указання на час пасля чаго-н.,
напр. пасмяротны; б) прыметнікі i назоўнікі
са знач. указання на месцазнаходжанне паблізу чаго-н., напр. пагранічны, памор'е. Ш . 3
прынал. займ. ўтварае прыслоўі са знач.: 1) у
адпаведнасці з чыім-н. мсркаваннем, жаданнем. Рабіць па-свойму, na-твойму, па-нашаму;
2) з прыметнікамі ўгварае прыслоўі спосабу
дзеяння, напр. па-новаму, na-беларуску, па-сяброўску, па-казацку.
ПААБАПАЛ, прыназ. i прысл. Toe, што i
абапал.
П А А Б В І І Д Ь В А Ц Ц А , 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-аецца; зак. Абваліцца — пра ўсё, многае. Берагі ямы паабвальваліся.
ПААБВАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Абваліць усё, многае. 77. зямлянкі.
ПААБВАРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Абліць варам усё, многае або
ўсіх, многіх. П. гародніну.
ПААБВЁШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
каго-што. Абвешаць усё, многае або ўсіх,
многіх. 77. сцены карцінамі.
ПААБВІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
Абвіць усё, многае. Хмель паабвіваў слупы.
ПААБВІНАВАЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., каго (што) у чым. Абвінаваціць
усіх, многіх.
ПААБВІСАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
Абвіснуць — пра ўсё, многае. Галіны вярбы
паабвісалі.
ПААБВОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак.,
што чым. Абвесці чым-н. усё, многае. 77. малюнкі рамкамі.
ПААБВЙЗВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца;
-аемся,
-аецеся,
-аюцца;
зак.

Абвязацца — пра ўсіх, многіх. Жанчыны
паабвязваліся хусткамі.
ПААБВЙЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. 1. Абвязаць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77. яблынькі на зіму. 2. i без дап.
Абвязваць некаторы час.
ПААБГАБЛЁЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
што. Абгабляваць усё, многае. 77. дошкі.
ПААБГАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.
1. каго-што. Абганяючы, выперадзіць усіх,
многіх. 77. машыны. 2. што. Абараць акучнікам усё, многае. 77. бульбу.
t ПААБГАРАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
-аем, -аеце, -аюць / ПААБГАРВАЦЬ, 1 i 2 ас.
адз. не ўжыв., -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак.
Абгарэць у нейкай ступені. Дрэвы месцамі naабгаралі (і паабгареалІ).
ПААБГАРОДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., што. Абгарадзіць усё, многае. 77.
сады.
ПААБГНІВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
зак. Абгніць зверху або з краёў ці абгніць у
многіх месцах. 3. краёў дошкі паабгнівалі.
ПААБГОРТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. 1. Абгарнуць усё, многае. 77. кнігі.
2. Абсыпаць, акучыць усё, многае. 77. бульбу
акучнікам.
ПААБГРЫЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Абгрызці з усіх бакоў што-н. або
абгрызці ўсё, многае. 77. косткі.
ПААБДЗЁЎБВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
-аны; зак., што. Абдзяўбці з усіх бакоў або
ўсё, многае. Птушкі паабдзёўбвалі вішні.
ПААБДЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Абадраць у многіх месцах, кругом
або ўсё, многае. П. кару на дрэвах. П. ногі.
ПААБЁДАЦЬ гл. абедаць.
ПААБЖЫНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аты;
зак., што. Абжаць усё, многае. П. траеу каля
кустоў.
ПААБКЛЁЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак.у што. Абклеіць усё, многае. П. сцены абоямі.
ПААБКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Абкапіць усё, многае. П. яблыні.
ПААБКОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Абкасіць усё, многае. П. палеткі.
ПААБЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Абліць чым-н. усіх, многіх або ўсё,
многае.
ПААБЛІЦОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
што. Абліцаваць усё, многае. П. сцены
пліткай.
ПААБЛОМВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
ПААБЛОМЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Абламаць усс, многае. П. сухія галіны.
ПААБЛЯМОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Аблямавадь усё, многае. П. рукавы
футрам.
ПААБМОТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Абматаць чым-н. усё, многае
або ўсіх, многіх. П. ногі анучамі.
ПААБМЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Абмыць усіх, многіх або ўсё,
многае. 17. раны. П. дзяцей.
ПААБМЯРЗАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Абмерзнуць,
абледзянець — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае. Тратуары паабмярзалі.
ПААБРАЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Абрэзаць усё, многае. 77. сухое галлё.
ПААБРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. 1. Зрываючы, абарваць усё, многае. П.
яблыкі. 2. Адарваць усё, многае. П. правады.
ПААБСМАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
каго-што. Toe, што i паасмальваць.
ПААБСМОЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
што. Toe, што i паасмольваць.

ПА—ПАА
ПААБСТРЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Абстрыгчы ўсё, многае або
ўсіх, многіх. П. ногці. 77. усіх авечак.
t ПААБСЫХАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
-аем, -аеце, -аюць; зак. Абсохнуць — пра
ўсіх, многіх або ўсё, многае. Адзенне паабсыхала.
ПААБСЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Абсячы ўсё, многае. П. сухія галіны.
ПААБІЦРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Абцерці ўсіх, многіх або ўсё, многае. 77. пыл з рэчаў.
ПААБЦЯРдБЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., што. Абцерабіць усё, многае. П.
сучча.
ПААБЧЫШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
каго-што. 1. Абчысціць усё, многае або ўсіх,
многіх. П. боты ад снегу. 2. Абакрасці ўсіх,
многіх (разм.). За некалькі дзён паабчышчалі
многія хаты ў наваколлі.
ПААБЧЭСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Абчасаць усё, многае. П. бярвенне.
ПААБШЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. што. Абшыць усё, многае. 77. рукавы футрам. 2. што. Абабіць што-н. з мэтай уцяплення. 77. сцены дошкамі. 3. каго (што). Пашыць для ўсіх, многіх вопратку, адзенне. 77.
дзяцей.
t ПААБ'ЯДАЦЦЛ, 1 i 2t ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Аб'есціся — пра ўсіх, многіх. Каровы пааб'ядаліся
канюшыны.
ПААБ'ЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Аб'есці з усіх бакоў што-н. або ўсё,
многае. Вусень паабядаў лісце ў садзе.
ПААБЯЦАЦЬ гл. абяцаць.
, ПААДБІВАЦЦД, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. 1. (1 i 2
ас. мн. не ўжыв.). Адбіцца, адкалоцца — пра
ўсё, многае. Тынкоўка на сценах паадбівалася.
2. Адстаць ад тых, з кім быў разам — пра
ўсіх, многіх. Авечкі паадбіваліся ад статка.
ПААДБІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Адбіць усё, многае або ў многіх месцах.
77. абшыўку. 77. далоні, працуючы.
ПААДБЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Адабраць, сілай забраць усё, многае або ўсіх, многіх. 77. стрэльбы ў браканьераў.
ПААДБУДОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Адбудаваць усё, многае. 77. гарады.
ПААДВАЛЬВАЦЦА* 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. 1. (1 i 2
ас. мн. не ўжыв.). Адваліцца, адпасці ў многіх
месцах, усюды. Тынкоўка паадвальеалася. 2.
Адкінуцца, адваліцца тулавам назад — пра
ўсіх, многіх. 77. на спінкі крэслаў.
ПААДВАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
што. Адваліць усё, многае. 77. каменне ад
сцяны.
ПААДВОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак.,
каго-што. Адвесці ўсіх, многіх або ўсё, многае. 77. дзяцей у сад. 77. кандыдатуры.
ПААДВОЗІЦЬ, -вожу, -возіш, -возіць;
зак., каго-што. Адвесці ўсіх, многіх або ўсё,
многае. 77. людзей на станцыю.
ПААДВЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго
ад чаго i з інф. Адвучыць ад чаго-н. усіх,
многіх. 77. дзяцей ад дрэнных учынкаў.
ПААДВЫКАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Адвыкнуць ад
каго-, чаго-н. — пра ўсіх, многіх. Паадвыкалі
ягняты ад матак.
ПААДВЙЗВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. 1. (1 i 2
ас. не ўжыв). Адвязацца, развязацца ў адных
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ці некалькіх месцах — пра ўсё, многае.
Вяроўкі паадвязваліся. 2. Вызваліцца ад прывязі — пра ўсіх, многіх. Цяляты паадвязваліся.
ПААДВЙЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Адвязаць усё, многае або ўсіх,
многіх. П. вяроўкі. П. коней.
ПААДГАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак., кагошто. Адагнаць усіх, многіх або ўсё, многае.
П. сабак. П. лодкі ад месца.
ПААДГАРОДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
каго-што. Адгарадзіць усё, многае або ўсіх,
многіх. П. участкі.
ПААДПНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аты / -аны;
зак., што. Адагнуць адно за другім усё, многае. П. цвікі.
ПАДГОРТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
Адгарнуць усё, многае. П. зямлю. П. старонкі
кніг.
ПААДГРАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Адгрэбці ўсё, многае. П. сена ад
вады.
ПААДГРУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
што. Лдгрузіць усё, многае. П. тавары.
ПААДДАВАЦЬ, -даю, -даеш, -дае; -даём,
-даяце, -даюць; зак., каго-што. Аддаць адно
за другім усё, многае; вярнуць усё пазычанае.
П. даўгі.
ПААДЦЗІРАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; зак. Ададрацца — пра ўсё, многае. Падмёткі пааддзіраліся.
ПААДЦЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Ададраць у мноііх месцах або ўсё, многае. П. дошкі.
ПААДЗЯЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак., кагошто. Аддзяліць усіх, многіх або ўсё, многае.
П. сыноў.
ПААДЗНАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Адзначыць што-н. у многіх
мссцах або ўсіх, многіх. П. адсутных у журнале.
ПААДЗЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго.
Адазваць усіх, многіх. П. дыпламатаў.
ПААДЗЯВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Адзецца,
убрацца — пра ўсіх, многіх. Дзяўнаты паадзяваліся ва ўсё святоннае.
ПААДЗЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго. Адзець, убраць усіх, многіх. П. дзяцей.
ПААДКАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Адказаць на ўсё, многае. П. на ўсе пытанні,
пісьмы.
ПААДКАРКОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Ддкаркаваць усё, многае. П. бутэлькі.
ПААДКАСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
Адкасаць усё, многае або што-н. усім. П. рукавы.
ПААДКуіАЦЦА,, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца i ПААДКІДВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -асцца;
-аемся, -аецеся, -аюцца; зак. 1. Адкінуцца,
адваліцца тулавам назад — пра ўсіх, многіх.
П. на спінкі крэслаў. 2. Адпасці (пра многае).
Паадкідаліся шпалеры.
ПААДЮДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i ПААДКІДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
каго-што. Адкінуць адно за адным усё, многае або ўсіх, многіх. П. каменне з дарогі. 2.
што. Адкінуць назад (пра галовы). П. галовы.
ПААДКЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Адкласці вялікую колькасць
чаго-н.; адлажыць адно за другім усё, многае.
П. каўняры.

ПААДКЛЁЙВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-аецца; зак. Адклеіцца ў многіх месцах або ў
значнай колькасці. Шпалеры паадклейваліся.
ПААДКЛЁЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Адклеіць што-н. у многіх месцах
або ўсё, многае. П. маркі.
ПААДКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Адкапаць адно за другім усё,
многае або ўсіх, многіх. П. рэчы з зямлі.
ПААДКРЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Адкруціць, адвінціць адно за другім усё, многае. П. краны.
ПААДКРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Адкрыць усё, многае або адкрыць
што-н. у многіх месцах. П. дамы культуры ў
вёсках.
ПААДЛОМЛІВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-аецца / ПААДЛОМВАЦЦА, 1 i 2 ас. не
ўжыв., -аецца; зак. Адламацца — пра ўсё,
многае. Паадломліваліся крункі ў вешалцы.
ПААДЛОМЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
ПААДЛОМВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Адламаць усё, многае. П. ножкі крэсла.
t ПААДЛЯТАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
-аем, -аеце, -аюць; зак. 1. Адляцець — пра
ўсіх, многіх або пра ўсё, многае. Птушкі
адляцелі. 2. Алляцець, адскочыць ад моцнага
ўдару, штуршка — пра ўсё, многае. Усе засаўкі паадляталі.
ПААДМЁНЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
што. Адмяніць усё, многае. П. ільготы i прывілеі.
ПААДМІРАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
Адмерці — пра ўсё, многае. Ад сцюжы парасткі паадміралі.
t ПААДМЫВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Адмыцца — пра ўсіх, многіх або пра ўсё, многае. П.
ад пылу. Плямы добра паадмываліся.
ПААДМЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Адмыць усё, многае або ўсіх,
многіх. П. плямы на настольніку. П. рукі ад
смалы.
ПААДМЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Лдамкнуць адно за другім усё,
многае. П. замкі.
ПААДМЯРЗАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
зак. Адмсрзнуць — пра многае. У хлапцоў
вушы паадмярзалі.
ПААДМЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Адмесці ўбок усё, многае. П. лісце ад
парога.
ПААДНІМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
1. Адняць, адставіць ад чаго-н. ycc t многае.
П. драбіны ад сцяны. 2. безас. Паралізаваць
многае. Ногі пааднімала.
ПААДНОСІЦЬ, -ношу, -носіш, -носіць;
зак., каго-што. 1. Аднесці, занесці адло за
другім усё, многае або ўсіх, многіх. П. пазычаны посуд. П. дзяцей у яслі. 2. Аднесці, аддаліць на якую-н. адлегласць усё, многае. Вецер паадносіў лодкі ад ад берага.
ПААДПАДАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
Адпасці, адваліцца ад чаго-н. у многіх месцах
або ва ўсіх, многіх. Паадпадаў тынк. У выніку
замаразкаў завязь агуркоў паадпадала.
ПААДПІЛОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Адпілаваць адно за другім усё,
многае. П. галіны.
ПААДПІХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i ПААДПІХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Адапхнуць усё, многае або ўсіх,
многіх. П. крыгі ад берага.
ПААДПОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Адпароць адно за другім усё, многае ці ў многіх месцах. П. падкладку з бакоў.
ПААДПРАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак.,
каго-што. Адправіць усіх, многіх або ўсё,
многае. П. пасылкі.

ПААДПУСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Адгтусціць усіх, многіх або
ўсё, многае. П. супрацоўнікаў у адпачынак. П.
бароды.
ПААДРАЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Адрэзаць усё, многае. П. карэньныкі грыбоў.
ПААДРАСТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
зак. Адрасці ў многіх месцах, на ўсіх, многіх.
На вярбе паадрасталі галінкі.
ПААДРЫВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; зак. Адарвацца — пра ўсё, многае. Гузікі
паадрываліся.
ПААДРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Адарваць усё, многае або ўсіх,
многіх. П. дошкі ад сцяны. П. людзей ад работы.
ПААДСАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. Пра многае — аддзяліўшы, пасадзіць
на новае месца. П. буракі. 2. што. Пра многае — замест таго, што прапала, згінула, пасадзіць зноў. Я. бульбу. 3. каго. Пра многіх —
прымусіць сесці асобна. У/. вучняў на асобныя
парты. 4. каго. Пра многіх — адняць ад маці.
П. цялят.
ПААДСКРАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Адскрэбці, саскрэбці што-н. у
многіх месцах або ўсё, многае. П. кроплі (pa
po ы.
ПААДСОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
каго-што. Адсунуць усё, многае. П. сталы ад
вокнаў. П. засоўкі.
ПААДСТАВАЦЬ, І^ i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-стас; -стаём, -стаяце, -стаюць; зак. 1. Адстаць — пра ўсіх, многіх. Вучні, што хварэлі,
паадставалі na матэматыцы. 2. (7 i 2 ас. не
ўжыв.). Перастаць шчыльна прылягаць —
пра ўсё, многае. Падэшвы паадставалі.
ПААДСТАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
зак., што. Адставіць убок усё, многае. П. крэслы.
ПААДСЫПАЦЦА1, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-аецца; зак. Адсыпацца — пра нейкую колькасць чаго-н. з усіх або ў многіх месцах.
Атынкоўка паадсыпалася.
2
f ПААДСЫПАЦЦА , 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Адаспацца, выспацца — пра ўсіх, многіх. П. пасля дарогі.
ПААДСЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1.
што. Адсеяць нанава ўсё, многае. П. азімыя.
2. перан., каго. Павыключаць многіх. П. непаспяваючых студэнтаў.
ПААДСЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Адсячы што-н. у многіх месцах або ўсё,
многае. П. сухія галіны. П. шляхі да адступлення.
ПААДЦВІТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
зак. Адцвісці — пра ўсё, многае. Кветкі паадцвіталі.
ПААДІЦРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Адцерці ўсё, многае або вярнуць адчувальнасць расціраннем усяму, многаму. П.
гыямы. П. абмарожаныя вушы.
ПААДЦЙГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак.,
каго-што.
Адцягнуць,
перамясціць
куды-н. усё, многае або ўсіх, многіх. П. жэрдзе.
ПААДЧЫНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
зак., што. Адчынідь усё, многае або што-н. у
многіх месцах. П. вокны.
ПААДЧЫШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
што. Адчысціць усё, многае. Я. адзенне.
ПААДШПІЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Адшпіліць адно за другім усё, многас. П. гузікі.
ПААДШРУБОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., што. Адшрубаваць адно за другім
усё, многае. П. гайкі.
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ПААСЎШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПААДШЎКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Адшукаць усіх, многіх або зак., што. Асушыцьусё, многае. П. балоты.
ўсё, многае. П. сваякоў. 77. згубленыя рэны.
ПААТРАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПААКЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што. Атрэсці ўсё або вялікую колькасць
што. 1. Акучыць усё, многае. 77 бульбу. 2. i чаго-н. П. усе яблыкі.
без дап. Акучваць некаторы час. 77. да паўдня. ПААТРЎЧВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., што. Разбіўшы, знішчыць, паламаць што-н.
ПАЛПАДАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак. -аецца; -аемся; -аецеся, -аюцца; зак. Атру- адно або ўсё, многае. 77. талерку. П. пасуду.
6. што. Сапсаваць, пашкодзіць (пра воспу,
Апасці — пра ўсё, многае. Лісце паападала з ціцца — пра ўсіх, многіх. П. грыбамі.
ПААТРУЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; моль i пад.). Моль пабіла паліто. Воспа пабіла
дрэў.
твар. 7. што. Узнікнуць; усьтаць або паПААПРАНАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., зак., каго-што. Атруціць усіх, многіх або ўсё, крыцца чым-н. Бровы пабіла сівізна. 8. што. У
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Апра- многае. П. тараканаў.
ПААЦЯРдБЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; каргачнай гульні: пакрыць карту партнёра
нуцца — пра ўсіх, многіх. Госці паапраналіся i
старшай картай.
зак., што. Ацерабіць усё, многае. П. сучча.
паехалі.
ПАБЛАЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
ПААЧЫШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПААПРАНЛЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1.
(разм.). Нястрогія, паблажлівыя адносіны да
каго-што. Апрануць, забяспечыць вопраткай зак.у што. Ачысціць усё, многае. П. насенне. каго-н. Даваць каму-н. паблажку.
ПАБАГАЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стаць
усіх, многіх. Цёпла п. дзяцей. 2. што. Надзець
ПАБЛАЖЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Нястрогі, небагацейшым. Пабагацею i спраўлю новы
на сябе многа чаго-н. 77. на сябе ўсё новае.
патрабавальны. Паблажлівыя адносіны. 2.
ПААПУСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. гарнітур.
ПАБАДЗЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; Мяккі, велікадушны. П. лёс. || наз. пакаго-што. Апусціць усё, многае або ўсіх,
блажлівасць, -і, ж.
многіх. 77. крылы. 2. што. Павыкрэсліваць у зак. (разм.). 1. Пацягацца; паваццраваць. П.
ПАБЛАЖ^ЛЫ, -ая, -ае. Схуднелы; непрыna свеце. 2. Пахадзіць, паблукаць без пэўнай
тэксце (непатрэбныя цытаты).
вабны. П. твар.
ПААЛУХАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае; мэты. П. na базары.
ПАБЛАЖдЦЬ гл. блажэць.
ПАБАЖЬІЦЦА гл. бажыцца.
-аем, -аеце, -аюць; зак. Апухнуць, ацячы —
ПАБЛІЗУ, прысл. i прыназ. 1. прысл. Блізка,
ПА-БАНКУ, прысл. У картачных гульнях:
пра ўсіх, многіх ці пра ўсё, многае. Ногі пана ўсе ірошы, якія маюцца ў банку (у 2 непадалёку. Рэчка ёсць п. 2. прыназ. з Р. Указапухалі.
вае на размяшчэнне блізка ад чаго-н. Вёска
ПААПЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., знач.). Ісці па-банку.
стала п. возера.
ПАБАРАНАВАЦЬ гл. баранаваць.
каго-што. Апячы ўсіх, многіх або ўсё, многае.
ПАБЛУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. ПаПАБАРВАВЁЦЬ / ПАБАРВОВЕЦЬ гл. барП. рукі.
хадзіць у пошуках дарогі. 2. Павацдраваць,
ПААРАіЦ», -ру, -рэш, -рэ; -ром, -раце, вавець.
пахадзіць увольны час (разм.). П. каля возера.
ПАБАРВЯНЁЦЬ гл. барвянець.
-руць; -ры; -раны; зак., што. 1. Ўзараць усё,
ПАБЛЬГГАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
ПАБАРОЦЦА, -баруся, -борашся, -борацмногае. 77. усе палеткі. 2. i без дап. Араць незак. Пераплесціся паміж сабой, пераблытацца;
-барыся;
зак.,
з
кім.
Аказваць
супраціўкаторы час. П. да гшўдня.
ца. Ніткі паблыталіся.
ПААРФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе; -фуй; ленне каму-н. у барацьбе на працягу якога-н.
ПАБЛЬІТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
часу.
-фаваны; зак., што. 1. Ачысціць арфай усё
ПАБАРОЦЬ, -бару, -бораш, -бора; -бары; што. 1. Зблытаць, перабльггаць. П. дрот. 2.
або вялікую колькасць чаго-н. П. усё збожжа. зак., каго (што). Перамагчы праціўніка ў Прыняць адно за другое. Я гэта ні з чым не
2. i без дап. Арфаваць некаторы час. П. не- спартыўнай барацьбе. 77. вядомага барца.
паблытаю.
калькі гадзін.
ПАБЛЯДНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў бледПАБАТАЛЬЁННЫ, -ая, -ае. Пра ваенны
ПААРЫШТОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; строй: які раздзяліўся на батальёны, батальё- ным. 77. твар. 2. Які страціў свае яркія фар-аны; зак., каго. Арьшгтавадь усіх, многіх. намі. Пабатальённае пастраенне.
бы, стаў цьмяным. Пабляднелыя зоркі.
Злачынцаў паарыштоўвалі.
ПАБЛЯДНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стадь
ПАБАЧЫЦЦА* -ЦЬ гл. бачыцца, -ць.
ПААСКУБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / ПАПАБАЧдННЕ, -я, н.: да пабачэння — бледным ці бляднейшым.
АСКЎБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. ветлівыя словы, якія гаворадца пры развіПАБЛЙКЛЫ, -ая, -ае. Які страціў свежасць, яркасць. Пабляклыя фарбы. Пабляклая
каго (што). Аскубваючы, ачысціць ад пер'я. танні.
77. курэй. 2. што. Абраўнаваць граблямі ўсё,
ПАБАЙЦЦА, -баюся, -баішся, -баіцца; кветка.
ПАБЛЙКНУЦЬ гл. блякнуць.
многае. П. вазы з саломай.
-баімся, -баіцеся, -баяцца; -бойся; зак., кагоПААСМАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго, з інф. i з дадан. сказам. He адважыцца
ПАБОІ, -бояў. Удары па жывым целе,
1
каго-што. 1. Асмаліць у многіх месцах, усё, зрабіць што-н. П. завірухі. Пабаялася ісці збіванне. Сляды пабояў. Цярпець л.
многае або ўсіх, мноііх. 77. бакі армяка. П. адна. Я пабаяўся, што мяне там заўважаць. ПАБОППЧА, -а, н. 1. Бітва з вялікай кольвусы. 2. Апаліць з усіх бакоў. П. слупы.
ПАБЁГЧЫ, -бягу, -бяжьшг, -бяжыць; -бя- касцю ахвяр. Мамаева п. (назва Кулікоўскай
ПААСМОЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., жым, -бежыце, -бягуць; -бег, -гла; -бяжы; бітвы, у якой быў разбіты татарскі хан Мамай). 2. Жорсткая бойка (разм). Удзельнічаць
што. Прасмаліць, пакрыць смалой усё, мно- зак. Пачаць бегчы. П. na бацьку.
у вулічным пабоішчы.
гае. 77. лодкі.
ПАБЁЛЕА гл. пабяліць.
ПАБОЙВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; неПААСОБКУ, прысл. 1. Па адным, не разам.
ПАБЕРАГЧЬІ, -рагу, -ражэш, -ражэ; -раГаварыць з кожным п. 2. Асобна, разлучыў- жом, -ражаце, -рагуць; пабярог, -берагла, зак. Адчуваць лёгкі сграх. П. ісці лесам ноччу.
ПАБОЛЬВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; нешыся. Сем 7 бацькі i сына жывуць п.
-гло; -ражы; зак., каго-што. 1. Часова ўзяць
ПААСОБНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які існуе, пад сваю ахову, не дапусціць страты чаго-н., зак. Крыху або зрэдку балець. Зуб пабольвае.
дзейнічае самастойна побач з іншымі. Мелі захаваць. П. чужыя рзчы. П. грошы. 2. Аднес- ПАБбЛЫПАЦЬ гл. болыыаць.
ПАБОЛЬШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
поспех не толькі калектывы, але i паасобныя
ціся да каго-, чаго-н. беражліва, клапатліва.
-шаны; зак., што. Зрабіць болыпым па кольвыканаўцы. 2. Адзінкавы, рэдкі. АпладзіраваліП. хворую сятру. He хвалюйся, паберажы сваё
касці, памеру i пад. 77. кнот у лямпе.
паасобныя гледачы. 3. Ізаляваны ад іншых, не здароўе/
звязаны з іншымі. Жыць у паасобным пакоі.
ПАБОРЫ, -аў, адз. пабор, -у, м. 1. ПразПАБЕРАГЧЬІСЯ, -бераіуся, -беражэшся,
ПААСТАВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -беражэцца; -беражомся, -беражацеся, -бе- мерныя, непасільныя падаткі ці зборы. 2. пе-таецца; -таёмся, -таяцеся, -таюцца; зак. 1. рагуцца; -бярогся, -бераглася, -лося; -бе- ран. Неафіцыйныя зборы сродкаў на што-н.
Астацца дзе-н. — пра ўсіх, многіх або быць ражыся; зак. Аднесціся да сябе, да свайго (разм.).
ПАБОЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які існуе побач з
пакінугым дзс-н. — пра ўсё, многае або ўсіх, здароўя беражліва, пазбягаючы ўсяго нсспрыгалоўным, асноўным, другарадным. П. тымногіх. Жнеі пааставаліся ў полі да вечара. Наяльнага. Трэба п., каб не прастудзіцца.
паж у п 'есе. 2. He свой, які не належыць да
градах яшчэ пааставалася многа агародніны. 2.ПАБІЦЦА, f -б'юся, -б'ешся, -б'ецца;
He перастаць быць якім-н., кім-н. — пра -б'ёмся, -б'яцеся, -б'юцца; пабіся; зак. 1. гл. дадзенага ірамадства, установы, сям'і i пад.
ўсіх, мноііх або ўсё, многае. Вокны паастава- біцца. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Быць разбітым, Пабочным (наз.) уваход забаронены. 3. Які не
ліся адчыненымі. 3. ( 7 / 2 ас. мн. не ўжыв.). Западісканым, патоўчаным ад удараў, штур- мае непасрэдных адносін да чаго-н. Пабочныя
хавацца, уцалець — пра ўсё, многае. На пад- шкоў i пад. Яблыкі пабіліся ў дарозе. Шыбамеркаванні. 4. Народжаны без шлюбу (уст.).
лозе пааставаліся сляды. 4. Апынуцца ў пабілася.
П. сын. O Пабочнае слова або пабочны
якім-н. станс — пра ўсіх, многіх або ўсё,
ПАБІЦЬ, -б'ю, -б'еш, -б'е; -б'ём, -б'яцс, сказ — у граматыцы: інтанацыйна адасоблемногае. Пасля вайны жанчыны пааставаліся -б'юць; -бі; -біты; зак. 1. гл. біць. 2. каго нае слова ці сказ унутры другога сказа, якія
ўдовамі. 5. Апынуцца ззаду, збоку — пра ўсіх, (што). Забіць у якой-н. колькасці, перабіць. выражаюць розныя віды адносін таго, хто гамногіх або ўсё, многае. Старыя ісці не паспя- Ён сотні ворагаў пабіў. 3. каго (што). Пера- ворыць, да таго, пра што ён гаворыць.
валі i пааставаліся ззаду.
маічы ў спаборніцтве, гульні, спрэчцы. У
ПАБРАЗГАТАЦЬ гя. бразгатаць.
ПАБРАЗГАЦЬ гл. бразгаць.
ПААСТРЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; штурханні ядра ён пабіў усіх. 4. што. Пашкодзіць
(пасевы
i
інш.).
Град
пабіў
жыта.
5.
зак., каго-што. Toe, што i паабстрыгаць.
ПАБРАТАЦЦА гл. братадца.

ПАА-ЛАБ
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залежнасці ад каго-н. || прым. шшадковы, -ая, Дзейнічаць хутка, умела, аператыўна (разм.).
Хутчэй паварочвайся!
-ае.
ПАВАРОЧВАЦЬ гл. павярнуць.
ПАВАДЬІР, -а, мн. -ы, -оў, м. Той, хто
водзіць каго-н., дапамагае каму-н. ісці. Сляпы
ПАВАРУХНЎЦЦА, -ЦЬ гл. варушьпша,
сляпому не п. (прыказка). П. мядзведзя. СаПАБРАЦІМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, бакі-павадыры.
ПАВАРЎШВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
які ўступіў у пабрацімства з кім-н. Гарады-паПАВАЖАНЫ, -ая, -ае. Які выклікае пабрацімы (перан.: пародненыя гарады). || прым. чуццё павагі, да якога адчуваюць павагу. П. незак. Варушьпша злёгку або час ад часу.
Стары паварушваўся на печы.
аабрацмскі, -ая, -ае.
чалавек. Паважаныя таварышы (ветлівы зва- ПАВАРЎШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
ПАБРАІЦМСТВА, -а, н. Старажытны сла- рот). Паслухайце, п.! (наз.; фамільярны звакаго-што або чым. Варушыць крыху або час
вянскі звычай замацавання мужчынскай рот).
ад часу. Вецер паварушвае галіны. П. пальцамі.
дружбы прыраўноўваннем яе да братніх
ПАВАЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
ПАВАРУШЬІЦЦА, -ЦЬ гл. варушыцца,
адносін. П. франтавікоў.
каго-што. Адносіцца з павагай да каго-,
ПАБРАЦЬ, -бяру, -бярэш, -бярэ; -бяром, чаго-н. П. старэйшых. П. чужую думку. Пры--ш».
ПАВАРЧЎК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Пад-бераце, -бяруць; -бяры; -браны; зак., каго- мусіць сябе п. 2. што. Любіць, цаніць што-н.
летак — памочнік повара на кухні.
што. Узядь, забраць усё, многае або ўсіх, 77. бліны з мачанкай. П. рыбалку.
IIABAPbtXA гл. повар.
многіх. П. усерэчы. f
ПАВАЖЛБВЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
ПАВАРЬІЦЬ, -вару, -варыш, -варыць;
ПАБРЫСЦІ, -ыду, -ыдзеш, -ыдзе; -ыдзём,
каго-н.
з
павагай.
П.
сын.
Паважліва
(прысл.)
-вараны; зак., што. 1. Зварыць усё, многае.
-вдзяце, -ыдуць; -ыў, -ыла, -ло; -ыдз'і; зак.
аднесціся.
||
наз.
пдважлівасць,
-і,
ж.
П. усё мяса. 2. Варыць яшчэ некаторы час. П.
Пайсці павольна, з цяжкасцю перастаўляючы
ПАВАХНЫ, -ая, -ае. 1. Важны, поўны мяса хвілін дваццаць.
ногі.
годнасці,
самавітасці.
Хадзіць
з
паважным
выП А В А С Т Р З Ц Ь , 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак.
ПАБРЬІЦЦА, -ЦЬ гл. брыць.
глядам. 2. Спакойны, павольны. Паважныя Зрабіцца больш вострым. Сярпы павастрмі.
ПАБУДАВАЦЦА, -ЦЬ гл. будавацца, -ш».
рухі.
3.
Немалады.
П.
ўзрост.
||
наз.
паПАВЁДАМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; -млеПАБУДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
выклікае жаданне, прымушае дзейнічаць. Па- важнісць, -і, ж. 1
ны; зак., каму што, аб кім-чым, пра каго-што
ПАВАЖЫЦЦА
гл.
паважыць.
буджальныя прычыны. Пабуджальныя сказы.
i ca злуч. «што». Давесці да ведама. П. аб здаПАВАЖЫЦЦА2, -жуся, -жышся, -жыцца; рэнні на рэактары. П^ апошнія звесткі. || незак.
ПАБУДЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго
зак.
Пасмець,
асмеліцца.
П.
аспрэчваць
думкі
(што) да чаго i з інф. (кніжн.). Выклікаць жапаведямляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. паведаданне рабіць што-н., прымушаць да чаго-н. лектара.
мленне, -я, н.
ПАВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны;
П. да высакародных паводзін. П. дзейнічаць.
ПАВЁЗЦІ1; -вязу, -вязеш, -вязе; -вязём,
зак., каго-што. 1. Вызначыць вагу, цяжар -везяце, -вязуць; павёз, -везла; -везены; зак.
ПАБУДЗІЦЬ гл. будзіць.
ПАБЎДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. каго-, чаго-н. П. мяхі з жытам. П. сумку ў Пачаць везці1, адправіцца куды-н., везучы
руцэ. 2. Узважыць усё, многае або ўсіх, каго-, што-н. Наклаў воз як каню п.
(спец.). Сігнал да абуджэння. Ранішняя п.
ПАБУДОВА, -ы, мн. -ы, -доў, ж. 1. гл. бу- многіх. П. усю бульбу. || звар. паважыцца,
ПАВЁЗЦІ2 гл. везці2.
даваць. 2. Будова (у 1 знач.); структура, кан- -жуся, -жышся, -жыіша (да 1 знач.).
ПАВЁК, прысл. Назаўсёды, навек. П. гэструкцыя. П. сказа. Жалезабетонная п. 3. Ву- ПАВАЗІЦЦА, -важуся, -возішся, -возіцца; тага не забуду.
чэнне, тэорыя, сістэма разважанняў (кніжн.). зак. Правесці некаторы час, возячыся на
ПАВЁКА, -а, мн. -і, -аў, н. Рухомая складка
чым-н. П. на санках.
Лагінныя пабудовы.
скуры, якая прыкрывае вока. Апусціць павекі.
ПАВАЗІЦЬ, -важу, -возіш, -возіць; -воПАБУЙНЁЦЬ гл. буйнець.
ПАВЕЛІЧАЛЫШ, -ая, -ае. 1. Які служаны; зак., каго-што. 1. Правесці некаторы жыць для павелічэння таго, што разглядаецПАБУРЭЦЬ гл. бурэць.
ПАБЫВАЦЬ, -ак>, -аеш, -ае; зак. 1. Па- час, возячы каго-, што-н. П. na горадзе. 2. ца. Павелічальнае шкло. 2. У граматыцы: звяездзіць, пахадзіць (па многіх месцах). П. на Звесці, перавезці ўсё, многае. П. усе снапы.
заны з утварэннем назоўнікаў i прыметнікаў,
Каўказе i ў Крыме. 2. Пабыць, пажыць дзе-н.
ПАВАЛ, -у, м. Павалены лес, буралом. У якія абазначаюць большы памер прадмета ці
П. на поўдні. 3. Зайсці куды-н., наведаць лесе многа павалу.
большую ступень якасці, a таксама эмацыякаго-, што-н. П. у бацькоў.
ПАВАЛІЦІІА гл. валіцца.
нальныя адносіны (напр. дамішча, велічэзны).
1-2
1-2
ПАБЬІЎКА, -і, ж.: на пабыўжу (разм.) — у
ПАВАЛІЦЬ гл. валіш, .
Павелічальныя суфіксы.
водпуск на кароткі час (пераважна пра ваенПАВАЛОКА, -і, ДМ -лоцы, ж. 1. Лёгкая
ПАВЕЛІЧЗННЕ гл. павялічыцца, -ць.
наслужачых). Адпусціць на пабыўку.
дымка, якая зацягвае, пакрывае што-н. Сонца
ПАВЁРАНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м
ПАБЬІЦЬ, -буду, -будзеш, -будзе; пабыў, прабівалася праз павалоку хмар. 2. У выразе: (кніжн.).
Асоба, афіцыйна ўпаўнаважаная
-была, -ло; пабудзь; зак. Прабыць некаторы вочы з павалокай — з пяшчотным, павольдзейнічаць ад чыйго-н. імя. П. ў справах (дычас дзе-н. П. у горадзе тры дні. Пабудзь у нас.ным позіркам. Вочы карыя з павалокай.
пламатычны прадстаўнік, ніжэйшы на ранг за
ПАБЯГЎПШ: ня пабяіушках (разм.) —
ПАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які ахоплівае ўсіх,
для дробных паслуг, на пасылках. Хлопчык многіх; пагалоўны. Павальныя хваробы. || наз. пасла ці пасланніка). Прысяжны п. (у царскай
Расіі: адвакат).
быў у ix на пабягушках.
пшльнясць, -і, ж.
ПАВЁР'Е, -я, мн. -і, -яў, н. Паданне, заПАБЯЛЁЦЬ гл. бялець.
ПАВАЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; зак. снаванае на забабонах. Народныя павер'і.
ПАБЯЛІЦЬ гл. бяліць.
Правесці некаторы час валяючыся. П. на сене.
ПАВЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
ПАБЯЛЙНЫ, -ая, -ае. Пакрыты ўнугры
ПАВАРАЖЬІЦЬ гл. варажыць.
Пераклічка, якая робіцца для праверкі наяўбелай палівай, эмаллю, эмаліраваны. П. чыПАВАРОТ, -у, М -роце, мн. -ы, -аў, м. 1. насці людзей. Ранішняя п. салдат.
гун.
ПАВЁРСЕ, прысл. 1. Па верхняй частцы,
ПАВА, -ы, мн. -ы, паваў, ж. Самка паў- гл. павярнуцца, -ць. 2. Месца, дзе паварочваюць. Выйсці з-за павароту. 3. перан. Поўнаяверхам. Пажар ішоў п. 2. Зверху, паверх
ліна. || прым. павшы, -ая, -ае.
змена ў развіцці чаго-н.; пералом. П. у жыцці. чаго-н. Падперазаўся п. вузенькай папружкай.
ПАВАБІЦЬ гл. вабіць.
ПАВЁРХ1, -а, Л/-рсе, мн. -і, -аў, м. Частка
П А В А Б Н Ы , -ая, -ае. Які вабіць да сябе, П. лёсу.
прывабны. Павабная знешнасць. Павабная ПАВАРОТЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Здольны лёг- будынка, у якой памяшканні знаходзяцца на
ка i хутка паварочвацца. Паваротлівая лодка. адным узроўні. Жыць на пятым паверсе. Падўсмешка. || наз. пшбнасць, -і, ж.
ПАВАГА, -і, ДМ -вазе, ж. Пачцівыя адно- 2. Увішны, спрытны, разбітны. Паваротлівая вальны п. 2
сіны, выкліканыя прызнаннем чыіх-н. вы- гаспадыня. Ён чалавек п. \ наз. павжротлівжсць, ПАВЁРХ , прыназ. з Р. 1. Ужыв. пры абазначэнні паверхні, вышэй якой або на некасокіх якасцей, заслуг. Выхоўваць павагу da -і, ж.
ПАВАРОТНЫ, -ая, -ае. 1. Які служыць торай адлегласці ад якой што-н. размяшчаецстарэйшых. Карыстацца павагай.
для
павароту,
паварочвання
чаго-н.
Паваротца ці адбывасцца. Глядзець п. акуляраў. 2. На
ПАВАГАЦЦА, -ЦЬ гл. вагацца, -ць.
ПАВАДЗІЦЬ, -ваджу, -водзіш, -водзіць; ныя механізмы. 2. перан. Пераломны, пасля паверхні чаго-н. Прылегчы на ложак п. коў-воджаны; зак. 1. каго (што). Водзячы, пры- якога пачынаецца нешта новае. П. перыяд у дры.
ПАВЁРХНЕВЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца,
мусіць хадзіць на працягу якога-н. часу. П. развіцці грамадства.
каня. П. гасцей na горадзе. 2. чым. Зрабіць не- ПАВАРОЧАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., адбьгааецца на паверхні, каля паверхні. П.
слой глебы. Паверхневае дыханне (неглыбокае).
калькі рухаў чым-н. па паверхні або ў розных каго-што. Вярнуць назад многіх.
напрамках. П. указкай na карце.
ПАВАРОЧАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАВЁРХНЯ, -і, ж. 1. Вонкавы бок чаго-н.
ПАВАДОВЫ гл. повад.
што. 1. Абярнуць, перавярнуць усс, многае. П. металу. Слізгаць na паверхні чаго-н. (такПАВАДОК, -дка, мн. -дкі, -дкоў, м. Ка- П. усе крэслы. 2. Перавярнуць на другі бок сама перан.: не паглыбляцца ў сутнасць
роткі повад, a таксама рэмень, на якім во- для прасушвання. П. сена.
чаго-н., абмяжоўвацца знешнім бокам з'яў).
дзяць сабак. Узяць сабаку на п. 0 Ісці нж паПАВАРОЧВАЦЦА, -ваюся, -васшся, -ва- Ляжаць на паверхні (перан.: пра што-н. яснае,
вадку ў каго (разм. неадабр.) — знаходзіцца ў ецца; незак. 1. гл. павярнуцца. 2. перан. відавочнае). 2. У матэматыцы: мяжа, якая ад-
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дзяляе геаметрычнае цела ад знешняй праПАВЁЯЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; Пачаць
сторы або іншага цела.
веяць (у 2 знач.), дзьмуць. Павеяў вецер. ПаПАВЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; зак. 1. веяла вясной (безас). Ad яе ўсмешкі павеяла
каму-наму i ў каго-што. Прыняць на веру цеплынёй i ласкай (перан.; безас).
ПАВІДЛА, -а, н. Салодкая маса з працёршто-н., стаць перакананым у кім-, чым-н. П.
ПАВУЗЁЦЬ гл. вузець.
у свае сілы. П. у перамогу. Паверце, ён не тых пладоў, звараных з цукрам. Яблычнае п.
ПАВЎЗІЦЬ, -вужу, -вузіш, -вузіць; -вупамыляецца mym. Мы ў яго паверші. 2. каму- ПАВІДНЁЦЬ гл. віднець.
наму. Прыняць за праўду што-н., чые-н.
ПАВІЛЬГАТНЁЛЫ, -ая, -ае. Які зрабіўся жаны; зак., што. Зрабіць вузейшым. П. сукенкусловы. П. нуткам.
вільготным. Павільгатнелыя вочы.
ПАВЎК, -а, мн. -'i, -оў, м. Дралежная
ПАВЁСІЦЦА, -ЦЬ гл. вешацца, -ць.
ПАВІЛЬГАТНЁЦЬ гл. вільгатнець.
ПАВІЛЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Альтанка членістаногая жывёліна, якая пляце павуціну.
ПАВЁСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
Пісьмовае афіцыйнае паведамленне з выклі- ці невялікі лёгкі будынак (напр. у садах, пар- || памянш. пшучок, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. ||
кам, залрашэннем куды-н. П. ў міліцыю. П. ках). Кветкавы п. 2. Будьшак, памяшканне прым. пшучыны, -ая, -ае / павуковы, -ая, -ае.
ПАВУЦІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. Сетка з
на сход. 2. Кола пытанняў, якія павінны быць для экспанатаў на выстаўцы, для правядзення
абмеркаваны на пасяджэнні. П. схода. O Па- кіна- i фотаздымак. Выставачны п. \\ прым.тонкіх нітак, утвораная з клейкага рэчыва,
якое
выдзяляецца павуком. Плесці павуціну.
весткя дня — тое, што i павестка (у 2 знач.).
П. хлусні (перан.)- || памянш. павуцінкж, -і, ДМ
ПАВШАВАЦІЦЦА гл. вінаваціцца.
ПАВЁСЦІ, -вяду, -вядзеш, -вядзе^ -вядзём,
ПАВІНЕН, -нна, у знач. вык. 1. каму. Аба- -нцы, мн. -і, -нак, ж. || прым. павушнны, -ая,
-ведзяце, -вядуць; павёў, -вяла, -ло; -вядз'і;
зак. 1. каго-што. Пачаць весці (у 1, 2, 3, 4 i 6 вязаны заллаціць доўг. Сусед мне п. пяцьдзе- -ае i твушнавы, -ая, -ае.
знач.). П. дзіця за руку. П. батальён на пра- сят тысяч рублёў. 2. з інф. Абавязаны зрабіць ПАВУЦІННЕ, - я , н., зб. Павуціна. Аблышто-н. Мы павінны змагацца за мір. 3. з інф. таць павуціннем хлусні (перан.). || прым. парыў. П. шашу на захад. П. трактар na полі. П.
Пра тое, што адбудзецца абавязкова, не- •ушнвевы, -ая, -ае.
смыком na струнах. П. барацьбу з недахопамі.
ПАВУЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які ўгрымлівае ў
2. безас, каго куды. Пахіліць, пацягнуць. Га- пазбежна або мяркуецца адбыцца. Ён п. хутсабе што-н. карыснае, які служыць урокам,
ка з'явіцца.
лава закружылася i мяне павяло ўбок. 3. чым.
абагачае
ведамі, вопытам. П. ўрок гісторыі.
ПАВШІЦЦА, -нюся, -шшся, -нііша; -німЗрабіць плаўны рух, варухнуць. П. плячамі. I
вокам не павёў (не звярнуў увагі, ніяк не зрэ- ся, -ніцеся, -няцца; зак. Прызнацца ў сваёй Павучальныя вынікі. Павучальная гутарка. \\
наз. шшучальнасць, -і, ж.
агаваў на слова, заўвагу i пад.). II незак. віне, пакаядца.
ПАВУЧАННЕ, -я, н. Настаўленне, павупаводзіць, -джу, -дзіш, -дзіць (да 3 знач.).
ПАВІННАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. ГраПАВЁСЦІСЯ, -вядуся, -вядзешся, -вя- мадскі або дзяржаўны абавязак насельнііггва. чальная парада.
ПАВУЧАЦЬ, -аю, -асш, -ае; незак., каго
дзецца; -вядзёмся; -ведзяцеся, -вядуцца; па- Воінская п.
(што) чаму. Даваць павучанні каму-н., навёўся, -вялася, -лося; павядзіся; зак. 1. ( 7 / 2
ПАВШШАВАЦЬ гл. віншаваць.
стаўляць. П. маладых.
ас. не ўжыв). Увайсці ў звычай, стаць прыПАВІНЫ гл. пава.
ПАВУЧОК, ПАВУЧЬІНЫ гл. павук.
вычным. Так павялося mym здаўна. 2. з кім.
ПАВІСЁЦЬ, -ішу, -іс'іш, -ісіць; -ісім,
Пачаць вадзііша з кім-н. (разм.). 3 кім павя- -ісіце, -ісяць; -іс'і; зак. Вісець некаторы час.
ПАВЫБЁЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
дзешся, ad maeo i набярэшся (прыказка).
ПАВІСЛЫ, -ая, -ае. Які павіс, абвіс. Паві- зак., што. 1. Пабяліць усё, многае мелам, вапнай i пад. П. сцены. 2. Надаць святлейшы
ПАВЕСЯЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які зрабіўся слыя струкі фасолі.
колер усяму, многаму спецыяльнай алрацоўбольш вясёлым, весялейшым.
ПАВІСНУЦЬ гл. віснуць.
кай. П. палотны.
ПАВЕСЯЛЁЦЬ гл. весялець.
ПАВГГАЦІІА, -ЦЬ гл. вітацца, -ш>.
ПАВЫБІВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
ПАВЁТ, -а, М -веце, мн. -ы, -аў, м.
ПАВГГЎХА\ -і, ДМ -тусе, мн. -і, -тух, ж.
-аецца; зак. Выбіцца, прабіцца на паверхАдміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў (уст.). Жанчына, якая дапамагае пры родах.
2
Расійскай Імперыі, якая ўваходзіла ў губерню.
ПАВГГЎХА , -і, ДМ -тусе, ж. Пустазелле ню — пра ўсё, многае. Дзе-нідзе ўжо
| прым. пдвятовы, -ая, -ае. П. горад.
сямейства павітухавых, сцябло якога абвіва- павыбівалася першая траўка.
ПАВЫБІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАВЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. ецца вакол іншых раслін i высмоктвае з ix
што. 1. Рэзкім ударам прымусіць выпасці ўсё,
Toe, што i павець. Калё'сы стаяць nad павет-сокі. || прым. павітухшы, -ая, -ае.
кай.
ПАВІЯН, -а, мн. -ы, -аў, м. Малпа з падоў- многае. П. вокны. 2. Ударамі ачысціць ад
ПАВЁТРА, -а, н. Сумесь газаў, якая скла- жанай мордай i ярка афарбаванымі сядалішч- пылу ўсё, многае. П. дываны. 3. Зрабіць
вялікую колькасць паглыбленняў. Вада
дае атмасферу Зямлі. Чыстае п. Бываць на па- нымі мазалямі. || прым. шшіяшшы, -ая, -ае.
ветры (хадзіць на прагулку). Дыхаць паветрам ПАВОДДАЛЬ, прысл. На некаторай адлег- павыбівала канаўкі. 4. Пракласці яздой, хадзьбой, пратаптаць многа чаго-н. П. сцежкі ў
чаго-н. (перан.: пранікнуцца ўражаннем ад ласці ад чаго-н. Адышоўся i стаў п.
чаго-н.). На вольным паветры (у садзе, за гоПАВОДЗШЫ, -дзін. Спосаб жыцця i дзе- жыце.
радам, не ў закрытым памяшканні). Вісець у янняў. Культурныя п. П. вучняў. Чалавек пры- ПАВЫБІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. што. Выбраць усё, многае або выбраць
паветры (перан.: знаходзіцца ў няпэўным ста- кладных паводзін. Вывучаць п. жывёл. || прым.
што-н. з усяго, многага. П. зярняты. П. самыя
новішчы). Узляцець у п. (узарвацца). Паветра! пшодзінскі, -ая, -ае (спец.). П. этыкет.
(камацда ў знач.: ірывога, паявіўся варожы
ПАВОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.: лепшыя ягады. 2. каго. Выбраць галасаваннем
самалёт). Бой у паветры. \\ прым. паветрмы, паводзіць сябе (якім-н. чынам) — пры- усіх, многіх. П. дзлегатаў.
ПАВЫБРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
-ая, -ае. Паветраныя войны. П. мост (аві- трымлівацца якіх-н. паводзін, трымаць сябе
яцыйная лінія з перавалачнымі аэрадромамі i якім-н. чынам. Сціпла п. сябе. Ён паводзіў сябезак., што. Выбрыць усё, многае.
t ПАВЫБЯГАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
навігацыйным абсталяваннем).
па-джэнтльменску.
ПАВЁТРАНЫ, -ая, -ае. 1. гл. паветра. 2.
ПАВОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. -аем, -аеце, -аюць; зак. Выбегчы адкуль-н. —
Які адносіцца да паветраллавання i авіяцыі. Часовае падняцце вады ў вадаёмах у выніку пра ўсіх, многіх. Дзеці павыбягалі з хаты.
П. флот. Паветраныя зносіны. 3. Які пры- раставання снегу або вялікіх дажджоў. || прым.
ПАВЫВАЛЬВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не
водзіцца ў рух паветрам. Паветраная помпа.
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак.
паводкавы, -ая, -ае.
ПАВЕТРАПЛАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
ПАВОДЛЕ, прыназ. з Р. У адпаведнасці з Вьшаліцца, выпасці адкуль-н. — пра ўсіх,
Чалавек, які займаецца паветраплаваннем. || чым-н., згодна з якімі-н. прыметамі. П. паве- многіх або ўсё, многае. Кнігі павывальваліся з
ж. пшетраплшльніійі, -ы, мн. -ы, -ніц.
партфеля.
дамленняў прэсы. П. апошняй пастановы.
ПАВЕТРАПЛАВАННЕ, -я, н. Тэорыя i
ПАВЫВАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАВОЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж.
практыка руху ў паветры на апаратах% лягчэй- Просты колавы экіпаж без рысораў. || прым. зак., каго-што. Вываліць усіх, многіх або ўсё,
шых за паветра. || прым. паветрашіавальны, павозачны, -ая, -ае.
многае. П. седакоў з саней.
-ая, -ае.
ПАВЫВАРОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАВОЙ, -вою, м. Травяністае павойнае
ПАВЁЎ, -веву, мн. -вевы, -веваў, м. 1. пустазелле сямейства бярозкавых з белавата- зак., каго-што. Вывернуць усё, многае. П. наСлабы парыў ветру; рух у паветры. П. све- ружовымі кветкамі.
валачкі. Л. карчы. Ураган павыварочваў дрэвы.
жага ветру. 2. перан. Прыметы чаго-н., што
ПАВЫВЁШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАВОЙНЫ, -ая, -ае. Які пры росце чанадыходзіць, або той ці іншы напрамак у гу- пляецца за што-н., абвіваецца вакол чаго-н. зак. Вывесіць усё, многае. П. сцягі.
стах, насіроях i жыцці грамадства (кніжн.). Павойныя расліны.
ПАВЫВОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
Гуманістычныя павевы.
ПАВОЛІ, прысл. 1. Няспешна, марудна. -джаны; зак., каго-што. Вывесці ўсіх, многіх
ПАВЁЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Пляцоўка Ісці п. Рабіць п. 2. Асцярожна. П. стугшць. 3. або ўсё, многае. П. коней. П. плямы. П. птупад дахам на слупах для хавання чаго-н. ад Паступова, не адразу. Гул п. сціхаў.
шанят. П. клапоў i прусакоў. 17. з саставу прэдажджу, непагоды. Згрузіць мяхі nad п. 2. ПаПАВОЛЬНЫ, -ая, -ае. Няспешны, мару- зідыума.
мяшканне, дзе звычайна складаюць дровы.
дны. Павольныя рухі. Павольна (прысл.) пісаць. ПАВЫВОЗІЦЬ, -вожу, -возіш, -возіць;
ПАВЁШАННЕ, ПАВЁШАЦЬ гл. вешаць.
|| наз. павольнасць, -і, ж.
зак., каго-што. Вывезці адкуль-н. або куды-н.
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ПАВЫЛАЗІЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., каго-што. Выпіхнуць усіх, многіх або ўсё,
-зіць; -зім, -зіце, -зяць; зак. Вылезці — пра многае. 77. усіх з пакоя.
ПАВЫПЛАЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ўсіх, многіх або пра ўсё, многае. Бярозкі i
хвойкі павылазілі з зямлі. Валасы павылазілізак., што. Выллаціць усё, многае. 77. пенсіі.
77. надбаўку.
з-пад шапкі.
усіх, многіх або ўсё, многае. П. гной з хлявоў.
ПАВЫЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАВЫПЛЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
77. дзяцей у лагеры. 77. бярвенне з лесу.
што. Выліць усё, многае ці што-н. з мноііх зак., што. Выплесці ўсё, многае. 77. стужкі з
ПАВЫВЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., пасудзін. П. ваду з вёдраў.
кос.
каго-што. Вывучыць усё, многае або ўсіх,
ПАВЫЛІЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАВЫПОЛВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
многіх. 77. вершы. Павывучваў сыноў на агра-зак., што. Вылічыць усё, многае. П. працэн- зак., што. Выпалаць усё, многае. 77. пустазелномаў.
ты. 77. запазычанасць.
ле. 77. грады.
ПАВЫГАШІЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
ПАВЫЛОМЛШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны
ПАВЫПРАСОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
зак., каго-што. Выгнаць усіх, многіх або ўсё, / ПАВЫЛОМВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; -аны; зак., што. Выпрасаваць, адпрасаваць
многас. 77. кароў на пашу. П. з хаты.
зак., што. Выламаць што-н. у многіх месцах усё, многае. 77. кашулі.
ПАВЫГОРТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; або ўсё, многае. 77. дзверы.
ПАВЫПРАЎЛЙЦЬ1, -яю, -яеш, -яе; -яны;
зак., што. Выгарнуць усё, многае. 77. вуголле з ПАВЫЛОЎЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак.,
што. Выправіць усё, многае. 77. памылкі
печы.
зак., каго-што. Вылавіць усіх, многіх або ўсё, ў дыктанце.
ПАВЫГРАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; многае. П. рыбу. 77. бярвенне з ракі.
ПАВЫПРАЎЛЙЦЬ2, -яю, -яеш, -яе; -яны;
зак., што. Выграбці ўсё, многае. 77. попел з
ПАВЫЛЎШЧВАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
-аны;
зак.,
каго-што. Выправіць, адправіць куды-н.
топак.
зак., што. Вылушчьшь усё,'многае. 77. фасоль усіх, многіх або ўсё, многае. 77. дзяцей у
ПАВЫГРУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; са стручкоў.
школу. 77. камбайны ў поле.
зак., што. Выгрузіць усё, многае. 77. багаж з
ПАВЫПУСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
t ПАВЫЛЯТАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
вагонаў.
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Вылецець — пра
ПАВЫДАВАЦЬ, -даю, -даеш, -дае; -даём, ўсіх, многіх або ўсё, многае. Птушкі павыля- зак., каго-што. Выпусціць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77. птушак на волю.
-даяце, -даюць; зак., каго-што. Ввдаць усіх,
многіх ці ўсё, многае. 77. атэстаты. 77. дачок талі са сваіх гнёздаў. Ад выбуху павыляталі ПАВЫПЬІЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
шыбы.
зак., што. Выпыліць усё, многае. 77. коўдры.
замуж. 77. саўдзельнікаў.
ПАВЫМАЗВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАВЫПЫТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАВЫДАТКОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Выма- зак., што. Выпытаць усё, многае. 77. сакрэты.
што. Выдаткаваць усё, многае.
ПАВЫРАБЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
ПАВЫДЗЁЎБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зацца, запэцкацца — пра ўсіх, многіх або ўсё,
многае. Дзеці павымазваліся глінай.
зак., што. Вырабіць усё, многае. 77. усе скуры.
зак., што. Выдзеўбці ўсё, многае. 77. дзіркі.
ПАВЫМАЛОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., 77. вугальныя разрэзы. 77. у гразь адзенне.
ПАВЫДЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАВЫРАЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
зак., што. Выдраць, вырваць усё, многае. 77. што. Вымалаціць усё, многае. 77. зерне са снапоў.
каго-што. Вьфазаць усё, многае. 77. старыя
цвікі са сцен.
ПАВЫМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., дрэвы. 77. патрэбныя артыкулы з газет.
ПАВЫДЎМВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
што. Выняць адно за другім усё, многае. 77.
t ПАВЫРАСГАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
што (разм.)- Toe, што i павыдумляць.
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. 1. Стаць выПАВЫДУМЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., рэчы з чамадана.
ПАВЫМІРАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., сокімі, дарослымі (пра людзей). 2. (J i 2 ас.
што (разм.). Toe, што i павыдумляць.
ПАВЫДУМЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак., -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак., што. Вымер- мн. не ўжыв.). Узнікнуць — пра ўсё, многае.
што (разм.). 1. Вынайсці, прыдумаць вялікую ці — пра ўсіх, многіх. Паўзуны буйных паме- Навакол павырасталі новыя дамы. 3. ( 7 / 2 ас.
мн. не ўжыв.). Пвўстаць перад вачамі — пра
колькасць чаго-н. 77. разнастайныя прыборы.раў даўно павыміралі.
ПАВЫМОШЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; многіх, многае. Як з зямлі павырасталі сал2. i без дап. Нахлусіць многае пра каго-,
зак., што. Вымасціць, замасціць усё, многае. даты.
што-н. Павыдумлялі розныя небыліцы.
ПАВЫРЫВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАВЫЖЫНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; 77. вуліцы.
ПАВЫМЫВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., зак., каго-што. Вырваць адкуль-н. усё, мнозак., што. Зжынаючы, выжаць усё або частку
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Вымыц- гае або ўсіх, многіх. 77. зубы. 77. буракі.
чаго-н. 77. праходы для жняяркі.
ПАВЫРЫВАЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
ПАВЫЗЎБЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; ца — пра ўсіх, многіх. Падарожнікі павымываліся.
-аны; зак., што. Вырыць многа чаго-н. або ў
зак., што. Вызубіць усё, многае. 77. сякеры.
ПАВЫМЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; многіх месцах. Свінні павырывалі ямы на
ПАВЫКАЛУПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны
/ ПАВЫКАЛЎПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго-што. Вымыць усіх, многіх, усё, деарэ.
ПАВЫСАДЖАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
-аны; зак., што. Калупаючы, выняць многае або ў многіх месцах. П. дзяцей. 77. вокны. Вада павымывала раўчукі.
зак. 1. каго (што). Высадзіць, ссадзіць ададкуль-н. усё, многае. 77. зярняты з коласа.
ПАВЫМЯРЗАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; куль-н. усіх, многіх. 77. пасажыраў. 2. што.
ПАВЫКАРЧОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., што. Выкарчаваць усё, многае. 77. зак. Вымерзнуць — пра ўсё, многае. Сады Перасаджваючы, пасадзіць у многіх месцах,
павымярзалі.
перасадзіць усё, многае. 77. дрэвы. П. усю рапні. 77. бюракратаў з устаноў (перан.).
ПАВЫМЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; саду.
ПАВЫНДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i ПАПАВЫСВІДРОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
ВЫКІДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., зак., што. Вымесці, падмесці ўсё, многае. 77.
-аны; зак., што. Высвідраваць у многіх мескаго-што. Выкінуць усіх, многіх або ўсё, пакоі. 17. смецце.
многае. 77. непатрэбныя цытаты з тэксту. ПАВЫНШІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., цах або многа чаго-н. 77. дзіркі.
ПАВЬІСІЦЦА, -ь'ішуся, -ысішся, -ысіцца;
ПАВЫКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; каго-што. Вынішчьшь, знішчыць усіх, многіх
зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Стаць больш вызак., што. Выкласці, вылажыць усё, многае. або ўсё, многае. 77. пустазелле. 77. тараканаў.
77. пакункі з сумкі. 77. сцены керамічнай ПАВЫНОСІЦЬ, -ношу, -носіш, -носіць; сокім. Узровень вады павысіўся. 2. ( 7 / 2 ас. не
зак., каго-што. Несучы, выдаліць, выставіць ўжыв.). Узмацніцца, палепшыцца, удаскапліткай.
ПАВЫКЛЮЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; адкуль-н. усё, многае або ўсіх, многіх. 77. мэ- наліцца. Цікавасць да кніг павысілася. Веды
вучняў павысіліся. 3. Перайсці на больш высозак., каго-што. Выключыць усіх, многіх ці блю з хаты.
ўсё, многае. 77. са спісаў. 77. святло ва ўсіх па-t ПАВЫПАДАЦЬ, 1 і^ 2 ас. адз. не ўжыв., кую аплату працы. Аклады na службе павысі-ае;
-аем,
-аеце,
-аюць;
зак.
Выпасці
коях.
ліся. 1 незак. павышацца, -аюся, -аешся, -аецПАВЫКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; адкуль-н. — пра ўсё, многае або ўсіх, многіх. ца.
Шыбы
павыпадалі
ад
выбухаў.
Птушаняты
ПАВЬІСІЦЬ, -ышу, -ысіш, -ысіць; -ышазак., што. Выкапаць усё, многае. 77. ямы. П.
павыпадалі з гнязда.
ны; зак. 1. што. Зрабіць больш высокім (у 2,
бульбу.
ПАВЫПАЎЗАЦЬ,
1
i
2
ас.
адз.
не
ўжыв.,
3 i 6 знач.). 77. узровень вады. 77. тэмпературу.
ПАВЫКОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
t
зак., што. Выкасіць усё або што-н. у многіх -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Выпаўзці — пра 77. патрабаванні. 77. прадукцыйнасць працы. 7
ўсіх,
многіх.
Вужакі
павыпаўзалі
на
сонца.
месцах, усюды. 77. пустазелле.
цэны. 2. што. Узмацніць, палепшыць, удаскаПАВЫШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., наліць. 77. якасць прадукцыі. 77. кулыпурны
ПАВЫКРЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Выкруціць усё, многае або што-н. што. Выпіць усё, многае. П. прахаладжальныяўзровень. 3. каго (што) i у чым, na чым. Прыу многіх месцах. П. шрубы. 17. бялізну. 77. напіткі.
значыць на больш высокую пасаду. 77. na слуПАВЫійСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; жбе. 0 Павысіць голас — пачаць гаварыць
дзіркі.
ПАВЫКРЗСЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго-што. Выпісаць усё, многае або ўсіх, гучней, з раздражненнем. || незак. павышаць,
-аны; зак., каго-што. Выкрасліць у многіх многіх. 77. цытаты. 77. раненых са шпіталя.-аю, -аеш, -ае. || наз. павышэные, -я, н.
месцах, усё або ўсіх, многіх. П. са спісаў тых,
ПАВЫіІіХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i ПАПАВЫСКАКВАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
хто не ўдзельнічаў.
ВЫіІІХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. 1. Выскачьшь —
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ПАВЫЦЙГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
пра ўсіх, многіх. Людзі павыскакваяі з хат. 2.
( 7 / 2 ас. мн. не ўжыв.)у перан. Нечакана вы- зак. 1. каго-што. Выцягнуць адкуль-н. усс,
пасці адкуль-н. — пра ўсё, многае (разм.). многае або ўсіх, многіх. Гусі павыцягвалі шыі.
Коркі павыскаквалі з бутзлек.
2. перан., каго. Дапамагчы выйсці з цяжкага
ПАВЫСКРАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / становішча ўсім, многім (разм.). П. людзей з
ПАВЫСКРЭВВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; бяды. 4. што. Вьпфасці ўсё, многае (разм.). П. несур'сзны. Павярхоўнае знаёмства са справамі. Павярхоўна (прысл.) ведаць што-н. || наз.
зак., што. Выскрабці ўсё, многае або ў многіх грошы з кішэняў.
месцах. 77. кашу з гаршкоў. П. плямы вапны на ПАВЫЦЯРЭБЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; павярхоўнасць, -і, ж.
ПАВЯТОВЫ гл. павет.
падлазе.
-аны; зак., што. Выцерабіць што-н. у многіх
ПАВЯЧ^РАЦЬ гл. вячэраць.
ПАВЫСКУБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / месцах або ўсё, многае. П. кусты пад сенаПАГАВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыць;
ПАВЫСКЎБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; жаці.
ПАВЫЧЫШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. Правесці некаторы час за гаворкай,
зак., што. Выскубці адно за другім усё, мнозак., што. Вычысціць усё, многае. П. кас- абмяркоўваючы што-н.; перагаварьвдь (у 1
гае. П. пер'е.
знач.) аб чым-н. П. са знаёмым. Хочацца з
ПАВЫСОЎВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., цюмы.
ПАВЬЙПАНЫ, -ая, -ае. Больш высокі, вы- вамі п. аб важнай справе.
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. ПакаПАГАВОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., аб
зацца, высунуцца адкуль-н. — пра ўсіх, шэйшы за нармальны; павялічаны, палепмногіх або ўсё, многае. 3-пад шынялёў павы- шаны. Павышаная тэмпература. Гаварыць па-кім-чым, пра каго-што i ca злуч. «што». Час ад
вышаным тонам. Павышаныя абавязацельствы.часу ўзнаўляць размовы пра што-н., абмярсоўваліся галовы.
коўваючы што-н., перадаючы якія-н. чугкі.
ПАВЫШАЦЦА, -ЦЬ 2/і. павысііша, -ць.
ПАВЫСОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
Пагаворваюць аб яго ад'ездзе (пра яго ад'езд)
ПАВЫШдННЕ гл. павысіць.
што. Высунуць, перамясціць на адкрытае
або
што ён ад'язджае.
ПАВЫШ^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. Зрамесца ўсё, многае. П. сталы на сярэдзіну
ПАГАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, пагад, ж.
хаты. Дзеці павысоўвалі галовы з-nad шафы. біцца вышэйшым. Хлопчык за мта значна
Будыйскі або індуісцкі храм, сховішча
ПАВЫСТАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; павышэў.
ПАВЫЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., рэлігійных рэліквій.
зак. 1. Выставіць што-н. устаўленае ў многіх
ПАГАДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
месцах, усюды. П. падвойныя рамы з вокнаў. 2. што. Выесці што-н. у многіх месцах або ўсё,
-даваны; зак., каго. Выгадаваць усіх, многіх.
што. Падаўшы ўперад, высунуць, пасгавіць многае. П. начынку з пірагоў.
ПАВЬІЯЗДЖАЦЬ, адз. л. не ўжыв.; -аем, П. дзяцей.
для агляду, карыстання i пад. ўсё, многае. 77.
ПАГАДАЦЬ гл. гадаць.
рукі. П. экспанаты. 3. каго. Выгнаць -аеце, -аюць; зак. Выехаць адкуль-н. — пра
адкуль-н. усіх, многіх. П. свавольнікаў за ўсіх, многіх. Ix родзічы павыязджалі адгэтуль. ПАГАДЗІННЫ, -ая, -ае. Які робіцца,
разлічваецца па гадзінах. Пагадзінная аплата.
f ПАВЯЗАЦЬ, -яжу, -яжаш, -яжа; -яжы;
дзверы.
ПАВЫСТРЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; -язаны; зак. 1. што. Сюіаўшы разам, звязаць Пагадзінная праца.
ПАГАДЗІЦЦА, -гаджуся, -годзішся, -гозак., што. Выстрыгчы што-н. у многіх мес- усё, многае. /7. адзенне ў клункі. 2. каго. Звязаць рукі i ногі ўсім, мноіім. П. бандытаў. 3. дзіцца; зак. 1. з кім-чым i без дап. Выказаць
цах, усюды. П. валасы.
ПАВЫСТЎДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; што. Надзеўшы на што-н., завязаць. П. га- згоду з кім-, чым-н. П. з прапановай. — Так,
зак., што. Выстудзіць усё, многае. 77. пакоі. лаву хусткай. 4. што i без дап. Вязаць што-н. нам тады было надта цяжка, — пагадзіўся са
мной сусед. 2. на чым i без дап. Прыйсці да
ПАВЫСЎШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; некаторы час. За дзень павязалі ўсе снапы. || згоды, сысціся на чым-н. Пагадзіліся ісці пезак., што. Высушыць усё, многае. 17. бялізну. незак. павязваць, -аю, -аеш, -ае (да 3 знач.)ПАВЙЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж. 1. хатой. Пагадзіліся на тым, што туды паеду я.
ПАВЫСЫЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
3. з кім-чым. Памірыцца з кім-н. або гтрызак., каго-што. Выслаць адно за друіім усё, Кавалак тканіны, які носяць на рукаве i пад. мірыцца з чым-н., прывыкнуць да чаго. Памногае або ўсіх, многіх. П. пасшкі. 77. дазоры Жалобная п. 2. Бінт ці іншы матэрыял, якім спрачаліся, a потым пагадзіліся. Ён ніяк не мог
закрыта, завязана параненае месца або які
наперад.
п. з тым, што несправядліва з ім абышліся. \\
ПАВЫСЫПАЦЦА1, 1 i 2 ас. не ўжыв.; дапамагае ўтрымліваць частку цсла ў патрзб- незак. пягяджяіша, -аюся, -аешся, -аецца.
-аецца; зак. Высьшацца адкуль-н. — пра ўсё, ным становішчы. Налажыць павязку на рану.
ПАГАДЗШЬ, -гаджу, -годзіш, -годзіць;
Гтсавая п. || прым. павозжчны, -ая, -ае.
многае. Павысыпалася зерне з каласоў.
зак. 1. што. Прывесці ў адпаведнасць з
2
ПАВЯЛІЧЫЦЦА,
1
i
2
ас.
не
ўжыв.,
ПАВЫСЫПАЦЦА , адз. л. не ўжыв.;
чым-н. П. супярэчнасці. 2. каго (што). Памі-аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Выспацца — -ыцца; зак. Стаць болыпым (па аб'ёму, коль- рыць, прымірыць. П. спрачальнікаў. \\ незак.
касці
i
пад.).
Павяліныўся
выпуск
прадукцыі.
пра ўсіх, многіх. Дзеці ўжо павысыгшліся, гаПопыт павялічыўся. | незак. шмлічмцці* ішгаджаць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
моняць.
ПАГАДНЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Дага-аецца. || наз. павелічэнне, -я, н.
ПАВЫСЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАВЯЛІЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; вор, які абумоўлівае абавязацсльствы ў
зак. 1. што. Высыпаць усё, многае. 77. двары зак. Зрабіш» болыпым (па аб'ёму, колькасці i чым-н. Гандлёвае п. Падпісаць п. 2. Прыміпяском. 77. пясок з чаравікаў. 2. (адз. л. не пад.). 77. выпуск прадукцыі. П. плошчу пасеваў. рэнне, згода. Шукаць пагаднення.
ўжыв.). Выйсці, выбегчы ў мностве (разм.). 3 || незак. швшпчваць, -аю, -аеш, -ае. | наз. паПАГАДОВЫ, -ая, -ае. Які робіцца па гавагонаў павысыпалі пасажыры.
дах. Пагадовыя запісы ў лвтапісе.
велічэнне, -я, н.
ПАВЫСЫХАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
ПАГАЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца i
ПАВЙНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; павяў,
зак. Высахнуць — пра ўсё, многае. Сажшікі -вяла; зак. Звянуць — пра ўсс, многае. ПАГОЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
павысыхалі.
Гайдацца некаторы час. 77. ў гамаку.
Кветкі гшвялі.
ПАВЫСЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАГАЙДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / ПАГОЙПАВЯНЧАЦЦА, -ЦЬ гл. вянчацца, -ць.
што. Высечы ўсё або вялікую колькасць
ПАВЯРНЎЦЦА, -вярнуся, -вернсшся, ДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго-што i чым.
чаго-н. П. лясы. П. надпісы на скалах.
Гайдаць (гойдаць) некаторы час. П. калыску.
-вернецца; -вяршся; зак. 1. Вярчальным руПАВЫСЯЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; хам, варочаючыся, змяніць напрамак, станоПАГАЛІЦЦА, -ЦЬ гл. галіць.
зак., каго-што. Выселіць усіх, многіх або ўсё, вішча. П. кругом. 77. на другі бок. Ключ павярПАГАЛОСКА, -і, ДМ -лосцы, мн. -і, -сак і
многае. П. злачынцаў са сталіцы.
нуўся ў замку. 2. (7 /' 2 ас. не ўжыв.), перан. ПОГАЛАСКА, -і, ДМ -ласцы, мн. -і, -сак, ж.
ПАВЫТОПТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; Атрымаць нечаканае развіццё. Справа павяр- Чуткі, размовы, якія перадаюцца. Пусціць па~
зак., што. Выталтаць усё, многае або ў многіх нулася не так, як чакалі. \\ незак. шшрочвац- галоску (погаласку).
ПАГАЛОЎЕ, -я, н. Агульная колькасць гамесцах. П. уао траеу. П. сцежкі.
ця, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. паварот, -у,
лоў жывёлы. 77. кароў. Рост пагалоўя.
ПАВЫТРАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; М -роце, мн. -ы, -аў, м.
ПАГАЛОЎНЫ, -ая, -ае. Які распаўсюджвазак., што. Вьпрасці ўсё, многае. П. дарожкі.
ПАВЯРНЎЦЬ, -вярну, -вернеш, -верне;
П. рзчы з сумкі.
-вярні; -вернугы; зак. 1. каго-што. Вароча- ецца на ўсіх. П. перапіс.
ПАГАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
ПАВЫХОДЗІЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., ючы, змяніць становішча каго-, чаго-н. П.
-дзіць; -дзім, -дзіце, -дзяць; зак. 1. Выйсці ключ. П. хворага на другі бок. 2. каго-што i без (разм.). Нядобры чалавек, нягоднік. || ж.%
пагінжа.
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
адкуль-н., пакінуць межы чаго-н. — пра ўсіх, дап. Змяніць налрамак, шлях руху. П. з вуліцы
ПАГАШЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак., кагомногіх. Людзі павыходзілі з хат. П. з акружэн- ў завулак. П. каня назад. Дарога павярнула ў
ня. 2. (7 / 2 ас. мн. не ўжыв.). Быць выдадзе- лес. 3. перан., што. Даць чаму-н. іншы напра- што (разм.). 1. Пэцкаць, рабіць брудным. 77.
ным, надрукаваным — пра ўсё, многае. 3. мак, развіццё. 77. гаворку на іншы лад. П. хату. П. рукі. 2. Ганьбіць. Здраднікі паганяць
справу na-свойму. || незак. шшцючваць, -ак>, зямлю. | зак. апаганіць, -ню, -ніш, -ніць;
Выйсці замуж — пра ўсіх, мноііх.
ПАВЫЦІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. -аеш, -ае. || наз. юварот, -у, М -роце, мн. -ы, -нены Сда 2 знач.).
ПАГАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
1. каго-што. Выцерці ўсіх, многіх або ўсё, -аў, м.
ПАВЯРХОЎНЫ, -ая, -ас. Які не дас глы- гл. паганец. 2. Неядомы, паганы (у 1 знач.)
многае. П. сгшцелыя твары. 2. што. Вышмубокага аналізу, не закранае сутнасць чаго-н., грыб.
ляць што-н. у многіх месцах. П. локці.
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ПАПНАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Нумарацыя
ПАГОН1, -у, мн. -ы, -аў, м. Дарога, па
старонак кнігі, рукапісу.
якой гоняць жывёлу на папас. || прым.
-ае.
ПАГІНУЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -пне; пагонны. -ая,
ПАГОН2, -а, мн. -ы, -аў, м. Наплечны знак
-пнем, -пнеце, -гінуць; зак. Загінуць — пра
ўсіх, многіх або ўсё, многае. За зіму многа na- адрознення ў ваенным i іншым форменным
ПАГАНЫ, -ая, -ае. 1. Які нельга есці з расят гшгінула.
адзенні. Палкоўніцкі п. Палявыя пагоны (заспрычыны ядавітасці, нечыстаты. 77. грыб. 2.
церагальнага колеру). || прым. паговны, -ая,
ПАГЛАДЗІЦЬ гл. гладзіць.
Прызначаны для смецця, нечыстот. Паганае
-ае.
ПАГЛЫБЁЦЬ гл. глыбець.
вядро. 3. Мярзотны, подлы чалавек. 77. чалаПАГОННЫ1, -ая, -ае. Які вымяраецца ў
ПАГЛЬІБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біцца; даўжыню ў лінейных метрах. 77. метр.
век. П. настрой. 4. Злы, куслівы (пра сабаку).
5. Язычніцкі (уст.). Паганыя ідалы. 0 Паганыя зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Зрабіцца больш
ПАГОННЫ2-3 гл. пагон 1 - 1
глыбокім (у 1 i 4 знач.). Каляіны паглыбіліся.
вочы (разм.) — шкодныя вочы.
ПАГОНЯ, -і, ж. 1. за кім-чым. ПраследаПАГАШІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. Супярэчнасці паглыбіліся. 2. у што. Прасунуцкаго-, чаго-н. з мэтай дагнаць, злавіць.
(разм.)- Toe, чым паганяюць. He кіем дык ца, прабрацца ўглыб чаго-н. П. ў цясніну. 3. ванне
перан., у што. Засяродзіцца на чым-н., у дум- Кінуцца ў пагоню за кім-н. 2. Чалавек ці, звыпалкай —адной паганялкай (з нар.).
чайна, група людзей, якія праследуюць
ПАГАНЙТЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. 1. Той, ках увайсці ў што-н. П. ў вывучэнне літара- каго-н. 77. бегла na слядах. 3. перан., за кімхто паганяе запрэжаных жывёл, возчык. 2. туры. П. ў думкі. || незак. пжглыбллцйі, -яюся, чым. Імкненне дабіцца каго-, чаго-н., дасягТой, хто падганяе на працы, наглядчык. Па- -яешся, -яецца. || наз. паглыбленне, -я, н.
ганятыя з бізунамі стаялі ў кожнага над кар- ПАГЛЬкБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; нуць чаго-н. П. за прыбыткам. 0 У narom за
кім-чым, у знач. прыназ. з Т — імкнучыся да
кам.
зак., што. 1. Зрабіць больш глыбокім (у 1 i 4 каго-, чаго-н. У пагоні за славай.
ПАГАНЙЦЬ1, -яю, -яеш, -яе; незак., каго знач.)- 77. сажалку. П. свае веды. 2. Змясціць
ПАГОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Не(што). Панукваць, падсцёбваць. 77. каня пу- глыбей, урэзаць што-н. П. разец у метал. \\
гай.
незак. паглыбляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. вялікая адложыстая ўзвышанасць, узгорак.
Хата стаіць на пагорку. || прым. пагорачік,
ПАГАНЙЦЬ2, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак. 1. паглыбленве, -я, н.
-чка, мн. -чкі, -чкаў, м.
каго-што. На працягу якога-н. часу прыПАГЛЬІБЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Грунтоўны,
ПАГОРШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Toe,
мусіць бегчы, лятаць (разм.). 77 галубоў. Пой- сур'ёзны. П. псіхалагічны аналіз. 2. Засяродзем, паганяем мяч. 2. што. Акучваць нека- джаны на чым-н., заняты чым-н. П. ў свае што i пагоршыцца. Было ліха ды пагоршала
(прыма^ка). Хвораму пагоршала (безас). || наз.
торы час (разм.). За гадзіну паганяў бульбу.
думкі || наз. паглыбленасць, -і, ж.
пагаршэнне, -я, н. i пагоршанне, -я, н.
ПАГАРАЧЬІЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
ІІАГЛЫНЎЦЬ^-ну, -неш, -не; -нём, -няПАГОРШЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-чымся, -чыцеся, -чадца; зак. 1. Праявіць га- це, -нуць; -н'і; -нуты; зак. 1. каго-што. Уварачнасць, раздражнёнасць. Дарзмна я пага- браць у сябе. Зямля паглынула ўсю дажджа- -шыцца; зак. Зрабіцца горшым. Дысцыпліна
рачыўся. 2. Праявіць паспешнасць. Пагарачы- вую ваду. Горад паглынуў прыгарадныя вёскі пагоршылася. Здароўе пагоршылася. || незак. піпршацца, -аецца / пагоршвацца, -аецца; наз.
лася, паехала туды, a потым шкадавала.
(перан.). 2. перан., каго (што). Цалкам заПАГАРДА, -Ы, ДМ -дзе, ж. Ганарыстасць, хапіць чым-н. Новая ідэя паглынула вучонага. пжгаршэшіе, -я, н., пагоршаные, -я, н. i паадсутнасць павагі да каго-, чаго-н. Ён амаль 3. перан., што i чаго. Патраціць на сябе многа горшванне, -я, н.
ПАГОРШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шада кожнага ставіцца з пагардай.
часу, затрат, намаганняў. Работа паглыкула
зак., што. Зрабіць горіішм. || незак.
ПАГАРДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i па- шмат часу. Паездка паглынула многа грошай. ны;
\\
пагаршаць, -аю, -аеш, -ае / пагоршваць, -аю,
гардлівы. || наз. шдорджальнасць, -і, ж.
незак. паглышць, -аю, -аеш, -ае. || наз. па-aeiiij -ае; наз. шгоршванне, -я, н. || наз. паПАГАРДЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кім- глынанне, -я, н.
гаршэнне, -я, н. i пагоршанне, -я, н. (разм.).
чым. Адносіцца да каго-, чаго-н. з пагардай.
ПАГЛЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / ПАПАГОРЫСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты пагорП. тзхнікай бяспекі. || наз. пагарджашіе, -я, н. ГЛЙДВАЦЬ,
-аю, -аеш, -ае; незак. Глядзець
ПАГАРДЛІВЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да (у 1 i 2 знач.) час ад часу. П. на гадзіннік. Па- камі, няроўны. Пагорыстая мясцовасць. \\ наз.
пагорыстасць, -і, ж.
каго-, чаго-н. з пагардай або выражае, глядай за дзецьмі.
ПАГРАЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які ўгрымутрымлівае ў сабе пагарду да каго-, чаго-н.
ПАГЛЯДЗЁЦЦА, -ЦЬ гл. глядзецца, -ць.
лівае ў сабе паірозу, выражае пагрозу. У гоПагардлівыя адносіны. Пагардлівыя словы. ||
ПАГНАЦЦА, -ганюся, -гонішся, -гоніцца; ласе гучалі пагражальныя ноткі. 2. Які паіраназ. пагардлівасш», -і, ж.
ПАГАРШАЦЦА, -ЦЬ гл. пагоршыцца, -ць. -гашся зак.у за кім-чым. Пачаць гнацца. 77. за жае небяспекай. П. характар падзей. || наз.
пагражальнасць, -і, ж.
ПАГАРШЗННЕ 2/2. пагоршаць, пагоршыц- злодзеем. П. за славай (асудж.).
ПАГРАЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
ПАГНАЦЬ, -ганю, -гоніш, -гоніць; -ган'і;
ца, -шыць.
ПАГАР&ЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м. -гнаны; зак., каго-што. Пачаць гнаць (у 1, 2, каму i без дап. Рабіць пагражальны жэст руТой, хто пагарэў (у 1 знач.). Дапамагчы пага- 3, 5 i 7 знач.). П. караў у поле. П. ворага са кой. П. кулаком. 2. каму чым. Папярэджваць з
сваёй зямлі. Сабака пагнаў зайца. Дзяўчынка пагрозай пра што-н. П. вайной. 3. ( 7 / 2 ас. не
рэльцам. || прым. пагарэльскі, -ая, -ае.
ПАГАРЗЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым, шпарчэй пагнала каня. I чаго яго пагнала ў ўжыв.)у чым. Служыць прыметай (чаго-н. не-рыце, -раць; -ры; зак. 1. Страціць дом, маё- свет? (безас; чаго ён адправіўся ў свет; бяспечнага, непрыемнага). Рака пагражае
разлівам. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), каму. Павінна
масць у выніку пажару, a таксама згарэць — разм.).
пра ўсё, многае. Адбудаваліся тыя, хто пагаПАГНІСЦІ / ПАГНІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., адбыцца (пра што-н. дрэннае). Пагражае ганрэў. Многія вёскі ў час вайны пагарэлі. 2. пе- -ніе; пагн'іў, -ніла, -ло; зак. Згнісці — пра грэна. || зак. паграз'іць, -ражу, -розіш, -розіць
ран., без dan. i на чым. Пацярпець няўдачу ўсё, многае. За многія гады салама пагніла на (да 1 знач.).
ПАГРАН... Першая частка складаных слоў
(разм.). П. на злоўжыванні службовым стано- стрзхах.
са знач. пагранічны, напр. пагранатрад, павішчам. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Гарэць некаПАГНЎЦЦА, -ЦЬ гл. гнуцца, -ць.
гранзастава, пагранслужба.
торы час. Свяча пагарэла i пагасла.
ПАГОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Стан атмасферы
ПАГРАНІЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. ВаеннаПАГАСІЦЬ гл. гасіць.
ў дадзеным месцы, у дадзены час; добрае на- служачы пагранічнай аховы.
ПАГАСЛЫ, -ая, -ае. Які перастаў гарэць, двор'е. Марозная п. Хто дажджом косіць, той
ПАГРАНГШЫ, -ая, -ае. 1. Які знапагас. Пагаслая цыгарэта.
пагодай сушыць (з нар.). Рабіць пагоду (перан.: ходзіцца або адбываецца каля іраніцы. ПаПАГАСНУЦЬ гл. гаснуць.
мець рашаючае значэнне ў якой-н. справе). гранічная зона. П. інцыдэнт. 2. Які мае адноПАГАТОЎ, прысл. Тым больш. Калі ты гэ- Чакаць з мора пагоды (перан.: знаходзіцца ў
тага не здолеў зрабіць, то ён i п. не зробіць. чаканні чаго-н. нятіэўнага). || памянш. па- сіны да аховы граніцы. 77. гарнізон.
ПАГРАНІЧЧА, -а, н. Прыгранічная паласа,
ПАГАШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што годжа, -і, ж. (разм.). || прым. пагодны, -ая, -ае
зона.
(афіц.). Toe, што i гасіць (у 4 знач.)^#. аблі- (спец.). Пагодныя ўмовы.
ПАГРАШЬІЦЬ гл. ірашыць.
гацыю. П. запазычанасць. \\ наз. пагжшэнне, -я,
ПАГОДЛІВЫ, -ая, -ае. Добры, ясны, цёПАГРОЗА, -ы, мн. -ы, -роз, ж. 1. Запалохн. Аплата ў лік пагашэння доўгу.
1
шш
ў
адносінах
да
пагоды.
Стаяў
п.
дзень.
ванне, абяцанне зрабіць непрыемнасць, зло.
ПАГІБЕЛЬ , -і, ж. Смерць,гібель.Асудзіць
ПАГОЙДАЦЦА, -ЦЬ гл. пагаЯдадца, -ць.
He звяртаць увагі на пагрозы. 2. Магчымая
на п.
2
ПАГОЙДВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; небяспека. П. смерці. План быў пад пагрозай
ПАІІБЕЛЬ , -і, ж.: у тры пагібелі геуццж
(стгнуцца) (разм.) — 1) вельмі нізка згінацца незак. Гайдацца злёгку ці час ад часу. Байдар- зрыву.
ПАГРОЗЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i пагра(сагнуцца); 2) перад кім, празмерна ўгодні- ка ціха пагойдвалася на хвалях. \\ наз.
жальны. 77. выраз твару. Пагрозлівая цемра. |
чаць; у тры шгібелі гнуць каго (што) пагойдванве, -я, н.
(разм.) — вельмі жорстка ўціскаць, прыгняПАГОЙДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., наз. пагрозлівасць, -і, ж.
таць.
ПАГРОМ, -у, мн. -ы, -аў, м. Рэакцыйнакаго-што або чым. Гайдаць злёгку або час ад
ПАГІБЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, іігго i гібель- часу. Вада пагойдвае лодку. || наз. пагойдванне, шавіністычнае выступленне супроць якой-н.
ны. П. ўраган.
нацыянальнай ці іншай групы насельнііггва,
-я, н.
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абмен на якую-н. гарантьпо. Аддаць п. залог.
Даць тавар п. распіску. 5. У суправажэнні
чаго-н., што гучыць. Ісці п. гукі марша. Спяваць п. баян. Ш. з Т 1. Пры наяўнасці
якой-н. прыметы, уласцівасці. Змагацца п. перамаганосным сцягам. Селядцы п. марынадам. ПАДАБР&ЛЫ, -ая, -ае. Які зрабіўся до2. У выніку чаго-н. Снег п. уздзеяннем eempy брым, дабрэйшым. Глядзеў падабрэлымі ваўшчыльніўся. 3. Ужыв. пры ўказанні на тэр- чамі.
ПАДАБР^ЦЬ гл. дабрэць.
міны, словы, назвы, сэнс якіх раскрываецца
ці неабходна раскрыць. П. нашатпырным ПАДАВАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочьі, які падае што-н. куды-н. || ж. піспіртам разумеюць раствор аміяку.
ПАД... (а таксама ПАД*..., ПАДА...), пры- джвалыпчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ПАДАВАЦЦА, -ЦЬ a/l. падацца, -ць.
стаўка. I. Утварае дзеясловы са знач.: 1) дзеПАДАВІЦЦА гл. давшца.
яння знізу ўвсрх, уніз чаго-н., напр. падлаПАДАВІЦЬ, -даўлю, -давіш, -давіць; -даўжыць, падкінуць, падважыць; 2) набліжэння
каго-, чаго-н., напр. падысці, пад'ехаць; 3) да- лены; зак., каго-што. 1. Сілай пакласці канец
баўлення, напр. падліць, падсыпаць; 4) паўта- чаму-н., знішчыць, заглушыць. П. паўстанне.
П. агонь праціўніка. 2. Раздушыць, перадавіць
рэння якога-н. дзеяння ўслед за іншым, суправаджэння аднаго дзеяння другім, напр. усё, многае ці ўсіх; многіх. 77. усіх жукоў. |
падтакваць, падбрэхваць; 5) праяўлення дзе- незак. шдаўляць, -яю, -яеш, -яе (да 1 знач.).
яння ў слабым ці непрыметным, скрытым || наз. падаўленне, -я, н. (да 1 знач.).
выглядзе, напр. падгледзець, падпільнаваць. II. ПАДАВОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАГРЗБАВАЦЬ гл. ірэбаваць.
зак., што. Закончыць ворыва на многіх учаПАГРЗБЦІ, -грабу, -грабеш, -грабе; -гра- Утварае назоўнікі i прыметнікі: 1) прыметнікі стках.
бём, -грабяце, -грабуць; паіроб, -рэбла; -рабі; са знач. ніжняй часткі чаго-н., знаходжання
за што-н., напр. падводны, падстраў- f ПАДАГНАЦЬ, падганю, падгоніш, падзак., што. 1. Згрэбці ўсё, многае. 2. i без дап. ніжэй
нікавы; 2) назоўнікі са знач. часткі больш гоніць; падагнаў, -гнала; падган'і; падагнаны;
1
Грэбці некаторы час. П. сена да абеду.
буйнога адзінства, напр. пададдзел, падатрад, зак. 1. каго-што. Гонячы {гл. гнаць у 1
ПАГРФЦЬ, -эю, -эеш, -эе; -эты; зак., падклас; 3) прыметнікі са знач. чаго-н., што знач.), наблізіць ці загнаць пад што-н. П. кукаго-што. Грэць некаторы час. П. рукі каля знаходзіцца ў чыім-н. распараджэнні, напр. рэй пад навес. Крыгу падагнала да берага (бепечы. Ён пагрэў рукі на гэтай справе (перан.). падначалены, падсудны; 4) назоўнікі i пры- зас). 2. каго-што. Паскорыць чый-н. бег,
I звар. пагрэцца, -эюся, -эешся, -эецца.
метнікі са знач. чаго-н., што знаходзіцца па- чыю-н. работу. П. каня. П. адстаючых. 3.
ПАГУБІШ» гл. губіць.
блізу ад чаго-н., напр. падтропікі, падтра- што. Давесці да патрэбнага памеру, прыПАГУБЛЯЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., пічны; 5) назоўнікі са знач. звання, ніжэйшага ладзіць, каб падыходзіла адно да другога. П.
-яецца; -яемся, -яецеся, -яюцца; зак. Згу- за іншае, пасада памочніка, напр. падпал- шыбу да форткі. П. пінжак да фігуры. \\ незак.
біцца — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае. коўнік, падшкіпер.
падпшяць, -яю, -яеш, -яе. || наз. падгон, -у, м.
Цацкі пагубляліся.
(да 1 i 3 знач.) / підгонка, -і, ДМ -нцы, ж. (да
ПАДА, прыназ. з Т. Ужыв. замест «пад» пе- 3 знач.).
ПАГУБЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
каго-што. Згубіць усё, многае або ўсіх, рад збегам некаторых зычных, напр. nada
ПАДАГНЎЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца;
мной.
многіх. П. кароў у лесе.
зак. Загнуцца знізу ці пад што-н. Край абруса
ПАДА..., прыстаўка. Ужыв. замест *пад..>: падагнуўся. \\ незак. ішдгіішцца, -аецца / падПАГУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
1) перад збегам зычных, напр. падагнаць, па- гібацца, -аецца.
каго (што). Паклікаць. Пагукалі дзяцей у
дарваць; 2) перад зычнымі, пасля якіх пішацхату.
ПАДАГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
ПАГУЛЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ца мяккі знак або апостраф, напр. падалью, -нуць; -н'і; -нуты; зак., што. Загнуцца знізу ці
ж. (разм.). 1. Прагулка. Пайсці на пагулянку ў падаб'ю.
пад што-н. П. падол. П. ногі пад сябе. || незак.
лес. 2. Вечарынка, гулянка (з пачастункамі).
ПАДАБАРОННЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. падгішць, -аю, -аеш, -ае / падгібаць, -аю,
Наладзіць пагулянку.
-аеш, -ае.
Падсудны, якога абараняе адвакат. || ж. падПАГУЛЙЦЬ гл. гуляць.
ПАДАГРА, -ы, ж. Хвароба суставаў i ткаабароннжя, -ай, мн. -ыя, -ых.
ПАГУСЦЁЦЬ гл. гусцець.
ПАДАБАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- нак, якая выклікаецца парушэннем абмену
ПАГЎТАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыш»; зак. зак., каму. Быць даспадобы, выклікадь сімпа- рэчываў у арганізме. || прым. падшрычны, -ая,
Правесці некаторы час у гутарцы. Пасядзелі, тыю да сябе. || зак. спадабацца, -аюся, -ае.
пагутарылі.
ПАДАГРАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
-аешся, -аецца / упадабацца9 -аюся, -аешся,
ПАІУШКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; -аецца (разм.).
Прыбор для падагравання чаго-н.
зак. (разм.). Гушкацца некаторы час. 77. на
ПАДАГРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). ЧаПАДАБЁНСГВА, -а, н. 1. Што-н. падобнае лавек, хворы на падагру. || ж. падагрычка, -і,
арэлях.
ПАГЎШКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго- на што-н., з чым-н., наяўнасць агульных ці ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
падобных
П. характараў. 2. Падобнасць,
ПАДАГРЗЦЬ, -ЭЮ, -эеш, -эе; -эты; зак.,
што (разм.). Правесці некаторы час, гушка- блізкасць, рыс.
абумоўленая агульнасцю пахошто. 1. Крыху разагрэць. П. cyn. 1. перан. Узючы каго-, што-н. П. хлопчыка на арэлях.
джання. 77. моў. 3. У геаметрыі: тоеснасць фо- будзіць, узмацніць. П. настрой, нецярпенне. ||
ПАГФТУЛЬ, прысл. Да гэтага месца, да- рмы пры адрозненні велічыні. 77. двух трохнезак. паддграваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. падаскшь.
вугольнікаў.
грэў, -рэву, м. (да 1 знач.; спец.) / падаПАД (ПАДА), прыназ. I. з В i Tl. Ніжэй
ПАДАБРАЦЦА, падбяруся, падбярэшся, граванне, -я, н. (да 1 знач.). П. вады ў басейне.
чаго-н., з боку ніжэйшай часткі чаго-н. ПаПАДАГЎЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
класці сякеру п. лаўку. Ляжыць п. лавай. Ныр- падбярэцца; падбяромся, падберацеся, паднуць п. ваду (ніжэй за ўзровень вады, углыб). бяруцца; падбярыся; зак. 1. (7 i 2 ас. не зак., што. Тос, што i падагульніць. || незак.
Працаваць п. зямлёй (ніжэй паверхні, напр. у ўжыв.). Скласціся, утварыцца. Падабраліся падагульваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. падагульшахце). Пасадзіць п. замок (заперці). Трымаць добрыя работнікі. 2. Непрыметна падысці. П. ванне, -я, н.
ПАДАГУЛЬНІЦЬ, -ню, -ніш, -н'іць; -нім,
п. замком (на запоры). 77. гарой зялёны гай. 2. да акопаў праціўніка. || незак. падбірацца,
-ніце, -няць; -гульнены; зак., што. 1. ПадКаля, у непасрэднай блізкасці ад чаго-н., a -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДАБРАЦЬ, падбяру, падбярэш, пад- весці вынікі чаго-н. П. суму выдаткаў. 2.
таксама ў зоне дзеяння, размяшчэння чаго-н.
Жыць п. Віцебскам. Папаў п. халодны душ. Ісцібярэ; падбяром, падбераце, падбяруць; пад- Зрабіць абагульняючыя вывады. П. думкі пап. дажджом. 3. Указвае на тое становішча, бяры; падабраны; зак. 1. што. Сабраць, пад- пярэдніх даследчыкаў. || незак. паддгулышць,
стан, у які ставяпь каго-, што-н. ці ў якім няць з зямлі. П. рассыпаныя арэхі. 2. што. -яю, -яеш, -яе. || наз. паддгульненне, -я, н.
ПАДАДЗЁЦЦА, -дзенуся, -дзенешся, -дзезнаходзіцца хто-, што-н. Працаваць п. Паправіць; сагнуўшы, падцягнуць пад сябс
кіраўніцтвам каго-н. Браць п. строгую ахоеу. (пра часткі цела). П. валасы. Сабака падабраў нецца; зак. (разм.). Адзецца лепш, чым звыБыць п. пагрозай. Паставіць п. пагрозу. Аддацьхвост. 3. каго-што. Падмяць, наваліўшыся; чайна. Дзяўчаты пададзеліся. || незак. падап. суд. Знаходзіцца п. судам. 4. Для чаго-н. прыціснуць. Мядзеедзь падабраў пад сябе па- дзявацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДАДЗЁЦЬ, -дзену, -дзенеш, -дзене;
Зруб п. новы дом. Поле п. аўсом. II. з В. 1. ляўнічага. 4. каго-што. Выбраць адпаведнае,
Падтрымліваючы знізу. Узяць п. руку. 2. Пра патрзбнае. П. брыгаду. П. ключ да замка. П. -дзеты; зак., што (разм.). Надзець пад што-н.
час: блізка да чаго-н., перад чым-н. Бралася патрэбныя словы. 77. цытаты. ^незак. пад- 77. світэр пад пінжак. || незак. пададзяваць,
л. дзень (пачынала світаць; безас). Гэта было біраць, -аю, -аеш, -ае. || наз. падбор, -у, м. (да -аю, -аеш, -ае.
ПАДАЖЫНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1.
п. свята. П. старасць. 3. У выглядзе чаго-н., 4 знач.) / падборка, -і, ДМ -рцы, ж. Падбор
што. Дажаць што-н. у многіх месцах. П.
падобна на што-н. Апрацаваць п. дуб. 4. У кадраў. Падборка нітак патрэбнага колеру.
якое суправаджаецца грабяжом маёмасці i масавымі забойствамі. || прым. пдгромны, -ая,
-ае.
ПАГРОМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Арганізатар або ўдзельнік пагрому. Фашысцкія
пагромшчыкі.
ПАГРУБЁЦЬ гл. ірубець.
ПАГРЎЗАЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
паірузкі, які мае адносіны да пагрузкі. Пагрузачныя работы.
ПАГРУЗІЦЦА, -ЦЬ гл. ірузіцца, -ць.
ПАГРЎЗКА гл. грузіць.
ПАГРУЗНЁЦЬ гл. ірузнець.
ПАГРЎЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; пагруз,
-зла; -ні; зак. Завязнуць у чым-н. грузкім.
Машыны пагрузлі ў гразі.
ІШТЎЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Самаходная машына для паірузкі i разгрузкі матэрыялаў i перамяшчэння ix на невялікую адлегласць. Аўтаматычны п.
ПАГРЫЗЦІСЯ гл. грызціся.
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ПАДАТКАПЛАЦСЛЫПЧЫК, -а, мн. -і,
ПАДАРВАЦЦА, -вуся, -вешся, -вецца;
-вёмся, -вяцеся, -вуцца; -віся; зак. 1. -аў, м. (афш). Плацелыіічык падаткаў. || ж.
Загінуць ад выбуху. П. на міне. 2. Захварэць паддтшшлацелыпчыца, -ы, мн. -ы, -чьш.
ад цяжкай працы ці ад падымання чаго-н.
ПАДАТКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
цяжкага. Цягау каменне i падарваўся. \\ незак. -няце, -нуць; -ні; -нуты; зак., што. Заткнуць
жыта на ўсіх палетках. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.), падрывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
знізу ці пад што-н. П. падал спадніцы. П. коўшто i без дап. Завяршыць жніво — пра ўсіх,
ПАДАРВАЦЬ, -ву, -веш, -ве; -вём, -вяце, дру. || незак. шдтык&ць, -аю, -аеш, -ае.
многіх.
-вуць; -ві; -ваны; зак., што. 1. Разбурыць
ПАДАТЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які лёгка паддаПАДАЗВАЦЬ, падзаву, падзавеш, падзаве; узрывам. П. варожы танк. 2, перан. Нанесці ецца фармоўцы, апрадоўцы. Напаленае жападзавём, падзавяце, t падзавуць; падазваў,
шкоду чаму-н., пахіснуць. П. здароўе. П. леза падатлівае. 2. Згаворлівы, уступчывы. П.
-вала; падзаві; падазваны; зак., каго (што). чый-н. аўтарытэт. || незак. падрываць, -аю, чалавек. П. характар. \\ наз. падатлівжсць, -і,
Жзстам, голасам папрасіць f наблЬіцца^ 77.
-аеш, -ае. | наз. падрыў, -рьіву, м.
ж.
насільшчыка. || незак. ішдзываць, -аю, -аеш,
ПАДАРОЖЖА, -а, мн. -ы, -аў, н. Паездка
ПАДАЎЖАЦЦА, .ЦЬ, ПАДАЎЖ^ННЕ гл.
-ае.
або перамяшчэнне пяшком па далёкіх падоўжыцца, -ць.
ПАДАЗРАВАЦЬ, -раю, -раеш, -рае; -раём, краінах, мясцовасцях. П. na моры. КругасветПАДАЎЖЗЦЬ гл. даўжэць.
-раяце, -раюць i -ваю, -ваеш, -вае; незак. 1. нае п.
ПАДАЎЛЁННЕ, -ЛЙЦЬ гл. падавіць.
каго (што) у чым. Мець падазрэнне на
ПАДАРОЖНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. ДаўПАДАХВОЦІЦЦА, -вочуся, -воцішся, -вокаго-н. П. каго-н. у крадзяжы. 2. што., аб чым ней: пасведчанне на права карыстання ў дацііша; зак. (разм.). Добраахвотна ўзяцца за
i ca злуч. «што». Меркаваць, дапускаць розе казённымі коньмі.
яхую-н. справу, прапанаваць зрабіць што-н.
магчымасць чаго-н. У хворага падазраюць
ПАДАРОЖНІК1, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той,
адзёр. Мы i не падазравалі аб яго існаванні. Я i хто падарожнічае, вандроўнік. Прайсці мес- П. збегаць na хлеб. П. дапамагчы бацьку. \\ нене падазраваў, што мяне такое падсцерагала. цамі славутых падарожнікаў. 2. Той, хто зна- зак. падахвочвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДАХВОЦІЦЬ, -вочу, -воціш, -воціць;
ПАДАЗРОНЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае ходзіцца ў дарозе, прахожы. Ц ж. паджрожшця,
-вочаны; зак., каго на што або з інф.
падазрэнне. 77. кашаль. 2. Схільны падазра- -ы, мн. -ы, -ніц.
Выклікаць жаданне што-н. рабіць. П. ехаць na
ваць, недаверлівы. П. характар. || наз. пядаПАДАРЬЖНІК2, -у, М. Toe, што i тры- дровы. П. каго-н. да размовы. \\ незак. падзронасць, -і, ж.
путнік. || прым. підірожніківы, -ая, -ае.
ахвочваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. падахвочванПАДАЗРдННЕ, -я, н. 1. Меркаванне, заПАДАРОЖНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; назак. не, -я, н.
снаванае на сумненні ў правільнасці, законРабіць падарожжа, вацдраваць.
ПАДАХОДНЫ, -ая, -ае. Які адпавядае данасці чыіх-н. учынкаў, у справядлівасці
ПАДАРОЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адночыіх-н. слоў, у сумленнасці чыіх-н. намераў. сіны да падарожжа. Падарожныя нататкі. 2. ходу. П. падатак.
ПАДАЦЦА, -амся, -ас'іся, -асца; -адз'імся,
Затрыманы na падазрэнню ў крадзяжы. БыцьЯкі звязаны з дарогай (у 3 знач.), знаходзіцца
пад падазрэннем або на падазрэнні ў каго-н. ў дарозе. Падарожныя людзі. 3. падлрожны, -асцсся, -адуцца; -аўся, -алася, -лося; зак. 1.
(выклікаць да сябе падазроныя адносіны з -ага, мн. -ыя, -ых, м.; паддрожшйі, -ай, мн. Пасунуцца, ссунуцца з месца. П. ўсім целам
боку каго-н.). 2. Меркаванне аб магчымасці -ыя, -ых, ж. Падарожнік. 4. шдарожныя назад. Дзверы лёгка падаліся пад напорам. 2.
чаго-н. Ёсць п., што яны сёння могуць не пры- грошы — ірошы за праезд на паштовых ко- Адправіцца, накіравацца куды-н. (разм.)- П. ў
горад. П. на вучобу. 3. перан. Прыметна пагорехаць. П. на адзёр.
нях ці за праезд па чыгунцы афіцэраў i чы- шаць, пастарэць. Стары вельмі падаўся за
ПАДАІЦЬ 2/і. даіць.
ноўнікаў у старой Расіі.
апошні год. || незак. падявацці, -даюся, -даПАДАКОННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Дошка
ПАДАРЎНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. ешся, -даецца; -даёмся, -даяцеся, -даюцца.
або пліта, устаўленая ў ніжнюю частку аконРэч, якую дораць, падасылі. Зрабіць п. АтрыПАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Апуснага праёма.
маць п. || памянш. шдасунячш, -чка, мн. -чкі, кацца, валіцца на зямлю, уніз. П. дагары. Л.
ПАДКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што. -чкаў, м. || прым. падарункавы, -ая, -ае.
на калені. П. з ног (таксама перан.). 2. ( 7 / 2
Дакапаць усё, многае. 77. ямы. 77. бульбу.
ПАДАРЬІЦЬ, гл. дарыць.
ас. не ўжыв.). Пра атмасферныя ападкі: ісці,
ПАДАКОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1.
ПАДАСІНАВК, -а, мн. -і, -аў, м. Ядомы выпадаць. Падае снег. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
што. Дакасіць у многіх месцах. П. лугі. 2. (/ /' грыб з чырванавата-жоўтай шалкай.
Апускацца, звісаючы. Складкі спадніцы пры2 ас. не ўжыв.), што i без дап. Завяршыць
ПАДАСЛАЦЬ1, ^дашлю, -дашлеш, -дашле;
касьбу — пра ўсіх, многіх. Аднавяскоўцы па- -дашлём, -дашляце, -дашлюць; -дашлі; -да- гожа падаюць. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра
націск у слове: прыходзіцца на які-н. склад.
дакошваяі i падажыналі.
сланы; зак., каго (што). 1. Паслаць з тайнай
ПАДАЛЁЙ, прысл. (разм.)- Значна далей. мэтай. Я. шпіёна. 2. Прыслаць (у 2 знач.; Націск падае на другі склад. 5. ( 7 / 2 ас. не
ўжыв.), на каго-што. Распаўсюджвацца ў
Пастаў вядро п.
разм.). П. фурманку. J| незак. падсылаць, -аю, якім-н. налрамку, пакрываць сабой (пра светПАДАЛІКАТНІЧАЦЬ гл. далікатнічаць.
-аеш, -ае. || наз. падсылка, -і, ДМ -лцы, мн. -і, лавыя з'явы). Святло праз акно падала на
ПАДАННЕ, -я, мн. -і, -яў, «. Вуснае апавя-лак, ж. i падсыланне, -я, н.
падлогу. Ад дрэва падае цень. б. ( 7 / 2 ас. не
данне пра мінулае, якое перадаецца ад пакаПАДАСЛАЦЬ2, падсцялю, падсцелеш, пад- ўжыв.), перан., на каго (што). Распаўсюджлення да пакалення. Народнае п.
сцеле; падсцялі; падасланы; зак., што. Па- вацца, пашырацца на каго-, што-н. (пра
ПАДАПЁЧНЫ, -ая, -ае (афіц. i разм.). Які слаць пад што-н. П. пярыну. || незак. падсцізаганнае). На гэтага чалавека падае
знаходзіцца пад чыёй-н. апекай. Падапечнае лаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. подсціл^ -у, м., што-н.
7. (7 i 2 ас. не ўжыв.)у перан., на
дзіця. Паклапаціцца пра сваю падапечную падсіцлка, -і, ДМ -лцы, ж. i шдсціланне, -я, падазрэнне.
каго-што. Прыходзіцца на чыю-н. долю, вы(наз.). Падапечная тэрыторыя (уключаная ў н.
падаць. Усе клопаты падаюць на маці. 8. ( 7 / 2
міжнародную сістэму апекі пры Арганізацыі
ПАДАСНОВА, -ы, ж. Сапраўдная пры- ас. не ўжыв.). Зніжацца, змяншацца (у паАб'яднаных Нацый).
чына, аснова чаго-н. Сацыяльная п. з'явы.
меры, аб'ёме, велічыні i пад.). Акцыі падаюць.
ПАДАПЛЁКА, -і, ДМ -лёцы, ж. Скрытая,
ПАЦАСПЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Па- Настрой падае. 9. перан. Бегаць, насіцца
тайная прычына чаго-н. П. інтрыгі.
спець з'явіцца (у час, у патрэбны момант). (разм.). Сабака цэлы дзень падаў na лесе. 10.
ПАДАПРАНЎЦЦА, -рануся, -ранешся, Хутка падаспела падмога.
перан., за чым. Вельмі хацець чаго-н., ганяцца
-ранецца; -раніся; зак. (разм.). 1. Апрануцца
ПАДАСТАВАЦЬ, -стаю, -стаеш, -стае; за чым-н. (разм.). П. за ўборамі. 11. перан., за
лепш, па-святочнаму. 77. на вечар. 2. Апра-стаём, -стаяце, -стаюць; зак., што. 1. Да- кім. Вельмі кахаць каго-н., заляцацца да
нуць што-н. пад верхняе адзенне. Цяплей п. || стаць, выцягнуць усё, многае або вялікую каго-н. (разм.)- Хлопцы падалі за такой прыганезак. паддпранацца, -аюся, -аешся, -аецца.
колькасць чаго-н. П. кнігі з шафы. 2. ( 7 / 2 ас. жуняй. || зак. ішсці, паду, падзеш, падзе; паПАДАПРАНЎЦЬ, -рану, -ранеш, -ране; адз. не ўжыв.). Выняць што-н. схаванае — дзём, падзяце, падуць; паў^ пала; падзі (да 1,
-рані; -рануты; зак. (разм.). І. каго (што). пра ўсіх, многіх. Касцы падаставалі сваю пе- 5, 6 i 7 знач.) / упасці, упаду, упадзеш, упадзе;
Апрануць лепш, у добрае адзенне, прыбраць. ракуску i пачалі есці. 3. (1 i 2 ас. адз. не упадзём, упадзяце, упадуць; упаў, упала;
П. дзяўчыну. 2. што. Апрануць пад што-н. П. ўжыв.). Раздабыць што-н. — пра ўсіх, многіх. упадзі (да 1, 3, 5 i 8 знач.). || наз. іодшше, -я,
світэр пад паліто. || незак. падапршшць, -аю, Дзе яны падаставалі такія ракеткі?
н. (да 1 знач.) / падзенне, -я, н. (да 1, 2, 5 i 8
-аеш, -ае.
ПАДАСЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; знач.).
ПАДАПРЗЛЫ, -ая, -ае. Які злёгку сапрэў, зак., што i чаго. Дасыпаць да якога-н. узроўПАДАЦЬ, -ам, -асі, -асць^ -адзім^ -асце,
знізу падгніў. Падапрэлае сена.
ню ўсё, многае або дасыпаць якую-н. коль-адуць; падаў, -ала, -ло; падай; пададзены;
ПАДАПРЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжьш., -эе; зак. касць чаго-н. ва ўсё, многае. П. мяшкі збож- зак. 1. каго-што. Даць, паднёсшы. П. кнігу
Злёгку сапрэць або сапрэць знізу. У нізінах жам.
каму-н. 2. што. Паставіць на стол (ежу). 77.
жыта падапрзла. || незак. шдаправаць, -ае.
ПАДАТАК, -тку, мн. -ткі, -ткаў, м. Дзяр- кашу. 3. Даставіць, прывесці да месца
ПАДАРАВАЦЬ гл. дараваць.
жаўны збор з насельніцтва i прадпрыемстваў. чыёй-н. пасадкі або пагрузкі. П. поезд да
ПАДАРАЖЬІЦЦА гл. даражыцца.
Падаходны п. Браць п. Абкладаць падаткам. || платформы. П. вагоны. 4. каго-што. ШтурхПАДАРАЖ^ЦЬ гл. даражэць.
нуць, пасунуць (разм.). П. шафу ўлева. 5.
прым. паддткшы, -ая, -ае.
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ПАДБОР, -у, м. 1. гл. падабраць. 2. Toe,
што. Прадставіць у пісьмовай форме (скаргу,
заяву). 77. заяву на нарговы адпачынак. 17. у судшто падабрана, збор, набор чаго-н. Цікавы
на каго-н. (прад'явіць іск). 77. на развод (па- кніжны п. 77. кветак у букеце. Удалы п. спецыдаць заяву на скасаванне шлюбу; разм.). б. ялістаў. Як на п. (аб кім-, чым-н. аднолькашто i без дап. Даць як міласціну. 77. жабраку.вага выгляду, якасці, звычайна добрай).
ПАДВАРОЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. падвярнуцца,
7. што. Зрабіць утварыць, аказаць (тое, што
ПАДБОРКА, -і, ДМ -рцы, ж. 1. гл. падавыражана наступным наз.). 77. дапамогу браць. 2. Некалькі артыкулаў, заметак на -ць.
ПАДВАРЬІЦЬ, -ару, -арыш, -арыць; -ара(дапамагчы). 77. рэпліку (прамовіць, сказаць адну тэму, надрукаваных пад агульным заганы; зак. (разм.). 1. чаго. Зварыць ці заварыць
што-н.)- 17. прыметы жыцця (выявіць пры- лоўкам. П. на сельскагаспадарчую тэму.
кты жыцця). 77. прыклад (паслужыць прыПАДБОРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Ра- у дадатак да зваранага, заваранага раней. П.
кладам). 77. каманду (скамандаваць). 77. вест- бочы, што ажыццяўляе падбор, падборку бульбы. 77. кавы. 2. што. Зваркай прымацаку (паведаміць пра сябе). 8. што. У спартыў- чаго-н. 2. Прыстасаванне, машына для ваць; прыварьшь. 77. планку.
ПАДВАСТРЬІЦЬ, -вастру, -вострыш, -восных гульнях з мячом, шайбай i пад.: ударам падбірання скошанай збажыны, травы i пад. ||
паслаць мяч партнёру. 77. мяч. 9. каго-што. ж. падборшчыца, -ы, мн. -ы, -чьш (да 1 трыць; -востраны; зак., што. Зрабіць вастрэйшым. П. сякеру. II незак. падвострываць, -аю,
Адлкхлраваць, вывесці, прадставіць (кніжн.). знач.).
Рэалістынна п. жыццё ў творы. Умець сябе п. ПАДБРЬІЦЬ, -рыю, -рыеш, -рые; -рыты; -аеш, -ае.
ПАДВАХТАВЫ, -ая, -ае (спец.). Такі, які
(прадставіць у лепшым выглядзе). 0 Падаць зак., каго-што% Пагаліць з бакоў, па краях. ||
павінен заступіць на вахту для змены тых, хто
руку — працягнуць руку для поціску або (пе- незак. падбрываць, -аю, -аеш, -ае.
ран.) для дапамогі. || незак. шдаваць, -даю,
ПАДБРЭХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. стаіць на вахце. П. матрос.
ПАДВЁДАМНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
-даеш, -дае; -даём, -даяце, -даюць; -давай. || (разм.). 1. Суправаджаць што-н. брэхам, браназ. падача, -ы, мн. -ы, -дач, ж. (да 1, 2, 3, 4, хаць час ад часу. 2. перан., каму. Нагаворваць, ў чыім-н. распараджэнні, падпарадкаванні.
Установа, падввдамная міністэрству. | наз.
5, 7, 8 i 9 знач.).
даносіць на каго-н. (пагард.). || наз. падпадведамнасць. -і, ж.
ПАДАЧА, -ы, мн. -ы, -дач, ж. 1. гл. падаць. брэхванне, -я, н.
ПАЦВЁЗЦІ , -вязу, -вязеш, -вязе; -вязём,
2. У спартыўных гульнях: удар, якім мяч,
ПАДБР^ХІЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм. пашайба, валан уводзяцца ў гульню. Удалая п.
гард.). Той, хто ўгодліва або з якой-н. мэтай -везяце, -вязуць; падвёз, -везла; -вяз'і; -веПАДАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1. дагаджае каму-н., падтрымлівае каго-н. зены; зак. 1. каго-што. Везучы, наблізіць. 77.
дровы к дому. 2. каго-што. Узяўшы з сабой па
Кусок ежы, кінуты жывёле (звычайна сабаку). Панскі п.
Сабака цярпліва чакае падачкі. 2. перан. Toe, ПАДБУХТОРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. дарозе, давезці куды-н. 77. спадарожніка. 3.
што даюць каму-н. як ахвяраванне, міласціну Той, хто падбухторвае. || ж. падбухторшчыцд» што i чаго. Прывёзшы, даставіць куды-н. 77.
будаўнічыя матэрыялы. || незак. падвозіць,
(пагард.). Жыць за кошт падачак.
-ы, мн. -ы, -чыц. J прым. аадбухторшчыцкі, -вожу, -возіш, -возіць. || наз. падвоз, -у, м. i
ПАДАШЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; -ая, -ае.
(разм.) падвозка, -і, ДМ -зцы, ж. || прым. падзак., што. Дашыць усё, многае. Швачкі паПАДБУХТОРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; вазны, -ая, -óe (да 3 знач.).
дашывалі сукенкі.
-раны; зак., каго (што) (разм.). 1. Падбіць
ПАДВЁЗЦІ2 гл. везці2.
ПАДБАВІЦЬ, -аўлю, -авіш, -авіць; -аўле- што-н. зрабіць (звычайна дрэннае, заганнае).
ПДДВЁРГНУЦЦА,
-нуся, -нешся, -нецца;
f
ны; зак., што i чаго. Крыху прыбавіць. 77. ір- 77. да спрэчак. 2. Настроіць супраць каго-н.
кру ў чай. |[ незак. падбаўляць, -яю, -яеш, -яе. 77. сына супраць бацькі. || незак. падбухторваць,-ергся i -ергнуўся, -гдася; -ніся; зак. Адчуць
на сябе якое-н. уздзеянне, трапіць у якое-н.
1 наз. пядбаўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
-аю, -аеш, -ае. || наз. падбухторванне, -я, н.
становішча (звычайна непрыемнае, небяспеПАДБЯГАЦЬ гл. падбегчы.
ПАДБАДЗЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць;
чнае i пад.). 77. нападу. 77. цяжкім выпрабаван-раны; зак., каго (што). Падбавіць упэўнеПАДБЯРОЗАВІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ядомы ням. || незак. ішдвяргацца, -аюся, -аешся,
насці, бадзёрасці. 77. хворую. || незак. падба- грыб з буравата-чорнай шалкай, які расце ў -аецца.
дзёрваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. падбадзёрыц- бярэзніку.
t ПАДВЁРГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ерг /
ца, -руся, -рышся, -рыцца; незак. пядбадзёрПАДВАБПДЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; -ергнуў,
-гла; -ні; зак., каго-што чаму.
вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
зак., каго. Падазвадь птушак або звяроў, пад- Зрабіць прадметам якога-н. дзеяння, пастаПАДБАРОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. рабіўшы ix голас. 77. цецерука. || незак. пад- віць у якое-н. сгановішча. 77. крытыцы рабоКруглявасць, якая закрывае на твары пярэд- вабліваць. -аю, -аеш, -ае.
тніка. 77. небяспецы. || незак. падвяргаць, -аю,
нюю частку ніжняй сківіцы. || прым. падПАДВАГА, -і, ДМ -вазе, мн. -і, -ваг, ж. -аеш, -ае.
бародачны, -ая, -ае.
Рычаг для пад'ёму цяжару. || прым. падважны,
ПАДВЁРЖАНЫ, -ая, -ае. Які падвяргаец-ая, -ае.
ПАДБАЦЬ гл. дбаць.
ца якому-н. уздзеянню, схільны да чаго-н. П.
ПАДВАДНЬІ гл. падвесці.
ПА^ЦБЁГЧЫ, -бягу; -бяжыш, -бяжыць;
хваробам. || наз. падвержанасць, -і, ж.
ПАДВАЁННЕ гл. падвоіцца, -ць.
-бяжым, -бежаце, -бягуць; -бег, -гла; -бяжы;
ПАДВЁСІЦЬ, -ешу, -есіш, -есіць; падвесь;
ПАДВАЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Прыстазак. 1. Наблізіцца бягом да каго-, чаго-н. або
-ешаны; зак., каго-што. Падвесіць пад
пад што-н. Сабака падбег да гаспадара. 77. падсаванне ў паравых i інш. машынах у выглядзе чым-н., прымацаваць да чаго-н. у вісячым
мост. 2. Крыху прабегчьг Конь падбег тру- стрыжня для рэгуліроўкі сілы або хуткасці становішчы. 77. лямпу пад столлю. || незак.
руху чаго-н., рычаг. 2. Тоўстая жэрдка, пры пядвешваць, -аю, -аеш^ -ае. || наз. падвескж, -і,
шком. || незак. падбягаць, -аю, -аеш, -ае.
дапамозе якой прыпадымаюць цяжары; вагар. ДМ -весцы, ж. i падвешванне, -я, н. \\ прым.
ПАДБІРАЦЦА, -ЦЬ гл. падабрацца, -ць.
ПАДБІЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -бівак, ж.
падвесачны, -ая, -ае.
ПАДВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; пад1. гл. падбіць1. 2. Toe, чым падбіта, падшыта
ПАДВЁСКА, -і, ДМ -весцы, мн. -і, -сак, ж.
што-н. з адваротнага боку (разм.). Шаўковая важ; -важаны; зак., што. Прыпадняць вага1. гл. падвесіць. 2. Падвеснае ўпрыгожанне.
ром, падважнікам (у 2 знач.). 77. бервяно. || не- Люстра з хрустальнымі падвескамі.
п.
ПАДВЕСЛАВАЦЬ, -вяслую, -вяслуеш, -вяПАДБІЦЬ1^ -даб'ю, -даб'еш, -даб'е; -да- зак. падважваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДВАІЦЬ гл. дваіць.
слуе; -вяслуй; зак. (разм.)- Вяслуючы,
б'ём, -даб'яце, -даб'юць; падб'і; -іты; зак. 1.
ПАДВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Памяшкан- наблізіцца да чаго-н. 77. да берага. || незак.
што. Прыбіць да чаго-н. знізу, прышыць
спадыспаду. П. у ботах падэшвы. 77. паліто не пад першым паверхам будынка, ніжэй уз- падвяслоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДВЁСНЫ, -ая, -ае. 1. Умацаваны ў віфутрам. 2. што. Убіць, забіць глыбей. 77. роўню зямлі. 77. для бульбы. 2. Артыкул на
цвікі. 3. каго-што. Ударыўшы, стрэліўшы, ўсю ніжнюю частку газетнага ліста. || прым. сячым становішчы, падвешаны. 77. матор. 2.
Прыладжаны для перамяшчэння па падвешапрымусіць упасці, вывесці са строю. 77. танк. падвалыш, -ая, -ае.
ПАДВАЛІЦЬ, -алю, -аліш, -аліць; -алены; наму канату, рэйцы. Падвесная дарога.
77. зайца. 4. што. Ударам пашкодзіць, параніць. П. вока. 0 Падбіць вышк (баланс) зак. 1. што i чаго. Падсыпаць вялікую кольПАДВЁСЦІ» -вяду, -вядзеш, -вядзе; -вя(разм.^ — падвесці вынікі (баланс). J незак. касць чаго-н. 77. воз пяску пад прызбу. 2. без- дзём, -ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла, -ло;
падбіваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. падшўші, -і, ас, каго-чаго. Прыбавіцца яшчэ, у дадатак да -вядз'і; -ведзены; зак. 1. каго-што. Ведучы (гл.
ДМ -ўцы, ж. (да 1 знач.) / падбойкя, -і, ДМ таго, што ёсць (разм.). Народу падваліла. За весці ў 1 i 3 знач.), наблізіць, даставіць. 77.
-йцы, ж. (да 1 знач.)- || прым. падбойны, -ая, ноч падваліла снегу. || незак. падвальваць, -аю, таварыша да знаёмых. 77. войскі да пераправы.
77. дарогу да новабудоўлі. 2. што пад што. Па-ае (да 1 знач.; спец.) / падбоечны, -ая, -ае (да -аеш, -ае.
ПАДВАРОТНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. класці, уладкаваць пад што-н. 77. хату пад
1 знач.; спец.).
2
кроквы (давесці будаўніцтва да крокваў). 77.
ПАДБІЦЬ , -даб'ю, -даб'еш, -даб'е; -да- Toe, што i падваротня (у 2 знач.).
ПАДВАРОТНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. Шы- фундамент. 3. перан., што пад што. Знайсці
б'ём, -даб'яце, -даб'юць; падоі; -іты; зак.,
каго (што) на што i з інф. (разм.). Падбухто- рокая шчыліна паміж варотамі i зямлёй. 2. патрэбныя доказы для абгрунтавання чаго-н.
рыць да чаго-н., угаварыць зрабіць што-н. Дошка, якая закрывае гэту шчыліну. 3. (кніжн.)- 77. тэарэтычную базу пад свае выХто яго на гэта падбіў? || незак. падбіваць, Праём у сцяне дома для для праезду, праходу. казванні. 4. што пад што. Падагнаць пад
што-н., падпарадкаваць чаму-н. 17. злачынЗабегчы ў падваротню.
-аю, -аеш, -ае.
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(што). Перавесці на больш высокую пасаду.
ПАДГАЛОСАК, -ска, мн. -скі, -скаў, м. 1.
77. у званні. 3. што. Павялічыць (цэны, нор- Голас, які суправаджае асноўны голас у спемы i пад.). 77. норму выпрацоўкі. || незак. пад- вах (спец.). 2. перан. Той, хто ўгодліва паўтавышаць» -аю, -аеш, -ае. || наз. падшшэнне, -я, рае чые-н. словы, думкі (пагард.). Ажылі паклёпнікі i ix падгалоскі. || прым. падгалосачны,
н.
ства nad артыкул крымінальнага кодэкса. 5.
-ая, -ае (да 1 знач.; спец.). Падгалосачнае спяПАДВЯДЗЁННЕ гл. падвесці.
што. Зрабіць агульны вывад з чаго-н. П. выванне.
t ПАДВЯЗАЦЬ, -яжу, -яжаш, -яжа; -яжы;
нікі. 77. баланс. 6. каго (што) пад што. Зрабіць -язаны;
ПАДГАЛОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Прыстазак., што. Прывязадь, абвязаць знізу
сваімі дзеяннямі непрыемнасць каму-н. ці прывязаць, каб не апускалася. П. мазніцу саванне, якое робіць вышэйшым узгалоўе ў
(разм.). П. суседа пад штраф. 7. перан., каго пад калёсы. П. панчохі. П. памідоры. j | незак. ложку, на крэслах у цырульнях, зубаўрачэ(што). He апраўдаць чыіх-н. надзей, спадзя- падвязваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. падвазвашіе, бных кабінетах. Падняць п.
ванняў, паставіць у няёмкае становішча -я, н.
ПАДГАНЙЦЬ гл. падагнаць.
(разм.)- 77. знаёмага. 8. што. Падмаляваць
ПАДГАРНЎЦЬ, -гарну, -горнеш, -горне;
ПАДВЙЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж.
пры дапамозе касметычных сродкаў. 17.
-гарн'і; -горнуты; зак., што. 1. Загнуць, падабровы. || незак. падводзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. Тасьма, рызінка для падвязвання панчох. || гнуць знізу ці пад ніз. П. посцілку пад сяннік.
|| наз. падвядзенне, -я, н. (да 1, 2, 3, 4, 5 i 8 прым. падвязячны, -ая, -ае.
ПАДВЙЛЫ, -ая, -ае. Які падвяў. Падвялая 2. Грабучы, сабраць у адным месцы або
знач.) / пядводкя, -і, ДМ -дцы, ж. (да 2
наблізіць да чаго-н. 77. сена. || незак. падзнач.). || прым. падвадны, -ая, -ое (да 1 i 2 трава.
ПАДВЯНЁЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для гортваць, -аю, -аеш, -ае.
знач.; спец.). Падвадныя трубы.
ПАДГАРОДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
ПАДВЁТРАНЫ, -ая, -ае. Процілеглы таму, вянчання, які надзяваецца ў час вянчання. 77. каля самага горада. Падгародныя калгасы.
куды дзьме вецер, закрыты ад ветру. 77. борт ўбор.
ПАДГАРЗЛЫ, -ая, -ае. Які падгарэў, абгаПАДВЯРГАЦЦА, -Ш> гл. падвергнуцца,
судна.
рэў знізу пры пячэнні, смажанні. Падгарэлая
ПАДВІД, -у, мн. -ы, -аў, м. У сістэматыза- -ць.
бульба.
цыі: падраздзяленне ўнутры аднаго віду. ПадПАДВЯРНЎЦЦА, -вярнуся, -вернешся,
ПАДГАРЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць;
віды жывёл, раслін.
-вернецца; -вярніся; зак. 1. (7 i 2 ас. не зак. Абгарэць, занадта падпячыся знізу. Пірог
ПАЦВІЦЬ, t -даўю, -даўеш, -даўе; t -даўём, ўжыв.). Вывіхнуцца, аказацца пашкоджаным падгарэў. || незак. падгарваць, -ае.
-даўяце, -даўюць; падв'іў, -віла, -ло; -в'і; -віты; (пра ногі, рукі). Нага падвярнулася. 2. перан.
ПАДГАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -тус; -туй;
зак., што. Злёгку завіць. П. валасы. J незак. Выпадкова сустрэцца, аказацца побач або выпадммць, -аю, -аеш% -ае. || наз. падвіўка, -і, пасці, прыйсціся на чьпо-н. долю (разм.). -таваны; зак. 1. што. Прыгатаваць загадзя. 77.
Падвярнуўся знаёмы. Падвярнуўся зручны мо- стол для вячэры. П. месца для будаўніцтва. 2.
ДМ -ўцы, ж. i падвіванне, -я, н.
Згатаваць у дадатак да наваранага раней.
ПАДВОБЛАЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца мант. || незак. падварочвацца, -аецца (да 1 чаго.
77. кацялок клёцак.
вельмі высока, пад воблакамі. Падвоблачная знач.).
ПАДПБАЦЦА, -ць, ПАДПНАЦЦА, -ЦЬ
вышыня.
ПАЦВЯРНЎЦЬ, -вярну, -вернеш, -верне;
ПАДВОДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -вод, ж. -вярні; -вернены; зак., што. 1. Вернучы, пад- гл. падагнуцца, -ць.
ПАДГЛЁБА, -ы, ж. Слой ірунту пад
Запрэжаны воз, калёсы. Прыехаць на падво- лажыць пад каго-, што-н., падгарнуць. Я. ямдзе. || прым. падводны, -ая, -ае.
чэй падушку пад галаву. 1. Няёмка падагнуў- верхнімі слаямі глебы. || прым. падглебавы,
-ая, -ае.
ПАДВОДШК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Марак, шы, пашкодзіць, вывіхнуць. П. нагу. 3. ПадПАДГЛЁДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаякі служыць у падводным флоце. 2. Спецы- варушыць, крыху павярнуць. П. сена. 4. ( 7 / 2
яліст па падводных, вадалазных работах.
ас. не ўжыв.). Аб раптоўным адчуванні мло- ны; зак. 1. гл. падглядаць. 2. што. Употай
ПАДВОДНЫ1, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца, снасці, болю. Падвярнула пад грудзі (безас). || разглядаючы, убачыць. П. у дзірачку што~н. \
незак. падглядаць, -аю, -аеш, -ае / падажыццяўляецца пад паверхняй вады. Падвод- незак. падварочваць, -аю, -аеш, -ае.
глядваць, -аю, -аеш, -ае; наз. падглядішне, -я,
ная частка карабля. Падводнае плаванне. 2.
ПАДВЯСЛОЎВАЦЬ гл. падвеславаць.
Пра судны, флот: здольны плаваць пад вадой.
ПАДВЯЧОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. н. i падглядваяяе, -я, н.
ПАДГЛЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
Падводная лодка (баявы карабель). Падводныя (разм.). 1. Яда паміж абедам i вячэрай; полусілы флоту (усе падводныя лодкі ВМФ дзяр- дзень. Пайсці на п. 2. Ежа для спажывання ў падгледзець (у 2 знач.)- 2. каго. Выбіраць мёд
жавы або аднаго з яе флотаў).
гзты час. З'есці п. || прым. падвячоркжвы, -ая, у пчол. П. пчол. || наз. падгляд, -у, М -дзе, м.
ПАДГНІЛЫ, -ая, -ае. Які падгніў.
ПАДВОДНЫ2 гл. падвода.
-ае.
Падгнілае бервяно.
ПАДВОЗ, ПАДВОЗІЦЬ, ПАДВОЗКА гл.
ПАДВЯЧОРКАВАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
неПАДГНІСЦІ / ПАДГНІЦЬ, 1 i 2 ас. не
падвезці1.
зак. (разм.)- Лёгка перак^сваць паміж абедам
ПАДВОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены; зак., i вячэрай. || зак. пайадвячорківаць, -аю, -аеш, ўжыв., -іе; -'іў, -іла, -ло; зак. Зрабіцца гнілым
знізу або крыху, злёгку згнісці. Дрэва падшто. 1. Павялічыць, узмацніць удвая. 77. вы- -ае.
гніло. Падлога падгніла. || незак. падгніваць,
творчасць мяса. 17. намаганні. 2. Зрабіць
ПАДГАВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыць; -ае.
што-н. двайным. П. дратву. \[ незак. падвой- -вораны; зак., каго (што). Падвучыць зрабіць
ПАДГОЙВАЦЬ гл. падгаіць.
ваць, -аю, -аеш, -ае; наз. падвойвалне, -я, н. || што-н., падбухторыць на што-н. Яго падгаваПАДГОЛЬВАЦЬ гл. падгаліць.
наз. падваенне, -я, н.
рылі на гэты ўчынак. J| незак. падпшорваць,
ПАДГОН, -КА гл. падагнаць.
ПАДВОЙНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з -аю, -аеш, -ае / падгаварвацк, -аю, -аеш, -ае.
ПАДГОРТВАЦЦА, -ЦЬ гл. падгарнуцца,
дзвюх аднародных частак, двайны. Падвойнае || наз. падгавор, -у, м., падгаворванне, -я, н. i
-ць.
дно. Падвойныя вокны.
падпшарвжіше,
-я,
н.
ПАДГРЎПА, -ы, мн. -ы, -руп, ж. ПадразПАДВОРЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. Невялікая
ПАДГАДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; дзяленне, частка ірупы. || прым. падгрушшы,
драпежная птушка сямейства ястрабіных, род
-даваны;
зак.,
каго-што.
Даць
падрасці
каму-,
-ая, -ос.
арла.
чаму-н. П. дзяцей. П. дрэвы ў садзе. \\ незак.
ПА^ГР^БЦІ; -рабу, -рабеш, -рабе; -рабём,
ПАДВОСТРЫВАЦЬ гл. падвастрыць.
падгадоўваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
-рабяце, -рабуць; -роб; -рэбла; -рай;
ПАДВЎСНІЮ, -аў. Валасы па вуглах губ,
ПАДГАДЗІЦЬ,
-джу,
-дзіш,
-дзіць;
зак.
-рэбены; зак., што. Грабучы, сабраць у кучу.
якія робяць вусы большымі i пышнымі.
ПАДВУЧЬІЦЦА, -учуся, -учышся, -учыц- (разм.)- Нарабіць чаго-н. кепскага, гадкага 77. сена. \\ незак. падграбаць, -аю, -аеш, -ае.
каму-н.,
нашкодзіць.
П.
суседу.
\\
незак.
падПАДГЎЗАК, -зка, мн. -зкі, -зкаў, м. Каваца; зак. (разм.). Павучыцца крыху, дадаткова.
лак тканіны, які падсцілаецца грудному
Табе трэба яшчэ п. || незак. падвучвацці, гаджмць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДГАІЦЦА,
1
i
2
ас.
не
ўжыв.,
-гоіцца;
дзіцяці пад ніжнюю частку цела.
-аюся, -аешся, -аецца.
ПАДГУЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. (разм.).
ПАДВУЧЬІЦЬ, -учу, -учыш, -учыць; -уча- зак. Крыху загаіцца. Рана падгаілася. || незак.
Ап'янець пры выпіўцы.
ны; зак. (разм.). 1. каго-што. Навучыць падгойвацца, -аецца.
ПАДГАІЦЬ, -гаю, -гоіш, -гоіць; -гоены;
ПАДДАНСГВА, -а, н. Прыналежнасць чакрыху чаму-н. ці вывучыць крыху лепш. 77.
слясарнай справе. П. урокі. 2. каго (што), з зак. Крыху загаіць. 77. раненую руку. || незак. лавека да якой-н. манархічнай дзяржавы.
Змяніць п.
інф. Падгаварыць зрабіць што-н. дрэннае, за- падгойваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДГАЛІСГЫ, -ая, -ае. 1. 3 доўгімі наПАДДАНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Асоба,
ганнае. П. залезці ў чужы сад. \\ незак. падгамі, цыбаты. 77. юнак. 2. Высокі, тонкі (пра якая знаходзіцца ў падданстве якой-н. ма•учваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДВЬІПЕЦЬ, -п'ю, -п'еш, -п'е; зак. дрэвы, расліны). Падгалістая хвоя. || наз. пад- нархічнай дзяржавы. || ж. падданая, -ай, мн.
-ыя, -ых.
(разм.). Выпіўшы крыху спіртнога, злёгку за- галістасць, -і, ж.
ПАДДАЎКІ: у паддаўжі (гуляць) — пра гуПАДГАЛІЦЬ, -галю, -гбліш, -голіць; -гохмялець.
ПАДВЬІСІЦЬ, -ышу, -ысіш, -ысіць; -ьіша- лены; зак., што. Пагаліць з бакоў, па краях, льню ў шашкі, у якой выйграе той, каму ўданы; зак. (разм.). 1. каго-што. Падняць вы- падбрыць. | незак. падгапьваць, -аю, -аеш, лося аддаць праціўніку ўсе свае шашкі. Гуляць
уп.
шэй, зрабіць вышэйшым. 77. плаціну. 2. каго -ае.
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ПАД'ЁМ, -у, м. 1. гл. падняцца, -ш>. 2.
ПАДДАЦЦА, -амся, -ас'іся, -асца; -адзімся,
-асцеся, -адуцца; -аўся, -алася, -алося; -айся; Учасгак дарогі, які ідзе ўверх. Круты п. 3.
зак. 1. Уступіць пад націскам, не стрымаць Выпуклая частка нагі ад пальцаў да шчыканапору. Дрэва паддалося вострай піле. П. на латкі, над ступнёй. Боты ціснуць у пад'ёме. 0
ўгаворы (перан.)- He п. на правакацыю (пе- Лёгкі (або цяжкі) ш пад'ём (разм.) — лёгка
ПАДЗЁНШЧЫНА, -ы, ж. (уст.). Падзёнран.). 2. Даць сябе злавіць, схапіць, не ака- (або з цяжкасцю) адважваецца ісці, ехаць, рузаўшы супраціўлення пры наладзе. He п. во- хацца, рабіць што-н. || прым. пад'ёмны, -ая, ная работа. Працаваць на падзёншчыне.
ПАДЗІВІЦЦА, -дзіўлюся, -дзівішся, -дз'ірагу. || незак. паддіміуц, -даюся, -даешся, -ае (да 2 знач.)ПАД'ЁМНК, -а, мн. -і, -аў, м. Устройства, віцца; зак. 1. гл. дзівіцца. 2. на каго-што, з
-даецца; -даёмся, -даядеся; -даюцца.
ПАДДАЦЬ, -ам, -асі, -асць; -адзш, -асце, механізм для пад'ёму цяжару i пасажыраў. дадан. сказам i без дап. Паглядзець са здзіўленнем, з цікавасцю. П. на незвычайны ўра-адуць; -аў, -ала, -ло, -лі; -ай; -аны; зак. 1. Канатны п.
што. Дапамагчы падняць што-н. (звычайна
ПАД'ЁМНЫ, -ая, -ае. 1. гл. падняцца, -ць джай.
ПАДЗППАХ, -а, мн. -і, -аў, м. Тьггул мана спіну, шіечы). П. мех на плечы. 2. што. / пад'ём. 2. Які прыэначаны для пад'ёму, пеПадкінуць уверх ударам. П. мяч. 3. што. У рамяшчэння ўверх. П. кран. 3. Такі, які мож- нарха ў некаторых краінах Блізкага i Сярэднекаторых гульнях: падставіць праціўніку на падняць. Пад'ёмная заслона. 4. Які выдаец- няга Усходу (напр. былых турэцкіх султанаў).
(разм.). П. шашку. 4. Многа выпіць спіртнога ца для расходаў пры пераездзе на новае месца || прым. падзішахсю, -ая, -ае.
(разм.). Учора так паддалі, што i сёння ўваччу работы. Пад'ёмныя грошы. Атрымаць пад'ём- ПАДЗОЛ, -у, м. Неурадлівая шаравата-белая глеба. || прым. падзолыіы, -ая, -ае.
цёмна. 5. чаго. Узмацніць, павялічыць (разм.). ныя.
ПАДЗОЛІСТЫ, -ая, -ае. 3 падзолам. ПадП. пары (у лазні). П. жару каму-н. (перан.: узПАДЖАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
будзіць у кім-н. энергію, прымусіць зак., з каго-чаго або над кім-чым (разм.). золістыя глебы. \\ наз. падзолістжсць, -і, ж.
ПАДЗОР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Брыжы, кадзейнічаць актыўна). б. каму^ Ударыць Зрабіць каго-, што-н. прадметам жартаў, зарункі, якімі абшываецца ніжні край чаго-н.
каго-н. (разм.). || незак. падддмць, -даю, бавы. П. з дзівака.
-даеш, -дае; -даём, -даяце, -даюць; -давай. ||
ПАДЖАРЫ, -ая, -ае. 1. Рыжа-буры ці Карункавы л. 2. У архітэктуры: карніз з разьназ. піддачя, -ы, ж. (да 1, 2, 3 i 5 знач.) / пад- бура-чорны (пра масць жывёл). 2. Сухарлявы, бой. Вокны з падзорам.
ПАДЗОРНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
діванне, -я, н. (да 1 знач.).
тонкі (разм.). П. лось.
ПАДДЗЁЦЬ1, -ену, -енеш, -ене; -еты; зак.,
ПАДЖЬІЛКІ, -лак (разм.). Каленнае су- назірання, разглядвання. Падзорная труба.
ІІАДЗЫВАЦЬ гл. падазваць.
што. Toe, што i пададзець. || незак. пжддзя- хажылле. П. трасуцца ў каго-н. (пра стан
ПАДЗЬМЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
віць, -аю, -аеш, -ас.
моцнага страху, спалоху; разм.)ПАДДЗЁЦЬ2, -ену, -енеш, -сне; -еты; зак.
ПАДЖЫЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыве; зак. Дзьмухаць некаторы час. Агшрыўшыся мала1. каго-што. Зачапіўшы, прыпадняць. П. ло- (разм.). Крыху зажьпхь, падгаіцца. Рана пад- ком, i на вадупадзьмухаеш (прыказка).
ПАДЗЬ\ГУЦЬ, -му, -меш, -ме; -мём, -мямам бервяно. 2. перан., каго (што). Задзець ка- жыла. || незак. паджышць, -ае.
-муць; -м'і; зак. 1. Пачаць дзьмуць. Ад ракі
лючай заўвагай, укалоць (разм.). Лоўка п.
ПАДЗАГАЛОВАК, -оўка, мн. -оўкі, -оўкаў, це,
каго-н. у спрэнцы. || незак. піддадмць, -аю, м. Другі, дадатковы загаловак. || прым. шдза- падзьмуў халодны вецер. 2. Дзьмуць некаторы
час. Вецерпадзьме i перастане.
-аеш, -ае.
галовачны, -ая, -ае.
-і, ДМ -дзяцы, мн. -і, -дзяк, ж.
ПАДДЗЁЎКА, -і, ДМ -дзёўцы, мн. -і, -дзёПАДЗАКУСШЬ, -ушу, -усіш, -усіць; зак. 1. ПАДЗЯКА,
Пачуццё ўдзячнасці за што-н. добрае. Вывак, ж. Мужчынскае верхняе адзенне са (разм.). Крыху паесці, перакусіць. Трэба п. з
казаць падзяку. Прыняць што-н. з падзякай. 2.
зборкамі на таліі. || прым. паддзёвачны, -ая, дарогі.
Афіцыйнае выказванне высокай ацэнкі
-ае.
ПАДЗАРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіць; чыёй-н. працы, дзеянняў. Аб'явіць падзяку ў
ПАДЦЗІМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. -роблены; зак., штпо, чаго i без дап. (разм.). загадзе. Атрымаць падзяку ад дырэкцыі.
Дзьмуць крыху знізу, збоку. 3-пад сцяны Крыху, дадаткова зарабіць. П. грошай. || незак.
ПАДЗЙКАВАЦЬ гл. дзякаваць.
паддзімае (безас).
падзарабляць, -яю, -яеш, -яе.
ПАДЗЯЛІЦЦА, -ЦЬ гл. дзяліцца, -ць.
ПЛДЗВІЖНІІц -а, мн. -і, -аў, м. (высок.).
ПАДДОБРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
ПАДЗЯМЁЛЛЕ, -я, н. Памяшканне, пязак., да каго. Падлашчыцца, заваяваць да Чалавек, які гераічна прыняў на сябе цяжкую чора пад паверхняй зямлі. Сырое п.
сябе прыхільнасць. Умее п. || незак. паддобры- працу або нягоды, пакуты дзеля дасягнення
ПАДЗЯЎБІД, -дзяўбу, -дзяўбеш, -дзяўбе;
высокай мэты. П. навукі. || прым. падзвіжніцкі, -дзяўбём, -дзеўбяце, -дзяўбуць; -дзёўб, -дзяўвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДЦОННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Падстаўка -ая, -ае. Падзвіжніцкая праца (самаадданая). бла, -ло; -дзяўбі; -аны; зак., што. 1. Здзяўбці
ПАДЗВІЖНІЦТВА, -а, н. (высок). Сама- ўсё. Галубы падзяўблі ўвесь корм. 2. Дзяўбці
або падсцілка пад што-н. Гліняны п. П. пад
адданая дзейнасць, уласцівая падзвіжніку. || некаторы час. Крыху падзяўблі i зніклі.
кветачны вазон.
ПАДДОПЫТНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца прым. шдзлЬшіцкі, -ая, -ае.
ПАДКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -куецца;
ПАДЗЁЖ, -дзяжу, м. Масавая гібель жывё- -куёмся, -куяцеся, -куюцца; -куйся; зак.
пад следствам. Прызнанне паддопытнага
лы ў час эпідэміі. || прым. падзежны, -ая, -ае. (разм.). Набыць запас ведаў у якой-н. галіне.
(наз.).
ПАДЗЁЙНПАЦЬ гл. дзейнічадь.
ПАДДОСЛЕДНЫ, -ая, -ае. Які служыць
|| незак. падкоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДЗЁЛЬНАСЦЬ, -і, ж. Toe, што i
аб'ектам навуковага доследу. Паддоследнае
ПАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куём,
дзялімасць.
поле.
-куяцс, -куюць; -куй; -каваны; зак. 1. гл. каПАДЗЁМНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца або ваць. 2. перан., каго (што) (звычайна ў форме
ПАДДУВАЛА, -а, мн. -ы, -вал, н. Адтуліна
ў печы пад топкай для ўзмацнення цягі. || выконваецца пад паверхняй зямлі. Падземныя дзеепрым.). Падрыхтаваць, даць каму-н. запас
воды. Падземныя работы.
прым. падцувалыш, -ая, -ае.
неабходных ведаў, звестак (разм.). Чапавек,
ПАДЗЁННЕ, -я, н. 1. гл. падаць / пасці. 2. добра падкаваны ў сваёй галіне.
ПАД'ЁЗД, -у i -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
-у, 2/і. пад'ехаць. 2. -а. Месца, па якім пад'яз- Маральнае разлажэнне, упадак, парушэнне
ПАДКАЗАЦЬ, -кажу, -кажаш, -кажа; -Ka
джаюць да чаго-н. П. да ракі. 3. -а. Уваход у ўсіх маральных асноў. Дайсці da поўнага па- ra; -казаны; зак., што каму i без дап. 1.
будынак. Парадны п. || прым. пяд'язны, -ая, дзення.
Шапнуць або паказаць незаўважна каму-н.
ПААЗЁЦЦА, -дзенуся, -дзенешся, -дзенец- тое, што той павінен адказаць. П. адказ. 2.
-ое (да 1 i 2 знач.) / пад'езііы, -ая, -ае (да 3
ца; -дзенься; зак. (разм.). Схавацца, знікнуць, перан. Навесці на думку, даламагчы прыйсці
знач.).
ПАД'ЁСЦІ» -ĆMj -ЯС'І, -есць; -ядзім, -ясце, праласці. Куды падзеліся дзеці? Куды п. ад со- да рашэння. Праверка падказала правільнае
рашэнне. Падкажыце, што нам mym рабіць
-ядуць; пад'еў, -ела; -еш; -едзены (да 2 раму? Нікуды не падзенешся.
ПАДЗЁЦЬ, -дзену, -дзенеш, -дзене; (парайце; разм.). || незак. падказваць, -аю,
знач.); зак. (разм.). 1. Наесціся, пассці. He
далі спакойна п. 2, што. З'есці знізу, ніжнюю -дзень; зак., каго-што (разм.). Схаваць, -аеш, -ае. \\наз. падказвашіе, -я, н., падказ,
-у, м. i падказкя, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж.
частку чаго-н, Бабры пад'елі дрэвы. || незак. змясціць, патрапіць. Дзе ты падзеў запалкі?
ПАДЗЁЯ, -і, мн. -і, падзей, ж. Toe, што
під'яджць* -аю, -аеш, -ае.
ПАДКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -а^, м. Той, хто
ПАД'ЁХАЦЬ, -ед^, -едзеш, -едзе; -едзем, адбылося, тая ці іншая значная з'ява, факт падказвае (у 1 знач.). || ж. падказчыцж, -ы, мн.
-едзеце, -едуць; пад'едзь; зак. 1. да каго-чаго. грамадскага, асабістага жыцця. Пстарычная п. -ы, -чыц.
Сямейная п. Міжнародныя падзеі. || прым. па- ПАДКАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лбціш, -лоцііхь;
Едучы, наблізіцца да каго-, чаго-н. П. да гаража. 2. пад што. Едучы на чым-н., траліць дзейны, -ая, -ае.
-лочаны; зак., што чым. Дададь у ежу прыПАДЗЁННЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да праву. Л. мукой шчаўе. || незак. падкілочваць,
куды-н., пад што-н. П. пад мост. 3. Прыехаць (звычайна па сгтраве, ненадоўга; разм.). падліку або разліку па днях. Падзённая плата. -аю, -аеш, -ае.
Вы едзьце цяпер, a я пад'еду пазней. 4. перан., П. заробак. Працаваць падзённа (прысл.).
ПАДКАЛОДНЫ, -ая, -ае: змяя падда каго. Падлізацца, дабііша чаго-н. хітрасцю,
ПАДЗЁНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). кілодная (разм.) — пра злога, каварнага чаліслівасцю (разм.). П. да начальства. |[ незак. Рабочы з падзённай аплатай. || ж. шдзёшп- лавека.
під*язджішь, -аю, -аеш, -ае. || наз. пад'езд, -у, чыцд, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. падіёшпчыцц,
ПАДКАЛОЦЬ1, -калю, -колеш, -коле; -каМ -дзс, м. (да 1 i 2 знач.).
л'і; -колаты; зак. 1. што. Закалоўшы ці пры-ая, -ае.
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ПАДКАЦІЦЬ, -качу, -коціш, -коціць; -кб- ДМ -ўцы, мн. -і, -ковак, ж. \\ прым. падкоўны,
чаны; зак. 1. каго-што. Коцячы, наблізіць -ая, -ае. Падкоўнае жалеза.
або даставіць, змясціць пад што-н. П. бочку
ПАДКОЛВАННЕ, ПАДКОЛВАЦЬ, ПАДда склепа. П. камень пад сцяну. 2. Хутка пад'- КОЛКА гл. падкалоць1.
ехаць куды-н. (разм.). Брычка падкаціла да
ПАДКОП, -у, м. 1. гл. падкалацца, -ць. 2.
калоўшы, прымацаваць. П. дакументы. 2. пе- самага ганка. 3. (/ / 2 ас. не ўжыв.). Аб ра- мн. -ы, -аў. Падземны ход. Пад падлогай быу
ран., каго (што). Сказаць што-н. з'едлівае, птоўным адчуванні болю, жаласлівасці i пад. п. 3. мн. -ы, -аў, перан. Інтрыгі з мэтай нанепрыемнае (разм.). П. суседа. \\ незак. пад- Да сэрца падкаціла трывога. || незак. підколваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. падколка, -і, кочваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. падкатка, -і, шкодзіць каму-н. (разм.). Рабіць n. пад каго-н.
|| прым. падкопны, -ая, -ае.
ДМ -лцы, ж. i падколводне, -я, н.
ДМ -тцы, ж. (да 1 знач.) / пядкочваные, -я, н.
ПАДКОПВАННЕ, ПАДКОПВАЦЦА, -ЦЬ
ПАДКАЛОЦЬ2, -калю, -колеш, -коле; -ка- (да 1 знач.).
гл. падкапацца, -ць.
л'і; -колаты; зак., чаго. Накалоць дадаткова.
ПАДКАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. чаго.
ПАДКОПКА гл. падкапаць.
П. дроў.
Качаючы, дабавіць. П. вады. 2. Падвесці, не
ПАДКОРМ, ПАДКОРМАЧНЫ, ПАДПАДКАЛОЧВАЦЬ гл. падкалацііхь.
выканаць ці дрэнна выканаць што-н. (разм.).
ПАДКАЛУГЙЦЬ, -луплю, -лупіш, -лупіць; П. у выкананні даручанай работы. Нашы хло- KÓPMKA, ПАДКОРМЛІВАННЕ, -ВАЦЦА,
-ВАЦЬ гл. падкарміць.
-луплены; зак. (разм.). 1. што. Toe, што i пцы не падкачаюць.
ПАДКОЎВАЦЦА гл. падкавацца.
падкалупнуць (у 1 знач.). 2. перан., каго
ПАДКІДАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
-аны;
зак.,
1
ПАДКОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
(што). Toe, што i падкалоць (у 2 знач.).
што. 1. Кідаючы, наблізіць да каго-, чаго-н. каго-што. Toe, што i каваць (у 3 знач.).
ПАДКАЛУПНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, П. бліжэй дровы. 2. Падшыць, падфастрыгаПАДКОЎДРАНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
-няце, -нуць; -ні; -нуты; зак. (разм.). 1. што. ваць. П. падол сукенкі. \\ незак. падкідяць, -аю,
Калупнуўшы, падчапіць, прыпадняць спад-аеш, -ае (да 1 знач.) / падкідваць, -аю, -аеш, Спецыяльны чахол на коўдру. || прым. паднізу. П. сухі пянёк. 2. каго (што). Toe, што i -ае. || наз. падпдка, -і, ДМ -дцы, ж. (да 1 коўдржнічны, -ая, -ае / падкоўдрашкавы, -ая,
падкалоць1 (у 2 знач.). П. з 'едлівай заўвагай. знач.), падкідінне, -я, н. (да 1 знач.) / -ае.
ПАДКАНТРОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які зна- падкідмнне, -я, н. (да 1 знач).
ПАДКОЎКА, ПАДКОЎНЫ гл. падкова
ходзіцца пад чыім-н. кантролем. ПадканПАДКОЧВАННЕ гл. падкаціць.
ПАДЮДАЦЬ,
ПАДЙДВАЦЬ
гл.
падкітрольная ўстанова. || наз. падкаятрольнасць,
ПАДКОЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. падкаціцца, -ць.
нуць,
падкідаць.
-і, ж.
ПАДКОШВАЦЦА, -ЦЬ гл. падкасіцца, -ць.
ПАДЮДНЬІ, -ая, -ое: падкідны дуржнь —
ПАДКАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ПАДКРАСЦІСЯ, -радуся, -радзешся, -разак. 1. пад што. Раскапаўшы знізу, пра- картачная гульня, у якой партнёры, паводле дзецца; -радземся, -радзецеся, -радуцца;
нікнуць пад што-н. П. пад сцяну. 2. перан., ўмовы гульні, па чарзе падкідаюць аднаму з -раўся, -ралася; зак. Падысці крадком,
пад каго (што). Інтрыгамі дабіцца магчымасці гульцоў пэўныя карты, з тым, каб той адбіў непрыметна. Kom падкраўся да вераб'я.
нашкодзіць каму-н. (разм.)- Пад добрасумлен- ix.
Непрыметна падкралася восень (перан.)- || ненага чалавека цяжка п. || незак. падкопвацца,
ПАДКІДЫШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Дзіця, зак. падкрадацца, -аюся, -аешся, -аешда /
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. паджоп, -у, м. i падкінутае чужым людзям.
падкрадвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
пядкопвалне, -я, н.
ПАДКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -кінь; -нуты;
ПАДКР^СЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
ПАДКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., зак. 1. каго-што. Кінуць (уверх ці пад зак., што. 1. Правесці рыску пад чым-н. П.
што i чаго. Раскапаць зямлю знізу пад чым-н. што-н.). Я. сякеру nad лаўку. 2. што i чаго. галосныя ў словах. 2. перан. Асабліва выП. слуп. П. бульбы на вячэру. \\ незак. пад- Кінуўшы, дадаць. П. вугалю ў топку. 3. каго- дзеліць, звяртаючы ўвагу на што-н. П. сваю
копваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. падкоп, -у, м., што i чаго. Дадь, паслаць дадаткова (разм.)- думку. П. адмоўныя рысы героя. || незак. падпадкопванне, -я, н. i падкопка, -і, ДМ -пцы, П. рэзервы на фронт. П. машыну дроў. 4. каго- крэсліваць, -аю, -аеш, -ае; наз. падкрэслівалж.
што. Употай пакласці каля каго-, чаго-н., не, -я, н.
ПАДКАРМІЦЬ, -кармлю, -корміш, -кор- падлажыць. П. лістоўку. 5. каго-што. ПадПАДКУЗЬМІЦЬ, -млю, -м'іш, -м'іць; -м'ім,
міць; -кормлены; зак. 1. каго (што). Па- везці, давезці (разм.). П. на машыне ў горад. ||
-мше, -мяць; зак., каго (што) (разм.). Пастакарміць дадаткова, узмацніць харчаванне незак. падкідлць, -аю, -аеш, -ае / падкідмдь, віць
у няёмкае, цяжкае становішча, падвесці.
(разм.). П. хворае дзіця. П. птушак зімой. 2. -аю, -аеш, -ае.
Яго падкузьміла нявопытнасць.
што. Унесці (дадатковае ўгнаенне) у глебу
ПАДКЛАДАЦЬ, ПАДКЛАДВАЦЬ гл. падПАДКУПІЦЬ, -куплю, -купіш, -купіць;
(спец.). П. кукурузу. || незак. падкормліваць, класці i падлажыць.
-куплены; зак. 1. каго (што). Схіліць на свой
-аю; -аеш% -ае. || звар. падкаржцца, -карПАДКЛАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. бок ірашамі, падарункамі. П. сведак. 2. пемлюся, -кормішся; -кормшца (да 1 знач.; Матэрыял, прышьггы да ўнутранага боку
разм.); незак. падкормлівшдаГ -аюся, -аешся, адзення ці якога-н. вырабу. Футравая п. П. ран., каго (што). Выклікаць чым-н. сімпатыю
да сябе. П. усіх сваёй шчырасцю. 3. што i чаго.
-аецца. || наз. падкормлівшше, -я, //., пад- пінжака. || прым. падкладачны, -ая, -ае.
Купіць дадаткова ў невялікай колькасці. П.
кормкя, -і, ДМ -мцы, ж. i падкорм, -у, м. \\
ПАДКЛАСЦІ, -ладу, -ладзеш, -ладзе; -ла- прыпраў для кансервавання. | незак. падкупрым. падкормачны, -ая, -ае (спец.).
ПАДКАСАІІЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., дзём, -ладзяце, -ладуць; -лаў, -лала; пад- пляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. подкуп, -у, м. (да
1 знач.).
што. Закасаць, падвярнуць што-н. П. штаны. кладз'і; -ладзены; зак. 1. што. Палажыць пад
ПАДКЎРЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыш»; -чаны;
|| незак. падкясваць, -аю, -аеш; -ае. || звар. што-н. П. падушку пад галаву. 2. што i чаго.
Кладучы,
дадаць.
П.
кашы
на
талерку.
3.
зак., што. Сагнуўшы, падабраць пад сябе. П.
падкагапііа, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
што.
Палажыць
тайком,
з
якім-н.
намерам.
ногі. || незак. падкурчваць, -аю, -аеш, -ае. |
падкасвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
П. ананімнае пісьмо. \\ мезак. падкладаць, -аю,звар. падк^рчыцца, -чуся, -чышся, -чыцца;
ПАДКАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ко-аеш, -ае / падкладмць, -аю, -аеш, -ае.
незак. падкурчвадца, -аюся, -аешся, -аецца.
сіцца; зак:. ногі падкасіліся — падагнуліся,
ПАДКЛЁІЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -еены; зак.,
ПАДЛА, -ы, ж. 1. Труп жывёліны. 2. Пра
аслабелі ад стомленасці, ад моцнага хваляваншто. Наклеіць пад чым-н., дадаць, пры- каго-, што-н. вельмі дрэннае, a таксама як
ня, узрушэння. || незак. падкошвацці, -аецца.
ПАДКАСІЦЬ, -кашу, -косіш, -косіць; -ко- клеіўшы. П. назву пад малюнкам. П. геа- лаянка, грубы зварот (разм. зневаж.). Перашаны; зак. 1. што. Падрэзаць касой. П. графічную карту. || незак. падклейваць, -аю, браў п. меру, a цяпер дрыхне.
ПАДЛАБЎНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
траву. 2. перан., каго (што). Зваліць з ног. -аеш, -ае. || наз. шдклейійі, -і, ДМ -ейцы, ж.
зак., да каго (разм.). Падлашчыцца, падлізацШалёная куля падкасіла партызана. 3. (1 i 2 i падклейванне, -я, н.
ПАДКЛЮЧЬІЦЬ, -ючу, -ючыш, -ючыць; ца. Ён умее п. да каго хочаш. || незак. падас. не ўжыв.), перан., каго (што). Адняць
сілы, бадзёрасць. Хвароба падкасіла старога. || -ючаны; зак. 1. што. Далучыць да сістэмы за- лабуньвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
беспячэння электрычнасцю, газам i пад. П.
ПАДЛАВІЦЬ, -лаўлю, -ловіш, -ловіць;
незак. падкошваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДКАЎНЁРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Вузкая батарэі. 2. каго-што. Прыцягнуць для суме- -лоўлены; зак. 1. каго-што. Падпільнаваўшы,
палоска белай матэрыі, якая падшываецца сных дзеянняў, работы. П. da работы свежыя злавіць або знянацку застаць. П. спадарожную
пад стаячы каўнерык форменнага адзення. || сілы. || незак. падключаць, -аю, -аеш, -ае. || машыну. П. каго-н. на месцы злачынства. 2.
звар. падключыцца, -ючуся, -ючышся, перан., каго (што) на чым. Раптоўна спыніць
прым. падкаЎйерыкявы, -ая, -ае.
-ючыцца; незак. падключадца, -аюся, -аешся, увагу на чым-н. (сказаным, зробленым). П.
ПАДКАЦІЦЦА^ -качуся, -коцішся, -кокаго-н. на слове. || незак. падлоўліваць, -аю,
ціцца; зак. 1. Коцячыся, наблізіцца ці за- -аецца.
-аеш, -ае.
каціцца пад што-н. Шарык падкаціўся nad Ka ПАДКОВА, -ы, мн. -ы, -коў, ж. 1. Жалезnony. 2. Toe, што i падкаціць (у 3 знач.)- ная тоўстая дугападобная пласціна, якая
ПАДЛАДЗІЦЦА, -ладжуся, -ладзішся, -лаСлёзы падкаціліся пад горла. 3. перан., да каго. прыбіваецца да конскага капыта для засця- дзіцца; зак., пад каго-што, да каго-чаго. 1.
Лісліва звярнуцца да каго-н., дамагаючыся рогі ад пашкоджання i слізгацення. 2. НаоПрызвычаіцца, прыстасавацца. П. пад чые-н.
чаго-н. (разм.). || незак. падкочвацца, -аюся, гул — усякі прадмет або размяшчэнне крокі. П. да працы напарніка. 2. перан. Прыначаго-н. у такой форме. || памянш. падкоўка, -і, раўліваючыся да чыіх-н. звычак, густаў,
-аешся, -аецца.
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выклікаць сімпатыю да сябе. П. да начальніка.
|| незак. падладжвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДЛАДЗШЬ, -ладжу, -ладзіш, -ладзіць;
-ладжаны; зак., што. 1. Падагнаць адно да
другога. П. вось да калёс. 2. Падрамантаваць.
П. боты. 3. Настроіць музычны інструмент на
пэўны лад. П. балалайку. || незак. падладжваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДЛАЖЬІЦЬ, -лажу, -ложыш, -ложыць;
-ложаны; зак. 1. што. Палажыць пад што-н.
П. камень пад кола. 2. што. Залажыўшы, падшыць. П. ніз спадніцы. 3. чаго. Кладучы, дабавіць. П. дроў у печ. 4. што. Палажыць скрытна, з якой-н. мэтай. f У стол падлажылі
запіску. || незак. падкладжць, -аю, -аеш, -ае /
падкладваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДЛАЗІЦЬ гл. падлезці.
ПАДЛАКОТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ручка
крэсла, на якую абапіраюцца локцем.
ПАДЛАМАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ломіцца; зак. Зламацца ад якога-н. цяжару. Сук
падламіўся. \\ незак. шдломлівацці, -аецца.
ПАДЛАМАЦЬ, -ламлю, -ломіш, -ломіць;
-лам'і; -ламаны; зак. 1. што. Надламаць знізу.
П. сук. 2. (/ i 2 ас. не ўжыв.), перан., кагошто. Пазбавшь сілы, волі. Яе моцна падламіла
хвароба. || незак. пядломліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДЛАСЫ, -ая, -ае. 3 бслай поўсцю на
жываце (звычайна пра масць каровы). Пагнала падласую (наз.) у поле.
ПАДЛАіПЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; зак., да каго. Ліслівасцю дабіцца прыхільнасці, ласкі, падлабуніцца. 77. да бацькі. ||
незак. падлашчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДЛЁЗЦІ» -зу, -зеш, -зе; -лез, -зла;
-лезь; зак. Залезці пад што-н. П. пад стол. \\
незак. падлазіць, -лажу, -лазіш, -лазіць.
ПАДЛЁСАК, -ску, мн. -скі, -скаў, м. Кусты
i маладыя дрэвы ў лесе, якія не дасягнулі вышыні асноўнага ляснога масіву. || прым. падлесачны, -ая, -ае.
ПАДЛЁТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. Хлопчык або дзяўчынка ў пераходным ад
дзяцінства да юнацтва ўзросце (пераважна ад
12 да 16 гадоў). || прым. падлеткавы, -ая, -ае.
П. ўзрост.
ПАДЛЁЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. падлячыцца,
-ць.
ПАДЛЁШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Невялікая рыба, падобная на ляшча.
ПАДЛЁДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца або
робіцца пад лёдам. Падлёдная вада. Падлёдная
лоўля рыбы.
ПАДЛІЗА, - ы , ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е, Т
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -ліз (разм. пагард.).
Той, хто падлізваецца да каго-н.
ПАДЛІЗВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак., da каго (разм.). Дагаджаннем, ліслівасцю дамагацца чыёй-н. прыхільнасці. П. da
начальства. || зак. падлізацца, -іжуся, -'іжашся, -'іжацца; -іжыся.
ПАДЛІК, -у, м. 1. гл. падлічыць. 2. мн. -і,
-аў. Вынік, падрахунак чаго-н. Праверыць
падлікі.
ПАДЛІКОВЫ, -ая, -ае. Які служыць, прызначаны для падліку. Падліковая камісія.
Падліковыя машыны.
ПАДЛІЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. Прыправа,
якой паліваюць страву. Рыба з падліўкай.
ПАДЛІЦЬ, -далью, -дальеш? -далм; дальём, -дальяце, -дальюць / -лію^ -ліеш, -ліе;
-ліём, -ліяце, -ліюць; -ліў, -ліла, -ло; падлі;
-л'іты; зак., чаго. Наліваючы, дадаць. П. кавы
ў кубак. || незак. падлімць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДЛІЧЬІЦЬ, -ічу, -'ічыш, -'ічыць; -ічаны;
зак., што. Злічыўшы, падвесці вынік. П. выдаткі. || незак. падлічваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. падлічвашіе, -я, н. i падлік, -у, м.

ПАДЛОГ, -у, мн. -і, -аў, м. Падробка,
складанне фальшывых дакументаў. Абвінавачванне ў растраце i падлогах.
ПАДЛОГА, -і, ДМ -лозе, мн. -і, -лог, ж.
Насціл у памяшканні, па якім ходзяць. Паркетная п. Земляная п. (утрамбаваная зямля Увесці ў зман каго-нм наўмысна сказаўшы
няпраўду. Ці ты падмануў, ці на самай справе
без насцілу). || прым. падлогавы, -ая, -ае.
ПАДЛОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. халадна на дварэ? 2. He выканаць абяцання,
ашукаць. He падманулі — прыслалі машыны ў
Скарачэнне: падводная лодка.
ПАДЛОЖНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца тэрмін. || незак. падмянваць, -аю, -аеш, -ае. ||
падлогам, фальшывы. П. дакумент. \\ наз. пад- наз. падман, -у, м.
ПАДМАНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
ложнасць, -і, ж.
ПАДЛОМЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. падламацца, хто падманвае, падмануў каго-н. | ж. падмшшчыца* -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. пад-ць.
маншчыцкі, -ая, -ае.
ПАДЛОЎЛІВАЦЬ гл. падлавіць.
ІЬ^МАРГНУІЦ», -ну, -неш, -не; -нём,
ПАДЛОЎЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. (уст.). -няце, -нуць; -ш; зак., каму. Маргнуць, да1. Старшы аб'ездчык, ляснічы. 2. Старшы ючы знак. Шматзначна п. сябру. \\ незак. падегер.
моргваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДЛЮСТ&РНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
ПАДМАРОЗІЦЬ, -озіць; безас; зак. Пра
Столік пад насценным або стаячым люстрам.
наступленне холаду, марозу (пасля адлігі ці
ПАДЛЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., чаму пасля асенняга дажджлівага надвор'я). К ве(афіц.). Падвяргацца чаму-н. (аб распаўсючару падмарозіла. || незак. падмжрожваць, -ае.
джанні на каго-, што-н. чаго-н. абавязковага,
ПАДМАСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
прымусовага). П. няўхільнаму выкананню. He зак. 1. што. Крыху, злёгку змазаць маслам;
падлягае апавяшчэнню. 0 He падлягае сумнен- падбавіць масла ў што-н. П. скавараду. П.
ню што (кніжн.) — не прыходзіцца сумня- кашу. 2. перан., каго (што). Задобрыць, падвацца ў верагоднасці чаго-н.
мазаць (у 2 знач.; разм.). || незак. падПАДЛЯЦЁЦЬ, -ячу, -яіцш, -яціць; -яшм, мжсліваць, -аю,-аеш, -ае.
-леціце, -яцяць; -яш; зак. 1. Заляцець пад
ПАДМАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
што-н. Верабей падляцеў пад страху. 2. -няцс, -нуць; -ні; -нуты; зак., што (разм.).
Наблізіцца, летучы. Самалёты падляцелі да Падпісаць, паставіць свой подпіс пад чым-н.
горада. 3. перан. Хутка падысці, падбегчы да спехам ці не чытаючы таго, што падпісваеш.
каго-, чаго-н. (разм.). Дзяўчынка падляцела да П. загад. || незак. падмахваць, -аю, -аеш, -ае.
маці. || незак. падлятаць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДМАЦАВАННЕ, -я, н. 1. гл. падмадаПАДЛЯЧЬІЦЦА, -лячуся, -лечышся, -ле- ваць. 2. мн. -і, -яў. Тос, што падмацоўвае,
чыцца; зак. (разм). Палячыцца крыху, не да- служыць дапамогай, падтрымкай (пераважна
вёўшы лячэння да канца. Вам трэба n. i адпа- пра дадатковыя людскія рэзервы). Прыбылі
чыць. || незак. ійдлечвацші» -аюся, -аешся, свежыя падмацаванні.
-аецца.
ПАДМАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
ПАДЛЯЧЬІЦЬ, -лячу, -лсчыш, -лечыць; -цаваны; зак. 1. што. Умадаваць дадаткова.
-лечаны; зак., каго-што (разм.). Палячыць П. плот падпоркамі. П. думку фактамі (пекрыху, не вылечваючы да канца. П. хворыя ран.). 2. каго (што). Накарміць для надання
ногі. || незак. падлечваць, -аю, -аеш, -ае.
сілы. П. дойных кароў буракамі. \\ незак. падПАДМАЗАЦЦА, -мажуся, -мажашся, -ма- мацоўваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. падмацжжацца; -мажся; зак. (разм.). 1. Падфарбаваць вшша, -цуюся, -цуешся, -цуецца; -цуйся (да 2
сабе губы, твар. 2. да каго. Ліслівасцю, пад- знач.); незак. шдмацоўвжцці, -аюся, -аешся,
халімствам увайсці ў ласку да каго-н. || незак. -аецца. || наз. тадмжціванне, -я, н. i падмападмазвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
цоўшшне, -я, н.
ПАДМАЗАЦЬ, -мажу, -мажаш, -мажа;
ПАДМАЧЬІЦЬ, -мачу, -мочыш, -мочыць;
-маж; -мазаны; зак. 1. што. Памазадь знізу -мочаны; зак., каго-што. Даць падмокнуць.
або злёгку. П. падшыпнікі. П. скавараду. 2. пе- П. паперу. 0 Падмачыць рэпутацыю — знізіць
ран., каго (што). Даць каму-н. хабар (разм.). чый-н. аўтарытэт, выставіць з нядобрага
He падмажаш — не паедзеш (прыказка). || не- боку. || незак. падмочваць, -аю, -аеш, -ае.
зак. шдмазваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. падПАДМЁН, ПАДМЁНА, ПАДМЁННЫ,
мазшшне, -я, н. i падмазжж, -і, ДМ -зцы, ж.
ПАДМЕНЬВАЦЬ гл. падмяніць.
ПАДМАКАЦЬ гл. падмокнуць.
ПАДМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i падПАДМАЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся, мёрзлы.
-люецца; -люйся: зак. (разм.). Крыху падфарПАДМЁРЗНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
баваць сабе губы, шчокі. || незак. підмалёў-мёрз, -мерзла; зак. 1. Крыху замерзнуць,
вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
пакрьпша тонкім слоем лёду. Балота падмерПАДМАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; зла. На дварэ падмерзла (безас). 2. Крыху са-люй; -ляваны; зак. 1. што. Дадаць што-н. да псавацца ад марозу, памерзнуць. Яблыкі падмалюнка. П. вусы на партрэце. 2. што. Злёгку мерзлі. || незак. аадмярзжць, -ае.
памаляваць. П. вокны. П. губы. 3. перан., кагоПАДМЁСКА гл. падмясіць i падмяшаць.
што. Паказаць у больш прыгожым, цікавым
ПАДМЁСЦІ, -мяту, -мяцеш, -мяіхе; -мявыглядзе, чым ёсць на самой справе; унесці ў цём, -мецяце, -мятуць; -мёў, -мяла, -ло; -мявыказванне што-н., што яго ўпрыгожвае. П. ш; -мецены; зак. 1. гл. месці. 2. што. Замесці
чые-н. заслугі. П. рэчаіснасць у апавяданні. \\ пад што-н. П. смецце пад лаўку. || незак. паднезак. падмалёўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. мятаць, -аю, -аеш, -ае^ наз. падмяташіе, -я, н.
падмалёўвжнне, -я, н. i падмалёўка, -і, ДМ
ПАДМЁІЦЦЬ, -мечу, -меціш, -меціць;
-ўцы, ж.
-мечаны; зак., каго-што. Назіраючы, заўваПАДМАН, -у, м. 1. гл. падмануць. 2. жыць, убачыш». П. недахопы. \\ незак. падПамылковае ўяўленне пра што-н., абман. П. мячжць, -аю, -аеш, -ае.
пачуццяў. | прым. падмшны, -ая, -ае.
ПАДМЁШВАННЕ1-2, -ВАЦЬ 1-2 гл. падПАДМАНЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, які лёгка мясіць i падмяшаць.
можа ўвесці ў зман, прывесці да няправільПАДМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. Крыху мёрзлы,
нага меркавання. Падманлівая знешнасць. || цвёрды ад марозу. Падмёрзлыя яблыкі.
наз. пядмжнлівасць, -і, ж.
ПАДМШАЦЬ гл. падмяць.
ПААМАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няПАДМОГА, -і, ДМ -мозе, ж. (разм.). Toe,
це, -нуць; -ні; -мануты; зак., каго-што. 1. што i дапамога. Прыслаць рабочых на падмогу.
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або цвікоў пад ногці], пераважна ў спалуч.:
ПАДНЙЦЦА,
падымуся,
падымешся,
уся паднаготнжя. Ведаць усю паднаготную.
падымецца; падыміся / -німуся, -н'імешся,
ПАДНАЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -ншецца; -нім'іся; зак. 1. Перамясціцца ўверх
зак., на каго-што (разм.)- Toe, што i або прыняць больш высокае становішча. П.
націснуць (у 1, 2 i 4 знач.). П. на дзверы. П. i на чацвёрты паверх. Рука паднялася. П. na
ПАДМОКЛЫ, -ая, -ае. Крыху мокры. выканаць заданне. П. на вучобу.
службовай лесвіцы (перан.: дасягнуць больш
Падмоклае сена.
ПАДНАЧііЛЕНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. высокага грамадскага становішча). 2. Устаць,
ПАДМОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -мок, Службовая асоба, якая падпарадко^ваецца перамяніць ляжачае або сядзячае становішча
-мокла; -ні; зак. Намокнуць знізу або крыху. асобе, старшай па пасадзе. || ж. паднжчілешя, на стаячае. П. з ложка. 3. Крануцца, рушыць.
Валёнкі падмоклі. Запалкі падмоклі. \ незак.-ай, мн. -ыя, -ых.
Войскі падняліся ў атаку. 4. перан. Перайсці
мдмікіць. -аю, -аеш, -ае.
ПАДНАЧАЛЕЦЦА, -юся, -ішся, -ііша; зак. да актыўных дзеянняў. П. на барацьбу з вораПАДМОРГВАЦЬ гл. падмаргнуць.
Стаць падуладным, падпарадкавацца. П. за- гам. 5. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Стаць вышэйшым,
ПАДМОСТЮ, -аў. 1. Драўляны памост на гаду. П. ўладзе. || незак. падначжльваццж, павысіцца ва ўзроўні. Вада ў рацэ паднялася.
ўзвышэнні. 2. Toe, што i сцэна (у 1 знач.). -аюся, -аешся, -аецца. || наз. піднжчалевне, б. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Павялічыцца,
Тэатральныя п.
-я, н. i паднжчальвшше, -я, н. Знаходзіцца ў павысіцца. Прадукцыйнасць працы паднялася.
ПАДМОЧАНЫ, -ая, -ае. Салсаваны, з за- падначаленні ў каго-н.
Цэны падняліся. 7. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан.
ганамі, недахопамі (разм.)- Падмочаная рэпуПАДНАЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; Стаць больш актыўным, прыўзнятым, патацыя. Падмонаная біяграфія.
зак., каго-што. Зрабіць падуладным, падпа- леішіыцца. Настрой падняўся. 8. ( 7 / 2 ас. не
ПАДМОЧВАЦЬ гл. падмачыць.
радкаваць. П. майстэрні трэсту. || незак. пад- ўжыв.). Наладжваючыся, палепшыцца, разПАДМЎРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. 1. шчальваць, -аю, -аеш, -ae.J| наз. падначален- віцца. Прадукцыйнасць гаспадаркі паднялася.
Каменная ці цагляная кладка пад чым-н., не, -я, н. i падяачальшшне, -я, н.
9. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Узнікнуць, пачацца.
фундамент. П. хаты. Закласці п. 2. перан.
ПАДНАШ^ННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. Падняўся шум. У стане ворага паднялася паБаза, апора, аснова (кніжн.). Эканоміка — п. паднесці. 2. Паднесеная рэч, падарунак. Да- ніка. Падняўся вецер. || незак. пядымацца,
жыцця грамадства. || прым. шдмуркшы, -ая,рагое п.
-аюся, -аешся, -аецца / паднімадца, -аюся,
-ае (да 1 знач.).
-аешся, -аецца. || наз. падняцце, -я, н. (да 1, 6,
ПДДНЁСЦІ; -нясу, -нясеш, -нясс; -нясём, 7 i 8 знач.) / пад'ём, -у, м. (да 1, 2 i 5 знач.).
ПАДМЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл. -несяце, -нясуць; -нёс, -несла; -нясі; -не|| прым. пад'ёмны, -ая, -ае (да 1 знач.).
падмыць. 2. безас, каго (што). Пра моцнае
зак. 1. каго-што. Наблізіць, ірымаючы
жаданне, намер зрабіць што-н. (разм.). Мяне сены;
ПАДНЙЦЬ, -дыму, -дымеш, -дыме / падў
руках
ці
выцягваючы
руку.
П.
бінокль
da
ватак i падмывала паведаміць пра навіны.
чэй. П. дзіця да хаты. 2. што. Несучы, даста- німу, паднімеш, падніме; -няў, -няла, -ло;
ПАДМЬІЦЬ, -мыю, -мыеш, -мые; -мыты; віць. П. мяшкі з бульбай да воза. 3. што каму. падым'і / паднімі; -няты; зак. 1. каго-што.
зак. 1. каго-што. Вымыць ніжнюю частку Падаць, частуючы, або падарыць у знак паНагнуўшыся, узяць (з зямлі, падлогі). П. алоцела. П. дзіця. 2. што. Вымыць на скорую вагі. П. чарку на вяселлі. П. букет руж. || не- вак. 2. каго-што. Узяць, маючы дастаткова
руку (разм.). П. падлогу. 3. што. Размьшь зак. падносіць, -ношу, -носіш, -носіць. || наз. сілы, каб утрымаць у руках П. камень. 3.
знізу. Вада падмыла берагі ракі. || незак. падкаго-што. Перамясціць наверх, надаць
мывжць, -аю, -аеш, -ае. || звар. шдмыцца, паднясенве, -я, //. (да 1 i 3 знач.), паднос, -у, чаму-н. вышэйшае становішча. П. на ліфце.
м.,
падноскж,
-і,
ДМ
-носцы,
ж.
(да
2
знач.)
/
-мыюся, -мыешся, -мыецца (да 1 знач.); неП. якар (выцягнуць з вады перад адплыццём).
зак. ПІДМЫМЦЦІ, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. падяшпэнне, -я, «. (да 3 знач.).
П. заслону сцэны. П. галаву (таксама перан.:
ПАДНІМАННЕ гл. падняць.
падмыванне, -я, н. (да 1 i 3 знач.).
стаць бадзёрым, смелым). 4. каго-што. ДапаПАДНІМАЦЦА,
-ЦЬ
гл.
падняцца,
-ць.
ПАДМЯНІЦЬ, -мяню, -меніш, -меніць;
ПАДНОЖЖА, -а, мн. -ы, -аў, н. Месца ля магчы або прымусіць устаць; зноў надаць
-менены; зак. 1. каго-што. Тайна, непрымесамага
нізу чаго-н., аснова (гары, помніка). каму-, чаму-н. стаячае становішча. П. паватна або незнарок замяніць другім. 77. кнігу. П.
лены плот. П. з пасцелі каго-н. (разбудзіць).
П.
манумента.
шапку. Хлопца нібы падмянілі: стаў зусім іншы.
Сабака падняў зайца (успудзіў). 5. каго (што).
ПАДНОЖКА1, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак,
2. што. Напоўніць іншым зместам. 17. шчыПрымусіць крануцца з месца з якой-н. мэтай,
рую размоеу выкрыкамі. 3. каго (што). За- ж. Прыступка для ўваходу ў вагон, аўтама- прымусіць узяцца за што-н. П. салдат у
мяніць на кароткі час (разм.). П. вартавога. || шыну i пад. П. тралейбуса. Стаяць на пад- атаку. б. перан., каго (што). Натхняючы,
незак. падменьваць, -аю, -аеш, -ае / пад- ножцы вагона.2
схіліць да якога-н. актыўнага дзеяння. П. наПАДНОЖКА , -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, род на барацьбу. 7. што. Зрабіць вышэйшым,
мяняць» -яю, -яеш, -яе. || наз. падмена, -ы, ж.
i падмеы, -у, м. || прым. падменны, -ая, -ае (да ж. (разм.)- Удар нагой па назе ці падстаноўка узвысіць. П. падмурак. П. узровень вады. 8. пенагі пад нагу другога чалавека, каб паваліць ран., што. Павялічыць, павысіць. П. ураджай.
3 знач.). П. пастух.
ПАДМЯНЦІЦЬ, -мянчу, -менціш, -мен- яго. Даць падножку каму-н.
П. цану. 9. перан. Зрабіць болын актыўным,
ПАДНОЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які змяшчаецца прыўзнятым, палепшыць. П. дух. П. цікавасць
ціць; -менчаны; зак., што. Падвастрыць мянпад нагамі. П. зэдлічак. 2. падножны корм — да чаго-н. 10. што. Наладжваючы, палепташкай. П. касу.
расліны, якімі корміцца жывёла на пашы.
шыць, развіць. П. гаспадарку. 11. што.
ПАДМЯРЗАЦЬ гл. падмерзнуць.
ПАДНОС1, -а, мн. -ы, -аў, м. Дошка або Зрабіць, пачаць дзеянне, названае назоўПАДМЯСІЦЬ, -мяшу, -месіш, -месіць;
-мешаны; зак., што i наго. Месячы, дабавіць. металічны (пластмасавы i пад.Х ліст з загну- нікам. П. бунт (узбунтавацца). П. смех. 77.
77. мукі ў цеста. || незак. падмешваць, -аю, тымі ўверх краямі для пераносу посуду, для трывогу. П. пытанне. 12. што. Toe, што i уза-аеш, -ае. || наз. падмепшанне, -я, н. i пад- падачы ежы на стол i пад. Металінны п. || раць (спец.). П. цаліну. || незак. шдымаць,
прым. падносны, -ая, -ае.
-аю, -аеш, -ае / паднімжць, -аю, -аеш, -ае. ||
мескж, -і, ДМ падмесцы, ж.
ПАДНОС2 гл. паднесці.
наз. падняцце; -я, н. (да 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10
ПАДМЯТАННЕ, ПАДМЯТАЦЬ гл. падПАДНСК^АК, -ска, мн. -скі, -скаў, м. Час- знач), падніманне, -я, н. (да 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
месці.
ПАДМЙЦЬ, -дамну, -дамнеш, -дамне; -да- тка другой падэшвы ў абутку ад наска да па- i 12 знач.) / пад'ём, -у, м. (да 2, 3, 7 i 12
мнём, -дамняце, -дамнуць; -дамн'і; -мяты; лавіны ступні. На хаду падноскі адарве (пе- знач.)- || прым. пад'ёмны, -ая, -ае (да 2, 3 i 7
зак.у каго-што. Наваліўшыся, прыдушыць. П. ран.: пра вельмі спрытнага чалавека). || прым. знач.).
nadf сябе праціўніка (у барацьбе). || незак. пад-падноскжвы, -ая, -ае.
ПАДОБНАСЦЬ, -і, ж. Toe, што i падабенПАДНОСІЦЬ, ПАДНОСКА гл. паднесці.
мінаць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДНСК^ІЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто ства (у 1 i 3 знач.). П. деух трохвугольнікаў.
ПАДМЯЧАЦЬ гл. падмеціць.
ПАДОБНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае падабенПАДМЯШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -мяшаны / падносіць (у 2 знач.), пастаўляе што-н.
-мешаны; зак., што i чаго. Мяшаючы, падба- куды-н. П. патронаў. || ж. падносчыца, -ы, ства з кім-, чым-н., нагадвае каго-, што-н.
Падобныя з meapy. I падобнае (скарочана на
віць. /7. пяску ў цзмент. J незак. падмешваць, мн. -ы, -чыц.
ПАДНОШАНЫ, -ая, -ае. Паношаны, не пісьме «і пад>; выраз, які паказвае, tirro да-аю, -аеш, -ае; наз. падмешваіше, -я, н.
лей могуць быць пералічаны тоесныя прадПАДНАВІЦЬ, -наўлю, -новіш, -новіць; зусім новы. Падношаная фуфайка.
ПАДНЯБЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Верхняя меты, з'явы). 2. Такі, як гэты (пра які ідзе га-ноўлены; зак., што. Крыху абнавіць, паправіць так, каб здавалася навейшым, свяжэй- частка поласці рота. Цвёрдае п. || прым. пад- ворка). Другі п. выпадак здарыўся ў іншым месцы. 3. У геамеірыі: тоесны па форме, але розшым. П. партрэт. \\ незак. падлаўляць, -яю, нябенны, -ая, -ае.
ПАДНЯБЁССЕ, -я, н. Нябесная высь. Бу- ны па велічыні. Падобныя трохвугольнікі.
-яеш, -яе. || наз. падніўленне, -я, н.
ПАДОЛ, -а / -у, мн. -ы, -аў, м. Ніжні край
ПАДНАГЛЙДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца сел лунае ў паднябессі.
пад наглядам улады. || наз. падндгляднасць, -і,
ПАДНЯВОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Залежны, сукенкі, спадніцы. Трымаецца за чый-н. п.
ж.
падначалены. П. чалавек. 2. Toe, што i пры- (пра дзіця; таксама перан.: пра бездапаможПАДНАГОТНАЯ, -ай, ж. (разм.). Праўда, мусовы. Паднявольная праца. || наз. пад- ныя, нерашучыя паводзіны каго-н.).
ПАДОНЮ, -аў, адз. падонак, -нка, м. 1.
падрабязнасці, якія старанна ўтойваюцца [ад нявольшсць, -і, ж.
ПАДНЯСЁННЕ гл. паднесці.
старадаўняга катавання — запускання іголак
Рэшткі вадкасці на дне разам з асадкам.

ПАД-ПАД
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Выліць п. з балеі. 2. перан. Дэкласаваныя, раз- -ае. || наз. ійдшрадкжванне, -я, н. Знаходзіцца
бэшчаныя, элачынныя элементы грамадства ў чыім-н. падпарадкаванні.
ПАДПАРОЦЬ, -пару, -пораш, -nópa; -na(пагард.).
ПАДОЎГУ, прысл. На працягу доўгага часу. pij; -пораты; зак., што. Распароць знізу або
крыху знутры. П. падкладку. || незак. падлорП. не бываць у роднай вёсцы.
ПАДОЎЖНЫ, -ая, -ае. Размешчаны па ваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДПАРЎЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У цардаўжыні чаго-н. 77. разрэз.
ПАДОЎЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыц- скай арміі: афіцэрскі чын, рангам ніжэйшы
ца; зак. Стаць даўжэйшым. Цень падоўжыўся. за паручніка, a таксама асоба, якая мела гэты
Ночы падоўжшіся. || незак. падяўжацца, чын. || прым. падпаручшцкі, -ая, -ае.
ПАДПАСАК, -ска, мн. -скі, -скаў, м. Пад-аецца. || наз. падаўжэнне, -я, н.
ПАДОЎЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жа- летак, які дапамагае пастуху. || прым. мдны; зак., што. Зрабіць даўжэйшым. 77. егуду. паскжвы, -ая, -ае.
ПАДПАСЦІ, -пад^, -падзеш, -падзе; -паП. рэйс. || незак. падаўжаць, -аю, -аеш, -ае. ||
дзём, -падзяце, -падуць; -паў, -пала; -падзІ;
наз. падаўжэнне, -я, н.
зак. 1. пад што. Апынуцца пад уплывам
ПАДОХНУЦЬ гл. дохнуць.
каго-, чаго-н., пад уздзеяннем чаго-н. (адмоўПАДПАДАЦЬ гл. падпасці.
нага). П. пад шкодны ўплыў. 2. ( 7 / 2 ас. не
ПАДПАІЦЬ, -паю, -поіш, -ітоіць; -поены; ўжыв.). Нечакана ўзнікнуць (разм.). Падпала
зак., каго (што) (разм.). Напаіць зякім-н. на- ахвота. || незак. падпадаіц», -аю, -аеш, -ае.
мерам да ап'янення. || незак. шдіюйваць. -аю,
ПАДПАЎЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -зём, -зяце,
-аеш, -ае.
-зуць; -гюўз, -паўзла, -ло; -зі; зак. 1.
ПАДПАЛ, -у, м. 1. гл. падпаліць. 2. СмаНаблізіцца да каго-, чаго-н. паўзком. П. да
лякі, трэскі i пад., што служаць для распаль- варожага дота. 2. Паўзком забрацца пад
вання печы. Прывезці смалякоў на п. || прым. што-н. П. пад куст. \\ незак. падпаўзаць, -аю,
падпальыы, -ая, -ае.
-аеш, -ае / падпоўзваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДПАЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. РыжаваПАДПАХА, -і, ДМ -пасе, мн. -і, -пах, ж.
тая або белаватая пляма на поўсці жывёлы. Toe, што i паха. || прым. падлахавы, -ая, -ае.
Карова чорная з падпалінамі.
Падпахавая ямка.
ПАДПАЛІЦЬ, -палю, -паліш, -паліць; -паПАДПАПШІК, -а, мн. -і, -аў, м. Кавалак
лены; зак., што. 1. Паднёсшы агонь, за- шчыльнай тканіны, прышыты знутры адзенпаліць. П. дровы. 2. Наўмысна, са злосным ня пад пахамі, для засцярогі адзення ад поту.
намерам учыніць пажар дзс-н. П. хату. 3.
ПАДПЕРАЗАЦЬ, -перажу, -пяражаш, -пяДаць падгарэць чаму-н. П. пірог. 4. i у чым. ража; -перажы; зак., каго-што. Надзець на
Раскласці агонь у печы, каб згатаваць ежу, каго-н. пояс, палругу. || незак. падпяразваць,
ацяпліць памяшканне. П. печ або у печы. || не- -аю, -аеш, -ае. || звар. падперазашйі, -перазак. падпальваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пад- жуся, -пяражашся, -перажацца; -перажыся;
пяльванне, -я, н. i падпал, -у, м. (да 1 i 2 незак. ійдпяразвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
знач.).
ПАДПЁРЦІ, падапру, падапрэш, падапрэ;
ПАДПАЛКОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Афі- падапром, падапраце, падапруць; падпёр,
цэрскае званне, чын, рангам вышэйшы за -перла; падапры; -пёрты; зак. 1. чым, што.
маёра i ніжэйшы за палкоўніка, a таксама Паставіць падпорку для падтрымкі чаго-н.,
асоба, якая мае гэта званне. || прым. падлал- падтрымаць чым-н. 2. ас. i безас. Пра наступкоўшцкі, -ая, -ае.
ленне крайняй неабходнасці (разм.^. Такая
ПАДПАЛЫІІЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, нявыкрутка падпёрла. || незак. підпіржць, -аю,
ето наўмысна ўчыніў пажар. Падпальшчыкаў -аеш, -ае.
знайсці не ўдалося. 0 Падпалыпчык вайны (паПАДПЁРЦІСЯ, падапруся, падапрэшся,
гард.) — той, хто вядзе прапагавду захоп- падалрэцца; падапромся, падалрацеся, паданіцкай вайны, агрэсар. || ж. падпалыпчыца, пруцца; падпёрся, -перлася; падалрыся; зак.
-ы, мн. -ы, -чыц. || прым. падпальшчыцкі, -ая, Абалерціся чым-н. на што-н. П. локцямі. \\ не-ае.
зак. падпіржцій, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДПАМПАВАЦЬ, -гтую, -пуеш, -гтуе;
ПАДПІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
-пуй; -паваны; зак., што i чаго. Дадаткова на- -лаваны; зак., што. 1. Падрэзаць пілой,
пампаваць. 77. паветра ў камеру. || незак. пад- напільнікам. П. слуп. 2. Пілуючы, падкашшіюўваць, -аю, -аеш, -ае.
раціць, стачыць. П. рогі. || незак. падшлоўваць,
ПАДПАРАДКАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. У гра-аю, -аеш, -ае. || наз. падшлоўшшне, -я, н. i
матьшы: які мае адносіны да будовы сказаў, падшлоўка, -і, ДМ -лоўцы, ж.
угвораных па спосабу падпарадкавання. ПадПАДПІЛЬНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
парадкавальныя злучнікі.
-нуй; -наваны; зак., каго-што. ПадсцерагаПАДПАРАДКАВАННЕ, -я, Н. 1. гл. падпа- ючы, дачакацца з'яўлення каго-, чаго-н. П.
радкавацца, -ць. 2. У граматыцы: фармальная звера. || незак. падпілыюўваць, -аю, -аеш, -ае.
залежнасць адных слоў ці сказаў ад другіх. 77.
ПАДПІРАЦЦА, -ЦЬ гл. падперціся, паддаданых сказаў.
перці.
ПАДПАРАДКАВАЦЦА, -куюся, -куешся,
ПАДШСАЦЦА, -ішуся, -шіашся, -ішацца;
-куецца; -куйся; зак. i незак. Стаць (быць) у -ішыся; зак. 1. Паставіць свой подпіс пад
залежнасці ад каго-, чаго-н., падначаліцца чым-н. П. nad рэцэнзіяй. 2. на што. Стаць
(падначальвацца) каму-, чаму-н. П. загаду || падпісчыкам чаго-н. П. на перыядычныя вынезак. падларадкоўв&цца, -аюся, -аешся, -аец- данні. || незак. падіосвжцца, -аюся, -аешся,
ца. || наз. падшфядкамтне, -я, н.
-аецца. || незак. падшсанне, -я, н. (да 1 знач.),
ПАДПАРАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; падшсваіше, -я, н. (да 1 знач.) / падшскж, -і,
-куй; -каваны; зак. 1. каго-што. Зрабіць за- ĄM падпісцы, ж. (да 2 знач). || прым. падлежным, паставіць у залежнасць ад каго-, пісжчны, -ая, -ае (да 2 знач.).
чаго-н., прымусіць дзейнічаць адпаведна
ПАДШСАЦЬ, -ішу, -ішаш, -'іша; -ішы;
чаму-н. П. каго-н. свайму ўплыву. П. жыццё -'ісаны; зак. 1. што. Пацвердзіць, заверыць,
адзінай мэце. 2. каго-што. Паставіць пад не- паставіўшы подпіс. П. загад. П. дагавор (запасрэднае кіраўніцтва, перадаць у чыё-н. не- ключыць яго). 2. што. Прыпісаць пад чым-н.
пасрэднае распараджэнне, падначаліць. П. П. некалькі радкоў. 3. што. Зрабіць які-н.
інстытут Акадэміі навук. 3. што. У грама- надпіс, паметку на чым-н. П. сшытак. 4. каго
тыцы: звязаць паводле спосабу падпарадка- (што) на што. Уключыць у лік падпісчыкаў.
вання. || незак. падларадкоўваць, -аю, -аеш, П. каго-н. на часопіс. || незак. падшсваць, -аю,
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-аеш, -ае. || наз. оадпісанне, -я, н. (да 1 знач.),
падшсвшше, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.), падшска,
-і, ДМ -сцы, ж. (да 4 знач.) i подпіс, -у, м. (да
1 знач.). Падпісанне дагавора. Падпісванне
сшытка. Падпіска на газеты. Даць дакумент
на подпіс.
ПАДПІСКА, -і, ДМ -п'ісцы, ж. 1. гл.
падпісацца, -ць. 2. Пісьмовае абавязацельства
ў чым-н. Узяць падпіску аб нявыездзе.
ПАДГОСНЫ, -ая, -ое. Які атрымліваецца
па падпісцы, падпісчыкамі. Падпісныя выданні. O Паддісііы ліст — ліст для збору грошай на карысць каго-, чаго-н., на якім
ўдзельнікі збору ставяць свае подпісы.
ПАДПІСЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба,
якая мае падпіску на якое-н. друкаванае выданне. П. на газеты. || ж. падшсчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц.
ПА^ГПХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і; -нуты; зак., каго-што. Тос,
што падапхнуць (у 1 знач.). || незак. падшхадь,
-аю, -аеш, -ае.
ПАДПІЦЬ, падап'ю, падап'еш, падал'е;
падап'ём, падап'яце, падап'юць; падп'іў, піла;
зак. (разм.)- Toe, што i падвыпіць.
ПАДПЛЬІСЦІ / ПАДПЛЬІЦЬ, -ыву,
-ывеш, -ыве; -ывём, -ывяце, -ывуць; -ыў,
-ыла, -ло; -ыві; зак. 1. Плывучы, наблізіцца
да каго-, чаго-н. П. да вострава. 2. Плывучы,
трапіць пад што-н. IJ.f nad мост. || незак. падплываць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДПОЙВАЦЬ гл. падлаіць.
ПАДПОЛЛЕ, -я, н. 1. Памяшканне пад
падлогай, падвал. Засыпаць бульбу ў п. 2. Арганізацыя, ірамадскія групы, якія дзейнічаюць тайна ад улад, a таксама сама дзейнасць
у такіх арганізацыях,групах. Рэвалюцыйнае п.
Ісці ў п. || прым. падпольвы, -ая, -ае.
ПАДПОЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
Асоба, якая займаецца падпольнай дзейнасцю. || ж. падполыіпыій, -ы, мн. -ы, -чыц. ||
прым. пядлолыпчыцкі, -ая, -ае.
ПАДПОРВАЦЬ гл. падпароць.
ПАДПОРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
i ПАДПОРА, -ы, мн. -ы, -nop, ж. Палка,
брус, слуп i пад., якімі падпіраюць што-н. П.
nad яблыню.
ПАДПОРНЫ, -ая, -ае. Які падтрымлівае
што-н., служыць падпоркай. П. слуп.
ПАДПОЎЗВАЦЬ гл. падпаўзці.
ПАДПРАВІЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць;
-раўлены; зак., што. Крыху выправіць, паправіць. П. дах. П. чарцёж. || незак. падлраўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. пядлраўка, -і, ДМ
-раўцы, ж.
ПАДПРАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; зак., што i чаго. Пражачы, прыгатаваць
для яды. П. боб. || незак. падпражвАць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАДПРАПАРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. У
царскай арміі: вышэйшае званне унтэр-афіцэрскага саставу, a таксама асоба, якая мела
гэта званне. || прым. шдлрапарппыцкі, -ая,
-ае.
ПАДПУСКНЬІ гл. подпуск^
t ПАДПУСЦІЦЬ, -ушчу, -усціш, -усціць;
-ушчаны; зак. 1. каго (што). Даць наблізіцца,
падысці. П. зеера на адлегласць стрэлу. 2.
што. Сказаць, скарыстаўшы зручны момант
(разм.). П. жарт. П. шпільку (перан.). || незак.
падпускаць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДПЯВАЛА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е,
Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -вал (разм. неадабр.).
Той, хто ўгодліва падтрымлівае каго-н. з
карыслівых меркаванняў. Абкружыць сябе
падпяваламі.
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ПАДПЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каму.
1. Спяваць, уторачы каму-, чаму-н. П. басам.
2. перан. Згаджацца з кім-н. з карыслівых
меркаванняў (разм. неадабр.).
ПАДПЯРАЗВАЦЦА, -ЦЬ гл. падперазацца,
-ць.
ПАДРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіць;
-роблены; зак. 1. што. Зрабіць што-н.
фальшывае або падобнае да чаго-н. П. дакументы. П. почырк. 2. чаго i без дап. Зарабіць
дадаткова, падзарабіць. || незак. падрабляць,
-яю, -яеш, -яе / падробліваць, -аю, -аеш, -ае.
|| наз. падробка, -і, ДМ -бцы, ж. (да 1 знач.).
ПАДРАБРЬІННЫ, -ая, -ае. Toe, што i
падрэберны.
ПАДРАБЙЗНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл.
падрабязны. 2. Прыватная дэталь, дробная
акалічнасць якой-н. справы, з'явы. Звяртаць
увагу на падрабязнасці.
ІІАДРАБЯЗНЫ, -ая, -ае. Всльмі поўны, з
усімі дэталямі, дробязнымі акалічнасцямі. 77.
план. Падрабязна (прысл.) усё расказаць. || наз.
падрабязнясць, -і, ж.
ПАДРАД1, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Дагавор аб выкананні адным бокам пэўнай pa
eon* па заказу другога боку, a таксама работа, што выконваецца паводле гэтага дагавору. П. на пабудоеу школы. Брыгадны п. (які
заключаецца брыгадай рабочых непасрэдна з
упраўленнем або трэстам). || прым. падрадны,
-ая, -ае. Падрадная арганізацыя. Падрадныя
работы.
ПАДРАД2, прысл. Непасрэдна адзін за
другім, без пропуску. Прачытаў 200 старонак
п.
ПАДРАДЗІЦЦА, -раджуся, -радзішся, -радзіцца; зак., з інф. Узяцца, дамовіцца выканаць якую-н. работу. 77. рубіць зруб. || незак.
підріджжцця, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДРАДЗІЦЬ, -раджу, -радзіш, -радзіць;
-раджаны; зак., каго-што. Наняць для часовай работы, дастаўкі чаго-н. 77. майстроў. Ц
незак. падраджАць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДРАДКОВЫ, -ая, -ае. 1. Размешчаны
пад радкамі. Падрадковая заўвага (унізе старонкі). 2. Пра пераклад: дакладны, літаральны, слова ў слова.
ПАДРАДКОЎНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Падрадковы, літаральны пераклад якога-н. тэксту. Перакладаць вершы na падрадкоўніку.
ПАДРАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Арганізацыя (або, раней, асобны чалавек), якая займаецца работамі па падрадах1. || прым. падрадчыцкі, -ая, -ае.
ПАДРАЗАННЕ, ПАДРАЗАЦЬ гл. падрэзаць.
ПАДРАЗДЗЁЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Частка
раздзела.
ПАДРАЗДЗЯЛЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, м. 1.
гл. падраздзяліць. 2. Вайсковая адзінка ў
складзе большай вайсковай часці. Стралковае
п.
ПАДРАЗДЗЯЛІЦЬ, -дзялю, -дзсліш, -дзеліць; -дзелены; зак., каго-што. Раздзяліць на
драбнейшыя часткі, разрады. 77. літаратуру
на перыяды. || незак. м і ф а ^ я л Ц ь , -яю, -яеш,
-яе. || наз. падраздзяленне, -я, н.
ПАДРАЗДЗЯЛЙЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не
ўжыв., -яецца; незак. Дзяліцца, распадацца на
драбнейшыя часткі, разрады. Рота падраздзяляецца на ўзводы.
ПАДРАЗУМЯВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-аецца; незак. Мецца на ўвазе, застаючыся
нявыказаным. Гэта рашэнне само сабою падразумяваецца.

ПАДРАЗУМЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
каго-што. Мець на ўвазе, дагтускаць у думках,
не выказваючы. Што вы пад гэтым падразумяваеце?
ПАДРАМАНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
-туй; -таваны; зак., што (разм). Зрабіць невялікі рамонт. П. абутак.
ПАДРАМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Каркас, на
які нацягваецца палатно для жывапіснай работы.
ПАДРАНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
(спец.). Звер або птушка, раненыя паляўнічым.
ПАДРАНІЦЬ, -НЮ, -НІШ, -НІЦЬ; -нены;
зак., каго (што) (спец.). Злёгку раніць (звера,
птушку). || незак. падршіьваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДРАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У служыцеляў царквы: доўгая з вузкімі рукавамі адзежына, паверх якой надзяваецца paca.
ПАДРАСЦІ, -расту, -расцеш, -расце* -расцём, -расцяце, -растуць; падрос, -расла, -ло;
зак. Трохі вырасці, стаць старэйшым. Дрэўцы
падраслі. Дзяўнаткі за лета падраслі. || незак.
падрістжць. -аю, -аеш, -ае.
ПАДРАУНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
-нуй; -наваны; зак., што. Зрабіць больш роўным. П. пляцоўку. П. бараду. || незак. падраўноўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДРАХЎНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. 1.
Вынік якой-н. дзейнасці, заняткаў i пад. Падрахункі працоўнага дня. 2. Агульная сума.
Запісаць п. у кнігу. || прым. падрахушйшы, -ая,
-ае. Падрахункавая лічба.
ПАДРАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзярэцца;
зак. Toe, што i парвацца (у 2 знач.).
ПАДРАЦЬ, -дзяр^, -дзярэш^ -дзярэ; -дзяром, -дзераце, -дзяруць; -дзяры; -драны; зак.
1. што. Toe, што i парвадь (у 1 i 2 знач.). 77.
паперу. П. адзенне. 2. каго. Разрываючы,
забіць усіх, многіх (пра драпежных птушак,
звяроў). Каршун падраў многа курэй. 3. наго.
Пацерці на тарцы нейкую колькасць чаго-н.
П. крыху бульбы.
ПАДРОБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж.
1. гл. падрабіць. 2. Падробленая рэч. 77. nad
аметыст.
ПАДРОБЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. падрабіцца,
-ць.
ПАДРОСТ, -у, М -сце, м. (спец.). Маладыя
дрэвы асноўнай для дадзенага лесу пароды.
ПАДРУБІЦЬ, -ублю, -убіш, -убіць; -ублены; зак., што. Падшыць, загнуўшы край.
П. сукенку. | незак. падрубліваць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. падрубка, -і, ДМ -бцы, ж.
-ужуся,
-ужышся,
f ПАДРУЖЫЦЦА,
-ужыцца; зак. Стаць другам каго-н., пасябраваць. Жанчыны моцна падружыліся.
ПАДРУЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лім, -ліце,
-ляць; зак., што i без дап. Кіруючы рулём,
падвесці машыну, самалёт i пад. куды-н., да
чаго-н. 77. самалёт да месца пасадкі. || незак.
падрульваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДРУМЙНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
зак. 1. Падфарбаваць сабе твар румянамі. 2.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць падрумяненым, набыць карычняватае адценне, смажачыся, пекучыся. Булкі падрумяніліся. || незак. падрумяньшйші, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДРУМЙНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак. 1. каго-што. Падфарбаваць румянамі. П.
шчокі. 2. што. Смажачы, пекучы, зрабіць румяным, карычняватым. П. мяса. \\ незак. падрумяньваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДРЫВАЦЦА, -ЦЬ 1 гл. падарвацца, -ць.
ПАДРЫВАЦЬ 5 гл. падрыць.
ПАДРЬІГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Дрыжаць, дрыгаць злёгку, час ад
часу. Нага падрыгвае.
ПАДРЫСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
-саваны; зак., што. 1. Toe, што i падмалявадь

(у 1 знач.). 2. Падправіць (рысунак). П. партрэт. || незак. падрысоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДРЬІЎ гл. падарваць.
ПАДРЫЎНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Спецыяліст па падрыўных работах.
ПАДРЫУНЬІ, -ая, -ое. 1. Які служыць для
падрыву, мае адносіны да ўзрывання чаго-н.
П. матэрыял. Падрыўныя работы. 2. перан.
Накіраваны на падрыў чаго-н., нанясенне
шкоды чаму-н. Падрыўная дзейнасць.
ПАДРЫХТАВАЦЬ, _тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. 1. што. Правесці папярэднюю
работу для ажыццяўлення, выканання чаго-н.
П. рукапіс да набору. 2. каго (што). Навучыць, даць неабходныя веды для чаго-н. П.
спецыялістаў. 3. каго (што). Папярэднім паведамленнем настроіць для ўспрымання
чаго-н. П. каго-н. да непрыемнай навіны. \\ незак. падрыхтоўваць, -аю, -аеш, -ае. ||( звар.
падрыхтавшша, -туюся, -туешся, -туецца;
-туйся; незак. падрыхто^вацца, -аюся, -аешся,
-аецца. || наз. падрыхтоўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
Артшерыйская п. (абстрэл пазіцый праціўніка
перад наступленнем войск).
ПАДРЫХТОЎКА, і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл.
падрыхтавадь. 2. Запас ведаў, атрыманых
кім-н. Прыйсці ў інстытут з добрай падрыхтоўкай.
ПАДРЫХТОЎЧЫ, -ая, -ае. Які служыць
для падрыхтоўкі да чаго-н. Падрыхтоўчыя
курсы. Падрыхтоўчая работа.
ПАДРЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рые; -рыты; зак. Узрыхліць зямлю пад чым-н., знізу
чаго-н. (пра жывёл). Свіння падрыла яблыню. ||
незак. падрываць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДР^БЕРНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
пад рэбрамі. Падрэберная вобласць.
-эжу, -эжаш, -эжа; -эж;
t ПАДР^ЗАЦЬ,
-эзаны; зак. 1. што. Зрэзаць, разрэзаць знізу.
П. сцябло. 2. што. Падкараціць, абразаючы.
П. валасы. 3. чаго. Нарэзаць дадаткова, яшчэ
(разм.). П. каўбасы. 4. каго (што). Toe, што i
паддзець2 (у 2 знач.; разм.). П. дакладчыка. ||
незак. падрамць, -аю, -аеш, -ае / падрэзваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. падразанне, -я, н. (да 1,
2 i 3 знач.) ; падрззванне, -я, //. (да 1, 2 i 3
знач), падрэзка, -і, ДМ -зцы, ж. (да 1, 2 i 3
знач.) i падрэз, -у, м. (да 1 знач.; спец.).
ПАДСАДЖВАЦЦА гл. падсесці.
ПАДСАДЗІЦЬ, -аджу, -адзіш, -адзіць;
-аджаны; зак. 1. каго (што). Памагчы каму-н.
сесці, узабрадца куды-н. П. хлопчыка на каня.
2. каго-што. Пасадзіць, змясціць побач, разам з кім-н. 77. дзяўчынку да сябровак. П. пчол
у вулей. 3. каго (што). Узяць у якасці спадарожніка (у машыну, на калёсы i пад.). 4. што
i чаго. Дадаткова пасадзіць (пра расліны). П.
буракоў. 5. што. Прырасціць, прыжывіць
(спец.). П. скуру. || незак. падсаджваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. падсаджванне, -я, н. (да 1, 2,
3 i 4 знач.), падсадка, -і, ДМ -дцы, ж. (да 2,
4 i 5 знач.) i ійдсід, -у, М -дзе, м. (да 4
знач.). || прым. падсадны, -ая, -ае (да 4 знач.).
Падсадныя дрэвы.
ПАДСАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лодзіш, -лодзіць; -лоджаны; зак., што. Зрабіць трохі ці
больш салодкім. П. сок. || незак. шдсалоджваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДСАЛІЦЬ, -салю, -соліш, -соліць; -cóлены; зак., што. Падбавіць у што-н. солі. Л.
булё'н. || незак. шдсольваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДСВЁЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
што. Асвятляць знізу. П. карціны. || зак. падсвяціць, -свячу, -свеціш, -свеціць' -свечаны. ||
наз. падсвечвшше, -я, н. i падсветы, -і, ДМ
-тцы, ж.
ПАДСВЁЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Падстаўка
для свечкі ці свечак. Медны п.
ПАДСВІНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Парася ва ўзросце ад 4 да 8—10 месяцаў.
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ПАДСЯЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАДСВІСТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
каму-чаму. Свістаць у такг, суправаджаючы каго-што. Употай прыслухоўваючыся, пачуць
спевы, ігру i пад. || зак. падсвістжць, -вішчу, сказанае другому. /7. сакрэт. || незак. падслухвіць, -аю, -аеш, -ае / падслухоўваць, -аю,
-в'ішчаш, -в'ішча; -вішчы.
ПАДСВЯДОМАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. падсвя- -аеш; -ае; наз. пядслухванне, -я, н i падшто. Пазбавіць усялякай аховы, зрабіць дадомы. 2. He зусім усвядомленыя думкі, па- слухоўванне, -я, н.
ПАДСМАЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., ступным для нападу. П. фігуру пад удар. 4.
чуіші, уяўленні. Дзесьці ў падсвядомасці
-ыцца; зак. Смажачыся, стаць гатовым або каго-што. Паставіць узамен. П. лічбу ў Формільганула надзея.
|| незак. падстаўляць, -яю, -яеш, -яе. ||
ПАДСВЯДОМЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца абсмажыцца з паверхні. Сала падсмажылася. \\ мулу.
наз. падставоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 4 знач.).
ў падсвядомасці (у 2 знач.), інстынктыўны. незак. шдсмажвацц», -аецца.
ПАДСТАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -тавак,
ПАДСМАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць;
Падсвядомыя рухі. || наз. падсвядомасць, -і, ж.
-смаж; -жаны; зак., што i чаго. Прыгатаваць ж. Прадмет, які падстаўляюць пад што-н. ВаПАДСВЯЦІЦЬ гл. падсвечваць.
зоны на падстаўках. || прым. падстшчны, -ая,
ПАДСЁДЗЕЦЬ, -еджу, -едзіш, -едзіць; для яды смажаннем або абсмажыць з па- -ае.
верхні.
П.
грыбоў.
Ц
незак.
падсмажваць,
-аю,
-едзь; зак., каго (разм.). Пашкодзіць каму-н. у
ПАДСТАЎНЬІ, -ая, -óe. 1. Такі, які пад-я, н.
чым-н., зрабіць непрыемнасць. П. таварыша -аеш, -ае. || наз. ійдсмажванне,
1
стаўляюць знізу або збоку. Падстаўная леПАДСМАЛШЬ
,
-малю,
-моліш,
-моліць;
na службе. || незак. пядседжваць, -аю, -аеш,
-молены; зак., што. Заліць растопленай сма- свіца. 2. Спецыяльна падабраны для якой-н.
-ае.
лой.
П. лодку. || незак. падсмолыаць, -аю, мэты, несапраўдны. Падстаўная асоба.
ПАДСЁКЧЫ гл. падсячы.
ПАДСТРАЎНІКАВЫ, -ая, -ае: падстраў-аеш,
-ае.
ПАДСЁСІЦ» -сяду, -сядзеш, -сядзе; -сеў,
2
нікямя залоза — залоза, якая выдзяляе страПАДСМАЛІЦЬ
,
-алю,
-алші,
-алшь;
-села; -сядзь; зак. Сесці каля каго-, чаго-н.,
вавальны (падстраўнікавы) сок i гармоны.
да каго-, чаго-н. П. да акна. || незак. пад- -алены; зак., што. Злёгку або дадаткова абПАДСТРАХАВХЦЬ, § -рахую,
-рахуеш,
паліць
агнём.
П.
валасы.
||
незак.
падсядаць, -аю, -аеш, -ае / падгіджмцця, -аюся,
-рахуе; -рахуй; -рахаваны; зак., каго-што
смальваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
-аешся, -аецца.
ПАДСМЁЙВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; (разм.). Страхуючы (гл. страхаваць у 3 знач.),
ПАДСЁЧКА гл. падсячы.
незак., з каго-чаго. Смеючыся, жартаваць з памагчы ў выкананні практыкавання, у правядзенні якога-н. прыёму. || незак. падПАДСЁЯЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -ей; -еяны; каго-, чаго-н. П. з дзівака.
страхоўвадь, -аю, -аеш, -ае. || наз. падзак., што i чаго. Пасеяць яшчэ, у дадатак да
ПАДСНЁЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Тра- страхоўка,-і, ДМ -ўцы, ж.
чаго-н. П. гароху. || незак. падсяваць, -аю, вяністая расліна, якая цвіце белымі або
ПАДСГРОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіць: -оены;
-аеш, -ае. || наз. пядсяванне, -я, н. i падсеў, блакітнымі кветкамі адразу пасля раставання
зак., што. 1. Toe, што i настроіць (у 2 знач.).
-севу, м.
снегу.
П. гітару nad раяль. 2. Тайком учыніць
ПАДСІЛКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
ПАДСНЁЖНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
-каваны; зак., каго (што) (разм.). Накарміць пад снегам, узяты з-пад снегу. Падснежныя што-н. (разм.). П. штуку. || незак. f мдстройваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. падсіроіцца,
для надання сілы. П. сябе перад дарогай. || не- воды.
-оюся, -оішся, -оіцда (да 1 знач.); незак. падзак. пядсілкоўваць, -аю, -аеш, -ае. || звар.
ПАДСОБКА,
-і,
ДМ
-бцы,
мн.
-і,
-бак,
ж.
стройвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
падсілкавацця, -куюся, -куешся, -куецца;
(разм.)Падсобнае
памяшканне.
ПАДСГРЬІГЧЫ, -ыгу; -ыжэш% -ыжэ;
-куйся (да 2 знач.); незак. падсілкоўвацці,
ПАДСОБНК, -а, мн. -і, -аў, м (разм). -ыжом, -ыжаце, -ыгуць; -ыг,
-гла, -ло; -ыжы;
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. падсілкавашіе,
Падсобны
рабочы.
||
ж.
падсобніца,
-ы,
мн.
-ыжаны; зак., каго-што. Астрыгчы крыху. П.
-я, н. i падсілкоўвалне, -я, н.
-ы, -ніц.
еусы. П. кусты. П. хлопчыка. \\ незак. падПАДСІНІЦЬ, ПАДСІНЬВАННЕ гл. сініць.
ПАДСОБНЫ, -ая, -ае. Прызначаны ў даПАДСІНЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., памогу іншаму, дапаможны. Падсобнае памя- стрыпіць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДСГРЬІГЧЫСЯ, -ыгуся, -ыжэшся,
што. Toe, што i сініць (у 2 знач.).
шканне. П. рабочы.
-ыжэцца; -ыжомся, -ыжацеся, -ыгуцца; -ыгПАДСКАКВАЦЬ гл. падскочыць.
ПАДСОЛЬВАЦЬ гл. падсаліць.
ся, -глася, -лося; -ыжыся; зак. Падстрыгчы
ПАДСКВАРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
ПАДСОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. падсунуцца, -ць. сабе юласы. П. ў^ цырульні. || незак. пад-ыцца; зак. Скварачыся, стаць гатовым для
ПАДСОХЛЫ, -ая, -ае. Які злёпсу высах, стрыгацца, -аюся, -аешся, -аецца.
яды. Сала добра падскварылася. || незак. пад- стаў больш сухім. Падсохлая глеба.
ПАДСТР^ЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
соарвацця, -аецца.
ПАДСОХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; падсох, зак., каго-што. Падбіць, раніць стрэлам. П.
ПАДСКВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рьшь; -ра-хла; -ні; зак. Злёгку высахнуць. Дарога nad- воўка. || незак. падстрэльваць, -аю, -аеш, -ае.
ны; зак., што i чаго. Прыгатаваць для ежы сохла. || незак. падсыхаць, -аю, -аеш, -ае. На
ПАДСГР^ШАК, -шка, мн. -шкі, -шкаў, м.
сквараннем. П. крыху сала. || незак^ пад- дварэ стала п. (безас.)У сялянскіх хатах: ніжні край страхі, які навіскварваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. падсжварвалПАДСОЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. (спец.). Над- сае над сцяной. || прым. падстрэппчны, -ая,
ве, -я, н.
разанне дрэў для атрымання жывіцы, соку. || -ае / падстрэшкавы, -ая, -ае.
ПАДСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. 1. прым. падсочны, -ая, -ае.
ПАДСГР^ШША, -а, мн. -ы, -аў, н. У сяНаблізіцца скачкамі. П. да тзлефона. 2.
ПАДСПРАВАЗДАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які вы- лянскіх хатах: ніжні край страхі, які навісае
Зрабіць рэзкі рух, скачок уверх. П. ад радас- даецца з умовай справаздачы. Падсправаздач- над сцяной, a таксама прастора пад ім. Упаднай навіны. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Рэзка ныя грошы. 2. Які абавязаны рабіць справа- стрэшшы гнёзды ластавак. || прым. падпадняцца, павялічыцца (разм.). Падскочша здачу. Падсправаздачная асоба. || наз. падспра- стрэшны, -ая, -ае.
тзмпература. Цэны падскочылі. 4. Зайсці, за- ваздачшсць, -і, ж. (да 2 знач.)ПАДСТУГЙЦЦА, -уплюся, -упішся, -упіцбегчы куды-нм да каго-н. ненадоўга (разм).
ПАДСПЎДНЫ, -ая, -ае (кніжн.)- Скрыты, ца; зак. 1. Toe, што i падступіць (у 1 знач.).
Падскочу на хвілінку да Міколы. || незак. пад- патаемны. Падспудная трывога. || наз. пад- Дзеці падступіліся бліжэй да дзядзькі. 2. да
скікваць, ^аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 знач.). || спуднасць, -і, ж.
каго. Падысці, звярнуўшыся з просьбай, пыназ. падскшанне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.) /
ПАДСТАВА1, -ы, мм. -ы, -таў, ж. Пры- таннем. Да яго сёння не п. \\ незак. падоадскок, -у, м. (да 1 i 2 знач.).
чына, важкія абставіны, якія робяць зразуме- ступаша, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДСКР^БЦІ, -рабу, -і>абеш, -рабе; -ра- лымі што-н., з'яўляюцца асновай для чаго-н.
ПАДСТУПІЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; зак.
бём, -рабяце, -рабуць; -роб, -рэбла; -рай; Мець законныя падставы для чаго-н. Заявіць 1. da каго-чаго. Падысці блізка. Вёска падсту-рэбены; зак., што. Падчысціць або сабраць пра што-н. з поўнай падставай. На агульных піла да лесу (перан.)- 2. (/ / 2 ас. не ўжыв.),
рэшткі, саскрабаючы. П. кашу з каструлі. || падставах (нараўне з усімі). 0 Нж падставе перан., да чаго. Пра пачуцці, стан: з'явіцца,
незак. падскрабаць, -аю, -аеш, -ае / шдчаго, у знач. прыназ. — зыходзячы з чаго-н., праявіцца ў якой-н. вобласці, у якім-н. мессжрэбваць, -аю, -аеш, -ае.
апіраючыся на што-н., у адпаведнасці з цы. Ладступіла да сэрца (безас). Ком падстуПАДСКЎРНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца чым-н. Дзейнічаць на падставе інструкцыі.
піў да горла. \\ незак. падступаць, -аю, -аеш,
пад скурай або ўводзіцца пад скуру. П. слой
ПАДСТАВА2, -ы, ж. Даўней: зменныя коні -ае. || наз. подступ, -у, м.
тлушчу. Падскурнае ўпырскванне.
ў дарозе, a таксама месца змены коней. ВыПАДСЎДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
ПАДСЛ^ДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца слаць падставу.
каму (разм.). У спорце: прадузята судзіць на
пад следствам. Паказанні падследнага (наз.).
ПАДСТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавіць; карысць якой-н. камацды, спартсмена. Суддзя
ПАДСЛЕПАВАТЫ, -ая, -ае. Вельмі бліза-таўлены; зак. 1. каго-што. Паставіць пад падсуджваў камандзе землякоў. || зак. пядрукі, які дрэнна бачыць. || наз. шдслепява- што-н. П. таз пад кран. П. ножку каму-н. судзшь, -суджу, -судзіш, -судзіць.
тасць, -і, ж.
(паставіць нагу так, каб аб яе спатыкнуўся ці
ПАДСЎДНЫ, -ая, -ае. 1. Які падлягае суду
-ужуся,
-ужышся, ўпаў хто-н. іншы; таксама перан.: нядобрасу- (наогул або ў дадзенай судовай інстанцыі).
і ПАДСЛУЖЬІЦЦА,
-ужыцца; зак., да каго (разм.). Ліслівай па- мленнымі сродкамі перашкодзіць каму-н. у Падсудная спсава. 2. падсудны, -ага, мн. -ыя,
служлівасцю дабіцца чыёй-н. прыхільнасці. || якой-н. справе; разм.)- 2. што. Пасунуўшы, -ых, м.; падсудная, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Чанезак. пядслужвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
наблізіць. П. крэсла госцю. 3. перан., каго- лавек, які абвінавачваецца ў чым-н. i зна-
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выказваць згоду, адабрэнне, часта вымаўля- толькі! (разм.) — выражэнне здзіўлення. Паючы «так». Ён меў звычку п. || аднакр. пад- думаць толькі: што мы выцерпелі!
тжкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. падтжжванПАДЎМВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
не, -я, н.
(разм.). 1. Час ад часу думаць, раздумваць пра
ПАДТАЛЫ, -ая, -ае. Які злёгку падтаў, будучае. П. аб жаніцьбе. 2. Мець намер
ходэііша пад судом. || наз. шдсуднасць, -і, ж. растаў. П. снег.
зрабіць йгго-н. Даўно падумваю паехаць па~
(да 1 знач.).
ПАДТАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; вучыцца.
ПАДСУМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -саваны; зак., што. 1. Тасуючы, падабраць,
ПАДУПАЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які пачаў
-муй; -маваны; зак., што (кніжн.). Падвесці укласці ў якім-н. парадку з мэтай падману. П. занепадаць. Падупалая гаспадарка. 2. Слабы,
падрахунак чаму-н. 77. усе даныя. || незак. пад- карты. 2. перан. Наўмысна сказіць, падабраў- хваравіты. 77. здароўем чалавек.
сумоўваць, -аю, -аеш, -ае.
шы выгаднае i выкінуўшы супярэчлівае. П.
ПАДУПАСЦІ, -паду, -падзеш, -падзе; -паПАДСЎМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м. Не- факты. || незак. падтжсоўваць, -аю, -аеш, -ае.
вялікая паясная сумка для патронаў. Укласці || наз. аадтасоўванне, -я, н. i падтасоўка, -і, дзём, -падзяце, -падуць; -паў, -пала; -падз'і;
зак. (разм.). 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Прыйсці
абоймы ў п.
ДМ-ўйы.ж.
да заняпаду. Гаспадарка падупала. 2. Стаць
ПАДСЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сунь; -нуПАДТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак. слабым, хваравітым. Стары зусім падупаў. ||
ты; зак. 1. каго-што. Пасунуўшы, наблізіць.
П. крэсла да стала. 2. каго-што. Засунуць пад Растаць крыху, знізу ці з краёў. Снег падтаў. незак. аадупадаць, -аю, -аеш, -ае.
t ПАДУРНЁІЦ>, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ее;
што-н. П. таз пад лаву. 3. што. Непрыметна || незак. падтшць, -тае.
ПАДТАЧЬІЦЬ, -тачу, -точыш, -точыць; -еем, -ееце, -еюць; зак. (разм.). Здурнець —
падлажыць. П. запіску. 4. каго-што. Абмануўшы, прымусіць узяць што-н. дрэннае, непа- -точаны; зак. 1. што. Натачыць крыху. П. ся- пра ўсіх, многіх. Няўжо яны падурнелі ўсе?
ПАДУРдЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. (разм.).
трэбнае (разм.). П. бракаваны тавар. || незак. керу. 2. ( 7 / 2 а с . неўжыв.), што. Пашкодзіць,
1. Дурэць некаторы час. Няхай дзеці трохі пападсоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц звар. падсунуцці, раз'ядаючы знутры, знізу (пра чарвей i пад.).
Шашаль
падтаныў
бярвенне.
3.
перан.,
кагодурэюць. 2. (7 i 2 ас. адз. не ўжыв.). Прыйсці
-нуся, -нешся, -нецца; -нься (да 1 знач.); нешто. Аслабіць, прывесці ў заняпад. Падточа- ў стан адурэння — пра ўсіх, многіх. Ад ацэзак. падсоўвацді, -аюся, -аешся, -аецца.
тону ледзь не падурзлі.
нае
здароўе.
Гэта
хвароба
падтачыла
яго.
||
не^ ПАДСУС^ЦЗІЦЦА, -еджуся, -едзішся,
-едзіцца; зак., да каго-чаго (разм.). Падсссці, зак. падточвжць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДЎЧЫ, -ая, -ае: падучая хвароба
ПАДТРЫМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -ьіманы; (разм.) — эпілепсія.
размясцііша побач з кім-н., далучыцца да
каго-, чаго-н. П. да кампаніі. \\ незак. пад- зак. 1. каго-што. Прьпрымаўшы, не даць
ПАДЎШАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
суседжвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
упасці. 77. пад руку. 2*. перан., каго (што). ж. 1. гл. падушка. 2. мн. Гатунак цукерак,
ПАДСУШЬІЦЬ, -ушу, -ушыш, -ушыць; Аказаць каму-н. дапамогу, садзейнічанне. 77. якія па форме нагадваюць падушку.
-ушаны; зак., што. Крыху, злёгку высушыць. сябра ў цяжкую мінуту. 77. добрай парадай. 3. ПАДЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
77. бялізну. П. грыбы. || незак. падсушваць, -аю, перан., каго-што. Выказаўшы згоду, адобрыў1. Зашыты з усіх бакоў чахол, набіты пер'ем,
-аеш, -ае. || наз. падсушванне, -я, н. i шд- шы, выступіць у абарону каго-, чаго-н. 77. сенам i пад., на які кладуць галаву ў час
чыю-н.
кандыдатуру.
4.
што.
He
даць
спысушка, -і, ДМ -шцы, ж.
спання. Пуховая л. 2. Toe, што з'яўляецца
ПАДСЦЕРАГЧЬІ, -рагу, -ражэш, -ражэ; ніцца, парушышіа чаму-н. П. агонь у пліце. П. апорай чаго-н., прымае на сябе ціск, трэнне i
гутарку.
||
незак.
падгрымліваць,
-аю,
-аеш,
-ражом, -ражаце, -рагуць; -цярбг, -церагла,
пад. (спец.). П. механізма. O Бслародная па-ло; -ражы; -ражоны; зак., каго-што. Высоч- -ае; наз. падтрымлівжнііе, -я, н. || наз. пад- душка — у медыцыне: ёмішча з кіслародам (у
трымінне,
-я,
н.
(да
4
знач.)
/
падтрымжж,
-і,
ваючы, дачакацца каго-, чаго-н. Kom падсцяформе падушкі). || памянш. падушачка, -і, ДМ
рог здабычу. \\ незак. падсцерагаць, -аю, -аеш, ДА/-МЦЫ, ж. (да 1, 2 i 3 знач.). Падтрыманне -чцы, мн. -і, -чах, ж. (да 1 знач.). Падушачкі
артылерыйскім
агнём.
Падтрымка
прапановы.
-ае.
пальцаў (перан.). || прым. падупшчны, -ая, -ае.
ПАДТРЬІМЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
ПАДСЦЁБНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні;
ПАДЎШНЫ, -ая, -ае. Даўней: падатак, які
1. гл. падтрымадь. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.)у што. браўся з кожнага чалавека, з душы. П. пада-нуты; зак., каго (што). 1. Падганяючы, злёгСлужыць
апорай
для
чаго-н.
Падпоры
ку сцебануць. П. каня. 2. перан. Прыскорыць,
так.
прымусіць рабіць што-н. хутчэй (разм.). П. падтрымлівалі столь.
f ПАДУШЬІЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
адстаючых. \\ незак. падсцёбваць, -аю, -аеш,
ПАДТУЛІЦЬ, -улю, -уліш, -уліць; -улены; -ушыцца; -ушымся, -ушыцеся, -ушацца; зак.
-ае.
зак., што. Падагнуўшы, скурчыўшы, пада1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць падушаным, паПАДСЦІЛАННЕ, ПАДСЦІЛАЦЬ гл. пада- браць або прыціснуць да сябе. Сабака падту- мятым. Ягады ў кошыку падушыліся. 2. Задыхслаць .
ліў хвост. || незак. падтульваць, -аю, -аеш, -ае. нуцца — пра ўсіх, многіх (разм.). Мы там
ПАДСЦІПКА. -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
ПАДТЫКАЦЬ 2/і. падаткнуць.
ледзь не падушыліся ад дыму.
1
1. гл. падаслаць . 2. Toe, што i подсціл (у 2
ПАДТЬІННІК, _yt м. joe, што i чыстацел.
t ПАДУШЬІЦЬ , -ушу, -ушыш, -ушыць;
знач.)- Легчы на саламяную падсцілку. || прым. ПАДТЗКСТ, -у, М -сце, мн. -ы, -аў, м. -ушаны; зак. 1. каго. Задушыць усіх, многіх.
падсцілачны, -ая, -ае. П. матэрыял.
(кніжн.). Унуіраны, прыхаваны сэнс тэксту, П. усіх мух. 2. што. Раздушыць, памяць. П.
ПАДСЫЛАННЕ, ПАДСЫЛАЦЬ, ПАД- выказвання.
многа ягад. 3. каго-што. Душыць некаторы
СЬІЛКА гл. падаслаць1.
ПАДГЭКСГОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, час.
ПАДСЬІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -сып;
ПАДУШЬІЦЬ2, -ушу, -ушыш, -ушыць;
-паны; зак., што i чаго. Падбавіць, насыпа- -товак, ж. (спец.). 1. Складанне тэксту для
-ушаны;
зак., каго-што. Апырскаць трохудупесеннай
музыкі.
2.
Тэкст,
вершы
для
песенючы. П. вугалю ў топку. || незак. падсыпаць,
хамі. П. насоўку. || звар. падушыцці, -ушуся,
-аю, -аеш, -ае. || наз. падсыпанне, -я, н. i пад- най музыкі.
ПАДУБ, -a i (зб. i пра драўніну) -у, м. Toe, -ушышся, -ушьйша.
сыпкж, -і, ДМ -пцы, ж.
ПАДФАРБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе;
што i вастраліст.
ПАДСЫХАЦЬ гл. падсохнуць.
-буй; -баваны; зак., каго-што. Злёгку пафарПАДУЗДЬІПШЫ,
-ая,
-ае
(спец.).
Які
знаПАДСЫЦІЦЬ,
баваць. П. губы. \\ незак. падфарбоўваць, -аю,
-ычу, -ыціш, -ыціць> -ыча- ходзіцца паміж ніжнімі рэбрамі i касцямі -аеш, -ае. J| звар. падфарбавацца, -буюся,
ны; зак., што. Падсаладзіць мёдам. П. кашу. || таза. Падуздышная вобласць.
ПАДУЛАДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца -буешся, -буецца; -буйся; незак. падфарбоўнезак. падсычваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДСЯВАННЕ, ПАДСЯВАЦЬ гл. падсе- пад чыёй-н. уладай, залежны ад каго-, чаго-н. вацці) -аюся, -аешся, -аецца. || наз. падфарбоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. i оадфарбоўванне, -я,
77. закону. || наз. падуладшсць, -і, ж.
яць.
ПАДУМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. гл. ду- н.
ПАДСЯДАЦЬ гл. падсесці.
ПАДФАРНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Невялікі
ПАДСЯДЗЁЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. маць. 2. Правесці некаторы час, думаючы пра
Частка конскай вупражы — скураная падуш- што-н. He спяшайся з вывадам, добра падумай. дапаможны ліхтар каля пярэдняга крыла на
ка на пярэдняй частцы спіны, якая з'яўляец- 3. 2 ас. адз. i мн. л. падумаеш, падумжйце. аўтамашыне.
ПАДФАСТРЫГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе;
ца апорай для паска. || прым. падодзёлжжвы, Ужыв. як пабочн. сл. або як рэпліка для вы-ая, -ае.
ражэння насмешкі, недавер'я i пад. (разм.). -гуй; -гаваны; зак., што. Падшыць рэдкімі
ПАДСЯЧЬк / ПАДСЁКЧЫ, -сяку, -сячэш, Падумаеш, такі знаток знайшоўся. Падумай- шыўкамі. П. прыпол сукенкі. || незак. пядфа-сячэ; -сячом, -сечаце, -сякуць; -сек, -кла; це, ён яшчэ i грубіяніць мне! 0 I не падумаю (і сірыгоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДХАЛІМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Нізкі, под-сячы; -сечаны; зак. 1. што. Надсячы знізу. не падумаеш, i не падумаў i пад.; разм.) — 1)
П. дрэва. 2. што i чаго. Насячы дадаткова, у спалуч. з інф. абазначае адмаўленне, ня- лы ліслівец, які запабягае перад кім-н., каб
яшчэ трохі. П. дроў. 3. што. Тузануць за вуду згоду, нежаданне. Падбухторваў мяне на дрэн- дамагчыся свайго. || ж. падхялімш, -і, ДМ
ў той момант, калі рыба бярэцца на кручок. || нае, a я i не падумаў ісці на такое. I не паду- -мцы, мн. -і, -мак. || прым. падхалЬіскі, -ая,
незак. падсяшць* -ак>, -аеш, -ае. | наз. пад- маю прасіць прабачэння; 2) без інф. выражае -ае.
сякшве, -я, н. i падсечкя, -і, ДМ -чцы, ж.
ПАДХАЛІМАЖ, -у, м. (разм.). Toe, што i
катэгарычны адказ. — Лдпусціш мяне ў гоПАДТАКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., рад? — I не падумаю. Пждумжць! i падумжць падхалімства.
каму-наму (разм.). Слухаючы чужую гаворку,
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ПАДХАЛІМНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не- фронту. 3. перан. Стаць больш дысцыплінавазак. (разм.). Паводзіць сябе як падхалім. | наз. ным, больш працаздольным (разм.). Адстаюоадхалшства, -а, н. i оадхалімшчанве, -я, н.
чыя вучні значна падцягнуліся. || незак. падПАДХАГЙЦЬ, -хаплю, -хопіш, -хопіць; цягвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
-хоплены; зак. 1. каго-што. Падлрымаць,
ПАДЦЯГНЎЦЬ, -ягну, -ягнеш, -ягне;
падняць, трымаючы знізу, схапіць (кінугае, -ягн'і; -ягнуты; зак. 1. што. Нацягнуць або бей, тужэй. П. гайку. || незак. падшрубоўваць,
тое, што падае). 77. сумку. П. саслабелую ста- напяць тужэй. П. пасак. 2. каго-што. Падцяг- -аю, -аеш, -ае.
ПАДШТУРХІГЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
рую. Імклівая вада падхапіла човен. 2. каго- ваючы, наблізіць. П. бервяно да саней. 3. кагошто. Рэзкім, паспешлівым рухам узяць, пры- што. Сканцэнтроўваючы, наблізіць, падвесці -няце, -нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. 1.
хапіць мімаходам. Хлопец гшдхапіў дзяўчыну i куды-н. П. рэзервы к фронту. 4. перан., каго Злёгку штурхнуць. П. воз плячом. 2. Штурхзакружыўся ў танцы. 3. перан., што. Адразу (што). Зрабіць больш дысцыплінаваным, нуўшы, падсунуць, наблізіць да чаго-н. П. суабо нечакана атрымаць, схапіць (разм.). П. больш працаздольным (разм.). П. адстаючых седа да дзвярэй. 3. перан. Схіліць да чаго-н.,
запаленне лёгкіх. 4. перан., што. Скарыстаўшы na матэматыцы. 5. каму i без дап. Далучыцца прыспешыць з чым-н., паскорыць што-н.
што-н. зробленае, пушчанае ў ход іншым, да таго, хто спявае, падпяваючы яму. J| незак. (разм.). || незак. пядппурхваць, -аю, -аеш, -ае
прадоўжыць пачатае другім (разм.). П. чужую паддягваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. аадцягванне, / ійдштурхоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДШУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
думку. 5. што. Пачаць падпяваць. Весела п. -я, н. i тдцяжкя, -і, ДМ -жцы, ж. (да 1 знач.;
каго-што. Падбіраючы, знайсці што-н. неабпесню. 6. перан., што. Падтрымаць, расшыра- разм.).
ючы i паглыбляючы якое-н. дасягненне. П.
ПАДЦЙЖЮ, -жак. Прадмет адзення ў вы- ходнае, прыдатнае. П. слова. П. кватэру. || непачын. || незак. падхопліваць, -аю, -аеш, -ае.
глядзе дзвюх эластычных, звычайна прагума- зак. падшужваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДШЫВАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў,
ПАДХАРЎНЖЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. У ваных, перакрыжаваных на спіне тасьмаў,
казацкіх войсках царскай арміі: званне, роў- якія падтрымліваюць штаны; шлейкі. || прым. м. (разм.). Гарэзлівы падлетак. Сабрауся гурт
падшыванцау.
нае падпрапаршчыку, a таксама асоба, якая пядцяжачны, -ая, -ае.
ПАДШЬІПНІК, -а, мн. -і, -аў, м Апорная
мае гэта званне.
ПАДЦЙЦЬ, -датну? -датнсш, -датне; -даПАДХАРЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чус; -чуй; тнём, -датняце, -датнуць; -дцяў, -цяла; -дат- дэталь для механізмаў i частак машын, якія
-чаваны, зак., каго (што) (разм.). Пад- ш; -цяты; зак., што (разм.). 1. Toe, што i круцяцца або качаюцца. Ролікавы п. || прым.
карміць, падсілкаваць. 77. коней. || незак. пад- падціснуць (у 2 знач.). П. губы. П. хвост. 2.
ПАДШЬІЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -шывак,
Падсячы, падрэзаць. П. сякерай ствол. || нехарчоўвжць, t -аю, -аеш, -ае. || t звар. падхжрж. 1. гл. падшыць. 2. Стос падшытых газет,
чівацца, -чуюся, -чуешся, -чуецца; -чуйся; зак. падцшаць, -аю, -аеш, -ае.
дакументаў i пад.
незак. падхжрчоўвацці, -аюся, -аешся, -аецца.
f ПАДЦЯЧЬІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цячэ, -цяПАДШЬІЦЦА, -ыюся, -ыешся, -ыецца;
ПАДХВАЛІЦЬ, -валю, -валіш, -валіць; куць; -цёк, -цякла, -ло; зак. Нацячы пад
-валены; зак., каго-што (разм.). Трохі пахва- што-н. Bada падцякла пад дзверы. \\ незак. пад- зак. (разм). Залезці пад што-н. Хлапчук
падшыўся пад ложак.
ліць. П. вучня за адказ. || незак. падхвальваць, цяжжць, -ае.
ПАДШЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
ПАДЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак. Пры-аю, -аеш, -ае.
чальваючы, наблізіцца. П. да прыстані. || не- што. 1. Прышыць што-н. ці да чаго-н.
ПАДХОПЛІВАЦЬ гл. падхапіць.
спадыспаду, знізу. П. падкладку. 2. Зашыць,
ПАДЦЁРЦІ, -датру, -датрэш, -датрэ; -да- зак. падчальваць, -аю, -аеш, -ае.
вузкай паласой край чаго-н. П.
ПАДЧАГЙЦЬ, -чаплю, -чэпіш, -чэпіць; падагнуўшы
тром, -датраце, -датруць; падцёр, -церла; -дапрыпол сукенкі. 3. Прышыўшы, далучыць,
-чэплены; зак. 1. каго-што. Узяць, зачапіўшы прымацаваць. 77. даведку ў асабісмую справу. ||
тры; -цёрты; зак. 1. каго-што. Выцерці насуха. П. лужыну пад рукамыйнікам. 77. падлогу. знізу. П. бервяно бусаком. 2. што. Toe, што i незак. шдшывжць* -аю, -аеш, -ае. || наз. пад2. што. Сцерці, падчысціць (у 2 знач.). 77. прычапіць (у 1 знач.; разм.). П. вагон да пое- шыванне, -я, н. i пддшы^кл, -і, ДМ -ўцы, ж. ||
напісанае. 3. каго-што. Выцерці знізу. П. зда. 3. перан., каго-што i чаго. Toe, што i пад- прым. падшыўны, -ая, -ое / падшьаачны, -ая,
дзіця. \\ незак. падціраць, -аю, -аеш, -ае. || звар. хапіць (у 3 знач.; разм. жарт.). П. жаніха. П. -ае. Падшыуны каўнерык. Падшывачны матэшдцерціся, -датруся, -датрэшся, -датрэцца; насмарк. \\незак. падчэпліваць; -аю, -аеш, -ае рыял.
-датромся, -датрацеся, -датруцца; -цёрся, / падчапляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. падПАДШЗФНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
-церлася; -датрыся (да 3 знач.); незак. пад- чэплівжнне, -я, н. (да 1 i 2 знач.) /' падчэпк*, пад чыім-н. шэфствам. П. калгас. Дапамагаць
ійранне, -я, н. i падціржд, -і, ДМ -рцы, ж. -і, ДМ -пцы, ж. (да 2 знач.; разм.).
сваім падшэфным (наз.).
ПАДЧАРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
(разм.)- || прым. падшрачны, -ая, -ае (да 1 i 3
ПАДЫГРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
(разм.)- Toe, што i падчарыца.
знач.).
каму (разм.). 1. Нягучна сыграць, акампаніруПАДЧАРЫЦА, -ы, мн. -ы, -рьш, ж. Ня- ючы каму-н. П. на фартэпіяна спеваку. 2. пеПАДЦЁК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. След ад сцякання якой-н. вадкасці, фарбы. Падцёкі на родная дачка мужа ці жонкі, падчарка.
ран. Падладзіцца пад чые-н. інтарэсы, наПАДЧАС, прысл. Часам, у асобныя пра- строй i пад. 3. Сваёй ігрой (на сцэне, у спорсценах. 2. Сіняватая прыпухласць на целе ад
межкі часу. Яму п. бывае вельмі сумна.
падскурнага кровазліцця пасля ўдару.
це) f дапамагчы ігры партнёра. || незак.
ПАДЦЁКЛЫ, -ая, -ае. 3 падцёкамі (у 2
ПАДЧЫСГЙО, прысл. (разм.). Поўнасцю, шдыгрываць, -аю, -аеш, -ае.
знач.). П. твар.
без астатку. З'елі ўсё п.
ПАДЫМАЯЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i пад'ПАДЧЫСЦІЦЬ, -ышчу, -ысціш, -ысціць; ёмны.
ПАДЦЁЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. Гада-ышчаны; зак., што. 1. Зрабіць больш чысвалае цяля.
ПАДЫМАЦЦА, -ЦЬ гл. падняцца, -ць.
ПАДІЦКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; тым; вычысціць. П. у садзе. 2. Сцерці, саПАДЬІСПАД, прысл. 1. У самы ніз. Па-каваны; зак., каго (што) (разм.). Toe, што i скрэбці (напісанае). 77. памарку. 3. Зрасхода- класці п. 2. Пададзець пад што-н. Надзець п.
падпільнаваць. || незак. падціжоўваць, -аю, ваць або з'есці ўсё, без астатку {разм.). П. усе
ПАДЬІСПАДАМ, прысл. Унізе, пад чым-н.
прыпасы. || незак. падчыпршць, -аю, -аеш, -ае. Сена п. мокрае.
-аеш, ае.
|| наз. падчысткл, -і, ДМ -тцы, ж.
ПАДЦІНАЦЬ гл. падцяць.
ПАДЫСЦІ,, падыду, падыдзеш, падыдзе;
ПАДЧ^ПКА, ПАДЧ^ПЛІВАННЕ, ПАДПАДЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
падышоў, -шла, -ло; падыдз'і; зак. 1. Ідучы,
зак. 1. што. Мацней увязаць або закруціць. ЧдПЛІВАЦЬ гл. падчапіць.
наблізіцца. П. да дзвярэй. Дарога падышла да
ПАДШЙПЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Памочнік садоў (перан.). 2. Узяцца за чарговую справу.
П. воз з сенам. П. гайкі. 2. што. Сагнуўшы,
сціснуўшы, падцягнуць пад сябе. П. пад сябе шкілера. || прым. падшкіперскі, -ая, -ае.
П. да вывучэння дробаў. 3. перан. Паставіцца
ПАДШЮШНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. пэўным чынам да каго-, чаго-н., узяцца за
ногі. П. губы. 3. перан. Крыху павялічыцца
(пра мароз, холад; разм.). Была адліга, a по- Падстаўка з ручкай для шклянкі. Сярэбраны што-н., маючы пэўны пункт гледжання. Ён
тым падціснуў мароз. || незак. паддіскіць, -аю, п.
умее п. да чалавека. Крытычна п. да меркаванПАДШЛЁМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Шапка, няу аўтара. 4. Аказацца прыдатным, зруч-аеш, -ае.
ПАДЦЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; звычайна вязаная, якая закрывае вушы i пад- ным, прымальным для каго-, чаго-н., адпавядаць каму-, чаму-н. Гэты касцюм мне не
-раваны; зак., што (разм.). Зацыраваць зболь- бародак i надзяваецца пад каску, шлем.
ШДШМАРГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, падышоў. Ён не падыдзе на такую работу. ||
шага, у асобных месцах. П. пальчаткі. || незак.
-няце, -нуць; -ні; -нуты; зак., што (разм.). незак. падыходзіць, -оджу, -одзіш, -одзіць. ||
падцыроўмць, -аю, -аеш, -ае.
Шмаргануўшы, падцягнуць. П. лейцы. \\ незак. наз. падыход, -у, М -дзе (да 1, 2 i 3 знач.).
ПАДЦЙГНУТЫ, -ая, -ас. Знешне акуратПАДЬІХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Правесці
ны, унутрана дысцыплінаваны. П. чалавек. П. падшморгваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДШШЛІЦЬ, -пілю, -п'іліш, -п'іліць; некаторы час, дыхаючы чым-н. П. свежым
выгляд. || наз. пядцяпіутасць, -і, ж.
ПАДЦЯГНЎЦЦА, -ягнуся, -ягнешся, -яг- -пілены; зак., што. Прышпіліць знізу. П. паветрам.
ПАДЫХОД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
нецца; -ягн'іся; зак. 1. Упіраючыся, ірымаю- стужкай валасы. П. даведку да заявы. || незак.
гл. падысці. 2. Месца, па якім падыходзяць да
чыся, падняцца. П. на турніку. 2. ( 7 / 2 ас. не
ПАДШРУБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; чаго-н. Зручны п. да ракі. 3. (перан.) Сукупўжыв.). Сканцэнтроўваючыся, наблізіцца,
падысці куды-н. Войскі падцягнуліся да лініі -буй; -баваны; зак., што. Зашрубавадь глы- насць спосабаў, прыёмаў разгляду чаго-н.,
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прым. шйкарны, -ая, -ае (да 1 знач.). Пажарная машына.
ПАЖАРНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i
пажарны (у 2 знач.)
ПАЖАРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. пажар. 2.
адносін да каго-, чаго-н. Правільны п. да вы- шйкарны, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Работнік парашэння нацыянальнага пытання. Ён умее жарнай каманды. Пажарныя былі ў касках. 0
знайсці п. да кожнага чалавека.
На ўсякі пажарны выпадак (разм. жарт) — на
ПАДЫХОДЗІЦЬ гл. падысці.
ўсякі выпадак. У пажярным парадку
ПАДЗіПВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Ступня (разм.) — з паспешнасцю, даволі хутка.
(у 2 знач.)- Намуляць падэшву. 2. Ніжшія часПАЖАРТАВАЦЬ гл. жартаваць.
тка абутку пад ступнёй. Скураная п. 3. перан.,
ПАЖЛРЫІПЧА, -а, мн. -ы, -рышч i -рышчаго. Ніжняя частка, аснова чаго-н. П. гары. ||
чаў, н. Месца, дзе быў пажар. Лясное п.
прым. падэшвенны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
ПАЖАЎЦЁЛЫ, -ая, -ае. Які зрабіўся жоўПАД'ЯДАЦЬ гл. пад'есці.
тым. П. бярэзнік.
ПАД'ЯЗДЖАЦЬ гл. пад'ехаць.
ПАЖАЎЦЁЦЬ гл. жаўцець.
ПАД'ЯЗНЬІ гл. пад'езд.
ПАЖАЦЬ, -жну, -жнеш, -жне; -жнём,
ПАД'ЯЗЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
-жняце, -жнуць; -жн'і; -жаты; зак., што. 1.
пад языком. 77. нерв.
ПАД'ЯРЭМНЫ, -ая, -ае. Паднявольны, Зжаць (гл. жаць). П. ячмень. Што пасееш, тое
i пажнеш (прыказка). 2. перан. Здабыць,
прымусовы. Пад'ярэмная праца.
ПАЕЗДЗІЦЬ, '-джу, -дзіш, -дзіць; зак. атрымаць, заслужыць што-н. (высок.). П.
славу. Хто пасее агонь, пажне пажар ^прыкаЗрабіць многа паездак. П. na свеце.
ПАЁЗДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. зка). || незак. пажышць» -аю, -аеш, -ае (да 2
Кароткае падарожжа; выезд куды-н. на нека- знач.).
ПАЖОЎКЛЫ, -ая, -ае. Які зрабіўся жоўторы час. П. за мяжу.
тым, набыў жоўтае адценне. Пажоўклая паПАЁННЕ гл. паіць.
ПАЁСЦІ, паем, паясі, паесць; паядзім, па- пера. Лажоўклая трава.
ПАЖОЎКНУЦЬ гл. жоўкнуць.
ясце, паядуць; паеў, -ела; паеш / паеж;
ПАЖРАЦЬ, -ру, -рэш, -рэ; -ром, -раце,
паедзены; зак. 1. гл. есці. 2. чаго i без dan.
З'есці трохі. П. перад дарогай. 3. каго-што. -руць; -ры; -раны; зак. (разм.)- 1. чаго i без
З'есці без астатку. Вусень паеў усё' лісце. 4. dan. З'есці чаго-н. у якой-н. колькасці, прышто. Сапсаваць, грызучы, кусаючы. Шашаль няць ежу. 2. каго-што. Прагна з'есці ўсё
паеў дрэва. \\ незак. паядаць, -аю, -аеш, -ае (да (звычайна пра жывёл). Саранча пажрала пасевы. || незак. пажыраць, -аю, -аеш, -ае (да 2
3 i 4 знач.).
знач.). П. кнігі (перан.: чьггаць вельмі многа з
t ПАЁХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; -едзем,
-едзеце, -едуць; -едзь; зак. 1. Накіравацца ў захапленнем). П. вачамі каго-, што-н. (перан.:
дарогу на чым-н. П. na дровы. П. у госці. 2. прагна, не адрываючыся глядзець на каго-,
перан. Зрушыўшыся, саслізнуць, пасунуцца што-н.).
(разм.). Нага не ўтрымалася i паехала. 3. ПаПАЖЎХЛЫ, -ая, -ае. Які стаў жухлым.
чаць рабіць што-н., гаварыць што-н. (разм. Пажухлая трава.
неадабр.) Ад яго чакалі тоста, a ён паехаў
ПАЖЎХНУЦЬ гл. жухнуць.
зусім не туды.
ПАЖЬІВА, -ы, ж. Toe, чым жывіцца арПАЁК, пайка, мн. пайкі, пайкоў, м. Ежа ганізм, спажыва. П. для раслін, рыб. Духоўная
або прадукты, якія выдаюцца ў пэўнай коль- п. (перан.).
касці i на пэўны час. Хлебны п. Сухі п. (які
ПАЖЫВІЦЦА, -ыўлюся, -ывішся, -ывіцвыдаецца замест штодзённага харчавання). || ца; зак. (разм.)- 1. Знайсці для сябе якую-н.
прым. пайковы, -ая, -ае.
ежу, пажыву. Няма дзе курам п. 2. чым. Узяць
ПАЖАВАЦЬ, -жую, -жуеш, -жуе; -жуём, для сябе што-н. чужое, атрымаць якую-н.
-жуяце, -жуюць; -жуй; -жаваны; зак., што. карысць з чужога. П. чужым дабром.
Патрымаць у роце, разжоўваючы. Пажуй i
ПАЖЫЛЬІ, -ая, -ое. Які пачынае старэць,
выплюнь. 77. сківіцамі (зрабіць жавальныя рухі немалады. П. мужчына. П. ўзрост.
сківіцамі). .
ПАЖЫНАЦЬ гл. пажаць.
ПАЖАДАНА, безас. у знач. вык., з інф. i
ПАЖЫРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагозлуч. «каб» (кніжн.)- Мэтазгодна, неабходна. што. 1. 2/і. пажраць / пажэрці. 2. Знішчаць
П. асобныя часткі паэмы вывучыць на памяць.цалкам што-н. Палымя пажырае хаты.
П., каб усё там абышлося добра.
ПАЖЬІТАК, -тку, м. 1. гл. пажыткі. 2. ЗдаПАЖАДАНЫ, -ая, -ае. 1. Taxi, які патрэбны, які адпавядае патрабаванням. Пажаданыя быча, пажыва. Мышы — самы лепшы п. для
вынікі. П. кірунак падзей. 2. Такі, якога чака- кошкі. П. для роздуму (перан.).
юць, жадацы. Пажаданыя наведвальнікі. Па- ПАЖЬІТП, -аў, адз. пажытак, -тку, м. таксама зб. Дробны скарб, хатнія рэчы.
жаданая вестка.
ПАЖЫЦЦЁВЫ, -ая, -ае. Да канца жыцця.
ПАЖАДАЦЬ гл. жадаць.
Пажыццёвая пенсія. || наз. пажыццёвасць, -і,
ПАЖАЛІЦЦА гл. жаліцца.
ПАЖАНІЦЦА, адз. л. не ўжыв.; -жэнімся, ж.
ПАЖЬІЦЬ, -ыву, t -ывеш, -ыве; -ывём,
-жэніцеся, -жэняцца; зак., з кім i без дап. 1.
гл. жаніцца. 2. (3 ас. адз. ўжыв.). Ажаніцца — -ывяце, -ывуць; пажыў, -ыла, -ло; зак. Прапра ўсіх, многіх. Маладзь пажэніцца. Сыны жыць нейкі час. Пажывём — пабачым (прымаўка). П. у горадзе.
ўжо пажаніліся.
ПАЖЗРЦІ, -жару, -жарэш, -жарэ; -жаром,
ПАЖАНІЦЬ, -жаню, -жэніш, -жэніць;
зак., каго (што) i каго з кім. 1. Паяднаць -жараце, -жаруць; пажор, -жэрла; -жары;
шлюбам, уладзіць чый-н. шлюб. Думаем п. -жорты; зак. Toe, што i пажраць. || незак. пагэту napy. 2. Ажаніць усіх, многіх. П. сыноў. жыржць, -аю, -аеш, -ае.
ПАЗ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Вузкая шчыліна
ПАЖАР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Агонь, які
ахоплівае i знішчае ўсё, што можа гарэць. Ля- або выемка, у якую ўстаўляюць выступ друсны п. Як на п. бегчы (вельмі хутка, паспеш- гога прадмета пры замацаванні. 2. Вузкая
ліва; разм.)- He на п. (выраз, які ўжыв. у доўгая шчыліна паміж бярвёнамі, брусамі,
знач.: няма куды спяшацца; разм.). 2. перан., якая звычайна запаўняецца мохам. || прым.
каго. Ужыв. у некаторых выразах для абазна- пазжвы, -ая, -ае.
ПА-ЗА, прыназ. з Т. Ужыв. для абазначэння
чэння падзей, якія бурна развіваюцца, праяўляюцца (высок.). П. вайны. П. рэвалюцыі. | месцазнаходжання, руху, дзеяння за чым-н.,
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па той бок чаго-н. П. гарамі. П. часам i прасторай.
ПАЗАБАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак., каго.
Павесяліць, пацешыць. П. дзяцей. || звар. пазабаўляцца, -яюся, -яешся, -яецца.
t ПАЗАБІВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. 1. Забіцца, разбіцца насмерць — пра ўсіх, многіх.
2. Схавацца куды-н. — пра ўсіх, многіх. Дзеці
пазабіваліся на печ. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Засмеціцца, закупорыцца — пра ўсё, многае.
Трубы пазабіваліся пяском.
ПАЗАБІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
каго (шшо). Забіць, знішчыць усіх, многіх. П.
ваўкоў. 2. што. Забіць, увагнаць куды-н. усё,
многае. П. цвікі. 3. што. Прыбіўшы ці прымацаваўшы што-н., закрыць наглуха ўсё,
многае. П. вокны. 4. што. Захламіць, засыпаць усё, многае. Пазабівала дарогі снегам
(безас).
ПАЗАБІНТОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Забінтаваць усіх, многіх або
ўсё, многае. П. раненых. П. ногі.
ПАЗАБІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. 1. Забраць з сабой, да сябе ўсё,
многае або ўсіх, многіх. П. рэчы. П. дзяцей з
дзіцячага сада. 2. Забраць сілай усё, многае
або арыштаваць ці прызваць усіх, многіх. Рабаўнікі пазабіралі дабро. Хлопцаў пазабіралі ў
армію.
ПАЗАБРЎДЖВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак.
Забрудзіцца, запэцкацца — пра ўсіх, многіх
або ўсё, многае. Дзеці пазабруджваліся. Адзенне пазабруджвалася.
ПАЗАБРЎДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Забрудзіць, запэцкаць усё,
многае або ўсіх, многіх. П. кнігі. П. рукі дзёгцем.
ПАЗАБУДОЎВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак.
Забудавацца — пра ўсіх, многіх ці ўсё, многае. Людзі пазабудоўваліся. Вёскі пазабудоўваліся.
ПАЗАБУДОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Забудаваць усё, многае. П. кварталы.
ПАЗАБЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Забыць усё, многае або ўсіх,
многіх. П. гістарычныя даты. П. знаёмыя мясціны.
ПАЗАВАЙСКОВЫ, -ая, -ае. Без знаходжання ў войсках. Пазавайсковая падрыхтоўка.
ПАЗАВАЛАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
ПАЗАВАЛАКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. 1. Завалачы, закрыць, заслаць
усё, многае. Хмары пазавалакалі неба. 2. Валочачы, зацягнуць куды-н. усё, многае або ўсіх,
многіх (разм.). П. бярвенне ў павець.
ПАЗАВАЛЬВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. 1. (7 i 2
ас. мн. не ўжыв.). Заваліцца, запасці,
абваліцца — пра ўсё, многае. Кнігі пазавальваліся за шафу. Пазавальваліся слупы. 2. Улегчыся, залегчы — пра ўсіх, многіх (разм.). Усе
пазавальваліся спаць.
ПАЗАВАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. каго-што. Заваліць чым-н. усё, многае
або ўсіх, многіх. П. ямы кампостам. П. праходы мэбляй. 2. перан., што. Праваліць усё,
многае (разм.). П. экзамены na асноўных прадметах.
ПАЗАВЁШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. 1. Завесіць усё, многае. П. вокны.
2. Завешаць што-н. або ўсё, многае вялікай
колькасцю чаго-н. (разм.). П. сцены карцінамі.
ПАЗАВОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак. 1. каго (што). Завесці куды-н.
усіх, многіх. П. дзяцей у школу. 2. каго-што.
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ПАЗАКЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
Абзавесціся кім-, чым-н., увесці што-н. —
пра ўсіх, многіх. Многія гаспадары пазаводзіліПАЗАКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
пчал. 3. што. Прывесці ў рух якія-н. ме- што. 1. Закласці, змясціць куды-н. усё, многае. П. бялізну ў пральную машыну. 2. Адзнаханізмы. Пазаводзілі маторы.
ПАЗАВОЗГЦЬ, -вожу, -возіш, -возіць; -во- чьшь закладкамі патрэбныя старонкі ў кнізе.
жаны; зак., каго-што. Завесці ўсіх, мноііх або 3. Закпасці чым-н. усю паверхню прадмета. вадкім, здольным зацвярдзець — пра ўсё,
ўсё, многае. П. дзяцей у лагер. П. тавар у ма- П. сталы кнігамі. 4. Закрыць, загарадзіць многае. П. дарогі гудронам.
чым-н. усё, многае. П. аконныя праёмы цэ- ПАЗАЛОТА, -ы, ДМ -лоце, ж. Тонкі слой
газіны.
ПАЗАВЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; глай. 5. Зрабіць аснову, пачаць будаўнііггва золата на паверхні чаго-н. Гадзіннік з пазалотай. || прым. пазалотны, -ая, -ае.
зак., што. Завучыць усс, многае. П. формулы. чаго-н. П. фундаменты дамоў.
ПАЗАЛЯТАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. i мн. не
ПАЗАЖЛАСАВЫ, -ая, -ае. Які стаіць па-за
ІіАЗАВЫ гл. паз.
ўжыв., -ае, -аюць; зак. 1. Заляцець, апынуцца
ПАЗАВЙЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., грамадскімі класамі. У класавым грамадстве дзе-н.
— пра ўсіх, многіх або ўсё, многае.
што. Завязаць усё, многае. 77. мяхі з бульбай. не можа быць пазакласавага выхавання.
Птушкі пазаляталі далёка. 2. Уляцець
1
ПАЗАКЛАСНЫ,
-ая,
-ае.
Які
праводзіцца
ПАЗАГАНЙЦЬ , -яю, -яеш, -яе; -яны;
куды-н. — пра ўсіх, многіх ці усё, многае. Газак., каго-што. Загнаць куды-н. усіх, многіх не ў класе, не ў час класных заняткаў. Паза- лубы пазаляталі ў двор.
класнае
чытанне.
ці ўсё, многае. П. жывёлу ў хлявы. П. цвікі ў
ПАЗАМАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАЗАКЛЁЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
сцяну.
зак., што. 1. Замазаць, заляпіць чым-н. усё,
2
зак.,
што.
1.
Заклеіць
усё,
многае.
77.
шчыПАЗАГАНЙЦЬ , -яю, -яеш, -яе; -яны;
многае. П. надпісы на сцяне. 2. Запэцкаць, зазак., каго (што) (разм.). Заганяць, замарыць ліны. 2. Наляпіўшы чаго-н. мноства, укрыць брудзіць усё, многае. П. рукі фарбай.
усё,
многае.
77.
сцены
малюнкамі.
усіх, многіх. Пазаганялі коней за дзень.
ПАЗАМАКАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. i мн. не
ПАЗАКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; ўжыв.,
ПАЗАГАРОДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-ае, -аюць; зак. 1. Стаць мокрым, зазак.
1.
каго-што.
Паклаўшы
ў
якос-н.
па-аны; зак., каго-што. Загарадзіць усё, многае.
мокнуць — пра ўсё, многае. Сена пазамакала.
глыбленне,
засыпаць
зверху
—
пра
ўсё,
мноП. сады тынам.
2. Набрыняўшы, перастаць цячы — пра ўсё,
ПАЗАПНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., гае або ўсіх, многіх. П. у пясок. 2. што. Засы- многае. Бочкі пазамакалі.
паць,
зараўнаваць
усё,
многае.
П.
ямы.
што. Загнуць усё, многае. П. цвікі
ПАЗАМАТАЧНЫ, -ая, -ае: пазаматячш
ПАЗАКОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; цяжарнасць — цяжарнасць, пры якой плод
ПАЗАГОРТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак.,
што.
Закаціць
куды-н.
усё,
многае.
П.
зак. 1. што. Горнучы, згрэбці ў адно месца
развіваецца па-за маткай.
ўсё, многае. П. вуголле ў пячурку. 2. каго-што.матацыклы ў гараж.
ПАЗАМІНЎЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які папяПАЗАКРЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; рэднічаў мінуламу, пазалеташні. 77. год.
Ахінуць, абкруціць з усіх бакоў усё, многае ці
пакрыць чым-н. сыпкім усё, многае. 77. па- зак. 1. што. Закруціць, завіць (валасы); замаПАЗАМОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
кункі. П. бульбу прыскам. 3. што. Закрыць усё,цаваць, завязаць усё, многае. 77. вусы. П. дро- зак., каго. Замарыць усіх, многіх. П. коней.
там клямкі дзеярэй. 2. што. Абвязаць, абмамногае. П. кнігі.
ПАЗАМОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАЗАГРЫЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; таць чым-н. усё, многае. П. бінтам пальцы. 3. зак., што. Замачыць, зрабіць мокрым усё,
зак., каго (што). Заірызці ўсіх, многіх. Па- каго-што. Загарнуць у што-н. усіх, многіх або многае. 17. ногі.
ўсё, многае. П. дзяцей у коўдры. 4. што. Крузагрызалі ваўкі авечак.
ПАЗАМОШЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАЗАДЦЗЕ, -я, н., зб. 1. Адходы пры ма- цячы, закрыць, завінціць усё, многае. 77. зак., што. Замасціць усё, многае. П. вуліцы.
лацьбе, веянні. 2. перан. Чые-н. прыхільнікі, краны. П. гайкі.
ПАЗАМУРОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАЗАКРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ахвосце (пагард.).
зак. 1. што. Закласці муроўкай усё, многае.
ПАЗАДЗЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. зак. 1. каго-што. Закрыць, накрыць чым-н. П. праёмы ў сценах. 2. каго-што. Змясціць
1. што. Падняць угору ўсё, многае або за- усіх, многіх або ўсё, многае. П. дзяцей коў- усё, многае або ўсіх, многіх у памяшканні,
гнуць, задраць уверх усё, многае. П. галовы. драмі. 2. што. Скласці што-н. разгорнутае — тайніку, наглуха закладзеным муроўкай. 3.
77. пазногці. 2. каго (што). Забіць, разарваць пра ўсё, многае. П. парасоны. 3. што. За- перан., што. Пакрыць снегам, лёдам усё,
усіх, многіх. Каршуны пазадзіралі куранят. крыць, спыніць доступ куды-н. ва ўсіх, многае (разм.). Мароз пазамуроўваў вокны.
ПАЗАДЎШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; многіх напрамках. 77. усе дарогі ў горад. 4.
ПАЗАМЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
што. Спыніць дзейнасць асобных або многіх
зак., каго (што). Задушыць усіх, многіх.
прадпрыемстваў. Увечары магазіны зак., што. 1. Адмыць, замыць усе плямы, не
ПАЗАЖЫВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; устаноў,
мыючы ўсёй адзежы. 2. Сапсаваць частым ці
пазакрывалі.
зак. Зажыць, загаіцца — пра ўсё, многае.
няўмелым мыццём усё, многае. П. бялізну. 3.
ПАЗАКРЗСЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; Занесці пяском усё, многае. Ямы ў рэчцы паРаны пазажывалі.
зак., што. Закрэсліць усё, многае. П. неадпа- замывала пяском (безас).
ПАЗАЙЗДРОСІЦЦЬ гл. зайздросціць.
ведныя словы.
ПАЗАЙМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
ПАЗАМЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАЗАКУПОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што. Замкнуць, зачыніць на ключ усё,
1. што. Запоўніць сабою ўсё, многае або
зак.,
што.
Закупорыць
усё,
многае.
Я.
буўзяць у сваё карыстанне ўсё, многае. Кнігі памногае ці ўсіх, многіх. П. шуфляды.
займалі ўсе паліцы. 2. што. Захаліць якую-н.тэлькі.
t ПАЗАМЯРЗАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАЗАЛАЗІЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжьш., -ш- -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. 1. (7 / 2 ас. мн. не
прастору, нейкую колькасць чаго-н. Турысты
пазаймалі ўсе летнія домікі. 3. каго. Ахапіўшы,зіць; -лазім, -лазіце, -лазяць; зак. 1. Залезці, ўжыв.). Пахрыцца лёдам, замерзнуць — пра
пагааць куды-н. усіх, многіх. 77. кароў у ста- забрацца на што-н. — пра ўсіх, многіх. Хлоп- ўсё, многае. Рэкі пазамярзалі. 2. Загінуць ад
так. 4. каго (што). Заняць каго-н. чым-н. не- чыкі пазалазілі на дрэвы. 2. Забрацца, холаду — пра ўсіх, мноііх або моцна замерпранікнуць куды-н. употай — пра ўсіх, знуць — пра ўсіх, многіх. Вераб'і пазамярзалі
каторы час.
ПАЗАКАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., многіх. 77. у чужыя агароды.
на марозе.
ПАЗАЛАЦІЦЬ гл. залаціць.
што. Даць заказ на ўсё, многае. П. дзецям
ПАЗАМЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
ПАЗАЛЁПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
касцюмы.
1. што. Змесці, сабраць у адно месца ўсё,
зак.
1.
што.
Заляпіць,
заклеіць
чым-н.
усё,
многае. 77. смецце ў кут. 2. каго-што. ЗаПАЗАКАНАПАЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., што.\ Заканапаціць усё, многае. многае; наклейваючы што-н., укрьшь усю па- несці, засьтаць (снегам, пяском i пад.) усё,
верхню.
П.
дзіркі
глінай.
П.
сцены
афішамі.
2.
многае ці ўсіх, многіх. Снег пазамятаў усе
77 усе шчыліны.
ПАЗАКАСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; каго-што. Заляпіць, пакрыць сабой усё, мно- сцежкі.
гае або ўсіх, многіх. Снег пазалепліваў прахо- ПАЗАНДЗІРАВАЦЬ гл. зандзіраваць.
зак., шмо. Закасаць усё, многае. П. рукавы.
ПАЗАНОСІЦЬ, -ношу, -носіш, -носіць;
ПАЗАКАСОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; жых.
ПАЗАЛЁТАСЬ, прысл. Ава гады назад. -ношаны; зак., каго-што. 1. Занесці, дасгазак., што. Закасаваць усё, многае. 77. недаГэта
было
n.
|
прым.
пазалетшшіі,
-яя,
-яе.
віць куды-н. усіх, многіх або ўсё, многае. П.
рэчы напісанае.
інструменты ў кладоўку. 2. Упісаць куды-н.
ПАЗАЮДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i ПА- Пазалеташняя вясна.
ПАЗАЛЁЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; усіх, многіх або ўсё, многае. П. студэнтаў у
ЗАКІДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
зак.,
што.
Залячыць,
загаіць
усё,
многае.
П.
спісы. П. рахункі ў рэестр. 3. ( 7 / 2 ас. не
каго-што. Ускінуць на што-н. або закінуць
ўжыв.). Засыпаць, замесці ўсё, многае або
куды-н. усё, многае. П. стары абутак на раны.
ПАЗАЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., ўсіх, многіх. Завіруха пазаносіла снегам усе дагарышча. 2. што. Кінуўшы, палажыўшы не на
сваё месца, згубіць усё, многае (разм.). П. што. 1. Заліць, затапіць усё, многае. ПаводЯа рогі.
ПАЗАНОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
інструменты. 3. што. Адкінуць, адвесці (част- пазалівала паплавы. 2. Абліць, запэцкаць
ку цела, аддзенне i пад.) убок, уверх, уніз. П. якой-н. вадкасцю ўсё, многае або ў многіх зак., што. Занасіць усё, многае. П. адзенне.
месцах.
77.
абрус
віном.
3.
Затушыць
вадой
ПАЗАПАЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
рукі назад. 4. што. Кідаючы, запоўніць ці
усё, многае. 77. вогнішчы. 4. Пакрыць чым-н. зак., што. Запаяць усё, многае. П. каструлі.
прыкрыць усё, многае. П. ямы зямлёй.
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(разм.)- П. за пояс сякеры. П. шуфляды ў стол. ПАЗАХОПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
2. Зачыніць на засаўку ўсё, многае (разм.). П. зак., каго-што. Захапіць усіх, многіх ці усё,
дзверы. 3. Падэець невддома куды ўсё, мно- многае; алярэдзіўшы каго-н., заняць для сябе
гае. Куды пазасоўвалі мае пальчаткі?
ўсё, многае. П. палонных. П. лепшыя землі.
ПАЗАІЦРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
ПАЗАСТАВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАЗАПАКОЎВАЦЬ, -ак>, -аеш, -ае; -аны; -таецца; -таёмся, -таяцеся, -таюцца; зак. 1.
1. што. Зацерці, выцерці ўсё, многае. П. надзак., што. Запакаваць усё, многае. 77. рэчы.
Застацца дзе-н., не пакінуць якога-н. мес- пісы. 2. каго. Сціснуць, заціснуць усіх, многіх.
ПАЗАПАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; ца — пра ўсіх, многіх. Дзяўчаты гшзастава- Ільды могуць пазаціраць малыя судны.
зак., што. Запаліць, прымусіць гарэць усё, ліся працаваць у вёсцы. 2. He перастаць быць
ПАЗАЦЙГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
многае. 77. ліхтары.
якім-н. — пра ўсё, многае ці ўсіх, многіх.
1. каго-што. Зацягнуць куды-н. або ў што-н.
ПАЗАПАЎНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; Дзверы пазаставаліся адчыненымі. 3. ( 7 / 2 ас. усё, многае ці ўсіх, многіх. П. лодкі да ракі. 2.
зак., што. 1. Запоўніць, заняць чым-н. усё, мн. не ўжыв.). Захавацца, уцалець — пра ўсё, што, пераважна безас. Пакрыць тонкім слоем
многае. 77. бочкі вадой. 2. Упісаць куды-н. многае. Усюды пазаставаліся сляды. 4. Апы- чаго-н. усё, многае; загаіць усё, многае. Саусе, многія звесткі. 77. табелі.
нуцца ў якім-н. стане — пра ўсіх, многіх або жалку пазацягвала раскай. Раны пазацягвала.
ПАЗАШСВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., ўсё, многае. Дзеці пазаставаліся сіротамі. 5. 3. што. Туга сцягнуць усё, многае. П. рукзакі.
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Запісац- Апынуцца ззаду — пра ўсё, многае або ўсіх,
ПАЗАЦЯРЎШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ца ў спісы — пра ўсіх, многіх. Многія па- мноііх. Хворыя пазаставаліся ззаду.
зак., каго-што. Зацерушыць усё, многае або
запісваліся ў атрады добраахвотнікаў.
ПАЗАСТАЎЛЙЦЬ, -яю, -ясш, -яе; -яны; ўсіх, многіх. Снег пазацярушваў сцежкі.
ПАЗАПІСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. зак. 1. што. Заняць паверхню чаго-н. нейкай
ПАЗАЧАРГОВЫ, -ая, -ае. Які робіцца,
1. што. Запісаць, занесці на паперу ўсё, мно- колькасцю якіх-н. прадметаў. П. пакоі мэбляй. праводзііша па-за чаргой ці звыш чаргі. 77.
гае. 77. свае думкі. 2. што. Залісаць, нанесці 2. каго-што. Закрыць, загарадзіць усё, многае сход. || наз. пазачарговасць, -і, ж.
на плёнку, пласцінку ўсё, многае. 77. песні на ці ўсіх, многіх чым-н. пастаўленым. 77. дзверы
ПАЗАЧАСАВЫ, -ая, -ае. He абмежаваны
плёнку. 3. каго-што. Унесці ў спіс, рэсстр i шафамі. 3. што. Паставіць усё, многае за рамкамі
часу, які разглядаецца па-за часам. ||
пад. усіх, многіх ці ўсё, многае; уключыць у што-н. П. кнігі за шкло.
наз. пжзічасявасць, -і, ж.
лік каго-н. усіх, многіх. 77. прозвішчы ў cnie.
ПАЗАЧЫНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.
ПАЗАСГРЎГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
77. у сведкі.
1. што. Зачьшіць усё, многае. П. вокны i
ПАЗАГПХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / ПА- зак., што. Застругаць усё, многае. П. алоўкі.
ПАЗАСТЎДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; дзверы. 2. каго. Зачыніўшы, пакінуць у памяЗАГЙХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., кагошто. Запхнуць куды-н. усё, многае або ўсіх, зак. 1. што. Застудзіць усіх, многіх. П. ногі. 2. шканні ўсіх, многіх.1 П. птушак у клетках.
ПАЗАЧдСВАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; -аны;
каго-што. Прастудзіць усіх, мноііх або ўсё,
многіх. 77. мох у шныліны.
зак., што. Зачасаць, прычасаць усё, многае.
ПАЗАПЛАНАВЫ, -ая, -ае. Які не ўва- многае. П. дзяцей.
ПАЗАСІЦЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., П. валасы.
ходзіць у план, які выконваецца звьші плана.
ПАЗАЧ^СВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -аны;
Пазапланавае заданне. || наз. пазаплаяавасць, што. 1. Заслаць чым-н. усё, многае. П. ложкі.
зак.,
што. Зачасаць, завасірыць усё, многае.
2.
Пакрыць
сабою
ўсё,
многае.
Дым
па-і, ж.
1
П. колле.
засцілаў наваколле.
t ПАЗАПЛЫВАЦЬ , 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАЗАШКОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які адбываецt ПАЗАСЫНАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Заплысці
куды-н. — пра ўсіх, многіх. Хлопчыкі далёка -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Заснуць — пра ца па-за школай. Пазашкольная работа.
ПАЗАПШІЛЬВАЦЦА. адз. л. не ўжыв.;
ўсіх, многіх. Дзеці пазасыналі.
пазаплывалі ад берага.
ПАЗАСЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Зашпіліцца —
ПАЗАПЛЫВАЦЬ2, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. 1. ( 7 / 2 ас. мн. не каго-што. Засыпаць, закідаць чым-н. усё, пра ўсіх, многіх. Дзеці пазашпільваліся на ўсе
гузікі.
ўжыв.), чым i без дап. Заплысці, пакрыцца многае. П. ямы.
ПАЗАШПІЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
або напоўніцца чым-н. — пра ўсё, многае.
ПАЗАСЫХАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. i мн. не
Шчыліны пазаплывалі смалой. 2. Распаў- ўжыв., -ае, -аюць; зак. 1. Засохнуць, высах- зак., што. Зашпіліць усё, многае. П. гузікі.
ПАЗАПШУНТОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
нець — пра ўсіх, многіх (разм.). Твары па- нуць — пра ўсё, многае. Кроў пазасыхала на
заплывалі тлушчам.
параненай скуры. 2. Завяўшы, загінуць — пра -аны; зак., што. Зашпунтаваць усё, многае.
П. бочкі.
ПАЗАПЛЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; ўсё, многае. Дрэвы пазасыхалі.
ПАЗАШРУБОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
зак., што. 1. Пераллятаючы, сплесці, заПАЗАСЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-аны; зак., што. Зашрубаваць усё, многае. П.
плесці ўсё, многае. 77. косы. 77. дзіркі ў тыне. што. Засеяць усё, многае. П. палі.
2. чым. Аплятаючы, пакрыць чым-н. ўсё,
ПАЗАСЯКАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., гайкі.
ПАЗАШТАТНЫ, -ая, -ае. Які не знахомногае. Павукі пазапляталі куткі павуціннем. што. 1. Зрабіць зарубкі на ўсім, многім. П.
ПАЗАПРАГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; дрэвы. 2. Параніць усё, многае. Пазасякаў дзіцца ў штаце; прызначаны для работнікаў,
што не знаходзядца ў штаце. П. карэспанзак., каго-што. Запрэгчы ўсіх, многіх. 77. KO конь ногі.
дэнт. Пазаштатная пасада.
MU.
ПАЗАСЯКАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАЗАШЧЗМЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас;
ПАЗАПУХАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. i мн. не каго. Збіць, забіць усіх, многіх розгамі, бізу-аны; зак., што. Зашчаміць усё, многае. П.
ўжыв., -ае, -аюць; зак. Запухнуць — пра намі.
пальцы.
многае. Пазапухалі вочы ад сну.
ПАЗАСЯЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
ПАЗАШЧЗПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
t ПАЗАРАСТАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
што.
Засяліць
усё,
многае.
77.
неабжытыя
-аны; зак., што. Закрыць на зашчэпку, кру-ас; -аем, -аеце, -аюць; зак. 1. ( 7 / 2 ас. мн. не
землі.
чок усё, многае. 17. дзверы.
ўжыв.). Зарасці якой-н. расліннасцю — пра
ПАЗАШЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ўсё, многае. Грады пазарасталі пустазеллем. ПАЗАТОПТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак.
1.
каго-што.
Затаптаць,
патаптаць
усё,
зак., што. 1. Зашыць усё, многае. 77. дзіркі. 2.
2. Пакрыцца валасамі, поўсцю i пад. — пра
многае;
падушыць
нагамі,
капытамі
ўсіх,
Забіць дошкамі ўсё, многае. 77. франтоны.
ўсіх, многіх. Мужчыны пазарасталі бародамі.
ПАЗБАВІЦЦА, -баўлюся, -бавішся, -бавіц3. ( 7 / 2 ас. мн. не ўжыв.). Зажыць, зарубца- мноііх. 77. сляды. Каровы пазатоптвалі куpa
wim.
2.
што.
Загасіць
усё,
многае,
наступаца; зак. 1. каго-што i ад каго-чаго. Збавіцца,
вацца — пра ўсё, многае (разм.). Пазарасталі
ючы
нагамі.
П.
вогнішча.
3.
што
ў
што.
Топсумець вызваліцца ад каго-, чаго-н. 77. недараны.
ПАЗАРАЎНОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; чучы, умяць унутр чаго-н. усё, многае. П. хопаў. 2. чаго. Страціць што-н., застацца без
акуркі
ў
пясок.
4.
што.
Забрудзіць
слядамі
ўсё,
чаго-н. 77. самастойнасці. || незак. мзбаўзак., што. Зараўнаваць, зрабіць роўным усё,
многае (разм.). Пазатоптвалі падлогу.
ляцца* -яюся, -яешся, -яецца. || наз. пазбаўмногае. 77. ямы.
ПАЗАТОЧВАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
-аны;
ленне, -я, н.
ПАЗАСАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАЗВАВІЦЬ, -баўлю, -бавіш, -бавіць;
зак. 1. што. Засадзіць чым-н. усё, многае. 77. зак., што. Затачыць усё, многае. Я. сякеры.
ПАЗАТЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., -баўлены; зак. 1. каго-чаго. Адняць што-н.,
клумбы кветкамі. 2. каго. Пасадзіць прымусова ўсіх, многіх куды-н. (разм.). 3. каго за што. 1. Заткнуць усё, многія адтуліны. 17. пакінуць без чаго-н. 77. маёмасці. 77. волі. 2.
што. Прымусіць займацца чым-н. усіх, шчыліны пакуллем. 2. Засунуць за што-н., ад каго-чаго i чаго. Вызваліць, даць магчымногіх (разм.). П. дзяцей за ўрокі. 4. што. За- угкнуць куды-н. усё, многае. П. сякеры за масць пазбегнуць чаго-н. П. ад клопатаў. ||
сунуць, уткнуць куды-н. усё, многае (разм.). пояс.
незак. пазбаўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. паПАЗАЎЧОРА, прысл. Напярэдадні ўчараш- збаўленне, -я, н.
77. граблі пад вяроўку на возе.
ПАЗАСМЁЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; нята дня, два дні назад. || прым. пазіўчжраппіі,
ПАЗБАЎЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. пазбавіцца,
-яя, -яе.
зак., што. Засмеціць усё, многае. П. вуліцы.
-ць, 2. O пазбаўленне правоў (афіц.) — адПАЗАСОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАЗАФАРБОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; няцце палітычных i грамадзянскіх правоў на
зак., што. 1. Засунуць, усунуць куды-н. усё, -аны; зак., што. Зафарбаваць усё, многае. П. пэўны тэрмін як мера пакарання за ўчынемногае; зачыніць унутр чаго-н. усё, многае слупкі дыяграм.
ныя злачынствы.
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ПАЗБЁГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -бегнуў /
-бег, -гла; -ні; зак., чаго. Збавіцца, выратавацца ад чаго-н. 77. гібелі. || незак. пазбягаць,
-аю, -аеш, -ае.
ПАЗБІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
што. Збіць, прымусіць адваліцца ўсё, многае.
77. яблыкі. 2. каго-што. Паваліць, прымусіць
упасці ўсіх, многіх; падстрэліўшы, прымусіць
упасці ўсё, многае або ўсіх, многіх. П. людзей
з ног. П. самалеты. 3 . каго-што. Рэзкім рухам
зрушыць
з
пэўнага
месца,
адцясніць
адкуль-н. усё, многае або ўсіх, многіх; збіць з
дарогі, з правільнага напрамку ўсіх, многіх.
77. прыцэлы ў кулямётаў. 77. людзей з курсу. 4.
каго. Моцна пабіць, знявечыць пабоямі ўсіх,
многіх. 5. што. Сапсаваць ударамі, зрабіць
нягодным усё, многае; абадраць скуру, кару i
пад. ў многіх месцах. 77. капыты. 77. калені. 6.
што. Збіваючы, прымацаваць адно да другога
ўсё, многае. П. скрынкі цвікамі.
1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
t ПАЗБІРАЦЦА,
-асцца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Сабрацца ў адным месцы — пра ўсіх, многіх. Да вагона пазбіраліся людзі.
ПАЗБІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
каго-што. Сабраць, сканцэнтраваць у адным
месцы ўсіх, многіх ці ўсё, многае. 77. людзей
на сход. 2. што. Падабраць, падняць усё тое,
што ўпала, рассыпалася i пад.; падабраўшы,
скласці ў адно месца ўсё, многае. 77. рассыпаны гарох. 77. галлё ў кучы. 3. што. Скласці,
саставіць з розных частак многа чаго-н. 77.
станкі. 4. што i чаго. Збіраць што-н. на працягу якога-н. часу. Пазбіраем яшнэ з гадзіну
грыбы.
ПАЗБЯГАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
пазбегнуць. 2. каго-чаго i з інф. Унікаць каго-,
чаго-н., ухіляцца ад каго-, чаго-н. 77. знаёмых.
П. сустракацца з кім-н.
2
t ПАЗБЯГАЦЬ , 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
-аем, -аеце, -аюць; зак. 1. Збегчы, спусціцца
ўніз — пра ўсіх, многіх. Хлапчукі пазбягалі з
лесвіцы. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Сцячы — пра
ўсё, многае. Вада пазбягала з палеткаў. 3.
Збегчы, уцячы — пра ўсіх, многіх. Ад спякоты каровы пазбягалі ў кусты.
ПАЗВАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. каго-што. Зваліць, паваліць усіх, многіх ці
ўсё, многае або спілаваць, ссячы ўсё, многае.
Вецер пазвальваў слупы. 77. сосны. 2. каго-што.
Скінуць адкуль-н. усё, многае або ўсіх,
многіх. Ты там не пазвальвай дзяцей з печы. 3.
што. Неакуратна зваліць, скідаць усё, многае.
77. рэчы ў кучу.
ПАЗВАЛЬНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
зак., каго (што). Звольніць усіх, многіх. 77. з
пасад.
ПАЗВАНІЦЬ гл. званіць.
ПАЗВАНОК, -нка, мн. -ню, -нкоў, м.
Асобная косць (або храсток) пазваночніка.
Шыйныя пазванкі. || прым. пазншочны, -ая,
-ае. Пазваночныя жывёлы (вышэйшыя жывёлы, якія маюць касцявы або храстковы
шкілет).
ПАЗВАНОЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У чалавека i пазваночных жывёл: спінны хрыбет,
які складаецца з шэрагу касцей (або храсткоў), што ідуць уздоўж спіны i ўтрымліваюць
у сабе спінны мозг.
ПАЗВАРОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжые.), без ban. Змяніць
напрамак свайго руху — пра ўсіх, многіх.
Жанчыны пазварочвалі са сцежкі. 2. каго-што.
Накіраваць з якога-н. напрамку ў іншы бок
усё, многае ці ўсіх, мноііх. 77. машыны на прасёлачную дарогу. 3. што. Зрушыць з месца,
скінуць усё, многае (разм.)- П. мяшкі з воза.
4. што. Звярнуць, збіць на бок усё, многае
(разм.). П. слупы. 5. што. Скідаць, зваліць разам усё, многае (разм.). 17. дровы ў кучу.

ПАЗВАЦЬ 2/і. зваць.
ПАЗВЁШВАЦЦА* 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Звесіцца, нахіліцца, апусціцца — пра ўсё, многае
або ўсіх, многіх. Дзеці пазвешваліся з печы.
ПАЗВЁШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
Звесіць, нахіліць, апусціць усё, многае. П. галоеы.
ПАЗВІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. 1. Скручваючы, звіць усё, многае. 17. вяроўкі. 2. Зматаць усё, многае. П. ніткі ў клубок. П. пражу з матавіла. 3 . Звіць, зляліць
(пра гнёзды). Ластаўкі пазвівалі гнёзды пад
страхой.
ПАЗВІСАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
зак. Апусціцца, звіснуць уніз — пра ўсё, многае. Галіны пазвісалі над вадой.
ПАЗВОДЗІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзіцца; зак. Звесціся, перастаць існавадь — пра
ўсіх, многіх. Пазводзіліся ў нас танкарунныя
авечкі.
ПАЗВОДЗПЦ», -джу, -дзіш, -дзіць; зак. 1.
каго (што). Звесці ўніз усіх, многіх. П. дзяцей
з ганка на двор. 2. каго (што). Адвесці на другое месца ўсіх, многіх. П. коней убок. 3. што.
Пра сутаргу: раптоўна i балюча скараціць мышцы. Сутарга пазводзіла ногі. 4. каго-што.
Звесці куды-н., злучыць, аб'яднаць у што-н.
усіх, многіх. П. палкі ў дывізію. 5. каго-што.
Знішчыць, перавесці ўсіх, многіх ці ўсё, многае. П. лясы. б. перан., каго. Збіць з правільнага шляху ўсіх, многіх. Гэта такія сябры па~
зводзілі хлопцаў.
ПАЗВОЗПЦ», -звожу, -звозіш, -звозіць;
-звожваны; зак. 1. што. Звезці ў адно месца
ўсё, многае. П. снапы ў гумны. 2. каго-што.
Забраўшы, адвезці куды-н. усё, многае або
ўсіх, многіх. П. каменне з палёў. 3. каго-што.
Везучы, перамясціць зверху ўніз усё, многае
ці ўсіх, многіх. П. дзяцей на санках. 4. кагошто. Едучы, узяць з сабою ўсё, многае або
ўсіх, многіх. П. чужыя кнігі.
ПАЗВЙЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. што. Звязаць, змацаваць усё, многае. 17.
вяроўкі. 2. каго-што. Перавязаць, звязаць
чым-н. усё, многае або ўсіх, многіх. П. рукі
бандытам.
ПАЗГАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак. 1.
каго (што). Сагнаць, прагнадь адхуль-н. усіх,
многіх. П. кароў з пасеваў. 2. што. Сагнаць з
паверхні ўсё, многае. Завея пазганяла снег з
дарог. 3. каго-што. Сагнадь, прымусіць сысціся ў адно месца ўсіх, многіх. П. коней у табун.
f ПАЗПНАЦЦА^ 1 i 2 ,ас. адз. не ўжыв.,
-асцца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Сагнуцца — пра ўсіх, многіх. Людзі пазгіналіся ад сустрэчнага ветру.
ПАЗПНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кагошто. Сагнуць усіх, многіх ці ўсё, многае. П.
галіны. Гора не пазгінала людзей (перан.).
ПАЗГЛАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Згладзіць, зрабіць гладкім усё,
многае. П. няроўнасці.
ПАЗГОРТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. 1. Згарнуць усё, многае. П. хусткі.
2. Зрабіць скручваннем многа чаго-н. (разм.).
П. папяросы. 3. Згортваючы, сабраць у адно
месца ўсё, многае. П. збожжа ў кучу.
ПАЗГРАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. 1. Зірэбці ў адно месца ўсё, многае. П.
сена ў кучкі. 2. Грабучы, скінуць адкуль-н.
усё, многае. П. снег з дахаў.
ПАЗГРЫЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Згрызці ўсё, многае. Бабры пазгрызалі
асіны.
ПАЗДАВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжьш.,
-даецца; -даёмся, -даяцеся, -даюцца; зак.
Здацца — пра ўсіх, многіх. П. ў палон.
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ПАЗДАВАЦЬ, -даю, -даеш, -дае; -даём,
-даяце, -даюць; зак. 1. каго-што. Здаць, перадаць куды-н., каму-н. усё, многае ці ўсіх,
многіх. П. кнігі ў бібліятэку. 2. што. Здаць у
часовае карыстанне ўсё, многае. П. кватэры
кватарантам. 3. што. Раздаць усе карты ў
гульні. 4. што. Здаць іспыты. П. экзамены.
ПАЗДАРАВЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў здаравейшым. Паздаравелае дзіця.
ПАЗДАРАВЁЦЬ гл. здаравець.
ПАЗДАРОВІЦЦА, -іцца; безас. : зак.: не пжзддровіццж каму (разм.) — будзе дрэнна
каму-н. за што-н., з-за чаго-н. За невыкананне работы нам не паздаровіцца.
ПАЗДАРОЎКАЦЦА гл. здароўкаіша.
ПАЗДЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. 1. Садраць што-н. у многіх месцах, садраць усё, многае. П. фарбу з шыбаў. 77. рукі
аб маліннік. 2. Рэзкім рухам зняць усё, многае
(разм.)- П. боты з ног.
ПАЗДЫМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. каго-што. Сфатаграфавадь, адлюстраваць
на фота- i кіналлёнцы ўсіх, многіх або ўсё,
многае. 2. што. Стварыць (кінафільмы).
, ПАЗДЫХАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
-аем, -аеце, -аюць; зак. Здохнуць — пра ўсіх,
многіх (пра жывёлу). Парасяты паздыхалі.
ПАЗЕЛЯНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты зялёнай цвіллю, раскаю, мохам i пад. Пазелянелая
страха. 2. Пра колер твару: бледны,
зямлістага адцення.
ПАЗЕЛЯНЁЦЬ гл. зелянець.
ПАЗЕЛЯНІЦЬ гл. зеляніць.
ПАЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн. неадабр.). Чалавек, які прымае позу (у 2 знач.),
стараецца стварыць уражанне сваімі паводзінамі, знешнасцю. || ж. пазёрш, -і, ДМ
-рцы, мн. -і, -рак. || прым. пжзёрскі, -ая, -ае.
ПАЗЁРСТВА, -а, н. (кніжн. неадабр.). Паводзіны пазёра.
ПАЗЖЫНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аты; зак.,
што. Зжаць усё, многае. 77. усё збожжа.
ПАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; незак. 1. Прымаць якую-н. позу, служачы натурай для фатоірафа або мастака. 2. Паводзіць
сябе як пазёр, фальшыва (кніжн. неадабр.). ||
наз. пааоравшше, -я, н.
ПАЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
Накіроўваць позірк куды-н., на каго-, што-н.,
глядзець. Задуменна п. у даль. 2. Выглядваць
з-за чаго-н., адхуль-н. 77. з-за вугла. 3. Час ад
часу глядзсць на каго-, што-н., куды-н. Часта п. на гадзіннік.
ПАЗГГРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Элементарная часціца з дадатным зарадам, з масай,
роўнай масе электрона. || прым. пазітронны,
-ая, -ае.
ПАЗГГЫВІЗМ, -у, м. Напрамак у філасофіі, які аб'яўляе адзінай крыніцай салраўдных ведаў спецыяльныя навукі ці ix сукупнасць i адмаўляе філасофію як асобную галіну всдаў. || прым. оазітывісцкі, -ая, -ае.
ПАЗГГЫВІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Паслядоўнік пазітывізму.
ПАЗГГЬІЎ, -тыва, мн. -тывы, -тываў, м.
(спец.). Здымак з негатыва, што дае адлюстраванне, светлыя i цёмныя часткі або колеры якога адпавядаюць ix размеркаванню ў
рэчаіснасці. || прым. пазітыўны, -ая, -ае.
ПАЗГГЬкЎНЫ, -ая, -ае. 1. гл. пазітыў. 2.
Заснаваны на фактах, на вопыце, станоўчы
(кніжн.). Пазітыўная праграма. 3. Выражаны
ў станоўчай форме; проціл. негатыўны
(кніжн.). 77. бок справы. || наз. шзггыўшісць,
-і, ж. (да 2 i 3 знач.).
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націск у другой частцы слова падае на першы 17. купіны. 2. перан., каго (што). Праваліць на
склад, напр. пазнаспеласць, пазнаспелы.
экзамене ўсіх, многіх (разм.).
ПАЗНАВАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Які
ПАЗРАСТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
мае адносіны да пазнання (у 2 знач.). 77. пра- зак. Зрасціся пры пераломах — пра многае.
цэс. 2. Які садзейнічае пазнанню, расшырэн- Паламаныя косці пазрасталіся.
ПАЗІЦЫЯ, -i, мн. -i, -цый, ж. 1. Пала- ню ведаў. Пазнавальнае значэнне мастацтва. ||
ПАЗРЫВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
жэнне, размяшчэнне (кніжн.). Удалая п. наз. пінммлыгасць, -і, ж. (да 2 знач).
ладдзі ў шахматнай партыі. Галосны ў моцнай ПАЗНАВАЦЦА, -наюся, -наешся, -наецца; што. 1. Аддзяліць ад галіны, сцябла ўсё, мнопазіцыі. 2. Месца распалажэння войск для ба- -наёмся, -наяцеся, -наюцца; незак. 1. гл. па- гае. 77. кветкі. 2. 3 сілай рвануўшы, садраць
пазрываў дахі.
явых дзеянняў. Артылерыйская, мінамётная п. знацца. 2. Станавіцца вядомьш, пазнаным. усё, многае. Ураган
ПАЗРЫВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
Здаць свае пазіцыі (таксама перан.)- 3. мн. Сябры пазнаюцца ў бядзе.
што. Зрыць што-н. у многіх месцах, зрыць
Раён ваенных дзеянняў. Адправіцца на пазіцыі.
ПАЗНАЁМІЦЦА, -ЦЬ гл. знаёміцца, -ць.
усё, многае. Дзікі пазрывалі ўсё поле.
4. перан. Пункт погляду, думка ў якім-н. пыПАЗНАННЕ,
-я,
мн.
-і,
-яў,
н.
1.
гл.
патанні (кніжн.)- Заняць пазіцыю чакання. 3
ПАЗУМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
пазіцыі філасофскага матэрыялізму. Палітыказнаць. 2. Набыццё ведаў, спасціжэнне закана- Тасьма, звычайна шытая золатам або срэбмернасцей
аб'ектыўнага
свету.
П.
законаў
з пазіцыі сілы. 5. Пастава цела, поза. Пазіцыі
рам, галун. Абшыты пазументамі кафтан. ||
класічнага танца. Стартавая п. спрынтэра. ||прыроды. Тэорыя пазнання.
прым. пазуметаш, -ая, -ае / пазументны, -ая,
ПАЗНАХОДЗІЦЬ,
-джу,
-дзіш,
-дзіць;
зак.,
прым. пазіцыйны, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 знач.).
-ае.
каго-што.
Адшукаць
усіх,
многіх
ці
ўсё,
мноПазіцыйная вайна (якая вядзецца на доўгачаПАЗУХА, -і, ДМ -зусе, мн. -і, -зух, ж. 1.
гае.
П.
неабходныя
адрасы.
совых баявых пазіцыях).
Прастора паміж грудзямі i адзеннем, што
ПАЗНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
ПАЗЛАЗІЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -зіць;
прылягае да ix. Трымаць што-м. за пазухай.
-зім, -зіце, -зяць; зак. 1. Злезці адкуль-н. — каго-што. Прызнаць у кім-, чым-н. знаёмага, Дастаць з-за пазухі. 2. Поласць у асобных орпра ўсіх, многіх. Хлопцы пазлазілі з веласіпе- знаёмае. Пакой быў такі чысты, што яго не- ганах цела (спец.). Запаленне лобных пазух. \\
даў. 2. ( 7 / 2 ас. мн. не ўжыв.). Знікнуць з па- льга было л. 2. Toe, што i апазнаць. 3. каго- прым. пязупшы, -ая, -ае (да 2 знач.).
верхні чаго-н. Ад сонца пазлазіла скура з цела. што. Зразумець, набыць веды пра што-н.,
ПАЗЫКА, -і, ДМ -зыцы, мн. -і, -зык, ж. 1.
атрымаць сапраўднае ўяўленне пра каго-,
ПАЗЛЁПЛІВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
Фінансавая аперацыя, якая заключаецца ў
-аецца; зак. Зляпіцца — пра ўсё, многае. што-н. (кніжн.). П. тайны сусвету. П. народ- атрыманні грошай у доўг на пэўных умовах.
нае жыццё. 4. што. Зведаць, перажыць
Лісты кнігі пазлепліваліся.
(кніжн.). 77. гора. || незак. пазншць, -наю, Дзяржаўная ўнутраная п. 2. Выдача ў доўг на
ПАЗЛЁПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; -наеш, -нае; -наём, -наяце, -наюць. || наз. па- пэўных умовах грошай, рэчаў i пад., a такзак., што. Зляпіць, склеіць усё, многае. П. зншне, -я, н. (да 1 знач.).
сама грошы, рэчы i пад., узятыя ў доўг. Гралісты клеем.
шовая п. Незваротная п. || прым. пазыковы,
ПАЗНАЧЫЦЬ гл. значыць1.
ПАЗЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-ая, -ае. Пазыковая аперацыя. П. банк.
ПАЗНЁЙШЫ, -ая, -ае. Які адбыўся, нашто. 1. Зліць з розных пасудзін у адну ўсё, ступіў пасля чаго-н. Пазнейшыя звесткі.
ПАЗЫКАТРЫМАЛЫПК, -а, мн -і, -аў, м
многае.' 77. малако ў бітон. 2. Зліць адкуль-н.
(спец.). Уладальнік аблігацый пазыкі (у 1
t ПАЗНІКАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
усё, многае. 77. ваду з радыятараў. 3. пвран. -аем,
-аеце, -аюць; зак. Знікнуць, перастаць знач.).
Злучыць у адно цэлае ўсё, многае. 77. атрады існаваць — пра ўсё, многае; прапасці, схаПАЗЫЎНЬк, -ая, -ое. 1. Які служыць для
ў брыгаду.
вацца — пра ўсё, многае, усіх, многіх.
ПАЗЛУЧАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак., што. Пазнікалі многія расліны на палях. Недзе поыцягвання ўвагі. П. сігнал. 2. пазыўныя,
1. Злучыць, змацаваць усё, многае. 77. пра- пазнікалі патрэбныя рэчы. Байцы пазнікалі ў -ых. Спецыяльныя сігналы для алазнавання
радыёстанцыі, судна, вайсковай часці i пад.
вады. 2. Устанавіць сувязь паміж усім, цемры.
Пазыўныя радыёстанцыі. Прыняць чые-н.
многім. П. берагі мастамі.
ПАЗНІМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. пазыўныя.
ПАЗЛУЧАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак., каго. каго-што. Зняць адкуль-н. усё, многае або
ПАЗЬІЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
Злучыць для палавога акта ўсіх, многіх (пра ўсіх, многіх; здзець з сябе ўсё, многае; адазак. 1. што i чаго каму. Даць у доўг. 77.
жывёлу).
зваць адкуль-н. усіх, многіх. П. дзверы з заве- каму-н. грошы або грошай. 2. што i чаго ў
ПАЗЛЯТАЦЦА, 1 i 2 1 ас. адз. не ўжыв., саў. П. шапкі. П. дывізіі з фронту. 2. што. Ад-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Зляцец- мяніць усё, многае, адмовіцца ад усяго, мно- каго. Узяць у доўг. 17. у каго-н. грошы або гроца разам — пра ўсіх, многіх. Птушкі пазля- гага. П. судзімасць. П. прапановы. 3. што. Са- шай. 0 У сжбакі вачэй пазычыць або пазьпыўталіся на раллю. Пазляталіся людзі на парату- драць, зняць з якой-н. паверхні ўсё, многае. шы (разм. неадабр.) — страціць сумленне,
пачуццё сораму. || незак. пазычжць, -аю, -аеш,
нак (перан.).
П. бінты з ран. 4. каго-што. Пазбавіць усіх, -ае. 0 He пазычаць чаго — ёсць, хапае. ГэПАЗЛЯТАЦЬ,
1
i
2
ас.
адз.
не
ўжыв.,
-ае;
f
многіх магчымасці дзейнічаць, вызваліць ад таму чалавеку розуму не пазычаць.
-аем, -аеце, -аюць; зак. 1. Зляцець чаго-н. усіх, многіх. 17. баксёраў са спаПАЗ'ЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
адкуль-н. — пра ўсіх, многіх. Куры пазляталі борніцтваў. 77. з работы. 5. што. Скапіраваць
з седала. 2. Паляцець, вылецець куды-н. — усё, многае. П. копіі з дакументаў. б. Toe, што. 1. З'есці за некалькі прыёмаў усё, многае. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пашкодзіць ядавіпра ўсіх, многіх. Шпакоў не відаць, некуды па- што i паздымаць.
зляталі. 3. Зваліцца — пра ўсіх, многіх ці ўсё,
ПАЗНІЦЦА, пазнюся, познішся, позніцца; тым рэчывам што-н. у многіх месцах, усюды.
многае (разм.). Шапкі пазляталі з коннікаў.
незак. 1. З'яўляцца пазней за вызначаны час. Кіслата паз 'ядала скуру на руках.
t ПАЗ'ЯЗДЖАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАЗМАГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; П. на заняткі. 2. Выконваць што-н. пазней,
зак., з кім-ным, за каго-што i без дап. Пры- чым трэба. П. з сяўбой. 3. Затрьгмлівацца -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. З'ехацца
ў адно месца — пра ўсіх, многіх. Спецыняць удзел у барацьбе; змагацца некаторы дзе-н. He пазніся, завідна прыходзь дамоў.
час. Давялося доўга п. за справядлівасць.
ПАЗНІШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., ялісты паз'язджаліся на канферэнцыю.
, ПАЗ'ЯЗДЖАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАЗМАЦОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; каго-што. Знішчыць усіх, многіх або ўсё,
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. 1. З'ехаць,
зак., што. Змацаваць усё, многае. П. бярвенне многае. П. ваўкоў. П. лясы.
скобамі.
ПАЗНОГАЦЬ, -гця, мн.-пЦу -гцяў, м. Toe, спусціцца адкуль-н. — пра ўсіх, многіх або
ўсё, многае. Лыжнікі паз'язджалі з гары. 2.
ПАЗМЁННЫ, -ая, -ае. Які адбываецца што i ногаць. || прым. пазногцевы, -ая, -ае.
зменамі. Працаваць пазменна (прысл.).
ПАЗНОСІЦЬ, -ошу, -осіш, -осіць; зак. 1. Едучы, павярнуць куды-н. — пра ўсіх, многіх
ПАЗМРАЧНЁЛЫ, -ая, -ае. Які зрабіўся каго-што. Знесці адкуль-н. усё, многае або або ўсё, многае. Машыны паз 'язджалі ўбок. 3.
Выехадь адкуль-н. — пра ўсіх, многіх. Мозмрочным, змрачнейшым. Пазмрачнелае неба. знесці ў адно месца ўсіх, многіх ці адно, мноП. твар.
гае. Я. бульбоўнік з агарода. П. параненых у ладзь паз'язджала з вёскі ў горад. 4. ( 7 / 2 ас.
ПАЗМРАЧНЁЦЬ гл. змрачнець.
санітарную машыну. 2. што. Спусціць уніз мн. не ўжыв.), перан. Ссунуцца, збіцца — пра
ПАЗМЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. усё, многае. П. сена з вышак. 3. што. Сарваў- ўсё, многае. Панчохі паз 'язджалі з ног.
ПАЗЯМЁЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае адно1. што. Змьшь, ліквідаваць мыццём усё, мно- шы, разбурыўшы, знесці з месца ўсё, многае.
гае. П. фарбу з рук. 2. каго-што. Змыць, П. масты. 4. што. Пайшоўшы, узяць з сабой сіны да ўладання i карыстання зямлёй. П. падатак.
знесці адкуль-н. усё, многае або ўсіх, многіх. усё, многае. П. чужыя рэчы.
ПАЗНОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
Вада пазмывала пасевы.
ПАЗЯХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. МіжПАЗМЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., Доўгай носкай давесці да нягоднасці ўсё, вольна сутаргава ўдыхаць i адразу выдыхаць
паветра з шырока адкрьпьім ротам (пры жашто. 1. Змесці з якой-н. паверхні ўсё, мно- многае. П. абутак.
ПАЗРАЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i ПА- данні спаць, пры стоме). \\аднакр. пазяхнуць,
гае. 77. пыл з мэблі. 2. Метучы, сабраць у адно
ЗР^ЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і. || наз.
месца ўсё, многае. 77. лісце ў куну.
ПАЗНА... (гл. позаа...) Першая частка што. Зрэзаць усё, многае; зняць няроўнасці шзяхшше, -я, н. | прым. пазяхалыіы, -ая, -ае
складаных слоў; ужыв. замест «позна...», калі ўсюды, у многіх месцах. П. кветкі з клумбы. (спец.). Пазяхальныя рухі.
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ПАІЛКА, -i, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. выглядаеш у новым гарнітуры. П. ўрачу. || неСпецыяльны посуд, прыстасаванне паіць жы- зак. шшізвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
вёлу, птушак. Аўтаматычная п.
ПАКАЗАЦЬ, -кажу, -кажаш, -кажа; -кажы;
ПАІЛЬНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Кубачак з -казаны; зак. 1. каго-што каму. Даць магчыдоўгім носікам i паўзакрытым верхам, з якога масць убачыць каго-, што-н., упэўніцца ў
ПАКАРАЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
пояць ляжачых хворых.
чым-н., навучыцца чаму-н. П., як карыстацца
ПАІЦЬ, паю, поіш, поіць; па'і; поены; не- паяльнікам. 2. Каму на каго-што. Звярнуць Стаць карацейшым. Сукенка пакарацела. 3
зак., каго (што). 1. Даваць піць. П. дзяцей. П. чыю-н. увагу на каго-, што-н. (звычайна надыходам зімы дні пакарацелі. || наз. пакаi карміць сям'ю (мець на ўтрыманні, давадь зрабіўшы рух, жэст у напрамку каго-, рачэнне, -я, н.
ПАКАРАЦІЦЬ, -рачу, -роціш, -роціць;
пражьггак). 2. Даваць піць спіртныя напіткі, чаго-н.). П. дарогу на станцыю. П. рукой на
частавадь чым-н. алкагольным. He ўздумайце шыльду. 3. каго-што каму. Даць убачыць, каб -рочаны; зак., што. Зрабіць карацейшым. П.
яго п.: яму трэба сёння садзіцца за руль. || зак. разгледзець, азнаёміцца. П. хворага ўрачу. П. паліто. || наз. пакарачэнне, -я, н.
ПАКАРАЦЦА гл. пакарыцца.
напаіць, -паю, -поіш, -поіць; -поены. || наз. новы спектакль. 4. каго-што. Выявіць, праяПАКАРАЦЬ1 гл. караць.
віць. П. веды. 5. са злуч. «што». Даць паказанпаенне, -я, н. (да 1 знач.). П. жывёлы.
ПАКАРАЦЬ2 гл. пакарыць.
ПАЙ, паю, мн. паі, паёў, м. Доля, якая не (у 1 знач.). Усе, як адна, сведкі паказалі,
ПАКАРМІЦЦА,
-ЦЬ гл. карміцца, -ць.
ўносіцца ў агульную справу асобным яе ўла- што ў гэты дзень абвінавачанага дома не было.
ПАКАРЫСТАЦЦА гл. карыстацца.
дальнікам. Уступны п. Кааператыўны п. || б. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра вымяральныя прыПАКАРЬІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Той, хто
боры: засведчыць, адзначыць. Тэрмометр папрым. паявы, -ая, -óe.
казаў 38,8 °С. Гадзіннік паказаў поўнач. 7. пакарыў або пакарае каго-, што-н. ПакарыПАЙКА гл. паяць.
каму. Правучыць каго-н., адпомсціць каму-н., целі цаліны. Чалавек — п. космасу. || ж. паПАЙКОВЫ гл. паёк.
ПАЙМЁННЫ, -ая, -ае. Які ўтрымлівае пе- даць зразумець, адчуць каму-н. што-н. карыцелька. -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек.
ПАКАРЫЦЦА, -каруся, -корышся, -коралік імён; які робіцца па імёнах. П. cnie. (разм.). Я ж яму пакажу за гэта! || незак.
Пайменнае галасаванне. Назваць усіх пайменнапаказваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2, 3, 4, 5 i 6 рыцца; зак. 1. каму-чаму. Падпарадкавацца
знач.)- || наз. пажжз, -у, м. (да 1, 2, 3 i 4 знач.). чыёй-н. уладзе, волі. He пакорымся нахабным
(прысл.)заваёўнікам. 2. чаму. Змірыцца з чым-н., адП. спектакля.
ПАЙСЦІ, пайду, пойдзеш, пойдзе; пайПАКАЗНЬІ, -ая, -óe. 1. Які паказваецца як мовіўшыся ад супраціўлення чаму-н. П. лёсу.
шоў, -шла, -ло; пайдз'і; зак. Пачаць ісці (па|| незак. пакарацца» -аюся, -аешся, -аецца.
водле ўсіх знач. дзеясл. «ісці»). Хлопчык пай- узор. Паказныя тавары. Паказная стральба. 2. ПАКАРЬІЦЬ, -кару, -корыш, -корыць;
шоў (пачаў хадзіць). Пайшоў прэч! (выбірайся). Разлічаны на знешняе ўражанне, прытворны. -кораны; зак., каго-што. 1. Падпарадкаваць
0 Калі на тое пайшло (разм.) — калі ўжо так Паказная сціпласць.
ПАКАЗЎХА, -і, ДМ -зусе, ж. (разм.). Вы- сваёй уладзе, заваяваць. П. крэпасць. Чалавек
трэба, калі так неабходна. Тік не пойдзе
пакарыў космас. 2. перан. Выклікаць у каго-н.
(разм.) — так, пры такой умове нічога не гляд усяго добрага, паспяховай дзейнасці; сімпатьпо, давер да сябе. П. дзявочае сэрца. ||
дзеянні/ разлічаныя на знешні эфект, на тое,
атрымаецца, не выйдзе.
незак. пакараць, -аю, -аеш, -ае. || наз. паПАЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Уладальнік каб зрабіць добрае ўражанне на каго-н. карэнне, -я, н.
паю. П. кааператыўнага таварыства. || ж. Устроілі паказуху перад начальствам. || прым. ПАКАСІЦЦА* -ЦЬ гл. касіцца, -ць2.
пайшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. пай- пжкжзушны, -ая, -ае.
-і, ж. 1. гл. пакаты. 2. ПакаПАКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. паказчык таяПАКАТАСЦЬ,
ппыцкі. -ая, -ае.
паверхня. П. узгорка.
ПАК , -а, мн. -'i, -оў, м. Стос, вязка пэўных ступені — у матэматыцы: лічбавае або літарПАКАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
нае абазначэнне, якое паказвае, колькі разоў Правесці
прадметаў. П. газет.
некаторы час, катаючыся на чым-н.
ПАК2, -у, м. (спец.). Шматгадовы палярны лік (ці велічыня), што ўзводзіцца ў ступень, П. на веласіпедзе.
памнажаецца сам на сябе. 2. Toe, па чым молёд. П прым. пакавы, -ая, -ае.
ПАКАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго. ПаПАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; -ка- жна меркаваць пра развіццё i ход чаго-н. Па- вазіць, пракаціць крыху. П. дзяцей на санках.
ваны; незак., што. Складаць i звязваць у пак, казчыкі высокай культуры i адукаванасці.
ПАКАТЫ, -ая, -ае. Нахілены, без крутасці.
ПАКАЗЫТАЦЬ гл. казьгтаць.
вузел. П. кнігі для перасылкі. || зак. шіакамць,
П. дах. || наз. пакатасць, -і, ж.
ПАКАЛАМЎЦІЦЦА, -ЦЬ гл. каламуціша,
-кую, -куеш, -куе; -куй; -каваны, спакаваць,
ПАКАЎЗНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нсцца;
-кую, -куеш, -куе; -куй; -каваны / упакаваць, -ць.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. Toe, што
-кую; -куеш, -куе; -куй; f -каваны; наз.
ПАКАЛЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Сваякі i паслізнуцца.
упакоўка, -і, ДМ -ўцы / упакоўванне, -я, н. || адной ступені роднасці ў адносінах да агульt ПАКАХАЦЦА, адз. л. не ўжыв.; -аемся,
наз. пажаванне, -я, н. i пажоўка, -і, ДМ -ўцы, нага продка. 3 пакалення ў п. перадаецца -аецеся, -аюцца; зак. (разм.). Пакахаць адзін
ж. (спец.); прым. пажавальны, -ая, -ае (спец.). што-н. (у спадчыну дзецям ад бацькі, малод- аднаго.
ПАКАЁВЫ, -ая, -ае. 1. гл. пакой. 2. Хатні, шым ад старэйшых). 2. Людзі блізкага ўзроПАКАХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго. Адзвязаны са знаходжаннем у жылым памя- сту, якія жывуць у адзін час. Сучаснае мала- чуць каханне да каго-, чаго-н., палюбіць. П.
шканні. Пакаёвыя кветкі. П. сабака (не два- дое п. 3. Група людзей, блізкіх па ўзросту, дзяўчыну.
ровы). Пакаёвая тэмпература (звычайная для аб'яднаных агульнай дзейнасцю. П. музыканПАКАЦІСТЫ, -ая, -ае. 3 паступовым
жылога памяшкання).
таў.
паніжэннем,|адхонны, пакаты. П. бераг. || наз.
ПАКАЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ёвак, ж.
ПАКАЛЁЧЫЦЦА, -ЦЬ гл. калечыць.
пакацістасць, -і, ж.
Служанка, якая прыбірае пакоі i выконвае
ПАКАЦІЦЦА, -качуся, -коцішся, -коПАКАЛМАЦІЦЦА, -ЦЬ гл. калмаціцца,
некаторыя інш. работы. Багатыя людзі найма- -ць.
ціцца; зак. 1. Пачаць каціцца. Мяч пакаціўся
2
юць пакаёвак.
na
падлозе. 2. На спуску: упасці, круцячыся;
ПАКАЛОЦЬ гл. калоць .
ПАКАЗАЛЬНШ, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
-ышуся,
-ышашся, наогул упасці рэзка, адразу (разм.). Чалавек
t ПАКАЛЫХАЦЦА,
Надпіс, стрзлка, прыбор ці іншае прыстаса- -ышацца; -ьшшся; зак. Правесці некаторы аступіўся i пакаціўся з абрыву. 0 Пакаціцца са
ванне, якое паказвае што-н. 17. дарог. Све- час, калышучыся. П. ў гамаку.
смеху (разм.) — гучна рассмяяцца;
тлавы п. П. скорасці. 2. Даведачныя кнігі або
ПАКАЦІЦЬ, -качу, -коціш, -коціць; -коПАКАЛЫХАЦЬ, -ышу, -ышаш, -ыша;
даведачны cnie у кнізе. Бібліяграфічны п. Чы- -ышы; -ыханы; зак., каго-што. Правесці не- чаны; зак. 1. што. Прымусіць кадіцца. П.
гуначны п.
каторы час, калышучы каго-, што-н. П. дзіця бервяно. 2. Хутка паехаць, адправіцца куды-н.
ПАКАЗАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які дае пад(разм.). Машына пакаціла ў бок горада. Яны
ставу для якіх-н. вывадаў. П. факт. Яго заява на арзлях.
пакацілі на поўдзень. 3. каго-што. Паваліць,
ПАКАЛЬІХВАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
незак.,
вельмі паказальная. 2. Які арганізаваны для
прымусіць упасці (разм.). Ён пакаціў мяне на
ўсеаіульнага азнаямлення. П. суд. 3. Узорны, каго-што. Злёгку або час ад часу калыхаць. зямлю.
Лёгкі
ветрык
пакалыхваў
фіранкі
на
вокнах.
||
які служыць прыкладам для іншых. Паказаль- наз. пакалыхванне, -я, н.
ПАКАЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
ная гаспадарка. || наз. паказальшсць, -і, ж.
Правесці час, качаючыся. П. на траве.
ПАКАМЯЧЫЦЦА
гл.
камячыцца.
ПАКАЗАННЕ, -я, звычайна мн. -і, -яў, н.
ПАКАЧАЦЬ гл. качаць.
ПАКАМЯЧЬІЦЬ, -мячу, -мечыш, -ме1. Адказ на допыце. П. падсуднага. 2.
ПАКАШЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
чыць;
-мечаны;
зак.,
што.
1.
гл.
камячыць.
2.
Велічыня чаго-н., якая паказваецца вымяЗлёгку, з перапынкамі кашляць. Чалавек куКрыху скамячыць, змяць. П. касцюм у дарозе. рыў i пакашліваў. || наз. пакашліваіше, -я, н.
ральным прыборам. П. лічыльніка.
ПАКАПРЫЗІЦЬ гл. капрызіць.
ПАКАЗАЦЦА, -кажуся, -кажашся, -кажадПАКАШЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. КашПАКАРАБАЦІЦЦА, -ЦЬ гл. карабацііша, лянуць некалькі разоў; правесці некаторы
ца; -кажыся; зак. 1. Паявіцца, стаць бачным.
3-за павароту паказалася машына. 2. -ць.
час, кашляючы.
ПАКАРАННЕ, Я, МН. -І, -яў, н. Мера ўздзеПрыйсці, паявіцца дзе-н. П. дзе-н. пасля доўПАКАШТАВАЦЬ гл. каштаваць2.
гай хваробы. 3. каму. Даць каму-н. паглядзець яння за зробленае злачынства, правіннасць,
ПАКАЙННЕ, -я, н. (кніжн.). Добраахвотна сябе, агледзець сябе. Ну, пакажыся, як ты кара. Заслужанае п.
нае прызнанне ў зробленай правіннасці,
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памылцы. 0 Адпусціць душу нж nuuunrae
(разм. жарт.) — пашкадаваць, злітавацца.
ПАКАЙННЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
ўгрымлівае пакаянне; вінаваты. 77. выгляд.
Пакаяннае пісьмо. 0 Пажжлшжй галдш меч не
с л э (прыказка) — таму, хго прызнаў сваю
віну, трэба дараваць.
ПАКАЯЦЦА 2/і. каяцца.
ПАКВАШЦЦА гл. квалііша.
ПАКГАУЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Склад дяя захоўвання грузаў. Чыгуначны п. || прым. пажгаузяы, -ая, -ае.
ПАКЁПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., з
каго-наго (разм.). Кпіць, дабрадушна насміхацца. 77. з цыбатага хлопца.
ПАКЁТ, -а, М -кеце, мн. -ы, -аў, м. 1. Папяровы скрутак з чым-н. Завінуць рэчы ў п.
Індывідуальны п. (бінт з ватай для перавязвання раны да аказання медыцынскай дапамоіі).
2. Папяровы, поліэтыленавы i пад. мяшочак
для прадуктаў. 3. Канверт з пісьмом афіцыйнага прызначэння. Сакрэтны п. 4. У некаторых спалучэннях: камплект дакументаў,
афіцыйных папер. 77. ідэй. П. акцый (доля
акцыянера ў акцыянерным
таварыстве;
спец.). 5. Штабель, стос грузаў, змешчаных
на паддон (спец.). Цэгла ў пакетах. || памянш.
ігакйіуік, - а , мн. -і, -аў, м. (да 1 i 2 знач.). |
прым. піжетны, -ая, -ае (да 1, 2, 3 i 5 знач.)
Пакетныя перавозкі грузаў (на падцонах;
спец.).
ПАКЕТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. i незак., што (спец.). Упакаваць
(-коўваць), скласці (складваць) у пакет (у 5
знач.), у стос, у штабель. П. цэглу. || наз. пажеПАКІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Кіўнуць
некалькі разоў. 77. галавой.
ПАКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. 1. Кінуць (многа, многае) як папала. П. рэчы на воз. 2. Пакінуць (многае,
многіх). Сяляне пакідалі свае хаты i падаліся
далей ад фронту.
ПАКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -кшь; -нуты;
зак. 1. Адправіўшыся, не ўзяць з сабой каго-,
што-н. (наўмысна або забыўшы). П. запісную
кніжку дома. 77. дзяцей у вёсцы. П. рэчы ў машыне. 77. пра сябе добрую памяць (перан.)- 77.
след у навуцы (перан.). 2. што. Захаваць, гтрыберагчы. П. агурок на насенне. П. за сабой
права зрабіць што-н. 77. газету для сяброўкі. 3.
каго-што. Захаваць y' якім-н. становішчы,
стане. 77. браму адныненай. 77. закон у сіле. 77.
каго-н. у разгубленасці. 77. пытанне адкрытым
(не вырашыць). Пакінь мяне ў спакоі (не дакучай мне). 77. вучня на другі год (не перавесці ў
наступны клас). 77. у дурнях (перан.: падмануць, паставіць у няёмкае становішча). 4.
што. Перадаць каму-н., даць у чыё-н. карыстанне. 77. спадчыну. 5. каго-што. Прымусіць,
прапанаваць застацца ці знаходзіцца дзе-н. 77.
госця начаваць. 6. каго-што. Пайсці ад каго-,
чаго-н., не маючы больш справы з кім-,
чым-н. 77. сям'ю. Сілы пакінулі мяне. Ён не
пакінуў таварыша ў бядзе. П. ззаду каго-н.
(апярздзіць у спаборніцтве). 7. каго-што i без
dan. He даць чаго-н. П. без абеду. П. ліст без
адказу. 8. што. Спыніць, перастаць чым-н.
займацца. Л. непатрэбныя размовы. Пакінь
кпіць!\ незак. пшвдаць, -аю, -аеш, -ае (да 1,
2, 3, 4, 5, 6 i 7 знач.).
ПАКГГАВАЦЬ гл. кітаваць.
ПАКЛАДАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
(разм.). Toe, што i кастрат.

ПАКЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; незак., каго.
Toe, што i касірьфаваць. || зак. ышажлідаць,
-аю, -аеш, -ае; -аны. || наз. пікладанне, -я, н.
ПАКЛАДЫ, -аў, адз. паклад, -у, М -дзе, м.
(спец.). Toe, што i залежы (у 1 знач.). П.
калійнай солі.
ПАКЛАЖА, -ы, ж. Пакладзеныя для перавозкі рэчы, груз, багаж. Воз з паклажай.
ПАКЛАНІЦЦА гл. кланяцца.
ПАКЛАНЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
незак., каму-чаму (высок). Адносіцца да Ka
ro-, чаго-н. з глыбокай пашанай, павагай. П.
таленту пісьменніка. \\ наз. пакланеняе, -я, н.
ПАКЛАПАТАЦЬ гл. клапатаць.
ПАКЛАПАЦІЦЦА гл. клапаціцца.
ПАКЛАСЦІ, ПАКЛАСІЦСЯ гл. класці,
класціся.
ПАКЛЁП, -у, мн. -ы, -аў, м. Ілжывае абвінавачанне. Узвесці п. на каго-н.
ПАКЛЁІШІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
паклёпнічае на каго-, што-н. || ж. пажлёпніца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
ПАКЛЁІШІЦЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да паклёпу, які змяшчае паклёп. /7дклёпніцкія прыёмы. Паклёпніцкая заява.
ПАКЛЁПШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
на каго-што. Распаўсюджваць пра каго-,
што-н. заведама ілжывыя чуткі. || зак. шшаклёпшчаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. паклёАніцт м , -а, н.
ПАЮЙКАЦЬ гл. клікаць.
ПАКЛОН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Нахіленне
галавы або верхняй часткі тулава ў знак прывітання, удзячнасці, пакорнасці i пад. Нізкі п.
Зямны п. (да зямлі). Адбіваць паклоны (кланяцца). Біць паклоны (кланяцца ў час малітвы). 2. перан. Пажаданне дабра, шчасця, прывітанне. Паашць, перадаць п. каму-н. 0 Ісці з
паклошш да каго (разм.) — звяртацца з
просьбай аб дапамозе, садзейнічанні да
каго-н.
ПАКЛОННШ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто
з захапленнем пакланяецца каму-, чаму-н.,
прыхільнік. П. мастацтва. 17. чыйго-н. таленту. 2. Закаханы ў каго-н. чалавек. У яе было
многа паклоннікаў. || ж. пжклонніці, -ы, мн.
-ы, -ніц.
ПАКЛЯВАЦЬ1, -люю, -люеш, -люе; -люй;
-ляваны; зак., што. 1. Скляваць усё. Птушкі
паклявалі ўвесь корм. 2. Скляваць крыху. Грыб
крыху пакляваны. 3. Правесці некаторы час,
клюючы.
ПАКЛЯВАЦЬ2, -люю, -люеш, -люе; -люй,
-ляваны; незак., што. Абтыкаць пазы, дзіркі
пакуллем.
ПАКЛЯСЦІСЯ гл. клясціся.
ПАКОВАЧНЫ гл. пакоўка2.
ПАКОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Асобнае памяшканне для жылля ў кватэры. Ізаляваны п.
2. мн. Раскошныя жылыя памяшканні ў
царскім палацы. O Прыёмны пакой — памяшканне для прыёму хворых, якія паступаюць у бальніцу. || прым. пакаёвы, -ая, -ае (да
1 знач.).
ПАКОЛВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Зрэдку злёгку калоць. Угрудзях паколвае (безас).
ПАКОЛЬКІ, злуч. Таму што, так як. 17. ты
там сёння будзеш, то я туды не пайду.
ПАКОРА, -ы, ж. 1. Поўнае падпарадкаванне, пакорнасць. Хрысціянская п. 2. Паслушэнства, пакорлівае прыняцце лёсу. Прыняць патрабаванні з пакораю.
ПАКОРЛІВЫ, -ая, -ае. Паслухмяны, падатлівы; які выражае пакору. П. характар. П.
тон. II наз. пжкорлівясць, -і, ж.
ПАКОС, -у, м. 1. Месца касьбы. Лясны п.
2. Касьба або час касьбы. Пачынаецца п. 3.
мн. -ы, -аў. Toe, -што i пракос. || прым.
пакосны, -ая, -ае.

ПАКОСГ, -у, М -сце, м. Спецыяльна апрацаваны алей або тлушч, што прымяняецца
для прыгатавання фарбаў, лакаў, кіту i пад.
ПАКОЎЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Правесці некаторы час, коўзаючыся. П.
на лёдзе.
ПАКОЎКА1 гл. пакаваць.
ПАКОЎКА2, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ковак, ж.
(спец.). Загатоўка, апрацаваны каваннем або
штампаваннем кавалак металу. || прым.
паковачші, -ая, -ае.
ПАКОЎНЫ, -ая, -ае. Ёмісты, здольны
многа змясціць чаго-н. 17. куфар. || наз.
пякоўнасць. -і, ж.
ПАКОША, -ы, мн. -ы, -кош /-кошаў, ж.
Скошаная сенажаць. || прым. пажошавы, -ая,
-ае.
ПАКРАЖА, -Ы, МН. -Ы, -раж, ж. 1. гл.
красці. 2. Украдзеная рэч. Адшукаць пакражу.
ПАКРАПАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжьш., -ае; зак.
Выпасці (пра дробны дождж). Дождж пакрапаў i перастаў.
ПАКРАПВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак. Злёгку, з перапынкамі крапаць (пра
дождж). Стаў п. дождж.
ПАКРАПІЦЬ гл. крапіць.
ПАКРАСАВАЦЦА гл. красавацца.
ПАКРАСЦІ* -РІДУ» -радзеш, -радзе; -раў,
-рала; -радзены; зак., што. Украсці ўсё, многае. Многа рзчаў пакралі.
ПАКРАТАЦЦА, -ЦЬ гл. кратацца, -ць.
ПАКРУГЛЁЦЬ гл. круглець.
ПАКРУЧАСТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае многа
крутых звілін. Пакручастая рака. 2. Які звіваецца ; не прамы. 77. плюшч. || наз. пжкручастясць, -і, ж.
ПАКРЫВАЦЦА гл. пакрыцца.
ПАКРЫВІЦЦА, -ЦЬ гл. крывіцца, -ць.
ПАКРЫКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Злёгку час ад часу крычаць (у 1 i 3 знач.). Недзе ў гушчары пакрыкваў драч. Фурманы
пакрыквалі на коней.
ПАКРЫСЁ, прысл. 1. Патроху, невялікімі
долямі. П. ўсяго пакаштаваць. 2. Паступова,
не адразу. Рабіць гэта можна п.
ПАКРЫТЫКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
-куй; зак., каго-што. Выказаць крытычныя
заўвагі пра каго-, што-н. 77. каго-н. за недахопы.
ПАКРЬІЎДЖАНЫ, -ая, -ае. Які выражае
пачуццё крыўды. 77. тон. 77. позірк.
ПАКРЫЎДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; зак., на каго-што. Адчуць крыўду, абразіцца. 77. за заўвагу.
ПАКРЬІЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак.,
каго-што. 1. Прычынідь крыўду каму-н. 77.
выказваннем. Мухі не пакрыўдзіць (пра добрага, спакойнага чалавека). 2. Надзяліць
чым-н. у недастатковай ступені, даць менш,
чым патрэбна. Прырода не пакрыўдзіла гэтага
чалавека талентам. Пакрыўджаны богам (пра
няўдачлівага, дурнаватага чалавека; разм.).
ПАКРЬІЦЦА, -рыюся, -рыешся, -рыецца;
зак. Залоўніцца, усеяцца чым-н. на паверхні.
Твар пакрыўся чырванню. Трава пакрылася расой. || незак. пяіфымцця, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПАКРЬкЦЬ, -рыю, -рыеш, -рые; -рыты;
зак. 1. гл. крыць. 2. каго-шшо. Пакласці, накласці зверху на каго-, што-н. П. сцены слоем
фарбы. 3. каго-што. Запоўніць, усеяць чым-н.
на паверхні. Хмары пакрылі неба. Цела пакрыта сыпам. 4. што. Пра гукі: заглушыць,
зрабіць нячутным. Гром апладысментаў пакрыў апошнія словы прамоўцы. 5. што. Кампенсаваць, замяніць чым-н. П. растрату. 77.
выдаткі. б. каго-што. Дапамагчы ўтаіць, схаваць, не выдаўшы чый-н. учынак. 77. чыю-н.
віну. 7. што. Пераадолець перамяшчэннем.
Лыжнік пакрыў двухкіламетровую дыстанцыю
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ПАЛАВЁЦЫ гл. полаўцы.
за 10 хвілін. 8. што. У картачнай гульні: паПАЛАВЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
клаўшы вышэйшую карту, вывесці з гульні
карту партнёра. П. валета дамай. 9. каго. 1. Набываць палавы колер. Палавее ячмень. 2.
Апладніць (пра жывёл; спец.). || незак. па- Вызначацца сваім бледна-жоўтым колерам.
крываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пакрыццё, -я, Неба палавела. || зак. запалавець, -ее.
н. (да 2, 3. 5, 6, 7, 8 i 9 знач.).
ПАЛАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Вузкі доўгі ды- ж. (да \, 2 i 3 знач.). Тканіна ў палоску. ||
ПАКРЫШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ванок з грубай тканіны, які рассцілаецца на прым. палосны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.) /
паласны, -ая, -óe (да 1 i 4 знач.; спец.).
ж. Чахол з тоўстай гумы, які нацягваецца на падлозе.
ПАЛАСАВАЦЦА, -ЦЬ гл. ласавацца, -ць.
камеру веласіледа, аўгамашыны i пад., a такПАЛАВІНА, -ы, мн. -ы, -в'ін, ж. 1. Адна з
ПАЛАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; несама скураны чахол, які нацягваецца на гума- дзвюх роўных частак, якія разам складаюць
вую камеру мяча. Гумавая п. || прым. па- цэлае. П. памідора. П. справы. П. зімы прай- зак. 1. што. Рэзаць на палосы (спец.). П. жакрышачны, -ая, -ае.
шла. Першая п. гульні (у спорце). 2. Сярэдзіна леза. 2. каго-што. Біць, пакідаючы рубцы, паПАКРЫШЬІЦЦА гл. крышыіша.
якой-н. адлегласці, прамежку часу. Праехаць лосы на целе (j>a3M.). || зак. спаласаваць, -сую,
ПАКРЫШЬІЦЬ, -рьшіу, -рышыш, -ры- палавіну дарогі. Л. восьмай вечара. 3. Асобная -суеш, -суе; -с^й; -саваны (да 2 знач.) / і»сшыць; -рышаны; зак., што i чаго. 1. Трохі частка жылога памяшкання (уст.). Парадная паласаваць, -сую, -суеш, -с^е; -суй; -саваны
раскрышыць. П. птушкам хлеба. 2. Нарэзаць п. дама. 4. Пра жонку (разм. жарт.). Мая п. ў (да 1 знач.). || наз. паласаванне, -я, н. (да 1
дробнымі кавалачкамі. П. на скрылікі бульбу. ад 'ездзе. || памянш. пілаіінка, -і, ДМ -нцы, мн. знач.).
ПАЛАСАВЬІ, -ая, -óe (спец.). Які вырабляПАКТ, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м. (афіц.). -і, -нак, ж. (да 1 знач.)- || прым. паліімішы,
ецца ў выглядзе палос ці служыць для вырабу
-ая, -ае (да 1 знач.).
Міжнародны дагавор. П. аб ненападзенні.
ПАЛАВІНЧАТЫ, -ая, -ае. 1. Які складаец- ix. Паласавое жалеза. П. стан.
ПАКУДЛАіЦЦЦА, -ЦЬ гл. кудлаціцца,
ПАЛАСАТЫ, -ая, -ае. Пакрыты палосамі; з
ца з дзвюх частак, палавін (спец.). Палавінча-ць.
у палоску. Паласатая тканіна.
ПАКУЛЛЕ, -я, н. Грубае валакно, якое ад- тая цэгла (бітая). 2. перан. Пазбаўлены цэлас- афарбоўкай
ходзіць пры апрацоўцы льну, канапель. Зака- насці, паслядоўнасці, які не даводзіць чаго-н. Лаласатыя шпалеры. || наз. паласатасць, -і, ж.
напаціць шчыліны пакуллем. || прым. пакуллевы,да канца. Палавінчатыя меры. Палавінчатае ПАЛАСКАЛЬНІЦА, ы, мн. -ы, -ніц, ж.
рашэнне. \\ наз. палішлатісць, -і, ж. (да 2 Пасудзіна для мыцця кубкаў, шклянак i пад.
-ая, -ае.
ПАЛАСКАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. паПАКЎЛЬ. 1. прысл. На працягу некаторага знач.)ласкаць. 2. Лекавая вадкасць, якой палоILUIABbt1 гл. nojf2.
часу. Пастой n. mym. П. нічога не вядома. 2.
ПАЛАВЬІ2, -ая, -óe. Які мае бледна-жоўты шчуць горла, рот. Цёплае п.
злуч. На працягу таго часу як. П. дзяўчына
ПАЛАСКАЦЦА, -лашчуся, -лошчашся,
вучыцца, трэба ёй дапамагаць. 3. злуч. Да той колер. Збажына ўжо стала палавой.
-лошчацца; -лашчыся; незак. 1. Плюхацца ў
пары як. He пайду да таго часу, п. не скончу
ПАЛАГАДНЁЦЬ гл. лагаднець.
вадзе, купаючыся. Дзеці палошчуцца ў возеры.
работы. 0 Пажуль што (разм.) — пакуль (у 1
ПАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -ладзіш, -ладзіць; 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.)> перан. Трапятацца на
знач.), незалежна ад таго, што можа здарыцца зак., з кім. Прыйсці да ладу, наладзіць узае- ветры. Палошчуцца сцягі.
потым. Пакуль што мы mym усім задаволены. маразуменне, магчымасць сумеснага жьшця,
ПАЛАСКАЦЬ, -лашчу, -лошчаш, -лошча;
ПАКУМІЦЦА гл. куміцца.
дзейнасці. П. з суседзямі.
-лашчы; -ласканы; незак., што. 1. Прамываць
ПАКЎНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. ЗагорПАЛАЖЬІЦЬ гл. класці.
пасля мыцця, апускаючы ў чыстую ваду. П.
нутыя ў што-н. рэчы. П. кніг.
ПАЛАЖ^ННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Звод бялізну. 2. Прамьгааць для ачысткі, дэзінфекПАКУПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. правіл, законаў, якія датычацца чаго-н. П. аб цыі або з лячэбнаймзтай. П. pom пасля яды.
Пабыць у вадзе, купаючыся. П. ў рацэ.
выбарах. 2. Навуковае сцверджанне, сфарму- П. горла. || зак. вшшласкяць, -лашчу, -лаПАКЎПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. ляваная думка. Асноўныя палажэнні кнігі.
шчаш, -лашча; f -лашчы; -ласканы (да \
Купленая рэч. Паказаць новую пакупку.
ПАЛАМАЦЦА, -ЦЬ гл. ламацца, -ць.
знач.), адпаласкаць^ -лашчу, -лошчаш, -лоПАКУПНІК, -а, мн. -і, -о£ м. Чалавек, які
ПАЛАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; шча; -лашчы; -ласканы (да 1 знач.) / прапалакупляе што-н. || ж. пікупшца, -ы, мн. -ы, -заваны; зак. i незак., каго-што. Зрабіць скаць^ -лашчу, -лошчаш, -лошча; -лашчы;
-шц. || прым. пакушйцкі; -ая, -ае.
(рабіць) польскім па мове, звычаях. || наз. па-ласканы. || наз. паласжавле, -я, н.
ПАКУПНЬІ, -ая, -ое. 1. Які звязаны з лнгізашія, -і, ж.
ПАЛАСНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
магчымасцямі купляць. Пакупная здольнасць
ПАЛАНІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Слова або -нуць; -ні; зак., каго-што (разм.). Ударыць
насельніцтва. 2. Такі, як пры куплі (пра выраз, запазычаныя з польскай мовы або па- чым-н. доўгім, вузкім, што звычайна пахідае
цану). Грошы, заплочаныя за будынак, залічва- будаваныя паводле польскага ўзору.
след у выглядзе вузкай паласы. П. нагайкай
юцца ў кошт пакупной цаны.
ПАЛАНІЦЬ, -ланю, -лоніш, -лоніць; -ла- na спіне. П. нажом. П. з аўтамата (перан.).
ПАКЎРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. нёны; зак. i незак. 1. каго-што. Узяць (браць) Яе словы паласнулі na сэрцы (перан.).
(разм.). Курыць, не спяшаючыся, час ад часу, у палон (высок. i ўст.). П. варожую армію. 2.
ПАЛАТА1, -ы, ДМ -лаце, мн. -ы, -лет, ж.
пакрыху. П. на прызбе.
перан., каго (што). Зачараваць (зачароўваць),
1. Вялікі, пышна аздоблены будынак, памяПАКУРЬІЦЬ, -куру, -курыш, -курыць; зак. захапіць (захапляць). П. чароўным галасам. || шканне (уст.). Княжацкія палаты. 2. Асобны
1. Правесці некаторы час, курачы. 2. што. наз. палавенве, -я, н.
пакой у бальніцы, лячэбнай установе.
Скурыць усё, многае. П. усе папяросы.
ПАЛАНКШ, -а, мн. -ы, -аў, м. На Усходзе: Шпітальная п. || прым. палатны, -ая, -ае (да 2
ПАКУСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., сродак перамяшчэння ў выглядзе ўмацаванага знач.).
каго-што. 1. Укусіць у многіх месцах ці не- на доўгіх шастах крытага крэсла або ложа,
ПАЛАТА2, -ы, ДМ -лаце, мн. -ы, -лат, ж.
калькі разоў. 2. Скусаць. Хлопчыка пакусалі якое пераносіцца насільшчыкамі.
1. Назва прадстаўнічых устаноў у некаторых
пчалы.
ПАЛАНЦІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Футравая краінах. Народная п. Ніжняя п. (першая закаПАКЎСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што. або аксамітавая жаночая наплечная накідка, a надаўчая інстанцыя). Верхняя п. (вышэйшая
Кусаць мала, калі-нікалі. Нервова п. цыга- таксама вялікая i шырокая хустка. Сабаліны п. заканадаўчая інстанцыя). П. абшчын i п. лоррэту.
|| прым. піланцімвы, -ая, -ае.
даў (ніжняя i верхняя палаты англійскага
ПАКЎТА, ДМ -куце, мн. -ы, -куг, ж.
ПАЛАН^З, -а, мн. -ы, -аў, м. Польскі парламента). 2. Назва некаторых дзяржаўных
Вялікая фізічная або душэўная мука. Вочы, ўрачысты танец-шэсце, a таксама музыка ў устаноў. Кніжная п. П. мер i вагі.
поўныя пакуты. Душэўныя пакуты.
яго рытме.
ПАЛАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
ПАКЎТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; неПАЛАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Двухбаховы ды- Часовае памяшканне з нацягнутай на каркас
зак. 1. Цярпець пакуты. П. ad зубнога балю. 2. ван без ворсу. || прым. паласны, -ая, -ае.
тканіны, скуры. Раскінуць палаткі. 2. Лёгкая
Пераносіць якія-н. нягоды, цяжкасці. U. ad
ПАЛАСА, -ы, мн. палбсы i (з лін. 2, 3, 4) пабудова з прылаўкам для дробнага гандлю.
беззямелля.
паласы, -лос, ж. 1. Доўгі роўны след (у ма- Хлебная п. || прым. палатачны, -ая, -ае /
ПАКЎТЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які прычыняе люнку, у чарцяжы, на якой-н. паверхні i палаткавы, -ая, -ае. Палатачны гарадок (чапакуты, мукі. П. кашаль. Пакутлівае пытанне. пад.), стужка, доўгая вузкая частка якой-н. совы пасёлак з палатак).
2. Які выяўляе пакуту, муку; выкліканы паку- прасторы. Чырвоныя i сінія палосы на хустцы. ПАЛАТЮ, -так. У старой сялянскай хаце:
тай, мукай. П. твар. Пакутлівыя слёзы. \\ наз. П. на целе ад удару. П. дыму. 2. Працяглы насціл з дошак для спання, які робіцца на
пакуглівасць, -і, ж.
ўчастак чаго-н., пояс. Гліністая п. Прыфран- высокім узроўні ад падлогі паміж печчу i сцяПАКЎТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які тавая п. 3. У старой вёсцы: невялікі вузкі ной, палаці.
перанёс або пераносіць пакуты. Пакутнікі ўчастак ворнай зямлі сялянскага надзелу. 4.
ПАЛАТНО, -а, мн. -лотны, -аў, -ладён i
канцлагерау. \\ ж. пажутшці, -ы, мн. -ы, -ніц. || Старонка ў наборы, у друкаваным выданні -лоцен, н. 1. Гладкая льняная тканіна асобага
прым. пакутніцкі, -ая, -ае.
(спец.). Газетная п. 5. перан. Прамежак часу, перапляцення. Кужэльнае, зрэбнае п. ШтаПАКЎТНЫ, -ая, -ае. 1. Тос, што i пакут- перыяд. Самая шчаслівая п. яго жыцця. б. пе- пельнае п. (штапельная тканіна такога пералівы (у 1 знач). П. боль. 2. Які пераносіць, ран. Настрой, стан. Змрочная п. найшла на яго. пляцення). Збялець як п. (стаць вельмі бледцерпіць пакуты. П. чалавек.
|| памянш. палоскд, -і, ДМ -лосцы, мн. -і, -сак, ным). 2. Паласа, стужка ў механізме. П.
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ПАЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м. 1.
ПАЛЕАЛІТ, -у, М -лше, м. Ранні перыяд
каменнага веку (да 10 тысячагоддзя да н.э.). || Адна з пяці рухомых канцавых частак кісці
рукі, ступні нагі (у чалавека) або лапы (у жыпрым. палеалНычны, -ая, -ае.
ПАЛЕАНТАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб ака- вёлы). Безыменны палец. 2. У машынах, мемянелых выкапнёвых жывёлінах i раслінах. || ханізмах i пад.: замадаваная дэталь у выглядзе
транспарцёра. 3. Карціна (звычайна на матэ- прым. палеанталагічны, -ая, -ае.
акруглага стрыжня (спец). 0 Па пальцах перыі асобага перапляцення). Выстаўка лепшых
ПАЛЕАНТбЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- ралічыць каго-што (разм.) — назваць (пра
палотнаў беларускіх мастакоў. Шырокае яліст па палеанталогіі.
невялікую колькасць каго-, чаго-н.). Праз
гістарыннае п. (перан.: пра літаратурны твор,
ЦАЛЕВЫ1, -ая, -ае. Бледна-жоўты з ружо- пальцы гладзець на каго-што (разм. неякі апісвае гістарычныя падзеі). 4. Дарожны вым адценнем.
адабр.) — свядома не заўважаць чаго-н. ненасып, аснова для верхняга пакрыцця дарогі
дазволенага. Палец аб палец не ўдарыць або
ПАЛЕВЫ2 гл. паля.
(спец.). 77. чыгункі. 5. Плоская тонкая частка
ПАЛЁГЛЫ, -ая, -ае. Які прыгнуўся сця- палыцм не паварушыць (разм. неадабр.) —
чаго-н. (спец.). П. касы. П. піяы. Ц прым. па- блом да зямлі (пераважна пра збожжавыя нічога не зрабіць. Як свае пжць пальцаў велатняны, -ая, -ае (да 1 знач.). Паламняная ка- расліны). Палеглая збажына. Ц наз. палеглясць, даць каго-што (разм.) — ведаць вельмі добра.
шуля (з палатна). Палатняная вытворчасць.-і, ж. (спец.). П. жыта.
Пальцам пакашаць на каго-што (разм.) —
Палатнянае перапляценне (з роўным чаргаван- ПАЛЁГЧЫ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ляжа; указваць, звяртаць асобую ўвагу на каго-,
нем нітак асновы i утку).
-ляжам, -ляжаце, -лягуць; палёг, -лягла i што-н. Важол або кругом пальца абвесці каго
ПАЛАЎЧАНКА гл. полаўцы.
-лсгла, -лягло i -легла; зак. 1. Легчы (пра (разм.) — спрытна ашукаць. Пальца ў рот не
ПАЛАХЛЁВЫ, -ая, -ае. Які лёгка палохаец- многіх). Дзеці палеглі спаць. 2. {1 i 2 ас. адз. i кладзі каму (разм.) — пра чалавека, які не
ца, усяго баіцца; які вьфажае спалох. 77. мн. не ўжыв.). Прыгнуцца сцяблом да зямлі ўпусціць выпадку выкарыстаць у сваіх інтарэпозірк. Палахліва (прысл.) азірацца. Па- (пра злакі). Жыта палягло. 3. перан. Загінуць, сах промах, даверлівасць іншага. 3 пальца
лахлівыя цені (перан.: мітуслівыя, дрыготкія). || быць забітым (пра многіх). У тым баі гшлягло •ыссаць або высмактаць (разм.) — выдумаць,
наз. палахлЬасць, -і, ж.
многа салдат. \\ незак. палягаць, -ае (да 2 сказаць без належных падстаў. || памянш.
ПАЛАЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Вялікі i пыш- знач.; спец.); наз. паляганве, -я, н. (да 2 знач.; пальчык, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.). || прым.
ны будынак, які звычайна выдзяляецца сваёй спец.). П. пасеваў.
палыцшы, -ая, -ае. 77. сустаў.
архітэктурай. 2. Такі будынак, які з'яўляецца
ПАЛЁГКА, -і, ДМ -гцы, мн. -і, -гак, ж. 1.
ПАЛЁГЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
месцазнаходжаннем манарха i яго сям'і. зак., што. 1. Зрабіць менш цяжкім, аблег- гл. палегчыць. 2. Стан лёгкасці, вызвалення
Царскі л. 3. У спалуч. з Р азначае: вялікі чыць. П. nepanpaey. 2. Змякчыш», паслабіць. ад чаго-н. Адчуць палёгку.
будынак шырокага грамадскага прызначэння. П. боль. || незак. пжлягчжць, -аю, -аеш, -ае. ||
ПАЛЁТ, -у, М -лёце, мн. -ы, -аў, м. Рух,
77. піянераў. П. спорту. || прым. палацавы, -ая,наз. пжлягчэнне, -я, н. i палёпйі, -і, ДМ -гцы, перамяшчэнне па паветры. 77. ракеты. П. на
-ае (да 2 знач.).
Марс. П. думкі (перан.). Птушка высокага паж.
ПАЛАЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. В палаПАЛЁЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. літу (перан.: пра чалавека, які займае важнае
цёра. Работнік, які націрае паркетныя пад- (разм.). Трохі, час ад часу ляжаць П. на печы. становішча; разм. іран.). || прым. палётны, -ая,
логі. 2. В палацёр. Бытавая машына ддя
ПАЛЁЗЦІ» -зу, -зеш, -зе; палез, -зла; -ае (спец.). Палётная вага (вага лятальнага
націрання паркетнай падлогі. Электрычны п. || палезь; зак. 1. Пачаць лезці (у 1, 3 i 7 знач.). апарата, гатовага да палёту).
прым. палацёрскі, -ая, -ае (да 1 знач.) / пала- П. на дрэва. Хлапчукі палезлі ў сад. П. біцца. ПАЛЁЎКА, -і, ДМ -лёўцы, мн. -і, -лёвак,
цёрны, -ая, -ае (да 2 знач.).
П. ў кішэнь. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Пачаць вы- ж. Жывёліна атрада грызуноў, падобная на
ПАЛАЦЁРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. палацёр. 2. падаць (пра валасы, поўсць). Валасы ўжо па- мьші.
Які мае адносіны да працы палацёра, да лезлі.
ПАЛІ... (гл. полі...) Першая частка складанацірання падлогі. Палацёрныя работы. Пала- ПАЛЕМІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; ных слоў, якая ўжыв. замест «полі...», калі
цёрная шчотка.
незак., з кім-чым. Весці палеміку. П. з да- націск у другой частцы падае на першы
склад, налр. палітэхнікум, паліглот, палікладчыкам.
ПАЛАіЦ* -яў (уст.). Тос, што i палаткі.
ПАЛЁМІКА, -і, ДМ -міцы, ж. Спрэчка клініка.
ПАЛАіЦЦЬ гл. лаціць.
1
ПАЛІВА, -а, н. Гаручае рэчыва, якое дае
ПАЛАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Гарэць пры абмеркаванні, высвятленні навуковых,
яркім полымем. Палаюць дровы ў печы. 2. пе- літаратурных, палітычных пытанняў. Вострая цяпло i з'яўляецца крыніцай атрымання
энергіі. Цвердае п. (дровы, вугаль). Вадкае п.
ран. Станавіцца чырвоным, гарачым ад пры- палітычная п.
ШЛЕМІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Ча- (нафга) М прым. паліўны, -ая, -ае. Паліўныя рэліву крыві. Твар палаў. 3. перан., чым. Быць
ахопленым якім-н. пачуццём, быць узбуджа- лавек, які ўмее ці любіць палемізаваць. || ж. сурсы.
палешстш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ПАЛІВА, -ы, ж. (спец.). Шклопадобная
ным. П. каханнем да каго-н.
ПАЛЕМІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адно- маса, якой пакрываюць керамічныя вырабы. ||
ПАЛАЦЬ2 гл. алалаць.
сіны да палемікі, уласцівы для палемікі. П. прым. паліўны, -ая, -ае.
ПАЛАЧКА гл. палка.
ПАЛІВАЛЬНЫ, ПАЛІВАННЕ гя. паліць2.
ПАЛАЧКАПАДОБНЫ, -ая, -ае (спец.). Які тон. 2. Які заключае ў сабе палеміку. Па~
лемічная
літаратура.
||
наз.
шшешчнасць,
-і,
ПАЛІВАНЫ,
-ая, -ае. Пакрыта палівай. П.
па форме нагадвае палачку, кароткую рыску.
ж.
збанок.
Памчкападобныя бактэрыі.
ПАЛЁНА, -а, мн. -ы, -лен, н. 1. Кавалак
ПАЛІВАЦЬ a/z. паліць2.
ПАЛАЧНЫ 2/і. палка.
распілаванага i рассечанага бервяна на паліва.
ПАЛІВАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
ПАЛАШ, -а, мн. -ы, -оў, м. Халодная руч- Лсінавае п. 2. перан. Непаваротлівы, тупы чаная зброя з доўгім прамым клінком. || прым. лавек (лаянк.). || памянш. паленці, -а, мн. -ы, (разм.). Toe, што i лейка (у2 2 знач.).
ПАЛІВАЧНЫ гл. паліць .
палашны, -ая, -ае.
ПАЛІГАМІЯ, -і, ж. (спец.). Форма шлюбу
ПАЛАЯЦЦА гл. лаяцца.
ПАЛЕНАВАЦЦА гл. ленавацца.
ў некаторых плямён i народаў, пры якой
ПАЛЕА... Першая частка складаных слоў
ПАЛЁННЕ1 гл. паліць1.
са знач.: 1) які мае адносіны да старажытных
ПАЛЁННЕ2, -я, н., зб. Палены. Злажыць п. мужчына можа мець некалькі жонак, мнагашлюбнасць. || прым. палігамны, -ая, -ае.
эпох, да глыбокай старажытнасці, напр. гш- nad навес.
ПАЛІГЛОТ, -а, М -лоце, мн. -ы, -аў, м.
леаазіяты, палеаазіяцкі; 2) які мае адносіны ПАЛЕОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. СпецыЧалавек, які ведае многа моў. Ф.Скарына быў
да палеанталогіі, палеанталагічны, напр. па- яліст па палеаграфіі.
паліглотам.
леабатаніка, палеазаалогія; 3) які мае адно- ПАЛЁШПАЦЬ гл. лепшаць.
сіны да вывучэння глыбокай старажытнасці,
ПАЛІГОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі спецыПАЛЁПШЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
напр. палеапаталогія, палеарэнтгеналогія, па-шыцца; зак. Стаць лепшым. Здароўе па- яльна абсталяваны ўчастак сушы або мора
леафіталогія.
для выпрабавання розных відаў зброі, для балепшшася. Надвор'е палепшылася. || незак. пжПАЛЕАГРАФІЯ, -І, Ж. Навука аб развііші ЛЯПШАЦЦІ, -аецца. || наз. палшппэіше, -я, н. i явых вучэнняў. Артылерыйскі п. Вучэбны п. ||
прым. палігонны, -ая, -ае.
пісьменства i старажытных рукапісах, мэта палешшшве, -я, н.
якой вызначыць час i месца ix узнікнення паПАЛПТАФІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ПАЛЁПШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць» -шаводле знешняга выгляду i пісьма. || прым. па- ны; зак., што. Зрабіць лепшым. П. якасць Спецыяліст па паліграфіі. || ж. паліграфістка,
леаграфічны, -ая, -ае.
п^адукцыі. 77. настрой. | незак. палшппаць, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ПАЛЕАЗАЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялізная -аю; -аеш, -ас. || наз. паляіппэнне, -я, н. i
ПАЛПТАФІЯ, -І, Ж. Галіна тэхнікі, правыкалнёвая яшчарка.
мысловасць, якая занята друкаваннем кніг,
пілешпанне, -я, н.
ПАЛЁТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. Участак газет i пад. || прым. паліграфічны, -ая, -ае.
ПАЛЕАЗОЙСП, -ая, -ае: палеазойская эра
(спец.) — эра геалагічнай гісторыі Зямлі, поля, які выкарыстоўваецца пад пасевы. КуПАЛПШІНІЕА, -і, ДМ -ніцы, мн. -і, -нік,
якая суадносіцца з існаваннем старажытней- курузныя палеткі. || прым. палетжчші, -ая, -аеж. Медыцынская ўсганова з урачамі розных
шай фупы адкладаў горных парод.
спецыяльнасцей для тых хворых, якія прыхо/ палеткжвы, -ая, -ае.
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ПАЛГГЫКАНСТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш,
дзяць сюды або для дапамогі дома. Раённая п.
-твуе; -твуй; незак^ (пагард.). Быць палітыкаДзіцячая п. || прым. паліклінічны, -ая, -ае.
ПАЛІМЁРЫ, -аў, адз. палімер, -а, м. Вы- нам. 1 наз. шлггыкшстй, -а, н.
сокамалекулярныя хімічныя злучэнні, якія
ПАЛПЬкЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. палітыка. 2.
складаюцца з аднародных, што паўтараюцца, Дзяржаўна-прававы. Палітычная арганізацыя
груп атамаў i шырока прымяняюцца ў тэх- грамадства. П. лад. 3. Такгычны i лоўкі,
ніцы. Прыродныя п. || прым. палімерны, -ая, умелы ў абыходжанні, дыпламатычны (разм.).
-ае. Палімерныя матэрыялы.
П. чалавек. O Палітычная эканомія — навука,
ПАЛШЯЛЫ, -ая, -ае. Які выцвіў, страціў якая вывучае грамадскія адносіны ў працэсе
вытворчасці i размеркавання матэрыяльных
свежасць фарбаў. Палінялая хустка.
даброт, a таксама эканамічныя законы, што
ПАЛІНЙЦЬ гл. ліняць.
ПАЛІП, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Марская жы- кіруюць гэтымі адносінамі. Палітынная экавёліна, якая не мяняе свайго месцазнахо- номія капіталізму. || наз. палггычнасць, -і, ж.
джання. Каралавы п. 2. Хваравітае ўтварэнне (да 3 знач.).
ПАЛГГЭКАНОМІЯ, -і, ж. Скарачэнне: паз эпітэлію слізістай абалонкі. Паліпы ў носе. ||
літычная эканомія. | прым. папггэканямічііы,
прым. паліішы, -ая, -ае.
ПАЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ая, -ае.
ПАЛГГ^ХНІКУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Ся-раваны; зак., што. Націраючы, надаць люўстанова.
страна-гладкі выгляд чаму-н. П. мэблю. П. рэдняя політэхнічная навучальная
ПАЛІЎКА гл. паліць2.
ногці. || зак. шшаліраваць, -рую, -руеш, -д>уе;
ПАЛІЎНЫ гл. паліва.
-руй; -оаваны i ідпаліраваць, -сую, -руеш,
-РУе; -РУЙІ -раваны. || наз. паліржваяне, -я, н. i
ПАЛІЎНЫ гл. паліва.
пжліроўкж, -і, ДМ -ўцы, ж.; прым.
ПАЛІЎНЬІ, -ая, -óe. 1. Які мае патрзбу ў
шшравалыш, -ая, -ае i шшровачны, -ая, -ае.
паліўцы. Паліўныя землі. 2. Заснаваны на
ПАЛІСАНДР, -у, м. Каштоўная цвёрдая штучным арашэнні. Паліўное земляробства.
драўніна некаторых трапічных дрэў. || прым.
ПАЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Старажьггная
пілісандравы, -ая, -ае. Палісандравае дрэва.
зброя — цяжкая дубіна з патоўшчаным канПАЛІСМЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. У Англіі, цом.
ЗША i некаторых іншых краінах: паліцэйскі.
ПАЛІЦА, -ы, мн. -ы, -лш, ж. 1. ПрымацаПАЛГГ... Скарачэнне ў знач. палітычны, ваная да сцяны або зробленая ў сцяне, шафе
напр. палітаддзел, палітзаняткі, палітінфар- гарызантальная дошка для розных прадметаў
мацыя, палітэканомія.
(кніг, пасуды i інш.). 2. Месца для ляжання ў
ПАЛГГАЛОПЯ, -і, ж. Навука, якая выву- пасажырскім вагоне. Верхняя п. 3. Toe, што i
чае палітычную сістэму i палітычнае жыццё, адвал1 (у 3 знач.). || памянш. пцпчка, -і, ДМ
праблемы ўнутранай палітыкі i міжнародных -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. пжлічны, -ая,
зносін. || прым. палггалагічны, -ая, -ае.
-ае.
ПАЛГГКАТАРЖАНІН, -а, мн. -жане, -жан,
ПАЛІЦАЙ, -я, мн. -і, -яў, м. (пагард.)- У
м. Рэвалюцыянер, які адбьгааў царскую ка- час Вялікай Айчыннай вайны ў акупіраваных
таргу ў перадрэвалюцыйнай Расіі. || ж. раёнах: здраднік з мясцовага насельніцтва,
палтсятержшкя, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
які служыў у фашысцкай паліцыі.
ПАЛГГО, нескл., н. Верхняя вопратка, звыШЛІЦМАЙСТАР, -тра, мн. -тры, -траў, м.
чайна ніжэй за калені. Скураное п. Мужчын- Начальнік паліцыі ў буйных гарадах царскай
скае п. || прым. палітовы, -ая, -ае (спец.).
Расіі, a таксама ў некаторых інш. дзяржавах. ||
ПАЛГГОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст прым. паліцмайстарскі, -ая, -ае.
па паліталогіі.
ПАЛІЦЦА1, 1 i 2 ас. не ўжыв., палііша; неПАЛІТРА, -ы, ж. 1. Дошчачка, на якой зак. Пра печ: мець у сабе раскладзены агонь.
мастак змешвае фарбы. 2. перан. Падбор фарУ кухні палілася пліта.
баў у карціне, колеравая гама. 3. перан. СуПАЛІЦЦА2, -льюся, -льешся, -льецца;
купнасць выяўленчых сродкаў мастака. Бага- -льёмся, -льяцеся, -льюцца i -ліюся, -ліешся,
тая л. пісьменніка.
-ліецца; -ліёмся, -ліяцеся, -ліюцца; -ліўся,
ПАЛГГРЎК, -а, мн. -'i, -оў, м. Асоба ваен-лілася, -лося; -ліся; зак. 1. гя. паліць2. 2. (/ /
напалітычнага саставу, якая кіравала палітыч- 2 ас. не ўжыв.). Пачаць ліцца. 3 гор паліліся
най работай у падраздзяленнях вайсковых ручаі.
часцсй Савецкай Арміі (да 1942 г.). П. роты.
ПАЛІЦЫЯ, -і, ж. 1. У некаторых краінах:
ПАЛГГЎРА, -ы, ж. Спіртавы лак, які вы- адміністратыўны орган аховы дзяржаўнай
карыстоўваецца для паліроўкі. || прым. па- бяспекі i ірамадскага парадку. 2. зб. Асобы,
літурны, -ая, -ае.
якія служаць у гэтым органе. || прым. паІІАЛІТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Палітычны ліцэйсжі, -ая, -ае. П. чын. Атрад паліцэйскіх
дзеяч, асоба, якая займаецца пытаннямі (наз.). Паяіцэйскія метады кіравання (перан.:
якія апіраюцца на насілле).
палітыкі; знаўца палітыкі. Дальнабачны п.
ПАЛІЦЬ1, палю, паліш, паліць; палены;
ПАЛІТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Дзейнасць органаў дзяржаўнай улады i дзяржаў- незак. 1. каго-што. Знішчаць агнём. П. панага кіравання, якая адлюстроўвае грамадскі перу. 2. што. Прымушаць гарэць (для асвятлад i эканамічную структуру краіны, a так- лення, ацяплення). П. дровы. 3. што. Залальсама дзейнасць грамадскіх класаў, партый i ваць (крыніцу асвятлення; разм.). П. святло.
інш. класавых арганізацый, грамадскіх ірупо- 4. у чым i што. Распальваць i падтрымліваць
вак, якая вызначаецца ix інтарэсамі i мэтамі. агонь у печы; абаграваць памяшканне, раМіжнародная п. П. мірнага суіснавання. 2. Па-складваючы агонь у печы, пліце i пад. П. у
дзеі i пытанні грамадскага, дзяржаўнага жыц- печы або печ. П. лазню. 5. што. Апрацоўваць
ця. Цікавіцца палітыкай. Бягучая п. 3. Харак- агнём, жарам, абпальваць (разм.) П. цэглу. 6.
тар дзеянняў, нахіраваных на дасягненне каго-што. Дзеяннем чаго-н. гарачага, едкага
таго, што вызначае адносіны з людзьмі ці халоднага выклікаць апёк, адчуванне
(разм.)- Хітрая п. ў вас, мы яе навылёт бачым. апёку. Сонца паліла нясцерпна. Мароз паліць
I прым. палггычны, -ая, -ас (да 1 i 2 знач.). твар. 7. перан., каго-што. Трывожыць, муПалітынная актыўнасць мас. П. дзеяч. Па- чыць. Смутак паліць душу% \ зак. спалоць,
-палю, -паліш, -паліць; -палены (да 1 i 2
літычныя навукі. П. кругагляд.
ПАЛГГЫКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (пагард.). знач.); наз. спаленне, -я, н. (паводле 1 знач.)-я, н. (да 4 i 5 знач.)Беспрынцыповы палітычны дзеяч, a таксама || наз. паленне,
ПАЛІЦЬ2, -лью, -льеш, -лье; -льем, -льянаогул спрытны i беспрынцыповы дзялок. ||
це, -льюць i -лію, -лісш, -ліе; -ліём, -ліяце,
прым. палітыкансш, -ая, -ае.
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-ліюць; -ліў, -ліла, -лб; -лі; -лггы; зак. 1. Пачаць лшь1. Паліў буйны дождж. 2. каго-што.
Намачыць, арасіш». П. грады. П. сябе вадой. ||
незак. палімць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.)- ||
звар. паліцді, -льюся, -льешся, -льецца;
-льёмся, -льяцеся, -лыоцца / -ліюся, -ліешся,
-ліецца; -ліёмся, -ліяцеся, -ліюцца; -ліўся,
-лілася, -лося (да 2 знач); незак. палівацца,
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. пжлівянне, -я, н.
(да 2 знач.), паліўші, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 2
знач.). Паліука вуліц. || прым. шшвачны, -ая,
-ае (спец.) / палівалыіы, -ая, -ае (спец.).
Палівачныя машыны. Палівальная ўстаноўка.
ПАЛШЭЙСЮ гл. паліцыя.
ПАЛПЬІЦЦА* -Ш> гл. лічыцца, -ць.
ПАЛППЫНЁЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м.
Камічны персанаж французскага народнага
лялечнага тэатра. Сакрэт палішынеля (сакрэт,
які ўсім вядомы, уяўная тайна; жарт.).
ПАЛІЯТЬІЎ, -тыву, м. (кніжн.). Лякарства
або наогул сродак, які дае толькі часовую палёгку; паўмера. || прым. палйггыўны, -ая, -ае.
ПАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. Зрэзаны тонкі ствол або тоўстая галіна без сукоў,
што ўжыв. як алора пры хадзьбе i для іншых
мэт, a таксама ўвогуле прадмет такой формы.
Ісці, абапіраючыся на палку. Сукаватая п. Лыжныя п. Палкі ў колы ўстаўляць (перан.: свядома перашкаджаць якой-н. справе). 0 3-пад
палжі (разм.) — пад прымусам. Палка з двума
канцімі — гаворыцца пра тое, што можа
скончыцца i добра i дрэнна. || памянш. палжчка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. П.-выручалачка (перан.: пра таго, хто заўсёды дапамагае, выручае; разм.). O Палачка ^Кохж — туберкулёзная бацыла. || прым. палачны, -ая,
-ае. Палачная дысцыпліна (перан.: пра дысцыпліну, якая падтрымліваецца жорсткімі мерамі).
ПАЛКАВОДЗЕЦ, -дца, мн. -дцы, -ддаў, м.
(высок.). Военачальнік, ваенны правадыр.
Славуты п. || прым. палкшодчы, -ая, -ае. П.
геній.
ПАЛКАВЬІ гл. полк.
ПАЛЮ, -ая, -ае. 1. Прасякнуты моцным
пачуццём. П. парыў. Палкая прамова. 2. Які
вельмі захапляецца чым-н., цалкам аддаецца
якой-н. справе. П. агітатар. П. змагар за
нацыянааьнае адраджэнне. 3. Вельмі страсны,
гарачы. 77. позірк. | наз. палкасць, -і, ж. (да 1
i 3 знач.).
ПАЛКОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Афіцэрскае
званне, чын, рангам вышэйшы за падпалкоўніка i ніжэйшы за генерал-маёра, a таксама
асоба, якая мае гэта званне. || прым. палкоўніцкі, -ая, -ае.
ПАЛОВА, -ы, ж. (разм.). Toe, што i палавіна (у 1, 2 i 3 знач.).
ПАЛОЗЗЕ, -я, н., зб. Палазы саней.
ШЛОЙКА, -і, ДМ -лойцы, мн. -і, -лоек,
ж. Жменя атрапанага або ачэсанага лёну.
ПАЛОК, -лка, мн. -лкі, -лкоў, м. 1. Нары
паміж печчу i супрацьлеглай сцяной уздоўж
глухой сцяны ў сялянскай хаце. 2. Узвышэнне ў выгляде шырокай паліцы ў лазні, на
якім парацца.
ПАЛОЛЬНЫ гл. палоць.
ПАЛОЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
хто займаецца полівам чаго-н. || ж. палольшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ПАЛОМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж.
1. 2/2. ламаць. 2. Паламанае месца, пашкоджанне. Ліквідаваць паломку.
ПАЛОМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Багамолец,
які вацдруе па святых мясцінах. || ж. палом-
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ПАЛЎНДРА, выкл. Вокрык, які перасцераПАЛЯ, -і, ж. Бервяно, брус, забіты ў ірунт
гае аб небяспецы (першапачаткова ў маракоў для апоры ў збудаваннях. Забіваць паяі. Мост
i пажарных: папярэджанне аб небяспецы, на палях. || прым. палевы, -ая, -ае.
якая зыходзіць ад прадмета, што падае звеПАЛЯВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н., на кагорху).
што або за кім. Пошукі i высочванне звяроў,
ніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. паломшцкі, -ая,
ПАЛЎГАРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. птушак з мэтай знішчэння (на каго-што) або
-ае.
(разм.). Грузавая машьша грузападымальна- лоўлі (за кім). П. на ваўкоў. П. за перапёлкамі.
ПАЛОМНІЦТВА, -а, н. 1. Ваццраванне, сцю 1,5 тоны.
П. за варожым снайперам (перан.). || прым. пападарожжа ў якасці паломніка. 2. перан. ПаПАЛЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. ляўшчы, -ая, -ае. Паляўнічае таварыства. П.
дарожжа, хаджэнне куды-н. вялікай колька(разм.). Атрыманыя за работу грошы, зара- сабака. П. промысел.
сцю наведвальнікаў, каб азнаёміцца з якімі-н. ботная плата. Месячная п.
ПАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
славутасцямі, a таксама да славутай асобы
незак. 1. на каго, каго, за кім i без дап. Зай(іран.). Пачалося сапраўднае п. да раскапанага ПАЛЫМНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. мацца паляваннем. П. на ваўкоў. Ён паляваў
старажытнага помніка архітэктуры. \\ прым.Ярка гарэць, палаць; знішчацца ў агні. Хаты мядзведзя. П. за перапёлкамі. П. за варожым
палымнелі ў агні. 2. Набываць колер полымя;
паломшцкі, -ая, -ае.
разведчыкам (перан.). 2. перан., за кім-чым
ПАЛОМНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. вылучацца колерам полымя, яркай чырвонай або на што. Старацца раздабыць, атрымаць,
афарбоўкай. На ўсходзе палымнела зара.
Ажыццяўляць паломніцтва да святых мясцін.
Палымнее чырвоная рабіна (перан.). 3. Пакры- украсці што-н. (разм.). П. за рэдкай кнігай. 3.
ПАЛОН, -у, м. Няволя, у якой знаходзіцца вацца
румянцам. Палымнее твар. 4. перан. Знаходзіцца ў стане цечкі (пра жывёлу;
чалавек, захоплены ворагам у час вайны. Быць ахопленым якім-н. моцным пачуццём. спец.).
Трапіць у п. У палоне старых уяўленняў (пе- П. сэрцам. Палымнее агонь помсты.
ПАЛЯВЁЦЬ гл. лявець.
ран.).
ПАЛЯВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ПАЛЫМЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае яркаПАЛОНІК1, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, ШТО 1
чырвоны колер, колер полымя. П. захад. 2. Спецыяліст па паляводству.
апалонік*.
ПАЛЯВОДСТВА, -а, н. Развядзенне паляПАЛОНШ2, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i перан. Вельмі палкі, страсны, моцны (высок.). вых сельскагаспадарчых культур, a таксама
П. патрыёт. Палымяная прамова. || наз. паапалонік2.
навука аб палявых культурах. || прым. паПАЛОНКА, -і, ДМ-нцы, мн. -і, -нак, ж. 1. лымяшісць, -і, ж.
лоодчы, -ая, -ае.
ПАЛЬІН,
-у,
м.
Эфіраносная
расліна
з
дроНезамерзлае або ўжо расталае месца на леПАЛЯВЬІ, -ая, -ое. 1. гл. поле. 2. Які знадзяной паверхні ракі, возера. Конь праваліўся бнымі кветачкамі, з моцным пахам i горкім ходзіцца або які робіцца ў полі (не ў садзе, не
смакам.
||
прым.
палыновы,
-ая,
-ае.
П.
пах.
ў палонку. 2. Адтуліна, прасечаная ў лёдзе
ў лесе, не ў гарах). Палявыя травы. Палявая
Палыновая настойка.
ракі, возера i пад. Лавіць рыбу ў палонцы.
мыш. Палявыя работы. 3. Які мае адносіны да
ПАЛЫСЁЛЫ,
-ая,
-ае.
Які
стаў
лысым,
ПАЛОННІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Toe,
баявых дзеянняў, паходны. Палявая артылешто i палонны. J| ж. палоншці, -ы, мн. -ы, аблыселы.
рыя. Палявая пошта. П. статут. Палявая
ПАЛЫСЁННЕ,
ПАЛЫСЁЦЬ
гл.
лысець.
-ніц. | прым. шлошпцкі, -ая, -ае.
форма.
ПАЛЬМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Паўднёвае
ПАЛОННЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца ў паПАЛЯГАННЕ. ПАЛЯГАЦЬ гл. палегчы.
лоне. П. салдат. Узяць многа палонных (наз.). вечназялёнае дрэва з прамым негалінастым
ПАЛЯГЧАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; зак., каго.
ПАЛОПАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца, ствалом i кронай з перыстых або веерападоВылегчаць, кастрыраваць усіх, многіх.
зак. Лопнуць (пра многія прадметы). Шклянкі бных лістоў. Какосавая п. Фінікавая п. П.
ПАЛЯГЧАіЦг гл. палегчыць.
першынства (перан.: перавага ў чым-н. [ад
палопаліся.
ПАЛЯГЧ^ННЕ, -я, н. \. гл. палегчыць. 2.
ПАЛОСА, -ы, мн. -ы, -лос, ж. Toe, што i звычаю ў старажытнай Грэцыі ўзнагаро- Стан лёгкасці, вызвалення ад чаго-н. Адчуць
джваць
пераможцу
ў
спаборнішвах
пальмавай
паласа (у 1, 2 i 3 знач.). || памянш. палоскж, -і,
некаторае п.
галінкай]). || прым. пальмжвы, -ая, -ае. ПальДМ -лосцы, мн. -і, -сак.
ПАЛЯГЧ^ЦЬ гл. лягчэць.
мавая
галіна
(перан.:
сімвал
міру).
ПАЛОСКА гл. паласа / палоса.
ПАЛЯЖАЦЬ, f -ляжу, -ляжыш; -ляжыць;
ПАЛЫІАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе; -пуй; -ляжым, -лежыце, -ляжаць; -ляжы; зак. ПраПАЛбСНЫ гл. паласа.
ПАЛОТНІШЧА, -а, мн. -ы, -нішч / -ні- -паваны; зак. i незак., што (спец.). Робячы быць некаторы час лежачы. П. пасля абеду.
шчаў, н. Адрэзак тканіны на ўсю шырыню медыцынскі агляд, абмацаць (-цваць) якую-н.
ПАЛЙЫ, -аў, адз. -ляк, -а, м. Заходнесласатканага кавалка. Стол прэзідыума быў на- частку цела. П. селязенку. \\ наз. палышвшше, вянскі народ, які складае асноўнае на-я, н. i палышцьй, -і, ж. || прым. паль- сельніцтва Польшчы. || ж. оольжж, -і, ДМ
крыты нырвоным палотнішчам. П. сцяга.
ПАЛОХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- пдцыйвіы, -ая, -ае.
-льцы, мн. -і, -лек. || прым. польскі, -ая, -ае.
ПАЛЬЦАВЫ гл. палец.
зак. Даходзіць да стану страху, баяцца. || зак.
ПАЛЙНА, -ы, мн. -ы, -лян, ж. Невялікая,
спалохяцца, -аюся, -аешся, -аецца / м ПАЛЬЧАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 'адкрытая прастора сярод лесу, хмызняку. ||
палохацца, -аюся, -аешся, -аецца.
Рукавіца з аддзяленнямі для кожнага пальца. памянш. пілянка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, ж. i паПАЛОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго Скураныя пальчаткі. Кінуць пальчатку каму-н.мянш.-ласк. паляначкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
(што). Наводзіць страх, боязь. || зак. (таксама перан.: выклікаць на барацьбу, на -чак, ж.
спалохаць, -аю, -аеш, -ае / нншлохаць, -аю, спаборніцтва — сімвал выкліку на дуэль у
ПАЛЯНДВІЦА, -ы, ж. Мяса вышэйшага
мінулым). Баксёрская п. (прадмет рыштунку гатунку з сярэдняй часткі свіной тушы каля
-аеш, -ае; -аны. || наз. палоханне, -я, н.
ПАЛОЦЬ, палю, полеш, поле; палі; по- баксёра). Першая п. (перан.: пра лепшага бак- хрыбта, якое вэндзяць або вяляць. || прым. м ляндвічны, -ая, -ае. Паляндвічная выразка.
латы; незак., што. Ачышчаць ад пустазелля сёра). I прым. шльчаткавы, -ая, -ае.
ПАЛЙПАЦЬ гл. лялаць.
або выдаляць яго адкуль-н. П. грады. П. маПАЛЬЧАТЫ, -ая, -ае (спец.). Падобны на
ПАЛЯПШАЦЦА, -ЦЬ, ПАЛЯПШ^ННЕ
крыцу. Ц зак. выпалжць, -лю, -леш, -ле; -латы. палец. Пальчатыя лісты.
гл. палепшыцца, -ць.
|| наз. поліві, -а, н. || прым. палольны, -ая, -ае
ПАЛЬЧЫК г/і. палец.
ПАЛЙРНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Удзельнік
(спец.).
ПАЛЮБАВАЦЦА гл. любавацца.
ПАІГГУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Паўночная
ПАЛЮБІЦЬ, -люблю, -любіш, -любіць; палярных экспедыцый, работнік палярных
прамысловая рыба сямейства камбалавых. || зак., каго-што. Адчуць любоў да като-, станцый. || ж. паляртца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ПАЛЙРНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны
прым. пжлтусавы, -ая, -ае.
чаго-н. П. дзяўчыну. П. жывапіс.
да полюса (у 1 i 2 знач.), звязаны з дзейнаПАЛУБА, -ы, мн. -ы, -луб, ж. ГарызанПАЛЮБОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м., чый або сцю на полюсе, каля полюса. П. клімат. Патальнае перакрыцце ў корпусе судна. Верхняя, каго. Мужчына, які знаходзіцца ў пазашлюблярная станцыя. Палярныя групы атамаў. 2.
ніжняя п. Выйсці з каюты на палубу. \\ прым. най сувязі з жанчынай.
перан. Цалкам супрацыіеглы каму-, чаму-н.
палубны, -ая, -ае.
ПАЛЮБОЎШЦА,
-ы,
мн.
-ы,
-ніц,
ж.
(кніжн.). Палярныя погляды. || наз. палярнжсць,
ПАЛЎДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Тонкі слой воЖанчына,
якая
знаходзіцца
ў
пазашлюбнай
-і, ж. (да 2 знач.).
лава, якім пакрываюць паверхню металічных
сувязі
з
мужчынам.
ПАЛЯРЬкНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж. Накідка
вырабаў для засцярогі ад іржы, акіслення.
ПАЛЮБОЎНЫ, -ая, -ае. Заснаваны на на плечы, якая звычайна трохі не даходзіць
ПАЛУДЗІЦЬ гл. лудзіць.
ПАЛЎДНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; ўзаемнай згодзе, дружалюбны, мірны. Палю- да пояса, a таксама верхняя частка паліто, сунезак. Toe, што i абедаць. || зак. пяпалудна- боўная здзелка. Дамовшся палюбоўна (прысл.). кенкі ў форме такой накідкі. Паліто з паПА-ЛІОДСКУ, прысл. Так, як прынята ва лярынай. \ прым. палярынны, -ая, -ае.
ваць, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй.
ПАЛЯСОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -а^, м. ЛяПАЛЎКАШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Плецены ўсіх, як у іншых людзей. Жыць na-людску. У
сны вартаўнік, ляснік. || прым. палясоўшчыцкі,
кораб, які ўстаўляецца ў драбіны воза або вас усё не гш-людску.
ПАЛЮЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак., каго- -ая, -ае.
сані.
шлятАць, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. ПраПАЛЎКАШАК, -шка, мн. -шкі, -шкаў, м. што. Правесці які-н. час, люляючы, калыбыць некаторы час у палёце. 2. Пабегаць да
шучы. 77. дзіця.
Toe, што i палукаш.
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стомы (разм.). Хлапчукі паляталі, паляталі ды
змагліся. _
ПАЛЯЎНІЦТВА, -а, н. Занятак паляваннем.
ПАЛЯЎНІЧЫ1, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Той,
хто займаецца паляваннем.
ПАЛЯЎНІЧЫ2 гл. паляванне.
ПАЛЯЦЁЦЬ, -лячу, -ляцІш, -ляцшь; -ляшм, -леціце, -ляцяць; -ляш; зак. 1. гл. ляцець. 2. Пачадь ляцець (у 1, 2, 3, 4 i 5 знач.)
ПАМ... Першая частка складаных слоў са
знач. памочнік, налр. паммайстра, памбух
(памочнік бухгалтара), памзаг (памочнік эагадчыка).
ПАМАГАТЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. 1. Той,
хто памагае каму-н. у чым-н., падручны (у 2
знач.)- Абыдземся без памагатых. 2. Прыслужнік, гатовы на любыя дзеянні, учынкі.
Царскія памагатыя.
ПАМАГЧЬІ, -магу, -можаш, -можа; -мог,
-магла, -ло; -мажы; зак., каму. Toe, што i дапамагчы. П. грашамі. 77. пабудавацца. Лякарства памагло. || незак. памігаць, -аю, -аеш,
-ае.
ПАМАДА, -ы, ДМ -дзс, мн. -ы, -мад, ж.
Пахучая касметычная мазь. Губная п. || прым.
памадвы, -ая, -ае.
ПАМАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.,
што (разм.). Мазаць памадай. П. губы. || зак.
ніпшадчіць, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны. ||
звар. пімалзіцця, -джуся, -дзішся, -дзііша;
зак. тпамадііццд, -джуся, -дзішся, -дзіцца.
ПАМАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
Гатунак мяхкіх духмяных цукерак. Фруктовая
п.
ПАМАЁМАСНЫ, -ая, -ае (афіц.). Які бярэцца з маёмасці. 77. падатак (на рухомую i
нсрухомую маёмасць).
ПАМАЖНЁЦЬ гл. мажнець.
ПАМАЗАННЕ, -я, н. (уст.). Царкоўны
абрад, яхі заключаўся ў крыжападобным
змазванні асвячоным алеем (мірам) ідба пры
ўзвядзенні на царства, у духоўны сан i інш.
П. на царства.
ПАМАЗАННШ, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.).
Той, хто памазаны на царства, манарх.
ПАМАЗАЦЦА гл. мазацца.
ПАМАЗАЦЬ, -мажу, -мажаш, -мажа;
-маж; -мазаны; зак., каго (што) (уст.).
Учыніць над кім-н. абрад памазання.
ПАМАЗАЦЬ2 гл. мазаць1.
ПАМАЗОК, -зка, мн. -зю, -зкоў, м. Невялічкі пэцдзаль для змазвання чаго-н., тое,
чым змазваюць. П. для галення.
ПАМАЛАДЗЁЛЫ, -ая, -ае. Які набыў
больш малады выгляд, адчуў сябе маладзейшым. П. твар.
ПАМАЛАДЗЁЦЬ гл. маладзець.
ПАМАЛЁНЬКУ, прысл. 1. Патроху, невялікімі долямі. Есці п. 2. He спяшаючыся,
паціху. Старасць ходзіць п. 3. Паступова, не
адразу. Боль п. адыходзіць. 4. Асцярожна
(разм.)- П., не разбі.
ПАМАЛІЦЦА гл. маліцца.
ПАМАЛУ, прысл. 1. He спяшаючыся, паволі. Ішлі п. 2. Паступова, не адразу. Туман п.
рассейваўся. 3 . Асцярожна (разм). П., не зваліся!
ПАМАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
-люй; -ляваны; зак. 1. Правесці які-н. час,
малюючы краявіды. 2. што. Пакрыць фарбай
(разм.). П. ліштвы.
ПАМАНШЬ гл. маніць.
ПАМАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Папраўленае месца ў напісаным тэксце.
Пісаць трэба без памарак.
ПАМАРНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
Змарнець (пра многае, многіх). Расліны без
сонца памарнелі.

ПАМАРОЗПЦЬ, -рожу, -розіш, -розіць;
-рожаны; зак.,
што. Даць замерзнуць,
знішчыць, сапсаваць марозам або абмарозіць
(звычайна пра многіх, многае). П. усю бульбу.
П. вушы.
ПАМАРЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак.
Пачакадь рабіць што-н., затрымаць адказ, рашэнне на некаторы час. П. з адказам.
ПАМАРЫЦЬ 2/І. марыць.
ПАМАРЬІЦЬ гл. марыць.
ПАМАСЛІЦЬ гл. масліць.
t ПАМАЎЗА, -ы, ДА/-е, Г-ой (-6ю), мн. -ы,
-оў, м. i ж. (разм.). Шкоднік, свавольнік. Які
гэты кот nJ
ПАМАЎЗЛІВЫ, -ая, -ае (разм). 1. Шкадлівы. Да чаго ж гшмаўзлівая кошка! 2. Ласы,
прагны да чаго-н. смачнага, прыгожага. П. на
ласункі. || наз. памаўзл^вжсць, -і, ж.
ПАМАХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каму,
чым. Махнуць некалькі разоў. П. рукой, каб
хутчэй ішлі.
ПАМАХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., ным.
Махаць злёгку, зрэдку, час ад часу. П. сцяжком.
ПАМАЦАВАЦЬ гл. мадаваць.
ПАМАЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. гл. мацаць. 2. Пашукаць некаторы час вобмацкам.
П. у кішэнях.
ПАМАЦНЁЦЬ гл. мацнець.
ПАМАЧЬІЦЦА гл. мачыцца.
ПАМЁНШЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-ыцца; зак. Стаць меншым. Дзень паменшыуся. Боль паменшыуся. || незак. памлшшцца,
-аецца / шйменшвжццж, -аецца. || наз. памянПАМЁНШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
-шаны; зак., што. Зрабіць меншым. П.выдаткі. \\ незак. шмяншаць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. пімяншэнне, -я, н.
ПАМЁР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Велічыня
чаго-н. у якім-н. вымярэнні. П. участка. П.
туфель. 2. Ступень развіцця, велічыня, маштаб якой-н. з'явы. Здарэнне набыло шырокія
памеры. 3. Колькасць i размяшчэнне націскных складоў у вершы або рытмічных адзінак у муэыкальным такце (спец.). Ямб —
двухдольны п. Вальсы пішуцца памерам у тры
чвэрці. || прым. памерны, -ая, -ае (да 1 i 3
знач.).
ПАМЁРАЦЦА, -ЦЬ гл. мерацца, -ць.
ПАМЁРЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; памёрз,
-мерзла; -ні; зак. 1. ( 7 / 2 ас. адз. не ўжыв.).
Загінуць ад марозу (пра многіх, многае).
Кветкі памерзлі. 2. Прабьгць некаторы час на
морозе, на холадзе. Колькі мы памерзлі на
дварэ.
ПАМЕРКАВАЦЦА, -мяркуюся, -мяркуешся, -мяркуецца; -мяркуйся; зак. Прыйсці да
ўзаемнага пагаднення, паладзіць. Мы з ім якнебудзь памяркуемся.
ПАМЕРКАВАЦЬ,
-мяркую,
-мяркуеш,
-мяркуе; -мяркуй; зак. 1. Усебакова разгледзець, абдумаць што-н., дзелячыся сваімі думкамі, меркаваннямі. Давайце разам памяркуем i вырашым, што будзем рабіць далей. 2.
Падумаўшы, разважыць, прыйсці да яхога-н.
вываду. Ён памеркаваў i згадзіуся.
ПАМЁРКЛЫ, -ая, -ае. Няяркі, цьмяны. П.
малюнак.
ПАМЁРКНУЦЬ гл. меркнуць.
ПАМЁРЛЫ, -ая, -ае. Які памёр, перастаў
жьпхь. Шанаваць памяць памерлых (наз.).
ПАМЁРЦІ, -мру, -кфэш, -мрэ^ -мром,
-мраце, -мруць; памёр, -мерла; -мры; зак. 1.
Перастадь жыць. Маці даўно памерла. П. ад
ран. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Знікнуць,
спыніцца (кніжн.). Справа^ нашых бацькоў не
памрэ. || незак. паміраць, -аю, -аеш, -ае; наз.
паягіраіте, -я, н.
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ПАМЁСНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які мае
адносіны да валодання зямлёй i да карыстання ёю на аснове феадальных правоў. 77. лад.
ПАМЁСЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Зямельнае
ўладанне памешчыка. Буйное п.
ПАМЁСЯЧНЫ, -ая, -ае. Які разлічваецца
па месяцах. 77. даход. Работа аплачваецца памесячна (гтрысл.).
ПАМЁТА, -ы, ДМ -меце, мн. -ы, -мет, ж.
У слоўніках: спецыяльнае ўказанне на граматычную ўласцівасць слова, яго стылістычную афарбоўку i інш. Граматычныя паметы.
Стылістычная п.
ПАМЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Надпіс, запіс, знак, якім абазначаецца што-н.
Паметкі на палях кнігі.
ПАМЁЦІЦЬ гл. меціць1.
ПАМЁШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Землеўладальнік-дваранін (у краінах, дзе існуюць прыгонніцкія, феадальныя адносіны або ix
рэшткі). || ж памеппыца, -ы, мн. -ы, -чыц. ||
прым. пжмешчыцкі, -ая, -ае.
ПАМЁТ, -у, М -мёце, м. Кал жывёл, птушак. Птушыны п.
ПАМІДОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Агародная
расліна сямейства паслёнавых, a таксама
акруглы плод яе, звычайна чырвонага або
жоўгага колеру. | прым. памідорны, -ая, -ае.
ПАМІЖ, прыназ. 1. з Р або Т. Ужыв. для
паказання становішча прадмета або праяўлення дзеяння ў перамежку, пасярэдзіне
чаго-н. П. акном i стпалом. П. хмар. П. двух
агнёў (перан.). П. дзесяццю i дванаццаццю
гадзінамі. 2. з Т або Р. Ужыв. для паказання
на групу прадметаў або асоб, у асяроддзі якіх
наглядаюцца ўзаемасувязі, узаемаадносіны,
узаемадзеянне. П. намі ёсць дамоўленасць. П.
старымі сябрамі або п. старых сяброў стаў
назірацца разлад. П. намі (па сакрэту). 3. з Т.
Служьшь для ўказання на супастаўленне
якіх-н. прадметаў, асоб, з'яў. Розніца п. прыказкай i прамаўкай. 4. з Т. Служьшь для абазначэння яхой-н. групы прадметаў ці асоб, у
межах якой адбываецца размеркаванне, падзел чаго-н. Размеркаваць працу п. супрацоўнікамі.
ПАМІЗАРНЁЛЫ, -ая, -ае. Які зрабіўся
\(ізэрным, схуднелым. П. чалавек.
ПАМІЗАРНЁЦЬ гл. мізарнець.
ПАМІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
-лаваны; зак., каго (шшо). 1. Даравадь
каму-н. віну, пашкадаваць. He памілуе вас за
гэта бацька. 2. Адмяніць або змякчыць пакаранне асуджанаму. П. асуджанага. \\ наз. памліванне, -я, н. (да 2 знач.). Просьба аб памілаванні.
ПАМШАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Кніжачка са спісам для памінавання. Занесці ў п.
каго-н.
ПАМШАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які наладжваецца пры памінках; які мае адносіны да памінак. П. стол. П. абрад.
ПАМШАННЕ, ПАМШАЦЬ гл. памянуць.
ПАМІНН, -нак. Абрадавы абед у памяць
памерлага пасля хаўтур або праз пэўны
тэрмін са дня смерці. Запрашаць родных на п.
Справіць n. na кім-н.
ПАМШЎТНЫ, -ая, -ае. 1. Які адбываецда
кожную мінуту, бесперапынна. Памінутныя
выклікі да тэлефона. Памінутна (прысл.) турбуюць. 2. Які вылічваецца па мінутах. Памінутная плата за тэлефонныя перагаворы. ||
наз. памінутнасць, -і, ж. (да 1 знач.).
ПАМІРАННЕ, ПАМІРАЦЬ гл. памерці.
ПАМІРЬІЦЦА, -ЦЬ гл. мірыцца, -ць.
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4. Які страціў выразнасць абрысаў. Памутнелыя далі. || наз. памутнеласць, -і, ж.
ПАМУТНЁЦЬ гл. мутнець.
ПАМУЦІЦЦА, -ЦЬ гл. муціцца, -ць.
ПАМЎЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
ПАМКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. 1. Імкліва зак. Зведаць муку, мучэнне на працягу
рушыць у якім-н. напрамку. Я памкнуўся ў якога-н. часу.
ПАМФЛЁТ, -a, М -леце, мн. -ы, -аў, м.
дом, але мяне затрымалі. 2. Намерыцца
што-н. зрабіць. П. адгаварыць каго-н. ад Злабадзённы востры сатырычны твор (артычаго-н. || незак. шшыкжцца, -аюся, -аешся, кул, брашура), звычайна палітычнага харахтару, накіраваны супраць каго-, чаго-н. ||
-аецца.
ПАМНАЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што прым. памфлетны, -ая, -ае.
ПАМФЛЕТЬкСТ, -а, М -сце, мн.е -ы, -аў,
на што. Toe, што i множыць (у 1 знач.).
м. Аўтар памфлетаў. || ж. памфлетысты, -і,
ПАМНАЖЗННЕ гл. множыць.
ПАМНОГУ, прысл. (разм.). У вялікай коль- ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ПАМЧАЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
касці, многа (звычайна пра тое, што паўтара-чымся, -чыцеся, -чацца; -чыся; зак. Пачаць
ецца). П. перапісваць адно i тое ж.
ПАМНОЖЫЦЦА, -ЦЬ гл. множыцца, -ць. імчацца з вялікай хуткасцю. Коннікі памчаліся
ПАМОЛ, -у, м. 1. Перапрацоўка зерня на ў лес.
ПАМЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым, ^bl
муку. 2. Якасць атрыманай мукі. Мука мяк~
кага памолу. 3. Змолатае збожжа, мліва. Ёсць ue, -чаць; -чы; зак. 1. каго-што. Пачаць
у запасе розны п. || прым. памольны, -ая, -ае імчаць, везці вельмі хутка. Коні памчалі павозку. 2. Toe, што i памчацца (разм.). Воўк пам(да 1 знач.)чаў у лес.
ПАМОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Жыхар паПАМЬІІ, -яў. Брудная вада з харчовымі
мор'я. Архангельскія паморы. || ж. паморкя, -і,
ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. паморскі, -ая, адкідамі пасля мыцця пасуды i пад. Балейка
для памыяў. Абліць памыямі каго-н. (таксама
-ае.
ПАМОР'Е, -я, н. На Поўначы: мясцо- перан.: ачарніць, абняславіць). || прым. павасць, якая прымыкае да марскога берага. || мыйны, -ая, -ае. Памыйная яма (памыйніца).
ПАМЬІЙНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1.
прым. паморскі, -ая, -ае.
Памыйная яма, месца, куды выліваюць паПАМОРШЧЫЦЦА гл. моршчыцца.
ПАМОСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1. мыі. 2. Пасудзіна, у якую зліваюць памыі.
ПАМЫКАЦЦА гл. памкнуцца.
Узвышэнне ў выглядзе дашчанай пляцоўкі.
ПАМЫЛІЦЦА, -ылюся, -ылішся, -ыліцца;
Лектар узышоў на п. 2. Toe, што i падлога.
зак. Зсабіць памьшку. П. ў падліках. || незак.
Кухня была з цагляным памостам.
ПАМОЎКА, -і, ДМ -моўцы, мн. -і, -мовак, шшыляцця, -яюся, -яешся, -яецца.
ПАМЬІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
ж. Гаворка (ужыв. звычайна ў прымаўцы: пра
воўка памоўка, a воўк i тут — пра таго, хто Нялравільнасць у дзеяннях, думках. 77. ў
паяўляецца ў той момант, калі пра яго гаво- разліках. Напісаць без памылак. Выправіць
памылку. O Пжмылкж дружу — памылка ў
раць ці думаюць; разм.).
ПАМОЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. друкаваным тэксце.
ПАМЫЛКОВЫ, -ая, -ае. Няправільны, з
(разм.). Маўчаць, ухіляючыся ад размоў. Сядзі
памылкай. Памылковае ўяўленне. Памшкова
ды памоўчвай.
ПАМОЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавек, (прысл.) дзейнічаць. || наз. шмылковасць, -і,
які памагае каму-н. у чым-н. П. у рабоце. 2. ж.
ПАМЬІСНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Жаданы,
Toe, што i намеснік (у 2 знач.). П. машыніста
цеплавоза. \\ ж. памочніца, -ы, мн. -ы, -ніц (да згодны з думкамі. Памысная будучыня. 2.
Удалы, шчаслівы. П. паход. || наз. памыснасць,
1 знач.).
-і, ж.
ПАМПА гл. пампасы.
ПАМЬІЦЦА, -ЦЬ гл. мыцца, -ць.
ПАМПАВАЦЬ, -пую, -пуеш; -пуе; -пуй;
ПАМЯКЧІЛЫ, -ая, -ае. 1. Які памякчэў,
незак., што. Падаваць у што-н. або выцягваць, здабываць помпай. П. ваду. || наз. пжм- стаў мяккім. П. воск. 2. перан. Які страціў суровасць, стаў больш лагодным.
шшшне, -я, н.
ПАМЯКЧЗЦЬ гл. мякчэць.
ПАМПАСЫ, -аў i (спец.) ПАМПА, -ы, ж.
Паўднёваамерыканскія стэпы. || прым. памПАМЯЛО, -а, мн. -мёлы / (з ліч. 2, 3, 4)
пасавы, -ая, -ае / пампасны, -ая, -ае.
-мялы, -мёлаў, н. Венік з яловых, сасновых
ПАМПОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Упрыгожан- галінак, надзеты на доўгую палку, для вымяне ў выглядзе шарыка з нітак, футра i пад. на тання, абмятання чаго-н. Вымятаць печ памягалаўным уборы, пакаёвых туфлях i пад. Ша- лом.
пачка з пампонам. || памянш. пмшончык, -а,
ПАМЯНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
мн. -і, -аў, м.
-нуць; -ні; -мянуты i -нёны (да 1 знач.); зак.
ПАМПЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, 1. каго-што. Успомніць, упамянуць у размове
ж. 1. Пышная круглая булка. 2. перан. Пра (разм.). П. дабром каго-н. 2. каго (што). Натоўстае, пульхнае дзіця, жанчыну (разм.). | ладзіць, справіць чые-н. памінкі. П. нябожпамянш. пямпушачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, чыка. 3. У веруючых: памаліцца за ўпакой па-чак, ж.
мёршых. || незак. пжмішць, -аю, -аеш, -ае.
ПАМУЖНЁЛЫ, -ая, -ае. Які памужнеў, Памінай як звалі (перан.: бясследна знік, прапасталеў. П. воін.
паў; разм.); наз. памінінне, -я, н. (да 2 i 3
ПАМУЖНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стаць знач.).
больш развітым фізічна, больш дарослым,
ПАМЯНШАЕМАЕ, -ага, н. Лік (або высталым^узмужнець. Хлопец памужнеў.
раз), ад якога адымаюць другі лік.
ПАМУЛЯЦЦА, -ЯЮСЯ, -яешся, -яецца;
ПАМЯНШАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які слузак. (разм.). Toe, што i памяцца1.
жыць для памяншэння адлюстравання прадПАМУГНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў муг- метаў. Памяншальнае шкло. 2. У граматыцы:
ным, непразрыстым. Памутнелыя шыбы. 2. звязаны з утварэннем назоўнікаў i прыЯкі прыняў неасэнсаваны выраз (пра вочы, метнікаў,
якія
абазначаюць
меншую
погляд). Глядзець памутнелымі вачамі. 3. пе- велічыню прадмета або паменшаную ступень
ран. Які страціў яснасць, зацямніўся (пра якасці, a таксама станоўчыя эмацыянальныя
думкі, розум i пад.)- Памутнелая свядомасць. адносіны, напр. дамок, яблычак, ціхенькі, до-
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бранькі. П. суфікс. Памяншальная форма прыметнікаў.
ПАМЯНШАЦЦА, -Ш>, ПАМЯНШЗННЕ
гл. паменшыцца, -ць.
ПАМЯНЙЦЦА* -Ш> гл. мяняцца, -ць.
ПАМЯРАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м
Вечназялёнае цьпрусавае дрэва, a таксама духмяны кіславата-горкі плод яго. || прым. памяраяцдвы, -ая, -ае. Памяранцавыя галінкі.
ПАМЯРКОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Падатлівы,
які лёгка прыстасоўваецца да іншых. П. чалавек. 2. Які выяўляе мяккасць, цярпімасць, добразычлівы. П. тон выступлення. 3. Які
прьпрымліваецца сярэдзіны, не схільны да
крайнасцей. Памяркоўныя погляды. \\ наз. памяркоўшсць, -і, ж.
ПАМЯРЦВЁЛЫ, -ая, -ае. 3 прыметамі
смерці, смяротна бледны. П. твар.
ПАМЯРЦВЁЦЬ гл. мярцвець.
ПАМЯТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв? -аецца /
ПАМЯТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; незак. Toe, што i помніцца.
t ПАМЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / ПАМЯТАЦЬ
-аю, -аеш, -ае; незак., каго-што, пра кагошто i аб кім-чым. Toe, што i помніць.
ПАМЯТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Кніжка, лісток з кароткімі настаўленнямі на
які-н. выпадак, з кароткімі звесткамі пра
каго-, што-н. Скласці памятку турыста.
ПАМЯТЛІВЫ, -ая, -ае. Які мае добрую
памяць. || наз. памятлівасць, -і, ж.
ПАМЯТНЫ, -ая, -ае. 1. Які захаваўся ў
памяці, незабыўны. Памятная падзея. 2. Які
служыць для заметак, даведак, для захавання
чаго-н. у памяці. Памятная кніжка. 3. Які
служыць для напаміну пра каго-, што-н., які
зроблены як памяць пра што-н. 77. падарунак.
П. медаль.
ПАМЙТЫ, -ая, -ае. 1. Няроўны, нягладкі,
са складкамі. П. касцюм. 2. Стомлены, нясвежы, нібы заспаны (разм.). П. твар. || наз.
пжмятасць, -і, ж.
ПАМЙЦЦА1, -мнуся, -мнешся, -мнецца;
-мнёмся, -мняцеся, -мнуцца; -мн'іся; зак.
(разм.). Памарудзіць, праяўляючы нерашучасць, ваганне ў вырашэнні чаго-н. Крыху памяўшыся, згадзіўся.
ПАМЙЦЦА2 гл. мяцца .
ПАМЯЦЬ, -і, ж. 1. Здольнасць захоўваць i
аднаўляць у свядомасці ранейшыя ўражанні,
вопыт, a таксама сам запас уражанняу, якія
захоўваюцца ў свядомасці. Добрая п. Урэзацца
ў п. Вылецець з памяці (забыцца). Гаварыць на
п. або na памяці (не гледзячы ў тэкст).
Выкінуць з памяці (забыць). Дацца ў п. (запомніцца). Падарыць што-н. каму-н. на п.
(каб помніў). He ў п. (пра тое, што не
помніцца). На памяці чыёй або пры памяці
чыёй ці за чыю п. (у перыяд жыцця каго-н.,
калі ён сам быў сведкам чаго-н.). Дайсці da
памяці (апрытомнець). Прыйсці на п. (успомніцца). Кароткая n. у каго-н. (хутка забывае; звычайна пра таго, хто не хоча помніць,
успамінаць што-н.). Курыная п. (вельмі дрэнная; разм. жарт.). П. машыны (перан.: пра запамінальнае ўстройства вылічальнай машыны). 2. Успамін пра каго-, што-н. Ён
пакінуў у нас добрую п. пра сябе. Захоўваць л.
пра якую-н. падзею. 3. Toe, што звязана з памёршым (успаміны пра яго, пачуцці да яго i
пад.). Прысвяціць манаграфію памяці свайго
настаўніка. Ушанаваць п. нябожчыка ўставаннем. Вечная п. каму-н. (пажаданне, каб доўга,
вечна помнілі каго-н. памёршага). 0 Без памяці — 1) без прытомнасці. Хворы быў без памяці; 2) вельмі моцна (разм.). Бегчы без памяці; 3) ад каго-чаго. У захапленні (разм.). £н
без памяці ад дзяўчыны.
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ПАМЙЦЬ, -мну, -мнеш, -мне; -мнём, лодак у бухту. 2. што. Нацерці (пра мазалі).
-мняце, -мнуць; -мн'і; -мяты; зак., што. П. мазалі на руках. 3. што. Набіваючы, наЗрабіць мятым, змяць. 77. касцюм.
садзіць на што-н. усё, многае. П. абручы на
ПАМЯЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што. бочку. 4. чаго. Увагнаць многа чаго-н. куды-н.
Ставіць паметкі на чым-н. П. старонкі рука- П. цвікоў у сцяну.
пісу.
ПАНАГРУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1.
каго-што. Нагрузіць усё, многае або ўсіх,
ПАМЯШАЦЬ гл. мяшаць.
ПАМЯШКАННЕ, -я, мн. -і, -яў, м. Уну- многіх. П. вазы сенам. 2. каго (што). Ускласці
транасць будынка, месца, дзе хто-, што-н. дадатковую нагрузку на мноііх.
ПА-НАД, прыназ. з Т. Ужыв. пры ўказанні
размяшчаецца. Жылое п. Добра абсталяванае
на каго-, што-н., над якімі ў пэўным кірунку
п.
ПАН, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. У дарэвалюцый- адбываецца рух, дзеянне або зверху над якімі
най Расіі i ў капіталістычных краінах: чалавек што-н. адбываецца. Песні плылі na-над гаем.
з прывілеяваных класаў (памешчык, дваранін Гучыць голас міру тш-над светам.
ПАНАДВОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м.
i пад.), a таксама зварот да яго. Сядзець як
пан або панам (перан.: гультаяваць, нічога не (разм.). Двор каля дома. Падмесці п.
ПАНАДВЙЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
рабіць; разм.). Жыць як пан або панам (перан.: жыць у дастатку i бяздзейнасці; разм.). што. Надвязаць усё, многае. П. панчохі. П.
2. Пра чалавека, які ўхіляецца ад працы сам i вяроўкі.
ПАНАДЗІМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1.
мае моду перакладваць работу на іншых
(разм.). 3. Форма ветлівага звароту да што. Надзьмуць, налоўніць (паветрам, газам)
афіцыйных прадстаўнікоў або грамадзян усё, многае. П. веласіпедныя камеры. 2. пераіншых краін. Паважаныя дамы i паны! || ж. важна безас, чаго. Нанесці ветрам вялікую
шші, нескл. || прым. шшскі, -ая, -ае. 77. двор. колькасць чаго-н. Панадзімала ў вокны пылу.
Панскія замашкі.
ПАНАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
ПАН... Першая частка складаных слоў са зак., з інф. i без дап. Набыць звычку рабіць
знач. паўнаты ахопу, панавання, напр. пан'- што-н. (непажаданае). Зайцы панадзіліся ў сад.
Конь панадзіўся хадзіць у авёс.
еўрапейскі, панславізм, панэлінізм.
ПАНАДЗЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАНАВАЛЬВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак.,
чаго. 1. Наваліць, нагрузіць на каго-, што-н. зак., што. Надзець на сябе шмат чаго-н. або
вядікую колькасць чаго-н. 77. галля на ка- на вялікую колькасць каго-, чаго-н. Франтастры. 2. Накідаць у беспарадку многа чаго-н. вікі панадзявалі ўзнагароды. П. навалачкі на
ПАНАВАЛЬВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак., падушкі.
ПАНАДКЎСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
чаго. Зрабіць шляхам валення многа чаго-н.
зак., што. Надкусіць усё, многае ў многіх
П. валёнак.
ПАНАВАРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; месцах. П. яблыкі.
ПАНАДНЫ, -ая, -ае. Такі, што прыцягвае
зак., чаго. Наварыць многа чаго-н. П. страў
да сябе якімі-н. якасцямі, прывабны. П. вына цэлую талаку.
ПАНАВАРОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., гляд. П. смех. || наз. пшдтсць, -і, ж.
ПАНАДТОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
чаго. 1. Наварочаць, накідаць, нагрувасціць у
вялікай колькасці. 77 зямлі. 2. што чым. Пры- зак., што. Надтачыць, зрабіць даўжэйшым
крыць, навярнуўшы чым-н. П. міскі кастру- усё, многае. 77. вяроўкі.
лямі.
ПАНАЖОЎШЧЫНА, -ы, ж. (разм). БойПАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; зак. ка, у якой прымяняюцца нажы, халодная
1. Мець уладу над кім-, чым-н., мець пера- зброя. Прычынай забойства была п.
ПАНАЖЬІ, -оў, адз. понаж, -а, м. (спец.).
вагу перад кім-, чым-н. або дзе-н. П. у паветры. П. на моры. 2. Мець пераважнае распаў- Прылада ў кроснах у выглядзе дзвюх або несюджанне. Там панавала менавіта гэта дум- калькіх дошчачак, пры даламозе якіх нагамі
ка. 3. Ахопліваць, напаўняць сабой усё. Улесе прыводзяцца ў рух ніты.
ПАНАЖЬІВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
панавала цішыня. 4. над чым. Узвышацца,
узнімацца над чым-н. Узвышша пануе над на- -асцца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Нажыцваколлем. 5. Жыць у раскошы (разм). Завёў ца, разбагацець — пра ўсіх, многіх. Многія
сабе добрую гаспадарку i пануе. Ц наз. па- панажываліся за гэтыя гады.
ПАНАЖЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што
шшанне, -я, н. (да 1, 2, 3 i 5 знач.). Фашысцкія
захопнікі імкнуліся да панавання над светам. i чаго. Нажыць паступова што-н. (пра маёП. ў паветры. Палітычнае п. П. чалавека над масць).
ПАНАЗНАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1.
прыродай.
ПАНАВЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак. каго (што). Прызначыць на якую-н. пасаду,
Зрабіцца навейшым, абнавіцца. Пафарбаваны працу ўсіх, многіх. 2. што. Устанавіць, вызначыць што-н. усім, многім. П. пенсіі.
паркан нібы панавеў.
ПАНАВЁШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАНАКАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каму
зак., чаго. Навешаць чаго-н. у многіх месцах. i без дап. Наказаць, паведаміць усім, многім.
П. ліхтароў.
ПАНАКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / ПАПАНАВОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак. НАКІДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае, -аны; зак. 1.
1. каго (што). Навесці, прывесці ў вялікай
чаго. Накідаць многа чаго-н. П. смецця на паколькасці. 77 дзяцей у хату. 2. што. Цэля- длогу. 2. што. Накінуць, уздзець адно за
чыся, накіраваць на каго-, што-н. у вялікай другім усё, многае.
колькасці. П. пісталеты ў цэль.
ПАНАКЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i
ПАНАВОЗІЦЬ, -ожу, -бзіш, -озіць; зак., ПАНАКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Навезці, прывезці ў вялікай коль- што i чаго. 1. Накласці на што-н. ці куды-н.
касці. П. дроў.
вялікую колькасць чаго-н. П. дроў на маПАНАВЯЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. шыны. 2. Аблажыць многіх падаткамі.
ПАНАКЛЁЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
чаго. Зрабіць шляхам вязання многа чаго-н.
77 пальчатак. 2. што. Пачаліць што-н. усім, зак., што i чаго. Наклеіць што-н. у розных
многім. 77. званкі на шыю жывёле. 3. каго. месцах, наклеіць многа чаго-н. П. маркі. П.
цацак з паперы.
Прывязаць, каб не разыходзіліся (пра жывёлу). 77 коней на ланцугі.
ПАНАКОЛВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАНАГАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. 1. зак. 1. чаго. Накалоць многа чаго-н. /7. дроў.
каго-чаго. Нагнаць, сабраць у адным месцы 2. што. Пракалоць у многіх месцах. П. слівы
многа каго-, чаго-н. П. жывёлы на бойню. П. для варэння. 3. каго-што. Насадзіць на што-н.
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вострае ўсё, многае. або ўсіх, многіх. П.
матылёў на шпількі.
ПАНАКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., чаго. Накалаць вялікую колькасць. П.
ям. П. бульбы.
ПАНАКОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., чаго. Накасіць чаго-н. у дастатковай або
вялікай колькасці. П. сена.
ПАНАКРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
каго-што. Накрыць усё, многае або ўсіх,
многіх. П. дзяцей. П. сталы.
ПАНАКУПЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яс; -яны /
ПАНАКЎПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., чаго. Накупіць многа чаго-н. П. тавараў.
ПАНАЛЁПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i
ПАНАЛЯПЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.
1. што i чаго. Наляпіць чаго-н. у розных месцах або на многіх прадметах. 2. чаго. Вырабіць лепкай вялікую колькасць чаго-н. П.
фігурак з пластыліну.
ПАНАЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. што i чаго. Налоўніць усю або нейкую
колькасць пасуды чым-н. вадкім. П. бочкі вадой. 2. чаго. Разліць якую-н. вадкасць у
многіх месцах. П. чарніла на стол.
ПАНАЛШАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. i мн. не
ўжьш., -ае; зак. Наліпнуць у мноііх месцах, у
вялікай колькасці. Паналіпала гразі да каааў
або на колы (безас).
f ПАНАЛЯТАДЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
-аем, -аеце, -аюць; зак. 1. (7 / 2 ас. мн. не
ўжыв.). Наляцець, прыляцець у вялікай колькасці. Паналятала мух у хату. 2. Напасці,
зрабіць набег — пра ўсіх, многіх.
ПАНАМА1, -ы, мн. -ы, -нам, ж. Летні шыракаполы саламяны або з матэрыі капялюш. |
памянш. пінамкі, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак,
ж. | прым. пашмііы, -ая, -ае.
ПАНАМА2, -ы, ж. (кніжн.)- Буйное махлярства, звязанае з подкупам вьпйэйшых
чьшоўнікаў i іншымі злоўжываннямі. || прым.
шшямскі, -ая, -ае.
ПАНАМОТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што i чаго. Наматаць усё, многае. П.
клубкі нітак.
ПАНАМОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. каго-што i чаго. Намачыць усё, многае
або ўсіх, многіх. П. каноплі. 2. што i чаго.
Мочачы, прыгатаваць многа чаго-н. 77. яблыкаў.
ПАНАМЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. чаго. Намьшь, памыць вялікую колькасць
чаго-н. П. бялізны. 2. чаго i што. Нанесці хвалямі многа чаго-н. П. дамбы. 3. чаго. Здабыць
у вялікай колькасці. П. золата.
ПАНАМЯРЗАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. i мн. не
ўжыв., -ае; зак. Намерзнуць у вялікай колькасці або ў многіх месцах. Панамярзала леду
каля калодзежа (безас).
ПАНАНІЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Нанізаць адно за друіім усё,
многае ці ўсіх, многіх. 77 пацеркі на нітку.
ПАНАНОСІЦЬ, -ошу, -осіш, -осіць / ПАНАНОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. чаго.
Прынесці за некалькі прыёмаў многа чаго-н.
П. дроў да печы. 2. чаго. Сваім рухам нанесці
многа чаго-н., утварыць што-н. Вецер пананосіў лісця ў сенцы. 3. што i чаго. Нанесці на паперу, карту, схему ўсё, многае. 77. населеныя
пункты на карту.
ПАНАПАЎЗАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-ае; зак. Напаўзці куды-н. у вялікай колькасці. Панапаузала мурашак на хлеб.
ПАНАІПВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Напіц-
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ПАНАСМАЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
t ПАНАЯЗДЖАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
зак., чаго. Насмажыць многа чаго-н. 77 мяса -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Наехаць, з'ехацца
ў адно месца ў вялікай колькасці. Панаязна ўсю брыгаду.
ПАНАСТАУЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; джала шмат людзей на кірмаш.
ПАНДА, -ы, ДМ пандзе, мн. -ы, -аў, ж.
зак. 1. чаго. Паставіць вялікую колькасць
ца — пра ўсіх, многіх. Дзеці панапіваліся ма- чаго-н.; набудаваць многа чаго-н. 77. слупоў. Млекакормячая жывёліна сямейства янотвлака.
77. новых хат. 2. што. Нацэліць куды-н. усё, вых. Вялікая п. (бамбукавы мядзведзь). Малая
ПАНАГЙСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; многае. 77. рэвальверы на каго-н. 3. што. п. Ц прым. пжцдавы, -ая, -ае.
зак., што i чаго. Напісаць вялікую колькасць Зрабіць стаячым усё, многае. П. каўняры.
ПАНДУС, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
чаго-н.; напісаць у многіх мссцах або на
ПАНАСЎШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; Нахіленая пляцоўка, якая замяняе лесвіцу, a
многіх прадметах. 77. пісьмы знаёмым.
зак., чаго. Насушыць многа чаго-н. П. грыбоў. таксама служыць для ўезду аўтамашын i экіПАНАПЛЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАНАСЫЛАЦЬ, -аю. -аеш, -ае; -аны; пажаў на мост, у гараж i пад.
зак., чаго. Наплесці вялікую колькасць
ПАНДЭМІЯ, -і, ж. Павальная эпідэмія,
зак., каго-што. Наслаць , прыслаць вялікую
чаго-н. 77. вянкоў.
колькасць каго-, чаго-н. П. людзей на рамонт што ахоплівае вялікія рэгіёны, цэлыя краіны.
ПАНАПЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., дарогі.
|| прым. павдэмічны, -ая, -ае.
чаго. Нашічы многа чаго-н. 77. рознага печыва.
ПАНЕГІРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (кніжн.). 1.
ПАНАСЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
ПАНАРАБЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
1. што i чаго. Насыпаць чаго-н. у многіх мес- Даўней: красамоўная прамова хвалебнага змезак., чаго. Нарабіць, вырабіць вялікую коль- цах, усюды ці ў вялікай колькасці. П. кур- сту. 2. перан. Празмерная пахвала. || прым. пакасць чаго-н. 77. цацак з гліны.
ганы. За ноч панасыпала снегу (безас). 2. што.негірычны, -ая, -ае.
ПАНАРАД, -a, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. 1. Сыплючы, налоўніць усё, многае. П. збожжа
ПАНЕПРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Каркас, аснова калёс. 2. Калёсы без драбін. || ў мяхі.
(кніжн.). Той, хто складае, гаворыць папрым. паяарадяы, -ая, -ае.
ПАНАСЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. негірыкі.
ПАНАРАЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; зак. 1. што. Зрабіць вялікую колькасць насечак на
ПАНЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нах, ж. 1.
1. чаго. Нарэзадь многа чаго-н. 77. дроў. 2. чым-н. П. напільнікі. 2. чаго. Насячы, ссячы Незамужняя дачка пана. 2. Маладая дзяўшто i чаго. Падзяліць шляхам межавання ўсё, вялікую колькасць чаго-н. 77. жэрдак.
чына. || памянш.-ласк. паненачка, -і, ДМ -чцы,
многае або выдзеліць у час межавання
ПАНАТОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; мн. -і, -чак, ж.
вялікую колькасць чаго-н. 77. агароды. 3. што
ПАНЕРВАВАЦЦА гл. нервавацца.
i чаго. Нарабіць нарэзаў, разьбы на ўсім, зак. 1. што. Натачыць, навастрыць усё, мноПАНЁСЦІ гл. несці1.
многім ці зрабіць разьбой многа чаго-н. 77. гае. 77. нажы. 2. чаго. Вытачыць на станку
вялікую
колькасць
чаго-н.
77.
верацён.
3.
(1
i
2
ПАНЁСЦІСЯ, -нясуся, -нясешся, -нясецбалты. 77 узораў. 4. што. Назубіць усё, многае. П. пілы. 5. што. Намуляць што-н. у ас. не ўжыв.), чаго. Нагрызці вялікую коль- ца| -нясёмся, -несяцеся^ -нясуцца; -нёсся,
i -няслося;
многіх месцах або ўсё, многае. 77 ногі ботамі. касць чаго-н. (пра грызуноў, насякомых). -неслася / -няслася, -неслася
Мышы панаточвалі саломы.
-нясіся; зак. Пачаць несціся1. Коннік панёсся
ПАНАРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж. 1. Від
ПАНАТРАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; da лесу. Панеслася песня. Чуткі панесліся na
мясцовасці з вышыні. П. горада. 2. Вялікіх
памераў карціна з аб'ёмнымі прадметамі на зак., чаго. 1. Трасучы, сабрадь вялікую коль- вёсках.
ПАНІ гл. пан.
першым плане, змешчаная ўнутры круглага касць чаго-н. 77. груш. 2. Натрэсці чаго-н. у
ПАНІБРАЦГВА, -а, н. Залішняя бесцырыбудынка з верхнім асвятленнем. 77. Мінскага многіх месцах. 77.1 саломы на зямлю.
ПАНАТЫКАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. моннасць, фамільярнасць у абыходжанні з
катла. 3. Аптычная прылада для павелічэння
дакладнасці наводкі гарматы (спец.). || прым. 1. чаго. Натыкаць чаго-н. у якой-н. колькасці. кім-н. Н прым. пяшбршікі, -ая, -ае.
пашрамны, -ая, -ае. Панарамнае кіно (шыро- 77. іголак у падушачку. 2. каго-чаго i што. На- ПАНІЖдЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. 1.
калоць усё, многае або ўсіх, многіх. 77. Зрабіцца ніжэйшым або размясціцца ніжэй.
каэкраннае кіно з увагнутым экранам).
Чалавек ad страху паніжэў. Сонца паніжэла.
ПАНАРАСТАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. i мн. не матшькоў на іголкі.
ПАНАТЫКАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -аны; 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Паменшыцца (пра
ўжыв., -ае; зак. 1. пераважна безас. Вырасці ў
вялікай колькасці. 3 вясны дажджыла i ўсюдызак., чаго. Наткаць многа чаго-н. 77. палатна. ўзровень, інтэнсіўнасць i пад.). Напружанне
панарасталі добрыя травы. 2. Утварыцца ў ПАНАЦІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. току паніжэла.
1. каго-што. Нацерці, намазаць чым-н. усё,
ПАНІЗІЦЦА, -н'іжуся, -нізішся, -нізіцца;
выглддзе нарасту ў многіх месцах.
ПАНАРЫВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны зак., многае. 77. рукі шкіпінарам. 2. што. зак. Зрабіцца больш нізкім (у 2, 3 i 7 знач.).
чаго. 1. Нарваць1 вялікую колькасць чаго-н. Начысціць да глянцу усё, многае. 77. паркет. Паспяховасць студэнтаў панізілася. Цэны
77. букеты кветак. 2. Парваць многа чаго-н. 3. што. Пашкодзіць трэннем усё, многае; на- панізіліся. Узровень вады панізіўся. || незак. пацерці на чым-н. многа чаго-н. 77. ногі. П. ма- ніжацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. па77. паперы.
ПАНАРЫВАЦЬ2, 1 i 2 ас. адз. i мн. не залі на руках. 4. чаго. Нарыхтаваць трэннсм шжэнне, -я, н.
ПАНІЗІЦЬ, -ніжу, -нізіш, -нізіць; -ніжаўжыв., -ае; -ала; зак. Нарваць2, нагнаіцца — вялікую колькасць чаго-н. 77. канапель.
ПАНАЦЗЯ, -і, ж. (кніжн.). Уяўны ўсёвы- ны; зак., каго-што. Зрабіць больш нізкім (у 2,
пра ўсё, многае. Пальцы панарывалі.
ПАНАРЫВАЦЬ3, -аю, -аеш, -ае; -аны; лечны сродак (у алхімікаў). 77. ад усіх бед (пе- 3 i 7 знач.). 77. цэны. 77. узровень вады. 77.
каго-н. na пасадзе. 77. напружанасць у элекзак., чаго. Нарыць чаго-н. у вялікай колькасці ран. іран.).
або ў многіх месцах. Краты панарывалі зямлі. ПАНАЦЙГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; трасетцы. 77. гук. 0 Панізіць голас — пачаць
ПАНАСАДЖВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. што. Нацягваючы, напяць усё, многае. гаварыць цішэй, ціха. || незак. паніжаць, -аю,
зак. 1. чаго. Насадзіць1 вялікую колькасць 77. вяроўкі. 2. што. Надзець на сябе многа -аеш, -ае. || наз. паніжэнне, -я, н.; прым. піякіх-н. раслін. 77. дрэў. 2. каго-чаго. Змясціць, чаго-н., накрыцца чым-н. — пра ўсіх, многіх шжалыш, -ая, -ае (спец.). Паніжальная падразмясціць дзе-н. вялікую колькасць каго-н, (разм.)- Дзеці панацягвалі на сябе коўдры. 3. станцыя.
ПАНІЗОЎЕ, -я, н. Мясцовасць па ніжнім
Прыцягнуць, прынесці за некалькі прычаго-н. П. людзей на аўтамашыну. 77. булак чаго.
у
ёмаў вялікую колькасць чаго-н. (разм.)- 77. цячэнні ракі. || прым. шшізовы, -ая, -ае.
печ.
ПАНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Нспераадолены
ПАНАСАДЖВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -аны; галля.
ПАНАЧЫШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; жах i разгубленасць, якія адразу авалодваюць
зак., што. Насадзіць2, шчыльна надзець на
зак. 1. чаго. Чысцячы, нарыхтаваць многа чалавекам або мноствам людзей. Людзі кідашто-н. усё, многае. 77. сякеры i малаткі.
ПАНАСВІДРОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; чаго-н. 77. рыбы. 2. што. Начысціць, ліся ў паніцы хто куды. У варожым стане пачалася п. \\ прым. пашчны, -ая, -ае.
зак., чаго. Насвідраваць вялікую колькасць вычысціць усё, многае. 77. гузікі мундзіраў.
ПАНІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
ПАНАЧЗПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
адтулін.
ПАНАСІЦЬ, -нашу, -носіш, -носіць; -но- (сазм.) НАНАЧАПЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. (разм.). Паддавацца паніцы, моцна
шаны; зак. 1. каго-што. Перанесці з аднаго -яны; зак., што i чаго. Начапіць на каго-, хвалявацца.
ПАНІКАДЗІЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. Люстра
месца ў другое ўсіх, многіх ці ўсё, многае. 77. што-н. усё, многае або ў вялікай колькасці.
або
кацдэлябр
у царкве.
|| прым.
сена ў копы. 2. што. Давесці да непрыгоднага 77. вёдры на крукі. 77. шаблі.
ПАНАШЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; ішнікадзільны, -ая, -ае.
для нашэння стану (пра вопратку, абутак;
ПАНІКЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Той,
разм.). 3. каго-што. Ходзячы на працягу зак., што i чаго. 1. Нашыць вялікую кольякога-н. часу, патрымаць на руках каго-, касць чаго-н. П. сукенак. 2. Прышыць многа хто паддаецца паніцы, распаўсюджвае яе. || ж.
шшікёрка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым.
што-н. 77. дзіця. 4. што. Пахадзіць у чым-н., зверху чаго-н. 77. кішэні на камбінезон.
ПАНАЯДАЦЦА, 1 i 2 а с . адз. не ўжыв., шшікёрскі, -ая, -ае.
у якім-н. адзенні. 77. сестрыну сукенку.
ПАНІКЁРСТВАВАЦЬ,
-твую, -твуеш,
ПАНАСКВАРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Наесцізак., чаго. Наскварыць многа, для многіх. 77 ся — пра ўсіх, многіх. Усе панаядаліся ўдо- -твуе; -твуй; незак. (разм. неадабр.). Упадаць
сталь.
у паніку. || наз. шнікёрства, -а, н.
сала на ўсіх гасцей.

ПАН—ПАН
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ПАНІКЛЫ, -ая, -ае. 1. Схілены, прыгнуты.
ПАНТАНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. ВаеннаслуПаніклая ад гарачыні расліннасць. 2. перан. жачы часцей, якія займаюцца навядзеннем
Прыгнечаны; разбіты духоўна. Чалавек стаяў пантонаў. || прым. пшгпшёрскі, -ая, -ае.
п. Выгляд у жанчыны быў n. i разгублены. || наз. ПАНТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Пласкадоншшкласць, -і, ж.
нае судна, якое служыць апорай часовага моПАНІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; пан'ік, -кла; ста, якіх-н. часовых збудаванняў. 2. Плывучы
-ні; зак. 1. гл. нікнуць. 2. перан. Падцацца мост. Навесці п. цераз раку. || прым. пантонны,
прыгаечанаму настрою; стадь духоўна -ая, -ае.
разбітым. Пасля пачутых слоў чалавек адразу
ПАНТОФЛІ, -фель i -фляў, адз. панпанік.
тофель, -фля, м. i пантофля, -і, ж. Дамашнія
ПАНІХІДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -хід, ж. туфлі, звычайна без заднікаў, шлёпанцы.
Царкоўная служба па нябожчыку. O ГрамаПАНТЫ, -аў. Маладыя рогі маралаў, якія
дзянская пяніхіда — сход перад пахаваннем, выкарыстоўваюцца для вырабу лекавых сродпрысвечаны памяці памёршага, жалобны каў. || прым. пжнтавы, -ая, -ае.
мітынг. || прым. паніхідны, -ая, -ае. П. настрой
ПАНТЭІЗМ, -у, м. Рэлігійна-філасофскія
(перан.).
погляды, паводле якіх бог атаясамліваецца з
ПАНІЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Сын пана; прыродай. || прым. оантэістычны, -ая, -ае.
малады пан. 2. Пра спешчанага чалавека, беПАНТЭІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Паларучку (разм.). Ходзіць панічом, працаваць не слядоўнік пантэізму. || ж. пантэіспйі, -і, ДМ
хоча.
-тцы, мн. -і, -так. || прым. паятэісцкі, -ая, -ае.
ПАНІЧНЫ гл. паніка.
ПАНТЭОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. МануменПАНІШЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; тальны будынак — месца пахавання славутых
зак., каго-што. Знішчыць усё, многае або дзсячаў. 2. У старажытных грэкаў i рымлян:
ўсіх, многіх. П. тараканаў.
храм, прысвечаны ўсім багам. 3. Сукупнасць
ПАННА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Незамужняя багоў якой-н. рэлігіі (кніжн.).
дачка пана. 2. Маладая дзяўчына, якая налеПАІГГ^РА, -ы, мн. -ы, -тэр, ж. Буйны
жала да прывілеяваных пластоў грамадства ў драпежнік сямейства кашэчых з плямістай
дарэвалюцыйны час. || памянш.-ласк. пашшч- поўсцю, леапард.
кя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
ПАНУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае i ПАНЎКПАНО, нескл., н. 1. Паверхня на сцяне, ВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго (што).
столі, акаймаваная рамкаю, бардзюрам, арнаПрымушаць рабіць што-н. хутчэй, падганяць
ментам, гладкая або з жывапіснымі, скульп(першапачаткова вокрыкам «ну», звернутым
турнымі відарысамі. 2. Карціна на палатне, да каня). П. каня. Гэтых хлопцаў не трэба n. у
якая пастаянна займае які-н. участак сцяны.
рабоце. 2. кім. Дэспатычна распараджацца
ПАНОК, -нка, мн. -нкі, -нкоў, м. 1. Неба- кім-н. П. падлеткамі. || наз. шшукалне, -я, н. i
гаты пан. 2. Форма ветлівага звароту да пана. пануквшне, -я, н.
П., ці ж я вінаваты?
ПАНЎРЫ, -ая, -ае. 1. Хмурны, няветлівы,
ПАНОПТЫКУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Музей бязрадасны. П. стары. П. погляд. 2. перан. Які
выклікае бязрадаснае пачуццё. Панурыя думкі.
васкавых фігур i розных рэдкасцей.
ПАНОС, -у, м. Расстройства дзейнасці 3. 3 алушчанай галавой, паніклы. Вакол
кішэчніка з частымі вадкімі экскрэментамі. || труны стаялі панурыя людзі. | наз. панурісць,
-і, ж.
прым. паносны, -ая, -ае.
ПАНЎРЫСТЫ, -ая, -ае. Хмурны, няветПАНОШАНЫ, -ая, -ае. Пра адзенне: які
быў ва ўжытку, такі, які ўжо насілі. П. капя- лівы. П. налавек. || наз. панурыстасць, -і, ж.
ПАНЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
люш. || наз. ожношашсць, -і, ж.
ПАНСІЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У дарэва- зак. Тужліва, панура схіліць галаву. Сядзець
люцыйнай Расіі i ў замежных краінах: закры- панурыўшыся.
ПАНЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
тая сярэдняя навучальная ўстанова з інтэрнатам. П. шляхетных дзяўчат. 2. Toe, што i зак.: паыурыць галаву — тужліва схіліць гапансіянат (уст.). 3. Утрыманне на поўным за- лаву.
ПАНЎЮЧЫ, -ая, -ае. 1. Які мае ўладу,
беспячэнні таго, хто жыве ў каго-н. Пакой з
пансіёнам. Жыць на поўным пансіёне. || прым. знаходзіцца на чале ўлады. Пануючыя класы.
2,
Які пераважае, найбольш распаўсюджаны.
пянсіённы, -ая, -ае.
ПАНСІЯНАТ, -a, М -наце, мн. -ы, -аў, м. Пануючая парода дрэў. 3. Які ўзвышаецца над
Род гасцініцы з поўным утрыманнем для тых, чым-н. Пануючая вышыня.
хто жыве ў ёй. Курортны п. || прым.
ПАНЦАК, -у, м. (разм.)- Круглыя ячныя
шшсіянацкі, -ая, -ае (разм.).
крупы, a таксама суп з такіх круп.
ПАНСЛАВІЗМ, -у, м. Ідэйна-палітычная
ПАНЦЫР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Даўней:
плынь 19 — пач. 20 ст., якая адлюстроўвала металічнае адзенне для засцярогі тулава ад
імкненне да палітычнага аб'яднання i духоў- удараў халоднай зброі. Рыцары ў панцырах. 2.
нага яднання славян. || прым. шшславісцкі, Цвёрдае покрыва некаторых жывёлін. Чара-ая, -ае / панславянскі, -ая, -ае.
пашы п. || прым. шнцырны, -ая, -ае.
ПАНЧОХІ, -чох, адз. панчоха, -і, ДМ
ПАНСТВА, -а, н. 1. зб. Паны. 2. Панаваннек улада паноў. 3. Спешчанасць, імкненне -чосе, ж. Выраб машьшнага або ручнога вяжыць у раскошы, пагардлівыя адносіны да зання, які надзяваецца на ногі i заходзіць за
калені. Капронавыя п. Конь у панчохах (перан.:
працы.
з белай, светлай поўсцю на ніжніх частках
ПАНТАВЫ гл. панты.
ПАНТАЛОНЫ, -аў. 1. Toe, што i штаны ног; спец.). || памян. пжнчошкі, -шак, адз. пан(уст.). 2. Частка ніжняй жаночай бялізны ў чошка, -і, ДМ -шцы, ж. || прым. шшчошны,
-ая, -ае.
выглядзе трусоў свабоднага крою.
ПАНЧОПШІК, -а, мн. -і, -аў, м. Майстар
ПАНТАЛЬІК, -у, м.: збідца з панталыку
(разм.) — 1) збянтэжыіша, зблытацца, сіра- па вырабу панчох. || ж. панчопшіца, -ы, мн.
ціць разуменне; 2) пачаць весці няправільны -ы, -ніц.
ПАНШЧЫНА, -ы, ж. 1. Пры прыгонным
спосаб жыцця; збіць з пшггалыку (разм.) — 1)
выклікаць замяшанне, забдытаць; 2) пры- праве: дармовая прымусовая праца сялян на
мусіць адступіць ад правільных думак, мерка- пана. Адбываць паншчыну. 2. Прьггоннае права
(разм.).Н прым. шшшчынны, -ая, -ае.
ванняў; штурхнуць на што-н. нядобрае.
ПАНЭЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Дарожка для
ПАНТАМІМА, -ы, мн. -ы, -тамш, ж.
Мімічны спектакль без слоў. || прым. шш- пешаходаў па баках вуліцы; тратуар. 2. перан.
У некаторых выразах: пра занятак прастьпутам'імны, -ая, -ае / пантамімічны, -ая, -ае.

ПАН-ЛАП
цыяй. Пайсці на п. (стаць прастьпуткай). 3.
Драўляная абшыўка або афарбоўка (першапачаткова — пад дрэва) ніжняй часткі сцен памяшкання (спец.). Панзлі, размаляваныя пад
дуб. 4. У зборным будаўніцтве: вялікая пліта,
якая з'яўляецца гатовым элементам збудавання (спец.). || прым. шшэльны, -ая, -ае.
ПАНЭЛЯВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Грузавы
аўтамабіль-платформа для перавозкіі панэлей
(у 4 знач.). || прым. шшэлявозны, -ая, -ае.
ПАНІОХ, -у, м.: т за шшюх табжжі
(разм.) — ні за што, дарэмна (прапасці,
загінуць).
ПАНЮХАЦЬ гл. нюхаць.
ПАНІОШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
ж. Невялікая колькасць табакі, разлічаная на
адзін нюх.
ПАНЯВЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Сумненне, страта веры. Годзе жыць у паняверцы/
ПАНЯВОЛІ, прысл. Насуперак жаданню,
незалежна ад яго. Згадзіцца п.
ПАНЯТЬІ, -ога, мн. -ыя, -ых, м. (афіц.).
Асоба, якая залрашаецца органамі ўлады ў
якасці сведкі пры вобыску, вопісе маёмасці i
пад. Запрасіць панятых.
ПАНЯЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Лагічна
аформленая думка аб прадмеце, з'яве, ідэя
чаго-н. П. прыбавачнай вартасці. 2. Уяўленне,
звесткі пра што-н. Даць п. пра што-н. Мець п.
аб чым-н. 3. звычайна мн. Спосаб, узровень
разумення чаго-н. Паводле нашых ^паняццяў
усёгэта павінна быць na-іншаму. \\ прым. паняіцйны, -ая, -ае (да 1 знач.)ПАНЯЦЬ: паняць моду (разм.) — панадзіцца, прывыкнуць да чаго-н. (непажаданага). Паняў моду гуляць у карты.
ПАПА, -ы, мн. -ы, пал, м. Вярхоўны галава
каталіцкай царквы i дзяржавы Ватыкан.
Рымскі п. || прым. пшіскі, -ая, -ае.
ПАПАБЕГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / ПАПАБЁГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.). Бегаць доўга, неаднаразова. П. за каровамі.
ПАПАБЛУДЗІЦЬ, -уджу, -удзіш, -удзіць;
зак. (разм.)- Блудзіць доўга, неаднаразова. Во
папаблудзілі мы ў лесе.
ПАПАВАДЗІЦЬ, -ваджу, -водзіш, -водзіць
/ ПАПАВОДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
(разм.). Вадзіць доўга, неаднаразова; павадзіць многа каго-, чаго-н. Колькі ён nanaeaдзіў (-воджваў) турыстаў.
ПАПАВАЗІЦЬ, -важу, -возіш, -возіць /
ПАПАВОЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
(разм.)- Вазіць доўга, неаднаразова; павазіць
многа каго-, чаго-н. Колькі я папавазгў (папавожваў) гэтых дроў.
ПАПАВАРЬІЦЬ, -вару, -варыш, -варыць /
ПАПАВАРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
Варыць доўга, неаднаразова; паварыць многа
чаго-н. Давялося п. грыбоў.
ПАПАВУЧЬІЦЬ, -учу, -учыш, -учыць i
ПАПАВЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кагошто (разм.)- Доўга вучыць| павучыць многіх.
ПАПАГАЛАСШЬ, -лашу, -лосіш, -лосіць i
ПАПАГАЛОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
(разм.). Галасіць доўга, неаднаразова.
ПАПАГАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак., кагошто (разм.). Ганяць доўга, неаднаразова.
Колькі плытоў я папаганяў.
ПАПАГАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
зак. (разм.). Гараваць доўга. Папагараваў ён
за сваё жыццё.
ПАПАГУЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе / ПАПАГЎЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.). Гуляць доўга, неаднаразова. Папагуляў (-льваў)
на вяселлях.
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ПАПАПРАСІЦЬ, -рашу, -росіш, -росіць /
ПАПАЗНІЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-позніцца; -познімся, -позніцеся, -позняцца; ПАПАПРОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
зак. (разм.)- Спазніцца — пра ўсіх, многіх. каго-што i чаго (разм.). Прасіць доўга, неад3-за электрычкі многія папазніліся на работу.наразова.
ПАПАЙЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Трапічнае
ПАПАР, -у, мн. -ы, -аў, м. Поле, пакінутае
ПАПАДАННЕ гл. папасці.
дрэва з жаўтавата-зялёнымі пладамі, якія на- на адно лета незасеяным з мэтай паляпшэння
ПАПАДАЦЦА гл. папасціся.
гадваюць дыню.
глебы пад пасеў азімых. Узараць п. Пасвіць
ПАПАДАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
ПАПАКАЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. жывёлу на папары. \\ прым. паішрны, -ая, -ае.
-аем, -аеце, -аюць; зак. Упасці ў вялікай (разм.)- Калець доўга, неаднаразова. П. на хоПАПАРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіш» /
колькасці або многа разоў, адзін за другім. 3 ладзе.
ПАПАРОБЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
паліцы пападалі кніжкі.
ПАПАКАСІЦЬ, -кашу, -косіш, -косіць / што, чаго i без дап. Рабіць многа, доўга, неадПАПАДАЦЬ гл. папасці.
ПАПАКОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што i наразова.
ПАПАДВЁШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; без дап. (разм.). Пакасіць доўга, неаднаразова.
ПАПАРАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
зак., каго-што (разм.). Падвесіць усё, многае За апошнія гады папакасіў (-кошваў) розных -куй; -каваны; зак., што. Прывесці ў параабо ўсіх, многіх. П. лямпы.
дак, навесці парадак. П. мэблю.
траў.
ПАПАДВЙЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАПАКРАСЦІ, -аду, -адзеш, -адзе; ПАПАПАПАРАСКАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
зак., што (разм.). Падвязаць усё, многае. П. КРАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае i ПАПАКРАДшто, чаго, пра каго-што, аб кім-чым, з дадан.
памідоры.
ВАЦЬ, -дваю, -дваеш, -двае; зак., каго-што i сказам i без дап. (разм.). Расказваць доўга, неПАПАДВЯЧОРКАВАЦЬ гл. падвячорка- чаго (разм.)- Красці многа, неаднаразова; па- аднаразова; расказаць многа чаго-н. П. анекваць.
красці многа каго-, чаго-н. Колькі ў той год дотаў.
ПАПАДДЗЙ, -і, мн. -і, -ей, ж. (разм.). Жо- папакралі (папакрадалі, гшпакрадвалі) коней! ПАПАРАТНІК, -у, м. Toe, што i папараць.
нка nana.
ПАПАКРУЦПША,-ручуся, -руцішся, -ру- || прым. пашратшішвы, -ая, -ае.
ПАПАДЗІОК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). ціцца / ПАПАКРЎЧВАІІДА, -аюся, -аешся,
ПАПАРАЦЬ, -і, ж. Споравая расліна з
Сын nana.
-аецца; зак. (разм.). Круціцца доўга, неадна- буйнымі, вельмі рассечанымі лістамі.
ПАПАДЗЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, разова. Прыйшлося нам тады п.
ПАПАРНЫ гл. папар.
ж. (разм.). Дачка nana.
ПАПАКЎТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ПАПАРОБЛІВАЦЬ гл. папарабіць.
ПАПАДКЛЁЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. Пакутаваць некаторы час. Папакутаваў у
ПАПАРЫЦЦА гл. парыць.
зак., што. Падклеіць усё, многае. П. старонкі палоне небарака.
ПАПАР&ІАЦЬ, -эжу, -эжаш, -эжа; -эж;
ў кніжцы.
ПАПАЛАВІЦЬ, -лаўлю, -ловіш, -ловіць / П А П А Р З З В А Ц Ь , -аю, -аеш, -ае i ПАПАПАПАДКОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., ПАПАЛОЎЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., РАЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго-што i чаго
што. Падкаціпь усё, многае {гл. падхаціць у 1 каго-што i чаго (разм.)- Лавіць доўга, неадна- (разм.)- Рэзаць доўга, неаднаразова. П. дроў.
знач.). П. бярвенне da сцяны.
разова; палавіць многа каго-, чаго-н. П.
ПАПАС, -у, м. 1. Месца, дзе пасецца жыПАПАДКРЗСЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; рыбкі.
вёла, паша. Выгнаць карову на п. 2. Toe, што i
-аны; зак., што. Падкрэсліць усё, многае. П.
ПАПАЛАЗІЦЬ, -лажу, -лазіш, -лазіць / паласка.
складаныя словы ў сказе.
ПАПАЛАЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Лазіць
ПАПАСВАРЬІЦЦА, -варуся, -варышся,
ПАПАДКЎРЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; доўга, неаднаразова. П. na гарах.
-варыцца / ПАПАСВАРВАЦЦА, -аюся, -аезак., што. Падкурчыць (ногі) — пра усіх,
ПАПАЛАМ, прыел. На дзве роўныя часткі; шся, -аецца; зак. (разм.). Сварыцца доўга, немногіх. П. ногі.
з дзвюх роўных частак. Падзяліць маёмасць п. аднаразова.
ПАПАДПІСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАПАЛІЦЬ, -палю, -паліш, -паліць; -паПАПАСВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.у каго-што. Падпісаць усё, многае або лены; зак., што. Спаліць усё або многае. зак. 1. Карміць коней у дарозе ў час адпачыусіх, многіх. П. заявы на адпачынак.
Хаты папалілі фашысцкія карнікі.
нку, рабіць паласку. 2. (/ i 2 ас. не ўжыв.).
ПАПАЛОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго Пасвіцца дзе-н. час ад часу. 3. перан. Мець
ПАПАДПЯРАЗВАЦЦА* 1 i 2 ас. адз. не
ўжыв., -аецца; -аемся, -асцеся, -аюцца; зак. (што). Злёгку напалохаць, папужаць.
пажыву, карысць (разм.). / вы каля яго папаПАПАЛЎДНАВАЦЬ гл. палуднаваць.
Падперазацца — пра ўсіх, многіх.
сваецеся?
ПАПАДПЯРАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
ПАЛАЛЯЖАЦЬ, -ляжу, -ляжыш, -ляжыць;
ПАПАСЁДЖВАЦЬ гл. папасядзець.
-аны; зак., каго-што. Падперазаць усіх, -ляжым, -лежьше, -ляжаць; ляжы / ПАПАПАПАСЁЯЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -ей; ПАПАмногіх або ўсс, многае.
ЛЁЖВАЦЬ, -аю, -асш, -ае; зак. (разм.). Ля- СЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / ПАПАСЁЙВАЦЬ,
ПАПАДРЫЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; жаць доўга, неаднаразова. П. пасля аварыі.
-аю, -аеш, -ае; зак., чаго (разм.). Сеяць доўга,
-жым, -жыце, -жаць; -жы; зак. (разм.). ДрыПАПАЛЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / ПАПА- неаднаразова.
жаць доўга, неаднаразова. П. на марозе.
ЛЁТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.). ЛяПАПАСКА, -і, ДМ -пасцы, мн. -і, -сак, ж.
ПАПАДСОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; таць доўга, неаднаразова.
Прыпынак у дарозе для кармлення, яда. Жузак., што. Падсунуць многае пад што-н. П.
ПАПАМЁРЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -мёрз, равы селі на папаску.
скрынкі nad шафу.
-мерзла; -ні; зак. (разм.). Мерзнуць доўга, нсПАПАСМЯЙЦЦА, -мяюся, -мяешся; -мяПАПАДСІДЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., аднаразова. Папамёрзлі ў час дзяжурства.
ецца; -мяёмся, -меяцеся, -мяюцца; -мейся /
каго-што i чаго. Падаслаць' усіх, многіх, усё,
ПАПАМОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; па- ПАПАСМЁЙВАЦЦАІ -аюся, -аешся, -аецца;
многае або ўсім, многімпамок, -кла; -ні; зак. (разм.). Мокнуць доўга, зак., з каго-чаго i без dan. (разм.). Смяяцца
ПАПАДТЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; неаднаразова.
доўга, неаднаразова. Было з чаго там п.
зак., што. Падаткнуць усё, многае.
ПАПАМЎНЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца
ПАПАСПАЦЬ, -плю, -п'іш, -п'іць; -пім,
ПАПАДЦІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што. / ПАПАМЎЧВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; -піце, -пяць; -п'і /' ПАПАСЫПАЦЬ, -аю,
Падцерці ўсё, многае. П. лужыны на падлозе. зак. (разм.). Мучыцца доўга, неаднаразова. -аеш, -ае; зак. (разм.)- Доўга паспаць.
ПАПАДЦЙГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., Папамучыліся (-мучваліся) людзі, як вёска зга- ПАПАСТАЙЦЬ, -таю, -та'іш, -та'іць; -та'ім,
каго-што. Падцятнуць усіх, многіх ці ўсё, рзяа.
-таіце, -таяць; -той / ПАПАСТОЙВАЦЬ, -аю,
многае. П. папружкі.
ПАПАНАСІЦЬ, -нашу, -носіш, -носіць / -аеш, -ае; зак. (разм.). Стаяць доўга, неаднаПАПАЁЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак. ПАПАНОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго- разова. Прыйшлося папастаяць (-тойваць) у
(разм.). Ездзіць доўга, неаднаразова. За жыц- чаго (разм.). Насіць доўга, неаднаразова; пачарзе.
цё давялося папахадзіць i п. у розныя гарады. насіць многа каго-, чаго-н. Папанасіць (-ноПАПАСТРАЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе / ПАПАПАПАЁСІД, -ем, -ясі, -есць; -ядзім, -ясце, шваць) вады, дроў.
СГРЗЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кагоПАПАПАСВІЦЬ, -пасу, -пасеш, -пасе; што, чаго i без dan. (разм.)- Страляць многа,
-ядуць; папаеў, -ела; папаеш / ПАПАЯДАЦЬ,
-аю, -аеш, -ае; зак., чаго (разм.). Есці доўга, -пасём, -пасяце, -пасуць / ПАПАПАСБАЦЬ, неаднаразова; пастраляць, настраляць многа
неаднаразова; з'есці многа чаго-н. Ну мы i -аю, -аеш, -ае; зак., каго. Пасвіць доўга, не- каго-, чаго-н. П. дзічыны.
аднаразова. Папапасвіў (і папапасваў) кароў.
папаелі ў гасцях!
ПАПАСІД, г -паду, -падзеш, -падзе; -паПАПАПІЦЬ, -п]ю, -п'еш, -п'е; -п'ём, дзём, -падзяце, -падуць; -паў, -пала; -падз'і;
ПАПАЗБІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ас i ПАПАЗБІРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што i чаго -п'яце, -п'юць; -піў, -піла, -ло / ПАПА- зак. 1. у каго-што. Трапіць у цэль, дасягнуць
(разм.). Збіраць доўга, неаднаразова; сабраць ПІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаго (разм.). каго-, чаго-н. чым-н. кінутым, накіраваным.
многа чаго-н. Вось mym мы грыбоў папазбіралі Піць неаднаразова; папіць многа чаго-н. Па- П. ў цэль. Бомба папала ў дом. 2, Апынуцца ў
папіць (папапіваць) піўка.
(папазбірвалі).
якім-н. месцы, становішчы, абставінах (звыПАПАПЛАКАЦЬ, -лачу, -лачаш, -лача; чайна выпадкова, нечакана). Нага папала на
ПАПАЗДЗЁКАВАЦЦА, -куюся, -куешся,
-куецца; -куйся; зак., з каго-чаго (разм.). -лач / ПАПАПЛАКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. аіізкае. П. пад суд. Сена папала пад дождж. 3.
Здзекавацца доўга, неаднаразова. Беднае хлап- (разм.). Плакаць доўга, неаднаразова. Папа- безас, каму. Пра спагнанні, непрыемнасці,
чанё, папаздзекаваліся з яго людзі.
плакаць (папапяакваць) na бацьку.
якія атрымае або можа атрымадь хто-н.
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(разм.). Пападзе табе, хлопча, ад бацькі за ДМ -рцы, мн. -і, -pax, ж. || зніж. шшерчына,
такое! 4. прош. шшала. Ужыв. ў разм. выра- -ы, мн. -ы, -чын, ж. || прым. папяровы, -ая,
зах: дзе пашлд (усё роўна дзе, абы-дзе), куды -ае.
шшала (абы-куды), чым шшжлж (абы-чым),
ПАПЕРААПРАНАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не
пгго шшалі (усё роўна што, абы-што), як па- ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак.,
цераз што i без дап. Пералезці — пра ўсіх,
палі (усё роўна як, у беспарадку, абы як). || у што i без dan. Пераапрануцца — пра ўсіх,
многіх. П. цераз плот.
незак. штдаць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 многіх.
ПАПЕРАЛЯТАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
знач.); наз. ттданне, -я, н. (паводле 1 знач.).
ПАПЕРАВАРОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
Прамое п. снарада.
-аны; зак.у каго-што. Перавярнуць усё, мно- -ае; -аем, -аецс, -аюць; зак. Пералятаць —
пра ўсіх, многіх. Куры папераляталі цераз
ПАПАСІЦСЯ, -падуся, -падзешся, -па- гае або ўсіх, многіх. П. вёдры.
дзецца; -падзёмся, -падзяцеся, -падуцца;
ПАПЕРАВОДЗІЦЬ, -оджу, -одзіш, -одзіць; плот.
ПАПЕРАМЁННА, прысл. Змяняючы адзін
-паўся, -палася; -падзіся; зак. 1. Апынуцца зак., каго-што. Перавесці ўсіх, многіх або
дзе-н., у якіх-н. абставінах, умовах. П. ў ўсё, многае. П. дзяцей цераз дарогу. П. другога, па чарзе. Чытаць п.
ПАПЕРАНЕЦОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
пастку. П. на вочы каму-н. (выпадкова электрычкі на запасныя пуці.
прыцягнуць да сябе чьпо-н. увагу). 2. Быць
ПАПЕРАВОЗІЦЬ, -ожу, -озіш, -бзіць; -аны; зак., што. Пераніцаваць усё, многае. П.
элоўленым на чым-н. П. на кражы. 3. Выпад- зак., каго-што. Перавезці з аднаго месца на адзенне.
ПАПЕРАНОСІЦЬ, -ношу, -носіш, -носіць;
кова сустрэцца, трапіцца каму-н. (разм.)- П. другое ўсё, многае ці ўсіх, многіх. Я. людзей
зак., каго-што. Перанесці ўсё, многае або
насустрач. || незак. паладацца, -аюся, -аешся, цераз раку.
-аецца.
ПАПЕРАВЙЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; ўсіх, многіх. П. дровы пад павець.
ПАПЕРАПАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
ПАПАСЫПАЦЬ гл. папаспаць.
зак., каго-што. Перавязаць усіх, многіх ці
-аны; зак., што. Перапаліць усё, многае.
ПАПАСЯДЗЁЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; ўсё, многае. П. пакункі.
t ПАПЕРАПАЎЗАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-дзім, -седзіце, -дзяць; -дзі i ПАПАПАПЕРАГАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак.,
СВДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; зак. (разм.). Па- каго-што. Перагнаць усіх, многіх ці ўсё, мно- -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак., што, цераз што
сядзець доўга, неаднаразова. Колькі ён папася- гае. П. коней на другую пашу. П. лодкі на другіi без дап. Перапаўзці — пра ўсіх, многіх. Чэрві паперапаўзалі з дрэў на сцяну. Па-пластундзеў над гэтымі нарцяжамі.
бок ракі.
ску п. дарогу.
ПАПАСЯЧЬІ, -сяку, -сячэш, -сячэ; -сяПАПЕРАГАРАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае i
ПАПЕРАПІСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
чом, -сечаце, -сякуць; -сек, -кла; -сячы / ПА- ПАПЕРАГАРВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
ПАСЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго-што i зак. Перагарэць — пра ўсё, многае. Лямпачкі зак., што. Перапісаць усё, многае або ўсіх,
многіх. П. усіх прысутных.
чаго (разм.). Сячы доўга, неаднаразова. П. паперагаралі (паперагарвалі).
ПАПЕРАПЛЫВАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не
дроў.
ПАПЕРАГАРОДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
ўжыв., -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак., што, цеПАПАУДНІ, прысл. Пасля 12 гадзін дня. -аны; зак., што. Перагарадзіць усё, многае.
раз што i без дап. Пераплысці — пра ўсіх,
Каля гадзіны п.
ПАПЕРАГРЫЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; многіх. Усе папераплывалі раку.
ПАПАЎНЁННЕ, -я, н. 1. гл. папоўніць. 2. зак., што. Пераірызці ўсё, многае. П. ніткі.
ПАПЕРАПЛЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
Toe, чым папаўняецца што-н. (часцей пра
ПАПЁРАД (разм.). 1. прысл. Уперад. Жан- зак., што. Перашіесці усё, многае. П. часовойскі, кадры, грошы i пад.). У батальён
чына
пайшла
п.,
паказваючы,
куды
трэба
пісы.
црыйшло п.
пад'язджаць. 2. прысл. Спачатку, раней. П.
ПАПЕРАРАЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
ПАПАЎНЁЦЬ гл. паўнець.
памый
рукі,
a
потым
садзіся
за
стол.
3.
прыПАПЕРАР^ЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАПАЎНЙЦЦА, -ЦЬ гл. папоўніцца, -ць.
наз. з Р. Ужыв. для ўказання на прадмет ці зак., каго-што. Перарэзаць усё, многае або
ПАПАХА, -і, ДМ -пасе, мн. -і, -пах, ж. Вы- асобу, раней за якія кім-, чым-н. было ўтвоўсіх, многіх.
сокая футравая шапка. Генеральская п. Казац- рана якое-н. дзеянне. £н з 'явіўся п. усіх.
ПАПЕРАСАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
кая п.
ПАПЕРАДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які зяў- -аны; зак., каго-што. Перасадзіць усіх, многіх
ПАПАХАДЗІЦЬ, -хаджу, -ходзіш, -ходзіць ляецца палярэджаннем, служыць для перасабо усё, многае.
/ ПАПАХОДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
цярогі ад чаго-н. П. стрэл. 2. Вельмі ветлівы,
ПАПЕРАСЎШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
(разм.). Хадзіць доўга, неаднаразова.
прыязны,
паслужлівы.
Папераджальныя
аднозак., што. Перасушыць усё, многае. П.
ПАПАХВАРЗЦЬ, -эю, -эеш, -эе i ПАПАсіны.
||
наз.
папераджальнасць,
-і,
ж.
(да
2
бялізну.
ХВОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.). ХваПАПЕРАЧЬІТВАЦЬ, -аю, -асш, -ас; зак.,
рэць доўга, неаднаразова. П. у час эпідэміі знач.).
ПАПЕРАДЖАЦЬ
гл.
папярэдзіць.
што. Перачытаць усё, многае. П. праграмныя
грыпу.
ПАПЁРАДЗЕ.
1.
прысл.
На
некаторай
адтворы.
ПАПАХВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; неПАПЕРАШЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. Злёгку, крыху пахнуць чым-н. (звычайна легласці перад кім-, чым-н. £н ішоў n., a мы
за
ім.
2.
прыназ.
з
Р.
Паказвае
на
становішча
зак., што. Перашыць усё, многае. П. гузікі.
непрыемным). 3 куфра папахвала цвіллю (беперад
кім-,
чым-н.
Ісці
п.
калоны.
ПАПЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
зас). Мяса папахвае (пачынае псавацца).
ПАПЕРАЮДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i гл. папера. 2. Лісток паперы (у 1 знач.)- 3.
ПАПАЦЁМКУ, прысл. Без святла, у цемПАПЕРАКІДВАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
-аны;
Папяровы грашовы знак (разм.).
наце. Апранацца п.
ПАПЁРЦІ; -пру, -прэш, -прэ; -пром,
ПАПАЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / ПАПА- зак., каго-што. Пераюдаць усё, многае або
ўсіх,
многіх.
П.
каменне
пад
сцяну.
-праце, -пруць; -пёр, -перла; -пры; зак.
ЦЙГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго-што i
1
ПАПЕРАКЛАДАЦЬ , -аю, -аеш, -ае / ПА- (разм.). 1. Пачаць перці. 2. каго (што). Вычаго (разм.). Цягаць доўга, неаднаразова; пацягаць многа каго-, чаго-н. Колькі мы папаця- ПЕРАКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго- гнаць, іруба прагнаць. Лайдака паперлі з рашто. Перакласці ўсё, многае ці ўсіх, многіх. боты.
галі (папацягвалі) гэтага бярвення.
П. у пакоях падлогу.
ПАПЁРЧЫНА гл. папера.
ПАПАЧНЫ гл. папка.
ПАПЕРАКЛАДАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак.,
ПАПЁРЧЫЦЬ гл. перчыць.
ПАПАШУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае i ПАПАПАШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. што.
ШЎКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго-што i што. Перакласці з адной мовы на другую ўсё,
чаго (разм.). Шукаць доўга, неаднаразова. П. многае. П. творы Я.Коласа на іншыя мовы. Піць патроху. Сядзяць, каву папіваюць. 2. ПаПАПЕРАКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; крыху, але не часта піць спіртное, п'янствацяля ў лесе.
зак., што. Перакапаць усё, многае.
ваць (разм.)- Пачаў п.
ПАПАЯДАЦЬ гл. папаесці.
ПАПЕРАКОШВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае;
ПАПІКНЎЦЬ, -ну, -неш, -нс; -нём, -няцс,
ПАП'Ё-МАШЗ, нескл., м. Папяровая маса,
1
-аны; зак., што. Перакасіць усё, многае. П. -нуць; -ні; зак., каго (што). Выказаць каму-н.
змешаная з клеем, гіпсам, з якой шляхам
незадавальненне, дакор, папракнуць. Напрасавання вырабляюць розныя прадметы. рамы.
ПАПЕРАКОШВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак., стаўнік папікнуу еучня за легкадумнасць. \\ неВырабы з п.
2
зак. папжаць, -аю, -аеш, -ае.
ПАПЁРА, -ы, мн. -ы, -пер i -пераў, ж. 1. што. Перакасіць усё, многае. П. межы.
ПАПЕРАКРЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
ПАПІЛЬЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
Матэрыял для пісьма, a таксама для іншых
ж. Кавалачак паперы або тканіны, на якую
мэт, які вырабляецца з драўніннай ці анучнай -аны; зак., што. Перакруціць усё, многае.
ПАПЕРАКР^СЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; накручваюць пасмы валасоў для завіўкі. ||
масы. 2. Афіцыйнае пісьмовае паведамленне,
дакумент; рукапіс. Штабныя паперы. Каштоў--аны; зак., што. Перакрзсліць усё, многае. П. прым. пашльетачны, -ая, -ае.
ПАПІРУС м. 1. -а / (зб.) -у, мн. -ы, -аў.
ныя паперы (грашовыя дакументы). Корпацца старонкі.
ПАПЕРАКЎСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; Трапічная травяністая расліна сямейства асаў паперах. 0 Застаццж на шшеры — пра рашэнне, якое не выконваецца. Папера ўсё зак., што. Перакусіць усё, многае (гл. пера- ковых. 2. -у. Матэрыял для пісьма, які вырабляўся з гэтай расліны егіпцянамі i інш.
вытрымае (іран.) — ужыв. у знач.: напісаць кусіць у 1 знач.).
ПАПЕРАЛАЗІЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., старажытнымі народамі. Скруткі папірусу. 3.
можна ўсё, але не заўсёды ажыцця^ляецца
тое, пра што напісана. || памянш. пжперка, -і, -лазіць; -лазім, -лазіце, -лазяць; зак., што, -а, мн. -ы, -аў. Рукапіс на такім матэрыяле. ||
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ПАПОЎНАЧЫ, прысл. Пасля 12 гадзін
ПАПРАДЎХА, -і, ДМ-дусс, мн. -і, -дух, ж.
ночы.
(уст.). 1. Жанчына, якая займаецца ручным
ПАПОЎНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; прадзеннем. Якая п. пры кудзелі, такое пазак., чым. Сгаць паўнейшым, павялічыцца. латно ў белі (з нар). 2. мн. Вячоркі, якія наАтрад папоўніўся новымі байцамі. \\ незак. ш-ладжвала вясковая моладзь, каб папрасці i
прым. пнгірусны, -ая, -ае / пжшруошы, -ая, паўнлццц -яецца.
павесяліцца, попрадкі. Хадзіць на папрадухі.
-ае.
ПАПРАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго
ПАПОЎНІЦЫ, прысл. (разм.). На поўны
ПАШСАЦЬ, -пішу, -пішаш, -піша; -гашы; рот, прагна (есці). Умінаць п. хаеб.
чым. Выказваць каму-н. дакор, нездавальнензак. 1. што i без дап. Правесці некаторы час
ПАПОЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; не чым-н., абвінавачваць у чым-н., асуджаць
за пісаннем чаго-н. 2. каго-што. Занесці ў
спіс усё, многае або ўсіх, многіх (разм.). П. зак., што чым. Павялічыць дабаўленнем но- за што-н. П. куском хлеба. П. каго-н. у баусіх у гурток. 0 Нічога не папіпмт (разм.) — вага да чаго-н., што ёсць. П. роту байцамі. П. язлівасці. | аднакр. шшракнуць, -ну, -неш, -не;
-нём, -няце, -нуць; -ні.
нічога не зробіш, іншага выйсця няма, да- свае веды. || незак. тшжўняць, -яю, -яеш, -яе.
ПАПРАКОЛВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
|| наз. пшшўненне, -я, н.
водзіцца мірыцца з тым, што ёсць.
зак., што. Пракалоць што-н. у многіх месцах
ПАПОЎСКІ гл. поп.
ПАГЙСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што.
або ўсё, многае. П. шыны.
ПАПРАБАВАЦЬ гл. прабаваць.
Час ад часу, зрэдку пісаць. П. вершы.
ПАПРАКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАПРАБІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАШХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак., чым. Адштурхвацца ад чаго-н. П. ша- зак., што. 1. Прабіць, праламаць што-н. у зак., што. Пракапаць што-н. у многіх месцах.
многіх месцах; прайсці гтраз што-н. з сілай — П. канаўкі для сцёку вады.
стом, плывучы ў лодцы.
ПАПРАКРЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАІПХЛЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго- пра ўсё, многае. П. палонкі. Крыніцы пашто. Штурхаючы, падштурхваючы, прыму- прабівалі пясок. 2. Пракалоць чым-н. вострым зак., што. Пракруціць у многіх месцах (дзіркі
i пад.).
шаць ісці або перамяшчаць у якім-н. напрам- усё, многае. П. ногі на цвікі.
t ПАПРАМАКАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ку. П. каго-н. у плечы. IJ. тачку. 2. перан.,
ПАПРАВАЛЬВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не
каго i кім. Абыходзіцца з кім-н. зняважліва, ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Прамокнуць —
распараджацца кім-н. Усякі mym будзе п. мяне. Праваліцца — пра ўсіх, многіх або ўсё, мно- пра ўсё, многае ці ўсіх, многіх. Світкі папраПАПІХАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). 1. гае. Коні паправальваліся ў балота. П. на макалі наскрозь.
ПАПРАМЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
Чалавск, якому даручаюць
паскорьшь ўступных экзаменах.
зак., што. Прамыць усё, многае. Вада паякую-н. справу. 2. Toe, што i папіхіч.
ПАПРАВАЧНЫ гл. папраўка.
прамывала дамбу ў многіх месцах.
ПАІІІАІЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). ЧалаПАПРАВЁЦЬ гл. правець.
ПАПРАШХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i
век, якім панукаюць, зняважліва распараджаПАПРАВЕЦЦА, -раўлюся, -равішся, -раюцца.
віцца; зак. 1. Выправіць сваю памылку (звы- ПАПРАПІХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАІЙЦЬ, -п'ю^ -п'еш, -п'е; -п'ём, -п'яце, чайна пры выказванні). 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). што. Прапхнуць усё, многае.
ПАПРАПОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
-п'юць; -піў, -піла, -ло; -пі; зак., што i чаго. Палепшыцца, змяніцца на лепшае. Справы
Toe, што i выпіць. П. малака.
паправіліся. 3. Стаць здаравейшым, памаж- зак., што. Прапароць што-н. у многіх месцах,
ПАПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. Во- нець. П. пасля санатосыя. || незак. шшраў- прапароць усё, многае. П. шыны. П. ногі на
кладка з кардону, скуры i пад. для папер. П. ляцца, -яюся, -яешся, -яецца. | наз. шшржўкж, калючы дрот.
ПАПРАПУСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
для спраў. || памянш. папачжа, -і, ДМ -чцы, мн.-і, ДМ -ўцы, ж. (да 2 i 3 знач.). Пайшло на
-і, -чак, ж. || прым. шшячны, -ая, -ае.
зак. 1. каго-што. Прапусціць усіх, многіх або
папраўку.
ПАПЛАВЕЦ гл. поплаў.
ПАПРАВЕЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць; ўсё, многае, даць прайсці, праехаць усім,
ПАПЛАВОК1, -лаўка, мн. -лаўю, -лаўкоў, -раўлены; зак. 1. што. Ліквідаваўшы пашко- многім. П. пешаходаў. 2, што. Прасунуць,
м. 1. Лёгкі плаваючы прадмет, які пры- джанні, зрабіць прыгодным для карыстання. працягнуць праз што-н. усё, многае. П. прамацоўваецца да лёскі, да сеткі або трымаецца П. калёсы. 2. што. Прывесці да належнага вады праз адтуліны. 3. што. Зрабіць многа
на якары. П. вудачкі. П. невада. 2. Прыстаса- выгляду, парадку. П. хустку на галаве. 3. пропускаў. П. радкі верша.
ванне, якое выкарыстоўваецца для надання што. Палепшыць, умацаваць. П. сваё здароўе.
ПАПРАРАЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
плывучасці чаму-н. (род лодкі, прагумаваны 4. што. Toe, што i выправіць1 (у 3 знач.). П. зак., што. Прарэзаць што-н. у мноііх месцах,
мех, надзьмуты ветрам i пад.). Мост на па- памылкі. 5. каго (што). Указаць каму-н. на прарэзаць усё, многае. П. абрус. П. праёмы
плаўках. \\ прым. паплавочны, -ая, -ае / шшлаў- зробленую памылку. П. студэнта. || незак. па- для акон.
ковы, -ая, -ае.
ПАПРАРЫВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны;
праўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. шшраўкл, -і,
ПАПЛАВОК2, ПАПЛАЎНЬІ гл. поплаў.
зак., што. 1. Прарваць што-н. у многіх месДЛ/-ўцы, ж.
ПАПЛЁСЦІСЯ, -лятуся, -ляцешся, -ляПАПРАГАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; цах, прарваць усё, многае. 2. Зрабіць пасадкі
цецца; -ляцёмся, -лецяцеся, -лятуцца; -лёўся, зак. 1. каго. Прагнаць, прымусіць пайсці ад- чаго-н. радзейшымі. П. буракі.
-лялася, -лося; зак. Пайсці, не спяшаючыся куль-н. усіх, многіх. Дождж папраганяў люПАПРАРЫВАЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
або з намаганнем.
дзей з поля. 2. што. Пракласці ў патрэбным зак. Лопнуць пасля нагнаення — пра ўсё,
ПАПЛЁЦША, -ы, мн. -ы, -цін, ж. Прут, напрамку многа чаго-н. П. барозны плугам.
многае. Скулы папрарывалі.
якім прымацоўваецца салома да латаў пры
ПАПРАРЫВАЦЬ* 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
ПАПРАПНАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
крыцці страхі.
-аецца; зак. Прагнуцца — пра ўсё, многае. -аны; зак., што. Прарыць лычом у многіх
ПАПЛЕЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Таварыш Маснічыны папрагіналіся.
месцах (пра жывёл).
па справе, саратнік. Паплечнікі na барацьбе. || ПАПРАПНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАПРАСАВАЦЬ гл. прасаваць1.
ж. шшлечніця, -ы, мн. -ы, -ніц.
ПАПРАСВІДРОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
зак., што. Прагнуць у многіх месцах. П.
ПАПЛЁТ, -у, М -лёце, м., зб. Пругы, пры дошкі.
-аны; зак., што. Прасвідраваць усё, многае.
дапамозе якіх салома прывязваецца да латаў
ПАПРАГНІВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; П. дзіркі.
пры крыцці страхі саломай.
ПАПРАСІЦЦА, -ЦЬ гл. прасіцца, -ць.
ПАПЛІН, -у, м. Шаўковая, паўшаўковая зак. Прагніць у многіх месцах. Дошкі ad сыПАПРАСОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
або баваўняная тканіна з дробным папяроч- расці папрагнівалі.
ПАПРАГРЫЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што. Прасунуць, прадзець у што-н. усё,
ным рубчыкам. || прым. паплінавы, -ая, -ае.
ПАПЛЬІСЦІ / ПАПЛЬкЦЬ, -ыву, -ывеш, зак., што. Прагрызці што-н. у многіх месцах. многае.
ПАПРАСТАРНЁЦЬ гл. прастарнець.
-ыве; -ывём, -ывяце, -ывуць; -ыў, -ыла, -ло; Мышы папрагрызалі дзіркі.
ПАПРАДАВАЦЬ, -даю, -даеш, -дае; -даём,
ПАПРАСТР^ЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-ыві; зак. Пачаць плысці, пусцііша ўплаў.
Лодка паплыла ўніз na рацэ. Паплылі гады за -даяце, -даюць; -даваны; зак., каго-што. Пра- -аны; зак., што. Прастрэліць што-н. у многіх
даць усё, многае або ўсіх, многіх. П. маё- месцах, прастрэліць усё, многае.
гадамі (перан.).
ПАПРАСГЎДЖВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не
ПАПОВІЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Сын масць.
ПАПРАДЗЁЎБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; ўжьш., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак.
nana; чалавек, які паходзіць з духоўнага роду.
ПАПОЙКА, -і, ДМ -пойцы, мн. -і, -поек, зак., што. Прадзяўбці што-н. у многіх месцах Прасіудзіцца — пра ўсіх, многіх.
ПАПРАСТЎДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
ж. (разм.)- Гулянка з багатай выпіўкай, п'ян- або усё, многае.
ПАПРАДЗІРАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., каго-што. Прастудзіць усіх, многіх ці ўсё,
ка.
ПАПОМНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Пра- многае. П. дзяцей. П. вушы.
каго-што i з дадан. сказам. Надоўга запом- драцца — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае.
ПАПРАСЦІ, -рад)г, -радзеш, -радзе; -раніць (што-н. непрыемнае). Папомніш, як з Мяхі папрадзіраліся. П. праз калючы зараснік.дзём, -радзяце, -радуць; -раў, -рала; -радз'і;
такімі звязвацца.
ПАПРАДЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. што. Спрасці ўсё, многае. П. ўвесь лён.
ПАПОЎНА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (разм.). зак., што. Прадраць што-н. у многіх месцах, 2. чаго i без дап. Прасці некаторы час. П. дзве
Дачка nana.
прадраць усё, многае.
гадзіны.
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ПАПРАСЯКЛЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАПРЫВЙЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. 1. Прас5ічы ўсё, многае. 17. палонкі. зак., каго-што. Прывязадь усіх, многіх або
2. Пралажыць высечкай многа чаго-н. П. пра- ўсё, многае, прывязаць што-н. у многіх месходы ў лесе.
цах. П. яблынькі да калоў.
ПАПРАТОПТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАПРЫГАЖ^ЦЬ гл. прыгажэць.
ПАПРЫСГАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак.
зак., што. Пратаптаць усё, многае, у многіх
ПАПРЫГАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
1. што. Прыставіць, прысланіць да каго-,
месцах. П. сцежкі.
зак., каго-што. Гонячы, даставіць куды-н.
чаго-н.
усс, многае. П. жэрдзе да страхі. 2.
ПАПРАЎКА, -І, ДМ -ўцы, мн. -і, -равак, усіх, многіх або ўсё, многае. П. кароў з пашы.
ж. 1. гл. паправіцца, -ць. 2. Змена, дадатак,
ПАПРЫГАРАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ас / каго (што). Прызначьпдь быць дзе-н., каля
якія папраўляюць што-н. 77. да плана. Жыццё ПАПРЫГАРВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; каго-н. — пра ўсіх, многіх. П. вартавых да
ўносіць свае папраўкі. || прым. шшравічны, -ая, зак. Прыгарэць у многіх месцах, прыга- затрыманых.
ПАПРЫСГРОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-ае (да 2 знач.; спец.). 77. каэфіцыент.
рэць — пра ўсё, многае. Бліны папрыгаралі
-аны; зак., што. Прыстрачыць што-н. у
ПАПРАЎЛАЦЦА, -ЦЬ гл. паправіцца, -ць. (папрыгарвалі).
мноііх месцах, прыстрачыць усё, многае. П.
ПАПРАЎНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна паf ПАПРЫПНАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
правіць, вьшравіць. Гэта памылка папраўная. -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Прыгну- кішэні.
ПАПРЫСЫЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
ПАПРАЎЧА-ПРАЦОЎНЫ, -ая, -ае. Пры- цца — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае.
каго-што. Прыслаць усё многае або ўсіх,
значаны для вьтраўлення працай, у працэсе
ПАПРЫПНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; многіх. П. маладых спецыялістаў у гаспадаркі
працы. Папраўча-працоўная калонія.
зак., што. Прыгнуць усё, многае. Людзі раёна.
ПАПРАУЧЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
папрыгіналі галовы ад гуку сірэны.
ПАПРЫСЫХАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
выпраўлення каго-н. Папраўчыя меры.
ПАПРЫКЛЁЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАПРАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй; зак., што. Прыклеіць што-н. у многіх месцах, зак. Прысохнуць да чаго-н. — пра ўсё, многае, прысохнуць у многіх месцах. Гразь
зак. Правесці некаторы час працуючы. П. да прыклеіць усё, многае. П. плакаты.
абеду. Каб ажыццявіць сваю задуму, прыйшлося ПАПРЫКОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; папрысыхала да калёс.
ПАПРЫХОДЗІЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
многа п.
зак., што. Прыкаціць, даставіць куды-н. усё, -дзіць; -дзім, -дзіце, -дзяць; зак. Прыйсці,
ПАПРАЦІРАЦЬ, -аю, -аеш,
-ае;
-аны;
многае. П. бочкі.
прыбыць куды-н. — пра ўсіх, многіх ці ўсё,
зак., што. 1. Працерці што-н. у многіх месПАПРЫКРЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
цах, працерці ўсё, многае. П. штаны на кале- зак., што. Прыкруціць, прымацаваць усё, многае. Цягнікі ўсе папрыходзілі ў тэрмін.
t ПАПРЫЦІХАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
нях. 2. Выціраючы, зрабіць чыстым усё, мно- многае. П. клямкі да дзвярэй.
-ае; -асм, -аеце, -аюць; зак. Прыціхнуць —
гае. П. шыбы.
ПАПРЫЛАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
ПАПРАЧЬІТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., -аны; зак., што. Прыладзіць, прырабіць да пра ўсіх, многіх.
ПАПРЫЧ^ПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
што. Прачытаць усё, многае. П. гранкі.
чаго-н. усё, многае. П. замкі да дзвярэй.
-аны i ПАПРЫЧАПЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе;
ПАПРАЧЫШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Прачысціць усё, многае. П. каміны ПАПРЫЛЁПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -яны; зак., што. Прычапіць усё, многас. П.
-аны; зак., што. Прыляпіць што-н. у многіх шторы да карнізаў.
ад сажы.
ПАПРЫШПІЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
ПАПРАПіАЙКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ месцах, прыляліць усё, многае.
ПАПРЫЛІПАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -аны; зак., што. Прышпіліць што-н. у многіх
-шайцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -шаек. 1.
-ае; зак. Прыліпнуць — пра ўсіх, многіх ці месцах, прышпіліць усё, многае.
Toe, што i жабрак. 2. Той, хто назойліва выўсё, многае; прыліпнуць у многіх месцах.
ПАПРЫШЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
прошвае, дакучае просьбамі (разм. пагард.).
зак., што. Прышыць усё, многае, прышыць
ПАПРАШАЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не- Лісце папрыліпала да тратуару.
што-н. у многіх месцах. П. гузікі.
f ПАПРЫЛЯТАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
зак. (разм.). Быць, паводзіць сябе папрашай-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Прыляцець —
ПАПРЫЯЗДЖАЦЬ; 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
кам (-ай). || наз. пырашайніцтва, -а, н.
пра ўсіх, мноііх ці ўсё, многае. Птушкі -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Прыехаць,
ПАПРОБАВАЦЬ гл прабаваць.
папрыляталі.
з'ехацца куды-н. — пра ўсіх, многіх. Сваякі
ПАПРОК, -у, мн. -і, -аў, м. Дакор, незадаПАПРЫМАЦОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; папрыязджалі ў госці.
вальненне, абвінавачанне, выказаныя каму-н.
-аны;
зак.у
што.
Прымацаваць
што-н.
у
ПАПРЗЛЫ, -ая, -ае. Які папрэў, сапсаваўЦяжкі п. Сяброўскі п. Кінуць п. каму-н. (памногіх месцах, прымацавадь усё, многае. П. ся ад сырасці i цяпла; які запаліўся ад перапракнуць).
табліцы
да
дошкі.
іравання, поту (пра скуру). Папрэлыя месцы
ПАПРОСТУ, прысл. Проста, без цырыПАПРЫМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. на целе.
моніі. Скажы ўсё п.
ПАПРЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак. СаПАПРЎГА, -і, ДМ -рузс, мн. -i, -руг, ж. 1. што. Прыняць, узяць з рук у рукі, у сваё расРаменны пояс або наогул пояс. Падперазацца параджэнне ўсё ці частку таго, што здаюць, прэць, сапсавацца ад сырасці i цяпла або
гшпругай. 2. Частка збруі для ўмацавання пад- перадаюць, уручаюць. П. кнігі ад чытачоў. 77. стаць запаленым ад перагравання i поту (пра
сядзёлка на спіне каня. || памянш. шшружкя, тзлеграмы. 2. каго (што). Залічыць у склад скуру). Сена папрэла. Пад пахамі папрзла
чаго-н. усіх, многіх. П. выпускнікоў школ на (безас).
-і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
ПАПСАВАЦЦА, -ЦЬ гл. псавацца, -ць.
ПАПРЫБІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; работу. 3. каго (што). Дапусціць да сябс для
ПАПСЮ гл. nana.
зак. 1. што. Прыбіць што-н. у многіх месцах, агляду, ддя размовы па якіх-н. справах усіх,
ПАПУАСЫ, -аў, адз. -пуас, -а, м. Карэнпрыбіць усё, многае. П. шыльды. 2. безас. многіх. 77. хворых. П. наведвальнікаў. 4. што.
Прыгнаць сілай вады, ветру ўсё, многае. Зняць, забраць адкуль-н. усё, многае. П. по- нае насельніцтва Новай Гвінеі i некаторых
суд са стала. 5. што i без дап. Прымаць нека- астравоў Меланезіі. || ж. папуаскж, -і, ДМ
Папрыбівала лодкі да берага.
-асцы, мн. -і, -сак. || прым. папуаскі, -ая, -ае.
ПАПРЫБІРАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., торы час. П. лякарства месяц.
ПАПУГАЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Птушка
ПАПРЫМЯРЗАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Пры-ае; зак. Прымерзнуць — пра ўсіх, многіх або трапічных краін з яркім стракатым апярэнбрацца, прыгожа адзецца — пра ўсіх, многіх.
ПАПРЫБІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; ўсё, многае; прымерзнуць у многіх месцах. нем, якая здольна пераймаць розныя гукі i
словы. He паўтарай мае словы, як п. 2. перан.
зак. 1. каго-што. Прыбраць, прыгожа адзець Папрымярзалі вёдры да лаўкі
ПАПРЫНОСІЦЬ, -ошу, -осіш, -осіць; Пра чалавека, які паўтарае чужыя словы, не
усіх, многіх; упрыгожыць, аздобіць усё, многае. 2. Навесці парадак, чысціню ўсюды, у зак., каго-што. Прынесці ўсё многае ці ўсіх, маючы свайго погляду ^разм. неадабр.). ||
прым^ папугаеў, -гаева, -гаевы (да 1 знач.) /
многіх месцах. П. у пакоях. 3. што. Прыняць многіх. П. кашы грыбоў.
адкуль-н. усё, многае. П. усё з праходу.
ПАПРЫПАЎЗАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., шшугайскі, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПАПЎДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца;
ПАПРЫБЯГАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Прыпаўзці —
зак. Спудзіцца — пра ўсіх, многіх. Коні па-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Прыбегчы — пра пра ўсіх, многіх.
ўсіх, многіх. Папрыбягалі дзеці са школы.
ПАПРЫПІСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; пудзіліся.
ПАПЎДРЫЦЦА, -ЦЬ гл. гтудрыцца, -ць.
ПАПРЫВОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак., каго-што. Прыпісаць усіх, многіх або
зак., што. Прывесці куды-н. усіх, многіх. П. ўсё, многае. 77. дапрызыўнікаў да прызыўных / ПАПУЖАЦЦА, 1 i 2f ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Спужацдзяцвй на ёлку.
пунктаў.
ПАПРЫВОЗІЦЬ, -вожу, -возіш, -возіць;
ПАПРЫРАЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / ца — пра ўсіх, многіх. Дзеці папужаліся.
ПАПУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго
зак., каго-што. Прывезці куды-н. усіх, многіх ПАПРЫР^ЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
або ўсё, многае. П. мэблю ў кватэру.
зак., каго-што. Прырэзадь усіх, многіх або (што). 1. Злёгку напужаць. 2. Спужаць усіх,
многіх.
ПАПРЫВЫКАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., ўсё, многае.
ПАПУЛІЗМ, -у, м. (кніжн.). Грамадскі рух,
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак., да каго-наго i з
ПАПРЫСОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
інф. Прывыкнуць — пра ўсіх, многіх. Старыя зак., што. Прысунуць да каго-, чаго-н. усё, які апелюе непасрэдна да шырокіх мас i
папрывыкалі да песень моладзі.
сцвярджае,
што яны самі, маючы моцнага
многае. П. крэслы да стала.
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ПАПЯЛІСТЫ, -ая, -ае. Які мае колер по(разм.)- Папрасіць на napy слоў (пагаварыць
пелу. Папялістае неба.
трохі). Ha napy хвілін. 0 Ha пару (разм.) — раПАПЯЛІШЧА, -а, мн. -ы, -лішч / -лішчаў, зам, удваіх. || памянш. парачка, -і, ДМ -чцы,
мн. -і, -чак, ж.
н. Toe, што i пажарышча.
ПАРА2, -Ы, Ж. 1. Рэчыва ў газападобным
ПАПЯЛЬНІК, -пельніка, -пельшкі, -пельлідэра, здольны вырашаць свае сацыяльныя нікоў, м. (спец.). Ніжняя частка топкі, куды стане, якое ўтвараецца з вадкасці пры яе напраблемы. || прым. шшул'ісцкі, -ая, -ае.
іраванні, вьтарэнні. 3 чыгуна ішла п. Параход
падае попел.
ПАПУЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ПАПЯРОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. папера. 2. пе- стаіць пад парай (гатовы ў любы момант адПрыхільнік папулізму. || прым. папулісцкі, -ая, ран. Канцылярска-бюракратычны. Папяровая правіцца). 2. Моцна наірэтае вільготнае паве-ае.
тра. П. касцей не ломіць (прыказка). || прым.
цяганіна.
ПАПУЛЙРНЫ, -ая, -ае. 1. АгульнадаступПАПЯРОК, прысл. i прыназ. з Р. У напрам- паравы, -ая, -ое. П. кацёл (для атрымання
ны, зразумелы па прастаце, яснасці выкладу. ку шырыні чаго-н. Разрэзаць п. П. канавы ля- пары). Паравая машына (якая прыводзіцца ў
Папулярная літаратура. Папулярна (прысл.) жыць каадка.
рух парай). Паравое ацяпленне (якое выкарыусё растлумачыць. 2. Які карыстаецца шыроПАПЯРОСА, -ы, мн. -ы, -рос, ж. Папяро- стоўвае цяпло пары). Паравыя катлеты (прыкай вядомасцю. Папулярная песня. || наз. па- вая трубка з тьпунём для курэння (звычайна гатаваныя на пары).
пулярнасць, -і, ж.
ПАРА, -Ы, МН. поры, nop i пораў, ж. 1.
праз муштук). || памянш. шшяроска, -і, ДМ
ПАПУЛЯРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -росцы, мн. -і, -сак, ж. || прым. тшяросны, Час, перыяд, тэрмін. Летняя п. Без пары (да-зуй; -заваны; зак. i незак., каго-што -ая, -ае. Папяросная папера (вельмі тонхая). часна). Да гэтай пары (да гэтага часу). Да
(кніжн.)- 1. Зрабіць (рабіць) зразумелым, даПАПЯРОЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, пары da часу (пахуль што). 3 той пары (з таго
ступным, папулярным (у 1 знач.). П. навуко- ж. Папярочны брус.
часу, моманту). He ў napy (не ў час, недавыя веды. 2. Зрабідь (рабіць) папулярным (у 2
ПАПЯРОЧШК, -а, мн. -і, -аў, м. Памер у рэчы). У napy (у час, своечасова). 2. у знач.
знач.), распаўсюдзіць (-джваць). П. новы ме- шырыню, дыяметр. П. бервяна 40 см.
вык. Настаў час для чаго-н. П. дадому.
тад. || наз. шшулярызацыя, -і, ж.
ПАРА... Першая частка складаных слоў у
ПАПЯРОЧНЫ, -ая, -ае. Які праходзіць,
ПАПУЛЯРЫЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ча- размяшчаецца ўпоперак чаго-н. П. зрэз.
знач. звязаны з дзеяннем пары, які мае адно2
лавек, які займаецца папулярызадыяй чаго-н.
ПАПЯРХНЎЦЦА, -н^ся, -нсшся, -нецца; сіны да пары , паравы, напр. парагенератар,
| прым. папулярызатарскі, -ая, -ае.
-нёмся, -перхняцеся, -нуцца; -шся; зак. За- параадводны, параразмеркавальнік, параўпуПАПУЛЙЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. (спец.). кашляцца ад пападання чаго-н. у дыхальнае скны.
Сукупнасць асобін аднаго віду, якая доўга горла. П. дымам.
ПАРАБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
існус дзе-н. П. баброў.
-баваны; зак., каго-што. Абрабаваць усіх,
П А П Я Р З Д Ж А Н Н Е , -Я, МН. -І, -яў, н. 1. гл.
ПАПУРЬІ, нескл., н. Музычная п'еса, якая папярэдзіць. 2. Заўвага, якая папярэджвае пра многіх ці ўсё, многае.
складаецца з урыўкаў розных агульнавядомых што-н., перасцярога. Улічыць п. ўрача. СтроПАРАБАК, -бка, мн. парабю, -оў / парабкі,
мелодый.
гая вымова з папярэджаннем (г.зн. з папярэ- -аў, м. Наёмны сельскагаспадарчы рабочы ў
1
ПАПУСКАЦЬ гл. папусціць.
джаннем, што наступны раз будзе накладзена памешчыцкай або кулацкай гаспадарцы. || ж.
парабчанка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
ПАПУСКАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. каго. больш строгае спагнанне).
Пусціць куды-н. усіх, многіх. П. коней у авёс.
П А П Я Р З Д З І Ц Ь , -джу, -дзіш, -дзіць; -джа- оарабкоЎсіа, -ая, -ае.
ПАРАБАЛА, -ы, мн. -ы, -бал, ж. У матэма2. (7 i 2 ас. не ўжыв.), што. Даць парасткі. ны; зак. 1. каго (што). Загадзя апавясціць,
Таполя папускала парасшкі.
паведаміць. П. аб небяспецы. 2. што. Загадзя тыцы: незамкнутая крывая, якая складаецца з
ПАПУСЦІЦЦА, -ушчуся, -усцішся, -ус- прынятымі мерамі перашкодзіць ажыццяў- адной галіны i атрымліваецца пры перасяціцца; зак. 1. Уступіць у чым-н., адступіць, ленню чаго-н. П. зланынства. || незак. па- чэнні канічнай паверхні плоскасцю. || прым.
адмовіцца ад чаго-н. Tym я не папушчуся: бу- пярэджваць, -аю, -аеш, -ае / шшераджаць, шфабалічны, -ая, -ае.
ПАРАБЁЛУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Род аўтадзе, як рашылі раней. 2. Даць сябе ў крыўду. -аю, -аеш, -ае (разм.). || наз. шшярэджанне,
матычнага пісталета.
Ён не той чалавек, каб п. 3. Дапусціць, да- -я, н.
ПАРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіць; -робзволіць што-н. (разм.)- Як ты магла п., што
ПАПЯРдДНЕ, прысл. Перад чым-н., раней
лены; зак., што. 1. Зрабіць усё, многае. П.
яны табе на галаву селі? || незак. палускацца, за што-н. Трэба ўсё п. разведаць.
-аюся, -аешся, -аецца.
ПАПЯР^ДШ, -яя, -яе. 1. Які быў раней за усю работу. 2. Папрацаваць некаторы час. П.
ПАПУСЦІЦЬ, -ушчу, -усціш, -усціць; што-н., знаходзіўся непа^эдна перад чым-н. на ўборцы бульбы. 0 Нічопі не паробіш або што
-ушчаны; зак. 1. што i у чым. Уступіць, адмо- На папярэдняй стпаронцы. 2. Які папярэднічае(ж) паробіш (разм.) — даводзіцца згадзіцца з
віцца ад чаго-н. Я свайго не папушчу. 2. што. чаму-н., які бывае перад чым-н. Папярэдняя тым, што ёсць.
ПАРАБКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
Адпусціць, аслабіць, зрабіўшы даўжэйшым. падрыхтоўка. Лапярэдняе следства. 3. НезаП. канцы вяроўкі. 3. чым. Кінуць з размаху кончаны, такі, пасля якога яшчэ будзе што-н. незак. (размЛ. Працаваць, быць парабкам.
ПАРАБКОЎСЮ гл. парабак.
(разм.)^ П. каменем. || незак. шшусжаць, -аю, Папярэднія вынікі.
ПАРАБКОЎСТВА, -а, н. Занятак парабка.
-аеш, -ае.
ПАПЯРдДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
ПАРАБЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак.
ПАПЎХНУЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжьш., -не; папярэднічаў каму-н. у чым-н., сваёй дзсйна-нем, -неце, -нуць; папух, -хла; зак. Апух- сцю падрыхтаваў што-н. Духоўная спадчына (разм.)- Праводзіць час, робячы што-н., зайнуць — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае. Ногі папярэднікаў. || ж. палярэдніца, -ы, мн. -ы, маючыся чым-н. (ужыв. звычайна ў пытанні).
Што ты цяпер парабляеш?
папухлі.
-ніц.
ПАРАБЧАНКА гл. парабак.
ПАПЬІРСКАЦЦА, -ЦЬ гл. пырскацца, -ць.
ПАПЯРдДНІЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
ПАРАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Паравы каПАПЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. незак. Лдбывасцца, здарацца раней за што-н.,
1. каго або у каго. Задаць каму-н. пытанне, перад чым-н. Як правіла, навальніцы папя- цёл або рухавік (спец.). 2. Паравоз або поезд
з паравозам (разм. уст.)каб даведацца пра што-н. Папытайся ў яе пра рэднічае вецер.
ПАРАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Лакаматыў з
здароўе маці. 2. чаго або ў каго. Папрасіць даПАПЯЧЫЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1.
зволу на што-н., звярнуцца з якой-н. прось- Асоба, якая афіцыйна назначаецца для па- паравым рухавіком. || прым. паравозны, -ая,
бай. Сам пачаў рабіць ні ў кога не папытаў- пячыцельства (у 1 знач.)- П. непаўналетняга. -ае.
ПАРАВЬІ гл. пара2.
шыся.
2. У царскай Расіі: званне кіраўніка некатоПАПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго або рых устаноў. П. вучэбнай акругі. | ж. паПАРАГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Падраздзяў каго. Звярнуцца да каго-н. з пытаннем, каб пячыцельшца, мн. -ы, -ніц (да 1 знач.)- || ленне тэксіу ўнутры раздзела, якое абазначадаведацца пра што-н. Папытай, калі яны прым. шшячыцельскі, -ая, -ае.
ецца знакам §, a таксама сам гэты знак.
ад'язджаюць.
ПАРАД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. УрачыПАПЯЧЬІЦЕЛЬСТВА, -а, н. 1. Меры па
ПАПЬІХКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. апецы над кім-н. Устанавіць п. над сіратой. сты агляд (войск, спартсменаў). Вайсковы п.
Фізкультурны п.
(разм.). Выпускаць час ад часу дым, пару. П. 2. У царскай Расіі: установа для апекі над
люлькай. На станцыі папыхкваў паравоз.
ПАРАДА, -Ы, ДМ -радзе, мн. -ы, -рад, ж.
кім-н.
1. Праланова як дзейнічаць, рада. Даць добПАПЯЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
ПАРА1, -Ы, МН. -Ы, пар, ж. 1. Два аднарод1. Ператварацца ў попел (разм.). Папялела ныя прадметы, якія выкарыстоўваюцца разам рую napady каму-н. Паслухацца парады тавахата ў агні. 2. Набываць колер попелу. i складаюць цэлае. П. рукавіц. 2. Дзве штукі рыша. 2. Сумеснае абмеркаванне чаго-н., каПознім летам папялеюць зоркі.
чаго-н. (разм.). П. куранят. 3. Запрэжка з роткая нарада. Сабрацца для парады.
ПАРАДАВАЦЦА, -ЦЬ гл. радавацца, -ць.
ПАПЯЛІСТА-... Першая частка складаных дваіх коней. Прыехаць на пары. 4. Дзве асобы,
ПАРАДАК, -дку, мн. -дкі, -дкаў, м. 1. Наслоў са знач. попельны, з попельным адцен- якія знаходзяцца, дзейнічаюць разам, аб'яднем, напр. папяліста-блакітны, папяліста- наныя чым-н. агульным. Хадзіць парамі. Пары ладжаная сістэма размяшчэння чаго-н., нажамчужны, папяліста-каштанавы, папяліста-тпанцораў. Ён табе не п. (не падыходзіць). 5. лежны стан чаго-н. У пакоі поўны п. Навесці
Пры невялікаю колькасць чаго-н.; некалькі п. дзе-н. Усё ў парадку (усё так, як належыць).
русы, папяліста-сівы, папяліста-шэры.
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ПАРАДОКС, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). 1.
Для парадку (для падтрымання парадку, для
захавання прынятых гтравіл, фармальнасцей). Думка, меркаванне, якое разыходзіцца з
Сваім парадкам (як заўсёды, як звычайна). 2. агульнапрынятымі поглядамі i на першы поПаслядоўны ход чаго-н. Расказаць усё па па- гляд нібы супярэчыць разумнаму сэнсу. Гаварадку. П. дня (пералік пытанняў, якія неаб- рыць парадоксамі. 2. З'ява, якая здаецца невеПАРАЗВАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ходна абмеркаваць на пасяджэнні). У рабоным рагоднай i нечаканай. || прым. пжрадажсалыш,
зак., што. Разваліць усё, многае. П. дровы.
парадку (у ходзе работы). 3. Спосаб, метад, -ая, -ае (да 1 знач.). П. вывад.
ПАРАЗВАРВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
рэжым чаго-н. П. аплаты працы. П. галасаПАРАДЧдЦЬ гл. радчэць.
вання. Завесці новыя парадкі. 4. Вайсковае па- ПАРАДЬІГМА, -ы, мн. -ы, -дыгм / -аецца; зак. Разварыцца — пра ўсё, многае.
сіраенне. Баявы п. Рухацца паходным napad- -дыгмаў, ж. У іраматыцы: сістэма форм Бульба паразварвалася.
ПАРАЗВАРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
кам. 5. Разнавіднасць, тып чаго-н. Пытанні зменнага слова або канструкцыі. || прым. пазак., што. Разварыць усё, многае.
агульнага парадку. 6. У матэматыцы: лікавая радыгмаплны, -ая, -ае.
ПАРАЗВАРОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
характарыстыка той або іншай велічыні. КрыПАРАДЬІЙНЫ гл. пародыя.
вая другога парадку. O Парадак слоў — у гра- ПАРАДЬІСГ, -а, Л/-сце, мн. -ы, -аў, м. Ay- зак., што. Развярнуць усё, многае. П. сцены.
ПАРАЗВЁЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
матыцы: разм5шічэнне членаў сказа, якое вы- Tap пародый.
зак., што. Развеяць усё, многае. Вецер параззначаецца сінтаксічнай нормай або камуПАРАДЬІЧНЫ гл. пародыя.
вейваў лісце.
нікатыўным заданнем маўлення. || памянш.
ПАРАЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Здольны параПАРАЗВЁШВАЦБ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
парадачаж, -чку, м. (да 1 знач.).
жацца чым-н. Паражальная тэрыторыя.
зак., што. Развесіць усё, многае. П. бялізну.
ПАРАДАКСАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1.
ПАРАЖАЦЬ гл. парадзіць.
ПАРАЗВІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
гл. парадокс. 2. Неверагодны, незвычайны. П.
ПАРАЖНЙК, -у, м. Транспарт, які ідзе без што. Развіць усё, многае. П. вяроўкі.
адказ. П. выпадак. || наз. парадакса яьнасць, -і, грузу. || прым. паражнякоаы, -ая, -ае.
ПАРАЗВОЗЕЦЬ, -ожу, -озіш, -озіць; зак.,
ж.
ПАРАЖНЯКОМ, прысл. (разм.). Без грузу, каго-што. Развезці ўсіх, многіх ці ўсё, многае.
ПАРАД-АЛЁ, парада-але, мн. парады-але,
без
пасажыраў.
Машына
пайшла
п.
П. гасцей.
парадаў-але, м. У цырку: выхад на арэну ўсіх
ПАРАЖЭНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
ПАРАЗВОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
удзельнікаў перад пачаткам праграмы.
Прьосільнік
паражэнства.
што. Разараць усё, многае. П. бульбу.
ПАРАДЖАЦЬ гл. парадзіць.
ПАРАЖдННЕ,
-я,
н.
1.
гл.
паразіць.
2.
ПАРАЗВЙЗВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
ПАРАДЖдННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (кніжн).
1. Toe, што пароджана кім-, чым-н. Куль- Няўдача ў вайне, барацьбе, спаборніцтве. На- -аецца; зак. Развязацца — пра ўсё, многае ці
несці
п.
ворагу.
Пацярпець
п.
ў
шахматным
пра ўсіх, многіх. Мяшкі паразвязваліся.
тура — п. культурных патрэб народа. 2. Пра
ПАРАЗВЙЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
таго, хто адішурхвае сваім выглядам, дзеян- турніры.
ПАРАЖЗНСГВА,
-а,
н.
1.
У
час
першай
зак., каго-што. Развязаць усё, многае або
нем (уст.). 17. пекла.
сусветнай
вайны:
палітычны
настрой
у
некаўсіх, многіх. П. вузлы.
ПАРАДЗЁЛЫ, -ая, -ае. Які парадзеў, стаў
торых грамадскіх колах, якія жадалі паражэнПАРАЗГАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
радзейшым. Парадзелыя валасы.
ня
свайго
ўрада
ў
вайне.
2.
Пазіцыя,
якая
зак., што. Разгадаць усё, многае. П. загадкі.
ПАРАДЗЁЦЬ гл. радзець.
адлюстроўвае
навер'е
ў
магчымасць
ажыццяўПАРАЗГАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак.,
ПАРАДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; зак. i незак., каго-што. Падаць (пада- лення чаго-н., у перамогу чаго-н. (неадабр). || каго-што. Разагнаць усё, многае або ўсіх,
прым.
паражэнчы,
-ая,
-ае.
многіх. Сабака паразганяў курэй.
ваць) у смешным, карыкатурным выглядзе.
t ПАРАЗБІВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАРАЗГАРОДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
П. мову персанажаў.
ПАРАДЗІХА, -і, ДМ -дзісе, мн. -і, -дзіх, ж. -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Разбіц- -аны; зак., што. Разгарадзіць усё, кшогае.
ПАРАЗПНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
Жанчьша, якая раджае або толькі што нара- ца — пра ўсё, многае ці ўсіх, многіх. Талеркі
паразбіваліся.
што. Разагнуць усё, многае. П. цвікі. П. спіны.
дзіла дзіця.
ПАРАЗБІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАРАЗГЛАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАРАДЗІЦЦА, -ЦЬ гл. радзіцца, -ш>.
ПАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіш»; штпо. Разбіць усё, многае. П. пасуду. П. пра- зак., што. Разгладзіць усё, многае. П. швы.
косы.
ПАРАЗГОРТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
-роджаны; зак., што. Стаць прычьшай узнікПАРАЗБШТбЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што. Разгарнуць усё, многае. П. кнігі.
нення, з'яўлення чаго. Пачутае пра яго пара-аны;
зак.,
каго-што.
Разбінтаваць
усіх,
ПАРАЗГРАБАІТЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
дзіла ва мне непрыемнае пачуццё да гэтага чамногіх або ўсё, многае. П. раненых.
зак., што. Разірэбці ўсё, многае.
лавека. І| незак. шраджаць, -аю, -аеш, -ае.
ПАРАЗБЕРАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
-аны;
зак.,
ПАРАЦКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -куПАРАЗГРУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
ецца; -куйся; незак. (разм.)- Прыводзіць каго-што. Разабрадь усё, многае або ўсіх, што. Разгрузіць усё, многае. П. вагоны.
многіх.
П.
тавары.
што-н. у парадак, у належны стан. Буду п. ў
ПАРАЗДАВАЦЬ, -даю, -даеш, -дае; -даём,
ПАРАЗБЛЬІТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; -даяце, -даюць; -даваны; зак., каго-што. Разхаце.
зак.,
што.
Разблытаць
усё,
многае.
П.
ніткі.
ПАРАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
даць усіх, многіх або ўсё, многае ўсім, многім
ПАРАЗБЎДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., (гл. раздаць1). П. падарункі дзецям.
зак., што i без ban. Прыводзіць у парадак
што-н.; наводзіць парадак дзе-н. П. рзчы. || каго (што). Разбудзіць усіх, многіх.
ПАРАЗДЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАРАЗБУРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i зак., што. Разадраць усё, многае.
зак. спарадкаваць, -кую, -куеш, -куе; -куй;
ПАРАЗБЎРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-каваны.
# ПАРАЗДЗЯВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАРАДКАВЫ, -ая, -ае. 1. Які паказвае ме- што. Разбурыць усё, многае.
-аеіша; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. РаздзецПАРАЗБУХАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; ца — пра ўсіх, многіх.
сца ў якім-н. радзе i адказвае на пытанне: які
па ліку. П. нумар. 2. парадкавы лічэбнік — у зак. Разбухнуць — пра ўсё, многае. Зерне паПАРАЗДЗЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
граматыцы: прыметнік, які абазначае пры- разбухшш ад вільгаці.
што. Раздзець усіх, многіх.
ПАРАЗБдРСВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
мету як адносіны да колькасці, ліку (напр.
ПАРАЗДЎРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
-аецца; зак. Разбэрсацца — пра ўсё, многае. зак., каго (што). Раздурыць усіх, многіх. П.
першы, дзесяты, соты, тысячны).
ПАРАДКАМ, прысл. (разм.)- 1. У значнай Шнуркі паразбэрсваліся.
хлопцаў.
ПАРАЗБЗРСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ступені, даволі моцна, многа. Ён ужо n. naПАРАЗДЎШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
старэў. 2. Як мае быць, як след. Ніхто п. не зак., што. Разбэрсаць усё, многае.
зак., каго-што. Раздушыць усё, многае або
ведаў, куды яны паехалі. 3. Па парадку. П.
ПАРАЗБ^ШЧВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўсіх, многіх.
абыходзіць усе двары.
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак.
ПАРАЗІТ, -а, А/-зіце, мн. -ы, -аў, м. 1. АрПАРАДКОВЫ, -ая, -ае. Які робіцца, вы- Разбэсціцца — пра ўсіх, многіх.
ганізм (расліна або жывёліна), які корміцца
конваецца па радках, за кожны радок. П.
ПАРАЗБ^ШЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; за кошт другога арганізма i шкодзіць яму.
падлік. Парадковая аплата.
зак., каго (што). Разбэсціць усіх, многіх. П. Грыбы-паразіты. 2. перан. Той, хто жыве з чуПАРАДНАСЦЬ, І, Ж. Урачыстасць, пыш- дзяцей.
жой працы, дармаед (пагард.). || ж. параз'ітка,
насць, святочнасць. П. цырымоніі.
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так (да 2 знач.);- || прым.
ў ПАРАЗБЯГАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАРАДНІК, -а, мн -і, -аў, м. (разм.). Toe, -асцца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Разбег- ааразітны, -ая, -ае (да 1 знач.) / паразіцкі, -ая,
што i дарадчык. || ж. парадніцА, -ы, мн. -ы, чыся — пра ўсіх, многіх. Дзеці паразбягаліся -ае (да 2 знач.; разм.).
-ніц.
хто куды.
ПАРАЗГГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ПАРАДНІЦЦА гл. радніцца.
ПАРАЗВАЛЬВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не незак. (кніжн.). Жыць паразітам, весці паПАРАДНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны для ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. разітарнае існаванне.
парада, для ўрачыстых выпадкаў, святочны. Развалііша — пра ўсё, многае ці пра ўсіх,
ПАРАЗГГАРНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. Які
Парадная форма. П. мундзір. 2. Пра ўваход:многіх. Абутак паразвальваўся зусім. Пара- распаўсюджваецца паразітамі (у 1 знач.). Папярэдні, галоўны. Парадныя дзверы. П. ход. звальваліся ў крэслах нібы тыя паны.
разітарныя хваробы. 2. Уласцівы паразітам.
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ПАРАЗЫХОДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не каго-, што-н. Яго параніла асколкам снарада
ўжыв., -дзііша; -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца; (безас). П. руку. П. душу каму~н. (перан.). 2.
зак. Разысціся — пра ўсіх, многіх ці ўсё, Раніць усіх, многіх або нанесці раны каму-н.
многае. Усе паразыходзіліся.
у многіх месцах. П. усё цела.
ПАРАНКА, -І, ДМ -нцы, ж. (разм.). 1. ЗаПАРАЗ'ЯДАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
Весці п. лад жыцця. || наз. шфазггарішсць, -і, зак., што. Раз'есці ўсё, многае. Вапна параз'- праўленая паранай бульбай ці мукой i завараж. (да 2 знач.).
ядала пальцы.
ная кіпнем сечка або мякіна на корм жывёле.
ПАРАЗГГЬІЗМ, -у, м. 1. Суіснаванне двух
ПАРАЗ'ЯЗДЖАЦЦА* ,1 i 2 ас. адз. не Зрабіць паранкі карове. 2. Параная бульба ў
арганізмаў, пры якім адзін арганізм (паразіт) ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. лушпінах.
корміцца за кошт другога. 2. перан. Жыццё з Раз'ехацца — пра ўсіх, многіх. Госці параз 'язПАРАННЕ гл. парыць.
чужой гтрацы, дармаедства. || прым. пара- джаліся.
ПАРАНОІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
зггычны, -ая, -ае.
хворы на паранойю.
t ПАРАЗЯЎЛЙЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАРАЗІЦЬ, -ражу, -раз'іш, -разшь; -разім, -яс;
-яем, -яеце, -яюць; зак. што. Разявіць
ПАРАНОЙЯ, -і, ж. Хранічнае душэўнае
-разіце, -разяць; -ражоны; зак. 1. каго-што (рот, пашчу) — пра ўсіх, многіх. П. раты.
захворванне, якое характарызуецца ўстойлічым. Забіць, нанесці ўдар якой-н. зброяй; паПАРАШЦА, -ЦЬ гл. раіцца, -ш».
вым трызненнем. || прым. паранаічны, -ая, -ае.
паўшы ў што-н., знішчыць, разбурыць
ПАРАКОННЫ, -ая, -ае. Запрэжаны парай
ПАРАНЫ, -ая, -ае. 1. Прыгатаваны парай.
(кніжн.). 17. мішэнь. 2. каго-што. Разбіць, пе- коней. Параконная запрэжка.
Параная бульба. 2. Гатаваны (пра малако).
рамагчы (высок.)- П. ворага. 3. (1 i 2 ас. не
ПАРАКСІЗМ, -у, м. (кніжн.). Моцны прыўжыв.), каго-што. Выклікаць пашкоджанне, ступ (хваробы, пачуцця). П. кашлю. П. адчаю. Паранае малако.
ПАРАПЁТ, -a, М -пеце, мн. -ы, -аў, м.
змяненне ў тканцы, органе (пра хваробу). Па- || прым. шржксізмальны, -ая, -ае.
Невысокая агароджа ўздоўж моста, набярэжраліч паразіў вочныя нервы. | незак. паражаць, ПАРАЛЕЛАГРАМ, -а, мн. -ы, -аў, м. У манай вуліцы. || прым. парапетны, -ая, -ае.
-аю, -аеш, -ае. || наз. паражэнве, -я, н.
тэматыцы: чатырохвугольнік, у якога бакі паПАРАПСІХАЛОПЯ, -і, ж. (спец). ВывуПАРАЗЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., рамі паралельныя.
чэнне гіпатэтычнай магчымасці непасрэдна
што. Разліць усё, многае. П. халадзец у таПАРАЛЕЛЕІЙПЕД, -а, А/-дзе, мн. -ы, -аў, перадаваць на адлегласць інфармацьпо аб
леркі.
м. У матэматыцы: прызма, асновай якой з'яў- нервова-псіхалагічным стане аднаго чалавека
ПАРАЗЛОМВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., ляецца паралелаграм.
другому. || прым. пжржпсіхалапчны, -ая, -ае.
-аецца; зак. Разламацца — пра ўсё, многае.
ПАРАЛЕЛІЗМ, -у, м. 1. Роўная на ўсім
ПАРАПСІХОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
ПАРАЗЛОМВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; працягу адлегласць адна ад адной ліній i плохто займаецца паралсіхалогіяй.
зак., што. Разламаць усё, многае.
скасцей. П. ліній. 2. Нязменныя суадносіны
ПАРАСЁ гл. парася.
t ПАРАЗЛЯТАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
дзвюх з'яў, двух дзеянняў, якія паўтараюцца,
ПАРАСІЛАВЬІ, -ая, -óc (спец.). Які мае
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Разля- дубліруюцца. П. у рабоце.
адносіны да ператварэння цешіавой энергіі
цецца — пра ўсё, многае ці пра ўсіх, многіх.
ПАРАЛЁЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. У матэма- пары2 ў механічную. Парасілавая ўстаноўка
Шпакі паразляталіся.
тыцы: прамая, якая не перасякае другую праПАРАЗМАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; мую, што ляжыць з ёй у адной плоскасці. (паравы кацёл i рухавік).
ПАРАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -росіцца;
зак., што. Размазаць усё, многае.
Правесці п. 2. перан. Параўнанне, a таксама
ПАРАЗМАКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; з'ява, якая можа параўноўвацца з іншай па- незак. Пра свінню: нараджаць, прыводзіць
зак., што. Размокнуць — пра ўсё, многае або добнай з'явай (кніжн). Правесці п. гшміж парасят. || зак. anapacimu* -росіцца.
ПАРАСКАЛЎПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны
пра ўсіх, многіх.
чым-н. Канкрэтнасць гістарынных паралелей.
ПАРАЗМАЛЁЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; 3. Уяўная лінія перасячэння зямной паверхні / ПАРАСКАЛЎПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., што. Раскалупаць усё, многае. П.
-аны; зак., што. Размаляваць усё, многае.
плоскасцю, паралельнай плоскасці экватара.
ПАРАЗМОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; Паралелі i мерыдыяны на геаграфічнай карце.ранкі.
ПАРАСКАРЧОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
зак., што. Размачьшь усё, многае. П. сухары.
ПАРАЛСЛЬНЫ, -ая, -ае. І.Які з'яўляецца
ПАРАЗМЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; паралеллю (у 1 знач.). Параяельныя лініі. 2. -аны; зак., што. Раскарчаваць усё, многае.
ПАРАСКАШНЁЦЬ гл. раскашнець.
зак., што. Размыць усё, многае. Паводка па- перан. Такі ж, падобны, які адбываецца аднаПАРАСЮДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
размшала дарогі.
часова i побач з чым-н. Паралельныя з'яеы. ||
ПАРАСКІДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
t ПАРАЗМЯКАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
наз. паралельнасць, -і, ж.
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Размякнуць —
ПАРАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; каго-што. Раскідаць усё, многае або ўсіх,
пра ўсё, многае або пра ўсіх, многіх.
-заваны; зак. i незак., каго-што. 1. ( 7 / 2 ас. многіх. П. адзенне.
ПАРАСКЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i
ПАРАЗМЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; не ўжыв.). Давесці (-водзіць) да стану паразак., каго-што. Размесці ўсё, многае або ўсіх, лічу. У яго паралізавала руку. 2. перан. Пазба- ПАРАСКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
многіх. П. снег.
віць (-баўляць) здольнасці або магчымасці зак., што. Раскласці, разлажыць усё, многае.
П. паперы на стале.
ПАРАЗНОСІЦЬ, -ошу, -осіш, -осіць; зак., дзейнічаць. Страх паралізаваў сілы.
ПАРАСКЛЁЙВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
каго-што. Разнесці ўсё, многае ці ўсіх,
ПАРАЛІТЫК, -а, мн. -і, -аў} м. (разм.).
многіх. Вецер паразносіў салому.
Хворы на параліч. || ж. паралітычка, -і, ДМ -аецца; зак. Расклеіцца — пра ўсё, многае.
Парасклейваліся табурэткі.
ПАРАЗРАЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., -чцы, мн. -і, -чак. || прым. паралітычны, -ая,
ПАРАСКЛЁЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
што. Разрэзаць усё, многае.
-ае.
ПАРАЗРАСГАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
ПАРАЛІЧ, -у, м. Хвароба, якая пашкодж- зак., што. Расклеіць усё, многае. П. аб'явы.
ПАРАСКОЛВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
-аецца; зак. Разрасціся — пра ўсс, многае. вас нервовую сістэму i пры якой асобныя орДрэвы паразрасталіся.
ганы або частка цела трацяць здольнасць да зак., што. Раскалоць усё, многае. П. круглякі.
ПАРАЗРАЎНОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; адвольных рухаў. П. ног. Разбіты паралічом. || ПАРАСКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Раскапаць усё, многае.
зак., што. Разраўнаваць усё, многае. П. зя- прым. паралічны, -ая, -ае.
ПАРАСКОРМЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
млю.
ПАРАЛОН,
-у,
м.
Лёгкі
i
зластычны
ПАРАЗРЫВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; сінтзтычны матэрыял. Паліто на паралоне. || -аны; зак., каго (што). Раскарміць усіх,
многіх.
зак., каго-што. Разарваць усё, многае ці ўсіх, прым. паралошвы, -ая, -ае.
ПАРАСКРАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
многіх.
ПАРАЛЮШ, -у, м. (разм.). Toe, што i паПАРАСКРАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАРАЗРЫВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -аны; раліч. || прым. паралюшны, -ая, ае.
зак., што. Разрыць усё, многае. П. капцы з
ПАРАМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). зак., што. Раскрасці ўсё, многае.
ПАРАСКРЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
бульбай.
Велічыня, што характарызуе якую-н. асноўную ўласцівасць устройства, сістэмы, ма- зак., што. Раскруціць усё, многае.
t ПАРАЗУВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАРАСКРЫВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Разуц- шыны або з'явы, працэсу. Параметры лазерўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак.
ца — пра ўсіх, многіх.
най устаноўкі.
Раскрыцца — пра ўсё, многае ці ўсіх, многіх.
ПАРАЗУВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАРАНАІЧНЫ гл. паранойя.
каго-што. Разуць усіх, многіх або ўсё, многае.
ПАРАСКРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАРАНДЖА, -ы, ж. Шырокі халат з валаПАРАЗУМЕННЕ, -я, н. Згода, аднадуш- сяной сеткай, што закрывае твар, без якой зак., каго-што. Раскрыць усё, многае ці ўсіх,
насць, разуменне адзін аднаго. Прыйсці da па- мусульманская рэлігія не дазваляе жанчынам многіх. П. дзяцей. П. стрэхі. П. расаду.
разумення.
ПАРАСКРЬІШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
паяўляцца перад чужымі людзьмі.
ПАРАЗУМЁЦЦА, -еюся, -еешся, -еецца;
ПАРАНЕНЫ, -ая, -ае. Які мае рану. Пара- што. Раскрышыць усё, многае.
зак. Прыйсці да згоды, дамовіцца. Ці не час неныя байцы. Даглядаць параненых (наз.).
ПАРАСКЎСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
нам п.
ПАРАНІЦЬ, -НЮ, -НІШ, -НІЦЬ; -нены; зак., зак., што. Раскусіць усё, многае (гл. раскусіць
ПАРАЗУМНЁЦЬ гл. разумнець.
каго-што. 1. Нанесці рану каму-н., раніць у 1 знач.).
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ПАРАСНІК, -у, м. Малады лес, a таксама Расперазацца — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё,
парасткі раслін ад каранёў, пнёў або з насен- многае.
ПАРАСПЯРАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ня.
ПАРАСОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыстаса- зак., каго-што. Расперазаць усё, многае або
ванне для засцярогі ад дажджу або сонца ў ўсіх, многіх.
ПАРАСТРАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны i
выглядзе замацаванага на доўгай ручцы пры
ПАРАССАДЖВАЦЦА* 1 i 2 ас. адз. не
дапамозе складаных спіц акруглага кавалка ўжыв., -аецца; -аемся, -аецсся, -аюцца; зак. ПАРАСТРдСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
тканіны. 2. Стрэшка над чым-н. 3. Суквецце, Рассесціся — пра ўсіх, многіх (гл. рассесціся зак.у што. Расгрэсці ўсё, многае. П. сена.
у якога ўсе кветкі размешчаны ў адной плос- ў 1 i 2 знач.). Госці парассаджваліся вакол ПАРАСТРЎШЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., што. Раструшчыць усё, многае.
касці. || памянш. парасоніж, -а, мн. -і, -аў, м. стала.
ПАРАСТЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
(да 1 i 2 знач.) || прым. пір*соністы, -ая, -ае /
ПАРАССАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., каго-што. Растыкаць усё, многае. П.
пірісонавы, -ая, -ае. Парасоністая пальма. зак., каго-што. Рассадзідь усіх, многіх ці ўсё, тычкі на лузе.
Парасонавыя расліны (морква, пятрушка).
многае. П. буракі.
ПАРАСХШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАРАСОНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. параПАРАССКУБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / што. Расхінуць усё, многае.
сон. 2. Toe, што i парасон (у 3 знач.).
ПАРАССХЎБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
, ПАРАСХОДЗІЦЦА; 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАРАСПАКОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што. Расскубці ўсё, многае.
-одзіцца; -одзімся, -одзіцеся, -одзяцца; зак.
-аны; зак., што. Распакаваць усё, многае. П.
ПАРАССОЎВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., Toe, што i паразыходзіцца.
багаж.
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. РассуПАРАСХОПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
t ПАРАСПАЎЗАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
нуцца — пра ўсіх, многіх ці пра ўсс, многае. зак., каго-што. Расхапіць, расхапаць усіх,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. РаспаўзЧастаксліны падгнілі i парассоўваліся.
многіх або ўсё, многае.
ціся — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё, многае.
ПАРАССОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАРАСЦВІТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
Ракі параспаўзаліся.
зак., што. Рассунуць усё, многае або ўсіх, зак. Расцвісці — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё,
ПАРАСГПЛОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; многіх.
многае. Ружы парасцвіталі. Твары дзяўчат
зак., што. Распілаваць усё, многае. П. бярвенПАРАССТАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; парасцвіталі ўсмешкамі.
не.
ПАРАСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -расце, -разак., каго-што. Расставіць усё, многае або
ПАРАСГЙСВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; ўсіх, многіх. П. крэслы ў зале.
стуць; -рос, -расла, -ло; зак., чым. Пакрыцца
зак. Распісацца — пра ўсіх, многіх або пастаПАРАССТР&ІЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; расліннасцю. Акопы параслі травой. П. мохам.
віць подпіс пад усім, многім.
ПАРАСЦІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-аны; зак.у каго-што. Расстраляць усіх, многіх
ПАРАСПІСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; або ўсё, многае. Здраднікаў i злачынцаў парас- што. Расцерці ўсё, многае.
зак., што. Распісаць усё, многае. IT. помнікі стрэльвалі.
ПАРАСІЦСКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
на карткі.
-аецца; зак. Расціснуцца — пра ўсё, многае.
ПАРАССІЦЛАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
-аны;
ПАРАСШХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
ПАРАСІДСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАРАСПІХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., зак., 2што. Разаслаць усё, многае (гл. раза- зак., што. Расціснуць усё, многае (гл. расслаць
).
каго-што. Распіхаць усё, многае або ўсіх,
ціснуць у 1 i 2 знач.).
ПАРАССЫЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
многіх.
ПАРАСЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
1
зак.,
каго-што.
Разаслаць
усіх,
многіх
або
ўсё,
ПАРАСПЛІОПІЧВАЦЬ , -аю, -аеш, -ае;
ПАРАСЦЙГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
многае
(гл.
разаслаць).
П.
запрашэнні.
-аны; зак., што. Расплюшчыць (вочы) — пра
каго-што. Расцягаць усё, многае або ўсіх,
ПАРАССЫПАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., многіх.
ўсіх, многіх (гл. расплюшчыць1).
2
-аецца;
зак.
Рассыпацца
—
пра
ўсё,
многае.
ПАРАСПЛІОШЧВАЦЬ , -аю, -аеш, -ае;
ПАРАСЦЯРЎШВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
ПАРАССЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; -аецца; зак. Расцерушыцца — пра ўсё, мно-аны; зак.{ што. Расплюшчыць усё, многае
2
зак.,
што.
Рассыпаць
усё,
многае.
гае.
(гл. расплюшчыць ).
ш
ПАРАССЫХАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
ПАРАСЦЯРЎШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
ПАРАСПЛЯТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-аецца; зак. Рассохнуцца — пра ўсё, многае. -аны; зак., што. Расцерушыць усё, многае.
-аецца; зак. Расплссціся — пра ўсё, многае.
ПАРАСЦЯР^БЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
ПАРАСПЛЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; Дзежкі парассыхаліся.
-аны; зак., што. Расцерабіць усё, многае. П.
t ПАРАССЯДАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
зак., што. Раплесці ўсё, многае.
ПАРАСПОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Рассес- кусты.
ПАРАСЧЫНЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
ціся — пра ўсіх, многіх.
зак., што. Распароць усё, многае.
ПАРАССЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; -яецца; зак. Расчыніцца — пра ўсё, многае.
ПАРАСПРАГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
Ад выбуху вокны парасчыняліся.
зак., каго-што. Распрэгчы ўсіх, многіх. П. KO зак., што. Рассячы ўсё, многае.
ПАРАСЧЫНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
MU.
г ПАРАССЯЛЙЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАРАСПРАДАВАЦЬ, -даю, -даеш, -дае; -яецца; -яемся, -яецеся, -яюцца; зак. Рас- зак., што. Расчыніць усё, многае. П. вокны.
ПАРАСЧЫШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
-даём, -даяцс, -даюць; -даваны; зак., каго- сяліцца — пра ўсіх, многіх.
ПАРАСГАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. Ма- зак., што. Расчысцідь усё, многае. П. дарогі.
што. Распрадаць усіх, многіх або ўсё, многае.
ПАРАСЧЗСВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ладая галінка, сцябло расліны з лісцем, якое
П. рэны.
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. РасчаПАРАСПРАНАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не вырасла ад больш старога сцябла ці ствала, сацца — пра ўсіх, многіх (гл. расчасацца1).
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. або малая галінка, яхая вырасла ад кораня
асноўнай расліны. Маладыя парасткі на ста- ПАРАСЧ^СВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
Распрануцца — пра ўсіх, многіх.
зак.у каго-што. Расчасаць усіх, многіх або
ПАРАСПРАНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., рым ствале. 2. Сцябло расліны ў самым пача- ўсё, многае.
каго-што. Распрануць усіх, многіх або ўсё, тку яго развіцця з насення. Насенне пусціла
ПАРАСШПІЛЬВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не
парасткі. 3. звычайна мн., перан., чаго. Пермногае.
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак.
ПАРАСПЎДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; шае праяўленне, пачатак чаго-н., зародак. Расшпіліцца — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё,
Парасткі новага. || прым. шржсткжвы, -ая, -ае многае.
зак., каго-што. Распудзіць усіх, многіх.
ПАРАСПУСКАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не (да 1 i 2 знач.; спец.).
ПАРАСПШІЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
ПАРАСГОПТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; -аны; зак., што. Расшпіліць усіх, многіх або
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак.
зак.,
каго-што.
Растаптаць
усё,
многае
або
Распусціцца — пра ўсё, многае або пра ўсіх,
ўсё, многае. П. гузікі.
ўсіх, многіх.
многіх. Усе кветкі параспускаліся.
ПАРАСШЧАПЛЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
1
ПАРАСТОЧВАЦЬ
,
-аю,
-аеш,
-ае;
-аны;
ПАРАСПУСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
-яецца i ПАРАСШЧ^ПЛІВАЦЦА, 1 i 2 ас. не
зак.,
што.
Растачыць
усё,
многае
(гл.
растакаго-што. Распусціць усё, многае або ўсіх,
ўжыв., -аецца; зак. Расшчапіцца — пра ўсё,
1
многіх. П. вунняў на канікулы. П. косы. П. чыць ). П. адтуліны2 ў дэталях.
многае.
ПАРАСГОЧВАЦЬ
,
-аю,
-аеш,
-ае;
-аны;
старыя світары.
ПАРАСШЧАПЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны
зак.,
што.
Растачыць
усё,
многае.
Шашаль
паt ПАРАСПУХАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
/ ПАРАСШЧ^ПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
расточваў
сцены.
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Распухнуць —
-аны; зак., што. Расшчапіць усё, многае.
пра ўсё, многае ці ўсіх, многіх. Параспухалі
ПАРАСТОЧВАЦЬ3, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАРАСЙ / ПАРАСЁ, -сяці, мн. -сяты, -сят,
ногі.
зак., што. Растачыць усё, многае {гл. раста- н. Дзіцяня свінні. || прым. парасячы, -ая, -ае.
3
ПАРАСПЬІРСКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; чьпхь ). П. каўняры ў кашулях.
ПАРАСЙЦІНА, -ы, ж. Мяса парасяці як
-аны; зак., што. Распырскаць усё, многае. П.
ПАРАСГРАСАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., ежа.
адэкалон.
ПАРАТЎНАК, -нку, м. 1. Ратунак, дапа-аецца / ПАРАСГР^СВАЦЦА, 1 i 2 ас. не
ПАРАСПЯРАЗВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -аецца; зак. Растрэсціся — пра ўсё, мога ў бядзе. Клікаць на п. суседзяў. 2. Выхад
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. многае.
з цяжкага становішча. He бачыць паратунку.
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ПАРАХНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; неПАРКАЛЕНАБІЎНЬІ, -ая, -ое (спец.). Які
зак. Ператварацца ў парахню. Стары пень па- мае адносіны да набіўкі малюнка на баваўнярахнее.
ную тканіну.
ПАРКАЛЬ, -ю, м. Лёгкая баваўняная аднаПАРАХНЙ, -'i, ж. Дробныя, як пясок, сухія
рэшткі сапрэлага або паточанага шашалем каляровая або з набіўным малюнкам тканіна.
ПАРАТЬкФ, -у, м. Інфекцыйная кішэчная дрэва. Бярвенне абярнулася на парахню. П. сы- || прым. паркалёвы, -ая, -ае.
хвароба, роднасная з брушным тыфам. || плецца з каго-н. (вельмі стары; разм. пагард.).
ПАРКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Агароджа з
прым. паратыфозны, -ая, -ае.
ПАРАХОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Су- бярвёнаў, штыкецін або мураваная. || памянш.
ПАРАУНАВАЦЦА, -нуюся, -нуешся, -нупаркаіічык, -а, мн. -і, -аў, м. \ прым. парецца; -нуйся; зак., з кім-чым (разм.). Toe, што дна з паравым рухавіком. Плысці на парахо- кішш, -ая, -ае.
i параўняцца. || незак. параўнюўвацца, -аюся, дзе. || памянш. параходны, -ая, -ае.
ПАРКАНЎЦЬ гл. поркаць.
ПАРАХОДСГВА, -а, н. Рух параходаў па
-аешся, -аецца.
ПАРКЁТ, -у, -ксце, м. Насціл на падлозе з
ПАРАЎНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; водных шляхах, a таксама прадпрыемства па дошчачак у форме розных узораў, геаметрычзак. 1. што. Зрабіць роўным, гладкім. П. ас- кіраўнііггву параходным транспартам. Рачное ных фігур. || прым. паркетны, -ая, -ае. Парфальт катком. 2. што. Зрабііхь аднолькавым п.
па даўжыні, вышыні i пад. П. канцы вяроўкі.
ПАРАПіАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., кетная падлога.
ПАРКЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
3. перан., каго. Зрабіць аднолькавымі, падоб- што. 1. Рашыць усё, многае, перарашаць. П.
нымі ў чым-н. Новае жыццё параўнавала лю- усе задачы. 2. i без дап. Рашаць некаторы час. спецыяліст па вырабу i насцілу паркету.
ПАРЛАМЕНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
дзей.
Парашаў з гадзіну i спыніўся.
Вышэйшы дзяржаўны заканадаўчы прадстаўПАРАЎНАЛЬНА, прысл. 1. У дастатковай
ПАРАШОК, -шку / -шка, мн. -шю, -шкбў, нічы сход. || прым. парламеішкі, -ая, -ае.
ступені, болей або меней. П. невялікі тэрмін. м. 1. -шку. Дробна расцёртыя частачкі цвёрПАРЛАМЕНТАРЫЗМ, -у, м. Дзяржаўная
Дзень прайшоў п. спакойна. 2. у знач. прыназ. з дага рэчыва. Зубны п. (для чысткі зубоў).
з парламентам на чале. || прым. парлаТ. У параўнанні з кім-, чым-н. (ужыв. з прыСцерці ў п. каго-н. (перан.: жорстка распра- сістэма
наз. «з»). Гэта група п. з іншымі зрабіла віцца, звычайна як выраз пагрозы; разм.). 2. ментарны, -ая, -ае.
ПАРЛАМЕНТАРЫЙ, -Я, МН. -І, -яў, м.
вялікую работу.
-шка. Лекавае рэчыва пэўнай дазіроўкі ў раПАРАЎНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Заснаваны на здробненым выглядзе. Лякарства ў парашках. (кніжн.). Член парламента.
ПАРЛАМЕНЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Асоба,
параўнанні, які служыць для параўнання. Па- || прым. парашжовы, -ая, -ае. Парашковае маупаўнаважаная адным з ваюючых бакоў для
раўнальныя даныя. П. метад даследавання.
лако (з малочнага парашку).
перагавораў з праціўнікам. || прым. парламенПАРАЎНАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. паПАРАШЎТ, -a, М -шуце, мн. -ы, -аў, м.
раўнаць. 2. Слова або выраз, які ўтрымлівае Прыстасаванне для скачка з самалёта ці сгтус- цёрскі, -ая, -ае.
ПАРНА... Першая частка складаных слоў
прыпадабненне аднаго прадмета да другога. ку грузу з купалам, які раскрываецца ў павеса знач. парнаграфічны, напр. парнабізнес,
Народная творчасць багата параўнаннямі. 0 У
тры. || прым. парашугны, -ая, -ае. П. дэсант. парназорка, парнафільм, парнашоу.
параўнанні з кім-чым — ужыв. у знач. прыП. спорт.
ПАРНАГРАФІЯ, -І, Ж. Крайняя непрыназ.: параўнальна, калі параўнаць. Сёлета
ўраджай вышэйшы ў параўнанні з мінулым го- ПАРАШУТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; стойнасць, цынічнасць у паказе чаго-н., звядам. Ён больш дасведчаны ў гэтай справе ў па-зак. i незак. (спец.). Спускаючыся, паляцець занага з палавымі адносінамі. || прым. парна(ляцець) з крайне малой скорасцю. || зак. так- графічны, -ая, -ае.
раўнанні з іншымі.
ПАРНАКАПЬІТНЫЯ, -ых, адз. -ае, -ага, н.
ПАРАЎНАЎЧА, прысл. Toe, што i параў- сама спарашутаваць, -тую, -туеш, -туе; -туй.
ПАРАШУТЬкЗМ, -у, м. Парашутны спорт. Атрад млекакормячых з двума аднолькава
нальна.
развітымі пальцамі (раздвоенымі капытамі)
ПАРАЎНАЎЧЫ, -ая, -ае. Toe, што i параў- Піянеры парашутызму.
ПАРНАС, -а, м. 1. (з вялікай літары). Гара
ПАРАНГУТЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
нальны.
ПАРАЎНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., Чалавек, які робіць скачкі з парашутам. | ж. ў Грэцыі, на якой, паводле павер'яў старакаго-што з кім-чым. 1. Паставіўшы побач, су- парашутыстка, t -i, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || жытных грэкаў, жылі музы. 2. Ужыв. як
сімвалічнае абазначэнне свету паэзіі i паэтаў.
паставіць для ўстанаўлення падабенства ці прым. парашугысцкі, -ая, -ае.
розніцы. П. два лікі. 2. Вобразна прыпаПАРАШЬІЦЬ, -рашу, -рэшыш, -рэшыць; Узыходзіць на Парнас. \\ прым. парнаскі, -ая,
добніць. Полаччыну можна n. са Швейцарыяй. зак., што, на чым i з інф. (разм.)- 1. Прыняць -ае.
ПАРНАСЦЬ гл. парны2.
3. Зрабіць роўным, аднолькавым. Умовы якое-н. рашэнне, рашыць. Парашылі, што
ПАРНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Род цяпліцы ў
жыцця i падобныя акалічнасці параўналі гэтыхтрэба ехаць неадкладна. Ну, на чым вы mym
людзей. || незак. параўноўваць, -аю, -аеш, -ае парашылі? 2. Падумаўшы, разважыўшы, выглядзе нізкіх градак, пкрытых зашклёнымі
(1 i 2 знач.)- || наз. параўнаіше, -я, н. i параў- прыйсці да якога-н. вываду. Усё абгледзеўшы, рамамі або празрыстай плёнкай, для вырошчноўванне, -я, н. He ідзе ў параўнанне (ні ў якое мы гшрашылі, што нехта ўжо mym быў да нас.вання расады, ранняй агародніны i пад. ||
параўнанне) з кім-, чым-н. (нельга параўноўПАРВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -вецца; прым. парніковы, -ая, -ае. O Парніковы эфект
ваць).
зак. 1. Разарвацца, раздзяліцца на часткі ад (спец.) — павышэнне сярэднегадавой тэмпеПАРАЎНЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; нацягвання. Ніткі парваліся. 2. Стаць дзіра- ратуры з-за забруджання атмасферы чалавезак., з кім-чым. Рухаючыся, аказацца на вым, знасіцца да дзірак. Панчохі парваліся. 3. кам.
ПАРНЫ1, -ая, -ае. Які складае пару1, для
адной лініі з кім-, чым-н. Сонца параўнялася перан. Спыніцца (пра знаёмства, адносіны i
пары1 (у 1, 3 i 4 знач.) з чым-н., які выконваз вяршалінамі дрэў. 2. Стаць роўным, адноль- пад.). Сувязь з падпальшчыкамі парвалася.
1
кавым. Дзеці параўняліся з бацькам. 3. Стаць
ПАРВАЦЬ; -ву, -веш, -ве; -вём, -вяце, ецца, робіцца парай (у 4 знач.). Парная руканароўні з кім-, чым-н. у якіх-н. адносінах. -вуць;
віца.
Парная
вупраж.
Парнае катанне на кань-в'і; -ваны; зак., што. 1. Разарваць або
Нам цяжка п. з ёй у стараннасці.
крыху падраць. П. вяроўку. П. адзенне. 2. пе- ках.
2
ПАРНЫ , -ая, -ае. Душны, насычаны вільПАРАФІН, -у, м. Воскападобнае рэчыва, ран., з кім. Адразу, рэзка спыніць (знаёмства,
якое здабываецца пераважна з нафты. || прым. адносіны i пад. з кім-н.). П. дыпламатычныя гаццю. Парнае паветра. || наз. парнасць, -і, ж.
парафшавы, -ая, -ае.
ПАРОГ, -а, М -розе, мн. -і, -аў, м. 1. Берадносіны. П. з ранейшымі сябрамі. 0 Жылы
ПАРАФІЯ, -І, МН. -І, -фій, ж. Акруга, парваць (разм.) — надарвацца ад цяжкай вяно або брус ў ніжняй частцы дзвярнога
тэрыторыя, што аб'ядноўвае веруючых, якіх працы. || незак. пжрываць, -аю, -аеш, -ае (да 2 праёму. Пераступіць цераз п. На п. не пускаць
абслугоўваюць святары аднаго храма. У гэтай знач.).
каго-н. (не пускаць каго-н. у дом). He выцасквы некалі была вялікая п. || прым. параходзіць за п. (не выходзіць з дому). Ад парога
1
ПАРК
,
-у,
мн.
-і,
-аў,
м.
Вялікі
сад
або
пафіяльны, -ая, -ае.
хату не мятуць (прыказка). 2. перан., каго.
ПАРАФІЙНІН, -а, мн. -фіяне, -фіян, м. саджаны гай з алеямі, кветнікамі i пад. Пярэдадзень, мяжа чаго-н. (кніжн.). На паРазбіць
п.
П.
культуры
i
адпачынку.
||
прым.
Вернік якой-н. парафіі. || ж. парафіянжа, -і,
розе гібелі. 3. Камяністы папярочны выступ
паркавы, -ая, -ае.
ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
на дне ракі, які паскарае цячэнне i абцяжар2
ПАРК
,
-a
i
-у,
мн.
-і,
-аў,
м.
1.
-а.
ПераПАРАФРАЗА, -Ы, МН. -Ы, -раз, ж. (кніжн.).
вае суднаходства. Пеняцца хвалі на парогах. 4.
соўны
склад
для
забеспячэння
арміі.
АртыВыраз, які апісальна перадае сэнс другога выНайменшая магчымая велічыня, ступень пралерыйскі
п.
Гарматны
п.
2.
-а.
Месца
стаянкі
i
разу або слова, напр. «аўтар гэтых радкоў» заяўлення чаго-н. (спец.). П. адчуванняў. П.
рамонту
транспартных
сродкаў.
Аўтобусны
п.
мест «я» у мове аўтара. || прым. парафрачутнасці. 0 3 napora (адхіліць, не прыняць i
Тралейбус ідзе ў п. 3. -у. Сукупнасць транс- пад.; разм. неадабр.) —адразу, не ўваходзячы
стычны, -ая, -ае.
партных
сродкаў,
рухомы
састаў,
a
таксама
ПАРАХАВЬІ гл. порах.
ў сутнасць справы. || памянш. парожак, -жка,
ПАРАХАЎНШД, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Не- наогул сукупнасць машын, механізмаў i пад. мн. -жкі, -жкаў, м. (да 1 i 3 знач.)- || прым.
Аўтамабільны
п.
П.
сельскагаспадарчых
машын.
калі: сумка, пасудзіна для захоўвання пораху.
парогавы, -ая, -ае (да 4 знач.; спец.).
Ёсць яшчэ nopax у парахаўніцах (перан.: ёсць Танкавы п. || прым. паркавы, -ая, -ае.
ПАРОДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -род, ж. 1.
яшчэ сілы).
ПАРКА гл. парыць.
Разнавіднасць свойскіх жывёл (або раслін),
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якія адрозніваюцца пэўнымі прыметамі ад -пораш, -пора; -пары; -пораты (да 1 знач.). ||
жывёл (або раслін) таго ж віду. Бельгійская п. наз. порка, -і, ДМ -рцы, ж. (да 1 знач.).
коней. Вывесці новую пароду вішань. 2. перан. ПАРОША, -ы, ж. Снег, які толькі што выРазрад, тып людзей, якія адрозніваюцца ад паў. Вецер змятае парошу.
іншых сваім унутраным складам, характарам,
ПАРОЮ, прысл. Toe, што i калі-нікалі.
ПАРТУПЁЯ, -і, мн. -і, -пей, ж. Рэмень,
абліччам. Чапавек волатаўскай пароды. 3.
ПАРСІОК, -а, мн. -'i, -6ў, м. Кастрыраваны
Прыналежнасць да якой-н. сацыяльнай самец свойскай свінні, кабан. || прым. пар- перавязь для нашэння халоднай зброі, палявой сумкі i TJX. II прым. партупейны, -ая, -ае.
групы, саслоўя (уст.). 4. Выкапнёвы мінерал, сючыны, -ая, -ае.
ПАРТФЁЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Чатырохпласт у зямной кары. Цвёрдыя пароды.
ПАРТ... Скарачэнне ў знач. партыйны, які
ПАРОДЗІСГЫ, -ая, -ае. 3 ярка выража- мае адносіны 'да партыі, напр. партгрупа, вугольная сумка з засцежкай, звычайна скураная, для нашэння кніг, папер. 2. Пра панымі прыметамі добрай пароды (у 1 i 3 знач.)- партз'езд, партканферэнцыя, партстаж.
саду міністра ў некаторых буржуазных
Пародзістая карова. || наз. пародзістасць, -і,
ПАРТА, -Ы, ДМ -рце, мн. -ы, парт, ж. краінах. Размеркаванне партфеляў. Шністр
ж.
ПАРОДНЫ, -ая, -ае (спец.). Які належыць Школьны стол з нахільнай дошкай, злучаны з без партфеля (назва асобай міністэрскай пада выведзеных, палепшаных парод (у 1 знач.), лаўкай. Сесці за парту (таксама перан.: па- сады). 3. перан. Рукапісы, прынятыя да друку
выдавецтвам; рэдакцыяй. Рэдакцыйны п. ||
пародзісты. Пародная жывёяа. || наз. па- чаць вучыцца).
ПАРТАБАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Кішэнная прым. партфелыш, -ая, -ае (да 1 знач.)роднасць, -і, ж.
ПАРТШЙЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Род лёгкага
ПАРОДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. 1. Твор, каробка для папярос. || прым. партабачны, -ая,
пераноснага крэсла, у якім можна сядзець у
сатырычны або камічна падроблены пад -ае.
іншы твор. П. на апавяданне. 2. перан. Знеш- 1ПАРТАВІК, -а, мн. -'i, оў, м. Работнік пор- паўляжачым стане. || прым. партшэзны, -ая,
-ае.
няе, няўдалае перайманне чаго-н., скажонае та .
ПАРТЫЗАН, -а, мн. -ы, -зан i -занаў, м.
ПАРТАКРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м.
падабенства да чаго-н., якое ператвараецца ў
Удзельнік партызанскай вайны, баец партынасмешку, здзек. He абутак, a адна п. \\ прым. Прадстаўнік партакратыі.
ПАРТАКРАТЫЯ, -І, Ж., зб. Кіруточая занскага атрада. Партызаны — народныя
парадыйны, -ая, -ае / парадьгшы, -ая, -ае.
партыйная вярхушка. || прым. партакратычны, мсціўцы. || ж. партызінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
Парадыйны жанр. Парадычны прыём.
-нак. || прым. партызанскі, -ая, -ае.
ПАРОЖНІ, -яя, -яе. Тос, што i пусты (у 1 -ая, -ае.
ПАРТЫЗАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.
знач.). Парожняя дзежка. 3 пустога ў парож- ПАРТАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Галоўны
(разм.). Быць партызанам, ваяваць, знаняе пераліваць (займацца пустой справай, пу- ўваход вялікага будынка, архітэктурна аформстымі размовамі; разм.).
лены. 2. Канструкцыя ў выглядзе рамы, якая ходзіцца ў партызанскім атрадзе.
ПАРТЫЗАНСЫ, -ая, -ае. 1. гл. паргызан.
ПАРОЖЫСТЫ, -ая, -ае. Які мае многа перасоўваецца (па рэйках) або з'яўляецца
парогаў (у 3 знач.). Парожыстае дно. || наз. часткай вялікіх машын, станкоў (спец.). || 2. Які мае адносіны да ўзброенай народнай
барацьбы супраць іншаземных захопнікаў,
парожыстасць, -і, ж.
прым. партальны, -ая, -ае. П. кран.
што праводзіцца ў тыле ворага атрадамі, якія
ПАРОК, -у, м.: парок сэрца — устойлівыя
ПАРТАТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Зручны для на- дзейнічаюць самастойна. Партызанская вайняправільнасці ў будове сэрца, якія паруша- шэння пры сабе, для пераноскі. П. магніта- на. П. атрад.
юць яго функцыяніраванне.
фон. || наз. партатыўнасць, -і, ж.
ПАРТЫЗАНШЧЫНА, -ы, ж. (разм. неПАРОЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Сакрэтнае
ПАРТАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм. пагард.). адабр.). Неарганізаваныя, анархічныя дзеянні,
ўмоўнае слова (або словы, фраза) для апа- Чалавек, які нядбала, няўмела выконвае сваю якія парушаюць дысцыпліну.
знання сваіх на вайсковай службе, a таксама работу.
ПАРТЬІЙНАСЦЬ, -і, ж. 1. Прыналежў канспіратыўных арганізацыях.
ПАРТАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак. насць да партыі (у 1 знач.). 2. Накіраванасць
ПАРОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Пласкадоннае (разм.). Дрэнна, няўмела або неахайна рабіць у рабоце, дзейнасці, прасякнутая пэўнай ідэасудна або плыт для пераправы цераз раку, што-н.; псаваць. || f зак. налартачыць, -чу,
логіяй.
праліў людзей, павозак, грузаў. Ранны п. || -чыш, -чыць / соартачыць, -чу, -чыш, -чыць;
ПАРТЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. партыя. 2.
прым. паромны, -ая, -ае.
-чаны.
Які выражае інтарэсы партыі (у 1 знач.). 3.
ПАРОМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. ПераПАРТВЁЙН, -у, м. Гатунак моцнага вінаПрасякнуты пэўнай ідэалогіяй, які ажыццяўвозчык на пароме. || ж. паромшчыца, -ы, мн. граднага віна.
ляе палітыку якой-н. партыі.
-ы, -чыц.
ПАРТЫТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. (спец.).
ПАРТМАНЗТ, -a, М -нэце, мн. -ы, -аў, м.
ПАРОСЛЫ, -ая, -ае. Які зарос чым-н., паСукупнасць усіх партый шматгалоснага муНевялікі кашалёк.
крыты якой-н. расліннасцю. Лагчына, napoзычнага
твора. || прым. партытурны, -ая, -ае.
ПАРТНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Удзельнік
слая хмызняком.
ПАРТЫЯ, -І, МН. -І, -ТЫЙ, Ж. 1. Палітычгульні з кім-н. (на сцэне, у карты, у спорце i
ПАРОСНАЯ, м. i н. не ўжыв. Цяжарная г.д.). a таксама наогул удзельнік якой-н. су- ная арганізацыя грамадскага класа, якая вы(пра свінню). || наз. пароснасць, -і, ж.
меснай дзейнасці. Партнёры згадзіліся на ражае i абараняе яго інтарэсы. Палітычныя
ПАРОТНА, прыся. Па ротах, адна рота за нічыю. П. na домаўладанню. 2. Краіна — партыі. Сацыял-дзмакратычная п. 2. Група
другой. Строіцца п.
удзельнік якога-н. саюза, блока, пагаднення. людзей, аб'яднаных агульнасцю інтарэсаў, a
ПАРОЎНУ, прысл. Роўнымі часткамі. Па- Дзяржавы — гандлёвыя партнёры. || ж. пжр-таксама тых, што сабраліся з якой-н. мэтай.
дзяліць п.
тнёркя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (да 1 знач.; П. геолагаў. 3. Асобная частка ў шматгалосПАРОЦЦА1, паруся, порашся, порацца; разм.). || прым. партнёрсжі, -ая, -ае (да 2 ным музычным творы, якая выконваецца
адным інструментам, адным спеваком. П.
парыся; незак. 1. Калоць, пароць адзін аднаго знач.).
фартэпіяна. П. Сяргея ў оперы Я.Цікоцкага
чым-н. вострым. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Toe,
ПАРТОВЫ гл. порт1.
<Дзяўчына з Палесся». 4. Адна гульня (у шахшто i бадацца (разм.). Каровы поруцца. 3. Toe,
ПАРТОЧНЫ гл. порткі.
маты, шашкі, карты i некаторыя інш.). Шахшто i капацца (у 1 i 2 знач.). Вы нешта доўга
ПАРТПЛЁД,
-a,
М
-дзе,
мн.
-ы,
-аў,
м.
матная п. 5. Пэўная колькасць тавару. П.
порацеся ў сшытках.
ПАРОЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., іюрацца; Спецыяльны чахол з рамянямі для^ перавозкі летняга адзення. 6. Пра жаніцьбу або замужпасцельных
рэчаў.
||
прым.
пжртпледны,
-ая,
жа (уст.). Выгадная п. \\ прым. партыйны, -ая,
незак. Разрьгаацца па шве. Сукенка порацца. ||
-ае.
-ае (да 1 знач.).
зак. распароцца, -порацца.
1
ПАРТР^Т,
-а,
М
-рэце,
мн.
-ы,
-аў,
м.
ПАРТ^Р, -а, мн. -ы, -аў, м. Ніжні паверх
ПАРОЦЬ , пару, пораш, гюра; пары; незак.
Адлюстраванне
якога-н.
чалавека
на
карціне,
глядзельнай залы з месцамі для публікі. ||
1. каго-што. Калоць, тыкаць чым-н. вострым.
фатаграфіі,
у
скулытгуры.
Скульптурны
п.
Групрым. пжртэрны, -ая, -ае.
П. кійком гразь. 2. што. Разбураць, спорваць.
ПАРУБІЦЬ, -рублю, -рубіш, -рубіць; -рубП. гнёзды. 3. каго-што. Бадаць (разм.). Ка- павы п. (нёкалькіх асоб). Літаратурны п. (перан.:
мастацкае
апісанне
каго-н.)-1|
прым.
парлены; зак., што. Абрубіць, падшыць усё,
ровы поруць адна адну. 4. каго-што. Колючы,
трэтны,
-ая,
-ае.
П.
жывапіс.
многае. П. ручнікі.
тыкаючы чым-н., прымушаць вылезці адкульПАРТРЭТЬІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ПАРЎБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж.
н. П. трусоў з малінніку. j| зак. распароць,
Мастак — майстар партрзта. || ж. шртрэНезаконная высечка лесу, a таксама месца,
-пару, -пораш, -пора; -пары; -іюраты (да 2 i
тысткл, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
дзе высякаецца лес. || прым. парубачны, -ая,
3 знач.).
ПАРТСІГАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i -ае (спец.). Парубачныя рэшткі.
ПАРОЦЬ2, пару, пораш, пора; пары; неПАРЎБШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
зак., што. 1. Разразаць, раз'ядноўваць па партабак. || прым. партсігарны, -ая, -ае.
швах (сшытае). П. стары халат. 2. У выразе:
ПАРТУГАЛЬЦЫ. -аў, адз. -лец, -льца, м. займаецца парубкай, высечкай лесу.
ПАРУДЗЁЦЬ гл. рудзець.
пароць глупства (разм.) — рабіць або гаваНарод раманскай моўнай групы, які складае
ПАРУЖАВЕЛЫ, -ая, -ае. Які паружавеў.
рыць абы-што. He пары глупства. 0 Пароць асноўнае насельнііггва Партугаліі. || ж. паргжрачку (разм. неадабр.) — рабіць што-н. не- тугалкя, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак. || прым. пжр- Паружавелыя бакі ягад.
ПАРУЖАВЁЦЬ гл. ружавець.
абдумана, паспешліва. || зак. распароць, -пару, тугільскі, -ая, -ае
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шты i інш. абслугоўваннем у вестыбюлі dan. Toe, што i пацець (у 3 знач.; разм.). П.
над задачай.
гасцініцы.
ПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак. 1.
ПАРЦЬЁРА, -ы, мн. -ы, -ер / -сраў, ж. Занавеска з цяжкай тоўстай тканіны для акна каго-што. Апрацоўваць парай, варам (для
або дзвярэй. Аксамітавыя парцьеры. || прым. ачысткі, знішчэння насякомых i г. д.). П.
ПАРЎКА, -і, ДМ -руцы, мн. -і, -рук, ж. шрцьерны, -ая, -ае.
бялізну. П. бочку. 2. каго (што). Хвастаць
Прынятая на сябе адказнасць за выкананне,
ПАРЦЯНЬІ, -ая, -óe. Баваўняны, ільняны, венікам (у лазні, каб выклікаць пот). 3. што.
пацвярджэнне чаго-н., зарука. Аддаць, узяць не шарсцяны. Аснова парцяная, a ўток сукон- Варыць у закрытай пасудзіне пры дапамозе
на парукі каго-н. (на чыю-н. адказнасць).
пары. П. гарох. 4. каго. Вельмі цёпла апраны.
ПАРЎІПЦЦА гл. рупіцца.
ПАРЧА, -ы, ж. Шчыльная ўзорыстая шаў- наць (разм.). Што ты парыш дзіця ў гэтым
ПАРУС, -а, мн. -ы, -оў, м. Умацаваны на ковая тканіна, патыканая залатымі або сярэб- паліто. 5. што. Кіпяціць (пра малако). 6. безмачце вялікі кавалак тоўстай тканіны, які ранымі ніткамі. || прым. парчовы, -ая, -ае.
ас. Пра вельмі гарачае вільготнае надвор'е.
надзімаецца ветрам i прыводзіць у рух судна.
ПАРША, -ы, ж. Заразная скурная хвароба, Увесь дзень парыла. 0 Парыць зямлю або косці
Ісці на ўсіх парусах. Падняць гшрусы (паставіць a таксама струпы, якія паяўляюцца пры гэтай (разм.) — не жыць, ляжаць у магіле. || звар.
i разгарнуць парусы на судне). || прым. пару- хваробе на скуры пад валасамі.
пярыцця, -руся, -рышся, -рыцца. || наз. парансны, -ая, -ае. 77. спорт.
ПАРШЬІВЕЦ, -ыўца, мн. -ыўцы, -ыўцаў, не, -я, н. Сда 1, 2, 3, 4 i 5 знач.) / парка, -і,
ПАРУСІНА, -ы, ж. Грубая, тоўстая льня- м. (разм.)- Дрэнны, паршывы (у 2 знач.) чала- ДМ-рцы, ж. (да 1, 2, 3, 4 i 5 знач.; разм.).
ная тканіна, якая першапачаткова ішла на век, нягоднік. || ж. піршыўка, -і, ДМ -ыўцы,
ПАР^З, -у, мн. -ы, -аў, м. Парэзанае мепарусы. || прым. парусінавы, -ая, -ае.
сца. П. на руцэ.
мн. -ыўкі, -ывак.
ПАРУСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Паруснае
-эжу, -эжаш, -эжа; -эж;
f ПАР&ЗАЦЬ,
ПАРШЫВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак.
судна.
-эзаны; зак. 1. што. Параніць чым-н. во(разм.). Пакрывацца паршой. || зак. запаршыПАРУХАВЕЦЬ, -ею, -есш, -ее; зак. Стаць вець, -ею, -ееш, -ее / апжршывець, -ею, -ееш, стрым. 17. руку. 2. што i чаго. Нарэзаць у
больш рухавым. Сення Саўка парухавеў.
якой-н. колькасці, разрэзаць на часткі. П.
-ее.
ПАРЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. ПаваПАРШЬІВЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты пар- дроў. 3. каго (што). Зарэзаць у якой-н. кольрушыць чым-н. П. пальцамі. 2. што. Пры- шой. П. кот. 2. перан. Вельмі дрэнны, не вар- касці. П. гусей. \\ звар. пярэзацца, -эжуся,
весці што-н. у рух. 77. стрзлку.
ты ўвагі (разм.). Паршывыя дровы. \\ наз. пар- -эжашся, -эжацца; -эжся (да 1 знач.).
ПАРЎЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У царскай шывасць, -і, ж. (да 1 знач.).
ПАР^Й, -ю, м. Род цыбульнай расліны,
арміі: афіцэрскі чын, рангам вышэйшы за
ПАРЫВАЦЦА, -аюбя, -аешся, -аецца;'«г- прыгоднай для яды. Цыбуля-п.
падпаручніка i ніжэйшы за штабс-капітана, a зак., з інф. Насгойліва імкнуцца, намервацца
ПАРЭКАМЕНДАВАЦЬ гл. рэкамендаваць.
таксама асоба, якая мае гэта званне. || прым. што-н. зрабіць. Яна ўвесь час парывалася
IIAPŚH4A, -ы, звычайна мн. -ы, -аў, ж.
паручвіцкі, -ая, -ае.
Toe, што i поручань. || прым. парэнчавы, -ая,
нешта сказаць.
ПАРУЧЬІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (спец.).
-ае.
ПАРЫВАЦЬ гл. парваць.
Той, хто прыняў на сябс паручыцельства. || ж.
ПАРЭПАЦЦА гл. рэпацца.
ПАРЬІВІСТЫ, -ая, -ае. 1. 3 рэзкімі раппаручыцелька, ДМ -льцы, мн. -і, -лек. || прым. тоўнымі парывамі, няроўны. П. вецер. 2.
ПАР^ЧЮ, -чак, адз. парэчка, -і, ДМ -чцы,
паручыцельскі, -ая, -ае.
Рэзкі, імклівы, не плаўны. Парывістыя рухі. ж. Кустовая ягадная расліна з ядомымі кіслаПАРУЧЬІЦЕЛЬСТВА, -а, н. (афіц). Адхаз- 3. Які дзейнічае парывамі (у 2 знач.), які лёг- салодкімі ягадамі, a таксама самі гэтыя ягады.
насць, якая бярэцца кім-н. на сябе ў забеспя- ка захапляецца. Парывістая натура. || наз.
Чырвоныя, чорныя, белыя п. || прым. парэчкавы,
чэнне абавязацельстваў другой асобы. || прым. пжрывістасць, -і, ж. П. у рухах, у манерах.
-ая, -ае. Парэчкавае варэнне. П. куст.
паручыцельсжі, -ая, -ае.
ПАС1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыстасаванне
ПАРЫЖ&ЛЫ, -ая, -ае. Які парыжэў, выПАРУЧЬІЦЦА гл. ручацца.
ў выглядзе паласы скуры (або шчыльнай ткацвіў. П. капялюш.
ПАРУШАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
ніны) для прывядзення ў рух механізма. ЗлуПАРЫЖдЦЬ гл. рыжэць.
хто парушае якія-н. правілы, законы, звычаі.
чыць пасам малатарню з трактарам. 2. Toe,
ПАРЬІК, -а, мн. -і, -оў, м. Накладная пры77. дысцыпліны. 77. граніцы. || ж. парушалыгіца.
чоска з натуральных ці сінтэтычных валасоў, што i пояс (у 1 знач.), пасак (у 1 знач.)- ||
-ы, мн. -ы, -ніц.
-ая, -ае. Пасавае кола сячкарні.
нашытых на аснову. Насіць п. Акцёр у парыку. прым. пасавы,
ПАРУШЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, || памянш. парычок, -чка, мн. -ЧКІ, -чкоў, м. \\
ПАС2, -а, мн. -ы, -аў, м. У картачных гульж. Маленькая часцінка чаго-н., пылінка. Вы- прым. парыковы, -ая, -ае.
нях: адказ ад удзелу ў дадзеным розыгрышы.
няць парушынку з вока.
ПАРЫЛЬНЫ. -ая, -ае. Прызначаны для Аб'явіць п. Я п. (пасую). 2. перан., у знач. вык.
ПАРЎШЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шыц- таго, каб парыць (у 1 i 2 знач.), парыцца. 17. He ў сілах, вымушаны адмовіцца што-н.
ца; зак. Перарвацца, спыніцца ў сваім нарзрабіць (разм.). Tym я п.
чан.
мальным развіцці, плыні. Спакой парушыўся. ||
ПАС3, -а, мн. -ы, -аў, м. У спартыўных
ПАРЬІЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. Аддзянезак. парушавда, -аецца.
ленне ў лазні, дзе парацца. 2. Аддзяленне на гульнях: перадача мяча партнёру. Дакладны п.
ПАРЎШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны; фабрыцы, дзе што-н. параць (спец.).
17. мне! (у гульнях: пасуй!).
зак. 1. што. Перашкодзіць нармальнаму
ПАСАВАЦЬ', 1 i 2 ас. не ўжыв., -суе; неПАРЬ£РАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
стану, развіццю чаго-н., перарваць. 77. маў- -раваны; зак. i незак., што 1. У фехтаванні: зак. Падыходзіць, адпавядаць каму-, чаму-н.
чанне. 77. сон. 2. што. He захаваць чаго-н., пе- адбіць (-біваць) удар праціўніка. 2. перан.
Табе вельмі пасуе гэты касцюм.
раступіць што-н. 77. дагавор. 77. дысцыпліну. 77.
ПАСАВАЦЬ , -сую, -суеш, -суе; -суй; неАдразу, хутка прывесці (-водзіць) бясспрэчграніцу (незаконна перайсці яе). 3. каго-што. ныя пярэчанні супраць чаго-н. (кніжн.)- П. зак. 1. Заяўляць пас2 (у 1 знач.) у картачнай
Скрануць, разварушыць. 77. пчол. 77. яйкі ў доказы апанентаў. \\ зак. таксама адпарыра- гульні. 2. перан. Прызнаючы сябе бясптушыным гняздзе. || незак. парушаць, -аю, ваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
сільным, няздольным, адказвадца ад далей-аеш, -ае. || наз. парушэше, -я, н.
ПАРЫТЙТ, -у, М -рьпэце, м. 1. Роўнасць, шых намаганняў, здавацца. He п. ні перад
ПАРФІР, -у, м. Вулканічная горная па- раўналраўе бакоў (кніжн.)- 2. Адносіны паміж чым. I зак. спасаваць, -сую, -суеш, -суе; -суй.
рода, якая выкарыстоўваецца як будаўнічы валютамі розных краін у золаце (спец.).
ПАСАВАЦЬ3, -сую, -суеш, -суе; -суй; нематэрыял. || прым. пжрфірівы, -ая, -ае.
з мячом: перадаваць мяч,даПАРЫТ^ТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Роўны, зак. У гульнях
ПАРФІРА, -ы, мн. -ы, -ф'ір, ж. Пурпуро- які ажыццяўляецца на аснове парытэту. ваць пас3. П. свайму іграку. \\ зак. спасаваць,
вая мантыя манарха.
Парытэтнае прадстаўніцтва. На парытэтных-сі^ю, -с^еш, -суе; -суй. || аднакр. пасануць^
ПАРФІРНЫ, -ая, -ае (высок. уст.). Чыр- пачатках. || наз. пжрытэтнасць, -і, ж.
-ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні
воны, пурпурны.
ПАРЬІЎ, -ыву, мн. -ывы, -ываў, м. 1. Ра- (разм.). II наз. пасоўка, -і, ДМ -ўцы, мн. -і,
ПАРФЎМА, -ы, ж. Духі, адэкалон. || прым. птоўнае рэзкае ўзмацненне (пра вецер). 2. -совак, ж.
парфумны, -ая, -ае. П. магазін.
ПАСАВЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
Моцнае імгненнае праяўленне якога-н. паПАРФУМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік чуцця; душэўны ўздым, які суправаджаецца пасалавелы.
парфумернай вытворчасці.
ПАСАВЁЦЬ гл. савець.
імкненнем зрабіць што-н. Працоўны п. НаПАРФУМЁРЫЯ, -і, ж. Араматычныя i ка- ступальны п.
ПАСАГ, -у, м. Маёмасць, якую даюць
сметычныя тавары, a таксама вытворчасць ix
бадькі ці родзічы маладой, калі яна выходзіць
ПАРЫХЛЁЦЬ гл. рыхлець.
i гацдаль імі. || прым. парфумерны, -ая, -ае. П.
ПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; незак. замуж. Нявеста з пасагам. || прым. пасажны,
аддзел.
1. гл. парыць. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжьш.). Варыцца -ая, -ае. 77. скарб.
ПАРЦЫЁН, -у, м. (уст. i спец.). Паёк, ў закрытай пасудзіне пры дапамозе пары. 3.
ПАСАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. У стапорцыя. Дзённы п. || прым. парцыёшш, -ая, Знаходзіцца ў вельмі цёплым, гарачым памя- ражытнай i сярэдневяковай Русі: гандлёва-ае.
шканні або быць надта цёпла апранутым прамысловая частка горада, звычайна па-за
ПАРЦЬЁ, нескл., м. Служачы, які распара- (разм.) На дварэ такая цеплыня, a ты парыш- гарадской сцяной. 2. Прыгарад, прадмесце
джаецца захоўваннем ключоў, прыёмам по- ся ў гэтым кажуху. 4. перан., над чым i без (уст.)- 3. У вясельным абрадзе: месца (звы-

ПАР—ПАС

447
ПАСАЧЬІЦЬ, -сачу, -сочыш, -сочыць;
чайна дзяжа, пакрытая кажухом), куды садзяць нявесту, часам i жаніха. || прым. зак., за кім-чым. Правесці некаторы час сопасадскі, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). Пасадскія чачы (гл. сачыць1). П. за дзецьмі.
людзі (у старажытнай i сярэдневяковай Русі:
ПАСАШМОРГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
рамеснікі i гандляры).
што. Сашмаргнуць усё, многае.
ПАСЁЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. НасеПАСАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -сад, ж.
ПАСАШЧАПЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны /
Службовае месца. П. старшыні. Штатная п. ПАСАШЧдПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; лены пункт гарадскога тьшу. Рыбацкі п. Дачны
п. || прым. пасялковы, -ая, -ае. П. савет.
ПАСАДЖОНЫ, -ая, -ае. Які выконвае зак., што. Сашчапіць усё, многае.
ПАСІВЁЛЫ, -ая, -ае. Які пасівеў, стаў
ПАСАШЧЬкКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
родю бацькоў жаніха або нявесты ў народным
вясельным абрадзе. П. бацька. Пасаджоная зак.у што. Сашчыкнуць усё, многае. Tyci па- сівым. Пасівелыя скроні.
ПАСІВЁННЕ, ПАСІВЁЦЬ гл. сівець.
сашчыквалі дісце буракоў.
маці.
ПАСІВЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
ПАСВАВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак.
ПАСАДЗЁЙНІЧАЦЬ гл. садзейнічаць.
Правесці некаторы час сваволячы. Пасваволі- Абветрыцца, патрэскацца ад ветру, сіверу.
ПАСАДЗІЦЬ гл. садзіць.
Губы пасівералі.
ПАСАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1. лі — / хопіць.
ПАСІЛЬНЫ, -ая, -ае. Адпаведны з сіламі,
ПАСВАРЬШДА, -ЦЬ гл. сварыцца, -ць.
гл. садзіць. 2. мн. Месца, на якім пасаджаны
магчымасцямі. Пасільная праца. Пасілышя зарасліны. Пасадкі маладога сасонніку. 3. Спуск ПАСВАТАЦЦА, -ЦЬ гл. сватацца, -ш».
дача. || наз. пасільнасць, -і, ж.
ПАСВЁДЧАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл.
i прызямленне лятальнага апарата. Мяккая л.
ПАСШЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сінім, пераВымушаная п. Ісці, заходзіць на пасадку. 4. пасведчыць. 2. Дакумент, які пацвярджае важна ад холаду. Пасінелыя рукі.
Манера, спосаб трымацца ў сядле. Кава- які-н. юрыдычны факт. П. аб нараджэнні.
ПАСШЁННЕ, ПАСШЁЦЬ гл. сінець.
ПАСВЁДЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
лерыйская п. || прым. пасадачны, -ая, -ае (да 1
ПАСІІШУЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -не;
i 3 знач.). П. матэрыял. Пасадачная платфор- зак. 1. што, аб чым i з дадан. сказам. -нем, -неце, -нуць; пасіплі; зак. Асіпнуць —
Сцвердзіць, засведчыць што-н. Усё гэта мо- пра ўсіх, многіх. Спевакі пасіпяі.
ма.
ПАСАДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У старажыт- гуць п. не словы, a рэальныя факты. 2. Выt ПАСЛРАЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ее;
най i сярэдневяковай Русі: намеснік князя, a ступіць у ролі сведкі. || наз. пасведчжнне, -я, н. -еем, -ееце, -еюць; зак. Стаць сіротамі, асіраПАСВІСТАЦЬ, -вішчу, -вшічаш, -вішча; цець — пра ўсіх, многіх.
таксама ў феадальных рэспубліках, выбарны
галава грамадзянскай адміністрацыі. Кня- -вішчы; зак. Свістаць некаторы час, свіснуць
ПАСІРАЦІЦЬ» -рачу, -роціш, -роціць;
жацкі п. ]| ж. пасадніцд, -ы, мн. -ы, -ніц. || некалькі разоў.
зак., каго. Зрабіць сіротамі ўсіх, многіх. Вайна
ПАСВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сецца / пасірацыа дзяцей.
прым. пасадніцкі, -ая, -ае.
-свіцца; незак. Быць на падножным корме
ПАСАЖ1, -а, мн. -ы, -аў, м. Крытая галеПАСІЎ, -іву, м. (спец.). Сукупнасць даўгоў
рэя з гандлёвымі памяшканнямі. || прым. (пра жывёлу, птушку). На лузе пасвіуся ста- i абавязацельстваў прадпрыемства; проціл.
так.
пасажны, -ая, -ае.
акгьцг.\прым. пасіўны, -ая, -ае. П. рахунак.
ПАСВІЦЬ, -су, -сеш, -се; -сём, -сяце,
ПАСАЖ2, -у, м. -ы, -аў, м. Частка музычПАСІУНЫ1, -ая, -ае. 1. Які не праяўляе
нага твора, звычайна віртуознага характару. -суць i -су, -свіш, -свіць; -свім, -свіце, дзейнасці, неэнергічны, абыякавы да ўсяго;
-свяць; -свіў, -віла; -сі; незак., каго-што. На- проціл. акгыўны. П. наглядааьнік. Пасіўна
Іграць цяжкі п.
ПАСАЖЬІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які глядаць за кім-, чым-н. (жывёлай, птушкай) у (прысл.) адносіцца да чаго-н. 2. Залежны, паажыццяўляе паездку на поездзе, параходзе час выгану на падножны корм. П. коней. П. збаўлены самастойнасці. Іграць пасіўную ролю
або іншым відзе транспарту. || ж. пасажырка, статак. П. гусей. \\ наз. пасьба, -ы, ж.
ў чым-н. 3. Пра знешні гандаль: тахі, пры
ПАСВЯЖдЛЫ, -ая, -ае. Які пасвяжэў, якім увоз перавышае вываз (спец.). П. баланс
-і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. пасажырскі,
стаў свежым. Пасвяжэлая пасля дажджу знешняга гандлю. \\ наз. пасіўнасць, -і, ж. (да 1
-ая, -ае. П. параход.
ПАСАЖЫРАПАТОК, -у, мн. -і, -аў, м. расліннасць.
i 2 значЛ..
ПАСВЯЖдЦЬ гл. свяжэць.
(спец.).Колькасць пасажыраў, якія едуць у
ПАСІУНЫ2 гл. пасіў.
ПАСВЯНЦІЦЬ
гл.
свянціць.
пэўным напрамку.
ПАСКАКАЦЬ, -скачу, -скачаш, -скача;
ПАСВЯТЛЁЦЬ гл. святлець.
-скачы; зак. 1. Правесці некаторы час скаПАСАК, -ска, мн. -скі, -скаў, м. 1. Вузкі
1
1
ПАСВЯЦІЦЬ
гл.
свяціць
.
чучы. П. на вяселлі. 2. Пачаць скакаць, кінуцдоўгі кавалак чаго-н. (тканіны, скуры i пад.);
ПАСВЯЦГЦЬ2, -вячу, -веціш, -вецшь; ца наўскач. Заяц паскакаў у лес.
рэмень, шнурок, матуз i пад. Кроіць скуру на
2
-вячоны;
зак.
1.
гл.
свяціць
.
2.
каго
(што)
у
ПАСКАЛЎПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
паскі. Падперазацца паскам. 2. Шырокая рыска, палоска на чым-н. Рыжая карова з бе- што. Пазнаёміць з чым-н. патаемным, не зак., што. Скалупаць усё, многае.
ўсім
вядомым.
П.
сяброўку
ў
сваю
тайну.
||
неПАСХАРАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
лымі паскамі на спіне. 3. Частка збруі — рэмень, працягнуты ад адной аглоблі да другой зак. пасвячаць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.)- || Устройства, устаноўка для паскарэння якіх-н.
наз.
паснячэнне,
-я,
н.
(да
2
знач.).
працэсаў, руху чаго-н. Пнеўматычны п.
цераз падсядзёлак.
ПАСВЯЦІЦЬ3, -вячу, -веціш, -веціць;
ПАСКАРАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
ПАСАЛАВЁЛЫ, -ая, -ас (разм.). Невыра-вячоны;
зак.,
каго
(што)
у
што.
Надаць
Скараціць усё, многае. 77. тэрміны выканання
зны, мутны ад стомленасці, ал'янення i пад.
які-н. сан, званне з дапамогай пэўных абра- работ.
(пра вочы).
даў. П. у епіскапы. || незак. пасвячаць, -аю,
ПАСКАРДЗІЦЦА гл. скардзіцца.
ПАСАЛАВЁЦЬ гл. салавець.
-аеш, -ае. [| наз. пжсвячэнне, -я, н.
ПАСКАРОДЗІЦЬ гл. скародзіць.
ПАСАЛАДЗІЦЬ гл. саладзіць.
ПАСЕКА, -і, ДМ -сецы, мн. -і, -сек, ж.
ПАСКАР^ННЕ, -я, н. 1. гл. паскорьшда,
ПАСАЛІЦЬ гл. сал'іць.
Высечаная дзялянка лесу; месца, дзе высе- -ць. 2. У фізіцы: велічыня хуткасці руху за
ПАСАРАМАЦІЦЬ гл. сарамаціць.
чаны лес. Раскарчоўваць пасеку. || прым. пжсеч- адзінку часу. Адзінка паскарэння.
ПАСАРОМЕЦЦА гл. саромецца.
ны, -ая, -ае.
ПАСКВАРЫЦЬ, -ру, -рьші, -рыць; зак.р
ПАСАРОМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; -млеПАСЁКЧЫ гл. пасячы.
што. 1. Пераскварыць усё, многае. П. сала. 2.
ны; зак. 1. каго (што). Зрабіць так, каб было
ПАСЁКЧЫСЯ гл. сячыся.
i без дап. Скварыць некаторы час.
сорамна каму-н. П. свавольнікаў. 2. каго-што.
ПАСЁЛППЧА, -а, мн. -ы, -лішч i -лішчаў,
ПАСКВІЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Твор паЗняславіць, абняславіць. He п. гонару бацькоў. н. 1. Месца, на якім у старажытнасці было клёпніцкага, зневажальнага харакгару. Злосны
ПАСАСКАКВАЦЬ i ПАСАСКОКВАЦЬ, 1 i размешчана пасяленне, селішча. Раскопкі п. 1 прым. шсквільны, -ая, -ае.
2 ас. адз. не ўжыв., -ае; -аем, -аеце, -аюць; старажытнага паселішча. 2. Месца, заселенае ПАСКВІЛЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
зак. Саскочыць — пра ўсё, многае або ўсіх, людзьмі — вёска, сяло i пад.
Аўтар пасквіля. || прым. пасквілянцкі, -ая, -ае.
многіх. Хлопцы пасаскоквалі з коней.
ПАСЕРАБРЬІЦЬ гл. серабрыць.
ПАСКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
ПАСАСКРАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
ПАСЁСЦІ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -сядзе; ПАСКІДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАСАСКР$БВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; -сядзем, -сядзеце, -сядуць; зак. Сесці — пра каго-што. Скінуць усё, кшогае або ўсіх,
зак., што. Саскрэбці ўсё, многае.
ўсіх, многіх ці ўсё, многае.
многіх. Хлопцы паскідалі адзенне i хутчэй у воПАСАСГАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
ПАСЁЎ, -еву, м. 1. гл. сеяць / пасеяць. 2. зера.
зак., што. Саставіць усё, многае. П. снапы ў мн. -евы, -еваў. Toe, што пасеяна, засеяная
ПАСКЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / ПАбабкі.
плошча. || прым. пасяўны, -ая, -óe. Пасяўныя СКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАСАСГРЎГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; работы.
што. 1. Скласці ўсё, многае. П. сена ў копы.
зак., што. Састругаць усё, многае.
ПАСЁЯЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -сй; -еяны; 2. i без дап. Складаць (складваць) некаторы
ПАСАТ, -у, М -саце, м. Сухі трапічны ве- зак., што. 1. гл. сеяць. 2. Змясціць мікраар- час.
цер, які пастаянна дзьме ад субтрапічных ганізмы ў пажыўнае асяроддзе (спсц.). 3.
ПАСКЛЁЙВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
шырот у бок экватара. || прым. пасатыы, -ая, Згубіць (разм.)- Дзе ты пасеяў шапку? \ наз. -асцца; зак. Склеіцца — пра ўсё, многае.
-ае.
Лісты пасклейваліся.
пасеў, -еву, м. (да 1 i 2 знач.).
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ПАСКЛЁЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Склеіць усё, многае.
ПАСКЛЁЎВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
-аны: зак., што. Скляваць усё, многае.
Птушкі пасклёўвалі ягады рабіны.
ПАСКЛІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго
(што). Склікаць усіх, многіх. П. гасцей.
ПАСКНАРНІЧАЦЬ гл. скнарнічаць.
ПАСКОЛВАЦБ1, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. 1. Скалоць усё, многае (га. скалоць1). П. ломам лёд. 2. i без дап. Сколвадь
некаторы час.
ПАСКОЛВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. 1. Скалоць, змацаваць разам
(шпількай) усё, многае. П. кавалкі матэрыі. 2.
каго-што. Параніць у многіх месцах або
многіх чым-н. вострым, калючым. П. ногі
ржышчам. 3. каго-што i без дап. Сколваць некаторы час (гл. скалоць2).
ПАСКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Скалаць усё, многае. П. купіны.
ПАСКОРЫЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца;
зак. 1. Стаць больш хуткім. Рух поезда паскорыўся. 2. Наступіць хутчэй, чым думалася.
Зварот мой паскорыўся. || незак. паскарацца,
-аецца / паскорвацца, -аецца. || наз. паскарэнне, -я, н.
ПАСКОРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак., што. 1. Зрабіць больш хуткім. П. крок.
П. апрацоўку дэталей. 2. Наблізіць надыход
чаго-н. П. ад 'езд. || незак. паскараць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. паскарэнне, -я, н.
ПАСКОЧВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Скаціцца — пра ўсё, многае ці ўсіх, многіх.
ПАСКОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
каго-што. Скаціць усё, многае або ўсіх,
многіх. П. бярвенне ў куну.
ПАСКОШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
каго-што. Скасіць усё, многае (гл. скасіць1).
ПАСКРЎЧВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-аецца; зак. Скруціць — пра ўсё, многае.
ПАСКРЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Скруціць усё, многае.
ПАСКРЗБКІ, -аў, (разм.). Toe, што i выскрабкі.
ПАСКРЗБІЦ, -рабу, -рабеш, -рабе; -рабём, -рабяце, -рабуць; -роб, -рэбла i -рабла;
-раоі; -рэбены; зак. 1. што. Аскрэбці ўсё,
многае. П. ўсю моркву. 2. каго-што i без дап.
Скрэбці некаторы час.
ПАСКЎБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
каго-што. Скубці час ад часу. П. траву.
ПАСКЎБЦІ, -бу, -беш^ -бе; -бём, -бяце,
-буць; -куб, -кубла; -6І; -кубены; зак. 1. што
i чаго. Правесці некаторы час, скубучы
што-н. П. травы. 2. што. Toe, што i выскубці. П. ўсю траву. 3. перан., каго-што. Нанссці
ўрон, шкоду. Hi за што паскублі чалавека.
ПАСКЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.
(разм. іруб.). 1. Пакідаць пасля сябе бруд,
гадзіць. Добрая птушка ў сваё гняздо не паскудзіць (прыказка). 2. што. Брудзіць, пэцкаць, псаваць. П. сцены. 3. перан. Рабіць гадасці, шкодзіць. || зак. напаскудзіць, -джу,
-дзіш, -дзіць (да 1 i 3 знач.).
ПАСКЎДНЫ, -ая, -ае (разм. груб.).
Брыдкі, агідны. Паскудныя словы. П. чалавек.
|| наз. паскудства, -а, н. i піскуднасць, -і, ж.
ПАСКУПІЦЦА гл. скупіцца.
ПАСКЎРЧВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Скурчыцца —пра ўсіх, многіх ці ўсё, многае.
ПАСКЎРЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Скурчыць усіх, многіх або
ўсё, многае.

ПАСКЎСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., саўдзельнік у чым-н. || ж. паслугачка, -і, ДМ
што. Скусіць усё, многае.
-чцы, мн. -і, -чак.
ПАСЛАБЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. Стаць
ПАСЛЎЖЛЕВЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што
слабейшым. П. здароўем. 2. Аслабнуць — пра i услужлівы. || наз. паслужлівасць, -і, ж.
ўсіх, многіх.
ПАСЛУЖНЬІ: паслужны спіс — дакумент
ПАСЛАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; з анкетнымі дадзенымі i звесткамі аб прахозак., што. 1. Аслабіць, зрабіць менш тугім, джанні службы.
нацягнутым, закручаным. П. гайку. П. вяроўПАСЛУЖЬІЦЬ, -ужу, -ужыш, -ужыць; зак.
ку. 2. Зменшыць сілу, напружанасць чаго-н.
1. гл. служыць. 2. Пабыць некаторы час, слуП. увагу да чаго-н. П. націск. || незак. пасла- жачы дзе-н. Паслужыў тры гады ў ваеннабляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. паслабленне, -я, марскім флоце.
н.
ПАСЛЎХАЦЦА гл. слухацца.
ПАСЛАБЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. паслабіць. 2.
ПАСЛЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кагоЗалішняя паблажлівасць, зніжэнне патраба- што. 1. гл. слухаць. 2. Правесці некаторы час,
вальнасці. Ніякіх паслабленняў гультаям.
слухаючы. П. лекцыю. П. музыку. Паслухайце,
ПАСЛАБНУЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., што я вам скажу.
-не; -нем, -неце, -нуць; паслаб, -бла; зак.
ПАСЛУХМЙНЫ, -ая, -ае. Такі, які слухаАслабнуць — пра ўсіх, многіх або пра ўсё, ецца, пакорны. П. хлопчык. || наз. паслухмногае. Вяроукі паслаблі.
мянасць, -і, ж.
ПАСЛАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцоў, м.
ПАСЛЎІПНІК, -а, мн. -і, -аў, м. ПрыАсоба, пасланая куды-н. з якім-н. даручэн- служнік у манастыры, які рыхтуецца стаць
нем, заданнем.
манахам. \\ж. паслушніца, -ы, мн. -ы, -ніц. ||
ПАСЛАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Пісьмовы прым. паслушніцкіі -ая, -ае.
ПАСЛУШ^НСГВА, -а, н. Беспярэчнае
зварот дзяржаўнага дзеяча (ці грамадскай арганізацыі) да другога (ці да другой арганіза- падпарадкаванне, пакорнасць. Трымаць дзяцей
цыі) па якім-н. важным дзяржаўным, паліты- у паслушэнстве.
чным пытанні. П. прэзідэнта кангрэсу. 2. УвоПАСЛЙ. 1. прысл. Праз некаторы час, погуле — пісьмо, пісьмовы зварот (уст. i іран.)- тым. Гэта можна зрабіць п. 2. прыназ. з Р. Па
Страснае п. 3. Літаратурны твор у форме зва- заканчэнні, здзяйсненні чаго-н., адыходзе
роту да каго-н.
каго-н. Сустрэнемся п. работы. П. Новага
ПАСЛАННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Дыпла- года. Як мне не крыўдзіцца на яго п. такіх
матычны прадстаўнік, рангам ніжэйшы за па- слоў. Спадчына п. бацькоў.
сла. || прым. пасланшцкі, -ая, -ае.
ПАСЛЯ..., прыстаўка. Утварае прыметнікі
ПАСЛАЦЦА гл. слацца.
са знач.: які адбываецца, надыходзіць пасля
ПАСЛАЦЬ , пашлю, пашлеш, пашле; па- чаго-н., напр. пасляабедзенны, пасляродавы,
шлём, пашляце, пашлюць; пашл'і; пасланы; пасляледавіковы.
ПАСЛЯВАЁННЫ, -ая, -ае. Які адбываецзак. 1. каго (што). Накіраваць з якім-н. даручэннем, куды-н. П. дыялектолагаў у экспеды- ца, існуе пасля вайны. П. перыяд.
цыю. П. na доктара. 2. каго-што. Адправіць
ПАСЛЯДОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чаладля дастаўкі. П. бандэроль na пошце. 3. што. век, які прьпрымліваецца якога-н. вучэння i
Перадаць,
выказаць
жэстам,
словамі, кіруецца ім у сваёй дзейнасці. П. Скарыны. \\
пісьмова свае адносіны, пачуцці да каго-н. ж. паслядоўніца* -ы, мн. -ы, -нш.
(разм.). П. паветраны пацалунак. П. прывітан- ПАСЛЯДОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які беспене. 4. што. Кінуць, накіраваць. П. мяч у сет- рапынна ідзе адзін за адным. Паслядоўныя
ку. 5. што. Пасунуць, накіраваць (спец.). П. этапы работы. 2. Лагічна абгрунтаваны, які
корпусулева (пра рух цела); || незак. пасылаць, заканамерна вынікае з чаго-н. П. вывад. П.
-аю, -аеш, -ае. || наз. пасылка, -і, ДМ -лцы, ход думак. Разважаць паслядоўна (прысл.). ||
ж. (да 1, 2 i 5 знач.) / пасылаыне, -я, н. (да 1, наз. паслядоўнасць, -і, ж.
2, 3 i 4 знач.)ПАСЛЯЗАЎГРА, прысл. На наступны дзень
ПАСЛАЦЬ2 гл. слаць2.
пасля заўтрашняга. Паедзем л. || прым. паПАСЛЁД, -у, ДМ -дзе^ м. Абалонка плода слязаўтрашш, -яя, -яе.
ў цяжарных. || прым. паследавы, -ая, -ае.
ПАСЛЯСЛОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. ЗаключПАСЛІІДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. ная заўвага або заключны артыкул да твора.
(разм.)- 1. Апошняе дзіця ў сям'і. 2. мн.
ПАСМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Некалькі
Рэшткі чаго-н. Даесці паследкі. 0 Нж (самы) нітак або валокнаў, складзеных удоўж. П.
паследак — у апошнюю чаргу, на самы ка- лёну, канапель. 2. Адна з частак, на якія
нец.
дзеліцца маток пражы (спец.). 3. Пучок валаПАСЛЁПНУЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., соў, прылеглых адзін да другога або зліплых.
-не; -нем, -неце, -нуць; паслеп, -пла; зак.
ПАСМАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць;
Аслепнуць — пра ўсіх, многіх.
-жаны; зак. 1. што. Прыгатаваць смажаннем.
ПАСЛЁН, -у, м. Родавая назва некаторых 2. каго-што. Сасмажыць усё, многае або ўсіх,
раслін (напр., бульбы, памідораў, a таксама многіх. 3. што i без дап. Смажыць некаторы
тьпуню, блёкату i інш.), якія ўтвараюць асоб- час.
ПАСМЁЙВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
нае сямейства. || прым. паслёшшы, -ая, -ае.
незак. Смяяцца або насміхацца злёгку, трохі.
Сямейства паслёнавых (наз.).
Сядзіць i пасмейваецца.
ПАСЛІЗНЎЦЦА, ^-нуся, -нсшся, -нсцца;
ПАСМЁЦЬ гл. смець.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. СпатыПАСМЁШЫШЧА, -а, н. 1. Той, з каго
кнуцца на слізкім месцы. П. на лёдзе.
(або тое, з чаго) смяюцца, кпяць. Быць усеаПАСЛІНІЦЬ гл. слініць.
ПАСЛЎГА, -і, ДМ -лузе, мн. -і, -луг, ж. 1. гульным пасмешышчам. 2. Здзек, асмяянне.
Дзеянне, якое прыносіць карысць, дапамогу Выставіць каго-н. на п.
іншаму. Сяброўская л. Прапанаваць свае па- ПАСМІХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; неслугі. Мядзведжая п. (няўмелая дапамога, па- зак. Toe, што i пасмейвацца.
ПАСМУГЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў смуслуга, якая прыносіць толькі шкоду). 2. мн.
Бытавыя выгоды, якія даюцца каму-н. Усе глым, смуглейшым. П. твар.
віды паслуг. Бюро добрых паслуг. Камунальныя ПАСМУГЛЁЦЬ гл. смуглець.
паслугі (водаправод, асвятленне i пад.).
ПАСМЯЛЁЦЬ гл. смялець.
ПАСЛУГАВАЦЬ гл. слутаваць.
ПАСМЯРОТНЫ, -ая, -ае. Які ажыццёўПАСЛУГАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (пагард.). лены або ўзнік пасля смерці (пра што-н., што
Той, хто імкнецца выслужыцца перад кім-н., адносіцца да дзейнасці нябожчыка). Пасмя-
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ротнае выданне твораў пісьменніка. Узнагаро- ПАСПЛК)ШЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
што. Сшпошчыць
усё,
многае
(гл.
джаны пасмяротна (прысл.).
сплюшчыць2).
ПАСНЁДАЦЬ гл. снедаць.
ПАСПЛЯТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецПАСНЎЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -не;
-нём, -няце, -нуць; зак. Заснуць — пра ўсіх, ца; зак. Сплесціся — пра ўсё, многае.
ПАССЯДАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
ПАСПЛЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
многіх або пра ўсё, многае. Дзеці паснулі.
зак. Ссесціся — пра усё, многае.
ПАСОЛ, -сла, мн. -слы, -слоў, м. Дыпла- Сплесці ўсё, многае.
ПАССЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАСПОЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго
матычны прадстаўнік вышэйшага рашу. Сушто. Ссячы ўсё, многае.
стрэча на ўзроўні паслоў. || прым. пасольскі, (што). Прывучыць да п'янства. Паспойвалі
ТіАСТА, -ы, ДМ -сце, ж. Назва розных кахлопцаў сябры.
-ая, -ае.
ПАСПОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., сметычных, кулінарных i інш. рэчываў у выПАСОЛЬСТВА, -а, мн. -ы, -аў, м. Дыплаглядзе цестападобнай масы. Зубная п. Тамаматычнае прадстаўніцтва, якое ўзначальваец- што. 1. Адпароць, аддзяліць усё, многае. П. тная п.
ца паслом, a таксама будынак, у якім зна- нашыўкі. 2. Палкай, шастом скінуць усё, мноПАСТАВА, -ы, мн. -ы, -таў, ж. 1. Знешходзіцца гэта прадстаўнііггва. || прым. па- гае. П. гнёзды.
насць, манера трымаць сябе (пераважна пра
ПАСПРАБАВАЦЬ гл. спрабаваць.
сольскі, -ая, -ае.
постаць,
склад фігуры). Стройная п. 2. ПастаПАСПРАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак., ноўка, становішча
ПАСОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Сапці
якой-н. часткі цсла. П. рукі
што.
Справіць
усё,
многае
або
ўсім,
многім.
злёгку, час ад часу. Дзіця пасопвапа ў калысцы.
пры стральбе. Правільная п. ног у танцы.
П.
касцюмы.
ПАСОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. пасунуцца, -ць.
ПАСГАВШЦА гл. ставіцца.
ПАСПРАЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ПАСТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавіць;
ПАСОЎКА гл. пасаваць3.
зак. 1. гл. спрачацца. 2. Уступіць у спрэчку, у
-таўлены;
зак., што Ажыццявіць пастаўку
ПАСОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў сухім, спаборнііггва. П. ў майстэрстве. 3. Правесці
чаго-н. П. новае абсталяванне для майстэрняў.
страціў вільгаць; які перасох (пра вусны). 2. які-н. час у спрэчцы. Яна любіць п.
П. паліва. || незак. пастаўляць, -яю, -яеш, -яе.
Які завяў, засох ад неспрыяльных умоў.
ПАСПРЫЙЦЬ гл. спрыяць:
ПАСГАВІЦЬ2 гл. ставіць.
Пасохлая трава.
ПАСПУСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАСГАВЬІ, -ая, -ое. 1. гл. пост1. 2. Які
ПАСОХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -охне; каго-што. Спусціць усё, многае або ўсіх,
стаіць
на пасту1 (у 2 знач.), на ахове чаго-н.
-ох, -охла; зак. 1. Стаць сухім, высахнуць. многіх. П. сабак з прывязі. П. ваду ў канаеу.
П.
міліцыянер.
Выставіць паставых (наз.).
Вялізна пасохла. 2. Засохнуць зусім — пра
ПАСПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што i
ПАСТАЛЕЛЫ, -ая, -ае. Які пасталеў,
ўсё, многае. Кветкі на клумбах пасохлі.
наго. 1. Пакаштаваць, паспрабаваць на смак. зрабіўся сталым. Вярнуцца з арміі пасталелым.
ПАСПАВЯДАЦЬ гл. спавядаць.
П. кураціны. 2. перан. Зведаць у жыцці, на
ПАСТАЛЁЦЬ гл. сталець.
ПАСПАДЗЯВАЦЦА гл. спадзявацца.
практыцы (разм.). П. на сваёй скуры што-н.
ПАСГАМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
ПАСПАКАЙНЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў спа- (пераканацца ў чым-н. на сваім вопыце; Аснова, фундамент помніка, калоны, статуі.
кайнейшым. Паспакайнелыя пасля сумятніразм.).
Гранітны п.
ПАСПЯВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак., што i
людзі.
ПАСГАНАВІЦЬ, -наўлю, -новіш, -новіць;
без дап. Правесці які-н. час спяваючы. П. -ноўлены; зак., з інф. Прыняць якую-і^. паПАСПАКАЙНЁЦЬ гл. спакайнець.
песні.
ПАСПАРТЎ, нескл., н. Спецыяльная карстанову. П. адзінагалосна. || незак. пастанаўПАСПЯВАЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; не- ляць, -яю, -яеш, -яе.
донная рамка ці падклейка пад фатаграфічны
1
1
зак.
1.
гл.
паспець
.
2.
Toe,
што
i
спець
здымак, гравюру.
ПАСТАНОВА, -ы, мн. -ы, -ноў, ж. 1. Капаспяваюць да жніўня. лектыўнае рашэнне або ўрадавае распараПАСПАЎЗАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае; (разм.). Збожжавыя
3
ПАСПЯВАЦЬ
,
-аю,
-аеш,
-ае;
незак.
1.
гл.
-аем, -аеце, -аюць; зак. Спаўзці — пра ўсіх,
джэнне. П. педагагічнага савета. 2. Адна з
паспець2. 2. Добра вучыцца, паспяхова зай- форм судовага рашэння. П. суда. Прыватная
многіх або пра ўсё, многае.
мацца
вучэбнымі
прадметамі.
He
паспявае
na
п.
ПАСПАЦЬ, -плю, -п'іш, -піць; -пім, -піце,
ПАСТАНОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. ста-пяць; -гіі; зак. Правесці некаторы час матзматыцы.
ПАСПЯХОВАСЦЬ,
-і,
ж.
1.
гл.
паспяховы.
віць. 2. Становішча, манера трымаць якую-н.
сплючы, заснуць на кароткі час. Пасплю з
2.
Ступень
засваення
вучнямі
ведаў.
Павысіць
частку цела. Правільная п. ног. 3. Спосаб
гадзінку.
рабіць што-н., арганізацыя чаго-н. П. музычПАСПЁЕЦЦА, безас, зак. (разм.). Няма п. Высокая п. навучэнцаў.
ПАСПЯХОВЫ,
-ая,
-ае.
Які
заключае
ў
най адукацыі ў школах. 4. Р мн. -новак. Toe,
куды спяшацца, можна паспець. 3 паездкай
сабе
поспех,
удалы.
Паспяховае
асваенне
што i спектакль. Тэатральная п. || прым. пяпаспеецца, пачакайце.
тэхнікі. Паспяхова (прысл.) выканаць абавяза-гпшовачны, -ая, -ае (да 4 знач.).
1
ПАСПЁЦЬ , 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак. 1. цельствы. \\ наз. пжспяховасць, -і, ж.
2
ПАСТАНОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рагл. спець . 2. Стаць гатовым, прыгатаваным
ПАСПЯПіАЦЦА гл. спяшацца.
ботнік, які кіруе пасганоўкай спектакля, відо(разм.). Снеданне паспела (зварылася). Глеба
ПАСР^ДНАСЦЬ,
-і,
ж.
1.
гл.
пасрэдны.
2.
вішча, рэжысёр.
паспела (стала прыгоднай для чаго-н.). I неПасрэдны, бяздарны чалавек.
ПАСТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Пратэстанцкі
зак. пжспяваць, -ае (да 2 знач.).
ПАСРЗДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба ці святар. || прым. пастжрскі, -ая, -ае.
2
ПАСПЁЦЬ , -ею, -ееш, -ее; зак. Зрабіць арганізацыя, пры ўдзеле якіх вядуцца перагаПАСГАРАЛЬ, -І, Ж. Жанр у літаратуры i
што-н., прыбыць куды-н. своечасова, у воры паміж бакамі. \\ ж. пасрэдыіца, -ы, мн.
г
мастацтве Еўропы 14—18 стст., у якім
тэрмін. П. усе прыгатаваць да прыходу гасцей.-ы, -ніц.J прым. пжсрэдніцкі,
-ая, -ае.
• ідылічна паказваецца жыццё пастухоў i пастуП. на поезд. 0 He пяспеў (што-н. зрабіць),
ПАСРЭДНІЦТВА, -ы, н. Садзейнічанне
як... — ледзь было што-н. зроблена, ледзь пагадненню, здзелцы паміж бакамі. П. пры шак на ўлонні прыроды. || прым. пастаральны,
-ая, -ае.
адбылсся што-н., як наступіла іншае. He пас- куплі. || прым. пасрэдніцкі, -ая, -ае.
ПАСГАРАЦЦА гл. сгарацца.
пеў я азірнуцца, як яны ужо i паехалі. || незак.
ПАСРЭДНІЧАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
незак.
ПАСТАРНАК, -у, м. Агародная i дзікароспаспявяць, -аю, -аеш, -ае.
Займацца пасрэднііггвам, быць пасрэднікам. лая расліна з прыемным пахам, караняплод з
ПАСПЁШЛІВЫ, -ая, -ае. Схільны спяП. у канфлікце.
шацца, хуткі. П. налавек. Паспешлівыя мерка- ПАСРдДНЫ, -ая, -ае. Сярэдні па якасці, жоўтымі квсткамі, ужыв. як прыправа.
ПАСТАРОНКАВЫ, -ая, -ае. Які робіцца па
ванні. || наз. паспешлівасць, -і, ж.
звычайны. П. спецыяліст. П. адказ на экза- старонках. П. падлік.
ПАСПІЛОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; мене. || наз. пасрэдшсць, -і, ж.
ПАСТАР&ІІЫ, -ая, -ае. Які пастарэў, сазак., што. Спілаваць усё, многае. П. дрэвы.
ПАССАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., старэў. П. чалавек.
ПАСПІСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., каго. Ссадзіць усіх, многіх.
ПАСГАР^ЦЬ гл. старэць.
што. Спісаць усё, многае. П. ламаныя крэслы. ПАССОЎВАЦЦА. 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАСТАЎ1, -тава, мн. -тавы, -таваў, м. Пара
Паспісвалі ўсе сцены крэйдай.
-аецца; -аемся, -асцеся, -аюцца; зак. Ссунуц- млынавых камянёў. Шын на два паставы. \\
ПАСШХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / ПА- ца — пра ўсё, многае ці пра ўсіх, многіх. прым. пастаўны, -ая, -ае.
СПІХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., кагоСнапы пассоўваліся з воза.
ПАСТАЎ , -тава, мн. -тавы, -таваў, м. Сушто. Сапхнуць усё, многае ці ўсіх, многіх.
ПАССОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; зак., каго- вой палатна. У куфры стаялі чатыры паставы
1
ПАСПЛАЎЛЙЦЬ , -яю, -яеш, -яе; зак., што. Ссунуць усё, многае або ўсіх, многіх.
палатна. || прым. пастаўны, -ая, -ае.
што. Сплавіць усё, многае (гл. сплавіць1).
ПАССЎКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
ПАСГАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -тавак, ж.
2
ПАСПЛАЎЛЙЦЬ , -яю, -яеш, -яе; зак., Ссукаць усё, многае.
Дастаўка, забеспячэнне прадукцыяй па
каго-што. Сплавіць усё, многае або ўсіх,
ПАССЫЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., спецыяльнаму дагавору. 77. сыравіны заводу.
многіх (гл. сплавіць2).
каго (што). Саслаць усіх, многіх.
ПАСТАЎЛЯЦЬ1 гл. паставіць1.
ПАССЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАСТАЎЛЙЦЬ2, -яю, -яеш, -яе; -яны;
ПАСПЛЫВАЦЬ, 1 i 2 ас. адэ. не ўжыв.,
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Сплысці — пра што. Ссьтаць усё, многае. П. збожжа ў за- зак.у што. Паставіць усё, многае. П. снапы. П.
новыя хаты.
секі.
ўсё, многае або ўсіх, многіх.
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шкай). П. ў манахі. || незак. пастрыгаць, -аю, каць, перасукаць усё, многае. П. усю пражу.
-аеш, -ае (да 2 знач.). || наз. пастрыжэшіе, -я, 2. i без дап. Сукаць некаторы час.
н. (да 2 знач.).
ПАСЎНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
ПАСТРЫНОЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., -нься; зак. 1. Перамясціцца, перасунуцца
каго (што). Стрыножыць усіх, многіх. П. ко- крыху. П. наперад. Пасунься, я сяду. 2. перан.
ПАСТАЎНІК, -a, мн. -i, -оў, м. Загарадка ней.
Пайсці далей, наперад у якіх-н. адносінах.
для жывёлы ў полі.
ПАСТР^ЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; незак. Будаўніцтва пасунулася. 3. Toe, што i сунуцца
ПАСТАЎШЧЬІК, -а, мн. -і, -оў, *. Асоба, Страляць (у 1, 2 i 3 знач.) зрэдку, час ад часу. (у 1 знач.). 4. Павольна пайсці, паплесціся.
арганізацыя, якія пастаўляюць матэрыялы, П. з кулямёта. Пастрэльвае ў вуху.
Пасунуўся дамоў. || незак. пасоўвацца, -аюся,
тавары. Завод-п.
-аешся, -аецца (да 1 i 2 знач.).
ПАСГРЗСВАЦЬ гл. пастрасаць.
ПАСТАЙЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м.
ПАСЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сунь; зак. 1.
ПАСТСКРЬІПТУМ, -а, мн. -ы, -аў, м.
(разм.). Жыхар, асоба, якая часова жыве ў на(кніжн.). Прыпіска ў пісьме пасля подпісу, каго-што. Злёгку перасунуць, перамясціць. П.
нятай кватэры. || ж. пастаялка, -і, ДМ -лцы, якая абазначаецца літарамі PS [ад лацінск. стол да сцяны. 2. перан., што. Прасунуць намн. -і, -лак.
перад. П. сваю працу. || незак. пасоўваць, -аю,
postscriptum — «пасля напісанага»].
ПАСТАЙННЫ, -ая, -ае. 1. Нязменны i
-аеш, -ае.
ПАСТЎКАЦЦА гл. стукацца.
аднолькавы заўсёды, беспералынны. Прырода
ПАСУР'ЁЗНЕЦЬ гл. сур'ёзнець.
ПАСТУЛАТ, -а, М -лаце, мн. -ы, -аў, м. У
на Зямлі знаходзіцца ў тшстаянным развіцці.матэматыцы,
ПАСУРОВЕЦЬ гл. суровець.
логіцы: зыходнае палажэнне,
Пастаянная велічыня (у матэматыцы). П. ток дапушчэнне, якое
ПАСЎХУ, прысл. Па сухім месцы, сухім
прымаецца без доказу.
(у адрозненне ад пераменнага). Пастаянная
ПАСТУЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; шляхам, посуху. Ісці п.
армія (армія мірнага часу). П. капітал (частка
ПАСХА, -і, ж. Салодкая ежа з тварагу ў
-руй; -раваны; зак. i незак. (кніжн.). Выкакапіталу, што затрачваецца на сродкі вытворчасці i застаецца нязменнай у працэсе вы- заць (-зваць) што-н. у якасці пастулата. 77. выглядзе чатырохвугольнай піраміды, якая
пячэцца да вялікадня. Тварожная п.
творчасці). П. заказчык у атэлье. 2. Разлічаны якое-н. палажэнне.
ПАСТУПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Накіраваны
# ПАСХІЛЙЦЦА, 1 ,і 2 ас. адз. не ўжыв.,
на доўгі тэрмін, не часовы. Пастаянная ра-яецца; -яемся, -яецеся, -яюцца; зак.
бота. П. жыхар. 3. He зменлівы, цвёрды. 77. ўперад. П. рух. \\ наз. паступалышсць, -і, ж.
ПАСТУПІЦЦА -уплюся, -упішся, -упіцца; Схіліцца — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё, мнопогляд на рэчы.
ПАСГАЯНСТВА, -а, н. 1. Нязменнасць у зак., чым. Добраахвотна ўступаючы, адмовіц- гае. Вучні пасхіляліся над сшыткамі.
ПАСХІЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
якіх-н. адносінах якіх-н. уласцівасцей, якас- ца ад чаго-н. П. асабістьші інтарэсамі. || некаго-што. Схіліць усіх, многіх або ўсё, мноцей, злементаў (спец.). Закон пастаянства зак. ааступацші, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАСТУПІЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; зак. 1. гае.
саставу, 2. Адсутнасць зменлівасці, цвёрдасць
Павесці сябе пэўным чынам, зрабіць які-н.
ПАСХОДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
у чым-н. 17. прывычак.
ПАСТАЙЦЬ, -таю, -таіш, -ташь; -та'ім, -та- учынак. 77. высакародна. 2. Залічыцца куды-н. -дзіцца; -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца; зак. СысІце, -таяць; -той; зак. 1. гл. стаяць. 2. Стаяць П. у інстытут. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Дайсці, ціся — пра ўсіх, многіх.
ПАСХОДЗІЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
(у 1, 2, 4, 6, 8 i 9 знач.) некаторы час. 3. па- прыбыць па назначэнню (пра тое, што пасыстой. Ужыв. ў знач.: пачакай, не спяшайся, a лаецца, паведамляецца, перадаецца). Кніга -дзіць; -дзім, -дзіце, -дзяць; зак. Сысці —
таксама як выражэнне здзіўлення, нязгоды, паступіла ў продаж. || незак. паступаць, -аю, пра ўсіх, многіх ці пра ўсё, многае.
ПАСЦЁЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Месца для
прыпамінання чаго-н. (разм.). Пастой(це), -аеш, -ае. || наз. шклушіенне, -я, н. (да 2 i 3
знач.).
спання з пасланымі на ім спальнымі рэчамі
давай(це) добра mym падумаем.
ПАСТУПЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. паступіць. 2. (бялізнай, коўдрай i пад). Паслаць п. || прым.
ПАСГВА, -ы, ж., зб. (уст.). Вернікі, гтрыхаToe, што паступіла (у 3 знач.) куды-н., сума, пасцельны, -ая, -ае. Пасцельныя рэчы. П. рэджане якой-н. царквы.
ПАСГКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. матэрыялы, якія паступілі куды-н. (афіц.). жым (пры хваробе — неабходнасць ляжаць у
Прыстасаванне для лоўлі звяроў. Паставіць Грашовыя паступленні. Выстаўка новых па- пасцелі).
ПАСЦІ, паду, падзеш, падзе; падзём, папастку на шашка. 2. Нечаканая небяспека, ступленняў у бібліятэцы.
ПАСТУПОВЫ, -ая, -ае. Які адбываецца не дзяце, падуць; паў, nana; падзі; зак. 1. гл. пазасада. Унікнуць пасткі на дарозе. 3. перан.
Хітры манеўр для заманьвання праціўніка ў адразу, без рэзкіх змен. Я. пераход да чаго-н. даць. 2. Загінуць, быць забітым (высок.). П. ў
небяспечнае становішча. Прыдумаць пастку Ажыццяўляць што-н. nacmynoea (прысл.). || бітве за радзіму. П. ахвярай чаго-н. (загінуць
з-за чаго-н.). 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Быць педля ворага. || прым. пасткавы, -ая, -ае (да 1 наз. паступовасць, -і, ж.
ПАіЛ'УХ, -а, мн. -'i, -оў, м. Чалавек, які раможаным, скарыцца (пра крэпасць, уладу;
знач.).
ПАСТОЙ, -ю, м. Стаянка войск, ваенных пасе статак. || памянш.-ласк. пастушок, -шка, высок.). Крэпасць пала. Стары лад паў. 4. пена прыватных кватэрах. Развесці салдат на п. мн. -шкі, -шкоў, м. || ж. шсіушка, -і, ДМ ран. Маральна апусцідца, стаць нікчэмным.
Нізка л. 0 Hi села ні пала (разм.) — нечакана,
ПАСТОПТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., -шцы, мн. -і, -шак. | прым. шстухоўскі, -ая,
без прычыны. Пасці духам — страціць нашто. Стаптаць усё, многае. Дзеці пастоптвалі -ае.
ПАСТФАКТУМ, прысл. (кніжн.). Пасля дзею, занудзіцца. || наз. падзенне, -я, н. (да 3 i
абутак.
ПАСГОЧВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аец- таго, як што-н. ужо зроблена, адбылося. Па- 4 знач.).
ПАСЦЕКОР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
ца; зак. Зрабіцца тонкім ад тачэння — пра ведаміць пра што-н. п.
ПАСТЫР, -а, мн. -ы, -аў, м. Святар як Спецыяліст, які вырабляе парыкі, a ў тэатўсё, многае.
ральных майстэрнях таксама накладныя вусы,
ПАСТОЧВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ас; зак., што. кіраўнік паствы. || прым. пастырскі, -ая, -ае.
ПАСТЬІР, -а, мн. -ы, -рў, м. (разм.). Toe, бароды, бакенбарды. || прым. пасціжорскі, -ая,
Стачыць1 усё, многае. 77. нажы.
-ае.
ПАСТОЧВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак., што. што i пастух. 1 прым. пастырскі, -ая, -ае.
ПАСЦІЖОРНЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае
ПАСТАЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Мяккія каляСтачыць3 усе, многае.
2
ровыя алоўкі для жывапісу, a таксама выка- адносіны да работы пасціжораў. Пасціжорная
ПАСТРАЁННЕ гл. строіць .
ПАСТРАЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. 1. наны імі рысунак. || прым. пастэлыш, -ая, -ае. майстэрня. Пасціжорныя работы.
ПАСЦІЛА, -ы, ж. Кандытарскі выраб,
Правесці некаторы час, займаючыся страль- Пастзльныя таны (мяккія, няяркія).
ПАСТЭРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; прыгатаваны збіваннем фруктова-ягаднага
бой. П. у цэль. 2. каго. Расстраляць, забіць
усіх, многіх. Карнікі пастралялі людзей. 3. -зуй; -заваны; зак. i незак., што (спец.). пюрэ з цукрам i яечнымі бялкамі. Яблычная п.
што. Расходаваць пры стральбе. П. усе па- Апрацаваць (-цоўваць) харчовыя прадукты || прым. пасцдльны, -ая, -ае.
ПАСЦІРАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
награваннем (не вышэй за 100 °С) з мэтай
троны.
ПАСТРАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / ПА- засцярогі ад развіцця ў ix мікробаў. Пастэры- зак. Сцерціся — пра ўсё, многае.
ПАСЦІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
СТРЗСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., заванае малако. || наз. пастэрызацыя, -ыі, ж.
ПАСЎДА, -ы, ЦМ -дзе, ж., зб. Toe, што i што. Сцерці ўсё, многае. П. пыл з мэблі.
што. Стрэсці ўсё, многае.
2
2
ПАСЦІСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
посуд. || прым. пасудны, -ая, -ае.
ПАСГРОІЦЦА, -ЦЬ гл. строіцца , -ць .
каго-што. Сціснуць усё, многае або ўсіх,
ПАСУДЗІНА, -Ы, МН. -Ы, -ДЗІН, Ж. 1. Адзін
ПАСТРОНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Рэмень (вяроўка), які злучае ворчык з хамутом прадмет посуду. 2. перан. Пра судна, лодку многіх. П. бярвенне дротам.
пры залраганні каня ў плуг, барану. || прым. (разм.). Пераплываць раку на старой пасудзіне. f ПАСЦІХАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
ПАСУДЗІЦЬ, -уджу, -удзіш, -удзіць; зак. -аем, -аеце, -аюць; зак. Сціхнуць — пра ўсё,
пастронкавы, -ая, -ае.
ПАСТРЬІГЧЫ, -рыгу, -рыжэш, -рыжэ; 1. каго. Засудзіць усіх, многіх. Усіх злачынцаў многае або пра ўсіх, многіх. Пасціхалі галасы.
ПАСЦІЦЬ, пашчу, посціш, посціць; незак.
-рыжом, -рыжаце, -рыгуць; -рыг, -ла; -рыжы; пасудзілі 2, пасудзі. Падумай, уяві сабе. Па1
-рыжаны; зак. 1. каго-што. Падраўняць, пад- судзі сабе, ці можна так рабіць. 3. Пагава- Прьпрымлівацца посту , не есці мясной або
малочнай стравы.
рэзаць ці абрэзаць валасы (нажніцамі, рыць, папляткарыць некаторы час.
ПАСЦдДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАСУКАЦЬ, -аю; -аеш, -ае i -сучу, -сумашынкай). П. дзіця. П. авечку. 2. каго (што).
Прыняць пострыг, стаць манахам (мана- чаш, -суча; -аны i -уканы; зак., што. 1. Ссу- зак., што. Сцадзіць усё, многае.
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ПАСЯЛЁНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. 1.
ПАСЦЙГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае /" ПАСЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго-што. Сцяг- Той, хто ўпершыню пасяліўся дзс-н. на нонуць усё, многае ці ўсіх, многіх. П. галлё ў вым, неабжытым месцы. Пасяленцы ма
цалінных землях. 2. Той, хто сасланы на пасякучы.
ПАСЦЯКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак. ленне (у 3 знач.)
ПАТАМІЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -тоПАСЯЛЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл.
Сцячы — пра ўсё, многае.
ПАСЧАПЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; сяліць. 2. Населены пункт, a таксама наогул міцца; -томімся, -томіцеся, -томяцца; зак.
месца, дзе хто-н. жыве, знаходзіцца. Паяві- Стаміцца — пра ўсіх, многіх.
зак., што. Toe, што i пасчэпліваць.
ПАСЧЫШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; лася новае п. Бабровыя пасяленні. 3. Прымусо- ПАТАМІЦЬ, -тамлю, -томіш, -томіць; зак.,
зак., што. Счысціць усё, многае. 77. снег з да- вае выгнанне на жыхарства ў аддаленую мяс- каго (што). Стаміць усіх, многіх П. коней у
цовасць як пакаранне за што-н. Саслаць на п. дарозе.
хаў.
ПАТАНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe,
ПАСЯЛІЦЦА гл. сяліцца.
ПАСЧЗПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
што i тануць. Вёска патанае ў садах.
зак., што. Счапіць усё, многае. 77. вагоны.
ПАСЯЛІЦЬ, -сялю, -селіш, -селіць; -сеПАТАННЁЦЬ гл. таннець.
ПАСЧдСВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; лены; зак. 1. гл. сяліць. 2. перан., што.
ПАТАНЎШ» гл. тануць.
зак., што. Счасаць усё, многае (гл. счасаць'). Выклікаць у кім-н. якое-н. пачуццё (кніжн.).
2
ПАТАНЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца;
П.
нянавісць
у
кім-н.
||
незак.
шсяляць,
-яю,
ПАСЧ^СВАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. Стаць танчэйшым (гл. тонкі ў 1 знач.).
зак., што. Счасаць усё, многае (гл. счасаць2). -яеш, -яе (да 2 знач.).
Нітка патанчылася. || незак. патжнчацца,
ПАСЯЛКОВЫ гл. пасёлак.
ПАСШЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-аецца / патончвлцца, -аецца. || наз. патжншто. Сшыць усё, многае; сшыць у многіх
ПАСЯРОД, прыназ. i прысл. 1. прыназ. з Р.чэнне, -я, н. i патончвшше, -я, н.
месцах.
У сярэдзіне. Паставіць стол п. кухні. 2. прысл. ПАТАНЧЬІЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым,
ПАСЫЛАЦЬ гл. паслаць1.
У сярэдзіне, у цэнтры акружэння каго-, -чыце, -чадь; -тончаны; зак., што. Зрабіць
1
ПАСЬІЛКА , -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. чаго-н. Мы селі na краях, a ён п.
танчэйшым (гл. тонкі ў^ 1 знач.). П. нітку. ||
1
1. гл. паслаць . 2. Запакаваная рэч (рэчы), пеПАСЯР^ДЗІНЕ, прысл. i прыназ. з Р. У ся- незак. шгпшчжць, -аю, -аеш, -ае / патончваць,
расланая (-ыя) каму-н. па пошце або кім-н. рэдзіне, на аднолькавай адлегласці ад двух -аю; -аеш, -ае. || наз. патжнчэшіе, -я, н. i
Паштовая п. Прывёз вам пасылку ad родных. пунктаў,
0
прадметаў. Стаяць п. П. пакоя стаяў патончвішве, -я, н.
Быць на пісылкіх у каго (разм.) — пастаянна стол.
ПАТАНЧ^ЛЫ, -ая, -ае. Які стаў тонкім,
выконвадь чые-н. дробныя даручэнні. || паПАСЯЎНАЯ, -ой,.ж. Кампанія па сяўбе танчэйшым. Патанчэлая шыя.
мянш. пісылачкя, -і, ДМ -чш,мн. -і, -чак, ж. сельскагаспадарчых культур. Пачалася п.
ПАТАНЧдЦЬ гл. танчэць.
(да 2 знач.; разм). || прым. пасылачны, -ая, -ае
ПАСЯЎНЬІ гл. пасеў.
ПАТАШЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжьш., -то(да 2 знач.)- Ласылачная квітанцыя.
ПАСЯЧЬІ / ПАСЁКЧЫ -сяку, -сячэш, піцца; -топімся, -топіцеся, -топяцца; зак.
ПАСЬІЛКА2, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. -сячэ; -сячом, -сечаце, -сякуць; -сек, -кла; Утапіцца — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё, мноУ логіцы: суджэнне, якое служыць асновай -сячы; -сечаны; зак., каго-што. Высечы, гае. Усе патапіліся ў моры.
для вываду. Правільная п.
ссячы ў вялікай колькасці, зусім. Пасеклі маПАТАШЦЬ, ПАТАПЛЁННЕ гл. тапіць1.
ПАСЬІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для лады лес.
ПАТАПТАЦЬ гл. таптаць.
пасылкі куды-н. з даручэннямі. Пасыльная
ПАТАРЧАКА i ПАТЫРЧАКА, -і, ДМ -чагл. сячыся.
машына. Выклікаць каго-н. праз пасыльнага ПАСЯЧЬІСЯ
1
ПАТ , -a, М паце, мн. -ы, -аў, м. Станові- цы, мн. -і, -чак, ж. Восіры прадмет, які тыр(наз.).
чыць аді^ль-н. Наткнуцца на патырчаку.
ПАСЫНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. 1. шча ў шахматнай гульні, калі адзін з ііракоў
ПАТАУСЦЁЦЬ гл. таўсцець.
Няродны сын для мужа ці жонкі ў сям'і. не можа зрабіць ходу, не падставіўшы пад
ПАТАЎСЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -тоўкараля.
Адносіцца да каго-, чаго-н. як да пасынка (пе-удар свайго
2
ПАТ , -у, М паце, м. Род мармеладу. Абры- сціцца; зак. Стаць таўсцейшым. || незак. паран.: нядобразычліва, абыякава). 2. Бакавы
тжўшчацці, -аецца.
парастак расліны (спец.). || прым. пжсынавы, косавы п.
ПАТАЎСЦІЦЬ, -таўшчу, -тоўсціш, -тоўПАТАГЁННЫ, -ая, -ае (спец.). Toe, што i
-ая, -ае.
сціць; -тоўшчаны; зак., што. Зрабіць таўсцейПАСЬІПАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -плецца; хваробатворны. | наз. шггагапшсць, -і, ж.
шым. 77. нітку. || незак. патжўшчаць, -аю,
зак. Пачаць сыпацца. Пасылаўся пясок. Пасы- ПАТАГОННЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае -аеш, -ае. || наз. патжўплэіше, -я, н.
пот. Прапісаць патагоннае (наз.). 2. перан. Які
паліся жарты. (перан.).
ПАТАЧКА гл. патакаць.
ПАСЬІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -паны; вымотвае ўсе сілы, эксплуататарскі. ПатагонПАТАЧНЫ гл. патака.
зак., што. Пакрыць чым-н. сыпкім. П. пад- ная сістэма.
ПАТАЧЬІЦЬ гл. тачыць2.
логу апілкамі. 77. хлеб соллю. Ц незак. пасыпаць,ПАТАЁМНЫ, -ая, -ае. 1. Скрыты ад
іншых; сакрэтны. Патаемнае месца. Патаем- ПАТКНЎЦЦА^ -уся, -ешся, -ецца; -ёмся,
-аю, -аеш, -ае.
-яцеся, -уцца; -ніся; зак. (разм.). 1. Сунуцца,
ПАСЫХОДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., ная размова. 2. Загадкавы, таямнічы. У ix дзе- паказацца куды-н. /7. ў дзверы. 2. перан. Пас-дзіцца; -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца; зак. Сыс- яннях было нешта патаемнае. || наз. ш- прабаваць што-н. зрабіць, памкнуцца. 77. скаціся — пра ўсіх, многіх. На сход пасыходзіліся таемнжсць, -і, ж.
заць слова. || незак. патыкдцца, -аюся, -аешся,
ПАТАЙНЬІ, -ая, -ое. 1. Сакрэтны паводле -аецца.
людзі з розных вёсак.
ПАСЫХОДЗІЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., сваёй будовы, скрыты. П. замок. П. ход. 2. ЗаПАТЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак. 1.
-дзіць; -дзім, -дзіце, -дзяць; зак. Сысці — гадкавы, сакрзтны. Патайныя людзі.
Сатлець — пра ўсё, многае. 2. Тлець некаПАТАКА, -і, ДМ -тацы, ж. Густое салодкае торы час. Галавешкі патлелі.
пра ўсіх, многіх.
рэчыва, якое атрымліваецца з крухмалу. БуПАСЫЦЁЦЬ га. сыцець.
ПАТЛІВЫ, -ая, -ае. Які моцна i часта паранная п. | прым. штячны, -ая, -ае.
ПАСЬВА гл. пасвіць.
цее. Патлівыя рукі. || наз. патлшасць, -і, ж.
ПАТАКАЦЬ, -ак>, -аеш, -ае; незак., каму ў
ПАСЬЙНС, -у, м. Расклад карт паводле
ПАТЛУСЦЁЦЬ гл. тлусцець.
пэўных правіл для забавы ці варажбы. Рас- чым або чаму (разм.). Toe, што i патураць. П.
ПАТЛЫ, -аў (разм. пагард.). Доўгія нерасдзецям у свавальствах або свавольствам дзякладваць л. || прым. пасытсны, -ая, -ае.
чэсаныя валасы; кудлы.
цей. || наз. патачкі, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
ПАСЯБРАВАЦЬ гл. сябраваць.
ПАТОК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Імкліва цякуж.
He
даваць
патачкі
каму-н.
ПАСЯГАННЕ, -я, н. (кніжн.)- Спроба
чая водная маса, рака, ручэй. Бурны п. ВеснаПАТАЛАГІЧНЫ,
-ая,
-ае.
1.
гл.
паталогія.
зрабіць замах на каго-, што-н., пазбавіць
выя патокі. 2. Maca вадкасці, паветра, якая
2. Хваравіта-ненармальны, рэзка адхілены ад імкліва цячэ, распаўсюджваецца. П. лавы. 77.
каго-н. чаго-н. П. на чужую маёмасць.
нормы
(кніжн.).
Паталагічная
з'ява.
ПАСЯГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
газу. П. святла (перан.). П. слёз (перан.). П.
ПАТАЛОПЯ, -і, ж. 1. Навука аб хвароб- слоў (перан.). П. бежанцаў (перан.). 3. Пато-нуць; -ні; зак., на каго-што (кніжн.). Зрабіць
замах на каго-, што-н., пазбавіць каго-н. ных працэсах, адхіленнях ад нормы ў ар- чная вьггворчасць (спец.). Выраб матораў арчаго-н. П. на свабоду чалавека. || незак. па- ганізме. 2. Хваравітае адхіленне ад нормы. || ганааваны na прынцыпу патоку. 4. Частка
прым. паталагічны, -ая, -ае. ПаталагЫная агульнага саставу навучэнцаў, раздзеленых
сягаць, -аю, -аеш, -ае.
ПАСЯДЖ^ННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Сход анатомія (раздзел медыцыны, які вывучае для правядзення якіх-н. заняткаў, экзаменаў.
членаў якой-н. арганізацыі для абмеркавання хваробныя змены ў арганізме шляхам ана- Выпускнікі аднаго патоку.
ПАТОЛАГААНАТАМ, -а, мн. -ы, -аў, м.
чаго-н. П. Вярхоўнага Савета. Пленарнае п. таміравання ірупаў, даследавання выдаленых
(спец.). Урач — спецыяліст па паталагічнай
ПАСЯДЗЁЦЬ, -сяджу, -сядз'іш, -сядзіць; пры аперадыі органаў i тканак).
ПАТАЛОК, -лка, м. (спец.)- Найбольшая анатоміі.
-сядзім, -седзіце, -сядзяць; -сядзі; зак. СяПАТОЛЯ, -і, ж. 1. Спачувальныя адносіны
дзець (у 1, 2, 3, 4 i 5 знач.) некаторы час. П. вышыня пад'ёму лятальнага апарата, a такна прызбе. Птушка пасядзела на плоце. П. сама (разм.) наогул — мяжа, найбольш да слабейшых, спагада. Адчуваць патолю з
магчымая норма чаго-н.
боку каго-н. 2. Патуранне, патаканне. He дадома. П. за працай. П. у сяброўкі.
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ПАТРАНАТ, -у, М -наце, м. 1. У старажытным Рыме: форма апекі, яхая ажьшцяўлялася патронамі (у 1 знач.)- 2. Форма выхавання дзяцей, якія страцілі бацькоў у сем'ях
працоўных па даручэнню дзяржаўных оргаваць патолі сыну. 3. Задаволенасць, супакое- наў. || прым. патранатны, -ая, -ае.
насць. Гэта паездка прынесла мне патолю.
ПАТРАНЁСА, -ы, мн. -ы, -нес, ж. (уст.).
ПАТОМНЫ1, -ая, -ае. 1. Які ад роду нале- Апякунка ў дабрачыннай установе.
жыць да якога-н. саслоўя (уст.). П. дваранін.
ПАТРАНТАШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Сумка,
2. Карэнны, спрадвечны. П. пралетарый.
перавязь з гнёздамі для патронаў. || прым. паПАТОМНЫ , -ая, -ае. Які выдаецца па та- трінташны, -ая, -ае.
мах. Патомнае выданне.
ПАТРАПАНЫ, -ая, -ае. Які сіраціў першаПАТОМСГВА, -а, «., зб. 1. Маладое пака- пачатковы выгляд ад працяглага або неахайленне ў адносінах да старэйшых, бацькоў. He нага карыстання. Патрапаная вопратка. П.
пакінуў патомства (не меў дзяцей). Жаўна са часопіс.
сваім патомствам (з дзіцянятамі). 2. Людзі
ПАТРАПАЦЦА* -Ш> гл. трапацца, -ць.
будучых пакаленняў. Подзвігі народа будзе
ПАТРАШЦЬ, -ПЛЮ, -ПІШ, -ПІЦЬ; зак.
помніць удзячнае п.
ПАТОНЧВАННЕ,
ПАТОНЧВАЦЦА, (разм.). 1. у каго-што, на што. Папвсці, пацэліць. He п. рукой у рукаў. 2. Апынуцца
-ВАЦЬ гл. патанчыцца, -чыць.
ПАТОП, -у, м. 1. Паводле біблейскай ле- дзе-н., трапіць куды-н. Як ты сёння патрагецды: паводка, якая за грахі людзей затапіла піла аж у горад? 3. каму. Дагадзіць. Яму цяжнібыта ўсю зямлю. Сусветны п. Пасля нас ка п. 4. з інф. Змагчы, здолець зрабіць што-н.
Я не патрапіў дакладна адказаць ім. || незак.
хоць л./(каб толькі нам было добра; неадабр.). патралляць,
-яю, -яеш, -яе.
2. Разводдзе, паводка; пра многа разлітай
ПАТРАЦІЦЦА* -ЦЬ гл. траціцца, -ць.
вады дзе-н. (разм. жарт.). У нізінах вясною —
цэ.іы п. Што mym за п. у вас у хаце? \\ прым. ПАТРАШЬІЦЬ, -рашу, -рошыш, -рошыць;
-рошаны; незак., каго (што). Вымадь ванпатопны, -ая, -ае.
ПАТОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Тарга- тробы. П. курыцу. П. сумкі (перан.: даставаць
усё, што ў ix знаходзіцца; разм.). || зак. выпануць некалькі разоў. П. за дзверы.
ПАТОРГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., чым. трашыць, -шу, -шыш, -шыць; -шаны.
ПАТРОІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -оіцца;
Злёгку, час ад часу торгаць. П. плячом.
ПАТОЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Які робіцца зак. Павялічыцца, узмацніцца ўтрая. Рады бапры дапамозе канвеера, канвеерны. П. выпуек рацьбітоў патроіліся. || незак. патройвшцці,
-аецца.
прадукцыі. П. метад вытворчасці.
ПАТРОЕЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены; зак.,
ПАТРАБАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Строгі, які
патрабуе многага ад іншых. П. загаднык. 2. 3 што. Павялічыць, узмацніць утрая. П. намавысокімі патрабаваннямі, вельмі разборлівы. ганні. П. энергію. || незак. шітройваць, -аю,
П. чытач. 3. Які выражае патрабаванне (у 2 -аеш, -ае. || наз. патройванне, -я, н.
знач.), настойлівы. 77. стук. 4. Які змяшчае
ПАТРОЙНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
патрабаванне (у 5 знач; спец.). Патрабаваль- трох частак, трайны. П. канат.
ная ведамасць. || наз. патрабавальнасць, -і, ж.
ПАТРОН1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Гільза з ка(да 1, 2 i 3 знач).
псулем, зарадам i куляй (або шротам). Баявыя
ПАТРАБАВАННЕ, -я, н. 1. гл. патрабаваць. патроны. 2. Полая трубка, цыліндр для ўста2. Выражаная ў рашучай, катэгарычнай фор- лявання чаго-н. у розных прыстасаваннях,
ме просьба аб тым, што павінна быць выка- прыборах (спец.). || прым. паіронны, -ая, -ае.
нана, на што ёсць права. На першае п. 3.
ПАТРОН2, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У стараПравіла, умова, абавязковая для выканання. жытным Рыме: асоба, якая брала пад сваю
Выкананне патрабаванняў статута. Тэхна- апеку бедных. 2. Гаспадар прадпрыемства,
лагічныя патрабаванні на выраб дэталі. 4. мн.фірмы. 3. перан. Заступнік, абаронца (кніжн.).
Унутраныя патрэбнасці, запатрабаванні. ЧаПАТРОННІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
лавек без усялякіх патрабаванняў. 5. Афі- Задняя частка канала ствала агнястрэльнай
цыйны дакумент з просьбай аб выдачы зброі, куды ўкладваецца патрон1 (у 1 знач.).
чаго-н., накіраванні каго-, чаго-н. куды-н. П.
ПАТРОХУ, прысл. 1. У невялікай кольна дроеы. Л. на маладых спецыялістаў.
касці, нямнога. Ён есць п., але часта. 2. ПаПАТРАБАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -бу- ступова, з цягам часу. Хворы пачаў п. папраўецца; незак. Быць патрзбным, неабходным. ляцца.
Патрабуецца рабочая сіла.
ПАТРУБАК, -бка, мн. -бкі, -бкаў, м.
ПАТРАБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
незак. 1. чаго i ca злуч. «каб». Прасіць у катэ- (спец.). Кароткая трубка, якая служыць адвогарычнай форме, будучы ўпэўненым у сваім дам у трубаправодах, рэзервуарах i пад. ||
праве на тое, каб гэта просьба была выка- прым. штрубкші, -ая, -ае.
нана. П. дакладнасці. П. чыіх-н. тлумачэнняў. ПАТРЎЛЬ, -я, мн. -'i, -ёў, м. Невялікая
2. чаго ад каго-чаго. Чакаць праяўлення група ад воінскага падраздзялення, ад
якіх-н. уласцівасцей, дзеянняў. Чытач патра- міліцыі, ад ірамадскай аховы (ці ваеннае судбуе ад пісьменніка праўдзівага адлюстраванняна, самалёт) для нагляду за парадкам, за бясжыцця. 3. каго-што. Мець патрэбу ў кім-, пекай у пэўным раёне. Баявы п. П. міліцыі.
чым-н. Яго здароўе патрабуе цёплага клімату. Зялё'ны п. (па ахове лесу). || прым. патрульны,
Работа патрабуе кваліфікаванага кіраўніка. || -ая, -ае. Патрульная служба.
наз. патрабаванне, -я, н. (да 1, 2 i 4 знач.).
ПАТРУЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
ПАТРАВА, -Ы, Ж. 1. Знішчэнне, псаванне -люй; незак., што i без дап. Выконваць папасеваў, траў жывёлай. Ахова азімых пасеваў трульную службу.
ад патравы. 2. Страва, яда. 3 салам i жук п.
ПАТРЫВОЖЫЦЦА, ЦЬ гл. трывожыцца,
(з нар.). || прым. патраўны, -ая, -ас.
-ць.
2
ПАТРАВІЦЬ гл. травіць .
ПАТРЫЁТ, -a, М -ёіхс, мн. -ы, -аў, м. 1.
ПАТРАНАЖ, -у, м. Рэгулярнае аказанне Ча*лавек, прасякнуты патрыятызмам. Быць
лячэбна-прафілаістычнай дапамогі ў дамашніх патрыётам сваёй радзімы. 2. перан., чаго. Чаумовах немаўлятам i некаторым катэгорыям лавек, шчыра адданы якой-н. справе, які гохворых. || прым. патранажті, -ая, -ае. Патра- рача любіць што-н. П. свайго калектыву. || ж.
нажная сястра.
пжтрыёпыі, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.

ПАТ—ПАТ

ПАТРЫМАНЫ, -ая, -ае. He новы, які выкарыстоўваўся. Гандляваць патрыманай мэбляй.
ПАТРЬІЦЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Арыстакрат у старажытным Рыме. || ж. шпрыцыянжа,
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. патрыцыянскі, -ая, -ае.
ПАТРЫЙРХ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Старэйшына роду, родавай абшчыны. 2. Вышэйшая
духоўная асоба, кіраўнік праваслаўнай царквы (у 1 знач.) || прым. патрыяршы, -ая, -ае
(да 2 знач.).
ПАТРЫЯРХАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. патрыярхат. 2. перан. Верны старым традыцыям,
устарэлы, традыцыйны. П. ўклад жыцця.
Патрыярхальныя звычкі. \\ наз. патрыярхальІШСЦЬ, - і , ж.

ПАТРЫЯРХАТ, -у, М -хаце, м. К перыяду
распаду першабытнаабшчыннага ладу: эпоха,
што змяніла сабой матрыярхат, для якой характэрна пануючае становішча мужчыны ў
гаспадарчым i грамадскім жыцці. || прым.
патрыярхальны, -ая, -ае.
ПАТРЫЙРХІЯ, -і, ж. Вобласць, падначаленая патрыярху (у 2 знач.)
ПАТРЫЯТЬІЗМ, -у, м. Адданасць i любоў
да сваёй айчыны, да свайго народа. || прым.
патрьйгшчны, -ая, -ае.
ПАТРЫЯТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. патрыятызм. 2. Прасякнуты патрыятызмам. П. ўчынак. || наз. шпрыятычяасць, -і, ж.
ПАТР^БА, -ы, мн. -ы, -рэб, ж. Неабходнасць чаго-н., у чым-н. Прыйсці да каго-н. na
патрэбе. 0 Па сваёй іштрэбе — па натуральнай неабходнасці.
ПАТР^БНА, безас. у знач. вык. Неабходнасць мець, трэба. На гэта п. шмат часу.
ПАТРдБНАСЦЬ, -І, МН. -І, -ей, ж. Неабходнасць у чым-н., якая патрабуе задавальнення. Л. у кватэры. Матэрыяльныя i культурныя патрэбнасці.
ПАТРдБНЫ, -ая, -ае. Неабходны, які патрэбсн. Патрэбная колькасць чаго-н. Яму патрэбны грошы.
ПАТРЗСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што
i чым (разм.). Трэсці злёгку, час ад часу. Калё'сы патрэсвае на калдобінах (безас). Конь патрэсвае галавой.
ПАТРдСКАНЫ, -ая, -ае. Які патрэскаўся,
у трэшчынах. П. асфальт.
ПАТРдСКАЦЦА гл. трэскацца.
ПАТР^СКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Трашчаць злёгку, час ад часу. Пад нагамі патрэсквала галлё. || наз. патрэскванне, -я, н.
ПАТР^СЦІ, -pacy, -расеш, -pace; -расём,
-расяце, -расуць; -рос, -рэсла; -рас'і; -рэсены;
зак., каго-што. Трасянуць некалькі разоў. П.
яблыню. У дарозе нас патрэсла (безас).
ПАТЎП, -туг, адз. -туга, -і, ДМ -тузе, ж. 1.
Напружанне мышцаў для якога-н. дзеяння.
Родавыя п. 2. перан. Намаганні, спробы
зрабіць што-н. (пераважна няўдалыя). Марныя п.
ПАТУЖ^ЦЬ гл. тужэць.
ПАТЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кагошто. Тузануць некалькі разоў. П. за рукаў.
ПАТЎЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагошто. Тузаць злёгку, час ад часу. П. лейцы.
ПАТЎЛЬ, прысл. (разм.). Да таго часу. Пакуль у гумне цэп, п. на стале хлеб (прыказка).
ПАТУПІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -упіцца;
зак. Зрабіцца тупым, ступіцца — пра ўсё,
многае. Косы патупіліся.
ПАТУПІЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; -уплены; зак., што. Зрабіць тупым, ступіць усё,
многае. П. нажы.
ПАТУРАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
патурае каму-, чаму-н. || ж. патуральніца, -ы,
мн. -ы, -ніц.
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ПАТУРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., камучаму. He пярэчыць, паблажліва адносіцца (да
чаго-н. заганнага, адмоўнага). 17. сваеольству.
| наз. штуранне, -я, н.
ПАТУРЕАВАЦЦА, -буюся, -буешся, -буецца; -буйся; зак. Праявіць турботу, клопат у
адносінах да каго-, чаго-н. П., каб дзяцей добра накармШ.
ПАТУРБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
-баваны; зак., каго (што). Прычыніць некаторы клопат, неспакой, турботы каму-н. Дазвольце вас п.
ПАТУХАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
Toe, што i тухнуць1.
ПАТЎХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які перастаў гарэць, свяціць. Патухлая зорка. 2. перан.
Цьмяны, без жыцця (пра вочы, погляд). Патухлыя вочы.
ПАТЎХНУЦЬ гл. тухнуць1""2.
ПАТУШЬІЦЬ гл. тушыць 1-2 .
ПАТЫДНЁВЫ, -ая, -ае. Які праводзіцца,
робіцца па тыднях. Патыднёвая аплата.
ПАТЫКАНЫ, -ая, -ае. Вытканы па аснове
рознакаляровым утком. Патыканая коўдра.
ПАТЫКАЦЦА гл. паткнуцца.
ПАТЬІЛІЦА, -ы, мн. -ы, -mu, ж. Задняя
частка чэрала, галавы. Ссунуць шапку на
патыліцу. Чухаць патыліцу (таксама перан.:
быць заклапочаным чым-н.; разм.). || прым.
штылічны, -ая, -ае.
ПАТЫНКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; зак., што. 1. Атынкаваць усё, многае. П. усе сцены. 2. i без дап. Тынкаваць некаторы час. П. з гадзіну.
ПАТЫРЧАКА 2/і. патарчака.
ПАТЫСОН, -а, м. 1. Агародная расліна сямейства гарбузовых э пляскатым акругленым
плодам. 2. мн. -ы, -аў. Плод гэтай расліны. ||
прым. патысонавы, -ая, -ае.
ПАТЫХАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
1. Слаба дзьмуць, веяць (пра вецер). Ад ракі
патыхала халадкам (безас). 2. чым. Моцна
вылучаць які-н. пах. Сасна патыхае жывіцай.
ПАТЗЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Toe, што i
скаварада.
ПАТЭНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1. Дакумент, у якім засведчана права вынаходніка
на вынаходнііггва. Атрымаць п. на што-н. 2.
Пасведчанне на права займацца гандлем,
промыслам i пад. (уст.). || прым. патэнташ,
-ая, -ае / патэнтны, -ая, -ае.
ПАТЭНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак. i незак., што. Выдаць (-аваць)
патэнт (у 1 знач.) на што-н. П. вынаходніцтва. || зак. таксама запдтэетаваць, -тую,
-туеш, -туе; -туй; -таваны.
ПАТдНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, лс. (кніжн.).
Магчымасць, тое, што існуе ў скрытым выглядзе i можа праявіцца пры пэўных умовах.
ПАТЭНЦЫЙЛ, -у, м. 1. Фізічная велічыня, што характарызуе сілавое поле ў дадзеным пункце (спец.). 2. перан. Ступень магутнасці ў якіх-н. адносінах, сукупнасць сродкаў, неабходных для чаго-н. (кніжн.). Ваенны
п. (рэсурсы для вядзення вайны). Эканамічны
л. краіны.
ПАТЭНЦЫЙЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які
існуе ў патэнцыі; магчымы. Патэнцыяльная
энергія. Патэнцыяльныя сілы.
ПАТЭР, -а? мн. -ы, -аў, м. Каталіцкі святар. || прым. пятэрскі, -ая, -ае.
ПАТ^ТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. (кніжн.).
Наяўнасць патэтычнага тону, патэтычнага
элемента ў чым-н. Сказаць што-н. з патэтыкай.
ПАТЭТЬІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн). Поўны
пафасу, усхваляваны, страсны. П. стыль. Патэтычная прамова. || наз. патэтычшісць, -і, ж.

ПАТЭФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Партатыўны
грамафон з рупарам усярэдзіне. || прым. т тэфонны, -ая, -ае. Патэфонныя іголкі.
ПАЎ... Першая частка складаных слоў,
якая абазначае: 1) палавіну чаго-н., у палавінным памеры, напр. паўакружнасць, паўга- наз. з Р. Ужыв. з назвамі месца або прадмета,
давы, паўвалока; 2) не зусім або амаль, напр. над паверхняй яхіх што-н. размяшчаецца,
паўдзікі, паўпісьменны, паўзабыты, гшўстацы- адбываецца, рухаецца. Вада ішяа п. лёду.
ПАЎЗВОДНА, прысл. Пра ваенны строй:
янар; 3) не да канца, не ў поўнай меры, напр.
паўляжаць, паўсядзець; 4) з прыметамі дзвюх узводамі, адзін уэвод за другім. Ісці п.
ПАЎЗДЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; зак.,
розных уласцівасцей, двух відаў, дзвюх парод,
напр. паўкачэўнік, паўсабака-паўвоўк, паўю- што. Узадраць усё, многае. П. маснічыны.
ПАЎЗКОМ, прысл. Пра перамяшчэнне:
нак-паўпадлетак, паўшаўковы.
ПАУАБАРОТ, -а, М -роце, мн. -ы, -аў, м. прыпадаючы тулавам да паверхні, перабіраНялоўны, на чвэрць круга паварот фігуры. П. ючы па ёй рукамі i нагамі. Прабірацца куды-н.
кола. Стаяць гшўабаротам (у знач. прысл.). п.
ПАЎЗЛАЗШЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжьш.,
ПАЎАСВЁТЛЕНЫ, -ая, -ас. Недастаткова,
-лазіць; -лазім, -лазіце, -лазяць; зак. Узлезслаба асветлены. П. пакой.
ці — пра ўсіх, многіх.
f ПАЎБІВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАЎЗМРОК, -у, м. Няпоўны змрок,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Убіцвельмі слабае асвятленне. У хаце п.
ца — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае.
ПАЎЗМРОЧНЫ, -ая, -ае. He зусім асвеПАЎБІВАЦЬ, -аю, -асш, -ас; -аны; зак.,
тлены, цемнаваты. П. пакой.
што. Убіць усё, многае. П. цеікі.
ПАУЗНІМАЦЦА / ПАЎЗДЫМАЦЦА, 1 i 2
t ПАЎБІРАЦЦА^ 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -асмся, -аецеся, -аюцца; зак. Убрац- ас. адз. не ўжыв., -аецца; -асмся, -аецеся,
-аюцца; зак. Узняцца — пра ўсіх, многіх або
ца — пра усіх, многіх ці ўсё, многае.
ПАЎБІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; зак., каго- пра ўсё, многае.
ПАЎЗНТМАЦЬ i ПАЎЗДЫМАЦЬ, -аю,
што. Убраць усіх, многіх або ўсё, многае. Л.
-аеш, -ае; зак., каго-што. Узняць усё, многае
збажыну з палёў. П. данок у новае адзенне.
ПАЎБОЦШ, -аў. Боты з кароткімі халя- або ўсіх, многіх. П. байцрў na трывозе.
ПАЎЗРЫВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
вамі.
ПАЎБЯДЬІ, у знач. вык. (разм.). He так -аецца; зак. Узарвацца — пра ўсё, многае.
Снарады паўзрываліся.
дрэнна, не так страшна. Гэта яшчэ п.
ПАЎЗРЫВАЦЬ1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае;
ПАЎВАЛЬВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
зак.,
што. Узрыць усё, многае. Свінні паўзры-аецца; -аемся, -аецесй, -аюцца; зак. Уваліцца — пра ўсіх, многіх або пра ўсё, многае. валі грады.
ПАЎЗРЫВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ПАЎВОСТРАЎ, -рава, мн. паўастравы, паўзак.,
што. Узарваць усё, многае. П. масты.
астравоў, м. Частка сушы, якая з трох бакоў
ПАЎЗЎН, -а, мн. -ы, -6ў, м. 1. Той, хто не
абмываецца морам, a чацвёртым прымыкае
да мацерыка, вострава. Кольскі п. \\ прым. паў- ўмее яшчэ хадзіць, a толысі поўзае (разм.). 2.
Дэталь механізма, якая слізгаецца ўзад i ўпеастржўіш, -ая, -óe.
па чым-н. у прамалінейным напрамку
ПАЎГАДЗІНЫ, ж. Трыццаць хвілін. / п. не рад
(спец.). 3. мн. Клас пазваночных жывёл, якія
мінула^як ён вярнуўся.
перамяшчаюцца пераважна паўзком (змеі,
ПАУПНАЦЦА, 1 i 2 ас. адэ. не ўжыв., яшчаркі, кракадзілы, чарапахі). || прым. шў-аецца; -асмся, -аецеся, -аюцца; зак. Ува- зушш^-ая, -ае (да 2 знач.; спец.). П. механізм.
гнуцца — ітра ўсё, многае ці njja ўсіх, мноііх.
ПАУЗУНОК, -нка, мн. -ню, -нкоў, м. 1.
ПАЎПНАЦЬ, -аю, -асш, -ае; зак., што. Toe, што i паўзун (у 1 i 2 знач.). 2. мн.
Увагнуць усё, многае.
Спецыяльны касцюм для малснькіх дзяцей,
ПАЎГОДА, М. Палавіна года. Прайшло п. калі яны яшчэ не ўмеюіф» хадзіць, a толькі
Дзяўчынцы ўжо п.
поўзаюць. 1 прым. паўзункошы, -ая, -ае.
ПАЎГОДЦЗЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Прамежак
ПАЎЗЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які поўзае, перачасу ў паўгода. Другое п. || прым. паўгадаты, мяшчаецца шляхам поўзання. Паўзучыя гады
-ая, -óe. Паўгадавая служба. Паўгадавая спра- (пра змеяў). 2. Які сцелецца па зямлі або чаваздача.
плясцца за што-н. Паўзучыя расліны. O ПаўПАЎДАРОП, на паўдарозе, ж. Палавіна зучы эмпірызм (кніжн. неадабр.) — няўмелае
дарогі, шляху. Праехаць п. Спыніцца на паўда- апісанне фактаў без ix аналізу i абагульнення.
розе (таксама перан.: не закончыўшы пачатай
f ПАЎЗЦІ, -зу, ;-зеш, -зе; -зём, -зяце, -зуць;
справы).
поўз, паўзла, -ло; -зі; незак. I. (1 i 2 ас. не
ПАЎДЗЁННЫ гл. поўдзень2.
ўжыв.). Перамяшчацца па паверхні ўсім цеПАЎДНЁВА-ЎСХОДНІ, -ая, -ае. Які мае лам (пра паўзуноў) ці на ножках (пра насякоадносіны да паўднёвага ўсходу — напрамку мых). Жук паўзе. Павук паўзе na сцяне. Туман
паміж поўднем i ўсходам. П. напрамак ветру. паўзе na нізіне (перан.). 2. Пра чалавека: пераПАЎДНЁВЫ1-2 гл. поўдзень1-2.
мяшчаіша, прыпадаючы тулавам да паверхні i
ПАЎЖАРТАМ, прысл. 3 адценнем жартаў- перабіраючы па ёй рукамі i нагамі. Байцы
лівасці. Сказаць што-н. п.
паўзлі на жыватах. Дзіця паўзе na паЬлозе. 3.
ПАЎЗ, прыназ. з В. Ужыв. пры назвах Ісці, перамяшчацца вельмі павольна (разм.).
мясцін, прадметаў, уздоўж або непадалёку ад Поезд паўзе. 4. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Расці,
якіх што-н. размяшчаецца ці рухаецца. Пра- прылягаючы да паверхні, чапляючыся за яе.
язджалі п. лес.
Па ствале дрэва поўз плюшч. 5. ( 7 / 2 ас. не
ПАЎЗА, -ы, мн. -ы, паўз i паўзаў, ж. Ka ўжыв.). Апаўзаць, асыпацца. Грунт паўзе. б.
ponci перапынак у гучанні, гаворцы, працы i ( 7 / 2 ас. не ўжые.). Пра паўвадкую масу:
пад.
цячы, выцякаць адкуль-н. (разм.). Цеста
ПАЎЗАБЫЦЦЁ, -я, н. Амаль непрытомны паўзе з дзяжы. 7. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан.
стан. Ляжаць у паўзабыцці.
Распаўсюджвацца, перадавацца (разм.). Чуткі
ПАЎЗБЕВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; зак., паўзлі ва ўсе бакі.
што. Узбіць усё, многае. П. падушкі.
ПАЎЗЫХОДЗІЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАЎЗБЎДЖВАЦЬ, -аю, -асш, -ае; зак., -дэіць; -дзім, -дзіце, -дзяць; зак. Узысці —
каго (што). Узбудзіць усіх, многіх. П. дзяцей.
пра ўсіх, многіх або пра ўсё, многае.
ПАЎЗВЁРХ. 1. прысл. Вышэй за паверхню
ПАЎКАЖЎШАК, -шка, мн. -шкі, -шкаў, м.
чаго-н., над кім-, чым-н. Глядзець п. 2. пры- Каротісі, да каленяў, кажух.
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ПАЎЮДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / ПАЎЙДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго-што. Укінуць усіх, многіх або ўсё, многае. П. рыдлёўкі
ў пуню.
ПАЎЮСАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
Укіснуць — пра ўсё, многае.
# ПАЎКЛАДАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца / ПАЎКЛАДВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -аецца;
-аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Укласціся —
пра ўсіх, многіх. Усе паўкладаліся (паўкладваліся) спаць.
ПАЎКЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны i
ПАЎКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Укласці ўсіх, многіх або ўсё, многае. П. дзяцей спаць.
ПАЎКЛЕЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Уклеіць усё, многае. П. лісты ў
кнігу.
ПАЎКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Укапаць усё, многае. П. слупы.
ПАЎКОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Укаціць усё, многае. П. бочкі ў склеп.
ПАЎКРОЎНЫ, -ая, -ае. Пра жывёл: які
атрымліваецца ад скрыжавання чыстакроўнага вытворніка i маткі простай пароды або
ад скрыжавання чыстакроўнай маткі i вытворніка простай пароды.
ПАЎКРУГ, -а, М -рузе, мн. -'i, -оў, м. Палавіна круга або акружнасці. Сесці паўкругам.
ПАЎКРЎЧВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак.
Укруціцца — пра ўсіх, многіх або пра ўсё,
многае.
ПАЎКРЎЧВАЦЬ, -аю, -асш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Укруціць усё, многае або усіх,
многіх. П. лямпачкі. П. дзяцей у хусткі.
t ПАЎКРЫВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Укрыцца — пра ўсіх. многіх ці пра ўсё, многае.
ПАЎКРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кагошто. Укрыць усіх, мноііх або ўсё, многае. П.
бурты саломай.
ПАЎЛАЗІЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -зіць;
-зім, -зіцс, -зяць; зак. Улезці — пра ўсіх,
многіх або пра ўсё, многае. П. у вагон. П. у
даўгі.
ПАЎЛІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Птушка сямейства фазанавых са стракатым апярэннем надхвосця ў самцоў. | прым. паўлшавы, -ая, -ае.
Варона ў паўлінавым пер'і (перан.: пра чалавека, які імкнецца здавацца важнейшым, чым
ёсць на самой справе; іран.).
t ПАЎЛІПАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
-аем, -аеце, -аюць; зак. Уліпнуць — пра ўсё,
многае ці пра ўсіх, многіх. Лісце паўліпала ў
гразь.
ПАЎЛІТРА, н. Палавіна літра. П. малака.
ПАЎЛПРОВЫ, -ая, -ае. Ёмістасцю
паўлітра. Паўлітровая бутэлька.
ПАУЛПРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, МН. - 1 ,
-ровак, ж. (разм.). Бутзлька гарэлкі ёмістасцю паўлітра.
ПАЎЛЯЖАЦЬ, -ляжу, -ляжыш, -ляжыць;
-ляжым, -лежыце, -ляжаць; -ляжы; незак. Ляжаць з прыўзнятай верхняй часткай тулава.
ПАЎМАЗВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Умазацца, замазацца — пра ўсіх, многіх або пра ўсё,
многае. Дзеці паўмазваліся ў гразь.
ПАЎМАЗВАЦЬ, -аюу -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Умазаць, замазаць усё, многае ці
ўсіх, многіх. П. кручкі ў сцены. П. рукі ў сажу.
ПАЎМАСКА, -і, ДМ -масцы, мн. -і, -сак,
ж. Вузкая маска, якая закрывае толькі верхнюю частку твару.

ПАЎМАЦОЎВАЦЬ, -аю, -асш, -ае; -аны;
ПАЎНОЧНА-ЎСХОДНІ, -яя, -яе. Які мае
зак., што. Умацаваць усё, многае.
адносіны да паўночнага ўсходу — напрамку
ПАЎМЁРА, -ы, мн. -ы, -мер, ж. Палавін- паміж поўначчу i ўсходам. П. вецер.
ПАЎНОЧНІК1, -а, мн. -і, -аў, м. Жыхар,
чатае дзеянне, рашэнне, якое не вырашае
ураджэнец поўначы. || ж. паўночніца, -ы, мн.
справы. He абмяжоўвацца паўмерамі.
ПАЎМЁСЯЦ, -а, м. Няпоўны дыск ме- -ы, -ніц.
ПАЎНОЧНІК2, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
сяца, серп месяца.
Той,
хто не кладзецца спаць да позняй ночы.
ПАЎМІРАЦЬ,
1
i
2
ас.
адз.
не
ўжыв.,
-ае;
/
мн. -ы, -ніц.
-аем, -аеце, -аюць; зак. Памерці — пра ўсіх, || ж. паўночшца, -ы,
ПАЎНОЧНЫ1-2 гл. поўнач1"2.
многіх. Бацькі даўно паўміралі.
ПАЎПАВАРОТ, -у, М -роце, мн. -ы, -аў, м.
ПАЎМІСАК, -ска, мн. -скі, -скаў, м.
Няпоўны паварот, палавіна кругавога паваНеглыбокая міска.
ПАЎМУРОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
ПАУПАЛГГО, нескл., н. Кароткае, не ніжэй
што. Умураваць усё, многае.
за калені, паліто.
t ПАЎМЫВАЦЦА, 1 i 2,ас. адз. не ўжыв.,
ПАЎПІСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Умыцкаго-што. Упісаць усіх, многіх або ўсё, мноца — пра ўсіх, многае.
ПАЎМЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., гае. П. прапушчаныя словы.
t ПАЎПРАВАДНІЙ, -оў, адз. паўправаднік,
каго-што. Умыць усіх, многіх або ўсё, мно-а, м. (спец.). Рэчывы, электраправоднасць
гае. П. дзяцей. П. твары.
якіх пры хатняй тэмпературы меншая, чым у
t ПАЎМЯРЗАіЦ>, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
-аем, -аеце, -аюць; зак. Умерзнуць — пра металаў, i большая, чым у дыэлектрыкаў. ||
прым. паўправадніковы, -ая, -ае. Паўпраўсё, многае. Лодкі паўмярзалі ў лёд.
ПАЎНА... (гл. поўна...). Першая частка вадніковая устаноўка (на паўправадніках).
ПАЎПУСТЬІНЯ, -і, мн. -і, -тынь, ж. Геаскладаных слоў; ужыв. замест «поўна...», калі
націск у другой частцы падае на першы графічная зона, якая з'яўляецца пераходнай
склад, напр. паўнагруды, паўналецце, паўна- паміж пустыняй i стэпам. || прым. шўпустынны, -ая, -ае.
целы.
ПАЎРАДКОЎЕ, -я, мм. -i, -яў, н. (спец.).
ПАЎНАВАЖЮ, -ая, -ае. Які мае поўную,
Адна з дзвюх частак вершаванага радка, разнармальную вагу. Паўнаважкія каласы.
дзеленага паўзай (цэзурай).
ПАЎНАВОДЦЗЕ, -я, н. Высокі ўзровень
ПАЎРАСТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжьш., -ае; зак.
вады ў рэках. Веснавое п.
Урасці — пра ўсё, многае. Паўрасталі зеллем
ПАЎНАВОДНЫ, -ая, -ае. 3 высокім ўзроў- печышчы.
нем вады. Паўнаводныя рэкі.
ПАЎРУБЁЛЬ, -бля, мн. -бл'і, -блёў, м. МаПАЎНАГЎЧНЫ, -ая, -ае. Які мае дастат- нета вартасцю 50 капеек. || прым. паўрублёвы,
ковую паўнату гучання. П. голас. | наз. паў-ая, -ае.
нагучнасць, -і, ж.
ПАЎРУБЛЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -лёПАЎНАКРОЎНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. паўна- вак, ж. (разм.). Манета вартасцю паўрубля.
кроўны. 2. Павелічэнне масы крыві ў сасудах
ПАЎСАГНУТЫ, -ая, -ае. Сагнугы напалацела.
віну, прыгнуты. Замерці ў паўсагнутым стаПАЎНАКРОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які вылуча- новішчы.
ецца паўнакроўнасцю (у 2 знач.). П. мужПАЎСКАКВАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
чына. 2. перан. Актыўны, змястоўны, жышхя- -ае; -асм, -аеце, -аюць; зак. Ускочыць — пра
радасны. Паўнакроўнае жыццё. || наз. паўна- ўсіх, многіх ці пра ўсё, многае. П. з месцаў.
кроўнасць, -і, ж.
На вадзе паўскаквалі бурбалкі.
ПАЎНАЛЁТНІ, -яя, -яе. Які дасягнуў паўПАЎСКТДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /
налецця.
ПАЎСКІДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
ПАЎНАЛЁЦЦЕ, -я, н. Узрост, калі чалавек Ускінуць усё, многае. П. каменне на падводу.
дасягае фізічнай i духоўнай сталасці i
ПАЎСКЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / ПАЎатрымлівае грамадзянскія правы. Дасягнуць СКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
гшўналецця.
Ускласці ўсё, многае. П. мяхі на воз.
ПАЎНАМОЦНЫ, -ая, -ае. Надзелены
ПАЎСКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
якімі-н. паўнамоцтвамі. П. прадстаўнік.
зак., што. Ускапаць усё, многае. П. грады.
ПАЎНАМОЦГВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Права,
ПАЎСЛОВА, -а, н. Палавіна слова.
дадзенае каму-н. для выканання чаго-н. Дэпу- Напісаць п. 3 паўслова разумець (з першых
тацкія паўнамоцтвы. Быць надзеленым надзвы-слоў, з намёку; разм.). На п. выклікаць каго-н.
чайнымі паўнамоцтвамі.
(для кароткай размовы; разм.). На паўслове
ПАЎНАПРАЎЕ, -Я, Н. (КНІЖН.). Валоданне спыніцца (рэзка спыніўшы пачатую гаворку).
ўсімі законнымі правамі.
ПАЎСМЁРЦЬ, -і, ж.: да паўсмерці
ПАЎНАПРАЎНЫ, -ая, -ае. Які мае паў- (разм.) — вельмі моцна (пра што-н. адмоўнату правоў, усе закрнныя правы. П. грама- нае). Змарыўся да паўсмерці. Збіць да паўдзянін. || наз. паўшшраўвшсць, -і, ж.
смерці.
ПАЎНАТА, -ы, ДМ -наде, ж. 1. Наяўнасць
ПАЎСОН, -сну, м. Стан, блізкі да сну.
Знаходзіцца ў паўсне.
чаго-н. у дастатковай ступені, вышэйшая стуПАЎСОННЫ, -ая, -ае. Які засынае або не
пень насычанасці чым-н. П. ўлады. П. мастацкага выражэння. Ад паўнаты пачуццяу (ад зусім прачнуўся. П. выгляд. П. стан.
ПАЎСПУХАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
празмернасці пачуццяў, якія нібыта напаўняюць усяго чалавека). 2. Сытасць, укормле- Успухнуць — пра ўсё, многае. Пальцы паўспухалі ад холаду.
насць. Нездаровая п.
ПАЎСТАВАЦЬ1, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
ПАЎНАЦ^ННЫ, -ая, -ае. 1. Які мае поўную, нармальную цэннасць. Паўнацэнная ва- -тае; -таём, -таяцс, -таюць; зак. Устаць —
пра ўсё, многае.
люта. 2. Які поўнасцю адпавядае патрабаван- пра ўсіх, многіх або
ПАЎСТАВАЦЬ2 гл. паўстаць.
ням. П. гтадукт. || наз. шфшцэншсць, -і, ж.
ПАЎСГАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, ,-нцаў, м.
ПАЎНЕЦЬ, -ею, -ееш, -се; незак. Станавіцца паўнейшым, таўсцейшым. П. пад ста- Удзельнік паўстання. || прым. ішўстанцкі, -ая,
-ас. П. атрад.
расцьАзак. шшаўнець, -ею, -сеш, -ее.
ПАЎСТАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Масавае
ПАЎНОСІЦЬ, -ошу, -осіш, -бсіць; зак.,
каго-што. Унесці ўсё, многае або ўсіх, многіх. ўзброенае выступленне. П. пад кіраўніцтвам
К. Каліноўскага.
П. прозвішчы ўсіх у cnie. П. адзенне ў хату.
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ПАЎТОРНЫ, -ая, -ае. Які ўяўляе сабой
ПАЎСТАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак.,
што. Уставіць усё, многае. 77. шыбы ў вокны. паўтарэнне, другаразовы. Паўторнае ворыва.
ПАЎСТАЦЬ, -ану, -анеш, -ане; зак. 1. Паўторнае захворванне. || наз. паўгорнасць, -і,
Узняцца на барацьбу з кім-, чым-н., супраць ж.
ПАЎТЎЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
каго-, чаго-н., узняць паўстанне. Народ паўстаў супраць царызму. 2. супраць чаго. He зга- Утуліць усё, многае. П. галовы ў каўняры.
джаючыся, пярэчачы, выступіць супраць
t ПАЎШКАЦЦ4, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
чаго-н. (высок.). П. супраць несправядлівасці. -асцца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Уткнуц3. перан. Узнікнуць у памяці, ва ўяўленні. У ца — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае.
думках паўстала ўсё ранейшае жыццё. 4. З'я- Стрзлы гшўтыкаліся ў зямлю.
віцца перад вачамі, паказацца. Перад намі
ПАЎТЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
паўстала цікавая карціна. || незак. шўстіваць, што. Уткнуць усё, многае. П. тычкі ў зямлю.
-таю, -таеш, -тае; -таём, -таяце, -таюць.
ПАЎУСТАЎ, -тава, м. Адзін з тьтаў пісьма
ПАЎСХОПЛІВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не старажытных грэчаскіх i славянскіх рукапісаў,
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. сярэдні паміж уставам i скоралісам. || прым.
Усхапіцца — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё, мно- паўустаўны, -ая, -ае.
гае. 77. са сну. На руках паўсхопліваліся пухіры. ПАЎФАБРЫКАТ, -у, М -каце, мн. -ы, -аў,
ПАЎСЦЙГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; м. Выраб, які мае патрэбу ў далейшай, канзак., каго-што. Усцягнуць усё, многае або чатковай апрацоўцы. Мясныя паўфабрыкаты. ||
прым. шўфабрыклтны, -ая, -ае.
ўсіх, многіх. 77. мяхі на воз.
ПАЎСЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
ПАЎФІНАЛ, -у, м. У спартыўных спаУсыпаць усё, многае. 77. бульбу ў склеп.
борнііггвах: гульня на першынство, якая паПАЎСЫХАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак. пярэднічае фіналу. || прым. паўфіналыш, -ая,
Усохнуць — пра ўсё, многае. Дрэвы паўсыхалі. -ае. Паўфінальная сустрэча.
ПАЎХМЫЗНЙК, -у, мн. -і, -оў, м. Расліна
ПАЎСЮДНЫ, -ая, -ае. Які адбываецца,
бывае ўсюды. Паўсюдная ўборка бульбы. || наз. з драўнянымі ніжнімі i травяністымі верхнімі
часткамі. Буякі адносяцца да паўхмызнякоў. ||
шўсюдшсць, -і, ж.
ПАЎСЯДЗЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які пра- прым. паўхмызняковы, -ая, -ае.
ПАЎХУГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
водзіцца дзень пры дні, заўсёды, пастаянна,
які не спыняецца. Паўсядзённыя трэніровач- каго-што. Ухутаць усіх, многіх або ўсё, мноныя проктыкаванні. 2. Які бывае заўсёды, гае.
ПАЎЦАНЬІ: за паўцаны (разм.) — за палазвычайны.
Паўсядзённыя патрэбы навінную цану. Прадаць за п.
сельнішпва. || наз. паўсядзённасць, -і, ж.
ПАЎЦЁМРА, -ы, ж. Амаль поўная адсутПАЎСЯМЁСНЫ, -ая, -ае. Які адбываецца,
праходзіць усюды. Паўсямесныя замаразкі. || насць святла, асвятлення. У будынку панавала
п.
наз. пжўсямеснасць, -i, ж.
ПАЎЦЁНЬ, -ю, мн. -і, -яў, м. Слабы
ПАЎГАРА, М. І Н. І ПАЎТАРЬІ, Ж, ліч. Лік,
колькасць чаго-н., роўная адзінцы з палаві- празрысты цень.
ПАЎЦЁМНЫ, -ая, -ае. Слаба асветлены.
най. Паўтара года. Паўтары шклянкі. ПаўПаўцёмныя сцены.
тара вядра. Паўтара сутак. || прым. паўтарачны, -ая, -ае (разм.). П. ложак (па шыПАЎЦІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
рыні сярэдні паміж двухспальным i аднас- каго-што. Уцерці ўсё, многае або ўсіх, многіх.
пальным).
ПАЎІДСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПАЎТАРА... Першая частка складаных што. Уціснуць усё, многае. П. сена на вазах
слоў, якая абазначае: памерам, мерай у паў- вяроўкамі.
тары адзінкі чаго-н., напр. паўтарагадовы,
ПАЎЦЙГВАЦЬ, -аю, -асш, -ас; зак., кагопаўтаратонны.
што. Уцягнуць усё, многае або ўсіх, многіх.
ПАУГАРАСГА, ліч. Сто пядьдзесят. 77. ру- Паўцягвала жываты (безас).
блёў.
ПАЎЦЯКАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
ПАЎТАРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- -аем, -аеце, -аюць; зак. Уцячы — пра ўсіх,
зак. 1. гл. паўгарыцца. 2. Паўтараць тое, што многіх. Палонныя паўцякалі з лагера.
ПАЎШАР'Е, -Я, МН. -І, -яў, н. 1. Палавіна
самім сабой ужо было зроблена, сказана. Ты
шара, a таксама прадмет такой формы. Левае
ўжо стаў п. ў гаворцы.
п. галаўнога мозга. 2. Адна з палавін зямнога
ПАЎТАРАЧНЫ гл. паўгара.
ПАЎТАРЬІЦЦА, -таруся, -торышся, -то- шара ці нябеснай сферы. Паўднёвае п.
ПАЎШЧУВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго.
рыцца; зак. Адбыцца, ажыццявіцца яшчэ раз.
падакараць каго-н. з выхаваўчай
Памылкі паўтарыліся. Хвароба паўтарылася. Пажурыць,
||
незак. паўтарацца» -аюся, -аешся, -аецца. || мэтай. Панас паўшчуваў сына за паводзіны ў
школе.^
наз. паЎгарэнне, -я, н.
ПАУГАРЬІЦЬ, -тару, -торыш, -торыць;
ПАЎШЧЗМЛІВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не
-тораны; зак., што. 1. Сказаць або зрабіць ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак.
яшчэ раз. П. сказанае. П. паездку. 2. Аднавіць Ушчаміцца — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё,
у памяці вядомае, завучанае. П. урок. || незак. многае.
шўтараць, -аю, -аеш, -ае. || наз. паўтарэнне,
ПАЎШЧдМЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
-я, н.
каго-што. Ушчаміць усіх, многіх або ўсё,
ПАЎТАР^ННЕ, -я, н. 1. гл. паўгарацца, многае.
-ць. 2. мн. -і, -яў. Месца, з'ява, што паўтараПАЎЯДАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
юцца ў чым-н. У рамане сустракаюцца паў- зак. Уесціся — пра ўсё, многас. Фарба паўятарэнні.
далася ў рукі. Аборы паўядаліся ў ногі.
ПАЎТЛЎСГЫ, -ая, -ае (спец.). Сярэдняй
ПАФАРБАВАЦЦА, -Ш>, ПАФАРБОЎКА
таўшчыні паміж тлустым i светлым (пра гл. фарбавацца, -ць.
шрыфт).
ПАФАС, -у, м. (кніжн.). Моцнае натхненПАЎТОН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Адзінка вы- не, уздым, энтузіязм. Гаварыць з пафасам. П.
мярэння музычых інтэрвалаў — найменшая творчай працы. || прым. піфасны, -ая, -ае.
адлегласць паміж гукамі па вышыні. 2. ПераПАХ, -у, мн. -і, -аў, м. Уласцівасць рэчыход ад светлага, яркага тону, колеру да цём- ваў, якая ўспрымаецца органамі нюху.
нага.
Прыемны п. П. кветак.
ПАХА, -і, ДМ пасе, мн. -і, пах i пахаў, ж.
ПАЎТОПТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны;
зак., што. Утаптаць усё, многае. 17. лісце ў зя- Унутраная частка плечавога выгібу. Несці
скрутак nad пахай. Узяць што-н. nad паху або
млю.

ПАЎ—ПАХ
nad пахі. 0 Ліхі пад пахі (разм.) — узяўшы
самае неабходнае, хутчэй выбірацца адкуль-н.
| прым. пжхявы, -ая, -ае.
ПАХАВНЫ, -ая, -ае (разм.). Непрыстойны,
бессаромны. Пахабныя словы. || наз. пахжбнасць, -і, ж.
ПАХАВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. хаваць2. 2. Абрад закопвання нябожчыка ў зямлю або абрад крэмацыі. 3. Месца, дзе пахаваны хто-н. Раскопкі пахаванняў. || прым. пахшлыш, -ая, -ае (да 2 знач.)- П. абрад. Пахавальная (наз.: паведамленне з дзеючай арміі
родным пра гібель байца, афіцэра; разм.).
ПАХАВАЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Схавацца — пра ўсіх, многіх ш пра ўсё, многае.
ПАХАВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Схаваць многіх, многае. /7. усе
рэчы. || звар. пахшацца, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца.
ПАХАВАЦЬ2 гл. хаваць2.
ПАХАДАЙНПАЦЬ гл. хадайнічаць.
ПАХАДЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Хадзіць (у 1 знач.) не спяшаючыся, прагульваючыся. П. каля хаты.
ПАХАДЗІЦЬ, -хаджу, -ходзіш, -ходзіць;
зак. Хадзіць (у 1 [гл. ісці ў 1 знач.], 2, 3, 4, 5
i 6 знач.) некаторы час. П. na дварэ. П. у новай сукенцы. Л. у кіраўніках. П. за хворым
дзіцем.
ПАХАЛАДАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Надыход халоднага надвор'я, пераход да халаднейшай тэмпературы паветра. Пачалося п.
ПАХАЛАДАЦЬ гл. халадаць.
ПАХАЛАДЗЁЦЬ гл. халадзець.
ПАХАЛАДНЁЦЬ гл. халаднець.
ПАХАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Узяць, схапіць усё, многае або ўсіх,
многіх.
ПАХАРАШЗЦЬ гл. харашэць.
ПАХВАЛА, -ы, мн. -ы, -вал, ж. Добры
водзыў пра каго-, што-н., адабрэнне. Адзывацца з пахвалой пра каго-н.
ПАХВАЛІЦЦА* -ЦЬ гл. хваліцца, -ць.
ПАХВАЛЬБА, -Ы, Ж. (разм). 1. Выхвалянне сваімі справамі, учынкамі i пад., самахвальства. 2. Toe, што i пахвала.
ПАХВАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які заслугоўвае
пахвалы. Пахвальнае імкненне. 2. Які змяшчае
пахвалу. Пахвальныя словы. Пахвальная грамата (за выдатныя поспехі i паводзіны).
ПАХВАЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак. (разм.)- Хваліцца, выхваляцца. Пахваляецца, што ўсіх адужае.
ПАХВАР^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. 1. ( 7 / 2
ас. не ўжыв.). Стаць хворымі — пра ўсіх,
многіх. Дзеці пахварэлі. 2. Хварэць некаторы
час. Давялося месяц п.
ПАХВАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кагошто. Toe, што i пахапаць.
ПАХВІНА, -ы, мн. -ы, -в'ін, ж. Месца
паміж бядром i ніжняй часткай жывата.
Баліць у пахвіне. || прым. пахвішш, -ая, -ае.
ПАХВОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Час ад часу хварэць, недамагаць. Бабуля пачала п.
ПАХІЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Пакатая паверхня чаго-н., схіл, нахіл. || прым. пазольны, -ая,
-ае.
ПАХІЛІЦЦА, -хілюся, -хілішся, -хіліцца;
зак. 1. Нахіліцца, нагнуцца. 77. над ложкам
хворага. 2. Пакасіцца, нахіліцца ўбок. Слуп
пахіліўся.
ПАХІЛІЦЬ, -хілю, -хіліш, -хіліць; -хілены;
зак., каго-шмо. Нахіліць, нагнуць. П. слуп. П.
галаву. || незак. пахіляць, -яю, -яеш, -яе.
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Сцяна пацее ад вільгаці. 3. перан. Працаваць
ПАХОД , -у, М -дзе, м. Невялікі лішак у
над чым-н. доўга, упарта (разм.). П. над праваэе. Тры кілаграмы з паходам.
ПАХОДЖАННЕ, -я, н. 1. Прыналежнасць ектам. | зак. спацець, -сю, -ееш, -ес (да 1 i 2
па нараджэнню да якой-н. нацыі, класа, са- знач.); упацець, -сю, -ееш, -ес (да 11 знач.),
запжцець, -ćc (да 2 знач.) / адпацець, -ее (да 2
слоўя. Беларус na паходжанню. Сацыяльнае п.
ПАХІЛЫ, -ая, -ае. 1. Які пахіліўся, па- 2. Узнікненне, паяўленне. П. жыцця на зямлі. знач.).
касіўся. Пахілая бяроза. Пахілая будыніна. 2. ПАХОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак. 1.
ПАЦЁШНЫ, -ая, -ае. Смешны, забаўны.
Згорблены (пра чалавека). 3. Які паступова э каго-чаго. Належаць па нараджэнню да Пацешнае дзіця. Пацешна (прысл.) капіраваць
паніжаецца, пакаты. П. ўзгорак. | наз. якога-н. класа, нацыі, саслоўя. Ён паходзіць з каго-н.
ппгілісц», -і, ж.
рабочых. 2. (7 / 2 ас. не ўжые.), ад каго-чаго.
ПАЦЁШЫЦЦА* -ЦЬ гл. цешьпша, -ць.
ПАХІСНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; Уэнікаць, утварацца ад чаго-н. Назва наПАЦЁРТАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. пацёрты. 2.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -шся; зак. 1. селішча паходзіць ад ракі. 3. на каго-што. Пашкоджанне, раздражненне якой-н. часткі
Страдіўшы раўнавагу, хіснуцца. П. ад удару. Быць падобным да каго-, чаго-н. П. на ба- цела ад ірэння. Пацёртасці на шыі каня.
2. (7 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Сгаць менш цьку.
ПАЦЁРТЫ, -ая, -ас. 1. Паношаны, са сляустойлівым, менш трывалым; салсавацца, паПАХОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
горшьпша. Справы яго пахіснуліся. Здароўе Хада, манера хадзіць. Ісці стомленай паход- дамі доўгага карыстання. Пацёртае паліто. 2.
перан. Пра твар, выгляд: змардаваны, нездапахіснулася. 3. Запанікавадь, завагацца. Вораг кай. Ваенная п.
ровы i нясвежы (разм). У цябе п. выгляд. |
пахіснуўся i пачаў адступаць.
ПАХОДНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. (уст.). ПераПАХІСНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, носная свяцільня ў выглядзе ліхтара на доў- наз. пжцёртжсць, -і, ж.
ПАІЦКАВІЦЦА, -каўлюся, -кавішся, -ка-нуць; -ш; -хіснуты; зак., каго-што. 1. Хіс- гай палцы або наматанага на канец палкі
віцца; зак., чым i з дадан. сказам. Праявіць
нуўшы, нахіліць. 17. слуп. Чалавека пахіснула прасмоленага пакулля; факел.
цікавасць да каго-, чаго-н. П. поспехамі знаё'(безас.) ад ашбасці. 2. перан. Зрабіць менш
ПАХРАБРЗЦЬ гл. храбрэць.
мага. Ён пацікаеіўся, як мы жьшём.
устойлівым, менш трьшалым; выклікаць няўПАХРАПВАЦЬ, -аю, -асш, -ае; незак.
ПАІЦРАЦЬ, -аю, -асш, -ас; незак., што.
пэўненасць у чым-н. П. чый-н. аўтарытэт. Храпці злёгку, час ад часу. П. у сне.
Церці злёпсу, час ад часу. 77. лоб. П. рукі (такГора нікога не гшхіснула. 77. сваё здароўе.
ПАХРЫСТОСАВАЦЦА гл. хрыстосавацца.
сама перан.: адчуваць задавальненне, няПАХІСГВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ПАХРЫСЦІЦЦА* -ЦЬ гл. хрысціцца, -ш».
добрую радасць з прычыны чаго-н.; разм).
незак. Хістацца злёгку, час ад часу. Ісці
ПАХУДЗЁЛЫ, -ая, -ае. Які пахудзеў. П.
ПАЦІСНУЦЦА, -нуся, -нсшся, -нецца;
пахктваючыся. Чарот пахістваўся ад ветру.твар.
-ніся; зак. 1. Пасунуўшыся, сесці або стаць
ПАХІСТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагоПАХУДЗЁННЕ, ПАХУДЗЁЦЬ гл. худзёць.
цясней. Мы паціснуліся, каб села пажшая
што або чым. Злёгку, час ад часу хістаць. ВеПАХЎЖАЦЬ гл. хукаць.
жанчына. 2. Пайсці, ціснучыся, псраадольвацер пахістваў дрэвы.
ПАХЎЧЫ, -ая, -ас. Духмяны, з моцным ючы перашкоды. 77. з рэчамі да выхаду.
ПАХКІ, -ая, -ае (разм.). Які мае моцны прыемным пахам. Пахучае мыла. || наз.
ПАЦІСНУЦЬ, -ну, -нсш, -не; -ні; -нуты;
пах, пахучы. 17. хлеб. Пахкае сена. || наз. пахучжсць, -і, ж.
зак. 1. што. Злёгку сціснуць. П. руку каму-н.
пжхжжсць, -і, ж.
ПАЦЛЛАВАЦЦАІ -ЦЬ гл. цалавацца, -ш».
(у энак прьгаітання). Я. плячамі (у знак нераПАХМЁЛКА гл. пахмяліцца.
ПАЦАЛЎНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Да- зумення, здзіўлення крыху прыпадняць
ПАХМЁЛЛЕ, -я, н. 1. гл. пахмяліцца. 2. крананне вуснамі да каго-, чаго-н. як гтраяў- плечы). 2. што i на што. Налегчы цяжарам;
Дрэннае самаадчуванне пасля моцнай ленне любові, ласкі i пад. Гарачы п. Праця- націснуць. П. кнопку званка. 77. на дзверы плявыпіўкі, п'янства. Баліць галава з пахмелля. 0 гнуць руку для пацалунка.
чом. 3. Увабрацца ў сілу, памацнець. К. вечару
Пахмслле ад чужога вяселля (разм.) —
ПАЦАПАЦЦА гл. цапацца.
паціснуў мароз. \\ незак. пацісжаць, -аю, -аеш,
непрыемнасці з-за другіх, па чужой віне. ||
ПАЦВЁЛЬВАЦЦА, -аюся, -асшся, -аецца; -ас (да 1 i 3 знач.). || наз. поціск, -у, м. (да 1
незак. (разм.). Падражнівацца з кім-н., па- знач.).
ПАХМУРНЁЦЬ, -ею, -есш, -ее; зак. i не- смейваіша з каго-н. П. з хлопца.
ПАЦІХУ, прысл. 1. Нягучна, ціха; злёгку,
зак. 1. зак. Стаць хмурным, хмурнейшым.
ПАЦВЁЛЬВАЦЬ, -аю, -асш, -ае; незак., асцярожна, стараючыся нс рабіць шуму. 7>Пасля гзтых слоў ён адразу пахмурнеў. 2. не-каго, з каго. Злёпсу дражніць, пасмейвацца з тарыць п. П. шумеў бор. П. прайсці ў суседні
зак. Станавіцца пахмурным, хмурнець. Чала- каго-н. П. палачкай еужа. 17. з бяскрыўднай
пакой. 2. Павольна, не спяшаючыся; мала-павек усё больш пахмурнеў.
дзяўчынкі.
малу. Хадзіць п. Мы самі п. ўсё mym зробім.
ПАХМЎРНЫ, -ая, -ас. 1. Змрочны, хмарПАЦВЁРДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаПАЦЎК, -а, мн. -і, -оў, м. Шкодны грызун
ны, з небам, пакрытым воблакамі. Пахмурнае ны; зак., што. Прызнаць правільнасць сямейства мышаладобных з доўгім хвастом. ||
надвор'e. Сёння пахмурна (у знач. вык). 2. пе-чаго-н., засведчыць, пераканаць у всрагодран. Змрочны, невясёлы. П. настрой. П. вы- насці чаго-н. П. думку прыкладам. Пацеердзі, прым. пжцучшш, -ая, -ае.
ПАЦУЧАНЙ i ПАЦУЧАНЁ, -няці, мн.
гляд. || наз. пжхмуршісць, -і, ж.
што я не абманеаю. || незак. пацвя|ідкаць, -няты, -нят, н. Дзіцяня пацука.
-аю, -асш, -ас. || наз. падвярджэнне, -я, мн. -і,
t ПАХМЯЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ее;
ПАЦЫЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
-еем, -ееце, -еюць; зак. Захмялець — пра -яў, «.; прым. пацвярдхілыш, -ая, -ае.
ўсіх, многіх.
ПАЦЁПВАЦЦА, -аюся, -асшся, -аецца; Хворы ў адносінах да ўрача, у якога ён леПАХМЯЛІЦЦА, -мялюся, -мелішся, -ме- незак. Час ад часу злёгку сцепацца, рабіць су- чыіша. Прыняць пацыентаў. || ж. пацыенткл,
ліцца; зак. Выпіць спіртнога на другі дзень таргавыя рухі. П. ад холаду. | наз. пацепванне, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
' ПАЦЫРАВАЦЬ, -рую, -русш, -руе; -руй;
пасля моцнай выпіўкі. || незак. пахмяляцца, -я, н.
ПАЦЁПВАЦЬ, -аю, -асш, -ас; незак., чым. -раваны; зак., што. 1. Зацыравадь усё, мно-яюся, -ясшся, -ясцца. || наз. пахмелле, -я, н.
Час ад часу злёгку сцепаць, рабіць сутаргавыя гае. 77. усе шкарпэткі. 2. i без dan. Цыраваць
(разм.) i шхмелш, -і, ДМ -лцы, ж. (разм.).
ПАХНУЦЬ, -ну, -нсш, -не; пах, -хла; -ні; рухі (звычайна плячамі). Зябка п. плячамі. \\ некаторы час.
ПАЦЫРЫМОНІЦЦА гл. цырымоніцца.
незак. 1. Вылучаць які-н. пах. Добра п. П. мяПАЦЫФІЗМ, -у, м. Палітычная плынь i
ПАЦЕРЫ, -рак, адз. пацерка, -і, ДМ -рцы,
тай. Ты ведаеш, чым гэта name (перан.)
Грошы не пахнуць (пра непатрабавальныя ж. Упрыгожанне ў выглядзе нанізаных на светалогляд, якія асуджаюць любыя войны. ||
адносіны да таго, якім шляхам атрыманы нітку шарыкаў ці дробных прадметаў іншай прым. пацыфісцкі» -ая, -ае.
ПАЦЫФІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
грошы; нсадабр.)- 2. перан., звычайна безас., формы, якое надзяваецца на шыю.
Прыхільнік пацыфізму. || ж. пацыфістка, -і,
ПАЦЁРЦІэ #патру, патрэш, патрэ; патром,
чым. Лдчувацца, сведчыць пра набліжэнне
чаго-н., магчымасць чаго-н. (разм.). Пахне патраце, патруць; пацёр, -цсрла; патры; па- ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. пацыфісцкі, -ая,
нядобрым. Пахне порахам (пра набліжэннс цёрты; зак., што. 1. Падушыць, памядь. 77. -ас.
ПАЦ^ЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак. 1.
ягады. 2. безас. Прыціснуўшы, нанесці павайны).
ПАХОД1, -у, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. 1. Пе- шкоджанні каму-н. Яму пацерла бакі. 3. Пра- Трапіць у цэль. 2. Патрапіць зрабіць. Доўга не
рамяшчэнне войск або флоту з якой-н. мэ- весці некаторы час, націраючы, расціраючы магла п., каб зашпіліць верхні грузік.
ПАЦЯГАЦЦА гл. цягацца.
тай. Полк еысмупіў у п. 2. Ваенныя дзеянні што-н. П. скроні спіртам.
ПАЦЁРІДСЯ гл. церціся.
ПАЦЯГАЦЬ, -аю, -асш, -ае; -аны; зак. 1.
супраць каго-н. Крыжовыя паходы. 3. АрПАЦЕРЫ, -аў. Малітва. Шаптаць п.
што. Перамясціць, перанесці куды-н. усё,
ганізаванае падарожжа ці далёкая прагулка, a
ПАЦЁХА, -і, ДМ -цесе, мн. -і, -цех, ж. За- многае. 77. жэрдзе. 2. каго-што i без дап. Цятаксама наогул сумесны рух ірупы асоб з
пэўнымі мэтамі, заданнямі. Турысцкі п. П. na бава, весялосць. Усім на пацеху. Зрабіць што-гаць некаторы час. П. na судах. 3. каго-што.
месцах баявой славы. 4. Арганізаванае або за- н. для пацехі.
Пакрасці, прысвоіць сабе ўсё, многае. Яны
ПАЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ćc; незак. 1. Пакры- снапы ў мяне з азярода пацягалі. 4. каго-што
гадзя намечанае навсданнс чаго-н. Калектыўны п. у кіно. || прым. паходны, -ая, -ае (да 1, 2 вацца потам. П. ад гарачыні. 2. ( 7 / 2 ас. не за што. Патузаць, паторгаць за што-н. П. за
ўжыв.). Пакрывацца вільготным налётам. косы.
i 3 знач.). Ісці паходным маршам.
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ПАЦЯГНЎЦЦА, -цягнуся, -цягнешся, П. сумку на крук. 2. Надзець, прымацаваўшы,
-цягнецца; -цягніся; зак. 1. Выпрастаць сто- прывязаўшы i пад. (разм.). 77. павязку на румленыя ў аднастайнай паставе канечнасці, каў.
стан. 17. спрасонку. 2. Пачаць цягнуіша (у 1,
ПАЧАПЛЙЦЦА* 1, i 2 ас. адз. не ўжыв.,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 знач.).
-яецца; -яемся, -яецсся, -яюцца; зак.
ПАЦЯПГЎЦЬ, -ягну, -ягнеш, -ягне; -ягні; Учаліцца, эачапііша — пра ўсіх, многіх або ноеую буханку хлеба. || незак. оачынаць, -аю,
-аеш, -ае. 0 Пжчышючы з, прыназ. з Р — тое,
-ягнуты; зак. 1. гл. цягнуць. 2. што. Пакрыць пра ўсё, многае.
паверхню чаго-н. тонкім слоем якога-н. рэПАЧАПЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак., што i «з» (у 1 знач). Лачынаючы з гэтай стачыва або абшыць паверхню вопраткі якім-н. што. Началіць, прычапіць усё, многае. П. ронкі.
ПАЧВАРА, -Ы, МН. -Ы, -вар, ж. 1. Казачматэрыялам. П. падлогу лакам. 77. кажух сук- шторы на дзверы.
ном. 3. Toe, што i заважьшь. Шнупак пацягнуў
ПАЧАРГОВЫ, -ая, -ас. Які адбываецца па ная, страшная істота, звычайна вялікіх памепяць кілаграмаў. 4. перан., што. Змагчы выка- чарзе, адзін за адным. Заходзіць куды~н. па- раў. Валасатая п. 2. Пра надта непрыгожага
чалавека. 3. перан. Пра жорсткага, амаральнаць, зрабіць што-н. (разм.). Ён гэтай работы чаргова (прысл.).
не пацягне. 5. Пачаць цягнуць (у 1, 2, 3, 4, 5,
ПАЧАРНЁЛЫ, -ая, -ас. Які стаў чорным, нага чалавека, вырадка.
ПАЧВАРНЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі непры6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 i 16 знач.).
цёмным. Пачарнелыя сцены.
гожы, такі, як у пачвары (у 1 знач.). Я. твар.
ПАЦЯЖЗЦЬ гл. цяжэць.
ПАЧАРНЁЦЬ гл. чарнець.
2. перан. Незвычайны, выключна па сваіх адПАЦЯЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -целяцца;
ПАЧАРСЦВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ес; зак. 1. гл.
зак. Ацяліцца — пра ўсіх, многіх. Усе каровы чарсцвець. 2. Стаць чэрствым — пра ўсё, мо^ных якасцях. Пачварная з'ява. || наз. пічвіршсць, -і, ж.
пацміліся.
многае. Усе булкі пачарсцвелі.
ІІАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
ПАЦЯМНЁЛЫ, -ая, -ае. Які пацямнеў,
ПАЧАСАЦЦА, -ЦЬ гл. часацца, -ць1.
(спец.). У класічным балеце: кароткая, пыстаў цёмным. Пацямнелая ад часу агароджа.
ПАЧАСЮ, -аў. Рэшткі пры часанні лёну, шная, шматслойная спадніца балерыны.
ПАЦЯМНЁННЕ, ПАЦЯМНЕЦЬ гл. цям- канапель i пад. Пяньковыя п. || прым. пачжПАЧКАВАННЕ, -я, н. (спец.). Спосаб бяснець.
сжявы, -ая, -ае.
полага (вегетатыўнага) размнажэння жывёл i
ПАЦЯПЛЁННЕ, ПАЦЯПЛЁЦЬ гл. цяпПАЧАСОВЫ, -ая, -ае. Які вылічваецца або раслін.
лець.
аплачваецца з разліку затрачанага часу. ПачаПАЧКАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -куПАЦЯРОБП, -аў. Адходы, якія застаюцца совая аплата.
ецца; незак. Размнажацца пачкаваннем.
пасля ачысткі чаго-н. Бульбяныя п. || прым. паПАЧАССЕ, -я, н., зб. Toe, што i пачаскі. ||
ПАЧЎХАЦЦА, -ЦЬ гл. чухацца, -ць.
цяробшы, -ая, -ае.
прым. пачжсны, -ая, -ае.
ПАЧЎХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагоПАЦЯРПЁЦЬ, -цярплю, -цярпші, -цярПАЧАСТАВАЦЦА, -ЦЬ гл. частавацца, што (разм.). Чухаць час ад часу. П. патыліцу.
шць; -цярпім, -церпіце, -цярпяць; -цярпі;
|| зеар. пачухвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
зак. 1. гл. цярпець. 2. Цярпліва перанесці
ПАЧАСГЎНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м.
ПАЧЎВДА гл. чуцца.
што-н. на працягу якога-н. часу. Хацелася Ежа, пітво, якімі частуюць каго-н. НагатаПАЧЎЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Здольнасць
есці, але прыйшлося п. 3. каго-што i чаго з ад- ваць многа пачастункау.
адчуваць, успрымаць з'явы аб'ектыўнай рэмоўем. Дапусціць, змірыіша з кім-, чым-н. He
ПАЧАСЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шіша; альнасці. Органы пачуццяу. П. зроку. П. слыху.
п. несправядлівасці.
зак. (разм.). Стаць больш частым (у 3 i 4 П. смаку. 77. нюху. П. дотыку.
ПАЦЯРЎХА, -і, ДМ -русе, ж. Пацёртае знач.). Стукі малатка пачасціліся. Пульс хвоПАЧЎЦЦЕВЫ, -ая, -ае. Які ажыццяўляецсена, салома, тытунь i пад., a таксама дроб- рага пачасціуся. \\ незак. пачтшчадца, -аецца. || ца або ўспрымаецца органамі пачуццяў. Паныя сыпкіярэшткі чаго-н. Канюшынная п. || наз. пачашчэнне, -я, н.
чуццевае ўспрыманне. || наз. пачуццевасць, -і,
прым. пацярупшы, -ая, -ае.
ПАЧАСЦІЦЬ, -чашчу, -часшш, -часшць; ж.
ПАЦЯСНІЦЦА, -цяснюся, -цясншіся, -часшм, -часціце, -часцяць, -чашчаны; зак.,
ПАЧУЦЦЁ, -я, мн. пачуцці, -яў, н. 1. чаго
-цясніцца; -цясшмся, -цесншеся, -цясняцца; што. Зрабіць больш частым. 77. наведванні. П. i якое. Здольнасць усведамляць, перажываць,
зак. 1. Toe, што i паціснуцца (у 1 знач.). Па- крок. || незак. мчашчаць, -аю, -аеш, -ае.
разумець што-н. на аснове адчуванняў, урасажыры пацясніліся, каб пасадзіць дзяцей. 2.
ПАЧАТАК1, -тку, м. 1. Першы момант ці жанняў. П. гордасці за сваю радзіму. П. ўласПачаць жыць у цеснаце, пасяліўшы да сябе першыя моманты якога-н. дзеяння, э'явы. П. най годнасці. 77. гумару. П. новага. 2. Каханне,
каго-н. || незак. пацясняцця, -яюся, -яешся, жніва. У пачатку восені. П. навучальнага года. прыхільнасць да каго-н. Вялікае п. Бацькоў-яецца.
Пакласці або даць п. чаму-н. (пачаць). 2. Зы- скае п. да дзяцей.
ПАЦЯСНІЦЬ, -цясню,( -цясн'іш, -цясшць; ходны пункт, кропка. У пачатку вёскі. Весці
ПАЧУЦЦЁВЫ, -ая, -ае. 1. 3 моцна выра-цяснім, -цесніце, -цясняць; -цяснёны; зак. свой пачатак ад чаго-н. (паходзіць ад чаго-н.). жанай палавой цягай. Пачуццёвая асалода. 2.
1. гл. цясніць. 2. каго-што. Сцясніць, гтры- Браць п. (пачынацца). 3. Першакрыніца, Схільны да задавальнення цялесных, фізічмусіць цясней стаць, сесці, размясціцца. Да- аснова, асноўная прычына. Арганізуючы п. ных пачуццяў. 77. чалавек. || наз. пжчуццёвасць,
звольце вас крыху п. || незак. тдясняць, -яю, СтрьсАЛІваючы п. 4. мн. -ткі, -ткаў. Асноўныя -і, ж.
-яеш, -яе (да 2 знач.).
палажэнні, прынцьпты. Пачаткі дзяржаўПАЧЎЦЬ гл. чуць1.
ПАЦЯЧЫ, 1 i 2ас. не ўжыв., -цячэ, -ця- насці. 5. мн. Спосабы, метады ажыццяўлення
ПАЧЦ^ВЫ, -ая, -ае. 1. Паважны, шаноўкуць; пацёк, -цякла, -ло; зак. Пачаць цячы. чаго-н. На калектыўных пачатках. На ны, добразычлівы; які выказвае павагу, паПацяклі ручаі. Дах пацёк. Лацякла павольная грамадскіх пачатках (бязвыплатна — пра шану да каго-н. П. чалавек. П. паклон. Пачцімелодыя.
якую-н. работу, дзейнасць каго-н.).
ва (прысл.) прывітацца. 2. перан. Вялікі, знаПАЦЯШАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; неПАЧАТАК2, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. (спец.). чны (разм.). На пачцівай адлегласці. || наз.
зак. 1. чым i без дап. Забаўляцца, весяліцца. Суквецце з патоўшчанай воссю, на якой оачі^васць, -і, ж. (да 1 знач.). Праяўляць п. да
Вакол было прыгожа, дзеці пацяшаліся. П. шчыльна размешчаны кветкі, плады. Кукуруз- каго-н.
рыфмамі 2. з каго-чаго. Здзекавацца, кпіць з ны п. || прым. пачатачны, -ая, -ае.
ПАЧЬІМ, прысл. (разм.) Колькі каштуе, па
каго-, чаго-н. П. з дзівака.
ПАЧАТКОВЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца якой цане. 77. тварог? П. яблыкі?
ПАЦЯШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго ў пачатку чаго-н., з'яўляецца пачаткам
ПАЧЬІН, -у, м. 1. Ініцыятыва, пачынанне
(што). Весяліць, забаўляць. П. дзяцей. П. пу- чаго-н. Пачатковае слова. Пачатковая ста- якой-н. справы. Падтрымаць п. наватараў.
бліку жартамі
дыя развіцця. 2. Дадзены не ў поўным аб'ёме, Узяць на сябе n. у чым-н. (праявіць ініцыяІІАЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. Некалькі ніжэйшы. Пачатковая адукацыя. Пачатковая тыву). 2. Пачатак якой-н. справы (разм.).
аднародных прадметаў, складзеных, спакавашкола.
ПАЧЫНАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м Той,
ных разам. П. пячэння. 17. папярос. || прым.
ПАЧАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чнецца; хто пачынае што-н., заснавальнік. Пачышічківы, -ая, -ае.
зак. Узнікнуць, пачаць адбывацца, наступіць. нальнікі ноеай літаратуры. || ж. пачынільніійі,
ПАЧАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго Праца пачалася. Пачалося лета. || незак. па-ы, мн. -ы, -ніц.
(што) i каго-чаго. 1. Правесці некаторы час у чышцца, -аецца.
ПАЧЫНАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (кніжн.).
чаканні каго-, чаго-н. П. добрага надвор'я.
ПАЧАЦЬ, -чн^, -чнеш, -чне; -чнём, Пачатая кім-н. справа. Цудоўнае п. ПадтрыПачакай, усё ўладзіцца. 2. Toe, што i пама-чняце, -чнуць; -чаў, -чала, -ло; -чні; -чаты; маць п. перадавікоў.
рудзіць. 0 Шчшай(це)! (разм.) — выражэнне зак. 1. што i з інф. Прыступіць да якога-н.
ПАЧЫНАЦЦА, -Ш> гл. пачацца, -ць.
перасцярогі, паірозы. Ах, свавольнікі, пача- дэеяння. П. будаўніцтва дома. П. будаваць. 2.
ПАЧЫНАЮЧЫ, -ая, -ае. Які нядаўна раскайце, я зараз з вамі разбяруся!
з інф. Праявіць першыя прыметы якога-н. пачаў якую-н. дзейнасць, які-н. род заняткаў.
ПАЧАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго- дзеяння або стану. Лякарства пачало П. паэт. Дапаможнік для пачынаючых (наз.).
што. Дакрануцца некалькі разоў, пакратаць. дзейнічаць. Пачало цямнець. 3. што чым або з ПАЧЫРВАНЁЛЫ, -ая, -ае. Які пачьфва77. вусы.
каго-што. Узяцца за што-н. у першую чаргу. неў, стаў чырвоным. П. небасхіл.
ПАЧАПІЦЬ, -чаплю, -чэпіш, -чэпіць; П. прамову прывітаннем або з прывітання. 4. ПАЧЫРВАНЁЦЬ гл. чырванець.
-чэплены; зак., што. 1. Павесіць, прычапіць. што. Прыступіць да спажывання чаго-н. 77.
ПАЧЬІСІДЦЦА, -ЦЬ гл. чысціцца, -ць.
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ПАПШЬІРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; зак. 3. Стаць вядомым многім, распаўсюдзіцца.
Чуткі хутка пашырыліся. 4. Расшырыць кола
(разм.). Toe, што i пашнарыць.
ПАіППАРТ, -а, М -рце, мн. -ы, -оў, м. 1. свайго дзеяння, ахапіць сабой. Хвароба паАфіцыйны дакумент, які сведчыць асобу ўла- шырылася. 5. перан. Стаць больш шырокім па
дальніка. Замежны п. 2. Рэгістрацыйны даку- зместу, узмацніцца, паглыбіцца. Кругагляд
ПАЧЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. што i мент машыны, будынка, апарата, прадмета пашырыўся. || незак. патырііцці, -аецца. || наз.
без дап. Правссці некаторы час, чытаючы гаспадарчага абсталявання i пад. П. вешто-н. 77. кніжку. Думаю вечарам п. 2. што. ласіпеда, тзлевізара. П. заеода. || прым.
ПАШЫРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
Прачытаць. Раю п. гэты раман.
зак., што. 1. Зрабіць больш шьфокім, расшыПАЧЬІТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагоПАШПАРТЫЗАЦЫЯ, -і, ж. (спец). Увя- рьшь. П. вуліцу. 2. Павялічыць у колькасці, У
што i без dan. (разм.). Чытаць патроху, час adдзенне сістэмы пашпартоў, забеспячэнне аб'ёме. П. завод. 3. перан. Зрабіць больш шычасу.
пашпартамі.
рокім па зместу, узмацніць, паглыбіць. П.
ПАЧдЗНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эзне;
ПАШПАРТЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, кола інтарэсаў. 4. Зрабіць шырока вядомым,
-эз, -зла; зак. Змарнсць, звянуць, знясі- м. Службовая асоба, якая выдае або прапісвае даступным многім. П. перадавы вопыт. 5.
лець — пра ўсіх, многіх. Высадкі пачэзлі.
пашпарты (у 1 знач.). || ж. пшшшртыстіаі, -і,
Расшырыць кола дзеяння чаго-н. П. наваПАЧЗСНЫ, -ая, -ае. 1. Які карыстаецца ДМ -тцы, мн. -і, -так.
тарскі пачын na ўсёй рэспубліцы. || незак. папавагай, пашанай, ганаровы. Пачэсныя госці.
ПАШПАЦЫРАВАЦЬ гл. шпацыраваць.
шыржць, -аю, -асш, -ае. || наз. тшырэіше, -я,
2. Які робіць гонар каму-н., не парушае годПАШТАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Па- н.
насці каго-, чаго-н. П. абазязак. Пачэснае ме- штовы работнік.
ПАШЫР^ЦЬ гл. ншрэць.
сца. |) наз. пачэснасць, -і, ж. (да 2 знач.).
ПАШТАЛЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. РазносПАШЬІЦЬ, -шыю, -шыеш, -шые; -шый;
ПАША, -ы, ж. Месца, дзе пасецца жывёла, чык пошты, карэспандэнцыі па адрасах. | ж. -шыты; зак., што. 1. i без дап. Правесці некавыпас. Выгнаць кароў на пашу. Ц прым. пжштільёшйі, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак торы час, займаючыся шыццём. 2. Зрабіць,
пжшажы, -ая, -ае. Пашавыя ўгоддзі.
(разм.). || прым. шшггальёнскі, -ая, -ае.
вырабіць шыішём. П. сукенку. || наз. шшшў,
ПАШАБАШЫЦЬ гл. шабашыць.
ПАШТАМТ, -a, М -мце, мн. -ы, -аў, м. Га-шыву, м. (да 2 знач.; спец.) / пашыўка, -і,
ПАШАВЯЛІЦЦА, -ЦЬ гл. шавяліцца, -ць.
ло^ная паштовая ўстанова горада. || прым. ш- ДМ -ўцы, ж. (да 2 знач.; спец.); прым.
ПАШАЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. ( 7 / 2 штімцкі, -ая, -ае.
імппдічны, -ая, -ае (паводле 2 знач.; спец.).
ас. адз. не ўжыв.). Ашалець, стаць шалёПАШТМАЙСГАР, -тра, мн. -тры, -траў, м. Пашывачная арцель.
ным — пра ўсіх, многіх. Што вы пашалелі, (уст.). Кіраўнік паштовай канторы. || прым.
ПА^ЗІЯ, -і, ж. 1. Славесная мастацкая
рабіць такое! 2. Пабыць некаторы час у стане шшггмайстжрскі, -ая, -ае.
творчасць, пераважна вершаваная. 2. Творы,
крайняга раздражнення (разм.).
ПАШТОВЫ гл. пошта.
напісаныя вершаванай мовай. П. i проза. РаПАШАНА, -ы, ж. Павага, якая аказваецца
ПАШТОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -товак,
каму-н. грамадствам, людзьмі. Быць у пашане. ж. 1. Спецыяльная паштовая картка для мантынная п. Беларуская п. 3. перан., чаго.
Што-н. прыгожае, велічнае, узвышанае, што
Адносіцца да каго-н. з пашанай.
адкрытага пісьма. 2. Картка такога фармату з хвалюе, уздзейнічае на пачуцці. Краявіды,
ПАШАНАВАЦЦА, -нуюся, -нуешся, -ну- якім-н. малюнкам. Калекцыя паштовак.
поўныя паэзіі. || прым. паэтычны, -ая, -ае (да 1
ецца; -нуйся; зак. Праявіць некаторую асцяПАШТЎЧНЫ, -ая, -ае. Які вылічваецца за
рожнасць, аднесціся да сябе клапатліва. Па- кожную штуку; які выпускаецца асобнымі i 2 знач.).
ПА^МА, -ы, мн. -ы, паэм, ж. Вялікі версля хваробы трэба п.
прадметамі, штукамі. Паштучная аплата. шаваны лірыка-эпічны твор. Гераічная п. ||
ПАШАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; Прадаваць папяросы паштучна (прысл.).
прым. пяэмны, -ая, -ае.
зак., каго-што. 1. Аднесціся клалатліва да
ПАШТФТ, -у, М -тэце, м. Страва з мяПА^Т, -a, М -эце, мн. -ы, -аў, м. Аўтар
каго-, чаго-н. П. сваё здароўе. П. аўтарытэт. сных, рыбных i інш. прадуктаў, працёртых да
2. Аднесціся з пашанай, павагай да каго-, пастападобнага стану. || прым. паштэтны, -ая, вершаваных, паэтычных твораў. Янка Купала — народны беларускі л. 2. перан. Чалавек,
чаго-н. Шануй людзей, то i людзі цябе пашану- -ае.
надзелены пазтычнымі адносінамі да свету,
юць (прыказка).
ПАШУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго- да жыцця. 77. у душы. П. у сваій справе. || ж.
ПАШАНЦАВАЦЬ гл. шанцаваць.
што i наго. Правесці некаторы час у пошуках паэтэса, -ы, мн. -ы, -тэс.
ПАШАРАВАЦЬ гл. шараваць.
(да 1 знач.), заняцца пошукамі (у 1 знач.). П.
ПАЭТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
ПАШАРПАЦЦА, -ЦЬ гл. шарпацца, -Ш>.
сабе замену.
-заваны; зак. i незак., каго-што (кніжн.). ПаПАШАРЗЛЫ, -ая, -ае. Які стаў шэрым
ПАШЧА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Рот звера, даць (-даваць) у паэтычным, узнёслым выгляабо больш шэрым. П. снег.
рыбы. Ашчэрыць пашчу.
дзе. 77. рэчаіснасць.
ПАШАРЗЦЬ гл. шарэць.
ПАШЧАСЛІВІЦЦА* -віцца; безас.; зак.,
П А З І Ы К А , -І, ДМ -ТЫЦЫ, Ж. 1. Тэорыя
ПАШКАДАВАЦЬ гл. шкадаваць.
каму i без dan. Toe, што i пашчаслівіць.
літаратуры, вучэнне аб паэтычнай творчасці.
ПАШКЛІЦЬ, -лю, -лші, -ліць; -лш, -ліце,
ПАШЧАСЛІВІЦЬ, -віць; безас; зак., каму 2. Раздзел тэорыі літаратуры, які вывучае
-ляць; -лёны; зак., што. Зашкліць усё, мно- i без дап. Пра спрыяльны збег акалічнасцей
струкгуру i творчыя прыёмы паэтычных твогае. 77. вокны.
для каго-н. Яму пашчаслівіла быць вучнем сла- раў, ix форму i прынцыпы аналізу. 3. ПаэПАШКОДЖАННЕ, -я, н. 1. гл. пашко- вутага вучонага.
тычная манера, уласцівая дадзенаму паэту,
дзіць. 2. мн. -і, -яў. Пашкоджанае мссца, паПАШЧАСІЦЦЬ гл. шчасціць.
напрамку, эпосе. 77. Янкі Купалы. П. класіцызломка. Ліквідаваць п.
ПАШЧОЎКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., му.
ПАШКОДЗШЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джачым i без дап. Шчоўкаць час ад часу. 77. замПАЭТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. паэзія. 2.
ны; зак. 1. гл. шкодзіць. 2. што. Сапсаваць ком.
т
Прасякнуты паэзіяй, поўны хараства. П. ма(паламаць, параніць i пад.). П. кабель. П.
ПАШЧЎПАЦЬ гл. шчупаць.
люнак прыроды. 3. Мастацкі, творчы. Паэтычруку. || незак. пашкоджваць, -аю, -аеш, -ае (да
ПАШЧЫЛЬНЁЦЬ гл. шчыльнець.
нае чуццё'. Паэтычная задума. 4. Эмацыяналь2 знач.). || наз. шшкоджянне, -я, н.
ПАШЧЬІПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., ны уражлівы. Паэтычная натура. || наз. па;
ПАШКУМАТАЦЬ гл. шкуматаць.
каго-што. Шчыпаць час ад часу. П. траву. этьгшасць,
-і, ж. (да 2 i 4 знач.).
ПАШЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.). Мароз пашчыпвае meap i вушы.
ПАЮСНЫ, -ая, -ае: паюснжя ікра — чорСтанавіцца пошлым. || зак. апшплець, -ею,
ПАШЬІВАЧНЫ гл. пашыць.
-ееш, -ее.
ПАШЫРАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, ная (асятровая, белужыная i сеўружыная)
ПАШЛЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Чала- хто пашырае што-н. 77. ведаў. 2. Прыста- прасаваная салёная ікра, у адрозненне ад
век, які гаворыць або робіць пошласці. || ж. саванне для пашьфэння, расшырэння чаго-н. зярністай.
ПАЯВІЦЦА, -яўлюся, -явішся, -явіцца;
пашлячка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак. || прым. (спец.). || ж. пашыряльіаца, -ы, мн. -ы, -ніц
зак. 1. Узнікнуць перад вачамі, з'явііша (у 3
шйпляцкі, -ая, -ае.
(да 1 знач.).
ПАШЛЙЦІНА, -ы, ж. (разм.). Што-н.
ПАШЫРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць знач.). На небе паявіўся месяц. Паявіўся незнаёмы. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Toe, што i
вельмі пошлае, пошласць. Пляце розную па- для пашырэння, расшырэння чаго-н.
шляціну.
ПАШЫРАНЫ, -ая, -ае. 1. Павялічаны, з'явіцца (у 4 знач.). На твары паявіліся марПАШМАТАЦЬ 2/і. шматаць.
больш поўны па складу, зместу. Пашыранае шчыны. || незак. шўляцця, -яюся, -яешся,
ПАШМОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што пасяджэнне. Пашыраная праграма. 2. Шырока-яецца. | наз. паяўленне, -я, н.
ПАЯВЬІ гл. пай.
i чым (разм.). Шмаргануць некалькі разоў. 77. вядомы, шырока распаўсюджаны. Пашыраная
ПАЯДАЦЬ гл. паесці.
носам. || незак. пашморгваць, -аю, -аеш, -ае.
з'ява. П. прыём. || наз. пашырашсць, -і, ж.
ПАШНАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; зак.
ПАЯДЬІНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м 1. У
ПАШЬкРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыц(разм.). Шнарыць некаторы час. 77. na кішэ- ца; зак. 1. Стаць больш шырокім, расшырыц- дваранскім грамадстве: узброеная барацьба
нях.
ца. Трэшчына пашыршася. 2. Павялічыцца ў двух праціўнікаў у прысутнасці секундантаў
ПАПШЫ гл. паха.
колькасці, аб'ёме. Вытворчасць пашырылася. як спосаб абароны ўласнай годнасці, дузль.
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Выклікаць каго-н. на п. 2. Наогул барацьба ных запатрабаванняў (у навуцы, жыцці i
двух праціўнікаў. Спартыўны п. Слоўны п.
пад.). || ж. педжнтка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
|| прым. педішцкі, -ая, -ае.
ПАЯЗНЬІ гл. поезд.
ПВДАНТЬІЗМ, -у, м. Паводзіны, уласціваПАЯЛЧАЦЬ гл. ялчаць.
ПАЙЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Інструмент сці педанта. Дакладны да педантызму.
для паяння.
ПЕДАНТЫЧНЫ, -ая, -ае. Сірогі ў выка- ным фаршам. Сібірскія n. \ прым. пельменны,
ПАЙЛЬНЫ 2/і. паяць.
нанні ўсіх запатрабаванняў, надзвычай да- -ая, -ае. П. цзх.
ПАЙЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м Рабочы, кладны i акуратны. П. чалавек. Педантынныя ПЕЛЬМЁННАЯ, -ая, мн. -ыя, -ых, ж.
спецыяліст, які займаецца паяннем. | ж. адносіны. Педантычна (прысл.) усё выконваць.Сталовая, у якой пельмені з'яўляюцца абавязковай стравай.
|| наз. педмгплшсць, -і, ж.
пжялыпчыця, -ы, мн. -ы, -чыц.
ПЁЛЮШЦЫ, -аў. Закраіны ў начоўках.
ПАЙРАК, -рку, м. (спсц.). Воўна ад перПЕДЫККІР, -у, м. Гігіенічная апрацоўка
ПЁМЗА, -ы, ж. Лёгкая порыстая вулшай стрыжкі ягнят. || прым. паяркявы, -ая, ступняў ног (чысгка, паліроўка ногцяў, выдаканічная парода, кавалкі якой ужыв. для
-ае. П. капялюш.
ленне мазалёў). || прым. педыжюрны, -ая, -ае.
ПАЯРЧдЦЬ гл. ярчэць.
ПЕДЫЙТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Урач, паліроўкі, чысткі. || прым. пемзшы, -ая, -ае.
ПСНА, -ы, ж. 1. Пузырыстая маса, якая
ПАЯСНЁЛЫ, -ая, -ае. Які паяснеў, стаў спецыяліст па педыятрыі.
ўгвараецца на паверхні некаторых вадкасцей.
ясным. Паяснелыя далі.
ПВДЫЯТРЬІЯ, -і, ж. Раздзел медыцыны, Марская п. Мыльная п. Зняць пену з cyny. 2.
ПАЯСНЁННЕ, -я, н. 1. гл. паясніць. 2. мн. які вывучае анатомію i фізіялогію дзіцячага
-і, -яў. Заўвага, тлумачэнне, якое робіць арганізма, дзіцячыя хваробы, ix лячэнне i Густая белаватая з пузыркамі сліна, якая вышто-н. больш зразумелым. Паясненні да тэкс- прафілактыку. || прым. педыятрьгпш, -ая, -ае. ступае на губах пры некаторых хваробах,
моцным хваляванні. 3 пенай на губах гаварыць
ту.
ПВДЭРАСТ, -а, Л/-сце, мн. -ы, -аў, м. Ча- (таксама перан.: у гневе, раз'юшанасці; разм.
ПАЯСНЁЦЬ гл. яснець.
лавек, які займаецца педэрастыяй.
неадабр.). || прьш. пенны, -ая, -ае.
ПАЯСНІЦА, -ы, мн. -ы, -н'іц, ж. 1. Частка
ПЕДЭРАСТЫЯ, -І, ж. (спец.). Палавая неПЕНАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Падоўжаная
спіны крыху ніжэй пояса, таліі. Боль у пая- нармальнасць: палавыя адносіны мужчыны з
скрыначка для ручак, алоўкаў, гумак i пад.
сніцы. 2. Паласа тканіны, якая прышываецца мужчынам. || прым. педэрастычны, -ая, -ае.
Школьны п. || прым. пенальны, -ая, -ае.
да верхняй часткі спадніцы, штаноў. ПрыП'ВДЭСГАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. ПастаПЕНАЛЬЦІ, нескл., м.'ін.У футболе: адзішыць паясніцу да спадніцы. || прым. пжясшчны,
мент, падножжа статуі, калоны, вазы i пад. П. надцаціметровы штрафны ўдар па варотах.
-ая, -ае.
абеліска. Скінуць каго-н. з п'едэстала (перан.: ПЕНАПЛАСТ, -у, М -сце, м. Порыстая
ПАЯСНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -HIM, -ніце, пазбавіць высокага становішча, аўтарытэту).
-няць; -нёны; зак., што. Зрабіць больш 2. Узвышэнне, на якос ўзнімаюцца перамож- пластмаса. || прым. пешшластавы, -ая, -ае.
ПЕНАТЫ, -аў (уст. i жарт.). Родны дом,
ясным, зразумелым, растлумачыць. П. думку. цы ў спартыўных спаборніцтвах, конкурсах i
|| незак. паясняць, -як>, -яеш, -яе. | наз. пая- пад. для атрымання ўзнагароды. || прым. п'е- родны кут [ад імя пенатаў — старажытнарымскіх багоў, апекуноў дамашняга ачага].
дэсталыіы, -ая, -ае.
Вярнуцца да сваіх пенатаў. Бацькоўскія п.
тэкст.
ПЕЙЗАЖ, -у i -a, мн. -ы, -аў, м. 1. -у.
ПЕНАЧКА1 гл. пенка1.
ПАЯСНЬІ, ПАЯСОК гл. пояс.
2
Агульны выгляд якой-н. мясцовасці, краявід.
ПАЯЎЛЁННЕ, ПАЯЎЛЙЦЦА гл. паявіцца. Беларускія пейзажы. Нарачанскі п. 2. -а. Ма- ПЁНАЧКА , -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Невялічкая пеўчая птушка атрада вераб'іных
ПАЙЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Клоун, блазен люнак краявіду, a таксама апісанне прыроды
(уст.). 2. перан. Пра чалавека, які крыўляецца, ў мастацкім творы. Выстаўка пейзажаў вядо- з бурым апярэннем.
ПЁНІ, нескл., н. У Англіі i некаторых
вядзе сябе, ях клоун.
мага мастака. Палескія пейзажы ў творах
ПАЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; незак., што. Якуба Коласа. || прым. пейзажны, -ая, -ае. П. іншых краінах: дробная разменная манета.
ПЁНІСТЫ, -ая, -ае. 3 пенай, a таксама які
Апрацоўваць што-н. нагрэтым да вадкага жывапіс.
ўтварае пенуДу 1 знач.). П. квас. Пеністае
стану металам, металічным сплавам для злуПЕЙЗАЖЬІСТ, -a, М -сцс, мн. -ы, -аў, м. мыла. || наз. пеністасць, -і, ж.
чэння; змацавання. П. вядро. \\ наз. паянне, -я, Мастак, які малюе пейзажы. || ж. пейзаПЁНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ішда; незак.
н. i пайжа, -і, ДМ -йцы, ж. (спец.). || прым. жыста, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
Быць пеністым, пакрывацца пенай. Пеняцца
пжяльны, -ая, -ае. Паяльная лямпа (пераносПЁКАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст, які хвалі. || зак. успеніцца, -іцца.
ная награвальная гарзлка для паяння, рас- займаецца выпечкай хлеба. || прым. ояжарскі,
ПЕНІЦЫЛІН, -у, м. Лекавы прэпарат,
пайвання).
антыбіётык, прыгатаваны з некаторых відаў
ПЁВЕНЬ, пеўня, мн. пеўні, пеўняў, м. 1. -ая, -ае.
ПЁКАРЫХА,
-і,
ДМ
-рысе,
мн.
-і,
-рых,
ж.
ірыбковай цвілі або сінтзтычна. Ін'екцыі пеСамец курыцы. 2. перан. Пра задзірыстага чаніцыліну. || прым. пеніцыліііавы, -ая, -ае.
лавека, забіяку (разм.). 0 Дж пеўняў (прасе- Жонка пекара.
ПЁКЛА,
-а,
н.
1.
Паводле
рэлігійна-місПЁНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак., што.
дзець; разм.) — да світання. Да пеўняў або з
тычных
уяўленняў
—
месца,
дзе
церпяць
вечРабіць пеністым. Вецер пеніў хвалі. || зак.
пеўнямі (устаць, падняцца; разм.) — вельмі
ныя
пакуты
душы
памёршых
грэшнікаў.
У
успеніць, -ню, -ніш, -ніць; -нены.
рана, на досвітку. Пусціць чырвонага пеўня
1
(разм.) — учыніць пажар, падпаліць (у 2 чорта ў пекяе. Лезці раней за бацьку ў пекла ПЁНКА , -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
(прымаўка:
паспешліва
i
недарэчна
ўмешвацПлеўка, якая ўтвараецца на некаторых вадзнач.)- || памянш. пеўшк, -а, мн. -і, -аў, м. (да
1 знач.). || прым. пеўневы, -ая, -ае (да 1 знач.). ца ў чые-н. справы, апярэджваючы каго-, касцях пры ix астыванні. Здымаць пенкі (такП. крык. П. голас (таксама перан.: крыклівы, што-н.; разм. іран.) 2. Моцная гарачыня, сама перан.: браць сабе лепшае). || памянш.
спёка (разм.). He сядзі на самым пекле. пеначка, -і ДАІ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
прарэзлівы).
Трапіць у самае п. (перан.: у гарачае месца
ПЁНКА2, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ПВД... Першая частка складаных слоў у
знач. педагагічны, напр. педвунылішча, пед- бою, у разгар злосных спрэчак i пад.). 3. пе- Лёгкі порысты вогнеірывалы матэрыял, які
ран. Пра нясцерпныя ўмовы жыцця, іншыя ўжыв., напр., для вы^абу люлек для курэння.
інстытут, педпрактыка.
ПЕДАГАГІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. педагог / ўмовы, стан. П. вайны. Душэўнае п. || прым. Марская п. \\ прым. пенкавы, -ая, -ае. Пенкавая люлька.
педагогіка. 2. Які адпавядае патрабаванням пякельны, -ая, -ае (да 1 знач.)ПЁЛЕНГ, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.). Вугал
ПЁННЫ, -ая, -ае. 1. гл. пена. 2. Пакрыты
педагогікі. П. такт. || наз. педапшчшісць, -і,
паміж стрэлкай компаса i напрамкам, па якім пенай, пеністы або напоўнены вадкасцю з
ж. (да 2 знач.).
ПЕДАГОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба, якая відаць дадзены прадмет або чуваць дадзены вялікай пенай. Пенная вада. П. вогнетушыцель.
займаецца выкладчыцкай i выхаваўчай рабо- гук.
ПЕЛЕНГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй;
ПЕНС, -а, мн. -ы, -аў, м. Дробная
тай. || прым. педаптчны, -ая, -ае.
ПЕДАГОПКА, -і, ДМ -гіцы, ж. Навука аб незак., што (спец.). Вызначаць пеленг чаго-н. англійская манета, пені.
ПЁНСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. Грашовае заметадах выхавання i навучання. || прым. педа- П.радыёстанцыю. || зак. запеленпшаць, -гую,
гапчны, -ая, -ае. П. факультэт (які рыхтуе -гуеш, -гуе; -гуй; -гаваны. || наз. пеленгаваяне, беспячэнне за выслугу гадоў, па інваліднасці,
непрадаздольнасці i пад. Выйсці на пенсію. ||
спецыялістаў па педагогіцы). П. інстытут -я, н. i пеленгацыя, -і, ж.
ПЕЛЕНГАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). прым. пенсіённы, -ая, -ае. П. ўзрост (па дасяг(які рыхтуе настаўнікаў).
ненню яхога належыць пенсія).
ПЕДАЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Нажны рычаг у Прылада для пеленгавання. Аптычны п.
ПЕЛІКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікая вадаПЕНСІЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
машынах i музычных інструментах. П. mopмаза, раяля. Націснуць на ўсе педалі (таксама плаўная птушка з доўгай дзюбай i вялікім мя- які атрымлівае пенсію. Персанальны п. || ж.
перан.: прыняць усе меры для паскарэння, шком пад ёю. || прым. пелікжшшы, -ая, -ае / пенсіянерші, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым.
пенсіянерскі, -ая, -ае.
дасягнення чаго-н.; разм.). || прым. педальны, пелікшў, -нава, -навы.
ПЕНСН^, нескл., н. Акуляры, якія не ма-ая, -ае. Дзіцячая педальная машына.
ПЕЛЬМЁНІ, -яў, адз. -мень, -я, м. КуліПЕДАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Той, нарны выраб — род маленькіх піражкоў з юць завушнікаў i трымаюцца на пераноссі
хто залішне строгі ў выкананні ўсіх фармаль- прэснага цеста, начыненых мясным або рыб- пры дапамозе спружынкі.
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ПЕН—ПЕР
ПЕНЬ, пня, мн. пні, пнёў, м. 1. Астатак
спілаванага, ссечанага ці зламанага дрэва, які
тырчыць з зямлі. Карчаваць пні. Быць на пні
(быць не зрэзаным — пра лес, збожжа).
Стаіць як п. (перан.: нерухома, нічога не разумеючы; разм.). 2. Адно дрэва будаўнічага
матэрыялу. Купіць сорак пнёў лесу. 3. перан.
Пра бесталковага, абыякавага да ўсяго чалавека (разм. пагард.). Што гэты п. mym можа
зразумець? || памянш. пянёк, -нька, мн. -нькі,
-нькоў, м. (да 1 знач.). || прым. пянёчш, -ая,
-ае (да 1 i 2 знач.) i пнёвы. -ая, -ае (да 1 i 2
знач.).
ПЕНЬЮАР, -а, мн. -ы, -аў, м 1. У цырульнях: накідка з белай тканіны, якой
накрываюць плечы кліентаў пры стрыжцы.
(спсц). 2. Лёгкі жаночы ранішні капот2. ||
прым. пеныоарны, -ая, -ае.
ПЁНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Штраф за невыкананне ў тэрмін устаноўленых законам ці
дагаворам абавязацельстваў. Налічэнне пеняў.
ПЁПСІ-KÓJIA, -ы, ж. Танізуючы прахаладжальны напітак.
ПЕПСІН, -у, м. (спсц.). Неабходнае для
стрававання арганічнае рэчыва, якое выпрацоўвасцца залозамі страўніка, фсрмснт страўнікавага соку. || прым. пепсшавы, -ая, -ае.
ПЕРА..., прыстаўка. Абазначае: 1) нахіраванасць дзеяння з аднаго месца на другое, з
аднаго боку на другі, напр. перабегчы, перавярнуць, перайсці; 2) накіраванасць руху цераз
што-н., напр. перакінуць, пераплысці, перасконыць; 3) змену накіраванасці дзеяння, перадачу каму-, чаму-н., напр. перадаць (у спадчыну), пераслаць; 4) паўтарэнне дзеяння нанава, напр. перарабіць, перачытаць, перашыць;
5) празмернасць дзеяння, a таксама давядзенне дзеяння да адмоўнага выніку, напр. пераесці, перасаліць, перахваліць; 6) перавагу,
першынство ў дзеянні, напр. перакрычаць, ператанцаваць, перахітрыць; 7) паслядоўны
axon дзеяннсм усіх або многіх асоб, гтрадметаў i вычарпальнасць такога дзеяння, напр.
пералавіць, перамыць (увесь посуд), перапэцкаць (рукі), перахварэць (усімі дзіцячымі хваробамі); 8) падзел чаго-н. папалам, на часткі,
напр. перакусіць (нітку); пераламаць; 9) запоўненасць дзеяннем якога-н. прамежку часу,
напр. перазімаваць, пераначаваць; 10) пераўтварэнне ў што-н. іншае, пераход у іншы
стан, від, напр. перакласці (на іншую мову),
перарасці (сяброўства перарасло ў каханне),
перамяніць (свой колер); 11) спыненнс
якога-н. дзеяння, стану, налр. перабалець (перабалела сэрца), перабрадзіць; 12) слабае
праяўленне дзеяння або яго кароткачасовасць, напр. перадыхнуць, перакусіць; 13) узаемнасць дзеяння (у дзсясловаў з часціцай
-цца), напр. перагаворвацца, перапісвацца.
ПЕРААБСТАЛЯВАЦЬ,
-люю,
-люеш,
-люе; -люй; -ляваны; зак., што. Абсталяваць
нанава, па-іншаму. 77. лабараторыю. || незак.
пераабсталёўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пераабсталяваяне, -я, н. i пераабсталёўванне, -я,
н.
ПЕРААБЎЦЬ, -ую, -уеш, -уе; -угы; зак. 1.
каго-што. Абуць у іншы абутак. 77. дзяцей у
сухое. 77. ногі. 2. што. Змяніць абутак, абуць
іначай. П. боты. \\ незак. оераабуваць, -аю,
-аеш, -ае. || зеар. пераабуцца, -уюся, -уешся,
-уецца; незак. перааб]гвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. || наз. пераабуванве, -я, н.
ПЕРААБЦЯЖАРЫЦЬ, -ру, -рьші, -рыш»;
-раны; зак., каго-што. Празмерна абцяжарыць. П. даручэннямі. \\ незак. пержжб-

цяжАрваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пераабцяжармнне, -я, н.
ПЕРААДЗЁЦЬ, -ену, -енеш, -снс; -еты;
зак. 1. каго (што). Адзець каго-н. у іншую
вопратку. П. дзіця. 2, што. Зняўшы адно, надзець іншае. 77. касцюм. || незак. рераадзоаць,
-аю, -асш, -ас. || звар. пераадэецціэ -енуся,
-енсшся, -енецца; незак.
пержадзявацці^
-аюся, -асшся, -асцца. || наз. періадзяваіше,
-я, н.
ПЕРААДОЛЕЦЬ, -ею, -есш, -ее; -сны; зак.
1. каго-што. Дабіцца перамогі ў барацьбе,
перасіліць. П. ворага. 2. што. Справіцца з
чым-н., перамагчы ў сабе што-н. П. перавал.
П. страх. (перан.). || незак. пераадолыаць,
-аю, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.). || наз. пержадоленве, -я, н.
ПЕРААДОЛЬНЫ, -ая, -ае. Taxi, які можна
пераадолець. Лёгка пераадольная перашкода. \\
наз. пераадольнасць, -і, ж.
ПЕРААДРАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе;
-суй; -саваны; зак., што. Паслаць на новы
адрас ці іншай асобе, установе. || наз. пераадрасжшне, -я, н. i пераадрасоўка, -і, ДМ -ўцы,
ж. П. падпісных выданняў.
ПЕРААПРАНЎЦЬ, -рану, -ранеш, -ране;
-рані; -рануты; зак., каго-што. Toe, што i пераадзець. 77. дзіця. П. сукенку. || незак. пераапранаць, -аю, -аеш, -ае. || звар. пераапрануцца, -рануся, -ранешся, -рансцца; -ран'іся;
незак. пераапранацца, -аюся, -асшся, -аецца. ||
наз. параапраяанне, -я, н.
ПЕРААРАЦЬ, -ру, -рэш, -рэ; -ром, -раце,
-руць; -ры; -раны / пераворанвд зак. 1. што.
Узараць занава. 77. бульбянішча. 2. што i чаго.
Узараць усё, многае. Колькі зямлі пераараў за
свой век. 3. што. Правесці баразну ўпоперак
чаго-н. 17. дарогу. || незак. пераворваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. пераворванне, -я, н.
ПЕРААТЭСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
-туй; -таваны; зак., каго (што). Атэставаць
нанава з мэтай праверкі кваліфікацыі, зацвярджэння ў новым званні. 77. навуковых супрацоўнікаў. || незак. па|>аатэстоўваць, -аю,
-аеш, -ас. || наз. пераатэстацыя, -і, ж. Прайсці
пераатэстацыю.
ПЕРААХАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лодзіш, -лодзіць; -лоджаны; зак., каго-што. Ахаладзіць
надта моцна або ніжэй за вызначаную тэмпсратуру. || незак. оераахалоджваць, -аю, -асш,
-ае. || звар. оераахаладзіцца» -ладжуся, -лодэішся, -лодэіцца; незак. пераахалоджвацца,
-аюся, -асшся, -аецца. || наз. пераахаладжэнне, -я, н.
ПЕРААЦАНІЦЬ, -цаню, -цэніш, -цэніць;
-цэнены; зак., каго-што. 1. Ацаніць нанава.
П. тавары. 2. Ацаніць занадта высока. П. свае
здольнасці. || незак. пераацэньааць, -аю, -аеш,
-ас. || наз. пераацэнка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
-нак, ж. П. каштоўнасцей (таксама перан.:
карэнны перагляд сваіх поглядаў, думак, ацэнак).
ПЕРАБАЗІРАВАЦЦА, -руюся, -русшся,
-русцца; -руйся; зак. Перамясцііша на новую
базу. || наз. перабаэіраваіше, -я, н. i перабазіроўка, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак, ж.
(разм.).
ПЕРАБАЗІРАВАЦЬ, -рую, -русш, -рус;
-руй; -раваны; зак., каго-што. Перамясціць,
псравссці на новую базу. 77. завод на новае
месца. || наз. перабазІраваіше, -я, н. i перабазіроўжа, -і, ДМ - ў і і і , мн. -і, -ровах, ж.
(разм.).
ПЕРАБАЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лнд»;
зак. Перастаць балсць, супакоіцца. Палец перабалеў.
ПЕРАБАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., каго-што (разм.). Пабачыць многа або
многіх, зазнаць многае. Колькі я ўсяго перабачыў за сваё жыццё.

ПЕРАБЁГЧЫ, -бягіг, -бяжыш, -бяжьшь;
-бяжым, -бежыце, -бягуць; -бег, -гла; -бяжы;
зак. 1. што i праз (цераз) што. Бягом пераадолець якую-н. прастору. П. дарогу. 2. Бягом
перамясцііша на другое месца. 77. з аднаго
акопа ў другі. 3. перан. Перайсці на бок працдўніка (разм.). \\незак. оерабягаць, -аю, -асш,
-ае. J наз. перабег, -у, м. i перабежка, -і, ДМ
-жцы, мн. -і, -жак, ж. Рабіць перабежкі.
ПЕРАБЁЖЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
перабег на бок праціўніка. || ж. перабежчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц.
ПЕРАБЁЛКА, ПЕРАБЁЛЬВАННЕ, -ВАЦЬ
гл. перабяліць.
ПЕРАБІРАіША гл. перабрацца.
ПЕРАБІРАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; незак., што
i чым. Рытмічна кратаць, патузваць што-н.
пальцамі. П. падол фартука. Нервова л. пальцамі.
ПЕРАБІРАЦЬ 2 гл. перабраць.
ПЕРАБІЦЦА 1 . 1 i 2 ас. не ўжыв., -б'ецца;
зак. Разбіцца — пра ўсё, многае. Перабіліся
талеркі.
ПЕРАБІЦЦА 2 , -б'юся, -б'ешся, -б'ецца;
-б'ёмся, -б'яцеся, -б'юцца; зак. (разм.). Сяктак перажыць некаторы час у нястачы. П. да
зарплаты. || незак. перабіаацца, -аюся, -аешся,
-аецца. 3 вады на хлеб, або на квас п. (жыць
бедна, галадаючы; разм.).
1
t ПЕРАБІЦЬ , -б'ю, -б'сш, -б'с; -б'ём, -б*яце, -б'юць; -бі; -біты; зак. 1. каго (што).
Забіць усіх, многіх. П. ваўкоў. 2. што. Разбіць
многа чаго-н. П. посуд. 3. што. Зламаць, псраламаць. 17. плячо. 4. што. Узбіць нанава. П.
падушку. 5. што. Прыбіць іначай або ў
іншым месцы. П. кручок у другое месца. || незак. перабіваць, -аю, -аеш, -ае.
2
t ПЕРАБІЦЬ , -б'ю, -б'еш, -б'е; -б'ём, -б'яцс, -б'юць; -бі; -біты; зак. 1. каго-што. Перарваць чьпо-н. гаворку. 77. прамоўцу рэплікай.
2. што. Парушыць натуральны ход, развіццё
якіх-н. падзсй, з'яў i пад. Я. сон. 77. ход думак. 3. што. Заглушыць, перасіліць. 77. oneтыт (сапсаваць апетыт). Дым перабіў пах
смалы. 4. Перахапіць у каго-н., не даць другому (^разм.). 77. куплю. || незак. перабівацц
-аю, -асш, -ае.
ПЕРАБЛЬІТАЦЦА, -ЦЬ гл. бльггацца, -ць.
ПЕРАБЛЬІТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; незак.
Toe, што i блытаць (у 1, 2 i 4 знач.).
ПЕРАБОЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. Няроўнасць
у біцці, парушэнне рытму, затрымка, прыттыненне. Пульс з перабоямі. Перабоі ў дастаўцы
тавараў (перан.). || прым. перабойші, -ая, -ас.
ПЕРАБОЛЬШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
-шаны; зак. што i без дап. Падаць у большых
памерах, чым на самай справе; надаць празмерна важнае значэнне чаму-н. 77. магчымасці. Яна любіць п. || незак. пераболыпваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. пераболыпанне, -я, н.
ПЕРАБОР, ПЕРАБОРКА гл. перабраць.
ПЕРАБОРЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі
патрабавальны, капрызны пры выбары каго-,
чаго-н. 77. да яды. \\ наз. пераборлівасць, -і, ж.
ПЕРАБРАДЗІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -póдзіць; зак. Стаць гатовым для ўжывання або
сапсавацца ў выніку празмернага браджэння.
Піва перобрадзіла. Цеста перабрадзіла.
П Е Р А Б Р А Ц Ц А І -бяруся, -бярэшся, -бярэцца; -бяромся, -берацеся, -бяруцца; -бярыся; зак. 1. Перайсці, пераправіцца. 77. на
другі бераг. 2. Toe, што i перасяляцца. 77. ў
мовы дом. \ незак. перабірацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПЕРАБРАЦЬ, -бяру, -бярэш, -бярэ; -бяром, -бераце, -бяруць; -бяры; -браны; зак. 1.
каго-што. Разбіраючы, сартуючы, перагледзець (многае). 77. кнігі. 77. бульбу. 77. у размове ўсіх знаёмых (перан.). 2. што. Разабраўшы, скласці, набраць нанава (спец.). 77

461
сцены. 17. вёрстку. 3. што. Паслядоўна дакрануцца да чаго-н. П. гузікі на кофце пальцамі.
4. што i чаго. Узяць болыы, чым трэба, занадта многа. П. фонд зарплаты. 5. Зрабіць
звыш меры, псрадаць, перастараіша (разм.).
П. меру (зрабіць лішняе). У нядзелю ў гасцях
перабраў (выпіў лішняе). | незак. перібіраць,
-аю ; -аеш, -ае. || наз. перабіршше, -я, н., перабор, -у, м. i пераборы, -і, ДМ -рцы, ж. (да
2 знач.).
ПЕРАБРЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., што. Забрудзіць усё, многае. П.
усю вопратку.
ПЕРАБУДАВАЦЦА* -дуюся, -дуешся, -дуецца; -дуйся; зак. Змяніць парадак сваёй работы, напрамак сваёй дзейнасці, свае погляды. П. пасля крытыкі. || незак. перабудоўваццд, -аюся, -аешся, -асцца. || наз. перабудова, -ы, ас.
ПЕРАБУДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны; зак., што. 1. Зрабіць пераробку ў
якой-н. пабудове. П. хату. 2. Пабудаваць, перарабіць па-новаму, унёсшы змены ў парадак, сістэму чаго-н. 77. план. П. працу школы.
П. сказ. | незак. перабудоўваць, -аю, -аеш,
-ае. | наз. перабудом, -ы, ж.
ПЕРАБУДОВА, -ы, ж. 1. гл. перабудаваць,
-цца. 2. У СССР у 1985-1991 пг.: працэс змсн
у эканоміцы i ірамадскай свядомасці, скіраваны на развіццё дэмакратыі i галоснасці, на
заканчэнне халоднай вайны. Ц прым. перабудоўчы, -ая, -ае. Перабудоўчыя працзсы.
ПЕРАБЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. i незак. 1. незак., гл. перабыць. 2. зак. Toe, што i
перабыць (у 2 знач.). За апошні час mym перабывала многа людзей.
ПЕРАБЬІЦЬ,
-буду,
-будзсш,
-будзе;
-будзь; -быты; зак. (разм.). 1. што i без дап.
Пражыць нейкім чынам, перачакаць нейкі
час, да якой-н. пары. П. ноч у знаёмых. 2.
Пабываць у розны час дзе-н. — пра ўсіх,
многіх або пабываць у каго-н. у руках — пра
ўсё, многае. За апошні час mym перабшо
многа модзей. Калькі кніг перабыло ў яго руках.
| незак. перабымць, -аю, -аеш, -ае (да 1
знач.).
ПЕРАБЯГАЦЬ гл. перабегчы.
ПЕРАБЯЛІЦЬ, -бялю, -беліш, -беліць;
-белены; зак., што. 1. Пабяліць нанава. П.
печ. 2. Пабяліць усё, многае. За сезон перабяліў сотні пакояў. 3. Сапсаваць празмерным
бяленнем. П. палотны хлёркай. 4. Перапісадь
3 чарнавіка начыста (уст.). П. рукапіс. || незак.
перабельваць, -аю, -аеш, -ае. i наз. перабельвжшіе, -я, н. i пержбелкж, -і, ДМ -лцы,
ж.
ПЕРАВАВПЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
зак., каго (што). Заахвоціўшы чым-н., угаварыць перайсці, пераехаць куды-н., пераманіць. 77. добрага работніка. Ц незак. перамблівжць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВАГА, -і, ДМ -вазе, мн. -і, -ваг, ж. 1.
Асаблівасць, пгго выгадна адрознівае каго-,
што-н., выгада. Атрымаць перавагу. Колькасная л. 2. Выключнае права на што-н., прывілея. Спадчынныя правы i перавагі.
ПЕРАВАЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Мець перавагу ў чым-н.; займаць пануючае
становішча. Tym пераважаюць сосны.
ПЕРАВАЖНА, прысл. Галоўным чынам, у
большасці. Лес быў п. хваёвы.
ПЕРАВАЖНЫ, -ая, -ае. Найбольш пашыраны, распаўсюджаны, які змяшчае ў сабе
якую-н. псравагу. Пераважную большасць ка~
лектыву складае моладзь.
ПЕРАВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; зак. 1. каго-што. Узважыць яшчэ раз. 77.
груз перад здачай. 2. каго-што. Узважыць усё,
кшогае або ўсіх, многіх. П. усе мяшкі з мукой.

3. каго-што. Перасягнуць у вазе, перацягнуць. Адна шаля вагаў пераважыла другую. 4.
перан. Аказацца больш значным, важкім, перасіліць. Дапытлівасць пераважыла страх. ||
незак. пероажвжць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВАЗІЦЬ, -важу, -возіш, -возіць; -вожаны; зак., каго-што. Возячы, паступова перавезці, пералравіць. П. усе снапы.
ПЕРАВАЛ, -у, м. 1. гл. пераваліць. 2. мн.
-ы, -аў. Найбольш нізкае месца ў горным
хрыбце, даступнае для пераходу, дарога цераз
такое месца. Турысты прайшлі небяспечны п. ||
прым. перавальны, -ая, -ае.
ПЕРАВАЛІЦЦА, -валюся, -валішся, -валіцца; зак. 1. Валячыся, перабіраючыся цераз
што-н., упасці на процілеглы бок чаго-н. П.
цераз борт. 2. Перавярнуцца з аднаго боку на
другі (разм.). П. на другі бок. \\ незак. перамш.мі^« | -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАВАЛІЦЬ, -валю, -валіш, -валіць; -валены; зак. 1. што. Перамясціць, пералажыць,
звальваючы (пры перагрузцы; спец. i разм).
2. што i цераз што. Псрайсці цераз горны
хрыбет. 3. ас. i безас. Перайсці які-н. колькасны або часавы рубеж. Прабег машыны пераваліў за сотню тысяч кіламетраў. Яму пераваліла за пяцьдзесят гадоў (безас). || незак. перавільваць, -ая, -аеш, -ае. || наз. першльвлнне, -я, н. (да 1 знач.), перамлжі, -і, ДМ -лцы,
ж. (да 1 знач.; спец.) / перявал, -у, м. (да 2
знач.). | прым. перавалачны, -ая, -ае (да 1
знач). 77. пункт (таксама перан.: наогул пра
месца
перамяшчэння,
перабазіравання
чаго-н.).
ПЕРАВАЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
каго-што. Паваліць усіх, многіх або ўсё, многае.
ПЕРАВАНДРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; зак. Вацдруючы, перабрацца, перамясціцца куды-н. П. на новую пашу. || незак.
пераваццроўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВАРОТ, -у, А/ -роцс, мн. -ы, -аў, м.
1. Рззкі паварот, карэнныя змены у развіцці
чаго-н. П. у навуцы. 2. Карэнная змена ў
дзяржаўным жыцці. Дзяржаўны п. 3. Паварот
з аднаго боку на другі. П. цераз крыло (фігура
вышэйшага пілатажу). Сканок з пераваротам
(у гімнастыцы). || прым. пержваролпі, -ая, -ае
(да 3 знач.).
ПЕРАВАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -варыцца; зак. Ад доўгага варэння стаць не
такім, як ірэба. Мяса пераваршася. || незак.
пержшіршйші, -аецца.
ПЕРАВАРЬІЦЬ, -вару, -варьші, -варыць;
-вараны; зак., што. 1. Зварыць нанава. П. варэнне. 2. Надта доўга варачы, зрабіць не
такім, як трэба. П. мяса. 3. перан. Асэнсавадь
i засвоіць прачытанае. П. прачытаную кнігу. \\
незак. пераваркж, -і, ДМ -рцы, ж. (разм.).
ПЕРАВЁЗЦІ, -вязу, -вязеш, -вязе; -вязём,
-везяце, -вязуць; -вёз, -везла; -вязі; -везены;
зак., што. 1. Перамясціць, везучы цераз
якую-н. прастору. /7. цераз раку. 2. Везучы,
даставіць з аднаго месца ў другое. П. дзяцей
на^ дачу. | незак. першозіць, -вожу, -возіш,
-возіш». | наз. перавоз, -у, м. i пержвозжа, -і,
ДМ -зцы, мн. -і ; -зак, ж. || прым. пержвозжчны,
-ая, -ае / перавозны, -ая, -ае (да 1 знач.). Перавозачныя сродкі. Перавозны пункт.
ПЕРАВЕЛП^ННЕ гл. перавялічыць.
ПЕРАВЁСІЦЦА, -всшуся, -весішся, -весіцца; зак. Звесіцца (у 1 знач.) цераз што-н.
П. цераз плот. | незак. перавешвдцці, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПЕРАВЁСІЦЬ, -всшу, -весіш, -вссіць; -всшаны; зак. 1. што. Павесіць на другое месца.
П. партрэт. 2. каго-што. Перакінуўшы цераз
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што-н., павссіць канцамі ўніз. П. мяшок цераз
плячо. || незак. перавешвадь, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВЁСЦІ 1 , -вяду, -вядзеш, -вядзе; -вядзём, -всдзяце, -вядуць; -вёў, -вяла, -ло;
-вядз'і; -ведзены; зак. 1. каго (што). Ведучы
п^амясціць цераз якую-н. прастору. /7. дзяцей цераз вуліцу. 2. каго-што. Перамясціць з
аднаго месца на другое, размясціць у іншым
месцы. П. хворага ў другую палату. П. чыгуначныя саставы на запасныя пуці. 3. каго
(што). Назначыць на другое месца, пасаду i
пад. П. студэнта ў другі інстытут. П. на другую аплату. 4. што. Перадаць, пераслаць. П.
грошы na пошце. 5. што. Падаць у іншых велічынях, у другіх знаках. П. аршыны ў метры.
П. долары ў рублі. б. што. Перанесці, перарысаваць на што-н. якое-н. адлюсіраванне. П.
выкрайку. 0 Перавесці дух, дыхінне — 1)
глыбока ўздыхнуць, аддыхацца; 2) зрабіць кароткі пералынак, перадышку ў чым-н. || незак. пераводзіць; -джу, -дзіш, -дзіць. || наз. перавод, -у, М -водзе, м.\ прым. пержводны, -ая,
-ае (паводле 3, 4 i 6 знач.). Пераеодныя экзамены. П. бланк. Пераводныя карцінкі.
ПЕРАВЁСЦІ 2 , -вяду, -вядзеш, -вядзе; -вядзём, -ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла, -ло;
-вядзі; -ведзены; зак. 1. каго-што. Знішчыць,
вывесці. П. мышэй. 2. што. Зрасходаваць без
асаблівай карысці або марна (разм.). П.
грошы. || незак. пераводзіць, -джу, -дзіш,
-дзіць. || наз. оеравод, -у, -М -водзе, м. П. грошай.
ПЕРАВЁСЦІСЯ 1 , -вядуся, -вядзешся, -вядзецца; -вядзёмся, -ведзяцеся, -вядуцца;
-вёўся, -вялася, -лося; -вядзіся; зак. Перайсці
на новую пасаду, на новае месца працы, вучобы i пад. П. на завочнае аддзяленне. || незак.
першодзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца.
ПЕРАВЁСЦІСЯ 2 , i i 2 ас. не ўжыв., -вядзецца; -вёўся, -вялася, -лося; зак. Зрасходавацца, знікнуць. Яшчэ грошы не перавяліся. |
незак. пераводзіцці, -дзіцца.
ПЕРАВЁТРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; зак., што. Прасушыць на веіры. П. збожжа. || незак. пераветрываць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВЁШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Павесіць усё, многае або ўсіх, многіх.
ПЕРАВЁШВАЦЦА, -ЦЬ гл. перавесіцца,
-ць.
ПЕРАВІЦЬ^ -раўю, -раўеш, -раўе; -раўём,
-раўяце, -раўюць; -віў, -віла, -ло; -раві; -віты;
зак., што. 1. Абвіць чым-н., абвязаць. Карані
перавілі лясную дарогу. 2. Звіць нанава. П. вяроўку. 3. Пераматадь на што-н. іншае. П.
ніткі з матка на клубок. \\ незак. перавіваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВОД 1 , -a i -у, М -водзе, м. 1. -у, гл.
перавесці1. 2. -а, мн. -ы, -аў. Грашовае адпраўленне праз банк, па пошце, тэлеграфе.
Адправіць грошы пераводам. || прым. пержводлы,
-ая, -ае (да 2 знач.). П. бланк.
ПЕРАВОД 2 гл. перавесці2.
ПЕРАВОДЗШЦА™, - Д З І Ц Ь 1 - 2 гл. перавссціся1 2, перавесці1 .
ПЕРАВОДНЫ гл. перавесці1 / перавод'.
ПЕРАВОЗ, -у, м. 1. гл. перавезці. 2. мн. -ы,
-аў. Месца пераправы цераз раку на пароме,
лодцы i пад.
ПЕРАВОЗАЧНЫ, ПЕРАЬОЗІЦЬ, ПЕРАBÓ3KA, ПЕРАВОЗНЫ гл. перавсзці.
ПЕРАВОЗЧЫК, -а, мм. -і, -аў, м. Чалавск,
які займаецца перавозам цераз раку на лодцы, пароме i пад. || ж. перавозчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц. || прым. перавозчыцкі, -ая, -ае.
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ПЕРАВЙЗАЧНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. У шкодай паміж чым-н. (кніжн.). Саслоўныя пемедыцынскай установе: спецыяльнае памя- рагародкі. 3. Унуіраная сценка, што перагарошканне для перавязак.
джвае якую-н. поласць. Насавая п. || прым. пеПЕРАВЙЗАЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны рагародачны, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.).
ПЕРАГАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
для перавязкі, для аказання лячэбнай дапаПЕРАВОРВАННЕ, ПЕРАВОРВАЦЬ гл. могі. П. пункт. Перавязачныя сродкі.
-таваны; зак. Залішне загартаваць, салсаваць
пераараць.
ПЁРАВЯЗЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Павязка це- празмернай загартоўкай. П. сталь. | незак. пеПЕРАВУЧЬІЦЬ, -вучу, -вучыш, -вучыць; раз плячо для падтрымання пашкоджанай рагартоўваць, -аю, -аеш, ^ае. || наз. перагар-вучаны; зак. 1. каго (што). Навучыць, рукі. Падеесіць хворую руку на п.
тоўвше, -я, н., перагартоўжж, -і, ДМ -ўцы,
падрыхтаваць усіх, многіх. Ён перавучыў сотні
ПЕРАВЯЛІЧЫІЦ», -чу, -чыш, -чыць; -ча- ж. i перагарт, -у, М -рце, м. || прым. перагардзяцей. 2. каго (што). Навучыць нанава. На- ны; зак., што. Надаць чаму-н. празмернае тавалыш, -ая, -ае (спец.).
вучыць лягчэй, чым п. 3. што. Вывучыць, заву-значэнне. П. заслугі, цяжкасці. \\ незак. пера- ПЕРАГАРТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
чыць нанава. П. урок. 4. каго-што. Праявіць вялічваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. оеравелічэнне, што. Гартаючы, перабраць лісты, старонкі
празмернасць у завучванні ці навучанні -я, н.
чаго-н. П. часопіс. || незак. перагортваць, -аю,
каго-н. | незак. перівучмць, -аю, -аеш, -ае. ||
ПЕРАВЯРНЎІ^ЦА, -вярнуся, -вернешся, -аеш, -ае.
звар. перавучыцца, -вучуся, -вучышся, -вуПЕРАГАР^ЛЫ, -ая, -ае. Які перагарэў.
чыцца (да 2 i 4 знач.); незак. оеравучвацца, -вернецца; -вяршся; зак. 1. Павярнуцца з Перагарэлая бэяька. П. гной.
аднаго боку на другі, павярнуцца проціле-аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАГАР^ЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць;
ПЕРАВЬІБАРЫ, -аў. Выбары членаў глым бокам. Лодка перавярнулася (пераякой-н. арганізацыі, якія праводзяцца праз кулілася). 2. Прайсці, перабыць. Колькі mym зак. 1. Пераламацца ад гарэння ці моцнага
пэўныя прамежкі часу. П. прафкома. || прым. народу перавярнулася! 3. у каго-што, перан.нагрэву, трэння. Вось перагарэла. 2, СапсаПератварыцца ў каго-, што-н., прыняць іншы вацца ад доўгага гарэння, моцнага награванперівыбарны, -ая, -ае.
выгляд. Былі рублі, ды перавярнуліся ў вераб'іня. Лямпачка перагарэла. 3. Сатлець, сапрэць.
ПЕРАВЬІБРАЦЬ, -беру, -бераш, -бера; (прымаўка). Хлопчык перавярнуўся ў казляня (уГной перагарэў. 4. перан. Знікнуць, прайсці,
-беры; -браны; зак., каго-што. 1. Выбраць казцы). 4. перан. Рэзка змяніцца, пера- прытупіцца (пра пачуцці, перажыванні i
нанава. П. народнага суддзю. 2. Вызваліць ад мяніцца. У яго жыцці ўсё перавярнулася. || не-пад.). Гнеў перагарэў. || незак. перагараць, 1 i 2
выбарнай пасады, выбраўшьі іншага (разм.)- || зак. пераварочвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ас. не ўжыв., -ае i перагарвжць, 1 i 2 ас. не
незак. перавыбіраць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВЯРНЎЦЬ, -вярну, -вернеш, -верне; ўжыв., -ае.
ПАРЕВЫДАННЕ, -я, н. 1. гл. перавыдаць.
ПЕРАГІБ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Лінія згі-вярн'і; -вернуты; зак. 1. каго-што. Павяр2. Перавыданая кніга.
нуць процілеглым бокам, павярнуць з аднаго бання чаго-н. На перагібе ліста. 2. перан. ПаПЕРАВЫДАТАК, -тку, мн. -ткі, -ткаў, м. боку на другі. П. хворага на другі бок. П. уверх рушэнне правільнай лініі ў якой-н. дзейнасці,
Toe, што i выдаткавана звыш нормы, плана, дном што-н. (таксама перан.: учыніць беспа- шкодная крайнасць. Барацьба з перагібамі.
перарасход. Дапушчаны вялікі п.
радак дзе-н.). 2. што. Бязладна раскідадь, пеПЕРАПБАЦЦА, - ц ь , П Е Р А П Н А Ц Ц А ,
ПЕРАВЫДАТКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; рабіраючы што-н. у пошуках, ператрзсці. П. -ЦЬ
гл. перагнуцца, -ць.
-куй; -каваны; зак., што. Выдаткаваць звыш усе паперы. 3. каго-што ў каго-што. ПеракаПЕРАГЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
нормы, плана, перарасходаваць. П. сродкі. || наўшы схіліць да яхіх-н. змен; ператварыць у
незак. перавыдаткоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. каго-, што-н. пры дапамозе чараў (у казках, -джаны; зак., што. Выгладзіць нанава або пагладзіць многа чаго-н. /7. усю бялізну. || незак.
перавыдаткшнве, -я, н.
легендах). П. у сваю веру. П. у ваўка. 4. што.
ПЕРАВЬІДАЦЬ, -дам, -дасі, -дасць; -да- Змяніць, сказіць сэнс, змест чаго-н. (разм.). перігліджваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАГЛ^ДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
дзім, -дасце, -дадуць; -даў, -дала; -дай; -да- П. на свой лад. \\ незак. пераварочваць, -аю,
-джаны; зак. 1. каго-што. Агледзець нанава,
дзены; зак., што^ Выдадь зноў. П. падручнік. ||-аеш, -ае.
многае. П. усе запісы. 2. што. Разгледзець нанезак. перавыддваць, -даю, -даеш, -дае; -даём,
ПЕРАВЙСЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Сала- нава. П. нормы выпрацоўкі. \ незак. пера-даяце, -даюць. || наз. перавыданне, -я, н.
ПЕРАВЬІКАНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; мяны жгут для звязвання сналоў, кулёў. 2. глядаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пержглцд, -у, М
-дзе, м. i пераглядднне, -я, н.
зак., што. Выканаць звыш прадугледжанага, Звязка, вясло. П. ключоў.
ПЕРАГЛЯНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
звыш плана. П. зменнае заданне. || незак. пера- ПЕРАГАВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -вовыкрнваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перавы- рыць; зак. 1. з кім. Абмяняцца думкамі, -нёмся, -леняцеся, -нуцца; -ніся; зак., з кім.
коратка пагаварыць. П. адзін на адзін. 2. каго Абмяняцца кароткімі шматзначнымі позіркашшне, -я. н.
ПЕРАВЫСІЦЬ, -вышу, -высіш, -высіць; (што). Гучна, многа гаворачы, прымусіць за- камі. Хлопцы пераглянуліся між сабой. \\ незак.
-вышаны; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.), што. маўчаць іншых (разм.). Яго не перагаворыш. || пераглвдацші, -аюся, -аешся, -аецца / пераБыць большым па колькасці, памеру, вазе i незак. перагаворваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 глядвацца, -ваюся, -ваешся, -ваецца.
ПЕРАІНАІЦЬ, -наю, -ноіш, -ноіць; -нопад. Вага спартсмена перавысіла 100 кг. 2.знач.).
ПЕРАГАВОР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. мн. Дзе- ены; зак., што. 1. Згнаіць усё, многае. П.
што. Перавыканаць норму, план i пад. П.
норму выпрацоўкі. 3. што. Выйсці за межы да-лавы абмен думкамі пры высвятленні якіх-н. сена. 2. Угнаіць звыш нормы, празмерна. П.
зволенага. П. свае гшўнамоцтвы. П. хуткасцьпытанняў, умоў i пад. Дыпламатычныя пера- зямельны ўчастак. || незак. перапюйвжць, -аю,
руху. 4. каго (што). Аказацца лепш за каго-, гаворы. 2. Размова, кароткая спрэчка (разм.). -аеш, -ае.
што-н. у якіх-н. адносінах. П. усіх сваёй Заказаць міжгародні п. Адбыўся n. 3f суседкай, ПЕРАГНАЦЬ, -ганю, -гоніш, -гоніць; -гаспрытнасцю. \\ незак. перавышаць, -аю, -аеш, цяпер не размаўляем. || прым. пержпшорны, -ая,н'і; -гнаны; зак. 1. каго-што. Гонячы, перамясціць; пераправіць. П. кароў на другое none.
-ае. || наз. перавышэнне, -я, н. План выкананы -ае (да 2 знач.). П. пункт.
ПЕРАГАНЙЦЬ гл. перагнаць.
П. лодкі на другі бераг. 2. каго-што. Toe, што
з перавышэннем. П. ўлады.
ПЕРАГАР, -у, м. Непрыемны пах з рота ад i абагнаць (у 1 знач.). Легкавая машына пераПЕРАВЫТВОРЧАСЦЬ, -і, ж. (спец). Вытворчасць, якая перавышае магчымасці вялікай колькасці выпітых спіртных напіткаў. гнала грузавую. П. у поспехах (перан.). 3. што.
Ад суседа патыхала перагарам. || прым. пера-Апрацаваць, раздзяляючы на састаўныя
збьггу. П. тавараў.
часткі награваннем, кіпячэннем. П. нафту. ||
ПЕРАВЬІХАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; гарны, -ая, -ае.
ПЕРАГАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; незак. перапшяць, -яю, -яеш, -яе. || наз. пезак., каго (што). Выхаваннем прывіць каму-н.
новыя звычкі, погляды, нормы паводзін i пад. зак., што. Перанесці, перажыць (нястачу, рагон, -у, м. (да 1 знач.) / перагонка, -і ; ДМ
-нцы, ж. (да 1 i 3 знач.) || прым. перагонны,
П. недысцыплінаванага вучня. || незак. пера- гора). Зіму як-небудзь перагаруем.
ПЕРАГАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -ро-ая, -ае (да 1 i 3 знач.) / оерагоначны, -ая, -ае
выхоўваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. перйыха(да 3 знач.). Перагонны апарат.
вацца, -аюся, -аешся, -аецца; незак. пера- дзіць; -роджаны; зак., што. Раздзяліць пераПЕРАГНІСЦІ / ПЕРАГНІЦЬ, 1 i 2 ас. не
выхоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. пе- гародкай. П. пакой. || незак. перагароджвадь,
-аю, -аеш, -ае.
ўжыв., -ніе; -ніў, -ніла, -ло; зак. Згнісці
равыхаванне, -я, н.
ПЕРАГАРАЦЬ, ПЕРАГАРВАЦЬ гл. перага- (згніць) зусім. Гной перагніў. || незак. пераПЕРАВЯЗАЦЬ, -яжу, -яжаш, -яжа; -яжы;
гніваць, -ае.
-язаны; зак. 1. каго-што. Налажыць павязку рэць.
ПЕРАГНОЙ, -ю, м. Састаўная частка
на каго-, іігто-н. П. раненага. П. рану. 2. каго- ПЕРАГАРНЎЦЬ, -гарну, -горнеш, -горне;
глебы, якая ўтварылася з рэштак згніўшых
што. Абвязаць з усіх бакоў, крыж-накрыж. П. -гарн'і; -горнуты; зак., што. Перавярнуць стапасылку шпагатам. 3. што. Развязаўшы, завя-ронку ці ліст чаго-н. П. некалькі старонак. || жывёльных i раслінных арганізмаў. || прым,
перагнойны, -ая, -ае.
заць іначай. П. хустку. 4. каго-што. Звязаць, незак. оерагортваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАГНОЙВАЦЬ гл. перагнаіць.
ПЕРАГАРОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак,
павязаць усё, многае або усіх, многіх. Я. усе
ПЕРАГНЎЦЦА, f -нуся, t -нешся, -нецца;
рэчы. 5. каго. Навязаць на новым месцы. П. ж. 1. Тонкая сценка, што дзеліць на часткі
цяля. || незак. першзваць, -аю, -аеш, -ае. || якое-н. памяшканне, сховішча. Дашчаная п. ў -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. Сагнуцца
пад вуглом, дугой; сагнуць сваё тулава,
наз. оеравязжа, -і, ДМ -зцы (да 1, 2, 3 i 5 хаце. Засек з перагародкамі. 2. перан. Toe, што
аддзяляе адно ад другога, з'яўляецца пера- нахіліўшыся на што-н., звесіцца. П. цераз naзнач.) / аеравязаанне, -я, н.
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даконнік. II незак. перагібацца, -аюся, -аешся,
-аецца / перагінацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ш; -нуты; зак. 1. што. Сагнуць у дзве
столкі, пад вуглом. Л. ліст паперы папалам. 2.
перан., што i без дап. Дапусціць перагіб (у 2
знач.) у чым-н. (разм.). Tym вы трошкі перагнулі. 0 Перагвуць палку (разм. неадабр.) —
упасці ў крайнасць; перастарацца ў чым-н. ||
незак. оерагібаць, -аю, -аеш; -ае / перагінаць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. перагібанне, -я, н. (паводле дзсясл. перагібаць).
ПЕРАГОН1, -у, м. 1. гл. перагнаць. 2. лю.
-ы, -аў. Участак чыгункі паміж дзвюма
станцыямі. || прым. перагонны, -ая, -ае.
ПЕРАГОН2, -у, м. Малако, абястлушчанае
на сепаратары.
ПЕРАГОНКА гл. перагнаць.
ПЕРАГОННЫ гл. перагнаць / перагон1.
ПЕРАГОРТВАЦЬ гл. перагарнуць / перагартаць.
ПЕРАГРЎЖАНАСЦЬ, -і, ж. Празмерная
заіружанасць, нагрузка ў каго-, чаго-н. П.
судна. П. работай.
ПЕРАГРУЗІЦЬ, -ужу, -узіш, -узіць; -ужаны; зак., каго-што. 1. Грузячы, перамясціць.
77. збожжа з машыны ў вагоны. 2. Нагрузіць
празмерна. П. воз. П. вучняў дамашнімі заданнямі (перан). | незак. пераіружаць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. перагрузка, -і, ДМ -зцы, ж. \\ прым.
перагрузачны, -ая, -ае (да 1 знач.). Перагрузанныя работы.
ПЕРАГРЎЗЫ, -зак, адз. пераірузка, -і, ДМ
-зцы, ж. 1. гл. перагрузіць. 2. Перавышэнне
нармальнай для каго-, чаго-н. сілы цяжару,
тэмпературы i пад. (спец.). Пераносіць атмасферныя п.
ПЕРАГРУПАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе;
-пуй; -паваны; зак., каго-што. Згрупаваць нанава, іначай. П. палкі перад наступленнем. ||
незак. перагрупоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
перагрупоўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
ПЕРАГРЬІЗІЦ, -зу, -зеш, -зе; -зём, -зяцс,
-зуць; -ыз, -зла; -зі; -зсны; зак., каго-што. 1.
Грызучы, паздзяліць на дзве часткі. П. вяроўку. 2. Пагрызці ўсё, многае. || незак. перагрызаць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАГРЫЗШСЯ, -зуся, -зешся, -зецца;
-зёмся, -зяцеся, -зуцца; -зіся; зак. 1. Пра жывёл: пахусаць адзін другога. 2. перан. Перасварыцца (разм. неадабр.)- Учора перагрызліся,
дык i сёння не размаўляюць.
ПЕРАГРФЦЦА, -эюся, -эешся, -эсцца;
зак. 1. Наірэцца надта моцна. Матор перагрэўся. 2. Знаходзячыся доўга пад сонечнымі
прамянямі, у лазні i пад., нанесці гэтымсабе
шкоду. П. на сонцы. || незак. перагржвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. пержграшшне, -я,
н. i перагрэў, -рэву, м.
ПЕРАГР^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; -эты; зак.,
што. Наірэць вельмі моцна. П. паяльнік. || явзак. першршць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перагравшне, -я, н. i перагрэў, -рэву, м. П. металу. П. матора.
ПЕРАГЎКВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак., з кім. Абменьвадца час ад часу
воклічамі, словамі, гукамі, даючы знаць пра
сябе. 77. ў лесе. || аднакр. перагукнуцда, -нуся,
-нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца;
-ніся.
ПЕРАГУЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. 1.
Прагуляць звыш меры, больш, чым патрэбна.
2. што. Згуляць паўторна. П. партыю ў шахматы. || незак. перагульваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. пераіульванне, -я, н. (да 2 знач.).
ПЁРАД1, -у, М -дзе, мн. -ы, -6ў, м. 1. Пярэдняя частка чаго-н. П. сукенкі. 2. Toe, што
i перадок (у 1 знач.). 3. звычайна мн. Частка
абутку, што ахоплівае верх ступні.
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ПЁРАД , прыназ. з Т. 1. На невялікай адлегласці ад пярэдняга боку чаго-н., насупраць
каго-, чаго-н. П. хатай. 2. За некаторы час да
чаго-н. П. захадам сонца. 3. Служыць для
ўказання асобы, з'явы, у адносінах да якіх
робіцца што-н. He адступаць п. цяжкасцямі. ніцу). Прынесці перадачу хвораму. 4. Me4. У параўнанні з кім-, чым-н. Чаго варты ханізм, які перадае рух ад адной часткі прыстасавання да другой. Зубчастая п.
гэты конь п. тым ламавіком.
ПЕРАДГОР'Е, -я, мн. -і, -яў, н. УзвьшіаПЕРАД..., прыстаўка. 1. Ужыв. пры ўтварэнні назоўнікаў i азначае: спераду чаго-н., ная мясцовасць перад гарамі. Перадгор 'i Каўнапр. перадгор'е, перадсэрдзе, перадгісторыя, каза.
ПЕРАДЗВІЖШК, -а, мн. -і, -аў, м. Пераперадумова. 2. Ужыв. пры ўтварэнні прыметнікаў i азначае: раней (у часе або пра- давы, дэмакратычна настроены мастак-рэсторы) чаго-н., напр. пераднавальнічны, перад- аліст другой паловы 19 ст. у Расіі, удзельнік
так зв. «перадзвіжных выставак». || прым. пепасяўны, перадінфарктны, пераднаціскны.
ІЙЕРАДА, прыназ. з Т. Toe, што i перад2; радзшжшцкі. -ая, -ае.
ПЕРАДЗЕРЦІ,, -дзяру? -дзярэш, -дзярэ;
ужыв. у спалучэнні «перада мной (мною)». Ён
-дзяром, -дзераце, -дзяруць; -дзёр, -дзерла;
чаргу займаў перада мной.
-дзяры; -дзёрты; зак., каго-што. Toe, што i
ІВЕРАДАВАЦЦА, -ЦЬ гл. перадацца, -ць.
|| незак. перадзіржць, -аю, -аеш,
ПЕРАДАВАЯ, -ой, мн. -ыя, -ых, ж. 1. Пе- перадраць.
радавы артыкул у газеце, перадавіца. 2. Учас- -ае.
ПЕРАДЗІРАЦЬ гл. перадраць / перадзерці.
так баёў, перадавая пазіцыя. Знаходзіцца на
ПЕРАДЗЯЛІЦЬ, -дзялю, -дзеліш, -дзеліць;
перадавой.
-дзелены; зак., што. Падзяліць нанава, інаПЕРАДАВЁРЫЦЬ, -ру, -рьші, -рыць; -ра- чай. П. зямельны ўчастак. || незак. пераны; зак., каму каго-што i з інф. Даверыць дзельваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перадзел, -у,
другому тое, ІІГГО даверана самому. || незак. м.
пераддвярацк, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАДОЙКА, -і, ДМ -дойцы, мн. -і, -доПЕРАДАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. Той, хто да- ек, ж. Toe, што i ялавіца, ялаўка.
сягнуў найлепшых вынікаў у рабоце, паказвае
ПЕРАДОК, -дка, мн. -дю, -дкоў, м. 1. Пяўзоры свядомых, добрасумленных адносін да рэдняя частка калёс, саней i пад. 2. Двухколпрацы. П. вытворнасці.
ка для снарадаў i перавозкі гармат. Адчапіць
ПЕРАДАВЬІ, -ая, -ое. 1. Які ідзе, зна- гармату ад перадка. || прым. перадковы, -ая,
ходзіцца наперадзе астатніх. П. атрад. Пера- -ае.
давая лінія. 2. перан. Які стаіць вышэй за
ПЕРАДОХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
іншых па ўзроўню развіцця, прагрэсіўны. Пе- -дох, -хла; зак. Здохнуць (пра ўсіх, многіх
радавая тэхніка.
жывёл). Усе мухі перадохлі.
ПЕРАДАПОШШ, -яя, -яс. Які папяПЕРАДПЛЕЧЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Частка
рэднічае апошняму. Студэнт перадапошняга рукі ад локця да кісці. || прым. пераддлечжш,
курса.
-ая, -ое.
t ПЕРАДАРУЧЬІЦЬ, -учу, -учыш, -учыць;
ПЕРАДПЛЮСНА, -ы, мн. -люсны, -аў, ж.
-учаны; зак., што каму. Даручьшь другому Частка ступні паміж плюсной i галёнкай. ||
выкананне таго, што даручана самому. П. ра- прым. перадплюсшпы, -ая, -óe.
боту намесніку. || незак. перяддручаць* -аю,
ПЕРАДПОЛЛЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (спец.).
-аеш, -ае.
Умацаваная паласа перад галаўной пазіцыяй
ПЕРАДАТАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які прызна- абароны. Баі ў перадполлі.
чаны, служыць для перадачы каго-, чаго-н.
ПЕРАДРАЖНІЦЬ, -дражню, -дражніш,
П. механізм. П. пункт. 2. Які пацвярджае пе- -дражніць; -дражнены; зак., каго-што. Парадачу чаго-н. каму-н. П. акт.
драбляючыся пад каго-н., падаць у смешным
ПЕРАДАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Апарат выглядзе. П. крыўляку. || незак. перадля перадачы паведамленняў, сігналаў, адлю- дражшваць, -аю, -аеш, -ае.
страванняў i гд. у радыёвяшчанні, тэлебаПЕРАДРАНШІНІ, -ЯЯ, -яе. Які бывае печанні, тзлеграфнай сувязі i гл. Лямпавы п. рад раніцай, папярэднічае раніцы. П. час.
Светлавы п.
ПЕРАДРАЦЬ, t -дзяру, t -дзярэш, -дзярэ;
ПЕРАДАЦЦА, 1 i 2 ас. не^ ўжыв., -дасца, -дзяром, -дзераце, -дзяруць; -драў, -рала;
-дадуцца; -даўся, -далася, -лося; зак., каму. -дзяры; -драны; зак. (разм.). 1. што. РазаПерайсці ад аднаго да другога. Твой вясёлы драць папалам, на часткі. П. паперу. 2. што.
настрой перадаўся i нам. Хвароба перадалася Падраць, разадраць усё, многае, доўга нодзіцяці. I незак. перадшцца, -даецца.
сячы. П. адзенне. 3. каго. Задраць, забіць (пра
ПЕРАДАЦЬ, -дам, -дасі} -дасць; -дадзш, ўсіх, многіх жывёл, птушак). 4. што. Пацерці
-дасце, -дадуць; -даў, -дала, -ло; -дай; -да- на тарцы ўсё^ многае. Я. усю бульбу. \\ незак.
дзены; зак. 1. каго-што. Аддаць, уручыць, па- перадзіраць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАДРУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
ведаміць каму-н. П. пакет. П. пачутае. П.
свае веды моладзі (перан.). 2. што. Распаў- -куй; -каваны; зак., што. 1. Надрукаваць насюдзіць, давесці да каго-н. якім-н. чынам. 77. нава. П. апавяданне ў газеце. 2. Пералісаць на
канцэрт na радыё. 3. што. Узнавіць, выкласці, пішучай машынцы. 77. рукапіс. || незак. пераадлюстраваць. Правільна п. думку аўтара. 4. дсукоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перадрушто. Ацдаць у распараджэнне, на разгляд. П. коўванне, -я, н. i перадрук, -у, м.
ПЕРАДСВГГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які бывае
справу ў суд. 5. што. Аддаць у карыстанне. П.
сваю калекцыю музею. б. што. Даць чаго-н. перад світаннем. П. туман.
ПЕРАДСВЯТОЧНЫ, -ая, -ас. Які бывае
больш, чым трэба. П. дзесяць рублёў пры разліку. 7. Перайсці меру ў чым-н., перастарацца перад святам, папярэднічае яму. П. настрой.
(разм.)- Ён не вельмі перадасць у рабоце. || не- Перадсвяточныя дні.
ПЕРАДСМЯРОТНЫ, -ая, -ае. Які бывае,
зак. перадаваць, -даю, -даеш, -дае; -даём,
-даяце, -даюць. || наз. перадача^ -ы, ж. (да 1, наступае перад смерцю. Перадсмяротная агонія.
2, 3, 4, 5 i 6 знач.)ПЕРАДСЗРДЗЕ, -Я, МН. -І, -яў, н. (спец.).
ПЕРАДАЧА, ы, мн. -ы, -дач, ж. 1. гл. перадаць. 2. Toe, што перадаецца па радыё, тэ- Адна з дзвюх камер сэрца. Правае п. Левае п.
лебачанні. Музынная п. Слухаць перадачу na || прым. перадсэрдзевы, -ая, -ае.
ПЕРАДЎЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кагорадыё. 3. Прадукты харчавання, рэчы, якія
перадаюцца каму-н. (напр. хвораму ў баль- што (разм.). 1. Узяць верх, перамагчы. П.
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ражыткі даўніны. || прым. перлжытжчны, -ая,
ПЕРАЙМАЛЬНІЦТВА, -а, н. (неадабр.).
-ае.
Несамастойнасць у творчасці, наследаванне,
ПЕРАЖЫЦЬ, -ыву, -ывеш, -ыве; -ывём, перайманне.
-ьгаяце, -ывуць; -ыў, -ыла, -ло; -ыты; зак. 1.
ПЕРАЙМАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які ўяўляе сашто. Зазнаць у жыцці. 77. вялікую радасць. бой перайманне. Пераймальная літаратура. ||
хваробу. 2. Падужаць усіх, многіх або ўсё, Перажылі лета гарачае, перажывём i ліха ха- наз. перайміілыіасць, -і, ж.
многае. || незак. перадужмць, -аю, -асш, -ае.
дзячае (з нар.). 2. каго-што. Пражыць даўжэй
ПЕРАЙМАННЕ, ПЕРАЙМАЦЬ гл. пераПЕРАДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Па- за каго-, што-н. П. сваіх равеснікаў. 3. што.
думаўшы, змяніць намер. Хацеў зайсці да зна- Выцерпець, перанесці што-н. Ён не мог п. няць.
ПЕРАЙМЕНАВАЦЬ, t -мяную, -мянуеш,
ёмага, але перадумаў. 2. што, пра што, аб чым абразы. || незак. перажываць, -аю, -аеш, -ае.
-мянуе; -мянуй; -менаваны; зак., каго-што.
i без дап. Падумадь пра многае або многа раПЕРАЗАРАДЗІЦЬ,
-раджу,
-радзіш,
-раДаць каму-, чаму-н. новую назву або імя. П.
зоў. Многа прыйшлося п. за апошні час. || незак.
дзіць; -раджаны; зак., што. Зарадзіць зноў. П. вуліцу. I незак. пераймяноўвяць, -аю, -аеш,
перадумваць, -аю, -аеш, -ае.
ружжо. П. фотаапарат. || незак. оеразараПЕРАДУМОВА, -ы, мн. -ы, -моў, ж. 1. джжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перазарадкж, -і, -ае.
ПЕРАЙНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаПапярэдняя ўмова чаго-н. 77 поспеху. 2. Зы- ДМ -дцы, ж. || прым. перазарадны, -ая, -ае
ны; зак., каго-што. Змяніўшы, зрабіць
ходны пункт якога-н. разважання. Зыходзіць з (спец.).
іншым. 77. характар. \\ незак. пержйшчваць,
правільных перадумоў.
ПЕРАЗВАНІЦЬ, -ваню, -воніш, -воніць; -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАЦЫХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
ПЕРАЙСЦІ, перайду, пяройдзеш, пярой-няце, -нуць; -н'і; зак. (разм.). Зрабіць кароткі зак. (разм.). 1. Пазваніць, набраўшы зноў нуперапынак для адпачынку (у час хадзьбы, мар тзлефона. Дрэнна чуваць, перазваніце. 2. дзе; перайшоў, -шла, -ло; перайдзі; пяройПазваніць па тзлефоне ўсім, многім або з дзены; зак. 1. што i цераз што. Ідучы, перапрацы i пад.). Касцы селі п.
многіх месцаў. П. усім знаёмым. 3 усіх таксаПЕРАДЫШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, фонаў перазваніў — не працуюць. \\ незак. перж-мясціцца на працілеглы бок чаго-н. П. дарогу.
П. цераз раку. 17. граніцу. П. межы дазволенага
ж. 1. Невялікі пералынак, каб аддыхацца, пе- звоньваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
(перан.). 2. Прайсці з аднаго месца на другое.
равесці дыханне. Бегчы кіламетр без пеПЕРАЗВОН, -у, м. Гукі некалькіх званоў, П. ў другі пакой. 3. Змяніць работу, стан, месрадышкі. 2. перан. Часовае спыненне якой-н.
званочкаў. Сталёвы п. кос (перан).
ца знаходжання. 77. на новую работу. П. на
дзсйнасці. П. ў спрэчках.
ПЕРАЗВОНЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. трэці курс. 4. каму i да каго. Дастацца каму-,
ПЕРАЁЗД, -у i' -а, Л/-дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
1. гл. перазваніць. 2. Званіць папераменна ці чаму-н. ад каго-, чаго-н., стаць чыёй-н. улас-у, гл. пераехаць. 2. -а. Месца, дзе пераязджанасцю. Гэта хата перайшла нам ад бацькоў. 5.
юць цераз што-н. Чыгуначны п. || прым. пе- адначасова ва ўсе званы.
ПЕРАЗДАРОЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, у што, да чаго, на што. Прыняцца за што-н.
раезны, -ая, -ае. Пераезная будка.
ПЕРАЁМНІК, -а, мн. -і, -аў, м (кніжн.). -аецца; зак., з кім (разм.). Павітацца з усімі, іншае, пачадь дзейнічаць па-іншаму. П. ў наступленне. П. да абмеркавання чарговага пыЧый-н. прадаўжальнік; той, хто заняў чыё-н. многімі.
месца. Падрыхтаваць сабе пераемніка. Пера- ПЕРАЗДАЦЬ, -дам, -дасі, -дасць; -дадзім, тання. П. на нелегальнае становішча. б. ( 7 / 2
емнікі Францыска Скарыны. || ж. пераемніца, -дасце, -дадуць; -дай; -дадзены; зак., што. 1. ас. не ўжыв.), у што. Ператварышда ў што-н.
-ы, мн. -ы, -нід. U прым. пераемніцкі, -ая, -ае. Здаць, перадаць у карыстанне што-н. нанава, іншае, стаць другім. Дождж перайшоў у снег.
ПЕРАЁМНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які ідзе на іншых умовах. П. зямлю ў арэнду. Л. пакой. Сяброўства перайшло ў каханне. 7. ( 7 / 2 ас. не
паслядоўна, развіваецца ад аднаго да другога; 2. Здаць, раздаць зноў, паўторна (карты). 3. ўжыв.), перан. Уступіць, ахвяраваць што-н.
заснаваны на непасрэдным пераходзе ад Здаць экзамен, залік паўторна фазм.). П. каму-н. (разм.). Няхай лепш маё пяройдзе. ||
аднаго да другога. П. pad з'яў. Пераемная су- фізіку на чацвёрку. || незак. пераздшць, -даю, незак. пераходзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. || наз.
вязь развіцця чаго-н. || наз. перяемшсцц -і, ж. -даеш, -дае; -даём, -даяце, -даюць; -давай. || пераход, -у, М -дзе, м. 77 колькасці ў якасць.
ПЕРАКАВАЦЬ, ;кую, -куеш, -куе; -куём,
ПЕРАЁСЦІ; -ем, -ясі, -есць^ -ядзім, -ясце, наз. пержэджча, -ы, ж. Дапусціць da пераздачы
-куяце, -куюць; -куй; -каваны; зак. 1. каго-ядуць; -сў, -ела; -сш i -еж; -едзены; зак. 1. экзаменаў.
што. Падкаваць нанава або ўсіх, многіх. П.
чаго i без дап. З'ссці лішняе. 2. што i чаго.
ПЕРАЗДЬІМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м
каню пярэднія ногі. П. усіх коней. 2. што. ПеЗ'есці ўсё, многае. Думалі хлеба не пераядзім Здымак, атрыманы ў выніку пераздымкі.
рарабіць каваннем. Я. мячы на аралы (выза зіму. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), што. Пра штоПЕРАЗДЫМАЦЬ, ПЕРАЗДЬІМКА гл. пе- сок.). 3. перан., каго-што. Карэнным чынам
н. сдкас: раз'ядаючы, разбурыць, раздзяліць разняць.
• змяніць, перавыхаваць (разм.). П. свой харана часткі. Іржа пераела жалеза. || незак. пераПЕРАЗІМАВАЦЬ гл. зімаваць.
ктар. || незак. перакоўваць, -аю, -аеш, -ае. ||
ядаць, -аю, -аеш, -ае; наз. пераядінне, -я, н.
ПЕРАЗМЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, звар. перікавАцця, -куюся, -куешся, -куецца;
(да 1 i 3 знач).
-куёмся, -куяцеся, -куюцца; -куйся (да 3
ПЕРАЁХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; -едзь; ж. Прамежак часу паміж дзвюма зменамі (у 2 знач.);
незак. перакоўваццд, -аюся, -аешся,
зак. 1. што i цераз што. Праехаць цераз знач.).
-аецца (да 3 знач.). Па ходу п 'есы галоўны ге~
ПЕРАЗНАЁМІЦЦА, -млюся, -мішся, -міцшто-н., на другі бок чаго-н. 77. гасцінец. 2.
рой перакоўваецца. || наз. перакоўванне, -я, н. i
каго-што. Праехаўшы па кім-, чым-н., разду- ца; зак. (разм.). Пазнаёмііша з усімі, многімі першюўші, -і, ДМ -ўцы, ж.
шыць, пахалечыць. Машына пераехала чала- або паміж сабой. У дарозе турысты перазнаПЕРАКАЗ, -у, м. 1. гл. пераказаш». 2. мн.
века. 3. Перасялііша, перабрацца. П. у новы ёміліся.
ПЕРАЗНАЁМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; -ы, -аў. Пісьмовая або вусная перадача сваімі
дом. || незак. пераязджаць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. оераезд, -у, М -дзе, м. (да 1 i 3 знач.). || -млены; зак., каго (што) (разм.). Пазнаёміць словамі чаго-н. прачытанага, пачутага. Зрабіць
паміж сабой усіх, многіх або каго-н. аднаго з п. аповесці.
прым. пераезны, -ая, -ас (да 1 i 3 знач.).
ПЕРАКАЗАЦЬ, -кажу, -кажаш, -кажа; -каПЕРАЖАВАЦЬ, -жую, -жусш, -жуе; -жу- усімі, многімі. П. гасцей.
ём, -жуяце, -жуюць; -жуй; -жаваны; зак.,
ПЕРАЗНЙЦЬ, -німу, -н'імеш, -німе; -няў, заў, -зала; -кажы; -казаны; зак., што. 1. Расшто. Toe, што i разжаваць (у 1 знач.). П. ежу. -няла, -ло, -л'і; -німі; -няты; зак., каго-што. казаць, выкласці сваімі словамі што-н. П.
| незак. перажоўвадь, -аю, -аеш, -ае.
Зрабіць новую здымку {гл. зняць у 9 i 10 змест паэмы. 2. i з дадан. сказам. Паведаміць
ПЕРАЖАНІЦЦА, 1 i 2 ас. адз. неўжыв., знач.), зняць нанава. П. план участка. П. кадр пра што-н. вусна; перадаць на словах чыю-н.
-жэніцца; -жэнімся, -жэніцеся, -жэняцца; фільма. || незак^ пераздымаць; -аю, -аеш, -ае / просьбу, даручэнне i пад. П. дома ўбачанае ў
зак. Ажаніцца — пра ўсіх, многіх. Адна- перазніміць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пера- горадзе. Перакажыце маім, што прыеду ў выхадны. 3. Расказаць падрабязна, паслядоўна
здымка, -і, ДМ -мцы, ж. П. мясцовасці.
курснікі амаль усе перажаніліся.
ПЕРАЖАНІЦЬ, -жаню, -жэніш, -жэніць;
ПЕРАЙГРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. пра ўсё, многае. П. усе навіны. || незак. пе-жэнены; зак., каго (што). Пажаніць усіх,
1. што. Сыіраць паўторна. П. партыю. 2. пе- раказваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перакіз, -у,
многіх. П. усіх сыноў.
ран., што. Вырашыць па-іншаму, зрабіць м.
ПЕРАКАЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак.
ПЕРАЖЫВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Ду- інакш, змяніць (разм.). Яны ўдвух перайгралі
шэўны стан, выкліканы якімі-н. моцнымі ад- тую справу. 3. што. Сыграць усё, многае. П. (разм.). Перамерзнуць, моцна змерзнуць. Печуваннямі, уражаннямі. Цяжкія перажаванні. усе п'есы. 4. без дап. Сыіраць ролю ненату- ракалеў, едучы дамоў.
ПЕРАКАЛЁЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаПЕРАЖЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. ральна, перабіраючы меру (разм.). У гэтай
ны; зак., каго-што (разм.). Пакалечыць усіх,
гл. перажыць. 2. за каго-што i без дап. Хваля- сцэне артыст яўна перайграў. || незак. періігрываць,
-аю,
-аеш,
-ае.
||
наз.
першгрываямногіх або ўсё, многае. Вайна перакалечыла
вацца, нервавацца з прычыны чаго-н., быць у
людзей.
стане душэўнага неспакою ў сувязі з чым-н. не, -я, н.
Пасварылася з суседкай, a цялер перажываю.
ПЕРАКАЛОЦЬ1, -калю, -колеш, -коле;
ПЕРАЙМАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
ПЕРАЖЬІТАК, -тку, мн. -ткі, -ткаў, м. хто запазычвае, пераймае што-н. у каго-, -кал'і; -колаты; зак., што. Раскалоць усё,
Toe, што захавалася ад мінулага i не адпавя- чаго-н. || ж- перайміілыііійі, -ы, мн. -ы, -ніц. || многае. П. усе дровы. || незак. пераколмць,
-аю, -аеш, -ае.
дае сучасным нормам, астатак устарэлага. Пе- прым. пержймільніцкі, -ая, -ае.
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ПЕРАКАЛОЦЬ2, -калю, -колеш, -коле;
ПЕРАКАТ1, -у, М -каце, мн. -ы, -аў, м.
-калі; -колаты; зак. 1. што. Прыкалоць інаПрацяжны перарывісты гул. Перакаты грому.
чай або ў другім месцы. П. знанок. 2. каго. За- || прым. перакатны, -ая, -ае.
калоць усіх, многіх. 77. свіней. Ц незак. пеПЕРАКАТ2, -у, М -каце, мн. -ы, -аў, м.
ражалваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач).
Мелкаводны ўчастак рэчышча ракі. Рачныя
ПЁРАЮС, -у, м. У хіміі — вышэйшая стуПЕРАКАНтУіЬНЫ, -ая, -ае (разм). Toe, перакаты. || прым. оеракатны, -ая, -ае.
што i пераканаўчы. || наз. пекракшлыіасць,
ПЕРАКАЦІ-ПОЛЕ, -я, н. Назва некаторых пень акіслення элемента. П. eadapody. || прым.
-і ж.
травяністых раслін стэпаў i пустынь, якія пержкісны, -ая, -ае. Перакісныя злучэнні.
ПЕРАКГГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ПЕРАКАНАНАСЦЬ, -і, ж. Цвёрдая ўпэў- пасля выспявання адрываюцца ветрам ад коненасць у чым-н. Сцвярджаць што-н. з раня і, сплёўшыся ў клубкі, перакочваюцца з -таваны; зак., што. Закітаваць нанава, інакш.
77. еокны на зіму. || незак. оеракітоўвацк, -аю,
аднаго месца ў другое, раскідаючы насенне.
вялікай перакананасцю.
ПЕРАКАЦІЦЦА, -качуся, -коцішся, -ко- -аеш, -ае. || наз. пераштоўвашіе, -я, н.
ПЕРАКАНАННЕ, -я, н. 1. гл. пераканаць.
ПЕРАЮІАД, -У, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
2. мн. -і, -яў. Цвёрды, непахісны погляд на ціцца; зак. 1. Коцячыся, перамяшчацца
што-н., упэўненасць. Адстойваць свае перака- куды-н. Мяч перакаціўся за рысу поля. 2. гл. перакласці. 2. Тэкст, перакладзены з
Упаўшы, перавярнуцца, псракінуцца (разм.). адной мовы на другую. П. з балгарскай мовы.
нанні.
ПЕРАКЛАДЗША, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. 1.
П. ad аднаго ўдару. \\ незак. пера&очвацца,
ПЕРАКАНАНЫ, -ая, -ае. 1. Цвёрда ўпэўнены ў чым-н., які выражае ўпэўненасць. 77. -аюся, -аешся, -аецца (да 1 знач.). || прым. пе- Папярочны брус, жэрдка i пад. 2. Toe, што i
турнік.
ракатны, -ая, -ае (да 1 знач).
ў сваёй праваце. Гаварыць перакананым тонам.
ПЕРАКЛАДНЫ1, -ая, -óe: на перакладных
Пераканана (прысл.) сцвярджаць. 2. Непа- ПЕРАКАЦШЬ, -качу, -коціш, -коціць;
хісны ў сваіх поглядах. П. матэрыяліст.
-кочаны; зак., каго-што. Коцячы, пера- (уст.) — у экіпажы з коньмі, яхія мяняліся на
Ехаць на перакладных.
ПЕРАКАНАЎЧЫ, -ая, -ае. Які прымушае мясціць куды-н. П. бервяно. || незак. пе- паштовых станцыях.
ПЕРАКЛАДНЬІ2, -ая, -óe. Перакладзены з
паверыць у правільнасць, праўдзівасць ракочваць, -аю, -аеш, -ае. | наз. перакочванне,
якой-н. мовы. П. твор.
чаго-н.; пранікнуты t сілай перакананасці. П. -я, н.
ПЕРАКЛАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыфакт. || наз. першышаўчжсць, -і, ж.
ПЕРАКАЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуй;
ПЕРАКАНАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак% Toe, што i перавандраваць. || незак. пера- яліст, які займаецца перакладамі з адной
мовы на другую. П. з польскай мовы. \\ ж. пезак., у чым i з дадан. сказам. Упэўніцца ў качоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАКАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. ракліідчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. перачым-н., паверыць у што-н. П. ў неабгрунта1. што. Качаючы, перамясціць усё, многае. клюыцкі, -ая, -ае.
ванасці падазрэнняў. Я пераканаўся, што падругому mym не зробіш. \\ незак. перакошаццд,
П. бочкі ў падвал. 2. што. Разгладзіць качалПЕРАКЛАСЦІ* -ладу, -ладзеш, -ладзе; -ла-аюся, -аешся, -аецца.
кай усё, многае. П. усю бялізну. 3. каго-што. дзём, -ладзяце, -ладуць; -лаў, -лала; -ладзі;
ПЕРАКАНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., Паваляць, выпацкаць у што-н. усіх, многіх -ладзены; зак. 1. каго-што. Палажыць у друкаго (што). 1. i з дадан. сказам. Прымусіць або ўсё, многае. Усе яблыкі перакачалі ў гразь. гое месца. П. кнігі з паліцы ў шафу. 2. перан.,
паверыць чаму-н., упэўніць у чым-н. Яго
ПЕРАКАШТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; што. Укласці абавязкі, адказнасць i пад. на
словы пераканалі нас. £н пераканаў, што -туй; -таваны; зак., што. Пакаштавадь усё, другога. П. ўсю работу на памочніка. 3. што
чым. Укласці, змясціўшы ў прамежках што-н.
трэба рабіць менавіта так. 2. з інф. або злуч.многае. П. стравы.
П. талеркі стружкамі. 4. што. Злажыць на«каб». Угаворамі схіліць да чаго-н., прымусіць
ПЕРАКВАЛІФІКАВАЦЦА, -куюся, -куешзрабіць што-н. П. каго-н. застацца. Трэба л. ся, -куецца; -куйся; зак. Набыць новую спе- нава, іначай. П. комін. 5. што. Перадаць
яго, каб ехаў сёння. || незак. пержконваць, -аю, цыяльнасць, прафесію. || наз. перажваліфіка- сродкамі другой мовы. П. з беларускай мовы
на рускую. || незак. перажладдць, -аю, -аеш, -ае
-аеш,-ае; наз. пераконвалне, -я, н. || наз. пе- цыя, -і, ж.
ракананне, -я, н.
ПЕРАКВАЛІФШАВАЦЬ, -кую, -куеш, / перакладваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2, 3 i 4
ПЕРАКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., -куе; -куй; -каваны; зак., каго (што). Даць знач.). || наз. перакладінне, -я, н., пераклідймо. 1. Ускапаць нанава. 77. бульбянішна. 2. каму-н. новую кваліфікацыю, прафесію. || наз. ваіше, -я, н. (да 1, 2, 3 i 4 знач.) / перажлід,
-у, М -дзе, м. (да 5 знач.).
Падзяліць што-н. ровам, канавай ўпоперак. перакваліфікжцьы, -і, ж.
ПЕРАКЛЁІЦЬ, -ею, -ееш, -еіць; -еены;
П. дарогу. 3. перан. У пошуках чаго-н. дэтаПЕРАКІДАЦЦА* -аюся, -аешся, -аецца;
лёва перагледзіць, перабраць паперы, рэчы i зак. (разм.). 3 цяжкасцю пражыць, перабыць зак., што. 1. Наклеіць, паклеіць нанава, у
другім месцы. 17. шпалеры. 2. Склеіць усё,
пад. Перакапаў усе рэчы ў шуфлядзе. || незак. які-н. час. Год сяк-так перакідаліся.
перікомаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перакопПЕРАКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., многае. || незак. оеряклейваць, -аю, -аеш, -ае.
што. 1. Кідаючы, перамясціць у другое месца 1 наз. пераклейшшне, -я, н. i перажлейкж, -і,
ПЕРАКАРМІЦЬ, -кармлю, -корміш, -кор- ўсё, многае. П. дровы з двара пад павець. 1. ДЛ/-йцы, ж.
міць; -кормлены; зак., каго (што). Накарміць Скідаць, злажыць нанава, іначай. П. стог
ПЕРАКЛІКАЦЦА* -аюся, -аешся, -аецца;
звыш меры, абкарміць. П. дзіця. || незак. пе- сена. || незак. перакідтгць, -аю, -аеш, -ае.
незак. 1. з кім. Абменьвадца гучнымі воракррмліваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пеПЕРАВДДНЫ, -ая, -óe. Перакінугы або які клічамі, словамі. П. ў лесе. 2. ( 7 / 2 ас. не
рікормліванне, -я, н. / перакорм, -у, м.
перакідваецца цераз што-н. П. мост. П. ка- ўжыв.). Папераменна гучаць. Пераклікаліся
гудкі паравозаў. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.)у перан.,
ПЕРАКАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; ляндар.
-туй; -таваны; зак., што (разм.). Toe, што i
ПЕРАКІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; з кім-чым. Мець падабенства, збліжацца
ператасаваць (у 1 знач.). || незак.* перакя- -нься; зак. 1. Штуршком, махам пера- сваімі прыметамі з чым-н. || аднакр. пергоўваць, -аю, -аеш, -ае.
мясціцца цераз каго-, што-н. П. цераз плот. ражлЬшуццд, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся (да
1 i 2 знач.). || наз. перажлічка, -і, ДМ -чцы, ж.
ПЕРАКАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Распаўсюдзіцца з
-саваны; зак., што (разм.). 1. Закрэсліць аднаго месца на другое. Агонь перакінуўся з (да 1 i 2 знач.).
ПЕРАКЛІЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. 1. гл. пезусім, цалкам. 77. старонку рукапісу. 2. Зака- хаты на гумно. 3. перан. Перайсці на чый-н.
саваць, закрэсліць усё, многае. 1 незак. пера- бок, стаць прыхільнікам каго-, чаго-н. раклікацца. 2. мн. -і, -чак. Выклік па прокасоўваць, -аю, -аеш, -ае.
(разм.). П. ў лагер паўстанцаў. 4. чым. Кінуць звішчах, імёнах для праверкі прысутнасці
ПЕРАКАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ко- што-н. адзін аднаму. П. мячыкам. П. словам. пэўных асоб.
ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
сіцца; зак. Стаць касым, несіметрычным; (перан.; разм). П. жартамі (перан.; разм.). 5.
скрывіцца. Дзверы перакасіліся. [| незак. пе- Перакуліцца, перавярнуцца на другі бок Прыстасаванне для пераключэння чаго-н.
ражопшацца, -аецца. || наз. перажошваіше, -я, (разм.). Воз перакінуўся ў канаву. || незак. пе- (напр. электрычнага току). П. дыяпазонаў
н. i оеракос, -у, л.
рішддцц*, -аюся, -аешся, -аецца / перікЬмд- прыёмніка.
ПЕРАКАСІЦЬ1, -кашу, -косіш, -косіць; ца» -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАКЛЮЧЬІЦЦА, -ючуся, -ючьшіся,
-кошаны; зак. 1. што. Зрабіць касым,
ПЕРАЙНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -кінь; -ючыцца; зак. Накіравацца на што-н. іншае,
несіметрычным; скрывіць. П. раму. 2. звыча-нуты; зак. 1. каго-што. Кінуць цераз каго-, новае; перайсці на іншы від працы, на друйна безас, каго-што. Тое.што i перакрывіць што-н. ці далей за якую-н. мяжу. 77. мяшок з гую работу. Размова пераключылася на другую
тзму. П. на педагагічную работу. | незак. пе(у 2 знач.). 1 незак. перакошваць, -аю, -аеш, аднаго пляча на другое. П. мяч за рысу. 2. што.
-ае. || наз. перакос, -у, м i перакопшшне, -я,
Палажыць што-н. упоперак чаго-н. для пера- ражлмпжцца, -аюся, -аешся, -аецца. | наз. пен. || прым. перакосны, -ая, -ае (спец.).
правы. П. кладку цераз ручай. 3. перан., каго- ражлючэннс, -я, н.
ПЕРАКЛЮЧЬІЦЬ, -ючу, -ючыш, -ючыць;
ПЕРАКАСІЦЬ2, -кашу, -косші, -косіць; што. Перамясціць, адправіць на другое мсс-кошаны; зак., што. 1. Скасіць далей за вы- ца. П. тэхніку ў раён меліярацыі. П. брыгаду-ючаны; зак. 1. што. Змяніць (налрамак i
значаную мяжу. П. мяжу. 2. Скасіць усё, тэхнікаў на новы аб'ект. || незак. пер&жіддць, сілу якой-н. энергіі, руху i пад.). 2. перан.,
многае. П. усе лугі. \\ незак. пержкошваць, -аю, -аю, -аеш. -ае / першцдмць, -аю. -аеш, -ае. || каго-што. Надаць іншы напрамак чаму-н.;
-аеш, -ае (да 1 знач.). J| наз. оержжошваяне, -я, наз. перажідванне, -я, н. i пержцдо, -і, ДМ перавесці на новую работу, на новыя формы
работ. П. сваю ўвагу на іншы прадмет. П. цэх
-дцы, ж. (разм.).
н. (да 1 знач.) / перакос, -у, м. (да 1 знач.).
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ПЕРАКРЫЖАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
ПЕРАКЎСКА, -і, ДМ -кусцы, ж. 1. гл. пс-жуецца; зак. 1. Размясціцца накрыж, скры- ракусіць. 2. мн. -і, -сах. Ежа, якой перакусважавацца. Вуліцы перакрыжаваліся. 2. перан. юць.
Сутыкнуцца, пераплесціся. Інтарэсы пераПЕРАЛАВІЦЬ, -лаўлю, -ловіш, -ловіць;
крыжаваліся. \ незак. перакрыжоўвацца, -аец- -лоўлены; зак., каго (што). Злавіць усіх,
на іншую вытворнасць. || незак^ пергжлючыць,
ца.
многіх. П. уцекачоў.
-аю, -аеш, -ае. | наз. пераключэнве, -я, н.
ПЕРАКРЫЖАВАЦЬ, -жую, -жуеш, -жуе;
ПЕРАЛАЖЫЦЬ, -лажу, -ложыш, -лоПЕРАКОЛВАЦЬ1-2 гл. перакалоць1-2.
-жуй; -жаваны; зак., што. 1. Пахласці, пра- жыць; -ложаны; зак., каго-што. Toe, што i
ПЕРАКОНАНАСЦЬ, -і, ж. Toe, што i пе- весці, перавязаць што-н. накрыж. П. рамянямі перакласці (у 1, 2, 3, 4 i 6 знач.). || наз. пераракананасць.
скрынку. 2. перан. Сутьпснуць, пераплесці; лжжэнне, -я, н. (гл. перахласці ў 6 знач.).
ПЕРАКОНВАННЕ гл. пераканаць.
скасаваць. Вайна перакрыжавала нашы лёсы. || ПЕРАЛАЗІЦЬ1 гл. пералезці.
ПЕРАКОНВАЦЦА, -ЦЬ гл. пераканацца, незак. оеракрыжоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАЛАЗІЦЬ2, -лажу, -лазіш, -лазіць; зак.
-ць.
ПЕРАКРЫЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Гары- (разм.). Лазячы, пабыць усюды. П. усе куткі.
ПЕРАКОПВАННЕ, ПЕРАКОПВАЦЬ гл. зантальная нясучая канструкцыя ў будынку,
ПЕРАЛАМАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лоперакалаць.
якая раздзяляе паверхі. Жалезабетоннае п.
ПЕРАКОРМ, ПЕРАКОРМЛІВАННЕ, ПЕПЕРАКРЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак. міцца; зак. 1. Паламацца напалам. Палка пе2. Паламацца — пра ўсё, многае.
РАКОРМЛІВАЦЬ гл. перакарміць.
1. што. Накрыць нанава. П. дах. 2. перан., раламалася.
Крэслы паламаліся. || незак. пераломлітацца,
ПЕРАКОС1 гл. перакасіцца, -ць1.
каго-што. Перавысіць якія-н. паказчыкі, -аецца
(да 1 знач.) / пераломвацца, -аецца (да
ПЕРАКОС2 гл. перакасіць2.
вынікі i пад., апярэдзіць. П. норму. 3. перан., 1 знач.).
што. Закрыць для руху, цячэння, поыкрьшь.
ПЕРАКОСНЫ гл. перакасіць1.
ПЕРАЛАМАЦЬ, -ламлю, -ломіш, -ломіць;
ПЕРАКОЎВАННЕ,
ПЕРАКОЎВАЦЦА, П. шлях. П. ваду. \\ незак. перакрываць, -аю,
-ламі; -ламаны; зак. 1. што. Зламаць напа-аеш, -ае. || наз. перакрыццё, -я, н.
-ЦЬ, ПЕРАКОЎКА гл. перакаваць.
ПЕРАКРЫЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым, лам, на часткі. П. палку. 2. што. Паламаць
ПЕРАКОЧВАННЕ гл. перакаціць.
усё, многае. Вецер пераламаў усе дрэвы. 3. пеПЕРАКОЧВАЦЦА, -ЦЬ га. перакаціцца, -чыце, -чаць; -чы; зак., каго-што. Заглушыць ран., каго-што. Перамяніць чый-н. характар,
сваім кры'кам голас др>тога, другіх. Цяжка п.
-ць.
натоўп. || незак. перакрыкваць, -аю, -аеш, -ае. звычкі, паводзіны, прымусіць стаць іншым.
ПЕРАКОШВАННЕ1-2 гл. перакасіць1-2.
Гэтага чалавека цяжка п. 77. свой характар. ||
1 2
ПЕРАКРдСЛІЦЬ, -ЛЮ, -ЛІШ, -ЛІЦЬ; -лены; незак. пераломліваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 3
ПЕРАКОШВАЦЦА, ПЕРАКОШВАЦЬ 1 2
зак.,
што.
Закрэсліць
зусім,
цалкам
або
ў
гл. перакасіцца, перакасіць .
знач.) / пераломваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 3
ПЕРАКРОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіш»; -оены; мноііх месцах. П. старонку. П. рукапіс. П.бы- знач.).
зак., што. 1. Скроіць нанава. П. сукенку. Вай- лое сяброўства (перан.: звесці на нішто яго
ПЕРАЛАМЛЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Toe,
на перакроіла людскія лёсы (перан.). 2. Кро- ролю, значэнне). || незак. перажрэсліваць» -аю, што i праламленне.
ячы, разрэзаць, парэзаць усё, многае. П. увесь -аеш, -ае; наз. перажрэслівжнне, -я, н.
ПЕРАЛАПАЦІЦЬ, -пачу, -паціш, -паціць;
ПЕРАКУЛІЦЦА, -кулюся, -кулішся, -куматэрыял. || незак. перакройваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1 знач.). || наз. перажройшшве, -я, н. ліцца; зак. (разм.). 1. Перавярнуцца дном, -пачаны; зак., што (спец.). Перасыпаць (зерне,
бульбу), перакідаючы лапатай з аднаго
(да 1 знач.) / перакройка, -і, ДМ -йцы, ж. (да нізам уверх ці паваліцца набок, на спіну,
абярнуцца. Павозка перакулілася. 2. цераз месца на др>тое для засцярогі ад прэння. || не1 знач.).
зак. пералапжчваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАКРУЦІЦЦА, -учуся, -уцішся, -уціц- што. Перавярнуцца цераз галаву або псраПЕРАЛАЯЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
куліцца
цераз
каго-,
што-н.
П.
цераз
плот.
||
ца; зак. 1. Павярнуцца кругом, процілеглым
-айся; зак. Палаяцца паміж сабой ці з усімі,
бокам ці канцом. П. на адной назе. 2. (7 i 2 ас. незак. перакульвацш, -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАКУЛІЦЬ, -улю, -уліш, -уліць; -уле- многімі. Суседзі пералаяліся.
не ўжыв.). Сапсавацца ад частага, празмерПЕРАЛЁГЧЫ, -лягу, -ляжаш, -ляжа; -лянага закручвання або распасціся напалам, на ны; зак. (разм.)- 1. каго-што. Перавярнуць
часткі ад кручэння. Кран перакруціўся. уверх дном, нізам або паваліць набок, на жам, -ляжаце, -лягуць; -лёг, -легла; -ляж; зак.
спіну. П. чоеен. 2. каго-што цераз каго-што.Легчы інакш або на другое месца. 77. з канапы
Ллюмініевы дрот лёгка перакруціўся. 3. перан.
Рэзка перамяніцца, перайначыцца (разм.)- Як Нагнуўшы, псракінуць цераз каго-, што-н. 77. на ложак.
жыццё перакруцілася. 4. (7 i 2 ас. не ўжыв.).цераз борт. 3. што. Выпіць да дна. П. чарку. || ПЕРАЛЁЖАЦЬ гл. пераляжаць.
Заблытацца, зблытацца. Ніткі перакруціліся. || незак. перакульваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАЛЁЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -ез, -езла;
ПЕРАКЎЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Такі, які -езь; зак., што i цераз што. Перамясціцца,
незак. перакручвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАКРУЦІЦЬ, -учу, -уціш, -уціць; -уча- можа перакульвацца пры разгрузцы. П. кузаў. карабкаючыся цераз што-н. П. плот або цераз
ПЕРАКУПІЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; -уп- плот. || незак. пералазіць, -лажу, -лазіш,
ны; зак., што. 1. Павярнуць кругом, процілеглым бокам, канцом. 77. педалі. 2. Звіць лены; зак., каго-што. 1. Купіць раней купле- -лазіць.
вельмі туга, крута; сапсаваць празмерным за- нае кім-н. другім. 2. Купіць, перашкодзіўшы
ПЕРАЛЁСАК, -ску, мн. -скі, -скаў, м. Некручваннем. 77. вужышча. П. кран. 3. Нама- зрабіць гэта іншаму. Нагледзела сабе паліто, вялікі лес, аддзелены полем ад іншых лясных
таць на што-н. другое або іначай. П. магніта- на жаль( перакупілі. || незак. пержкупляць* -яю, участкаў, або рэдкі ці малады лес паміж ля-яеш, -яе. || наз. перакупкя, -і, ДМ -пцы, ж. снымі масівамі.
фонную стужку на другую касету. 77. анучы на
нагах. 4. перан. Перайначыць, зрабіць на свой (да 2 знач.)ПЕРАЛЁТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
лад (разм.)- Новыя абставіны ўсё перакруцілі. ПЕРАКЎПШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, зак. (разм.). Пражыць, перабыць лета.
5. перан. Сказіць, змяніць змест, форму хто купляе што-н. на перапродаж. || ж. пеПЕРАЛЁТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м.
чаго-н. (разм.). П. чые-н. словы. || незак. пера- ракупшчыца* -ы, мн. -ы, -чыц.
Дзіцяня свойскай жывёлы паўгадовага ўзрокручваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАКЎР, -у, мн. -ы, -аў, м. (разм.). 1. сту (яхое толькі пералетавала).
ПЕРАКРЫВІЦЦА, -ыўлюся, -ывішся, Кароткі перапынак для курэння. Канчай п.! 2.
ПЕРАЛЁТ1, -у, М -лёце, мн. -ы, -аў, м. 1.
-ывідца; зак. 1. Стаць крывым, несіметрыч- перан. Невялікі адпачынак, перапынак у рагл.
пераляцець. 2. Перамяшчэнне птушак у
ным; перакасідца. Страха перакрывілася. 2. боце.
Скрывіцца ад болю, страху i пад. Твар пе-уру, -урыш, -урыць; месцы або з месца зімовак. Асенні п. 3. Па# ПЕРАКУРЬІЦЬ,
ракрывіўся ад болю.
-ураны; зак. 1. што. Курачы, паспрабаваць дзенне кулі, снарада (і ўвогуле таго, што кі|| прым. пералётны, -ая, -ае.
ПЕРАКРЫВІЦЬ, -ыўлю, -ывіш, -ывіць; (многа гатункаў тытуню). П. нямала розных нута) далей цэлі.
ПЕРАЛЁТ2, -у, М -лёце, м. Кармавая i ле-ыўлены; зак. 1. што. Зрабіць крывым, пера- цыгарэт. 2. Многа накурыўшыся, прычыніць
касіць. П. раму. 2. звычайна безас, каго-што. сабс шкоду. Перакурыў, цяпер баліць галава. 3.кавая расліна сямейства бабовых з жоўтымі
Надаць скрыўлены выраз (твару, губам). Ад Зрабіць кароткі песалынак для курэння кветкамі, сабранымі ў суквецце. || прым. пералётавы, -ая, -ае.
болю перакрывіла твар. 3. каго. Перадражніць,(разм.)- || незак. перакурваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАЛЁТНЫ, -ая, -ае. 1. гл. пералёт1 i пепадаць у смешным выглядзе. || незак. пеПЕРАКУСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
раляцець.
2. Пра птушак: які адлятае на зіму
ракрыўляць, -яю, -яеш, -яе.
каго-што. Пакусаць, скусаць (многіх, у
ПЕРАКРЫЖАВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. многіх месцах). Сабака пакусаў многіх прахо- ў вырай. Пералётныя птушкі.
ПЕРАЛІВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
Месца, дзе перасякаецца, перакрыжоўваецца жых.
што-н. На перакрыжаванні дарог.
ПЕРАКУСІЦЬ, -ушу, -усіш, -усіць; -уша- незак. 1. гл. пераліцца. 2. Блішчаць, мяняючы
адценні,
колеры або гучаць з пералівамі. ФаПЕРАКРЫЖАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Які пера- ны; зак. 1. што. Кусаючы, раздзяліць. П. са~
сякаецца крыж-нахрыж. Перакрыжаваная ломінку. 2. чаго i без dan. З'есці чаго-н. ня- рбы пераліваліся на сонцы. Голас пераліваўся i
рыфма (праз радок). 2. перан. Які сыходзіцца многа, паесці збольшага; закусіць. П. перад дрыжэў.
з розных бакоў у адно месца. П. агонь. П. до- адыходам. \\ незак. перакусваць, -аю, -аеш, -ае. ПЕРАЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
пыт (некалькімі асобамі адразу). Перакрыжа- || наз. перакусванне, -я, н. i перакуска, -і, ДМ пераліць1. 2. Toe, што i пералівацца (у 2
ванае апыленне.
знач.).
-кусцы, ж. (да 2 знач.).
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ПЕРАЛІВІСГЫ, -ая, -ае. 3 пералівамі (пра што i пераадолець (кніжн.). П. нястачы. П.
гукі, святло). Пералівістыя пераборы гармо- страх. || незак. пержмжгаць^ -аю, -аеш, -ае.
ніка. 77. колер. || наз. пералшстасць, -і, ж.
ПЕРАМАЗАЦЦА, -мажуся, -мажашся,
ПЕРАЛІК, -у, м. 1. гл. пералічыш». 2. Спіс -мажацца; -мажся; зак. Вымазаўшыся, стаць
брудным. П. сажай. Уся вопратка перамазаз пералічэннем чаго-н. П. кніг.
ПЕРАЛІЎ, -ліву, мн. -л'івы, -ліваў, м. Пера- лася. I незак. пермшзшцця, -аюся, -аешся, нагамі. || незак. перамяріць, -аю, -аеш, -ае (да
1 i 2 знач.) / перімерваць, -аю, -аеш, -ае.
ход ад аднаго адцення колеру, тону да дру- -аецца.
ПЕРАМЁРЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -мёрз,
гога. Мяккія пералівы святла. Пералівы голасу. ПЕРАМАЗАЦЬ, -мажу, -мажаш, -мажа;
-маж; -мазаны; зак. 1. каго-што. Зрабіць -мерзла; зак. 1. Моцна змерзнуць, азябнуць.
I прым. пераліўны, -ая, -ае.
ПЕРАЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -льецца / брудным, запэцкаць. П. рукі чарнілам. 2. што. П. у дарозе. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Загінуць ад
-ліецца; -ліўся, -лілася, -лося; зак. 1. Пера- Замазаць, намазаць зноў або ўсё, многае. П. марозу (пра многіх, многае). Усе кветкі перамясціцца з аднаго месца на другое (пра вад- аконныя рамы. П. усе падшыпнікі салідолам. || мерзлі.
ПЕРАМЁЦІЦЬ, -мечу, -меціш, -меціць;
касць). 2. Перапоўніўшы ёмішча, выліцца. П. незак. перамазааць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перамазвшве, -я, н. i перамазкя, -і, -зцы, ж. (да -мечаны; зак., каго-што. 1. Памеціць усё,
цераз край. \\ незак. пераліваццж, -аецца.
многае або ўсіх, мноііх. П. бялізну. 2. Нанава
ПЕРАЛІЦЬ1, -лью^ -льеш, -лье; -льсм, 2 знач.).
ПЕРАМАЛОЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ме- паставіць меткі на кім-, чым-н. || незак. i
-льяце, -льюць i -лію^ -ліеш, -ліе; -ліём,
. , -аю, -аеш, -ае.
-ліяце, -ліюць; -ліў, -ліла, -ло; -лі; -лгты; зак., лецца; зак. Здрабніцца ў муку. ПерамелецПЕРАМЁШВАЦІІА гл. перамяшацца.
што. 1. Выліць з аднаго ёмішча ў другое. П. ца — мука будзе (прыказка: усё пройдзе,
ПЕРАМЁШВАЦЬ1-2 гл. перамясіць / пемалако са збана ў шклянкі. П. кроў параненамууладзіцца, ^усе непрыемнасці забудуцца). || нерамяшаць.
зак.
пержмолвацца,
-аецца.
(увесці чужую кроў з лячзбнай мэтай). 2.
ПЕРАМЁРЗЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які пераПЕРАМАЛОЦЬ, -мялю, -мелеш, -меле;
Наліць звыш месы. П. цераз край. || незак. перілівіць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пералівінве, -мял'і; -молаты; зак., што. Здрабніць у муку мёрз. Перамёрзлая трава.
ПЕРАМЁТ, -a, М -мёце, мн. -ы, -аў, м.
-я, н. 77. крыві. || прым. пераліўны, -ая, -ое (да (зерне). П. варожыя сілы (перан.: знішчыць). ||
(спец.). Рыбалоўная сетка з кручкамі, якая
незак. перамолваць, -аю, -аеш, -ае.
1 знач.).
ПЕРАМАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; нацягваецца на калкі упоперак цячэння ракі.
ПЕРАЛІЦЬ2, -лью^ -льеш, -лье; -льём,
ПЕРАМІГНЎЦЦА, -нуся^-нешся, -нецца;
-льяце, -льюць i -лію, -ліеш, -ліе; -ліём, -люй; -ляваны; зак. Малюючы, зняць копію
-ліяце, -ліюць; -ліў, -ліла, -ло; -лі; -лггы; зак., чаго-н.; намаляваць нанава. П. дэкарацыі. || -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. (разм.).
што. Перарабіць ліццём. 77. статую. J незак. незак. перамалёўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. Toe, што i перамаргнуцца. || незак. оератгвацпераліваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пераліўкж, -і, пержмалёўвжнне, -я, н. i перамалёўка, -і, ДМ mit -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАМІР'Е, -я, мн. -і, -яў, н. Часовае
-ўцы, ж. (разм.).
ДМ-ўйы, ж.
ПЕРАМАНІЦЬ, -аню, -аніш, -аніць; сгтыненне ваенных дзеянняў па ўзаемнай згоПЕРАЛІЧЬІЦЬ, -ічу, -'ічыш, -'ічыць; -'ічабакоў. Заключыць п.
ны; зак. 1. каго-што. Злічыць нанава. 77. кнігі -анены; зак., каго (што) (разм.)- Перавесці да дзеПЕРАМНОЖЫЦЬ,
-жу, -жыш, -жыць;
паўторна. 2. каго-што. Злічыць адно за сябе (на працу, у свой калектыў, у другі лагер -жаны; зак., што. Памножыць
адзін на
другім усё, усіх. П. прысутных. 3. каго-што. i пад.), прывабіўшы якой-н. выгадай, перава- другі. || незак. перамнажаць, -аю,лікі
-аеш, -ае.
Назваць, упамянуць усіх, усё. П. недахопы. 4. гамі. П. спецыяліста. || незак. пераманьваць,
ПЕРАМОВІЦЦА, -моўлюся, -мовішся,
што. Падлічваючы, падаць у другіх велічы- -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАМАРГНЎЦЦА^-нуся, -нешся, -нец- -мовіцца; зак., з кім (разм.). Сказаць адзін
нях, адзінках. П. фунты ў кілаграмы. 5. што.
другому
некалькі слоў, нядоўга пагаварыць.
Перавесці, залічыўшы на іншы рахунак. П. ца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. Пад- Няма з кім
словам п. \\ незак. перамаўляцца,
пяць мільёнаў рублёў на будаўніцтва. || незак. маргнуць адзін другому з якрй-н. мэтай. П. з -яюся,
-яешся, -яецца.
пералічваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2, 3 i 4 сяброўкай. || незак. пераморгвацца, -аюся,
ПЕРАМОГА, -і, ДМ -мозе, мн. -і, -мог, ж.
знач.) / пер&ігічаць, -аю, -аеш, -ае (да 2, 3, 4 i -аешся, -аецца.
ПЕРАМАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., 1. Поспех у бітве, вайне, поўнае паражэнне
5 знач.); наз. першгічэшіе, -я, н. Плаціць na пешто. Наматаць нанава ці на што-н. другое. праціўніка. Дабіцца перамогі над ворагам. 2.
ралічэмню. || наз. оералік, -у, м.
Поспех у барацьбе за што-н., ажыішяўленне,
ПЕРАЛІЧЗННЕ, -я, н. 1. гл. пералічыць. П. кінастужку. || незак. оерамотваць, -аю, дасягненне чаго-н. у выніку барацьбы, пера2. Пералічаная, пераведзеная каму-н. сума -аеш, -ае. || наз. перамотванне, -я, н. i пе- адолення чаго-н. П. у спаборніцтве. 0 Піржва
рамотші, -і, ДМ -тцы, ж.
(спец.). Паступіла п. на бягучы рахунак.
перамогж (кніжн.) — перамога, здабытая
ПЕРАМАЎЛЙЦЦА гл. перамовіцца.
ПЕРАЛОМ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Месца, па
вялікімі ахвярамі i таму роўная паражэнню
ПЕРАМАХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, [па імені эпірскага цара Піра].
якім што-н. пераламана. Змацаваць вясло на
пераломе. 2. Парушэнне цэласці косці ў чала- -няце, -нуць; -н'і; зак., што або цераз што
ПЕРАМОЖНЫ, -ая, -ае (высок.)- Які мае
века, жывёліны. Закрыты п. бядра. Асколачны (разм.). Лёгка, шырокім скачком пераско- адносіны да перамогі, перамаганосны. П. сап. косці. 3. перан. Рэзкая змена ў развіцці чыць. П. цераз агароджу. || незак. пе- лют. Да пераможнага канца (да таго часу, пачаго-н. П. у жыцці. На пераломе. || прым. пе- рамахваць, -аю, -аеш, -ае.
куль справа не завершыцца ўдачай).
ріломны, -ая, -ае (да 3 знач.). П. перыяд
ПЕРАМЁНА, -ы, ж. 1. гл. перамяніць. 2.
ПЕРАМОЖЦА* -ы, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
гісторыі.
мн. -ы, -мен. Змена, паварот да чаго-н. перамог, дабіўся перамогі. Народ-n. П. шахіншага.
Гэты
год
прынёс
многа
перамен
ПЕРАЛОМВАЦЦА, Ш>, ПЕРАЛОМЛІматнага турніру.
(разм.). Рззкая п. тэмпературы.
ВАЦЦА, -ЦЬ гл. пераламацца, -ць.
ПЕРАМОЛВАЦЦА, Ш> гл. перамалоцца,
ПЕРАМЁНЛІВЫ, -ая, -ае. Які часта мяняПЕРАЛЯЖЛЦЬ, -ляжу; -ляжыш, -ляжыць;
-ляжым, -лежаце, -ляжаць; -ляжы / ПЕ- ецца, зменлівы. П. вецер. П. характар. || наз.
ПЕРАМОРГВАЦЦА гл. перамаргнуцца.
РАЛЁЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; зак. 1. Пра- пераменлівасць, -і, ж.
ПЕРАМОТВАННЕ,
ПЕРАМОТВАЦЬ,
ПЕРАМЁННЫ, -ая, -ае. Які мяняецца, ПЕРАМОТКА гл. пераматаць.
ляжаць надта доўга. П. на сонцы. 2. ( 7 / 2 ас.
не ўжыв.). Сапсавацца ад доўгага ляжання. няўстойлівы, з пераменамі. Пераменнае наПЕРАМУДРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
двор'е. П. ток (які перыядычна мяняе сілу i -руй; зак. (разм.)- Занадта намудрыць.
Агуркі пераляжалі.
ПЕРАЛЯЦЁЦЬ, -лячу, -ляшш, -ляшць; напрамак). Пераменная велічыня i пераменная ПЕРАМЬІЦЬ, -мыю, -мыеш, -мые; -мы-ляц'ім, -леціце, -ляцяць; -ляш; зак. 1. што i (наз.) (велічыня, якая можа па ўмовах задачы ты; зак., каго-што. 1. Вымыць нанава. Я. споцераз што. Летучы, перамясціцца, адолець набываць розныя значэнні). П. капітал (ча- дак. 2. Вымыць усё, многае, усіх, многіх. Я.
якую-н. прастору. Л. з Еўропы ў Амерыку. П. стка капіталу, якая затрачваецца на наём ра- увесь посуд. \\ незак. перамываць, -аю, -аеш,
горы або цераз горы. 2. Летучы, апынуцца па бочай сілы i змяняецца ў працэсе вытвор- -ае.
другі бок чаго-н. Мяч пераляцеў цераз вароты. часці).
ПЕРАМЬІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
ПЕРАМЁНШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; ж. 1. Злучальнае прыстасаванне паміж
3. што i без дап. Праляцець далей, чым трэба.
-шаны; зак., што. Падаць у меншых памерах, чым-н. Каменная п. 2. Воданепранікальная
П. лінію пасадкі. Снарад пераляцеў. \\ незак. пералятаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пералёт, -у, М чым у рэчаіснасці. П. цяжкасці. \\ незак. пера- загародка на земляных i будаўнічых работах,
-аю, -аеш, -ае. || наз. i
-лёце, м.
якая не дапускае прытоку вады куды-н.
ПЕРАМАГАНОСНЫ, -ая, -ае. Які заНасыпная п. 3. Вузкая палоска, якая злучае
што-н. 77. паміж канавамі.
вяршыўся перамогай або нясе перамогу, уваПЕРАМЁНЬВАЦЬ гл. перамяніць.
сабляе перамогу. Перамаганосная вайна. || наз.
ПЕРАМЁРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПЕРАМЯНІЦЦА, -мянюся, -менішся,
перамапйюснасць, -і, ж.
што. 1. Змераць або памераць нанава, яшчэ -меніцца; зак. Стаць іншым, змяніцца. ХаПЕРАМАГЧЬІ, -магу, -можаш, -можа; раз. П. куплены адрэз. 2. Змераць, памераць рактар перамяніўся. Надвор 'e перамянілася.
ПЕРАМЯНІЦЬ, -мяню, -меніш, -меніць;
-мажы; -можаны; зак. 1. перан., каго-што i усё, многае. П. усе ўчасткі. 3. перан. Шмат
без дап. Атрымаць перамогу над кім-, чым-н. прайсці, пахадзіць па якой-н. тэрыторыі -менены; зак., каго-што. 1. Замяніць адно
П. праціўніка. П. ў баі. 2. перан., што. Toe, (разм.)- Многа дарог мне прыйшлося п. сваімі другім, змяніць. П. бялізну. П. тэму размовы.
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2. Надаць іншую фосму, перайначыць. П.
адносіны. | незак. пераменшць, -аю, -аеш, -ае
/ перамяняць, -яю, -яеш, -яе. | наз. перімена,
-ы, ж.
ПЕРАМЯНШАЦЬ,
ПЕРАМЯНШЗННЕ
гл. пераменшыць.
ПЕРАМЯРАЦЬ 2/І. перамераць.
ПЕРАМЯСІЦЬ, -мяшу, -месіш, -месідь;
-мешаны; зак., што. Расціраючы, размінаючы, ператварыць ( у аднародную масу. Л.
гліну. || незак. перамешваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАМЯСЦІЦЦА, -мяшчуся, -месцішся,
-месціцца; зак. Псрасунуўшыся, заняць другое месца, размясціцца ў іншым месцы. Полк
перамясціўся ў другі горад. || незак. перамяшчацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. перамяшчэнне, -я, н.
ПЕРАМЯСЦІЦЬ, -мяшчу, -месціш, -месціць; -мешчаны; зак., каго-што. Паставіць,
перавесці ў другое месца. П. шафу. П. брыгаду
на другую будоўлю. || незак. пержмяшчаць, -аю,
-асш, -ае. || наз. перамяшчэнне, -я, н.
ПЕРАМЯЧАЦЬ гл. перамеціць.
ПЕРАМЯШАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-аецца; зак. Змяшацца або перамясіцца (унутры чаго-н., пра асобныя прадметы), пераблытацца. Мука перамяшалася з крупамі. У
галаве ўсё перамяшалася. || незак. перамепшацца, -аецца.
ПЕРАМЯШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Мяшаючы, злучыць разам
рознае або памянядь месцамі часткі чаго-н.
аднароднага. П. пясок з цзментам. П. паперы
ў справе. || незак. перамешваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАМЯШЧАЦЦА,
-ЦЬ,
ПЕРАМЯШЧдННЕ гл. перамясціцца, -ць.
ПЕРАНАПРЎЖЫЦЦА, -жуся, -жышся,
-жыцца; зак. Вельмі моцна^ празмерна напружьпша. || незак. першапружвацц», -аюся,
-асшся, -аецца. || наз. перашшружышне, -я, н.
ПЕРАНАПРЎЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць;
-жаны; зак., што. Вельмі моцна, празмерна
напружыць. П. сілы. \\ незак. пераналружвадь,
-аю, -аеш, -ае. 1 наз. пер&шшружванне, -я, н.
ПЕРАНАСЁЛЕНЫ, -ая, -ае. Населсны густа, звьші меры. П. раён. || наз. пераваселенасць, -і, JVC.
ПЕРАНАСІЦЬ, -нашу, -носіш, -носіць;
-ношаны; зак. 1. каго-што i чаго. Перанесці,
аднесці куды-н. за некалькі прыёмаў. П. усе
снапы пад павець. Колькі ён грыбоў за лета i
восень перанасіў. 2. што. Знасіць вялікую
колькасць чаго-н. (адзення, абутку). 3. каго
(што). Пра цяжарных: пранасіць дзіця больш
за належны тэрмін. || незак. перавошваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПЕРАНАСЯЛЁННЕ, -я, н. Лішах нассльнііггва.
ПЕРАНАЧАВАЦЬ гл. начаваць.
ПЕРАНЁСІД, -нясу, -нясеш, -нясе; -нясём, -нссяцс, -нясуць; -нёс, -несла; -нясі;
-нессны; зак. 1. каго-што. Несучы, перамясціць цсраз якую-н. прастору. П. хлапчука
цераз рунай. 2. каго-што. Памясціць у другое
мссца. П. кветкі з пакоя ў сад. 3. што. Аддзяліць частку слова для пераносу ў наступны
радок. П. апошні склад слова. 4. што. Адкласці на другі час. П. пасяджэнне на вечар. 5.
што. Зведаць, перажыць, перацярпець. П. запаленне лёгкіх. \\ незак. оеравюсіць, -ношу,
-носіш, -носіць. 0 He оераносіць каго-чаго
(разм.) — адчуваць непрыязнасць да каго-,
чаго-н. Я не пераношу гэтага чалавека. || наз.
оерінясеяве, -я, н. (да 4 знач.) / першоска, -і,
ДМ -носцы, ж. (да 1, 2 i 4 знач.; разм.).

паласкаць яшчэ раз, паўторна. П. хустачку. 2.
Папаласкаць усё, многас. П. ўсю бялізну.
ПЕРАПАЛІЦЬ, -алю, -аліш, -аліць; -алены; зак., што. 1. Празмерным абпальваннем,
награваннем, сапсаваць. П. цэглу. 2. Раздзяліць на часткі ўздзеяннем агню, едкім рэчывам. П. вяроўку. 3. Спаліць усё, многае. П. усе
дровы. 4. Расходаваць звыш меры (паліва, гаручае). П. бензін. 5. Перапрацаваць з дапамогай агню, падвергнуць тэрмічнай апрацоўцы
(спец.) П. руду. || незак. перашльваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. перапальвшше, -я, н. i перішіл, -у, м. (да 1 знач.).
ПЕРАПАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
(разм.). 1. Тос, што i перастрэлха. Рота трапіла ў перапалку. 2. перан. Крыклівая спрэчка,
лаянка. Сямейная п.
ПЕРАПАЛОСЫ, -ая, -ае (разм.). У палосы, плямы рознага колеру (пра масць жывёлы).
ПЕРАПАЛОХ, -у, м. Агульны нечаканы
спалох, збянтэжанасць, паніка. Падняўся /і.
ПЕРАПАЛОХАЦЦА* -аюся, -аешся, -аецца; зак. Моцна спалохаіша. Насмерць перапалохаўся.
ПЕРАПАЛОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго (што). Моцна спалохаць.
ПЕРАПАМПАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе;
-пуй; -паваны; зак., што. Пампуючы, песамясціць. П. газ у балоны. || незак. перапампоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перапампоўванне,
-я, н.
ПЕРАПАСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -падзе;
-паў, -пала; зак. 1. Выпасці (у 3 знач.),
прайсці зрэдку (пра дождж, снег i пад.). Перапалі дажджы. 2. ас. i безас, каму. Дастацца
на чыю-н. долю (звычайна пра нямногае).
Мне таксама крыху перапала. || незак. періпядаць, -ае.
ПЕРАПАЎЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -зём, -зяце,
-зуць; -поўз, -паўзла, -ло; -паўз'і; зак. 1. што
i цераз што. Перамясціцца паўзком цераз
якую-н. прастору. Л. дарогу або цераз дарогу.
2, Прапаўзці з аднаго месца ў другос. П.ва
ўкрыцце. || незак. оерамўзаць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАПАЎНЁННЕ,
ПЕРАПАЎНЙЦЦА,
-ЦЬ гл. перапоўніцца, -ць.
ПЕРАПАХАВАЦЬ, -аю, -аеш, -аеш; -аны;
зак.у каго-што. Toe, што i перахаваць2 (у 1
знач.). || наз. оерапіхімшіе, -я, н.
ПЕРАПЁРЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; зак., што. Вельмі наперчыць. П. боршч. ||
незак. пераперчв&ць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАПЁЎ, -певу, мн. -певы, -певаў, м. 1.
Паслядоўнае чаргаванне напеўных гукаў.
Птушыны п. 2. перан. Паўтарэнне вядомага,
раней сказанага. Перапевы старых ісцін.
ПЕРАПЁЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Пірог з хлебнага цеста, спечаны на скаварадзе. Частавалі ad душы кіаіаватай перапечкай.
ПЕРАПЁЛАЧНІК, -а, мн. -i t -аў, м. 1. Паляўнічы, які палюе на перапёлак. 2. Невялікі
ястраб, які кормііша перапёлкамі i іншымі
дробнымі птушкамі.
ПЕРАПЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
Маленькая палявая пералётная птушка сямейства фазанавых з завостранымі крыламі i
кароткім хвастом. || прым. перапшпны, -ая,
-ае.
ПЕРАШЛАВАЦЬ, -лую, -луе, -луе; -луй;
-лаваны; зак., што. 1. Пілуючы, раздзяліць на
часткі. П. бервяно. 2. Папілаваць усё, многае.
П. усе дровы. || незак. перапілоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПЕРАПІСАЦЬ, -ішу, -ішаш, -іша; -ішы;
-ісаны; зак. 1. што. Напісадь нанава, скаліраваць. П. апавяданне. 2. каго-што. Скласці
ПЕРАПАЛАСКАЦЬ, -лашчу, -лошчаш, спіс, рэестр каго-, чаго-н. П. абсталяванне
-лошча; -лашчы; -ласканы; зак., што. 1. Пра-лабараторыі. || незак. перашсваць, -аю, -аеш,

ПЕРАНЁСЦІСЯ, -нясуся, -нясешся, -няссцца; -няссмся, -несяцеся, -нясуцца; -нёсся,
-неслася; -нясіся; зак. Хутка перамясціцца.
За гадзіну перанёсся на самалёце з Мінска ў
Санкт-Пецярбург. Л. ў думках у мінулае (псран.). I незак. пержвосіцці, -ношуся, -носішся, -носіцца.
ПЕРАНІЦАВАЦЬ, гл. ніцаваць.
ПЕРАНІЦОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
што. Toe, што i нідаваць. || наз. оерашцоўвлшне, -я, н. i пераніцоўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
ПЕРАНОС, -у, м. 1. гл. перанесці. 2. Знак
у выглядзе рыскі (-) на месцы падзелу слова,
частка якога пераносіцца на наступны радок.
Правілы пераносу слоў.
ПЕРАНОСІЦЦА, -Ш> гл. перанесціся, перанесці.
ПЕРАНОСНЫ, -ая, -ае. 1. Прыстасаваны
для пераносу. Пераносная радыёстанцыя. 2.
Пра сэнс, значэнне слова, выразу: не літаральны, не прамы, метафарычны. | наз. оераноснасць, -і, ж. (да 2 знач.).
ПЕРАНОССЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Верхняя
частка носа ніжэй ілба паміж вачамі.
ПЕРАНОСЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
пераносіць, перадае, распаўсюджвае што-н.
Камар — л. малярыі. П. чутак. \\ ж. пераносчыцд, -ы, мн. -ы, -чыц.
ПЕРАНУМАРАВАЦЬ, -рую,- -русш, -руе;
-руй; -раваны; зак., каго-што. 1. Панумараваць усё, многае. П. усе старонкі рукапісу. 2.
Пранумараваць нанава. П. апошнія старонкі. \\
незак. перанумароўвіць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАНЙТЛІВЫ, -ая, -ас. Здольны псраймаць, хутка засвойваць. Перанятлівае дзіця. \\
наз. перодтлшасць, -і, ж.
ПЕРАНЙЦЬ, перайму, пяроймеш, пяройме; пяроймсм, пяроймеце, пяроймуць; псраняў, -няла, -ло; пераймі; пераняты; зак. 1.
што. Запазычыць, унаследаваць, зрабіць
прывычным для сябе. П. вопыт. П. дурныя
звычкі. 2. каго-што. Псрахапіць, перагарадзіць шлях каму-, чаму-н. П. статак. || незак. пержймаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перайманне, -я, н.
ПЕРАПАВІЦЬ, -паўю, -nayemŁ -паўе;
-паўём, -паўяце, -паўюць; -паві; -цавхты; зак.,
каго-што. Спавіць нанава, інакш. || незак. перапжвіваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАПАД, -a i -у, М -дзс, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). 1. -а. Ступеньчатае збудаванне ддя
рэгулявання руху вады ў вадасцёку з нахіленым дном. 2. -у. Розніца паміж верхнім i
ніжнім узроўнем (вады, тэмпературы, ціску i
пад.). П. ціску.
ПЕРАПАДАЦЬ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
зак. (разм.). Упасці адзін за другім — пра ўсё,
многае або ўсіх, многіх.
ПЕРАПАДАЦЬ гл. перапасці.
к ПЕРАПАДПІЧЬІОЦЬ, -ічу, -ічыш, -'ічьшь;
-ічаны; зак., каго-што. Зрабіць падлік нанава.
|| незак. перападдІчвацц -ак>, -асш, -ае. || наз.
пераладшк, -У, м. П. тавараў; прым. першадлікомы, -ая, -ае.
ПЕРАПАДРЫХТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, ж.
Падрыхтоўка з мэтай удасканалення ў чым-н.
Курсы перападрыхтоўкі.
ПЕРАПАІЦЬ, -паю, -поіш, -поіць; -посны;
зак., каго (што). 1. Празмерна напаіць,
апаіць. П. цяля. 2. Напаіць спіртнымі
напіткамі ўсіх, многіх. П. гасцей. || незак. перапойваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАПАКЎТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
-туй; зак. 1. Зазнаць многа пакут. Ён шмат
перапакутаваў за жыццё. 2. Перажыўшы
што-н., кончыць пакутаваць. П. страту дарагога чалавека.
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-ac. U наз.^ пералквашіе, -я, н. i оерагісш, -і,
ДЛ/перашсцы, ж. (да 1 знач.).
ПЕРАПІСВАЦЦА, -аюся, -асшся, -аецца;
незак. Пісаць адзін аднаму пісьмы. 77. са знаёмым. || наз. перапкваяве, -я, н. i ператска, -і,
ДМ перапісцы, ж.
ПЕРАПІСКА, -і, ДМ перал'ісцы, ж. 1. гл.
перапісаць i перапісвацца. 2. мн. -і, -сак. Збор
пісем, напісаных i атрыманых кім-н. Пазнаёміцца з перапіскай Якуба Коласа.
ПЕРАПІСЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хго
псрапісвае што-н. || ж. пераійсчыці, -ы, мн.
-ы, -чыц.
ПЕРАПІЦЦА, -п'юся, -п'ешся, -п'ецца;
-п'ёмся, -п'яцеся, -п'юцца; -піся; зак. Надта
многа выпіўшы, стаць > зусім п'яным (пра
многіх). | незак. пераігівацці, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПЕРАПІЦЬ, -п'ю, -п'еш, -п'е; -п'ём,
-п'яце, -п'юць; -гіі; зак. 1. чаго i без dan.
Выпіць лішне. 2. каго (што). Выпіць больш
за каго-н. (разм.). || незак. перапіваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПЕРАПЛАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
-нуй; -наваны; зак., што. Спланаваць нанава,
змяніць план чаго-н. П. забудову квартала. ||
незак. періллаяоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
перашшгіроўкд, -і, ДМ -ўцы, ж.
ПЕРАПЛАДІЦЬ, -лачу, -лаціш, -лаціць;
-лачаны; зак., што. 1. без dan. Заплаціць
больш, чым трэба. П. за пакупку. 2. чаго. Заплаціць, выплаціць паступова за што-н.
вялікую колькасць (грошай) (разм.). Колькі я
грошай пераплаціла за кнігі. || незак. пераолачваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перашіата, -ы,
ДМ -лаце, ж. i пераплачваяне, -я, н.
ПЕРАПЛЁСЦІ» ,-ляту, -ляцеш, -ляце; -ляцём, -лецяце, -лятуць; -лёў, -ляла, -ло; -ляці;
-лецены; зак., што. 1. Сшыць лісты, уставіўшы i замацаваўшы ў вокладку. П. кнігу. 2.
Злучаючы, сплесці; перавіць. Дрэвы пераплялі
свае галіны. П. касу стужкай. 3. Заплссці нанава. П. касу. || незак. пераплятаць, -аю, -аеш,
-ае; наз. пераллятаяве, -я, н. || наз. першлёт,
-у, М -лёцс, м. (да 1 знач.).
ПЕРАПЛЁСЦІСЯ, -лятуся, -ляцсшся, -ляцецца; -ляцёмся, -лецяцеся, -лятуцца; -лёўся,
-лялася, -лося; -ляшся; зак. 1. (7 i 2 ас. не
ўжыв.). Тос, што i сплесціся. Плюшч пераплёўся з хмелем. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан.
Пераблытаіша, змяшаўшыся. Розныя думкі перапляліся ў галаве. 3. Заплесці сабе валасы ў
косы нанава, іначай (разм.). 4. 3 цяжкасцю
перайсці (разм.). Ледзь пераплёўся цераз мост.
|| незак. пераплятацця, -аюся, -аешся, -асцца.
ПЕРАПЛЁТ, -у, М -лёце, мн. -ы, -аў, м. 1.
гл. пераплесці. 2. Цвёрдая вокладка, у якую,
пераллятаючы, устаўляюць кнігу, змяшчаюць
паперы. Скуроны п. 3. Рама, рашотка, агароджа з перакрыжаваных перакладзін. Аконны п.
4. перан. Складанае, цяжкае становішча.
Трапіць у п. || прым. оерашіётны, -ая, -ас (да 1
i 2 знач.).
ПЕРАПЛЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст, які займаецца пераплётам кніг. || ж. пераплётчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. пераплётчыцкі, -ая, -ае.
ПЕРАПЛЬІСЦІ / ПЕРАПЛЬІЦЬ, -ыву,
-ывеш, -ыве; -ывём, -ывяце, -ывуць; -ыў,
-ыла, -ло; -ыв'і; зак., што i цераз што. Пераадолець водную прастору ўплаў або плывучы
на чым-н. П. раку або цераз раку. \\ незак. пераплываць, -аю, -аеш, -ас.
ПЕРАПЛІОНУЦЬ, -ну, -неш, -нс; -люнь;
зак. 1. каго-што. Плюнуць цераз што-н. 2.
перан., каго (што). Перасягнуць каго-н. у
якіх-н. адносінах (разм.). Угэтай справе Язэп
кожнага пераплюне.
ПЕРАПЛЯЦЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1.
Toe, што пераплецена, сплецена між сабой.

П. правадоў. П. лёсаў (псран.) 2. Спосаб
спляцсння нітак асновы i ўтку ў тканінах.
Палатнянае п.
ПЕРАПОЙ, -ю, м. Стан пасля моцнага
ал'янення (разм.). Баліць галава ад перапою.
ваць даўжэй, чым было вызначана. П. тры
ПЕРАПОЙВАЦЬ гл. пералаіць.
ПЕРАПОНА, -ы, мн. -ы, -пон, ж. Toe, гадзіны. || мезак. перапрацоўваць, -аю, -аеш,
што стрымлівае доступ куды-н. П. для затры- -ае. J наз. перапрацоўванне, -я, н. i перапрацоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 1 i 2 знач.). ||
мання вады.
прым. пералрацовачны, -ая, -ае (да 1 знач.;
ПЕРАПОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, спец.).
ж. Тонкая пругкая плёнка, якая з'яўляецца
ПЕРАПРАШАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выяўперагародкай, абалонкай у жывым арганізме.
жаданне перапрасіць каго-н. за што-н. 77.
Барабанная п. Плавальная п. || прым. перапош- ляе
тон. || наз. перапрашалквасць, -і, ж.
чны, -ая, -ае.
ПЕРАПРОБАВАЦЬ гл. перапрабаваць.
ПЕРАПОНЧАТЫ, -ая, -ае. 3 перапонкамі.
ПЕРАПРОДАЖ гл. перапрадаць.
Перапончатыя лапы ў гусей.
ПЕРАПР^ПІЫ, -рагу, -ражэш, -ражэ;
ПЕРАПОЎНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сажом, -ражацс, -рагуць; -pór, -рэгла / -раг-іцца; зак. Напоўніцца звыш меры. Рака пе- ла, -рэгла / -рагло; -ражы; -рэжаны; зак., каго
рапоўнілася вадой. Сэрца перапоўнілася рада- (што). Запрэгчы нанава або ў што-н. другое.
сцю (перан.). || незак. першжўішцца, -яецца. || 77. коней з плуга ў барану. \\ незак. пералрагаць,
наз. перапаўнешіе, -я, н.
-аю, -аеш, -ае.
ПЕРАПОЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
ПЕРАПР^ЛЫ, -ая, -ае. 1. Сапрэлы поўназак., што. Налоўніць звыш меры. П. засекі сцю. Перапрэлае лісце. 2. Сапсаваны ад прэнзбожжам. П. чашу цярпення (перан.). || незак. ня. Перапрэлая скура. || наз. перапрэлісць, -і,
пералаўняць, -яю, -яеш, -яе. || наз. перала- ж.
ўненне, -я, н.
ПЕРАПРдЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак.
ПЕРАПРАБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; Сапрэць поўнасцю. Угнаенне перапрэла. || не-буй; -баваны / ПЕРАІІРОБАВАЦЬ, -бую, зак. пералраваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пері-буеш, -буе; -буй; -баваны; зак., што. Палра- праванне, -я, н.
баваць (папробаваць) усё, многае. П. усе гаПЕРАПЎД, -у, М -дзе, м. (разм.). Моцны
тункі кавы.
спалох. Пабскочыць з nepanydy.
ПЕРАПРАВА, -Ы, Ж. 1. гл. пералравіць1. 2.
-уджуся,
-удзішся,
t ПЕРАПЎДЗІЦЦА,
мн. -ы, -pay. Месца, дзе перапраўляюцца на -удзіцца, зак. (разм.). Перапужацца. Коні педругі бераг (на паромах, лодках i пад.). Рачная рапудзіліся.
п.
t ПЕРАПЎДЗІЦЬ, -уджу, -удзіш, -удзіць;
ПЕРАПРАВАННЕ, ПЕРАПРАВАЦЬ гл. -уджаны; зак., каго (разм.). Перапужаць. Саперапрэць.
бака перапудзіў авечак.
ПЕРАПРАВІЦЬ1, -раўлю, -равіш, -равіць;
ПЕРАПУЖАЦЦА* -аюся, -аешся, -аецца;
-раўлены; зак., каго-што. 1. Перавезці, пера- зак. Моцна спужацца. П. da смерці.
весці цераз якую-н. прастору. П. на другі беПЕРАПУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
раг. П. цераз горы. 2. Адправіць з аднаго мес- каго (што). Моцна спужаць.
ца ў другое, па прызначэнню. П. зброю
ПЕРАПЬІНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м.
партызанскаму атраду. || незак. перапраўляць, Прамежак часу, на які спыняецца якая-н.
-яю, -яеш, -яе. || звар. оераправіцца, -раўлюся, дзейнасць. Абедзенны п. П. у занятках.
-равішся, -равіцца (да 1 знач.); незак. оераПЕРАПЫНІЦЦА,
-ынюся,
-ынішся,
пржўляцца, -яюся, -яешся, -яецца. || наз. пера-ыніцца; зак. Прыпыніцца на кароткі час.
прш, -я, ж. (да 1 знач.) / пержпраўкА, -і, ДМ Размова перапынілася. \\ незак. пералыняцца,
-ўцы, ж. (разм.).
-яюся, -яешся, -яецца.
ПЕРАПРАВІЦЬ2, -раўлю, -равіш, -равіць;
ПЕРАПЫНІЦЬ, -ыню, -ыніш, -ыніць;
-раўлены; зак., што. 1. Унесці якія-н. змены,
-ынены; зак. 1. што. Спыніць або прыпыніць
паправіць недахопы, памылкі ў чым-н. П. якое-н. дзеянне. П. сяўбу. 2. каго-што. Умялічбу «1» на «4». 2. Змяняючы, выпраўляючы шаннем спыніць таго, хто гаворыць, робіць
недахопы, памылкі, палравіць усё, многае. П. што-н. П. дакладчыка пытаннем. П. на паўусе запісы. \\ незак. пералраўляць, -яю, -яеш, слове. 3. каго-што. Спыніць, затрымаць у час
-яе. || наз. перапраўкж, -і, ДМ -ўцы, ж.
руху. Прахожых перапыніў патруль. || незак.
ПЕРАПРАГАЦЬ гл. перапрэгчы.
пералыняць, -яю, -яеш, -яе.
ПЕРАПРАДАЦЬ, -дам, -дасі, -дасць;
ПЕРАПЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
-дадзім, f -дасце, -дадуць; -даў, -дала, -ло;
зак.у каго (што) (разм.). Toe, што i перапы-дай; -дадзены; зак., каго-што. Прадаць pa- таць (у 1 знач.).
Heft купленае (звычайна даражэй). П. пярсцёПЕРАПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
нак. || незак. перапрадаваць, -даю, -даеш, -дае; 1. каго (што) i без dan. Спытаць яшчэ раз
-даём, -даяце, -даюць. || наз. перапродаж, -у, (звычайна не пачуўшы ці не зразумеўшы). 2.
м.
каго-што. Апытаць усіх, многіх; спытаць пра
ПЕРАПРАСІЦЬ, -прашу, -просіш, -про- ўсё, многае. П. усіх знаёмых пра здарэнне. Яна
сіць; -прошаны; зак., каго i без dan. Па- пра ўсё перапытала ў мянв. || незак. пепрасіць каго-н. прабачыць за правіннасць, рашггвадь, -аю, -аеш, -ае.
непаслушэнства i пад. || незак. перапрошваць,
ПЕРАПЗЦКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
-аю, -аеш, -ае. || наз. перапрошвашіе, -я, н.
зак. каго-што (разм.). Запэцкаць усё, многае
ПЕРАПРАЦАВАЦЦА, -цуюся, -цуешся, або ўсіх, многіх. П. усё адзенне. || незак. пе-цуецца; -цуйся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). рапэцкваць* -аю, -аеш, -ае. Ц звар. пералэцПератварыцца ў што-н. у выніку якіх-н. пра- кацца» -аюся, -аешся, -аецца; незак. оерапэццэсаў, апрацоўкі. Чыгун перапрацаваўся у кваціціі -аюся, -аешся, -аецца.
сталь. 2. Ператаміцца ў працэсе працы
ПЕРАПЯЛІНЫ гл. перапёлка.
(разм.). || незак. перапрацоўвацца, -аюся,
ПЕРАПЯЧЬІ; -пяку, -пячэш, -пячэ;
-аешся, -аецца.
-пячом, -печаце, -пякуць; -пёк, -пякла, -ло;
ПЕРАПРАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -пячы; -печаны; зак., што. 1. Папячы больш,
-цуй; -цаваны; зак. 1. што. Ператварыць у чым трэба, запячы вельмі моцна. 77 пірагі. 2.
што-н. у працэсе апрацоўкі. П. зялёную масу Спячы, папячы ўсё, многае. Муку ўсю перана муку. 2. што. Перарабіць, зрабіць па-но- пяклі. Н незак. пералякаць, -аю, -аеш, -ае (да 1
ваму, інакш. 77. рукапіс. 3. без dan. Папраца- знач.).
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ПЕРАПЯЧЬІСЯ, -пякуся, -пячэшся, -пячэцца; -пячомся, -печацеся, -пякуцца; -пёкся, -пяклася, -лося; -пячыся; зак. 1. (7 i 2 ас.
не ўжыв.). Папячыся больш, чым трэба i
страціць сваю якасць. Хлеб перапёкся. 2. перан. Прабыць вельмі доўга на сонцы (разм.). ||
незак. перапякацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіць;
-роблены; зак. 1. каго-што. Зрабіць нанава,
іначай, іншым. Перарабіць канцоўку п'есы. П.
ный-н. характар. 2. што на што, у што.
Зрабіць з чаго-н. аднаго нешта іншае. Багацце
на шчасце не пераробіш (прыказка). 3. Папрацаваць больш, чым трэба. 17. дзве гадзіны. 4.
Працуючы вельмі многа, ператаміцца (разм.).
5. што. Зрабіць усё, многае. П. многа работы
за дзень. 6. што i чаго. Зазнаць усякай працы,
нарабіцца (разм.). Чаго ён толькі не перарабіў
за ceaet жыццё. || незак. перарабляць, -яю,
-яеш, -яе. || наз. пераробка, -і, ДМ -бцы, ж.
(да 1, 2 i 3 знач.).
ПЕРАРАДЖЗННЕ, -я, н. 1. гл. перарадзіцца. 2. Страта былога светапогляду,
сацыяльнага аблічча пад уздзеяннем чужога
асяроддзя, ідэалогіі. Маральнае п.
ПЕРАРАДЗІЦЦА* -раджуся, -родзішся,
-родзіцца; зак. 1. Рэзка змяніцца, абнавіцца,
стаць зусім іншым. П. духоўна. 2. Страціць
свае папярэднія каштоўныя якасці, ўласцівасці, вырадзіцца. Пшаніца перарадзілася. ||
незак. перараджацца, -аюся, -аешся, -аецца. ||
наз. оерараджэнне, -я, н.
ПЕРАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць;
-роджаны; зак., каго-што. Зрабіць зусім
іншым, абнавіць, пераўтварыць. || незак. перараджаць, -аю. -аеш, -ае.
ПЕРАРАЗАЦЬ гл. перарэзаць.
ПЕРАРАЗЛІК, -у, мн. -і, -аў, м. Разлік,
зроблены нанава. Зрабіць п.
ПЕРАРАЗМЕРКАВАЦЬ, -мярк>то, -мяркуеш, -мяркуе; -мяркуй; -меркаваны; зак.,
каго-што. Размеркаваць нанава. П. сыравіну
паміж цэхамі. || незак. пераразмяркоўваць,
-аю, -аеш, -ае.J наз. пераразмеркаваіше, -я, н.
ПЕРАРАСХОД, -у, М -дзе, м. Расход звыш
меры, нормы, плана. П. крэдытаў.
ПЕРАРАСХОДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе;
-дуй; -даваны; зак. i незак., што. Выдаткаваць
(выдаткоўваць) звыш нормы, плана i пад. П.
фонд заработнай платы.
ПЕРАРАСЦІ, -cry, -сцеш, t -сце' -сцём,
-сцяце, -стуць; -рос, -расла, -ло; -сці; зак. 1.
каго-што. Стаць ростам вышэй за каго-,
што-н. Сын перарос бацьку. 2. перан., каго
(што). Стаць вышэйшым за каго-н. у разумовых, маральных адносінах, ва ўменні. П.
свайго настаўніка. 3. у што. Развіўшыся, ператварыцца ў што-н. іншае. Гоман nepapoc у
крык. 4. Выйсці з узросту, устаноўленага для
чаго-н. Для дзіцячага сада хлапчук nepapoc. ||
незак. перярастаць, -аю, -аеш, -ае; наз. перарастшне, -я, н. (да 2 i 3 знач.)
ПЕРАРАШЬІЦЬ, -рашу, -рэшыш, -рэшыць; -рэшаны / -рашаны; зак., што. Рашыць іншым спосабам. П. задачу. || незак. перарэшваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАРВАЦЬ, -ву, -всш, -ве; -вём, -вяцс,
-вуць; -ві; -ваны; зак. 1. што. Разарваўшы,
раздзяліць на часткі. 17. вяроўку. 2. што. Псрапыніць на некаторы час якое-н. дзеянне,
развіццё чаго-н.; парушыць які-н. стан, працэс. П. перапіску з кім-н. П. маўчанне. 3. каго.
Перабіць чыю-н. размову, гутарку. П. прамоўцу. 4. што. Разарваць усё, многае. П. усе
ніткі. || незак. перарываць, -аю, -аеш, -ае (да
1, 2 i 3 знач.).

ПЕРАРЖАВЁЛЫ, -ая, -ае. Пераедзены
ПЕРАСАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лодзіш, -лоржой. Змяніць п. дрот.
дзіць; -лоджаны; зак., што. Зрабіць вельмі саПЕРАРЖАВЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; лодкім. П. чай. || незак. перасалоджваць, -аю,
зак. Ад іржы распасціся на часткі, п^аламац- -аеш, -ае.
ца. Дрот у многіх месцах пераржавеў.
ПЕРАСАЛІЦЬ, -салю, -соліш, -соліць;
ПЕРАРОСЛЫ, -ая, -ае. 1. Які вырас вы- -солены; зак. 1. што. Пакласці вельмі многа
шэй за іншых, вышэй за якую-н. норму. 2. солі ў што-н. П. cyn. 2. перан. Перайсці мяжу,
Старэйшы па гадах, чым устаноўлены для меру дазволенага ў чым-н. (разм.). П. у жарчаго-н. узрост. П. вучань. || наз. перарослжсць, тах. || незак. перасольваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз% перасольванне, -я, н. (да 1 знач.) / пе-і, ж.
ПЕРАРОСТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. расол, -у, м. (да 1 знач.). Недасол на стале, a
Падлетак, старэйшы па ўзросту, чым патрэб- перасол на спіне (прымаўка).
ПЕРАСАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
на для чаго-н. Для харэаграфіі ён ужо п.
-туй; -таваны; зак., што. 1. Рассартаваць наПЕРАРЫВАЦЬ1 гл. перарваць.
2
нава, іначай. П. яблыкі. 2. Рассартавадь усё,
ПЕРАРЫВАЦЬ гл. перарыць.
ПЕРАРЬІВІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які перапы- многае. П. усё насенне. || незак. перасарняецца цераз кароткія прамежкі часу; няроў- тоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перасартоўванны. Перарывістае дыханне. П. голас. 2. 3 пра- не, -я, н.
ПЕРАСВАРЬІЦЦА, -варуся, -варышся,
межкамі, не суцэльны. Перарывістая лінія. ||
-варыцца; зак. Пасварыцца паміж сабою або
наз. пержрывістасць, -і, ж.
ПЕРАРЫСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; з усімі, многімі. Суседзі перасварыліся.
ПЕРАСВАРЬІЦЬ, -вару, -варыш, -варыць;
-саваны; зак., каго-што. Рысуючы (часцей
алоўкам), зрабіць копію чаго-н.; нарысаваць -вараны; зак., каго (што). Пасварыць многіх,
нанава. П. узор. || незак. перарысоўвжць, -аю, каго-н. з кім-н. П. даўніх сяброў.
ПЕРАСНДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак.
-аеш, -ае. || наз. перарысоўка, -і, ДМ -ўйы, ж.
1. Прасядзець дзс-н. больш, чым трэба. Пераi перарысоўванне, -я, н.
ПЕРАРЬІЎ, -рыву, мн. -рывы, -рываў, м. седзеў на тыдзень даўжэй у камандзіроўцы. 2.
1. Разрыў чаго-н. на часткі, a таксама месца Сапсавацца ад доўгага сядзення (пра хлеб у
разрьгау. П. провада. 2. Toe, што i перапынак. печы). Хлеб пераседзеў i адпёкся. | незак. перассджваць, -аю, -аеш, -ае.
Гаварыць з перарывамі. П. у стажы.
ПЕРАСЁКЧЫ гл. перасячы.
ПЕРАРЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
ПЕРАСЁСЦІ, -сяду, -сядзеш, -сядзе; -сеў,
што. 1. Разрыць, парыць лычом усё, многае.
Свінні перарылі ўвесь агарод. 2. перан. У пошу- -села; -сядзь; зак. 1. Устаўшы з аднаго месца,
ках чаго-н. раскідадь, перакалаць усё. П. усе сесці на другое. П. на канапу. 2. Зрабіць перарэчы ўкаморцы. || незак. перарываць, -аю, садку (у 2 знач.). П. на цеплаход. 3. Засесці (у
горле i пад). Бульба перасела ў горле. || незак.
-аеш, -ае.
ПЕРАРЭПСТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; оерасаджвацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 i
-руй; -раваны; зак., каго-што. Зарэгістраваць 2 знач.) / перасцдаць, -аю, -аеш, -ае (да 3
нанава. || звар. перарэгістравацда, -руюся, знач.)ПЕРАСЁЧАНЫ, -ая, -ае. Няроўны, з уз-руешся, -руецца; -руйся. || наз. перагоркамі i ярамі. Перасечаная мясцовасць. || наз.
рэгістрацьй, -і, ж.
ПЕРАРЗЗАЦЬ, -эжу, -эжаш, -эжа; -эж; перасечанасць, -і, ж.
ПЕРАСІЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
-эзаны; зак. 1. каго-што. Разрэзаўшы, раздзяліць надвое. П. вяроўку. 2. каго (што). За- зак. Празмерна напружваючы сілы, надарваць
рэзаць усіх, многіх. П. усіх гусей. 3. перан., сябе. ПерасШўся, падымаючы мех. \\ незак. пешто. Перагарадзіць (шлях; дарогу). П. шлях расільвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАСІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
праціўніку. || незак. пераразаць, -аю, -аеш, -ае
(да 1 i 3 знач.) / перарэзваць, -аю, -аеш, -ае зак. 1. каго-што. Перамагчы, пераадолець. П.
праціўніка i паваліць. Плыўцы перасілілі цячэн(да 1 i 3 знач.).
не. 2. перан., каго-што. Пераадолець якое-н.
ПЕРАР^ШВАЦЬ гл. перарашыць.
пачуццё, адчуванне, жаданне i пад. П. страх.
ПЕРАСАДЖВАЦЦА гл. перасесці.
П. сябе. 3. каго. Змучыць, надарваць, прымуПЕРАСАДЖВАЦЬ гл. перасадзіць.
ПЕРАСАДЗІЦЬ, -саджу, -садзіш, -садзіць; шаючы празмерна напружвацца. /7. каня. ||
-саджаны; зак. 1. каго (што). Прымусіць пе- незак. перасільваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСКВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць;
расесці, пасадзіць на другое месца, прапанаваць абмяняцца месцамі. П. вучня на першую -раны; зак., што. 1. Доўга скварачы, зрабіць
парту. П. пасажыраў з аднаго аўтобуса ў жорсткім, сухім, не такім, як трэба. П. сала.
другі. 2. што. Выкапаўшы (расліну), пасадзіць 2. Саскварыць усё, многае. П. усё сала. || неу другім месцы. П. кветкі. 3. што. Зрэзаўшы, зак. пераскварваць, -аю, -аеш, -ае (да 1
або выразаўшы (частку косці, тканкі, орган), знач.).
ПЕРАСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак.
перанесці для прыжыўлення на другім месцы
або ў другім арганізме. П. нырку. 4. што. На- 1. што i цераз што. Зрабіўшы скачок, апысадзіць, надзець на што-н. другое. П. сякеру нуцца на іншым баку ад чаго-н. П. канаву. П.
на другое тапарышча. 5. каго (што). Памагчы цераз плот. 2. Перамясціцца скачком (скачкаму-н. пералезці цераз што-н. П. дзіця цераз камі) на другое месца. П. ад акна да дзвярэй.
парог. б. каго-што. Пасадзіць усё, многае або 3. перан., на што. Перайсці ад аднаго прадўсіх, многіх. За свой век ён многа дрэў пераса- мета гутаркі да другога, не захоўваючы паслядзіў. Акупанты перасадзілі ў турмы нямала лю-доўнасці (разм.). П. на іншую тэму. || незак.
дзей. || незак. перасаджваць, -аю, -аеш, -ае (да пераскакваць, -аю, -асш, -ае / пераскокваць,
1, 2, 3, 4 i 5 знач.). || наз. перасаджванне, -я, -аю, -аеш, -ае. || аднакр. пераскокнуць, -ну,
н. (да 2 i 3 знач.) /' перасадка, -і, ДМ -дцы, ж. -неш, -не; -ні (разм.).
ПЕРАСЛАЦЬ1, -рашлю, -рашлеш, -рашле;
(да 1, 2, 3 i 4 знач). Зрабіць перасадку пасажыраў на другі самалёт. Перасадка дрэў. -рашлём, -раішіяце, -рашлюць; -раслаў, -лаПерасадка скуры. \\ прым. перасадачны, -ая, ла; -рашл'і; -расланы; зак., каго-што. Паслаць, накіраваць у другое месца. П. кнігу na
-ае (да 2 знач.). П. матэрыял.
ПЕРАСАДКА, -і, ДМ -дцы, ж. 1. гл. пера- пошце. || незак. перасылаць, -аю, -аеш, -ае. ||
садзіць. 2. мн. -і, -дах. Пераход для прадаў- наз. перасыланне, -я, н. i перасылжа, -і, ДМ
жэння язды з аднаго транспартнага сродку на -лцы, ж. || прым.2 перасылачны, -ая, -ае.
другі. Ехаць з дзвюма перасадкамі. || прым. пе- ПЕРАСЛАЦЬ , -сцялю, -сцелеш, -сцеле;
-слаў, -лала; -сцял'і; -сланы; зак., што. 1. Парасадачны, -ая, -ае (да 2 знач).
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слаць нанава; зрабіць новы насціл. П. пасцель. 77. падлогу. 2. чым. Toe, што i перакласці (у 3 знач.). П. рады яблыкаў саломай. ||
незак. перасцілаць, -аю, -аеш, -ае. \\наз. перісіцлкя, -і, ДМ -лны, ж. i перасціланне, -я,
я.
ПЕРАСМАЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-ыцца; зак. Ад доўгага смажання стаць цвёрдым, сухім, не такім, як трэба. Каўбаса перасмажымся. || незак. перасмажвацца, -аецца.
ПЕРАСМАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць;
-жаны; зак.у што. 1. Доўга смажачы, зрабіць
жорсткім, сухім, не такім як трэба. 77. мяса. 2.
Сасмажыць усё, многае. 77. усю рыбу. || незак.
перасмажваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
ПЕРАСМЁЙВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. (разм.). Падаючы адзін другому
якія-н. знакі, паціху смяяцца ў сувязі з
чым-н. або з каго-н.
ПЕРАСМЁШШК, -а, мн. -і, -аў, м.
(разм.). Той, хто любіць высмейваць, перадражніваць каго-н. || ж. перашешшцд, -ы, мн.
-ы, -ніц.
ПЕРАСОВАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Прыстасаваны для зручнага перасоўвання, перамяшчэння. 77. столік. 2. Які дзейнічае, функцыяніруе не на адным месцы, які перамяшчаецца. Перасовачная выстаўка.
Перасовачная
майстэрня.
ПЕРАСОЛ, ПЕРАСОЛЬВАННЕ, ПЕРАСОЛЬВАЦЬ гл. перасаліць.
ПЕРАСОРІДЦА* -ы, ж. (спец.). Перавод
тавараў з аднаго сорту ў другі.
ПЕРАСОЎВАННЕ гл. перасунуць.
ПЕРАСОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. перасунуіша,
-ць.
ПЕРАСОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. (разм.). 1.
гл. перасунуць. 2. мн. -і, -совак. Перасовачная
культурна-асветная ўстанова. Бібліятэка-п.
ПЕРАСОЎНЫ, -ая, -ае. Тос, што i перасовачны.
ПЕРАСОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Празмерна сухі.
Перасохлае сена. Перасохлыя губы. 2. Які стаў
бязводным. Перасохлая рачулка. || наз. перасохлдсць, -і, ж.
ПЕРАСОХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
-сох, -хла; зак. 1. Стаць сушэйшым, чым
трэба, або зусім сухім. Сена перасохла. Губы
перасохлі. У горле перасохла (безас). 2. Стаць
бязводным, зусім абмялець. Калодзеж перасох. || незак. перасыхаць, -ае; наз. перасыханне, -я, н.
ПЕРАСПАЦЬ, -плю, -п'іш, -піць; - т м ,
-піце, -пяць; -га; зак. 1. што i без дап. Перабыць які-н. час у стане сну; пераначаваць,
правссці ноч дзс-н. 77. у суседзяў. Пераспім, a
раніцай — у дарогу. 2. Праспаць больш, чым
трэба (разм.)- 3. каго. Праспаць даўжэй за
каго-н. П. усіх.
ПЕРАСПЁЛЫ, -ая, -ае. Вельмі спелы. Пераспелыя ягады. Пераспелая нявеста (якая старэе; разм. іран.)- II наз. оераспеласць, -і, ж.
ПЕРАСПЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. (7 i 2
ас. не ўжыв.). Стаўшы вельмі спелым, пачаць
псавацца. Агрэст пераспеў. 2. перан. Выйсці з
узросту, уласцівага якому-н. становішчу; пастарэць (разм. іран.) Нявеста пераспела. || незак. пераспяваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСПЯЛІЦЬ, -пялю, -пеліш, -пеліць;
-пелены; зак., што. Даць магчымасць стаць
вельмі спелым. П. памідоры. || незак. пераспельваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавіць;
-таўлены; зак. 1. каго-што. Паставіць на другос месца. 77. лямпу на другі стол. П. словы ў
сказе. 2. што. Зрабіць нанава (хату, печ i
пад.), перарабіць. || незак. перастаўляць, -яю,
-яеш, -яс. || наз. пераспшоўка, -і, ДМ -ўцы,
ж.

ПЕРАСТАРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м.
(разм.). Той, хго выйшаў з якога-н. узросту,
стаў старым для чаго-н. Ён яшчэ не п.
ПЕРАСТАРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Паказаць празмерную стараннасць у
чым-н., залішне пастарацца.
ПЕРАСТАЙЛЫ, -ая, -ае. Які сапсаваўся,
якасна змяніўся ад доўгага стаяння. Перастаялая трава.
ПЕРАСТАЙЦЬ, -таю, -таіш, -ташь; -таім,
-таіце, -таяць; -той; зак. 1. (7 i 2 ас. не
ўжыв.). Прастаяць больш, чым трэба, сапсавацца, змяніцца якасна ад доўгага стаяння.
Жыта перастаяла.
2. шмо. Перачакаць
што-н. стоячы. П. дождж пад страхой. \\ незак. перастойваць, -аю, -аеш, -ас. | наз. перастой, -ю, м. (спец.).
ПЕРАСТРАЛЙЦЬ, -ях>, -яеш, -яс; -яны;
зак. 1. каго (што). Застрэліць усіх, мноііх. 77.
ваўкоў. 2. што. Расходаваць стральбою ўсё,
многае. П. патроны. || незак. перастрідміць,
-аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСТРАХАВАЦЦА, -рахуюся, -рахуешся, -рахуецца; -рахуйся; зак. 1. Засірахавацца зноў. 2. перан. Засцерагчы сябе ад
магчымай адказнасці за што-н. || незак. перастрахоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
перастрахоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. \\ прым. перастраховачны, -ая, -ае.
ПЕРАСГРАХАВАЦЬ,
-рахую,
-рахусш,
-рахуе; -рахуй; -рахаваны; зак., каго-што. Застрахаваць зноў. 77. сваю маёмасць. \\ незак.
пержсіржхоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перастрахоўванне, -я, н. i перасірахоўш, -і, ж. ||
прым. перастраховачны, -ая, -ас.
ПЕРАСТРАХОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
(неадабр.). Чалавек, які перастрахоўваецца,
агароджвае сябе ад магчымых непрыемнасцей. II ж. перастрахоушчьпцц -ы, мн. -ы, -чыц.
ПЕРАСГРОІЦЦА, -оюся, -оішся, -оіцца;
зак. Пераключыцца на новую радыёхвалю.
Радыст хутка перастроіўся на новую хвалю. ||
незак. перастроймцца, -аюся? -аешся, -аецца.
|| наз. перасіройкА, -і, ДМ -ройцы, ж.
ПЕРАСГРОПДЦА2, 1 i 2 ас. нс ўжыв.,
-оіцца;
зак.
Размясціцца
па-іншаму,
змяніўшы свой строй (у 1 знач.). Калона хутка перастроілася. || незак. перастройвацца,
-аецца. || наз. перастраенне, -я, н. 77. на маршы.
ПЕРАСГРОІЦЬ 1 , -ою, -оіш, -оіць; -осны;
зак. Настроіць (у 1, 2 i 3 знач.) інакш, нанава.
П. балалайку. П. радыёпрыёмнік. || незак. перастройваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перастройжа,
-і, ДМ -йцы, ж.
ПЕРАСТРОІЦЬ 2 , -ою, -оіш, -оіць; -оены;
зак., каго-што. Нанава размясцідь у страі,
змяніць строй чаго-н. П. баявыя парадкі пяхоты. || незак% перастройваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. перастраенне, -я, н.
ПЕРАСГР^ЛЬВАЦЦА.
-аюся,
-аешся,
-аецца; незак. Абсірэльваць адзін аднаго. ||
наз. перастрэлцц -і, ДМ -лцы, ж.
ПЕРАСТРАЛЬВАЦЬ гл. перастраляць.
ПЕРАСГЎКВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. Абменьвацца ўмоўнымі стукамі цераз сцяну для паведамлсння чаго-н. адзін
другому. || наз. перастук, -у м. i перасіукванне,
-я, н.
ПЕРАСГУПАЦЬ 1 , -аю, -асш, -ас; незак. 1.
гл. пераступшь1. 2. Папераменна, мяняючы
апору, паднімаць то адну, то другую нагу. П.
з нагі на нагу.
ПЕРАСТУПАЦЬ2 гя. перасіупіць2.
ПЕРАСГУІЙЦЬ 1 , -уплю, -упіш, -упіць;
зак. 1. каго-што i цераз каго-што. Ступіўшы,
перайсці што-н. П. парог або цераз парог. 2.
перан., што. Парушыць, перасяхнуць мяжу
чаго-н. 77. мяжу прыстойнасці. П. закон. || незак. пераступаць, -аю, -аеш, -ае.
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ПЕРАСТУПІЦЬ 2 , -уплю, -упіш, -упіць;
зак. 1. што. Добраахвотна адмовіцца ад
чаго-н. на карысць другога; ахвяраваць
што-н., чым-н. П. чаргу. Я лепш сваё пераступлю. 2. каму-чаму ў ным. Зрабіць уступку,
саступіць. Старому чалавеку трэба л. || незак.
пераступаць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСЎД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
(разм.). Паўторны судовы разбор. Адправіць
спраеу на п.
ПЕРАСЎНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. Пасунуўшыся, перамясціцца. П.
на другі канец лаўкі. \\ незак. перасоўвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАСЎНУЦЬ, -ну, -нсш, -нс; -сунь;
-нуты; зак., каго-што. Пасуну^шы, перамясціць. П. канапу. || незак. перасоўваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. перасоўванне, -я, н. i перасоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. (разм.).
f ПЕРАСУШЬІЦЬ, -ушу, -ушыш, -ушыць;
-ушаны; зак., што. 1. Зрабіць вельмі сухім. П.
тытунь. 2. Высушыць усё, многае. П. усю
бялізну. || незак. перасушваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСЦЕРАГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Яю перасцсрагае, папярэджвае аб небяспецы. П.
надпіс.
ПЕРАСЦЕРАГЧЬІ, ; раіу, -ражэш, -ражэ;
-ражом, -ражаце, -рагуць; -цярог, -церагла,
-ло; -церажы; -цярэжаны; зак., каго (што).
Даць параду асцерагаіша чаго-н., папярэдзіць. П. аб небяспецы. || незак. перасцерагаць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСЦЕРАЖ^ННЕ, -я, мн. -і, -яў, н.
Toe, што i перасцярога.
ПЕРАСІДЛАННЕ, ПЕРАСЦІЛАЦЬ, ПЕРАСЦІЛКА гл. перасладь2.
ПЕРАСЦІХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
-шх, -хла; зак. 1. Змоўкнуць, уціхнуць часова
(пра гукі). 2. Паступова аціхаючы, перасгаць,
сціхнуць. Вецер перасціх. || незак. перасціхаць,
-ае.
ПЕРАСЦЯРОГА, -і, ДМ -розе, мн. -i, -pór,
ж. Toe, што перасцерагае ад чаго-н. Меры перасцярогі.
ПЕРАСЫЛАННЕ, ПЕРАСЫЛАЦЬ, ПЕРАСЬІЛАЧНЫ, ПЕРАСЬІЛКА гл. пераслаць1.
ПЕРАСЬІЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для перасылкі, адпраўкі каго-н. з аднаго месца ў другое. П. пункт.
ПЕРАСЬІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -ып;
-паны; зак., што. 1. Насьшаць у другое месца. 77. збожжа ў мяшкі. 2. i чаго. Насыпаць
звыш меры. 77. цукру ў чай. 3. чым. Насыпаць
што-н. паміж чым-н. П. адзенне нафталінам.
4. Разабраўшы, сабраць нанава, замяніўшы
пашкоджаныя часткі. П. хлеў. 5. перан., чым.
Перапоўніць
(мову)
якімі-н.
заўвагамі,
спецыфічнымі зваротамі, словамі i пад. 77.
апавяданне дыялектызмамі. || незак. перасыпаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перасьшанне, -я,
н. (да 1, 3, 4 i 5 знач.) / перасыпка, -і, ДМ
-пцы, ж. (да 1, 3 i 4 знач.).
ПЕРАСЫХАННЕ, ПЕРАСЫХАЦЬ гл. перасохнуць.
ПЕРАСЯІНЎЦЬ Ч -ну, -неш, -не; -нём,
-сегняце, -нуць; -ш; зак., што. Выйсці за
якія-н. межы; аказацца большым за што-н.
вызначанае. Слава аб гераічным учынку перасягнула межы краіны. Ураджай бульбы перасягнуў 200 цэнтнераў з гектара. || незак. перасягаць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСЯДАЦЬ гл. перасесці.
ПЕРАСЯ^ЗЁЦЬ, -сяджу, / -сядзші,^ -сядзіць; -сядзш, -седзяце, -сядзяць; -сядзі; зак.
1. каго (што). Прасядзець даўжэй за каго-н.
Перасядзеў усіх у бібліятэцы. 2. што. Прабыць
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ПЕРАФАРБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе;
на справе, увасобіць у чым-н. пэўным, канкрэтным. 77. мары ў жыццё. 3. каго-што ў -буй; -баваны; зак., што. 1. Пафарбаваць накаго-што. У казках, паданнях i пад.: псравяр- нава. П. еаласы. 2. Пафарбаваць усё, многае.
нуцца ў каго-, што-н. пры дапамоэе чараў. П. еокны i дзееры. | незак. перафарбоўмцц
-аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). || наз. перафарЧараўніца ператварыла чалавека ў дрэва. \\ Heдзе-н. некаторы час, чакаючы канца чаго-н. sax, ператвараць, -аю, -аеш, -ас. || наз. пера- боўванне, -я, н. (да 1 знач.) / перафжрбоўй, -і,
П. дождж пад павеццю. | незак. пераседжваць, тжарэнне, -я, н.
ДМ -ўцы, ж. (да 1 знач.).
-аю, -аеш, -ае.
ПЕРАТОПКА, ПЕРАТОПЛІВАННЕ, ПЕПЕРАФРАЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
ПЕРАСЯЛЁНЕЦ, -нца, мм. -нцы, -нцаў, м. РАТОПЛІВАЦЬ гл. ператапіць1.
-эуй; -заваны; зак. i незак., што. Змяніць
Чалавек, які перасяліўся ці перасяляецца на
(-няць) форму падачы чыіх-н. слоў, выслоўяў,
ПЕРАТРАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -авіцновае месца. || ж. перасяленка, -і, ДМ -нцы, ца; зак. Засвоііша ў працэсе стрававання. фраз i пад. П незак. пе|тфраэоўваць, -аю,
мн. -і, -нак.
Ежа ператравілася. || незак. ператраўляцца, -аеш, -ае. || наз. псржфржзоўкж, -і, ДМ -ўцы,
ПЕРАСЯЛЁНЧЫ, -ая, -ае (афіц.). Які мае -яецца / ператраўлівацца, -аецца.
ж.
адносіны да перасялення людзей на новыя
ПЕРАХАВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
ПЕРАТРАВІЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць;
месцы. П. камітэт.
1. каго-што. Схаваць у іншым месцы. П.
-раўлены;
зак.,
што.
Засвоіць
у
працэсе
страПЕРАСЯЛІЦЬ, -сялю, -селіш, -селіць;
грошы. 2. каго-што. Хаваючы, зберагчы, не
-селены; зак., каго (што). Пасяліць у другім вавання. П. ежу. || незак. пержтраўляць, -яю, даць загінуць. 77. бульбу ў склепе. 3. што. Схамесцы. П. людзей у новы дом. || незак. пера- -яеш, -яе / ператраўліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАТРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; зак., ваць, пахаваць усё, многае. || незак. песяляць, -яю, -яеш, -яе. || звар. перасяліцця,
ржхоўваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.).
-сялюся, -селішся, -селіцца; незак. пера- што. Перажыць, перацярпець многае. П. разПЕРАХАВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
сяляцца, -яюся, -яешся, -яецца. || наз. пера- руху.
ПЕРАТРЫВОЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, каго-што. 1. Выкалаўшы з магілы, пахаваць у
СІЛСНМ ~я н
ПЕРАСЯЧЬІ / ПЕРАСЁКЧЫ, -сяку, -жыцца; зак. Моцна ўстрывожыцца. У вайну новым месцы. 17. прах. 2. Пахаваць усіх,
многіх. Загод столькі перахавалі людзей. || не-сячэш, -сячэ; -сячом, -сечаце, -сякуць; -сек, ўсе ў вёсцы ператрывожыліся.
ПЕРАТРЫВОЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; зак. перахоўваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
-кла; -сячы; -сечаны; што. 1. Рассячы папалам, на часткі. П. жэрдку. Бізуном бервяна не -жаны; зак., каго. Моцна ўстрывожыць. Вы
ПЕРАХАДЗІЦЬ, -хаджу, -ходзіш, -ходзіць;
перасячэш (прыказка). 2. Перайсці, пераехадь мяне ператрывожылі сваім паведамленнем.
-ходжаны; зак. 1. што. Перабыць якую-н.
што-н. упоперак. П. вуліцу. П. экватар. 3.
ПЕРАТРЫМАЦЬ, -аю, -асш, -ае; -аны; пару, ходзячы ў чым-н. ці як-н. П. зіму ў
Прайсці па паверхні чаго-н. ад аднаго канца зак., што. 1. Пратрымаць надта доўга. П. хлеб асеннім паліто. 2. чым. У гульнях: пайсці інада другога. Чыгунка перасячэ нашу вобласць. у печы. П. негатывы ў праявіцелі. 2. Патры- чай, перамяніць ход. П. пешкай. 3. што. ПсПоле перасечана ярам. 4. перан. Перагарадзіць маць неаднаразова ў сваіх руках што-н. або ранесці на нагах (хваробу; разм.). П. грып. 4.
каму-, чаму-н. (дарогу, шлях i пад.). Атрад ўсё, многае. Многа кніг ператрымаў у сваіх ру~ што i без дап. Абысці ўсё або многа чаго-н.
перасек шлях^ непрыяцелю. || незак. перасяыць,ках. 1 незак. ператрышгіваць, -аю, -аеш, -ас. || Колькі я перахадзіў за год! Усе дарогі ў нава-аю, -аеш, -ае.
наз. пераірышш, -і, ДМ -мцы, ж. (спец.). П. коллі перахадзіў. \\ незак. оераходжваць, -аю,
ПЕРАСЯЧЭННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Мссца, пры фатаграфаванні.
-аеш, -ае (да 2 i 3 знач.).
дзе перасякаецца што-н. Пункт перасячэння
ПЕРАХАПІЦЬ, -аплю, -опіш, -бпіць; -опПЕРАТРЗСЦІ, -pacy, -расеш, -pace; -pąпрамых ліній.
сём, -расяде, -расуць; -рос, -рэсла; -расі; лены; зак. 1. каго-што. Схапіць у час руху. П.
ПЕРАТАМІЦЦА, -тамлюся, -томішся, -то-рэсены; зак. 1. што. Трасучы, ачысцідь ад пісьмо. П. ганцоў. П. чый-н. позірк (перан.). 2.
міцца; зак. Вельмі ўтаміцца. || незак. перата- чаго-н.; перабраць, пераглядзець, шукаючы каго-што. Схапіць, абхапіць (рукамі, вяроўмляцца, -яюся, -яешся, -яецца. Ц наз. перата- чаго-н. П. палавікі. П. ўсе рэны. П. ў памяці кай i пад.) у якім-н. месцы або інакш. П. тамленне, -я, н.
мінулае (перан.). 2. каго-што. Зрабіць вобыск. лію поясам. 3. (7 i 2 ас. не ўжыв.), што.
ПЕРАТАМІЦЬ, -тамлю, -томіш, -томіць; Паліцыя ператрэсла ўсіх жыхароў еёскі (усю Сціснуць спазмай. Радасць перахапіла дыхан-томлены; зак., каго-што. Вельмі ўгаміць. П. вёску). || незак. ператрасаць, -аю, -аеш, -ае / не. Ад рэзкага пітва перахапіла (безас.) горла.
каня. || незак. ператамляць, -яю, -яеш, -яе.
4. перан., што, чаго i без дап. Наспех з'есці
ператрэсваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАТАПІЦЬ1, -таплю, -топіш, -топіць;
ПЕРАТУРБАЦЫЯ, -ЫІ, МН. -ЫІ, -ЦЫЙ, Ж. чаго-н., перакусіць (разм.). 77. чаго-н. з яды. 5.
-топлены; зак., што. 1. Апрацаваць таплен(кніжн.). Нечаканая перамена ў ходзе чаго-н., перан., што, чаго i без дап. Пазычыць на канем. П. сала. 2. Празмерна адтапіць моцным якая выклікае беспарадак, замяшанне.
роткі час (разм.)- П. дзесяць рублёў. б. перан.
направаннем (пра кіслае малако). || незак. пеПерабраць меру ў чым-н. (разм. жарт.). П. у
ПЕРАЎВАСОБІЦЦА* -блюся,
-бішся,
ратошііваць, -аю, -аеш, -ае / ператалляць, -біцца; зак. Прыняць які-н. новы выгляд, вастраслоўі. || незак. оерахопліваць, -аю, -аеш,
-яю, -яеш, -яе. || наз. пержтоплівжнне, -я, н. i вобраз, ператварыіша ў каго-, што-н. || незак. -ае / перахапліць» -яю, -яеш, -яс.
ператопка, -і, ДМ -пцы, ж. (разм.)пераўвасабляцца^ -яюся, -ясшся, -яецца. ||
ПЕРАХАЦЁЦЦА, -хочацца; безас; зак.,
ПЕРАТАПІЦЬ2, -таплю, -топші, -топіць; наз. пераўвасабленне, -я, н. Здольнасць артыс- чаго i з інф. (разм.). Toe, што i расхацсцца.
-топлены; зак., каго-што. Утапіць усё, многае та да пераўвасаблення.
Перахацелася есці.
або ўсіх, многіх. П. кацянят.
ПЕРАЎВАСОБІЦЬ, -блю, -біш, -біць;
ПЕРАХАЦЁЦЬ, -хачу, -хочаш, -хоча; -хаПЕРАТАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; -блсны; зак., каго-што. Увасобіць у новай
-саваны; зак. 1. што. Тасуючы, перамяшаць форме, па-HOBasfy. || незак. перяўвасібляць, цд; зак., чаго i з інф. (разм.). Toe, што i расхацець. 77. купацца.
або стасаваць яшчэ раз. 77. карты. 2. перан., -яю, -яеш, -яе. || наз. пераўвасабленне, -я, н.
ПЕРАХВАЛІЦЬ, -алю, -аліш, -аліць; -алскаго-што. Перамяшаць, размясціць іначай
ПЕРАЎЗБРОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены; ны; зак.у каго-што. Пахваліць больш, чым
(разм.). П. паперы на стале. || незак. ператасоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ператасоўвія- зак., каго-што. Узброіць па-новаму, нанава. трэба, расхваліць. П. поспехі вучня.
77. армію. || незак. пера^збройваць, -аю, -аеш,
не, -я, н. i ператасоўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
ПЕРАХВАЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся,
ПЕРАТВАРАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. -ае. || звар. пераўзброіцці, -оюся, -оішся, -люецца; -люйся; зак. Перажыць вельмі моцToe, што i пераўтваральнік. 2. У некаторых -біцца; незак. пераўзбройвацца, -аюся, -асш- нае хваляванне. Перахвалявалася з-за хваробы
складаных назвах — прыбор для ператварэн- ся, -аецца. || наз. оераўзбраенне, -я, н.
сына.
П Е Р А Ў Г В А Р А Л Ы П К , -а, мн. -і, -аў, м. 1.
ня электрычнай энергіі. П. току.
ПЕРАХВАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
ПЕРАТВАРЬІЦЦА, -варуся, -ворышся, Той, хто пераўтварае, пераўтварыў што-н. 2. -люй; зак., каго (што). Выклікаць моцнае
Прыстасаванне для пераўтварэння чаго-н.
-ворыцца; зак. 1. Перайсці ў другі стан, нахваляванне ў кім-н. ці ўсхваляваць многіх. П.
быць іншы выгляд, стаць чым-н. іншым. Во- Электрынны п. Вымяральны п. Ультрагукавы п.усю сяміо.
зера ператварылася ў балота. 2. ( 7 / 2 ас. не || ж. пераўтваральшца, -ы, мн. -ы, -ніц (да 1
ПЕРАХВАРдЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. 1.
ўжыв.). Ажыццявіцца, набыць значэннс рэ- знач.).
Перанесці многа хвароб. У дзяцінстве пераПЕРАЎГВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -вочаіснасці (высок.). Планы ператварыліся ў рэусімі хваробамі. 2. Перанесці якую-н.
альнасць. 3. у каго-што. У казках, паданнях i рыць; -вораны; зак., што. Змяніць карэнным хварэў
хваробу. Дзеці перахварзлі на адзер. 3. перан.
пад.: змяншь свой выгляд, перавярнуцца ў чынам, пераб^даваць. П. прыроду. \\ незак. пе- Перажыўшы што-н. цяжкае, супакоіцца. П.
каго-, што-н. пры дапамозе чараў. || незак. пе- раўтвараць, -аю, -ае. || наз. пераўтварэнне, -я, за сыма.
ратварацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. пе- н.
ПЕРАХВАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
ратварэнне, -я, н.
ПЕРАФАРБАВАЦЦА, -буюся, -буешся,
ПЕРАТВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыць; -буецца; -буйся; зак. 1. Пафарбаваць свае ва- хто перахватвае, ідзе каму-н. наперарэз. Са-вораны; зак. 1. каго-што ў каго-што. Пера- ласы ў іншы колер. 2. перан. Крывадушна малёт-п.
ПЕРАХВАЦІЦЬ, -вачу, -ваціш, -ваціць;
весці ў другі стан, надаць іншы выгляд, прыкінуцца прыхільнікам каго-, чаго-н.
змяніць якім-н. чынам. П. ваду ў napy. П. (разм.). П. ў добразычліўца. || незак. перафар- -вачаны; зак. Toe, што i перахапіць. 1 наз. перахвжт, -у, М -ваце, м.
справу ў забаўку. 2. што ў што. Ажыццявіць боўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
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ПЕРАХГГРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-ягнуся, -ягнешся,
t ПЕРАЦЯГНЎЦЦА*
-руй; -раваны; зак., каго (што). Toe, што i -ягнецца; -ягшся; зак. Туга сцягнуць сябе
перахітрыць.
чым-н. П. поясам. || незак. перацягвацці*
ПЕРАХГГРЬІЦЬ, -ру, -рыш, -рьшь; -рым, -аюся, -аешся, -аецца.
-рьшс, -раць; -хпраны; зак., каго (што). ПеШІРАЦЯГНЎЦЬ, -ягну, -ягнеш, -ягне;
ПЕРАШКОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
рамагчы хітрасцю, абхітрыць. П. ворага.
-ягні; -ягнуты; зак. 1. каго-што. Цягнучы,
ПЕРАХЛЙБША, -ы, мн. -ы, -бін, ж. перамясціць. П. канапу ў другі пакой. 2. пе- -джаны; зак. З'явіцца перашкодай для каго-,
(разм.). 1. Неглыбокая ўпадзіна, паглыбленне ран., каго (што). Пераманіць, прымусіць пе- чаго-н., не даць магчымасці здэейсніць
паміж двума ўзвышшамі. 2. Выгін у спіне райсці ці пераехаць куды-н. (разм.). П. на што-н. Вайна перашкодзіла скончыць інстысвой бок. П. сябра да сябе на працу. 3. што. тут. Яму перашкодзілі працаваць. || незак. пеканя; седлавіна.
ПЕРАХЛЙБІСТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 пера- Нацягнуць нанава. П. шыны на ка/шх. 4. каго- ржшкаджАЦЬ, -аю, -аеш, -ае.
што. Туга сцягнуць. П. талію поясам. 5. каго- ПЕРАШРУБАВАЦЬ, -бую, -бусш, -буе;
хлябінамі. П. конь.
ПЕРАХОД, -у, М -дзе, м. 1. гл. перайсці. 2. што. Аказацца па вазе цяжэйшым за што-н. -буй; -баваны; зак., што. 1. Зашрубаваць намн. -ы, -аў. Месца, прыгоднае, прыстасаванае Адна шаля перацягнула другую. б. каго (што).нава. 2. Шрубуючы, салсаваць нарэзку. || неПра спаборніцтва, у якім праціўнікі цягнуць зак. перашрубоўтадь, -аю, -аеш, -ае. || наз. педля пешай пералравы, a таксама для псшаходаў, што ідуць цераз вуліцу. П. цераз ручай. што-н. у розныя бакі: аказадца мацнейшым рашрубоўвжіпіе, -я, н.
Падземны п. 3. мн. -ы, -аў. Спецыяльнае збу- за каго-н. Хто каго перацягне? 7. што. Пера- ПЕРАШЬкЕК, -ыйка, мн. -ьгйкі, -ьгйкаў, м.
даванне, калідор, галерэя, што злучае адно рабіць, перашыць (скураны абутак; спец.). П. Паласа сушы, якая злучае два мацерыкі ці
памяшканне з другім. Ісці na цёмных перахо- боты. 1 незак. перацягваць, -аю, -аеш, -ае. || знаходзіцца паміж двума воднымі масівамі.
Суэцкі п. || прым. перашыечны, -ая, -ае.
дах. 4. Адлегласць паміж двума пунктамі, наз. перацагваше, -я, н. (да 1, 3, 4, 5 i 6 знач.)
ПЕРАШЫЦЬ, -ыю; -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
пройдзеная пешшу без прыпынкаў за які-н. / пержцяжкА, -і, ДМ -жцы (да 3, 4 i 7 знач.).
ПЕРАЦЯРПЁЦЬ, -цярплю, -церпіш, -цер- што. Перарабіць (пашытае), пашыць па-дручас. У двух пераходах ад крэпасці.
піць; -цярпі; зак. 1. што. Псранссці; выцер- гому. fi. сукенку. || незак. перапшваць, -аю,
ПЕРАХОДЖВАЦЬ гл. перахадзіць.
пець многае; церпячы, пераадолець што-н. П. -аеш^, -ае. || наз. оержшыванне, -я, н. i пеПЕРАХОДЗІЦЬ гл. псрайсці.
рашыўш, -і, ДМ -ўцы, ж. \\ прым. перашывачПЕРАХОДНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны усе нягоды. П. спакусу. 2. чаго i без дап. За- ны, -ая, -ае. Перашывачная майстэрня.
для пераходу куды-н. П. тунэль. 17. экзамен. знадь шмат пакут, ropa i пад. Колькі ён пераПЕРАШдПТВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец2. Прамежкавы, які э'яўляецца пераходам ад цярпеў за свой век!
ПЕРАЧАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго- ца; незак. Перагаворвацца шэптам. П. на схоаднаго стану да другога. П. перыяд. Пераходдзе. Дрэвы перашэптваюцца (перан.)
ныя гаворкі. 3. Пра вьггворчыя i спартыўныя што i без дап. Прабыць дзе-н., у якіх-н. умоПЕРАЭКЗАМЕНОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн.
ўзнагароды: які перадаецца новаму перамож- вах i пад., чахаючы заканчэння чаго-н. або -і, -новак, ж. Паўторны экзамен (пасля нецу ў спаборніцгве, барацьбе. П. кубак. П. пакуль хто-н. закончыць што-н. П. дождж. здавальняючага адказу на першым). П. na мавымпел. 4. Які пералічваецца, пераносіцца на Усіх не перачакаеш. П. паўгадзіны.
ПЕРАЧАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., тэматыцы.
наступны год (спсц.). Пераходныя фонды. ПеПЕРАЯДАННЕ, ПЕРАЯДАЦЬ гл. пераесці.
раходная тэма. 5. У граматыцы пра дзеяслоў, каго-што (разм.). Дакрануцца па чарзе да
ПЕРАЯЗДЖАЦЬ гл. пераехаць.
які патрабуе пасля сябе дапаўнення ў віна- многага, многіх. П. усё на стале.
ПЕРВАНШ, нязм. Шаравата-блакітны.
ПЕРАЧАРЦІЦЬ, -чарчу, -чэрціш, -чэрвальным склоне без прыназоўніка. || наз. пеКрэпдэшын колеру п.
ціць; -чэрчаны; зак., што. 1. Начарціць наріходвлсць, -і, ж. (да 2 i 5 знач.).
ПЕРГАМЕНТ, -у, М -нце, м. 1. Пісчы манава. Я. план будынка. 2. Зняць копію з
ПЕРАХОПЛІВАЦЬ гл. перахаліць.
з цялячай скуры, якім карысталіся да
якога-н. чарцяжа. П. план на кальку. || незак. тэрыял
ПЕРАХОЎВАЦЬ1-2 гл. перахаваць.
вынаходства паперы, a тахсама рукапіс на
ПЕРАХРЫСЦІЦЦА, -ЦЬ гл. хрысшдца, перачэрчваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. перж- такім матэрыяле. 2. Папера, якая не прапусчзрчванве, -я, н.
-ць.
кае тлушчу i вільгаці. || прым. пергаментны,
ПЕРАЧАСАЦЬ1, -чашу, -чэшаш, -чэша; -ая, -ае. П. скрутак.
ПЁРАЦ, -рцу, м. 1. Тралічная расліна сямейства перцавых, a таксама яе плады (зсрне) -чашы; -часаны i -чэсаны; зак. 1. што. РасчаПЁР'Е, -я, н., зб. Пёры (гл. пяро ў 1 знач.).
з горкім пякучым смакам i моцным пахам, саць для прыгатавання пражы ўсё, многае. П. Гусінае п.
якія ўжываюцца як прыправа. У горы жыць увесь лён. 2. што. Расчасаць пачэсанае яшчэ
ПЕРЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Toe, што i
ды з перцам есці (прымаўка). Чорны п. 2. Ага- раз. П. кудзелю. 3. каго-што. Прычасаць на- жэмчуг (уст.). 2. перан., чаго. Пра што-н. выродная расліна сямсйства паслёнавых з пла- нава. П. валасы. || незак. перачэсвяць, -аю, датнае, цудоўнае (высок. i іран.). Перлы паэзіі.
дамі ў выглядзе струкоў. Фаршыраваны п. 0 -аеш, -ае (да 2 i 32 знач.).
Перлы дасціпнасці. 3. Пра што-н. бязглуздае,
ПЕРАЧАСАЦЬ , -чашу, -чэшаш, -чэша; недарэчнае i пад. (разм. іран.). He выступДяць (зядаць) перцу каму (разм.) — вылаяць,
пакараць. || прым. перцавы, -ая, -ае / пярцовы, -чашы; -часаны / -чэсаны; зак., што. 1. Абча- ленне, a адны перлы.
-ая, -ае. Перцавы струк. Сямейства перцавыхсаць, пачасаць усё, многае. П. усё бярвенне. 2.
ПЕРЛАМЎТР, -у, м. Каштоўнае рэчыва з
Абчасаць нанава. П. бервяно. || незак. пе(спец.). Пярцовая настойка.
пералівістай афарбоўкай, якое складае цвёрды
ПЕРАЦАНІЦЬ, -цаню, -цэніш, -цэніць; рачэсваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.)ўнутраны слой некаторых ракавін. || прым.
ПЁРАЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Пасу- перламутртвы, -ая, -ае. П. гузік.
-цэнены; зак. Toe, што i пераацаніць. || незак.
дзіна для молатага перцу.
оерацэньваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРЛЮСТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ПЕРАЧЎЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; зак., што. -руй; -раваны; зак. i незак., што (спец.). ПраПЕРАЦЁРЦІ, ператру, ператрэш, ператрэ;
1. Даведацца з чужых размоў, пачуць пра глядзець (-лядаць) паштовыя адпраўленні з
ператром, ператраце, ператруць; -цёр, -церла;
ператры; -цёрты; зак., што. 1. Трэннем раз- многае. Многае перачула ад людзей. 2. Адчуць, мэтай нагляду, цэнзуры. П. пісьмы. || наз. пердзяліць на часткі. Кола перацерла вяроўку. 2. зведаць усё, многае. Давялося многае пера- люстржцыя, -і, ж. || прым. перлюстрацыйны,
Тручы, ператварыць у іншы від, стан. П. ты- жыць, п.
-ая, -ае.
тунь на парашок. 3. Выцерці ўсё? многае. П.
ПЕРАЧЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПЕРМАНЁНТ, -у, М -нце, м. Завіўка, якая
пасуду. || незак. пераціржць, -аю, -аеш, -ае.
каго-што. 1. Прачьггадь нанава. П. Кузьму доўга трымаецца. Зрабіць п.
Чорнага. 2. Прачытаць многа чаго-н. П. усе
ПЕРАЦЁРЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., пераПЕРМАНЁНТНЫ, -ая, -ае (кніжн). Бестрэцца; -цёрся, -церлася; зак. 1. Ад трэння газеты. | незак. пержчытваць, -аю, -аеш, -ае перапынны, пастаянны. Перманентнае развіцраздзяліцца. Вяроўка перацерлася. 2. Здраб- (да 1 знач.)цё. || наз. перманеігпшсць, -і, ж.
ніцца, ператварыцца ў парашок. Увесь тыПЕРАШАЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак.
ПЕРМЯКІ, -оў, адз. пярмяк, пермяка, м.
тунь перацёрся. || незак. перадірацца^ -аецца. (разм.). 1. Ашалець — пра ўсіх, многіх. Што Былая назва часткі народа комі. || ж. пярПЕРАЦІСНУЦЬ, -ну, -нсш, -не; -ні; вы ўсе перашалелі mym?2. Пасля буйнага, раз- МЯЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак. || прым. пяр-нуты; зак., каго-што. 1. Моцна сціснуць, гульнага жыцця супакоіцца, стаць разважлі- мяцкі, -ая, -ае.
здушыць, туга перавязаць, сцягнуць чым-н. вым. 3 цягам часу хлопец перашалее, адумаец- ПЁРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Салодкае пеП. аорту. 2. Ціскам раздзяліць на часткі, рас- ца.
чыва на мёдзе, патацы або цукры э духмяныплюшчыць у якім-н. месцы. П. змяю колам. ||
ПЕРАШКОДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -код, мі прыправамі. Мядовы п. || прым. пернікавы,
незак. перацісшіць, -аю, -аеш, -ас.
ж. 1. Toe, што затрымлівае якія-н. дзеянні -ая, -ае.
ПЕРАЦІХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; або развіццё чаго-н., стаіць на шляху ажыцПЕРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Пасажырская
-шх, -хла; зак. Toe, што i перасціхнуць. || не- цяўлення чаго-н. Пераадальваць перашкоды.платформа на вакзале. || прым. перонны, -ая,
зак. пераціхжць, -ае.
Бюракратычныя перашкоды. 2. Toe, што пера--ае.
ПЕРАЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; зак., гароджвае шлях, затрымлівае перамяшчэнне.
ПЕРПЕНДЫКУЛЙР, -а, мн. -ы, -аў, м. У
каго-што. Перамясціць волакам, перанасіць Паласа перашкод (мясцовасць са штучнымі матэматыцы: прамая лінія, якая складае
ці ўкрасці за некалькі прыёмаў. П. бярвенне. канавамі, загародамі i пад.; спец.). Бег з пера- прамы вугал з другой прамой лініяй або плоВаўкі перацягалі многа авечак.
шкодамі.
скасцю. Алусціць п.

ПЕР—ПЕР

474
значаным парадку адтулінамі, якія нясуць за- друкавання. Першадрукаваныя кнігі. 2. Які
кадзіраваную інфармацыю.
з'яўляецца першым друкаваным выданнем. П.
ПЕРХАЦЬ1, -і, ж., зб. Дробныя лусачкі ра- тэкст рамана.
гавых клетак скуры, якія ўтвараюцца на гаПЕРШАДУКАР -а, мн. -ы, -оў, м. Чалавек,
лаве каля каранёў валасоў. Увесь каўнер у пер- які паклаў пачатак кнігадрукаванню. БелаПЕРПЕНДЫКУЛЙРНЫ, -ая, -ае. Які хаці.
рускі п. Францыск Скарына.
з'яўляецца перпендыкулярам. ПерпендыкулярПЕРШАКЛАСНК, -а, мн. -і, -аў, м. ВуПЁРХАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм).
ныя плоскасці. Размясціць перпендыкулярнаСутаргава пакашліваць ад перасыхання, раз- чань першага класа. || ж. першакласніца, -ы,
(прысл.) да чаго-н. || наз. перпендыкулярвасць, дражнення ў горле.
мн. -ы, -ніц.
-і ж.
ПЕРШАКЛАСНЫ, -ая, -ае. Легтшы па
ПЁРЦА гл. пяро 1-2 .
ПЕРПЁТУУМ-МОБІЛЕ,
нескл.,
м.
якасцях, кваліфікацыі; узорны. П. спецыяліст.
ПЁРЦАВЫ 2/і. перац.
(кніжн.). Вечны рухавік. Вынаходнікі перпеПЁРІЦ» пру, прэш, прэ; пром, праце, Першакласная тэхніка. || наз. першжклжсшсць,
туум-мобіле.
пруць; пёр, перла; пры; незак. (разм.). 1. Ісці, -і, ж.
ПЕРСАНАЖ, -а, мн. -ы, -аў, м Дзеючая рухацца. Прэ пасярэдзіне дарогі. 2. Ісці, рухацПЕРШАКРЫНІЦА, ы, мн. -ы, -н'ш, ж.
асоба ў мастацкім творы. Эпізадычны п. Пер- ца куды-н., не лічачыся з перашкодамі, з заПершая асноўная крыніца якіх-н. звестак.
санажы Кандрата Крапівы.
баронай. Куды прэш напралом! 3. каго-што. Летапісы — дакументальныя першакрыніцы
ПЕРСАНАЛ, -у, м. Асабовы склад або раГнаць, выганяць. П. чужога сабаку з двара. 4. гісторыі.
ботнікі ўстановы, прадпрысмства, якія скла- каго-што. Валачы (што-н. цяжкае, ірувастПЕРШАКЎРСНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Студаюць грутту па прафесійных i іншых адзна- кае). П. мяшок бульбы. 5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). дэнт, навучэнец першага курса. || ж. першаках. П. лабараторыі. Медыцынскі п. Абслуговы
3 сілай выходзіць вон, праяўляцца. Карані курсніійі, -ы, мн. -ы, -ніц.
п.
пруць з зямлі. Злосць з яго так i прэ. б. што. ПЕРШАМАЙ, -я, м. (з вялікай літары).
ПЕРСАНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які датычыцца Прагна есці. Прэ як не ў-сябе.
Першае мая — дзень працы. || прым. першітолькі пэўнай асобы ці выкарыстоўваецца ёю.
майскі, -ая, -ае. П. napad.
ПЁРІДСЯ, f пруся; прэшся,
прэцца;
Персанальнае запрашэнне. Персанальная промся, працеся, пруцца; пёрся, перлася;
ПЕРШАПАЧАТКОВЫ, -ая, -ае. 1. Самы
справа. Звярнуцца да каго-н. персанальна прыся; незак. (разм.). Toe, што i перці (у 1 i 2 першы, які папярэднічае ўсяму астатняму. П.
(прысл.). П. камп'ютэр.
знач.). Куды прэшся без чаргі!
план падарожжа. 2. Які з'ўляецца пачаткам,
ПЁРСІ, -яў (уст.). Toe, што i грудзі (у 1 i 2
ПЕРЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; не- першай ступенню чаго-н. П. перыяд хваробы.
знач.).
зак.; што. Пасыпаць перцам. П. бульён. || зак. Першапачатковае накапленне капіталу. || наз.
ПЁРСК, -а, мн. -і, -аў, м. Паўднёвы са- ншюрчыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны i па- оершашічатковасць, -і, ж.
каўны мясісты плод з пушыстай жаўтавата- перчыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны.
ПЕРШАПРЫЧЬІНА, -Ы МН. -Ы, -ЧЫН, Ж.
чырвонай скуркай, a таксама дрэва, на якім
ПЕРШ, прысл. Спачатку, раней. П. накар- (кніжн.). Асноўная, зыходная прычына
ён расце. || прым. персікавы, -ая, -ае. П. колер млю жывёлу, a потым пайду ў агарод. 0 Першчаго-н.
(жаўтавата-чырвоны).
ПЕРШАРАДНЫ, -ая, -ае. Асноўны, найза ўсё — у першую чаргу. Перш за ўсё скажы
ПЕРСОНА, -ы, мн. -ы, -сон, ж. (кніжн.). нам, калі ты ад'язджаеш? Перш-наперш — важнейшы. Першарадныя задачы навукі. || наз.
Асоба, чалавек. Прыехала вельмі важная п. спачатку, перш за ўсё. Перш-наперш неабходнапершярадшсць, -і, ж.
Накрыць стол на сем персон.
зрабіць тэрміновую работу.
ПЕРШАРАЗРАДНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
ПЕРСПЕКТЬІВА, -ы, мн. -ы, -тыў, ж. 1.
ПЕРША... Першая частка складаных слоў, Спартсмен першага разраду. || ж. першаразМастацгва адлюстроўваць на плоскасці трох- якая надае значэнне: 1) які адносііша да радніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
мерную прастору з улікам уяўных змяненняў чаго-н. першага па ліку, напр. першакласнік,
ПЕРШАРАЗРАДНЫ, -ая, -ае. Які налевелічыні, абрысаў, выразнасці прадметаў, што першамайскі; 2) самы ранні, які дзейнічае ра- жыць да першага разраду, лепшы, першаабумоўлены ступенню аддаленасці ix ад на- ней за іншых, напр. першадрукар, першапра- класны. Першаразраднае атэлье.
глядальніка. Законы перспектывы. 2. Від у да- ходца; 3) самы лепшы ў якіх-н. адносінах,
ПЕРШАРОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які налячынь з якога-н. месца, даль. Марская п. 3. напр. першакласны, першагатунковы.
радзіўся першым, самы першы (уст.). Я. сын.
перан., звычыйна мн. Будучыня, планы, віды
ПЕРШААДКРЫВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, 2. перан. Які захоўвае свой натуральны стан,
на будучае. Добрыя перспектывы на ўраджай.м. (кніжн.)- Той, хто першым адкрыў што-н. некрануты, першапачатковы (кніжн.). ПершаУперспектыве (у будучым, наперадзе). || прым. (землі, краіны, мясцовасці i пад.). Перша- родная прыгажосць.
перспектыўны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
адкрывальнікі калійнай солі ў Беларусі. || ж. ПЁРШАСНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які з'яўПЕРСПЕКТЬІЎНЫ, -ая, -ае. 1. гл. пер- першаадкрывалыаці, -ы, мн. -ы, -ніц.
ляецца першай, зыходнай ступенню чаго-н.,
спектыва. 2. Які прадугледжвае будучае разПЕРШААСНОВА, -ы, мн. -ы, -ноў, ж. першалачатковы. Першасная абмотка трансвіццё. Перспектыўнае планаванне. 3. Такі, які(кніжн.). Асноўны пачатак. Факты — п. ве- фарматара. Першаснае значэне слова. || наз.
мае добрыя перспектывы (у 3 знач.), можа даў. || прым. першаасноўны, -ая, -ае.
першжсшсць, -і, ж.
паспяхова развівацца ў будучым. ПерспектыўПЕРШАСОРТНЫ, -ая, -ае. Toe, што i
ПЕРШАБЫТНААБШЧЬІННЫ, -ая, -ае:
ная прафесія. П. работнік (растучы; разм.). | першабытніабшчынны лад — першая ў гісто- першагатунковы. \ наз. першасортнасць, -і, ж.
наз. перспектыўнасць, -і, ж. (да 3 знач.)рыі чалавецтва ірамадска-эканамічная даклаПЕРШАСГУПЕННЫ, -ая, -ае. НайважПЁРСЦЕНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Пярсцёнак савая фармацыя, якая характарызавалася нейшы, першарадны. Факт першаступеннага
звычайна з каштоўным каменем. || прым. агульнай уласнасцю на сродкі вьггворчасці, значэння. || наз. першасіупеіпшсць, -і, ж.
персценевы, -ая, -ае.
калектыўнай працай i спажываннем.
ПЕРШАЦВЁТ, -у, М -веце, м. Toe, што i
ПЁРСЫ, -аў, адз. перс, -а, м. Ранейшая
ПЕРШАБЬІТНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае прымула. || прым. першацветны, -ая, -ае. Сяназва іранцаў; цяпер — назва нацыі фарсаў, адносіны да найстаражытнейшага перыяду мейства першацветных (наз).
якая складае каля паловы насельніцтва Ірана. гісторыі чалавеіггва. 77. чалавек. 2. перан. Які
ПЕРШАЦЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
1 ж. оерсіянка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || захоўвае першапачатковы стан. Першабытная ж. Карова, якая целіцца або ацялілася першы
прым. персідскі, -ая, -ае. Персідская мова.
прырода (некранутая). 3. перан. Дзікі, некуль- раз.
ПЕРУНОВЫ гл. пярун.
турны, адсталы. Першабытныя норавы. || наз. ПЕРШАЧАРГОВЫ, -ая, -ае. Які выконваПЕРФАКАРТА, -Ы, ДМ -рце, мн. -ы, -карт, першабытнасць, -і, ж. (да 2 i 3 знач.).
ецца ў першую чаргу, неадкладна. ПершачарПЕРШАВОБРАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. говая задачаЛ наз. першачярговасць, -і, ж.
ж. (спец.). Перфарацыйная карта: картка
стацдартнай формы з прабітымі на ёй у пэў- (кніжн.). Першапачатковы, зыходны вобраз,
ПЕРШАЧОК гл. пяршак.
ным парадку адтулінамі, якія нясуць зака- выгляд чаго-н. || прым. першявобразны, -ая,
ПЕРШАЭЛЕМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы,
-ае.
дзіраваную інфармацыю.
-аў, м. (кніжн.). Асноўны, галоўны элемент,
ПЕРШАГАТУНКОВЫ, -ая, -ае. Які нале- састаўная вызначальная частка чаго-н. ПерПЕРФАРАТАР, -а, мн. ы, -аў, м. (спец.). 1.
Апарат для запісу інфармадыі на перфастуж- жыць да першага гатунку, лепшы. f Першага- шаэлементам літаратуры з 'яўляецца мова.
ках i перфакартах. Электрамагнітны п. 2. Ма- тунковая мука. || наз. першжпітунковасць, -і,
ПЁРШЫ, -ая, -ае. 1. гл. адзін. 2. Першашына для бурэння горных парод. || прым. пер- ж.
пачатковы, самы ранні, які з'явіўся крыніцай
ПЕРШАГОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. або аб'ектам дзеяння раней за іншых. Першае
фаратарны, -ая, -ае / перфарацыйны, -ая, -ае.
ПЕРФАРАЦЫЯ, -І, Ж. (спец.). Прабіванне (разм.). 1. Салдат ці матрос першага года ўражанне. He першага веку (не малады). Праадтулін перфаратарам, a таксама самі гэтыя службы. 2. Маладая жывёліна на першым го- дукт не першай свежасці (пачынае псавацца).
адтуліны. || прым. перфарідыйны, -ая, -ае. дзе жыцця.
П. рэйс. 3. Самы лепшы з усіх у яхіх-н.
ПЕРШАДРЎК, -у, м. Першая або адна з адносінах, выдатны, добры. П. майстар. П.
Перфарацыйная карта.
гатунак. 4. першае, -ага, н. Рэдкая страва,
ПЕРФАСТЎЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, першых друкаваных кніг.
-жак, ж. Скарачэнне: перфарацыйная стужПЕРШАДРУКАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Які ад- што падаецца ў пачатку абеду (суп, боршч i
ка — вузкая стужка з прабітымі на ёй у вы- носіцца да першых, пачатковых гадоў кніга- пад.). З'есці першае.
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ПЁРШЫНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. 1.
Першае, старэйшае дзіця. 2. перан., чаго або
які. Toe, што з'явілася, створана першым па
часе (высок.). Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод — п. Беларусі.
ПЕРШЫНСТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш,
-твуе; -твуй; незак. Быць першым у чым-н.,
валодаць першынством. П. у спартыўных
гульнях.
ПЕРШЫНСТВО, -а, н. 1. Першае месца ў
дачыненні да якіх-н. дасягненняў, заслуг,
вартасцей. Барацьба за п. 2. Спаборніцтва за
першае месца. П. свету na шахматах.
ПЕРШЫНЙ, -'i, ж. (разм.). Першы раз
(звычайна з адмоўем «не»). Гэта яму не п.
ПЕРШЭРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Конь-ламавік буйной i вынослівай пароды. || прым.
першэронскі, -ая, -ае. Першэронская парода.
ПЕРЫГЁЙ, -я, м. (спец.). Найбліжэйшы
да Зямлі пункт месяцавай арбіты ці арбіты
штучнага спадарожніка Зямлі; проціл. апагей.
|| прым. перыгейны, -ая, -ае.
ПЕРЫВДЫКА, -,, дм -дыцы, ж., зб.
Перыядычныя выданні (газеты, часопісы).
Навуковая п.
ПЕРЬІМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. У матэматыцы: сума даўжынь усіх старон плоскай геаметрычнай фігуры. П. трохвугольніка. || прым.
перыметрычны, -ая, -ае.
ПЕРЫПЕТЬІЯ, -і, мн. -і, -тый, ж.
(кніжн.)- Вельмі складаны ход падзей (першапачаткова ў драме або рамане), a таксама рэзкія, нечаканыя перамены, павароты ў чыім-н.
жыцці. Перыпетыі лёсу.
ПЕРЫСКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Аптычны
прыбор для назірання за чым-н. з укрыцця,
падводнай лодкі, танка i пад. || прым. перыскопны, -ая, -ае / перыскатчны, -ая, -ае.
ПЕРЫСТАЛЬТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж.
(спец.). Хвалепадобнас сцісканне сценак полых органаў^ (кішак, страўніка i інш.). 1 прым.
перыстальтычны, -ая, -ае.
ПЁРЫСТЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты пер'ем
(спсц.). Перыстыя крылы. 2. Падобны формай
да пср'я. Перыстыя воблакі.
ПЕРЫТАНІТ, -у, М -нше, м. (спец.). Запаленне брушыны.
ПЕРЫФЕРЬІЯ, -і, ж. 1. Аддаленая ад
цэнтра мясцовасць, a таксама мясцовыя ўстановы, арганізацыі ў адрозненне ад цэнтральных. Працаваць на перыферыі. 2. Частка
чаго-н., аддаленая ад цэнтра (спец.). П. сятчаткі вока. || прым. перыферыйвы, -ая, -ае /
оерыферычны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПЕРЫФРАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. i ПЕРЫФРАЗА, -Ы, МН. -Ы, -раз, ж. (кніжн.). Выраз,
які з'яўляецца апісальнай перадачай сэнсу
другога выразу ці слова, напр. «цар звяроў»
замест «леў». || прым. перыфрастычны, -ая,
-ас. П. выраз.
ПЕРЫФРАЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
-зуй; -заваны; зак., каго-што (кніжн.^. Выкласці перыфразамі. || незак. перыфразоўвяць,
-аю, -аеш, -ае.
ПЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак. 1. 3
сілай удараць, біць па чым-н. ці ў што-н. П.
нагой у дзверы. П. кіем na спіне. 2. што.
Выбіваць што-н. пранікам. Жанчыны перылі
бялізну.
ПЕРЬІЯД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
Адрэзак часу, у які што-н. адбываецца (пачынаецца, развіваецца i заканчваецца). Пасляваенны п. П. росквіту. Інкубацыйны п. хваробы.
2. У матэматыцы: 1) перыад функцыІ —
велічыня, пры дадаванні якой да аргумента
некаторай функцыі значэнне функцыі не
змяняецца; 2) перыяд дробу — група лічбаў,
якія нязменна паўтараюцца ў запісу бясконцага дробу. 3. Адносна закончаны фрагмент
тэксту, часткі якога звязаны паміж сабой

сінтаксічна, лексічна i інтанацыйна (спец.). ||
прым. перыядычны, -ая, -ае (да 2 i 3 знач). П.
дроб. Перыядычная сістэма элементаў.
ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ, -і, ж. Падзел на
перыяды (у 1 знач.)- П. гісторыі літаратуры.
ПЕРЫЯДЫЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. перыяд. пекі. 3. У піратэхніцы: снарад з парахавым
2. Які паўтараецца час ад часу, адбываецца зарадам, які выкарыстоўваецца для феерверпраз пэўныя прамежкі часу. Перыядычныя ку. Ц прым. петжрддвы, -ая, -ае / петардвы,
з'явы. Паутарацца перыядычна (прысл.). 3. -ая, -ае.
ПЕТРАГРАФІЯ, -І, Ж. Раздзел геалогіі, які
Які выходзіць (з друку) праз пэўныя прамежкі часу. Я. друк (газеты, часопісы). Перы- вывучае горныя пароды, ix састаў i струкгуру.
ядычныя выданні. \\ наз. перыядычыасць, -і, ж. || прым. петраграф'ічны, -ая, -ае.
ПЕТЬІТ, -у, М -тыце, м. Дробны дукарскі
(да 2 i 3 знач.).
ПЁСА, нескл., н. Грашовая адзінка шэрагу шрыфт з вышынёй літар 3 мм. || прым.
петыгтны. -ая, -ае.
краін Лацінскай Амерыкі i інш.
ПЕТЫЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. КалектыўП'ЁСА, -ы, мн. -ы, п'ес, ж. 1. Драматычны
твор, прызначаны для пастаноўкі на тэат- ная пісьмовая просьба, накіраваная да ўлад. ||
ральнай сцэне. 2. Невялікі музычны інстру- прым. петыцыйны, -ая, -ае.
ПЁЎНЕВЫ, ПЁЎНІК гл. певень.
ментальны твор (спец.). П. для баяна.
ПЁЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Надзелены прыродай
ПЁСЕННІК, -а, мн. -і, -аў, 1. Зборнік песень. 2. Выканаўца песень. 3. Аўтар тэксту здольнасцямі спяваць або меладычна свіпесень або кампазітар песеннай музыкі. стаць. Пеўчая капэла. Пеўчыя птушкі. 2. пеўПаэт-n. || ж. песенніця, -ы, мн. -ы, -ніц (да 2 чы, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Спявак хору, звычайна царкоўнага. Хор пеўчых.
значЛ.
ПЕХАТОЙ i ПЕХАТОЮ, прысл. Рухацца
ПЕСЕННЫ гл. песня.
сваімі нагамі, пяшком. Ісці п.
ПЕСЁТА, -ы, ДМ -сете, мн. -ы, -сет, ж.
ПЕХАЦІНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м
Грашовая адзінка ў Іспаніі.
Ваенаслужачы пяхоты. || прым. пехжцшскі, -ая,
ПЕСІМІЗМ, -у, м. Светаадчуванне, пра- -ае.
сякнутае нявер'ем у будучае, схільнасцю баПЁЦЬ, пяю, пяеш, пяе; пяём, пеяце,
чыць ва ўсім толькі адмоўнае; проціл. пяюць; пей; петы; незак. 1. што i без дап.
аптымізм.J прым. песімістычны, -ая, -ае.
Утвараць голасам музычныя гукі, выконваць
ПЕСІМІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Ча- вакальны твор. П. раманс. 2. Пра пеўчых i нелавек песімістычнага складу; проціл. аптыміст. каторых іншых птушак: абзывацца галасамі.
П. na натуры. \\ ж. песімісткж, -і, ДМ -тцы, Жаваранак пяе. 3. што i пра што. Складаць
мн. -і, -так.
вершы пра што-н., апяваць што-н. (высок.).
ПЕСІМІСТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. Лаэт пяе пра жыццё народа. 0 Лазірі пець
песімізм. 2. Прасякнуты песімізмам. П. на- (разм. неадабр.) — скардзіцца на лёс,
строй. || наз. песімістычшісць, -і, ж.
прыкідвацца няшчасным. || зак. прапець,
ПЕСКАЛЮБІВЫ, -ая, -ае (спец.). Пра ра-пяю, -пяеш, -пяс; -пяём, -пеяце, -пяюць;
сліны: які добра расце на пясчанай глебе. || -пей; -петы (да 1 i 2 знач.) / спець, спяю,
наз. пескалюймсць, -і, ж.
спяеш, спяе; спяём, спеяце, спяюць; спей;
ПЕСКАСТРУМЁННЫ, -ая, -ае (спец). спеты (да 1 i 2 знач.).
Які мае адносіны да апрацоўкі пры дапамозе
ПЕЧ, -ы, Т печчу, мн. -ы, пячэй i печаў,
пяску, які б'е пад моцным напорам паветра- ж. 1. Цаглянае, каменнае або металічнае збунага струмення. П. anapom. Пескаструменная даванне, дзе разводзяць агонь, каб наірэць
апрацоўка.
памяшканне, згатаваць ежу. Кафляная п.
ПЁСНЯ, -і, мн. -і, -сень, ж. 1. Вершаваны
Паліць у печы. 2. Спецыяльнае збудаванне для
i музычны твор для выканання голасам. Хара- апрацоўкі чаго-н. награваннем. Сушшьная п.
вая п. Жніўныя песні. Беларускія народныя Доменная л. 0 Hi да печы ні да рэчы
песні. 2. Пра спевы птушак. Салаўіныя песні. 0 (разм.) — неўпапад, не да месца. Ад печы
Доўгая песня (разм.) — тое, што патрабус (разм.) — пачынаць рабіць што-н. з самага
працяглага часу, што не скора можа бьпхь простага, з самага пачатку. || прым. шпны,
зроблена, расказана i пад. Старая песня -ая, -ое. Пячная засланка. Пячное ацяпленне.
(разм.) — што-н. даўно вядомае. Песня спега
ПЕЧАНЁП, -аў, адз. -нег, -а, м. Цюркскія
чыя (разм.) — канец чыйго-н. жыцця, шча- i сармацкія плямёны, якія вандравалі ў 9—11
сця, поспехаў i пад. || памянш. песенькя, -і, стагоддзях па паўднёвым усходзе Еўропы. ||
ДМ -ньцы, мн. -і, -нек, ж. | прым. песенны, прым. печжнежскі, -ая, -ае.
-ая, -ае (да 1 знач.). П. матыў.
ПЁЧАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны пячэнПЁСІЦК, -а, мн. -і, -аў, м. Жаночы орган нем. Печаныя яблыкі. 0 Гад печаны (лакветкі, з якога ўтвараецца плод пасля аплад- янк.) — вылюдак, кат.
нення пыльцой.
ПЁЧАНЬ, -і, ж. Сірававальная залоза ў
ПЁСІЦЦЦА, пешчуся, песцішся, песціцца; жывёл i чалавека, якая выпрацоўвае жоўць,
незак. Аддавацца пяшчотам, цешыцца бестур- удзельнічае ў працэсах стрававання, кровазваботнасцю. Я. ў цяньку.
роту i абмену рэчываў. || прым. шпоначны,
ПЁСЦІЦЬ, пешчу, песціш, песціць; пе- -ая, -ае. Пячоначныя пратокі.
ПЁЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. Нешчаны; незак. 1. каго. Любоўна даглядаць,
пялегаваць; патураць усім жаданням, бала- вялікая або часовая печ, якая служыць для
ваць. П. дзяцей. 2. каго. Лашчыць, галубіць. абагравання памяшкання. Чыгунная п.
ПЕЧКУРЬІНЫ гл. пячкур.
П. дзіця. 3. перан., каго-што. Выклікаць прыПЁЧЫВА, -а, н., зб. Печаныя вырабы з
емныя адчуванні (пра вецер, сонца i пад.).
Вецер песціць твар. 4. перан., што. Жадаць мукі. Выняць п. з оухоўкі.
ПЕШАХОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Чаздзяйснення чаго-н. прыемнага. П. надзею. ||
зак. выпесціць, -пешчу, -песціш, -песціць; лавек, які ідзе пяшком.
ПЕШАХОДНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны
-пешчаны ^да 1 знач.) i спесціць, спешчу,
для хадзьбы пяшком. П. мосцік. 2. Toe, што i
спесціш, спесціць; спешчаны (да 1 знач.).
ПЕТАРДА* -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -аў, ж. 1. пешы. П. рух.
ПЁШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1.
Старадаўні разрыўны снарад у выглядзе мсталічнай пасудзіны, напоўненай порахам. 2. Найменш каштоўная па значэнню фігура ў
Сігнальны разрыўны снарад, што кладзецца шахматнай гульні. 2. перан. Пра малазначнага
на рэйкі, каб спыніць поезд у выпадку небяс- i несамастойнага ў сваіх дзеяннях чалавека. ||

ПЕР—ПЕШ

476
ШЛА-РЬІБА, пілы-сыбы, мн. пілы-рыбы /
ГПКАНТНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Цікавы
сваёй сенсацыйнасцю, які выклікае цікаў- (з ліч. 2, 3, 4) пілы-рыбы, піл-рыб, ж. Драпежная рыба з атрада скатаў з адросткамі на
насць. Пікантнае здарэнне. Пікантная навіна.
2. Вельмі прывабны, спакуслівы. П. выгаяд. || мордзе, падобнымі на зуб'е пілы.
ПІЛАСТАЎ, -тава, мн. -тавы, -таваў, м. Раназ. піжмтшсць, -і, ж.
памянш. пешжчп, -і, ДМ -чцы, мн. -і, чак, ж.
ШКАП, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі аўта- бочы, які ўстанаўлівае пілы на лесапільных
(да 1 знач.). || прым. оепшчші, -ая, -ас (да 1 мабіль для перавозкі ірузаў i пасажыраў, з рамах.
значЛ.
адюднымі сядзеннямі па баках.
ШЛАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ПЕПШЯ, -і, мн. -і, -шань, лс. Лом з драўШКЁ1, нескл., н. Тканіна палатнянага пс- -таваны; незак., што. Кіравадь лятальным
ляным дзяржаннем для прабівання лёду.
рапляцення з рубчыкам уздоўж асновы. Блуз- апаратам. П. самалёт. || наз. пілатавжіше, -я,
ПЁШЫ, -ая, -ас. Які ідзе пехатой ці пра- ка з пА прым. ігікейны, -ая, -ас.
н.
водзіцца, ажыццяўляецца пехатой. 17. чалавек.
ШКЁ2, нескл., н. (спец.). Toe, што i пікіраГПЛАТАЖ, -у, м. Майстэрства мансўраванП. (наз.) коннаму не таварыш (прыказка). П. ванне. Самалёт выйшаў з п.
ня лятальным апаратам пры выкананні авіпаход.
ШКЁТ, -а, М -кецс, мн. -ы, -аў, м. 1. Нс- яцыйных фігур. Фігуры вышэйшага пілатажу.
ПЁРАВЫ гл. пяро2.
вялікі вартаўнічы атрад, пост. Пост-п. ДАІ. 2. | прым. nLurnunai, -ая, -ае.
ПЁРКА1-2 гл. пяро 1 - 2 .
Група асоб, якая стаіць дзе-н. з мзтай дэманПІЛІГРЬІМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.
ІЙВА, -а, н. Слабаалкагольны пеністы страцыі грамадскага пратэсту, вьфажэння уст.).
1. Паломнік, вандроўны багамолец. 2.
напітак з ячменнага соладу i хмелю. Піва не якіх-н. паірабаванняў. П. забастоўшчыкаў. Вандроўнік, падарожны. || ж. пілігршайі, -і,
зварыш з кім-н. (перан.: шіжка дагаварьпша; Пікеты каля будынка парламента. | прым. ДМ -мцы, мн. -і, -мак. || прым. пілігрымсжі,
разм.). ||памянш. піўцо, -а, н. (разм). || прым. гіжелш, -ая, -ас.
-ая, -ае.
шўны, -ая, -óe. Піўная бонка.
ШКЕТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
ШЛІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
ПІВАВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст па -таваны; неэак., што. Выстаўляць пікеты (у 2
1. Утвараць тонкія пісклівыя гукі. На дварэ
піваварэнню.
знач.). П. міністэрскі будынак.
пілікала скрьтка. Пад бервяном пілікаў цвырПІВАВАРНЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. (уст). Toe,
ШКЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Удзельнік кун. 2. Кепска іграць на чым-н. П. на скрыпшто i піваварны завод.
пікета (у 2 знач.). || ж. піжетчыца, -ы, мн. -ы, цы. || аднакр. піткнуць, -ну, -неш, -не; -ні. ||
ПІВАВАРдННЕ, Я, Н. Прамысловы выраб -чыц.
наз. пілкішяе, -я, н.
піва. 1 прым.гівдварны,-ая, -ае. П. завод.
ПІКІ, -аў, адз. тка, -і, ж. Картачная масць
ПІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
ПІВОНЯ, -і, мн. -і, -нь, ж. Дэкаратыўная з малюнкам у выглядзе чорнага накансчяіка
Маленькая ручная піла. 2. Напільнік для ногіравяністая расліна сямейства люцікавых з пікі. I прым. ігіковы, -ая, -ае. Піковая дама.
цяў.
вялікімі чырвонымі; ружовымі ці белымі
ГОКІРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руецца;
ПІЛОТ, -а, М -лоце, мн. -ы, -аў, м. Лёткветкамі. || прым. півоневы, -ая, -ае.
-руйся; незак., з кім (кніжн.). Абменьвацца
ПІГАЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. (разм.). з'едлівымі, колкімі заўвагамі. || наз. піжіроўкі, чык, які кіруе лятальным апаратам. | прым.
пілоцкі, -ая, -ае.
Пра маленькага, шчуплага чалавека, пераваж- -і, ДМ-ўіал, ж. i т^рамнне, -я, н.
ПІЛОТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
на жанчыну:
ПГКІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; неПІГМЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Чалавск, які зак. Зніжацца на вялікай хупсасці i амаль Летні ваенны форменны галаўны ўбор без паналежыць да аднаго з нізкарослых плямён вертыкальна (пра самалёт). Самалёт пікіруе лёў, які першапачаткова насілі толькі пілоты;
Афрьпсі або Азіі, a таксама (перан.) увогуле на цэль. || зак. сіііюравжць, -рую, -руеш, -руе; наогул шапачка такой формы. || прым. пілотачны, -ая, -ае.
пра чалавска малога росту. 2. перан. Пра -руй. || ноз. піжцйшшне, -я, н.
ПІЛЬНАВАЦЦА, -нуюся, -нуешся, -нуецнікчэмнага, абмежаванага чалавека.
ПШРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
ца; -нуйся; незак. 1. чаго. Знаходзіцца паблізу
ПІГМЁНТ, -у, М -нцс, м. (спсц.). 1. РэПікіруючы бамбардзіроўшчык.
чыва ў арганізме чалавека, жывёл i раслін,
ШКНІК, -а, мн. -і, -6ў, м. Загарадная пра- чаго-н., не адыходзіцца. П. хаты. 2. каго.
якое надае афарбоўку скуры, валасам, квет- гулка кампаніяй з закускай на свежым павет- Хадзіць следам за кім-н., трымацца каго-н. П.
бацькі. 3. чаго. Удзяляць увагу чаму-н. П. гаскам i лісцю. 2. Хімічны парашковы фарба- ры. |] прым. пікніковы, -ая, -ас.
вальнік. || прым. пігментны, -ая, -ае i пігШКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. падаркі. 4. чаго. Прытрымлівацца чаго-н.,
ментавы, -ая, -ае.
(разм.). 1. Выдадь кароткі гук, піск. Жаласна кіравацца чым-н. П. правіл, дысцыпліны. 5.
ПІГМЕНТАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -туе; п. 2. Зрабіць спробу сказаць што-н., запярэ- Асцерагацца, быць уважлівым. Пераходзяны
-таваны; зак. i незак., што (спец.). Афарба- чыць чаму-н. He смець п. Толькі пікні (па- дарогу, трэба п.
ПІЛЬНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
ваць (-боўваць) тканкі арганізма пігментам.
гроза).
незак., каго-што. 1. Вартаваць, сцерагчы. П.
ПІГМЕНТАЦЫЯ, -і, ж. (спсц). АфарбоўШКОВЫ гл. пікі.
ка тканак жывых арганізмаў, абумоўленая наШКТАГРАФІЯ, -І, ж. Старажытная форма сад. 2. Падсцерагаць, сачыць. П. каго-н. на
яўнасцю пігменту. П. вока.
пісьма — перадача паведамлення малюнкамі. вуліцы.
ПІЛЬНЫ, -ая, -ас. 1. Які патрабуе нсадПІЕТЗТ, -у, М -тэце, м. (кніжн.). Глыбо- || прым. піжтжірАфічны, -ая, -ае.
кая павага, пачцівыя адносіны да каго-,
ШКУЛІ, -яў. Прыправа да некаторых кладнага выканання, неабходны, тэрміновы.
чаго-н. Да яго ўсе адносіліся з піетэтам.
страў, прыгатаваная з дробна нарэзанай Пільная работа. Пільная патрэба. 2. Старанны, руплівы. П. ў рабоце чалавек. 3. УважПІЖАМА, -ы, мн. -ы, -жам, ж. Хатні або марынаванай гародніны.
спальны касцюм, які складаецца з курткі i
ПІКША, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Паўночная лівы, неаслабны. Пільная праверка. Пільна
(прысл.) сачыць. || наз. іольшісць, -і, ж.
штаноў вольнага крою. Лёгкая п. || прым. марская рыба сямейства трасковых.
ПІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м 1. Рабочы,
тжімны. -ая, -ае.
ШЛА, -ы, мн. гіілы i (з лЫ. 2, 3, 4) пілы,
ПІЖОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.); Пусты піл, ж. 1. Стальная зубчастая пласціна (або які займаецца пілоўкай, распілоўваннем. 2.
франтаваты малады чалавек. || ж. тжонка, -і, дыск) для разразання дрэва, металу i пад. Насякомае атрада пералончатакрылых. || ж.
ДМ -нцы, мн. -і, -нах. || прым. піжонскі, -ая,
Ручная п. (інструмент у выглядэе такой плас- іплышыцж, -ы, мн. -ы, -чьш (да 1 знач.)- ||
-ас.
ціны з ручкай). Механічная п. (машына для прым. іольшчыцкі, -ая, -ае (да 1 знач.) /
ПЕКОНІСГЫ, -ая, -ае (разм. неадабр.). пілавання). Цыркулярная п. 2. перан. Пра ча- шлыпчыкжш, -ая, -ае (да 2 знач.)ПІЛібЛЯ, -і, мн. -і, -люль, ж. Лякарства,
Падобны да піжона, які паводзіць сябе, як лавека, які пілуе (у 2 знач.) каго-н. (разм. не~
спрасаванае ў форме галачкі, шарыка. Прыпіжон Л. малады чалавек.
адабр.).
ПЕКОНСГВА, -а, н. (разм. пагард.). ПавоШЛАВАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны шля- няць пілюлю ад кашлю. Паднесці пілюлю (такдзіны піжона.
хам пілавання. П. цукар (у квадратных груд- сама псран.: зрабіць што-н. непрыемнае;
разм.). Праглынуць пілюлю (таксама перан.:
ПІК, -а i -у, мн. -і, -аў, м. 1. Спічастая ках).
вяршыня гары. 2. -у, перан. Найвышэйшы
ШЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй; моўчкі сцярпець справядлівы папрок, непрыўздым у развіцці чаго-н., у якой-н. дзейнасці. -лаваны; зак. 1. што i без dan. Рэзаць пілой, емную для сябе праўду).
ПІЛЙСТРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. i
П. у рабоце. 3. нязм. Які адносіцца да карот- a таксама знімаць слой металу напільнікам.
качасовага рэзкага ўздыму. Гадзіны n. у рабоце П. лес. 2. перан., каго (што). Дапякаць беспе- ПІЛЙСТР, -a, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Праматранспарту.
рапыннымі папрокамі, прыдзіркамі (разм.). вугольны выступ сцяны у выглядзе ўробленай
ПІКА , -і, ДМ п'іцы, мн. -і, пік, ж. Колю- П. дамашніх. || наз. оілшшіе, -я, н. i пілоўкж, у яе калоны. || прым. пілястрявы, -ая, -ае.
чая зброя, від кал'я. Пранізаць пікай.
ПІНГВІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Антарктычная
-і, ДМ -ўцы, ж.
ПІКА2 гл. пікі.
ШЛАВІННЕ, -я, н., зб. Адходы пры піла- птушка з кароткімі, падобнымі да крылаў ластамі, якая плавае, але не лятае. 1 прым.
ПІКАВЫ, -ая, -ае (разм). Непрыемны, ванні, апілкі. Драўлянае, металіннае п.
складаны. Пікавае становішча.
ШЛАМАТЭРШЛЫ, -аў. Матэрыялы з гінгшшы, -ая, -ае.
ПШАДОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Коннік з дрэва, атрыманыя шляхам падоўжнага распіПШГ-ПОНГ, -а, м. Насгольны тэніс. i
прым. пінг-понгжвы, -ая, -ае.
пікай, які ўдзельнічае ў баі быкоў.
лоўвання бярвення. Будаўніныя п.
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-жкі, -жкоў, м.; прым. піражкоіы, -ая, -ае.
Піражковае цеста. || прым. пірожны, -ая, -ае.
ШРОЖНАЕ, -ага, мн. -ыя, -ых, н. Кандытарскі выраб невялікага памеру з салодкага
здобнага цеста, звычайна з крэмам, салодкай
ПІСНУЦЬ гл. пішчаць.
начынкай. Бісквітнае п.
ШСТАЛЕТ, -a, М -лсце, мн. -ы, -аў, м.
ПІРОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. {уст.). Той,
хто пячэ або прадае пірагі. || ж. шрожніійі, -ы, Агнястрэльная зброя з кароткім ствалом для
стральбы на кароткую адлегласць. || прым.
мн. -ы, -ніц.
ПІНТА, -ы, ДМ -нце, мн. -ы, -аў, ж.
ПІРС, -а, мн. -ы, -аў, м. Партовае збуда- шсталепш, -ая, -ае.
ПІСГОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Нсвялікі
Адзінка вымярэння вадкасцей i сыпкіх рэчы- ваннс, род дамбы для прычалу суднаў з двух
каўпачок з выбуховым рэчывам для загарання
ваў у Англіі i ЗША i некаторых іншых краі- бакоў.
нах, роўная 0,56 л.
ПІРУЗТ, -а, М -эце, мн. -ы, -аў, м. У тан- зарада ў патроне або снарадзе. 2. Папяровы
ПІНЦЗТ, -а, М -цэце, мн. -ы, -аў, м. цы: поўны паварот усяго цела на наску адной кружок з невялікай колькасцю выбуховага рэчыва для цацачных пісталетаў, стрэльбаў. 3.
Медыцынскі або тэхнічны інструмент у вы- нагі.
Клапан у музычным духавым інструменце
глядзе спружынных шчыпчыкаў. || прым.
ПІСАГА, -і, ДМ -сазе, мн. -і, -car, ж. i (спец.). || прым. пістошіы, -ая, -ае.
ПІСАГ, -а, мн. -'i, -оў, м. Рубсц, шрам на
ПІСУАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ракавіна ў
ПІНЧЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Парода служ- целе. Пісагі ad бізуноў i шампалоў.
прыбіральні для сцёку мачы.
бовых i паляўнічых сабак, якіх выкарыстоўваПІСАКА, -і, ДА/ -у, Т -ам, м.; ДМ -сацы, Т
ШСЎЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж.
юць для лоўлі ласак, шашкоў, пацукоў i мы-ай, ж., мн. -і, -сак. 1. Пра пісьменніка, які (разм. жарт.). Маленькае пісьмо, запіска.
шэй.
піша многа, але дрэнна (разм. пагард.)- ПаПІСЧЫ, -ая, -ае. Прызначаны для пісанПІПЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. срэдны п. 2. Пра таго, хто дрэнна, няўмела
Шкляная трубачка з гумавым каўпачком, пры піша (у 1 знач.; разм. жарт.). Во п. — адны ня. Пісчая папера.
ПІСЬМАНОСЕЦ, -носца, мн. -носцы,
дапамозе якой набіраюць вадкасць i выпуска- кляксы ў сшытках.
-носцаў/ м. Toe, што i паштальён. || ж.
юць па каплях. П. для закапвання ванэй. ||
ШСАНІНА, -ы, ж. (разм. пагард.). Мнага- шсьманоскж,
-і, ДМ -носцы, мн. -і, -сах
прым. шпетачші, -ая, -ае.
слоўнае пісанне розных папер куды-н., a так- (разм.).
ПІПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. сама самі такія палеры. Развесці пісаніну.
ПІСЬМЕННАСЦЬ, -і, ж. 1. Сукупнасць
(разм). Люлька для курэння. Дзед не выпуГОСАННЕ, -я, н. 1. гл. пісаць. 2. Toe, што моўных i ірафічных сродкаў пісьмовых
скаў з зубоў сваю піпку.
налісана, пісьмо, твор (іран). Расцягнутае п. зносін. П. народаў Поўначы. 2. Сукупнасць
ПІРА... Першая частка складаных слоў са
ПІСАНЫ, -ая, -ас. Напісаны ад рукі. Піса- пісьмовых помнікаў якой-н. гістарычнай
знач. які мае адносіны да высокіх тэмператур, ныя кнігі. Гаварыць як na пісаным (бойка, эпохі пэўнага народа. Старабеларуская п.
да дзеяння высокіх тэмператур, напр. пірады- гладка). 0 Пісаны прыгажун або пісшня прыПІСЬМЁННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
наміка, піразапальнік, піраметалургія, піраме-гмжуня — пра вельмі прыгожага чалавека.
які займаецца літаратурнай працай, піша маталургічны, пірапісталет, піратэрапія, піраэ- ІЙСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Канцылярскі стацкія літаратурныя творы. || ж. пісьменніца,
лекмрычнасць.
служачы, які займаецца перапіскай, складан-ы, мн. -ы, -ніц. || прым. пісьменшцкі, -ая, -ае.
ПІРАЖКОВАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Заку- нем i рэгістрацыяй канцылярскіх папер.
ПІСЬМЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які ўмее чысачная, у якой гандлююць піражкамі.
Вопытны п. Ротны п. || прым. шсарскі, -ая, таць i пісаць, a таксама які ўмее пісаць граПІРАЖКОВЫ, ПІРАЖОК гл. пірог.
-ае. П. почырк.
матычна правільна. 77. чалавек. 2. Які мае неГПСАЦЦА, пішуся, пішашся, п'ішацца; абходныя веды, звесткі ў якой-н. галіне. П.
ПІРАМІДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -м'ід, ж.
1. Мнагаграннік, асновай якога з'яўляецца пішыся; незак. 1. (7 i 2ас. неўжыв). Перада- інжынер. 3. Выкананы адпаведна, з асноўмногавугольнік, a астатнія грані — трохву- вацца на пісьме пэўным чынам. Імёны i проз- нымі патрабаваннямі. П. праект. || наз.
гольнікі з агульнай вяршыняй. 2. Вялікае ка- вішчы пішуцца з вялікай літары. 2. (1 i 2 ас. не шсьменнасцк, -і, ж.
меннае збудаванне такой формы — грабніца ўжыв.), безас. Аб магчымасці або жаданні
ШСЬМЁНСТВА, -а, н. (уст.). Toe, што i
фараонаў у старажытным Егіпце. 3. Група пісаць (разм.). Сёння штосьці не пішацца. 3. п'ісьменнасць. Старажытнае беларускае п.
складзеных прадметаў, якая мае шырокую кім. Лічыцца ў якім-н. званні, саслоўі, назыПрыгожае п. (мастацкая літаратура).
аснову i звужаецца ўверсе. Вінтоўкі ў ваць сябс як-н., падпісваючыся (уст.). П. дваПІСЬМЁНЫ, -аў. Пісьмовыя знахі, літапірамідзе. 4. Гімнастычная або акрабатычная ранінам.
ры, пераважна старажытныя. Старажытныя
пішу, п'ішаш, п'іша; пішы; славянскія п.
фігура з людзей, якія становяцца адзін
t ПІСАЦЬ,
аднаму на плечы. 5. Станок для захоўвання пісаны; незак. 1. што i без дап. Перадаваць на
ПІСЬМО, -а, мн. пісьмы / (J ЛІЧ. 2, 3, 4)
вінтовак (спец.)- б. Гульня на більярдзе, пры чым-н. якія-н. графічныя знакі. П. літары. П. пісьмы, -сем / -сьмаў, н. 1. Напісаны тэкст,
якой шары складваюцца ў выглядзе трохву- разборліва. 2. што. Складаць які-н. тэкст, які пасылаецца для паведамлення чаго-н.
гольніка i пры дапамозе кія ўдарным шаром ствараць літаратурны твор. П. заяву. П. вер- каму-н. Напісаць п. Заказное п. 2. адз. Уменне
разбіваюцца i заганяюцца ў лузы. || прым. шы. 3. што аб кім-чым, пра каго-што i з da- пісаць. Вучыцца пісьму. 3. адз. Сістэма
dan, сказам. Паведамляць ці выказваць графічных знакаў для перадачы, занатавання
шрамідны, -ая, -ае.
ПІРАМІДАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае форму што-н. пісьмова. Газеты пішуць пра падзеі ў размовы. Арабскае п. Кірыліцкае п. 4. адз.
піраміды (у 1 знач.). Пірамідальная таполя (з горадзе. П. пра дасягненні нацыянальнага Стыль, манера мастацкага адлюстравання.
мастацтва. 4. каму. Звяртацца да каго-н.
каронай, якая звужаецца ўверсе).
Рэалістычнае п. Ц памянш. пісямко, -а, мн. -'i,
ПІРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м. 1. пісьмова. П. у вышэйшыя інстанцыі. 5. што. -оў, н. (да 1 знач.; разм.).
Марскі разбойнік. 2. перан. Пра варожых Ствараць творы жывапісу. П. пейзаж. 0 Закон
ШСЬМОВЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
лётчыкаў, якія робяць налёты на мірныя га- не пісаны для каго або каму (разм.) — пра пісання i пісьма. Пісьмовыя пршады. Пісьмороды i вёскі. 3. Пра ўгоншчыкаў самалётаў. таго, хто дзсйнічае, як яму захочацца. Дурням вае прадпісанне. Лдказаць пісьмова (прысл.).
Паветраныя піраты. 4. перан. Пра таго, хто закон не пісаны. Пішы пржшша (разм.) — аб
ПІСЬМОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У мінувыкарыстоўвае што-н. з парушэннем аў- непазбежнасці якой-н. страты, няўдачы i пад. лым: зборнік узораў для пісання пісьмаў розтарскіх правоў. || прым. пірацкі, -ая, -ае. Пі- || зак. нашсжць, -пішу, -пішаш, -піша; -пішы; нага зместу.
-п'ісаны. || наз. пісше, -я, н. (да 1, 2, 4 i 5
рацкая копія камп 'ютэрнай праграмы.
ПГГВО, -а, н. 1. гл. піць. 2. Toe, што
ШРАТЗХНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- знач.).
п'юць, напітак. Прахаладжальнае п.
ШСК, -у, м. Вельмі тонкі крык, высокі
яліст па піратэхніцы.
ПГГНЬІ, -ая, -ое. Прыгодны для піцця, які
ПІРАТЗХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Галіна гук, які ўтвараецца кім-н. Мышыны п.
мае адносіны да піцця. Пітная вада. Пітная
ІЛСКАТНЙ, -'i, ж. (разм.). Працяглы мно- сода.
тэхнікі, звязаная з вырабам гаручых сумесей,
сігнальных агнёў, ракет i пад. || прым. піра- гагалосы піск. П. пацукоў.
ПГГОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікая неядавіШСКЛІВЫ, -ая, -ае / (разм.) ШСКЛЙВЫ, тая змяя сямейства ўдаваў, якая жьгае пераіэхшчны, -ая, -ае.
ПІРАЎ: пірава пердмога (кніжн.) — пера- -ая, -ае. Вельмі тонкі, з піскам, вісклівы; які важна ў джунглях. || прым. пітоішвы, -ая, -ае.
мога, якая дасягаецца цаной вялікіх ахвяр [ад ўтвасае піск. П. галас. Піскяівае дзіця. \\ наз.
ПГГЭКАІІТРАП, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
імя эпірскага цара Піра, які перамог рым- пісшшасць, -і, ж. i (разм.) піскложсць, -і, ж. Найбольш ранні выкалнёвы чалавек, які ў
лян].
ГПСКЛЙ, -'i, мн. пісклі, -яў, м. i ж. (разм.)- эвалюцыі папярэднічаў неандэртальцу.
ПІРАЦТВА, -а, н. Занятак піратаў, марскі Тос, што i піскун.
ПІЎНАЯ, -ой, мн. -ыя, -ых, ж. Гандлёвае
ШСКНУЦЬ гл. пішчадь.
разбой.
прадпрыемства рознічнага гандлю півам.
ПІРОГ, -рага, мн. -pari, -рагоў, м. Печаны
ПІУНЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
ПІСКЎН, -а, мн. -ы, -óyj м. (разм.). Той,
выраб з тонка раскачанага цеста з начынкай. хто часта пішчыць. || ж. піскухя, -і, ДМ -кусе, ж. (разм. пагард.). Toe, што i піўная.
П. з грыбамі. | памянш. піражок, -жка, мн. мн. -і, -кух.
ПІЎНЫ, ІПЎЦО гл. піва.
ПШЁТЫ, -так, адз. -тка, -і, ДМ -тцы, ж.
Чаравічкі на мяккай падэшве для самых маленькіх дзяцей. І| прым. піветачны, -ая, -ае.
ПІНЖАК, -а, мн. -і, -оў, м. Частка
мужчынскага касцюма ў выглядзе курткі з адкладным каўняром, якая спераду зашпільваецца на гузікі. Аднабортны п. || памянш.
пшжачок, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. || прым. шн-
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ПЛАЗАМ, прысл. Плоскім, шырокім бокам.
а раней i ў Іспаніі, Партугаліі i лаціна-амерыУдарыць шабляй п. Паваліцца п.
канскіх краінах.
ПЛАЗМА, -ы, ж. (спец.)- 1. Вадкая частка
ПЛАВАННЕ, -я, н. 1. гл. плаваць. 2. Перамяшчэнне па паверхні вады, уменне, здоль- крыві. 2. Іанізаваны газ з роўнай канцэніранасць так перамяшчацца. Школа плавання. цыяй дадатных i адмоўных зарадаў. || прым.
ШХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. Займацца плаваннем. Падводнае п. Сінхроннае
плазмешш, -ая, -ае / плазмапгшы, -ая, -ае
Toe, што i пхацца.
п. (від спорту). 3. Перамяшчэнне на судне ці (да 1 знач.).
ШХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што. іншым плывучым сродку, рэйс па водным
ПЛАЗМА... Першая частка складаных слоў
Toe, што i пхаць. || аднакр. піхнуць, -ну, -неш, шляху. Капітан далёкага плавання. Хадзіць уса знач.: 1) які мае адносіны да плазмы (у 1
-не; -нём, -няце, -нуць; -ш. || наз. шханне, -я, п. (плаваць на судне, служачы, працуючы на знач.), напр. плазмазамяшчальны, плазмаклен.
ім).
тачны; 2) які мае адносіны да плазмы (у 2
ПІХТА, -ы, ДМ -хце, мн. -ы, піхт, ж. ВечПЛАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Toe, знач.), напр. плазмабур, плазмахімія.
назялёнае хваёвае дрэва з мяккімі плоскімі што шшсці i плыць (у 1, 2, 3 i 4 знач.), але
ПЛАКАТ, -а, М -каце, мн. -ы, -аў, м. Нашыпулькамі i з прама стаячымі шышкамі. || абазначае дзеянне, якое ажыццяўляецца не ў сценны ліст — малюнак з кароткім агітацыйпрым. шхпвы, -ая, -ае.
адзін час, не за адзін прыём ці не ў адным ным, навучальным або рэкламным тэкстам. ||
ПІЦА, -ы, мн. -ы, піц, ж. Ежа — тонкая напрамку. П. у возеры. Мелка плавае (перан.: прым. плажатны, -ая, -ае. П. жывапіс. Плааладка з цеста з запечанымі на ёй пад соусам пра нязначнага, малаздольнага чалавека; катная нагляднасць (перан.: яркая, простая i
кавалачкамі мяса, сыру, гародніны, ірыбоў.
разм.)- 2. Умець трымацца, перамяшчацца на кідкая).
ШЦЦЁ, -я, н. 1. гл. піць. 2. Toe, што вадзе або ў вадзе. Хлопчык добра плавае. 3.
ПЛАКАТЬІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
п'юць, напітак. Салодкае п.
Трымацца на вадзе, не тануць. Корак плавае. Мастак, які малюе плакаты.
ПШЬ, п'ю, п'еш, п'е; п'ём, п'яце, п'юць; 4. Служыць на судне. П. матросам на парахоШіАКАЦЬ, плачу, плачаш, плача; плач;
піў, піла, -ло; пі; піты; незак. 1. што i без дап. дзе. 5. перан. He валодаючы ведамі, гаварыць,
Глытаць вадкасць. П. каву. Хочацца п. 2. Toe адказваць наўгад (разм. жарт.). П. на экза- незак. 1. Праліваць слёзы (ад болю, гора i
ж пра віно, спіртныя напіткі. П. за чыё-н. зда- мене. || наз. плавше, -я, н. (да 1, 2, 3 i 4 пад.), звычайна ўтвараючы пры гэтым нечлероўе. Пі — хоць заліся! (пра вялікую коль- знач.)- || прым. плмальны, -ая, -ае (да 1 i 2 нараздзельныя галасавыя гукі. П. наўзрыд. 2.
{1 i 2 ас. не ўжыв.), перан., na кім. У некатокасць спіртных напіткаў; разм.). 3. Ужываць знач.). Плавальныя рухі. П. басейн.
рых выразах: чакаць каго-н., быць прызначаспіртное; п'янстваваць. Муж не n'e i не курыць. П. без просыпу. 0 Як піць дждь (разм.) — ШіАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; не- ным каму-н. (пра што-н. непрыемнае; разм.)напэўна, абавязкова. | зак. вшгіць, -п'ю, зак. Станавіцца вадкім пад уздзеяннем высо- Асіна плача na ім. Вяроўка na табе даўно
-п'еш, -п'е^ -іты (да 1 i 2 знач.). || наз. піццё, кай тэмпературы. Шкло плавіцца пры высокайплача. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), прош., перан.
тэмпературы. || зак. ртсолавіцца* -ііша. || наз. Прапала, не вернеш (разм. жарт.). Плакалі
-я, н. i штво, -а, н. (да 1 i 2 знач.).
плаўленне, -я, н.
твае грошыкі. 4. (7 / 2 ас. не ўжыв.)у перан.
ШЦЗРЬІЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Закусачная,
ПЛАВГЦЬ, плаўлю, плавіш, плавіць; Пакрывацца кроплямі вільгаці (разм.). Западзе гандлююць піцай.
ПППЧЛЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Старадаўняя плаўлены; незак., што. Ператварыць цвёрдае целыя вокны плануць.
ПЛАКСА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е, Т
пушка ці вялікае цяжкае ружжо, якое зара- цела ў вадкае шляхам награвання. П. метал. ||
джалася цераз ствол. || прым.гішчалыш,-ая, зак. расплавіць, -лаўлю, -лавіш, -лавіць; -лаў- -ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў (разм.). 1. Той, хто
лены. || наз. шшўленве, -я, н. i плаўка, -і, ДМ многа i часта плача (звычайна пра дзяцей). 2.
-ае.
ПІШЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым, -qu -ўцы, ж. | прым. шшшлыш, -ая, -ае. Плавіль- Пра таго, хто любіць скардзіцца, наракаць.
ПЛАКСІВЫ, -ая, -ае. 1. Які часта плача,
ae, -чаць; -чы; незак. Рабіць піск; гаварыць ная печ.
ПЛАВОК, плаўка, мн. шіаўю, плаўкоў, м. заўсёды гатоў плакаць. Плаксівае дзіця. 2.
пісклівым голасам. Пішчалі птушаняты. ||
аднакр. шснуць, -ну, -неш, -не; -ні / тскнуць, Toe, што i паплавок. || прым. плавочны, -ая, Такі, які бывае пры плачы, які выражае гатоўнасць плакаць. П. галас. П. meap. Гаварыць
-ае / плаўковы, -ая, -ае.
-ну, -неш, -не; -ні.
ПЛАПЙТ, -у, М -яце, м. Выдача чужога плаксіва (прысл.)- 3. Які любіць скардзіцца,
ШШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Дудачка,
якой прывабліваюць птушак. 2. Пласцінка, твора за свой або выкарыстанне ў сваёй наракаць. 77. чалавек. || наз. плаксшжсць, -і, ж.
ПЛАКЎН-ТРАВА, -ы, ж. Шматгадовая
якая гучыць у муішуку языковых i духавых працы чужога твора без спасылкі на аўтара.
музычных інструментаў (спец.). 77- габоя. 3. У
ПЛАПЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, іравяністая расліна, якая выкарыстоўваецца ў
тэатры: спецыяльнае прыстасаванне ў выгля-# які займаецца плагіятам. || прым. шіжгіятжрскі, народнай медыцыне.
ПЛАМБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
дзе дзвюх пласцінак для змянення голасу ак- -ая, -ае.
цёра (спец.)^
ПЛАДА... (гл. плодд...) Першая частка -баваны; незак., штпо. 1. Запячатваць што-н.
ПІЯЛА, -ы, мн. -ы, піял, ж. Круглая невы- складдных слоў; ужыв. замест «плода...», калі пломбай (у 1 знач.). П. вагоны. 2. Класці
сокая пасудзіна для піцця, вузкая знізу i шы- націск у другой частцы слова падае на першы пломбу (у 2 знач.). П. зуб. || зак. зжплямбавжць,
рокая ўверсе (выкарыстоўваецца ў Сярэдняй склад, напр. пладазбор, пладазменнасць, плада--бую, -буеш^, -буе; -буй; -баваны (да 2 знач.)
Азіі). 77. кумысу.
мыйка, пладасховішча, пладаедны, пладаягад-i шлжмбаваць, -бую, -буеш, -буе; -буй;
-баваны (да 1 знач.; спец.). || наз. пламПІЙНА (спец.). 1. нескл., н. Няпоўная сіла ны, пладагонны.
музычнага гуку. Мяккае п. 2. прысл. Ціха, у
ПЛАДАВІТЫ, -ая, -ае. 1. Які хугка раз- бжванне, -я, н. i плжмбоўжя, -і, ДМ -ўцы, ж.
ПЛАМБІР, -у, м. Сметанковае марожанае
няўпоўную сілу музычнага гуку; проціл. фор- мнажаецца, нараджае вялікае патомства.
тэ. Іграць п.
Трусы вельмі пладавітыя. 2. перан. Які многаз арэхамі, ягадамі, шакаладам i пад. Ц прым.
ПІЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Чалавек, які піша, напісаў многа твораў, даследаванняў. П. пламбірны, -ая, -ае. П. mopm.
ПЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Чарцёж, які
адным з першых прыйшоў i пасяліўся ў новай пісьменнік. I наз. пладдвітасць, -і, ж.
недаследаванай краіне, мясцовасці. 2. перан.
ПЛАДАВОДСТВА, -а, н. Развядзенне пла- паказвае на плоскасці мясцовасць, збуцаванЧалавек, які паклаў пачатак чаму-н. новаму ў довых i ягадных раслін як галіна раслінавод- не i пад. П. зямельнага ўчастка. 2. Загадзя намечаная сістэма мерапрыемстваў, якая прадуякой-н. галіне (кніжн.). Піянеры генетыкі. 3. ства. || прым. пладаводчы, -ая, -ае.
гледжвае парадак, паслядоўнасць i тэрмін выЧлен дзіцячай арганізацыі ў былым СССР i
ПЛАДАНОСНЫ,
-ая,
-ае.
Які
прыносіць,
шэрагу дзіцячых арганізацый у інш. краінах. || дае плады. Пладаноснае дрэва. | наз. пла- канання работ. Вытворчы п. Працаваць na
t
плану. Каляндарны п. 3. Праект, праграма
ж. пшнерка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (да 1 i
якога-н. дзеяння. П. падарожжа. 4. Узаемнае
3 знач.). || прым. піянерскі, -ая, -ае (да 1 i 3 ДДвОСНАСЦк, -І, Ж.
ПЛАДАПАД.
-У,
М
-Дзе,
мн.
-ы,
-аў,
м.
размяшчэнне частак, паслядоўнасць, сістэма.
знач.).
ПІЯНЕРВАЖАТЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. (спец.). Падзенне спелых пладоў. || прым. пла- 77. урока. 5. Месца, размяшчэнне якога-н.
джпадны,
-ая,
-ае.
прадмета ў перспектыве. Пярэдні п. Адысці на
Кіраўнік піянерскага атрада або дружыны. ||
ПЛАДЗШДА, 1 i 2 ас. не ўжыв., плодзіцца; задні п. (перан.: страціць актуальнасць, стаць
ж. шянерважжтая, -ай, мн. -ыя, -ых.
незак.
1.
Размнажацца,
разводзіцца.
He
ўсе
другарадным).
б. Маштаб паказу прадметаў,
ПІЯНША, нескл., н. Клавішны музычны
інструмент са стаячым корпусам i вертыкаль- жывёліны могуць п. ў няволі. 2. перан. З'яўляц-асоб пры здымках, у творах i пад. Паказаць
на нацягнутымі струнамі, від фартэпіяна. || ца ў вялікай колькасці, распаўсюджвацца. || што-н. на кінаэкране буйным планам. 7. Галіна
зак. распладз&цці» -лодзіцца.
праяўлення чаго-н. або спосаб разгляду
прым. піяшнны, -ая, -ае.
ПЛАДЗІЦЬ, пладжу, плодзіш, плодзіць; чаго-н., пункт гледжання (кніжн.). Раая геШЯНІСІМА, прысл. (спец.). Вельмі ціха,
незак., каго-што. 1. Размнажаць, разводзіць раічнага плана ў кінафільме. У тэарэтынным
цішэй, чым піяна. Праспяваць што-н. п.
ПІЯНІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. (разм.). П. хатнюю жывёлу. 2. перан. Са- плане.
ПЛАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
Музыкант, які іграе на піяніна, раялі. || ж. дзейнічаць паяўленню, распаўсюджванню. П.
гультаёў. \\ зак. ріспладаіць, -ладжу, -лбдзіш, -наваны; незак., што. 1. Размяшчаць згодна з
пілпстші, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
-лодзіць;
-лоджаны.
пэўным планам (у 1 знач.). П. лагер. 2. СюіаПІЙСТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Назва манеты
ПЛАДОВЫ гл. плод.
даць план развіцця чаго-н. П. вытворчасць
ў Турцыі, Егіпце i некаторых іншых краінах,
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мавараў шырокага ўжытку. 3. Уключаць у
план, прадугледжваць збудаванне чаго-н. П.
пабудову клуба. 4. Мець намер, разлічваць,
мець у сваіх планах (разм.). Плануем схадзіць
вечарам у кіно. || зак. сплашваць, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; -наваны (да 1, 2 i 3 знач.) % зашйшаваць, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; -наваны
(да 3 i 4 знач.) / распланамць, -ную, -нуеш,
-нуе; -нуй; -наваны (да 1 знач.). || наз. плаПЛАНАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Спецыяліст
па складанню вытворчых планаў.
ШіАНАВЫ, -ая, -ае. 1. Які ажыццяўляецца згодна з планам (у 2 знач.). Планавая сістзма гаспадаркі. 2. Які ажыццяўляе або pacпрацоўвае план (у 2 знач.). П. аддзел. \\ наз.
плінавасць, -і, ж. (да 1 знач.).
ПЛАНАМЁРНЫ, -ая, -ае. Які ажыццяўляецца па загадзя намечанаму плану. || наз. шмшмершсць, -і, ж. П. развіцця вытворнасці.
ПЛАНЕРЬІЗМ, -у, м. Від спорту — лятанне на планерах.
IIJIAHEPbtCT, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спартсмен, які займаецца планерызмам. || ж.
планерыспкя, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
планерысцкі, -ая, -ае.
ПЛАНЁТА, -ы, ДМ -неце, мн. -ы, -нет, ж.
Нябеснае цела, якое рухаецца вакол Сонца i
свеціцца адбітым яго святлом. || прым.
планетны, -ая, -ае / планетарны, -ая, -ае.
ПЛАНЕТАРЫЙ, -Я, МН. - І , -яў, л#. 1.
Устройства, якос паказвае рух планет i інш.
свяціл на купалападобным экране. 2. Будынак, дзе паказваецца дзеянне гэтага ўстройства i чытаюцца навукова-палулярныя лекцыі
па астраноміі.
ПЛАНЕТАХОД, -a, М -дзс, мн. -ы, -аў, м.
Аўтаматычны самаходны апарат з дыстанцыйным кіраваннем, які перамяшчаецца
па паверхні планеты, аддаленай ад Зямлі.
ПЛАНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Безматорны
лятальны апарат, цяжэйшы за паветра для лунаючага палёту. || прым. планёрны, -ая, -ае. П.
спорт (планерызм).
ПЛАНЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
(разм.). Кароткая вытворчая нарада па абмеркаванню плана работы.
ПЛАНІМЁТРЫЯ, -і, ж. Ацдзел геаметрыі,
які вывучае фігуры на плоскасці. || прым.
плашметрычны, -ая, -ае.
ПЛАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незак. Паступова, плаўна зніжацца пры палёце. || зак. сплашрівадь, -рую, -руеш, -руе;
-руй. Самалёт ўдала спланіраваў. || наз.
плшправанне, -я, н.
ПЛАНІРОЎЕА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак,
ж. Размяшчэнне асобных частак чаго-н. у
адносінах адна да другой. П. пасёлка.
ПЛАНІРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
Спецыяліст, які займаецца планіроўкай. || ж.
шшгіроўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ШІАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Падоўжаная гладкая дошчачка, пласцінка.
Метшіічная п. Ордэнская п. (з прымацаванай
ордэнскай стужачкай). || памянш. плшшчжя, -і,
ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. плшчны,
-ая, -ае.
ПЛАНКТОН, -у, м. (спец.). Сукупнасць
найдрабнейшых жывёльных i раслінных арганізмаў, якія жывуць у водных глыбінях i
пераносяцца сілай цячэння. || прым. планжтошшы, -ая, -ае / шйшктонны, -ая, -ае.
ПЛАНТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Уладальнік плангацыі (у 2 знач.)- II прым. шіантжтарскі, -ая, -ае. Плантатарскія норавы (перан.: жорсткія, бесчалавечныя).
ПЛАНТАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1.
Вялікі ўчастак зямлі, заняты спецыяльнай
сельскагаспадарчай культурай. П. грэчкі. Чайная п. 2. Сельскагаспадарчае прадпрыемства. ||

прым. шйштжцыйны, -ая, -ае (да 1 знач).
Плантацыйная гаспадарка.
ПЛАНШЗТ, -а, Л/-шэце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Плоская сумка з празрыстым верхам, у якой
носяць карты. 2. Дошчачка на ірох ножках,
на якой умацоўваецца карта ці лінееная папера для здымкі мясцовасці (спец.). Ц прым.
планшэтны, -ая, -ае.
ПЛАНШ^ТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так
(разм.). Тос, што i планшэт (у 1 знач.).
ПЛАСКАГОР'Е, -я, мн. -і, -яў, н. Мясцовасць, размешчаная высока над узроўнем
мора, з раўніннай або злёгку хвалістай паверхняй. 1 прым. плжсжігорны, -ая, -ае.
ПЛАСКАГРЎДЫ, -ая, -ае. 3 плоскімі,
дрэнна развітымі грудзьмі. || наз. аласкжгруддсць, -і, ж.
ПЛАСКАГЎБЦЫ» -аў. Абцугі, канцы ў якіх
(губы) маюць плоскую ўнуіраную паверхню.
ПЛАСКАДОНКА, -і, ДІМ -нцы, мн. -і,
-нак, ж. (разм.). Пласкадонная лодка.
ПЛАСКАДОННЫ, -ая, -ае. Які мае плоскае дно. Пласкадонная лодка.
ПЛАСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -оў, м. 1.
Шчыльны, плоскі слой чаго-н. Верхнія пласты глебы. Пласты каштоўных выкапняў. 2.
перан. Аднародная ў якіх-н. адносінах маса як
частка чаго-н. (кніжн.). Пласты насельніцтва.
Лексічны п. 0 Ляжаць як пласт або пластом
(разм.) — нерухома, не маючы сіл падняцца.
|| прым. плжставы, -ая, -óc (да 1 знач.; спец.).
Пластавая горная парода. П. вугаль.
ПЛАСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; незак., што. Рэзаць, накладваць пластамі. П. дзёран. П. сена. || наз. пластжванне,
-я, н.
ПЛАСТМАСА, -ы, ж. Пластычная маса.
Вырабы з пластмасы. \\ прым. плжспасжвы,
-ая, -ае. Пластмасавыя талеркі.
ПЛАСТЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Казак асобых пяхотных часцей. || прым. оласіунсжі, -ая,
-ае. Паўзці na-пластунску
(на локцях,
прыціскаючыся да зямлі).
ПЛАСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Сукупнасць мастадгваў, якія ствараюць аб'ёмныя
формы (скулыггура, разьба; спец.). 2. Мастацгва рытмічных i грацыёзных рухаў цела. 3.
Toe, што i пластычнасць (гл. пластычны ў 4
знач.). || прым. пластьлны, -ая, -ае.
ПЛАСТЫКАТ, -у, М -каце, мн. -ы, -аў, м.
Від эластычнай пластмасы. || прым. пластыкатшы, -ая, -ае.
ПЛАСТЫЮ, -аў, адз. пластык, -у, м.
Пластычныя масы. || прым. пмстыжшы, -ая,
-ас.
ПЛАСТЫЛШ, -у, м. Матэрыял для лепкі,
які складаецца з гліны i воску з дабаўленнем
тлушчаў, вазеліну i інш. рэчываў, што перашкаджаюць высыханню. || прым. пластылшавы. -ая, -ае.
ПЛАСТЫР, -у, м. Наклееная на тканіну
ліпкая лекавая маса, якая прыкладвасцца да
ран, нарываў i пад. || прым. пластырны, -ая,
-ае.
ПЛАСТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. пластыка. 2.
Здольны пад ціскам мяняць форму, не ломкі,
плаўкі. Пластынныя масы (матэрыялы, атрыманыя з прыродных або штучных злучэнняў — палімераў, якія фармуюцца пры награванні i пад ціскам i захоўваюць нададзеную форму). 3. Які мае адносіны да
хірургічнай перасадкі скуры i бліжэйшых падскурных тканак. Пластычная аперацыя. 4.
Прыгожы гарманічнасцю сваіх форм i рухаў,
плаўны. П. танец. \\ наз. пластычнасць, -і, ж.
(да 2 i 4 знач.).
ПЛАСЦІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. Плоская
палоса з якога-н. цвёрдага матэрыялу. Жалезная п. | памянш. пласцшкя, -і, ДМ -нцы, мн.
-і, -нак, ж. || прым. плясцднны, -ая, -ае.
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ПЛАСЦІНІСТЫ, -ая, -ае. Які мае форму
пласціны. Пласціністыя грыбы. | наз. пласцівістясць, -і, ж.
ПЛАСЦІНКА, -і, ДМ -нцы, м. -і, -нак, ж.
1. гл. пласціна. 2. Дыск з гукавым залісам для
прайіравальніка, патэфона i пад. 3. Шкло са
святлоадчувальным слоем для фатаграфічных
здымкаў. Зарадзіць пласцінку. 4. Плоская, пераважна шырокая частка лістоў раслін
(спец.). Ліставыя шшсцінкі. 5. Складка на
ніжнім баку шапачкі ў некаторых ірыбоў
(спец.). б. Здымны зубны пратэз. || прым.
пмсоішічіш, -ая, -ае.
ПЛАТА1, -ы, ДМ плаце, ж. 1. гл. плаціць.
2. Грашовая ўзнагарода, кампенсацыя за
што-н. Заработная п. П. за паслугі.
ПЛАТА, -ы, ДМ плаце, мн. -ы, плат, ж.
(спец.). Дыэлектрычная пласціна для ўстаноўкі элеюра- i радыёэлементаў, a тахсама
такая пласціна з нанесенымі на ёй тонкімі
электраправоднымі палоскамі. Друкарская п.
П.-аснова.
ПЛАТАН, -a i -у, м. 1. -а, мн. -ы, -аў.
Вялікае дрэва з зеленавата-шэрай карой i
шырокім лапчастым лісцем. 2. -у. Драўніна
гэтага дрэва. | прым. плжтшвы, -ая, -ае. Сямейства платанавых (наз.)ПЛАТАНІЧНЫ, -ая, -ае. Чыста духоўны,
пазбаўлены практычных, рэальных мэт. Платанічныя мары. Платаніннае каханне (заснаванае на духоўнай цязе, пазбаўленае пачуццёвасці).
ШіАТНЫ, -ая, -ае. 1. Які даецца за плату,
падлягае
аплаце.
П.
праезд.
Платная
паліклініка (з аплочваемым лячэннем). 2. Які
атрымлівае грашовую плату за сваю работу;
звязаны з атрыманнем грашовай узнагароды,
платы. 17. работнік. Платная пасада. 3. Які
карыстаецца чым-н. за плату (разм.)- П. наведвальнік. \\ наз. платнасць, -і, ж. (да 1 знач.).
ПЛАТО, нескл., н. Раўніна, размешчаная
адносна высока над ўзроўнем мора i аддзеленая ад суседняй мясцовасці крутымі схіламі.
ПЛАТФОРМА, -ы, мн. -ы, -форм, ж. 1.
Памост, пляцоўка, у прыватнасці, на чыгуначных станцыях для пасадкі, пагрузкі. Поезд
адыходзіць ад трэцяй платформы. 2. Невялікая чыгуначная станцыя. 3. Таварны вагон з невысокімі бартамі без даху. 4. Палітычная праірама партыі, апазіцыі (кніжн.).
Выбарчая п. партыі. || прым. шштформенны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ПЛАЎ: ш плаве (спец.) — пра судны, плавальныя сродкі: на вадзе, у плаваючым стане.
Трымацца на плаве.
ПЛАЎ... Першая частка складаных слоў са
знач.: 1) плывучы, напр. плаўбаза, плаўзавод,
плаўкран; 2) які мае адносіны да плавання,
напр. wmycacmay (маракі ці рачнікі, якія
прымаюць непасрэдны ўдзел у плаванні).
мн. -і, плавак, ж. 1.
2/і. плавіць. 2. Выплаўлены за адзін вытворчы
цыкл метал (спец.). Домна выдала першую
плаўку.
ПЛАЎЮ 1 , -ая, -ае. Здольны лёгка плавіцца. Плаўкія метпалы. || наз. плаўкасць, -і, ж.
ПЛАЎЮ2, плавак. Кароткія мужчынскія
трусы для плавання, якія шчыльна аблягаюць
цела.
ПЛАЎКОВЫ 2/і. плавок.
ПЛАЎЛЁННЕ гл. плавіцца, -ць.
ПЛАЎЛЕНЫ, -ая, -ае: плаўлены сыр — гатунак мяккага сыру.
ПЛАЎНІ, -яў. Парослыя водалюбівай
расліннасцю нізкія берагі рэк i астраўкі, якія
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затапляюцца вясной. Прырэчныя п. || прым.
плаўневы, -ая, -ае.
ПЛАЎНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Орган руху ў
рыб i водных жывёл. || прым. плаўнікомі, -ая,
-ае.
ПЛАЎНЫ, -ая, -ае. Роўны, бсз рэзкіх пераходаў. Плаўная паходка. П. танец. Плаўна
(прысл.) чытаць. O Плаўны зычны — у фанетыцы: назва зычных «л» i «р». || наз. плаўНІСЦЬ, -і, ж.

ПЛАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Столь,
упрыгожаная жывапісам, лепкай, мазаікай. 2.
Род абажура для электрычнай лямпы, звычайна на столі або на сцяне. || прым.
плафонны, -ая, -ае.
ПЛАХА, -і, ДМ пласе, мн. -і, плах, ж. 1.
Кавалак расколатага ўздоўж бервяна. 2. Калода, на якой даўней адсякалі галаву прыгаворанаму да пакарання смерцю, a таксама памост, на якім адбывалася пакаранне. Класці
галаву на плаху (таксама перан.).
ШіАХТА, -ы, ДМ -хце, ж. Саматужнага
вырабу ўкраінская тканіна, паласатая i клятчастая, a таксама чатырохвугольны адрэз яе,
які носіцца ў якасці спадніцы. || прым.
плахтавы, -ая, -ае.
ПЛАЦДАРМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прастора, на якой рыхтуецца i разгортваецца ваенная аперацыя. 2. Участак берага, на яхі высаджваюцца фарсіруючыя раку войскі. 3. перан. Зыходны пункт для чаго-н. П. для дапейшых разважанняў.
ПЛАЦЁЖ, -цяжу, м. 1. гл. плаціць. 2. мн.
-цяжы, -оў. Сума, якая павінна быць выплачана. Вялікі п. \\ прым. плацежны, -ая, -ае.
Плацежнае абавязацельства.
ПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае (афіц).
Здольны пакрыць свае грашовыя абавязацельствы, які мае магчымасць плаціць. П. пакупнік. || наз. плацеждздольнасць, -і, ж.
ПЛАЦЁЛЬШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
(афіц.). Той, хто ўносіць плацеж, плацяжы. 77.
падаткаў. \\ ж. плацелыпчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
ПЛАіЦНА, -ы, ж. Высакародны тугаплаўкі
бліскучы метал шаравата-белага колеру. ||
прым. плацішвы, -ая, -ае. Плацінавая руда.
ПЛАЦІНА, -ы,' мн. -ы, -цін, ж. Пдратэхнічнае збудаванне, якое перагароджвае
раку для падняцця ўзроўню вады. П. са шлюзймі. || прым. шшцнны, -ая" -ае.
ПЛАЦІЦЬ, плачу, плаціш, плаціць; незак.
1. што i без дап. Аддаваць грошы як належнае за што-н. П. за пакупку. П. падаткі. За
здароўе лепш п., чым расплачвацца (прыказка).
2. перан., чым за што. Так або інакш адказваць на чый-н. учынак (кніжн.). П. пасАугай
за паслугу. П. дабром за зло. ^зак. заллаіцць,
-лачу, -лаціш, -лаціць; -лачаны. || наз.
плацеж, -цяжу, м. (да 1 знач.). П. з растэрміноўкай. || прым. плацежны, -ая, -ае.
ПЛАЦКАРТА, -Ы, ДМ -рце, мн. -ы, -карт,
ж. Білет на нумараванае месца ў вагоне поезда. || прым. плацкяртны, -ая, -ае. П. вагон.
ПЛАЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Toe, што i
сукенка. 2. зб. Бялізна (разм.). Мыць п. ||
прым. плаццевы, -ая, -ае. Плаццевыя тканіны.
ПЛАЦЗНТА, -ы, ДМ -нце, мн. -ы, -аў, ж.
(спец.). Орган у цяжарнай жанчыны або
самкі млекакормячых, пры даламозе якога
ажыццяўляецца сувязь плода i матчынага арганізма, дзіцячае месца, паслед. || прым. плацэвтарны, -ая, -ае. Плацэнтарныя (наз.; жывародныя млекакормячыя).

ПЛАЧ, -у, м. Нечленараздзельныя галасавыя гукі, якія выражаюць ropa ці моцную
жальбу i суправаджаюцца слязамі. П. дзіцяці.
ПЛАШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1.
Палавіна расколатага ўздоўж бервяна. 2. Металарэзны інструмент для нанясення разьбы
на шрубы, балты i інш. (спец.).
ПЛАШКОЎТ, -а, М -ўцс, мн. -ы, -аў, м.
Пласкадоннае бяспалубнае несамаходнае судна для перавозкі грузаў, для наводкі плывучых мастоў. || прым. плашкоўтны, -ая, -ае. 77.
мост (на плашкоўтах).
ПЛАШЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Лёгкае паліто
пераважна з непрамакальнай тканіны. || прым.
плжшчовы, -ая, -ае.
ПЛАШЧАК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Toe, што i
плашка (у 1 знач.). 2. Плоскі бок чаго-н.
ПЛАШЧАНІЦА, -ы, ж. Пакрывала ў выглядзе кавалка палатна з адлюстраваннем
цела Хрыста ў труне.
ПЛАШЧ-ПАЛАТКА, плашч-палаткі, ДМ
-тцы, мн. -і, -так, ж. Непрамакальная накідка, якая можа служыць i плашчом i палаткай.
ПЛЕАНАЗМ, -у, м. (спец.). Моўны зварот,
у якім без патрэбы паўтараюцца аднолькавыя
ці блізкія па значэнню словы (налр., свая
ўласная сям'я). || прым. плешшстьпны, -ая,
-ае.
ПЛЕБЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. У старажытным Рыме: свабодны, але юрыдычна нераўналраўны чалавек ніжэйшага саслоўя. 2. Чалавек, які выйшаў з народа, не дваранскага
паходжання (па яго адносінах да арыстакратычнага асяроддзя). || прым. плебейскі, -ая,
-ае.
ПЛЕБІСЦЫТ, -у, М -цыце, м. (спец.).
Апытанне ўсяго насельніцтва пры рашэнні
асабліва важных пытанняў, рэферэндум. Правесці п. || прым. плебісцытны, -ая, -ае.
ПЛЕД, -a, М -дзе, мн. -ы, аў, м. Род
вялікага шаля ў выглядзе прамавугольнага кавалка шарсцяной, звычайна клятчастай тканіны, якая служыць пакрывалам. Захутацца ў
п.
ПЛЕКСІГЛАС, -у, м. (спец.). Празрыстая
бясколерная пластмаса; арганічнае шкло. ||
прым. плексігласші, -ая, -ае.
ПЛЁМЯ, -мя i -мені, Д -мю i -мені, В -мя,
Т -мем i -менем, М (аб) -мі i -мені, мн. плямёны, -мён / -мёнаў, н. 1. У дакласавым грамадстве: этнічная i сацыяльная супольнасць
людзей, звязаных радавымі адносінамі, агульнай мовай i тэрыторыяй. Першабытныя плямёны. 2. перан. Народ, народнасць (уст.). 3.
перан., адз. Людзі, пакаленне людзей (высок.). П. змагароў. 0 На племя (спец.) — для
атрымання патомства. || прым. племянны, -ая,
-ое (да 1 знач.). П. быт.
ПЛЕМЯННЬІ, -ая, -ое. 1. гл. племя. 2.
Пародзісты, чыстакроўны. Племянная жывёла.
17. бык (пакінуты для прадаўжэння пароды).
ПЛЕНАРНЫ, -ая, -ае. Які адбываецца пры
ўдзеле ўсіх членаў выбарнага кіруючага органа, якой-н. арганізацыі i пад. Шенарнае пасяджэнне.
ПЛЁНУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Пленарнае
пасяджэнне. Пленум Вярхоўнага суда.
ПЛЁСНЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее / ПЛЯСНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
Пакрывацца плесняй. || зак. заплеснець, -ее,
запляснець, -ее, сплеснець, -ее / спляснець,
-ее.
ПЛЁСНЯ, -і, ж. Мікраскапічныя грыбкі,
якія збіраюцца ў выглядзе пушыстага налёту
розных колераў на чым-н. гніючым, сырым.
П. мяшчанства (перан.). || прым. алесневы,
-ая, -ае. П. налёт.
ПЛЁСІД, пляту, пляцеш, пляце; пляцём,
плецяце, плятуць; плёў, пляла, -ло; пляш;
плецены; незак., што. 1. Перавіваючы (лазу,

ніці, стужкі i пад.), злучаць у адно цэлае, вырабляць. П. кошык. П. вянок. 2. перан. Гаварыць што-н. недарэчнае, узводзіць паклёп,
нагаворваць (разм). П. інтрыгі. П. бязглуздзіцу. На гэту жанчыну рознае плялі. || зак.
сплесці, спляту, спляцеш, спляце; спляцём,
спляцяце, сплятуць; сплёў^ спляла, -ло;
спляц'і; сплецены. || наз. пляценне, -я, н.
ПЛЁСЦІСЯ, плятуся, пляцешся, пляцецца;
пляцёмся, плецяцеся, плятуцца; плёўся,
плялася, -лося; пляціся; незак. (разм.). Ісці
павольна, ледзь перастаўляючы ногі. Конік
ледзь плёўся ад стомы.
ПЛЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, плевак, ж. 1.
Тонкая абалонка, якая ўтвараецца на паверхні нерухомай вадкасці. Сажалка пакрылася плеўкай. 2. Перапонка. Пальцы задніх ног
у баброў злучаны іыеўкай. 3. Тонкі пласт
чаго-н. П. туману. || прым. плеўкавы, -ая, -ае.
ПЛЁЎРА, -ы, ж. Абалонка, якая пакрывае
лёгкія i сценкі грудной поласці ў вышэйшых
хрыбетных жывёл i чалавека. || прым. плеўральны, -ая, -ае.
ПЛЕЎРЬІТ, -у, М -рыце, м. Запаленне
плеўры. || прым. плеўрытны, -ая, -ае.
ПЛЕХ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Месца на галаве, дзе не выраслі або вылезлі валасы. 2.
Голае месца сярод збажыны, лесу i пад.
ПЛЁЦЕНЫ, -ая, -ае. Зроблены пры дапамозе пляцення. Плеценая мэбля.
ПЛЕЧАВЬІ гл. плячо.
ПЛЕШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i плех.
ПЛЁІПКА, -і, ДЛ/-ШЦЫ, мн. -і, -шак, ж. 1.
Верхняя расшыраная i звычайна плоская частка чаго-н., што мае форму ножкі, стрыжня
i пад. П. цвіка. 2. Верхні канец караняплода.
|| прым. плешічны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПЛЕЙДА, -ы, ДМ -дзе, ж. (высок.). Група
выдатных дзеячоў адной эпохі, аднаго напрамку. 77. выдатных пісьменнікаў.
ПЛЁН, -у, м. 1. Toe, што вырашчана: садавіна, гародніна, зерне i пад., ураджай. Даваць
п. 2. перан. Вынік старанняў, дасягненне. 77.
сваёй працы.
ПЛЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
Эластычная стужка са святлоадчувальным
слоем для фатаграфічных i кінематаграфічных
здымкаў. Праявіць плёнку. Зняць на плёнку. 2.
Эластычная стужка са спецыяльнага матэрыялу для магнітафоннага запісу. 3. Toe, што i
плеўка (у 1 знач.). 4. Тонкая празрыстая бясколерная матэрыя сінтэтьгчнага паходжання.
ПолЬтыленавая п. || прым. плёшчны, -ая, -ае
(да 1 i 2 знач.).
ПЛЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які дае плён (у 1
знач.). Паённая зямля. 2. перан. Які дае добрыя вынікі, прадукцыйны. Плённая дзейнасць
на ніве культуры. Плённа (прысл.) працаваць. ||
наз. плёншсць, -і, ж.
ПЛЁС, -а, мн. -ы, -аў, м. Шырокі ціхі
ўчастак ракі паміж перакатамі або астравамі.
Рачны п. || прым. плёсавы, -ая, -ае.
ПЛЁСКАТ, -у, ДМ -каце, м Шум ад падзення хвалі на што-н., ад удару чым-н. па
вадзе. П. хваль. П. вёсел.
ПЛЁТКА1, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. Раменны, вяровачны i пад. бізун. Раменная л. |
прым. плётачны, -ая, -ае.
ПЛЁТКА2, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Чутка пра каго-, што-н., заснаваная на недакладных ці свядома непраўдападобных звестках. Ходзяць розныя плёткі.
ПЛІНТУС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Вузкая
планка, якая закрывае шчыліну паміж падлогай i сцяной. 2. Вонкавы выступ у ніжняй
частцы якога-н. збудавання. || прым: плштусны, -ая, -ае.
ПЛІС, -у, м. (уст.). Баваўняны аксаміт. ||
прым. шпсжвы, -ая, -ае.
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ПЛІСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; Плоска (прысл.) вастрасловіць. || наз. плос-раваны; незак., што. Рабіць плісэ (у 1 знач.) касць, -і, ж.
на чым-н. || наз. шгісіроўш, -і, ДМ -ўцы, ж. i
ПЛОТ, -а, М плбце, мн. платы, -оў, м. Агашгісіраміше, -я, н.
роджа, пераважна з жэрдак. || прым. плопші,
HJltCKA, -i, ДМ плісцы, мн. -і, -сак, ж. -ая, -ае.
ПЛЫТ, -а, М плыце, мн. -ы, -оў, м. БярНевялікая птушка атрада вераб'іных з доўгім
IDIOTKA, -i, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. Невенне, звязанае ў адзін або некалькі радоў
i вузкім хвастом. || прым. плккавы, -ая, -ае.
вялікая прэснаводная рыба сямейства карпа- для
сплаву па вадзе. Гнаць плыты. || прым.
ПЛІСЗ. 1. нескл., н. Дробныя залрасава- вых. || памянш. плотічкі, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
плытоы, -ая. -óe.
ныя паралельна складкі на матэрыі. 2. нязм. -чак, ж.
ПЛЫТАГОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы,
прым. Пра швейныя вырабы з такімі складПЛОЎ, плову, м. Усходняя страва, прыга- які займаецца сплавам плытоў.
камі. Каўнерык п.
таваная з варанага ў барановым тлушчы рысу
ПЛЬІТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, які
ПЛТГА, -ы, ДМ пліце, мн. пліты i (з ліч. 2, з прыправай.
звязвае бярвенне ў плыты i прымае ўдзел у
3, 4) i пліты, пліт, ж. 1. Плоскі прамавугольПЛОЦЬ, -і, ж. (уст.). Toe, што i цела (у 2 сплаве.Млрым. пльгтшцкі, -ая, -ае.
ны кавалак металу, каменя або іншага ма- знач.)- 0 Плоць i жроў каго, ныя або плоць ад
ПЛЫУЧЬІХА гл. плывец.
тэрыялу. Гранітная п. 2. Кухонная печ з кан- плоці чыёй (высок.) — чыё-н. роднае дзіця,
ПЛЮГАВЫ, -ая, -ае (разм. пагард.).
форкамі. Газавая п. Кухонная п. || памянш. тварэнне.
Мізэрны, худы, нікчэмны з выгляду. || наз.
шптка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
ПЛОШЧА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Частка плюгавасць. -і, ж.
ПЛІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. гл. плоскасці, абмежаваная замкнутай ломанай
пліта. 2. Невялікі плоскі чатырохвугольны або крывой лініяй. П. чатырохвугольніка. 2. ПЛЮМАЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. Аздабленне
на галоўным уборы i на надлобным
прадмет. П. шакаладу. 3. зб. Абліцовачны ма- Незабудаванае вялікае i роўнае месца (у гора- з пер'я конскай
збруі. || прым. плюмажны, -ая,
тэрыял такой формы. Кафельная п. 4. дзе, вёсцы), ад якога звычайна разыходзяцца рэмені
-ае.
Электрьгчны пераносны награвальны прыбор ў розныя бакі вуліцы. П. Перамогі ў Мінску. 3.
ПЛІОНУЦЬ гл. пляваць.
для прыгатавання ежы. Спіраль для пліткі. || Прастора, памяшканне, прызначаныя ддя
ПЛЮРАЛІЗМ, -у, м. 1. Філасофскае вупрым. плггачны, -ая, -ае (да 2, 3 i 4 знач.)якіх-н. мэт. П. nad азімыя культуры. Жылая п.чэнне, згодна з якім існуюць некалькі (або
ПЛГГНЙК, -у, м. Вапн5іковая або пясчаная
ПЛУГ, -а, М плузе, мн. плугі, -оў, м. Сель- мноства) незалежных духоўных пачаткаў быцпарода, якая лёгка раздзяляецца на пліты. скагаспадарчая прылада з шырокім ме- ця (спец.). 2. Разнастайнасць поглядаў, ідэй,
Набярэжная з плітняку. || прым. плгтняковы,
талічным лемяшом i адвалам для ворыва. За- форм дзейнасці (кніжн.). П. оумак. \ прым.
-ая, -ае.
прэгчы каня ў п. || памянш. плужок, -жка, мн. плюралістычны, -ая, -ае.
ПЛІЦА, -ы, мн. -ы, пліц, ж. (спец.). 1. -жю, -жкоў, м. || прым. плупшы, -ая, -ое.
ПЛЮРАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Чарпак для злівання вады на судне. 2. ЛоПЛУТАКРАТ, -а, М -раце, мн. -ы, -аў, м. Прыхільнік шіюралізму. || прым. плюралісцкі,
пасць параходнага кола.
-ая, -ае.
(кніжн.). Прадстаўнік найбольш багатай вярПЛОД, -а, М -дзе, мн. плады, -оў, м. 1. хушкі ў плутакратычнай дзяржаве.
ПЛЮС, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Матэматычны
Частка расліны, якая развіваецца з завязі
ПЛУТАКРАТЫЯ, -І, Ж. (КНІЖН.). Палітыч- знак у выглядзе крыжыка (+), які абазначае
кветкамі i змяшчае ў сабе насенне. Ядомыя
складанне i дадатную велічыню. 2. у знач.
плады. 2. Зародак чалавека, жывёлы ва ўлонні нае панаванне, улада багатых. Рымская п. || нязм. слова. 3 дабаўленнем. Чатыры п. два бумацеры. 3. перан., чаго. Прадукт якой-н. прым. плутжжрітычны, -ая, -ае.
ПЛЫВЁЦ, плыўца, мн. плыўцы, плыўцоў, d3e шэсць. 3. перан. Дадатны бок, перавага.
дзейнасці, вынік чаго-н. Плады творчай
Узважыць усе плюсы i мінусы. 4. У знач. злуч.
працы. I прым. пладовы, -ая, -ае (да 1 знач.) / м. Спартсмен, які займаецца плаваннем, a «ды1» (у 2 знач.), звычайна ў спалучэні з
плодны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.). Пладовыя таксама той, хто плавае, умее плаваць. Добры «яшчэ» (разм.). Цяжка мне — вучыцца, п.
дрэвы. Пладовыя кансервы (вырабленыя з пла-п. || ж. плыўчыхж, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых.
яшчэ малое дзіця. 5. Пры ўказанні на тэмперадоў). Пладовы cad. Плодная абалонка (якая ПЛЫВЎН, -у, м. Глеісты, пясчаны ці туру паветра абазначае: вышэй нуля. На тэрсуглінкавы слой падглебы, насычаны вадой i мометры п. дванаццаць градусаў. 0 Плюс-міакружае плод).
ПЛОДА... (а таксама плада...). Першая таму здольны расплывацца. || прым. плывунны, нус — з магчымым разыходжаннем у бок
частка складаных слоў са знач.: 1) які мае -ая, -ае.
павелічэння ці памяншэння. || прым. плюсавы,
ПЛЫВУНЁЦ, -нца / -нцу, мн. -нцы, -ая, -ае (да 3 i 5 знач.). Плюсавая тэмпераадносіны да плода (у 1 знач.), да пладоў,
напр. плодаапрацоўка, плодазавод, плодакан--нцоў, м. 1. -нца. Жук, які жыве ў стаячай тура (вышэй нуля).
або павольна цякучай прэснай вадзе. 2. -нцу.
сервавы, плодаперапрацоўчы; 2) які мае адноПЛІОХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; несіны да плода (у 2 знач.), напр. плодавыга- Насякомаедная водная расліна з шарападоб- зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пералівацца, уданымі пухіркамі на лісцях, якія ўлоўліваюць рацца аб што-н. (пра вадкасць). Bada плюханяльны, плодавыгнанне.
ПЛОДААГАРОДНІННЫ, -ая, -ае. Звязаны дробных водных насякомых i харчуюцца імі ецца на due чоўна. 2. Абдаваць сябе або
з вьфошчваннсм пладоў i агародніны, ix (спец.)каго-н. пырскамі. Хлопчык плюхаўся ў вадзе. 3.
ПЛЫВЎЧАСЦЬ, -і, ж. Уласцівасць плывуапрацоўкай i захоўваннем. Плодаагароднінная
Падаць, шлёпацца ў ваду, гразь i пад. Дзеці з
чага (у 2 i 3 знач.).
база.
разгону плюхаюцца ў рэчку. \\ аднакр. плюхнуцПЛЫВЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які плавае, зна- ца, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся (да 1 i 3
ПЛОЙМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (разм.).
Веяьмі вялікая колькасць, мноства (пра жы- ходзіцца, размешчаны на вадзе. П. мост. П. знач.). JI наз. плюхжіше, -я, н.
маяк. 2. Здольны трымацца на паверхні вады,
вых істот). П. мух.
ПЛЮХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Toe,
ПЛОМБА, -ы, мн. -ы, -мб / -мбаў, ж. 1. плаваць. Плывучыя матэрыялы. 3. Пра грунт: што i плюхацца (у 1 i 3 знач.). 2. што i чаго.
Бляшаная пласцінка або сплюснуты кавала- які лёгка размываецца, перамяшчацца дзяку- Рэзкім рухам выліваць (разм.). П. ваду або
чак свінцу ці іншага матэрыялу, якімі алячат- ючы вялікай колькасці вады ў ім. Плывучая вады ў цэбар. \\ аднакр. плюхнуць, -ну, -неш,
ваюць розныя прадметы, тавары. Таможная гліна.
-не; -ні. || наз. плюхшше, -я, н.
ПЛЫНЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Імкліва цяп. 2. Пластычнае рэчыва, якім закладваецца
ПЛЮШ, -у, м. Шарсцяная або баваўняная
поласць сапсаванага зуба. П. вывалілася. || кучая водная маса. Рачная п. 2. Рухомы паток тканіна з доўгім ворсам. || прым. плюпшвы,
паветра. Паветраная п. Людская п. (перан.)- 3. -ая, -ае. Плюшавая дарожка.
прым. пломбжвы, -ая, -ае.
ПЛОСКАСТУПНЁВАСЦЬ, -і, ж. Фізічны перан. Напрамак у якой-н. сферы дзейнасці.
ПЛЮШЧ, -у, м. Паўзучая расліна, якая
недахоп нагі — плоская, без выгіну форма Палітычныя плыні. Літаратурная п.
абвіваецца вакол сваёй апоры. || прым.
ступні.
ПЛЫСІЦ / ПЛЫЦЬ, плыву; плывеш,
ПЛІОШЧЫЦЬ1, -чу, -чыш, -чыць; незак.,
ПЛОСКАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. га. плыве; плывём, плывяце, плывуць; плыў,
плоскі. 2. Угеаметрыі:паверхня, якая мае два плыла, -ло; плыві; незак. 1. Перамяшчацца па што. Закрываць, заплюшчваць (вочы).
ШНОШЧЫЦЬ2, -чу, -чьші, -чыць; незак.,
вымярэнні. Лінія на плоскасці. 3. Роўная, паверхні вады або ў вадзе. Лодка плыла сугладкая паверхня. П. самалёта (крыло). праць цячэння. 2. Ехаць на судне ці на іншым што. Удараючы або сціскаючы, рабіць
плывучым сродку. П. на параходзе. 3. перан. плоскім, пляскатым. П. цвік. || зак. сплюНахіленая п. Каціцца na нахіленай плоскасці
(перан.: пра паступовае маральнае падзенне). Плаўна рухацца або плаўна распаўсюджвацца. шчыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны. || наз. плю4. перан. Галіна, сфера распаўсюджання Месяц плыве na небе. Had вёскай плыў водар шчэнне, -я, н. (спец.). || прым. олюшчыльвы,
-ая, -ае (спец.). П. станок.
чаго-н., пункт гледжання. Разгледзець пытан- садовай квецені. Had рзчкай плыла знаёмая меПЛЯВА, -ы, ж. Тонкая скурка, перапонка
не ў іншай плоскасці. \\ прым. шюсжжсны, -ая,лодыя. 4. (J i 2 ас. не ўжыв.), перан. Праходзіць перад вачамі рухомымі кругамі (пры ў жывёльным або раслінным арганізме.
-ае (да 2 знач). Плоскасныя вымярэнні.
ПЛЯВАЛЬНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. ПаПЛОСЮ, -ая, -ае. 1. Роўны, бсз узвышшаў паўпрытомным стане). Перад вачамі плылі зяi паглыбленняў, з прамой i гладкай павер- лёныя кругі. 0 Плысці (плыць) у рукі судзіна для сплёўвання.
ПЛЯВАЦЦА, плююся, шіюешся, плюецца;
хняй. П. дах. 2. перан. Пазбаўлены арыгіналь- (разм.) — пра тое, што лёгка дастаецца
плюёмся, плюяцеся, плююцца; плюйся; ненасці, банальны, пошлы. Плоскія жарты. каму-н. Грошы самі плывуць у рукі.
16. Зак. 426.
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пляскАць , пляшчу, плешчаш, плешча;
ПЛЯЧЎК, плечука, мн. плечую, плечукоў,
шіяшчы; плясканы; незак., што. Рабіць пляс- м. 1. гл. плячо. 2. Спецыяльныя падкладкі
катым, плюшчыць. Л. канец цвіка. || наз. пад плечы ў адзенні.
ПЛЯЧЬІСТЫ, -ая, -ае. 3 шырокімі моцпляскжнне, -я, н.
нымі плячамі. П. хлопец. || наз. плячысгасць,
ПЛЯСНЁЦЬ гл. плеснець.
зак. 1. Мець звычку пляваць (у 1 знач.). Кінь
ПЛЙСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ні- -і, ж.
л./ 2. Пляваць на каго-н. ці адзін на другога.
ПЛЙШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
зак. (разм.). 3 шумам упасці або ўдарьшПЛЯВАЦЬ, плюю, плюеш, плюе; плюём, ся;
(разм.). Шкляная пасудзіна для захоўвання
плюяце, плююць; плюй; незак. 1. Выкідваць з ца. П. на падлогу. П. у гразь.
ПЛЙСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. 1. вадкасці, бутэлька. П. малака. || памянш.
рота сліну. П. на падлогу. 2. перан., на кагопллшчкж, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. ||
што. Зусім не лічачыся з кім-, чым-н., паказ- каго i без дап. Ударыць далонню аб далонь прым. пляшачны, -ая, -ае.
ваць пагардлівую абыякавасць (разм.). П. ён або далонню па кім-, чым-н. П. na твары. 2.
ПЛЯШЬІВЫ, -ая, -ае. 3 плешам, аблыхацеў на ваша папярэджанне. 3. у знан. вык. што. Кінуць з шумам або ўпасці з шумам селы. Пляшывая галава. 0 Трапіў лысы нж
Выражае абыякавыя або пагардлівыя адно- (разм.). П. мокрую анучу аб падлогу.
ПЛЯТКАР, плсткара, мн. плеткары, плет- пляшывага (разм. жарт.) — сышліся два роўсіны да чаго-н. (разм.). Суседзі злуюцца, a мне
кароў, м. Чалавек, які пляткарыць. || ж. плят- ныя. || наз. пляшывасць, -і, ж.
п.! || зак. напляваць, t -люю, -люеш, -люе;
ПЛЯШЬІНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. Toe,
-люём, -люяце, -лююць; -люй. || аднакр. каріш, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. плятшто i лысіна.
плюнуць, -ну, -неш, -не; плюнь (да 1 i 2 мрскі, -ая, -ае.
ПНЁЎЕ, -я, н., зб. Пні.
знач.). П. няма куды (таксама перан.: вельмі
ПЛЯТКАРСТВА, -а, н. Распаўсюджванне
ПНЕЎМА1... Першая частка складаных
цесна; разм.). 0 Раз плюнуць (разм.) — нічога плётак2. || прым. пляткарскі, -ая, -ае.
слоў
са знач. які мае адносіны да пнеўматыкі,
не значыць, вельмі лёгка зрабіць што-н. Яму
ПЛЯТКАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць;г незак. пнеўматычны, напр. пнеўмааўтаматыка,
гэта раз п. || наз. пляванне, -я, н. (да 1 знач.). Распаўсюджваць плёткі . || наз. пляткжранне,
пнеўмавадзяны, пнеўмагазавы, пнеўмагідраўлічПЛЯВОК, пляўка, мн. пляўкі, пляўкоў, м. -я, н.
ны, пнеўмаканструкцыя, пнеўмапомпа, пнеўмаВыплюнуты згустак сліны, a таксама перан.:
ПЛЯЦ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Зямля пад рухавік.
пра што-н. надта абразлівае, грубае.
сядзібай, агародам. Паставіць хату на добрым ПНЕЎМА2... Першая частка складаных
ПЛЯВЎЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. пляцы. 2. Прызначаная для забудовы тэрыто(разм.). Гаварыць абы-што, малоць языком рыя ў горадзе або вёсцы. 3. Плошча для ваен- слоў са знач.: 1) які мае адносіны да лёгкіх,
без толху, пустое. \\t3aK. шплоузгацц -аю, ных парадаў i страявых заняткаў (гіст.). Ву- напр. пнеўмадыяфрагменны, пнеўмаплеўрыт,
пнеўмасклероз, пнеўмафіброз, пнеўмацыроз; 2)
-аеш, -ае. || наз. плявузпшне, -я, н.
чэбны п.
які мае адносіны да дыхання, да дыхальных
ПЛЯЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. Адхоністы бераг,
ПЛЯЦЁННЕ, -я, н. 1. гл. плесці. 2. Спосаб шляхоў, напр. пнеўмавірусы, пнеўмаманометр.
зручны для купання i сонечных ваннаў. ПясПНЕЎМАНІЯ, -і, ж. Група захворванняў,
чаны п. || прым. пляжны, -ая, -ае. П. касцюм. злучэння нітак, сцяблін i інш. палос эластычПЛЙЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; незак. нага матэрыялу. Карункавае п. П. кошыкаў. якія характарызуюцца запаленчым працэсам
ПЛЯЦЁНЬ, плятня, мн. плятні, плятнёў, у тканках лёгкіх i ў канцовых разгалінаваннях
(разм.). 1. што. Сячы, нішчыць; глуміць. П.
бронхаў; запаленне лёгкіх.
векавы лес. 2. Моцна біць каго-н. чым-н. || м. Агароджа з пераплеценых тонкіх галін.
ПНЕЎМАТЫКА, -і, ДЛ/-тыцы, ж., зб. СуПЛЯЦЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
наз. пляжанне, -я, н.
1. Што-н. сплеценае ўдоўж з некалькіх пас- купнасць пнеўматычных механізмаў, прыстаПЛЙМА, -ы, мн. -ы, плям, ж. 1. Месца
іншай афарбоўкі на якой-н. паверхні, a тах- маў, кавалкаў i пад. 2. Плеценая кашолка. 3. саванняў.
ПНЕУМАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які прывосама месца, забруджанае чым-н. Радзімая л. Падоўжаная вітая белая булка. 4. Выраб ткаЧарнільная п. Белая п. (на геаграфічнай карце: ніны з асобым рысункам перапляцення нітак. дзіцца ў рух пры дапамозе сціснутага паветра.
П. молат. Пнеўматычная помпа.
Вытаннаная п.
абазначэнне недаследаванай мясцовасці; такПНЁВЫ гл. пень.
сама перан.: пра што-н. невядомае, нявывуПЛЯЦОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -цовак,
ПНЎЦЦА, пнуся, пнешся, пнецца; пнёмчанае). Жоўтая л. (у сятчатцы вока: месца, ж. 1. Спецыяльна абсталяваны ўчастак зямлі
вельмі чуллівае да святла; спец.). 2. перан. (ці асобае месца ў памяшканні), адведзены ся, пняцеся, пнуцца; пн'іся; незак. Toe, што i
Што-н. ганебнае, надта непрыемнае. П. на для якіх-н. мэт. Спартыўная п. Дзіцячая п. пяцца.
ПНУЦЬ, пну, пнеш, пне; пнём, пняце,
рэпутацыі. || памянш. плямжж, -і, ДМ -мцы, (для дзіцячых гульняў). Будаўнічая п. (месца,
2
мн. -і, -мак, ж. (да 1 знач.).
дзе робііша пабудова чаго-н.). Пасадачная п. пнуць; пні; незак. (разм.)- Toe, што i пяць .
ПОБАЧ. 1. прысл. Адзін каля аднаго. МужПЛЯМЁННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Сын брата 2. Роўная вольная прастора ў збудаванні
або сястры.
паміж двума лесвічнымі маршамі. Лесвічная п. чыны ішлі п. 2. прыназ. з Р. Блізка каля каго-,
ПЛЯМЁННІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Дач- 3. У вагонах: месца каля ўваходу i выхаду. чаго-н., поруч з кім-, чым-н. Ісці п. воза. 0
Задняя п. трамвая. 4. Toe, што i платформа (у Побач з (са), прыназ. з Т — 1) зусім блізка ля
ка брата або сястры.
каго-, чаго-н. Наша хата стаіць n. са школай;
ПЛЙМІНА, -ы, мн. -ы, -мін, ж. (разм.). 3 знач.). || прым. пляцомчны, -ая, -ае.
Toe, што i пляма (у 1 знач.)- Чарнільная п.
ПЛЯЧО, -а, мн. плечы^ Р плячэй / плеч, Д 2) адначасова, разам з чым-н. П. са складанПЛЙМІСТЫ, -ая, -ае. 3 плямамі іншага, плячам, Т плячамі i плячыма, М на плячах, н. нем аюўніка праводзілася манаграфічнае апічым асноўная афарбоўка, колсру. П. алень. || 1. Частка тулава ад шыі да рукі. Палажыць санне лексікі.
наз. плямістасць, -і, ж.
руку на чыё-н. плячо. Вынесці на сваіх плячах ПОБЫТ, -у, М -быце, м. 1. Toe, што i быт.
ПЛЙМІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; не- што-н. (перан.: справіцца з чым-н. цяжкім, 2. Знаходжанне, прабыванне дзе-н. За казак. Пакрьгаацца плямамі. Светлы матэрыял цяжкім для аднаго, без падтрымкі). П. ў п. роткі n. у сталіцы пра многае даведаўся. \\
хутка пляміцца.
(побач, у цесным адзінстве). 3 плеч далоў прым. побытавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПОВАД, -а, М -дзе, мн. павады, -оў, м.
ПЛЙМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; незак., што-н. (адпаў клопат, скончыліся труботы
каго-што. 1. Пакідаць гшямы на чым-н. 2. пра што-н.; разм.). Мець галаву на плячах Прывязаная да аброці вяроўка або рэмень, на
перан. Ганьбіць, знеслаўляць. П. рэпутацыю. || (умець разбірацца ў чым-н., быць разумным). якіх водзяць каня, радзей — цяля, карову. На
зак. сшіяміць, -млю, -міш, -міць; -млены /* за- Як гара з іыячэй звалілася (хто-н. адчуў палёг- повадзе ў каго-н. быць (перан.: дзейнічаць не
пллміць, -млю, -міш, -міць; -млены. | наз. ку, пазбавіўшыся ад якіх-н. клопатаў, пе- самастойна, па ўказцы каго-н.; неадабр.). ||
плямленне, -я, н.
ражыванняў; разм.). За плячамі ў каго-н. прым. шшадовы, -ая, -ае.
ПОВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст па
ПЛЯСК, -у, м. (разм.). 1. Гук, які што-н. (таксама перан.: пра што-н., што
атрымліваецца пры ўдары чым-н. па вадзе было, мелася ў каго-н. у мінулым). Уварвацца прыгатаванню ежы. Рэстаранны п. \\ ж. паабо вады аб што-н. 77. вады. 2. Гук, які куды-н. на плячах адступаючага праціўніка варыха, -і, ДМ -рысе, мн. -і, -рых. || прым.
аірымліваецца пры ўдары далоні аб далонь (непасрэдна за адступаючым праціўнікам). 3 поварсій, -ая, -ае.
ПОВІДНУ, прысл. Пакуль не сцямнела. Зачужога пляча (пра адзенне: якое не падыабо далонню па чым-н. П. далоней.
ПЛЯСКАТЫ, -ая, -ае. Роўны, бсз звычай- ходзіць па размеру або якое раней насіў ехаць п.
ПОГАЛАС, -у, м. (разм.). Погаласка, чугкі,
най пукатасці, з гладкай паверхняй. П. ка- хто-н.). 2. У анатоміі: верхняя частка рукі да
локцевага сустава. 3. мн. Тыльны бок тулава розныя размовы. Дайшоў i da мяне гэты п.
мень. || наз. пляскатасць, -і, ж.
ПОГАЛАСКА гл. пагалоска.
ПЛЯСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Уда- ад шыі да пояса, спіна. Узваліць ношу на
раць далонню аб далонь або далонню па плечы. Павярнуцца плянамі да каго-, чаго-н. ПОГАНЬ, -і, ж. (разм. пагард.). 1. Усё па(таксама перан.: адвярнуцца ад каго-, ганае, непрыемнае, што выклікае агіду. 2.
чым-н. П. v далоні. \\ наз. пляскшше, -я, н.
Пра нядобрага чалавека (людзей). Фашысцкая
ПЛЯСКАЦЬ1, пляшчу, плешчаш, плешча; чаго-н.). 4. Частка рычага ад пункта апоры да
пункта
прыкладання сілы (спец.). || памянш. п.
пляшчы; незак. 1. Удараць чым-н. плоскім. 2.
плячук,
плечука,
мн.
плечуіа,
плечуко^,
м.
(да
Тос, што i пляскаць. Дзеці плешчуць у ладкі. 0
ПОГЛЯД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
Плясжжць языком (разм. неадабр.^ — гава1 знач.; разм). || прым. плечавы, -ая, -ое (да 1, Накіраванасць зроку на каго-, што-н. Кінуць
рыць многа i абы-што. || наз. шіяскжнне, -я, н. 2 i 3 знач.). Плечавая косць.
п. на каго-, што-н. (хутка паглядзець). 3 пер-
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шага погляду або на першы п. (паводле першага ўражання). Абвесці поглядам (ацэньваючы аглсдзець). 2. Вьфаз вачэй. Ласкавы п.
Збянтэжаны п. 3. перан. Думка, меркаванне,
пункт гледжання. Наеуковыя погляды. Падзяляць чые-н. погляды. На мой п. (на маю думку).
ПОД, -а, М -дзе, мн. пады, падоў, м.
Ніжняя паверхня ў печы, a таксама (у заводскіх печах) месца, дзе нагрэвам, абпалам
або плаўленнем апрацоўваюцца вырабы. ||
прым. подавы, -ая, -ае. П. хлеб (спечаны на
подзе).
ПОДАЎНА, прысл. 1. Даволі даўно. Сонца
п. зайшло. 2. Тым больш. Калі я паспею, дык
ты i п. паспееш.
ПОДБЕГАМ, прысл. He всльмі хутка,
трушком (пра бег чалавека). Пусціцца п.
ПОДБІЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -бівак, ж.
Toe, што i падбіўка (у 2 знач.). П. ў шапцы
падралася.
ПОДЗВІГ, -у, мн. -і, -аў, м. Гераічны, самаадданы ўчынак. Ваенны п. Працоўны п.
ПОДКАЛАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
ж. Заправа з мукі i вады для некаторых відаў
стравы. || прым. подкалатачны, -ая, -ае.
ПОДКУП гл. падкупіць.
ПОДЛАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. подлы. 2. Подлы
ўчынак. Зрабіць п.
ПОДЛЕТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. Маладая птушка, якая толькі пачала вылятадь з
гняэда.
ПОДЛЫ, -ая, -ае. Нізкі ў маральных
адносінах, несумленны. П. чалавек. П. ўчынак. || наз. подласць, -і, ж.
ПОДМАЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж.
1. Кавалачак сала, здору i пад., якім падмазваюць скавараду, калі пякуць бліны. 2. перан.
Хабар, грошы або матэрыяльныя каштоўнасці, якія даюцца службовай асобе як подкуп (разм.).
ПОДПІС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. падпісаць. 2. Надпіс пад чым-н, над чым-н. П.
nad карцінай. 3. Прозвішча, напісанае ўласнаручна. Паставіць n. i damy.
ПОДПУСК, -у, мн. -і, -аў, м. Рыбалоўная
снасць у выглядзе вяроўкі з кручкамі i
ірузілам, якая апускаецца пад лёд. Лавіць на
п. || прым. падпускны, -ая, -óe.
ПОДСКАКАМ, прысл. (разм.). Падскокваючы (бегчы, перамяшчацца). Пабегчы п.
ПОДСГУП, -у, м. 1. гл. падступіць. 2. звычайна мн. -ы, -аў. Месца, шлях для падыходу,
прыбліжэння да чаго-н. Баі ішлі на nodcmynax
da горада.
ПОДСЦІЛ, -у, м. 1. гл. падаслаць2. 2. Toe,
што падаслана. Салома на п.
ПОДЫУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Узвышэнне для натуршчыка, манекеншчыкаў.
ПОДЫХ, -у, мн. -і, -аў, м. Лёгкі рух паветра. 77. ветру. П. ранняй восені (перан.:
набліжэнне).
ПОЕДАМ: поедам есці каго (разм.) — бесперастанку дапякаць папрокамі, лаянкай.
ПОЕЗД, -а, М -дзе, мн. паязды, паяздоў, м.
1. Састаў счэпленых чыгуначных вагонаў,
якія прыводзяцца ў рух лакаматывам. Прыгарадны п. Таварны п. 2. Шэраг павозак, якія
едуць адна за другой. Санны п. Вясельны п. (у
народным^ вясельным абрадзе). || прым. паязны, -ая, -ое (да 1 знач.).
ПОЖНЯ, -і, мн. -і, -жань, ж. (абл.). Зжатае хлебнае поле або сенажаць. || прым.
пожневы, -ая, -ае.
ПОЗА, -ы, м. -ы, поз, ж. 1. Пастава цела.
Ляжаць у нязруннай позе. 2. перан. Прытворства, няшчырыя паводзіны, рысоўка. He верце
яму, гэтпа толькі п.
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ПОЗВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Пісьмовае паведамленне аб выкліку куды-н., павестка. П.
у суд.
ПОЗІРК, -у, мн. -і, -аў, м. Накіраванасць
зроку на каго-, што-н. Кінуць л. 0 3 перштгж
ПОЛАЗ2, -а, мн. -ы, -аў, м. Неядавітая
позірку — па першаму ўражанню.
змяя
сямейства вужоў.
ПОЗНА, пазней, прысл. 1. Пад канец або
ПОЛАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. У жывёльпасля якога-н. часу. Вярнууся п. ўночы. 2. He
ў тэрмін, пасля ўстаноўленага ці патрзбнага ным арганізме: прастора, парожняя або запоўненая чым-н., абмежаваная ўнутранымі
часу. Заявы падаваць ужо п.
ПОЗНА... (а таксама пжзна...) Першая паверхнямі сценак цела. Брушная n. | прым.
частка складаных слоў са знач.: 1) позні (у 1 •юлжсцевы, -ая, -ае.
знач.), напр. познаантычны, познарэнесансны; ПОЛАЎЦЫ, -аў, адз. полавец, -лаўца, м.
позналедніковы (перыяд); 2) позні (у 3 знач.), Група плямён цюрскага паходжання, якія качавалі на паўднёвым усходзе Еўрогты ў 11 —
напр. познавыспяваючы.
ПОЗНІ, -яя, -яе. 1. Пра час дня, года, пе- пач. 13 стст. | ж. палаўчжнжА, -і, ДМ -нцы,
рыяд развіцця чаго-н.: які набліжаецца да мн. -і, -нак.
ПОЛБА, -ы, ж. Асобны від пшаніцы з
свайго канца, ужо праходзіць. П. вечар. Позняя восень. 2. Які затрымаўся з наступленнем, ломкім коласам. | прым. полбенны, -ая, -ае.
запознены. П. прыход. Сёлета вясна позняя. Полбенная каша.
ПОЛЕ, -я, мн. пал'і / (з лЫ. 2, 3, 4) полі, паПозняе раскаянне. 3. Які паяўляецца пасля
ўсіх іншых. Познія кееткі. Познія гатункі лёў, н. 1. Бязлесная раўніна. Гуляць na полі. 2.
Засеяны або падрыхтаваны да пасеву ўчастак
яблыкаў.
ПОЗЫЎ, -зыву, мн. -зывы, -зываў, м. Ад- зямлі. Кукурузнае п. Рыхтаваць n. nad бульбу.
чуванне яхой-н. фізіялагічнай патрэбы. П. на 3. Вялікая роўная пляцоўка, спецыяльна
абсталяваная, прызначаная для чаго-н. Футрвоту.
ПОЙЛА, -а, н. Піццё для жывёлы. П. для бальнае п. 4. Работа, даследчая дзейнасць у
прыродных умовах (спец.). Геалагі летам у
цялят.
палі. 5. Прастора дзеяння якіх-н. сіл (спец.).
ПОЙМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Частка рачМагнітнае п. Сілавое п. б. перан., чаго i Ьля
ной даліны, якая затапляецца ў час разліву. || чаго. Галіна, сфера дзейнасці, ніва. Вялікае п.
прым. пойменны, -ая, -ае. П. луг.
дзейнасці. 7. Асноўны колер, фон пад узорам.
ПОЙНТЭР, -а, мн. -ы, -аў, мн. Парода каПаркаль у белы гарошак на чырвоным полі. 8.
раткашэрсных вялікіх паляўнічых сабак.
звычайна мн. Чыстая палоса ўздоўж краю
ПОКАТАМ, прысл. 1. Пра ляжачых: адзін ліста ў кнізе, сшытку i пад. Паметкі на палях
каля аднаго, без асобага парадку. Спаць п. на сшытка. 9. звычайна мн. Шырокі бераг капепадлозе. 2. Коцячы (рухаць, перамяшчаць i люша. Капялюш з загнутымі гшлямі. 0 Поле
пад.). Грузіць бярвенне п.
бітвы (высок.) — месца, дзе адбываецца бой.
ПОКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; не- Поле зроку — прастора, якую бачыць вока. |
зак. (разм.). Лопацца, распускацца. Покаюцца прым. палявы, -ая, -óe (да 1, 2, 3, 4 i 5 знач.).
пупышкі на дрэвах.
Палявыя далі. П. ігрок. Палявая практыка.
ПОКЕР, -а, м. Від азартнай гульні ў карты. Выплаціць палявыя (наз.).
|| прым. покерны, -ая, -ае.
ПОЛІ... (а таксама палі...) Першая частка
ПОКЛАД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Яйцо складаных слоў у знач. многа, са мноіім,
або прадмет, падобны на яго, які кладуць складаны па саставу, напр. поліартрыт,
там, дзе хочуць, каб несліся куры.
поліфанія, полівітаміны.
ПОКЛІЧ, -у, мн. -ы, -аў, м. Кліч, вокліч.
ПОЛША, -а, н. 1. гл. палоць. 2. Toe, іігго
Здалёк даносіўся п. аб дапамозе.
трэба прапалоць або што праполата. У агароПОКРЫВА, -а, н. 1. Верхні слой, які бзе яшчэ многа поліва. || прым. поліўны, -ая,
пакрывае што-н. Травяное п. Валасяное п. 2. -ае.
перан. Toe, што пакрывае, ахутвае сабой
ПОЛІС, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Дакушто-н. Пад покрывам ночы. || прым. покрыўны, мент аб страхаванні. Страхавы п. || прым.
-ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
полісавы, -ая, -ае.
ПОКРЫК, -у, мн. -і, -аў, м. Характэрны
ПОЛІСЕМІЯ, -і, ж. У мовазнаўстве: наяўкрык (жывёл, птушак). П. савы.
насць у аднаго слова некалькіх значэнняў,
ПОКРЫЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -рывак, мнагазначнасць. || прым. полісеі^чны, -ая, -ае.
ж. Кавалак матэрыялу для пакрывання
ПОЛГГЭІЗМ, -у, м. (спец.). Рзлігія, якая
чаго-н. Цыратовая п.
прызнае многа багоў, мнагабожжа; проціл.
ПОКУЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Ганаровае монатэізм. | прым. полпэісппіш, -ая, -ае.
месца ў хаце за сталом пад абразамі. Першы
ПОЛГГЭХНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае
сноп жыта ставяць на п.
адносіны да розных галін тэхнікі. П. інсты1
ПОЛ , -а, м. Палаткі, нары ў сялянскай тут. 2. Заснаваны на рознабаковым знаёмхаце.
стве з тэхнікай. Політзхнічнае навучанне.
ПОЛ2, -у, мн. -ы, -аў, м. Кожны з двух геПОЛІЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -лівак, ж.
нетычна i фізіялагічна супрацьпастаўленых
1. Вадкая страва з мучной прыправай. Частаразрадаў жывых істот (мужчын i жанчын, валі яго поліўкай. 2. Рэдкая частка якой-н.
самцоў i самак). Мужчынскі п. Прыгожы або ежы, жыжка. Наліла адной поліўкі. \\ прым.
слабы п. (жанчыны; жарт.). || прым. палавы, оолівачны, -ая, -ае.
-ая, -óe. Палавая спеласць.
ПОЛІЭТЫЛЁН, -у, м. Сікгэтычны паліПОЛА, нескл., н. Спартыўная камандная мер на аснове этылену. || прым. поліэтылегульня з драўляным мячом i клюшкамі вер- навы, -ая, -ае. Поліэтыленавая вытворчасць.
хам на спецыяльна выезджаных конях. Кон- П. настольнік.
нае n. O Водше пола — спартыўная камацдПОЛІЯМІЭЛІТ, -у, М -лше, м. Віруснае
ная гульня ў мяч на вадзе, a таксама адпавед- захворванне нервовай сістэмы, якое часта суны від спорту.
ітраваджаецца паралічам. || прым. поліяміэПОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Заслона, якая літны, -ая, -ае.
закрывае ложак, a таксама любая заслона. ЗаПОЛК, палка, мн. палю, палкоў, м. 1. Вайвесіць полагам калыску. П. хмар (перан.^.
сковая адзінка, якая звычайна ўваходзіць у
1
ПОЛАЗ , -а, мн. палазы, палазоў, м. склад дывізіі або брыгады. Гвардзейскі п. АвіГладкі, коўзкі, загнуты спераду брус, плас- яцыйны п. 2. перан., каго (чаго). Мноства, націна. Санныя палазы.
тоўп (разм.). П. памочнікаў. 0 У шшшм палжу
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П. аб сваіх абавязках. 0 He помігіць сябе ад
чаго — будучы ўсхваляваным, не кантраляваць сваіх дзеянняў, учынкаў. He п. сябе ад
шчасця.
ПОМПА1, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Прыстасапрыбыло (оазм.) — нас стала больш. || прым. ванне, якім пампуюць вадкасць, газ; насос.
палкавы, -ая, -ое (да 1 знач.).
Пажарная п. || прым. помпавы, -ая, -ае. ПомПОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1. павая станцыя.
Кавалак тканіны ва ўсю першапачатковую
ПОМПА2, -ы, ж. (кніжн.). Непраўдзівая,
шырыню. Спадніца з трох полак. 2. Лаўка ў паказная пышнасць. Рабіць што-н. з помпай.
вагоне для сядзення ці ляжання. Верхняя п. ||
ПОМСЛІВЫ, -ая, -ае. Схільны да помсты.
прым. палачны, -ая, -ае.
77. чалавек. || наз. помслівясць, -і, ж.
ПОЛУДЗЕНЬ, -дня, мн. -дні, -дняў, м. 1.
ПОМСТА, -ы, ДМ -сце, ж. Адплата за
Toe, што i абсд (у 2 знач.). Узяць торбачку з прычыненае зло, жаданне адломсціць. Прага
полуднем. 2. Сярэдзіна дня, поўдзснь. Ужо помсты.
мінула за п. 3. Лёгкая яда паміж абедам i вяПОМСІЦЦЬ, -мшчу, -мсціш, -мсціць; нечэрай, падвячорак. П. —у пяць гадзін. || прым.
зак., каму. Чыніць помсту каму-н. 77. ворагу. \\
полудзешш, -ая, -ае.
зак. адпомсціць, -мшчу, -мсціш, -мсціць;
ПОЛЧЫШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Вельмі -мшчаны.
вялікае варожае войска (кніжн.). Варожыя
ПОНАЖ гл. панажы.
полчышчы. 2. перан. Пра вялікую колькасць
ПОНАЧЫ, прысл. Ноччу. Хадзіць п.
каго-н. (разм.). Полчышчы камароў.
ПОНІ, нескл., м. Конь штучна выведзенай
ПбЛЫ, -ая, -ае. Пусты ўнутры. Полае сцянізкарослай пароды. Катацца на п.
бло.
ПОНЧА нескл., н. Кароткі суцэльны плашч
ПОЛЫМЯ, -я, н. Агонь, які ўзнімаецца
над тым, што гарыць. Языкі полымя. П. з прамавугольнага кавалка тканіны або вяпартызанскай барацьбы (перан.: уздым; вы- заны, які надзяваецца цераз галаву.
ПОНЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Крутлы, смасок.). || прым. полымны, -ая, -ае.
ПОЛЬКА1, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж. жаны ў тлушчы піражок. || прым. пончыкжвы,
Танец у хуткім тэмпе з падскокамі, a таксама -ая, -ае.1
ПОП , nana, мн. папы, палоў, м. (разм.).
музыка да яго.
Праваслаўны святар. || прым. пшоўскі, -ая,
ПОЛЬКА2, -і, ДМ -льцы, ж. Род мужчынскай стрыжкі, пры якой падстрыгаюцца ва- -ае.
ПОП2, nana, м. У гульні ў гарадкі: вертыласы на скронях i патыліцы.
3
кальна
пастаўлены гарадок (руха). 0 Ha nana
ПОЛЬКА гл. палякі.
(разм.) — вертыкальна. Паставіць бочку на
ПОЛЬСЮ гл. палякі.
ПОЛЮС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Адзін з двух nana.
ПОП-... Першая частка складаных слоў са
пунктаў перасячэння ўяўнай восі вярчэння
Зямлі з зямной паверхняй, a таксама мясцо- знач. які мае адносіны да поп-арту, a таксама
васць вакол гэтых пунктаў. Паўночны п. Паў- да поп-музыкі, напр. non-мода, поп-музыка,
днёвы п. 2. Адзін з двух супрацьлеглых канцоў non-дыскі, поп-канцэрт, non-ансамбль, попзлектрычнага ланцуга або магніта (спец.). Да- група, non-зорка, поп-танцы.
ПОП-АРТ, -у, М -рце, м. Мадэрнісцкі надатны, адмоўны п. 3. перан. Што-н. зусім супрацьлеглае чаму-н. іншаму (кніжн.). Гэтыя прамак у мастацтве, які разлічаны на папухарактары — два полюсы. O Полюсы свету лярнасць i выкарыстоўвае ў жывапісе i скуль(спец.) — пункты перасячэння нябеснай птуры элементы тэхнікі, рэкламы, муляжу,
сферы т.зв. воссю свету, вакол якой адбыва- адвольныя камбінацыі некаторых прадметаў
ецца сутачнае вярчэнне гэтай сферы. Паўноч- побьггу.
ПОПЕЛ, -у, м. Пылападобная шэрая маса,
ны i Паўднёвы полюсы свету. Полюсы холаду
(спец.) — вобласці найбольш нізкіх зімовых якая застаецца ад згарання чаго-н. Выбіць п. з
тэмператур на зямной паверхні. Мжгнітныя люлькі. Ператварыцца ў п. || прым. попельны,
полюсы Зямлі (спец.) — пункты на зямной -ая, -ае. П. колер (светла-шэры).
ПОПЕЛАПАД. -У> М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
паверхні, у якіх магнітная стрэлка з гарызантальнай воссю вярчэння прымае вертыкаль- (спец.). Выпадзенне попелу пры вывяржэнні
нае сгановішча. || прым. палюсны, -ая, -ае (да вулкана.
2 знач.). П. ток.
ПОПЕЛЬНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж.
ПОМАЧ, -ы, Т -ччу, ж. Дапамога, пад- Спецыяльная пасудзіна для акуркаў i страсання попелу пры курэнні.
мога. Ад дзяцей маю добрую п.
ПОПЛАЎ, -лаву, мн. паплавы, паплавоў, м.
ПОМЕЖ. 1. прысл. Поруч, побач. Ісці п. 2.
прыназ. з Т (у спалуч. з прыназ. «з»). Поруч, Луг у пойме ракі. Касіць п. || памянш. паплавоЕ, -лаўка; -лаўкі, -лаўкоў, м. || прым. папобач з кім-, чым-н. Стаяць п. з бацькам.
ПОМЕСЬ, -і, ж. 1. Жывёліна або расліна, плаўны, -ая, -ое.
ІЮІІЛЕЧ, прысл. У непасрэднай блізкасці
атрыманая ад скрыжавання розных парод, гатункаў. Мул — п. асла з кабылай. 2. перан. з кім-н., плячо ў плячо, поруч. Ісці п.
ПОП-МАСТАЦТВА, -а, н. Toe, што i попМешаніна, сумесь чаго-н. разнароднага. П.
арт.
натуралізму з пошласцю.
ПОП-МЎЗЫКА, -і, ДМ -зыцы, ж. СучасПОМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Скульптурнае або архітэктурнае збудаванне ў знак уша- ная папулярная музыка, якая сумяшчае стэнавання памяці каго-, чаго-н. П. Максіму Ба- рэатыпы розных стыляў i жанраў.
ПОПРАДЫ, -дак (разм.). Вячоркі, на якіх
гдановічу. 2. Прадмет культуры мінулага. Археалагінны п. Помнікі пісьменнасці (старажыт- прадуць.
ПОПЫТ, -у, М -пыце, м. Патрабаванне на
ныя рукапісы).
ПОМНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; не- тавар, рабочую сілу; патрэба, неабходнасць у
зак. 1. Захоўвацца, утрымліваіша ў памяці, не кім-, чым-н. П. на кнігі. П. выклікае прапаназабывацца. Мне помняцца тыя дні. 2. 3 ас. адз. ванне.
ПОРА, -ы, мн. -ы, nop, ж. 1. Вельмі дробпомніцші ужыв. як пабочн. сл. у знач.: як у
памяці. Помніцца, вы тады прыходзілі да нас. ная адтуліна потавай залозы на скуры. 2.
ПОМНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак., каго- Вельмі дробная шчыліна, прамежак паміж
што, пра каго-што, аб кім-чым i з дадан. ска- часцінкамі рэчыва. Поры ў метале.
ПОРАХ, -у, м. 1. Выбуховае рэчыва для
зам. Трымаць у памяці, не забываць. П. сваё
маленства. П. верш на памяць. П. пра сяброў. вырабу зарадаў агнясірэльнай зброі. Бяздым-

ны п. Трымаць п. сухім (таксама перан.: быць
заўсёды гатовым да абароны). Пахне порахам
(перан.: набліжаецца вайна). Пораху не выдумае (перан.: пра недалёкага чалавека; разм.).
2. перан. Пра запальчывага ці вельмі жвавага
чалавека (разм.). Такі нецярплівы чалавек, словам — п. 0 Бочка з порахам — пра неадступную пагрозу, вялікую небяспеку. He юохаць
пораху (разм.) — не быць у баях. He хапае
пораху (разм.) — недастаткова сіл, настойлівасці для чаго-н. Порах дарэмна траціць
(разм.) — дзейнічаць або гаварыць упустую. ||
прым. парахавы, -ая, -ое.
ПОРКА гл. пароць2.
ПОРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.). 1. Корпацца, капацца ў чым-н. П. ў
рэчах. 2, Займацца чым-н. карпатлівым, марудным, a таксама рабіць што-н. марудна. П.
з апаратурай. \\ наз. порканне, -я, н.
ПОРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагошто (разм.). Тыкаць, пароць. П. палкай у
зямлю. || аднакр. паркануць, -ку, -неш, -не;
-нём, -няце, -нуць; -ні. || наз. порканне, -я, н.
ПОРСТЮ, -ая, -ае (разм.). Хуткі, жвавы,
запальчывы, быстры. Даволі п. для свайго
ўзросту чалавек. Адзін брат спакойны, разважлівы, a другі п., гарачы. \\ наз. порсткасць, -і,
ж.
ПОРТ1, -а, А/-рце, мн. парты, -оў, м. Месца з засцярожанай воднай прасторай, спецыяльна абсталяванае для стаянкі, пагрузкі, разірузкі i рамонту суднаў, a таксама прыморскі
горад з такім спецыяльна прыстасаваным
месцам. Рачны п. Гандлёвы n. O Паветраны
порт — тое, што i аэрапорт. || прым. партовы,
-ая, -ае.
ПОРТ2, -у, м. Льняная або баваўняная тканіна. Кашуля з порту.
ПОРТЮ, -так (разм.). Toe, што i штаны. ||
памянш. портачкі, -чак (разм.). Цесненькія п. ||
прым. парточны, -ая, -ае.
ПОРТЭР, -у, м. Гатунак моцнага i гаркаватага чорнага піва. || прым. портэрны, -ая, -ае.
ПОРУЧ, прысл. 1. Побач, поплеч. Мы ішлі
п. 2. Недалёка, паблізу. На траве сядзелі
людзі, a вазы стаялі п.
ПОРУЧАНЬ, -чня, звычайна мн. -чні,
-чняў, м. 1. На трапах, на лесвшах, на бартах
суднаў, пры дзвярах вагонаў — прут, брусок,
рэмень, за які трымаюцца рукой пры спуску,
пад'ёме. Трымацца за п. 2. Апора для рук у
крэсле, калясцы i пад. Крэсла з поручнямі.
ПОРХАЎКА, -і, ДМ -хаўцы, мн. -і, -хавак,
ж. Шарападобны грыб, мякаць якога пры
высыханні ператвараецца ў цёмны пыл. Забялеліся ўзлескі ad порхавак.
ПОРЦІК, -а, мн. -і, -аў, м. Крытая галерэя
з калонамі, якая прылягае да вялікага будынка. Грэчаскі п.
ПОРЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Пэўная
доля, колькасць чаго-н. (пераважна пра ежу).
2. Ежа, разлічаная на аднаго едака ў сталовай
ці рэстаране. П. мачанкі.
ПОРШАНЬ, -шня, мн. -шні, -шняў, м. Рухомая дзталь, падоўжаная ці ў форме дыска,
якая шчыльна рухаецца ўнутры цыліндра i
нагнятае або выпампоўвае вадкасць, газ,
пару. || прым. поршневы, -ая, -ае.
ПОРЫСТЫ, -ая, -ае^ Які мае многа nop.
Порыстая скура. \\ наз. порыстасць, -і, ж.
ПОСАХ, -а, мн. -і, -аў, м. Доўгі кій, на які
апіраюцца пры хадзьбе.
ПОСВІСТ, -у, М -сце, м. Асобая манера
свістаць, свіст. Салаўіны п.
ПОСВДАМ: поседам сядзець (разм.) — сядзець не ўстаючы ці знаходзіцца дзе-н.,
нікуды не выходзячы, не выязджаючы.
ПОСКУДЗЬ, -і, ж. (разм. пагард.). Пра
каго-н. агіднага, паскуднага або пра што-н.
агіднае, паскуднае. He чалавек, a п.
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ПОСЛУХ, -у, м. 1. Пакорнасць, паслушэнПОТ, -у, М поце, мн. паты, патоў, м. Вадства. Трымаць дзяцей у послуху. 2. У манасты-касць, якая выдзяляецца падскурнымі залорах: абавязак, ускладзены на кожнага манаха, замі. Працаваць da nomy. Гэтпа cnpaea nampaa таксама спецыяльная работа, што прызна- буе нямала nomy (перан.: працяглай, напружачаецца за які-н. грэх, правіннасць. Назначыць най працы). Да сёмага nomy (да знямогі;
каму-н. п. 3. Чутка, пагалоска. Пусціць na вёс- разм.)- Потам i кроўю здабыць што-н. (перан.: ПОЎНЫ, -ая, -ае; повен, поўна. 1. чаго i
цы п.
шляхам вялікіх намаганняў; высок.). Увагнаць без дап. Напоўнены чым-н. да самых берагоў,
замешчаны цалкам. Поўнае вядро вады. ПоўПОСНІЦА, -ы, ж. (разм.)- Посная ежа, у п. каго-н. (змардаваць напружанай працай;
разм.). Шыбы пакршіся потам (перан.: запа- ная хата людзей. 2. перан., чаго i ным. Цалкам
нішчымніца.
ПОСНЫ, -ая, -ае. 1. га. пост2. 2. Без мяса целі). || прым. погавы, -ая, -ае. Потавыя за- ахоплены, прасякнуты чым-н. Вочы, поўныя
спачування. 3. Цзльны, цалкам закончаны,
i малака, не скаромны. Посная вячэра. 3. He лозы.
тлусты. Посная свініна. 4. перан. Хмўры, сум- ПОТАРЧ, прысл. 1. Старчаком, у верты- вычарпальны. Апісаць п. круг. П. збор твораў.
Поўная свабода выбару. 3 поўным правам. 4.
ны (пра вьграз твару, усмешку i пад.; разм. кальным становішчы. Бервяно стала п. 2. Які
дасягнуў адпаведнай нормы, найвышэйжарт.). 5. перан. Пра від, знешні выгляд: пры- Тарчма, тварам уніз. Ляцець п.
ПОТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Лямец пад сад- шага развіцця, граніцы. Поўных васемнаццаць
творна сціплы, ханжаскі (разм. жарт.). Твар
гадоў. У поўным росквіце сіл. Уключыць поўную
п., як на маленні. \\ наз. поснасць, -і, ж. (да 2 лом ці падсядзёлхам. || прым. оапшйшы, -ая, скорасць. Работа ідзе поўным ходам (хутка,
-ае.
i 5 знач.).
У поўным сэнсе слова (у сапраўдПОТНЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты потам. П. інтэнсіўна).
ПОСПЕХ, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Удача ў даным значэнні слова, сапраўды). Гаварыць на
сягненні чаго-н. Дабіцца поспеху. 3 тым жа твар. 2. Toe, што i запацелы. Потныя шыбы. п. голас (на ўвесь голас; таксама перан.: адПОТЫМ, прысл. Праз некаторы час, пас- крыта, не хаваючы нічога). 5. Тоўсты, мажны.
поспехам. (перан.: з такім жа вынікам). 2.
Агульнае прызнанне. Кніга мае п. 3. мн. Доб- ля; услед за кім-, чым-н. Ідзіце вы, a я п. 77. мужнына. Пмнастыка для поўных (наз.).
рыя вынікі ў рабоце, вучобе i пад. Сын робіць прыйду. На п. пакінуць (адкласці i пад.) што-н. ПОЎНЯ, -і, ж. 1. Фаза Месяца, калі відзён
поспехі na фізіцы. Як вашы nocnexi? (як (каб зрабіць пасля, пазней; разм.).
ўвесь яго дыск. 2. Росквіт, паўната. Вясна ва
ПОТЫРЧ, прысл. Toe, што i потарч.
справы?; разм.). 0 3 поспехам — лёгка, пасўсёй поўні.
ПОЎДЗЕНЬ1, -дня, м. 1. Адзін з чатырох
пяхова, без цяжкасцей. Tym можна з поспехам
ПОЎСЦЬ, -і, ж. Шэрсць; падшэрстак.
напрамкаў свету, супрацьлеглы поўначы. Ве- Увесь касцюм у поўсці.
прымяніць гэты метад.
ПОСТ1, паста, мн. пасты, пастоў, м. 1. цер з поўдня. Вокны выходзяць на п. 2. Мясцо- ПОЎХУ: даць поўху — ударыць, даць
Асоба або ірупа людзсй, якія вядуць назіран- васць, размешчаная ў гэтым напрамку. На аплявуху.
не за чым-н. або ахоўваюць што-н. Міліцэйскі поўдні Беларусі. 3. Мясцовасць з цёплым, гаПОХВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Канцавы адп. 2. Месца, пункт, адкуль вядзецца назіран- рачым кліматам, цёплыя краі. Жыхары поўдня. дзел палавых праводных шляхоў у жанчыны.
не, дзе знаходзіцца ахова. Баявы п. Памерці на Лдпачываць на поўдні. \\ прым. пжўцвёвы, -ая,2. Ніжняя частка ліста, якая ў выглядзе
пасту (перан.: пры выкананні абавязкаў). 3. -ае. П. полюс. П. тэмперамент (уласцівы жы- трубкі ахоплівае сцябло ў некаторых раслін.
Адказная пасада. Заняць высокі п. 4. Месца, у харам поўдня). 2
3. Toe, што i ножны1. Выняць кінжал з похвы.
ПОЎДЗЕНЬ , -дня, м. Сярэдзіна дня, час || прым. похвенны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
якім сканцэнтравана кіраванне рознымі
тэхнічнымі сродкамі, сігналамі. Цэнтральны вышэйшага сонцастаяння над гарызонтам,
ПОЦЕМАК, -мку, мн. -мкі, -мак i -мкаў,
п. || прым. паспшы, -ая, -óe (да 1, 2 i 4 знач.). які адпавядае 12 гадзінам дня. Спякотны п. || м. Цемната, адсутнасць святла, асвятлення.
прым. шўдзённы, -ая, -ае / паўднёвы, -ая, -ае. Працавалі да поцемкаў.
Паставая будка. Паставая служба. Паставая
ПОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, што
ведамасць (службовы дакумент каравула).
ПОІЦСК гл. паціснуць.
ПОСТ2, -у, М -сце, мн. пасты, пастоў, м. i паўзці (у 1 i 2 знач.), але абазначае дзеюше,
ПОЦЯГАМ, прысл. (разм.). Цягнучы па
Устрыманне ад скаромнай ежы, згодна з цар- якое адбываецца не ў адзін час, не за адзін зямлі. волакам. Валаклі лодку п.
коўным патрабаваннем, a таксама перыяд та- прыём ці не ў адным напрамку. П. na траве.
ПОЧАПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. 1.
кога ўстрымання. Вялікі п. || прым. посны, -ая, П. перад кім-н. (перан.: уніжацца). || наз. Дужка ў вядры з вяроўкі, дроту. 2. Вяровачка
поўз&нне, -я, н.
-ае. Посныя дні.
або раменьчык, прывязаныя абодвума канПОЎНА... (а таксама пяўна...)- Першая цамі да чаго-н. (калыскі, кашолкі i пад.). ТорПОСТ.., прыстаўка. Утварае прыметнікі i
назоўнікі са знач. надыходу, працякання частка скпаданых слоў са знач.: 1) поўнасцю, ба з почапкай. || прым. почшшчны, -ая, -ае /
чаго-н. пасля чаго-н., услед за чым-н., напр. напр. поўнаўладны; 2) які мае паўнату чаго-н., почапкавы, -ая, -ае.
напр. поўнагабарытны.
постінфекцыйны, пострадыяцыйны, постсаПОЧУТ, -у, м. У выразе: i почуту няма —
ПОЎНАГАЛОССЕ, -я, н. У мовазнаўстве: нічога не чуваць (пра каго-, што-н.).
вецкі, постпазіцыя, посттаталітарызм.
1
наяўнасць
у
словах
усходнеславянскіх
моў
ПОЧЫРК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Манера
ПОСТАЦЬ , -і, мн. -і, -ей, ж. Стан,
фігура. Жаночая п. Стройная п. Значная n. успалучэнняў оро, оло, ере, еле паміж зычнымі, пісаць, характар абрысаў літар. Каліграфічны
якія адпавядаюць стараславянскім раў ла, ре, п. 2. перан. Індывідуальная манера, характэрпалітычным жыцці краіны (перан.).
ПОСТАЦЬ2, -і, мн. -і, -ей, ж. Палоска зба- ле, напр. город — град, золото — злато, бе- ныя рысы. Творчы п. мастака.
ПОЧЫРКАЗНАЎСГВА, -а, н. Раздзел
жыны, занятая адной жняёй у час жніва. Да- рег — брег, молоко — млеко. || прым. поўшгалосны, -ая, -ае.
крымінашстьпсі, які займаецца вывучэннем
жаць сваю п.
ПОЎНАМЕТРАЖНЫ, -ая, -ае. Пра
ПОСТРАХ, -у, мн. -і, -аў, м. Паіроза, стро- фільмы: звычайны, дастатковы па метражу почьфкаў (у 1 знач.) для вырашэння задач,
гае папярэджанне або пакаранне як мера зас- для паказу аднаго сеанса нармальнай працяг- што ўзнікаюць пры расследаванні i судовым
разборы. || прым. почырказшўчы, -ая, -ае.
цяроіі ад магчымых правіннасцей у будучым. ласці; проціл. кароткаметражны.
ПОШАСЦЬ, -і, ж. 1. Хвароба, эпідэмія.
Сварыцца на сына для постраху.
ПОЎНАСЦЮ, прыаі. Да канца, цалкам. П. Маравая п. (з вялікай смяротнасцю). 2. перан.
ПОСТРЫГ, -у, м. Царкоўны абрад пры- выканаць заданне. П. згодзен.
Напасць, насланнё. Варожая п.
няцця манаства, які суправаджаецца падстрыПОЎНАЎЛАДНЫ, -ая, -ае. Які мае нсабПОШВЫРАК, -рку, м. (разм.). 1. Кідок з
ганнем валасоў. Прыняць п.
межаваную, поўную ўладу. П. гаспадар. || наз. сілай. Ad яго пошвырку разбягаюцца куры ва
ПОСТУП, -у, м. 1. Паходка, манера сту- поўнаўладдзе, -я, н.
ўсе бакі. 2. Імклівы рух. П. наперад.
паць. Мерны п. 2. перан. Рух, ход развіцця
ПОЎНАЧ1, -ы, ж. 1. Адзін з чатырох наПОШЛАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. пошлы. 2. мн.
(высок.). Пераможны п.
прамкаў свету, супрадыіеглы поўдню; у бок -і, -ей. Пошлы выраз, пошлы ўчынак. ГаваПОСГФКС, -а, мн. -ы, -аў, м. У грама- якога накіравана намагнічаная стрэлка ком- рыць пошласці.
тыцы: словаўтваральная марфема, якая ідзе за паса. 3 поўначы дзьмуў халодны вецер. 2. Мяс- ПОШЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Дзяржаўканчаткам (напр. -цца, -це, -сьці, -небудзь).
цовасць, што ляжыць у гэтым напрамку. На ны грашовы збор для пакрыідхя пэўных апеПОСУД, -у, М -дзе, м., зб. Гаспадарчае поўначы Беларусі. 3. Мясцовасць з халодным, рацый. Мытныя пошліны (на тавары, якія ўвоначынне для ежы, пітва, захавання прыпасаў. суровым кліматам. Расліннасць поўначы. || зяцца або вывозяцца). Транзітная п. \\ прым.
Шафа з посудам.
прым. паўночны, -ая, -ае. Паўночнае ззянне оошлішіы, -ая, -ае. П. збор.
ПОСУХУ, прысл. (разм.). Сухім шляхам, па (палярнае).
ПОШЛЫ, -ая, -ае. Нізкі ў маральных
сухім месцы. Ісці п.
ПОЎНАЧ2, -ы, ж. Сярэдзіна ночы, якая адносшах, безгустоўна-грубы 77. анекдот. ||
ПОСЦІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. адпавядае 12 гадзінам ночы. Глухая п. Было за наз. пошласць, -і, ж.
Лёгкая саматканая коўдра або прасціна, якую п. || прым. паўночны, -ая, -ае. П. час.
ПОПГГА, -ы, ДМ -шце, ж. 1. Установа для
ПОЎНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ііша; не- перасьшкі пісем, лёгкіх грузаў, ірошай i пад.,
рассцілаюць на пасцель, якой накрываюць ці
засцілаюць ложак, або кавалак тканіны, якой зак. Напаўняцца. Сэрца поўніцца радасцю. Лес a таксама будынак, дзе яна размяшчаецца.
Работнікі пошты. Здаць бандэроль на пошту.
накрываецца ці завешваецца што-н. Ткаць поўніўся птушыным спевам.
посцілкі. Завесіць ложак посцілкай. Снежная п.ПОЎНІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іць; незак., 2. Перасылка, дастаўка сродкамі гэтай установы. Паслаць пісьмо na пошце. 3. Toe, што
каго-што. Напаўняць. Смех поўніў залу.
(перан.).
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незак. праворваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач).
|| наз. праворвжнне, -я, н. (да 1 знач.).
ПРААРФАВАЦЬ гл. арфаваць.

прабегся. 2. Toe, што i прабегчы (у 5 знач.;
разм.). 17. na клавіятуры. || наз. прабежкж, -і,
ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. (да 1 знач.; спец.).
ПРАБАБКА, -І, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж.
ПРАБЁЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. НезапоўнеМаці дзеда або бабкі.
нае месца ў тэксце, прагал (паміж літарамі,
дастаўлена гэтай установай (пісьмы, пасылкі).
ПРАБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй; словамі, радкамі). Пакінуць п. 2. перан. НедаРазносіць пошту. 4. Калісьці: такая ж уста- -баваны / ПРОБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; хоп, недагляд. П. у ведах. || прым. прабельны,
нова, якая займалася адначасова рэгулярнай -буй; -баваны; незак. 1. каго-што. Правяраць -ая, -ае (да 1 знач.; спец.). П. матэрыял (у
псравозкай пасажыраў у конных экіпажах. O стан або якасць. П. свае сілы. 2. што. Есці друкарскім наборы: брусочкі для ўтварэння
Палоая попгпі — 1) воінская фельд'егерская
пробы, на смак чаго-н. П. страву. 3. з прамежкаў).
паштовая сувязь; 2) закадзіраванае найменне для
вайсковай часці. || прым. паштовы, -ая, -ае. інф. Рабіць спробу чаго-н. П. пісаць вершы. \\ ПРАБІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
Паштовая скрынка. 77. вагон (для перавозкі зак. піпрабавжць, -бую, -буеш, -буе; -буй; -раваны; незак., што (спец.). 1. Вызначаць
пошты). Ехаць на паштовых (у мінулым: -баваны i шшробаваць, -бую, -буеш, -буе; колькасць высакароднага металу ў злітках,
-буй; -баваны.
рудах, сплавах. 2. Ставіць пробу на вырабы з
ехаць на конях, што належалі пошце).
ПРАБАДАЦЬ1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак., высахародных металаў. || наз. пр&Смраваные,
ПОШУК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. мн. Дзеянні каго-што. Пракалоць рагамі.
-я, н.; прым. пра^ірны, -ая, -ае. П. аналіз.
таго, хто шукае, адшукванне каго-, чаго-н. У
2
ПРАБІЎНЬІ, -ая, -ое. 1. Які прабівае
пошуках прыстанішча. 2. часцей мн. Разведач- ПРАБАДАЦЬ , 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
ныя работы па выяўленню чаго-н. (спец.). i незак., што (спец.). Утварыць (-раць) навы- што-н. Прабіўная сіла снарада. 2. перан. ЭнерГеалагЫныя пошукі. 3. Разведка, разведвальная лётную адтуліну ў сценцы полага органа. || гічны i настойлівы (разм.)- П. хлопец.
баявая аперацыя (спец.). Начны п. || прым. наз. пржбадзенне^ -я, н. П. страўніка. \\ прым. ПРАБІЦЦА, -б'юся, -б'ешся, -б'ецца;
пржбадлы, -ая, -ое. Прабадная язва.
-б*ёмся, -б'яцеся, -б'юцца; -йся; зак. 1. Прапошужявы, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.).
ПРАБАДЗЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; брацца праз што-н., пераадольваючы пераПОШЧАК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Пералівісты
зак.
(разм.).
Правесці
дзе-н.
які-н.
час
марна,
шкоды.
Полк прабіўся да ракі. П. праз натоўп.
дрыжачы гук, трзль. Салаўіны п. 2. Водгук,
нічога не робячы. Прабадзхўся недзе ўвесь 2. Пражыць з цяжкасцю (разм.). П. да вясны.
рэха. Застукаў дзяцел, i пайшоў na лесе п.
3. Пра расліны: вылезці з зямлі. Прабілася зяПОЯС, -а, мн. паясы, паясоў, м. 1. Стужка, дзень.
ПРАБАЛБАТАЦЦА, -лбачуся, -лбочашся, лёная травіца. || незак. прабівацца, -аюся,
шнур, рэмень i пад., якімі падпяразваюць
адзенне па таліі. Скураны п. 2. перан. Што-н., -лбочацца; -лбачыся; зак. (разм.). Toe, што i -аешся, -аецца. || наз. пржбіццё, -я, н. (да 1 i 3
размешчанае паласой вакол чаго-н. Зялёны п. прагаварыцца. Абяцала маўчаць, a mym npa- знач.).
ПРАБІЦЬ, -б'ю, -б'еш, -б'е; -б'ём, -б'яце,
горада. 3. Паясніца, талія. Па n. у вадзе. Кла- балбаталася.
ПРАБАЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шь; зак. -б'юць; -біў, -бша; -й; -йты; зак. 1. гл. біць.
няцца ў п. (сагнуўшы тулава). 4. Частка зяПра
адчуванне
болю
на
працягу
якога-н.
2. што. Ударамі або іншым спосабам зрабіць
мной паверхні паміж якімі-н. паралелямі або
адтуліну, праход у чым-н. П. адтуліну ў сцяне.
паміж двума мерыдыянамі, якая выдзяляецца часу. Вочы прабалелі паўмесяца.
ПРАБАРАНАВАЦЬ,
-ную,
-нуеш,
-нуе;
П. сабе дарогу (перан.: дасягнуць поспеху). 3.
па 5ЖОЙ-Н. прымеце. Гарачы п. Часавы п. 5.
Прастора, якая з'яўляецца падраздзяленнем -нуй; -наваны; зак., што. 1. Апрацаваць бара- што. 3 цяжкасцю дабіцца ажыццяўлення
тэрыторыі краін па якіх-н. прыметах. Тарыф- ной (узараную зямлю). 2. Баранаваць нека- чаго-н. П. праект будаўніцтва Дома культуры.
ны п. б. Брус, распора паміж кроквамі. 7. торы час. П. увесь дзень. \\ незак. прабі- || незак. прабіваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 i 3
Частка шкілета, якая служыць для прычля- ржноўваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
знач.). || наз. прабіванне, -я, н. (да 2 i 3 знач.).
ПРАБАЦЬКА, -І, МН. -І, -аў, м. (высок).
нення да тулава i апоры канечнасцей (спец.).
ПРАБЛЁМА, -ы, мн. -ы, -лем, ж. 1. СклаПлечавы п. || памянш. паясок, -ска% мн. -скі, Toe, што i родапачынальнік; продак.
данае пытанне, задача, якія патрабуюць выПРАБАЧІЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які за- рашэння, даследавання. Вырашыць праблему.
-скоў, м. (да 1 знач.). || прым. паясші, -ая, -ое
(да 1, 3, 4, 5 i 7 знач.)- 77. рэмень. П. партпрэт слугоўвае прабачэння. П. ўчынак. | наз. праП. зешекарыстання. 2. перан. Пра што-н.
бачілышсць, -і, ж.
(да пояса). П. час.
цяжка вырашальнае, ажыццявімае (разм.).
ПРАБАЧЛІВЫ,
-ая,
-ае.
Які
выражае
праГэта для мяне не п. (можна лёгка i проста
ПРА, прыназ. з В. Ужыв. пры абазначэнні
прадмета размовы, думкі або пачуцця. Пага- бачэнне, просьбу або прабачэнні. Гаварыць зрабіць). || прым. праблемны, -ая, -ае (да 1
прабачлівым тонам. || наз. пржбячлівасць, -і, ж.знач.). Праблемныя пытанні.
варыць пра адпачынак. Колькі раз я ўспамінаў
ПРАБАЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які заслупра цябе.
ПРАБЛЕМАТЬІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1.
ПРА.., прыстаўка. I. Утварае дзясловы са гоўвае' прабачэння. || наз. прабачнасць, -і, ж.
Яшчэ недаказаны, які з'яўляецца праблемай.
ПРАБАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; Праблематычнае меркаванне. 2. Малапраўдазнач.: 1) дзеяння, накіраванага праз што-н.,
напр. прабіць, прагрызці, працячы; 2) дзеяння,зак., каму. Toe, што i дараваць (у 1 знач.). падобны, няпэўны. Праблематычная справа. ||
якое распаўсюджваецца з усёй паўнатой на Прашу п. мне. || незак. прабачаць, -аю, -аеш, наз. праблематычнасць, -і, ж.
ўвесь прадмет, напр. праварыць, прагрэць, пра- -ае. || наз. прабачэнне, -я, н.
ПРАБЛІСНЎЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
ПРАБАЧ^ННЕ, -я, н.Х.гл. прабачыць. 2. зак. Бліснуць раптоўна праз што-н. Праз восаліць; 3) руху ў прасторы міма чаго-н., напр.
прабегчы, праехаць; 4) поўнай закончанасці, мн. -і, -яў. Дараванне віны, паблажлівасць за блакі прабліснула сонца. Прабліснула нейкая
вычарпанасці дзеяння, налр. праспяваць, пра- правіннасць. Прашу прабачэння.
надзея (перан.).
нумараваць, прайсціся; 5) дзеяння, якое ажыц- ПРАБЁГ, -у, м. 1. Спартыўнае спаборПРАБОІНА, -ы, мн. -ы, -боін, ж. Прабітае
цяўляецца ў адзін прыём (пераважна пра гу- нііггва па бегу, яздзе. Лыжны п. Аўтамабільны наскрозь
месца, дзірка. П. ў сцяне.
чанне), налр. прапішчаць, прамяўкаць, праба-п. 2. Адлеппасць, пройдзеная якім-н. трансПРАБОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Металічная
рабаніць; 6) дзеяння, якое развіваецца ва ўсім партным сродкам (спец.). Сутачны п. цеплааб'ёме на працягу якога-н. прамежку часу, воза. 3. Знаходжанне ў дарозе, у эксплуатацыі дужка, убітая ў дзверы вечка i пад., што слунапр. праседзець (увесь дзень), прахварэць, (транспартных сродкаў; спец.). Падрыхтаваць жыць для навешвання замка. || прым. прабойны, -ая, -ае.
прамучыцца (які-н. час), праблукаць; 7) дзеян-машыну да прабегу.
ПРАБОЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец).
ня, у выніку якога нанесена шкода, страта,
ПРАБЁГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Праналр. празяваць, прагуляць, прагандлявацца. П.
весці які-н. час у беганні. П. паўдня. 2. што. Ручны інструмент для прабівання невялікіх
адтулін у метале, каменнай сцяне i пад.
Утварае: 1) назоўнікі i прыметнікі са знач. Прапусціць за бегатнёй (разм.)- П. абед.
ПРАБОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Лінія, якая
псршапачатковы, найбольш старажытны,
ПРАБЁІЧЫ, -бягу, -бяжыш, -бяжыць;
налр. прарадзіма, праславянскі; 2) прыметнікі,-бяжым, -бсжьше, -бягуць; -бег, -гла; -бяжы; ўтвараецца паміж радамі расчасаных на два
якія абазначаюць высокую, найвышэйшую зак. 1. Бягом прайсці міма або цераз што-н. бакі валасоў. Прамы п. (пасярэдзіне). Касы п.
ступень якасці, напр. прамудры, праславуты. П. цераз поле. П. na двары. 2. што. Бягом пе- (бакавы).
Ш. Утварае назоўнікі i прыметнікі са знач.: раадолець якую-н. адлегласць. П. тры кілаПРАБРАЦЦА, -бяруся, -бярршся, -бярэцпрыхільнік каго-, чаго-н., які дзейнічае ў метры. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Паказа- ца' -бяромся, -берацеся, -бяруцца; -браўся,
чыіх-н. інтарэсах, напр. праімперыялістычны, цца i хутка знікнуць, мільгануць, пранесціся. -ралася; -бярыся; зак. 1. 3 цяжкасцю прайсці,
прафашыст.
Па твары прабегла ўсмешка. 4. перан., што.пранікнуць. П. праз гушчар. 2. Прайсці тайПРААНАЛІЗАВАЦЬ гл. аналізаваць.
Бегла прачытаць (разм). П. вачамі старонку. ком, пракрасціся, пранікнуць. 77. ў хату праз
ПРААНАТАВАЦЬ гл. анатаваць.
5. чым. Правесці (пальцамі, рукой) па чым-н. акно. || незак. пржбірацца, -аюся, -аешся,
ПРААНКЕТАВАЦЬ гл. анкетаваць.
(разм.). П. пальцамі na клавішах. \\ незак. пра--аецца.
ПРААРАЦЬ, -ару, -арэш, -арэ; -аром, бягжць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАБРАЦЬ, -бяру, -бярэш, -бярэ; -бяром,
-араце, -аруць; -ары; -араны; зак., што. 1.
ПРАБЁГЧЫСЯ, -бягуся, -бяжышся, -бя- -беоаце, -бяруць; -браў, -рала; -бяры;
Узворваючы, прагнаць баразну, узараць пра- жыцца; -бяжымся, -бежыцеся, -бягуцца; -браны; зак. (разм.). 1. каго-што. Toe, што i
стору паміж чым-н. П. разору. 2. i без San. -бегся, -беглася; -бяжыся; зак. 1. Прабегчы праняць. Прабраў халад. Жанчыну прабраў
Правесці які-н. час на ворыве. П. да абеду. \\ нямнога, каб размяцца. Чалавек злез з саней i страх. 2. перан., каго (што). Зрабіць вымову
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ПРАВАДЬІР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Юраўнік
каму-н., вылаяць. 77. свавольніка. || незак. праграмадскага руху, партыі. 2. Чалавек, які
біраць, -аю, -аеш, -ае.
стаіць на чале каго-, чаго-нм кіруе кім-,
ПРАБРЫНКАЦЬ гл. брынкаць.
ПРАБРЬІЦЬ, -рыю, -рыеш, -рые; -рьгты; чым-н. П. войска. П. племя. || прым. правазак., што. Выбрыць палоску паміж валасамі. || дырскі, -ая, -ае.
ПРАВАЖДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. правалмаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. правал,
незак. прабрываць, -аю, -аеш, -ас.
зак. (разм.). Правссці які-н. час у клопатах аб -у м.
ПРАБУБНІЦЬ гл. бубніць.
ПРАБУДЗІЦЦА, -буджуся, -будзішся, -бу- кім-, чым-н. Цэлы дзень праваждаліся, пакуль ПРАВАМЁРНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Унутрана апраўданы, заснаваны на праве, закадзііша; зак. 1. Toe, што i прачнуцца (кніжн.). уладкавалі турыстаў.
П. ад сну. Прырода прабудзілася (перан.). 2. (7 ПРАВАЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае (афіц.). Здоль- намерны. Правамерныя дзеянні. \\ наз. пра/ 2 ас. не ўжыв.), перан. Узнікнуць, з'явіцца ны ажыццяўляць якія-н. правы i адказваць за вамернасць, -і, ж.
ПРАВАМОЦНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які мае
(пра пачуцці, жаданні i пад.; высок.). || незак. свае ўчынкі. Праваздольная асоба. || наз. празаконныя правы, паўнамоцтвы. П. сход. || наз.
прабуджацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. ваздольнасць, -і, ж.
прабуджэвне, -я, н.
ПРАВАЗІЦЬ, -важу, -возіш, -возіць; зак., прівамоіггва, -а, мн. -ы, -аў, н.
ПРАВАНСАЛЬ, -ю, м. Соус з жаўткоў з
ПРАБУДЗІЦЬ гл. будзіць.
каго-што. Правссці які-н. час, возячы каго-,
алеем i вострымі прыправамі. Капуста п.
ПРАБУРЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым, што-н. Цэлы дзень правазіў дровы.
(кіслая капуста з алеем i прыправамі).
-чыце, -чаць; -чы; зак. 1. Абазвацца бурчанПРАВАЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы, -наўПРАВАНСЫ, -ая, -ае: праванскі алей —
нем. Сабака прабурчаў. 2. што. Сярдзіта пра- цаў, м. Toe, што i прававед, юрыст.
самы лепшы гатунак аліўкавага алею.
мармытаць. Нешта прабурчаў сабе пад нос. 3.
ПРАВАЗНАЎСГВА, -а, н. Сукупнасць
ПРАВАПАРАДАК, -дку, м. (кніжн.). Парашто i без дап. Бурчаць некаторы час. П. увесь юрыдычных навук, юрыспрудэнцыя. || прым.
дак грамадскіх адносін, замацаваны правадзень.
правазнаўчы, -ая, -ае.
вымі нормамі.
ПРАБУРЬІЦЬ гл. бурыць.
ПРАВАЗНЬІ гл. правезці.
ПРАВАПАРУШАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
ПРАБЬІЦЬ, -буду, -будзеш, -будзе; -быў,
ПРАВАКАВАЦЬ,
-кую,
-куеш,
-куе;
-куй;
(афіц.). Асоба, вінаватая ў правапарушэнні,
-была, -ло; -будзь; зак. Пражыць, правесці
незак.
1.
каго
(што)
на
што.
Падбухторваць
якая парушыла закон. || ж. оравапарунекаторы час дзе-н., у якасці каго-н., у
якім-н. стане. У гасцях мы прабылі роўна ты- на якія-н. дзеянні шляхам правакацыі (у 1 шальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
знач.).
2.
што.
Рабіць
правакацыю
(у
2
знач.;
ПРАВАПАРУШЗННЕ, -я, мн. -і, -яў, н.
дзень. Месяц прабыў без работы.
спец.). I зак. справакаваць, -іфо, -куеш, -куе; (афіц.). Парушэнне права, законаў; злачынПРАБЯГАЦЬ гл. прабегчы.
-куй; -каваны. || наз. правашшнне, -я, н.
1
ства. Прафілактыка правапарушэнняў.
ПРАВА , -Ы, МН. правы, правоў, правам, н.
ПРАВАКАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Тайны
ПРАВАШС, -у, м. Агульналрынятыя, уза1. Сукупнасць устаноўленых i ахоўваемых
агент,
які
дзейнічае
шляхам
правакацыі
(у
1
коненыя правілы пісьма, арфаірафія. 77. беладзяржаўнай уладай норм i правіл, што рэгузнач.).
17.
царскай
ахранкі.
2.
Падбухторшчык,
рускай мовы. Н прым. правапісны, -ая, -ае.
лююць адносіны людзей у грамадстве, a такПРАВАРОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
сама навука, якая вывучае гэтыя нормы. які дзейнічае са здрадніцкай мэтай. П. вайны.
||
прым.
правакжтарскі,
-ая,
-ае.
зак., каго-што (разм.). Прапусціць, празяПравы чалавека. Выбарчае п. 2. Ахоўваемая
ПРАВАКАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. ваць. Такі зручны выпадак праваронілі.
дзяржавай, узаконеная магчымасць, свабода
ПРАВАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
што-н. рабіць, ажыццяўляць. Правы i абавязкі Здрадніцкія дзеянні, падбухторванне каго-н.
грамадзян. П. на адукацыю. П. голасу. 3. да такіх дзеянняў, якія могуць прывесці да -таваны; зак., каго-штпо (разм.). 1. He ўсцеМагчымасць дзейнічаць якім-н. спосабам. П. цяжкіх вынікаў. Паддацца на правакацыю. 2. рагчы, празяваць. 2. i без дап. Правесці які-н.
кантролю. Мець п. на што-н. 4. Падстава, Штучнае выкліканне якіх-н. прымет хваробы час, вартуючы каго-, што-н. П. усю ноч.
прычына. Вы не маеце п. на мяне крычаць. Я (спец.). I прым. правакацыйны, -ая, -ае.
ПРАВАРЬІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -арыцгэта магу сказаць з поўным правам. 5. мн. Да- ПРАВАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. пра- ца; зак. 1. Добра зварьпша ў выніку доўгай
кумент, які дазваляе каму-н. кіраваць аўта- валіцца, -ць. 2. Месца, якое правалілася, варкі. 2. Варыцца некаторы час. Мяса прамабілем, матацыклам i пад. Атрымаць паглыбленне. Глыбокі п. у гарах. 3. перан. варылася тры гадзіны. || незак. праварвацца,
вадзіцельскія правы. 0 Сваё права правіць Поўная няўдача ў якой-н. справе. П. планаў -аецца (да 1 знач.).
(разм.) — настойваць на сваім. || прым. пра- інтэрвентаў. 4. перан. Адсутнасць яснага
ПРАВАРЬІЦЬ, -ару, -арыш, -арыць;
вавы, -ая, -ое (да 1 i 2 знач.). Прававыя нор- ўспрымання ўсяго навакольнага (пры некато- -араны; зак., што. 1. Доўгай варкай давесці
рых хваробах, ап'яненні). Правалы памяці. || да поўнай гатоўнасці. 17. мяса. 2. Правесці
мы.
ПРАВА2: права руля — каманда, якая па- прым. правальны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
які-н. час, варачы што-н. || незак. праварваць,
даецца для павароту руля ўправа.
ПРАВАЛАВОДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
1
ПРАВАСКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
ПРАВА ... Першая частка складаных слоў у -дзіцца; зак. (разм). Затраціць многа часу на
-каваны; зак., што. Нацерці воскам, правазнач., які мае адносіны да права1, прававы, што-н. П. паўдня.
напр. правапарадак, правапарушэнне.
ПРАВАЛАЧЬІ, ^лаку, -лачэш, -лачэ; -ла- шчыць. П. дратву. \\ незак. праваскоўвацк,
-аю, -аеш, -ае.
ПРАВА2... Першая частка складаных слоў у чом, -лачаце, -лакуць; -лок, -лакла, -ло; -ла1
ПРАВАСЛАЎЕ, -я, н. Адзін з асноўных
знач. правы , напр. правабярэжны, правафлан- чы; -лочаны; зак. (разм.)- 1. каго-што. Працягнуць волакам. 2. што. Зацягнуць (нітку ў напрамкаў хрысціянства, веравызнанне, якое
говы.
ПРАВАВ^Д, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. вушка іголкі). || незак. правалакадь, -аю, -аеш, склалася ў Візантыі як усходнехрысціянская
-ае.
царква. || прым. праваслаўны, -ая, -ае.
Спецыяліст па правазнаўству, юрыст.
ПРАВАСЎДДЗЕ, -я, н. 1. Дзейнасць судоПРАВАВЁРНЫ, -ая, -ае. Які строга
ПРАВАЛІЦЦА, -алюся, -алішся, -аліцца;
прьпрымліваецца якой-н. веры, рэлігіі, ву- зак. 1. Упасці ў якую-н. адтуліну. П. ў яму. вых органаў. Ажыццяўляць п. 2. Справядлівае
чэння. П. католік. || наз. пржвжвернасць, -і, ж. Гатоў скрозь зямлю п. (хочацца знікнуць, сха- рашэнне справы, спрэчак. Шукаць правасудIIPABABbt гл. права1.
вацца ад сораму, страху i пад.). Як скрозь зям- дзя. || прым. правасудны, -ая, -ае.
ПРАВАТА, -ы, ДМ -ваце, ж. Правільнасць
ПРАВАДЗЁЙНЫ: правадзейны член ча- лю праваліўся (знік невядома куды). П. мне
го — вучонае званне члена некаторых наву- срозь зямлю (клятвеннае запэўненне ў праў- дзеянняў i думак. Вера ў правату сваёй
ковых устаноў, акадэмій i пад. П. член ака- дзівасці сваіх слоў; разм.). 2. (7 / 2 ас. не справы.
ПРАВАФЛАНГОВЫ, -ая, -ае. 1. Які знадэміі навук.
ўжыв.). Абрушыцца ад цяжару. Столь праПРАВАДНІК1, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Той, ето валілася. 3. перан. Пацярпець няўдачу (у ходзіцца, размешчаны на правым флангу. П.
паказвае дарогу. Адправіцца ў дарогу з пра- якой-н. справе або пра якую-н. справу; баец. Раўняцца на правафланговых (наз). 2.
вадніком. 2. Чыгуначны служачы, які суправа- разм.). Спробы праваліліся. П. на экзамене. 4. правафланговы, -ага, мн. -ыя, -ых, м., перан.
джае вагон. Брыгада праваднікоў. 3. Спецы- перан. Прапасці, знікнуць (разм.). Куды ты Чалавек, на якога патрэбна раўнядца ў
яліст, які працуе са службовым сабакам. П. з праваліўся на два тыдні? 5. (7 / 2 ас. не працы, што служыць прыкладам для іншых.
ПРАВАШЧЬІЦЬ, -вашчу, -вошчыш, -вовышуковым сабакам. || ж. прімдтці, -ы, мн. ўжыв.). Toe, што i уваліцца1 (у 2 знач.). Вочы
праваліліся. || незак. правальвацца* -аюся, шчыць; -вошчаны; зак., што. Toe, што i пра-ы, -ніц.
2
ПРАВАДНІК , -а, мн. -і, -оў, м. 1. Рэчыва, -аешся, -аецца. || наз. правал, -у, м. (да 2 i 3 васкаваць. || незак. правоппваць, -аю, -аеш,
-ае.
якое добра прапускае праз сябе або перадае знач.).
ПРАВАЛІЦЬ, -алю, -аліш, -аліць; -алены;
элекгрычны ток, гук, цяпло. Вада — цудоўны
ПРАВ£ДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. кагоп. гуку. 2. перан. Перадатчык, паа>эднік у зак. 1. што. Праламаць, абрушыць. П. пад- што. Toe, што i наведаць. П. сястру. 2. што,
распаўсюджванні чаго-н. Радыё — п. інфар- логу. 2. што. Загубіць якую-н. справу (разм.). аб чым, пра што i з дадан. сказам. Атрымаць
мацыі. || прым. правадшковы, -ая, -ае (да 1 П. мерапрыемства. 3. каго-што. Адхіліць, звесткі пра каго-, што-н. П. аб яго здароўі або
адвесці (разм.). П. кандыдата. П. каго-н. на пра яго здароўе. || незак. праведваць, -аю,
знач.).
экзамене (паставіць «незадавальняюча»). || не- -аеш, -ае.
ПРАВАДНЬІ гл. провад.
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наў цераз канал. Праводка лініі. Праводка ра- ПРАВШЦЫЯЛІЗМ, -у, м. Правінцыяльныя погляды, манеры.
хункаў.
ПРАВШЦЫЙЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. праПРАВЁТРЫЦЦА* -РУся, -рышся, -рыцца;
зак. I. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Ачысціцца ад вінцыя. 2. перан. Адсталы, абмежаваны ў подрэннага паветра прытокам свежага; пра- глядах, наіўны. Правінцыяльныя норавы. j наз.
ПРАВЕЦНПС, -а, мн. -і, -аў, м. 1. У верую- сушьпша на ветры. Пакой добра праеетрыўся. пржвінцыяльнАСць, -і, ж.
чых: чалавек, які жыве праведным жыццём. Зерне праветрылася. 2. Асвяжыцца, пабыць на
ПРАВІСНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
2. Чалавек, які ў сваіх дзеяннях кіруецца свежым паветры. 3. перан. Развеяцца, набрац- правіс, -сла; зак. Апусціцца, прагнуўшыся
прынцыпамі сумленнасці, справддлівасці ца новых уражанняў, занядца чым-н. дзеля ўсярэдзіне пад цяжарам. Правады правіслі. ||
(іран.). 0 Спяць сном праіедніка (разм. адпачынку, забавы (разм.). Трэба паехаць у незак. правісаць, -ае. || наз. правісшне, -я, н.
жарт.) — спаць спакойна, ціха, мірна. || ж. падарожжа, каб п. || незак. пржвеірывацці»
ПРАВІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (кніжн.).
праведніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. пра- -аюся, -аешся, -аецца. || наз. пржвеіршжшіе, Асоба, якая правіць краінай, дзяржавай. || ж.
мдніцкі, -ая, -ае.
-я, н. (да 1 знач.).
прадіцельшца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым.
ПРАВВДНЫ, -ая, -ае. 1. У веруючых: наПРАВЁТРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; прав'іцельскі, -ая, -ае.
божны, бязгрэшны, які не парушае зак., што. 1. Асвяжыць прьпхжам свежага паПРАВІЦЦА, праўлюся, правішся, правіцрзлігійнай маралі. Праведнае жыццё. 2. Спра- ветра. 77. хату. 2. Пад уздзеяннем паветра ца; незак. 1. Папраўляцца, ачуньваць (пасля
вядлівы, заснаваны на праўдэе (у 2 знач.; ачысціць, засцерагчы ад псавання. П. зімовае хваробы); паўнець (разм.). Хворы пачаў п. П.
уст.). 77. суд. || наз. праведнасць, -і, ж.
адзенне. || незак. праветрываць, -аю, -аеш, -ае. на добрых харчах. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.).
ПРАВЕЗЦІ* -вязу, -вязеш, -вязе; -вязём, || наз. пржмтрыванне, -я, н.
Рабіцца лепшым. Надвор'е пачало п. 3. (7 i 2
-везяце, -вязуць; правёз, -везла; -вязі; -веПРАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Рабіцца ас. не ўжьш.). Адбывацца, служыцца. Правіцзены; зак., каго-што. 1. Везучы, даставіць. 77.
ца абедня.
бліжэйшым шляхам. 2. Везучы, мінаваць правейшым, больш кансерватыўным у паліПРАВІЦЬ1, праўлю, правіш, правіць; нешто-н. 77. каля Палаца мастацтваў. 3. Пера- тычных адносінах. || зак. паправець, -ею, зак., кім-чым. 1. Кіраваць, маючы ўладу. П.
-ееш,
-ее.
везці з сабой у чым-н. П. кнігі ў чамадане. П.
дзяржавай. 2. Накіроўваць чый-н. рух. П.
кантрабанду цераз граніцу. 4. Toe, што i пра- ПРАВЁЯЦЬ гл. веяць.
ПРАВІДЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. (спец.). 1. коньмі, яхтай. 3. Адлраўляць, праводзіць
кацідь (у 2 знач.). A ну, правязі мяне на маякое-н. дзеянне. П. малебен. || наз. праўлешю,
шыне! || незак. пвавозіць, -вожу, -возіш, -во- Лінейка для праверкі правільнасці каменнай
-я, н. (да 1 знач.).
зіць. || наз. правоз, -у, м. (да 1 i 3 знач.). || кладкі, тынкоўкі. 2. Прыстасаванне ў форме
ПРАВІЦЬ2, праўлю, правіш, правіць;
прым. правазны, -ая, -óe (да 1 знач.; cneit). ступні чалавека, якая кладзецца ў боты, іншы праўлены; незак., што. 1. Рамантаваць, паабутак
для
захавання
яго
формы.
Правазная здольнасць ныгункі. Правазная
П. хамут. 2. Выпраўлядь памылкі ў
ПРАВІЗАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Аптэчны ра- праўляць.
плата за багаж.
П. карэктуру. 3. Тачыць, вастрыць. 77.
ботнік, фармацэўт вышэйшай кваліфікацыі. || чым-н.
ПРАВЕНТЫЛІРАВАЦЬ гл. вентыліраваць.
брытву. || наз. пржўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
ПРАВЁРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). прым. правізжрскі, -ая, -ае.
ПРАВІЙНТ, -у, М -нце^ м. (уст.). ПрадукТой,; хто займаецца праверкай чаго-н. || ж.
ПРАВІЗІЯ, -і, ж. Прадукгы харчавання. || ты для арміі. || прым. пржвіянцкі, -ая, -ае.
пріверппыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
прым. правізіпны, -ая, -ае.
ПРАВОБРАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
ПРАВЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рьіць; -раны;
ПРАВІЗОРНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Папя1. Toe, што з'яўляецца ўзорам для чаго-н. 77.
зак., каго-што. 1. Упэўнііша ў правільнасці рэдні або часовы. Правізорная ацэнка.
будучага горада. 2. Асоба, якая з'явілася асночаго-н., абследаваць з мзтай нагляду, канПРАВІЛА, -а, мн. -ы, -віл i -вілаў, н. 1. вай для стварэння літаратурнага персанажа;
тролю. 17. правільнасць рашэння задачы. П. Палажэнне, якое выражае заканамернасць, прататып.
білеты пры ўваходзе. 2. Падвергнуць выпраба- пастаянныя суадносіны якіх-н. з'яў. Граванню для высвятлення чаго-н. 77. веды наву- матычныя правілы. Па ўсіх правілах (так, як ПРАВОД, ПРАВОДЗІНЫ гл. правесці.
ПРАВОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.
чэнцаў. 77. насенне на ўсходжасць. | незак. пратрэба; разм.). 2. звычайна мн. Пастанова, па1. гл. правесці. 2. што. Быць праваднікокг (у
вараць, -аю, -аеш, -ае. || наз. праверы, -і, ДМ лажэнне, якія абавязваюць захоўваць пэўны
-рцы, мн. -і, -рак, ж.; прым. праверачны, -ая, парадак пры выкананні чаго-н. Правілы 1 знач.) чаго-н. Метал добра праводзіць электрычнасць.
-ае.
вулічнага руху. Правілы ўнутранага распарадку. ПРАВОДКА, -і, ДМ -дцы, ж. 1. гл. праПРАВЁС, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Пра- 3. Склад думак, норма паводзін, прывычка.
весці. 2. мн. -і, -дак. Сетка правадоў для певіслае месца ў чым-н.
Чалавек строгіх правіл. Узяць сабе што-н. за радачы
п.
току нізкага наружання. Электрычная
ПРАВЁСІЦЬ, -вешу, -весіш, -весіць; -ве- 0 Яж правіла — звычайна, найчасцей.
п.
шаны; зак., што (спец.). Адвесам праверыць
ПРАВІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які не адступае
ПРАВОДНАСЦЬ, -і, ж. (спец.). Здольпрамізну якой-н. паверхні, лініі i пад. || незак. ад правіл, норм, прапорцый. Правільнае
насць пралускаць праз сбе элеюрычны ток,
пржвешваць, -аю, -аеш, -ае.
напісанне. Правільныя рысы твару. 2. Закана-цяпло, гук i пад. П. металаў.
ПРАВЁСЦІ, -вяду, -вядзеш, -вядзе; -вя- мерны, рэгулярны. Правільная змена nop года.
ПРАВОЗ, -ІЦЬ 2/і. правезці.
дзём, -ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла, -ло; -вя- 3. Які адпавядае сапраўднасці, такі, як падзі; -ведзены; зак. 1. каго-што. Прымусіць трэбна. 77. адказ. Правільнае разуменне сучас- ПРАВОРВАННЕ, -ВАЦЬ гл. праараць.
ПРАВОІПЧВАЦЬ гл. правашчыць.
або памагчы прайсці куды-н., праз што-н. 77. нага становішча. 4. Пра многавугольнік: які
ПРАВЎЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м.
атрад цераз балота. 17. праз агароды. 2. што.
мае роўныя вуглы i стораны; пра мнагаВызначыць, гтрачарціць. 77. гранійу. 3. чым na граннік: які мае ірані — аднолькавыя пра- (разм.). Вузкая вуліца паміж дамамі. || прым.
чым. Зрабіць рух чым-н. прыціснутым да па- вільныя кшогавугольнікі i роўныя мнагаіран- правулачны, -ая, -ае.
ПРАВУЧЬкЦЦА, -учуся, -учышся, -учыцверхні. П. рукой na валасах. 4. што. Праклад- ныя вуглы пры вяршынях. 1 наз. праіілыіасць,
ца; зак. Правесці які-н. час за вучэннем. Праваючы, збудаваць. 77. канал. 77. тэлефон. 5. -і, ж.
вучыўся шэсць гадоў.
каго (што). Развітваючыся, прайсці разам з
ПРАВІНАВАЦІЦЦА, -вачуся, -вацішся,
кім-н. да якога-н. месца. 77. сястру на вакзал. -ваціцца; зак., у чым або чым перад кім. Toe, t ПРАВУЧЬІЦЬ, -учу, -учыш, -учыць;
-учаны; зак. 1. каго (што). Пакараць для поб. каго (што). Адправіць куды-н. П. сына ў што i правініцца.
сіраху. П. драсліўца. 2. што. Правесці яхі-н.
армію. Дзяжурны na станцыі правёў апошні поПРАВІНІЦЦА,
-нюся,
-нішся,
-шцца;
час, вучачы што-н. П. урокі ўвесь вечар. || неезд. 7. каго-што. Паглядзець услед таму, хто
-аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
або што аддаляецца. 77. каго-н. вачамі. 8. -нІмся, -ніцеся, -няцца; зак., у чым або чым зак. пржвучвжць,
перад
кім.
Учыніць
якую-н.
правіннасць,
ПРАВЬІ1, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца, разшто. Дамагчыся ажыццяўлення чаго-н. П.
стаць
вінаватым.
П.
перад
бацькамі.
мешчаны з боку, што з'яўляецца процілеглым
ідэю ў жыццё. 9. што. Выканаць, ажыццявіць,
ПРАВІННАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Дрэнны леваму. Правая рука (таксама.: галоўны пазрабіць (якія-н. дзеянні, работу). 77. уборку
ўчынак, віна. He дараеаць нават маленькай мочнік). 77. бераг ракі. 2. У палітыцы: кансерўраджаю. 77. рэпетыцыю. 10. каго-што. Toe,
ватыўны, рэакцыйны, варожы ўсякаму гтрашто i аформііхь (у 2 знач.; спец.). П. рахункі правіннасці.
правых поглядаў.
na касавай кнізе. 11. што. Пражыць, прабыць ПРАВІНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. У не- грэсу. Чалавек
ПРАВЫ2, -ая, -ае. 1. Справядлівы, праўякі-н. час дзе-н. або якім-н. спосабам. 77. не- каторых дзяржавах: вобласць, адміністракалькі гадоў у ссылцы. Весела п. свята. 12. цыйна-тэрытарыяльная адзінка. 2. Мясцо- дзівы. Наша справа правая. 2. He вінаваты,
каго (што). Ашукаць, перахітрыць (разм.). Гэ- васць, тэрыторыя краіны, аддаленая ад буй- які не парушае законы. Суд прызнаў яго пратага чалавека цяжка п. || незак. праводзіць, ных цэнтраў. Глухая п. || прым. праіінцыялыш, еым. 3. часцей кар.ф. (праў, права). Які правільна, беспамылкова думае, гаворьшь,
-джу, -дзіш, -дзіш». || наз. правядзенне, -я, н. -ая, -ае.
ПРАВІНЦЫЙЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Жы- дзейнічае. Ён mym абсалютна праў.
(да 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 10 знач.), пржвод, -у, М
ПРАВдНДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-дзе, м. (да 1 знач.), прамдкж, -і, ДМ -дцы, хар правінцыі (у 2 знач.; уст.). 2. перан. Чалаж. (да 1, 4 i 10 знач.; спец.) / пршдзіны, век з адсталымі, абмежаванымі поглядамі. || -іцца; зак. Зрабіцца вэцджаным. Шынка правэндзілася. || незак. правэяджвжцца* -аецца.
-дзін (да 5 i 6 знач.). Правод або праводка суд- ж. пржвшцыялкж, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак.

ПРА—ПРА

489
ПРАВЭНДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., што. 1. Зрабіць вэнджаным. 77.
шынку. 2. Падвергнуць вэцджанню на працягу якога-н. часу. || незак. пршэцджваць,
-аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
ПРАВЯДЗЁННЕ гл. правесці.
ПРАВЙЛІЦЦА, -ЦЬ гл. вяліцца, -ць.
ПРАВЙНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
правяў, -вяла; зак. Злёгку звянуць. На сонцы
трава правяла.
ПРАВЯРАЦЬ гл. праверыць.
ПРАВЯРНЎЦЬ, -ярну, -ернеш, -ерне;
-ярні; -ернуты; зак., што (разм.). Ажыццявіць, зрабіць спрытна i хутка. П. справу. П.
пытанне.
ПРАГА, -І, ДМ празе, ж. 1. Жаданне, патрэбнасць піць, смага. П. піць. 2. перан., чаго
i да чаго. Моцнае, палкае жаданне чаго-н.
(высок.). 77. да ведаў.
ПРАГАБЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
-люй; -ляваны; зак., што. 1. Выгабляваць усю
паверхню чаго-н. 77. дошку. 2. Зрабіць гэблем
палоску ў чым-н. 3. i без дап. Габляваць некаторы час. || незак. прагаблёўваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1 i 2 знач.).
ПРАГАВАРЬІЦЦА,
-аруся,
-орышся,
-орыцца; зак. Незнарок сказаць тое, чаго не
варта гаварыць. 77. аб сваіх задумах. || незак.
прігаворвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАГАВАРЬІЦЬ, -ару, -орыш, -орыць;
-ораны; зак. 1. што i без дап. Прамовіць, сказаць. He прагаварыў ні слова. 2. Правесці некаторы час у размове. 77. увесь вечар. || незак.
прагжворваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
ПРАГАВІТЫ, -ая, -ае. Toe, што i прагны. ||
наз. прагавггасць, -і, ж.
ПРАГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Памыліўшыся ў разліках, меркаваннях, аказацца ў
нявыгадным становішчы. Я mym нічога не
прагадаў. || незак. прагадваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАГАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i прагаліна.
ПРАГАЛАДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Адчуць голад, захацець есці. За дзень прагаладаўся.
ПРАГАЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Прабыць які-н. час галадаючы, без ежы. Давялося
дзень п.
ПРАГАЛАСАВАЦЬ гл. галасаваць.
ПРАГАЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Месца,
не запоўненае тым, што знаходзіцца вакол
яго (напр. невялікая палянка ў лесе, светлая
пляма на хмарным небе i пад.). || памянш.
прагжлінкд, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ПРАГАЛІЦЬ, -алю, -оліш, -оліць; -олены;
зак., што. Выгаліць палоску паміж валасамі,
прабрыць. || незак. прагольваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРАГАНЦЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся,
-люецца; -люйся; зак. Панесці страты або разарьпша ад няўдалага гандлю.
ПРАГАНДЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
-люй; -ляваны; зак. 1. што. Гацдлюючы, панесці страты ў якім-н. памеры. П. чатырыста
тысяч рублёў. 2. чым i без dan. Правесці які-н.
час, гандлюючы чым-н. Прагандляваў увесь
дзень.
ПРАГАНЙЦЬ гл. прагнаць.
ПРАГАРНЎЦЬ, -гарну, -горнеш, -горне;
-гарні; -горнуты; зак., што. 1. Гартаючы, перабраць старонкі, лісты чаго-н. П. кнігу. 2.
Разграбаючы, прачысціць. П. дарожку ў смезе.
|| незак. прагортваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАГАРТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
1. Toe, што i прагарнуць (у 1 знач.). 2. Правесці які-н. час, гартаючы што-н. Увесь вечар
прагартаў кнігі.
ПРАГАР&ЛЫ, -ая, -ае. Які прагарэў,
зрабіўся дзіравым.

ПРАГАРФЦЬ, -ру, -рыш, -рьшь; -рым,
-рыце, -раць; -ры; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Зрабіцца дзіравым ад агню. Сцяна прагарэла.
2. (і / 2 ас. не ўжыв.). Згарэць зусім. Дровы ў
печы прагарзлі. 3. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Гарэць
які-н. час. Ліхтар прагарэў усю ноч. 4. перан.
Пацярпець няўдачу ў справе, пераважна грашовай (разм). Справа мая прагарэла. || незак.
пржгаржць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 4 знач.) /
прігжрваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 4 знач.).
ПРАГІБ, -у, м. 1. гл. прагнуцца, -ць. 2. мн.
-ы, -аў. Прагнутае месца. Трэшчына ў прагібе.
ПРАПБАННЕ, -АЦЦА, -АЦЬ гл. прагнуцца, -ць.
ПРАПМНАЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. (уст).
Няпоўная (з чатырох- або шасцікласным курсам) пмназія.
ПРАГІН, -у, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
прагіб (у 2 знач.).
ПРАПНАННЕ, -ЦЦА, -ЦЬ гл. прагнуцца,
-ць.
ПРАГЛ£ЦЗЕЦЬ, -еджу, -едзіш, -едзіць;
-едзь; -еджаны / ПРАГЛДДЗЁЦЬ, -яджу,
-ядзші, -ядзІць; -ядзім, -едзіде, -ядзяць; -ядзі;
зак. 1. што. Агляддючы, гледзячы, азнаёміцца
з чым-н. П. спектакль. П. новую экспазіцыю.
2. што. Бегла прачытаць. П. часопіс. 3. кагошто. Гледзячы, не заўважыць, прапусціць. П.
памылку. 4. перан., каго-што. He звярнуць належнай увагі, выпусціць з поля зроку (разм.).
За справамі прагледзелі (праглядзелі) сына. 5.
што i без дап. Правесці які-н. час, разглядаючы што-н., назіраючы за чым-н. 0 Усе вочы
прагледзець (разм.) — углядаючыся, доўга чакаць каго-н. || незак. прагляддць, -аю, -аеш,
-ае (да 1, 2, 3 i 4 знач). || наз. прагляд, -у, М
-дзе, м. (да 1 i 2 знач.)- Калектыўны п. спектакля. Аддаць рукапіс на п. каму-н.
ПРАГЛЫНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
-няце, -нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. Глытаючы, прапусціць праз глотку ў стрававод.
П. кавалак. 3 мёдам i цвік праглынеш (прыказка). П. пілюлю (перан.: моўчкі перанесці
абразу). П. язык (перан.: замаўчаць, перастаць
гаварыць; разм.). П. кнігу (перан.: хутка
прачытаць; разм.)- || незак. праглынлць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРАГЛЯДАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць
для прагляду чаго-н. Праглядальная зала.
ПРАГЛЯДАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца
/ ПРАГЛАДВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; незак. Аб прасторы: быць добра бачным,
адкрытым для аглядання. 3 узгорка добра праглядаецца (праглядеаецца) ўсё наваколле.
ПРАГЛЯДАЦЬ гл. прагледзець.
ПРАГЛЙДВАЦЬ гл. праглянуць.
ПРАГЛЯДЗЁЦЬ гл. прагледзець.
ПРАГЛЙНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
зак. Выглянуць, паказацца. Праглянула сонца
з-за хмар. || незак. праглядваць, -ае.
ПРАГМАТЬІЗМ, -у, м. 1. Плынь у філасофіі, якая адмаўляе неабходнасць пазнання
аб'ектыўных законаў рэчаіснасці i прызнае
ісцінай толькі тое, што дае практычна карысныя вынікі. 2. У гістарычнай навуцы: напрамак, які абмяжоўваецца апісаннем падзей у ix
знешняй сувязі i паслядоўнасці без раскрьшця заканамернасцей ix развіцця. || прым. пржгматьпны, -ая, -ае.
ПРАГМАТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. У семіётыцы, мовазнаўстве: напрамак, які вывучае
адносіны паміж сродкамі мовы i тымі, хто гэтымі аюдкамі карыстаецца; самі такія адносіны. || прым. прагматычны, -ая, -ае.
ПРАГНАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; зак. i незак., што (кніжн.). Саставіць
(-таўляць) прагноз. П. развіццё навукі. || наз.
прйшзіраваіше, -я, н. Навуковае п.
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ПРАГНАЗІСТ, -a, А/ -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па прагназіраванню чаго-н. || ж.
прагназісткі, -і, ДМ -тцы, -і, -так.
ПРАГНАСЦЬ, -І, Ж. 1. Празмернае імкненне задаволіць якое-н. жаданне. Есці з
прагнасцю. 2. Ненасытнасць, жадлівасць. П.
чалавечая.
ПРАГНАЦЬ, -ганю, -гоніш, -гоніць; -гнаў,
-гнала; -ган'і; -гнаны; зак. 1. каго-што. Прымусіць пайсці адкуль-н., выдаліць (груба,
прымусова, сілай). П. з хаты. П. са службы.
П. змрочныя думкі (перан.). 2. каго-што. Прымусіць рухацца, ісці. П. палонных праз горад.
П. плыты na рацэ. 3. што. Ажыццявіць прагон (у 3 знач.; спец.). П. п'есу перад прэм'ерай. 4. што i без дап. Хутка праехаць,
прабегчы (разм.). Я. na шасэ пяць кіламетраў.
5. што. Хуткім рухам або накірункам руху
чаго-н. утварыць што-н. П. пракос. П. разору.
6. перан., што. Задаволіўшы, спыніць, наталіць (разм.). П. смагу. \\ незак. прапшяць,
-яю, -яеш, -яе (да 1, 2, 3, 5 i 6 знач.).
ПРАГНІЛЫ, -ая, -ае. Які прагніў. П.
мосцік.
ПРАГНІСЦІ i ПРАГНІЦЬ, 1 i 2 ас. не
ўжыв., -ніе, -ніюць; зак. Згнісці, згніць наскрозь. Падлога прагніла. || незак. прагніваць,
-ае.
ПРАГНОЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
Прадбачанне, прадказанне, заснаванае на
пэўных дадзеных. П. надвор'я. П. падзей. |
прым. прапюзны, -ая, -ае (спец.) / прагнжстычны, -ая, -ае (спец.). Прагнозныя разлікі.
Прагнозныя запасы калійнай салі. Прагнастычны даклад.
ПРАГНОСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Тэорыя i практыка прагаазіравання.
ПРАГНЎЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца;
зак. Пад уздзеяннем цяжару атр>ымаш» выгіб.
Столь прагнулася. || незак. пршшшйі, -аецца /
прігібаццж, -аецца. || наз. прапб, -у, м., прагівінне, -я, н. i прігібанне, -я, н.
ПРАГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; незак.,
чаго. Адчувадь прагу (у 2 знач.), моцна жадаць. 17. сустрэчы з сябрамі.
ПРАГНЎЦЬ; -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ні; -нуты; зак., што. Сілай цяжару
зрабіць выгіб у чым-н. П. металічны прут. ||
незак. t прагінаць, -аю, -аеш, -ае /' прагібаць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. пржпб, -у, м., пржішнне,
-я, н. i прагібанне, -я, н.
ПРАГНЫ, -ая, -ае. 1. Які моцна хоча, прагне чаго-н. П. da грошай. Прагна (прысл.) слухаць (перан.). П. da ведаў. 2. Які выказвае
прагнасць (у 1 знач.). Прагныя вочы. 3.
Скупы, жадлівы. П. чалавек.
ПРАГОЛЬВАЦЬ гл. прагаліць.
ПРАГОН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Абгароджаная з двух бакоў дарога, па якой ганяюць на
пашу жывёлу. 2. Доўгі ўчастак поля, сенажаці
i пад., адведзены для работы аднаму чалавеку,
звяну, брыгадзе. 3. Рыжысёрскі прагляд усяго
спектакля на працягу адной рэпетыцыі
(спец.). || прым. пржгонны, -ая, -ае.
ПРАГОНЫ, -аў. Даўней: плата за праезд
на паштовых конях ці аплата праезду па чыгунцы афіцэраў i чыноўнікаў. || прым. праговны, -ая, -ае. Прагонныя грошы.
ПРАГОРКЛЫ, -ая, -ае. Які стаў горкім на
смак у выніку псавання. 17. тлушч. || наз.
прігоркласць, -і, ж.
ПРАГОРКНУЦЬ гл. горкнуць.
ПРАГОРТВАЦЬ гл. прагарнуць.
ПРАГРАБАЦЬ гл. праірэбці.

ПРАГРАВАННЕ гл. праірэцца.
ПРАГРАВАЦЦА, -ЦЬ гл. прагрэцца, -ць.
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ПРАГУДЗЁЦЬ гл. гудзець.
ворагу. || незак. прадшцца, -даюся, -даешся,
-даецца; -даёмся, -даяцеся, -даюцца.
ПРАГЎЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Няяўка, нявыПРАДАЦЬ, -дам, -дас'і, -дасць; -дадз'ім,
хад на работу, на заняткі без уважлівых прычын. Вымушаны п. (не па сваёй віне). || прым. -дасце, -дадуць; -даў, -дала, -ло; -дай; -дадзены; зак., каго-што. 1. Аддаць каму-н. за
праіулыш, -ая, -ае (разм.).
ПРАГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж. 1. План
ПРАГЎЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. плату (пра гандлёвую здзелку). П. хату. 2. педзейнасці, работ i пад. П. развіцця прамысло- Гулянне пехатой на свежым паветры або па- ран. Выдаць каго-н., здрадзіць каму-, чам^-н.
васці. Сацыяльная л. 2. Выклад зместу i мзты ездка на невялікую адлегласць для адпачыП. сябра. || незак. праддвадь, -даю; -даеш,
дзейнасці палітычнай партыі, арганізацыі ці нку. П. за горад. Вячэрняя п. || прым. прагулач- -дае; -даём, -даяце, -даюць. || наз. продаж, -у,
асобнага дзеяча. П. навуковай канферэнцыі. 3. ны, -ая, -ае. Прагулачная лодка (для прагулак м. (да 1 знач.).
Кароткі выклад зместу вучэбнага прадмета.
ПРАДБАЧЛІВЫ, -ая, -ае. Здольны прадба77. na хіміі. 4. Змсст тэатральных, канцэрт- па вадзе).
ПРАГЎЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. чыць магчымыя вынікі, падзеі ў будучым. П.
ных, цьфкавых прадстаўленняў, радыё- i тэчалавек. Прадбачліва (прысл.) паступіць. \\ наз.
леперадач, a таксама лісток з пералікам вы- гл. прагуляць. 2. каго (што). Вадзіць, гуляючы прадбачлівасць, -і, ж.
конваемых нумароў, выступленняў, перадач i (разм.). П. сабаку.
ПРАДБАЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцПРАГЎЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалапад. П. радыёперадач. 5. Апісанне алгарытма
рашэння задачы на мове ЭВМ (спец.). || прым. век, які прагуляў, не з'явіўся на работу бсз ца; незак. Чакацца, меркавацца. Змены прадуважлівай прычыны. Злосны п. || ж. прагуль- бачацца.
праграмны, -ая, -ае (да 2, 3 i 5 знач.).
ПРАДБАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
ПРАГРАМІРАВАННЕ, -я, н. (спец). 1. гл. шчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ПРАГУЛЙЦЦА* -яюся, -яешся, -яецца; незак., што. Загадзя ўлічваць, угадваць
праграміраваць. 2. Частка прыкладной матэматыкі i вылічальнай тэхнікі, якая распрацоў- зак. Пахадзіць гуляючы. П. na прысадах. || не- магчымасць паяўлення^ недахопу чаго-н. П.
ход падзей. || наз. прадбачшше, -я, н. Навукозак. прагульвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
вае метады складання праграм.
ПРАГУЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак. 1. вае п.
ПРАГРАМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ПРАДВАДЗІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м.
-руй; -раваны; незак., што (спец.). Складаць i Правесці некаторы час у гулянні (у 1, 2, 3, 5
запісваць спецыяльным кодам праграму для i 7 знач.) П. гадзіну на свежым паветры. Паў- Кіраўнік, важак. 77. племя. O Прадвадзіцель
ЭВМ. || зак. запрігріміраваць, -рую, -руеш, дня прагулялі ў шашкі. 2. што. 3-за гульні дваранства — у царскай Расіі: выбарны прад-руе; -руй; -раваны. || наз. прагрішрівжіше, прапусціць што-н., пазбавіцца чаго-н. (разм.). стаўнік дваранскага саслоўя губерні ці павета.
П. вячэру. 3. што i без dan. He з'явіцца на ра- || прым. прадвадзіцельскі, -ая, -ае.
-я, н.
ПРАДВАДЗІЦЕЛЬСТВА, -а, н. Званне, паПРАГРАМІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. боту, зрабіць прагул. П. заняткі. 4. што. ПаСпецыяліст па праіраміраванню. || ж. пра- траціць на гулянне, п'янства (разм.). П. многа сада прадвадзіцеля дваранства ў царскай
грошай. 5. каго-што. Пацярпець паражэнне ў Расіі.
гржшстш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
гульні або прайграць каго-, што-н. П. шахПРАДВЁСНЕ, -я, н. Час, які папярэднічае
ПРАГРУКАТАЦЬ гл. ірукатаць.
матную партыю. || незак. прігульваць, -аю, вясне. Гэта было на прадвесні.
ПРАГРУКАЦЁЦЬ гл. грукацець.
ПРАДВЁСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (кніжн.).
ПРАГРЬІЗІЦ, -зу, -зеш, -зе; -зём, -зяце, -аеш, -ае.
ПРАГУМАВАЦЬ, -мую, -мусш, -муе; Той, хто (або тое, што) прадвяшчае што-н. |
-зуць; прагрыз, -зла; -зі; -зены; зак., што.
Грызучы, зрабіць дзірку ў чым-н. Мыш -муй; -маваны; зак., што. Насыціць гумавай ж. прадвесыіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
прагрызла дзірку. || незак. прагрызаць, -аю, сумессю. П. тканіну. Прагумаваць плашч. ] не- ПРАДВЁСЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (кніжн.).
зак. прагумоўваць, -аю, -аеш, -ае.
З'ява, прымета, якая прадвяшчае што-н. 77.
-асш, -ае.
ПРАГУСіЬ гл. гусці.
навальніцы.
ПРАГРЫМЁЦЬ гл. ірымець.
ПРАГУЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыць;
ПРАГРЗБЦІ, -рабу; -рабеш, -рабе; -рабём,
ПРАДВЬІЗНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць;
-рабяце, -рабуць; -роб, -рэбла; -рабі; -рэ- зак. 1. Раздацца (пра які-н. гук). Прагучаў -чаны; зак., што. Налерад вызначыць, абумобены; зак., што. Разграбаючы што-н., зрабіць стрэл. 2. Праявіцца, выявідца (у гуку, голасе віць. Удалы пачатак прадвызначыў далейшы
праход (звычайна на вузкай прасторы). П. да- i пад.). Уяго галасе прагучала іронія.
поспех. || незак. прадвызначаць, -аю, -аеш, -ае.
рожку. || незак. праірабаць, -ак>, -аеш, -ае.
|| наз. прадвызначэнне, -я, н.
ПРАДАВАЦЦА, -ЦЬ гл. прадацца, -ць.
ПРАГР^С, -у, м. Паступальны рух налеПРАДВЯСЦІЦЬ, -вяшчу, -весціш, -весПРАДАВЁЦ, -даўца, мн. -даўцы, -даўцоў,
рад, паляпшэнне ў працэсе развіцця; проціл. м. 1. Работнік магазіна, гацдлёвага прадпры- ціць; -всшчаны; зак., што (уст.). Сказаць нарэгрэс. П. навукі i тэхнікі. Ісці na шляху пра- емства, які прадае тавар пакупнікам. 77. маро- перад пра тое, што будзе, адбудзецца, прадкагрэсу.
жанага. 2. Чалавек, які прадае што-н. 77. кве- заць. | незак. прадвяшчаць, -аю, -аеш, -ас.
ПРАГРЭСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; так. || ж. прадаўшчыця, -ы, мн. -ы, -чыц.
ПРАДЗЕЦ, -a, М -дзедзс, мн. -ы, -аў, м. 1.
-руй; незак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Паступова
ПРАДАЖНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто Бацька дзеда або бабулі. 2. звычайна мн.
ўзмацняцца, павялічвацца. Хвароба прагрэсі- прадае, прадаў (у 2 знач.) каго-, што-н.,
Продкі. Нашы прадзеды. \\ прым. прадзедаўскі,
руе. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Рухацца наперад па здраднік. || ж. прадіжніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
-ая, -ае.
шляху прагрэсу. Навука прагрэсіруе. 3. у чым i
ПРАДЗЁННЕ гл. прасці.
ПРАДАЖНІЦЮ, -ая, -ае. 1. Уласцівы прабез дап. Паляпшаць сваё майстэрства ў якой- дажніку, здрадніцкі. Прадажніцкае забойства.
ПРАДЗЕНЫ, -ая, -ае. Выраблены прадзенн. галіне, свае веды i пад., удасканальвацца. 2. перан. Каварны, падманлівы, які тоіць у нем. П. шоўк.
Юны спартсмен прагрэсіруе. \\ наз. прагрэсіра- сабе што-н. непрыемнае. Прадажніцкая ўсмеПРАДЗЁРЦІ* t -дзяру, t -дзярэш, -дзярэ;
•аяве, -я, н. (да 2 знач.).
шка.
-дзяром, -дзераце, -дзяруць; -дзёр, -дзерла;
ПРАГРЭСІЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -с'івак,
ПРАДАЖНІЦТВА, -ы, н. Прадажніцкія
-дзяры; -дзёрты; зак.ў/ што^ Тое; што i праж. (разм.). Здзельная зарплата за звышплана- паводзіны, учынкі. Пайсці на чорнае л.
драць. || незак. прадзіраць, -аю, -аеш, -ае.
вую прадукцьпо, якая налічваецца па праПРАДЗЁРІЦСЯ,
-дзяруся^
-дзярэшся,
ПРАДАЖНЫ, -ая, -ае. 1. гл. продаж. 2.
ірэсіўна ўзрастаючых расцэнках.
ПРАГРЭСІЎНЫ, -ая, -ас. 1. Які паступова Прызначаны для продажу. Прадажная рэч. 3. -дзярэцца; -дзяромся, -дзерацеся, -дзяруцца;
ўзмацняецца, узрастае. Прагрэсіўная аплата Пра цану, вартасць: які бярэцца пры про- -дзёрся, -дзерлася; -дзярыся; зак. Toe, што i
працы. 2. Які імкнецца да прагрэсу, перадавы. дажы. Прадажная цана тавару. 4. Які за прадрацца. || незак. прадзірацца, -аюся, -аешПрагрэсіўная тэхналогія. || наз. пршрэсіўнісць, грошы, за подкуп здольны да ганебных учын- ся, -аецца.
ПРАДЗІВА, -а, н. 1. гл. прасці. 2. Toe, што
каў. П. чалавек. Прадажнае пяро. \ ж. пра-і, ж.
спрадзена ці тое, што прыгатавана для праПРАГР^СЫ, -і, мн. -і, -сій, ж. У матэма- дажнасць, -і, ж. (да 4 знач.).
ПРАДАЎГАВАТЫ, -ая, -ае. Які мае падоў- дзення.
тыцы: рад лікаў, што павялічваюцца або паПРАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны ддя
мяншаюцца, у якім рознасць або адносіны жаную форму. Я. твар. || наз. прадіўпрадзення. П. станок.
паміж суседнімі лікамі захоўваюць пастаян- пшатасць, -і, ж.
ПРАДЗІЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. (уст.).
ную велічыню. Арыфметычная п. Геаметры- ПРАДАЎЖАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (высок.). Той, хто прадаўжае i развівае справу, Прадзільная фабрыка або майстэрня.
чная п.
ПРАДЗІЛЫІІЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. РаПРАГР^ЦЦА, -рэюся, -рэсшся, -рэецца; ідэі свайго папярэдніка. || ж. прадаўжадьяііці,
бочы, заняты вырабам пражы. || ж. прадзільзак. Наірэцца поўнасцю, як належыць. Хата -ы, мн. -ы, -ніц.
ПРАДА^ЖАЦЦА* -ЦЬ гл. прадоўжыцца, ппыцд, -ы, мн. -ы, -чыц.
праерэлася. || незак. пршравацця, -аюся, -аешПРАДЗІМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
ся) -аецца. || наз. прагравішне, -я, н. i прагрэў, -ць.
ПРАДАЎШЧЬІЦА 2/і. прадавец.
прадзьмуць. 2. каго-што. Аб патоку паветра:
-рэву, м. Прагрэў грунту.
ПРАДАЦЦА, -дамся; -дасіся; -дасца; -да- дзьмуць наскрозь, абдзімаць з усіх бакоў. ВеПРАГРЗЦЬ, -рэю, -рэеш, -рэе; -рэты;
зак., што. Нагрэць поўнасцю, як належыць. дзшся, -дасцеся, -дадуцца; -даўся, -далася, цер прадзімае.
ПРАДЗІРАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцП. матор. П. памяшканне. || незак. пршраваць, -лося; -дайся; зак. Здрадзіць, перайсці на
які-н. бок з-за карысці, уласнай выгады. П. ца; зак. (разм). Зрабіцца дзіравым; знасіцца
-аю, -асш, -ае.
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да дзірак. Кашуля прадзіравілася. || незак. пряПРАДГОСАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Пісьдзіраўлішйша, -аецца.
мовае распараджэнне, загад (афіц.). ТэрміноПРАДЗІРАВІЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць; вае п. 2. Указанне захоўваць што-н. (кніжн.).
-раўлены; зак., што (разм.)- Зрабіць дзірку ў П. ўрача.
чым-н.; разарваць. П. лодку. П. штаны. | неПРАЦШСАЦЬ, -пішу, -шшаш, -гііша; -ni
зак. прадзіраўліваць, -аю, -аеш, -ае.
mbi; -пісаны; зак., каму што i з інф. 1. Аддаць незак. прадспўляць, -яю, -яеш, -яе. | наз.
ПРАДЗІРАЦЦА, -ЦЬ гл. прадрацца, пра- распараджэнне, загадаць (афіц.). П. выехаць. прадстаўленяе. -я, н.
ПРАДСТАУЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. прадста2. Паставіць у абавязак выконваць што-н.
дзерціся, прадраць, прадзерці.
-ць. 2. мн. -і, -яў. Пісьмовая заява з
ПРАДЗЬМЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; (кніжн.). П. строгую дыету. || незак. прад- віцца,
прапановай аб чым-н. (афіц.). П. аб пераводзе
зак., што. Прачысціць струменем паветра. П. шсваць, -аю, -аеш, -ае.
на
новую
пасаду.
ПРАДПРЫЁМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў,
муштук. || незак. прадзьмухваць, -аю, -аеш,
ПРАДСТАЎЛЕНЫ, -ая, -ае. Які мае прадм.
Toe,
што
i
прадпрымальнік.
||
прым.
прад-ае.
стаўнікоў (у 1 знач.) дзе-н. На форуме прадПРАДЗЬМЎЦЬ, -му, -меш, -ме; -мём, прыеішіцп, -ая, -ае.
стаўлены многія краіны.
ПРАДПРЫЁМЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i
-мяце, -муць; -мі; -муты; зак. 1. што. Toe,
ПРАДСТАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак.,
прадпрымальны.
|
наз.
прадорыемлівасць,
-і,
іігто i прадзьмухаць. 2. безас, каго-што. Пракаго-што. 1. гл. прадставіць. 2. Дзейнічаць па
ж.
няць ветрам, выклікаўшы ахаладжэнне. Яго
чыйму-н. даручэнню, быць чыім-н. прадпрадзьмула (прастудзіўся). || незак. прадзімаць,
ПРАДПРЫЁМСГВА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. стаўніком. П. інтарэсы працоўных.
Вьпворчая ці гацдлёвая ўстанова. Прадпрыем-аю, -аеш, -ае.
ПРАДСТАЎНІК, -а, мн. -і, -оў, м. 1.
ПРАДЗЯЎБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; ствы горада. 2. Задуманая кім-н. камерцый- Асоба, якая прадстаўляе (у 2 знач.) чые-н.
зак., што. Toe, што i прадзяўбці. || незак. прж- ная справа. Цікавае i выгаднае п.
інтарэсы, адлюстроўвае чые-н. погляды. П.
дзёўбвіць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАДПРЫМАЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. адміністрацыі. Дыпламатычны п. 2. Чалавек,
ПРАДЗЯЎБЦІ, ^дзяўбу, -дзяўбеш, -дзяўбе; Уласнік, які валодае прадпрыемствам; той, які прадстаўляе ў сваёй асобе які-н. разрад,
-дзяўбём, -дзеўбяце, -дзяўбуць; -дзёўб, -дзяў- хто бярэцца за арганізацыю якой-н. справы, групу людзей ці якую-н. галіну дзейнасці, выбла, -ло; -дзяўбі; -дзяўбаны / -дзёўбаны; зак. што прыносіць прыбытак. Буйны п. \\ ж. прад- разнік чыіх-н. інтарэсаў. Прадстаўнікі ста1. гл. дзяўбці. 2. што. Прабіць ударамі дзюбы. прымальшца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. прад- рэйшага пакалення вучоных. 3. Тыповы ўзор
таго або іншага разраду істот, прадметаў. П.
3. што i без дап. Правесці які-н. час за дзяў- прымалыііцкі, -ая, -ае.
баннем. | незак. прадзёўбвжць, -аю, -аеш, -ае
ПРАДПРЫМАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які ўмее мясцовай флоры. || ж. прадстжўшця, -ы, мн. -ы,
(да 1 i 2 знач.).
арганізаваць, зрабіць што-н. у патрэбны мо- -н'іц. || прым. прадстаўы'іцкі, -ая, -ае (да 1
ПРАДЗЯЎБЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -бец- мант, знаходлівы i практычны. П. чалавек. || знач.; спец.).
ца; зак. Пра птушаня: прадзёўбшы шалупай- наз. прадпрымальнісць, -і, ж.
ПРАДСТАЎНІЦТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1.
ку, выбрацца з яйца. || незак. прадзёўбвацця,
ПРАДРАКАЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. Выкананне абавязкаў прадстаўніка (у 1 знач.;
-аецца.
(кніжн.). Той, хто прадракае, прадказвае кніжн.). П. чыіх-н. інтарэсаў. 2. Установа,
ПРАДКАЗАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чала- што-н. наперад. || ж. прадражжльніці, -ы, мн. якая абараняе інтарэсы. Гандлёвае п. 3.
Права, парадах выбару прадстаўнікоў у
век, які прадказвае, прадбачыць што-н. Ён -ы, -ніц.
аказаўся добрым прадказальнікам. || ж. прад- ПРАДРАКАННЕ, -я, н. (кніжн). 1. гл. пра- якія-н. органы (кніжн.). Народнае п.
ПРАДСТАЎНІЧЫ, -ая, -ае. 1. Выбарны,
шалыгіця, -ы, мн. -ы, -ніц.
драчы. 2. мн. -і, -яў. Прадказанне, прароцтва,
ПРАДКАЗАННЕ, -я, н. 1. гл. прадказадь. 2. тое, што прадракаюць. Прадраканні не заўсёды заснаваны на прадстаўніцтве (у 3 знач.). П.
сход. П. орган. 2. Які добра адлюстроўвае
Toe, што прадказана. Збылося п.
збываюцца.
ПРАО(КАЗАЦЬ, -кажу, -кажаш, -кажа; -каПРАДРАЦЦА, -дзяруся, -дзярэшся, -дзя- чые-н. інтарэсы, аўтарытэтны. Недастаткова
жы; -казаны; зак., што. Наперад сказаць, рэцца; -дзяромся, -дзерацеся, -дзяруцца; прадстаўнічая камісія.
ПРАДУБЛІРАВАЦЬ гл. дубліраваць.
іігго будзе, што павінна адбыцца. Правільна п. -драўся, -дралася; -дзярыся; зак. 1. {1 i 2 ас.
ПРАДУГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
надвор'е. || незак. прадшваць, -аю, -аеш, -ае. не ўжыв.). Прадзіравіцца, знасіцца да дзірак.
| наз. праджазшше, -я, н.
Шкарпэткі прадраліся. 2. Прабрадца з цяжка- зак., што. Наперад угадаць, прадугледзець. 17.
ПРАДМЁСЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Пасёлак, сцю, прабіцца праз йпо-н. П. праз гушчар. || адказ. || незак. прадугадваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАДУГЛ^ДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
які размешчаны непадалёку ад горада, але не незак. прадзірадт, -аюся, -аешся, -аецца.
ўваходзіць у яго межы.
ПРАДРАЦЬ, -дзяру, -дзярэш, -дзярэ; -джаны; зак., што. Наперад убачыць, угадаць
ПРАДМЁТ, -a, М -меце, мн. -ы, -аў, м. 1. -дзяром, -дзераце, -дзяруць; -драў, -драла; магчымасць чаго-н. П. усе выпадкі. || незак.
Канкрэтная матэрыяльная з'ява, рэч. Адушаў- -дзяры; -драны; зак., штпо 1. Прадзіравіць, прадугледжваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАДУЗЙТЫ, -ая, -ае. Заснаваны на думлёны п. Прадметы хатняга ўжытку. 2. чаго. знасіць да дзірак. П. рукавы на локцях. 2.
цы, якая загадзя беспадстаўна была прынята
Toe, на што накіравана думка, што складае яе Прарвадь чым-н. вострым. П. страху. 0 Вочы за
правільную. Прадузята (прысл.) аднесціся
змест або на што накіравана якое-н. дзеянне. прадраць (разм. неадабр.) —прачнуцца. || не- да чаго-н.
П. погяяд. \\ наз. прадузятісць, -і, ж.
П. гаворкі. П. дааіедавання. 3. Асобнае кола зак. прадзіржць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАДЎКТ, -у, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ведаў, якое ўтварае пэўную школьную
ПРАЦРАЧЬІ, -раку, -рачэш,-рачэ; -рачом, Прадмет як вынік чалавечай працы (апрацоўдысцыпліну. Добрыя адзнакі na ўсіх прадме- -рачаце, -ракуць; -рок, -ракла, -ло; -рачы; кі,
перапрацоўкі, даследавання i пад.)- П.
тах. Прафілююныя прадметы ў вышэйшай на--рачоны; зак., што (кніжн.). Наперад прадка- абмеку. Манаграфія — л. шматгадовай працы.
вунальнай установе. || прым. прадметны, -ая, заць тое, што будзе, адбудзецца. || незак. прад- Прадукты хімічнай перапрацоўкі дрэва. 2. пе-ае (да 1 i 3 знач.). П. паказальнік (у кнігах). ражжць* -аю, -аеш, -ае.
ран. Вынік, гістарычнае параджэнне чаго-н.
Прадметная агітацыя (наглядная).
ПРАДРАШЬІЦЬ, -ашу, -эшыш, -эшыць; (кніжн.). Мова — /і. гістарычнага развіцця
ПРАДМЁТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). -ашоны; зак., што. Рашыць наперад. П. пы- грамадства.
Настаўнік, спецыяліст па якому-н. пэўнаму танне. \\ незак. прадршшць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАДУКТААБМЁН, -у, м. Абмен аднаго
вучэбнаму прадмету. Аб'яднанні прадметнікаў.
ПРАДРУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; віду прадуктаў, вырабаў на другі від як адна з
ПРАДМОВА, -ы, мн. -ы, -моў, ж. Уводны зак. Правесці які-н. час друкуючы. Давялося форм эканамічных сувязей у грамадстве.
аргыкул да якога-н. твора. П. да манаграфіі. п. дзве гадзіны.
ПРАДЎКТЫ, -аў, са словам «харчавання» i
ПРАДОННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Бяздонне,
ПРАДСТАВІЦЦА, -таўлюся, -тавішся, -та- без яго. Прадметы харчавання, харчовыя прыпрорва. П. ў гарах.
віцца; зак. 1. каму i без дап. Назвадь сябе, пасы. Мясныя п. Запас прадуктаў. || прым.
ПРАДОЎЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ьш- знаёмячыся. П. прысутным. 2. Уявіцца, пака- прадуктовы, -ая, -ае.
ца; зак. Падоўжьпша, працягнуцца. Яго жыц- зацца. Яго словы прадставіліся цяпер у іншым ПРАДУКГЬІЎНЫ, -ая, -ае. У граматыцы:
цё прадоўжыцца ў дзецях i ўнуках. || незак. пра- святле. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Узнікнуць, на- здольны ўтвараць новыя словы або формы
дарыцца. Прадставіўся зручны выпадак. || не- слоў. 17. суфіксЛназ. прадукгыўшсць, -і, ж.
даўжацця, -аецца. || наз. прадаўжэнне, -я, н.
ПРАДОЎЖЫЦЬ, -жу, -жьші, -жыць; -жа- зак. прадстжўляццж, -яюся, -яешся, -яецца. ||
ПРАДУКЦШІНЫ, -ая. -ае. 1. Плённы.
ны; зак., што. 1. Працягнуць якое-н. дзеян- наз. прадстаўленне, -я, н. (да 1 знач.).
Прадукцыйная праца. 2. Які мае адносіны да
не; вярнуцца (пасля перапынку) да пачатага.
ПРАДСТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавіць; развядзення жывёлы для атрымання прадукП. следства. П. сход. 2. Зрабіць больш пра- -таўлены; зак. 1. каго-што каму. Даставіць, таў жывёлагадоўлі. Прадукцыйная жывёлагацяглым у часе, павялічыць. Л. адпачынак. П. паказаць, прад'явіць. П. дакументы. П. до- доўля. || наз. прадукцыйяасць, -і, ж.
ПРАДЎКЦЫЯ, -і, ж. Сукупнасць прадуксвой род. | незак. прадаўжяць, -аю, -аеш, -ае. казы. 2. каго (што) каму. Пазнаёміць з кім-н.
П. новага выкладчыка педагагіннаму савету. 3.таў вытворчасці або асобны прадукт вытворI наз. праджўжэше, -я, н.
ПРАДПАСЬІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, каго (што) да чаго. Прызнаўшы дастойным часці. Дабівацца высокай якасці прадукцыі.
-лак, ж. 1. Toe, што i перадумова. 2. Зыход- чаго-н., хадайнічадь аб чым-н. (аб павы- Літаратурная п. (пра творы мастадкай літашэнні, узнагародзе i пад.). П. да ўзнагароды. || ратуры, кнігі).
ны пункт якога-н. разважання.
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ПРАЁЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаПРАЖАВАДЬ, -жую, -жуеш, -жуе; -жуём,
ны; зак. 1. што. Патраціць на паездку (разм.)- -жуяце, -жуюць; -жуй; -жаваны; зак.} што.
П. пяцьсот рублёў. 2. Правесці які-н. час у Добра разжаваць. П. мяса. | незак. праяздзе. Праездзіў тры тыдні.
жоўвацц -аю, -аеш, -ае.
ПРАЕЗНЫ, -ая, -ае. Toe, што i праезджы
ПРАЖАНІНА, -ы, ж. Ежа, прыгатаваная з
ПРАДЎМАНЫ, -ая, -ае. Разумны, абгрун- (у 2 знач.)- П. мост.
тушанага мяса i сала, падкалочаная мукой.
таваны. П. адказ. || наз. прадуманасць, -і, ж.
ПРАЁКТ, -а, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1. РасПРАЖАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны праПРАДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. працаваны план стварэння, пабудовы чаго-н. жаннем. П. гарах.
1. што. Toe, што i абдумаць. П. план дзеянняў. П. гідратурбіны. Дыпломны п. (у тэхнічнай вы- ПРАЖЫВАЦЦА гл. пражыцца.
2. Правесці які-н. час думаючы. || незак. шэйшай навучальнай установе). 2. Папярэдні
ПРАЖЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
прадуюаць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
тэкст якога-н. дакумента. П. рэзалюцыі. 3. пражыць. 2. Жыць, мець месца жыхарства
ПРАДЎХА, -і, ДМ -дусе, мн. -і, -дух, ж. План, задума. Строіць п. асушэння балот. || дзе-н. (афіц.). П. на ўскраіне горада. || наз.
(разм.). 1. Адтуліна для выхаду паветра. П. ў прым. праектны, -ая, -ае (да 1 знач.).
пражыванне, -я, н.
склепе. 2. Toe, што дае выхад пачуццям,
ПРАЕКТАВАЦЬ1, -тую, -туеш, -туе; гтуй;
ПРАЖЫВІЦЬ, -жыўлю, -жывіш, -жывіць;
імкненням i пад. Працуеш як вал, a npadyxi -таваны; незак., што. 1. Расгтрацоўваць пра- зак.: душу пражыаіць — пракарміцца, праніякай.
ект (у 1 знач.). П. завод. П. дарогу. 2. таксама існаваць.
ПРАДУХІЛІЦЬ, -ілю, -іліш, -іліць; -ілены; з інф. Мець намер, намячаць. П. пабудаеаць
ПРАЖЬкТАК, -тку, м.: на пражьггак — для
зак., што. Загадзя ліквідаваць, устараніць. П. новы млын. || зак. спр«ектаваць, -тую, -туеш, таго, каб пражыць. Гэтага не хопіць на п.
бяду. || незак. прідухіляць, -яю, -яеш, -яе. || -туе; -туй^ -таваны (да 1 знач.) / запраекПРАЖЬкТАЧНЫ, -ая, -ае. Неабходны для
наз. прадухіленне, -я, н.
таваць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны (да 2 таго, каб пражыць, праіснаваць. П. мінімум.
ПРАДЎШЫНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. Toe, знач.). || наз. пржежтавшше, -я, н. i (да 1 знач.)
ПРАЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ьпша;
што i прадуха.
праекціроўкж, -і, ДМ -ўцы, ж. || прым. праек- незак. Падвяргацца пражанню. Боб пражыцца.
1
ПРАДУШЬІЦЦА , 1 i 2 ас. не ўжыв., ціровачны, -ая, -ае (паводле 1 знач.)|| зак. спражыцца, -ыцца.
-ушыцца; зак. Прагнуцца, праламацца пад
ПРАЕКТАВАЦЬ2, -тую, -туеш, -туе; -туй;
(ПРАЖЬІЦЦА, -жывуся, -жывешся, -жыцяжарам чаго-н. Чамадан прадушыўся. \\ незак.незак., што (спец.)- Чарйіць або перадаваць вецца;
-жывёмся, -жывяцеся, -жывуцца;
прадушвацца, -аецца.
праекцьпо. || наз. праектшнне, -я, н.
-жыўся, -жылася, -лося; зак. (разм.). Ра2
ПРАДУШЬІЦЦА ,
-ушуся,
-ушышся,
ПРАЕКТАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. страціўшы, пражыўшы ўсе свае ірошы, за-ушыцца; зак. (разм.)- Прасякнуцца якім-н. Той, хто складае праект (у 1 знач.), аўтар стацца без сродкаў. П. за адпачынак. || незак.
пахам. Прадушыўся табакай аж сам сабе ня- праекта (у 1 знач.).
пражывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
любы.
ПРАЁКГАР, -а, мн. -ы, -аў, м. ПраекПРАЖЫЦЦЁ, -я, н.: на пражыццё — тое,
1
t ПРАДУШЬІЦЬ , -ушу, -ушыш, -ушыць;
цыйны апарат, які прымяняецца для атры- што i на пражытак {гл. пражытак).
-ушаны; зак., што. Моцна націснуўшы, пра- мання павялічанага адбітка на экране.
ПРАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны;
гнуць, праламаць. П. шкло. П. крэсла. \\ незак.
ПРАЕКЦІРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. незак. 1. што. Апрацоўваць моцным жарам
прадушваць, -аю, -аеш, -ае.
Спецыяліст па праекціроўцы. || ж. праек- перад спажываннем. П. гарох. 2. (1 i 2 ас. не
ПРАДУШЫЦЬ2, -ушу, -ушыш, -ушыць; іцроўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ўжыв.), каго-што i без дап. Моцна пячы (пра
-ушаны; зак., каго-што (разм.). Насыціць
ПРАЁКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. (спец.). 1. сонца, полымя i пад.). Цэлы дзень пражыла
чым-н. пахучым. П. пакой духамі.
Адлюстраванне прасторавых фігур на плос- сонца. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.), каго i без дап.,
ПРАДЧУВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Чакан- касці. 2. Перадача на экран відарысаў. || прым. перан. Мучыць, выклікаць смагу. Яго пране чаго-н., што павінна адбыцца, або чаго-н. іціаектьіўны, -ая, -ае (да 1 знач.) / праек- жыла смага. || зак. спражыць, -жу, t -жыш,
невядомага. Некаторыя людзі вераць прадчу- цыйны, -ая, -ае. Праектыўная геаметрыя -жыць; -жаны (да 1 знач.). || наз. пражанне,
ванням.
(раздзел геаметрыі). Праекцыйны ліхтар.
-я, н. (да 1 i 2 знач.)ПРАДЧУВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
ПРАЖЬІЦЬ, -жыву, -жывеш, -жыве; -жыПРАЁНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. 1.
што. Загадзя адчуваць, мець прадчуванне Абазвацца енкам. Хворы праенчыў. 2. што i вём, f -жывяцс, -жывуць; -жыў, -жыла, -ло;
чаго-н. П. прыход смерці.
без dan. Сказаць з енкам. Піць! — праенчыў -жыв'і; -жыты; зак. 1. Прабыць жьгаым, праПРАДЫКТАВАЦЬ гл. дыктаваць.
ранены. 3. Правесці які-н. час у енках. Увесь існаваць які-н. час. П. дзевяноста шэсць гадоў.
ПРАДЬІХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; вечар праенчыў.
2. Правесці некаторы час, жьгаучы дзе-н. ці
зак. Перавесці дыханне, аддыхацца. Дайце чаПРАЕСЦІ, -ем, -ясі, -ссць; -ядзім, -ясце, якім-н. чынам. П. сем гадоў на Далёкім Усхолавеку п.
-ядуць; -еў, -ела; -еш i -еж; -едзены; зак., дзе. 3. што. Патраціць на існаванне. П. усе
ПРАДЫХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, што. Грызучы, пракусваючы ці раз'ядаючы, грошы. || незак. пражываць, -аю, -аеш, -ае (да
-няце, -нуць; -нІ; зак. Уздыхнуць на поўныя зрабіць дзірку, адтуліну, разбурыць. Мыш пра- 3 знач.).
грудзі. Спёка такая, што не п. Работы — не ела дзірку ў скрынцы. Іржа праела вядро. 2.
ПРАЖ^КТ, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1.
п. (вельмі многа.).
Патраціць на ежу. П. многа грошай. || незак. План на будучае (уст.)- 2. Нездзяйсняльны
ПРАДЭЗШФІЦЫРАВАЦЬ гл. дэзінфіцы- праядаць, -аю, -аеш, -ае.
праект (у 3 знач.; іран.). Строіць пражэкты.
раваць.
ПРАЖ^КТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор з
t ПРАЁХАЦЦА, -едуся, -едзешся, -едзецца;
ПРАДЭКЛАМАВАЦЬ гл. дэкламаваць.
-едзься; зак. (разм.). 1. Зрабіць падарожжа на крывалінейнымі люстрамі, які пасылае яркі
ПРАДЭМАНСГРАВАЦЬ гл. дэманстра- чым-н. на невялікую адлегласць або слізгаю- пучок прамянёў у пэўным налрамку. || прым.
ваць.
чыся, пракаціцца па чым-н. П. na лёдзе. 2. са пражэктарны, -ая, -ае.
ПРАД'ЯВШЬ, -яўлю, -явіш, -явіць; -яў- словамі una кім-н.», «na чыйму-н. адрасу» i пад. ПРАЖЭКТАРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў,
лены; зак., што. 1. Паказаць у пацверджанне З'едліва паджартаваць з каго-н. (жарт.). || не- м. Спецыяліст па рабоце з пражэктарамі.
чаго-н. Прад 'явіце праязныя дакументы! 2. За- зак. пржяэджацці, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАЖЭКЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
явіць (аб якой-н. прэтэнзіі ў адносінах да
ПРАЁХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; -едзь; зак. займаецца пражэкцёрствам. || ж. пражэкцёркаго-н.; афіц.). П. абвінавачанне. П. іск. \\ не- 1. што. Перамяшчаючыся на чым-н., мінуць, ка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.)- || прым.
зак% прад'яўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. прад'- пераадолець якую-н. прастору. П. плошчу. П. пражэкцёрскі, -ая, -ае.
яўленне, -я>нміма станцыі. П. пяць кіламетраў. 2. што. He
ПРАЖЭКЦЁРСТВА, -а, н. Захапленне неПРАД'ЯЎНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (афіц.). спыніцца, не сысці там, дзе было трэба. П. здзяйсняльнымі праектамі (у 3 знач.) Марнае
Той, хто прад'яўляе што-н., які-н. дакумент. сваю станцыю. 3. Правесці ў дарозе які-н. п.
П. мандата. Чэк з выплатай на прад'яўніка. || час. П. восем гадзін. 4. Toe, што i праехацца
ПРАЖ^РЛІВЫ, -ая, -ае. Здольны многа
ж. прад'яўшця, -ы, мн. -ы, -нш. || прым. (у 1 знач.). Эх, добра n. na роўнай дарозе на з'есці, ненасытны. П. шчупак || наз.
веласіпедзе. || незак. праязджаць, -аю, -аеш, пражэрлівасць, -і, ж.
прад'яўшчы, -ая, -ае. П. чэк.
ПРАЁЗД, -у, М -дзе, м. 1. гл. праехаць. 2. -ае (да 1, 2 i 4 знач.). 1 наз. праезд, -у, М -дзе,
ПРАЗ, прыназ. з В. 1. Цераэ што-н., цераз
мн. -ы, -аў. Месца, дзе можна праехаць. Вузкі м. (да 1 знач.).
унутранасць чаго-н. Глядзець п. акно. ПраязПРАЕЦЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; джаць п. вароты. Ісці п. лес. 2. Цераз які-н.
п. 3. мн. -ы, -аў. Вуліца або завулак, якія злу-руй; -раваны; зак. i незак. Правесці (пра- час або мінуўшы якую-н. прастору. Прыеду п.
чаюць паралельныя вуліцы.
ПРАЁЗДАМ, прысл. Праязджаючы міма, па водзіць) праекцыю. || зак. таксама спраецыра- месяц. 3. Пры дапамозе каго-, чаго-н. Павеваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
дарозе. Наведаць сяброў п.
даміць п. сяброў. Пісаць слова п. злучок. 4.
ПРАЁМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Адтуліна ў Паўтараючы ў якія-н. прамежкі. Ставіць
ПРАЁЗДЖЫ, -ая, -ае. 1. Які праязджае
міма. Праезджыя людзі. Многа праезджых сцяне для акна, дзвярэй. Дзвярны л. || прым. тычкі п. пэўную адлегласць. 5. Па прычыне,
па віне каго-, чаго-н. Разышліся п. дробязь. П.
(наз.). 2. Пра шлях: прьпх>дны, прызначаны праёмны, -ая, -ае.
для язды. Праезджая дарога. Праезджая ча- ПРАЖА, -Ы, Ж. 1. гл. прасці. 2. Ніткі, цябе ўсе непрыемнасці. б. Ужыв. пры абазначэнні дзеяння, якое суправаджаецца ці пеатрыманыя прадзеннем. Шарсцяная п.
стка вуліцы.
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рарываецца іншым дзеяннем. Усміхнуцца п. Аркестр прайграў уверцюру. 4. Правесці які-н.
час, іграючы на чым-н. 77. дзве гадзіны на paслёзы. Пачуць п. сон.
ПРАЗАІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). Mi. || незак. прайгошаць, -раю, -раеш, -рае;
Празаічны, уласцівы прозе выраз у паэты- -раём, -раяце, -раюць (да 1, 2 i 3 знач.).
чнай мове.
ПРАЙДЗІСВЁТ, -a, М -веце, мн. -ы, -аў,
ПРАКАЖОНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м.
ПРАЗАіК, -а, мн. -і, -аў, м. Пісьменнік, які м. (разм. пагард.). Пранырлівы, хітры чалаХворы на праказу. || ж. пракіжонія, -ай, мн.
піша прозай.
вск, прайдоха.
-ыя, -ых.
ПРАЗАІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. проза. 2. БуПРАКАЗА, -ы, ж. Цяжкая скураная
ПРАЙДОХА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
дзённы, абмежаваны дробнымі жыццёвымі
інтарэсамі. Празаічныя турботы. || наз. пра- -досе, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -дох (разм.). інфекцыйная хвароба, якая лічыцца звычайна
невылечнай.
Тос, што i пракдзісвет.
зякнасць, -і, ж.
ПРАКАЛОЦЬ, -калю, -колеш, -коле; -кал'і;
ПРАЗВАНІЦЬ, -аню, -оніш, -оніць; зак. 1.
ПРАЙМАЦЦА, -ЦЬ гл. праняцца, -ць.
-колаты; зак., каго-што. Колючы (гл. каПрагучаць (пра звон). Празваніў званок. 2.
лоць1), зрабіць у чым-н. скразную адтуліну,
што i з інф. Апавясціць звонам пра што-н.
ПРАЙСЦІ, прайду, пройдзеш, пройдзе; праткнуць. П. паперу шылам. П. шыну. || незак.
(разм.). Празванілі антракт. 3. Правесці прайшоў, -шла, -ло; прайдз'і; пройдзены; зак.
які-н. час звонячы. Празваніў паўгадзіны — 1. Ступаючы, едучы, перамясціцца па якім-н. праколваць, -аю; -аеш, -ае. || наз. пражолванне, -я, н. i пражол, -у, м. || прым. пражолжчны,
ніхто не адказвае.
месцы або да якога-н. месца. П. na мосце. П.
ПРАЗВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Toe, што i da варот. П. наперад. Па рацэ прайшла баржа.-ая, -ае (спец.).
ПРАКАЛУПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
мянушка. Жартоўнае п.
2. што. Пераадолець якую-н. прастору хадзьПРАЗВАЦЬ, -заву, -завеш, -заве; -завём, бой (а таксама пра некаторыя сродкі транс- зак., што (разм.). 1. Калупаючы, зрабіць ад-завяце, -завуць; -зав'і; -званы; зак., каго- парту, пра пераадоленне дыстанцыі спарт- туліну ў чым-н. П. ямку ў лёдзе. 2. i без дап.
што. Даць мянушку. Яго празвалі ліштвай. ||сменам). П. некалькі крокаў. П. пехатой пя- Калупаць некаторы час. || незак. пракалупліваць, -аю, -аеш, -ае / прікалуішаць,
незак. празываць, -аю, -аеш, -ае.
тнаццаць кіламетраў. За гадзіну поезд прайшоў
70 км. Бягун добра прайшоў стометроўку. 3. -аю, -аеш, -ае. || аднакр. рражалрііуць, -ну,
ПРАЗВШЁЦЬ гл. звінець.
-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ш.
ПРАЗЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). што. Перамяшчаючыся, накіроўваючыся
ПРАКАМЕНЦІРАВАЦЬ гл. каменціраваць.
Спецыяліст у клініцы, бальніцы, які займаец- куды-н., прамінуць, пакінуць ззаду. П. сад
ПРАКАМПАСЦІРАВАЦЬ гл. кампасціраца анатаміраваннем трупаў. || прым. празек- або міма саду. Задумаўшыся, п. сваю хату. 4. ваць.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Распаўсюдзіцца
тірскі, -ая, -ае.
ПРАКАНАПАЦІЦЬ, -ачу, -аціш, -аціць;
ПРАЗЁКТАРСКАЯ, -ай, мн. -ія, -ix, ж. (пра чуткі, весткі i пад.). Прайшла чутка аб
Памяшканне ў бальніцы, дзе анатаміруюць яго прыездзе. 5. перан., перад кім-чым, a та- -ачаны; зак., што. Канапацячы, заткнуць усе
ксама са словамі «у думках», *ва ўяўленні» i пазы, дзіркі ў чым-н. П. лодку. || незак. пражатрупы.
пад.: мысленна ўзнікнуць, паўстаць ва ўяў- надачваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАЗІМАВАЦЬ гл. зімаваць.
ПРАКАНСПЕКТАВАЦЬ гл. канспсетаваць.
ПРАЗМЁРНЫ, -ая, -ае. Занадта вялікі, які ленні. У думках прайшло ўсё папярэдняе жыцПРАКАНСУЛЬТАВАЦЦА, Ш> гл. канперавьшіае ўсяхую меру. Празмерная цікаў- цё. 6. ( 7 / 2 ас. не ўжыв). З'явіцца i знікнуць
-ць.
насць. Празмерна (прысл.) гаваркая. || наз. (пра ўсмешку, мімічны рух i пад.). Па твары сультавацца,
прайшла ажыўленая ўхмылка. 7. (7 / 2 ас. не ПРАКАНТРАЛЯВАЦЬ гл. кашраляваць.
празмершсць, -і, ж.
ПРАКАПЛЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ПРАЗОРЛІВЕЦ, -ліўца, мн. -ліўцы, -ліў- ўжыв.). Пра што-н. працяглае: пралегчы, пра- зак. 1. Капаючыся, пранікнуць куды-н. П. да
цаў, м. (кніжн.). Празорлівы чалавек. || ж. цягнуцца. Tym пройдзе чыгунка. Нафтаправод
«Дружба» прайшоў na Беларусі. 8. Выпасці вады. 2. перан. Правесці які-н. час, калаюоразорлівіця, -ы, мн. -ы, -віц.
чыся ў чым-н. П. ў архіве цэлы дзень.
ПРАЗОРЛІВЫ, -ая, -ае (кніжн.). Здольны (пра аладкі). Зранку прайшоў дождж. 9. ( 7 / 2 ПРАКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
прадбачыць, праніклівы. П. розум. \\ наз. ас. не ўжыв.), перан. Пра час, пра што-н., што. 1. Зрабіць што-н., капаючы ў даўжыню,
што было, працягвалася: мінуць, адысці.
празорлівасць, -і, ж.
у глыбіню. П. канаву. 2. Капаючы, прайсці
Прайшло некалькі гадоў. Крыўда прайшла. Баль
ПРАЗОРЦА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ы, прайшоў. 10. ( 7 / 2 а с . неўжыв). Адбыцца, за- наскрозь. П. падземны ход. 3. Правесці які-н.
Т -ай (-ак>), ж., мн. -ы, -аў. Чалавек, надзе- кончыцца з якім-н. вынікам. Спектакль прай- час капаючы. Пракапаў увесь дзень. || незак.
лены здольнасцю яснабачання.
шоўз вялікім поспехам. 11. ( 7 / 2 а с . неўжыв). пракопваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.). ||
ПРАЗРЬІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які прасвечваПранікнуць цераз што-н. (пра тое, што руха- наз. пімшопкл, -і, ДМ -пцы, ж. (да 1 i 2 знач.)
ецца, прапускае праз сябе святло. Празрыстая ецца, перасоўваецца, цячэ). Цвік прайшоў на- / пражопванне. -я, н. (да 1 i 2 знач.).
вадкасць. Празрыстая тканіна (вельмі тон- скрозь. ПІафа прайшла ў дзверы. Чарніла прай- ПРАКАРМІЦЦА, -ЦЬ, ПРАКАРМЛЁННЕ
кая). 2. перан. Яўны, які лёгка зразумець. П. шло цераз паперу. 12. што. Распрацаваць, гл. карміцца, -ць.
намік. Празрыста (прысл.) намякнуць. || наз. апрацаваць, рухаючыся ў пэўным напрамку.
ПРАКАРПАЦЦА гл. пракорпацца.
празрыстасць, -і, ж.
П. вугальны пласт. П. адзін пракос. 13. што ПРАКАРЭКЦІРАВАЦЬ гл. карэкдіраваць.
ПРАЗЫВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- або пра што. Прасоўваючыся, дасягаючы
ПРАКАСІЦЬ, -кашу, -косіш, -косіць; -козак. Мець прыложанае імя, прозвішча, мя- чаго-н., падвергнуцца чаму-н., атрымаць шаны; зак., што. 1. Выкасіць вузкую паласу
нушку.
прызнанне,
зацвярджэнне.
Дакументы пасярод чаго-н. П. дарожку. 2. Правесці
ПРАЗЫВАЦЬ гл. празваць.
прайшлі цераз рэгістрацыю. Праект прайшоў
які-н. час у касьбе. Пракасілі да абеду. || незак.
ПРАЗЙБЛЫ, -ая -ае. Які моцна празяб, многа інстанцый. 14. у што або (з В мн.) у пракошваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). | наз.
замёрз. П. да касцей.
каго-што. Аказацца ў ліку прынятых, заліча- пражошвавне, -я, н. || прым. пракосны, -ая, -ае
ПРАЗЙБНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -зяб, -бла; ных, зацверджаных. 77. ў інстытут na конкур- (да 1 знач.).
зак. Моцна азябнуць. 77. на холадзе.
су. 15. што. Вывучыць, пазнаёмііша з чым-н.
ПРАКАТ1, -у, М -каце, м. 1. Toe, што i
ПРАЗЯВАЦЬ гл. эяваць.
(разм.). Вучні прайшлі буквар. 16. што. Выка- пракатка. П. рэек. 2. Металічныя вырабы пэўПРАІЛЮСТРАВАіІЬ гл. ілюстраваць.
наць якія-н. абавязкі, заданні, прызначэнні. нага профілю, атрыманыя шляхам пракаткі.
ПРАІНСГРУКТАВАЦЬ гл. інструктаваць.
П. вайскоеую службу. П. курс лячэння. 0 Выпуск пракату. \\ прым. пракятны, -ая, -ае
ПРАІНТЭРВ'ЮІРАВАЦЬ гл. інтэрв'юіра- Прайсці ў жыццё — ажыццявіцца на справе. || (да 2 знач.).
незак. праходзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. || наз.
ваць.
ПРАКАТ2, -у, М -каце, м. Перадача рухопраходжднне, -я, н. (да 1, 2, 3, 12, 13, 15 i 16 май маёмасці ў часовае карыстанне за плату,
ПРАІНФАРМАВАЦЬ гл. інфармаваць.
ПРАІСНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; знач.) i праход, -у, М -дзе, м. (да 1, 2 i 3 a таксама само карыстанне. Плаціць за п. казак. Пражыць, прабыць які-н. час. На такую знач.). 0 Праходу не ддваць каму (разм. не- ляскі. Бюро пракату. || прым. пржкжтны, -ая,
-ае.
зарплату можна п. Старыя парадкі доўга неадабр.) — назойліва прыставаць з чым-н.
ПРАКАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
праіснуюць.
1. Toe, што i пракаціцца (у 3 знач.). П. на маПРАЙГРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аешся;
ПРАЙСЦІСЯ, прайдуся, продзешся, пройзак. Апынуцца ў пройгрышы, прайграць у ка- дзецца; прайшоўся, -шлася, -лося; прайдзіся; шыне. 2. Пакатацца на працягу якога-н. часу.
рты многа грошай. П. ўшчэнт. || незак. прай- зак. 1. Прайсці крыху або не спяшаючыся, 77. на санках цэлы дзень.
граваццж, -раюся, -раешся, -раецца; -раёмся, зрабіць некалькі крокаў, прагуляцца. 77. na
ПРАКАТАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-раяцеся, -раюцца.
кабінеце. 2. Пратанцаваць (разм.). П. ў танцы. што (спец.). Падвергнуць пракатцы. П. жаПРАЙГРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. 3. na чым. Зрабіць што-н. або падвергнуць леза. | незак. прштваць, -аю, -аеш, -ае.
што i без дап. Пацярпець няўдачу ў гульні, якой-н. апрацоўцы; дакрануцца (у адпавсдПРАКАТАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак., каго
спаборніцтве, спрэчках i пад. П. матч. П. у насці са знач. наступнага назоўніка; разм.). (што). 1. Toe, што i пракаціць (у 2 знач.). 2.
спрэчцы. 2. што. Пазбавіцца чаго-н. у выніку П. фуганкам na дошцы. Трэба яшчэ раз n. naПакатаць які-н. час. П. дзее гадзіны дзяцей на
азартнай гульні, прагуляць. П. грошы. 3. што рукапісе. \\ незак. праходжвацця, -аюся, -аеш- лодцы. || незак. пракатваць, -аю, -аеш, -ае (да
1 знач.).
i без дап. Сыграць, выканаць. П. пласцінку. ся, -аецца (да 1 знач.).
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ПРАКАТВАЦЬ гл. прахатаць1-2 / пракаціць.
ПРАКАТКА, -і, ДМ -тцы, ж. Гарачая апрацоўка металу шляхам абціскання паміж вярчальнымі валамі ў асобных станах для надання яму патрэбнай формы, профілю. 77. труб.
I прым. пражатш, -ая, -ае. П. стан.
ПРАКАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
спецыяліст па пракатцы.
ПРАКАЦІЦЦА, -качуся, -коцішся, -коціцца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Перамясціцца
куды-н. коцячыся. Сляза пракацілася na
твары. 2. (7 i 2ас. неўжыв), перан. Раздацца
(пра раскацістыя гукі). Пракаціўся гром. 3.
Праехацца для забавы, з'ездзіць куды-н. ненадоўга. П. на самакаце. || незак. пракочвацца,
-аецца (да 1 i 2 знач.).
ПРАКАЦІЦЬ, -качу, -коціш, -коціць; -кочаны; зак. 1. што. Перамясціць коцячы. П.
бонку. 2. каго. Правесці для забавы. П. на машыне. 3. Хутка праехаш» (разм.). Нехта пракаціў на веласіпедзе. 0 Пракаціць на вараных
(уст.) — не выбраць, праваліць на выбарах
[першапач., пры балаціроўцы шарамі, пакласці чорныя, нявыбарчыя шары]. || незак.
пракатааць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 3 знач.) i
пракочваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 3 знач).
ПРАКАЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Разгладзіцца качалкай, качалкамі. Бялізна добра пракачалася.
2. Правесці які-н. час лежачы, качаючыся. П.
на канапе паўдня.
ПРАКАШЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. 1.
што. Кашляючы, ачысціць горла ад чаго-н.
П. макроту. 2. Падвергнуцца прыступам кашлю на працягу якога-н. часу. Пракашляў усю
ноч. \\ незак. пракашліваць, -аю, -аеш, -ае (да
1 знач.).
ПРАКВАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -асіцца| зак. Скіснуць (у 1 знач.). || незак. праквашвацца, -аецца.
ПРАКВАСШЬ, -ашу, -асіш, -асіць; -ашаны; зак.у што. Даць скіснуць (у 1 знач.), падвесгнуць квашанню. П. капусту. || незак. праКМІЛІМШЬ, -аю, -аеш,

-ае.

ПРАКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
Правесці які-н. час, кідаючы што-н. Паўдня
пракідаў гной у талацэ.
ПРАКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -юнь; -нуты;
зак., што (разм.). 1. Кінуць паміж чаго-н. Я.
вяроўку паміж сукоў. 2. Злічыць на лічыльніках. П. на ліныльніках. 3. Кідаючы, не трапіць у цэль. П. шайбу. || незак. пракідваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРАКШЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -піць; зак.
1. Прабыць у стане кіпення які-н. час. Вада
пракіпела деаццаць мінут. 2. Добра пакіпець,
даходзячы да гатоўнасці. Cyn пракіпеў.
ПРАКІПЯЦІЦЬ, -ячу, -яшш, -яціць;
-яшм, -еціце, -яцяць; -ячоны; зак., што.
Даць добра пракіпець. П. булён.
ПРАКІСЛЫ, -ая, -ае. Сапсаваны ў выніку
браджэння або ўласцівы чаму-н. сапсаванаму.
Пракіслае піва.
ПРАЙСНУЦЬ гл. кіснуць.
ПРАКЛАДАННЕ, ПРАКЛАДАЦЬ, ПРАКЛАДВАННЕ, ПРАКЛАДВАЦЬ гл. пракласці
i пралажыць.
ПРАКЛАДКА, -і, ДМ -дцы, ж. 1. гл. пракласці / пралажыць. 2. мн. -і, -дак. Прадмет,
пракладзены паміж чым-н. Кардонная п. ||
прым. пракладічны, -ая, -ае.
ПРАКЛАДНЬІ, -ая, -óe. Які з'ўляецца пракладкай, укладзены паміж чым-н. Пракладная
вата.

ПРАКЛАМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе;
-муй; -маваны; зак. i незак., што (кніжн.).
Урачыста аб'явіць (аб'яўляць), абвясціць
(абвяшчаць). || наз. пракламшнне, -я, н.
ПРАКЛАМАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Агітацыйны лісток палітычнага зместу. || прым.
пракламацыйны, -ая, -ае.
ПРАКЛАСІД, -ладу, -ладзеш, -ладзе; -ладзём, -ладзяце; -ладуць; -лаў, -лала; -ладзі;
-ладзены; зак., што. 1. Правесці, зрабіць na
pory, шлях i пад.). П. шашу. П. газаправод. П.
сабе дарогу (таксама перан.: дабіцца добрага
становішча ў жьпхці). П. шлях, дарогу каму-,
чаму-н. (таксама перан.: пасадзейнічаць
каму-, чаму-н. у чым-н., стварыць умовы для
развіцця чаго-н.). П. курс караблю (вычарціць
на карце). 2. Укласці што-н. паміж чым-н. П.
стружкі паміж талеркамі (або талеркі
стружкамі) ^ пры ўпакоўцы. f \\ незак. пракладяцц -аю, -аеш, -ае / пракладваць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. пракладднне, -д, н., нракладштне,
-я, н. i пракладжа, -і, ДМ -дцы, ж.
ПРАКЛЁІЦЬ, -ею, -еіш, -еіць; -еены; зак.
1. што. Прамазаць слоем клею. 2. Правесці
які-н. час клеючы. || незак. праклейваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 знач.). || наз. пражлейжа, -і, ДМ
-йцы, ж. (да 1 знач.) / праклейванне, -я, н. (да
1 знач.).
ПРАКЛЁН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Крайняе i
беспаварогнае асуджэнне са злавесным прадраканнем, пажаданнем (высок.). П. вайне. 2.
Гнеўнае, лаянкавае слова. Наўздагон сыпаліся
праклёны. 3. Ужыв. як выклічнік для выказвання гневу, крайняга раздражнення (разм.).
ПРАКЛІНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
каго-што. 1. гл. праклясці. 2. Лаяць, асуджаць
(разм.). Праклінаю сябе за непаваротлівасць.
ПРАКЛЯСЦІ, -ляну, -лянеш, f -ляне; -лянём, -леняце, -лянуць; -ляў, -ляла, -ло; -ляні;
-ляты; зак., каго-што. 1. Падвергнуць праклёну (высок.). П. здрадніка. 2. Моцна вылаяць, выказваючы гнеў, злосць, абурэнне. П.
ўсё на свеце. \\ незак. прашгінаць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРАКЛЙТЫ, -ая, -ае. Які выклікае праклён, ненавісны. П. вораг. Праклятая хвароба.
ПРАКОЛ, -у, м. 1. гл. пракалоць. 2. мн. -ы,
-аў. Скразная адтуліна, зробленая чым-н. калючым. Вушы з праколамі. П. на білеце (кампосцерам).
ПРАКОЛВАННЕ, ПРАКОЛВАЦЬ гл. пракалоць.
ПРАКОПВАННЕ, ПРАКОПВАЦЬ, ПРАКОПКА 2/і. пракапаць.
ПРАКОРМ гл. карміцца, -ць.
ПРАКОРПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца /
ПРАКАРПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.)- Правесці які-н. час, марудна робячы
што-н., корпаючыся (карпаючыся). Пракорпалася ў агародзе цэлы дзень.
ПРАКОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Пракошаная
паласа шырынёй на размах касы, a таксама
града скошанай травы. Шырокі п. || прым.
пракосны, -ая, -ае.
ПРАКОСНЫ гл. пракасіць / пракос.
ПРАКОЎЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Правесці які-н. час коўзаючыся.
Паўдня пракоўзаўся на каньках.
ПРАКОЧВАЦЦА* ЦЬ гл. пракаціцца, -ць.
ПРАКОШВАННЕ, ПРАКОШВАЦЬ гл.
пракасіць.
ПРАКРАСЦІСЯ1, -радуся, -радзсшся, -радзецца; -раўся, -ралася; зак. Прабрацца
куды-н. крадучыся, ціха. П. ў пакой. Занепакоенасць пракралася ў душу (перан.). || незак.
пракрадацца, -аюся, -аешся, -аецца / пракрадвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАКРАСЦІСЯ2, -радуся, -радзешся, -радзецца; -раўся, -ралася; зак. (разм.). Папас-

ціся пры сістэматычным крадзяжы. Пракраўся
i трапіў пад суд.
ПРАКРЎСТАЎ, -тава: пракрустава ложа
(кніжн.) — мерка, пад якую сілком падганяюць,
прыстасоўваюць што-н. [ад імя
міфічнага старажытнагрэчаскага разбойніка
Пракруста, які клаў захопленыя ім ахвяры на
сваё ложа i абсякаў ногі тым, хто быў даўжэйшы за ложа, a тым, хто быў карацейшы,
выцягваў ix].
ПРАКРУХМАЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-іцца; зак. Насыціцца крухмалам. || незак.
пражрухмальвацца, -аецца.
ПРАКРУХМАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак., што. Насыціць крухмалам. П. манжэты. || незак. пракрухмальваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРАКРУЦІЦЬ, -учу, -уціш, -уціць; -учаны; зак., што. 1. Toe, што i прасвідраваць. П.
дзірку. 2. Круцячы, прывесці ў рух. П. педалі
веласіпеда. 3. Круцячы, прапусціць цераз
што-н. (разм.). 77. мяса цераз мясарубку. 4.
Прывёўшы ў кругавы рух, даць (якому-н.
устройству) зрабіць пэўную колькасць абаротаў. П. пласцінку, фільм (прапусціць цераз
спецыяльны апарат для праслухоўвання, прагляду; разм.). 5. Правесці які-н. час, круцячы
што-н. || незак. пражручваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. пракручванне, -я, н.
ПРАКРЫЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чьшь; -чым,
-чыце, -чаць; -чы; зак. 1. Абазвацца крыкам.
Пракрынала дзіця. 2. што i без дап. Вымавіць,
гучна крычучы. П. «ура». 3. Правесці які-н.
час крычучы. 0 Пракрычаць вушы каму пра
каго-што, аб кім-чым (разм. неадабр.) — надакучыць бясконцымі расказамі, нястрымнай
балбатнёй пра што-н.
ПРАКРЗСЛІЦЬ, -ЛЮ, -ЛІШ, -ЛІЦЬ; -лены;
зак., што. Правесці рысу ў чым-н., падкрэсліваць на ўсю даўжыню. П. графу ў анкеце (паколькі звестак па гэтай графе няма). ||
незак. пракрэсліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАКТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Работнік,
яісі добра вывучыў сваю справу на практыцы.
2. Практычны, дзелавы чалавек.
ПРАКТЫКА, -І, ДМ -ТЫЦЫ, Ж. 1. Дзейнасць людзей, у якой яны, уздзейнічаючы на
матэрыяльны свет i грамадства, пераўтвараюць ix дзейнасць па прымяненню чаго-н. у
жыцці, вопыт. He адрываць тэорыю ад практыкі. Прымяняць веды на практыцы. 2. Прыёмы, навыкі, звычайныя спосабы якой-н. работы. Л. складання слоўнікаў. 3. Скарыстанне
i замацаванне на справе ведаў, атрыманых тэарэтычным шляхам. Педагагічная п. студэнтаў. 4. Работа, заняткі па спецыяльнасці як
аснова вопыту, умення. П. выхавання дзяцей.
Без практыкі цяжка авалодаць чужой мовай.
5. Пра работу ўрача (або юрыста) па сваёй
спецыяльнасці (звычайна па-за ўстановай;
уст.). Урач з вялікай практыкай (з вялікай
колькасцю пацыентаў). Адвакат са шматгадовай практыкай.
ПРАКТЫКАВАННЕ, -я, н. 1. гл. практыкавацца, -ць. 2. мн. -і, -яў. Заданне, якос выконваецца тым, хто практыкуецца ў чым-н.,
занятак для набыцця, удасканальвання
якіх-н. навыкаў. Пісьмовыя практыкаванні.
Практыкаванні na музыцы.
ПРАКТЫКАВАЦЦА, -куюся, -кусшся,
-куецца; -куйся; незак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.).
Прымяняцца на практыцы. Там практыкуецца гадоўля мерыносных авечак. 2. Засвойваць
прыёмы якой-н. справы, набываць практыку
ў чым-н. П. ў стральбе. П. na авалоданню
французскай моеай. || зак. налрактыкавацца,
-куюся, -куешся} -куецца; -куйся (да 2 знач.).
| наз. практыкаваіше, -я, н. (да 2 знач.).
ПРАКТЫКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
-куй; -каваны; незак. 1. што. Прымяняць на
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практыцы (кніжн.). /7. новую форму работы.
ПРАКУСІЦЬ, -ушу, -усіш, -усіць; -ушаны;
2. Праходзіць практыку (у 3 знач.). Студэнты зак., што. Кусаючы, праткнуць наскрозь. П.
практыкуюць у клініцы. 3. каго-што. Пастаян-губу да крыві. || незак. пракусвяць, -аю, -аеш,
най работай прывіваць якія-н. навыкі, прыву- -ае.
чаць рабіць што-н. П. сваю памяць. 4. Мець
-ажу, -ожыш, -ожыць;
t ПРАЛАЖЬІЦЬ,
практыку (у 5 знач.; уст.). У Полацку практы- -ожаны; зак., што. Toe, што i пракласці. П. шматпавярховага будынка. || прым. пралётны,
куюць мінскія ўрачы.
дарогу праз лес. || незак. пракладаць, -аю, -ая, -ае Сда22 знач.).
ПРАЛЕТ гл. праляцець.
ПРАКТЫКАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. -аеш, -ае / пршйіадваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
ПРАЛЁТАЦЬ. -аю, -аеш, -ае; зак. Toe,
Асоба, якая праходзіць практыку (у 3 знач.), пракладанне, -я, н., пракладванне, -я, н. i прашто i пралятаць .
рыхтуючыся да дзейнасці ў якой-н. галіне. || кладжа, -і, ДМ -дцы, ж.
ПРАЛЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
ж. пр&ктыкаігпса, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
ПРАЛАЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. Вузкая адтупрым. практыкшцкі, -ая, -ае.
ліна, праз якую можна пралезці- Зрабіць n. у Лёгкі чатырохколавы экіпаж. Рамізніцкая п. ||
прым. пралегачны, -ая, -ае.
ПРАКТЫКУМ, -у, МН. -Ы, -аў, м. У вы- плятні.
ПРАЛЁТНЫ1, -ая, -ае. Пра птушак: які
шэйшых навучальных установах: курс пракПРАЛАЗА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е, Т паяўляецца
вясной або восенню пры ператычных заняткаў па якому-н. вучэбнаму -ай (-аю), ж.у мн. -ы, -лаз (разм.). Пранырлёце.
прадмету. П. na фізіцы.
лівы чалавек, прайдзісвет, спрытнюга.
ПРАЛЁТНЫ2 гл. пралёт1.
ПРАКТЫЦЬІЗМ, -у, м. Дзелавы падыход,
ПРАЛАЗІЦЬ1 гл. пралезці.
ПРАЛІК, -у, мн. -і, -аў, м. Памылка, пропрактычныя адносіны да чаго-н. Гаспадарчы
ПРАЛАЗІЦЬ2, -ажу, -азіш, -азшь; зак. мах, няўдача. Бачыць не талькі nocnexi, a i
л. Вузкі л. (які пагарджае тэорыяй або інтарэ- Правесці які-н. час лазячы. П. увесь дзень na пралікі.
самі агульнай справы).
гарах.
ПРАЛІЎ, -л'іва, мн. -л'івы, -л'іваў, м. Вузкая
ПРАКТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адноПРАЛАМАЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -ло- водная прастора паміж двума морамі, паміж
сіны да практыкі (у 1 знач.). Практычныя вы- мііша; зак. 1. Ламаючыся, утварыць у сабе востравам i мацерыком i пад. Керчанскі п. ||
вады. 2. Які з'яўляецца прымяненнем ведаў адтуліну, дзірку. Лёд быў тонкі i праламаўся. прым. праліўны, -ая, -ае.
на справе, на практыцы. Практычнае наву- 2. Змяніць свой напрамак пры пераходзе з
ПРАЛІЎНЬІ, -ая, -óe: пржліўны дождж —
чанне. 3. Патрэбны для практыкі, які прыві- аднаго фізічнага асяроддзя ў другое (спец). вельмі моцны дождж.
вае канкрэтныя навыкі, уменне. Практычная Сонечны прамень праламаўся у прызме. \\ незак.ПРАЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -льецца /
школа акцёрскага майстэрства. 4. Які мае праломліваццж, -аецца (да 1 знач), пралом- -ліецца; -ліўся, -лілася, -лося; зак. Пацячы,
адносіны да жыццёвага вопыту, рэальных па- вацца, -аецца (да 1 знач.) / пралямляцці, палііша. Праліўся дождж. Колькі там слёз
трэбнасцей. Нічога не разумець у практычным-яецца (да 2 знач.). || наз. праламленне, -я, н. пралілося (перан.; высок). || незак. пралівацца,
жыцці. 5. Дзелавіты, які ўмее разбірацца ў (да 2 знач).
-аецца.
практычных, жыццёвых справах. П. чалавек.
ПРАЛАМАЦЬ, -амлю, -оміш, -оміць; -ам'і;
ПРАЛІЦЬ, -лыо, -льеш, -лье; -льём, -лья6. Выгадны, зручны ў справе, эканомны. П. -аманы; зак., што. 1. Зрабіць дзірку, пралом, це, -льюць / -лію, -ліеш, -ліе* -ліём, -ліяце,
метад. 7. у форме прысл. Па сутнасці, на прабіць наскрозь. П. дзірку. П. чэрап. 2. -ліюць; -л'іў, -ліла, -ло; -л'і; -літы; зак., што.
справе. Практычна здаровы. \\ наз. прак- Змяніць напрамак пры пераходзе з аднаго
1. Toe, што i разліць (у 1 знач.). П. ваду на
тычнасць, -і, ж. (да 4, 5 i 6 знач.).
фізічнага асяроддзя ў другое. Прызма прала- падлогу. П. чыю-н. кроў (перан.: забіць
ПРАКЎДА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -дзе, мала сонечны прамень. |) незак. праломліваць, каго-н.; высок.). || незак. праліваць, -аю, -аеш,
Г-ай (-аю), ж., мн. -ы, -куд (разм). Ахвотнік -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.), ораломваць, -аю, -ае. || наз. праліццё, -я, н. (да 1 знач.; высок.)(ахвотніца) да свавольстваў, розных штук, га-аеш, -ае (да 1 знач.) / праламляць, -яю,
ПРАЛІЧЫЦЦА, -ічуся, -'ічышся, -Ічыцца;
рэза.
-яеш, -яе (да 2 знач.). || наз. пралом, -у, м. (да зак. 1. Памыліцца ў падліках. П. на сто руПРАКЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.
1 знач.).
блёў. 2. Памыліцца ў меркаваннях, планах.
(разм.). Сваволіць, штукарыць, гарэзаваць. ||
ПРАЛАНГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; Вораг пралічыўся. \\ незак. пралічвацца, -аюся,
зак. няпракудзіць, -джу, -дзіш, -дзіць.
-аешся, -аецца.
-гаваны; зак. i незак., што (афіц.). ПрадоўПРАКУКАВАЦЬ гл. кукаваць.
ПРАЛЛЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. Жанчына, якая
жыць (-даўжаць) тэрмін дзеяння чаго-н. 77.
займаецца ручным прадзеннем.
дагавор. || наз. пралянгяцыя, -і, ж.
ПРАКУКАРЭКАЦЬ гл. кукарэкаць.
ПРАЛОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Уступная чаПРАЛАПАТАЦЬ гл. лапатаць.
ПРАКУРАТЎРА, -ы, ж. 1. Дзяржаўны орган, які наглядае за выкананнем законаў i заПРАЛЁГЧЫ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ляжа, стка літаратурнага, тэатральнага або музычконнасці i прыцягвае да адказнасці тых, хто -лягуць; -лёг, -лягла, -ло; зак. Размясціцца, нага твора. || прым. пралогавы, -ая, -ае.
ПРАЛОМ, -у, м. 1. гл. праламаць. 1. мн.
ўчыняе злачынствы. 2. зб. Работнікі праку- легчы, прайсці, працягнуцца ўздоўж чаго-н.
рорскага нагляду.
Праз лес праляжа дарога. || незак. пралягаць, -ы, -аў. Адтуліна, праламанае месца. Праломы
ў сценах. | прым. праломны, -ая, -ае.
ПРАКУРОДЫМЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. -ае.
ПРАЛОМВАЦЦА, -ЦЬ, ПРАЛОМЛІВАЦНасыціцца куродымам, дымам. Сцены пракуПРАЛЁЖАЦЬ, -ЖВАЦЬ гл. праляжаць.
родымелі.
ПРАЛЁЗЦІ, -зу, -зеш^ -зе; -лезь; зак. 1. ЦА, -ЦЬ гл. праламацца, -ць.
ПРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Звязаны з мыццём
ПРАКУРОДЫМІЦЦА, -млюся, -мішся, Улазячы, прасоўваючыся, з цяжкасцю пра-міцца; зак. Toe, што i пракуродымець. Хата нікнуць куды-н. П. цераз вузкі праход. 2. пе- бялізны. П. парашок. Пральная машына.
ПРАЛЬНЯ, -І, МН. -І, -яў, ж. Памяшканне,
пракуродымілася. || незак. пракуродымлівацца, ран. Абманам i хітрасцю пранікнуць куды-н.,
-аюся, -аешся, -аецца.
дабіцца добрага, выгаднага становішча a таксама ірамадскае прадпрыемства для
ПРАКУРОДЫМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; (разм.). П. ў высокія чыны. 3. Улезці, прасу- мыцця бялізны. Фабрыка-п.
ПРАЛЯГАЦЬ гл. пралегчы.
-млены; зак., каго-што. Насыціць куроды- нуцца. Шафа mym не пралезе. || незак. пржПРАЛЯЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жым,
мам, дымам. П. пакой. || незак. пракуродым- лазіць, -ажу, -азіш, -азіць.
-лежыце,
-жаць; -жы / ПРАЛЁЖАЦЬ, -жу,
ліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАЛЕПЯТАЦЬ гл. лепятаць.
-жыш, -жыць; -леж; зак. 1. Прабыць які-н.
ПРАКУРОР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Асоба,
ПРАЛЁСКА, -і, ДМ -лесцы, мн. -і, -сак, ж. час лежачы. П. увесь дзень у ложку. 2. ( 7 / 2
якая ажыццяўляе дзяржаўны нагляд за да- Травяністая расліна з сіне-блакітнымі квет- ас. не ўжыв.). Прабыць які-н. час у адным i
кладным выкананнем законаў. П. раёна. 2. камі, якія зацвітаюць адразу пасля раставання тым жа становішчы, без руху, без выкарысДзяржаўны абвінаваўца на судзе. || прым. пра- снегу.
тання. Рукапіс праляжаў (-лежаў) паўгода ў
курорскі, -ая, -ае. П. нагляд.
ПРАЛЕТАРЫЙ, -Я, МН. -І, -яў, м. Наёмны выдавецтве. 3. што. Атрымаць пролежань на
ПРАКУРЬІЦЦА, -уруся, -урышся, -урыц- рабочы, пазбаўлены сродкаў вытворчасці. || якой-н. часцы цела, адлежаць (разм.). П. бакі.
ца; зак. (разм.). Насыціцца дымам ад курэн- ж. ар&летарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || || незак. пралежваць, -аю, -аеш, -ае.
ня. Лёгкія пракурыліся. || незак. пракурвацца, прым. пралетарскі, -ая, -ае. П. інтэрнацыяПРАЛЯТАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак. Пра-аюся, -аешся, -аецца.
налізм.
весці які-н. час лятаючы. 77. на самалёце цэлы
ПРАКУРЬкЦЬ, -уру, -урыш, -урыць; -ураПРАЛЕТАРЫЙТ, -у, М -яце, м. Клас пра- дзень.
ны; зак., што. 1. Насыціць тытунёвым ды- летарыяў. || прым. пралетарскі, -ая, -ае.
ПРАЛЯТАЦЬ2 гл. псаляцець.
мам. П. хату. 2. Зрасходаваць на курэнне. П.
ПРАЛЁТ1, -a, М -лёце, мн. -ы, -аў, м. 1.
# ПРАЛЯЦЁЦЬ, -лячу, -ляшш, -ляціііь; -лямнога грошай. 3. Правесці які-н. час курачы. Адкрытая прастора паміж чым-н. Шырокі п. ц'ім, -леціце, -ляцяць; -ляц'і; зак. 1. Лецячы,
Усю ноч пракурыў. || незак. пракурваць, -аю, вуліцы. Аконны п. 2. Адлегласць паміж су- перамясціцца на якую-н. адлегласць. П. сем-аеш, -ае.
седнімі пунктамі апоры ў збудаваннях (напр. сот кіламетраў. 2. што. Лецячы, прамінуць
ПРАКЎС, -у, мн. -ы, -аў, м. Рана ад укусу, частка моста ад аднаго быка да другога). што-н. Самалёт праляцеў горы. 3. Хутка праепракушанае месца. Глыбокі п.
Мост на два пралёты. 3. Участак чыгуначнага хаць, прайсці, мінуць (разм). Праляцеў кур'ПРАКУСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго- пуці паміж станцыямі, перагон (разм.). 4. ерскі поезд. Незаўважна праляцеў адпачынак.
што. Пракусіць у многіх мссцах.
Свабодны прамежак у лссвічнай клетцы 4. ( 7 / 2 ас. неўжыв.)у перан. Мільгануць, пра-
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ПРАМЁРЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; прамёрз,
не, выкананне чаго-н. (разм. неадабр.)- П.
-мерзла; -ні; зак. 1. Моцна змерзнуць ад хосправу цэлы месяц.
ПРАМАРЬІЦЬ, -ару, -орыш, -орыць; -ópa- ладу, адубець. Ён вельмі прамёрз у дарозе. 2. (7
ны; зак., каго (што) (разм.). На працягу i 2 ас. не ўжыв.). Змерзнуць, зледзянець наякога-н. часу прымусіць галадаць. П. голадам. скрозь. Сажалка прамерзла да дна. \\ незак.
несціся (разм.). Маланкай праляцела думка. || ПРАМАСЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; пршшрзаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прамярнезак. пралятаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пралёт, зак. Насыціцца маслам, чым-н. масляністым. зжнне, -я, н.
-у, М -лёце, м. (да 1 знач.).
ПРАМЁСЦІ, -мяту, -мяцеш, -мяце; -мяПапера прамаслілася. \\ незак. прамаслівацца,
ПРАМ... Першая частка складаных слоў у -аюся, -аешся, -аецца.
цём, -мецяце, -мятуць; -мёў, -мяла, -ло;
знач.: 1) які мае адносіны да прамысловасці,
ПРАМАСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; -мяш; -мецены; зак., што. Вымесці, падмесці
напр. прамтавары; 2) які мае адносіны да зак., што. Насыціць маслам, чым-н. масля- на ўсім працягу чаго-н. П. дарожку. || незак.
промыслу, напр. прамкааперацыя.
ністым. Я. тканіну. || незак. пржмасліваць, прамятаць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАМА. 1. прысл. Па прамой лініі, у пра- -аю, -аеш, -ае.
ПРАМЁШВАЦЬ гл. прамяшаць.
мым кірунку. Прайсці п. 2. прысл. Зараз жа,
ПРАМАТА гл. прамы.
ПРАМЁРЗЛЫ
i ПРАМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. 1.
непасрэдна, адразу. Пачаць гаварыць п. з папрамёрз. Яны вярнуліся з дарогі галодныя i
рога. Трапіць п. ў цэль. 3. прысл. Адкрыта, ПРАМАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; Які
прамёрзлыя (-мерзлыя). 2. Замёрзлы, зледзяшчыра. Адказаць п. 4. часц. У спалуч. з пры- зак. (разм.). Абяднець, разарыцца, неразумна нелы наскрозь. Глыбока прамёрзлая (-мерзлая)
наз. надае ім большую дакладнасць i канкрэт- растраціўшы свае грошы, маёмасць. || незак. зямля.
насць; проста. Сустрэцца з кім-н. п. ў дзвярах. прамотвацца, -аюся, -аешся,2 -аецца.
ПРАМІЗНА гл. прамы.
ПРАМАТАЦЬ гл. матаць .
ПРАМА... Першая частка складаных слоў
ПРАМАЎЛЙЦЬ гл. прамовіць.
ПРАМЫЬГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
са знач.: 1) з прамым (у 1 знач.), напр. прамабортны, прамадзюбы, прамазубы, прамакрылы;ПРАМАЎЧАЦЬ^-чу, -чыш, -чыць; -чым, -няце, -нуць; -ні; зак. 1. Паказацца i хутка
2) прамы (у 1 знач), налр. прамаезджы, пра- -чьше, -чаць; -чы; зак. 1. He адказаць, знікнуць. Поезд прамільгнуў маланкай. У яго
ухіліцца ад адказу. Дыпламатычна п. 2. Пра- словах прамільгнула іронія (перан.)- 2. (1 i 2 ас.
маідучы, праманакіраваны, прамарослы.
не ўжыв.). Вельмі хутка прайсці, прамінуць
ПРАМАВУГОЛЬНШ, -а, мн. -і, -аў, м. весці які-н. час у маўчанні. П. хвіліну.
ПРАМАХНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; (пра час). Месяц часу незаўважна прамільгнуў.
Прамавугольны чатыровугольнік.
ПРАМІНАЦЦА гл. прамяцца.
ПРАМАВУГОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. He
трапіць у цэль, даць гтромах. 2. перан.
ПРАМІНАЦЬ1 гл. прамінуць.
прамы вугал ці прамыя вуглы.
ПРАМІНАЦЬ2 гл. прамядь.
ПРАМАЗАЦЬ1, -мажу, -мажаш, -мажа; Памылііша, схібіць (разм.). || незак. прамах-маж; -мазаны; зак., што. Змазаць, намазаць ваццд, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАМІНКА гл. прамяцца, -ць.
усюды, старанна. П. усе часткі машыны. || не- ПРАМАЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
ПРАМІНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня1. што. Мацаючы, праверыць, выявіць. Л.
зак. прамаімць, -аю, -аеш, -ае.
це, -нуць; -ні; зак. 1. каго-што. Прайсці,
2
2
пухліну.
2.
перан.,
каго-што.
Праглядаючы,
ПРАМАЗАЦЬ гл. мазаць .
праехаць міма каго-, чаго-н. /7. вёску. 2. (1 i 2
ПРАМАКАЛЬНЫ, -ая, -ае: пржмажалыіая вывучаючы, скласці сабе ўяўленне пра каго-, ас. не ўжыв.). Прайсці, мінуць (пра час, здашто-н.
(разм.).
П.
новага
работніка.
||
незак.
шшерж — папера, якая ўбірае ў сябе вільгаць
рэнні i пад.). Прамінуў яшчэ адзін дзень. 3.
i ўжыв. для высушвання напісанага чарнілам. прамжцваць, -аю, -аеш, -ае.
што. Зрабіць пропуск у чым-н. П. радок. 4.
ПРАМАЧЬІЦЬ,
-ачу,
-очыш,
-очыць;
t
ПРАМАКАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
перан.у каго-што. Прапусціць, абысці. Яго
-бчаны;
зак.,
што.
Даць
прамокнуць
чаму-н.;
ж. (разм.). Прамакальная папера.
прозвішча выпадкова прамінулі. Нельга п. гэПРАМАКАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл. насыціш» вільгаццю. П. ногі. Дождж добра тага пытання. || незак. праміняць, -аю, -аеш,
прамачыў
зямлю.
||
незак.
пржмочвіць,
-аю,
прамокнуць. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Прапус-ае.
каць
цераз
сябе
вільгаць,
сырасць. -аеш, -ае.
ПРАМОВА1, -ы, мн. -ы, -моў, ж. ПублічПРАМАШКА,
-і,
ДМ
-шцы,
мн.
-і,
-шак,
Прарызінены плашч не прамакае.
нае выступленне. Выступіць з прамовай. Він2
ж.
(разм.).
Toe,
што
i
промах
(у
2
знач.).
ПРАМАКАЦЬ гл. прамакнуць.
шавальная прамова.
ПРАМАКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, Зрабіць прамашку ў чым-н.
ПРАМОВА2, -ы, ж. Незасведчаная пісьмоПРАМЁЖАК,
-жку,
мн.
-жкі,
-жкаў,
м.
-няце, нуць; -ні; зак., што. Высушыць
вымі помнікамі, рэканструяваная параўнальПрастора
або
час,
якія
раздзяляюць
што-н.
(напісанае чарнілам) спецыяльнай мяккай пана-гістарычным метадам старажытная моваперай, якая лёгка ўбірае ў сябе вільгаць. || не- П. гшміж дзвярамі i ложкам. 17. пяць гадоў. аснова, з якой пазней узніклі мовы, што
ПРАМЁЖКАВЫ, -ая, -ае. 1. Які ўтварае адносяцца да дадзенай сямЧ (напр. прасла3dK.f прамжкжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прасабой прамежак. Прамежкавая адлегласць. 2. вянская мова ў адносінах да беларускай, руПРАМАЛШЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які раз- перан. Які займае сярэдняе становішча паміж скай, украінскай, польскай, балгарскай i
мешчаны, ідзе па прамой лініі. П. рух. 2. пе- чым-н. Прамежкавая стадыя.
інш.).
ПРАМЁЖНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Частран. Шчьфы i прамы, але пазбаўлены неаб-оўлю, -овіш, -овіць;
f ПРАМОВІЦЬ,
ходнай гібкасці, аднабаковы. П. чалавек. П. ка цела паміж заднім праходам i палавымі ор- -оўлены;
зак., што. Сказаць, вымавіць. He п.
ганамі. I прым. прамежнасны, -ая, -ае.
адказ. Дзейнічаць прамалінейна (прысл.). || наз.
ні слова. || незак. прамаўляць, -яю, -яеш, -яе.
ПРАМЁННЕ, -я, н., зб. Прамені. Сонечнае
ПРАМОКЛЫ, -ая, -ае. Насычаны вільгацПРАМАРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., п.
цю; мокры ад дажджу, сырасці. Прамоклае
ПРАМЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які свеціцца паліто. || наз. пршюкласць, -і, ж.
каго-што (разм.). Праз5іваць, упусціць. П. выпраменямі. Праменная энергія. П. позірк (пегадны выпадак.
ПРАМОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; прамок,
ПРАМАРМЫТАЦЬ, -мычу, -мычаш, -мы- ран.) 2. Які ўзнікае ў выніку выпраменьван- -кла;
-ні; зак. 1. Прапусціўшы вільгаць, стаць
ча; -мычы; зак., што (разм.). Сказаць ціха i ня якой-н. энергіі (спец.). || наз. пржменшсць, мокрым,
вільготным. Кашуля прамокла ад
-і, ж. (да 1 знач.).
неразборліва, вымавіць мармычачы.
ПРАМЁНЬ, -я, мн. -мені, -меняў / -мяні, nomy. П. пад дажджом. Прамоклі ногі. 2. Пра
ПРАМАРОЗІЦЬ, -ожу, -озіш, -озіць;
чалавека: трапіўшы пад дождж ці ў сырое,
-ожаны; зак., каго-што. 1. Даць прамерзнуць -мянёў, м. 1. Вузкая паласа святла, што ідзе мокрае месца, апынуцца ў мокрым адзенні,
наскрозь, замарозіць поўнасцю. П. рыбу. 2. ад якой-н. крыніцы святла ці прадмета, які абутку. Ён увесь прамок. || незак. прамакжць,
Пратрымаць на марозе, на холадзе (разм.). свеціцца. П. сонца. П. надзеі (перан.). 2. Стру- -аю, -аеш, -ае.
Прамарозш людзей на дварэ. || незак. пра- мень у выглядзе пучка часціц якой-н. энергіі
(спец.). Рэнтгенаўскія прамені. Цеплавы п. \\ ПРАМОЎЦА, -ы, мн. -ы, -аў,.л#. Той, хто
марожваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАМАРЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; прым. пржмянёвы, -ая, -ас (да 2 знач.). Прамя- выступае з прамовай, a таксама чалавек, яхі
-джаны; зак. Марудзячы з чым-н., прабыць у нёвая энергія. Прамянёвая хвароба (хвароба, валодае дарам гаварыць прамовы. Таленавіты
бяздзейнасці, спазніцца з выкананнем якая выклікаецца радыеактыўнымі рэчывамі). п. \ прым. пржмоўніірй, -ая, -ае.
ПРАМОЧВАЦЬ гл. прамачыць.
якой-н. справы. П. з адпраўкай будаўнічых ма- ПРАМЁНЬВАЦЬ гл. прамяняць.
ПРАМТАВАРЫ, -а^. Прамысловыя таПРАМЁР, -у, м. 1. гл. прамераць. 2. мн.
тэрыялаў. }| незак. ррамаруджвжць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. прамаруджжнне, -я, н. Без усякіх -ы, -аў. Памылка пры вымярэнні (спец.). Да- вары. | прым. прамтаварвы, -ая, -ае. П. магазін.
пусціць п.
прамаруджанняў.
ПРАМЎДРАСЦЬ, -і, ж. 1. Глыбокая мудПРАМАРШЫРАВАЦЬ гл. маршыравадь.
ПРАМЁРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
ПРАМАРЫНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; што. Вымераць, зрабіць вымярэнне чаго-н. расць (уст.). 2. Што-н. цяжкае для разумення,
засваення
(разм. іран.) Ніякай прамудрасці
-нуй; -наваны; зак. 1. што. Правесці які-н. П. глыбіню возера. \\ незак. прамяраць, -аю,
час, марынуючы што-н. Паўдня прамарына- -аеш{ -ае / пржмерваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. mym няма.
ПРАМЎДРЫ, -ая, -ае (уст.). Поўны правала грыбы. 2. перан., каго-што. Знарок прамерванне, -я, н. i прамер, -у, м. || прым.
мудрасці (у 1 знач). П. стары.
затрымаць на які-н. час, адкладваючы рашэн- прамерны, -ая, -ае.
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ПРАМУЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
зак. Правесці ў мучэннях які-н. час. Ноч прамучыўся з зубамі.
ПРАМЎЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., каго (што). Падвергнуць мучэнням на
працягу якога-н. часу.
ПРАМЧАЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
-чымся, -чыцеся, -чацца; -чыся; зак. 1. Праехаць (у 1 знач.) вельмі хутка. Прамналася машына. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Хутка
мінуць, прайсці (разм.). Прамчаліся летнія месяцы.
ПРАМЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым,
-чыце, -чаць; -чы; зак. Toe, што i прамчацца
(у 1 знач.). Прамчаў матацыкліст.
IIPAMbt, -ая, -ое. 1. Роўны выцягнуты ў
якім-н. напрамку, без выгібаў. Прамая дарога.
Правесці прамую (наз.). Прамыя валасы (не
кучаравыя). Прамая кішка (апошняя частка
кішэчнага канала ў выглядзе кароткай прамой трубкі). Прамая лінія сваяцтва (радаслоўная ад бацькі да сына, ад сына да ўнука, не
бахавая). П. наследнік (наследнік па прамой
лініі). 2. Які непасрэдна ідзе куды-н., злучае
што-н. без прамежкавых пунктаў. Прамыя
зносіны. Гаварыць na прамому проваду. 3 . Які
непасрэдна адносіцца да чаго-н., непасрэдна
накіраваны на што-н. або які непасрэдна
вынікае з чаго-н., без прамежкавых ступеней.
Прамыя выбары. П. падатак. Прамыя ўказанні.
Упрамым сэнсе слова (літаральна, не пераносна). 4. Яўны, адкрыты. П. выклік. 5. Шчыры,
праўдзівы, прынцыповы. П. налавек. П. адказ.
6. Такі, пры якім павелічэнне (памяншэнне)
аднаго выклікае павелічэнне (памяншэнне)
другога. Прамая прапарцыянальнасць. O Прамое ддпаўвенне — у граматыцы: дапаўненне ў
вінавальным склоне без прыназоўніка пры
пераходным дзеяслове. Прамы вугал — вугал
у 90°. || наз. прамізва, -ы, ж. (у 1 знач.) / прімата, -ы, ДМ -маце, ж. (да 5 знач.). Прамізна
тунэля. Прамата выступлення.
ПРАМЬІВША, -ы, мн. ; ы, -він, ж. i
ПРАМЬІША, -ы, мн. -ы, -мыін, ж. Упадзіна
ў зямлі, размытай ліўнем, плынню вады.
ПРАМЬІКАЦЬ гл. мыкаць.
ПРАМЫСЛАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м 1. Чалавек, які займаецца промыслам (у 1 i 2
знач.), паляўнічы (у 1 i 2 знач.). 2. Чалавек,
які працуе на промыслах (у 4 знач.).
ПРАМЫСЛОВАСЦЬ, -і, ж. Галіна гаспадаркі — прадпрыемствы, перапрацоўчая сыравіна або нетры для распрадоўкі. Здабываючая л. Апрацоўчая п. ХімЫная п. || прым.
прамысловы, -ая, -ае. Прамысловыя тавары.
77. патэнцыял краіны.
ПРАМЫСЛОВЕЦ, -лоўца, мн. -лоўцы,
-лоўцаў, м. 1. Уладальнік прамысловага
прадпрыемства. 2. Toe, што i прамыславік (у
1 знач.).
ПРАМЫСЛОВЫ гл. прамыловасць i промысел.
ПРАМЬІЦЬ, -мыю, -мыеш, -мые; -мыты;
зак., што. 1. Ачысціць, мьпочы, абліваючы,
палошчачы. П. рану. П. страўнік (спец.). П.
мазгі каму-н. (перан.). 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв).
Пра вадкасць: струменем, напорам прарабіць
адтуліну, паглыбленне ў чым-н. Вада прамыла
дамбу. 3. Ачысціць (вадкасць) ад прымесей
або, раствараючы i ўзбоўтваючы, аддзяліць
лёгкія часцінкі ад цяжкіх (спец.). П. залаты
пясок. 4. Правесці які-н. час, мыючы што-н. ||
незак. прамываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прамыванне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.) / прамыўкя,
-i, ĄM -ўцы, ж. (да 1 i 3 знач.). || прым. прамывалыіы, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.; спец.),
орамыўны, -ая, -ое (да 1; 2 i 3 знач.),
прамывачны, -ая, -ае / пржмыйны, -ая, -ае (да
2 знач.).
ПРАМЙМЛІЦЬ гл. мямліць.

ПРАМЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Свяцііша праменямі. Прамянеюць воны (перан.).
П. ад радасці (перан.).
ПРАМЯНЁВЫ, -ая, -ае. 1. гл. прамень. 2.
Які разыходзіцца з адной кропкі ў выглядзе
праменяў. Прамянёвая сіметрыя. O Прамянёвая косць (спец.) — адна з касцей прадплечча. Пржмянёвяя хвароба — хвароба, якая
выклікаецца радыеактыўнымі рэчывамі.
ПРАМЯНІСГЫ, -ая, -ае. 1. Які свецііша
праменямі. Прамяністае сонца. Прамяністыя
вочы (перан.). 2. Які ўзнікае пры выпраменьванні якой-н. энергіі (спец.). Прамяністая цеплыня. || наз. пржмппстжсць, -і, ж. (да 1 знач.).
ПРАМЯНІЦЦА, -янюся, -енішся, -еніцца;
незак. Toe, што i прамянець. Праменяцца
вочы.
ПРАМЯНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак.,
каго-што. 1. Toe, што i абмяняць. П. быка на
індыка (прымаўка пра абмен дрэннага на
яшчэ горшае). 2. Аддадь перавагу каму-,
чаму-н. He прамяняю самасад ні на якія цыгарэты. I незак. праменьваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАМЯРАЦЬ гл. прамераць.
ПРАМЯРЗАННЕ, -ЗАЦЬ гл. прамерзнуць.
ПРАМЯТАЦЬ гл. прамесці.
ПРАМЙЦЦА, -мнуся, -мнешся, -мнецца;
-мнёмся, -мняцеся, -мнуцца; -мн'іся; зак.
(разм.). Прывесці сябе ў бадзёры стан, рухаючыся, прагульваючыся, размяцца. || незак.
пржмінжцці, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
прамшкд, -і, ДМ -нцы, ж.
ПРАМЙЦЬ, -мну, -мнеш, -мне; -мнём,
-мняце, -мнуць; -мні; -мяты; зак., каго-што.
(разм.). Даць размяцца, рухам прывесці ў
нармальны стан (пасля ляжання, стаяння i
пад.). П. коней. П. ногі. | незак. прамінаць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. пржмшш, -і, ДМ -нцы,
ж.
ПРАМЯШАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; зак.,
што. 1. Добра размяшаць. П. вуголле ў печы.
2. Правесці які-н. час, мяшаючы што-н. | незак. прамешваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАНАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -носіцца; зак. 1. Прабыць у носцы які-н. час.
Боты пранасіліся доўга. 2. Знасіцца да дзірак.
Пінжак
пранасіўся на локцях.
|| незак.
праяошвацца, -аецца (да 2 знач.).
ПРАНАСІЦЬ, -нашу, -носіш, -носіць; -ношаны; зак. 1. каго-што. Правесці які-н. час,
носячы каго-, што-н. або ўжываючы ў носцы
што-н. 2. што. Знасіць да дзірак. П. падэшвы
наскрозь. || незак. пршюшваць, -аю, -аеш, -ае
(да 2 знач.).
ПРАНЁСЦІ, -ясу, -ясеш, -ясе; -ясём,
-есяце, -ясуць; -ёс, -есла; -ясі; -есены; зак. 1.
каго-што. Несучы каго-, што-н., прайсці
(якую-н. адлегласць, на працягу якога-н.
часу). П. груз на сабе ўсю дарогу. 2. каго-што.
Несучы, прайсці з кім-, чым-н. міма каго-,
чаго-н. П. сцяг міма трыбуны. П. праз усё
жыццё што-н. (перан.: на ўсё жыццё захаваць
у свядомасці; кніжн.). 3. перан., безас, што.
Пра небяспеку, бяду: мінуць (разм.). Думаў,
бацькі будуць лаяцца, аж пранесла. Бяду пранесла. 4. каго-што. Унесці, даставіць куды-н.
несучы. П. шафу праз дзверы. 5. безас, каго
(што). Toe, што i праслабіць (разм.). Ад
кіслых ягад можа п. || незак. праіюсіць, -ошу,
-осіш, -осіць. || наз. пранос, -у, м. (да 1 знач.).
|| прым, пріносны, -ая, -ае (да 5 знач.).
ПРАНЁСЦІСЯ, -ясуся, -ясешся, -ясецца;
-ясёмся, -есяцеся, -ясуцца; -ёсся, -еслася;
-ясюя; зак. 1. Хутка праехаць, прабегчы i пад.
куды-н. або міма каго-, чаго-н. Міма нас пранеслася легкавая машына. Маланкай пранеслася
здагадка (перан.: імгненна ўзнікла, прамільгнула). 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.)у перан. Хутка прайсці, мінуць. Дзяцінства пранеслася. 3.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Хутка распаў-

ПРА-ЛРА
сюдзіцца. Хутка пранеслася чутка. || незак.
пряносішш, -ошуся, -осішся, -осіцца.
ПРАНІЗАЦЬ, -іжу, -'іжаш, -'іжа; -ізаны;
зак. 1. каго-што. Toe, што i праткнуць. П.
штыком. Страх пранізаў каго-н. (перан.). П.
поглядам (перан.: хутка i пільна глянуць на
каго-н.). 2. каго-што. Пранікнуць унутр
каго-, чаго-н., праз што-н. (перан.). Холад
пранізаў усё цела. Прамені сонца пранізалі галіны дрэў. 3. што. Правесці які-н. час, ніжучы
што-н. Цэлы вечар пранізала каралі. || незак.
пржшзваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.).
ПРАНІЗЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Рэзкі на слых.
П. свіст. Пранізліва (прысл.) крыкнуць. 2. Пра
погляд: востры, пільны. 3. Пра вецер, холад,
боль i пад.: моцны, рэзкі, які наскрозь
пранізвае. || наз. пракізлівасць, -і, ж.
ПРАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Плоскі драўляны брусок з ручкай для выбівання бялізны
пры мыцці ці абівання, абмалоту лёну i пад.
ПРАНІКАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які
прапускае праз сябе што-н. П. для электрычнасці. || наз. пржніійільнісць, -і, ж.
ПРАНІКЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які глыбока i
правільна разгадвае, разумее што-н., здагадлівы, прадбачлівы. 77. чалавек. 2. Назіральны,
пільны. 77. погляд. П. розум. 3. Які змяшчае ў
сабе глыбіню пачуццяў, праўдзівы, шчыры.
Праніклівыя радкі верша. || наз. прішклівасць,
-і, ж.
ПРАНІКНЁННЕ, -я, н. 1. гл. пранікнуць.
2.
Пранікнёнасць,
глыбокая
шчырасць
(кніжн.). Гаварыць з пранікненнем.
ПРАНІКНЁНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. 3
вялікім унутраным пранікненнем, хвалююча
шчыра. Пранікнёная прамова. 2. Toe, што i
праніклівы (у 2 знач.). Пранікнёныя вочы. \\
наз. пржшкнёнасць, -і, ж.
ПРАНІКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак., чым. Напоўніцца, ахапіцца якім-н.
пачуццём, думкай i пад. П. пачуццём адказнасці. || незак. прініжіцця, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПРАНІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -нік, -кла;
-ні; зак., у што. 1. Трапіць, прабрацца
куды-н. усярэдзіну, дасягнуць чаго-н. Святло
пранікла ў пакой. 77. у хату. 2. ( 7 / 2 ас. не
ўжыв.). Распаўсюдзіцца дзе-н., трапіўшы
куды-н., стаць вядомым. Звесткі праніклі ў
друк. 3. Зразумець, разгадаць, углыбіўшыся,
унікшы ў што-н. 77. у псіхалогію чалавека. ||
незак. прашкжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. праПРАНОС гл. пранесці.
ПРАНОСІЦЦА, -ЦЬ гл. пранесціся, пранесці.
ПРАНОСНЫ гл. пранесці.
ПРАНОШВАЦЦА, -ЦЬ гл. пранасіцца,
-ць.
-уджуся,
-удзішся,
t ПРАНУДЗІЦЦА*
-удзіцца; зак. Правесці які-н. час нудзячыся.
Увесь вечар пранудзілася адна дома.
ПРАНУМАРАВАЦЬ гл. нумараваць.
ПРАНЦЫ, -аў (разм.). Toe, што i сіфіліс.
ПРАНЬІРА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ы,
Т -ай, ж., мн. -ы, -ныр (разм.). Пранырлівы
чалавек.
ПРАНЬІРЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Здольны
ўсюды пранікаць, дзякуючы спрьггу, хітрасці.
ПРАНІОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што i пра каго-што (разм. неадабр.). Toe,
што i разведаць (у 1 знач.). Пранюхаў, дзе
можна пажывіцца. || незак. пранюхвжць, -аю,
-аеш, -ае.
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ПРАПАЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. Моцдаць (-даваць). П. пытанне. П. задачу. 3. кагошто. Даць (даваць) у чыё-н. распараджэнне. на спацець, выдзсліць многа поту. П. ад ля77. свае паслугі. 4. з інф. Патрабаваць, загадаць карства. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв). Насыцііша
(-дваць) што-н. зрабіць (рабіць). П. закончыць потам. Шапка прапацела. 3. перан. Правесці
пабудову ў тыднёвы тэрмін. || незак. яшчэ пра- які-н. час у цяжкай рабоце (разм.). П. над
ПРАНЙЦЦА,
гтраймуся, f проймешся,
пжноўвю, -аю, -аеш, -ае. || наз. прапанова, чарцяжом дацямна.
проймецца;
праняўся,
-нялася,
-лося; -ы, ж. i пржшшашйпіе, -я, н.
ПРАПАПШІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец).
прайм'іся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стадь
ПРАПАНОВА, -ы, мн. -ы, -ноў, ж. 1. гл. Сельскагападарчая прылада для апрацоўкі
насычаным чым-н. Сцены праняліся віяьгаццю. прапанаваць. 2. Toe, што праланавана, пра- міжраддзяў.
2. Глыбока пранікнуцца якім-н. пачуццём. П. пануецца. Унесці прапанову. РацыяналізатарПРАПАШНЬІ, -ая, -ое. Які сеецца радамі,
павагай да старэйшых. || незак. праАмацца, ская /і. 3. Просьба стаць жонкай. Зрабіць пра- з шырокімі міжраддзямі для зручнай апрацоў-аюся, -аешся, -аецца.
панову. Прыняць чыю-н. прапанову.
кі. Прапашныя культуры.
ПРАНЙЦЬ, прайму, проймеш, пройме;
ПРАПАРОЦЬ, -ару, -ораш, -ópa; -ары;
ПРАПАШЧЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Такі, які
праняў, -няла, -ло; прайш; праняты; зак. 1. -ораты; зак., каго-што. Разарваць, разрэзаць нельга
вярнуць, аірымаць назад. Лрапашчыя
(1 i 2 ас. не ўжыв.), каго-што. Прабраць, наскрозь чым-н. восірым. П. чаравік. 77. жыпранікнуць усярэдзіну. Сырасць праняла мяне вот (параніць). || незак. прілорваць, -аю, грошы. 2. Безнадзейны, ні да чаго не прыгодны. Прапашчая справа. П. чалавек.
наскрозь. Праняў холад. 2. перан., каго. Моцна -аеш, -ае.
ПРАПВДДОТЫКА, -,, ДМ -тыцы, ж.
падзейнічаць на каго-н. Нічым яго не пройПРАПАРЦЫЯНАДЬНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. (кніжн.). Папярэдні курс ведаў пра што-н. ||
меш. Гэта гора праняло ўсіх да слёз. 3. безас,
каго. Пранесці (пра панос; разм.). || незак. праларцыянальны. 2. У матэматыцы: такая прым. прапедэўтычны, -ая, -ае. 77. курс (дазалежнасць паміж велічынямі, пры якой па- ступны).
праймаць, -аю, -аеш, -ае.
велічэнне адной з ix цягне за сабой змяненне
ПРАПЁЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. У самалёПРАПАВЁДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; другой
у столькі ж разоў. Прамая п. (пры таў, верталётаў, дырыжабляў, аэрасаней: па-дуй; незак. 1. Гаварыць пропаведзь (уст.). 2.
1
перан., што. Распаўсюджваць якое-н. вучэн- якой з павелічэннем адной велічыні другая ветраны вінт . || прым. прапслерны, -ая, -ае.
павялічваецца).
Адваротная
п.
(пры
якой
з
ПРАПЁРЧЫЦЬ,
-чу, -чыш, -чыць; -чаны;
не, погляды, думкі i пад. (кніжн.). П. новыя
павелічэннем адной велічыні другая памян- зак., што. Многа насьтаць перцу, насыціць
ідэі.
перцам. | незак. пряперчваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАПАВЁДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, шаецца).
ПРАПАРЦЫЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. У маПРАПЁЦЬ, -пяю, -пяеш, -пяе; -пяём, -пехто гаворыць пропаведзі. 2. перан., чаго. Распаўсюджвальнік якога-н. вучэння, поглядаў, тэматыцы: які знаходзіцца ў адносінах пра- яце, -пяюць; -псў, -пела; -пей; зак. 1. гл.
ідэй i пад. (кніжн.). || ж. прапаведніца, -ы, мн. парцыянальнасці (у 2 знач.). Прапарцыяналь- пець. 2. што. Страціць ад спявання (голас;
-ы, -ніц. || прым. пралаведніцкі, -ая, -ае (да 1 ныя велічыні. 2. Які знаходзіцца ў пэўных разм.). П. свой голас. 3. што i без dan. Праколькасных адносінах, адпаведнасці з чым-н. весці які-н. час, займаючыся спяваннем. П.
знач.). П. тон.
Прапарцыянальнае прадстаўніцтва. 3. Які маеуеесь вечар.
ПРАПАГАНДА, -ы, ДМ -дзс, ж. РаспаўсюПРАПІВАЦЦА, -ЦЬ гл. прапііша, -ць.
джванне ў масах i растлумачэнне якіх-н. ідэй, правільныя прапорцыі (у 2 знач.), суразмерПРАПІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
ведаў, вучэння, поглядаў. П. перадавых ідэй ны. 77. склад цела. || наз. прапжрцыяшльшісць,
-лаваны; зак., што. 1. Разрэзаць пілой да
сучаснасці. || прым. прапагандысіргі, -ая, -ае. -і, ж.
П Р А П А Р Ш Ч Ы К , -а, мн. -і, -аў, м. 1.
пэўнай мяжы або выразаць пілой. П. дрэва да
ПРАПАГАНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе;
Воінскае званне асоб, якія добраахвотна пра- сярэдзіны. П. праём для акна. 2. Правесці
-дуй; -даваны; незак., што. Займацца прапаходзяць службу звыш устаноўленага тэрміну, які-н. час пілуючы. || незак. прапілоўваць, -аю,
гандай чаго-н. П. перадавы вопыт.
ПРАПАГАНДЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, a таксама асоба, што носіць гэта званне. 2. У -аеш, -ае (да 1 знач.). || наз. пршгілоўваіше, -я,
м. Той, хто займаецца пралагандай чаго-н. || царскай арміі: самы малодшы афіцэрскі чын, н.
ПРАПІСАЦЦА, -ішуся, -'ішашся, -шіацца;
ж. прапагандыстаа, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. a таксама асоба ў гэтым чыне. || прым.
прашршчыцкі, -ая, -ае.
-ішыся; зак. Аформіць афіцыйным запісам
| прым. прапагацдысцкі, -ая, -ае.
ПРАПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; сваё пражыванне дзе-н. || незак. пратсвацца,
ПРАПАДАЦЬ гл. прапасці.
ПРАПАДОБНАСЦЬ, -і, ж. У праваслаўнай зак. 1. Выпарыцца, папарыцца як належыць. -аюся, -аешся, -аецца. || наз. прашскл, -і, ДМ
царкве: тьггулаванне святароў, іераманахаў, 2. Правесці які-н. час парачыся. || незак. -п'ісцы, ж.
ПРАПІСАЦЬ, -ішу, -'ішаш, -іша; -ішы;
іерэяў, пратаіерэяў (у спалучэнні з займ. пржшрвацці, -аюся, -аешся, -аецца (да 1
знач.).
-'ісаны; зак. 1. каго-што. Аформіць афіцыйваша, ix, яго). Ваша п.
ПРАПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; ным запісам пражыванне каго-н. дзе-н. П.
ПРАПАДОБНЫ, -ая, -ае. У веруючых:
азначэнне, якое даецца да імён манахаў i пу- зак., што. Выпарыць (у 1 знач.) як належыць, кватаранта. 2. што. Назначыць (якое-н. лястэльнікаў, якія лічадца святымі. Пропадобная апрацаваць парай. 77. драўніну. || незак. карства або лячэнне) хвораму. 77. бром. П.
прашрваць, -аю; -аеш, -ае. || наз. пржшрвав- пасцельны рэжым. 3. каго (што). Паведаміць у
Ефрасіння.
ПРАПАЖА, -ы, ж. 1. гл. прапасці. 2. Toe, не, -я, н. i пршшржа, -і, ДМ -рцы, ж. || прым. друку пра чыс-н. недахопы, дрэнныя ўчынкі i
пржпіржчны, -ая, -ае.
пад. (разм). П. лайдака ў газеце. 4. Правесці
што прапала (разм.)- Знайшлася п.
ПРАПАСЦІ» -пад^, -падзеш, -падзе; -па- пэўны час пішучы. Цэлую ноч прапісаў. || неПРАПАЛАСКАЦЬ, -лашчу, -лошчаш, -лошча; -лашчы; -ласканы; зак., што. 1. гл. па- дзём, -падзяце, -падуць; -паў, -пала; -падз'і; зак. пряшсваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. праласкаць. 2. Правесці які-н. час палошчучы. зак. 1. Знікнуць невядома куды. Дакументы шсванне, -я, н. i прашскя, -і, ДМ пралісцы,
прапааі. Дзе ты на тыдзень прапаў? (не пры- ж. (да 1 знач.). || прым. прашсічны, -ая, -ае
Дзве гадзіны прапаласкала бялізку.
ПРАПАЛІЦЬ, -алю, -аліш, -аліць; -алены; ходзіў на працягу тыдня). 2. Перастаць быць (спец.).
ПРАПІСКА, -і, ДМ -пісцы, ж. 1. гл.
зак. 1. Прадзіравіць агнём, чым-н. едкім. П. бачным ці чутным. Коннік сеў на каня i прапаў
дзірку ў шынялі. П. кісаатой. 2. i ў чым. Добра з віду. 3. Страціцца, знікнуць; загінуць, па- прапісацца, -ць. 2. Рэгістрацыя месца жыхарнапаліць, выпаліць для абаіравання. 77. печ мерці. Прапаў спакой, боль. Гэты чалавек нідзе ства, a таксама адлаведная паметка ў пашпарабо ў печы. 3. Правесці які-н. час, займаю- не прападзе. 4. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Прайсці це. Атрымаць прапіску (таксама перан.: астачыся паленнем чаго-н. ці ў чым-н. або даць без карысці, безвынікова. Паўдня прапала. || лявацца, замацавацца; разм.).
ПРАПІСНЬІ, -ая, -ое. 1. Які прызначаны,
гарэць чаму-н. на працягу якога-н. часу. П. незак. прападаць, -аю, -аеш, -ае. Дзе наша не
святло да раніцы. || незак. орапальваць, -аю, прападала! (гаворыцца, калі хто-н. ідзе на ры- служыць для прапіскі. П. лісток. 2. Агульназыку; спадзеючыся на ўдачу; разм.). || наз. вядомы, пазбаўлены арыгінальнасці. 0 Пра-асш, -ае (да 1 i 2 знач.).
прапжжа, -ы, ж. (да 1 знач.).
гісшя ісціші — усім вядомая, хадульная дуt ПРАПАЛОЦЬ, -алю, -олеш, -оле; -ал'і;
ПРАПАЎЗЦІ, -зу -зеш, -зе; -зём, -зяце, мка.
-олаты; зак., што. 1. Ачысціць ад пустазелля
ПРАПІТЫ, -ая, -ае. Характэрны для таго,
якую-н. прастору ці пасаджаныя расліны. П. -зуць; -поўз, -паўзла, -ло; -зі; зак. 1. Прасуграды. П. капусту. 2. Правесці які-н. час по- нуцца паўзком куды-н., па чым-н., міма хто п'е многа спіртных напіткаў. П. галас. П.
лючы. || незак. пржполваць, -аю, -аеш, -ае (да чаго-н. П. na зямлі. 2. што. Паўзком пераадо- твар.
1 знач.). || наз. праіюлка, -і, ДМ -лцы, ж. (да лець якую-н. адлегласць. П. некалькі метраў.
ПРАПІХАЦЦА, - ц ь , ПРАПІХВАЦЦА,
1 знач.) / пржіюлванне (да 1 знач). || прым. || незак. прнмўэаць, -аю, -аеш, -ае.
-ЦЬ гл. прапхнуцца, -ць.
праполачны, -ая, -ае.
ПРАПАХЛЫ, -ая, -ае. Насычаны якім-н.
ПРАПІЦЦА, -п'юся, -п'ешся, -п'ецца;
-п'ёмся, -п'яцеся, -п'юцца; -п'іўся, -пілася,
ПРАПАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; пахдм. Прапахлае дымам адзенне.
ПРАПАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -пах, -хла; -лося; прапіся; зак. (разм.). Патраціць ^сё на
-наваны; зак. i незак., каму. 1. каго-што або з
інф. Падаць (-давадь) на абмеркаванне як -ні; зак., чым. Насыцішха якім-н. пахам. Рукі п'янства. || незак. оралівацца, -аюся, -аешся,
пэўную магчымасць. 77. новы праект. П. пабу- прапахлі смалой.
-аецца.
даваць мост. П. чыю-н. кандыдатуру для
ПРАПАЦЁЛЫ, -ая, -ае. Насычаны потам.
ПРАПІЦЬ, ( -п'ю, ^п'еш, -п'е; -п'ём, -п'яабмеркавання. 2. што. Запытаць (пытаць), за- Прапацелая кашуля.
це, -п'юць; -п'іў, -піла, -ло; -пі; -піты; зак. 1.
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каго-што. Патраціць на выпіўку, п'янства. П. куды-н. П. у парк. П. дзяцей наперад. 6. кагогрошы. 2. што. Пашкодзіць, страціць у выніку што. Прайсці, праехаць міма каго-, чаго-н.,
п'янства (разм.). 77. голас. 77. талент. || незак. прамінуць; прайсці, праехаць міма, не заўпрашваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прапіваяне, важыўшы, празяваўшы што-н. П. два завулкі,
a потым завярнуць. Сачыць, каб не п. свой
-я, н. i прапіццё, -я, н. (разм.).
ПРАПЛАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Пра- прыпынак. 7. што. Дазволіць друкаваць, ста- 2. Прамывіна, адтуліна ў плаціне, дамбе,
весці які-н. час плаваючы, у плаванні. 77. га- віць на сцэне, дэманстраваць i пад. Выдавец- прарванай водным патокам.
ПРАРАСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -це; -рос,
тва не прапусціла дрэнна падрыхтаваны рудзіну ў рэчцы.
ПРАПЛАКАЦЬ, -лачу, -лачаш, -лача; -лач; капіс. 8. што. He запоўніць якое-н. месца ў -расла, -ло; зак. 1. Выпусціць расток. Агуркі
зак. Правесці які-н. час плачучы. Цэлы дзень чым-н., не заняць час яхім-н. дзеяннем. П. прараслі. 2. Выпусціць расток праз што-н.
праплакала. 0 Праллажаць вочы (разм.) — радок для прозвішча ў дакуменце. П. адзін сказ. прабіцца. Трава прарасла праз жвір. \\ незак.
доўгі час аллакваючы каго-, што-н., бяду- 9. што. He з'явіцца (на сход, заняткі i пад.). прарастаць, -ае. || наз. пржраспшне, -я, н.
ПРАРАСЦІЦЬ, -ашчу, -осціш, -осціць;
П. тыдзень вучобы. 10. што. He скарыстаць
ючы, упасці ў глыбокі смутак.
ПРАПЛЁСНЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; што-н., упусціць. Загаварыліся i прапусцілі -ошчаны; зак., што. Дачакацца паяўлення
зак. Заллеснець, пакрыцца цвіллю. Хлеб у мя- трамвай. П. зручны момант. 11. што. Выпіць растка. П. насенне перад пасадкай. || незак.
(спіртнога; разм.)^ П. na маленькай. || незак. прарошчваці», -аю, -аеш, -ае. || наз. прашку праплеснеў.
роппшшне. -я, н.
ПРАПЛЁСЦІСЯ, -лятуся, -ляцешся, -ля- пржпускжць» -аю, -аеш, -ае. || наз. пропуск, -у,
ПРАРВАЦЦА, -вуся, -вешся, -вецца; -вёмцецца; -ляцёмся, -лецяцеся, -лятуцца; -лёўся, м. (да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 знач.) i прася, -вяцеся, -вуцца; -віся; зак. I. (1 i 2 ас. не
-лялася, -лося; -ляшся; зак. (разм). Прайсці пусжшше, -я, н. (да 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 11 знач.). ўжыв).
Разарвацца, утварыўшы дзірку. МяПРАПУШЧАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
маруднай, вялай паходкай.
шок прарваўся. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). ЗламацПРАПЛЦСЦІ / ПРАШІЬІЦЬ, -ыву, пралускае праз сябе што-н. П. для святла. || ца пад налорам чаго-н. Шаціна прарвалася.
-ывеш, -ыве; -ывём, -ывяце, -ывуць; -ыў, наз. пралушчальнасць, -і, ж.
Прарвалася яе крыўда (перан.). 3. ( 7 / 2 ас. не
ПРАПХЛЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каго- ўжыв.).
-ыла, -ло; -ыв'і; зак. 1. што. Плывучы (гл.
Лопнуць, даўшы выхад адкуль-н.
плысці, плыць у 1, 2, 3 i 4 знач.), пераадолець што. Прапхнуць у некалькі прыёмаў.
чаму-н. Нарыў прарваўся. 4. Сілай пракласці
якую-н. адлегласць або мінуць. П. пяцьсот
ПРАПХНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; сабе шлях адкупь-н. 77. з акружэння. || незак.
метраў. 77. востраў. У паветры праплыў дыры-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. (разм). прарывжццд, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
жабль. 2. пвран. Прайсці важнай, плаўнай па- Пхаючыся, прабрацца праз натоўп. || незак. іцмірыў, -ыву (да 2 i 4 знач.) || прым. прарыўходкай (разм. жарт.). Жанчына праплыла na прашхацца, -аюся, -аешся, -аецца / прашх- ны, -ая, -ое (да 2 знач.).
пакоі. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Прайсці, ваццд» -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАРВАЦЬ, -ву, -веш, -ве; -вём, -вяце,
перанесціся, ідучы адно за другім. Перад ваПРАПХНЎЦЬ,-ну, -неш, -не; -нём, -ня- -вуць; -в'і; -ваны; зак. 1. што. Разарваўшы,
чамі праплылі малюнкі дзяцінства. Ц незак. праце, -нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. Прасу- зрабіць адтуліну, дзірку ў чым-н. П. панчоху.
плываць, -аю, -аеш, -ае.
нуць штуршком. П. корак у бутэльку. || незак. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв), што. Пра ваду: напоПРАПЛЬІЎ, -ыву, мн. -ывы, -ываў, м. прапіхю, -аю, -аеш, -ае / прашхваць, -аю, рам прамыўшы адтуліну, разбурыць пера(спец.). Toe, што i заплыў. 77. на пяцьсот ме- -аеш, -ае.
шкоду. Прарвала плаціну. 3. што. Прабіцца
траў.
ПРАПЫЛІЦЦА, -ылюся, -ылішся, -ыліц- праз што-н., зламаўшы супраціўленне. П. ваПРАПОЛАЧНЫ,
ПРАПОЛВАННЕ, ца; зак. Набрацца пылу, запыліцца. Шапка рожую блакаду. 4. што. Зрабіць радзейшым,
ПРАПОЛВАЦЬ, ПРАПОЛКА гл. пралалоць.
прапшілася.
вырваўшы частку раслін. 77. буракі. 5. безас,
ПРАПОРВАЦЬ гл. прапароць.
ПРАПЫЛІЦЬ, -ылю, -ыліш, -ыліць; -ыле- каго (што). Аб раптоўным пераходзе ад бязПРАПОРЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. У ны; зак. 1. каго-што. Напоўніць пылам. 2. дзеяння ці спакойнага стану да якога-н.
матэматыцы: роўнасць дзвюх адносін (у 2 Праехаць, прайсці, падняўшы клубы пылу інтэнсіўнага дзеяння (разм.). Ен доўга маўчаў,
знач.). Арыфметычная п. Геаметрычная п. 2. (разм.). Па вуліцы прапыліў статак.
але mym i яго прарвала. || незак. прарываць,
Пэўныя суадносіны частак паміж сабой. ПраПРАПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., -аю, -аеш, -ае. || наз. прары^, -ыву, м. (да 2 i
вільныя прапорцыі ў частках пабудовы.
што, аб чым, про што i з дадан. сказам. Toe, 3 знач.). || прым. пржрыўны, -ая, -ое (да 2
ПРАПРАДЗЕД, -a, М -дзедзе, мн. -дзеды, што i праведаць (у 2 знач.). || незак. пра- знач.).
-аў, м. Бацька прадзеда ці прабабкі.
ПРАРЖАВЁЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты ржой,
пытваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАПРАЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцПРАПЯСОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -ча- наскрозь з'едзены ржой. 77. дах.
ца; зак. Добра спражыцца. Гарох прапражыў- ны; зак., каго (што) (разм.). Моцна прабраць,
ПРАРЖАВЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
ся.
вынесці вымову за што-н. П. на сходзе за без- Сапсавацца, прадзіравіцца ад іржы. Бак праПРАПРАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жа- гаспадарчасць. || незак. пралясочваць, -аю, ржавеў.
ны; зак., што. 1. Добра спражыць. П. боб. 2. -аеш, -ае.
ПРАРОК, -а, мн. -і, -аў, м. У рзлігіі: тлуПравесці які-н. час, пражачы што-н. Увесь
ПРАЛЯЧЬІ7 -пяку, -пячэш, -пячэ; -пячом, мачальнік волі багоў; прадказальнік будучыні.
вечар прапражша гарох.
-печаце, -пякуць; -пёк, -пякла, -ло; -пячы; || ж. прарочыца, -ы, мн. -ы% -чыц (уст.). ||
ПРАПРАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; -печаны; зак., што. 1. Даць спячыся да поў- прым. пржрочы, -ая, -ае / пржроцкі, -ая, -ае.
-саваны; зак., што. 1. Старанна разгладзіць най гатоўнасці. 17. мяса. 2. Прапаліць чым-н.
ПРАРОСЛЫ, -ая, -ае. Які прарос, пусціў
(прасам). П. кашулю. 2. Правесці які-н. час, моцна нагрэтым. П. дзірку ў дошцы. 3. Пра- расток. Прарослае насенне.
прасуючы (гл. прасаваць') што-н. || незак. пра- весці які-н. час, пекучы што-н. Усю нон праПРАРОЦШ, -ая, -ае. Toe, што i прарочы.
прасоўваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач).
ПРАРОЦТВА, -а, н. (кніжн.). Toe, што i
пяклі хлеб. || незак. прапгаць, -аю, -аеш, -ае
прадказанне (у 2 знач.).
ПРАПРАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; (да 1 i 2 знач.).
ПРАРОЧЫ, -ая, -ае. 1. гл. прарок. 2. Які
-цуй; -цаваны; зак. 1. Правесці які-н. час,
ПРАПЯ'аІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -пяпрацуючы дзе-н. П. пяць гадоў. 2. што. Выву- чэцца, -пякуцца; -пёкся, -пяклася, -лося; зак. змяшчае прадказанне, правільна прадугадвае
чыць, азнаёміцца з чым-н., падвергнуць раз- Спячыся да гатоўнасці. Пірог добра прапёкся. || будучыню (кніжн.). П. сон.
ПРАРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.,
гляду (разм.). П. класічныя творы. || незак. незак. прапякацца, -аецца.
што. Прадказваць, прадракаць. Яму некалі
прапрацоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. праПРАРАБ,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Непасрэдны
гцюрочылі вялікую будучыню. || зак. шшрапрацоўванне, -я, н. (да 2 знач.) / прапряцоўка,
кіраўнік на будаўніцтве чаго-н. || прым. пра- рочыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны.
-і, ДМ -ўцы, ж. (да 2 знач.).
рабскі,
-ая,
-ае
(разм.)ПРАРОШЧВАЦЬ гл. прарасціць.
ПРАПУСКНЫ, -ая, -ое. Які служыць для
ПРАРАБІЦЬ, -аблю, -обіш, -обіць; -обПРАРЫВАЦЦА', -ЦЬ1 гл. прарвацца, -ць.
пропуску, праходу куды-н. П. пункт. П.
лены;
зак.
1.
што.
Зрабіць
адтуліну
ў
чым-н.
ПРАРЫВАЦЦА2, -ЦЬ2 гл. прарыцца, -ць.
білет. O Пралускнжя здольнасць — магчыП. ход у пяоце. 2. што. Выканаць, зрабіць. П.
масць у вызначаны тэрмін абслужыць, пераПРАРЫЗІНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
вялікую работу. 3. Toe, што i прапрацаваць (у зак., што. Насыціць саставам з рызіны. П.
везці каго-што ў максімальнай колькасці.
1 знач.)- П. усё' жыццё на заводзе. || незак. пра- тканіну. Прарызінены плашч. || незак. прарыПРАПУСЦІЦЬ, -ушчу, -усціш, -усціць;
ЗІНЫМІЦЬ, -аю, -аеш, -ае.
-ушчаны; зак. 1. што. Даць пранікнуць рабляць, -яю, -яеш, -яе (да 1 i 2 знач.).
ПРАРАЗАННЕ, ПРАРАЗАЦЦА, -ЦЬ гл.
ПРАРЫЎ, -ыву, мн. -ывы, -ываў, м. 1. гл.
чаму-н. праз што-н. Штора не прапускае свяпрарэзацца,
-ць.
прарвацца, -ць. 2. Месца, дзе прарвана (у 2 i
мло. 2. каго-што. Прыняўшы, абслужыць,
ПРАРАЗНЬІ, -ая, -óe. 1. гл. прарэзаць. 2. 3 знач.) або дзе прарвалася, прарваліся (у 2 i
апрацаваць i пад. П. праз станцыю трыццаць
4 знач.). П. у плаціне. П. у лініі абароны прапаяздоў. 3. каго-што. Прымусіць прайсці праз Ушьггы ў прарэз. Праразныя кішэні.
што-н. П. праз сепаратар. 4. што. ПрыняўПРАРАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. Зву- ціўніка. 3. перан. Парушэнне ходу работы,
шы, зрабіць разгляд, аданідь (разм.)- П. жаная частка рэчышча, праход, які часова якое вядзе да зрыву выканання заданння,
артыкул праз аддзел. 5. каго-што. Даць дарогу пакідаецца для пропуску вады пры збудаванні плана. П. урабоце. Выйсці з прарыву.
каму-, чаму-н., дазволіць прайсці, праехаць плаціны i закрываецца пры завяршэнні работ.
ПРАРЫЎНЬІ гл. прарвацца, -ць.
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саваць, -сую, -суеш? -суе; -суй; -саваны (да 1
ПРАСВІРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак /
знач.). || наз. прасаваяне, -я, н. (да 1 знач.).
ПРОСВІРА, -ы, мн. просвіры, -вір, ж. Ма2
ПРАСАВАЦЬ , -сую, -суеш, -суе; -суй; ленькая круглая прэсная булачка белага ко-саваны; незак., што. Апрацоўваць пры дапа- леру, якая выкарыстоўваецца ў некаторых
мозе прэса, сціскаць. Л. сена. || зак. спра- абсадах праваслаўнага набажэнства. || памянш.
ПРАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыецца; саваць, -сую, -суеш, -суе; -суй; -саваны / ад- просвірка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. |
зак. Пракапацца (пераважна рылам). Kpom прасаваць, -сую, -суеш, -суе; -суй; -саваны. || прым. прасвірны, -ая, -ае / просвірны, -ая, -ае.
прарыўся на паверхню. || незак. прарывацца, наз. прасаваяне, -я, н. i прасоўка, -і, ДМ
ПРАСВІСТАЦЬ, -ішчу, -'ішчаш, -'ішча;
-аецца.
-ішчы; зак. 1. Абазвацца свістам, свіснуць. 2.
-ўцы, ж.
ПРАРЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ые; -ыты;
ПРАСАДЗЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, што. Выканаць свістам (якую-н. мелодыю).
зак., што. Пракалаць (пераважна рылам). ж. Машына для перапрацоўкі проса на П. матыў знаёмай песні. 3. Праляцець са свіСвіння прарыла дзірку пад варотамі. || незак. крупы.
стам. Прасвістала куля. 4. Правесці які-н. час
1
прарываць, -ае.
-аджу, -адзіш, -адзіць; свішчучы.
t ПРАСАДЗІЦЬ ,
ПРАРЭАГАВАЦЬ гл. рэагаваць.
ПРАСВЯТЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. святлець. 2.
-аджаны; зак., што (разм.)- Пракалоць,
ПРАРдДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа- прабіць чым-н. вострым. П. нагу цвіком. \\ не~ Яснасць думак, свядомасці, пачуццяў. Настуны; зак., што. Зрабіць радзейшым, вырваўшы зак. прасаджваць, -аю, -аеш, -ае.
піла п.
некаторыя расліны. П. густыя ўсходы буракоў.
-аджу, -адзіш, -адзіць;
ПРАСВЯТЛЁЦЬ гл. святлець.
t ПРАСАДЗІЦЬ ,
| незак. прарэджваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. -аджаны; зак., што (разм.). Марна зрасходаПРАСВЯЦІЦЦА, -вячуся, -вецішся, -вепрарэджвалне, -я, н.
ваць, патраціць. П. многа грошай. || незак. ціцца; зак. (разм). Падвергнуцца прасвечванIIPAPŚ3, -у, м. 1. гл. прарэзаць. 2. мн. -ы, прасаджваць, -аю, -аеш, -ае.
ню. || незак. прасвечвацца, -аюся, -аешся,
-аў. Прарэзанае месца, адтуліна. Завесіць
-аецца.
ПРАСАДЬІЧНЫ гл. прасодыя.
шторай п. дзвярэй.
ПРАСВЯЦІЦЬ, -вячу, -веціш, -веціць;
ПРАСАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак.
ПРАРЗЗАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эжацца; зак. 1. З'явіцца на паверхні чаго-н., па- Запэцкацца, насыціцца салам. Папера пра- -вечаны; зак., каго-што. Пралусціць праз
чаць расці (пра зубы, рогі). У цяляці прарэза- салілася. || незак. прасальвацца, -аюся, -аешся, каго-, што-н. прамяні, святло для даследавання ўнутранасці. П. лёгкія. || незак. праліся рогі. 2. Рэзка абазначыцца дзе-н. На лбе -аецца.
прарззаліся^ глыбокія маршныны. || незак. пра- ПРАСАЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -оліцца; свечваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прасвечванне,
разацца, -аецца / прарэзвацца, -аецца. || наз. зак. Набрацца соллю, стаць прасоленым. -я, н.
ПРАС^ДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -дзь;
Сала прасалілася. || незак. прасольвацца, -аецпраразанне, -я, н. i прарэзванне, -я, н.
ПРАРЗЗАЦЬ, -эжу, -эжаш, -эжа; -эж; ца. || наз. прасольвалне, -я, н. i прасол, -у, м. -джаны / ПРАСЯДЗЕЦЬ, -яджу, -ядз'іш,
-ядз'іць; -ядзім, -едзіце, -ядзяць; -ядз'і;
-эзаны; зак., што. 1. Зрабіць чым-н. рэжучым (спец.).
ПРАСАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак., -еджаны; зак. 1. Правесці які-н. час седзячы
адтуліну ў чым-н. П. сукно. П. акно (прасячы,
прапілаваць; спец.). 2. Рэзаць што-н. на пра- што. Насыціць салам. || незак. прасальваць, або прабыць дзе-н. (дзе можна сядзець). П. у
гасцях da поўначы. 2. што. Прадерці або
цягу якога-н. часу. 3. перан. Прайсці, пралег- -аю, -аеш, -ае.
ПРАСАЛІЦЬ, -алю, -оліш, -оліць; -олены; праціснуць доўгім сядзеннем (разм.). П.
чы праз што-н., упоперак чаго-н., перасячы
што-н. Маланка прарэзала неба. Лоб прарэзалі зак.,што. Насыціць соллю. П. рыбу. || незак. штаны. Л. крэсла. \\ незак. ораседжваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. праседжванне, -я, н.
маршчыны. || незак. праразаць, -аю, -аеш, -ае прасольваць, -аю, -аеш, -ае. | наз. прасольПРАСЁКА, -і, ДМ -ецы, мн. -і, -сек, ж.
(да 1 i 3 знач.) / прарэзваць, -аю, -аеш, -ае (да ванне, -я, н. i прасол, -у, м. (спец.).
Дарога, вузкая паласа ў лесе, лесаларку,
ПРАСАРНЫ гл. прас.
1 i 3 знач.)- || наз. прарэз, -у, м. (да 1 знач.),
ПРАСАЎШЧЬІК, -а, мн. -і, -оў, м. Рабочы, ачышчаная ад дрэў.
прарэзка, -і, ДМ -зцы, ж. (да 1 знач.), праПРАСЁКЧЫ гл. прасячы.
разаяне, -я, н. (да 1 знач.) / прарэзванне, -я, н. які абслугоўвае прэс. || ж. прасаўшчыца, -ы,
ПРАСЁЯЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сецца;
(да 1 знач.). || прым. праразны, -ая, -ое (да 1 мн. -ы, -чыц.
ПРАСАЧЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -очыц- зак. 1. Ачысціцца, прайшоўшы праз сіта, рэзнач.). 77. інструмент.
ПРАРдЗЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Рэзкі на слых. ца; зак. 1. Пра вадкасць: паступова пра- шата. 2. Пра сыпучае: прасыпацца праз
П. голас. Прарэзліва (прысл.) крыкнуць. 2. Пра нікнуць праз што-н. У лодку прасачылася што-н. U незак. прасейвацца» -аецца i прасяпозірк: пільны, пранізлівы (разм.). || наз. пра- вада. 2. Непрыкметна i паступова прабрацца вацца, -аецца. || наз. прасейванне, -я, н. i пракуды-н. Разведчыкі прасачыліся ў тыл ворага. сяванне, -я, н.
рэзлівасць, -і, ж.
ПРАСЁЯЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -ей; -еяны;
ПРАРЙКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Намеснік з. перан. Пранікнуць, распаўсюдзіцца куды-н.
рэктара. Л. na навуковай рабоце. || прым. Прасачшіся слухі. || незак. прасочвацца, -аец- зак. 1. што i чаго. Ачысціць, прапускаючы
праз сіта, рэшата. П. муку. 2. што i без dan.
ца. || наз. прасочвашіе, -я, н.
прарэктарскі, -ая, -ае.
Правесці які-н. час, сеючы што-н. || незак.
ПРАСАЧЬІЦЬ, -ачу, -очыш, -очыць; -очаПРАРЭПЕЦІРАВАЦЬ гл. рэпеціраваць.
ны; зак. 1. каго (што). Наглядаючы, сочачы, прасейваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.) / праПРАРЭФЕРЬІРАВАЦЬ гл. рэферыраваць.
ПРАРФХ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Дзірка на выявіць, высветліць. П. за парушальнікам гра- сяваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). || наз.
адзенні ці ў іншым прадмеце з тканіны. ніцы. 2. што. Вывучыць ва ўсёй паслядоў- прасейванне, -я, н. i прасяванне, -я, н.
ПРАСЁЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. ГрунЮшэнь з прарэхам. 2. перан. Недахоп, неда- насці (кніжн.). П. развіццё якой-н. з'явы. 3. за
гляд (разм.). Прарэхі ў кіраўніцтве. 3. Пярэдні чым. Праверыць, сочачы за ходам справы тавая дарога паміж невялікімі населенымі
разрэз у штанах. || памянш. прарэшак, -шка, (разм.). П. за выкананнем задання. || незак. пунктамі. || прым. прасёлачны, -ая, -ае / прапрасочваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прасочванне, сслкавы, -ая, -ае.
мн. -шкі, -шкаў, м. (да 1 i 3 знач.).
ПРАСІГНАЛІЗАВАЦЬ гл. сігналізаваць.
-я, н.
ПРАРЭЦЭНЗАВАЦЬ гл. рэцэнзаваць.
ПРАСІГНАЛІЦЬ гл. сігналіць.
ПРАСВЁТ, -у, М -всце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ПРАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Металічная прыПРАСІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (уст).
лада для прасавання адзення, тканіны. Светлая паласа або слабы прамень у неасветЭлектрычны п. Чыгунны п. \\ прым. прасны, ленай прасторы. П. у воблаках. Жыццё без Асоба, якая звяртаецца з просьбай, з прашэн-ая, -ае, прасавы, -ая, -ае / прасарны, -ая, -ае прасвету (перан.: без надзеі на паляпшэнне). нем да каго-н. ці куды-н. Прыём прасіцеляў. |
2. Шырыня аконнага ці дзвярнога праёму ж. прас'іцелька, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек. |
(спец.). Прасарная вытворчасць.
ПРАСАВАЛЬНЫ1, -ая, -ае. Які прызнача- (спец.). 3. На пагонах: каляровая падоўжная прым. прасіцельскі, -ая, -ае.
1
ПРАСІЦЦА, прашуся, просішся, просііша;
ецца, служыць для прасавання . Прасавальная палоска. Пагоны з двума прасветамі. || прым.
прасветны, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.)незак. 1. Прасіць аб дазволе зрабіць што-н.,
дошка.
2
ПРАСВЁТЛЕНЫ, -ая, -ае. Поўны яснасці, адправііша куды-н. П. на каток. 2. Пра дзяПРАСАВАЛЬНЫ , -ая, -ае. Які прызнарадасны, светлы. П. твар. || наз. прасветле- цей: прасіць дазволу адправіць натуральную
чаны, служыць для прасавання2. П. йэх.
1-2
1
насць, -і, ж.
патрэбу. П. на гаршчок. 3. Прасіць прабачэнПРАСАВАННЕ гл. прасаваць -*.
ПРАСВЁЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. ня, спагады, дапамогі i пад. (разм.) — АдпусПРАСАВАНЫ1, -ая, -ае. Гладжаны, выпрагл. прасвяціць. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). ціце мяне, не мучце! — просіцца хлопчык. 4. песаваны. Прасаваная бялізна.
ПРАСАВАНЫ2, -ая, -ае. Зроблены шляхам Свяціцца праз што-н. Сонца прасвечвае паміж ран. Быць гатовым да чаго-н., вельмі гтрыда2
прасавання (гл. прасавадь ). Прасаванае сена. стваламі дрэў. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Віднецца тным ля чаго-н. (разм.) Пейзаж так i про~
ПРАСАВАЦЬ1, -сую, -суеш, -суе; -суй; праз што-н. Праз кроны дрэў прасвечвае неба. сіцца на палатно. || наз. палрасіцца, -рашуся,
-росішся, -росіцца (да 1, 2 i 3 знач.).
-саваны; зак., што. 1. Гладзіць прасам. П. су- Праз яго цікаўнасць прасвечваў недавер (пеПРАСІЦЬ, прашу, просіш, просіць; незак.
кенку. 2. перан. Націскаючы, праводзіць ран.).
ПРАСВІДРАВАЦЬ
гл.
свідраваць.
1. каго (што), чаго, аб кім-чым i з інф. Звярчым-н. па паверхні. Танкі прасуюць акопы. ||
ПРАСВІДРОЎВАЦБ, -аю, -аеш, -ае; не- тацца да каго-н. з просьбай аб чым-н. П. дазак. выпрасаваць, -сую, -суеш, -суе; -суй;
-саваны (да 1 знач.), адпрасаваць, -сую, -су- зак., што. Toe, што i свідраваць (у 1 i 2 памогі. П. літасці. 2. каго (што) за каго
знач.).
П. адтуліну.
(што), аб кім (чым). Клалаціцца аб кім-н., заеш, -суе; -суй; -саваны (да 1 знач.) i папра-
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ступацца за каго-н. П. за таварыша. 3. каго цыі, якая вызначаецца якімі-н. асаблівасцямі.
(што). Запрашаць, зваць. 17. гасцей за стол. 4. Сацыяльная п.
што. Назначаць цану (разм.). Калькі просіш за ПРАСЛУЖЬІЦЬ, -ужу, -ужыш, -ужыць;
хату? (якая цана?). 5. што i без дап. Жабра- зак. Прабыць які-н. час служачы, у дзеянні,
ваць (ур.). П. міласціку. | зак. папрасіць, -pa карыстанні. П. пятнаццаць гадоў. Боты праПРАСПЁКТ1, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м.
служылі тры сезоны.
rny, -росіш, -росіць (да 1,2 i 3 знач.).
ПРАСКАКАЦЬ, -скачу, -скачаш, -скача;
ПРАСЛЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. Вялікая шырокая i прамая вуліца ў горадзе.
-скачы; зак. 1. Прабегчы, праехаць наўскач,
1. 2/і. слухаць. 2. каго-што. Выслухаць ад па- П. Ф.Скарыны2 у Мінску.
ПРАСПЁКТ , -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1.
скачкамі якую-н. адлегласць, цераз што-н. чатку да канца. П. оперу. П. курс лекцый. 3.
або мінуўшы што-н. Праскакалі коннікі. 2. каго-што. Вызначыць на слых стан чаго-н. Праграма, план чаго-н. П. новага вучэбнага
(спец.). П. лёгкія. 4. што. Слухаючы, не дапаможніка. 2. Гандлёвае даведачнае выдаПравесці яхі-н. час скачучы.
ўспрыняць, не пачуць (разм.). Баяцца, каб не нне рэкламнага характару. || прым. праПРАСКАКВАЦЬ гл. праскочыць.
ПРАСКВАРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., п. галоўнае. 5. Выведаць па чутках, размовах. спектавы, -ая, -ае / праспектны, -ая, -ае.
-ыцца; зак. Стаць гатовым у выніку сквара- П. аб прыездзе артыстаў. б. каго-што. Пра- ПРАСПІРТАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-туецца; зак. Насыцііша спіртам. || незак.
ння. Сала праскваршася. \\ незак. праскварва- весці які-н. час слухаючы. || незак. праслухвадь, -аю, -аеш, -ае (да 2, 3, 4 i 5 знач.); прасшртоўвацца, -аецца.
цца, -аецца.
ПРАСШРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
ПРАСКВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рьшь; -ра- наз. праслухванне, -я, н. i праслухоўваць, -аю,
ны; зак., што. 1. Скварачы, давесці да гатоў- -аеш; -ае (да 2, 3, 4 i 5 знач.); наз. пра- -туй; -таваны; зак., каго-што. Насыціць
спіртам. || незак. праспіртоўваць, -аю, -аеш,
насці. Л. сала. 2. Правесці які-н. час, сква- слухоўванне, -я, н.
ПРАСЛЯЗІЦЦА, -яжуся, -яз'ішся, -яз'іцца; -ае.
рачы што-н. Паўгадзіны праскварыла сала. |
ПРАСПРАГАЦЬ гл. спрагаць2.
незак. праскварваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 -яз'імся, -езіцеся, -язяцца; зак. Заплакаць ад
ПРАСПЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. гл.
прыліву пачуццяў. П. пры развітанні.
знач.).
ПРАСМАЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., спяваць. 2. што i без дап. Правесці які-н. час,
ПРАСКЛАНЙЦЬ гл. скланяць.
займаючыся спяваннем. Праспяваў увесь веПРАСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. 1. -ыцца; зак. У выніку смажання прыйсці ў чар.
што. Хутка прабегчы міма чаго-н. Каля нас стан поўнай гатоўнасці. Мяса прасмажылася. \\ ПРАСТАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). He вельмі
праскочші дзеці. Поезд праскочыў паўстанак. незак. пржсмжжвацці» -аецца.
ПРАСМАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; разумны, недалёкі. П. хлопец. \\ наз. пра2. Пранікнуць, хутка прабрацца куды-н. праз
ставатасць, -і, ж.
якія-н. перашкоды (разм.). П. у дзверы. 3. -жаны; зак., што. 1. Смажачы, давесці да
ПРАСГАГНАЦЬ, -агну, -огнеш, -огне;
Лёгка прайсці, упасці праз якую-н. адтуліну. поўнай гатоўнасці. П. грыбы. 2. Правесці -агн'і; зак. 1. Абазвацца стогнам. Хворы голасМанета праскочша ў шчыліну. | незак. пра- які-н. час, смажачы што-н. Цэлую гадзіну пра- на прастагнаў. 2. што i без дап. Сказадь са
смажыла бульбу. \\ незак. прасмажваць, -аю,
скакваць, -аю, -аеш, -ае.
стогнам. Піць! — прастагнаў ранены. 3. ПраПРАСКРЗБЦІ, -рабу, -цабеш, -рабе; -ра- -аеш, -ае (да 1 знач.).
весці які-н. час стогнучы. Хворы ўвесь вечар
ПРАСМАЛІЦЬ1, -алю, -оліш, -оліць; прастагнаў.
бём, -рабяце, -рабуць; -роб, -рэбла; -рабі;
-рэбены; зак., што. Скрабучы, зрабіць у -олены; зак., што. Пакрыць, насыціць смаПРАСТАДЎШНЫ, -ая, -ае. Няхітры i добчым-н. адтуліну. Мышы праскрэблі падлогу. || лой. П. лодку. || незак. прасмольваць, -аю, ры, наіўна-даверлівы. П. чалавек. Прастадушнезак. праскрабаць, -аю, -аеш, -ае i прасжрэб- -аеш, -ае.
(прысл.) усміхнуцца. \\ наз. пржстадупшісць,
ПРАСМАЛІЦЬ2, -алю, -аліш, -алшь; -але- на
•аць, -аю, -аеш, -ае.
-і, ж.
ПРАСЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. Частка агаро- ны; зак., што (разм.). 1. Прапаліць чым-н.
ПРАСТАК, -а, мн. -'i, -оў, м. ^разм.)% Toe,
джы ад слупа да слупа. || прым. праславы, -ая, наскрозь. П. папяросай кашулю. 2. Ачысціць што i прасцяк. || памянш. прастачок, -чка,
мн.
агнём. П. комін. 3. Некаторы час пракурыць
-ае.
-чю, -чкоў, м. || ж. прастачка, -і, ДМ -чцы,
(разм.). Прасмаліў цэлую гадзіну. || незак. пра- мн.
ПРАСЛАБІЦЬ гл. слабіць.
-і, -чак.
ПРАСЛАВІЦЦА, -лаўлюся, -лавішся, -ла- смальвжць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.).
ПРАСТАКВАіПА, -ы, ж. Густое кіслае маПРАСМЯРДЗЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Насы- лако.
віцца; зак. Стаць вядомым, славутым. П. no|| прым. прастаквапшы, -ая, -ае.
дзвігамі. || незак. прасла^ляцца, -яюся, -яешся, чаны непрыемным пахам. П. бензінам гараж.
ПРАСТАМОЎЕ, -я, н. Словы i іраматыПРАСМЯРДЗЁЦЬ, -джу, f -дзіш, -дз'іць;
-яецца. || наз. праслаўленне, -я, н.
чныя формы, уласцівыя вуснай народнай
ПРАСЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лавіш, -лавіць; -дз'ім, -мердзіце, -дзяць; -дз'і; зак. (разм.). мове, якія выкарыстоўваюцца ў літаратурнай
-лаўлены; зак., каго-што. Зрабіць вядомым, Насыціцца непрыемным пахам, стаць смяр- мове як стылістычны сродак для надання
славутым. Гераінныя пералёты праславілі са- дзючым. Адзенне прасмярдзела дымам.
мове грубаватага зніжанага адцення. || прым.
ПРАСНАК, -а, мн. -і, -оў, м. Тоўсты блін з прастамоўны, -ая, -ае.
вецкіх лётчыкаў. || незак. праслаўляць, -яю,
прэснага цеста.
-яеш, -яе. || наз. праслаўлевде, -я, н.
ПРАСТАРНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее;
ПРАСНІЦА, -Ы, МН. -Ы, -НІЦ, Ж. Прыста- незак. Станавіцца больш прасторным. || зак.
ПРАСЛАВЎТЫ, -ая, -ае (іран.). Шырока
вядомы, які нашумеў. Праслаеутыя лятаюныя саванне, на якое падвешваецца кудзеля пры папрастарнець, -ее. У хаце цяпер папрастарпрадзенні.
талеркі. || наз. праславугасць, -і, ж.
нела (безас).
ПРАСНЫ гл. прас.
ПРАСЛАІЦЬ, -лаю, -лоіш, -лоіць; -лоены;
ПРАСТАТА гл. просты.
ПРАСОДЫЯ, -і, ж. (спец.). 1. Toe, што i
зак., што чым. Пракласці слаямі чаго-н. П.
ПРАСТАЙЦЬ, f -таю, -та'іш, • -та'іць; -та'ім,
пірожнае крэмам. || незак. праслойваць, -аю, вершазнаўства. 2. Частка вершазнаўства — -таіце, -таяць; -той; зак. 1. Правесці або пра-аеш, -ае. || наз. праслойванне, -я, н. i пра- вучэнне аб метрычна значных элементах быць які-н. час стоячы (гл. стаяць у 1, 2, 4, 6,
слойжж, -і, ДМ -йцы, ж. || прым. пряслоечны, мовы. 3. Сістэма вымаўлення націскных i не- 8, 9 i 10 знач.). 2. Прабыць у бяздзейнасці, у
націскных, доўгіх i кароткіх складоў у мове. || прастоі. Поезд прастаяў на раз 'ездзе гадзіну. 3.
-ая, -ае.
прым. прасадычны, -ая, -ае.
ПРАСЛЁДАВАЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м
Праіснаваць, не разбураючыся. Гэты дом праПРАСОЛ, ПРАСОЛЬВАННЕ, ПРАСОЛЬ- стаіць яшчэ доўга. \\ незак. прастойваць, -аю,
Той, хто праследуе каго-н. || ж. праследаваВАЦЦА, -ЦЬ гл. прасаліцца, -ць.
цельніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
-аеш, -ае (да 1 i 2 знач.)ПРАСОЎВАННЕ, ПРАСОЎВАЦЦА, -ЦЬ
ПРАСЛІДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
ПРАСТОЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. Вымушаная
зак. 1. каго (што). Гнацца за кім-н., каб да- гл. прасунуцца, -ць.
бяздзейнасць (рабочай сілы, механізмаў), неПРАСОХЛЫ, -ая, -ае. Які прасох. Прасо- прадбачны перапынак у рабоце. Ліквідаваць
гнаць, знішчыць. П. звера. П. ворага. 2. каголішнія прастоі тэхнікі. || прым. прастойны, -ая,
што. Учыняць ганенні, прыгнятаць.Я. пера- хлыя дровы.
ПРАСОХНУЦЬ гл. сохнуць.
-ае (спец.).
давых дзеячаў культуры. || наз. праследаваяве,
ПРАСОЧВАЦЦА* -ЦЬ гл. прасачыцца,
-я, н.
ПРАСТОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Трон манарха. Узысці на п. (стаць манархам). Сядзець
ПРАСЛІЗНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ць.
ПРАСПАЦЦА, -плюся^ -пішся, -п'іцца; на прастоле (царстваваць). 2. Высокі стол, які
-няце, -нуць; -н'і; зак. 1. Прайсці непрыметна
куды-н. (разм.). П. у дзверы. 2. (1 i 2 ас. не -п'імся, -піцеся, -пяцца; -піся; зак. Пра п'я- стаіць пасярэдзіне царкоўнага алтара. || прым.
прастолыш, -ая, -ае (да 2 знач.; уст.). Праўжыв.). Слізгаючыся, прайсці, праскочыць нага: працверазіцца пасля сну. Ідзі праспіся.
ПРАСПАЦЬ, -плю, -піш, -піць; -п'ім, стольнае свята (у гонар святога, з імем якога
праз што-н., паміж чым-н. Некалькі зярнят
праслізнула праз пальцы. || незак. пржслізгваць, -піце, -пяць; -пі; зак. 1. Прабыць які-н. час у звязана царква).
ПРАСТОЛАНАСЛЁДДЗЕ, -я, н. (кніжн).
стане сну. П. аж да поўдня. 2. што i без дап.
-аю, -аеш, -ас.
ПРАСЛОЙКА, -\,ДМ -йцы, ж. 1. гл. пра- Прачнуцца пазней, чым ірэба. Праспаў i Парадах атрымання ў спадчыну прастола,
слаіць. 2. мн. -і, -лоск. Тонкі слой, палоска спазніуся на лекцыю. 3. каго-што. Знаходзя- улады манарха.
ПРАСТОР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Свабоднае,
паміж слаямі чаго-н. Праслойкі іншага колеру чыся ў стане сну, не заўважьшь, псапусціць.
ў белым мармуры. 3. мн. -і, -лбек, перан. Гра- П. станцыю. \\ незак. прасыпаць, -аю, -аеш, вялікае месца, абшар. Стэпавы п. 2. Свабода,
-ае
(да
2
i
3
знач.).
раздолле. Дзецям mym п.
мадская ірупа, частка грамадства, арганіза-
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ПРАСТОРА, -ы, ж. 1. Адна з форм (поруч
з часам) існавання матэрыі, якая бясконца
развіваецца i характарызуецца працягласцю i
аб'ёмам. П. i час. 2. Працягласць, месца, неабмежаванае бачнымі памерамі. Нябесная п.
3. Свабодны прамежак паміж чым-н., месца,
дзе што-н. змяшчаецца. Свабодная п. паміж
сцяной i сталом. || прым. прасторавы, -ая, -ае.
ПРАСТОРНЫ, -ая, -ае. Свабодны, не цесны. Прасторная хата. Прасторная сукенка.
ПРАСГРАЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; зак. Правесці які-н. час у стральбе.
ПРАСТРАЦЫЯ, -І, Ж. (КНІЖН.). Прыгнечаны стан, поўная абыякавасць да наваколля.
Упадаць у прастрацыю.
ПРАСТРАЧЫЦЬ гл. страчьшь.
ПРАСГРОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
што. Toe, што i страчыць (у 1 знач.^).
ПРАСГРУГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. 1. Выстругаць паглыбленне, паз у
чым-н. П. дошку. 2. Правесці які-н. час стругаючы. || незак. прастругваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1 знач.).
ПРАСТРЫГЧЫ, -рыгу, -рыжэш, -рыжэ;
-рыжом? -рыжаце, -рыгуць; -рыг, -гла; -рыжы; -рыжаны; зак. 1. што. Выстрыгчы падоўжную паласу на чым-н. 2. каго-што. Правесці які-н. час, займаючыся стрыжкай чагон. Н незак. прастрыгаць, -аю, -аеш, -ае (да 1
знач.).
ПРАСТР&Л, -у, м. (разм.). Прастудная
хвароба — востры боль, ламота, калаццё ў
паясніцы i інш. частках цела.
ПРАСТР&ЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліш»; -лены;
зак., каго-што. Страляючы, прабіць наскрозь.
П. руку. || незак. прастрэлыацц -аю, -аеш,
-ае. || наз. прастрэльванне, -я, н.
ПРАСТРЗЛЬВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-аецца; незак. Быць адкрытым для абстрэлу.
Пазіцыі прастрэльваюцца з вышыні.
ПРАСГРЗЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
1. гл. прастрзліць. 2. што. Мець магчымасць
абстрзльваць які-н. участак поўнасцю, на
ўсёй прасторы яго. П. пазіцыі праціўніка.
ПРАСТЎДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Хвароба,
выкліканая ахаладжэннем арганізма. Пабойвацца прастуды. || прым. прасіудлы, -ая, -ае.
ПРАСГУДЗІЦЦА,
-уджуся,
-удзішся,
-удзіцца; зак. Захварэць ад прастуды. П. ў dapose. || незак. прастуджвацця, -аюся, -асшся,
-аецца.
t ПРАСГУДЗІЦЬ, -уджу, -удзіш, -удзіць;
-уджаны;
зак.,
каго-што.
Прастудай
выклікаць хваробу, захворанне. П. дзяцей. 77.
вуха. || незак. прасіуджваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАСТЎДЛІВЫ, -ая, -ас (разм.). Які лёгка
прастуджваецца.
ПРАСТЎДНЫ гл. прастуда.
ПРАСТЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., кагошто. Toe, што i выстукаць^у 2 знач.). П. хвораму грудзі. || незак. прастужваць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. прастукваняе, -я, н.
ПРАСТЫІЎТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
ж. Жанчына, якая займаецца прастытуцыяй.
Палітычная п. (перан.: аб прадажным,
беспрынцыповым палітыку; пагард.).
ПРАСТЫТЎЦЫЯ, -і, ж. Продаж жанчынамі свайго цела з мэтай здабывання сродкаў
для існавання, a таксама з мзтай асабістага
ўзбагачэння.
ПРАСУМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе;
-муй; зак. Правесці які-н. час сумуючы. Увесь
вечар прасумавала адна.
ПРАСЎНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. 1. Пралазячы, высунуцца, прайсці
паміж чым-н. ці дзе-н. У дзверы прасунулася

галава. П. наперад. 2. Сунучыся, пера- нем, ідэяй. П. пануццём адказнасці. || незак.
мясціцца на якую-н. адлегласць. Нашы войскі прасякацца, -аюся, -аешся, -аецца.
прасунуліся значна наперад. 3. перан. Высунуц- ПРАСЙКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; прасяк,
ца, павысіцца (разм.)- П. na службе. 4. (7 i' 2 -кла; -ні; -нуты; зак. 1. Пранікнуць куды-н.
ас. не ўжыв.), перан. Наблізіцца да завяршэн- праз што-н. Цемра імкнулася п. усюды. 2. пеня (разм.). Справа прасунулася. || незак. ран., што (звычайна ў форме дзеепрым. зал.
прасоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. прош.). Напоўніць якім-н. пачуццём, ідэяй.
Верш прасякнуты пафасам гуманізму. || незак.
прасоўванне, -я, н.
ПРАСЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сунь; прасякаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прасякненве,
-нуты; зак. 1. каго-што. Упіхнуць, засунуць -я, н. (да 2 знач).
куды-н., праз што-н. вузкае ці ў што-н. П. гаПРАСЙНІШЧА, -а, н. Поле, на якім расло
лаву ў акно. П. нітку ў іголку. 2. каго-што. проса.
Сунучы, перамясціць на якую-н. адлегласць
ПРАСЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ці паміж чым-н. П. шафу праз дзверы. 3. каго- Невялічкая птушка сямейства аўсянкавых.
што. Перамясціць, накіраваць куды-н. П.
ПРАСЯНЬІ гл. проса.
полк да перадавой лініі. П. літаратуру ў масы ПРАСЯЧЬк i ПРАСЁКЧЫ, -сяку, -сячэш,
(перан.). 4. перан., каго (што). Высунуць, -сячэ; -сячом, -сечацс, -сякуць; -сек, -кла;
павысіць. 77. na службе. 5. перан., што. -сячы; -сечаны; зак., што. 1. Секучы, зрабіць
Зрабшь што-н. для хутчэйшага завяршэння, навылётную адтуліну ў чым-н. П. акно. П. павыканання чаго-н. (разм.). П. справу. || незак. лонку. 2. Прабіць, сцябаючы або ўдараючы
прасоўвжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прасоўванне, вострым. П. бот сякерай. П. пугай скуру. 3.
-я, н.
Зрабіць праход, праезд у чым-н. пры дапаПРАСУШЬІЦЦА,
-ушуся,
-ушьшіся, мозе інструментаў, ітрылад. П. дарогу ў гарах.
-ушыцца; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Стаць || незак. прасякаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прапоўнасцю сухім пасля сушкі. Падушка пра- сяканне, -я, н.
сушшася. 2. Высушыць на сабе адзенне, абутак (разм.). Трапіў пад дождж, шрэба п. || не- ПРАТА... {гл. прота...)- Першая частка
складаных слоў; ужыв. замест «прота...», калі
зак. прасушвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
націск у другой частцы падае на першы
f ПРАСУШЬІЦЬ, -ушу, -ушыш, -ушыць;
-ушаны; зак., што. 1. Зрабіць сухім, поўна- склад, напр. npamanon, прататып.
ПРАТАКАЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
сцю высушыць. П. вопратку. 2. Правесці
-руй; -раваны; незак., што (кніжн.). Склададь
які-н. час, сушачы што-н. || незак. прасушпратакол (у 1, 2 i 3 знач.). || зак. запратаваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач). || наз. прасуппыі, -і, ДМ -шцы, ж. (да 1 знач.) i каліраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
ПРАТАКОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Дакумент
прасушшшне, -я, н. (да 1 знач.).
з залісам усяго, што адбывалася на пасяПРАСЦЁЙШЫЯ, -ых, адз. -ае, -ага, н. джэнні, сходзс, допыце. П. схода. П. допыту.
(спец.). Тып аднаклетачных жывёлін, якія 2. Дакумент, які сведчыць аб якім-н. факце.
складаюцца з адной клеткі або калоны клеП. анатаміравання трупа. 3. Акт аб парутак.
шэнні грамадскага парадку. Скласці п. на
ПРАСЦЁНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м
хулігана. 4. Адзін з відаў міжнародных пагадЧастка сцяны паміж аконнымі ці дзвярнымі ненняў (спец.). O Дыпламатычны пратакол
праёмамі. || прым. прасцешчны, -ая, -ае.
(спец.) — сукупнасць правіл, якія датычацца
ПРАСЦЁЦЮ, -ая, -ае (разм.). Дабрадуш- ажыццяўлення розных дыпламатычных актаў.
ны i просты, не цырымонны. 77. выгляд. П. || прым. пратажольны, -ая, -ае.
хлопец.
ПРАТІЛІНА, -ы, мн. -лін, ж. Месца, дзе
ПРАСЦІ, праду, прадзеш, прадзе; прадзём, растаў снег i агалілася зямля. || памянш.
прадзяце, прадуць; праў, прала; прадз'і; праталінжа, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
прадзены; незак., што. Скручваючы (воўну,
ПРАТАПЛАЗМА, -ы, ж. (спец.). Асноўнае
кудзелю i пад.), рабіць ніткі. || зак. спрасці, рэчыва клеткі жывёльнага i расліннага арспраду, спрадзеш, спрадзе; спсадзём, спра- ганізма. || прым. пратаплазменны, -ая, -ае.
дзяце, спрадуць; спраў, спрала; спрадзі;
ПРАТАПОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Ранейшая
спрадзены. || наз. прадзенне, -я, н.
назва протаіерэя. || прым. пратаіюпскі, -ая,
ПРАСЦІНА, -ы, мн. просціны, -цін / (з ліч. -ае.
2, 3, 4) прасціны, -шн, ж. Доўгі i шырокі каПРАТАПТАЦЬ, -апчу, -опчыш, -опча; -апвалак тканіны. які падсцілаецца на пасцелі. || чы; -аптаны; зак., што. 1. Утварыць, прапамянш. прасцшка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, класці частай хадзьбой. П. сцежку. 2. Праж. || прым. прасшшш, -ая, -ае.
церці хадзьбой; псанасіць да дзірак. П. падэПРАСЦ^НІУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). швы. || незак. пратоіггваць, -аю, -аеш, -ае.
Частка сцэны перад заслонай. || прым. праПРАТАРАНІЦЬ гл. тараніць.
сцзніумны, -ая, -ае.
ПРАТАРАНЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
ПРАСЦ5ІГ, -у, мн. -і, -аў, м. Свабодны, што. Toe, што i тараніць (у 2 знач).
вялікі прастор, шыр. Прасцягі палёў.
ПРАТАРГАВАЦЦА, -гуюся, -гуешся, -гуПРАСЦЙК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Пра- ецца; -гуйся; зак. (разм.). 1. Панесці страты
стадушны, недалёкі чалавек. || памянш. пра- або разарыцца пры няўдалым гандлі. 2. Прасцячок, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. || ж. правесці які-н. час таргуючыся.
сцячжа, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
ПРАТАРЬІЦЬ, -тару, -торыш, -торыць;
ПРАСЫПАЦЦА* -ЦЬ гл. праспадца, -ць.
-тораны; зак., што. Пракласці хадзьбой,
ПРАСЫХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, яздой, зрабіць наезджаным, добра вядомым.
што i сохнуць (у 1 знач.). Вясной зямля добра П. шлях, дарогу. Юрый Гагарын пратарыў (пепрасыхае. Піць не прасыхаючы (піць спіртногаран.) дарогу ў космас. || незак. тарыць, тару,
многа, увесь час). || наз. прасыханне, -я, н.
торыш, торыць.
ПРАСЯВАННЕ, ПРАСЯВАЦЦА, -ЦЬ a/z.
ПРАТАТЬІП, -а, мн. -ы, -аў, м. Першапапрасеяцца, -ць.
чатковы ўзор, правобраз, пераважна сапраўдПРАСЯДЗЁЦЬ гл. праседзець.
ная асоба як крыніца для стварэння літараПРАСЯКАЦЬ1 гл. прасячы.
турнага вобраза, героя. П. дзеда Талаша.
2
ПРАСЯКАЦЬ гл. прасякнуць.
ПРАТАЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ПРАСЙКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; зак. (разм). 1. Таўхаючыся, прабіцца наперад
прасякся, -клася; -ніся; зак., чым. Пранікнуц- праз натоўп. 2. Правесці які-н. час таўхаюца, напоўніцца якім-н. пачуццём, пераканан- чыся. Гадзіны дзве пратаўхаўся ў чарзе.
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ПРАТАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак. Растаць або стаць талым. Снег пратаў да зямлі. ||
незак. праішць, -тае.
ПРАТАЧЬІЦЦА, -ачуся, -очышся, -очыцца; зак. Точачыся, прабрацца праз што-н.
Мыш пратачылася праз шчыяіну. || незак.
праточвацц** -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАТАЧЬІЦЬ, -ачу, -очыш, -очыць; -очаны; зак., што. 1. Пра чарвей, насякомых,
мышэй: праесці, зрабіўшы вузкія дзірачкі.
Шашаль пратаныў дошку. 2. Такарным разцом зрабіць канаўку, вузкую адтуліну ў вырабе (спец.). 3. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра цякучую ваду: прамыць дзірку, рэчышча ў глебе.
4. Правесці які-н. час, займаючыся тачэннем
чаго-н. || незак. праточваць, -аю, -аеш, -ае (да
1, 2 i 3 знач.). || наз. праточванне, -я, н.
ПРАТКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. Пракалоць
глыбока, наскрозь. П. шпількай палец. || незак.
пратыкаць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАТОКА, -і, ДМ -тоцы, мн. -і, -ток, ж. 1.
Бакавое адгалінаванае рэчышча, a таксама
рукаў ракі, які злучае два вадаёмы. Возера
злучаецца з ракой пратокай. 2. Вузкая злучальная поласць, канал (спец.). Жоўцевая п. ||
прым. праточлы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПРАТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Элементарная часцінка з дадатным зарадам, якая
ўваходзіць у састаў усіх атамных ядраў. ||
прым. оратонны, -ая, -ае.
ПРАТОПТВАЦЬ га. пратаптаць.
ПРАТОЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. пратока. 2.
Пра ваду, вадаём: цякучы, не стаячы. Праточная вада. Праточнае возера. 3. Які мае
адносіны да руху струменя вадкасці або газу
(спсц.). П. элемент (у пнеўмааўтаматыцы). ||
наз. пржточнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
ПРАТОЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чьш, ж.
Прамытая вадой адтуліна, праход.
ПРАТРАВА, -Ы, Ж. Рэчыва, якім пратраўліваюць што-н.
ПРАТРАВІЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць;
-раўлены; зак., што. 1. Зрабіць, апрацоўваючы хімічным шляхам, вьправіць. 77. узор на
метале. 2. Апрацаваць (футра) асаблівым саставам перад фарбаваннем. 3. Абеззаразіць
хімічным рэчывам. П. насенне. || незак. пратраўлітаць, -аю, -аеш, -ае / пратраўляць, -яю,
-яеш, -яе. || наз. пратраўліваіше, -я, н.
ПРАТРАЛІЦЬ гл. траліць.
ПРАТРАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
што (спец.). Toe, што i траліць (у 2 знач.).
ПРАТРАЦШДА, -трачуся, -трацішся, траціцца; зак. Зрабіць вялікія затраты, оасходы.
П. на рамонт кватэры. || незак. пратрачвадца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПРАТРАіЦЦЬ, -трачу, -траціш, -траціць;
-трачаны; зак. 1. што i без дап. Мець страту
на чым-н. ад чаго-н. 2. што. Поўнасцю растраціць. П. грошы. || незак. пратрачваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРАТРУБІЦЬ гл. трубіць.
ПРАТРЎГА, -ы, ДМ -труце, ж. Рэчыва,
якім пратручваюць насенне i іншыя пасадачныя матэрыялы.
ПРАТРУЦІЦЬ, -учу, -уціш, -уціш»; -учаны; зак., што. Toe, што i пратравіць. || незак.
пратручваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пратручванне, -я, н.
ПРАТРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1.
што i без dan. Стойка перажыць што-н.,
вьпрываць. П. шмат пакут. 2. Прадоўжыць
сваё дзеянне не спыняючыся. Халады пратрывалі да красавіка. 3. Захавацца, праіснаваць які-н. час. Пад напорам такой вады гэты
насып mym доўга не пратрывае.
ПРАТРЫМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Прабыць яхі-н. час, трымаючыся (у 1, 2,
3, 4, 5, 9 i 10 знач.).

ПРАТРЫМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Трымаць (у 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
знач.) на працягу якога-н. часу.
ПРАТЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм).
1. Прайсці тупаючы нагамі. Хтосці пратупау
na калідоры. 2. Toe, што i прайсці (у 1 i 2 -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны (да 2 знач.). ||
-я, н. (да 2 знач.).
знач.). Колькі мы сёння кіламетраў пратупалі? наз. апратэставанне,
ПРАТЭСТАНТ1, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
ПРАТУРЬІЦЬ гл. турыць.
ПРАТУХАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак. (кніжн.). Той, эсго пратэстуе супраць чаго-н. ||
Toe, што i тухнуць2. || зак. пратухнуць, -не; ж. пржтэстаіггйі, 2-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ПРАТЭСГАНТ , -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
пратух, -хла. || наз. пратуханне, -я, н.
Паслядоўнік пратэстантызму. || ж. пратэПРАТЎХЛЫ, -ая, -ае. Які пратух, нястантка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. прасвежы. 77. сыр.
тэстшцкі, -ая, -ае.
ПРАТЭЖЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ПРАТЭСГАНТЬІЗМ,
-у,
м.
Назва
-руй; незак., клму (кніжн.). Рабіць пратэк- хрысціянскіх
веравучэнняў, якія адхалоліся ў
цыю. || наз. пржтэжыржвшше, -я, н.
сувязі з Рэфармацыяй 16 ст. ад каталіцызму. ||
ПРАТЭЖЭ, нескл., м. i ж., каго або чый прым. пратэстанцкі, -ая, -ае.
(кніжн.). Асоба, якая карыстаецца чыёй-н.
ПРАТЭСТАНЦТВА, -а, н. Toe, што i прапратэкцыяй. Гэты юнак — ваш п.
тэстантызм.
ПРАТЗЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. ПрыстасаванПРАЎДА, -Ы, ДМ -дзе, ж. 1. Toe, што адне, вырабленае ў форме якой-н. часткі цела павядае рэчаіснасці, ісціна. Гаварыць праўду.
ўзамен страчанай прыроднай. Зубныя пра- П. вочы коле (прыказка). Што п., то п. (сатэзы. || прым. пратззяы. -ая, -ае.
праўды, на самой справе; разм.). 2. Парадак,
ПРАТЭЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе, -зуй; заснаваны на справядлівасці, сумленнасці.
-заваны; зак i незак., што. Вырабіць (выра- Шукаць праўды. Стаяць за праўду. 3. Toe, што
блядь) пратэз. П. руку. \\ наз. пратэзавжіше, i правата (разм.). Ваша п. (вы правы). 4. у
-я, н.
знач. вык. i пабочн. сл. Сапраўды, на самой
ПРАТЗКТАР1, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). сгтраве. I п., дождж ідзе. Я, п., забыла пра
Дзяржава, якая ажыццяўляе пратэктарат.
сход. 5. злуч. уступальны. Хоць i (разм.). СенаПРАТЗКТАР2, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). кос добры, п. крыху далекава ад вёскі. 0 Па
Патоўшчаная частка пакрышкі, якая не- пржўдзе жажучы, пабочн. сл. (разм.) — ужыв.
пасрэдна сутыкаецца з дарогай. | прым. пра- пры падкрэсліванні правільнасці, праўдзівасці
тэктарны, -ая, -ае. Пратэктарная рызіна.
сказанага, таго, што сцвярджаецца.
ПРАТЭКТАРАТ, -a i -у, М -раце, м. 1. -у.
ПРАЎДАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны на
Форма залежнасці, пры якой слабейшая кра- праўду, верагодны. Праўдападобная інфармаіна, фармальна захоўваючы свой дзяржаўны цыя. Праўдападобна (прысл.) расказаць. \\ наз.
лад, фактычна падпарадкавана мацнейшай праўдападобвасць, -і, ж.
імперыялістычнай дзяржаве. 2. -а. Краіна,
ПРАЎДЗІВЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае
што знаходзіцца ў такой залежнасці. На праўду. Праўдзівая аповесць. Праўдзіва
тэрыторыі пратэктарата.
(прысл.) расказваць. 2. Які любіць гаварыць
ПРАТ^КЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Апяхун- праўду, імкнецца да праўды. П. чалавек. П.
ства, падтрымка каго-н. ва ўладкаванні на ра- характар. || наз. праўдзшасць, -і, ж.
боту, у прасоўванні па службе i пад. Зрабіць
ПРАЎДЗІЦЬ, -джу, -дзші, -дзшь; незак.
пратэкцыю каму-н. Уладкавацца куды-н. na (разм.)- Спраўджваць, здзяйсняцца. Можа i
пратэкцыі. || прым. пратэкцыйны, -ая, -ае.
сапраўды сны праўдзяць?
ПРАТЭКЦЫЯНІЗМ, -у, м. (кніжн.)- 1.
ПРАЎКА гл. правіць2.
Эканамічная палітыка дзяржавы, накіраваная
ПРАЎЛЁННЕ, -я, «. 1. гл. правіць1. 2. Орна ахову нацыянальнай эканомікі ад замеж- ган, які кіруе якой-н. установай, арганізанай канкурэнцыі. 2. Падбор службовых асоб цыяй. Член праўлення банка, кааператыва. Ц
не па дзелавых якасцях, a па знаёмству, па прым. праўленскі, -ая, -ае (да 2 знач.).
пратэкцыі. U прым. пратэкцыяшсцкі, -ая, -ае
ПРАУЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Які быў у рамон(да 1 знач.).
це. Праўленыя боты. 2. 3 папраўкамі, вьшраўПРАТЭКЦЫЯНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, лены. 77. экзэмпляр рукапісу.
-аў, м. Прьосільнік пратэкцыянізму (у 1
ПРАЎНУК, -а, мн. -і, -аў, м. Сын унука ці
знач.).
ўнучкі.
ПРАТЭЛЕФАНІРАВАЦЬ гл. тэлефаніраПРАЎНУЧКА, -І, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
ваць.
Дачка ўнука ці ўнучкі.
ПРАТЭРМШАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
ПРАФ... Скарачэнне, якое ўжыв. у склада-нуй; -наваны; зак., што. Прапусцідь уста- ных словах у знач.: 1) прафесійны, напр.
ноўлены тэрмін чаго-н. П. ад'езд у каман- прафгігіена, прафнепрыгоднасць; 2) гтрафсаюздзіроўку. || незак. пратэрмівоўваць, -аю, -аеш, ны, напр. прафактыў, прафбілет, прафбюро,
-ае. || наз. пратэрміноўкл, і, ДМ -ўцы, ж. i прафрух.
праіэрміноўвацне, -я, н.
ПРАФАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
ПРАТЙСА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Прыналеж- Зусім недасведчаны чалавек у якой-н. галіне.
насць царкоўных шэсцяў у выглядзе паУ нотах ён поўны п.
лотнішча, прымацаванага да дрэўка з вобраПРАФАНАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Скажэнне
зам Хрыста, святых, харугва.
чаго-н. невуцкім, зняважлівым абыхожданПРАТФСТ, -у, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1. нем, адносінамі; апашленне. П. навукі.
Рашучае пярэчанне супраць чаго-н. ДэманПРАФАСТРЫГАВАЦЬ гл. фастрыгаваць.
страцыя тратэсту. Выказаць п. 2. Заява аб
ПРАФЁСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вышэйшае
нязгодзе з якім-н. рашэннем (спец.). П. пра- вучонае званне выкладчыка вышэйшых навукурора. 3. Афіцыйнае пацвярджэнне факта чальных устаноў, a таксама асоба, якая мае
нявыплаты ў тэрмін па вэксалю (спец.). П. гэта званне. || прым. прафесжрскі, -ая, -ае.
ПРАФЁСАРСКАЯ, -ай, мн. -ія, -ix, ж. Павэксаля.
ПРАТЭСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -іуй; кой для прафесараў i выкладчыкаў у вышэй-таваны. 1. незак., супраць чаго. Заяўляць пра- шай навучальнай установе.
тэст (у 1 знач.), выказватіь нязгоду. П. супраць
ПРАФЁСАРСГВАВАЦЬ, -твую, -твуеш,
гонкі ўзбраенняў. 2. зак. i незак., што. Пры- -твуе; -твуй; незак. (кніжн.). Быць прафесанесці (-носіць), зрабіць (рабіць) пратэст (у 2 i рам, займаць пасаду прафесара. || наз.
3 знач.; спец.). || зак. таксама адратэставаць, прафесарства, -я, н.
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ПРАХАЛОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Умераны цуе, той i мае (прыказка). Хто працуе, таму i
холад, які выклікае прыемнае адчуванне. шанцуе (прыказка). П. здзельна. П. над
помнікамі старой пісьменнасці (вывучаць ix).
Ранішняя п.
ПРАХАЛОДЖВАЦЦА, -аюся, -асшся, П. над сабой (удасканальваць сябе ў чым-н.).
-аецца; незак. (разм.). Рабіць што-н. паволь- П. са слоўнікам. 2, Мець дзе-н. які-н. занятак,
ПРАФЕСІЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. прафесія. на, не спяшаючыся; гультайнічаць.
пасаду, служыць. П. на фабрыцы. П. у калгасе.
2. Які займаецца чым-н. як прафесіяй, a такПРАХАПІЦЦА, -аплюся, -опішся, -опіцца; П.бухгалтарам. 3. на каго-што. Абслугоўваць
сама які з'яўляецца прафесіяй. П. рэвалюцыя- зак. Раптоўна, прачнуцца, абудзіцца. П. ad каго-, іігго-н. сваёй працай. П. на сябе. Завод
нер. П. бокс. 3. Такі, што цалкам адпавядае моцнага стуку. || незак. пріхжпляцці, -яюся, працаваў на абарону. 4. чым. Прыводзіць у
патрабаванням дадзенай вытворчасці, дадзе-яешся, -яецца / прахоплівжцціі, -аюся, -ае- дзеянне, кіраваць чым-н. П. вёсламі. П. рунай галіны дзейнасці. Зроблена зусім пра- шся, -аецца.
камі i нагамі ў вадзе (плысці). 5. Знаходзіцца
фесійна (прысл.). || наз. прафесійнасць, -і, ж.
ПРАХАПІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -опіць; ў дзеянні, выконваць свае функцыі. Матор
(да 3 знач.).
-оплены; зак., каго-што (разм.). Пра вецер, працуе без перабояу. Сэрца нармальна працуе.
ПРАФЁСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. Асноўны холад i пад.: пранізаць наскрозь. Яго прахаПРАЦАВІК, -а, мн. -'i, -6ў, м. (разм.).
род заняткаў, працоўнай дзейнасці, што слу- піла ветрам. \\ незак. прахопліваць, -ае.
Вельмі старанны, працавіты чалавек, рабажыць крыніцай існавання. Па прафессіі інжыПРАХАРЧАВАЦЦА, -чуюся, -чуешся, -чу- цяга.
нер-электрык. Вытворчыя прафесіі. O Валыняецца;
ПРАЦАВІТЫ, -ая, -ае. Які многа, добра i
-чуйся| зак. Пракарміцца. П. зіму. \\ непрафесія — прафесія творчых работнікаў,
зак. прахарчрўвжшйі, -аюся, -аешся, -аецца. || шчыра працуе. 77. чалавек. \\ наз. працявітасць,
якія жьгауць на ганарары.
-і, ж.
наз. прахарчоўвшше, -я, н.
ПРАФЕСІЯНАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. ЧалаПРАЦАДЗЁНЬ, -дня, мн. -дн'і, -дзён, м
ПРАХАРЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуй;
век, які займаецца чым-н. як прафесіяй (у
Адзінка ўліку працы калгаснікаў i размеркаадрозненне ад аматара). Аутамабіліст-n. Фа- -чаваны; зак., каго (што). Пракарміць. || не- вання даходаў па працы v калгасах.
тограф-n. \\ ж. прафесіяналка, -і, ДМ -лцы, зак. прахарчоўваць, -аю, -аеш, -ае. || нез. пра-аджу, -эдзіш, -эдзіць;
харчоўванне, -я, н.
f ПРАЦАДЗІЦЬ,
мн. -і, -лак.
ПРАХВАР^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. Пра- -эджаны; зак., што. 1. Прапусціць (вадкасць)
ПРАФЕСЎРА, -ы, ж. 1. Пасада прафесара
для ачысткі праз што-н., што філыруе. П.
(кніжн.). Атрымаць прафесуру. 2. зб. Прафе- быць хворым на працягу якога-н. часу. Пра- малако. 2. перан. Вымавіць неразборліва, не
хварэў тыдзень.
сары.
разнімаючы зубоў. || незак. пряцэджваць, -аю,
t ПРАХВАЦІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аціць;
ПРАФІЛАКТОРЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м.
-аеш, -ае (да 1 знач.). || наз. працэджванне, -я,
(спец.). Прафілактычная
або лячэбна- -ачаны; зак., каго-што (разм.). Toe, што i н. (да 1 знач.).
прахапіць. || незак. пряхватмць, -аю, -аеш,
прафілактычная ўстанова. Заводскі п.
ПРАЦАЁМКІ, -ая, -ае. Які патрабуе
-ае.
ПРАФІЛАКТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. СуПРАХВОСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. вялікай затраты працы. Лён — працаёмкая
купнасць папераджальных мерапрыемстваў (у
культура. || наз. працяёмысць, -і, ж.
медьшыне, тэхніцы i іншых галінах). П. (разм., пагард.). Нягоднік, падлюга. || ж. праПРАЦАЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае. Здольны да
грыпу. || прым. пріфілштычны, -ая, -ае. П. хвоспйі, -i, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ПРАХОД, -у, М -дзе, м. 1. гл. прайсці. 2. працы. Працаздольная частка насельніцтва. ||
агляд машын.
мн. -ы, -аў. Месца, па якім можна прайсці наз. працяздольшсць, -і, ж. Страта працаПРАФШЬТРАВАЦЬ гл. фільтраваць.
ПРАФІЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; праз што-н., дзе-н. П. цераз мост закрыты. здальнасці.
ПРАЦАЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Які вызначаец-люй; -ляваны; зак. i незак., што (спец.). 1. П. паміж радамі ў тэатры. O Задлі праход
ца вялікай любоўю да працы. П. хлопец.
Надаць (-аваць) чаму-н. правільньгпрофіль (у (спец.) — канечная частка прамой кішкі.
ПРАЦАТЭРАПІЯ, -і, ж. Лячэнне працай,
ПРАХОДЖАННЕ гл. прайсці.
2 знач.). П. дарогу. 2. Надаць (-аваііь) профіль
працэсамі працы. || прым. працатзрапеўтычны,
ПРАХОДЖВАЦЦА гл. прайсціся.
(у 3 знач.), адпавядаць профілю (у 3 знач.). ||
-ая, -ае.
ПРАХОДЗІЦЬ гл. прайсці.
наз. прафіляванне, -я, н. i прафілёўка, -і, ДМ
ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ, -я, н. (афіц).
ПРАХОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
-ўцы, ж. (да 1 знач.).
ПРАФКОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэн- (спец.). Распрацоўка горных вьфабатак у пэў- Уладкаванне на працу, забеспячэнне працай
не: прафсаюзны камітзт — выбарны орган ным напрамку. П. тунзляў метро. || прым. каго-н. П. выпускнікоў вучылішча.
ПРАЦАЎЛАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
пярвічнай прафарганізацыі. || прым. праф- праходчы, -ая, -ае. Праходчая брыгада.
ПРАХОДНАСЦЬ, -і, ж. 1. Даступнасць -куй; -каваны; зак., каго (афіц.). Забяспечыць
комаўскі, -ая, -ае (разм.).
ПРАФНЕПРЫГОДНАСЦЬ, -і, ж. Скара- чаго-н. для праходу. П. балота. 2. Пра ор- працай каго-н.
ПРАЦАЎНІК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Той, хто
чэнне: прафесійная непрыгоднасць. Вызваліць ганы цела: здольнасць прапускаць што-н.
праз сябе. П. кішак. 3. Пра транспартныя працуе. Сушенны п. 2. Работнік якой-н. гакаго-н. ad працы з-за прафнепрыгоднасці.
ПРАФОРГ, -а, мн. -і, -аў, м. Скарачэнне: аюдкі: здольнасць пераадольваць дарожныя ліны, сферы прады. Працаўнікі наеукі. || ж.
прафсаюзны арганізатар — кіраўнік ірупы перашкоды. Аўтамабіль павышанай прахо- працаўн'іда, -ы, мн. -ы, -ніц.
ПРАЦВЕРАЗЁЦЬ гл. цверазець.
ўнутры пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі. || днасці.
ПРАЦВЕРАЗІЦЦА* -веражуся, -вярэзішся,
ПРАХОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочыпа
прым. пріфоргаўскі, -ая, -ае (разм.).
-вярэзіцца; зак. Стаць цвярозым (у 1 знач.). ||
ПРАФОРМА, -ы, ж. (разм.). Знешняя праходцы горных вырабатак. || ж. праходнезак. працверажацца, -аюся, -аешся, -аецца /
фармальнасць, выгляд. Захаваць праформу. чыца, -ы, ДМ -цы, -чыц.
ПРАХОЖЫ, -ая, -ае. Які ідзе міма, пра- пртвярэжвацціі, -аюся, -аешся; -аецца. || наз.
Зрабіць што-н. для праформы.
ПРАФСАІОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэн- ходзіць куды-н. Прахожыя людзі. Запытаць у працверажэнне, -я, н. i працвярэжванне, -я, н.
ПРАЦВЕРАЗІЦЬ, -веражу, -вярэзіш, -вяне: прафесійны саюз. || прым. прафсаюзны, прахожага (наз.).
ПРАХОПЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. прахапіцца, рэзіць; -вярэжаны; зак., каго (што). Прывесці
-ая, -ае.
ў цвярозы стан. || незак. працвярэжвяць, -аю,
ПРАХ, -у, м. (высок.). Астанкі цела чала- -ць.
ПРАЦА, -Ы, Ж. 1. Чалавечая дзейнасць, -аеш, -ае / працверажіць, -аю, -аеш, -ае. ||
века пасля смерці. 0 Пайсці прахам (разм.) —
накіраваная на стварэнне пры даламозе пры- наз. працварэжванне, -я, н. i пржцверажэнне,
загінуць, знішчыцца.
-я, н.
ПРАХАДЗІЦЬ, -аджу, -одзіш, -одзіць; зак. лад вьггворчасці матэрыяльных i духоўных каПРАЦВІСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -віце; зак.
Правесці які-н. час у хадзьбе. Паўдня пра- штоўнасцей, неабходных для жыцця людзей.
Фізічная п. Разумовая п. Людзі працы (працоў- Прабыць які-н. час у цвіценні. Яблыня прахадзілі na лесе.
ПРАХАДНАЯ, -ой, мн. -ыя, -ых, ж. ныя; высок.). Падзел працы. Прылады працы. цвіла дзесяць дзён.
ПРАЦВГГАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае, неСпецыяльнае службовае памяшканне, праз 2. Работа, занятак. Цяжкая сялянская п. Аплаякое праходзяць на завод, будоўлю i пад. ціць за працу. 3. мн. -ы, прац. Вынік разумо- зак. Toe, што i квітнець (у 2 знач.). || наз. праЗатрымацца каля прахадной.
вай дзейнасці, твор. Навуковая n. Cnie друка- цвгпшне, -я. н.
ПРАЦЕРАБІЦЬ, -ераблю, -ярэбіш, -ярэПРАХАДНЬІ, -ая, -ое. Які мае скразны ваных прац. 4. Toe, што i работа (у 3 знач.).
праход, служыць для праходу. П. двор (та- Хадзіць на працу. \\ прым. працоўны, -ая, -ае біць; -ярэблены; зак., што. Расцерабіўшы,
ксама перан.: пра месца, куды ўвесь час пры- (да 1 знач). Працоўная кніжка (дакумент аб зрабіць праход. П. сабе дарогу (таксама перан.). || незак. працярэбліваць, -аю, -аеш, -ае.
ходзяць розныя людзі; неадабр.). Прахадная працоўным стажы).
пешка (шахматная пешка, якая мае магчыПРАЦАВАЦЦА, незак.; безас: працуецца, || наз. пржцарэблівжнне, -я, н.
масць прайсці ў ферзі).
ПРАЦЁРЦІ, пратру, пратрэш, пратрэ; прапржцмалася каму (разм.) — пра жаданне праПРАХАЛАДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які асвя- цаваць, пра тое, як ідзе праца. Сёння нам до- тром, пратраце, пратруць; працёр, -церла;
жае ў час гарачыні. П. напітак.
пратры; працёрты; зак., што. 1. Прадзіравіць
бра працавалася. Нешта не працуецца.
-аджуся, -одзішся,
ПРАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй; не- трэннем. П. паперу гумкай. 2. Расціраючы,
t ПРАХАЛАДЗІЦЦА,
-одзіцца; зак. (разм.). Астыць на паветры. зак. 1. Займацца якой-н. працай, ажыццяў- прапусціць праз што-н. П. ягады праз сіта. 3.
Выйшаў на двор п.
ляць якую-н. дзейнасць. П. у полі. Хто пра- Выціраючы, ачысціць. П. шкельцы акуляраў.
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4. Пракласці, утварыць частай яздой, хадой зададзеныя праграмай ператварэнні інфарма(разм.). П. дарогу саньмі. 0 Працерці ючы цыі, кіруе вылічальным прадэсам i каардынуе
(разм.^ — прачн)оша, адысці ад сну. | незак. працу перыферыйных устройстваў. || прым.
праціржць, -аю, -аеш, -ае. || наз. пршоржж, -і, працэсарны, -ая, -ае.
Ш -рцы, ж. i працірінне, -я, н. \\ прым. праПРАЦдСІЯ, -і, ж. Урачыстае мнагалюднае
пранікальным для вільгаці, дзіравым. Страха
цфачны, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.; спец.).
шэсце. Пахавальная п.
ПРАЦЁРЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., праПРАЦЙГ, -у, м. \. гл. працягнуцца, -ць. 2. працякла. 4. перан. Прайсці, мінуць. Гады пратрэцца; працёрся, -церлася; зак. Прадрацца Частка чаго-н. не закончанага, не заверша- цяклі. Хвароба працякла без ускладненняў. || неад трэння. Локці рукавоў працерліся. \\ незак. нага, тое, што працягваецца (напр. артыкула, зак. працякаць, -ае. || наз. працяканне, -я, н.
ПРАЧАКАНІЦЬ 2/і. чаканіць.
пр&ціраццж, -аецца.
падзеі). Іэта дарога — л. магістралі. П. раПРАЦІВІЦЦА, -ц'іўлюся, -швішся, -цівш- мана ў наступным нумары часопіса. 0 На пра- ПРАЧАКЛЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ца; незак., каму-чаму. Выказваць нязгоду, су- цягу чаго, прыназ. — у час чаго-н., у той час, зак., каго-што (разм.). Стаміцца ад доўгага
праціўляцца. П. злу. \\ зак. залрацівіцца, -ц'іў- як што-н. працягваецца. Званілі на працягу чакання. П. пісьма.
ПРАЧАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
люся, -швішся, -цшііша.
ўсёй гадзіны.
ПРАЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., каго-што i чаго. Правесці які-н. час у чаПРАЦШАЦЬ гл. працяць.
ПРАЦІСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; каго-што (разм.). 1. Toe, што i пранасіць (у 1 канні. Дарэмна прачакаў увесь вечар.
ПРАЧАРЦІЦЬ, -чарчу, -чэрціш, -чэрціць;
-ніся; зак. Прабрацца праз натоўп, вузкі пра- знач.). 2. Цягаць (у 1, 3 i 4 знач.) на працягу
-чэрчаны; зак., што. 1. Чэрцячы, правесці,
ход. П. між лавак. || незак. прашскацца, якога-н. часу.
ПРАЦЙГЛАСЦЬ, -і, ж. 1. Адлегласць у вычарціць (лінію). П. маршрут на карце. 2.
-аюся, -аешся, -аецца.
Правесці які-н. час, займаючыся чарчэннем. ||
ПРАЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты; прасторы, занятая чым-н. П. трубаправода. 2. незак. прачэряваць, -аю, -аеш, -ае (да 1
зак., што. 1. Моцна націснуўшы, праламаць, Час, на працягу якога што-н. дзейнічае, знач.).
увагнуць. П. шыбу. П. канапу. 2. Праштурх- адбываецца. П. камандзіроўкі. П. гуку.
ПРАЧАСАЦЬ1, -чашу, -чэшаш, -чэша;
ПРАЦЙГЛЫ, -ая, -ае. Які доўга працягвануць, прасунуць намаганнем праз што-н. вуз-чашы; -часаны / -чэсаны; зак., што. 1.
кае, цеснае.^ П. руку ў шныліну. ) незак. ецца. П. тэрмін.
Апрацаваць часаннем (валакно). П. лён. 2. пепраірскаць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАЦЯГНЎЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яг- ран. Пільна агледзець, абследаваць або
ПРАЦІЎНК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто нецца; зак. 1. Выцягваючыся, выставіцца на- абстраляць (якую-н. прастору, участак). Пяпроцідзейнічае каму-, чаму-н., варожа ад- перад. Працягнуліся дзве пары рук. 2. Пра- хота прачасала лес. || незак. прачзсвадь, -аю,
носіцца да каго-, чаго-н. П. прымірэння. 2. доўжыцца. Даклад працягнуўся дзве гадзіны. 3. -аеш, -ае. || наз. прачэсванне, -я, н. /прачоска,
Вораг, нядобразычлівец. Гэты чалавек —мой Расцягнуіша на якую-н. адлегласць. Горад -і, ДМ -чосцы, ж.
даўні п. 3. зб. Варожыя ўзброеныя сілы, вораг. працягнуўся ўздоўж ракі на дзесяткі кіламеПРАЧАСАЦЬ2, -чашу, -чэшаш, -чэша;
Адкрыць агонь na праціўніку. 4. Салернік у траў. || незак. працягвацца, -аецца. || наз. -чашы; -часаны / -чэсаны; зак., што (спец.).
спаборніцтве, барацьбе. Баксёр лёгка справіўся арацяг, -у, м. (да 2 знач.)Вычасаць у даўжыню. П. паз. \\ наз. прачоскж,
з праціўнікам. || ж. праціўніца, -ы, мн. -ы, -ніц t ПРАЦЯГН^Ь, -ягну, -ягнеш, -ягне; -яг- -і, ДМ -чосцы, ж.
н'і; -ягнуты i -ягнены; зак. 1. каго-што. Цяг(да 1 i 2 знач.).
ПРАЧКА, -І, ДМ -ЧЦЫ, МН. -І, -чак, ж. РаПРАЦІЎНЫ, -ая, -ае (разм.)- Вельмі нучы, перамясціць. П. сані na снезе. 2. што. ботніца, якая займаецца мыццём бялізны.
Нацягнуць на якой-н. адлегласці або ўздоўж
непрыемны, агідны. Праціўная істота.
ПРАЧНЎЦЦА, унуся, -нешся, -нецца;
ПРАЦОЎНЫ, -ая, -ае. 1. гл. праца. 2. За- чаго-н., пракласці на якую-н. адлегласць. П. -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. Пераснаваны на выкарыстоўванні працы. Працоў- тэлефонную лінію. 3. што. Выцягваючы, вы- стаць спаць, прабудзіцца. Дзіця прачнулася
нае выхаванне. 3. Які жыве заработкам ад ставіць у якім-н. напрамку. П. рукі. П. ногі рана. У грудзях прачнулася нянавісць (перан.).
сваёй працы. Працоўныя класы грамадства. 4. (таксама перан.: памерці; разм.). 4. што. Пра- 2. перан. Ажывіцца, прыйсці ў рух. Вёска праНабьггы прадай. Працоўныя даходы. 5. Які пусціць праз вузкую адтуліну, уцягнуць у чнулася. || незак. прачынацца, -аюся, -аешся,
што-н. П. нітку ў іголку. 5. што. Дамагчыся -аецца.
праходзіць у працы. П. дзень.
прыняцця недазволенымі метадамі (разм. неПРАЦЫТАВАЦЬ г/і. цытаваць.
ПРАЧЎЛЫ, -ая, -ае. Напоўнены вялікім
ПРАЦЬ, пяру, пярэш, пярэ; пяром, пе- адабр.). П. рэзалюцыю на сходзе. б. што. пачуццём. Прачулыя словы. \\ наз. прачуласць,
раце, пяруць; праў, прала; пяры; незак., што. Зрабіць даўжэйшым, павялічыць тэрмін
-і, ж. т
Мыць (бялізну, палатно), б'ючы пранікам. П. чаго-н. П. лінію алоўкам. П. заняткі. 7. што.
ПРАЧЎГЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Пра які
Прымусіць доўга гучаць; вымавіць павольна, прачулі, даведаліся. Прачутыя навіны. 2. Прабялізну.
ПРАЦдДЖВАННЕ, -ВАЦЬ гл. працадзіць. працяжна. П. ноту. 8. што. Прадоўжыць, сякнуты пачуццём. Прачутае жывое слова.
ПРАЦЭДЎРА, -ы, мн. -ы, -дур, ж. 1. Афі- узнавіць пасля перапынку. П. сход. 9. перан.,
ПРАЧЎЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуты; зак.
цыйны парадак дзеянняў, выканання, абмер- каго (што). Раскрытыкаваць, публічна абсмя(разм). 1. Даведацца па чутках, размовах. П.
кавання чаго-н. (кніжн.). П. падпісання дага- яць (разм.)- П. у газеце. 10. Праіснаваць, пра- пра чыё-н. гора. 2. Пранікнуць пачуццём у
вора. 2. звычайна мн. Асобны прадэс лячэння жыць (разм.). Гэты хворы доўга не працягне. \\сэнс чаго-н. П. сэрцам усё, што здарылася.
(напр., ванна, кампрэс i пад.), загартоўвання, незак. працягвадь, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2, 3, 4,
ПРАЧЫНАЦЦА гл. прачнуцца.
гіпены цела. Хадзіць у паліклініку на прайр- 5, 6, 8 i 9 знач.)- || наз. працяг, -у, м. (да 8
ПРАЧЫНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыніцзнач.).
дуры. Водныя працэдуры. || прым. працэдурны,
ца; зак. He поўнасцю адчыніцца. Дзверы праПРАЦЙЖНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Знак чыніліся. || незак. прачыняцца, -яецца.
-ая, -ае. П. кабінет.
ПРАЦЗНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1. прыпынку ў выглядэе доўгай гарызантальнай
ПРАЧЫНІЦЬ, -ыню, -ыніш, -ыніць;
Сотая доля ліку, які прымаецца за цзлае (аба- рыскі (—).
-ынены; зак., што. He поўнасцю адчыніць.
ПРАЦЙЖНЫ, -ая, -ае. Пра гукі: які гузначаецца знакам %). 2. Колькасць, якая выП. дзверы. | незак. пржчыняць, -яю, -яеш, -яе.
мяраецца ў сотых долях чаго-н., прынятага за чыць павольна, цягуча. П. стогн. П. гудок.
ПРАЧЬІСЦІЦЬ, -ышчу, -ысціш, -ысціць;
адзінку. Выканаць план на 105 працэнтаў. 3. Працяжная песня. \\ наз. працяжшсць, -і, ж. -ышчаны; зак., што. 1. Вычысціць унутраПРАЦЯЖНЬк, -ая, -ое (спец.). Які слу- насць чаго-н. П. канал ствала. П. лес. 2. ПраДаход, які атрымліваецца на кожныя 100 грашовых адзінак, што знаходзяцца ў банку, жыць для апрацоўкі чаго-н. пры руху, праця- весці некаторы час, ачышчаючы што-н. || неашчадкасе. Выплачваюцца працэнты. 4. Узна- гванні. П. станок.
зак. прачышчаць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). ||
ПРАЦЯРПЁЦЬ, -цярплю, -церпіш, -цер- наз. прачыстка, -і, ДМ -тцы, ж. (да 1 знач.) /
гарода, якая вылічваецца ў залежнасці ад даходу. Працаваць на працэнтах. 0 Нж (усе) сто піць; -цярп'і; зак., што (разм.). Цярпліва пе- прачышчэнне. -я, н. (да 1 знач.).
працэіггаў (разм. адабр.) — поўнасцю. || прым. ранесці што-н., перацярпець. П. дзень без яды.
ПРАЧЫТАННЕ гл. чытаць.
ПРАЦЯР^БЛІВАННЕ, -ВАЦЬ гл. працепрацэнтны, -ая, -ае.
ПРАЧЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
ПРАЦдС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Паслядоў- рабіць.
1. гл. чытаць. 2. Правесці які-н. час чытаючы.
ПРАЦЙЦЬ, пратну, пратнеш; пратне; праная змена стану ў развіцці чаго-н., ход, разПРАЧЬІТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
віццё якой-н. з'явы. Усё высветлілася ў пра- тнём, пратняце, пратнуць; працяў, -цяла, -ло; што (разм.). Toe, што i чытаць (у 1 знач.).
цзсе працы. П. развіцця. Вытворчы п. 2. пратні; прадяты; зак., каго-што. Toe, што i Штодзень п. прзсу.
Акгыўнае развіццё хваробы. Запаленчы п. П. у праткнуць. П. рагамі. Гэта думка балюча праПРАЧ^РЧВАЦЬ гл. прачарціць.
лёгкіх. 3. Парадак разбору судовых i адмі- цяла сэрца (перан.). П. поглядам (перан.: хутка
ПРАЧЗСВАННЕ, ПРАЧ^СВАЦЬ гл. праністрацыйных спраў, a таксама судовая i пільна паглядаць на каго-н.) | незак. пра- часаць1.
справа. Грамадзянскі п. Выступаць на працэсе. цшіць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАШАПТАЦЬ, -шапчу, -шэпчаш, -шэп|| прым. працэсужльны, -ая, -ае (да 3 знач.;
ПРАЦЯЧЬІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цячэ; -цёк, ча; -шагтчы; -шаптаны; зак., што. Сказаць
спец.). П. кодэкс.
-цякла, -ло; зак. 1. Прайсці дзе-н. сваім ця- шэптам. П. ласкавае слова.
ПРАЦ^САР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). чэннем (пра раку, ручай). 2. Прасачыцца,
ПРАШАРАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -руЦэнтральнае ўстройства ЭВМ, якое выконвае пранікнуць. Вада працякла ў лодку. 3. Стаць ецца; зак. Прадзіравіцца ад шаравання. Адвал
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плуга прашараваўся. || незак. прашдроўвацця,
-аецца.
ПРАШАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -раваны; зак., што. Прадзіравіць шараваннем. П.
рукаў. || незак. прашароўваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. пршплроўвшше, -я, н.
ПРАШМЫГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
-няце, -нуць; -ні; зак. (разм.). Хутка i непрыметна лрайсці куды-н. || незак. прашмыгваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРАШНУРАВАЦЬ гл. шнураваць.
ПРАШПАКЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
-люй; -ляваны; зак., што. Прамазаць шпаклёўкай. П. падлогу. || незак. пржшшйслёўваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРАШШГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй;
-гаваны; зак., што. Начыніць што-н. салам,
часнаком, морквай i пад.
ПРАШТАБНАВАЦЬ гл. штабнаваць.
ПРАШТРАФІЦЦА, -флюся, -фішся, -фіцца; зак. (разм.). Toe, што i правінаваціцца.
ПРАШТУДЗІРАВАЦЬ гл. ішудзіраваць.
ПРАШТЎРХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Штурхаючыся, прабрацца праз натоўп.
П. ў першыя рады. \\ незак. праппуохвацца,
-аюся, -аешся, -аецца / праштурхоўмцца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПРАШТУРХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
-няцс, -нуць; -ні; -турхнуты; зак., каго-што.
Прасунуць штуршком. П. корак у бутэльку.
П. справу (перан.: прасунуць, паскорыць). ||
незак. праппурхваць, -аю, -аеш, -ае; наз. праппурхваяне, -я, н. i праштурхоўваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. праштурхоЎваяве, -я, н.
ПРАШУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Правесці які-н. час у пошуках. Цэлую гадзіну прашукаў кнігу.
ПРАШЧА, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж. Старадаўняя
ручная зброя для кідання камянёў.
ПРАШЧЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. што. Шчупаючы, выявіць, адчуць, праверыць. П. пухліну. 2. перан., каго-што. Назіраючы, даследуючы, скласці сабе ўяўленне пра
каго-, што-н. (разм.). П. веды новага работніка. П. глебу (тое, што i пазандзіраваць
глебу). || незак. праппупваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. прашчупваяне, -я, н.
ПРАШЧУР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
Далёкі продак, родапачынальнік.
ПРАШЬІЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. прашыць. 2. Toe, што i прошва. || прым.
прашывачны, -ая, -ае.
ПРАШЫЎНЬІ, -ая, -бе. Прашыты наскрозь. Прашыўная падэшва.
ПРАШЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак.
1. што. Сшыць скразным швом, зрабіць шво,
швы на чым-н. П. падэшвы. П. каўнер. 2.
каго-што. Прастрзліць куляй, снарадам; зрашэціць кулямі, асколкамі снарадаў (разм.).
Куля прашыла калена. П. варожую калону кулямётнай чаргой. 3. што. Правесці які-н. час
за шыццём. П. увесь вечар. || незак. прашывііць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.). || наз.
пршпыўкя, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 1 знач.) / optшыванне, -я, н. (да 1 i 2 знач.).
ПРАШ^ННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (уст.).
Пісьмовае хадайніытва аб чым-н. Падаць п.
ПРАЭКЗАМЕНАВАЦЦА, -ЦЬ гл. экзаменавацца, -ць.
ПРАЙВА, -ы, мн. -ы, праяў, ж. 1. Незвычайнае здарэнне. Што за п.! 2. З'ява, праяўленне. Праявы жыцця.
ПРАЙВАЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Які служыць для праяўлення фота- i кінаплёнкі.
Праяванная машына.

ПРОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. СтаПРАЯВІЦЕЛЬ, -ю, м. (спец.). Хімічны састаў для праяўлення фатаграфічных пла- ражытны палярэднік па роду, a таксама сусцінак, плёнак, здымкаў.
айчыннік з папярэдніх пахаленняў. Шанаваць
ПРАЯВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -явіцца; памяць сваіх продкаў.
зак. 1. Выявіцца, стаць відавочным (пра
ПРОЖАЎЦЬ, -і, ж. (разм.). Прымесь жоўякасці, уласцівасці). У дзяўчынкі праявіліся тага, жаўцізны. Збажына, ледзь кранутая промузычныя здольнасці. 2. Стаць бачным пасля жаўцю.
хімічнай апрадоўкі (пра адбітак на фатаПРОЖЫЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м.
графічнай пласцінцы, плёнцы; спец.). || незак. Тонкая каляровая палоска, прамежкавы слой
праяўляцці, -яецца. |] наз. прая^ленне, -я, н.
ў камені, дрэве, a таксама жылка, якая
ПРАЯВІЦЬ, -яўлю, -явіш, -явіць; -яўлены; свіціцца праз скуру. Белы кварц з жоўтымі
зак., што. 1. Робячы што-н., выявіць наяў- прожылкамі. Рука з сінімі прожшкамі.
насць якіх-н. якасцей, уласцівасцей. П. на- Прожшкі на лістах, кветках.
зіральнасць. П. клопат. П. сябе (выявіць свае
ПРОЗА, -ы, ж. 1. Невершаваная літарамагчымасці). 2. Апрацаваўшы хімічна, зрабіць тура, у адрозненне ад паэзіі. Мастацкая п.
бачным адлюстраванне сфатаграфаванага
Пісаць прозай. 2. перан. Будзённасць, паўсяпрадмета (спец.). П. плёнку. || незак. праяў- дзённасць жыцця. П. жыцця. \\ прым. праляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. праяўленне, -я, н.
закны, -ая, -ае.
ПРАЯДАЦЬ гл. праесці.
ПРОЗВІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, м. СпадчынПРАЯЗДЖАЦЦА, -ЦЬ гл. праехацца, -ць.
нае сямейнае найменне, якое дадаецца да
ПРАЯЗНЬІ, -ая, -óc. Які дае права на пра- ўласнага асабістага імя. Дзявонае п. (да замужезд. Праязныя дакументы. П. білет.
жа).
ПРАЯСНЁЛЫ, -ая, -ае. Які праяснеў, стаў
ПРОЙГРЫШ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1.
выразным, ясным. Праяснелае неба. Праясне- Няўдачны для каго-н. зыход гульні, спалыя думкі.
борніцтва i пад. Застацца ў пройгрышы. 2.
ПРАЯСНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак. Сума грошай, страчаная пры гульні. Вялікі п.
1. Стаць ясным, чыстым ад хмар. Неба праяс- || прым. пройгрышны, -ая, -ае.
нела. К вечару праяснела (безас; распаПРОЙМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Адтуліна,
годзілася). 2. Стаць асэнсаваным, ясным ці паглыбленне ў чым-н., паміж чым-н. У пройспакойным. Думкі праяснелі. Твары людзей ме дзвярэй паказалася галава. П. паміж хмапраяснелі. || наз. праясненне, -я, н.
рамі. 2. Прарэз для рукава (спец.). || прым.
ПРАЯСНШДА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -'іцца; пройменны, -ая, -ае / проймавы, -ая, -ае.
зак. 1. Стаць ясным, праяснець. Неба праПРОЛЕЖАНЬ, -жня, мн. -жні, -жняў, л#. У
яснілася. Думкі праясніліся. 2. Стаць свабодхворых: амярцвенне скураных
ным ад няяснасцей. Справа праяснілася. || не- ляжачых
покрываў той часткі цела, на якой доўга i незак. оріясляцца, -яецца. || наз. праясненне, -я, рухома
ляжаць. || прым. пролежневы, -ая, -ае.
н.
ПРОМАХ, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Удар, выПРАЯЎЛЁННЕ, ПРАЯЎЛЙЦЦА, -ЦЬ гл.
страл міма цэлі. Біць без промаху. 2. перан.
праявіцца, -ць.
Памылка, хіба. Зрабіць п. 0 He промах хто
НРОБА1, -ы, ж. 1. Вьптрабаванне, правер- (разм.)
— пра чалавека кемлівага, лоўкага.
ка. П. механізма. П. галасоў. П. агнём. 2. Част- Гэты хлопец
не п.
ка матэрыялу, ежы, узятая для праверкі, выПРОМЫСЕЛ, -слу, мн. -слы, -слаў, м. 1.
значэння якасці. Узяць на пробу. || прым.
каго-чаго. Здабыванне чаго-н., паляванне. Л.
пробны, -ая, -ае.
ПРОБА2, -ы, мн. -ы, проб, ж. Колькасць жэмчугу. П. собаля. 2. Занятак паляваннем,
частак высакароднага металу, якая змяшчаец- здабычай звяроў, птушак i пад. Паляўніны п.
ца ў пэўнай колькасці вагавых долей сплаву, Рыбалоўны п. 3. Дробная рамесная вытворa таксама кляймо, якое абазначае гэту коль- часць, звычайна як падсобны занятак пры
касць. Золата нізкай пробы. || прым. пробвы, асноўным, сельскагаспадарчым. Ганчарны п.
-ая, -ае (спец.). Пробнае золата (з кляймом Кавальскі п. 4. мн. Прамысловае прадпрыемства здабыўнога тыпу. Нафтавыя промыслы.
пробы).
Саляныя промыслы. || прым. прамысловы, -ая,
ПРОБАВАЦЬ гл. прабаваць.
-ае / промыславы, -ая, -ае. Прамысловая
ПРОБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. 1. (промыславая) рыба (якая з'яўляецца прадмеЭлектрычны засцерагальнік. Пробкі перага- там промыслу). Прамыаіовая (промыславая)
рзлі. 2. перан. Вялікая колькасць каго-, кааперацыя.
чаго-н., якая перашкаджае нармальнаму руху
ПРОПАВЕЦЗЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Пра(разм.). П. на ныгунанным пераездзе.
ПРОБЛІСК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Бляск або мова рэлігійна-павучальнага зместу. Сказаць
святло, якое ралтоўна паявілася дзе-н. п. 2. перан., чаго. Распаўсюджванне якіх-н.
Пробліскі маланкі. 2. перан., чаго. Слабае пра- ідэй, поглядаў (кніжн.). П. новых ідэй.
ПРОПАДАМ: прападзі ты пропадам!
яўленне чаго-н. П. надзеі. П. свядомасці.
ПРОБНЫ1, -ая, -ае. 1. Узяты на пробу1, (разм.) — вокліч у знач.: згінь, знікні
пры выказванні прыкрасці,
прызначаны для ўзяцця пробы1. Пробныя духі. (звычайна
П. камень (перан.: пра ўчынак, выпадак, па раздражнення). Прападзі ён пропадам са сваімі
якім робяць вывад аб трываласці, каштоў- грашыма!
ПРОПІСЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Узоры пранасці, сіле чаго-н.). П. шар (перан.: пра
дзеянне, пры дапамозе якога імкнуцца вы- вільнага i прыгожага пісьма. Вучыцца пісаць
светліць што-н.; уст.). 2. Які робіцца для вы- na пропісях.
ПРОПУСК, -a i -у, мн. -і, -аў, м. 1. гл.
прабавання, праверкі. П. рэйс.
пралусціць. 2. -а. Дакумент на права ўваходу,
ПРОБНЫ2 гл. проба2.
уезду
куды-н. Паказаць п. Уваход na nponyПРОВАД, -у, М -дзе, мн. правады, -оў, м.
Металічны дрот для перадачы электрычнага сках. 3. -a. Toe, што i пароль (спец.). 4. -у.
току. Тзлефонны п. Старшыня на провадзе (тэ-Няяўка на сходы, заняткі i пад. Наведваць
лефонны апарат злучаны са старшынёй; лекцыі без пропускаў. 5. -у. He запоўненае, не
разм.). I прым. правадны, -ая, -ое (спец.). занятае чым-н. месца (напр. у тэксце
Правадная сувязь (якая ажыццяўляецца па чаго-н.)- У канспекце многа пропускаў. \\ прым.
прапусжны, -ая, -ое.
правадах, у адрозненне ад радыёсувязі).
ПРОРАЗЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Скразная
ПРОДАЖ, -у, м. 1. гл. прадаць. 2. Гандаль,
тавараабарот. Быць у продажы. Выпусціць у п. прарэзаная адтуліна, жалабок. П. прыцэла. 2.
Від скразной разьбы (спец.). Мастацкая п.
|| прым. прадамны, -ая, -ае.

507
ПРОТАІЕР^Й, -я, мн. -і, -яў, м. У праваПРОРВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Стромкі i
глыбокі абрыў, бездань. Сарвацца ў прорву. слаўнай царкве: старшы святар. || прым. проНа краі прорвы (таксама перан.: на краі таіерэйскі, -ая, -ае.
гібелі). 2. перан. Прьшцыповае разыходжанне
ПРОТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Аблоў чым-н. Пасля гэтай спрэчкі паміж імі лягламак іголкі, металічнага стрыжня.
п. 3. Веяьмі вялікая колькасць каго-, чаго-н.
ПРОФІЛЬ, -ю, мн. -і, -яў, м. 1. Від збоку ючы, накіраваць супраць каго-, чаго-н. П.
(разм.). Паспрабуй накарміць такую прорву. П.
(твару, прадмета). Прыгожы п. твару. Сфата- насіллю ўзброеную сілу. || незак. проціпжстаўгрошай. 4. Пра каго-, што-н., што паглынае, графавацца ў п. 2. Сячэнне, разрэз чаго-н. ляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. проціптстаўленне,
пажьфае многа чаго-н. (разм. неадабр.). Якая (спец.). П. дарогі. П. сталі. 3. Сукупнасць -я, н.
ПРОЦІРАКСТНЫ, -ая, -ае. Накіраваны на
п.: не ўкарміць яго!
спецыфічных рыс, якія характарызуюць
ПРОСА, -а, н. Збожжавы злак з мяцёлка- якую-н. сферу дзейнасці, a таксама характар абарону супраць ракетнай зброі. Проціракетная абарона.
вым суквеццем, з ачышчанага зерня якога вьггворчага ці навучальнага ўхілу (кніжн.)
атрымліваюць крупы. || прым. прасяны, -ая,
Спецыяльнасць шырокага профілю. Раён збож-ПРОЦІСТАЙННЕ, -я, н. (спец). Месцазнаходжанне верхняй шіанеты ў пункце неба,
-óe. Прасяная каша.
жавага профілю. П. прадпрыемства. || прым.
ПРОСВІРА, П Р О С В І Р К А , П Р О С В І Р Н Ы
профілыш, -ая, -ае (да 2 знач.). Профільная процілеглым Сонцу.
ПРОЦІСТАЙЦЬ, -таю, -та'іш, -таіць; -та'ім,
пракатка металу.
гл. прасвіра.
ПРОІД... Першая частка складаных слоў -таіце, -таяць; -той; незак., каму-чаму
ПРОСШЬ, -і, ж. (разм.). Сіні прасвет у
(кніжн.). 1. Супраціўляцца дзеянню чаго-н.,
афарбоўцы чаго-н. Вочы шэрыя з просінню. са знач. процідэеяння чаму-н., напр. процідэ- захоўваючы
ўстойлівае становішча. П. ветру.
ПРОСТА. 1. прысл. Прама, не зварочваючы сантны, процігрыпозны, проціпажарны.
П. чыйму-н. націску (перан.). 2. Быць
ПРОЦіАТАМНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
ўбок. Ідзіце п., потым звярніце налева. 2.
проціластаўленым, адрознівацца па сутнасці.
прысл. Непасрэдна. Пачнём п. са справы. 3.для абароны супраць атамнай зброі.
ПРОЦГГАНКАВЫ, -ая, -ае. Які дзейнічае
ПРОЦІБОРСТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш,
чаго. Сапраўды, на самай справе. Гэтаму п.
супраць танкаў, абараняе ад танкаў. Процінельга паверыць. 4. часц. Толькі, не што -твуе; -твуй; незак., каму-чаму. Змагацца су- танкавая граната. П. роў.
іншае, як. Гэта п. здзек. 5. прысл. Неяк вы- праць каго-, чаго-нм процідзейнічаць. П. воПРОЦШМІЧНЫ, -ая, -ае. Накіраваны на
падкова, без асаблівага намеру. Зайшоў п. па- рагу. П. злу.
ахову ад баявых атрутных рэчываў. Процігаварыць. 6. прысл. Наогул. Дапамагалі родзічы ПРОЦІВАГА, -і, ДМ -вазе, ж. 1. Груз для хімічныя сродкі.
i п. добрыя людзі. 0 Просга тжк — проста (у 5 ўраўнаважвання сіл, якія дзейнічаюць у
ПРОЦІЙДЦЗЕ, -я, н. Рэчыва, якое спыняе
знач.), без асаблівых прычын, намеру. Чаго машынах, збудаваннях (спец.). 2. перан. Toe, або аслабляе дзеянне яду. Я. супраць коснасці
што процідзейнічае, процістаіць чаму-н (перан., кніжн.)ты прыйшоў? — Проста так.
ПРОСТАВАЛОСЫ, -ая, -ае (разм.)- Без га- іншаму. Адна думка служыць процівагай іншай. ПРОЦЬМА, -ы, ж. 1. Бездань, прорва (у 1
0 У процівжгу, прыназ. з Д — у адрозненне ад знач.; уст.). 2. перан., каго-чаго. Вялікае мнолаўнога ўбору. Выбег на еуліцу п.
ПРОСТАНАРОДДЗЕ, -я, «., зб. (уст). каго-, чаго-н., супрадь каго-, чаго-н. Выста- ства, безліч. П. народу.
Простыя людзі, якія належаць да непрывілея- віць прапаноеу v процівагу апаненту.
ПРОЧЮ, -чак (разм.). Пакіданне на некаПРОЦІВАГАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецы- торы
ваных класаў. Выхадзец з простанароддзя.
час сваёй хаты, сям'і з прычыны нязПРОСТАНАРОДНЫ, -ая, -ае (уст). Які яльнае прыстасаванне для аховы органаў ды- годы, неладоў. Пайсці ў п.
належыць, уласцівы простаму, працоўнаму хання, вачэй i твару чалавека ад атрутных гаПРОЧЫРК, -а, мн. -і, -аў, м. Рыска, пранароду; непрывілеяваным класам. || наз. про- заў, бактэрый, вірусаў. || прым. процівагазавы, крэсленае месца, якое абазначае пропуск
-ая, -ае (разм.).
спнароднасць, -і, ж.
чаго-н. П. у анкеце.
ПРОЦІВАГАЗАВЫ, -ая, -ае. Прызначаны
ПРОСТЫ, -ая, -ае. 1. Аднародны па саПРОІПВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Карункавая
ставу, не састаўны. Простае рэчыва. 2. He для барацьбы са шкодным уздзеяннем атрут- або вышываная палоска, якую ўшываюць ў
скпаданы, не цяжкі, лёгка даступны для разу- ных газаў. Процівагазавыя сродкі.
настольнік, ручнік i пад. Яна цудоўна вышыПРОІДДЗЁЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не- вала i пляла з нітак прошвы.
мення. Простае рашэнне. 3. Без асаблівых
хітрасцей, не мудрагелісты. Простае абсталя- зак., каму-чаму. Аказваць процідзеянне, суПРОШЛЫ, -ая, -ае: прошлы час — у граванне ў кватэры. 4. He першасортны, грубы праціўленне.
матыцы: форма дзеяслова, якая абазначае
па якасці. Мука простага памолу. 5. Які не ПРОІЦДЗЁЯННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Дзеян- дзеянне, што адбывалася да моманту гаворкі
вызначаецца сярод іншых, самы звычайны. не, якое перашкаджае другому дзеянню. П. пра яго або якога-н. іншага дзеяння ў мінуП. смертны. Простыя людзі жадаюць міру. 6.варожай сіле. Дзеянне раўняецца процідзеянню.
лым.
ПРОЦІЗАКОННЫ, -ая, -ае. Які супярэЗвычайны, не заказны (пра пісьмо, бандэроль
ПРЎГКІ, -ая, -ае. 1. Спружыністы, які
i пад.). 7. Прастадушны, няхітры, не ганар- чыць закону. Процізаконная дзейнасць. || наз.прымае першапачатковую форму пасля сціслівы. He саромцеся яго, ён чалаеек п. 8. Які проціэакошшсць, -і, ж.
кання або згінання. П. мяч. Пругкія мускулы.
ПРОЦІЗАЧАТКАВЫ, -ая, -ае. Прызна- 2. Пра рухі: моцны i плаўны. П. крок. Пругкая
належыць да непрывілеяваных класаў, не дваранскі (уст.). П. народ. 9. Прамы, без выгібаў. чаны для прадухілення цяжарнасці. Проціза- паходка. || наз. прупйісць, -і, ж.
Дарога простая, як страла. 10. Пра каня: не чаткавыя сродкі.
ПРУСАК1, -а, мн. -'i, -оў, м. Рыжы таракан.
ПРОЦІЛЁГЛАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл.
спутаны (разм.). O Простая мова — у грамаПРУСАК 2 гл. прусакі.
тыцы: чужая мова, перададзеная без змен, ад процілеглы. 2. Прадмет або з'ява, процілеПРУСАКІ, -оў, адз. -сак, -а, м. Немцы —
імя гаворачага. 0 Простым вокжм — без дапа- глыя другім, непадобныя да іншых па якіх-н. ураджэнцы або жыхары былой нямецкай прамогі аптычных прыбораў. || памянш. прыметах. Адзінства i барацьба процілегласцей.
вінцыі Прусіі. || ж. прусжчка, -і, ДМ -чцы, мн.
просценыгі, -ая, -ае (да 2, 3 i 7 знач.). || наз. Ен поўная п. свайму сябру.
-і, -чак (разм.). || прым. орускі, -ая, -ае.
ПРОЦІЛЁГЛЫ, -ая, -ае. 1. Размешчаны
прастжта, -ы, ДМ -тацс, ж. (да 2, 3 i 7 знач.).
ПРУТ, -a, М пруце, мн. пруты, -оў, м. 1.
0 Сватая прасгата — пра вельмі наіўнага ча- насупраць. П. бераг. 2. Які супярэчыць Тонкая палка без сучча. Асінавы п. 2. Тонкі
чаму-н., поўнасцю не супадае з чым-н. металічны стрыжань, кавалак дроту. Жалезны
лавека.
ПРйСЫП: без просыпу (разм.) — доўга i Процілеглыя тэндэнцыі. || наз. процілегласць,n. j| памянш. пруток, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. i
-і, ж. (да 2 знач.).
моцна. Спаць без просыпу.
пруцік, -а, мн. -і, -аў, м. || прым. пр^ткоіы,
ПРОЦІПАВЁТРАНЫ,
-ая,
-ае. Які -ая, -ае (да 2 знач.) / пруцяны, -ая, -ое (да 1
ПРОСЬБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Зварот да
каго-н. з заклікам задаволіць якія-н. патрэбы, дзейнічае супраць нападу з паветра. Проціпа- знач.). Прутковы каркас. Пруцяная агароджа.
ветраная ахова.
жаданні. Звярнуцца з просьбай.
ПРЎТЮ, -ая, -ае. 1. Toe, што i пругкі.
ПРОЦІПАКАЗАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Пруткія галіны дрэва. 2. Жорсткі, цвёрды. КаПРОТА... (а таксама пратж...)- Першая
частка складаных слоў, якая азначае: 1) пер- (спец.). 1. Паказанне, якое пярэчыць пака- лошы былі мокрыя i пруткія. || наз. пруткасць,
шаснасць, першабытнасць чаго-н., налр. про- занню другога. 2. Прымета, якая паказвае на -і, ж.
тагісторыя, протанеаліт; 2) у складзе най-шкоднасць прымянення якога-н. лякарства,
ПРУТОК, -тка, мн. -na, -ткоў, м. 1. гл.
меннікаў духоўных асоб i ў некаторых іншых лячэння. Проціпаказанні супраць антыбіёты-прут. 2. Вязальная спіца. || прым. прутковы,
словах — старшынства ў адносінах да таго, каў.
-ая, -ае.
ПРОЦІПАКАЗАНЫ, -ая, -ае. Такі, якому
хто названы ў другой частцы слова, напр.
ПРУЦЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Стаёсць проціпаказанне (у 2 знач.)- Проціпаказа- навіцца нягнуткім, карчанець. П. ад холаду. \\
протадыякан, протаіерэй.
ПРОТАПСГОРЫЯ, -і, ж. (кніжн). нае лякарства.
3QK.f апруцянець, -ею; -ееш, -ее (разм.) / спруПРОЦІПАСТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -та- цянець, -ею, -ееш, -ее (разм.).
Дагістарычны перыяд жыцця чалавецтва. ||
віць; -таўлены; зак., каго-што каму-чаму. 1. ПРЫ, прыназ. з М. 1. Каля чаго-н. Пры
прым. прогагістарьгшы, -ая, -ае.
Параўнаць, указаўшы на розніцу, процілег- доме быў сад. 2. Указвае на падпарадкаваныя,
ПРОТАДЫЙКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. У праваслаўнай царкве: старшы дыякан. || прым. ласць прымет аднаго i другога. 77. новае мы- падсобныя адносіны да чаго-н., аднесенасць
сленне ўстарэлым поглядам. 2. Процідзейніча-да чаго-н. Лабараторыя пры інстытуце. Слупратадыяканскі, -ая, -ае.
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зак. Дасягнуць якога-н. месца бягом. П. пер- Прыстасаванне, спецыяльнае ўстройства,
апарат для выканання якой-н. работы, рэгушым. || незак. прыбягаць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫБЁДНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; лявання, кантролю i пад. Вымяральны п. Назак. (разм. неадабр.). Прыкінуцца бедным, гравапьныя прыборы. || прым. прыборны, -ая,
няшчасным. || незак. прыбядняцца, -яюся, -ае (да 2 знач.; спец.).
жыць пры штабе. Сядзелка пры цяжкахворым. -яешся, -яецца.
ПРЫБОРАБУДАВАННЕ, -я, н. 1. Галіна
3. Указвае на наяўнасць чаго-н. у каго-н.
ПРЫБЕРАГЧЬІ, -агу; -ажэш, -ажэ; -ажом, машынабудавання, што вырабляе вымяральТрымаць дакументы пры сабе. Быць пры зброі. -ажаце, -агуць; -бярог,
-бсрагла; -ажы; ныя прыборы, сродкі апрацоўкі інфармацыі,
Пры жаданні ўсяго можна дабіцца. 4. Указвае -ажбны; зак., што. Захаваць, схаваць, адклаў- аўтаматычныя i аўтаматызаваныя сістэмы
на час, абставіны, становішча. Пры царызме. шы на запас. П. грошы на пакупку. || незак. кіравання. 2. Галіна навукі i тэхнікі, якая
Чытаць пры настольнай лямпе. Заявіць пры прыберагаць, -аю, -аеш, -ае.
распрацоўвае сродкі аўтаматызадыі i сістэмы
сведках. Быць пры памяці. Пры выпадку завіПРЫБІРАЛЬНЯ, -І, МН. -І, -лень, ж. 1. кіравання. |І прым. прыборабудаўіпчы, -ая, -ае.
таю да вас.
Пакой у тэатры, дзе акцёры адзяваюцца, рыхПРЫБРАЦЦА, -бяруся, -бярэшся, -бярэцПРЫ..., прыстаўка. I. Утварае дзеясловы туюцца да выхаду на сцэну. Акцёрская п. 2. ца| -бяромся, -берацеся, -бяруцца; -браўся,
f
са знач.: 1) давядзення дзеяння да канчаткоПамяшканне для адпраўлення натуральных -ралася; -бярыся; зак. 1. Ддзецца прьпх>жа,
вай мэты. напр. прыйсці, прыхіліцца, прывала- патрэб. Грамадская п.
лепш, чым звычайна. П. як на вяселле. 2. (7 /
чыся; 2) дабаўлення, збліжэння, змацавання
ПРЫБІРАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ра- 2 ас. не ўжыв.), перан., у што i без дап.
чаго-н. з чым-н., напр. прыбіць, прырабіць, бочы,
які займаецца прыбіраннем, навядзен- Пакрыцца чым-н., упрыгожыцца. Горад прыпрыбудаваць, прыдрукаваць, прыкласці, прыбраўся к святу. 3. Прывесці ў парадак што-н.,
шыць; 3) накіравання дзеяння к сабе, выка- нем чыстаты ва ўстановах, на прадпрыем- зрабіць
уборку чаго-н. або давесці да ладу
нання дзеяння ў сваіх інтарэсах, напр. пры- ствах. || ж. іфыбіралыпчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
што-н. (сазм.). || незак. прыбіржцц», -аюся,
вабіць, прысвоіць; 4) накіравання дзеяння на || прым. прыбірілыпчыцкі, -ая, -ае.
-аешся, -аецца.
ПРЫБІРАННЕ гл. прыбраць.
прадмет зверху ўніз, напр. прымяць, прыПРЫБРАІД», -бяру, -бярэш, 7бярэ; -бяПРЫБІРАЦЦА, -ЦЬ гл. прыбрацца, -ць.
ціснуць; 5) паўнаты, вычарпанасці дзеяння,
напр. прывучыць, прыахвоціць; 6) непаўнаты, ПРЫБІЦЦА, -б'юся, -б'ешся, -б'ецца; ром, -бераце, -бяруць; -браў, -рала; -бяры;
-браны; зак. 1. каго-што. Адзець прыгожа,
слабай меры дзеяння, напр. прыглушыць, -б'ёмся, -б'яцеся, -б'юцца; -біся; зак. (разм.)прысьшаць, прыадчыніць; 7) у дзеясловах на 1. Доўга ідучы, блукаючы, дабрацца куды-н. лепш, чым звычайна; упрыгожыць. 77. галаву
-оўва, -ва — суправаджальнага дзеяння, П. да незнаёмага хутара. 2. каго-чаго. Да- кветкамі. 2. што i без дап. Прывесці ў параналр. прыгаворваць, прытанцоўваць. II. Утва- лучыцца, пайсці следам за кім-н. Чужая авеч- дак. 77. у хаце. 77. на стале. 3. што. Прыняць
рае: 1) назоўнікі i прыметнікі са знач. непа- ка прыбілася да чарады. || незак. прыбіваццд, адкуль-н. П. посуд са стала. 0 Прыбраць дж
рук каго-што (разм.) — цалкам падпарадкасрэднага прымыкання да чаго-н., напр. пры- -аюся, -аешся, -аецца.
лесак, прыбярэжны, прыазёрны, прыгранічны; 2) ПРЫБІЦЬ, -б'ю, -б'еш, -б'е; -б'ём, -б'яце, ваць сабе каго-н. або завалодаць чым-н., заназоўнікі са знач. дадатковасці, напр. пры- -б'юць; -б'і; -біты; зак. 1. што. Прымацаваць хапіць сабе што-н. || незак. прыбірадь, -аю,
цвікамі. П. маснічыну. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), -аеш, -ае. || наз. прыборш, -і, ДМ -рцы, ж. i
плод, прыпёк.
ПРЫАДЗЁЦЬ, -ену, -енеш, -ене; -ень; што. Шчыльна прыціснуць. Траву прыбіла прыбіршше, -я, н.
ПРЫБРЫСЦІ, t -рыду, t -рыдзеш, -рыдзе;
-еты; зак., каго (што) (разм.). Адзець у до- ліўнем да зямлі. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), што.
брае адзенне^дрыбраць. П. дзяўчыну. \\ звар. Сунучы, штурхаючы, давесці куды-н. Хваляй -рыдзём, -рыдзяце, -рьшуць; -рыў, -рыла,
прыбіла лодку да берага. 4. каго. Моцна пабіць -ло; -рыдзі; зак. (разм.). Брыдучы, прыйсці
орыідзецца, -енуся, -енешся, -енецца.
куды-н.
ПРЫАДКРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., (разм.)- П. злодзея да паўсмерці. \\ незак. прыПРЫБУДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-ыецца; зак. Трохі адкрыцца. Заслона пры- біваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 знач.). || наз.
прыбіванне, -я, н. (да 1 знач.) / прыбіўка, -і, -даваны; зак., што. Прыбудаваць у дадатак да
адкрылася. \\ незак. арыадкрывацца, -аецца.
чаго-н. 77. трысцен da хаты. || незак. прыПРЫАДКРЬІЦЬ, -ЫЮ, -ыеш, -ые; -ьггы; ДМ -ўцы, ж. (да 1 1знач.; разм.).
ПРЫБЛІЖАНЫ , -ая, -ае. He зусім дакла- будоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыбудова,
зак., што. t Трохі адкрыць. f П. pom. || незак.
дны, прыблізны. Прыбліжанае рашэнне. Пры- -ы, ж. i прыбудоўваяне, -я, н.
прыадкрываць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫБУДОВА, -ы, ж. 1. гл. прыбудаваць.
ПРЫАДЧЫНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., бліжана (прысл.) падлічыць. || наз. прыбліжя2. мн. -ы, -доў. Прыбудаваны будынак. Драў-ыніцца; зак. Toe, што i прачынііша. || незак. нжсць, -і, ж.
2
ПРЫБЛІЖАНЫ , -ая, -ае. Які блізка ляная л.
прыадчыняцца, -яецца.
ПРЫБЬІТАК, -тку, мм. -ткі, -ткаў, м. 1.
ПРЫАДЧЫНІЦЬ, -ыню, -ыніш, -ыніць; стаіць да высокапастаўленай асобы, карыста-ынены; зак., што. Toe, што i прачыніць. || ецца яе даверам. Прыбліжаныя асобы. Манарх Сума, на якую даход перавышае выдаткі. Чысты п. 2. Абагульняючы паказчык фінансаi яго прыбліжаныя (наз.).
незак. прыадчыняць, -яю, -яеш, -яе.
ПРЫБЛІЗІЦЦА* -Ьсуся, -'ізішся, -ізіцца; вых вынікаў гаспадарчай дзейнасці прадпрыПРЫАХВОІЦЦЬ, -очу, -оціш, -оціць;
-очаны; зак., каго (што) да чаго (разм.). зак. Стаць больш блізкім (у 1 i 5 знач.). П. да емства. 3. перан. Карысць, выгада (разм.). Які
Выклікаць у каго-н. ахвоту да чаго-н. 77. дзя- дзвярэй. Прыблізіўся дзень ад'езду. П. да ле- п. нам з гэтага? 4. Пра з'яўленне патомства
цей да чытання. || незак. прыахвочмць, -аю, пшых узораў. || незак. прыбліждцца, -аюся, (у сям'і, гаспадарцы i пад.; разм.). Чакаць
прыбытку ў хаце.
-аеш, -ае. || звар. прыжхвоціцці, -очуся, -аешся, -аецца. || наз. прыбліжэнне, -я, н.
ПРЫБЫТКОВЫ, -ая, -ае. Які прыносіць
ПРЫБЛІЗІЦЬ, -іжу, -ізіш, -ізіць; -іжаны;
-оцішся, -оціцца; незак. прыахвочваццд,
зак., каго-што. Паставіць блізка; зрабіць прыбытак, выгадны. Прыбытковая галіна гас-аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫБАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; больш блізкім (у 1, 4 i 5 знач.). || незак. пры- падаркі. Прыбыткова (прысл.) прадаць што-м.
зак. 1. Паявіцца ў дадатак. Людзей на вуліцах бліжіць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыбліжэнне, I наз. прыбытковасць, -і, ж.
ПРЫБЬІЦЬ, -буду, -будзеш, -будзе; -быў,
прыбавілася. 2. Стаць большым. Дзень прыба- -я, н.
ПРЫБЛІЗНЫ, -ая, -ае. He зусім даклад- -была, -ло; -будзь; зак. 1. Прыйсці, прыехаць
віўся. П. ў вазе. || незак. прыбіўляцца, -яецца.
|| наз. прыбаўленне, -я, н. П. сям'і (пра нара- ны, больш-менш блізкі да сапраўднага. (афіц.). Цягнік прыбыў своечасова. 77. да месца
Прыблізныя звесткі. ПадлЫыць прыблізна прызначэння. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв). Павяліджэнне ў сям'і дзіцяці).
чыцца, прыбавіцца. Вада прыбыла. || незак.
ПРЫБАВІЦЬ, -аўлю, -авіш, -авіць; -аў- (прысл.). || наз. прыблЬшсць, -і, ж.
ПРЫБЛЎДА, -ы, Д -у, Т -ам, М -дзе, м.\ прыбываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыбыццё,
лены; зак. 1. каго-што i чаго. Даць, пакласці,
зрабіць, сказаць у дадатак да чаго-н. П. дзве- ДМ -дзе, Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў (разм.). -я, н. (да 1 знач.) / прыбывше, -я, н. Раскяад
сце рублёў. 77. цукру ў ягады. П. да сказанага. 1. Чужы, не тутэйшы чалавек. 2. Аб гтрыблуд- прыбыцця цягнікоў.
ПРЫБЯГАЦЬ гл. прыбегчы.
2. чаго. Павялічыць памер, колькасць, ху- най жывёліне.
ПРЫБЛЎДНЫ, -ая, -ае (разм). Які выПРЫБЯДНЙЦЦА гл. прыбедніцца.
ткасць чаго-н. П. грошай. 77. кроку. 0 Прыбавіць у вазе (разм.) — патаўсцець, стаць ця- падкова зайшоў куды-н., апынуўся дзе-н. (у
ПРЫВАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
жэйшым. || незак. прыбаўляць, -яю, -яеш, -яе. чужым месцы, доме, статку). Прыблудная аве- зак. 1. каго (што). Імітуючы голас або пры|| наз. прыбаўленне, -я, н. i прыбаўка, -і, ДМ чка.
цягваючы ўвагу якой-н. прынадай, паклікаць,
ПРЫБЛЬІТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; прымусіць наблізіцца. П. глушца. П. ваўка. 2.
-ўцы, ж.
ПРЫБАЎКА, -І, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. прыба- зак., каго-што (разм.). Тое; што i прыплесці каго-што. Прымусіць звярнуць увагу на
віць. 2. Прыбаўленая сума, колькасць чаго-н. (у 2 знач). || незак. прыблытваць, -аю, -аеш, што-н. або прыйсці куды-н. Святло ў акме
прывабіла нас. Пах смажанага прывабіў мяне
Атрымаць прыбаўку. || прым. прыбавачны, -ая, -ае.
на кухню. 3. каго (што). Выклікадь да сябе
ПРЫБОЙ, -ю, м. Марскія хвалі, t якія
-ае. O Прыбавачнжя вартасць — частка вартасці, якая ствараецца наёмным рабочым б'юць у бераг. Час прыбою. || прым. прыбойны, сімпатыю, прыхільнасць, станоўчыя адносіны. 77. сваёй знешнасцю. 4. перан., каго
звыш вартасці рабочай сілы.
-ая, -ае.
ПРЫБОР, -а, мм. -ы, -аў, м. 1. Набор (што). Стаць для каго-н. заманлівым, прыеПРЫБЁГЧЫ, -бягу, -бяжыш, -бяжыць;
-бяжым, -бежыце, -бягуць; -бег, -гла; -бяжы; прылад для чаго-н. Чарнільны п. Чайны п. 2. мным. Яго прывабіла добрая пасада. Ц незак.
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прывібліваць, -аю, -аеш, -ае. | наз.
ПРЫВАТНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца
асобнай часткай чаго-н., не агульны, не тыпрывабліваіше, -я, н.
ПРЫВАБЛІВЫ, -ая, -ае. Які прываблівае повы. П. вывад. Заключэнне ад агульнага да
да сябе сваімі якасцямі, уласцівасцямі. Пры- прыватнага (наз.). П. факт. 2. Асабісты, не
ваблівая знешнасць. || наз. прываблівасць, -і, ж. грамадскі, не дзяржаўны. Прыватная тэлеПРЫВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., прыўецца;
ПРЫВАБНЫ, -ая, -ае. 1. Які вабіць, пры- грама. Прыватная справа. 3. Які належыць
цягвае да сябе якімі-н. якасцямі, рысамі; пэўнай асобе, не грамадству, не дзяржаве. -в'іўся, -вілася, -лося; зак. Стадь звычайным,
замацавацца.
Прывіліся навыкі да фізічнай
прыемны з выгляду, мілавідны. Прывабныя Прыватная ўласнасць. П. заказ. 4. Які мае
рысы твару. 2. Прыемны, мілы. П. голас. адносіны да асабістага, індывідуальнага вало- працы. || незак. прывівацца, -аецца.
ПРЫВІЦЬ; -ыўю, -ыуеш, -ыўе% -ыўём,
Прывабная ўсмешка. 3. Які вабіць чым-н., дання, дзейнасці, гаспадаркі i адносін, якія -ыўяце,
-ыўюць; -віў, -віла, -ло; -ві; -віты;
выклікае цікавасць. Прывабная прафесія. || наз. адсюль вынікаюць. Прыватнае жыццё. O зак., што каму. Прымусіць засвоіць, зрабіць
Прыватнжя пастанова (спец.) — пастанова,
прывабнасць, -і, ж.
звычайным. f 77. культурныя навыкі. || незак.
ПРЫВАГА, -і, ДМ -вазе, ж. (спец.). Коль- якая выносіцца судом па пытанню, што не прывівадь, -аю,
-аеш, -ае. || наз. прывіццё, -я,
касць вагі, якая прыбавілася. Сярэднясутач- падлягае яго камлетэнцыі.
н.
t ПРЫВЁЗЦІ, -язу, -язеш, -язе; -язём, -езя1
ная п. свіней.
ПРЫВОД , -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. гл.
ПРЫВАДНІЦЦА, -аднюся, -однішся, -од- це, -язуць; -ёз, -езла; -язі; -сзены; зак., каго- прывесці. 2. Прымусовая дастаўка ў органы
што.
Даставіць,
завезці.
||
незак.
прывозіць,
ніцца; зак. Пра лятальны апарат, парашутыследства або ў суд тых, хто не з'явіўся па выста: апусціцца на ваду. || незак. прывадняццж, -ожу^ -озіш, -озіць. || наз. прывоз, -у, м. i кліку, a таксама часовы арышт для допыту
прывозкж,
-і,
ДМ
-зцы,
ж.
(разм.).
-яюся, -яешся, -яецца. || наз. прывадвеные, -я,
ПРЫВЁСІЦЬ, -ешу, -есіш, -есіць; -еша- (афіц.). Хуліган ужо мае некалькі прыводаў у
н.
2
ны;
зак., што. Прымацаваць у вісячым стано- міліцыю.
ПРЫВАДНЫ гл. прывод .
ПРЫВОД2, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Мевішчы.
П. лямпу da столі. || незак. прыПРЫВАЗНЬІ,
-ая,
-óe.
Прывезены
ханізм
або сістэма механізмаў для прывядзенвешваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прывепшанне,
адкуль-н., не мясцовы. Прывазная сыравіна.
ня ў рух розных машын. Электрычны п. ||
-я, н.
ПРЫВАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. прыПРЫВЕСЛАВАЦЬ, -яслую, -яслуеш, -яс- прым. прывадны, -ая, -óe. П. пас.
валіць1. 2. Прыпынак у дарозе для адпачын- луе; -яслуй; зак. Наблізіцца, вяслуючы. П. da
ПРЫВОДЗІЦЬ гл. прывесці.
ку, a таксама месца прыпынку. Зрабіць п. || берага. || незак. прывяслоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫВОЗ, -у, м. 1. гл. прывезці. 2. Toe,
прым. прывальны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПРЫВЁСЦІ, -вяду, -вядзеш, -вядзе; -вя- што прывезена, прывезеныя тавары (разм).
ПРЫВАЛАЧЬІ, -лаку, -лачэш, -лачэ; -ла- дзём, -ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла, -ло; -вя- Вялікі п.
ПРЫВОЗІЦЬ, ПРЫВОЗКА гл. прывезці.
чом, -лачаце, -лакуць; -лок, -лакла, -ло; -ла- дз'і; -ведзены; зак. 1. каго (што). Ведучы, паПРЫВОЛЛЕ, -я, н. 1. Шырокае адкрытае
чы; -лочаны; зак., каго-што. Даставіць вало- магчы дайсці. П. дзяцей дадому. 2. ( 7 / 2 ас. не
чачы. П. мех. || незак. прывалалаць, -аю, -аеш, ўжыв.), каго (што). Паслужыць шляхам да месца, прастора. Лугавое п. 2. Поўная свабода, вольнае жыццё. Tym п. для дзіцячых
-ае.
чаго-н. Сляды прывялі паляўнічых да нары. гульняў.
ПРЫВАЛІЦЬ1, -алю, -аліш, -аліць; -алеСцежка прывяла на паляну. 3. ( 7 / 2 ас. не
ПРЫВОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Свабодны,
ны; зак. 1. каго-што. Прыперці, прыхіліць да ўжыв.), перан., каго (што) да чаго. Давесці да
чаго-н. або прыціснуць зверху чым-н. П. ка- якога-н. выніку, стаць прычынай чаго-н. Но- прасторны. Прывольныя палі. 2. Пра ўмовы
мень да сцяны. 2. Прыстаць да берага, да пры- выя факты прывялі вучонага да важнага жыцця: вольны, нічым не абмежаваны. Прыстані (спец.). Параход прываліў да прыстані. 3. адкрыцця. Усё гэта можа п. да вялікіх непры- вольнае жыццё. Пршольна (прысл.) жывецца.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. З'явіцца, прыйсці емнасцей. 4. каго-што ў што. Зрабіць што-н. || наз. прыволышсць, -і, ж.
ПРЫВУЧЬІЦЬ, -учу, -учыш, -учыць;
(разм.)- Шчасце прываліла ў хату. Прываліла (што ўказана назоўнікам). П. ў захапленне. П.
многа народу. || незак. прывальваць, -аю, -аеш, прыгавор у выкананне. П. ў належны выгляд. 5.-учаны; зак., каго (што) да каго-чаго i з інф.
-ае. | наз. прывальвшне, -я, н. (да 1 знач.) / каго. Даць прыплод, нарадзіць (разм.). Свіння Прымусіць прывыкнуць да каго-, чаго-н., навучыць чаму-н., выпрацаваць навык да
прывал, -у, м. (да 2 знач.).
прывяла адзінаццаць парасят. б. што. ПавеПРЫВАЛІЦЬ2, -алю, -аліш, -аліць; -але- даміць для падмацавання чаго-н., напомніць. чаго-н. П. да парадку. || незак. прывучадь, -аю,
ны; зак., што. Трохі, не поўнасцю зваліць П. выказванне вучонага. П. прыклад. || незак. -аеш, -ае / прывучваць, -аю, -аеш, -ае. || звар.
прывучыццв, -учуся, -учышся, -учыцца; незак.
(сукно). 1 незак. прывапьваць, -аю, -аеш, -ае.
прыводзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. || наз. прывя- прывучацца, -аюся, -аешся, -аецца / прыПРЫВАЛЬНЫ гл. прывал.
дзенне, -я, н. (да 3, 4, 6 знач.) / прывод, -у, М вучвтцца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. прыПРЫВАРАЖЬІЦЬ, -ажу, -ожыш, -ожыць; -дзе, м. (да 1 знач.; спец.).
вучэнне, -я, н. i прывучванне, -я, н.
-ожаны; зак., каго (што). 1. У забабонных
ПРЫВЁТЛІВЫ, -ая, -ае. Добразычлівы,
ПРЫВЫКДЛЬНАСЦЬ, -і, ж. (спец). Науяўленнях: прывабіць варажбой. 2. перан. За- гасцінны, ветлівы. П. гаспадар. Лрыветліва яўнасць
прывычкі да чаго-н. (звычайна пра
чараваўшы, прывабіць да сябе (разм.). || незак. (прысл.) сустрэць гасцей. || наз. прыветлівасць, лекавыя сродкі). П. да снатворнага.
прыварожваць, -аю, -аеш, -ае.
-і, ж.
ПРЫВЫКЛЫ, -ая, -ае. Які прывык да
ПРЫВАРАК, -рку, м. Гатаваная страва,
ПРЬІВІД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Во- чаго-н., мае прывычку да чаго-н. Лрывыклае
прадукты для яе, a таксама заправа, якая да- браз каго-, чаго-н., што бачыцца ва ўяўленні. да шуму вуха.
даецца да галоўных прадуктаў пры гатаванні
Начныя прывіды. 2. Ледзь акрэсленыя рысы
ПРЫВЬІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; прывык,
гарачых страў. П. ў боршч. || прым. прывара- чаго-н., контуры. Аддаленыя прывіды зарыва. -кла; -ні; зак. 1. да чаго i з інф. Набыць
чны, -ая, -ас.
ПРЬІВІДНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца прывычку да чаго-н. П. рана ўставаць. 2. да
ПРЫВАРЬІЦЬ, -ару, -арыш, -арыць; прывідам, параджэннем хворага ўяўлення. П. каго-чаго. Асвоіцца э кім-, чым-н. П. да но-араны; зак^ што. Прырабіць, зварваючы. || малюнак. 2. перан. Які існуе ва ўяўленні, не- вых знаёмых. \\ незак. прывыкаць, -аю, -аеш,
незак. прыырваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. сапраўдны. Прывіднае шчасце. || наз. прывід- -ае. I наз. прывыкаіте, -я, н.
прываржя, -і, ДМ -рцы, ж. i прыварванне, -я, насць, -і, ж.
ПРЫВЬЙКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
н.
ПРЫВІЛЁЯ, -і, мн. -і, -лей, ж. Выключ1. Засвоеная на працягу часу схільнасць, маПРЫВАТ-ДАЦ^НТ, -а, М -нце, мн. -ы, нае права, ільгота. Прывілеі ветэранам вайны. нера паводзін, дзеянняў, якая сгала звычай-аў, м. У вышэйшых навучальных установах
ПРЫВІЛЕЯВАНЫ, -ая, -ае. 1. Які карыс- най, пастаяннай. Дрэнная п. Увайшло ў прыда рэвалюцыі: пазаштатны выкладчык, роўны таецца прывілеямі. Прывілеяванае саслоўе. 2. вычку займацца гімнастыкай. Узяць у прывычпа званню дацэнту, a таксама асоба, якая мае Лепшы, больш выгадны ў параўнанні з ку. 2. Навык, уменне, набытае вопытам. Без
гэта званне. || прым. прыват-дацэнцкі, -ая, -ае. другім. Паставіць каго-н. у прывілеяванае ста- прывычкі касіць цяжка.
ПРЫВАТНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Пры- новішча. || наз. прывілеявашсць, -і, ж.
ПРЫВЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў прыватная, не тыповая акалічнасць, падрабязПРЫВГГАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Словы, вычкай. П. ўклад жыцця. 2. Вядомы, добра
насць. Звярніце увагу на прыватнасць. 0 У рух, жэст, звсрнутыя да каго-н. як знак до- знаёмы, такі, да якога прывык. Прывычныя з
прыватнасці, пабочн. сл. — ужыв. для пад- бразычлівасці, дружалюбнасці, добрага пажа- дзяцінства мясціны. Прывычныя сцены. 3. Які
крэслівання якога-н. прыватнага выпадку, у дання i пад. Адказаць на чыё-н. п. Перадаць п. прывык, прывучыўся да чаго-н. (разм.). Рукі,
знач. напрыклад, у тым ліку.
2. нязм. Зварот да блізкага знаёмага пры су- прывычныя да ўсякай працы. || наз. прыПРЫВАТНАЎЛАСНІЦЮ, -ая, -ае. Toe, стрэчы (разм.)- П.! Куды крочыш? 3. Вусны вычшсць, -і, ж.
што i прыватны (у 3 знач.). Прыватнаўлас- або пісьмовы зварот да каго-н. з выказваннем
ПРЫВЯДЗЁННЕ гл. прывесці.
ніцкая гаспадарка.
асабістай прыязнасці, добрага пажадання,
ПРЫВЯЗАЦЦА, -яжуся, -яжашся, -яжацПРЫВАТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). салідарнасці i пад. Гарачае п. абаронцам Ра- ца; -яжь'іся; зак. (разм). 1. Прымацавацца да
Прыватны гацдляр, прадпрыемец. || ж. дзімы. Паслаць п. юбіляру || прым. прывггалыш, чаго-н. вяроўкай. П. поясам да слупа. 2. перан., да каго-чаго. Пачаць дакучаць, прыста-ая, -ае.
прыватніцА, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. прываць. П. з пытаннямі. 3. перан., да каго-чаго
ПРЫВГГАЦЦА, -ЦЬ гл. вітацца, -ць.
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ПРЫГАНЙТЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Па- некалькі заглушыць (у 2, 3 i 4 знач.). 17. Maмешчыцкі слуга, які наглядаў за працай сялян mop. || незак. прыглушаць, -аю, -аеш, -ае /
у час прыгону, цівун.
прыглушваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫГАНЯЦЬ1-2 гл. прыгнаць 1-2 .
ПРЫГНАЦЬ1, -ганю, -гоніш, -гоніць; -гаПРЬІГАРАД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. н'і; -гнаны; зак., каго-што. Гонячы, прывесці,
або за кім-чым. Пачаць неадступна ісці за Пасёлак, які прымыкае да тэрыторыі вялікага даставіць. П. коней з начлегу. \\ незак. прыкім-, чым-н. Сабака прывязаўся да хлопчыка. || горада. 2. У Старажытнай Русі: горад, падпа- пшяць, -яю, -яеш, -яе. || наз. прыгон, -у, м.
незак. орывязвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
2
радкаваны палітычна i гаспадарча галоўнаму
, -ганю, -гоніш, -гоніць; -гаПРЫВЯЗАЦЬ, -яжу, -яжаш, -яжа; -яжы; гораду вобласці. Прыгарады Вялікага Ноўга- ні;ПРЫГНАЦЬ
-гнаны;
зак.,
што да чаго (спец.). Пры-язаны; зак. 1. што да чаго. Прымацаваць, рада. || прым. прыгарадны, -ая, -ае.
ладзіць так, каб адно да аднаго падыходзіла
завязваючы. 77. лейцы да канавязі. 2. каго-што
ПРЬІГАРАДНЫ, -ая, -ае. 1. гл. прыгарад. па памерах. П. века да куфра. || незак. прыда каго-чаго. Прымацаваць, злучаючы рэме- 2. Які знаходзіцца, размешчаны ў прыгарадзе, пшяць, -яю, -яеш, -яе. || наз. прыгошйі, -і, ДМ
нем, вяроўкай i пад. П. каня да дрэва. 3. пе- у наваколлі горада. П. жыхар. П. завод. 3. -нцы, ж. П. дэталей.
ран., што да чаго. У думках злучыць, суадПра транспарт: не далёкі, які абслугоўвае
ПРЫГНЁСЦІ гл. прыгаятаць.
несці з чым-н. П. пабудову да мясцовасці. || не- блізкія ад горада раёны. П. аўтобус.
ПРЫГНЁЧАННЕ, -я, н. 1. гл. прыгнятаць.
зак. прывязваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
ПРЫГАРНЎЦЦА» -арнуся, -орнешся, -ор- 2. Цяжкі, змрочны стан. Быць у прыгнечанні.
прывязка, -і, ДМ -зцы, ж. i прывязшше, -я,
нецца; -арн'іся; зак., да каго-чаго. 3 ласкаю,
ПРЫГНЁЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Які церпшь
н.
ПРЫВЯЗНЬІ, -ая, -óc. Які мае прыстаса- пяшчотай прьггуліцца. П. да шчакі маці. || не- прыгнёт, уціск, эксплуатуецца. П. народ. 2.
зак.
орыгортвжцца,
-аюся,
-аешся,
-аецца.
Які адчувае на сабе прыгнечанне (у 2 знач),
ванне для прывязвання, такі, які можна прыПРЫГАРНЎЦЬ, -арну, -орнеш, -орне; цяжкі, змрочны. П. настрой. || наз. прыгнечавязаць. Прывязныя лыжы.
-арнІ;
-орнуты;
зак.
1.
што.
Прыгрэбці,
згранасць, -і, ж.
ПРЬІВЯЗЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. У спалучэнПРЫГНЁТ, -у, М -ёце, м. 1. гл. прыгнянях: на прывязі, ш прывязь, з прывязі i пад.: баючы, сабраць каля чаго-н. П. жар да чыгункоў.
2.
што
чым.
Прыкрыць,
прысыпаць
таць. 2. Жорсткі ўціск, эксплуатацыя. Клатое, чым хто-н. прывязаны (рэмень, ланцуг i
чым-н.
П.
зятёй
карэнне.
3.
каго
(што).
3
ласавы п.
пад.). Трымаць сабаку на прывязі. Хадзіць на
скаю, пяшчотай прытуліць да сябе. П. дачку.
прывязі.
ПРЫГНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
||
незак.
прыгортваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
ПРЫВЯРЗШСЯ гл. вярзціся.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. НагнуцПРЬІГАРШЧЫ,
-аў.
1.
Складзеныя
разам
ца, нахіліцца, трохі сагнуцца. Галіны прыгнуПРЫВЯСЛОЎВАЦЬ гл. прывеславаць.
ПРЫГАВАРЬІЦЬ, -ару, -орыш, -орыць; у выглядзе акругленага ёмішча абедзве далоні ліся да зямлі. П., уваходзячы ў склеп. || незак.
так,
каб
можна
было
туды
чаго-н.
насыпаць,
прыгінаціці, -аюся, -аешся, -аецца.
-ораны; зак.у каго (штпо) да чаго. Вынесці
абвінаваўчы прыгавор каму-н. П. да турэ- наліць. Падставіць п. 2. Колькасць чаго-н.,
ПРЫГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няцс,
якая
ўмяшчаецца
ў
складзеныя
такім
чынам
мнага зняволення. || незак. прыгаворваць, -аю,
-нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. Нагнуць,
далоні.
Цэлыя
п.
арэхаў.
-аеш, -ае.
нахіліць, трохі сагнуць. П. галаву ў дзвярах. ||
ПРЫГАРдЛЫ, -ая, -ае. Які прыгарэў, незак. прыгінаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыПРЫГАВОР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Рашэнпадпаліўся.
Прыгарэлыя
скваркі.
\\
наз.
прынс, вынесенае судом пасля разбору судовай
ruuume, -я, н.
справы. Абвінаваўчы п. Апраўдальны п. П. гжрэласць, -і, ж.
ПРЫГНЯТАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
ПРЫГАР^ЦЬ,
1
i
2
ас.
не
ўжыв.,
-рыць;
абскарджанню не падлягае. 2. перан. Увогуле
хто прыгнятае, эксплуататар. || ж. прыгнязак.
1.
Пра
печанае,
смажанае:
трохі
абгапастанова, рашэнне, меркаванне з ацэнкай
тальніця, -ы, мн. -ы, -ніц.
рэць, абвугліцца. Бульба прыгарэла. 2. Пра
чаго-н. Суровы п. гісторыі.
ПРЫГНЯТАЛЬНІЦКІ, ая, -ае (кніжн).
1
вадкую
страву,
кашу:
пры
варцы,
кіпячэнні
ПРЫГАВОРВАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; незак.
Заснаваны на прыгнёце, прыгнечанні, экспачаць
пахнуць
дымам,
гарам
або
прыстаць,
Гаварыць, робячы што-н., суправаджаць
прыліпнуць да пасудзіны. Малако прыгарэла. плуататарскі. П. лад.
што-н. словамі. Біць i п.
2
Каша прыгарэла да гаршка. || незак. прыгаржць, ПРЫГНЯТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
ПРЫГАВОРВАЦЬ гл. прыгаварыць.
што. Прыціскаць чым-н. цяжкім зверху. П.
ПРЫГАВОРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, -ае / прыгарваць, -ае.
сыр каменем. 2. каго (што). Эксплуатаваць, не
ПРЫГАТАВАЦЬ,
-тую,
-туеш,
-туе;
-туй;
ж. Вострыя, забаўныя словы, словазлучэнні,
даваць свабодна жыць. П. слабых. 3. каго
якія ўстаўляюцца ў гаворку. Гаварыць з прыга- -таваны; зак. 1. што. Зрабіць, вырабіць (што). Непакоіць, ствараць цяжкі, падаўлены
што-н.
або
згатаваць,
падрьосгаваць
для
воркамі.
настрой. Прыгнятаюць змрочныя думкі. \\ зак.
ПРЫГАДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; спажывання, яды. П. цэментны раствор. П. прыгнесці, -няту, -няцеш, -няце; -няцём, -невячэру.
2.
што
i
чаго.
Прывесці
ў
стан
годзак. Прыйсці на памядь, успомніцца. Прыгацяце, -нятуць; -нёў, -няла, -ло; -няці;
далася далёкае мінулае. || незак. прыгадвацца, насці для ўжытку; падрыхтаваць загадзя. П. -нечаны. || наз. прыгяёт, -у, М -ёце (да 2
калёсы
ў
дарогу.
П.
корму
свінням.
||
незак.
-аюся, -аешся, -аецца.
знач.) / прыгнечжнне, -я, н. (да 2 знач.).
ПРЫГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. прыгжтоўвжць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫГОДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -год, ж.
ПРЫПНАЦЦА,
-ЦЬ
гл.
прыгнуцца,
-ць.
каго-што. Прыпомніць, узнавіць у памяці. П.
Здарэнне, нечаканы выпадак у жыцці. ПадаПРЫГЛАДЗІЦЬ,
-джу,
-дзіш,
-дзіць;
-джападрабязнасці здарэння. 2. каго-што. Нарожныя прыгоды.
помніць, навесці на ўспамін. Гзта пісьмо пры- ны; зак., што. Гладзячы, зрабіць роўным. П.
ПРЫГОДНІЦЮ, -ая, -ае. Заснаваны на
валасы.
П.
стыль
(перан.).
||
незак.
прыгадала мне мінулае. 3. што каму. Прыпомніць
зробленае кім-н., каб адпомсціць, пакараць за гладжваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыгладж- прыгодах, звязаны з прыгодамі. П. твор. П.
жанр.
гзта (разм). Мы гэта табе яшчэ прыгадаем!|| ванне, -я, н.
ПРЫГОДНЫ, -ая, -ае. Які можа спаПРЫГЛЁДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцнезак. прыгадваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2
ца; зак. 1. да каго-чаго i без дап. Уважліва па- трэбіцца для чаго-н.; здатны да чаго-н.; прызнач.).
ПРЫГАЖОСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Су- глядзець, каб разгледзсць каго-, што-н. П. i датны для выкарыстання. П. для вайсковай
купнасць якасцей, што прыносяііь асалоду ўбачыць, што мясцовасць mym няроўная. 2. да службы. Прыгодная для апрацоўкі зямля. || наз.
позірку, слыху; усё прыгожае, чароўнае. Горад каго-чаго i без дап. Уважліва разглядаючы, прыгодшсць, -і, ж.
ПРЫГОЖЫ, -ая, -ае. 1. Які прыносіць
вывучаючы, асвойтацца з кім-, чым-н. П. да
выключнай прыгажосці. Вызначацца прыгажосцю. 2. мн. Прыгожыя, чароўныя мясціны. тутэйшых парадкаў. Да гэтага чалавека асалоду позірку, прыемны знешнім выглядам,
Прыгажосці прыроды. 3. толькі Н. Пра што-н. трэба добра п. 3. Прывыкнуць глядзець у гарманічнасцю, стройнасцю. Прыгожая жанпрыемнае, што прыносіць задавальненне якіх-н. умовах. Вочы прыгледзеліся ў поцемках. чына. П. від. Прыгожая музыка. Прыгожа
(разм.). Надыхаліся лясным паветрам, адпа- || незак. іфш'ляддцц*, -аюся, -аешся, -аецца / (прысл.) пісаць. Прыгожыя рухі. 2. Поўны
ўнутранага зместу, высокамаральны. П. ўчыпрыглядвацші, -аюся, -аешся, -аецца.
чылі. П.!
ПРЫГЛЁДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; нак. 3. Эфектыўны знешне, але беззмяргоўПРЫГАЖЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Прыгожы чалавск. 2. перан. Пра што-н. вельмі -джаны; зак. 1. за кім-чым, каго-што i без ны. Прыгожыя слоеы. П. жэст. 4. прыгожже,
прыгожае. П.-цеплаход. || памянш. пры- дап. Пасачыць з мэтай догляду; паклапаціцца -ага, н. Toe, што адпавядае ідэалам прыгапжунчык, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.; разм.). пра каго-, што-н. П. за дзецьмі. Прыглядай жосці, хараства. Навука аб прыгожым (эстэгасцей, каб хадзілі часцей (з нар.). Прыгледзь тыка). 0 Прыгожже пісьменства — тое, што i
I ж. прыгжжуня, -і, мн. -і ; -жунь.
літаратура.
Прыгожы
пол
ПРЫГАЖ^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. Ста- mym, a я адлучуся ў магазін. 2. каго-што. На- мастацкая
жанчын.
навіцца прыгожым, прыгажэйшым. Прыгажэе меціць для набыцця, скарыстання (разм.). П. (жарт.) — пра
1
1
ПРЫГОН гл. прыгнаць .
родны край. || зак. папрыгжжэць, -эю, -эеш, сабе касцюм. IT. месца для будоўлі. || незак.
ПРЫГОН2, -у, м. 1. Грамадскі лад, заснапрыгладаць, -аю, -аеш, -ае / прыглвдваць,
-эе.
ваны на прьпхжным праве, прыгоннііггва.
ПРЫГАЛЎБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -бле- -аю, -аеш, -ае.
Часы прыгону. 2. Дармавая прымусовая праца
ны; зак., каго (што) (разм.). Прылашчьпхь. П.
t ПРЫГЛУШЬІЦЬ, -ушу, -ушыш, -ушыць;
дзіця. || незак. прыгалубліваць, -аю, -аеш, -ае. -ушаны; зак. Зрабіць менш чутным, гучным, сялян на памешчыка ў часы прыгоннага
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права, паншчына. Адбываць п. || прым. пры- лучыцца да каго-, чаго-н.; перадацца. Яму
прыдалося ўпартасці (безас). Меркавалі, што
гошш, -ая, -ае.
хвароба прыдалася дзіцяці ад паганага вока. 2.
ПРЫГОНКА гл. прыгнаш»2.
ПРЫГОННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Паме- Здацца, уявіцца. Мне спачатку прыдалося,
шчык — прыхільнік i абаронца прьпх>ннага што ён намнога старэйшы. \\ незак. прыджПРЫДЫХАННЕ, -я, н. Гук, які суправаправа. | ж. прыгонніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || вацці, -даецца.
ПРЫДАЦЬ, -дам, -дасі, -дасць; -дадз'ім, джае маўленне пры выдыху, a таксама (спец.)
прым. прыгошііцкі, -ая, -ае.
ПРЫГОННІЦГВА, -а, н. 1. Тос, што i -дасце, -дадуць; -даў, -дала, -лб; -дай; гук мовы, які ўтвараецца трэннем паветра аб
прыгоннае права. 2. Рэакцыйная ідэалогія -дадзены; зак. 1. каго-што. Даць дадаткова. ненапружаныя галасавыя звязкі. || прым. прыпрыхільнікаў прыгоннага права. || прым. П. у дапамогу брыгадзе пяць чалавек. 2. чаго. дыхалыш, -ая, -ае.
ПРЫЁЗД гл. прыехаць.
Узмадніць, павялічыць. П. бадзёрасці. 3. што.
прыгоншцкі, -ая, -ае.
ПРЫЁЗДЖЫ, -ая, -ае. Які прыехаў адПРЫГОННЫ1, -ая, -ае. Прыгнаны, да- Зрабіць якім-н. з выгляду, па характару (са
стаўлены (сухім або водным шляхам) з дру- словамі «выгляд», «форма», «аблічча» i інш.). куль-н., не тутэйшы. Пакой для прыезджых
П. сур'ёзны выраз твару. 4. перан., што. (наз.).
гога месца. П. лес. Прыгонная жывёла.
ПРЫЁМНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыносіць заПРЫГОННЫ2, -ая, -ае. 1. гл. прыгон2. 2. Аднесціся да чаго-н. так або іначай, асэнса- давальненне,
радасць. П. пах. Прыемная наЯкі адносіцца да грамадскага ладу, пры якім ваць (са словамі «значэнне», «сэнс», «увага» i віна. П. ўспамін. Прыемна (прысл.) слухаць. 2.
памешчык меў гтрава на прымусовую працу, некаторымі інш.). П. значэнне чыім-н. словам. Які выклікае сімпатыю, прывабны. /7. чаламаёмасць i асобу, прымацаваных да зямлі i He п. увагі чаму-н. || незак. прцдамць, -даю, век. Прыемная ўсмешка. || наз. прыемнасць, -і,
належачых яму сялян. Прыгоннае права (гра- -даеш, -дае; -даём, -даяце, -даюць. || наз. пры- ж.
мадскі лад, заснаваны на такім праве паме- дшшше, -я, н.
ПРЫЁСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -есца;
ПРЫДАЧА, -ы, ж. Toe, што прыдадзена,
шчыка). Прыгонная гаспадарка.
зак. 1. Надакучыць ад частага ўжывання,
ПРЫГОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Не- прыбаўка. Даць што-н. у прыдачу. Абмен з аднастайнасці (пра ежу). Штодзённы кісель
вялікая горка, пагорак, узгорак. Спусціцца з прыдачай.
ПРЫДБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. ужо прыеўся. 2. перан. Страціць цікавасць для
прыгорка.
каго-н. Яго анекдоты ўжо ўсім прыеліся. || неПРЫГОРТВАЦЦА, -ЦЬ гл. прыгарнуцца, каго-што i чаго. Набыць, займець, нажыць. зак. орывдашці, -аецца.
П. сваю гаспадарку. П. добрую рэч. 2. што i
-ць.
ПРЫЁХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; -едзь;
чаго. Атрымаць што-н., авалодаць чым-н. П.
ПРЫГРАЗІЦЬ гл. гразіць.
зак. Прыбыць, перамяшчаючыся на чым-н.
ПРЫГРдБЦІ, -рабу, -рабеш, -рабе; -ра- вопыт.
П. на аўтобусе. П. дамоў. \ незак. прыязджжць,
ПРЫДВОРНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае аднобём, -рабяце, -рабуць; -роб, -рэбла; -рай;
-аю, -аеш, -ае. || наз. прыезд, -у, М -дзе, м.
-рэбены; зак., што. Зграбаючы, сабраць каля сіны да двара манарха. Прыдворная пасада. 2.
ПРЫЁМ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. прыняць.
чаго-н. П. сена да стога. || незак. прыграбаць, прыдворны, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Асоба, якая 2. Асобнае дзеянне, рух. Напісаць артыкул у
знаходзіцца пры манарху i ўваходзіць у яго
-аю, -аеш, -ае.
два прыёмы. 3. Спосаб у ажыццяўленні
ПРЫГРФЎ, -рэву, м. 1. гя. прыірэць. 2. акружэнне.
чаго-н. Мастацкі п. 4. Збор запрошаных асоб
ПРЫДЖГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.). (звычайна афіцыйных) у гонар каго-, чаго-н.
мн. -рэвы, -рэваў. Месца, дзе прыгравае сонХутка прыйсці, прыбегчы куды-н. Прыджгаў, П. у пасольстве. Наладзіць п. карэспандэнтаў.
ца. На прыгрэвах чарнела зямля.
ПРЫГРЭЦЦА, -эюся, -эешся, -эецца; зак. не зважаючы на дождж.
ПРЫЁМАЧНЫ, ПРЫЁМКА гл. прыняць.
ПРЫДЗІРА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ы,
(разм.). Сагрэцца ў цёплым месцы або ўкрыўПРЫЁМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Апарат
шыся чым-н. П. каля агню. П. пад цёплай коў- Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -дзір (разм.). для прыёму чаго-н. (сігналаў, мовы, музыкі,
драй. || незак. прыгравацца, -аюся, -аешся, Прыдзірлівы чалавек.
адбіткаў i пад.) пры даламозе гукавых або
ПРЫДЗІРАЦЦА гл. прыдрацца.
-аецца.
злектрамагнітных хваль. 2. Toe, што i радыёПРЫДЗІРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. прыёмнік. 3. Прыстасаванне ў выглядзе ёміПРЫГРЗЦЬ, -эю, -эеш, -эс; -эты; зак. 1.
каго-што. Абагрэць крыху, злёгку або зверху. Дробязны папрок. Недарзчныя прыдзіркі к шча для чаго-н. (спец.). Рыбны п. 4. Установа,
Прыгрэла сонца. 2. перан., каго (што). Пры- слову.
якая часова прымае каго-н. (напр., дзяцей,
ПРЫДЗІРЛІВЫ,
-ая,
-ае. Схільны што страцілі бацькоў) для далейшага размерлашчыўшы, прьггуліць ^у 2 знач.; разм.); П.
сіраму. || незак. прыгравжць, -аю, -аеш, -ае. || прыдзірадца да кожнай дробязі. Я. тон. Пры- кавання. П.-размеркавальнік.
наз. прыгрэў, -рэву, м. (да 1 знач.) / пры- дзірлівыя патрабаванні. || наз. прыдзірлівасць, ПРЫЁМНЫ, -ая, -ае. 1. гл. прыняць. 2.
-і, ж.
грамше, -я, н. (да 2 знач.).
Які ўсынавіў каго-н. або ўсыноўлены кім-н.
ПРЫДРАЦЦА, -дзяруся, -дзярэшся, -дзяПРЫГЎБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
П. бацька. Прыёмная дачка. 3. прыёмнжя, -ай,
зак., што, чаго i без дап. Каштуючы што-н., рэцца; -дзяромся, -дзерацеся, -дзяруцца; мн. -ыя, -ых, ж. Пакой для наведвальнікаў.
толькі дакрануцца губамі. Толькі прыгубіла i -драўся, -ралася; -дзярыся; зак. 1. да каго- Прыёмная рэктара.
пасмавіла чарку. || незак. прыгубліваць, -аю, чаго. Незаслужана папракнуць, зрабіць выПРЫЁМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рамову за дробную або ўяўную правіннасць. П. ботнік, які займаецца прыёмкай чаго-н. || ж.
-аеш, -ае.
ПРЬІГУК, -а, мн. -і, -аў, м. Вельмі кароткі да дробязі. 2. да чаго. Выкарыстаць што-н. як прыёмшчыцж, -ы, мн. -ы, -чыц.
i няясны дадатковы гук, які суправаджае зачэпку для прыдзіркі. || незак. прыдзірацца,
ПРЫЁМЫШ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм).
-аюся, -аешся, -аецца.
асноўны.
Прыёмны сын або прыёмная дачка. Узяць
ПРЫДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. прыёмыша. т
ПРЫДАРОЖНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
1. што. Стварыць у думках, вынайсці, здагапры дарозе. П. камень.
ПРЫЖМЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцПРЫДАТАК, -тка i -тку, мн. -ткі, -ткаў, м. дацца што-н. зрабіць. П. мелодыю. П. адгавор- ца; зак. Прыжмурыць вока або вочы. П. ад
1. -тку. Toe, што дададзена, прыбаўка, якая ку. 2. каго-што i з дадан. сказам. Выдумаць яркага святла. \\ незак. прыжмурвацца, -аюся,
з'яўляецца дадаткам да чаго-н. асноўнага. Па- тое, чаго не было на самай справе. Ты ўсё -аешся, -аецца.
мяняць без прыдатку. 2. -тка. Дадатковы адро- прыдумаў, гэтага там не было. || незак. прыПРЫЖМЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -растак, дадатковае ўтварэнне ў арганізме думляць, -яю, -яеш, -яе / прыдумваць, -аю, ны; зак., што. Жмурачыся, прыкрыць векамі
(спец.). Мазгавы п. 3. -тка. У граматыцы: -аеш, -ае.
(вочы). П. правае вока. || незак. прыжмурваць,
ПРЬІДУМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, -аю, -аеш, -ае.
азначэнне, выражанае назоўнікам. || прым.
прцджтшшы, -ая, -ае (да 2 знач.). П. страўнік ж. (разм). Toe, што прыдумана, выдумка.
ПРЫЖЫВІЦЬ, -ыўлю, -ывіш, -ывіць;
Здатны на розныя прыдумкі.
у птушак.
-ыўлены; зак., што. Далучыўшы, даць прыПРЫДЎМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. расці, зрасціся. П. перасаджаны орган. П.
ПРЫДАТНЫ, -ая, -ае. Такі, які мае патрэбныя якасці для чаго-н. прыгодны, які (разм.). Той, хто прыдумляе (у 2 знач.), вы- галінку. || незак. прыжыўляць, -яю, -яеш, -яе. ||
падыходзіць для каго-, чаго-н.; здатны да думшчык. He верце гэтаму прыдумшчыку. || ж. наз. прыжыўленне, -я, н. П. тканак.
чаго-н. П. для яды. Прыдатная кандыдатура. || прццумшчыця, -ы, мн. -ы, -чыц.
ПРЫЖЫЦЦА, -ывуся, -ывешся, -ывецца;
ПРЫДУРКАВАТЫ, -ая, -ае. Дурнаваты, -ывёмся, -ывяцеся, -ывуцца; -ыўся, -ылася,
наз. прыдатнасць, -і, ж.
1
ПРЫДАЦЦА , -дамся, -дас'іся, -дасца; -да- бесталковы. П. дзяцюк. П. выгляд. || наз. пры- -лося; зак. 1. Прыстасавацца да дадзеных
умоў (бытавых, кліматычных i пад.). П. на нодз'імся, -дасцеся, -дадуцца; -даўся, -далася, дуркаватасць, -і, ж.
ПРЫДЎШАНЫ, -ая, -ае. Пра голас, гукі: вым месцы. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Прырасці,
-лося; зак. 1. Аказацца патрэбным, падысці.
Набытыя веды прыдаліся ў гэтай справе. 2. прыглушаны, здаўлены. П. шэпт. || наз. пры- зрасціся з чым-н. Прышчэпак добра прыжыўся. || незак. прыжывацця, -аюся, -аешся,
Выдацца, здарыцца. Прыдауся пагодлівы дзень. душанясць, -і, ж.
-аецца.
| незак. прыдшцца, -даюся, -даешся, -даt ПРЫДУШЬІЦЬ, -ушу, -ушыш, -ушыць;
-ушаны; зак., каго (што). Прыціснуўшы, заПРЫЖЫЦЦЁВЫ, -ая, -ае. Які адбыўся
ецца; -даёмся, -даяцеся, -даюцца.
ПРЫДАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дасца; душыць. П. кураня. \\ незак. прыдушваць, -аю, пры чыім-н. жыцці. Прыжыццёвае выданне
-аеш, -ае.
твораў.
-даўся, -далася, -лося; зак. 1. Дадацца, да-
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ПРЫЙСЦІСЯ, прыйдуся, прыйдзешся,
чая ацэнка, адносіны з боку каго-, чаго-н.
прыйдзецца; прыйшоўся, -шлася, -лося;
Карыстацца агульным прызнаннем.
ПРЫЗНАНЫ, -ая, -ае. Які карыстаецца прыйдзіся; зак. 1. Аказацца адпаведным, паагульным прызнаннем (у 3 знач.), вядомы. П. дыходзячым. Туфлі прыйшліся na густу.
Зрабіць што-н. як прыйдзецца (сяк-так; разм.).
талент.
ПРЫЖЬІЦЬ, -ыву, -ывеш, -ыве; -ывём,
ПРЫЗНАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. Есці што прыйдзецца (што трапіцца, што
-ывяце, -ывуць; -ыў, -ыла, -ло; -ыты; зак. 1. Адкрыта аб'явіць, прызнаць што-н. аднос- знойдзецца; разм.). 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Су(разм.)- 1. (7 i 2 ас. не ўжыв). Прыняцца, на сябе. П. ў сваіх памылках. 2. інф. прыпасці з чым-н.; трапіць куды-н., у што-н.
укараніцца. Саджанцы добра прыжылі на но- знацці {незак. не ўжыв.) i 1 ас. прызнаюся.
Свята прыйшлося на нядзелю. 3. безас. Вывым месцы. 2. каго (што). Нарадзіць, даць Ужыв. як пабочн. слова ў знач.: кажучы пасці на долю. Мне не прыйшлося многа
жыццё дзіцяці (ад пазашлюбнай сувязі). П. шчыра, калі сказаць праўду (разм.). П., я гэ- вучыцца. На кожнага прыйшлося na дваццаць
дзіця з кім-н. || незак. прыжываць, -аю, -аеш, тага не чакаў. Прызнаюся, я не глядзеў гэты рублёў. 4. безас, з інф. Аказацца вымушаным
-ае.
фільм. || незак. прызндвацца, -наюся, -наешся, (што-н. рабіць). Мне прыйдзецца тэрміноеа
ПРЫЗ1, -а, мн. -ы, -оў, м. Узнагарода пе- -наецца; -наёмся, -наяцеся, -наюцца; -навай- паехаць. || незак. прыходзіцца* -джуся, -дзішраможцу ў спаборніцтве. || прым. прызавы, ся (да 1 знач.; 1 ас. прызнаюся — таксама да ся, -дзіцца.
-ая, -ое.
ПРЫКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куём,
2 знач., пабочнае слова). || наз. прызнанне, -я,
ПРЫЗ2, -а, мн. -ы, -оў, м. Захопленае ў н. (да 1 знач.).
-куяце, -куюць; -куй; -каваны; зак., кагомарской вайне судна або іншая маёмасць,
ПРЫЗНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. каго- што. 1. Коўкай прымацаваць да чаго-н. П.
якая па міжнароднаму праву пераходзіць ва
сейф да сцяны. 2. перан. Прымусіць нерухома
ўласнасць таго, хто ix захапіў. || прым. пры- што ў кім-чым i каго-што. Пазнаць па заставацца ў якім-н. стане, на якім-н. месцы.
знешніх прыметах. П. у сустрэчным старога
завы, -ая, -ое.
знаёмага. Я яе ледзь прызнала: так яна паста- Страх прыкаваў яго да месца. 0 Прыкаваць
ПРЫЗАБЬІЦЬ, -буду, -будзеш, -будзс; рэла. 2. што. Дапусціць рэальнасць, наяўчыю ўваіу, позіркі да каго-чаго (кніжн.) —
-быты; зак., каго-што (разм.). Крыху забыць, насць чаго-н., згадзіцца лічыць законным прыцягнуць чыю-н. пільную ўвагу, позіркі. ||
не поўнасцю захаваць у памяці. Многае п.
незак.
прыжоўваць, -аю, -аеш, -ае.
што-н. П. чые-н. правы. П. свае памылкі. 3.
ПРЫЗАПАСІЦЬ, -пашу, -пасіш, -пасіць; каго-што кім-чым або за каго-што. Палічыць,
ПРЬІКАЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж.
-пашаны; зак., што i чаго (разм.). Нарыхта- зрабіць якое-н. заключэнне пра каго-, што-н.
1. Кароткае народнае выслоўе павучальнага
ваць на выпадак патрэбы. 77. грошай. || незак. 77. сваім важаком (за важака). Урач прызнаў зместу; народны афарызм. Стаць прыказкай
прызапашваць, -аю, -аеш, -ае.
яго здаровым. П. факты правільнымі. 4. каго- (пра каго-, што-н., што стала агульнавядоПРЬІЗБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Земляны што. Ацаніць каго-, што-н. па заслугах. Яго мым з якога-н. боку). 2. Прыгаворка, зачын
невысокі насып уздоўж знадворных сцен творчасць спачатку не прызналі. || незак. пры- казкі. Гэта n., a казка наперадзе. || прым.
хаты. || прым. прызбенны, -ая, -ае.
знаваць, -наю, -наеш, -нае* -наём, -наяце, прыкжзкявы, -ая, -ае (да 1 знач.). П. выраз.
ПРЫЗВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Унутраная -наюць; -навай. || наз. прызнанне, -я, н. (да 2,
ПРЫКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст). 1.
Наёмны служачы ў гандлёвай установе, працяга i здольнасць да якой-н. справы, пра3 i 4 знач.).
фссіі. П. да ваенна-марской справы. Настаўнік ПРЫЗНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; давец. 2. Служачы ў маёнтку, які кіраваў гасna прызванню.
зак. 1. каго-што. Загадзя намеціць для падаркай памешчыка. || прым. прыказчыцкі,
ПРЫЗВАЦЦА, -завуся, -завешся, -завец- якой-н. мэты, патрэбы. П. участак для забу- -ая, -ае.
ца; -завёмся, -завяцеся, -завуцца; -завіся; зак. довы. 2. каго (што). Паставіць на якую-н. паt ПРЫКАЛОЦЬ, -алю, -олеш, -оле; -ал'і;
(разм.).Пайсці ў армію па прызыву. || незак. саду, работу. П. брыгадзірам. 3. што. На- -олаты; зак. 1. што. Прымацаваць шпількай.
прызывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
меціць, вырашыць зрабіць, устанавіць. П. су- Я. кветку да валасоў. 2. каго (што). Забіць
ПРЫЗВАЦЬ, -заву, -завеш, -заве; -завём, стрэчу. П. сход на семнаццаць гадзін. П. пен- чым-н. колючым (разм.). П. кабана. || незак.
-завяце, -завуць; -зав'і; -званы; зак., каго- сію. || незак. прызначаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыколваць, -аю, -аеш, -ае.
што. Прыцягнуць для адбывання вайсковай прызначэнне, -я, н. Перадаць na прызначэнню ПРЫКАМАН^ЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш,
-руе; -руй; -раваны; зак., каго (што) да кагослужбы. П. у армію. || незак. прызываць, -аю, (куды належыць). Атрымаць п. на работу.
чаго.
Адкамацдзіраваўшы,
прызначыць
-аеш, -ае. || наз. прызыў, -ыву, м.
ПРЫЗЫВАЦЦА, -ЦЬ гл. прызвацца, -ць.
куды-н. часова. 77. да шпіталя. || незак. прыкаПРЫЗВЫЧАЕНЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў
ПРЫЗЬІГЎ, -ыву, м. 1. гл. прызваць. 2. зб. мацдзіроўваць, -аю, -аеш, -ае.
прывычкай, прывычны, звычайны. П. рух. 2. Асобы пэўнага ўзросту, адначасова прызваПРЫКАРХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
Які прывык да чаго-н. Прызвычаенае да цем- ныя на вайсковую службу. Сёлетні п.
-няце, -нуць; -н'і; зак. (разм.). Заснуць на канаты вока. || наз. прызвычаенасць, -і, ж.
ПРЫЗЫЎНІК,
-а,
мн.
-і,
-оў,
м.
Чалавек,
роткі час. П. седзячы.
ПРЫЗВЫЧАіЦЦА, -аюся, -аішся, -аіцца;
ПРЫКАРЗЛЫ, -ая, -ае. Які прыкарэў,
зак. 1. Прывыкнуць да чаго-н. як да звычай- які прызываецца на вайсковую службу.
ПРЫЗЫЎНЫ,
-ая,
-ое.
Які
мае
адносіны
прысох. Прыкарэлыя бінты.
нага; звыкнуцца. П. да новых умоў. П. да цемда
прызыву
на
вайсковую
службу.
77.
ўзрост.
ры. 2. Набыць навык да чаго-н., прывучыцца
ПРЫКАРЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак.
рабіць што-н. П. да цяжкай працы. \\ незак. П. пункт.
Закарэўшы, прысохнуць. Павязка прыкарэла
ПРЫЗЯМЛІЦЦА, -люся, -л'ішся, -ліцца; да раны.
прызвычайвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫЗВЫЧАіЦЬ, -аю, -аіш, -аіць; -аены; -л'імся, -земліцеся, -ляцца; зак. Апусціцца на
ПРЫКАЦІЦЬ, -ачу, -оціш, -оціць; -очазямлю
(пра лятальны апарат, парашутыста). ны; зак. 1. што. Коцячы, даставіць. П. берзак., каго-што. Прывіць навык да чаго-н. П.
Верталёт
прызятіўся.
||
незак.
прызямляцца,
змалку дзяцей да працы. || незак. прызвыеяно. 2. Toe, што i прыехаць (звычайна хутка
-яюся, -яешся, -яецца. || наз. прызямленне, -я, ці нечакана; разм.). Прыкаціў дарагі госць. \\
чайваць, -аю, -аеш, -ае.
н.
ПРЫЗЁМЛЕНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены
незак. прыкочваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
ПРЫЗЯМЛІЦЬ, -лю, -л'іш, -л'іць; -лім,
ўзвышанага, незвычайнага, прыніжаны. П.
ПРЫКІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-земліце, -ляць; -землены; зак., што. -нься; зак. (разм.). 1. кім-чым. Toe, што i
быт. || наз. прыземлемсць, -і, ж.
ПРЫЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Удзельнік спа- Апусціць на зямлю (лятальны апарат). П. са- прьггварыцца. П. хворым. Прыкінуўся, што
борніцтва, які атрымаў прыз1. П. рэспублікан- малёт. || незак. прызямляць, -яю, -яеш, -яе. || нічога не разумее. 2. Раптоўна наступіць, прыстаць (пра хваробу). Вогнік прыкінуўся. Ц незак.
скага першынства. || ж. прызёрка, -і, ДМ наз. прызямленне, -я, н.
ПРЬІІСК, -а, мн. -i t -аў, м. Месца распра- іфыкідяцца, -аюся, -аешся, -аецца / прыкдд-рцы, мн. -і, -рак (разм.). || прым. прызёрскі,
цоўкі каштоўнага выкапня. Залатыя прыіскі. || вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
-ая, -ае.
ПРЫКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -юнь; -нуПРЬІЗМА, -ы, мн. -ы, -зм, ж. 1. Шмат- прым. прыіскавы, -ая, -ае.
граннік з дзвюма роўнымі паралельнымі
ПРЫЙСЦІ, прыйду, прыйдзеш, прыйдзе; ты; зак. 1. Прыблізна злічыць, вызначыць
асновамі i бакавымі іранямі-паралслаграмамі. прыйшоў, -шла, -ло; прыйдзі; зак. 1. Ідучы, што-н. (разм.). П. на лічыльніках. 2. што i
2. Частка аптычнага прыбора — прадмет та- дасягнуць чаго-н., з'явіцца куды-н. 2. ( 7 / 2 чаго. Дабавіць. Прыкінь тысяч сто. || незак.
кой формы з празрыстага рэчыва. 0 Праз ас. не ўжыв.). Наступіць, настаць, узнікнуць. прыкідяць, -аю, -аеш, -ае / прьпцдвжць, -аю,
прызму чаго (глядзець, успамінадь i пад.; Прыйшоў час ісці ў армію. Прыйшло каханне. 3.-аеш. -ае. || наз. прыюдш, -і, ДМ -дцы, ж., i
кніжн.) — не непасрэдна, з апасродкаваным у што. Дайсці да якога-н. стану (абазначанага прьлпдмнне, -я, н.
уплывам якіх-н. прамежкавых фактараў. назоўнікам). П. ў заняпад. П. ў норму. П. ў заПРЬШПЁЦЬ, -плю, -п'іш, -п'іць; -п'ім,
Адлюстраваць падзеі праз прызму свайго разу- хапленне. 77. ў сябе (заспакоіцца, апрытом-піце, -пяць; -п'і; зак. (разм.). 1. ( 7 / 2 ас. не
мення i сваіх адносін. || прым. прызматычны, нець). 4. да чаго. Дасягнуць чаго-н. шляхам ўжыв.). Прыстаць да вельмі нагрэтага дна i
якіх-н. дзеянняў, намаганняў. П. да ладу. П. сценак пасудзіны. Варэнне прыкіпела da чы-ая, -ае. Прызматычнае шкло.
ПРЫЗНАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. да вываду. || незак. прыходзіць, -джу, -дзіш, гуна. 2. перан., da каго-чаго, са словамі:
прызнацца, -ць. 2. Словы, у якіх хто-н. пры- -дзіць. || наз. прыход, -у, М -дзе, м. (да 1 i 2 «душа», «сэрца» i пад. Захапіўшыся, вельмі
прывязацца да чаго-н. Душой n. da мора. П.
знаецца ў чым-н. Пачуць чыё-н. п. 3. Станоў- знач.).
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ПРЫКОНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -часэрцам da работы. || незак. прыкіімцц -аю, ны; зак. (разм.). 1. што. Зрасходаваць да канаеш, -ае.
ПРЫКЛАД, -у, М -дзе, МН. -Ы, -аў, м. 1. ца. Усе запасы прыкончылі. 2. каго (што).
Канкрэтная з'ява, факт, які прыводзіцца для Умярцвіць, дабіць. П. ваўка. || незак.
тлумачэння, доказу чаго-н. Ілюстраваць вы- прыкончвяць, -аю, -аеш, -ае.
-уру, -урыш, -урыць;
t ПРЫКУРЬІЦЬ,
ПРЫКОРМ, -у, м. 1. гл. прыкормліваць. 2.
ступленне прыкладамі. Пстарычныя прыклады.
-ураны; зак., што. Запаліць папяросу. || незак.
2. Дзеянне, якое служыць узорам для перай- Toe, чым прыкормліваюць. || прым. прыкорпрыкурваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыкурванмання, a таксама ўвогуле выдатны ўзор мачны, -ая, -ае.
чаго-н. Па прыкладу дарослых (так, як робяць
ПРЫКОРМЛБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не- не, -я, н.
ПРЫКЎС, -у, м. Становішча зубоў пры
дарослыя). Паказаць п. чаго-н. П. геройства. зак., каго (што). Карміць у дадатак да чаго-н.
3. Матэматычнае практыкаванне, якое патраП. грудное дзіця кашай. || наз. прыкормліванне, стуленых сківіцах. Правільны п.
ПРЫКЎСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
буе некаторых дзеянняў над лікамі. Алге- -я, н.
гл. прыкусіць. 2. Адкусваць па кусочках. П.
браічныя прыкяады. Рашыць прыклады.
ПРЫКОЎВАЦЬ гл. прыкаваць.
1
цукар пры чаяванні.
ПРЫКЛАД , М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ПРЫКОЧВАЦЬ гл. прыкаціць.
ПРЫКУСІЦЬ, -ушу, -усіш, -усіць; -ушаРасшыраны канец ружэйнай ложы, які слуПРЫКРАСА, -Ы, Ж. 1. звычайна мн. -ы,
жыць для ўпору ў плячо пры стральбе. Уда- -pac. Аздоба, упрыгожанні. Стаяў просты дам ны; зак., што. Злёгку ўкусіўшы, сціснуш». Я.
рыць прыкладам. || прым. прыкладны, -ая, -ае. без прыкрас. Расказваць без прыкрас (перан.:губу. П. язык (таксама перан.: замаўчаць
адразу, раптоўна; разм.). || незак. прыжусваць,
ПРЫКЛАД2, -у, М -дзе, м. Даламожны ма- без перабольшання, выдумкі). 2. Toe, што i -аю, -аеш. -ае.
тэрыял для швсйных вырабаў, абутку. Кра- закраса.
ПРЫЛАВАК, -лаўка, мн. -лаўкі, -лаўкаў, м.
ПРЫКРАСІЦЬ, -amy, -асіш, -асіць; -ашавецкі п. (падкладка, гузікі i пад.). II прым. прыРод вузкага, закрытага спераду стала ў маганы; зак., што. 1. Аздобіць, упрьпюжыць. П. зіне, які аддзяляе прадаўца ад пакупнікоў, a
кладны, -ая, -ое / прыкладачны, -ая, -ае.
ПРЬІКЛАДНЫ, -ая, -ае. 1. Выдатны, узор- апавяданне дасціпнай выдумкай (перан.). 2. таксама стол для продажу тавараў на рынку.
Toe,
што i закрасіць. П. боршч. || незак. пры- Работнікі прылаўка (служачыя магазіна). ]
ны, які служыць прыкладам. Прыкладная гаспадыня. 2. Toe, што i прыблізны. Я падлік жршпваць, -аю, -аеш, -ае.
прым. прылавачны, -ая, -ае.
ПРУКРАСЦЬ, -І, Ж. 1. гл. прыкры. 2. Пачаго-н. Паехаліі прыкладна (прысл.) у сем
ПРЫЛАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -лад, ж.
чуццё раздражнення, незадавальнення, крыўгадзін. | маз. прыкладшсць, -і, ж.
1. Тэхнічнае прыстасаванне, пры дапамозе
1
ПРЫКЛАДНЬІ , -ая, -ое. Які мае прак- ды ў выніку чаго-н. П. бярэ. Адказаць з пры- якога выконваецца работа ці якое-н. дзеянне.
тычнае значэнне, прымяняецца на практыцы. красцю. 3. Toe, што выклікае гэта пачуццё, Прылады працы. Сельскагаспадарчая п. 2. Toe,
непрыемнасць. Прычыніць каму-н. п.
Прыкладныя навукі. Прыкладная электратэхшто i прыбор (у 2 знач.). Аптэчная п. 3. часніка. Прыкладное мастацтва (мастацкі выраб ПРЫКРУЦІЦЬ, -учу, -уціш, -уціць; -уча- цей мн. Камплект прадметаў для выканання
ны; зак., што. 1. Прышрубаваць, прымаца- аднаго працэсу, напрамку работ. Рыбалоўныя
якіх-н. прадметаў, рэчаў, начыння).
ваць пры дапамозе шрубы, балта i пад. П. прылады. Спартыўныя прылады. \\ прым.
ПРЫКЛАДНЬІ2 гл. прыклад2.
ПРЫКЛАСЦІ, -ладу, -ладзеш, -ладзе; -ла- гайку. П. засаўку да дзвярэй. 2. Закручваючы, прыладлы, -ая, -ае.
дзём, -ладзяце, -ладуць; -лаў, -лала; -ладз'і; прымацаваць, прывязаць. П. рукі да спіны. 3.
ПРЫЛАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
Круцячы, убавіць, укараціць. 77. кнот у лямпе. зак. 1. Размясціцца дзе-н., каля каго-, чаго-н.
-ладзены; зак., што da наго. 1, Пакласці
||
незак.
прыкручваць,
-аю
-аеш,
-ае.
ўшчыльную. Я трубку da вуха. 2. Падаць раП. на краі лаўкі. 2. Уладкавацца, трапіць на
ПРЬкКРЫ, -ая, -ае. 1. Непрыемны; пакут- работу, службу i пад. (разм.). П. на працу. 3.
зам з чым-н., далучыць да чаго-н. П. da заявы
даведку. 3. Накіраваць дзеянне чаго-н. на лівы, цяжкі. П. дождж. Прыкрае маўчанне. 2.Прыстасавацца, набыць навык рабіць што-н.
што-н., прымяніць. П. ўсе намаганні. \[ незак. Які выклікае пачуццё незадавальнення, П. пісаць левай рукой. 4. Прымазацца, дапрыкладаць, -аю, -аеш, -ае / прыкладмць, крыўдны. П. выпадак. 3. Надакучлівы, ня- лучыцца да каго-, чаго-н. з карыслівымі мэ-аю, -аеш, -ае. || наз. прыкладднве, -я, н. i зносны. П. баль. 4. Прытарны, агідны. Пры- тамі (разм.). П. да чужой славы. \\ незак.
края ласкавасць. || наз. прыкрасць, -і, ж.
орыкладванне, -я, н.
іфыладжвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫКРЬІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні;
ПРЫЛАДЗІЦЬ, -аджу, -адзіш, -адзіць;
ПРЫКЛАСЦІСЯ, -ладуся, -ладзешся, -ладзсцца; -ладзёмся -ладзяцеся, -ладуцца; -лаў- зак., на каго (што). Крыкнуць — з пагрозай, -аджаны; зак. 1. што да чаго. Прыстасаваць,
ся, -лалася; -ладз'іся; зак. 1. Наблізіць загадам. П. на дуроніка. || незак. прыкрыкваць, прырабіць. 77. аглоблі да саней. 2. што.
Зрабіць адпаведным па размерах, падагнаць.
ушчыльную да чаго-н. вуха ці вока, каб па- -аю, -аеш, -ае.
ПРЫКРЬІЦЦА, -ыюся, -ыешся, -ыецца; П. раму да акна. 3. каго (што). Toe, што i
чуць, разгледзець што-н. П. вухам da шчшіны.
2. Прыціснуўшыся шчакой да ружэйнай зак. 1. Накрыцца, пакрыцца. П. газетай. П. прыстроіць1 (у 2 знач.; разм.) П. сына на заложы, прыцэліцца. Я i выстраліць. 3. da чаго. ад сонца. 2. Схаваць, замаскіраваць свае дзе- вод. || незак. прыладжваць, -аю, -аеш, -ае. \
Накіраваць дзеянне, сілы на што-н. (разм.)- янні, намеры. 77. артыкулам закона. \ незак. наз. прыладжд, -і, ДМ -дцы (да 1 i 2 знач.) /
Добра n. da пілы. || незак. прыкладацца, -аюся, прыкрывацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. прыліджшшне, -я, н.
-аешся, -аецца / прыкладшда, -аюся, -аеш- прыкрыцце, -я, н. i прыкрыванне, -я, н.
ПРЫЛАЖЬІЦЦА^
-ажуся,
-ожьшіся,
ПРЫКРЬІЦЦЕ, -Я, МН. -І, -яў, н. 1. гл. -ожьшда; зак. 1. Toe, што i прыкласціся. 2.
ся, -аецца. Прыкладвацца да чаркі (перан.:
выпіваць у 2 знач.; разм.). || наз. прыкладанне, прыкрыцца, -ць. 2. Прадмет, за якім можна Дакрануцца губамі, цалуючы. П. da ручкі. ||
схавацца. Стаць пад п. 3. Вайсковая часць, незак. прыкладацціі, -аюся, -аешся, -аецца. ||
-я, н. i прыкладванне, -я, н.
ПРЫКЛЁІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -еіцца; падраздзяленне, якое ахоўвае, прыкрывае наз. прыкладанне, -я, н. / прыкладванве; -я, н.
зак. Прыліпнуць, прымацавадца з дапамогай каго-, што-н. Артылерыйскае п. Група прыкры- ПРЫЛАЖЬІЦЬ, -ажу, -бжыш, -ожьшь;
-ожаны; зак., што da чаго. Toe, што i прыклею ці чаго-н. клейкага. Марка добра пры- цця.
ПРЫКРЫЦЦЁ, -я, н. Ахова, заслона. Пад класці. Я. палец da еуснаў. П. намаганні. Я
клеілася. || незак. прыклейвацца, -аецца. || наз.
прыкрыццём
агню
зенітных
батарэй.
рукі da чаго-н. (перан.: пачаць рабіць што-н.,
прыклейванне, -я, н.
ПРЫКРЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак. праяві^шы ініцыятыву). || незак. прыкладдць,
ПРЫКЛЁІЦЬ, -ею, -еіш, -еіць; -еены;
зак., што. Прымацаваць клеем. П. плакат на 1. каго-што. Закрыць, накрыць. П. чыгунок -аю, -аеш, -ае / прыкладваць, -аю; -аеш, -ае.
дошцы. || незак. прыклейваць, -аю, -аеш, -ае. || накрыукай. 2. каго-што. Абараніць дзеяннямі || наз. прыкладжнне, -я, н. i прыжладванве, -я,
наз. орыклейванне, -я, н. i прыклейка, -і, ДМ войск. Я. з аўтаматаў хвост калоны. 3. пе- н.
ран.у што. Схаваць, не выявіць. П. сваё хваляПРЫЛАЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Памяш-йцы, ж.
ПРЫКЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае /' -ляплю, ванне. 4. што. Ліквідаваць, закрыць (разм.). канне для раздзявання ў лазні.
П.
ларок.
||
незак.
прыкрываць,
-аю,
-аеш,
-ае.
ПРЫЛАЎЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
-леплеш, -лепле; -аны; зак., што. Прымаца-чымся, -чыцеся, -чацца; зак. (разм.). Злаўваць пры даламозе клёпкі. || незак. прыклёп- || наз. прыкрыцце, -я, н. (да 2 i 3 знач.) / прыкрывшше,
-я,
н.
чыцца, прыстасавацца. Я поўзаць па-пласваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыклёпванне, -я,
ПРЬІКУП, -у, м. У некаторых картачных тунску.
н. i прыклёпка, -і, ДМ -пцы, ж.
гульнях: карты, якія атрымліваюць у дадатак
ПРЫЛАШЧЫЦЦА гл. лашчыцца.
ПРЫКМЁТА гл. прымета.
да здадзеных. Казырны кароль у прыкупе. || ПРЫЛАіПЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць;
ПРЫКМЁТНАСЦЬ, -НЫ гл. прыметны.
прым. прыкупны, -ая, -óe.
-чаны; зак., каго (што). Праявіць ласку, доПРЫКМЁІЦЦЬ,
ПРЫКМЯЧАЦЬ гл.
ПРЫКУШЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; -уп- брыя адносіны да каго-н. Я дзіця. || незак.
прымеціць.
лены; зак. 1. каго-што i каго-чаго. Купіць да- прылжпрйжць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫКОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Паля, даткова. П. бульбы. 2. У некаторых картачных
ПРЫЛГАЦЬ, -лгу, -лжэш, -лжэ; -лжом,
кол, умацаваныя ў зямлі (для прычалу^ пры- гульнях: атрымаць у псыкупе. П. дзесятку i -лжаце, -лгуць; -лжы; зак. (разм.). Расказвавязі). Судны на прыколе. || прым. прыжольны,даму^ || незак. прыкушіяць, -яю, -яеш, -яе / ючы, сказаць няпраўду, прыманіць.
-ая, -ае.
прыжуплівжць, -аю, -аеш, -ас. || наз. прыкупкі,
ПРЫЛЁГЛЫ, -ая, -ае. 1. Які прылягае да
ПРЫКОЛВАЦЬ гл. прыкалоць.
-і, ДМ -пцы, ж. i прыкушгіванне, -я, н.
чаго-н., мяжуецца з чым-н. Прылеглыя
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гаць. Сукенка добра прылягае да таліі. 2. РазПРЫМАТ, -у, М -маце, м. (кніжн.). Перамяшчацца, цесна прымыкаючы да чаго-н. вага, першаснасць, найважнейшае значэнне.
Поле прылягае да лесу. || зак. прылегчы, -ляжа; П. розуму над пачуццем.
-лёг, -легла (да 1 знач.).
ПРЫМАТЫ, -аў, адз. -мат, М -маце, м.
ПРЫЛЯПІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ле- (спец.). Атрад найбольш высокаарганізаваных
астравы. 2. У матэматыцы: які прымыкае, су- піцца; зак., да чаго (разм.). Toe, што i млекакормячых (людзі, малпы i паўмалпы).
межны. П. вугал. 3. Які сапсаваўся ад доўгага прыліпнуць. Пластыр моцна прыляпіўся. Хлоп- ПРЬІМАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -мавак,
ляжання. Пршеглая мука.
чык прыляпіўся на багажніку веласіпеда (пе- ж. 1. Выраз, пераважна вобразны, які не
ПРЫЛЁГЧЫ, -лягу, -ляжаш, -ляжа; -лёг, ран.). | незак. прылеплівацца, -аецца / прыля- складае, у адрозненне ад прыказкі, законча-легла; -ляж; за£.\ 1. га. прылягаць. 2. Легчы пляццд, -яецца.
нага суджэння i не з'яўляецца афарызмам. 2.
ненадоўга. IT. адгшчыць. 3. (7 i 2 ас. не ўжыв.).
ПРЫЛЯПІЦЬ, -ляплю, -лепіш, -лепіць; Словы, якія часта кім-н. паўтараюцца, прыгаСхіліцца, прыгнуцца. Збажына прылегла ад
-леплены; зак., што да чаго. Прымацаваць ворка.
дажджу.
ПРЫМАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе;
ПРЫЛЁПЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. прыляпіцца, ліпкае або ліпкім. 77. аб'яву да сцяны. П. пла- -цуй; -цаваны; зак., каго-што da каго-чаго. 1.
стыр. | незак. прылепліваць, -аю, -аеш, -ае /
-ць.
Трывала прырабідь. 77. канькі da чаравікаў. 2.
прыляпляць» -яю, -яеш, -яе.
ПРЫЛЁТ гл. прыляцець.
ПРЫЛЯЦЁЦЬ, -лячу, -ляійш, -ляшць; Аддаць, перадаць у чыё-н. распараджэнне
ПРЫЛЁТНЫ, -ая, -ае. Пра ітгушак: які
-ляц'ім, -лецяце, -ляцяць; -ляш; зак. Лецлчы (для абслугоўвання i пад.). П. правадніка да
прылятае адкуль-н., не мясцовы, пералётны.
турыстаў. 77. да паліклінікі. || незак. прыПРЫЛІЗАНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Пра ва- (у 1 i 2 знач.), прыбьшь, дасягнуць чаго-н. мацрўваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. прымаласы: надта гладка прычасаны. 2. Пра стыль, Шпакі прыляцелі. Хлопчык прыляцеў з трывож-ІЦІМЦІЦІ, -цуюся, -цуешся, -цуецца; -цуйся
твор: штучна гладкі, пазбаўлены яркасці, вы- най весткай. || незак. прылятаць, -аю, -аеш, (да 2 знач.); незак. прымадоўвацца, -аюся,
разнасці. Прылізаная проза. || наз. прыл'іза- -ае. || наз. прылёт, -у, М -лёце, м.
ПРЬІМА, -ы, ж. (спец.). 1. Першы, асноў- -аешся, -аецца; наз. прымацоўвшше, -я, н. ||
шсць, -і, ж. (да 2 знач.).
наз. прымацжванне, -я, н.
^ ПРЫЛІЗАЦЬ, -іжу, -'іжаш, -іжа; -іжы; ны гук гамы. 2. Першая струна смычковага
ПРЫМАЦКІ гл. прымак.
-ізаны; зак., каго-што. 1. Прыгладзіць язы- музычнага інструмента. 3. Інструмент, голас,
ПРЫМАЦЦА, -ЦЬ гл. прыняцца, -ць.
ком. Сабака прылізаў поўсць. 2. перан. Надта які выконвае вядучую партыю ў аркестры,
ПРЫМАЧЫ гл. прымак.
гладка прычысаць, прыгладзіць. || незак. хоры.
ПРЬІМі НЎЦЬ, -ну, -нсш, -не; -нём, -няпрылЬваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЬІМА-БАЛЕРЬІНА, прымы-балерыны,
ПРЫЛІК, -у, м.\ для прыліку (разм.) — для мн. прымы-балерыны, прыма-балерын, ж. це, -нуць; -ні; зак. (разм.). Заснуць ненадоўга
лёгкім сном, задрамаць. 77. на хвіліну.
выгляду, ддя стварэння патрэбнага ўражання. Балерына, якая выконвае першыя ролі.
ПРЫМЁНШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
Гэта яго строгасць для прыліку.
ПРЫМАДОННА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Спя- -шаны; зак.у што (разм.). Падаць як крыху
ПРЫЛІПЛЫ, -ая, -ае. Які прыліл, пры- вачка, якая выконвае першыя ролі ў оперы,
меншае, чым на самай справе. П. расходы. П.
стаў да чаго-н. Прыліплая да касы трава.
аперэце.
небяспеку. || незак. f прымяшпаць, -аю, -аеш,
ПРЫЛІПНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -іп, -іпла;
ПРЫМАЗАЦЦА, -ажуся, -ажашся, -ажац-ні; зак. 1. да чаго. Моцна прысгаць (пра ца; -ажся; зак. (разм.). 1. Бесцырымонна або -ае. || наз. прымяншэнне, -я, н.
ПРЫМЁРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што-н. ліпкае або да чаго-н. ліпкага). Кашуля з карыслівымі мэтамі прымкнуць да чаго-н.,
прыліпла да потнага цела. 2. перан. Toe, што i пранікнуць у якую-н. кампанію, асяроддзе, што. Надзець (адзенне, абутак) для вызнапрыстаць (у 3 i 4 знач.; разм.). Прыліпла са грамаду. 2. У азартных гульнях: прыняць чэння адпаведнасці мерцы, прырднасці па
сваімі распытваннямі. Прыліп нейкі дзіўны спа-удзел у гульні, дадаўшы якую-н. суму да стаў- памеру. П. сукенку. || незак. прымерваць, -аю,
-аеш% -ае / прымяраць, -аю, -аеш} -ае. || наз.
дарожнік. || незак. прылшаць, -аю, -аеш, -ае. кі іграка. || незак. прымлзвацца» -аюся, -аешпрымеркя, -і, ДМ -рцы, ж. i прымерванне, -я,
ПРЫЛІПЧЫВЫ, -ая, -ае. 1. Які лёгка ся, -аецца.
н.
прыліпае. Прыліпчывая гліна. Пршіпчывая
ПРЫМАЙСГРАВАЦЦА, -руюся, -руешся,
ПРЫМЁРЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ёрз,
хвароба (перан.: заразная; разм.). 2. перан.
Надакучлівы, неадчэпны (разм.). || наз. -руецца; -руйся; зак. (разм.). 1. Прыладзіцца, -ерзла; -ні; зак. 1. Прыліпнуць пад уздзеянразмясціцца дзе-н. П. на падаконніку. 2. нем марозу. Дошка прымерзла da зямлі. 2.
прылыпывасць, -і, ж.
атрымаць якую-н. работу, паКрыху змерзнуць, падмерзнуць. Фруктовыя
ПРЫЛІЎ, -ліву, мн. -л'івы, -л'іваў, м. 1. Уладкавацца,
саду. П. на працу ў горад. || незак. прымай- дрэвы прымерзлі. || незак. прымярзаць, -аю,
Перыядычны пад'ём узроўню адкрытага строўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
-аеш, -ае. || наз. прымярзанне, -я, н.
мора. Час прыліву. 2. Прыбыццё, паступленне
ПРЫМАЙСТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ПРЫМЕРКАВАЦЦА* -мяркуюся, -мяркукаго-, чаго-н. у вялікай колькасці. П. рабочай
сілы. П. крыві да галавы. || прым. прыліўны, -руй; -раваны; зак., што да чаго (разм.). ешся, -мяркуецца; -мяркуйся; зак. Сабрацца,
Прыладзіць, прыстасаваць. П. вешалку да падрьоставацца што-н. рабіць, улічыўшы
-ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
ПРЫЛІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лье i -ліе; сцяны. || незак. прымайсіроўваць, -аю, -аеш, абставіны. П. скочыць цераз канаву. || незак.
прымяркоўвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
-л'іў, -ліла, -ло; зак. Сабраўшыся, прыцячы, -ае.
ПРЫМЕРКАВАЦЬ, -мяркую, -мяркуеш,
ПРЫМАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Зяць, прыпадступіць (пра вадкае). Кроў прыліла да ганяты ў сям'ю жонкі, які жыве ў^ доме жонкі. -мяркуе; -мяркуй; -меркаваны; зак. 1. што да
лавы. ] незак. прыліваць» -ае.
ПРЫЛІЧЬІЦЬ, -ічу, -ічыш, -ічыць; -іча- || прым. прымачы, -ая, -ае / прымацкі, -ая, -ае. чаго. Аднесці да якога-н. тэрміну. П. выданне
кнігі да юбілею. 2. Прыйсці ў патрэбны моны; зак. 1. каго-што. Дадаць пры падліку. П. Прымачы хлеб — сабачы (прымаўка).
працэнты да капіталу. 2. каго (што). НазнаПРЫМАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Такі, які мант, трапіць у час. Прымеркаваў к самаму
чыць куды-н. для адбывання службы (спец.). можна прыняць, які не выклікае пярэчанняў. абеду. |І незак. прымяркоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫМЕСЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Дадатковы
П. навабранцаў да воінскай часці. 3. каго-што. Прымальная прапанова. || наз. прымальнасць,
элемент у складзе чаго-н., дамешак. Ачысціць
Аднесці да ліку каго-, чаго-н. 77. да выдатных -і, ж.
даследчыкаў. || незак. прьшчваць, -аю, -аеш,
ПРЫМАНІЦЬ, -аню, -аніш, -аніць; -ане- насенне ад прымесей. || прым. прымесны, -ая,
-ае / прылічаць, -аю, -аеш, -ае.
ны; зак. 1. што i без дап. Апавядаючы, дадаць -ае (спец.). Прымесныя злементы ў фарбах.
ПРЫМЁТА, -ы, ДМ -меце, мн. -ы, -мет /
ПРЫЛУЧЬІЦЦА, -учуся, -учышся, -учыц- ад сябе выдумак, маны. 2. каго (што). Прыца; зак. 1. да каго-чаго. Злучыцца з кім-н.; вабіць да сябе. П. голуба. \\ незак. пры- ПРЫКМЁТА, -ы, ДМ -меце, мн. -ы, -мет, ж.
1. Адметная рыса, па якой можна пазнаць
згадзіцца з чым-н. П. да прапановы. 2. да мшваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прымшванне,
каго-, што-н. Асобыя прыметы (прыкметы).
чаго. Уключыцца ў якую-н. дзейнасць, стаць -я, н.
Прыметы (прыкметы) восені. 2. У народных
удзельнікам чаго-н. П. да навукі. \\ незак. прыПРЫМАННЕ гл. прыняць.
уяўленнях: гтрадвесце чаго-н. Дрэнная п. 0 Hi
лучяцца, -аюся, -аешся, -аецца. | наз. прыПРЬІМАРАЗАК,
-зку,
мн.
-зкі,
-зкаў,
м.
прымеце (прыкмеце) быць, мецця у каго
лучэнне, -я, н.
Ранішні або начны лёгкі мароз вясной ці во- (разм.) — пра таго, хто (што) з'яўляецца
ПРЫЛУЧЬІЦЬ, -учу, -учыш, -учыць; сенню.
Начныя
прымаразкі.
прадметам чыёй-н. увагі, цікавасці i пад.
-учаны; зак. 1. каго-што. Злучыць з чым-н.;
ПРЫМАСЦІЦЦА, -машчуся, -мосцішся,
ПРЫМЁТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У грамауключыць у склад чаго-н. іншага, асноўнага.
П. да кампаніі. П. раён да другой вобласці. 2. -мосціцца; зак. (разм.). Размясціцца, уладка- тыцы: часціна мовы, якая абазначае якасць,
каго (што). Даць магчымасць уключыцца ў вацца (у нязручным месцы). П. на краі лавы. уласцівасць або прыналежнасць i змяняецца
якую-н. дзейнасць, зрабіць удзельнікам || незак. прымошчвацца, -аюся, -аешся, -аец- па склонах, ліках i родах. || прым. прымегніжавы, -ая, -ае.
чаго-н. П. падлеткаў да грамадска-карыснай ца.
ПРЫМЁТНЫ, -ая, -ае / ПРЫКМЁТНЫ,
ПРЫМАСЦІЦЬ, -машчу, -мосціш, -моспрацы. || незак. прылучаць, -аю, -аеш, -ае. ||
ціць; -мошчаны; зак., што (разм.). Паставіць, -ая, ае. 1. Такі, што лёгка прымеціць. П.
наз. прылучэшіе, -я, н.
ПРЫЛЯГАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; не- пакласці (у нязручным месцы). П. рэчы на шрам над брывом. Ён прыметна (прыкметна)
(прысл.) пахудзеў. 2. Які выдзяляецца сярод
зак., да чаго. 1. Шчыльна ахопліваць, абля- лаўцы. || незак. прымошчваць, -аю, -аеш, -ае.

ПРЫ—ПРЫ

515
іншых. Ён чалавек п. 3. Які з'яўляецца прыметай, адзнакай. П. знак. || наз. прыметнасць,
-і, ж. i прыкметнасць, -і, ж.
ПРЫМЁЦІЦЬ i ПРЫКМЁЦІЦЬ, -ечу,
-еціш, -еціць; -ечаны; зак., каго-што i ca
злуч. «іігго». Заўважыць, звярнуць увагу на
каго-, што-н. Гэту птушку цяжка п. сярод пасохлай травы. Я гэтага чалавека даўно прымеціў. || незак. прымячаць, -аю, -аеш, -ае / прыкмячаць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫМЁШВАЦЬ гл. прымяшаць.
ПРЫМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Які прыстаў да
чаго-н. пад уздзеяннем марозу. Прымёрзлая да
зямлі плашка. 2. Трохі замёрзлы, падмёрзлы.
Прымёрзлая бульба.
ПРЫМІЛЬГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.)- Стаць знаёмым, прывычным [пра
каго-, што-н., хто (што) часта сустракаўся
(-калася), трапляўся (-лялася) на вочы]. Звароты, якія прымільгаліся на старонках прэсы.
ПРЫМІНАЦЬ гл. прымяць.
ПРЫМІРЬІЦЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Які садзейнічае прымірэнню. П. тон.
ПРЫМІРЬІЦЦА, -ЦЬ гл. мірыцца, -ць.
ПРЫМІРЗННЕ гл. мірыцца, -ць.
ПРЫМІРЗНСГВА, -а, н. Паводзіны таго,
хто імкнецца любой цаной згладзіць супярэчнасці, пазбсгнуць канфліктаў. || прым. прышрэнчы, -ая.
ПРЫМГГЫВІЗМ, -у, м. 1. Спрошчаны
падыход да складаных пытанняў (кніжн.). 2.
Напрамак у мастацгве, які выкарыстоўвае
формы першабытных, ранніх або прымітыўных стыляў.
ПРЫМГГЬІЎ, -ыву, м. (кніжн.). Што-н.
простае, неразвітае (у параўнанні з пазнейшым, больш дасканалым).
ПРЫМГГЬ*ЎНЫ, -ая, -ае. 1. Просты, не
складаны па будове, выкананню. Прымітыўная тзхніка. 2. Недастаткова глыбокі, надта
спрошчаны. П. падыход да з'явы. 3. Неразвіты. Прымітыўная асоба. || наз. прымітыўшсць, -і, ж.
ПРЫМКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні; -нуты; зак. 1. што. Зачыніць,
замкнуць на некаторы час. П. дзверы. 2. Прысунуцца шчыльна да чаго-н. П. вухам да тэлэфоннай трубкі. 3. да каго-чаго. Toe, што i
далучыцца. П. да большасці. O Прымкнуць
ппык (спец.) — надзеўшы, прымацаваць да
вінтоўкі. || незак. прымыкаць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. прымыканне, -я, н.
ПРЫМНОЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-ыцца; зак. Яшчэ больш павялічьшда, памножыцца. Веды прымножыліся. || незак. прымнажяцца, -аецца. || наз. прымнажэнне, -я, н.
ПРЫМНОЖЫЦЬ, -жу, -жьпп, -жыць;
-жаны; зак., што. Яшчэ больш павялічыць,
памножыць. П. грамадскае багацце. || незак.
прымшжаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прымнаПРЫМОР'Е, -я, н. Прыморская мясцовасць.
ПРЫМОРСЮ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
каля мора. П. курорт.
ПРЫМОЎКЛЫ, -ая, -ае. Які прымоўк,
прыціхлы. Прымоўклыя вуліцы.
ПРЫМОУКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -моўк,
-кла; -ні; зак. (разм.). Прыціхнуць, замоўкнуць. Птушкі прымоўклі.
ПРЫМОЧКА, -і, ДЛ/-чцы, мн. -і, -чак, ж.
Лекавая вадкасць, якой змочваюць вату, марлю для прыкладвання да хворага месца. П. да
вачэй.
ПРЫМОШЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. прымасціцца, -ць.
ПРЫМРОІЦЦА гл. мроіцца.
ПРЬІМУДРьгіША, -руся, -рышся, -рыцца; -рымся, -рыцеся, -рацца; зак. Злаўчьпша,

змагчы зрабіць што-н. Як ты прымудрыўся
туды залезці?
ПРЬІМУЛА, -ы, мн. -ы, -мул, ж. Невялікая дэкаратыўная i дзікарослая травяністая расліна з трубчастымі кветкамі, першацвет.
ПРЫМУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак., што. Прыбудаваць што-н. з каменю, цэглы.
ПРЫМЎРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Выступ печы, на якім можна сядзець ці ставіць
што-н. || прым. прымурачны, -ая, -ае.
ПРЬІМУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор для
награвання i прыгатавання ежы, з помпай,
якая падае гаручае (газу) у гарэлку. Шыпеў п.
на кухні. || прым. прымусны, -ая, -ае.
ПРЫМЎСАМ, прысл. Сілай, прымушэннем. П. даставіць на лячэнне наркамана.
ПРЫМЎСЕЦЬ, -ушу, -усіш, -усіць; -ушаны; зак., каго (што) да чаго i з інф. Абавязаць, патрзбаваць зрабіць што-н. Ніхто мяне
не прымусіць ехаць туды. || незак. прымушаць,
-аю^ -аеш, -ае. || наз. прымус, -у, м. i прымушэыве, -я, н.
ПРЫМУСОВЫ, -ая, -ае. Які праводзіцца,
робіцца па прымусу. Прымусовыя работы. ||
наз. прымусовасць, -і, ж.
ПРЫМУСОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. (разм.
неадабр.). Прымусовая работа; тое, што
робіцца па прымусу.
ПРЬІМХІ, -аў, адз. прымха, -і, ДМ -мсе,
ж. Забабоны, забабонныя прыметы.
ПРЬІМХЛІВЫ,
-ая, -ас. Прасякнугы
прымхамі, заснаваны на прымхах. П. чалавек.
|| наз. прымхлівасць, -і, ж.
ПРЫМЧАЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
-чымся, -чьшсся, -чацца; -чыся; зак. Прыехаць, прыбегчы вельмі хутка. Прымчаўся конны атрад.
ПРЬІМЫ, -аў. Пражыванне мужчыны пасля жаніцьбы ў сям'і жонкі. Пайсці ў п.
ПРЫМЫКАННЕ, -я, н. 1. гл. прымкнуць.
2. У граматыцы: падпарадкавальная сувязь,
пры якой іраматычна залежным з'яўляецца
слова, якое не мае формазмянення, a таксама
дзеепрысЗюўе, інфінітыў i форма ступені параўнання. П. прыслоўя да дзеяслоеа.
ПРЫМЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
гл. прымкнуць. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Размяшчацца зусім побач. Сенажаць прымыкае
да возера.
ПРЫМЯНІМЫ, -ая, -ае. Taxi, які можна
прымянядь. П. спосаб. || наз. прымшшшсць, -і,
ж.
ПРЫМЯНІЦЬ, -мяню, -меніш, -меніць;
-менены; зак., што. Ажыццявіць на справе.
П. веды на практыцы. || незак. прымяняць,
-яю, -яеш, -яе. || наз. прьшяненне, -я, н.
ПРЫМЯНШАЦЬ, - Ш ^ Н Н Е гл. прымснШЫЦЬ.

ПРЫМЯРАЦЬ гл. прымераць.
ПРЫМЯРЗАННЕ, -ЗАЦЬ гл. прымерзнуць.
ПРЫМЯРКОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. прымеркавацца, -ць.
ПРЫМЙЦЬ, -мну, -кшеш, -мне; -мнём,
-мняце, -мнуць; -мш; -мяты; зак., каго-што.
Прыціснуўшыся зверху, трохі змяць. П.
траву. || незак. прымін&ць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫМЯЧАЦЬ гл. прымеціць.
ПРЫМЯШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -мешаны;
зак. 1. што i чаго. Дадаць змешваючы. П. саломы ў гліну. 2. Ублытаць, уцягнуць ддрэмна
(разм.). Навошта вы мяне прымяшалі да гэтай
справы?\ незак. прымепшаць, -аю, -аеш, -ас.
ПРЫНАДА, -ы, ДМ -дзс, мн. -ы, -над, ж.
Кавалак ежы, a таксама (перан.) усё тое ; што
прываблівае. П. для рыбы. || прым. прынадны,
-ая, -ае.

ПРЫ—ПРЫ
ПРЫНАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак., каго (што). 1. Прыцягваючы ўвагу
кормам, прынадай, прымусіць наблізіцца. П.
птушку. 2. Прывучыць да каго-, чаго-н. ласкай, увагай, выклікаць сімпатыю да сабе.
Прынадзіла дзяцей з усёй вуліцы. \\ незак.
прынаджваш», -аю, -аеш, -ае. || наз прынаджішнне, -я, н.
ПРЫНАЗОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У іраматыцы: нязменная часціна мовы, слова,
якое выражае адносіны паміж граматычна залежнымі адно ад другога словамі ў сказе,
напр. ад (сцяны), na (полі), перад (домам) i
пад. || прым. прыназоўнішшы, -ая, -ае. Прыназоўнікавае словазлучэнне.
ПРЫНАЛЁЖНАСЦЬ, -і, ж. 1. да чаго.
Знаходжанне ў складзе чаго-н., уваходжанне
ў склад чаго-н. (кніжн.)- П. да якой-н. арганізацыі, партыі, класа. 2. Неад'емная
ўласцівасць, прымета каго-, чаго-н. Дапытлівасць — л. маладосці.
ПРЫНАЛЁЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які належыць да чаго-н., уваходзіць у склад чаго-н.
Быць прыналежным да арганізацыі. 2. У граматыцы: які выражае прыналежнасць да каго-,
чаго-н. П. займеннік (мой, твой, іхні i пад.).
ПРЫНАМСІ, пабочн. сл. Ва ўсякім разе. Я,
п., чую ўпершьшю пра гэта.
ПРЫНЕСІЦ» -нясу, -нясені, -нясе; -нясём, -нссяцс, -нясуць; -нёс, -несла; -нясі;
-нессны; зак. 1. каго-што. Несучы, даставіць.
2. перан., што. З'явіцца прычынай, даць у
выніку. П. карысць. П. заспакаенне. Напружаная праца прьшесла свае вынікі. 3. што.
Зрабіць, ажыццявіць што-н., што ўказана назоўнікам. П. клятау (паклясціся). П. падзяку
(падзякаваць). Я. ў ахвяру што-н. (ахвяраваць). 4. каго (што); безас. i ў спалуч. са словамі *д'ябл», «чорт», «нячыстая». Пра нечаканы, непажаданы прыход, паяўленне каго-н.
(разм.)- Які чорт прынёс сюды гэту кампанію!
Каго там прынесла нячыстая ў такі час? || незак. прыносіць, -omy, -осіш, -осіць. || наз.
прынясенне, -я, н. (да 2 i 3 знач.) / прьшос, -у,
м. (да 1 знач.; разм.).
ПРЫНІЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Уніжаны, зняважаны або які выказвае пахорлівасць. П.
тон. П. выгляд. 2. Бяспраўны, зняважлівы. ||
наз. прышжанасць, -і, ж%
ПРЫНІЗІЦЬ, -'іжу, -'ізіш, -'ізіць; -іжаны;
зак., каго-што. 1. Паставіць у зневажальнае
становішча. 2. Зменшыць значэнне каго-,
чаго-н. П. чый-н. аўтарытэт. \\ незак. прыніжаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прышжэіше, -я,
н.
ПРЫНІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -шк, -кла;
-ні; зак., да каго-чаго. Прыціснуцца, псыпасці. П. да зямлі. || незак. прынікаць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРЫНОС, ПРЫНОСІЦЬ гл. прынесці.
ПРЫНЎКА, -і, ДМ -нуцы, мн. -і, -нук, ж.
Прымус, прымушэнне. Выконваць усё без прынукі.
ПРЫНУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго
(што). Прымушаць; патрабаваць. П. da работы. || наз. прынукшне, -я, н.
ПРЫНЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. Тьпул члена
царскага дома (у Заходняй Еўропе), a таксама
асоба, якая носіць гэты тытул. || ж. прынцэса,
-ы, мн. -ы, -цэс.
П Р У Н Ц Ы П , -у, МН. -Ы, -аў, м. 1. Асноўнае, зыходнае палажэнне якой-н. тзорыі, вучэння, навукі i пад. Прынцыл прававой дзяржаеы. Прынцыпы мастацтва. 2. Перакананне, погляд на рэчы. Мець цвёрдыя жыццёвыя
прынцыпы. 3. Асноўная асаблівасць кан-
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ПРЫПАЎЗЦІ, -зу, -зсш^ -зе; -зём, -зяце,
прыншіде, -я, н. (да 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14 i 16
знач.). Гасцінны прыём. Тэлеграфістка перай- -зуць; прыпоўз, -паўзла, -ло; -з'і; зак. Дабрацшла на прыём. Прыёмка тавараў. Прыняцце рэ-ца куды-н. паўзком. П. da хаты. || незак. прызалюцыі. 1 прым. прыёмАчны, -ая, -ае (да 1 паўзаць, -аю, -аеш, -ае.
знач.) / прыёмны, -ая, -ае (да 1, 4 i 5 знач.).
ПРЫПАХВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; несірукцыі чаго-н. Гуннагаварыцелі зроблены па Прыёмачная камісія (якая прымае гатовы зак., чым i без dan. (разм.). Аддаваць якім-н.
прьшцыпу тэлефона. 0 У прынцыпе — у аб'ект). Прыёмны пункт. Прыёмная радыё- непрыемным пахам. Мяса прыпахвае (пачыасноўным, у агульных рысах. У прынцыпе я станцыя. Прыёмныя экзамены. Прыёмная нае псавацца).
згодзен.
камісія (якая прымае абітурыентаў у 2 знач.).
ПРЫПАЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак. 1.
ПРЫНЦЫПОВЫ, -ая, -ае. 1. Які даты- Прыёмны дзень.
што. Прьфабіць паяннем. П. ручку da чайчыць прынцыпаў. Прынцыповае пытанне. 2.
ПРЫПАДАБНЁННЕ, ПРЫПАДАБНЙЦ- ніка. 2. што каму. Вынесці судовае рашэнне ў
Які прьпрымліваецца цвёрдых прынцыпаў. П. ЦА, -ЦЬ гл. прыпадобніцца, -ш».
адносінах да каго-н. (разм. неадабр.). Яму
чалавек. Прынцыповая крытыка. 3. Які даты- ПРЫПАДАК, -дку, мн. -дкі, -дкаў, м. Ра- прыпаялі пяць eadoy турмы. || незак. прыпайчыць чаго-н. толькі ў асноўным. Прынцыповая птоўнае i моцнае праяўленне якой-н. хваробы ваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прышйванне, -я, н.
згода на што-н. || наз. прынцыповасць, -і, ж.
або якога-н. пачуцця. П. эпілепсіі. || прым. (да 1 знач.) / прыпайка, -і, ДМ -йцы, ж. (да 1
ПРЫШОХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; прыпадячны, -ая, -ае.
знач.)- || прым. прыпайны, -ая, -ае / прызак. 1. Прывыкнуць да якога-н. паху. П. da
ПРЫПАДАЦЬ гл. прыпасці.
тытунёвага дыму. 2. Унюхваючыся, пастарацПРЫПЁРЦІ, -пру, -прэш, -прэ; -пром,
ПРЫПАДАЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. прыпадак.
ца вызначыць што-н. па паху, распазнаць 2. У якога бываюць прыпадкі якой-н. хва- -праце, -пруць; -пёр, -перла; -пры; -пёрты;
якія-н. пахі. Прынюхаўся — пахла смажанай робы. Што ты крычыш, як прыпадачны (наз.). зак. (разм.). 1. Toe, што i прыціснуць (у 1
рыбай. || незак. прынюхвацца, -аюся, -аешся,
ПРЫПАДНЙЦЬ, -дніму, -дн'імеш, -дншр; знач.)- П. da плота. П. da сцяны каго-н. (так-аецца.
-днімІ i -дыму, -дымеш, -дыме; -дымі; -дня- сама перан.: паставіць у становішча, з якога
ПРЫНЯВОЛІЦЬ гл. няволіць.
ты; зак., каго-што. Злёгку падняць. П. хво- няма вьійсця). 2. што чым. Зачыніўшы, прыПРЫНЯСЁННЕ гл. прьшесці.
рага на ложку. || незак. прыпаднімаць, -аю, ставіць шчыльна што-н., каб не адчынялася.
ПРЫНЙЦЦА, t прымуся,
прымешся,
-аеш, -ае / прыпадымжць, -аю^-аеш, -ae.J| П. дзверы калом. 3. каго-што. Прынесці на
прымецца; прыняўся, -нялася, -лося; пры- звар. прышдляццд, -днімуся, -днімешся, -дн'і- сабе (што-н. цяжкае; разм.)- Прыпёр цэлы мяшся; зак. 1. за што i з інф. Пачаць што-н. мецца / -дымуся, -дымешся, -дымецца; незак. шок бульбы. 4. Прыйсці (разм. неадабр.). Ен
рабіць, узяцца за што-н. П. за справу. П. прыпадяімаццд, -аюся, -аешся, -аецца / пры- прыпёр за пяць кіламетрау. 5. безас. Вельмі запісаць заяву. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пусціць падымаціці» -аюся, -аешся, -аецца.
хацецца; тэрмінова спатрэбіцца (разм. груб.).
карані, прыжыцца. Прышчэпак прыняўся. | неТак прылёрла табе ехаць сёння. || незак. прыПРЫПАДОБНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцзак. прымацці, -аюся, -аешся, -аецца.
ца; зак., каго-чаго. Стаць падобным на каго-, шраць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 знач.).
ПРЫНЙЦЬ, прыму, прымеш, прыме; што-н. || незак. прьшадабшцца, -яюся, -яешПРЫПЁРЦІСЯ, -пр5[ся, -прэшся, -прэцца;
прыняў, -няла, -ло; прымі; прыняты; зак. 1. ся, -яецца. || наз. прьшадабненне, -я, н.
-промся, -працеся, -пруцца; прыпёрся, -перкаго-што. Прыбраць, занесці, пераставіць у
ПРЫПАДОБНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -не- лася; -прыся; зак. 1. чым da каго-чаго. Стаўіншае месца. П. пасуду ў шафу. 2. каго-што. ны; зак., каго-што да каго-чаго. Параўноўва- шы або сеўшы блізка да каго-, чаго-н., абаУзяць, атрымаць тое, што хто-н. дае, перадае, ючы, зрабіць, уявіць падобным на каго-, перціся верхняй часткай тулава на каго-,
здае; узяць у сваё распараджэнне. П. тэле- што-н. || незак. прьшадабняць, -яю, -яеш, -яе. што-н. П. спінай da дзвярэй. 2. Toe, што i
граму. П. тавар. Камісія прыняла новы дом. 3. || наз. прыпадабненне, -я, н.
прыперці (у 4 знач.; разм.)- Чаго ты сюды
што. Узяць пад сваё кіраўнііггва, заняць
прыпёрся? 3. Знайсці прыстанішча, прыПРЫПАЕЧНЫ гл. прыпаяць.
(якую-н. пасаду). П. брыгаду. П. пост дырэкПРЫПАЗНІЦЦА, -пазнюся, -познішся, строіцца дзе-н. (разм.). Гэтаму чалавеку няма
тара. 4. каго (што). Уключыць у склад
дзе часова п. || незак. прыпірацця, -аюся,
чаго-н., дапусціць да ўдзслу ў чым-н. П. на -позніцца; зак. Трохі спазніцца. Сёлета вясна -аешся, -аецца.
працу. П. у інстытут. 5. каго (што). Да- прыпазнілася. \\ незак. прыпазняцдд, -яюся,
ПРЫПЁЎ, -еву, мн. -евы, -еваў, м. Частка
пусціць, пусціць да сябе з якой-н. мэтай (для -яешся, -яецца.
ПРЫПАЙ, -ю ; м. Прымёрзлы да берага песні, якая паўтараецца пасля кожнага куразмовы, для агляду, у якасці госця, жыльца i
плета. Вясёлы п.
пад.). П. пасла. П. наведвальніка. П. гасцей. лёд. || прым. прыпійны, -ая, -ае.
ПРЫПЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -певак,
ПРЫПАЙВАННЕ,
ПРЫПЛЙВАЦЬ,
Урач прыняў хворую. Добра п. каго-н. (добра
ж. Toe, што i частушка. A за песні, за прыпеўаднесціся, добра сустрэць). б. што. Успры- ПРЫПАЙКЛ гл. прыпаяць.
кі палюбілі мяне d3eyici.
ПРЫПАЙНЫ гл. прыпай / прыпаяць.
няць. П. вестку без энтузіязму. П. da ведама
ПРЬІПЕЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. МесПРЫПАЛІЦЬ, -алю, -аліш, -аліць; -алены;
што-н. П. на свой рахунак што-н. (як што-н.,
печы.
што адносіцца да сябе). П. da сэрца што-н. 7. зак., што. 1. Запаліць ад ужо запаленага. П. ца перад чалеснікамі
ПРЫПЁК1, -у, м. Прыбаўка ў вазе хлеба
што. Згадзіцца з чым-н., аднесціся да чаго-н. лучыну. 2. Трохі падпаліць (разм.)- П. пірог. П.
станоўча. П. napady. П. ныё-н. запрашэнне. 8. валёнкі пры сушцы. 3. Прыкурыць (разм.)- || пасля выпечкі ў параўнанні з вагой затрачанай мукі. Значны п.
што. Зацвердзіць, галасаваннем выразіць незак. прыпальпць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫПЁК2, -у, м. Месца, дзе моцна прыПРЫПАЛЫ, -ая, -ае. Які прыпаў да
згоду з чым-н. П. закон. П. пастанову. Праект прыняты. 9. што. Выканаць, ажыццявіць чаго-н., апусціўся. Прыпалыя да зямлі галінкі. пякае сонца. Легчы на прыпёку.
ПРЫПІРАЦЦА, -ЦЬ гл. прыперціся, пры(тое, што выражана наступным назоўнікам).
ПРЫПАМІНАЦЦА, -ЦЬ гл. прыпомніцца,
перці.
П. рашэнне (рашыць). П. смерць (памерці). П. -ць.
прысягу. П. меры. П. на сябе абавязак што-н.
ПРЫПІСАЦЬ, -ішу, -шіаш, -іша; -ішы;
ПРЫПАР, -у, м. 1. Гарачыня ад нагрэтага
зрабіць. 10. што. Стаць уладальнікам яхога-н. сонцам паветра. Паўдзенны п. 2. Напружаная -'ісаны; зак. 1. што. Напісаць у дадатак да
звання, сану, падданым (якой-н. дзяржавы). летняя праца ў час касьбы, жніва. Жніўны п. чаго-н. П. некалькі слоў. 2. каго-што. ПрыП. беларускае грамадзянства. 11. што. На- Экзаменацыйны п. (перан.). || прым. прыпарны, лічыць (у 2 знач.) запісаўшы. П. da прызыўбыць які-н. выгляд, асаблівасці. П. позу. -ая, -ае. Прыпарная napa.
нога ўчастка. 3. што каму-чаму. Палічыць
Сталік прыняў выгляд чарцёжнага стала. 12.
ПРЫПАРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. вынікам чаго-н., зыходным ад каго-, чаго-н.,
што. Падвергнуць сябе якой-н. гігіенічнай, Лекавы сродак, які прыкладваецца да хворага прыналежным
каму-н.
Поспех акцёра
лячэбнай працэдуры. П. душ. П. курс лячэння. месца гарачым. Як мёртваму п. (паможа, па- прыпісалі яго прыгажосці. П. верш не таму,
13. што i чаго. Выпіць, праглынуць (лякар- трэбна i пад.; пра што-н. бескарыснае, непа- хто скяадаў. \\ незак. прыіосваць, -аю, -аеш,
ства). П. мікстуру. 14. каго-што за каго-што. трэбнае; разм.). || прым. прыпарачны. -ая, -ае. -ае. | наз. прышскл, -і, ДМ -сцы, ж. (да 1 i 2
Прызнаць, палічыць. П. каго-н. за іншага. 15.
ПРЫІІАСЦІ, -аду, -адзеш, -адзе; -адзём, знач.) / прытсванне, -я, н. (да 3 знач.).
Прасунуцца трохі ў якім-н. напрамку (разм.). -адзяце, -адуць; -аў, -ала; -адзі; зак. 1. da
ПРЫПІСКА, -і, ДМ -пісцы, мн. -і, -сак, ж.
Калона прыняла ўправа. 16. што. Зразумеўшы, каго-чаго. Нізка
1. гл. прыпісаць. 2. Дадатак да напісанага. П.
нахіліцца,
апусціцца,
паўтарыць (спец.). П. сігнал. 17. каго (што). прыціснуцца. Галіны прьталі da долу. П. da другім чарнілам. 3. часцей мн. Заведама завыАказаць дапамогу пры родах. 17. дзіця. 0 Пры- матчыных грудзей. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). шаныя, несапраўдныя даказчыкі поспехаў
няць бой — не ўхіліцца ад бою, што ўзнік па Прыйсціся, супасці з чым.-н. у часе. Свята вытворчасці, выканання плана i пад. Барацьініцыятыве праціўніка. Прыняць ласку — прьтала на пятніцу. 3. безас. Toe, што i вы- ба з прыпіскамі.
аказаць гонар, уважыць (зайшоўшы, завітаў- пасці (у 4 знач.). Прыпала спаткацца з
ПРЫПІСНЬІ, -ая, -óe (афіц.). Прылічаны
шы i пад.). Прыняць экзжмен (залік i пад.) у цяжкім горам. \\ незак. прыпадаць, -аю, -аеш, да якой-н. установы прадпрыемства, які сведкаго — правесці вучэбную праверку. || незак. -ае.
чыць пра такое прылічэнне. Прыпісное па~
прымаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прымшше, -я,
ПРЫПАСЫ, -аў. Прадукты, матэрыялы, сведчанне.
н., прыём, -у, м. (да 2, 4, 5, 13 i 16 знач.), нарыхтаваныя ў запас. Харчовыя п. АгняПРЫПЛАТА, -ы, ДМ -лаце, ж. 1. гл. прыпрыёмкж, -і, ДМ -мцы, ж. (да 2 знач.; спец.) / стрэльныя п. (снарады, патроны).
плаціць. 2. Прыплачаная сума. Вялікая п.
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ПРЫПЛАЦІЦЬ, -ачу, -аціш, -ацшь; -ачаны; зак., што. Заплаціць у дадатак, звыш
якой-н. платы. 77. семдзесят рублёў. || незак.
прыплічваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыплята,
-ы, ДМ -лаце, ж. i прыплічваяне, -я, н.
ПРЫПЛЁСЦІ» #-ляту, -ляцеш,^ -ляце; -ляцём, -лецяце, -лятуць; -лёў, -ляла, -ло; -ляш;
-лецены; зак. 1. што. Далучыць уплятаючы.
П. стужку da вянка. 2. перан., каго-што.
Ублытаць у што-н., упамянуць дарэмна
(разм.). Прыплялі i маё імя da гэтай справы. ||
незак. прыплятаць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫПЛЁСЦІСЯ, -лятуся, -ляцешся, -ляцецца; -ляцёмся, -лецяцеся, -лятуцца; -лёўся,
-лялася, -лося; -ляшся; зак. (разм.). Прыйсці
куды-н. з цяжкасцю, паволі. Прыплёўся дадому.
ПРЫПЛОД, -у, М -дзе, м. Патомства ў
жывёл. Штогодні п. авечак. || прым. прыплодлы, -ая, -ае.
ПРЫПЛЬкСЦІ / ПРЫПЛЬІЦЬ, -ыву,
-ывеш, -ыве; -ывём, -ывяце, -ывуць; -ыў,
-ыла, -ло; зак. Дасягнуць чаго-н. плывучы. 77.
да вострава. || незак. прыплываць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРЫПЛЮСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе;
-суй; -саваны; зак., што (разм.). Складаючы
лікі, дадаць да агульнай сумы, a таксама наогул далучыць. || незак. прыплюсоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРЫПЛІОСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні;
-нуты; зак. 1. каго-што. Націснуўшы, зрабіць
плоскім, трохі сплюшчыць. П. галоўку цвіка.
Прыплюснуты нос (шырокі i плоскі). 2. што.
Прышчурыць, прыкрыць (павекі). 77. вейкі.
ПРЫПЛІОШЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць;
-чаны; зак., што. Прыкрыць павекамі (вока,
вочы). П. вока. || незак. прыплюшчваць, -аю,
-аеш, -ас.
ПРЫПЛЯСКАЦЬ, -ляшчу, -лешчаш, me
lina; -ляшчы; -лясканы; зак., што. 1. Пляскаючы, зрабіць плоскім, роўным. 77. кучу
гліны. 2. Прыбіць, прыгнуць да чаго-н.,
прыціснуць уніз. Град прыпляскаў да зямлі
янмень.
ПРЫПОЙ, -ю, м. (спец.). Мстал або сплаў
для паяння. || прым. прыпойны, -ая, -ае.
ПРЫПОЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Ніжні пярэдні край сукенкі, кашулі i пад. Несці яблыкі
ў прыполе.
ПРЫПОМНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
зак. 1. Прыйсці на памяць. Прыпомніўся мудры выраз. 2. каму. He забыцца, не даравацца.
Гэта ўсё табе псыпомніцца! || незак. прыпамішшдж, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫПОМНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак. 1.
каго-што. Успомніць, аднавіць у памяці. П.
прозвішча даўняга знаёмага. 2. што каму. He
забыць зробленага кім-н., каб адпомсціць,
пакараць за гэта (разм.). Я гэта табе прыпомню! || незак. прыпамінаць, -аю, -аеш, -ае (да
1 знач.)ПРЫПРАВА, -Ы, МН. -Ы, -раў, ж. Toe, чым
прыпраўляюць страву для смаку. Вострая п. ||
прым. прыпрамчны, -ая, -ае.
ПРЫПРАВІЦЬ, -аўлю, -авіш, -авіць; -аўлены; зак., што. 1. ным. Прыбавіць чаго-н.
для смаку (да стравы). П. cyn таматам. 2.
Прыладзіць, прымацаваць. П. пастронкі да
ворныка. | незак. прыпраўляць, -яю, -яеш, -яе.
ПРЫПРАЖНЬІ, -ая, -óe. 1. Такі; якога
прыпсагаюць. П. конь. 2. прыпражны, -ога,
мн. -ыя, -ых, м. Конь, запрэжаны ў прыпрэжку.
ПРЫПР^ГЧЫ, -рагу, -ражэш, -ражэ; -ражом, -ражаце, -рагуць; -pór, -рэгла; -ражы;
-рэжаны; зак., каго-што. Упрэгчы яшчэ, дадаткова. П. яшнэ аднаго каня. || незак. прыпрагаць, -аю, -аеш, -ае.

ПРЫПРдЖКА, -і, ДМ -жцы, ж. Запрэжка
коней збоку ад аглабель для даламогі каранніку. Запрагаць у прылрэжку.
ПРЫПЎДРЫЦЦА, -руся, -рьшіся, -рыцца; зак. (разм.). Злёпсу напудрыць сабе твар. ||
ПРЫПЯЧЬІ, -пяку, -пячэш, -пячэ; -пянезак. прьшудрывжцца, -аюся, -аешся, -аецца.
f -печаце, -пякуць; -пёк, -пякла, -ло;
ПРЫПЎДРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -ра- чом,
-пячы; -печаны; зак. 1. што. Патрымаўшы
ны; зак., што (разм.). Крыху, злёгку налуд- доўга
жары, падпаліць; злёгку спячы,
рыць. П. твар. || незак. прыпудрываць, -аю, апячы.наП.агні,
пірагі. П. руку прасам. 2. ( 7 / 2 ас.
-аеш, -ае.
не ўжыв.). Моцна прьпрэць (пра сонца). К
ПРЫПУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / поўдню прыпякло (безас). 3. перан., безас,
ПРЫПУЖНЎЦЬ; -ну, -неш, -не; -нём, -ня- каму. Прыйсціся цяжка, крута. Яму mym доце, -нуць; -ні; -нуты; зак., каго (што) (разм.). бра прыпякло. 4. што. Змазаць чым-н. пякуЗлёгку напужаць, прьпразіць з мэтай уздзеян- чым. П. парэз ёдам. || незак. прыпякаць, -аю,
ня. Прыпужаць пакараннем. Прыпужнуць вы--аеш, -ае. || наз. прышшанне, -я, н.
мовай. || незак. прмпужваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫРАБЙДЬ, -раблю, -робіш, -робіць;
ПРЫПУСЦІЦЦА, -пушчуся, -пусцішся, -роблены; зак. 1. што да чаго. Прымацаваць,
-пусціцца; зак. (разм.). 1. Пайсці, пабегчы ірывала злучыць з чым-н. Я. ручку да форткі.
хутка, паскорыць хаду, крок; пачаць што-н. 2. што да чаго. Прыбудаваць да чаго-н. 77.
рабіць, пусцііша. П. за кім-н. П. бягом. П. ў дашчаную пуню да хлява. 3. што, чаго i без
скокі. П. бегчы. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Toe, дап. Зарабіць у дадатак да асноўнага заработшто i узмацншца. Дожджі прыпусціўся. || не- ку. П. на пагрузцы вагонаў. 4. што. Прыбавіць
зак. прыпускацця, -аюся, -аешся, -аецца.
вязаннем. 77. палец у пальчатцы. || незак. прыПРЫПУСЦІЦЬ, -ушчу, -усціш, -усціць; рабляць, -яю, -яеш, -яе / прыробліваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. прыробкя, -і, ДМ -бцы, ж.
-ушчаны; зак. 1. каго (што) да каго. Дапусціць да злучкі, да сысання малака (спец.). (да 1 i 2 знач.).
П. жарабка. 77. цяля да каровы. 2. што i чаго. ПРЫРАБОТАК, -тку, мн. -ткі, -ткаў, м.
Выпусціць затрыманае. Карова малака не пры- Дадатковы заработак. Значны п.
ПРЫРАЗАННЕ гл. прырэзаць1.
пусціла. 3. Пабегчы хутчэй (разм.). П. наўздагон. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пачаць ісці з больПРЫРАЗАЦЬ1-2 гл. прырэзаць1-2.
шай сілай (разм.). Дождж прыпусціў. 5. што.
ПРЫРАЗНЬІ, -ая, -óe (спец.). Такі, які
Зрабіць шырэйшым, даўжэйшым (спец.). П. прырэзалі1, прыбавілі. Прыразныя землі.
сукенку ў падоле. || незак. прыпускаць, -аю,
ПРЫРАіЦЬ гл. раіць.
-аеш, -ае. || наз. прыпуск, -а, м. (да 1 i 5
ПРЫРАСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -це; -рос,
знач.)-расла, -ло; зак. 1. da чаго. Зрастаючыся,
ПРЫПЎХЛАСЦЬ, -і, ж. Невялікая гтухлі- утварыць адно цзлае з чым-н. Прэшчэп прырос. П. da месца (перан.: зрабіцца нерухона. П. павек.
ПРЫПЎХЛЫ, -ая, -ае. Які трохі прыпух. мым). 2. Павялічыцца у колькасці, памерах
(разм.). | незак. прырастаць, -ае. || наз. прыраПрыпухлыя губы.
ПРЫПЎХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; шчэнне, -я, н. i прырост, -у, М -сце, м. (да 2
знач.).
Прырашчэнне працэнтаў. Прырост па-пух, -хла; зак. Трохі ўспухнуць. Шчака прыгалоўя жывёлы.
пухла. 1 незак. прыпухаць, -ае.
ПРЫРАЎНАВАЦЬ1, -ную, -нуеш, -нуе;
ПРЫіШНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м 1.
-нуй;
-наваны; зак., каго-што da каго-чаго.
Часовы перапынак у якім-н. дзеянні, часовае
спыненне чаго-н. Зрабіць п. на паляне. Ска- Прыпадобніць да каго-, чаго-н., прызнаць
роўным
з кім-, чым-н. Па таленту яго можна
каць без прыпынку. 2. Месца, дзе прыпыняецца аўтобус, трамвай, поезд i пад. для пасадкі n. da лепшых спевакоў. \\ незак. прыржўноўваць,
i высадкі пасажыраў. Аўтобусны п. 3. Месца, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫРАЎНАВАЦЬ2 гл. раўнавадь2.
якое можа служыць прыстанішчам, прьггулПРЫРОБКА, ПРЫРОБЛІВАЦЬ гл. прыкам. Знайсці сабе л. 4. зшкі прыпынку —
пісьмовыя знакі (кропка, коска, двукроп'е i рабіць.
ПРЫРОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Усё існае ў
гд.), якія расстаўляюцца паводле пэўных
правіл i абазначаюць сэнсавае i інтанадыйнае сусвеце, арганічны i неарганічны свет. Законы
чляненне тэксту. || прым. прыпынічны, -ая, прыроды. Жывая п. (арганічны свет). Шртвая
-ае (да 1 i 2 знач.; спец.). П. механізм. П. п. (неарганічны свет: не расліны, не жывёлы).
2. Месцы па-за гарадамі (палі, лясы, горы).
пункт.
Любавацца прыродай. На ўлонні прыроды. ВыеПРЫПЫНІЦЦА, -пынюся, -пынішся, хаць на прыроду (разм.). 3. перан., чаго. Асноў-пыніцца; зак. 1. Часова, ненадоўга спыніцца ная ўласцівасць, сутнасць (кніжн.). П. атама.
або перарвацца. П. каля вітрыны. Цягнік П. сацыяльных адносін. 0 Ад прыроды або з
прыпыніўся на паўстанку. Работа прыпынілася.прыроды — ад нараджэння, ад пачатку існа2. Знайсці прыпынак дзе-н. Дзе ён прыпыніўся вання. 3 дрэнным зрокам ad (з) прыроды. Па
з сям'ёй на першы час? || незак. прыпыняццд, прыродзе — па характару, па натуры. Па пры-яюся, -яешся, -яецца.
родзе ён добры чалавек. \\ прым. прыродлы, -ая,
ПРЫПЫНІЦЬ, -пыню, -пыніш, -пынідь; -ае. Прыродныя багацці краю. Прыродныя рэсу-пынены; зак., каго-што. Часова спыніць, рсы. Прыродныя ўмовы.
затрымаць; сцішыць, зменшыць скорасць
ПРЫРОДА... Першая частка складаных
руху. П. машыну. П. каня. 77. гаворку. || незак. слоў са знач. які мае адносіны да прыроды (у
прыпыняць, -яю, -яеш, -яе. || наз. пры1 знач.), напр. прыродаахоўны, прыродазнаўства, прыродакарыстанне.
ПРЫПЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
ПРЫРОДААХОЎНЫ, -ая, -ае (спец). Які
(разм.). Суправаджаць што-н. нягучнымі спе- мае адносіны да аховы прыроды, прыроднага
вамі. П. жнучы. 0 Жыць прмпяваючы багацця. Прыродаахоўныя мерапрыемствы.
(разм.) — жыць весела i добра.
ПРЫРОДАЗНАЎСТВА, -а, н. Навука аб
ПРЫПЯЧАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; прыродзе; такая навука як прадмет шкользак., што (разм.). 1. Запячатаць чым-н. П. нага выкладання. Праграма na прыродазнаўсургучом. 2. Паставіць пячатку на чым-н. 77. ству. || прым. прыродазнаўчы, -ая, -ае.
ПРЫРОДЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Уласцівы ад
дакумент. 3. перан. Моцна прыціснуць,
прыбіць. Моцны дождж прыпячатаў траву. \\ нараджэння. П. імунітэт. П. парок сэрца. П.
талент. 2. Які ў найвышэйшай ступені валонезак. прышпатваць, -аю, -аеш, -ае.
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біць, стварыць што-н. у гонар каго-, чаго-н.
П. кнігу памяці бацькоў. | незак. прысвлаць,
-аю, -асш, -ае. || наз. прысшлэнне, -я, н.
ПРЫСВЯЧ^ННЕ, -я, н. 1. гл. прысвяціць.
2. мн. -і, -яў. Надпіс, уступная частка твора,
дае якімі-н. уласцівасцямі, якасцямі для звернутая да асобы, якой твор прысвечаны.
якой-н. дзейнасці. П. тзхнік. П. мастак. ||
ПРЫСЁСТ, -у, М -сце, м.: за адзін прысест
наз. прыроджжнасць, -і, ж.
(разм.) — не ўстаючы з месца, за адзін раз.
ПРЫРОДНЫ, -ая, -ае. 1. гл. прьфода. 2. З'есці ўсё за адзін п.
Натуральны. П. газ. 3. Які па нараджэнню
ПРЫСЁСЦІ, -сяду, -сядзсш, -сядзс;
належыць да якой-н. мясцовасці, краіны, да -сядзь; зак. 1. Сагнуўшы калені, апусціцца.
якога-н. грамадскага класа. П. міннанін. П. се- П. на кукішкі. Аж прысеў ад нечаканасці. 2.
лянін. 4. перан. Toe, што i прыроджаны (у 1 Сесці (на нядоўгі час). П. адпачыць. \\ незак.
знач.). П. талент.
прысаджвацці, -аюся, -аешся, -аецца (да 2
ПРЫРОСЛЫ, -ая, -ае. Які прырос да знач.) / прысцдаць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.);
чаго-н. П. прышчэп.
наз. прыацдішне, -я, н. (паводле 1 знач.).
ПРЫРОСГ гл. прырасці.
ПРЫСКАКАЦЬ, -скачу, -скачаш, -скача;
ПРЫРУЧЬІЦЦА, -учуся, -учьгаіся, -учыц-скачы; зак. Наблізіцца скачкамі або прыеца; зак. Стаць ручным, гтрывыкнуць да чала- хаць наўскач. Да шышак прыскакала вавёрка.
века. Алень хутка прыруныўся. || незак. пры- П. вярхом.
ручацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫСКРЬІНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
ПРЫРУЧЬІЦЬ, -учу, -учыш, -учыць; -уча- Скрыначка ў куфры на бакавой сценцы для
ны; зак., каго (што). Прыручыць да выканан- захоўвання дробных рэчаў. Палажыць брошку
ня волі чалавека, зрабіць ручным, паслухмя- ў n. \ прым. прыскрывлчны, -ая, -ае.
ным. П. дзікага кабана. П. нелюдзімага юнака
ПРЫСЛАЦЬ, прышлю, прышлеш, пры(перан.). || незак. прыручаць, -аю, -аеш, -ае. ||
шле; прышлём, прьппляце, прышлюць;
наз. прыручэнве, -я, н.
ПРЫРЗЗАЦЬ1, -эжу, -эжаш, -эжа; -эж; прьшілі; прысланы; зак. 1. каго-што. Даста-эзаны; зак., што i чаго. Адразаючы шляхам віць праз каго-н. або поштай. П. пасылку. П.
межавання, прыбавіць. П. зямлі. | незак. пры- падарунак. 2. каго (што). Накіраваць куды-н.
разаць, -аю; -аеш, -ае; наз. прыразтнне, -я, н. з якой-н. мэтай. П. пасыльнага. || незак. пры|| наз. прырэз, -у, м. i пріірэзка, -і, ДМ -зцы, сылаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прысылжА, -і,
ДМ -лцы, ж.
ж.
ПРЫСЛОЎЕ1, -я, мн. -і, -яў, н. У ірамаПРЫР&ЗАЦЬ2, -эжу, -эжаш, -эжа; -эж;
тыцы:
нязменная часціна мовы, якая абазна-эзаны; зак., каго (што) (разм.). 1. Умярцвіць, канчаткова дарззаўшы. П. падбітага чае прымету дзеяння ці іншай прыметы,
звера. 2. Зарэзаць. Такі бандыт in. можа. || налр. цёпла, гучна, там, заўсёды. || прым. прынезак. прыразтць, -аю, -аеш, -ае / прырэзваць, слоўны, -ая, -ае.2
ПРЫСЛОЎЕ , -я, мн. -і, -яў, н. Прыгавор-аю, -аеш, -ае.
ПРЫРЭЙКАВЫ, -ая, -ае (спец.). Які зна- ка, выраз i пад., якія ўстаўляюцца ў мову для
ходзіцца каля лініі чыгункі. Прырэйкавая пля- большай эфектнасці ці па прывычцы або тое,
што гаворыцца для суправаджэння якіх-н.
цоўка.
дзеянняў. Традыцыйныя прыслоўі заклінання.
ПРЫСАДЖВАЦЦА гл. прысесці.
ПРЫСЛУГА, -і, ДМ -лузе, ж. 1. СлужанПРЫСАДЗІСТЫ, -ая, -ае. 1. Маларослы i
моцнага складу. Прысадзістая постаць. 2. пе- ка, хатняя работніца (уст.). 2. зб. Слугі. 3. зб.
ран. Нізкі, але шырокі, тоўсты. П. дуб. Ц наз. Разлік гарматы, кулямёта, мінамёта. Кулямётная п.
прысадзістасць, -і, ж.
ПРЫСЛУГОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; неПРЫСАДЫ, -сад. Дрэвы, пасаджаныя вакол, каля чаго-н. (дарогі, вуліцы, будынка i зак., каму (разм.). Toe, што i прыслужваць. ||
наз. прыслугоўванне, -я, н.
пад.). Шлях абрамлялі бярозавыя прысады.
ПРЫСЛЎЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
ПРЬІСАК, -ску, м. Гарачы, распалены покаму (уст.). Выконваць абавязкі прыслугі (у 2
пел. Пячы бульбу ў прыску.
знач.). П. за сталом. \\ наз. прыслужванне, -я,
ПРЫСАРАМАЦІЦЬ гл. сарамаціць.
н.
ПРЫСАРОМІЦЬ гл. сароміць.
ПРЫСЛЎЖНШ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Слуга
ПРЫСВАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -асцца;
зак. (разм). Пра жаніха: пасватацца. || незак. (у 1 знач.; уст.). П. пры гасцініцы. 2. Той, хто
імкнецца выслужыцца перад кім-н., памагаты
прысмтваццж, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫСВАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., (пагард.). || ж. прыслужніці, -ы, мн. -ы, -ніц.
ПРЫСЛУЖЫЦЦА, -ужуся, -ужышся,
каго (што) (разм.). Знайшоўшы рканіха, ня-ужыцца; зак. (разм.^). Toe, што i падслужыцвесту), пасватаць. || незак. прысмтшць, -аю,
ца. || незак. прыслужвацця, -аюся, -аешся,
-асш, -ае.
ПРЬІСВІСТ, -у, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1. -аецца. || наз. прыслужванне, -я, н.
ПРЫСЛЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
Свіст, які суправаджае спевы. Салаўіны п. 2.
зак., da каго-чаго. 1. Напружыць слых, увагу,
Свісцячы прыгук. Гаварыць з прысвістам.
ПРЫСВІСТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каб пачуць што-н. П. da гаворкі. 2. перан.
Прыняць пад увагу, да ведама што-н. П. da
Спяваць з прысвістам. 2. Гаварыць з прысвіnapad старэйшых. П. da галасу мас. 3. Прыстам.
ПРЫСВОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены; выкшы да якіх-н. гукаў, перастаць заўважаць
зак. 1. каго-што. Завалодаць, самавольна ix (разм;)- П. da тарахцення колаў. || незак.
ўзяць у сваю ўласнасць, выдаць за сваё. Я. прыслухоўвацці» -аюся, -аешся, -аецца.
знойдзенае. П. чужыя ідэі. 2. што каму-чаму. ПРЬІСМАК, -у, м. Дадатковы, пабочны
Даць (якое-н. званне), назваць якім-н. чы- смак чаго-н. у якой-н. ежы, a таксама асанам. П. званне прафесара. П. плошчы імя блівы, характэрны смак чаго-н. Гарзлы п. П.
Якуба Коласа. || незак. прысюйваць, -аю, сентыментальнасці (перан.).
ПРЫСМАЮ, -аў, м. 1. Ласункі, a таксама
-аеш, -ае. || наз. прысваенне, -я, н.
ПРЬІСВЯТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. ўвогуле смачныя, асабліва прыгатаваныя
(разм.). 1. Невялікае свята. 2. Перадсвяточны стравы. Ласы на п. 2. Прыправа (разм.).
Смрава з неабходнымі прысмакамі.
дзень.
ПРЫСМАКТАЦЦА, -макчуся, -мокчашся,
ПРЫСВЯЦІЦЬ, -вячу, -веціш, -веціць;
-вечаны; зак., што каму-чаму. 1. Прызна- -мокчадца; -макчыся; зак. Упіцца, прыстаць
чыць, аддаць. 17. жыццё мастацтву. 2. Зра- да чаго-н. усмоктваючыся. П'яўкі прысмакта-
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ліся. || незак. прысмоггвжцці, -аюся, -аешся,
-аецца. || прым. прысможтвальны, -ая, -ае.
ПРЫСНІЦЦА* -ДЬ гл. сніцца, -ць.
ПРЫСОС, -а / -у, м. 1. -у, гл. прыссацца.
2. -а, мн. -ы, -аў. Прастасаванне, пры дапамозе якога што-н. можа прыссацца. Трымацца на прысосах. \\ прым. прысосны, -ая, -ае.
ПРЫСОСАК, -ска, мн. -скі, -скаў, м.
(спец.). Орган, пры дапамозе якога расліна ці
жывёльны арганізм прысмоктваюцца да
іншых i які служыць у паразітаў органам
усмоктвання пажыўных рэчьгааў. || прым.
прысоскжвы, -ая, -ае.
ПРЫСОУВАННЕ, ПРЫСОЎВАЦЦА, -ЦЬ
гл. прысунуцца, -ць.
ПРЫСОХЛЫ, -ая, -ае. Які прысох, прыстаў. Прысохлая da бошаў гразь.
ПРЫСОХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
-сох, -хла; зак. Падсохшы, прыстаць да
чаго-н. Гразь прысохла da колаў. || незак.
прысыхаць, -ае.
ПРЫСПЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1.
Надысці, настаць (пра час, сгтраву, патрэбу).
Прыспела чарга. 2. безас. Абавязкова спатрэбіцца, вельмі захацецца (разм.)- Што табе
так прыспела з гэтай паездкай? 3. З'явіцца ў
патрэбны момант; паспець, не спазніцца
(разм.). П. на паратунак.
ПРЫСПЁШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
-шаны; зак. 1. што. Зрабіць больш хуткім. П.
хаду. 2. што. Наблізіць наступленне чаго-н.
П. перамогу nad ворагам. 3. каго (што) i каго
(што) з чым. Прымусіць рабіць што-н. хутчэй. П. з заканчэннемработы. || незак. прыспяшаць, -аю, -аеш, -ае / прыспешвжць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРЫСТЙЧЫЦЬ, -ыць; безас; зак., каму з
інф. (разм.)- Вельмі захацецца, спатрэбіцца.
Прыспічыла ім ехаць сёння.
f ПРЫСПУСЦІЦЬ, -ушчу, -усціш, -усціць;
-ушчаны; зак., што. Трохі спусціць. П. сцяг. j
незак. прыспускжць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫССАЦЦА, -ссуся; -ссешся, -ссецца;
-ссёмся, -ссяцеся, -ссуцца; -ссіся; зак. Моцна
прыстаць да чаго-н. ссучы. || наз. прысос, -у,
м. || прым. прысосачны, -ая, -ае.
ПРЫСТАВАННЕ, -ВАЦЬ гл. прыстаць.
ПРЫСТАВАЧНЫ гл. прыстаўка.
ПРЫСТАВІЦЬ, -аўлю, -авіш, -авіць; -аўлены; зак. 1. каго-што. Паставіць ушчыльную
да чаго-н., прыкласці. П. зэдлік к ложку. 2.
каго (што). Прызначыць для догляду, нагляду
пры кім-, чым-н. П. варту da чаго-н. || незак.
прысгаўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. прыстжўленне, -я, н.
ПРЫСТАНАК, -нку, м. i ПРЫСТАНІШЧА, -а, н. Месца, якое можа служыць прытулкам, часовым жыллём. Знайсці сабе прыстанак (прыстанішча).
ПРЫСТАНЬ, -І, МН. -І, -ей, ж. Месца на
беразе ракі, вадаёма, абсталяванае для прычальвання суднаў. Паромная п. Ціхая п. (таксама перан.: пра спакойнае, бестурботнае
жьпшё). || прым. прыстжнсш, -ая, -ае.
ПРЫСТАРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак., чаго. Раздабыць, прыгатаваць што-н.,
звычайна з намаганнямі. П. дроў.
ПРЫСТАСАВАЛЬНАСЦЬ, -і, ж. Здольнасць ці магчымасць прыстасавацца да
чаго-н. П. арганізма da асяроддзя.
ПРЫСТАСАВАЛЬНІЦТВА, -а, н. (пагард.).
Паводзіны прыстасаванца. || прым. прыстасамлыгіідгі, -ая, -ае. Прыстасавальніцкая палітыка.
ПРЫСТАСАВАНАСЦЬ, -і, ж. Прыгоднасць, адпаведнасць якім-н. умовам. П. da
жыцця.
ПРЫСТАСАВАНЕЦ, -нца, мн. -нцы,
-нцаў, м. (пагард.). Чалавек, які прыстасоўваецца да абставін, утойваючы свае сапраўдныя
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погляды. I ж. прыстісамнмі, -i, ДМ -нцы, зак. прыстрэльваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прымн. -і, -нак.
стрэлЕЖ, -і, ДМ -лцы, ж.; прым. прыстрэлачПРЫСТАСАВАННЕ, -я, н. 1. гл. прыстаса- ны, -ая, -ае (спец.) / прыстрэлыш, -ая, -ае
вацца, -ць. 2. мн. -і, -яў. Прадмет, любое (спец.). Прыстрэлачная шратшь. Прыстрэльўстройства, пры даламозе якога выконваецца ны агонь.
якос-н. дзеянне, работа; увогуле — гтрыбор,
ПРЫСГРАЧЬІЦЬ, -рачу, -рочыш, -pó- перадачы каго-, чаго-н. каму-н. (разм.). П.
механізм. 77. для заціску дэталі. Фільтраваль- чыць; -рбчаны; зак., што. Прышыць (строч- хату бацьку. 3. што каму. Пастанавіць аб вынае п.
кай). 77. каўнер. || незак. прыстрочвжць, -аю, дачы, прысваенні каму-н. чаго-н. П. прэмію.
П. вучоную ступень. | незак. прысуджваць,
ПРЫСТАСАВАНСГВА, -а, н. (пагард.). -аеш, -ае.
Toe, што i прысавальнііггва.
ПРЫСТРОШДА1» -оюся, -оішся, -оіцца; -аю, -аеш, -ае. || наз. прысуджэнне, -я, н.
ПРЫСЎНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
ПРЫСТАСАВАЦЦА, -суюся, -суешся, -су- зак. Далучьпша да строю ( у і знач.). П. ў
ецца; -суйся; зак. Асвоіўшыся з чым-н., на- хвост калоны. || незак. прыстройвгцда, -аюся, -нься; зак. 1. Сунучыся, наблізіцца. П. da
акна. 2. Прыйсці павольна, з цяжкасцю
быць патрэбныя навыкі, уменне. П. да абста- -аешся, -аецца.
ПРЫСТРОПВДА2, -оюся, -оішся, -оіцца; (разм. неадабр.). Af гэты чаго прысунуўся
він. П. да новых умоў жыцця. || незак. пры|| незак. прысоўвацца, -аюся, -аешся,
сгасоўмцірц -аюся, -аешся, -аецца. J| наз. зак. (разм.). Апрануцца па-святочнаму, пры- сюды?
прыстаашшне, -я, н.; прым. прысгісавільны, брадца. || незак. прыстройваццж, -аюся, -аеш- -аецца. || наз. прысоўванне, -я, н.
ПРЫСЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сунь;
-ая, -ае (спец.). Прыстасавальныя ўласцівасці. ся, -аецца.
Прыстасавальная афарбоўка насякомых / пры- ПРЫСТРОІЦЬ1, -ою, -оіш, -оіць; -оены; -нуты; зак., каго-што. Сунучы, наблізіць. П.
зак., каго-што. Паставіць у строй (у 1 знач.), куфар да сцяны. \\ незак. прысоўваць, -аю,
стасоўышне, -я, н.
ПРЫСТАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; у дадатак да ўжо пастроеных. П. другую роту -аеш, -ае. || наз. прысоўванне, -я, н.
ПРЫСУС^ЦЗІЦЦА,
-джуся,
-дзішся,
-саваны; зак. 1. каго-што. Зрабіць прыгод- да першай. | незак. прысіройваць, -аю, -аеш,
-дзіцца; зак., да каго-чаго (разм.). Сесці поным, прымяніць для чаго-н. П. будынак пад -ае.
2
клуб. 2. што да чаго. Прымеркаваць да
ПРЫСТРОІЦЬ , -ою, -оіш, -оіць; -оены; бач, блізка каля каго-, чаго-н., прыладзіцца.
чаго-н. у часе. 77. паездку да свята. || незак. зак., каго (што) (разм.). Апрануць па-святоч- Можна да вас п.? || незак. прысуседжвацца*
прыстасоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыстя- наму, прыбраць. || незак. прыстройваць, -аю, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫСЎГНАСЦЬ, -і, ж. Знаходжанне ў
сівінне, -я, н. i прыстасоўваяне, -я, н.
-аеш, -ае.
ПРЫСТРЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніш»; -рунь; якім-н. месцы ў дадзены час. Умаёй прысутПРЬІСТАЎ, -тава, мн. -тавы, -таваў, м. 1.
У царскай Расіі: начальнік паліцыі невялікага -нены; зак., каго (што) (разм.). Уздзейнічаць насці. 0 Прысутшсць духу — поўнае самаваадміністрацыйнага раёна. Участковы п. 2. У на каго-н. строгімі мерамі, зрабіць каму-н. лоданне.
ПРЫСЎТНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Сгаражытнай Русі: службовая асоба, прыстаў- вымову. 77. распусніка. || незак. прыструнмаць,
Знаходзіцца дзе-н. у дадзены час. Я. на схоленая да якой-н. справы для нагляду. O Су- -аю, -аеш, -ае.
дзе.
довы прысгаў — у царскай Расіі: судовы выПРЫСТР^ЛАЧНЫ 2/і. прыстраляць.
канаўца.
ПРЫСЎТНЫ, -ая, -ае. Які прысугнічае
ПРЫСТР^ЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лсны;
ПРЫСТАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -тавак, зак.у каго (што). Забіць або дабіць выстралам. дзе-н. у дадзены час. Прысутныя людзі. Усе
ж. 1. Toe, што прыстаўлена, далучана да 77. ваўка. П. хворага сабаку. || незак. пры- прысутныя галасавалі *за» (наз.).
чаго-н. Магнітафонная п. 2. У граматыцы: стрэльваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫСЦЁНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
частка слова, марфема, якая стаіць перад коПРЫСТР^ЛЖА,
ПРЫСГР^ЛЬВАЦЬ, Бакавая прыбудова. Размясціцца ў прысценку.
ранем, прэфікс. || прым. прыстшчны, -ая, -ае ПРЫСТР^ЛЬНЫ гл. прыстраляць.
|| прым. прысцешчны, -ая, -ае.
(да 2 знач.). Прыставачныя дзеясловы.
ПРЫСТЎКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуПРЫСЫЛАЦЬ, ПРЫСЬІЛКА гл. прыПРЫСТАЎЛЁННЕ, -ЛЙЦЬ гл. прыставіць. ты; зак. 1. чым. Стукнуць злёгку, у такт слаць.
ПРЫСТАЎНЬІ, -ая, -óe. Такі, які прыстаў- чаму-н. П. абцасам. 2. каго (што). Забіць
ПРЫСЬІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -сып;
ляецца ці можа прыстаўляцца да чаго-н. Пры- моцным ударам, выстралам (разм.). П. здра- -паны; зак. 1. што i чаго. Насыпаючы, дастаўное крэсла (у тэатры). Прыстаўная лес- дніка. || незак. прыстужваць, -&к>, -аеш, -ае.
даць. П. зерня. 2. што чым. Пасыпаць тонкім
віца. Прыстаўныя гукі (зычныя i галосныя
ПРЫСГУП, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. пры- слоем. П. папрзлыя месцы стрэптацыдам. || негукі, што ўзнікаюць у пэўных фанетычных ступіць. 2. Атака, штурм. Ісці на п. Прысту- зак. прысьшаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыумовах на пачатку слова, напр., в у слове во- пам захапіць горад. 3. Вострае праяўленне сышшве, -я, н. i прысышса, -і, ДМ -пцы, ж.
зера, o ў слове Орша).
адзнак хваробы, страху i пад. П. кашлю. П.
ПРЫСЬІПКА, -і, ДМ -гшы, ж. 1. гл.
ПРЫСТАЦЬ, -ану, -анеш, -ане; -ань; зак. рэўнасці. Сардэчны п. 0 Ані прыступу да каго прысыпаць. 2. Парашок, якім прысыпаюць
1. (7 / 2ас. неўжыв'), да каго-чаго. Прымаца- (разм.) — не магчы падысці, звярнуцца да хворае месца (у 2 знач.).
вацца, шчыльна прылягаючы, прыліпнуць. каго-н. Цяпер д* яго прыступу няма
ПРЫСЫХАЦЬ гл. прысохнуць.
Гразь прыстала да паліто. 2. ( 7 / 2 ас. не (разм.) — тое, што i ані прыступу.
ПРЫСЙГА, -і, ДМ -сязе, ж. Афіцыйнае i
ўжыв.), перан., да каго. Пра заразную хваПРЫСТУТЙЦЦА,
-уплюся,
-упішся, ўрачыстае абяцанне захоўваць якія-н. абавяробу: перадацца (разм.). Прыстаў грып. 3. да -упіцца; зак. 1. да каго-чаго. Наблізіцца, зацельствы. Ваенная п. Прыняць прысягу.
каго. Далучыцца, прымкнуць. П. да кампаніі. падысці блізка; звярнуцца да каго-н. Па ба4. да каго. Звярнуцца з надакучлівымі размо- лоцістым беразе не п. да ракі. Сёння да яго не ПРЫСЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
вамі, просьбамі i пад. (разм.). П з пытаннямі. п.у такі злы. 2. да чаго. Toe, штоі прысіупіць каму-чаму. Даваць прысягу каму-н. у чым-н.
5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра судны: падышоў- (у 3 знач.). || незак. прыступацца, -аюся, 77. на вернасць каму-, чаму-н. \\ зак. прысягнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няцс, -нуць; -ні.
шы да берага, прычаліць. б. Стаміцца, змаг- -аешся, -аецца.
ПРЫСЯДАННЕ, ПРЫСЯДАЦЬ г/і. прычыся. Конь прыстаў у дарозе. 0 Прыстаць у
ПРЫСГУПІЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; зак.,
прымы — стаць прымаком. || незак. пры- што. Прыціснуць, прытрымаць, наступіўшы сесці.
ПРЫСЯДЗІБНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
ставаць, -таю, -таеш, -тае; -таём, -таяце, на што-н. 77. ботам акурак. 2. да каго-чаго.
-таюць; -тавай; наз. прыстшнве, -я, н. Падысці, падступіць. Праціўнік прыступіў да пры доме, пры сядзібе. П. ўчастак.
ПРЫСЙЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыняў
(паводле 4 i 5 знач.).
крэпасці. 3. да чаго. Пачаць, узяцца за што-н.
ПРЫСТОЙНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. прыстой77. да будаўніцтва. П. да сваіх абавязкаў. || не- прысягу (уст.). 2. перан. Пастаянны, заўсёдны
ны. 2. Ветлівасць, далікатнасць. Прытрымлі- зак. прысіупаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. (разм. жарт). П. жартаўнік. O Прысяжны
павераны — у царскай Расіі: адвакат. Суд
вацца правіл прыстойнасці.
прысіуп, -у, м.
ПРЫСТОЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае
ПРЫСГЎПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, прысяжных — суд з удзелам выбарных ад направілам прыстойнасці (у 2 знач.); добра вы- ж. 1. Падножка, па якой падымаюцца ўверх сельніцтва асоб, якія выносяць рашэнне аб
хаваны, сумленны. П. малады чалавек. 2. Да- або спускаюцца ўніз. П. трамвая. 2. перан. вінаватасці або невінаватасці абвінавачанага.
ПРЫТАІЦЦА, -таюся, -тоішся, -тоіцца;
статкова добры; адпаведны па велічыні. П. Асобны этап у развіцці чаго-н. (разм).
зак. Схавацца, імкнучыся застацца незаўвакасцюм. Прыстойная адлегласць. || наз. пры- Прайсці ўсе прыступкі навучання.
стойшсць, -і, ж.
ПРЫСЎД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Ра- жаным. П. ў кутку. || незак. прытойвацца,
ПРЫСТРАЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; шэнне суда, прыгавор. Вынесці п. 2. перон. -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫТАМІЦЦА, -тамлюся, -томішся, -тозак. Пробнай сіральбой устанавіць правільны Асуджальная ацэнка чаго-н. Суровы п. гістоміцца; зак. (разм.). Адчуць стому, стаміцца. ||
прьшэл. Артылерысты прыстраляліся. || незак.рыі.
прыстрэльваццж, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
-уджу, -удзіш, -удзіць; незак. прытжмляцца, -яюся, -яешся, -яецца.
# ПРЫСУДЗІЦЬ,
прыстрэлш, -і, ДМ -лцы, ж.
-уджаны; зак. 1. каго (што) da чаго або што
ПРЫТАМІЦЬ, -тамлю, -томіш, -томіць;
ПРЫСГРАЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; каму. Пра суд: прыгаварыць да чаго-н. П. -томлены; зак., каго (што) (разм.). Toe, што i
зак., што. Пробнымі стрэламі вызначыць штраф каму-н. або п. каго-н. da штрафу. 2. стаміць. 77. коней. || незак. прытамляць, -яю,
правільны прыцэл чаго-н. П. гармату. || не- каго-што каму. Пра суд: вынесці рашэнне аб -яеш, -яе.
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ПРЫТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Месца, дзе «і», «ды», «а»). Ён малавопытны i п. мяккахатайна збіраюцца са злачыннымі або непры- рактарны.
стойнымі мэтамі. Зладзейскі п. П. разбэшчаПРЫЎДАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; зак.
насці.
(разм.)- 1. Пачаць рабіць што-н. хутчэй, падПРЫТОІГГВАЦЦА, -ЦЬ гл. прытаптацца, надіснуць. Трэба п., бо не выканаем норму. 2.
ПРЫТАНЦОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не- -ць.
за кім. Пачаць заляцацца, валачыцца. П. за
зак. Рабіць нагамі рухі, падобныя да танцаПРЫТОРКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нец- суседкай. \ незак. прыўдараць, -аю, -аеш, -ае.
вальных. П. ад холаду.
ца; -ніся; зак., да каго-чаго (разм.)- ДакраПРЫЎЗНЙТЫ, -ая, -ае. 1. Бадзёры, ажыўПРЫТАПТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., нуцца злёгку. П. да праса. П. да работы (пе- лены.
П. наспгрой. 2. Высокі, урачысты. П.
прытопчацца; зак. Прымяцца ад хаджэння. ран.). || незак. прыторквацц** -аюся, -аешся, тон. || наз. прыўзнятасць, -і, ж.
Трава ў садзе прытапталася. || незак. пры- -аецца.
ПРЫЎЗНЙЦЬ, -німу, -ншеш, -німе; -нім'і;
топтвацца, -аецца.
ПРЫТОЎКВАЦЬ гл. прытаўчы.
-няты; зак., каго-што. Трохі ўзняць; падняць.
ПРЫТАПТАЦЬ, -тапчу, -топчаш, -топча;
П Р Ы Т Р У З Ш Ц Ц А гл. трызніцца.
П. галаву. || незак. прыўзнімаць, -аю, -аеш,
-тапчы; -таптаны; зак., што. Прымяць наПРЫТРЫМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -ыманы; -ас. || звар. прыўзняцца, -німуся; -н'імешся,
гамі. П. траву. || незак. прытоптмць, -аю, зак.
1. каго-што. Злёгку ўтрымаць, не даючы -н'імецца; -німіся; незак. арыўзыімацця, -аюся,
-аеш, -ае.
рухацца або ўпасці. П. каня. П. збан. 2. што. -аешся, -аецца i прыўздымацца, -аюся, -аешПРЫТАРГАВАЦЬ гл. таргаваць.
(у 2 знач.). Дажджы ся, -аецца.
ПРЫТАРМАЗІЦЬ, -мажу, -мозіш, -мозіць; Тос, што i затрымаць
ўборку збожжавых. 3. перан., ПРЫЎНЁСЦІ, -нясу, -няссш, -нясе; -ня-можаны; зак., што i без дап. Трохі затар- прытрымалі
Патрымаць да некаторага часу, сём, -несяце, -нясуць; -нёс, -нссла; -нясі;
мазіць. П. на скрыжаванні дарог. \\ незак. пры-каго-што.
прыберагчы; не пусціць у продаж. Я. сена к -несены; зак., што ў што. Уключыць, унесці
тірможваць, -аю, -аеш, -ае.
вясне. П. тавар. || незак. прытрымліваць, -аю, што-н. дадатковае, пабочнае. Рэчаіснасць
ПРЫТАРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -ча- -аеш, -ае.
пріыўнесла^ ў жыі^цё многа змен. || незак. прыў
ны; зак.у што (спец.). Прывязаць рамянямі,
ПРЫТРЬІМЛІВАЦЦА* -аюся, -аешся, носіць, -ошу, -осіш, -осіць. || наз. прыўнятарокамі (да сядла). || незак. прытарочваць,
-аецца; незак. 1. за што. Злёгку трымацца. П. сенне, -я, н.
-аю, -аеш, -ае.
за парэнчы. 2. чаго. Трымацца бліжэй да
ПРЫЎСГАЦЬ, -ану, -анеш, -ане; -ань;
ПРЫТАЎЧЬІ, t -таўку^ -таўчэш, -таўчэ;
-таўчом, -таўчаце, -таўкуць; -тоўк, -таўкла, чаго-н. П. правага боку дарогі. 3. перан., чаго. зак. Прыпадняцца, устаць не на ўвесь рост.
Стаяць
за
што-н.,
дзейнічаць
згодна
з
П. з месца. || незак. оры^ставадь, -таю, -таеш,
-ло; -таўчы; -тоўчаны; зак. 1. што чым. Прыправіць затаўкай. П. боршч салам. 2. каго. чым-н., мець схільнасць да чаго-н. П. цвёрдых -тае; -таём, -таяце, -таюць; -тавай.
перакананняў.
П.
традыцый.
ПРЫФАСТРЫГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе;
Збіць, пабіць; дабіць (разм.). Прытаўклі небаПРЫТЎЛАК, -лку, м. 1. Месца, дзе можна -гуй; -гаваны; зак., што. Прышыць буйнымі
раку да паўсмерці. || незак. прытоўкваць, -аю,
ўратавацца
ад
каго-,
чаго-н.,
адпачыць,
прашыўкамі. П. каўнер. || незак. прыфастры-аеш, -ае.
ПРЫТВАРЬІЦЦА, -варуся, -ворышся, быць патрэбны час. Шукаць прытулку. Права гоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыфастрыпрытулку
(права
асобы,
якая
праследуецца
гоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. i прыфастрыгоўванне,
-ворыцца; зак. Прыняць на сябе які-н. вы-я, н.
гляд з мэтай увесці ў зман. П.глухім. || незак. дзяржавай, на абарону з боку чужой дзяржавы;
спец.).
2.
Дабрачынная
ўстанова
для
прытвірацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫФРАНТАВЬІ, -ая, -óe. Які знавыхавання
сірот
i
беспрытульных
дзяцей.
ПРЫТВОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Уваходнае
ходзіцца паблізу фронту, каля фронту. ПрыДзіцячы
п.
||
прым.
прытулкявы,
-ая,
-ае
(да
2
памяшканне з заходняга боку царквы. У прыфрантавая зона.
знач.).
творы храма.
ПРЫФРАНЦІЦЦА,
-нчуся,
-ншшся,
ПРЫТУЛІЦЦА,
-улюся,
-улішся,
-уліцца;
ПРЫТВОРНЫ, -ая, -ае. Які падманна вы-ншіша; -нц'імся; -нціцеся; -нцяцца; зак.
зак.
1.
da
каго-чаго.
Шчыльна
прыціснуцца,
даецца за сапраўднае, шчырае. П. смех. Пры(разм.)- Франтавата апрануцца, прыбрацца.
творная сур'ёзнасць. Прытворна (прысл.) прыхіліцца. П. da маці. П. da сцяны. 2.
ПРЫХАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
Знайсці
прьггулак
(у
1
знач.).
П.
у
родных.
згадзіцца. || наз. прытворнасць, -і, ж.
што (разм.). Схаваць на які-н. выпадак. П.
Калялесу
прытулілася
хатка
(перан.).
||
незак.
ПРЫТВОРСТВА, -а, н. Паводзіны таго,
капейку на чорны дзень. || незак. прыхоўваць,
прілульвжцця, -аюся, -аешся, -аецца / прыхто прытвараецца.
-аю, -аеш, -ае.
іуляцц»,
-яюся,
-яешся,
-яецца.
ПРЫТВОРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. ЧалаПРЫХАДЖАНІН^ -а, мн. -джане i (з ліч. 2,
ПРЫТУЛІЦЬ,
-улю,
-уліш,
-уліць;
-улены;
век, які прьггвараецца. || ж. прытворшчыца,
3, 4) -джаніны, -джан, м. Веруючы, які нале-ы, мн. -ы, -чыц. || прым. прытворшчыцкі, -ая, зак. 1. каго-што. Шчыльна або з пяшчотай жыць да яхога-н. прыхода . || ж. прыхапрыціснуць, прыхіліць да сябе. П. трубку да
-ае.
джанка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
ПРЫГКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; вуха. П. дзіця да грудзей. 2. каго (што). Даць
ПРЫХАДНЬІ, -ая, -óe. Які з'яўляецца
прьпулак
(у
1
знач.),
^зяць
пад
сваю
апску.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. да
каго-наго. Злёгку дакрануцца да каго-, чаго-н. П. cipom.f || незак. прытульваць, -аю, -аеш, -ае куды-н. на час для выканання абавязкаў, для
лячэння, але не жыве, не знаходзіцца там паП. да пляна. 2. Прымасцііша, прысесці дзе-н. / прытуляць, -яю, -яеш, -яе.
ПРЫТЎПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Ту- стаянна. Прыхадная нянька. Прыхадныя хво(разм.)- П. на краі лавы. 3. перан. Уладкавацца, трапіць на службу, на працу i пад. (разм.). паць нагамі ў такт чаму-н. П. нагой у такт рыя.
ПРЫХАПІЦЬ, -хаплю, -хопіш, -хопіць;
П. ў канцшярыю. I незак. прытыкжцці, -аюся, песні.
ПРЫТУПІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -хоплены; зак. (разм.). 1. каго-што. Узяць з
-аешся, -аецца.
ПРЫТКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- -упіцца; зак. 1. Крыху затупіцца. Канькі пры- сабою. П. памочніка. 2. што i чаго. Дастаць,
це, -нуць; -ні; -нуты; зак. 1. што. Злсгку да- тупіліся. 2. перан. Страціць адчувальнасць, пазычыць. П. грошай у каго-н. 3. каго-што.
крануцца чым-н. да каго-, чаго-н., прыкласці стаць менш успрыімлівым. Боль прытупіўся. Застаць, заспець. Нас у дарозе прыхапіла мяцена момант. 2. што. Змясціць, пакласці. П. Увага прытупілася. || незак. прытупляцца, ліца. 4. што. Прымацаваць, замацаваць
чым-н. П. валасы грэбенем. 5. (7 / 2 ас. не
яшчэ адзін ложак у пакоі. 3. перан., каго -яецца.
ПРЫТУПЙДЬ, -уплю, -упіш, -упіць; -уп- ўжыв.)у што. Пашкодзіць (марозам). Мароз
(што). Прыладзіць на якую-н. пасаду, месца,
працу (разм.у П. у горад. || незак. прытыкАць, лены; зак., што. 1. Трохі затупіць. П. нож. 2. прыхапіў кветкі або марозам прыхапіла кветкі.
перан. Аслабіць, зрабіць менш успрыімлівым. || незак. прыхопліваць, -аю, -аеш, -ае.
-аю, -аеш, -ае.
П. памяць. П. пільнасць. || незак. орытупляць, ПРЫХАРАШЬІЦЦА, -рашуся, -рошышся,
ПРЫТОЙВАЦЦА гл. прытаіцца.
-рошыцца; зак. (разм.). Апрануцца прыгожа,
ПРЫТОК, -a i -у, м. 1. -у, каго-чаго. Пры- -яю, -яеш, -яе. || наз. прьпуплешіе, -я, н.
ПРЫТЎПНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; надаць сабе прыгажэйшы выгляд. || незак.
ліў, паступленне чаго-н. куды-н. у вяліхай
колькасці. П. свежага паветра. П. крыві. П. аднакр. Тупнуць, стукнуць нагой аб падлогу прыхаропшйша, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
прыхарошвашіе, -я, н.
сродкаў. 2. -а, мн. -і, -аў. Рака, якая ўпадае ў або зямлю. П. ботамі.
ПРЫХАРАШЬІЦЬ, -рашу, -рошыш, -роt ПРЫТУШЬІЦЬ, -ушу, -ушыш, -ушыш»;
другую раку. Прытокі Дштра. || прым.
-ушаны; зак., што (разм). Аслабіць, убавіць; шыць; -рошаны; зак., каго-што (разм.). 1.
прьггочны, -ая, -ае / прытожжвы, -ая, -ае.
ПРЫТОМНАСЦЬ, -і, ж. Стан, у якім ча- затушыць (святло, агонь). П. лямпу. П. цыга- Зрабіць больш прыгожым, надаць прыгажэйшы выгляд. П. горад к святу. 2. перан. Падаць
лавек здольны ўсведамляць, успрымаць нава- рэту.
кольны свет. Страціць п. Прыйсці da прыто- ПРЬІТЧА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (кніжн.). У у больш прыгожым выглядзе, чым у сапраўдстаражытнай літаратуры: іншасказальнае апа- насці. П. героя. П. праўду. \\ незак. прымнасці.
ПРЫТОМНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. вяданне з павучальньш вывадам. П. пра блуд- харошваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыхарошванне, -я, н.
Прыходзіць да прытомнасці. Чалавек то пры- нага сына. || прым. прытчавы, -ая, -ае.
ПРЫТЫКАЦЦА, -ЦЬ гл. прыгкнуцца, -ць.
ПРЫХВАРНЎІІЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
томнеў, то зноў губляў прытомнасць.
ПРЫТЬкМ, злуч. Да таго ж, акрамя таго -няце, -нуць; -m / ПРЫХВАР^ЦЬ, -эю,
ПРЫТОМНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца ў
(ужыв. звычайна ў спалучэнні са злучнікамі -эеш, -эе; зак. Захварэць няцяжка, ненадоўга.
прьггомнасці, пры памяці.
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ПРЬІХВАСЦЕНЬ, -сня, мн. -сні, -сняў, м
(разм. пагард.)- Тос, што i падхалім, угоднік.
Панскі п.
ПРЬІХВАТКАМІ, прысл. У пералынках
паміж іншымі справамі i заняткамі, урыўкамі.
Світэр вязала п.
ПРЫХВОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Хварэць часта, але не моцна. У
апошні час стары прыхворвае.
ПРЫХІЛІЦЦА, -хілюся, -хілішся, -хіліцца;
зак. 1. Нахіліцца, нагнуцца трохі ўніз. Галіны
прыхіліліся да зямлі. 2. да каго-чаго. Шчыльна
наблізіцца да чаго-н., прыпасці да каго-н.
Дзіця прыхілілася da бацькі. 3. перан., da каго.
Знайсці спагаду ў каго-н., адчуць прыхільнасць да каго-н. Няма ёй da каго п. || незак. прыхіляцца, -яюся, -яешся, -яецца i
пршдовацці, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫХІЛІЦЬ, -хілю, -хіпіш, -хілшь; -хілены; зак. 1. каго-што. Схіліць, нагнуць трохі
ўніз. П. галіну. 2. каго-што. Шчыльна
наблізіць да чаго-н., прытуліць, прыціснуць
да каго-, чаго-н. П. дошку да сцяны. Маці
прышіла дзіця да грудзей. 3. перан., каго
(што). Даць прьпулак (у 1 знач.) каму-н.;
выклікаць у кім-н. прыхільныя адносіны да
каго-, чаго-н. П. сірату. | незак. прыхіляць,
-яю, -яеш, -яс / прыхіяьваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫХІЛЬНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. прыхільны.
2. Добразычлівыя, спагадлівыя адносіны да
каго-, чаго-н., сімпатыя. П. да сяброўкі. 3.
Схільнасць да якога-н. занятку. Вялікая п. да
музыкі.
ПРЫХІЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м., каго-чаго
i чый. 1. Паслядоўнік якіх-н. поглядаў,
якога-н. вучэння. У гэтага вучонага многа
прыхільнікаў. Кангрэс прыхільнікаў міру. 2.
Той, хто выказвае сімпатыі, прыхільнасць да
каго-н., паклоннік. 77. чыйго-н. таленту. 77.
душы i сэрца. || ж. пршолыгіця, -ы, мн. -ы,
-ніц.
ПРЫХІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае
схільнасць да чаго-н. П. да працы. 2. Які выказвае сімпатыі да каго-, чаго-н., спачувае
каму-н.; які выяўляе адабрэнне, спагаду. П.
слухач. П. позірк. 3. Які выказвае адабрэнне,
станоўчы. П. еодзыў. \\ наз. пршолышсць, -і,
ж.
ПРЫХІНЎЦЦА, t -нуся, -нешся, -нецца;
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. Toe, што
i прыхіліцца (у 2 i 3 энач.). || незак. прыхінаццц, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫХІНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні; -нуты; зак. 1. Toe, што i
прыхіліць. 2. каго-што. Прыкрыць, засланіць
чым-н. (разм.). 77. ложак коўдрай. || незак.
прыхінаць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫХЛУСІЦЬ, -ушу, -усіш, -усіць; -ушаны; зак., што i без дап. (разм.). Крыху
схлусіць, расказваючы пра што-н., прылгаць.
Н незак. прыхлушваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫХЛЬІНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
зак. Хлынуць, прыблізіцца куды-н. Хвалі
прыхлынулі. Натоўп прыхлынуў. Прыхлынулі
думкі пра мінулае (перан.).
ПРЫХОД1, -у, М -дзе, м. 1. гл. прыйсці. 2.
Прыбыццё (поезда, парахода). П. поезда. 3.
Паступленне сум, тавараў, a таксама ірафа ў
бухгалтарскіх кнігах для запісу паступленняў;
проціл. расход. П. перавышае расход. || прым.
прыходны, -ая, -ае (да 2 знач.). Прыходная
квітанцыя. Прыходная каса.
ПРЫХОД2, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Абшчына веруючых, якая належыць да адной
царквы (у 2 знач.). Ён не тутэйшага прыхода.
|| прым. прыходсжі, -ая, -ае. Прыходская школа.
ПРЫХОДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
незак., што. Запісваць у прыход1 (у 3 знач). ||
зак. запрыходаваць, -дую, -дусш, -дуе; -дуй;

-даваны / апрыходжваць, -дую, -дуеш, -дуе;
-дуй; -даваны.
ПРЫХОДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
незак. 1. гл. прыйсціся. 2. каму. Быць з кім-н.
у якой-н. роднасці. Ён мне прыходзіцца дзядзькам.
ПРЫХОДЗІЦЬ гл. прыйсці.
ПРЫХОЖАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Toe,
што i пярэдняя. Распрануцца ў прыхожай.
ПРЫХОПЛІВАЦЬ гл. прыхапіць.
ПРЫХОЎВАЦЬ 2/і. прыхаваць.
ПРЫЦАНІЦЦА, -цанюся, -цэнішся, -цэніцца; зак., да каго-чаго i без дап. (разм.)
Збіраючыся купіць, спытаць пра цану. || незак.
прыцэньвацці, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЬІЦЕМАК, -мку, м. Паўзмрок, паўцемра пасля заходу сонца ці перад яго ўсходам
або ў дрэнна асветленым памяшканні, месцы.
Набліжаўся п. У гэтым пакоі заўсёды п.
ПРЬІЦЕМКАМ, прысл. У час прыцемку,
на змярканні або на світанні. Выехаць у дарогу яшчэ п.
ПРЬІЦЕМНА, прысл. 1. На світанні або на
змярканні, прыцемкам. Прыехалі на месца
ўоко п. 2. безас. у знач. вык. Цемнавата. Ужо
было п., калі вярнуліся дамоў.
ПРЫЦЁРІЦ, прытру, прытрэш, прытрэ;
прытром, прьпраце, прытруць; прыдёр, -церла; прьггры, -цёрты; зак., што. Трэннем,
шліфоўкай шчыльна прыгладзіць, далучыць
да чаго-н. П. шкляны корак да бутэлькі. || незак. прыцірлць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыціршше, -9ІІ н. i прышржа, -і, ДМ -рцы, ж. \\
прым. прьпцрачны, -ая, -ае. П. станок.
ПРЫЦЁРІЦСЯ, t прьпруся, прьпрэшся,
прытрэцца; прытромся, прьпрацеся, прытруцца; прыцёрся, -церлася; прьггрыся; зак.
1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Шчыльна далучыцца ў
выніку прыгонкі, шліфоўкі, трэння. 2. перан.,
da каго-чаго. Прыстасавацца, прыладзіцца
(разм.)- П. адзін да аднаго. || незак. прыцірацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. прыціранне, -я, н. (да 1 знач.) / прыціркя, -і, ДМ
-рцы, ж.
ПРЬкіДСК, -у, м. 1. Выдзяленне слова
(слоў) сілай голасу. Сказаць з прыціскам. 2.
Патоўшчаная лінія пры пісьме пяром. Пісаць
з прыціскам.
ПРЫЦІСК гл. прыціснуць.
ПРЫЦІСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак., da каго-чаго. Шчыльна наблізіцца,
прьпуліцца. П. da сцяны. || незак. прыціскійша,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты; зак., каго-што. 1. Націснуўшы, наблізіць
да чаго-н.; прычыніць боль, націснуўшы
чым-н., заціснуўшы дзе-н. П. дзіця да грудзей.
П. палец дзвярамі. 2. перан. Стварыць суровыя, неспрыяльныя ўмовы, абмежаваць у
чым-н., пазбавіць магчымасці адмаўляць
што-н., адпірацца ад чаго-н. (разм.)- П. гультаёў. П. каго-н., каб той усё расказаў. || незак.
прыціскжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прыцісжжнне,
-я, н. i прьіфск, -у, м. Прыцісканне дзіцяці да
грудзей. Прыціск пячаткі да дакумента.
Прыціск абібокаў.
ПРЫЦІХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які перастаў падаваць гукі, ствараць шум, сцішаны; прыглушаны. Прыціхлая вячэрняя вёска. Прыціхлая
гаворка. 2. Які перастаў рухацца, заціх, паслабеў у сіле свайго праяўлення. Прыціхлыя дзеці.
ПРЫЦІХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; прышх,
-хла; -ні; зак. 1. Перастаць падаваць гукі,
стварадь шум; стаць амаль нячутным. Гукі
прыціхлі. Гутарка прыціхла. 2. Перастаць рухацца; паслабець у сіле свайго праяўлення.
Дзеці прыціхлі Вецер прыціх. \\ незак. прыціхжць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫЦІШЫЦЬ, -шіу, -шіыш, -ішыць;
-'ішаны; зак. 1. што. Зрабіць менш чугным;
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прыпыніць работу (матора), прыглушыць. П.
радыёпрыёмнік. П. матор. 2. што. Залаволіць
(рух, хаду i пад.). Аўтамабіль прыцішыў ход. П.
хаду. 3. перан., што. Паслабіць, суцішыць
(яхое-н. пачуццё, адчуванне; разм.)- П. баль.
4. каго-што. Заспакоіць, суняць (разм.)- П.
дзяцей. J| незак. прьпдшмць, -аю, -аеш, -ае /
прыцішаць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫЦПП^ЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які
прыцішэў, прыціхлы. Прыцішэлыя вуліцы.
ПРЫЦПП^ЦЬ, -эю, -эеш, -эс; зак.
(разм.). Toe, што i прьшіхнуць (у 1 знач.). Гоман прыцішэў.
ПРЫЦМОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні;
зак. Утварыць гук губамі, стуліўшы i хутка
растуліўшьі ix. П. ад здзіўлення. || незак. прыцмокваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫЦ&І, -a i -у, м. 1. -а, мн. -ы, -аў.
Прыстасаванне на агнястрэльнай зброі для
навядзення на цэль. 2. -у. Навядзенне на
цзль, прыцэльванне. Лінія прыцэлу. Узяць
(браць) на п. каго-, што-н. (прыцэліцца ў
каго-, што-н.: таксама перан.: звярнуць
асаблівую ўвагу на каго-, што-н.). || прым.
прыцэлыш, -ая, -ае. Прыцэльная стральба (па
цэяі).
ПРЫЦЗНЬВАЦЦА гл. прыцаніцца.
ПРЫЦЯГАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які
вабіць да сябе, выклікае інтарэс. Прыцягальная сіла музыкі. \\ наз. прыцягальнасць, -і, ж.
ПРЫЦЯГНЎЦЦА, -ягнуся, -ягнешся, -ягнецца; -ягн'іся; зак. (разм.). Прыйсці куды-н.
з цяжкасцю, павольна. Прыцягнуўся дадому.
ПРЫЦЯГНЎЦЬ, -ягну, -ягнеш, -ягне;
-ягн'і; -ягнуты; зак. 1. каго-што. Цягай наблізіць, цягнучы, прысунуць, даставіць куды-н.
П. бервяно. П. лодку да берага. 2. каго (што).
Прывесці сілай ці супраць волі (разм.). П. у
госці. 3. каго-што. Прымусіць звярнуць увагу
на што-н. або выклікадь жаданне прыбыць
куды-н. Выстаўка прыцягнула шмат наведвальнікаў. 4. каго (што). Прымусіць,
выклікаць жаданне прыняць удзел у чым-н.
П. да работы ў камісіі. 5. каго (што) да чаго.
Прымусіць адказаць за сваю дзейнасць,
учынкі (афіц.). П. да адказнасці. || незак.
прыцягваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. арыцягванue, -я, н. (да 1, 2, 3 i 5 знач.) / прыцагненне,
-я, н. (да 4 i 5 знач.).
ПРЫЦЯЖдННЕ, -я, н. Фізічная з'ява,
якая заключаецца ў тым, што адно цела
імкнецца наблізіцца да другога. Закон зямнога
прыцяжэння.
ПРЫЦЯРПЁЦЦА, -цярплюся, -церпішся,
-церпіцца; -цярпіся; зак., да каго-чаго i без
дап. Прывыкнуць да чаго-н. непрыемнага. П.
да болю.
ПРЫЦЯЧЬІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цячэ,
-цякуць; -цёк, -цякла, -ло; зак. Пра цякучую
вадкасць: паявіцца дзе-н. Вада прыцякла ў
лагчыну. \\ незак. прыцякаць, -ае.
ПРЫЧАЛ, -а / -у, м. 1. -у, гл. прычаліць. 2.
-а, мн. -ы, -аў. Вяроўка, канат, якім прычальваюць. Замацаваць, кінуць, падаць п. 3. -а, мн.
-ы, -аў. Месца, дзе прычальваюць. Карабель
стаіць каля прычалс. || прым. прычальны, -ая,
-ае.
ПРЫЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак. 1. што. Падвёўшы да берага (зямлі),
прывязадь (судна, дырыжабль). 2. Пра судна,
дырьокабль: падысці, прыстаць. || незак.
прычальваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прьпал, -у,
м. i прычальвшше, -я, н.
ПРЫЧАПІЦЦА, -чаплюся, -чэпішся, -чэпіцца; зак. 1. Моцна зачапіўшыся, павіснуць.
Да вопраткі прычапіліся ваўчкі. 2. ( 7 / 2 ас. не
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стацтва. П. да размовы. 3. (7 / 2 ас. не
ПРЫШЧАВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак.
ўжыв). Здарыцца, адбыцца. Прычынілася (разм.). Пакрывацца прьпіічамі. | зак. апрыбяда. || незак. прычыняцці, -яюся, -яешся, шчжвець, -ею, -ееш, -ее.
-яецца.
ПРЫШЧАВЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
ПРЫЧЫНІЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., прышчаваты. || наз. прышчшсць, -і, ж.
ўжыв.), перан. Toe, што i прыстаць (у 2 знач.; -ыніцца;
зак. Зачыніцца
няпоўнасцю,
ПРЫШЧАМІЦЬ, -чамлю, -чэміш, -чэразм.). Прычапілася хвароба. 3. перан. Toe, няшчыльна. Дзверы прычыніліся. || незак. пры- міць; -чэмлены; зак., каго-што. Заціснуць,
што i прыдрацца (разм. неадабр.). П. да дро- ЧШШЦЦІІ, -яецца.
зашчаміць. 77. кату лапу. || незак. арыппжмбязі. || незак. прычэплівацца, -аюся, -аешся,
ПРЫЧЫНІЦЬ1, -ыню, -ыніш, -ыніць; ляць, -яю, -яеш, -яе.
-аецца i прычашшцці, -яюся, -яешся, -яецца.
-ынены; зак., што. Паслужыць прычынай
ПРЫШЧАПІЦЬ, -чаплю, -чэпіш, -чэпіць;
ПРЫЧАГЙЦЬ, -чаплю, -чэпіш, -чэпіць; чаго-н. (непрыемнага). Я. баяь, крыўду. П. -чэплены; зак., што. 1. Зрабіць перасадку
-чэплены; зак., што. 1. Зачапіўшы за што-н., страты. || незак. прычыняць, -яю, -яеш, -яе. || часткі жывой расліны (чаранок, вочка) на
прывесіць або прышпіліць (разм.) да чаго-н. наз. прычынеіше, -я, ж.
тканку другой расліны, каб перадаць пэўныя
П. значок. 2. Счаліўшы, далучыць, прымацаПРЫЧЫНІЦЬ2, -ыню, -ыніш, -ыніць; ўласцівасці. 2. каму. Увесці ў арганізм вакваць. 77. касілку да трактара. || незак. -ынены; зак., што. Зачыніць няпоўнасцю, цыну для папярэджвання ці вылечвання
прычэпліваць, -аю, -асш, -ае i прьпашшць, няшчыльна. П. дзверы. || незак. прычыняць, якой-н. хваробы. П. воспу. 3. перан., каму.
-яю, -яеш, -яе. || наз. прычэпкі, -і, ДМ -пцы, -яю, -яеш, -яе.
Прымусіць засвоіць, зрабіць прывычным. 77.
ж. (да 2 знач.) i прычэплшшне, -я, н.
ПРЫЧЬІННАСЦЬ, -і, ж. 1. Датычнасць, культурныя звычкі. || незак. прышчэплівлцк,
ПРЫЧАПНЬІ, -ая, -óe. Такі, які рухаецца дачыненне да чаго-н. Мець п. да справы. 2. У -аю, -аеш, -ае. || наз. прышчэіші, -і, ДМ -гтцы,
як прычэп. П. вагон (у трамвая). П. агрэгат. філасофіі: узаемная сувязь з'яў, ва ўзнікненні ж. (да 1 i 2 знач.) / прышчэплішпіе, -я, н. ||
ПРЫЧАПУРЬІЦЦА, -ЦЬ гл. чапурыцца, i развіцці якіх адна служыць прычынай прым. прышчэпачіш, -ая, -ае (паводле 1 i 2
-ць.
чаго-н., a другая — вынікам, адна параджа- знач.). Прышчэпачныя кампаненты.
ПРЫЧАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; ецца другой.
ПРЫШЧЗП, -а, мн. 7ы, -аў, м. i ПРЫ-раваны; зак., каго (што). Прывабіць сваёй
ПРЫЧЬІННЫ, -ая, -ае. 1. Які мае ці меў ШЧ^ПА, -ы, мн. -ы, -чэп, ж. Прышчэплепрыгажосцю або іншымі якасцямі. || незак. дачыненне да чаго-н. Да ўсіх будынкаў у кал- ная расліна.
прычароўваць, -аю, -аеш, -ае.
гасе i маё" рукі прычынныя. 2. Які выражае ПРЫШЧдПАК, -пка, мн. -пкі, -пкаў, м.
ПРЫЧАСАЦЬ, -чашу, -чэшаш, -чэша; прычыннасць (у 2 знач.). Прычынная сувязь (спец.). Чаранок расліны, які перасаджваецца
-чэшам, -чэшаце, -чэшуць; -чашы; -часаны / з'яў. 3. У іраматыцы: які паказвае на пры- на тканку іншай расліны для надання ёй но-чэсаны; зак., каго-што. Прыгладзіць грэбе- чыну, мае значэнне прычыны. Я. злучнік.
вых уласцівасцей.
нем (валасы), зрабіць прычоску^ каму-н. П.
ПРЫШЧ^ПКА, -і, ДМ -пцы, ж. 1. гл.
ПРЫЧЗП, -а, мн. -ы, -аў, м. Павозка (або
валасы. П. дзіця. || незак. прычэсваць, -аю,
-аеш, -ae.J| звар. прьпасжцці, -чашуся, -чэ- вагон, прыстасаванне), якая прычэпліваецца прышчаліць. 2. мн. -і, -пах. Заціскачка для
шашся, -чэшацца; -чэшамся, -чэшацеся, -чэ- да самаходнага транспартнага сродку. Трак- прымацавання да вяроўкі павешанай бялізны.
ПРЫШЫЎНЬІ, -ая, -óe. Які прышываецшуцца; -чашыся; незак. прычэсвацца, -аюся, тпар з прычэпам.
ПРЫЧЗПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пах, ж. ца, не прышпільны. Прышыўныя манжэты.
-аешся, -аецца. || наз. прычэсвшше, -я, н.
1. гл. прычапіць. 2. перан. Зачэпка, прычына
ПРЫПІЬкЦЬ, -шыю, -шыеш, -шые; -шыПРЫЧАСЦІЦЦА, -чашчуся, -часцшіся,
-часішша; -часцімся, -часціцеся, -часцяцца; (разм.). Знайсці прычэпку зайсці da яго. 3. пе- ты; зак., што. 1. Шыючы, прымацавадь. П.
зак. У веруючых: прыняць прычасце (у 1 ран. Toe, што i прыдзірка (разм.). / за шчэпку гузік. 2. Прымадавадь, прыбіць (спец.). П.
дошку. 3. перан., каму. Ілжыва прыпісаць
знач.). || незак. прычапгшда, -аюся, -аешся, знойдзеш прычэпку (прыказка).
ПРЫЧЭПЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. прычапіцца, што-н., абвінаваціць у чым-н. (разм. неа-аецца.
дабр.). 77. справу. || незак. прышываць, -аю,
ПРЫЧАСЦІЦЬ, -чашчу, -часціш, -час- -ць.
ПРЫЧдШПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Работ- -аеш, -ае. || наз. прышыванне, -я, н. i прыцдць; -часшм, -часціце, -часцяць; -чашчоны;
зак., каго (што). У веруючых: справіць над нік, які абслугоўвае прычэп. || ж. прычэп- шыўй, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 1 i 2 знач.).
ПРЫШ^ЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м.
кім-н. абрад прычашчэння. || незак. прыча- ШЧЫЦІ, -ы, мн. -ы, -чыц.
1. Прышлы, не тутэйшы чалавек. 2. часцей
ПРЫЧЗСВАННЕ, ПРЫЧ^СВАЦЦА, -ЦЬ
шчаць, -аю, -аеш, -ае.
мн. У навуковай фантастыцы: іншапланеПРЫЧАСЦЬ, -і, ж. 1. У веруючых: віно з гл. прычасацца, -ць.
цянін, які прыляце^ на Зямлю. Прышэльцы з
ПРЫШВАРТАВАЦЦА, -ЦЬ гл. швартакавалачкамі просвіры ў чашы, якое ўжываецкосмасу. || ж. прышэліца* -ы, мн. -ы, -ліц.
ца ў царкве для прычашчэння. 2. Toe, што i ваць.
ПРЫШЗПТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
ПРЬІШВЫ, -аў, адз. прышва, -ы, ж. Пяпрычашчэнне.
ПРЫЧАШЧЗННЕ, -я, н. Хрысціянскі рэдняя частка ботаў, якая пакрывае пальцы i што i без dan. (разм.). Суправаждаць якое-н.
абрад прыняцця просвіры i віна — таінства, у верхнюю частку ступні; галоўкі. Халявы ёсць, дзеянне шэптам. || наз. прышэптвжнне, -я, н.
ПРЫШ^СЦЕ, -я, н. (уст.). Прыход, паяўчас якога на веруючых нібыта сыходзіць бо- a п. зробім.
ПРЬІШЛАСЦЬ, -і, ж. Час, які прыйдзе за ленне. 0 Да другога прышэсця (разм.
ская ласка.
жарт.) — пра што-н. далёкае i няпэўнае.
ПРЫЧОСКА, -і, ДМ -чосцы, мн. -і, -сак, цяперашнім, будучыня. Вера ў светлую п.
Прыйдзецца нам чакаць да другога прышэсця.
ПРЬІШЛЫ, -ая, -ае. 1. Які прыйшоў адж. Форма, якая надаецца валасам стрыжкай,
ПРЫЯДАЦЦА гл. прыесціся.
куль-н., не тутэйшы. П. чалавек. 2. Які прыйрасчэсваннем, завіўкай. Модная п.
ПРЫЯЗДЖАЦЬ гл. прыехаць.
ПРЫЧТ, -у, М -чце, м. Царкоўныя служы- дзе, наступіць, будучы. Спадзявацца на прыПРЫЙЗНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. прыязны. 2.
целі i пеўчыя ў хрысціянскай царкве (перша- шлае (наз.).
ПРЫШПІЛІЦЬ, -ілю, -'іліш, -'іліць; -'іле- Сяброўскія, добразычлівыя адносіны.
пачаткова — без святара). З'явіўся з усім
ПРЫЙЗНЫ, -ая, -ае. Прасякнуты сяброўны; зак. 1. што. Прымацаваць шпількай;
прычтам. \\ прым. прьггпшы, -ая, -ае.
ПРЫЧЫМ, злуч. Да таго ж, у дадатак да прыкалоць. П. каўнерык. 2. перон., каго-што. скімі адносінамі, дружалюбнасцю, добрагэтага. Пры школе добры сад, п. большасць дрэўДадаць, далучыць (разм.). || незак. псы- зычлівасцю. Прыязная гутарка. П. чалавек. ||
ппплмаць, -аю, -аеш, -ае / іфыппгіляць, -яю, наз. прыязнасць, -і, ж.
пасаджаны самімі вучнямі.
ПРЫЯРЫТФГ, -у, М -тэце, м. ПершынПРЫЧЬІНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. 1. З'ява, -яеш, -яе.
ПРЫШПІЛЬНЫ, -ая, -óe. Такі, які ство па часу ў адкрыцці, вынаходстве чаго-н.
якая выклікае, абумоўлівае ўзнікненне другой
Вучоным Расіі належыць п. адкрыцця Антаркз'явы. П. хваробы. П. звальнення з работы. 2. прышпільваецца, не прышыты. П. каўнерык.
ПРЫШПОРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; тыкі. || прым. прыярытэтны, -ая, -ае.
Падстава, зачэпка для якіх-н. дзеянняў.
ПРЬІЯЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м Блізка знаУважлівая п. Смяяцца без прычыны. Па той -раны; зак., каго (што). Ударыць шпорамі (па
простай прычыне, што... (таму, што...). 0 Без баках каня), прымушаючы рухацца. || незак. ёмы чалавек, з якім устанавіліся сяброўскія
адносіны. Даўні п. || ж. прыяцелька, -і, ДМ
дай прычыны — беспадстаўна, ні з таго ні з прышпорвжць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫШРУБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -льцы, мн. -і, -лек. || прым. прыяцельскі, -ая,
сяго. 3 прычыны чаго, у знач. прыназ. — у вы-ае.
ніку чаго-н. He прыехаў з прычыны хваробы. -буй; -баваны; зак., што. Прымацаваць пры
ПРЭАМБУЛА, -ы, мн. -ы, -бул, ж. (спец.).
ПРЫЧЫНДАЛЫ, -аў (разм. жарт.). Прад- дапамозе шрубы. П. накрыўку. || незак. прыметы, рэчы аднаго якога-н. прызначэння. Са- шрубоўвяць, -аю, -аеш, -ае. || наз. прышру- Уступная растлумачальная частка міжнародбоўванне, -я, н.
нага пагаднення, закона ці іншага прававога
браць свае прычындалы.
ПРЫШЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Невялікі запа- акта.
ПРЫЧЫНІЦЦА1»
-ынюся,
-ынішся,
-ыніцца; зак. 1. да чаго. Стаць прычынай лёны бугарок на скуры. Твар у прышчах. \\ na- ПРЭВАЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; незак. (кніжн.). Пераважаць, мець перачаго-н. Самаахвярная праца людзей прычы- мянш. прыппык, -а, мн. -і, -аў, м.
нілася да росквіту гаспадаркі. 2. да чаго.
ПРЫШЧАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Па- вагу. Павінны п. інтарэсы справы.
Стаць саўдзельнікам якой-н. справы; далу- крыты прышчамі. П. meap. \\ наз. прышчжПРЭВЕНТЬІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які
чьпша да чаго-н. П. да развіцця музычнага ма- ватісць, -і, ж.
папярэджвае што-н., засцерагальны. Прэ-
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вентыўныя меры. П. ўдар. Ц наз. прэвен- установе. || прым. прэміжлыш, -ая, -ае. П.
фонд. Выдаць прэміяльныя (наз.).
тыўшсць, -і, ж.
ПРЭДЫКАТ, -а, М -каце, м. 1. У лоііцы:
ПРЭНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Метапаняіше, якое вызначае прадмет суджэння — лічны прут. Падрыхтаваць некалькі жалезных
суб'ею\ 2. У іраматыцы: выказнік. || прым. прэнтаў. | памянш. прэнціж, -а, мн. -і, -аў, м.
прэдыкятны, -ая, -ае (да 1 энач.) / прэдыПРЭПАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; вання журналістаў (на кангрэсах, фестывалях
катыўны, -ая, -ае.
-раваны; зак. i незак., каго-што (спец.). Вы- i пад.).
ПРЭТЭНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе;
ПРЭДЫКАТЬ*ЎНАСЦЬ, -і, ж. У ірама- рабіць (-раблядь) прэпарат (у 1 знач.) з каго-,
тыцы: катэгорыя, якая цэлым комплексам чаго-н. П. птушку. || незак. прэпірамнне, -я, -дуй; незак. 1. на каго-што. Заяўляць прэтэнзію, разлічваць на што-н., дабівацца чаго-н.
фармальных сінтаксічных сродкаў суадносіць н.
паведамленне з тым ці іншым часавым плаПРЭПАРАТ, -а, М -раце, мн. -ы, -аў, м. П. на кіруюную пасаду. 2. на што. Лічыць сябе
нам рэчаіснасці.
(спец.). 1. Частка жывёльнага або расліннага ўладальнікам якіх-н. дадатных якасцей, жаПРЭЗЁНТ, -а, Л/-нце, мн. -ы, -аў, м. (уст., арганізма, прыгатаваная для лабараторнага даць, каб ix прызналі іншыя. П. на інтэлігенцяпер разм., жарт.). Падарунак. Прыміце мой даследавання або дэманстрацыі. 2. Хімічны тнасць.
ПРЭТЭНДЗНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
або фармацэўтычны прадукт. ХімЫны п.
п.
Асоба, якая прэтэндуе на што-н. Я. на ваПРЭЗЕНТАБЕЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Медыцынскі п. || прым. прэажржтны, -ая, -ае.
Відны, паважны. П. выгляд. || наз. прэзенПРЭПАРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). кантную пасаду. | ж. прэтэвдэнііл, -і, ДМ
тібелышсць, -і, ж.
Спецыяліст, які вьфабляе прэпараты (у 1 -тцы, мн. -і, -так. || прым. прэтэцдэіткі, -ая,
-ае.
ПРЭЗЕНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; знач.). || прым. прэпаржтарскі, -ая, -ае.
ПРЭТ^НЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. 1. Прад'ПРЭРАГАТЫВА, -ы, мн. -ы, -тыў, ж.
-таваны; зак. i незак., што каму (уст., цяпер
разм. жарт.). Даць (даваць) у прэзент, падара- (кніжн.). Выключнае права, прывілея дзяр- яўленне сваіх правоў на валоданне кім-,
ваць (дараваць). Я вам прэзентую сваю кнігу. жаўнага органа, службовай асобы. Прэрага- чым-н., атрыманне чаго-н. П. на спадчыну. 2.
Паводзіны таго, хто жадае прызнання за ім
ПРЭЗІДЫУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Назва тывы ўлады.
ПРЭТЫІ, -рый, адз. прэрыя, -і, ж. Вялікі якіх-н. добрых якасцей, якія ён сабе
кіруючага органа схода, нарады, выбарнай
або навуковай установы. П. Вярхоўнага Са- стэп на чарназёмных землях у Паўночнай прыпісвае. Чалавек з прэтэнзіямі. П. на элегантнасць. 0 Быць у прэтэнзіі на каго — адчувета Рэспублікі Беларусь. 77. Акадэміі навук. Амерыцы.
ваць незадаволенасць, крыўду ў адносінах да
ПРЭС, -а, мн. -ы, -аў, м. Механізм для мо- каго-н. || прым. прэтэвзійны, -ая, -ае (да 1
ПРЭЗІДОНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
У краінах з рэспубліканскай формай кіраван- цнага сціскання чаго-н., разгладжвання, знач.; спец.). Прэтэнзійная заява.
ня: кіраўнік дзяржавы. Рэзідэнцыя прэзідэнта. апрацоўкі чаго-н. ціскам. Гідраўлінны п. ПалаПРЭТЭНЦЫЁЗНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. 3
2. Кіраўнік некаторых буйных навукова-да- жыць што-н. пад п. (пад што-н. цяжкае). || прэтэнзіямі (у 2 знач.)- Прэтэнцыезныя павослсдчых устаноў, таварыстваў, кангрэсаў. П. прым. прэсжвы, -ая, -ае (спец.)дзіны. 2. Які прэтэндуе на арыгінальнасць,
Акадэміі навук Беларусі. 77. Міжнароднага з 'ез- ПРЭС-1... Першая частка складаных слоў вычварны. Прэтэнцыёзна (прысл.) апранацца.
да славістаў. || прым. прэзідэшргі, -ая, -ае.
са знач. які мае адносіны да прэсы, налр. || наз. прэтэнцыёзшісць, -і, ж.
ПРЭЗІДЭНЦТВА, -а, н. 1. Пасада прэзі- прэс-бюро, прэс-клуб, прэс-сакратар, прэс-слу- ПРЭФЁКТ, -а, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1. У
жба.
дэнта. 2. Час дзейнасці прэзідэнта.
старажытным Рыме: назва розных адміПРЭС-2... Першая частка складаных слоў ністрацыйных, судовых або ваенных пасад, a
ПРЭЗЎМПЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Меркаванне, якое лічыцца правільным, пакуль не са знач.: 1) які мае адносіны да прэса, налр. таксама асоб, што займаюць адпаведныя падаказана адваротнае. П. невінаватасці (у суда- прэс-бювар, прэс-астатак, прэс-ліццё, прэс- сады. 2. У Францыі i некаторых іншых
водстве: становішча, паводле якога чалавек форма, прэс-эфект; 2) спрасаваны, напр. прэс- краінах: асоба, якая стаіць на чале дэпарталічыцца невінаватым да таго часу, пакуль яго бетон, прэс-выраб, прэс-маса, прэс-метал.
мента, акругі. 3. У некаторых краінах: навіна не даказана ў законным парадку).
ПРдСА, -ы, ж. Масавы перыядычны друк чальнік гарадской паліцыі.
ПРЭЙСКУРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, (газеты, часопісы). Прагрэсіўная п.
ПРЭФЕКТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. 1. У
м. Даведнік цэн на тавары i віды паслуг. Цэны
ПРЭС-АТАШЭ, нескл., м. Супрацоўнік ды- Рымскай імперыі: адміністрацыйная адзінка.
строга na прэйскуранту. || прым. прэйску- пламатычнага прадстаўнііхгва па пытаннях 2. У Францыі i некаторых іншых краінах:
ріштны, -ая, -ае.
друку.
службовы апарат прзфекта (у 2 знач.). 3. У
ПРЭЛАТ, -а, М -лаце, мн. -ы, -аў, м. У каПРЭС-БЮРО, нескл., н. 1. Пастаянна дзе- Францыі i некаторых іншых краінах: канцыталіцкай i некаторых пратэстанцкіх царквах: ючы орган інфармацыі пры рэдакцыі буйной лярыя прэфекта (у 2 i 3 знач.). 4. У Японіі,
вышэйшая духоўная асоба. || прым. прэлацкі, газеты, агенцтве друку, пасольствах, гтрадМарока i некаторых іншых краінах: адмі-ая, -ае.
стаўніцтвах. 2. Рэдакцыйны апарат для абслу- ністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка. || прым.
ПРЭЛІМІНАРНЫ, -ая, -ае (спец). Папя- гоўвання друку на перыяд з'ездаў, канферэн- прэфектурны. -ая, -ае.
рэдні, першапачатковы (перагавор, пагаднен- цый, нарад.
ПРЭФЕРАНС, -а, м. Род картачнай гульні.
не). Прэлімінарны дагавор. || наз. прэлЫінарПР^СШГ, -а, м. Адна з найбольш актыўІПФФІКС, -а, мн. -ы, -аў, м. У іраманасць, -і, ж.
ных форм абароны ў некаторых спартыўных тыцы: прыстаўка (у 2 знач.). || прым. прэПР&ПЫ, -ая, -ае. Які падвергся прэнню, гульнях (хакеі, баскетболе). Палітычны п. (пе- фіксалыш, -ая, -ае. П. спосаб утварэння слоў.
ран.). || прым. прэсінгжвы, -ая, -ае.
затхлы. Прэлае лісце. || наз. прэлісць, -і, ж.
ПРЭЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. 1. ( 7 / 2 ас.
ПРЭС-КАНФЕР^НЦЫЯ, -і, ж. Сход не ўжыв.). Гнісці, тлець ад сырасці або цеПРЭЛЬ, -і, ж. Toe, што сапрэла. Яблыкі з
прадстаўнікоў друку, радыё, тэлебачання, які плыні. Мокрае сена прэе. 2. (7 i 2 ас. не
прэллю. Патыхае прэллю.
ПРЭЛІОДЫЯ, мн. -і, -дый, ж. 1. Уступная афіцыйна склікаецца для якой-н. важнай ўжыв.). Станавіцца вільготным, сырым ад цечастка музычнага твора. 77. да раманса. 77. да інфармацыі.
плыні. Зямля вясной прэе. 3. (7 i 2 ас. не
ПРЭСНАВОДНЫ, -ая, -ае. Які водзіцца ў ўжыв.). Павольна даходзіць да гатоўнасці на
вялікіх падзей (перан.). 2. Невялікі музычны
прэснай вадзе, мае адносіны да прэснай жары, на невялікім агні. Бульба прэе. 4. Патвор. П. для фартэпіяна.
ПРЭМ'ЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Toe, шго i вады. Прэснаводныя рыбы.
цець, пакрывацца потам (разм). Прэе ў ваПРдСНЫ, -ая, -ае. 1. Без солі або з неда- трўцы на такім сонцы. \\ зак% салрэць, -эю,
прэм'ер-міністр. 2. Акцёр, які выконвае першыя ролі (спец.). || ж. прэм'сркж, -і, ДМ статковай колькасцю солі (ці кіслаты, ва- -эеш, -эе (да 1 i 4 знач.), упрэць, -эю, -эеш,
-рцы^-ww. -і, -рак (да 2 знач.; разм.). || прым. стрыні). Прэсная вада. Прэсная страва. 2. пе- -эе (да 1, 3 i 4 знач.) / увапрэць9 -эю, -эеш,
ран. Пазбаўлены жывасці, займальнасці, -эе (да 1, 3 i 4 знач.). || наз. прэшіе, -я, н. (да
прэм'ерсгі, -ая, -ае.
ПРЭМ'ЁРА, -ы, мн. -ы, -м'ер, ж. Першы нецікавы, сумны (разм.). Прэсныя жарты. \\ 1 i 2 знач.).
паказ спектакля, цыркавой праграмы, фільма. наз. прэсшсць, -і, ж.
ПРЭЦЭДЙНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
ПРЭС-ПАП'Ё, нескл., н. Прыналежнасць (кніжн.). Выпадак, які служыць прьпспадам,
|| прым. прэм'ерны, -ая, -ае.
ПРЭМ'ЁР-МІНІСТР, -а, мн. -ы, -аў, м. пісьмовай прылады ў выглядзе акруглай апраўданнем для падобных выпадкаў у будуКіраўнік урада, старшыня Кабінета мінісіраў. асновы з нацягнутай на яе прамакальнай па- чым. Рэты ўчынак не мае прэцэдэнтаў у мінуПРЭМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; перай.
лым. Павучальны п.
ПРЭС-СЛЎЖБА, -ы, ж. Аддзел збору i
-раваны; зак. i незак., каго (што). УзнагаПРЭЧ, прысл. Убок, далей ад якога-н. месродзіць (-джваць) прэміяй. П. лепшых пра- алрацоўкі інфармацыі па матэрыялах друку.
ца, далоў. Пайшоў п. адгэтуль! 0 Ружі прэч! —
ПРЭСТЬкЖ, -у, м. (кніжн.). Уплыў, павага, патрабаванне не ўмешвацца не ў сваю справу.
цаўнікоў. || наз. прэміравашіе, -я, н.
ПРдМІЯ, -і, мн. -і, -мій, ж. Грашовае або якой карыстаецца хто-, што-н. Сацыяльны п.
ПСАВАЦЦА, псуюся, псуешся, псуецца;
іншае матэрыяльнае заахвочванне як узнага- Падтрымліваць свой п. || прым. прэстыжны, псуёмся, псуяцеся, псуюцца; псаваўся, -варода за што-н. Атрымаць прэмію на конкурсе. -ая, -ае. Прэстыжная спецыяльнасць.
лася; псуйся; незак. Станавііша непрыгоМіжнародныя прэміі міру. O Сграхшш прэмія ПРЭС-ЦЗНТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Аддзел дным, дрэнным. Мяса пачало п. Зрок псуецца.
(спец.) — узнос страхавальніка страхавой інфармацыйнага i арганізацыйнага абслугоў- Настрой псуецца. || зак. сапсшцці, -суюся,
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ПСКАСГдНІК, -а, мн. -і, м. (спсц.). Чала- (не маючы трывалага становішча, забеспявек, які хварэе на псіхастэнію. || ж. псіха- чэння; разм.). Толькі птушынага малака не
хапае (пра поўны дастатак; разм. жарт.).
стэкічка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак (разм.).
ПСІХАСТЭНІЯ, -і, ж. (спсц.). Нервовае
ПТУШКАГАДОЎЛЯ, -і, ж. Развядзенне
захворанне, якое праяўляецца ў павышанай свойскай птушкі як галіна сельскай гаспа-суешся, -суецца; -суёмся, -суяцеся, -суюцца; уражлівасці, няўпэўненасці ў сабе, пастаян- даркі. || прым. пттшкжгадоўчы, -ая, -ае.
-саваўся, -валася; -суйся / піпсімцця, 1 i 2 ных сумненнях, назойлівых думках i пад. ||
ПТУШКАЛОУ, -лова, мн. -ловы, -ловаў,
ас. не ўжыв., -суецца. || наз. пашйпше, -я, н.
прым. псіхастэшчны, -ая, -ае.
м. Чалавек, які займаецца лоўляй птушак (пеПСАВАЦЬ, псую, псуеш, псуе; псуём, рсуПСКАТЭРАПІЯ, -і, ж. Мстад лячэння раважна пеўчых).
яце, псуюць; псаваў, -вала; псуй; псаваны; хворага сродкамі псіхічнага ўздзеяння. || прым.
ПТУШКАЛОЎСТВА, -а, н. Лоўля птушак
незак., каго-што. Прыводзіць у непрыго- псіхітэраііеўтычны, -ая, -ае.
як промысел.
днасць, рабіць дрэнным. П. машыну. П. сваё
ПСІХІКА, -і, ДМ -хіцы, ж. Сукупнасць дуПТУШКАФЁРМА, -ы, мн. -ы, -ферм, ж.
здароўе. П. адносіны. П. дзіця дрэнным выха-шэўных адчуванняў, уяўленняў, пачуццяў, flyПрадпрыемства, якое займаецца развядзенваннем. || зак. салсаваць, -с>то, -суеш, -cyc; Max як адлюстраванне ў свядомасці аб'ектыў- нем свойскай птушкі. Саўгасная п.
-суём, -суяце, -суюць; ^саваў, -вэда; -суй; най рэчаіснасці; душэўны склад чалавека.
ПТЎШНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Памяш-саваны i палсаваць, -сую, -сусш, -суе; -суём, Здаровая п. || прым. псіхічны, -ая, -ае.
-суяце, -суюць; -суй; -саваны. || наз. псавжнне, Псіхінныя хваробы (хваробы расстройства маз- канне для свойскай птушкі. 2. Работнік, які
даглядае свойскую птушку. || ж. птушніці, -ы,
-я, н.
гавых цэнтраў, нервовай сістэмы). Псіхічная мн. -ы, -ніц (да 2 знач.).
ПСАЛОМ, -лма, мн. -лмы, -лмоў, м. Род атака (від атакі, разлічанай на застрашванне,
ПУАНТЫ, -аў, адз. пуант, -a, М -нце, м.
рзлігійнага песнапення. || прым. псаломны, падаўленне волі, псіхікі тых, хто абараняецБалетныя туфлі з цвёрдым наском. Стаяць на
-ая, -ае.
ца).
пуантах, танцаваць на пуантах (абапіраюПСАЛОМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
ПСШЙТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Урач, спецы- чысяна наскі такіх туфель).
Служыцель у царкве, які дапамагае святару яліст па псіхіятрыі.
ПЎЬЛІКА, -і, ж., зб. 1. Людзі, якія знахопры адпраўленні абрадаў; дзяк. || прым.
ПСІХІЯТРЬІЛ, -і, ж. Раздзел медыцыны, дзяцца дзс-н. у якасці гледачоў, слухачоў, напсаломшчыцкі, -ая, -ае.
які займаецца псіхічнымі захворваннямі i ix ведвальнікаў i пад., a таксама ўвогуле —
ПСАЛТЬІР, -а, мн. -ы, -оў, м. Частка лячэннем. || прым. псіхіятрычны, -ая, -ае.
людзі, ірамадства. Тэатральная п. Чытацкая
бібліі, кніга псалмоў. Чытаць п. над нябожчы- ПСІХОЗ, -у, м. 1. Псіхічная хвароба, a так- п. На публіку (гаварыць, рабіць i пад.: налакам. || прым. псалтырны, -ая, -ае.
сама ўвогуле ненармальнасць, дзівацтва ў каз; разм. неадабр.). 2. Грамадства або асобПСЕУДА... Першая частка складаных слоў псіхіцы чалавека. 2. перан. Нервовасць, на- ныя людзі, аб'яднаныя па якіх-н. агульных
са знач. несапраўдны, ілжывы, налр. псеўда- гнятанне страху ў адносінах да чаго-н., істэ- прыметах (разм. жарт. або неадабр.). Няварта
вучоны, псеўдагалюцьшацыя,
псеўдагібрыд,рыя. Ваенны п.
вадзіцца з такой публікай.
псеўдакласічны, псеўдамастацтва, псеўданаву- ПСКОЛАГ, -а, мн. -i, -ay/jw. 1. Вучоны,
ПУБЛІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
ковы.
спецыяліст па псіхалогіі. 2. Знаток чалавечай -каваны; незак., што. Аб'яўляць для агульнага
ПСЕЎДАНІМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Выдума- псіхалогіі. Тонкі п. чалавечых душ.
ведама пр>аз друк. П. матэрыялы з'езда. || зак.
нае імя, прозвішча, пад якім іншы раз выстуПСТРЫК, быкл. у знан. вык. (разм.). апублікамць, -кую, -куеш, -куе; -куй;
паюць пісьменнікі, мастакі. Пісаць пад псеў- Пстрыкнуў. П. яго ў лоб (або na лбе).
-каваны; наз. іпубліжамнне, -я, н. || наз. пуданімам. || прым. псеўданЬмны, -ая, -ае.
ПСТРЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. блікацыя, -і, ж. i публікшшіе, -я, н.
ПСІК, выкл. Вокрык, якім адганяюць ката. каго-што. Даваігь пстрычкі каму-н. П. na лбе.
ПУБЛІКАЦЫЯ, -і, ж. 1. 2/і. публікаваць.
П. адсюль!
2. чым i без дап. Утвараць кароткія рэзкія 2. мн. -і, -цый. Toe, што алублікавана, надруnCfHA, -ы, ж. (разм.)- 1. Пра сабаку, звы- гукі. П. пальцамі. 3. перан. Злавацца, выказва- кавана. Газетная п.
чайна вялікага. 2. Пах сабакі, яго поўсці. ючы незадавальненне (разм.). Чаго пстрыПУБЛІЦЬІСТ, -а, М -сцс, мн. -ы, -аў, м.
Смярдзіць псінай. 3. Сабачае мяса. || прым. каеш, чым незадаволены?\\ аднакр. пстрыкнуць, Пісьменнік, які займаецца публіцыстычнай
псші, -ая, -ае.
-ну, -неш, -не; -ні. || наз. пстрыкшше, -я, н.
дзейнасцю. || ж. публіцыстка, -і, ДМ -тцы, мн.
ПСІХ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Псіхічна
ПСТРЫКЎХА, -і, ДМ -кусе, мн. -і, -кух, -і, -так. || прым. публіцысцкі, -ая, -ае.
неўраўнаважаны або псіхічна хворы чалавек. || ж. (разм.). 1. Пра жанчыну, якая чым-н. неПУБЛІіЫсТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Літаж. псіхічжя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
задаволена i злуецца, фыркае. 2. перан. Пра ратура па грамадска-палітычных пытаннях
ПСІХА... Першая частка складаных слоў са рухавую, вясёлую асобу, якая лёгка пырхае, сучаснасці. || прым. публіцыстычны, -ая, -ае.
знач.: 1) які мае адносіны да псіхікі, да псіха- нібы страказа.
ПУБЛІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які ажыццяўлялогіі (у 2 i 3 знач.), напр. псіхааналіз, псіхагенПСТРЬІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. ецца ў прысутнасці публікі, адкрыты. Пуны, псіхагігіена, псіханеўроз, псіхатэрапія; 2) Адрывісты ўдар пры разгібанні ўказальнага блічнае выступленне. Публічна (прысл.) заяякі мае адносіны да псіхіятрыі, да псіхалогіі або сярздняга пальца, сагнутага вялікім паль- віць. 2. Прыэначаны для шырокага наведван(у 1 знач.), напр. псіханеўралогія, псіхафарма- цам. Даць пстрычку каму-н.
ня, агляду i пад. Публічная бібліятэка.
калогія, псіхафЬіялогія.
ПСЯР, -а, мн. -ы, -оў, м. Наглядчык за па- Публічная выстаўка. O Публічны дом — паПСІХАВАЦЬ, псіхую, псіхуеш, псіхуе; ляўнічымі сабакамі i ўдзельнік у паляванні. || мяшканне, дзе прастытуткі прымаюць навепсіхуй; незак. (разм.). Паводзіць сябе, як прым. псярскі, -ая, -ае.
двальнікаў.
псіхічна ненармальны, a таксама паводзіць
ІІЎіА, -і, ДМ гтузе, мн. -і, пуг, ж. ПрымаПСЙРНЯ, -і, мн. -і, -рань, ж. Памяшкансябе надта ^збуджана, нервова. ||? аднакр. не для сабак (пераважна паляўнічых), саба- цаваны да пугаўя кавалак спецыяльна звітай
псіхануць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; карня. || прым. псярны, -ая, -ае.
вяровачкі або сырамяці, якім паганяюць жы-ні.
вёлу. Раменная п. 0 Як пупйо пі вадзе
ПТАСТВА, -а, н., зб. Птушкі.
ПСІХАЛАГІЗМ, -у, м. Паглыблены паказ
ПТАХ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.)- Птушка (разм.) — без пэўнага выніку, без знаку. ||
псіхічных, душэўных перажыванняў. П. у (звычайна вялікая).
памянш. пужкж, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
літаратуры.
ПТАШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шах, ж. Слаўную пужку звіу.
ПУГАЎЁ, -я, мн. -гоўі, -гоўяў / (з ліч. 2, 3,
ПСІХАЛОПЯ, -і, ж. 1. Навука, якая выву- (разм.)- Дробная птушка. || памянш. пту4) -гаўі, -гаўёў, н. Дзяржанне, да якога прычае працэсы i заканамернасці псіхалагічнай шалятй, -а, мн. -і, -так, н.
дзейнасці. 2. Сукупнасць псіхічных працэсаў,
ПТЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1. мацоўваецца пуга.
ПУГАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Дзіцячая цацка
што абумоўліваюць пэўны род дзейнасці. 17. Пакрытая пер'ем i пухам пазваночная жывётворчасці. 3. Душэўны склад, псіхіка. Ра- ліна з крыламі, дзвюма канечнасцямі i дзю- ў выглядзе пісталета.
скрыць псіхалогію героя. \\ прым. псіхтлапчны, бай. Вадаплаўныя птушкі. Пеўчыя птушкі.
ПУД, -а, мн. -ы, -оў, м. Руская мера вагі,
-ая, -ае.
Вольная п. (таксама перан.: пра свабоднага, ні роўная 16,38 кілаграма. Пуд солі з'есці з кім-н.
ПСТХАПАТ, -а, М -паце, мн. -ы,-аў, м. ад каго не залежнага чалавека). Важная п. (пражыць разам доўгі час i дрбра азнаёміцца
Чалавек з хворай псіхікай. || ж. псіхапатка, -і, (псран.: пра важнага чалавека; разм.). 2. зб. з кім-н.; разм.). || памянш. пудзік, -а, мн. -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. псіхжшцкі, -ая, Такія жывёлы як прадмет развядзення, паля-аў, м.
-ае.
ПЎДЗЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Парода пакавання, прадукт харчавання. Хатняя п. Рэзаная
ПСНАПАТАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел меды- п. Марожаная п. 3. Паметка ў выглядзе дзвюх ёвых сабак з кучаравай шэрсцю.
цыны, які вывучае агульныя заканамернасці рысак, якія ўтвараюць востры вугал унізе.
ПЎДЗІЛА, -а, мн. -ы, -дзіл, н. 1. Чучала
праяўлення расстройстваў псіхічнай дзейПаставіць птушку на полі сшытка. \\ памянш. для адпужвання птушак у агародах, садах. 2.
насці. || прым. псіхжпатіліпчны, -ая, -ае.
птушічжа, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1 перан. Пра чалавека, які адпужвае сваім выПСІХАПАТЫЯ, -і, ж. (спец.). Псіхічная i 3 знач.). | прым. птушыны, -ая, -ае (да 1 i 2 глядам, a таксама пра чалавека, вычварна,
ненармальнасць, звычайна спадчьшнага пахо- знач.). 3 птушынага палёту (з вышыні, ад- безгустоўна алранутага (разм.). 3. Toe, чым
джання. || прым. псіхжпатычны, -ая, -ас.
куль усё відаць). Жыць на птушыных правах (той, кім) палохаюць, прадмет боязні, страху.
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ПУЗЫРОК, -рка, мн. -ркі, -ркоў, м. 1. гл.
пузыр. 2. Невялікая шкляная бутэлечка. П. з
лекамі.
ПУЗЬІРЫСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты пузырамі, з пузырамі ў сярэдзіне. Пузырыстае
ПЎНАЧКА, -і, ДМ -чцы, -мн. -і, -чак, ж.
шкло.
ПУЗЬІРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца; Невялікая паўночная птушка сямейства аўнезак. (разм.). 1. Узнімацца, пакрывацца сянкавых.
ПУНКТ, -а, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1. Меспузырамі. Раствор пузырыцца. 2. Пра тканіну,
адзенне: надзімацца ад ветру. Кашуля пузы- ца, якое характарызуецца пэўнымі адзнакамі i
можа быць выкарыстана для неабходных дзерыцца.
Камандны п. Зборны п. Населены п.
-ДЗІІЬ; -джаны.
ПУК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Звязка, ахапак. янняў.
ПЎДЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. (разм.). Промах П. лёну. 2. Сцябло зялёнай цыбулі з суквец- (месца, дзе пастаянна жывуць людзі; афіц.).
у стральбе, няўдалы стрэл. 0 Даць пудла цем наверсе. Цыбуля пайшла ў пукі. || памянш. Прызыўны п. Перагаворны п. Самы высокі п.
гары. 2. Асобнае палажэнне, раздзел у складзе
(разм.) — 1) не пацэліць, прамахнуцца; 2) пучок, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м.
чаго-н. (дакумента, выкладання i пад.). Асноўзрабіць памылку.
ПУКАТАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. пукаты. 2. мн. ныя пункты дакяада. Выкяасці na пунктах
ПУДОВІК, -а, мн. -і, -аў, м. Пудовая гіра.
-і, -ей. Пукатае месца. Пукатасці паверхні.
(таксама перан.: паслядоўна). 3. Асобны моПУДОВЫ, -ая, -ае. Вагой у адзін пуд.
ПУКАТЫ, -ая, -ае. Toe, што i выпуклы. мант у развіцці чаго-н. Кульмінацыйны п. 4.
ПЎДРА, -ы, ж. Дробны, мяккі i пахучы
Пукатае дно. Л. лоб. || наз. пукатасць, -і, ж.
Асноўнае паняцце геаметрыі, a таксама мепарашок для касметычных мэт. 77. для твару.
ПУЛОВЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Род трыка- ханікі, фізікі — месца, якое не мае вымярэн0 Цукровая пудра — цукар у выглядзе дро- тажнага світэра без каўняра i засцежак. || ня, мяжа адрэзка лініі. П. перасячэння прамых.
бнага парашку, які ўжыв. ў кулінарыі.
прым. пуловерны, -ая, -ае.
П. апоры. П. прылажэння сіл. П. сонцастаяння.
ПЎДРАНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. КароПУЛЬВЕРЫЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 5. Мяжа, пры якой надыходзіць якая-н. з'ява.
бачка для пудры.
17. замярзання. П. плаўлення. 0 Пункт погляду
Прыбор для распырсквання вадкасці дробПЎДРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; не- нымі часцінкамі. || прым. пульверызатарны, (або гледжаыня) на што — чыя-н. думка, no
зак. Пакрываць сабе твар пудрай. || зак. -ая, -ае.
rma на што-н. Умяне на гэта свой пункт понапудрацца, -руся, -рышся, -рыцца / паПУЛЬВЕРЬкЗАЦЫЯ, -і, ж. Распырскван- гляду. || памянш. пункцік, -а, мн. -і, -аў, м. (да
пудрыцца, -руся, -рышся, -рыцца. || наз. не вадкасці пульверызатарам.
2 знач.).
пудранне, -я, н.
ПЎЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж.
ПУНКТУАіІЬНЫ, -ая, -ае. Вельмі дакладПЎДРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; не- Партыя гульйі ў праферанс, a таксама графа ны, акуратны ў выкананні чаго-н. П. чалавек.
зак., каго~што. Пакрываць пудрай. П. твар. на аркушы для запісу вынікаў гульні.
Пунктуальнае выкананне. || наз. пункту77. нос. || зак. напудрыць, -ру, -рыш, -рыць;
альнасць, -і, ж.
ПУЛЬНЎЦЬ гл. пулядь.
-раны / папудрыць, -ру, -рыш, -рыць; -раны.
ПУНКТУАЦЫЯ, -І, Ж. Вучэнне аб сістэме
ПЎЛЫІА, -ы, ж. (спец.). 1. Рыхлая злу1 наз. пудранне, -я, н.
знакаў прыпынку i ix ужыванні ў пісьмовым
ПЎДЫНГ, -у, мн. -і, -аў, м. Запяканка з чальная тканка, якая запаўняе поласць зуба. тэксце. Засвоіць пунктуацыю. || прым. пунктукруп, мучных вырабаў, тварагу i пад. з фрук- 2. Сумесь вады i грунту або горнай пароды, ацыйны, -ая, -ае.
тамі, ласункамі ці іншымі прыправамі. Тва- якая атрымліваецца пры земляных i горных
ПУНКЦІР, -у, мн. -ы, -аў, м. Лінія, якая
работах гідраўлічным спосабам. 3. Зробленая
рожны п. Яблынны п.
ўтвараецца з кропак, кароткіх рысак. || прым.
ПУЖАНЫ, -ая, -ае. Такі, якога часта i i разрэджаная руда.
пункшрны, -ая, -ае. Пункцірнае акрэсленне
многа пужалі. Пужаная варона i куста баіцца ПУЛЬС, -у, м. 1. Рытмічны рух сценак ар- сітуацыі (перан.: у агульных рысах).
тэрый, які выклікаецца дзейнасцю сэрца. На(прыказка).
ПЎНКЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Пракол (тканкі,
ПУЖАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. мацаць п. 2. перан., чаго. Тэмп жыцця, руху
Адчуваць страх, палохацца. || зак. спужацца, чаго-н. П. грамадскага жыцця. \\ прым. поласці, сасуда) з лячэбнымі або дыягнастычнымі мзтамі. || прым. пункцыйны, -ая, -ае.
-аюся, -аешся, -аецца / напужацца, -аюся, пульсавы, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
ПУЛЬСАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -суе; неПУНСАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1.
-аешся, -аецца.
ПУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак., зак. 1. Пра сэрца, артэрыі: мець пульс, біцца. Рабіцца пунсовым, чырвоным. П. ад радасці.
каго (што)% Наводзіць страх^ палохаць. || зак. На скроні ледзь прыметна пульсавала жылка. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Віднецца (пра што-н.
спужаць, -аю, -аеш, -ае; -аны / шшужаць, 2. Праяўляцца з перыядычнымі зменамі ў пунсовае). Пунсавеюць суніцы на паляне.
ПУНСОВА-... Першая частка складаных
-аю, -аеш, -ае; -аны. Напужаў мех, дык i то- сіле, напружанні i пад. (спец.). || наз. пульслоў са знач. з пунсовым адценнем, напр.
рба страшна (прыказка). |] аднакр. пужнуць, саванне, -я, н. i пульсацыя, -і, ж.
ПУЛЬСАРЫ, -аў, адз. -cap, -a, м. (спец.). пунсова-ружовы, пунсова-чырвоны.
-ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні. || наз.
Касмічныя крыніцы выпрамяненняў, якія даПУНСОВЫ, -ая, -ае. Ярка-чырвоны. П.
пужанне, -я, н.
сягаюць Зямлі ў выглядзе імпульсаў, што мак. Пунсовыя шчокі. \\ наз. пунсовасць, -і, ж.
ПЎЖКАгл пута.
ПУНШ, -у, мн. -ы, -аў, м. Напітак з рому,
ПУЖЛІВЫ, -ая, -ае. Схільны да спалоху, перыядычна ўзнікаюць.
ПУЛЬСЎЮЧЫ, -ая, -ае (спец.). Які пра- закіпячонага з цукрам, вадой i фруктовымі
які ўсято баіцца, палахлівы; які выражае спаяўляецца,
дзейнічае
з
перыядычнымі
зменамі,
прыправамі. || прым. пуншавы, -ая, -ае.
лох. 77. позірк. Пужліва (прысл.) азірацца. ||
рытмічна. Л. струмень.
ІІЎНЯ, -і, мн. -і, пунь, ж. Вялікая халодназ. пужлівасць, -і, ж.
ПУЛЬТ,
-a,
М
-льце,
мн.
-ы,
-аў,
м.
1.
ная будыніна для захоўвання сена, адрьша. ||
ПЎЗА, -а, мн. -ы, -аў, н. (разм.). Toe, што
Падстаўка
для
HOT
у
выглядзе
нахіленай
рамы
памянш. пуныса, -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек, ж.
i жывот. 77. разгадаваў (пра тоўстага чалаПУП, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Упадзіна на сявека). Ад пуза (есці, наесціся: колькі хочаш, на высокай ножцы. Дырыжорскі п. 2. Пункт,
адкуль
адбываецца
аўтаматычнае
кіраванне
рэдзіне жывата пасля адпадзення пупавіны. 2.
да адвалу).
чым-н.
Аыспетчарскі
п.
П.
электрастанцыі.
||
Страўнік ў птушак. Курыны п. 3. Крутлае ці
ПУЗАНОК, -нка, мн. -ню, -нкоў, м. Рыба
прым. пультавы, -ая, -ае (да 2 знач.).
вострае заканчэнне розных прадметаў (разм.).
сямейства селядцовых.
ПУЛЬТАВАЯ,
-ой,
мн.
-ыя,
-ых,
ж.
ПаДарабіць л. у шапцы. 0 Пуп зямлі (разм.
ПУЗАТЫ, -ая, -ае, (разм.). 1. 3 вялікім
мяшканне,
у
якім
змяшчаецца
пульт
(у
2
іран.) — пра таго, хто лічыць сябе галоўным,
жыватом. 77. мужчына. 2. перан. Нізкі i шыцэнтрам чаго-н. Браць на пуп (разм.) — цяжрокі, з пукатымі бакамі. П. чыгун. П. самавар. знач.), пульты.
ПЎЛЬХНЫ,
-ая,
-ае.
1.
Пухлы,
быццам
ка падымаць, перанапружвацца. || памянш.
|| наз. пузатасць, -і, ж.
надзьмуты;
тоўсты.
Пульхныя
вусны.
Пульхныя
пупок, -пка, мн. -пю, -пкоў, м. (да 1 i 2
ПУЗЬІР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Напоўнены
рукі.
2.
Мяккі,
пышны.
Лульхныя
аладкі.
3.
знач.).
павеірам празрысты шарык у вадкасці, вадМяккі,
пухкі.
77.
снег.
Пульхная
зямля.
||
наз.
ПУПАВІНА, -ы, мн. -ы, -вш. ж. Трубкапакай масе. 77. у шкле (ужо застылы). Пузыры ў
оульхнасць,
-і,
ж.
добны орган, які злучае зародак чалавека (або
цесце. 2. Балючае ўздуцце скуры, пухір. 77. ад
ПУЛЙРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. жывёлы) з целам маці i служыць каналам для
апёку. 3. Перапончаты полы орган у целе чажыўлення зародка. || прым. пушшнны, -ая,
лавека, жывёлы, які змяшчае ў сабе якую-н. Маладая курыца, адкормленая для стала.
ПУЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. (разм.). -ае.
вадкасць. Мачавы п. Жоўцевы п. 4. Гумавы
ПУПОК, -пка, мн. -пкі, -пкоў, м. 1. Toe,
мяшок, налоўнены паветрам або вадой, які Кідаць чым-н. куды-н. ці ў каго-н. П. камякі
ўжыв. для розных мэт (разм.). Вучыцца пла- зямлі. || аднакр. пульнуць, -ну, -неш, -не; што i пуп (у 1 i 2 знач.). 2. Невялікі акруглы
выступ. Кепка з пупком. || памянш. пупочак,
ваць з пузырамі. || памянш. пузырок, -рка, мн. -нём, -няце, -нуць; -ш. || наз. пулянне, -я, н.
ІІЎМА, -ы, мн. -ы, пум, ж. Буйны лясны -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. || прым. пупковы, -ая,
-ркі, -ркоў, м. (да 1 i 2 знач.); прым. пузырковы, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.). || прым. драпежнік смейства кашачых, які водзіцца ў -ае (да 1 знач.) / пупочны, -ая, -ае (да 1
знач.). Пупочная грыжа.
пузырны, -ая, -ае (да 2 i знач.; спец.).
Амерыцы.
ПЎДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; незак. Пужацца, палохацца (звычайна пра жывёлу). || зак. спудзіцца, -джуся, -дзішся,
-дзіцца, напудзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца /
успудзіцца, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзішся.
ГГЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак., каго
(што). Страшыць, пужаць (жывёлу); пужаючы, разганяць, адганяць адкуль-н. Машыны
пудзілі жывёлу. П. варон. || зак. спудзіць, -джу,
-д?;ш, -дзіць; -джаны, напудзіць, -джу, -дзіш,
-дз ць; -джаны / успудзіць, -джу, -дзіш,

ПУД—ПУП

526

ПУСЦІЦЬ, пушчу, пусціш, пусціць;
імкненняў, інтарэсаў (кніжн.). Душэўная п. 3.
Пустая (у 1 знач.) прастора (спец.). Пустоты пушчаны; зак. 1. каго-што. Перастаць трыў ліцці. || прым. пустотны, -ая, -ае (да 3 знач.; маць, даць каму-, чаму-н. волю, выттусцідь.
П. птушку на воАЮ. 2. каго-што. Дазволіць,
спец.).
ПУСТАЦВЁТ, -у / -а, М -цвеце, м. 1. -у. даць магчымасць каму-, чаму-н. ісці ці
ПУПЬІШКА, -і, ДЛ/-ШЦЫ, мн. -і, -шак, ж. Кветка без завязі, якая не дае пладоў. 2. -а, ўвайсці куды-н. П. ў адпачынак. П. жывёлу на
Круглы зародак ліста, парастка, кветкі. З'яві- мн. -ы, -аў, перан. Чалавек, які не зрабіў у пашу. П. у хату. 77. начаваць. 3. што. Прыліся пупышкі на дрэвах. || прым. пупытмівы, жыцці нічога карыснага. Развялося на- весці ў рух, у дзеянне, у рабочы стан. П.
-ая, -ае (спец.).
хлебнікаў i пустацветаў. | прым. пусгацветны,гадзіннік. 77. струмень вады. 77. аўтаматычную
ПУРГА, -і, ДМ -рзе, мн. пургі, -аў, ж. -ая, -ае (да 1 знач.).
лінію. 4. каго-што. Прымусіць, даць магчыМоцная снегавая завея, завіруха.
ПУСГАЦЁЛЫ, -ая, -ае (спец.). Пусты ў масць каму-н. рухацца якім-н. чынам ці
ПЎРПУР, -у, м. 1. Цёмна- або ярка-чыркуды-н. П. каня наўскач. П. плуг глыбей у зямвоны колер (першапачаткова каштоўнае фар- сярэдзіне. Пустацелая цэгла. || наз. пу- лю. 5. каго-што. У спалучэнні з назоўнікамі
бавальнае рэчыва). 2. Дарагое адзенне з чыр- стацешсць, -і, ж.
ПЎСГКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. ўжыв. у знач. падвергнуць чаму-н. або вывонай тканіны як знак раскошы i велічы
карыстаць з якімі-н. мэтамі, накіраваць у
(уст.)- 3. перан. Чырвань, палымяны колер. П. Пусты, без расліннасці ўчастак зямлі або па- якую-н. сферу дзейнасці. П. у абыходак. П.
зары. П. сцягоў. || прым. пурпурны, -ая, -ае / кінуты ўчастак зямлі, які не апрадоўваецца. участак пад авёс. б. што. Распаўсюдзіць, раЗабудаваць пустку дамамі. 2. Пустое, бязлюдпупуровы, -ая, -ае.
знесці (разм.). П. погаласку. П. плётку. 7.
ПУРПУРНА-... / ПУРПУРОВА-... Першая нае памяшканне. || прым. пусткжвы, -ая, -ае.
ПУСГОШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; не- што. Кінуць у каго-, што-н. П. камень у акно.
частка складаных слоў са знач.: 1) пурпурны,
П. кулю ў лоб. П. грошы на вецер (перан.: папурпуровы, з пурпурным адценнем, напр. зак. 1. што. Рабіць пустым, бязлюдным, руй- траціць дарэмна, упустую). 8. (7 / 2 ас. не
наваць. Вайна пустошыла ўсё на зямлі. 2. пепурпурна-малінавы, пурпурна-ружовы, пурпуран., каго-што. Пазбаўляць маральных сіл, ўжыв.)у што. Даць з сябе парастак, карані. П.
рова-фіялетавы, пурпурна-чырвоны; 2) пурпуратожылкі. 9. ( 1 i 2 ас. не ўжыв.). He вьпрыны, пурпуровы ў спалучэнні з іншым асоб- душэўнага багацця. П. душу.
маўшы напружання, цяжару, перастаць
ным колерам, налр. пурпурна-сіні, пурпурова- ПУСГЬІ, -ая, -ое. 1. Пра ёмішча: нічым не утрымліваць што-н. (разм.). У мяшку пусціла
запоўнены, вольны. П. кораб. Пустыя кішэні. шво. 10. ас. i безас. Адтаяць (разм.). Балота
чорны.
ПУРЬІЗМ, -у, м. (кніжн.). Імкненне з кан- 3 пустога (наз.) / Саламон не налье (прыказ- месцамі пусціла. Замарозіла, a потым зноў пуссерватыўных меркаванняў да захавання ка). На п. жывот (не пад'еўшы; разм.). П. ціла. 0 Пусціць (з) агнём або (з) дымам што
чаго-н. (напр., мовы) у нязменным выглядзе, шар. Пустая парода (без металу; спец.). 2. пе- (разм.) — спаліць. Пусціць з торбай каго
у поўнай чысціні, да аховы ад усялякіх нова- ран. Беззмястоўны, беспадстаўны, несур'ёзны. (разм. уст.) — давесці да жабрацтва. Пусціць
ўвядзенняў. || прым. пурысцкі, -ая, -ае / пуры- П. налавек. Пустая задума. Пустая кніга. 0 3на свет каго (што) (разм.) — нарадзіць, даць
пустымі ружамі (разм.) — нічога не прынёсстычны, -ая, -ае.
жыццё. Пусціць юшку каму (разм.) — удаПУРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. шы або нічога не атрымаўшы. Прыйшлі з пу- рыць, д>азбіш> нос да крыві. || незак. пускжць,
стымі
рукамі.
Кжб
табе
(яму,
вам,
ім)
пуста
(кніжн.). Прыхільнік пурызму. 1 ж. пурысткж,
-аю, -аеш, -ае. || наз. пуск, -у, м. (да 3 знач.).
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. пурысцкі, было (разм.) — ужыв. пры выражэнні лёгкай
П. ракеты. || прым. пускжвы, -ая, -óe. П. аб'незадаволенасці
чыімі-н.
дзеяннямі.
||
наз.
пу-ая, -ас.
ект. Пускавая ўстаноўка.
стжта,
-ы,
ДМ
-стаце,
ж.
ПУСК гл. пусціць.
ПУСЦЯКОВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж.
ПУСТЬШНЫ, -ая, -ае. 1. гл. пустыня. 2. (разм.). Што-н., не вартае увагі, дробязь.
ПУСКА... Першая частка складаных слоў
са знач. які мае адносіны да пуску {гл. Пусты, бязлюдны. Пустынныя вуліцы.
ПУСЦЯКОВЫ, -ая, -ае (разм.). He варпгы
пусціць у 3 знач.), да прыводу ў дзеянне, у
ПУСТЬІНЯ, -і, мн. -і, -тынь, ж. Вялікая ўвагі, дробязны. Пусцякоеае пытанне. Пусцярабочы стан, напр. пусканаладачны, пускарэ- прастора з беднай расліннасцю ці ўвогуле без ковая справа (лёгка выканальная).
гуліровачны, пускарэгулюючы.
яе. Бязлюдная п. Лядовая п. || прым. пустшшы, ПЎТА, -а, М пуце, мн. -ы, пут, н. 1. ВяроўПУСКАВЫ гл. пусціць.
-ая, -ае. Пустынная зона (зона пустыні). П. ка, якой перавязваюць пярэднія ногі каню ў
ПУСКАЦЦА, -ЦЬ гл. пусціцца, -ць.
востраў.
час пасьбы. 2. мн. Вяроўкі, рамяні i пад.,
ПУСГАБРЭХ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). 1.
ПУСГЬІШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, якімі звязваюць рукі i ногі для пазбаўлення
Пра сабаку, які брэша без патрэбы. 2. перан. ж. (разм.)- 1. Гумавая трубачка ў выглядзе са- свабоды рухаў (уст.). 3. мн., перан. Toe, што
Пра балбатлівага чалавека, пустаслова.
ска, якую даюць ссаць грудному дзіцяці. 2. пазбаўляе волі, прыгнятае. Путы рабства.
ПУСТАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -туе; не- перан. Аб кім-, чым-н. пустым i легкадумІІЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
зак. Пра якое-н. памяшканне: быць пустым, ным, аб чым-н. беззмястоўным (пагард.). каго. Звязваць пугам ногі коням. П. каня. ||
незанятым. Кватэра пакуль пустуе.
Гэта п. толькі пра ўборы думае.
зак. спутаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. || наз. пуПУСТАГАЛОВЫ, -ая, -ае (разм.). БесталПУСГдЛЫІІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чала- тінне, -я, н.
ковы, неразумны. П. чалавек. || наз. пусга- век, які з рэлігійных меркаванняў адмовіўся
ПУГЧ, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). Спроба
галоажсць, -і, ж.
ад зносін з людзьмі i пасяліўся ў бязлюдным дзяржаўнага перавароту, а таксама арганізаПУСТАЗВОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). месцы (уст.). Манах-п. 2. перан. Пра чалавека, ваны групай змоўшчыкаў сам пераварот. ||
Toe, што i пустаслоў.
які жыве ў адзіноце, у бязлюдным месцы. ||
ПУСТАЗВОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак. ж% пустэлыпці, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. пу- прым. путчысцкі, -ая, -ае.
ПУГЧЬІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
(разм.). Займацца пустымі размовамі без стзльніцкі, -ая, -ае. Пустмьніцкае жыццё.
Удзельнік гтутчу. || прым. путчысцкі» -ая, -ае.
справы. || наз. пусгазмнства, -а, н.
ПУСГЗЛЬНІЦТВА, -а, н. (кніжн.). Жыццё
ПУФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Род мзблі —
ПУСТАЗЁЛЛЕ, -я, н. Дзікаросяая расліна, пустэльніка. || прым. пустэльніцкі, -ая, -ае.
нізкае мяккае сядзенне без спінкі. || памянш.
якая засмечвае пасевы культурных раслін, a
ПУСТЭЛЬНЫ,
-ая,
-ае.
1.
гл.
пустальня.
2.
пуфіж, -а, мн. -і, -аў, м.
таксама (зб.) сукупнасць такіх раслін. П. заПУХ, -у, м. 1. Мяккія i тонкія валаскі пад
глушыла бульбу. | прым. пусгаэелыш, -ая, -ае. Бязлюдны, пусты. П. дам. || наз. пустэльнжсць,
-і,
ж.
пер'ем гпушак, шэрсцю жывёл. Гусіны п. КаПУСТАЛЬГА, -і, ДМ -льзе, мн. -тэльгі, -аў.
ПУСГ&ЛЬНЯ,
-і,
мн.
-і,
-яў,
ж.
Toe,
што
i
зіны п. 2. Тонкія лёгкія валаскі на скуры
1. ж. Драпежная птушка сямейства сакалітвару, на целе. П. на твары ў дзіцяці. 3. Тоных. 2. м. i ж. Легкадумны, пусты чалавек пустыня. || прым. пустэльны, -ая, -ае.
ПУСТ^ЧА, -ы, ж. (разм.)- 1. Toe, што i ненькія валаконцы на раслінах, пладах. Тапа(разм. неадабр.).
ПУСТАМЕЛЯ, -і, ДМ -ю, Т -ем, м.; ДМ -і, пустата (у 1 i 2 знач.)- П. ў бараках. П. ў сэр- ліны п. 0 Hi пуху ні пер'я (разм.) — пажаданТ -яй (-яю), ж., мн. -і, -мель (разм.)- Toe, цы. 2. Toe, што i пустка (у 1 знач.). П., заро- не ўдачы. У пух i прах (разм.) — зусім, канслая палыном. || прым. пустэчны, -ая, -ае (да 2 чаткова. Разбіць у пух i прах. || памянш. пушок,
што i пустаслоў.
-шку, м. Had верхняй губой прабіваецца п. ||
ПУСГАРОП, -ая, -ае. 3 пустымі рагамі, знач.).
ПУСЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак. прым. пуховы, -ая, -ае (да 1 знач.). Пуховая
які ўяўляе сабой адросткі лобных касцей,
хустка
(з казінага пуху).
пакрытых рагавым рэчывам. Сямейства пу- Станавіцца пустым, пустынным. Нанныя вуПУХА... Першая частка складаных слоў са
старогіх (наз.: авечкі, козы, антылопы i інш.). ліцы пусцеюць. \\ зак. спусцець, -ее / апусцець,
знач. які мае адносіны да пуху (у 1 знач.),
ПУСТАСЛОВІЦЬ, -оўлю, -овіш, -овіць; -ее; наз. апусценне, -я, н.
незак. (разм.). Займацца пустаслоўем.
ПУСЦІЦЦА, пушчуся, пусцішся, пусціцца; напр. пухавязальны, пухапрадзенне.
ПУХАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Toe, што i пяПУСТАСЛОЎ, -ова, мн. -овы, -оваў, м. зак., у што i з інф. 1. Адправіцца куды-н. П.
(разм.)- Той, хто гаворыць гтустое, нясе лухту. ў далёкую дарогу. П. бягом. 2. Пачаць рабіць рына.
ПУХІР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Балючае ўздуПУСТАСЛОЎЕ, -я, н. (разм.); Пустыя раз- што-н. у адпаведнасці са значэннем назоўніка
мовы, балбатня. | прым. nycrtaiojfHbi, -ая, -ае. або інфінітыва. П. ў скокі. П. ў спрэчкі. П. тае месца на скуры. П. ад апёку. 2. Toe, што
ПУСТАТА, -ы, ДМ -стаце, мн. пустоты, пу- разважаць. || незак. пускдцпд, -аюся, -аешся, i пузыр (у 1 знач.). Пухіры на вадзе. || прым.
стот, ж. 1. гл. гтусты. 2. адз. Адсутнасць -аецца.
пухлрны, -ая, -ае (да 1 знач.).
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ПЎЧЫЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыць; незак.
ПУХІРЫСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты пухірамі,
з пухірамі ўсярэдзіне, пузырысты. || наз. Уздымаць, рабіць выпуклым. Вецер пучыць
брызент (безас). || незак. успучыць, -ыць /
оухірыстасцц -і, ж.
ІГЎХН, -ая, -ае. Мяккі, пушысты. Пухкая выпучыць, -ыць. || наз. пучодне, -я, н.
ПУШБОЛ, -а, м. Спартыўная камандная
падушка. || наз. пухкясць, -і, ж.
ПЧАЛЙРСТВА, -а, н. Развядзенне пчол як
ПУХЛІНА, -ы, ж. Хваравітае ўздуцце тка- гульня з вялікім скураным мячом, які старанак арганізма, ненармальнае разрастанне юцца праліхнуць у вароты праціўніка. Конны галіна сельскай гаспадаркі. || прым. пчжлярсЕІ,
-ая, -ае. П. інструмент. Пчалярская справа.
тканкі якога-н. органа. Дабраякасная n. \ п. || прым. пушболыш, -ая, -ае.
ПЧОЛАЛЯЧЭННЕ, -я, н. (спец.). Лячэнне
ПУПІКА, -І, ДМ -ШЦЫ, МН. -І, -шак, ж. 1.
прым. пухлшны, -ая, -ае.
Гармата, якая мае насцільную траекторыю ўкусамі пчол (пчаліным ядам).
ІТЎХЛЫ, -ая, -ае. Круглявы, мяккі, неПЧОЛАТЭРАПІЯ, -і, ж. (спец). Toe, што
калькі ўспухлы. Пухлыя губы. || наз. пухласць, стральбы i прызначаецца для паражэння да- i пчолалячэнне.
лёкіх, адкрытых i хуткарухомых цэлей. 2.
-і, ж.
ПШАНІЦА, -ы, ж. Хлебны злак, a таксама
ПУХНАТЫ, -ая, -ае (разм.)- 1. Пушысты, Апарат для лячэння сродкамі радыеактыўнага зерне яго, якое ідзе на выраб белай мукі. Азімяккі. Пухнатая валошка. Пухнатая шапачка. выпраменьвання (спец.). Кобальтавая п. || мая п. Насенная п. || памянш. пшліпчка, -і, ДМ
-ая, -ае.
2. Поўны, пухлы. П. тварык. || наз. пухна- прым. пушжчны,
ПЎШКА2, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. -чцы, дс. || прым. пшжшчны, -ая, -ае.
тжсць, -і, ж.
ГППЫК, -у, м. (разм.). Нічога, пустата. ЗаПЎХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; пух, -хла; -ні; (разм.). Toe, што i каробка (у 1 знач.). П. за- стаўся адзін п.
палак.
||
прым.
пушачны,
-ая,
-ае.
незак. Станавіцца круглявым, пакрывацца
ПЫЖ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Войлачная ці
ПУПШІНА, -ы, ж., зб. Шкуры пушных
пухлінай. Ногі пухнуць. || зак. успухнуць, -ну,
кардонная затычка, якой забіваюць зарад у
жывёл,
з
якіх
вырабляюць
футра,
футравыя
-неш, -не; успух, -хла; -ні / алухнуць, -ну,
зброі, што зараджаецца з дула. 2. Пракладка
тавары.
-неш, -не; апух, -хла; -ні.
ўсярэдзіне патрона, якая аддзяляе зарад ад
ПУШНЬІ,
-ая,
-ое.
1.
Які
мае
каштоўнае
ПУХОВЫ гл. пух.
кулі, шроту. || прым. пыжовы, -ая, -ае.
1
футра.
Я.
звер.
2.
Які
з'яўляецца
пушнінай,
ПУХОЎКА , -і, ДЛ/-ўцы, мн. -і, -ховак, ж.
ПЬкжЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Цяля паўночадносіцца
да
здабычы,
апрацоўкі
ці
да
проПучок мяккіх пушыстых валокнаў, які ўжынага аленя ва ўзросце да аднаго месяца, a тадажу
пушніны.
П.
тавар.
П.
прамысел.
П.
аўкваецца для пудрання.
ксама футра яго. || прым. пмжыкавы, -ая, -ае.
ПУХОЎКА2, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ховак, ж. цыён.
Пыжыкавая шапка.
ПУШбК
гл.
гтух.
foe, што i порхаўка.
ПЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
ПЎШЧА,
-ы,
мн.
-ы,
-аў,
ж.
Вялікі
i
густы,
ПУЦЕАБХОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. РаГаварыць невыразна, неразборліва. || наз.
цяжкапраходны
лес.
Белавежская
п.
бочы, які сочьшь за спраўнасцю чыгуначных
ПУПШНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ПЫЛ, -у, м. 1. Найдрабнейшыя сухія
гтуцей. || ж. пуцеабходчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
Часцінка пуху ці чаго-н. іншага, што лёпса- часцінкі, якія лятаюць у павеіры або аселі на
ПУЦЁЕЦ, -цейца, мн. -цейцы, -цейцаў, м. сцю нагадвае пух.
паверхню чаго-н. Сціраць п. з мэблі. Дарожны
Работнік чыгункі, чыгуначнай гаспадаркі.
ПУШЬІСГЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты мяккім
ПУЦЁЙСЮ, -ая, -ае. Які мае адносіны да густым пухам, мяккай шэсрцю. П. кот. 2. п. Аж п. курыць. П. у вочы пускаць (перан.:
чыгуначных пуцей зносін. Інжынер пуцейскай Вельмі мяккі, лёгкі. Пушыстыя валасы. || наз. хвалячыся, абманваць; разм.). 2. Toe, што i
пылок (у 2 знач.)- || памянш. пылок, -лху, м.
службы.
пушыстісць, -І, ж.
(да 1 знач.). || павел. пылішча, -а, м. (да 1
ПУЦЕПРАВОД, -а, М -дзс, мн. -ы, -аў, м.
ІІУШЫЦЬ, -ыць; безас; незак., каго-што знач.; разм.). | прым. пыльны, -ая, -ае (да 1
Мост, які праходзіць над дарогай або скры- (разм.). Распіраць. Жывот пушыць. || зак.
знач.) / пылжвы, -ая, -ое (да 1 знач.). Пыльнае
жаваннем дарог. || прым. пуцеправодны, -ая, успушыць, -ыць; -аны. || наз. оушжнне, -я, н.
паветра. Пылавыя буры (буры, якія ўзнімаюць
-ае.
ПУШЬІЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шым, пыл, пясок, слаі ўрадлівай глебы i пераносяць
ПУЦЕЎКЛАДКА, -і, ДМ -дцы, ж. Укладка -шыце, -шаць; незак. 1. што. Рабіць гтушыс- ix за тысячы кіламетраў).
рэйкавага ггуці.
тым. П. валасы. П. пер 'e. 2. перан., каго (што). ПЫЛА... Першая частка складаных слоў са
ПУЦЕЎКЛАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Моцна лаяць, распякаць (разм.). JI зак. рас- знач.
мае адносіны да пылу (у 1 знач.),
(спец.). Машына для ўкладкі рэйкавага пуці пушыць« -шу, -шыш, -шыць; -шым, -шыце, напр. які
пылаадсмоктвальны, пшаадсос, пылацэлымі звёнамі.
-шаць; -пушаны. || наз. пушэнне, -я, н. (да 1 ахоўны, пшаводанепранікальны, пшаўлоўнік,
ПУЦЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -цёвак, ж. знач.).
пылаўлоўны, пылаўсмоктвальны, пылаўтварэн1. Афіцыйны дакумент, які выдаецца асобе
ПХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. не.
пры накіраванні куды-н. 77. ў санаторый. (разм.). 1. Пхаць, штурхаць іншага ці адзін
ПЫЛАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае выТурысцкая п. 2. Лісток у вадзіцеляў транспар- другога. 2. Адштурхвацца, упіраючыся ў гляд пылу, парашку. || наз. пылалждобшсць,
ту з указаннем маршруту i задання (спец.). 0 што-н. П. шастом.
-і, ж.
Пуцёўка ў жыццё — пра які-н. паваротны
ПХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). 1.
ПЫЛАСОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Апарат для
момант у жыіші, які дае магчымасць займа- каго-што. Дакранацца рэзкім рухам, кароткім ачышчэння ад пылу памяшканняў, мэблі. ||
цца карыснай працоўнай дзейнасцю. || прым. ударам, рухам ад сябе, штурхаць. П. у грудзі. прым. пыласосны, -ая, -ае.
пуцёвачны, -ая, -ае.
П. суседа локцем. П. тачку. 2. каго-што. ПасПЫЛІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ПУЦІНА, -ы, ж. 1. Сезон масавай лоўлі пешліва або з цяжкасцю запіхваць. П. рэчы ў Часцінка пылу.
рыбы. Зімовая п. 2. мн. -ы, -шн. Toe, што i
чамадан. 3. каму што. Прымушаць есці, піць
ПЫЛІЦЬ, пылю, пыліш, пыліць; незак. 1.
пуцявіна (паэт.). || прым. пуцшны, -ая, -ае (да многа ці супраць жадання. П. ежу дзіцяці. \\ Узнімаць, наносіць пыл. П. венікам. 2. што.
1 знач.).
аднакр. пхнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
Пакрываць пылам. П. адзенне. \\ зак. наПУЦЬ, -і, мн. -'i, -ей, м. Чыгуначная або -нуць; -ні (да 1 i 2 знач.). || наз. пхінне, -я, н. пылшь, -ылю, -ыліш, -ыліць (да 1 знач.) / заірамвайная каляя, лінія. Служба пуці. ЗапасПХНЎЦЦА,-нуся, -нсшся, -нецца; -нём- пыліць, -ьшю, -ьіліш, -ыліць; -ылены (да 2
ны п. || прым. пуцявы, -ая, -ое. П. абходчык.
ся, -няцеся, -нуцца; ^н'іся; незак. (разм.). Ісці, знач.). || звар. пылйша, пылюся, пылішся,
ПУЦЯВІНА, -ы, мн. -ы, -вш, ж. (пазт.). з цяжкасцю. П. з клункамі.
пыліцца (да 2 знач.); зак. залыл'ідца, -ылюся,
Шлях, жыццёвая дарога. Пуцявіны маладосці.
ПЧАЛА, -ы, мн. гтчолы i (з ліч. 2, 3, 4) -ылішся, -ылшца.
I прым. пуцявйпш, -ая, -ае.
'пчалы, пчол, ж. Насякомае, якое перапраПЫЛОК, -лку, м. 1. гл. пыл. 2. МужчынПУЦЯВОДНЫ, -ая, -ае; у выразах: 1) пу- цоўвае кветкавы нектар на мёд. || памянш. скія палавыя клеткі расліны, якія знаходзяццяводная зорка — а) зорка, якая ўказвае на- пчолкж, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. || прым. ца ў тычынках i апладняюць расліну пры папрамак дарогі; б) перан. пра таго, хто вызна- пчаліны, -ая, -ае. Пчалінае малачко (сакрэт паданні на рыльца песціка. || прым. пылковы,
чае чый-н. жыццёвы шлях, развіццё дзей- слінных залоз рабочых гтчол, якім яны вы-ая, -ае (да 2 знач.).
насці (кніжн.). Ён быў не тполькі братам, a i кормліваюць лічынак на пэўнай стадыі разПЬІЛЬНІК1, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
пуцяводнай зоркай усё жыццё; 2) пуцяводмя віцця; спец.).
Верхняя частка тычынкі кветкі, у якой знаПЧАЛАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. ходзіцца пылок. || прым. пылыгікявы, -ая, -ае.
ніць (кніжн.) — тое, што дапамагае знайсці
Toe, што i пчаляр.
правільны шлях, рашэнне.
ПЬІЛЬНІК2, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
ПЧАЛАВОДСТВА, -а ; н. Toe, што i пчаПУЧОК, -чка, мн. -чіа, -чкоў, м. 1. гл. пук.
Плашч, які засцерагае ад пылу.
2. Мноства чаго-н., што разыходзіцца з лярства. || прым. пчжлаводны, -ая, -ае / пчаПЬкЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. пыл. 2. Пааднаго месца, адной кропкі. П. прамянёу. || лаводчы, -ая, -ае. Пчалаводны інвентар. Пча- крыты, насычаны пылам. 17. дыван. Работа не
лаводчая гасгшдарка.
прым. пучковы, -ая, -ае (да 2 знач.).
пыльная (перан.: лёгкая, якая не патрабуе наПЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Toe, што i пружання; разм.). 3. Які служыць для сціранПЎЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца; неня пылу. Пыльная ануча.
зак. Станавіцца выпуклым, узнімацца ўгору. пасека (у 2 знач.).
ПЧАЛЙР, -а, мн. -ы, -оў, м. Чалавек, які
ПЬкРНІК, -у, м. Род травяністых раслін
Лёд пучыцца. || зак. успучыцца, -ыцца /
займаецца пчалярствам.
сямейства злакавых, асобныя віды якіх з'яўшпучыцца, -ыцца.
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каго-н. з пытаннем, каб даведацца пра
што-н., высветліць што-н. У людзей пытай,
ды свой розум май (прыказка). Хто пытае,
той не блудзіць (прыказка). П. вучня (з мэтай
высветліць веды). 2. што i чаго. Прасіць даляюцца шкодным пустазеллем. || прым. пыр- зволу на што-н., звяртацца з якой-н. просьнікавы, -ая, -ае.
бай. П. дазволу. П. парады. 3. што. ПатрабаПЫРНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце; ваць прад'явіць (дакумент). П. пасведчанне.
-нуць; -ш; зак., каго-што чым (разм.). УдаНЫТЛЯВАНКА, -і, ДМ -нцы, ж. (разм.).
рыць чым-н. вострым. П. штыком у грудзі.
Пытляваная мука.
ПЬІРСКАЎКА, -І, ДМ -ўцы, мн. -і, -кавак,
ПЫТЛЯВАНЫ, -ая, -ае. 1. Пра муку:
ж. (разм.). Toe, чым пырскаюць.
дробна размолаты i прасеяны. 2. Выпечаны з
ПЬІРСКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- такой мукі. П. хлеб.
зак., чым. 1. Пакрываць сябе пырскамі
ПЫТЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
чаго-н. П. адэкалонам. 2. Пырскаць на -ляваны; незак., штпо. Дробна размолваць i
каго-н., адзін на аднаго ці вакол сябе. 77. ва- прасейваць папярэдне ачышчанае зерне. ||
дой. I зак. шшырскацця, -аюся, -аешся, -аец- наз. пытляванве, -я, н. i пытлёўжа, -і, ДМ
ца. || наз. пырсканне, -я, н.
-ўцы, ж.
ПЬІРСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. чым.
ПЬІХА, -і, ДМ пысе, ж. Фанабэрыстасць,
Раскідаць кроплі вадкасці, дробныя часцінкі ганарыстасць. Збіць пыху з каго-н.
чаго-н. П. слінай ад злосці (злавацца, быць
ПЬІХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. ( 7 / 2
раз'юшаным). Шнур пырскаў іскрамі. 2. кагошто чым або што на каго-што. Рассейваць ас. не ўжыв.). Утвараць гукі, выпускаючы
дробныя пырскі дзе-н., абліваць дробнымі пару, газ. Пыхкае паравоз. 2. Вьшускаць час
пырскамі. 77. адэкалонам. 3. (7 / 2 ас. не ад часу дым (пры курэнні). 77. люлькай. ||
ўжыв.). Разлятацца пырскамі (кроплямі i аднакр. пыхнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз.
пад.); ліцца струменем, з сілай. Фантан пыр- пыхканне, -я, н.
скае. Гразь пырскае з-пад капытоў. Кроў пыр- ПЫХЛІВЫ, -ая, -ае. Фанабэрысты, празскае з раны. Пырскае злосць (перан.)- 4. Смя- мерна ганарысты. П. чалавек. Пыхлівая паяцца (не сірымаўшыся або ў адказ на што-н. cmaea. || наз. пыхлшасць, -і, ж.
ПЬІЦЕЛЬ, пытля, мн. пытлі, пытляў, м.
смешнае). 77. у кулак (хаваючы смех). 5. ( 7 / 2
ас. не ўжыв.), перан. Разбягацца імкліва, Машына для пьплявання. 0 Даць (задаць)
адразу. 77. у розныя бакі. || зак. пырснуць, -ну, пытлю каму (разм J — ддць наганяй, аб'явіць
-неш, -не; -ні, шшырскаць, -аю, -аеш, -ае вымову. || прым. пыцельны, -ая, -ае.
ПЬІШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
(чым або што на каго-што; да 2 знач.) i
шшырскаць, -аю, -аеш, -ае. Пырснулі слёзы. Круглая пульхная булка. Мядоеыя пышкі. ||
Пырснуць ад смеху. Дзеці пырснулі ўрассыпную.прым. пышжчны, -ая, -ае.
ПЬІШНЫ, -ая, -ае. 1. Лёгкі, нібы ўзбіты.
I наз. пырсшшне, -я, н.
ПЬІРСЮ, -аў, адз. пырска, -і, ДМ -рсцы, Пышныя валасы. 2. Раскошны, багаты. 77.
ж. 1. Кроплі вадкасці, якія разлятаюцца пры ўбор. П. прыём. | наз. пышнасць, -і, ж.
ПЬІШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца;
ўдары, усплёску. 2. чаго. Дробныя часцінкі
цвёрдага цела (шкла, лёду i пад.), якія разля- незак. Празмерна ганарыцца, задавацца. Няма
чаго п.
таюцца ад удару.
П^НДЗАЛЬ, -дзля, мн. -дзлі, -дзляў, м.
-аю, -аеш, -ае; незак. Пералятаць з месца на месца. Берасцянкі пырхалі з Пучок шчаціння, валасоў на ручцы для нанягалінкі на галінку. || аднакр. пырхнуць, -ну, сення фарбы, клею на што-н. Малярны п. П.
мастака. Валодаць пэндзлем (умець маляваць
-неш, -не; -ні. || наз. пырханне, -я, н.
ПЬІРХАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. 3 карціны)% || паменш. пэвдзлік, -а, мн. -і, -аў, м.
шумам выпускаць паветра з ноздраў. Пырха- || прым. пэццзлевы, -ая, -ае.
ПЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Тьггул вышэйшага
юць коні. 2. перан. Смяяцца, утвараючы гукі
носам, губамі (разм.). 3. перан. Злавацца, вы- дваранства (у Англіі, Францыі), a таксама
казваць незадавальненне чым-н. (разм.). Чаго асоба, якая носіць гэты тытул. || прым. пэрсігі,
пырхаеш, чым незадавален?\\ аднакр. пырхнуць,-ая, -ае.
ПЗЎНА. 1. прысл. Надзейна, безумоўна.
-ну, -неш, -не; -ні. || наз. пырханне, -я, н.
ПЬІСА, -ы, мн. -ы, пыс, ж. 1. Пярэдняя Пасяджэнне адбудзецца п. 2. пабочн. сл. Вічастка галавы (з губамі i ноздрамі) жывёліны. даць, відавочна, мабыць. Ён, п., сёння не пры2. Toe, што i твар (у 1 знач.; разм. груб.). Вы- едзе.
П^ЎНЫ, -ая, -ае. 1. Дакладна вызначаны,
ставіў пысу.
ПЫТАЛЬШК, -а, мн. -і, -аў, м. Знак прызначаны. Сустрэцца ў пэўным месцы. 2.
прыпынку (?), які ставіцца ў канцы пыталь- Ясны, несумненны. Даць п. адказ. 3. Некаторы, той ці іншы. У працы выяўлены пэўныя
нага сказа.
ПЫТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў сабе недахопы. 4. Такі, якому можна даверыцца,
пытанне (у 1 знач.), выяўляе яго. 77. сказ. П. надзейны. П. чалавек. Пэўная схованка. 5.
Упэўнены, цвёрды. Ісці пэўным крокам. || наз.
позірк.
ПЫТАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Зварот, які пэўшсць, -і, ж. (да 1, 2, 4 i 5 знач.).
ПЭЦКАЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (разм.). Той,
патрабуе адказу. Лдказаць на п. Прамое п. 2.
Toe ці іншае становішча, акалічнасць як хто пэцкае, дрэнна робіць што-н. Ты сапраўдпрадмет вывучэння i меркавання, задача, ны мастак ці п. ?
якая патрабуе вырашэння, праблема. Аграрнае
ПЭЦКАНІНА, -Ы, Ж. (разм.). Няўмела, неп. Нацыянальнае п. Пакінуць п. адкрытым. 3. ахайна, брудна выкананая работа.
чаго. Справа, акалічнасць, якая датычыцца
П^ЦКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
чаго-н., залежыць ад чаго-н. П. жыцця i 1. у што, чым i без дап. Забруджвацца, пэцсмерці (надзвычай важная справа). 0 Ставіць каць сябе чым-н. П. ў гразь. 2. ( 7 / 2 ас. не
пад пытанне што — лічыць нявызначаным, ўжыв.). Станавіцца брудным. Светлае адзенне
няпэўным, непатрэбным наяўнасць чаго-н.
хутка пэцкаецца. 3. Вельмі марудна рабіць
ПЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак., што-н. (разм.). Дакуль вы будзеце п. з гэтай
каго-што, чаго, пра каго-што, аб кім-чым i з справай? || зак. выпткаіцці, -аюся, -аешся,
дадан. сказам. Toe, што i пытаць. П. дарогі. П. -аецца (да 1 i 2 знач.), апэцкацца^ -аюся,
пра здароўе.
-аешся, -аецца (да 1 i 2 знач.), адпгЦмці^,
ПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго -аюся, -аешся, -аецца (да 1 i 2 знач.), спэц(што), з дадан. сказам i без дап. Звяртацца да кяцці, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 i 2 знач.),
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нзшэцкацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 i 3
знач.; разм.) / упэцк&цца, -аюся, -аешся,
-аецца (да 1 i 2 знач.)- || наз. пэцшшне, -я, н.
(да 1 i 3 знач.)П^ЦКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. кагошто ў што i чым. Забруджваць, вымазваць. П.
адзенне. П. рукі. 2. Рабіць брудна, няўмела
(разм.)- He малюе, a пэцкае. 0 Пэцкаць рукі аб
каго-што (разм.) — бьшь замешаным у
што-н. непрыстойнае, нізкае, звязанае з
кім-н. || зак. выпацкаць, -аю, -аеш, -ае; -аны
(да 1 знач.), апэцкаць, -аю, -аеш, -ае; -аны
(да 1 знач.), залэцкаць, -аю, -аеш, -ае; -аны
(да 1 знач.), спэцкаць, -аю, -аеш, -ае; -аны
(да 1 знач.), шшэцшць, -аю, -аеш, -ае; -аны
(да 2 знач.) / упэцкжць? -аю, -аеш, -ае; -аны
(да 1 знач.). || аднакр. пэцнуць, -ну, -неш, -не;
-ні (да 1 знач.; разм.)- || наз. пэцкшше, -я, н.
П^ЦНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
(разм.)- 1. гл. пэцкаць. 2. каго (што) na чым.
Ударыць. П. na твары.
ГПОІЙТР, -а, мн. -ы, -аў. м. Падстаўка для
HOT у выглядзе нахіленай рамкі, дошчачкі на
ножцы.
ГПОРЭ, нескл., н. Прыправа да стравы з
працёртай агародніны, a таксама наогул працёртая маса з фрукгаў, ягад або агародніны.
Бульбяное п.
ПЯВЎН, певуна, мн. певуны, певуноў, м.
(разм.). Той, хто любіць пець, многа спявае. ]
ж. пявуха, -і, ДМ -вусе, мн. -і, -вух.
ПЯВЎЧЫ, -ая, -ае. Меладычны,, падобны
на спеў. Пяеучая гаворка. || наз. пявучасць, -і,
ж.
ПЙДЗЕНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Начны матыль-шкоднік, вусені якога, рухаючыся,
выгінаюць сярэднюю частку цела, нібы мераюць зямлю пядзямі.
ПЙДЗЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Старая мера даўжыні, роўная адлегласці паміж расшыранымі
вялікім i ўказаным пальцамі. 0 Лоб ші сем пядзяў (разм.) — вельмі разумны. Hi пядзі (не
аддаць, не ўступіць i пад.) (разм.) — нават
самай малой часткі.
ПЯКАРНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
выпечкі хлеба. Пякарная спраеа.
ПЯКАРНЯ, -І, МН. -І, -рань, ж. Прадпрыемства па выпечцы хлебных вырабаў.
ПЯКАРСЫ гл. пекар.
ПЯКЁЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. пекла. 2. перан. Вельмі моцны, a таксама нясцерпны (пра
што-н. непрыемнае; разм.)- Пякельная спёка.
П. баль.
ПЯКОТКА, -і, ДМ -тцы, ж. Адчуванне пякучага болю ў страваводзе.
ПЯКЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Здольны спальваць,
паліць, які выклікае адчуванне апёку. Пякучыя прамяні сонца. П. боль. 2. перан. Які востра перажываецца, пакутлівы. Лякучае гора. ||
наз. шшучасць, -і, ж.
ПЯЛЁГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй;
-гаваны; незак., каго-што (разм.). Песціць,
любоўна даглядаць. П. дзіця. || наз. пялепшшне, -я, н.
ПЯЛЁНКА, -і, ДА/-НЦЫ, мн. -і, -нак, ж. 1.
Прасцінка, у якую закручваюць i спавіваюць
грудных дзяцей. 2. Суцэльны покрыў, тое
што завалаквае, зацягвае з усіх бакоў
(кніжн.). Пушыстая п. снегу. П. туману. 0 3
пялёнак (разм.) — з ранняга дзяцінства, ||
ПЯЛЁСТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. Лісток
з вяночха кветак. Пялёсткі рамонка. || прым.
пялёспшвы, -ая, -ае.
ІІЙЛЬЦЫ, -аў. Рама для нацягвання тканіны, на якой вышываюць. Сядзець за пяльцамі.
П'ЯНАВАТЫ, -ая, -ае. Злёгку п'яны. Насупраць сядзеў п. дзядзька.
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П'ЯНЁЦЬ, -ею, -сеш, -ее; незак. Станавіцца п'яным. 77. ад адной чаркі. 77. ад шчасуя
(перан.). || зак. зал'янець, -ею, -есш, -ее
(разм.), сп'янець, -ею, -ееш, -ее / ап'явець,
-ею, -ееш, -ее. || наз. ап'яненне, -я, н.
ПЯНЁК, ПЯНЁЧНЫ гл. пень.
П'ЙНІЦА, ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ы, Т
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -ніц. Той, хто п'янствуе, алкаголік. Непрабудны п.
ІГЯНІЦЬ, -ню, -нші, -ніць; -HIM, -ніце,
-няць; незак., каго-што. Рабіць п'яным. Віно
п'яніць. Духмяны пах квецені п'яніў галоеы.
Поспехі п 'яняць (перан.). || зак. ш'лпць, -ню,
-н'іш, -ншь; -HIM, -ніце, -няць; -нёны.
ІГЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
(разм.). 1. Гулянка, дзе многа п'юць спіртных
напіткаў. Справіць п'янку. 2. Toe, што i п'янства. Прагулы з-за п 'янкі.
ІГЯНЙ, -ая, -ое. Toe, што i п'янлівы. ||
наз. п'янкясць, -і, ж.
ІГЯНЛІВЫ, -ая, -ае. Які прыводзіць да
стану ап'янення, хмельны. П. водар. \\ наз.
п'янлшасць, -і, ж.
ІГЙНСТВА, -а, н. Пастаяннае i празмернае
ўжыванне спіртных напіткаў. Tym раней панавала невшоднае п.
П'ЙНСТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш, -твуе;
-твуй; незак. Займацца п'янствам.
ІГЯНЧЎГА, -і, ДМ -у, Т-ш, м.; ДМ -чузе,
Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -чуг (разм. пагард.).
Toe, што i п'яніца. || памянш.-зніж. п'янчужка,
-і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -жцы, Т -ай (-аю),
ж., мн. -і, -жак.
П'ЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца ў
стане ал'янення, нецвярозы. П'янаму (наз.)
мора na калена (прыказка). Што ў цвярозага
на ўме, тое ў п 'янага (наз.) на языку (прыказка). П. ad радасці (перан.). 2. Уласцівы захмялелым людзям. П. голас. 3. Які прыводзіць да
стану ап'янення (разм.). П. напітак.
ПЯНЬКА, -і, ДМ -ньцы, ж. Прадзільнае
валакно з канопляў. || прым. шшьковы, -ая,
-ае. Пянькоеыя вяроўкі вельмі моцныя.
ПЯРВІЧНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца першым, пачатковым звяном якой-н. арганізацыі, нізавы. Пярвічная ячэйка.
ПЯРМЙК, ПЯРМЙЦН, ПЯРМЙЧКА гл.
пермякі.
ПЯРО1, -а, мн. пёры i (з ліч. 2, 3, 4) пяры,
пёраў, н. 1. Рагавы стрыжань з пушыстымі
адросткамі па баках, які вырастае на скуры
птушак. Страусавае п. Гусінае п. (да паяўлення металічных пёраў2 — прылада для пісання
чарнілам). 2. Зялёны ліст цыбулі i часнаку
(разм.). || памянш. перці* -а, мн. -ы, -аў, н. i
пёркі, -а, мн. -і, -рак, н.
ПЯРО2, -а, мн. пёры i (з ліч. 2, 3, 4) пяры,
пёраў, н. Металічная выгнутая пласцінка з
расшчэпленым канцом для пісання чарнілам,
тушшу. Узяцца за п. (пачаць пісаць). Выйсці
з-пад пяра каго-н. (быць налісаным кім-н.).
Бойкае п. (перан.: пра лёгкі, вольны стыль).
Разбойнікі пяра (перан.: пра прадажных,
беспрынцыповых журналістаў; пагард.). || памянш. перца, -а, мн. -ы, -аў, н. i пёрка, -а, мн.
-і, -рак, н. || прым. пёравы, -ая, -ае. Шарыкавыя i пёравыя ручкі.
ПЯРСЦЁНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
Прадмет, звычайна з дарагога металу, у форме абадка, абруча, часта з каштоўнымі камянямі, які носіцца на пальцы як упрыгожанне
ці як сімвал шлюбу. Заручальны п.
ПЯРЎН, перуна, мн. перуны, перуноў, м.
Аглушальны ўдар грому. П. ударыў у дрэва. П.
яго (цябе, яе, вас, ix) ведае (нічога невядома
пра каго-, што-н.; разм.)- || прым. перуновы,
-ая, -ае.
ПЯРХОТА, -ы, ДМ -хоце, ж. (разм.). Сухі
кашаль, пакашліванне ад перасыхання, ра-

здражнення ў горле. | прым. пярхогны, -ая,
-ае.
ПЯРЦОВЫ гл. перац.
ПЯРЦОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. Гарэлка, настоеная на перцы. || прым. пярцовачны, -ая,
-ае.
ПЯРШАК, першаку, м. (разм.). 1. Тавар
першага гатунку. 2. Першая, самая моцная
самагонка. Хапіў першаку, дык i вочы на лоб. ||
памянш. перпшчок, -чку, м.
ПЯРШАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
(разм.). Toe, што i першадёлка.
ПЯРШЬІЦЬ, -ыць; безас; незак. (разм).
Пра адчуванне пярхоты. Пяршыць у горле.
ПЯРЬІНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж. Мяккая
тоўстая падсцілка на ложак у выглядзе доўгага мяшка, напоўненага пер'ем або пухам. ||
памянш. пярынкж, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. || прым. пярынны, -ая, -ае.
П Я Р З Е А Р Ы , -аў (разм.)- Пераезд, перасяленне. П. на новае месца.
ПЯРЗВАРАЦЕНЬ, -ратня, мн. -ратні, -ратняў, м. Паводле паданняў — чалавек, здольны ператварацца ў каго-, што-н. пры дапамозе чараў.
ПЯР^ДАДЗЕНЬ, -дня, мн. -дні, -дняў, м.
Час, які папярэднічае якой-н. даце, падзеі,
з'яве. П. Новага года.
ПЯРдДАДНЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Toe, што i
пярэдадзень.
ПЯРЭДНЕ... Першая частка складаных
прыметнікаў у знач. пярэдні, -налр. пярэднепаднябенны, пярэднеязычны.
ПЯРдДНІ, -яя, -яе. Звернуты ўперад, які
знаходзіцца наперадзе. Пярэднія лапы. П. край
абароны.
ПЯРдДНЯЯ, -ЯЙ, МН. -ІЯ, -ix, ж. Нежылое, першае ад уваходу памяшканне ў кватэры, прыхожая.
ПЯРЭЗІМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м.
(разм.). Свойская жывёліна мінулагодняга
прыплоду (звычайна пра цялят, жарабят).
ПЯРЭСТАТКАНЫ, -ая, -ае. Вытканы з
пражы рознага колеру для асновы i ўтку. Пярэстатканая посцілка.
ПЯРЗСТЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца з
рознакаляровых плям, палос, рознакаляровы.
Пярэстая тканіна. 2. перан. Неаднародны, з
розных злементаў. П. склад слухачоў. 3. 3
вялікімі плямамі, крапінамі (пра масць коней). П. конь. || наз. пярэстасць, -і, ж. (да 1 i
2 знач.).
ПЯРЗСЦІЦЬ1, -эшчу, -эсціш, -эсціць; незак. 1. што. Рабіць пярэстым, надаваць пярэсты выгляд чаму-н. Цені ад дрэў пярэсцяць
поле. 2. звычайна безас. Пра адчуванне пярэстасці ў вачах. Аж пярэсціць уваччу ад мільгання тэлеграфных слупоў. 3. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Вылучацца сваёй пярэстасцю сярод
чаго-н. На лузе пярэсцяць кветкі. 4. ( 7 / 2 ас.
не ўжыв.), чым i ад чаго. Быць пярэстым ад
чаго-н. Сцяна пярэсціць афішамі.
ПЯРЗСЦІЦЬ , -эшчу, -эсціш, -эсціць; незак. (разм.). Моцна біць. П. палкай na спіне. ||
зак. спярэсціць, -эшчу, -эсціш, -эсціць;
-эшчаны. || наз. пярэппшше, -я, н.
ПЯР^ЧАННЕ, -я, н. 1. гл. пярэчыць. 2.
мн. -і, -яў. Доказ, думка супраць чаго-н., выражэнне нязгоды з чым-н. Праект сустрэў
пярэчанні. Ён не выносіць пярэчанняў.
ПЯРЗЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак. 1.
каму. Выказваць нязгоду з кім-, чым-н., прыводзіць доказ супраць чаго-н. П. дакладчыку.
2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), чаму. He адпавядаць,
маючы ў сабе супярэчнасць. Паказанні пярэчаць адно аднаму. Гэта пярэчыць яго погляду.
зак. запярэчыць, -чу, -чыш, -чыць (да 1
знач.). || наз. пярэч&нне, -я, н.
ПЯСЁЦ, пясца, мн. пясцы, пясцбў, м. Палярная лісіца з каштоўным футрам, перава-
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жна сівога колеру, a таксама само футра.
Елакітныу белы п. \ прым. пясцовы, -ая, -ае.
ПЯСНЙР, песняра, мн. песняры, песняроў,
м. (паэт.). 1. Пра народнага паэта, вершы
якога перакладаюцца на музыку, становяцца
песнямі. Народны п. 2. перан., чаго. Той, хто
апявае што-н. (кніжн.). П. рэвалюцыі. | ж. пасяярка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. пяснярскі, -ая, -ае.
ПЯСОК, -ску, м. 1. Сыпкія часцінкі кварцу або іншых цвёрдых мінералаў. Рачны п.
Жоўты п. Будаеаць на пяску што-н. (перан.:
на ненадзейнай аснове). П. сьтлецца з каго-н.
(вельмі стары; разм. жарт.). 2. мн. -скі, -скоў.
Прасторы, пакрытыя пяском. Зыбкія пяскі. 3.
Toe, што i цукровы пясок (разм.). 0 Цукровы
пясок — цукар у дробных крупінках у адрозненне ад пілаванага, колатага. || памянш.
пясочак, -чку, м. (да 1 i 3 знач.). || прым.
пясочны, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.)- 77. колер
(карычнева-жоўты).
ПЯСОЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. Прылада, якая ўжывалася некалі для пасыпання
пяском напісанага з мзтай прасушвання. 2. У
паравозе: скрынка з пяском, які аўтаматычна
высыпаецца на рэйкі, калі пачьшаюць буксаваць колы (спец.)- 3. Запоўненая пяском
нізкая шырокая скрынка для дзіцячых гульняў. П. ў двары.
ПЯСОЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. пясок. 2. Пра
цеста i вырабы з яго: сухі i рассыпісты. ІІясочнае цеста. П. торт.
ПЯСТЎН, пестуна, мн. пестуны, пестуноў,
м. 1. Той, хто любіць песціцца, балаўнік. 2.
Той, каго вельмі песцяць, распешчваюць. || ж.
пястухж, -і, ДМ -тусе, мн. -і, -тух.
ПЯСЦОВЫ гл. пясец.
ПЯСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Пяць праменепадобна размешчаных костачак, якія злучаюць пальцы з запясцем i ўтвараюць кісць
рукі. || прым. пясцевы, -ая, -ае (спец.).
ПЯСЧАНІК, -у, мн. -і, -аў, м. Асадкавая
горная парода са спрасаванага пяску. || прым.
пясчанікжвы, -ая, -ае.
ПЯСЧАНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з пяску, нясе пясок, пакрыты пяском. Пясчаная
выспа. Пясчаная глеба. Пясчаная бура.
ПЯСЧЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Крупінка пяску.
ПЯТА, -ы, ДМ пяце, мн. пяты i (з ліч. 2, 3,
4) пяты, пят, ж. 1. Задняя частка ступні, a
таксама частка панчохі, шкарпэткі, якая
закрывае яе. Пяты ныюць (ад хадзьбы). Наступаць на пяты каму-н. (таксама перан.: даганяць). 2. Шырокі канец чаго-н., які з'яўляецца апорай (спец.). П. дзвярэй. 0 Ахілесава
пятя (кніжн.) — найбольш слабае месца
каго-, чаго-н. [са старажытнаірэч. міфа пра
Ахілеса, які меў толькі адно слабае месца на
целе — пяту]. Да пят (разм.) — пра вельмі
доўгае, амаль да зямлі адзенне, касу. 3 (ад)
галавы да пят (разм.) — тое, што i з галавы
да ног. Пад пятой каго або чыёй (разм.) —
пад прыгнётам, пад уладай. Па пятах
(хадзіць, гнацца) за кім (разм.) — следам за
кім-н., не адстаючы. || прым. шггачны, -ая, -ае
(да 1 знач.), пятавы, -ая, -ае (да 2 знач.) i
пятны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПЯТАК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.)- Манета
ці сума ў 5 капеек. || прым. пятаковы, -ая, -ае.
|| памянш. пятічок, -чка, мн. -чю, -чкоў, м.;
||прым. пятачковы, -ая, -ае.
ПЙТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
Toe, што i пята (у 1 знач.). Пераступаць з наскоў на пяткі. Паказаць (падмазаць) пяткі
(таксама перан.: хутка пабегчы, уцячы).
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пят-ляч

займ. мнл. i без залежнага слова: колькасць
пяць. П. мужчын. П. cipom. Ix там працуе п.:
два мужчыны i тры жанчыны. П. свіней. Нас
было п. Пяцярым прапаноўваў. 2. 3 назоўнікамі, якія абазначаюць маладых істот:
Пяткі лізаць каму-н. (падхалімнічаць перад колькасць пяць. П. шчанят. 3. звычайна Н i
кім-н.; разм. пагард.). Толькі пяткі блішчаць В. 3 множналікавымі назоўнікамі: пяць прадабо заблішчалі (перан.: хто-н. хутка пабег). 2. метаў. П. сутак. П. калёс. П. абцугоў. П. штаToe, што i пята (у 2 знач.; спец.). || прым. ноў. 4. звычайна Н i В. 3 некаторымі нашггачлы, -ая, -ае.
зоўнікамі, якія абазначаюць прадметы, што
ПЯТЛІЦА* -ы, мн. -ы, -ліц, ж. 1. Абкідная існуюць або якія носяць у пары: пяць пар або
або нашыўная пятля на верхняй вопратцы. адзін паверх другога. П. ботаў. П. рукавіц.
Стужачка ў пятліцы фрака. 2. Каляровая па- ПЯЦЁРАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм).
доўжаная нашыўка на каўняры форменнага
Вучань, які звычайна атрымлівае пяцёркі, выадзення. Ц памянш. пятлпкж, -і, ДМ -чцы, мн. датнік. Круглы п. || ж. пяцёрачтца, -ы, мн. -ы,
-і, -чак, ж. || прым. пятлічны, -ая, -ае.
-ніц. Дачка — п.
t ПЯТЛЙ, -і, мн. петлі i (з лЫ. 2, 3, 4) пятлі,
ПЯЦЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
петляў, ж. 1. Складзены i завязаны кальцом Лічба 5. 2. Школьная адзнака «выдатна».
канец вяроўкі, шнурка i пад., a таксама са- Вучыцца на пяцёркі. 3. Назва чаго-н., што
гнутая кальцом частка ніткі пры пляценні, змяшчае пяць адзінак, напр. ігральная карта ў
вязанні. Завязаць пятлю. П. на панчосе. 2. пе- пяць ачкоў, група з пяці чалавек ці прадмеран. Ужыв. для сімвалічнага абазначэння па- таў, грашовы знак у пяць рублёў i пад. 4. Накарання смерцю праз павешанне ці для аба- зва чаго-н., што абазначаецца лічбай 5
значэння такога бязвыхаднага становішча, (разм.). Ехаць на пяцёрцы (аўтобус, тралейбус
пры якім можна толькі павесіцца. П. на яго i пад. пад нумарам 5). || прым. пяцёрачны, -ая,
трэба! Хоць у пятлю лезь (пра бязвыхаднае -ае (да 1 знач.; разм.).
становішча). Шукаць пятлі на шыю (таксама
ПЯІД— Першая частка складаных слоў у
перан.: лезці ў небяспечныя, рызыкоўныя
які змяшчае пяць адзінак, складаецца з
справы). 3. Лінія, кругавы pyx у выглядзе знач.
адзінак, напр. пяцігадовы, пяцікапеечны,
замкнутай або паўзамкнутай крывой. Апісаць пяці
пятлю. Мёртвая п. (фігура найвышэйшага пяцірублёвы, пяцігадзінны.
ПЯЦІБОР'Е, -я, н. Спартыўнае спапілатажу — палёт па замкнутай крывой у
вертыкальнай плоскасці). Петлі заечых сля~ борнііггва па пяці відах спорту.
ПЯЦІГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. пяцігоддзе.
доў. 4. Toe, што i сіло. 5. Праразная адтуліна
ў аддзенні для зашпільвання, a таксама за- 2. Які праіснаваў, пражыў 5 гадоў. П. план.
сцежка з тонкага шнурка, дроціка. Абкідаць Пяцігадовае дзіця.
ПЯІДГОДДЗЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Тэрмін
петлі. 6. Дзве планкі на шарніры, якія служаць для прымацавання створкі, дзвярэй. Па- у 5 гадоў. 2. чаго. Гадавіна падзеі, якая адбывесіць дзверы на петлі. || памянш. пяцелька, -і, лася 5 гадоў таму назад. П. адкрыцця музея. ||
ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж. (да 1, 5 i 6 знач.). прым. пяцігідовы, -ая, -ае.
ПЯЦІГОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
|| прым. пяцельны, -ая, -ае (да 1, 3, 4, 5 i 6
1. Перыяд у 5 гадоў. 2. Пяцігадовы план разнач.). Пяцельнае шво.
ПЯТЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. (разм). звіцця эканомікі.
ПЯІЦДЗЕСЙТЫ гл. пяцьдзесят.
Ісці, рухацца не прама, робячы петлі (у 3
знач.). Веласіпедыст пятляе.
ПЯЦІДЗЕСЯЦІГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл.
ПЯТНАЦЦАЦЬ, -і, ліч. Лік i колькасць 15. пяцідзесяцігоддзе. 2. Які праіснаваў, пражыў
|| парадк. шгпшццжты, -ая, -ае.
50 гадоў.
ПЙТНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Пяты
ПЯ1ДДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ, -я, мн. -і, -яў, н.
дзень тыдня. Сем пятніц на тыдні ў каго-н. 1. Тэрмін у 50 гадоў. 2. чаго. Гадавіна падзеі,
(жарт. пра таго, хто часта мяняе думкі, ра- якая адбылася 50 гадоў таму назад. П. рэсшэнні). Серада з-пад пятніцы відаць (з-пад публікі. Адзначаць п. (шшідзесяты дзень нараверхняга адзення відаць ніжняе; разм. жарт.) джэння). || прым. пяціцзесяцігадовы, -ая, -ае.
|| прым. шггшчны, -ая, -ае.
ПЯІЦКЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Вучань
ПЯТОК, -тка, м. (разм.). Пяць аднолька- пятага класа. || ж. пяцікласніій, -ы, мн. -ы,
вых прадметаў. П. бульбін.
-ніц.
ПЯТРЎШКА, -і, ДМ -шцы, ж. Агародная
ПЯЦІКЛАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца
расліна, корань i лісце якой ужыв. як пры- з пяці класаў. 2. У аб'ёме пяці класаў. Пяціправа да страў. | прым. пятрўшкавы, -ая, -ае. класная адукацыя.
ПЯТРФЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. (разм).
ПЯЦІКРАТНЫ, -ая, -ае. Зроблены, выка1. Сохнуць, высыхаць (на сонцы, ветры i наны пяць разоў, павялічаны ў пяць разоў,
пад.). На полі пятрэе салома. 2. Станавіцца пяціразовы. П. напамін. У пяцікратным пачахлым. П. ad сухот.
меры.
ПЙТЫ, -ая, -ае. 1. гл. пяць. 2. ж. Які
ПЯЦІРАЗОВЫ, -ая, -ае. Прароблены пяць
атрымліваецца дзяленнем на пяць. Пятая разоў. Пяціразовае наведванне.
частка. Адна пятая (наз).
ПЯІЦСОТГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл.
ІГЙЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, п'явак, ж. 1. пяцісотгоддзе. 2. Які праіснаваў 500 гадоў.
Прэснаводны чарвяк, які корміцца кроўю
ПЯЦІСОТГОДЦЗЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1.
жывёл, прысмоктваючыся да ix цела. Медыцынская п. (для кровапускання). Ставіць Тэрмін у 500 гадоў. 2. чаго. Гадавіна падзеі,
п 'яўкі. 2. перан. Пра скупога i жорсткага чала- якая была 500 гадоў таму назад. П. горада.
ПЯЦІСОТЫ гл. пяцьсот.
века, які эксплуатуе іншых.
ПЯЦІСОЦЕННЫ, -ая, -ае (разм). ВартаПЯХОТА, -ы, ДАІ -хоце, ж. Род войск,
якія дзейнічаюць у пешым страі. Марская п. || сцю у пяць сотняў.
ПЯЦІСЦЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
прым. пяхотны, -ая, -ае. П. полк.
ж. Вялікая хата, падзеленая на дзве часткі
ПЯЦЁЛЬНЫ гл. пятля.
ПЯЦЁРА, пяцярых, пяцярым, пяцярымі, капітальнай сцяной.
ПЯЦГГОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ліч. зб. 1. 3 назоўнікамі мужчынскага i агульнага роду, што абазначаюць асоб, з разам ж. (разм.). Аўтамашына грузападымальнасцю
узятымі асабовымі назоўнікамі мужчынскага i ў 5 тон.
ПЯЦГГЬІСЯЧНЫ, -ая, -ае. 1. Ліч. парадк.
жаночага роду, з назоўнікамі мнл., якія абазначаюць жывых істот абодвух полаў, з ас. да пяць тысяч. 2. Коштам у 5 тысяч рублёў.

3. Які складаецца з пяці тысяч адзінак. П.
атрад.
ПЙЦЦА, гінуся, пнешся, пнецца; пнёмся,
пняцеся, пнуцца; пяўся, пялася; пніся; незак.
1. Напружваць усе сілы, напружвацца. П., цягнучы калёсы. 2. перан. Намагадца зрабіць
што-н. П., каб хутчэй выканаць заданне. || наз.
ПЯЦЬ1, пяц'і, пяццю, ліч. кольк. 1. Лік,
лічба i колькасць 5. 2. Toe, што i пяцёрка (у
2 знач.). Напісаў сачыненне на л. 0 Hi ў пяць
id ў дзесяць (разм.) — ні туды ні сюды, не
так, як трзба. Зрабіў ні ў п. ні ў дзесяць. \\ парадк. пяты, -ая, -ае (да 1 знач.). 0 Пятае цержз дзесяпе i з шггтгж на дзесятае (разм.) —
пераходзячы непаслядоўна ад аднаго да другога. Расказаць пятае цераз дзесятае.
ПЯЦЬ2, пну, пнеш, пне; пнём, пняце,
пнуць; пні; незак. (разм.). Напружваць,
напінаць. Пінжак пне ў плячах.
ПЯЦЬДЗЕСЙТ, пяшдзесяці, пяццюдзесяццю, ліч. кольк. Лік i колькасць 50. Яму ўжо за
п. (больш як пяцьдзесят гадоў). || парадк.
шнцдзесяты, -ая, -ае.
ПЯЦЬСОТ, пяцісот, пяцістам, пяццюстамі, аб пяцістах, ліч. кольк. Лік i колькасць
500. || парадк. пяцісоты, -ая, -ае.
ПЯЦЯРНЙ, -і, мн. -і, -рэнь, ж. (разм.).
Пяць пальцаў рукі разам з далонню. Запусціць
у ягады ўсю пяцярню.
ПЯЧАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
што. Узнаўляць (фотаздымак) з негатыва. ||
зак. шшячжтаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. || наз.
шгштшше, -я, н. П. фотаздымкаў.
ПЯЧАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Toe, што i пячаць. Засведчыць подпіс пячаткай.
ПЯЧАЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Прылада з
наразнымі знакамі для адціскання ix на
чым-н. (на паперы, воску, сургучы), a таксама сам адбітак гэтых знакаў, які служыць
звычайна для сведчання чаго-н. Сургучная п.
Прылажыць п. да паперы. За сямю пячацямі
(перан.: пра што-н. зусім недаступнае). П.
маўчання (перан.: пра забарону гаварыць, пра
маўклівасць; кніжн.). 2. перан., чаго. Знак,
след, адбітак чаго-н. (высок.). П. спакою. П.
гора на твары.
ПЯЧКЎР, печкура, мн. печкуры, печкуроў,
м. Невялікая рачная рыба сямейства карпавых. || прым. пеякурыны, -ая, -ае.
ПЯЧНІК, печніка, мн. печнік'і, печнікоў, м.
Майстар, які робіць i рамантуе печы. || прым.
пячніцкі, -ая, -ае.
ПЯЧНЬк гл. печ.
ПЯЧОНАЧНЫ гл. пячонка / печань.
ПЯЧОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
1. Печань жывёлы як ежа. Паштэт з пячонкі.
2. Toe, што i печань (разм.). Камяні ў пячонцы. 0 У пячоншх сядзець у каго (разм. неадабр.) — вельмі непакоіць каго-н., дапякаць
каго-н. || прым. пячоначны, -ая, -ае /
ШПЮНКАВЫ, -ая,

-ае.

ПЯЧОРА, -ы, мн. -ы, -чор, ж. Пустая прастора пад зямлёй або ў горным масіве, якая
мае выхад на паверхню. Сталактытавыя пячоры. 1 прым. пячорны, -ая, -ае.
ПЯЧОРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. пячора. 2. Які
адносіцца да дагістарычных часоў, да жыцця
першабытных людзей у пячорах. Я. чалавек.
П. перыяд.
ПЯЧОРЫСГЫ, -ая, -ае. 1. 3 вялікай колькасцю пячор. П. край. 2. Губчаты па будове, з
вялікай колькасцю пустот, каналаў (спец.).
Пячорыстае цела. || наз. пячорыстасць, -і, ж.
ІЫЧЎГКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
Невялікая ніша ў сцяне печы. Паставіць збан
3 малаком у пячурку. 2. Невялікая, звычайна
часовая печка.
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ПЯЧЬІ, пяку, пячэш, пячэ; пячом, печаце, ходзіцца на моцным сонцы, у гарачым месцы
пякуць; пёк, пякла, -ло; пячы; печаны; незак. (разм.). Л. каля печы. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
1. што. Гатаваць (ежу) сухім награваннем на Мець здольнасць, уласцівасць абпальваць,
адкрьпым агні, у прыску, духу ці на патэльні. жыгацца. Крапіва пячэцца. || зак. сшгаыся,
П. пірагі. П. бульбу. 77. яенню. 2. ( 7 / 2 ас. не спякуся, спячэшся, спячэцца; спячомся, спеўжыв.), каго-што i без дап. Дзеяннем чаго-н. чацеся, спякуцца; спёкся, спяклася, -лося (да
гарачага, едкага ці вельмі халоднага ўтвараць
1 i 2 знач.).
апёк, адчуванне алёку. Сонца пякло неміласэрПЯЧ^ННЕ, -я, н. 1. гл. пячы. 2. Кандына. Крапіва пячэ. Мароз пёк твар. \\ зак. спячы, тарскі выраб з кавалачкаў салодкага цеста.
спяку, спячэш, спячэ; f спячом, спечаце,
Пачак пячэння.
спякуць| спёк, спякла, -ло; спячы; спечаны. ||
ПЯІПКОМ, прысл. Пешым ходам, пехатой.
наз. паяэнне, -я, н. (да 1 знач.).
Ісці п. || памянш. шппэчкам.
ПЯЧЬІСЯ, пякуся, f пячэшся, пячэцца;
ПЯШЧОТА, -ы, ДМ -чоце, ж. 1. Поўнае
пячомся, печацеся, пяхуцца; пёкся, пяклася,
-лося; пячыся; незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). задавальненне чыіх-н. жаданняў, капрызаў.
Гатавацца сухім награваннем, на адкрытым Жыць у пяшчоце. 2. Пачуццё ласкі, замілаванагні, у духу або на патзльні. Бульба пячэцца ў ня, мяккасці ў адносінах да каго-, чаго-н.
прыску. Пячэцца яення на патэльні. 2. Зна- Мацярынская п. 3. толькі мн. (пяшчоты, -чот).
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РАБАЎНІЦТВА, -а, н. Toe, што i рабаванне; грабежніцтва.
РАБАЦІНІСГЫ, -ая, -ае. 3 рабаціннем. Р.
твар дзяўчынкі. || наз. рабаі^ністасць, -і, ж.
РАБАЦІНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніцца;
незак. Пакрывацца рабізной, быць рабым ад
чаго-н., мільгацець рознымі колерамі. Ад ветру рабацінілася рака.
РАБАЦІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
(разм.)- Вяснушка. Hoc у рабацінках.
РАБАЦІННЕ, -я, н. 1. Вяснушкі або ямкі
на скуры пасля воспы (разм.). На носе многа
рабаціння. Ляжала пяць блакітных яечак,
абсыпаных рабаціннем (аб рабой афарбоўцы
чаго-н.). 2. Рабізна на паверхні вады. Ad лёгкага ветру na вадзе пайшло р.
РАБАЦІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ц'іць; незак.
1. што. Пакрываць рабаціннем (у 2 знач),
рабізной (у 1 знач.). Ветрык злёгку рабаціў лужыны. 2. Выклікаць адчуванне рабізны, стракатасці ў вачах. Аж p. у вачах.
РАБАЦЙГА, -і, ДМ -у, Г-ам, м.; ДМ-цязе,
Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -цяг (разм.). 1. Старанны, шчыры працаўнік. 2. Рабочы чалавек,
просты, самаадданы працаўнік.
РАБАЦЙШЧЫ, -ая, -ае (разм.). Які любіць праду, многа i добра працуе, старанны.
Р. сын.
РАБАЧКОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне: рабочы камітэт. || прым. рабачкомаўсжі,
-ая, -ае (разм.).

РАБ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. У рабаўладальніцкім грамадстве: чалавек, які з'яўляўся
поўнай уласнасцю гаспадара-рабаўладальніка
i быў пазбаўлены правоў i сродкаў вытворчасці. Гандаль рабамі. Цяжкая праца рабоў.
Паўстанне рабоў. 2. перан. Наогул — чалавек
залежны, прыгнечаны ва ўмовах эксплуататарскага грамадства. 3. перан., чаго. Чалавек,
які поўнасцю падпарадкаваў чаму-н. сваю
волю, свае ўчынкі (кніжн.). Р. моды. Р. уласнасці Р. сваіх прывычак. || ж. сабыня, -і, мн. і, -бынь (да 1 знач.) / раба, -ы (толькі адз.). ||
прым. рабскі, -ая, -ае. Рабская псіхалогія.
РАБ... Скарачэнне ў знач. прыметніка рабочы, напр. рабкор (рабочы карэспандэнт),
рабсіла (рабочая сіла).
РАБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй; -баваны; незак., каго-што. 1. Забіраць сілай, разбоем што-н. у каго-н.; грабіць. Р. людзей. 2.
перан. Разараць паборамі, падаткамі; абіраць
(разм.). || зак. абрабаваць, -бую, -буеш, -буе;
-буй; -баваны; наз. абрабаванне, -я, н. || наз.
РАБЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак. 1.
рабавашіе, -я, н.
РАБАК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Гліст. У Станавіцца рабым, пакрывацца рабізной. 2.
Віднецца, здавацца рабым ад чаго-н. рознакаяго рабакі. || прым. рабачны, -ая, -ае.
РАБАЛЁПНЫ, -ая, -ае. Ліслівы, рабскі, ляровага.
угодлівы. Рабалепная просьба. Рабалепнае па- РАБІЗНА, -ы, ж. 1. Лёгкае хваляванне
воднай паверхні. Рэчка пакрывалася рабізной.
кланенне. \\ наз. рабалепнасць, -і, ж.
РАБАЛЁПСТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш, 2. Стракатасць, мноства рознакаляровых кро-твуе; -твуй; незак. Весці сябе рабалепна, пак у вачах. З'явілася нейкая p. у вачах.
РАБІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Служыцель кульбыць рабалепным. || наз. рабалепства, -а, н.
РАБАЎЛАДАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, ту ў яўрэйскай рэлігійнай абшчыне. || прым.
хто валодае рабамі (у 1 знач.). || ж. рабаўла- рабінскі, -ая, -ае.
РАБІНА, -ы, мн. -ы, -бш, ж. Дрэва з ірондальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. рабаўлдділыоцій, -ая, -ае. Рабаўладальніцкія планта- камі дробных гаркаватых аранжава-чырвоных
пладоў, a таксама ягады гэтага дрэва. Пад
цыі.
РАБАЎЛАДАННЕ, -я, н. Валоданне рабамі акном расцвіла маладая р. Кампот з рабіны. ||
(у 1 знач). || прым. рабаўладільніцкі, -ая, -ае. памянш. рабінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. ||
прым. раоінавы, -ая, -ае. Р. колер. Рабінавая
Р. лад.
РАБАЎЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што гарзлка. Рабінавая ноч (цёмная летняя ноч з
i рабаўладальнік. || ж. рабаўласніца, -ы, мн. громам, маланкай, дажджом або толькі з бесперапыннымі зарніцамі).
-ы, -ніц. || прым. рабаўласшцкі, -ая, -ае.
РАБІНАЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. (разм.).
РАБАЎЛАСНІЦТВА, -а, н. Тос, што i раРабінавая наліўка або настойка.
баўладанне.
РАБІННІК1, -у, м. Зараснік з дрэў рабіны.
РАБАЎНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Той, хто paРАБІННІК2, -а, мн. -і, -аў, м. Вялікі шэры
eye каго-, што-н.; грабежнік. || ж. рабаўшца,
-ы, мн. -ы, -н'іц. || прым. рабаўшцкі, -ая, -ае.
дрозд.

ПЯЧ—РАБ
Учынкі, словы, якімі выказваюцца пачуцці
ласкі, замілавання.
ПЯШЧОТНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. пяшчотны.
2. Ласкавасць, пяшчота. П. маці da дзяцей.
ПЯШЧОТНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны ласкі,
замілавання, які выяўляе ласку, любоў. П.
позірк. 2. перан. Мяккі, лагодны, вельмі прыемны. П. галас. П. ветрык. || наз. пяпгютнасць, -і, ж.
ПЯІОН, пеюна, мн. пеюны, пеюноў, мн.
(разм.). Той, хто вельмі любіць спяваць,
многа спявае, пявун. || ж. пяюха, -і, ДМ
пяюсе, мн. -і, пяюх.

РАБІЦЦА, раблюся, робішся, робіцца; незак. 1. Станавіцца. Р. вясёлым. Чалавек робіцца майстрам у час працы. Рабілася млосна
(безас). 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Адбывацца,
тварыцца. Бацька добра ведаў, што рабілася ў
хаце. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). З'яўляцца, утварацца (разм.). Калі яна смяялася, на шчочках
рабіліся ямачкі. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Вырабляцца з чаго-н. Цэгла робіцца з гліны. 0 Што
яму робіцца (зробіцца)! (разм.) — нічога з ім
не здараецца, нічога з ім не будзе. || зак.
зра(нцца, зраблюся, зробішся, зробіцца.
РАБІЦЬ, раблю, робіш, робіць; незак. 1.
што. Займацца чым-н., праяўляць якую-н.
дзейнасць, паступаць якім-н. чынам. Ён
нічога не робіць. Р. усё na-свойму. Думай з вечара, a рабі з рання (прыказка). 2. што. Працуючы, вырабляць, майстраваць. Р. мэблю Р.
марожанае. 3. Працаваць дзе-н., кім-н. Р. на
заводзе. Р. закройшчыкам у атзлье. Р. аграномам у калгасе. 4. што (у спалучэнні з займ.
«сабе» або без яго). Заказваючы, даручаць вырабіць што-н. для сябе (разм.)- Р- абноўку. Р.
касцюм у атзлье. 5. што. У спалучэнні з назоўнікам выражае дзеянне паводле знач. гэтага назоўніка. Р. памылкі (памыляцца). Р.
назіранне (назіраць). б. што каму. Аказваць,
прычыняць што-н. каму-н. Р. дабро людзям.
7. каго-што з каго-чаго. Ператвараць у каго-,
што-н., выконваючы якія-н. дзеянні. Р. з
хлопца камедыянта. 8. каго (што) кім або
якім. Прыводзіць у які-н. стан, становішча. Р.
чалавека шчаслівым. 9. што. Утвараць сабой.
Рака рабіла круты^ паварот. || зак. зрабіць,
зраблю, зробіш, зрббіць; зроблены.
РАБОТА, -ы, ДМ -боце, мн. -ы, -бот, ж. 1.
Знаходжанне ў дзеянні, працзс ператварэння
аднаго віду энергіі ў другі. Адзінка работы
(спец.). Р. сэрца. 2. Кола заняткаў, справа,
дзейнасць. Разумовая р. Фізічная р. Грамадская р. 3. Служба, праца ў якой-н. установе,
на якім-н. прадпрыемстве. Паступіць на работу. Сумяшчаць работу на заводзе з вучобай у
тэхнікуме. 4. мн. Дзейнасць па стварэнню,
выпуску, апрацоўцы чаго-н. Сельскагаспадарчыя работы. Унутраныя работы ў новым доме.
5. Прадукт працы, выраб, твор. Выстаўка работ мастака. Друкаваная р. б. Матэрыял, які
знаходзіцца ў працэсе вырабу. Прынесці работу дадому. 7. Якасць або спосаб выканання
чаго-н. Замок кавальскай работы. 0 Пусціць у
работу — даць прымяненне чаму-н. || памянш.-ласк. работка, -і, ДМ -тцы, ж. (да 2, 6
i 7 знач.; разм.).
РАБОТАДАВЕЦ, -даўца, мн. -даўцы, -даўцаў, м. (афіц.). Той, хто дае работу, наймае
рабочую сілу.
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РАБЙТЫ, -бят (разм.). Хлопчыкі i дзяўРАД1, -а, М -дзе, мн. -ы, -оў, м. 1. Лінія
чаткі, дзеці.
роўна размешчаных аднародных прадметаў. Р.
РАВЁСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек пладовых дрэў. Стаяць радамі. У першых радах
аднолькавага ўзросту з кім-н. Мы з ім ра- (таксама перан.: уперадзе ўсіх). 2. Сукупнасць
з'яў, падзей i пад., якія ідуць адно за адным.
веснікіЛ ж. равесніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
РАБОТАДАЎЦА, -ы, мн. -ы, -аў, м. (афіц.).
PABÓK, раўка, мн. раўкі, -раўкоў, м. 1. гл. Рады пакаленняў. 3. Некаторая, звычайна не1
Toe, што i работадавец.
роў . 2. Падоўжанае паглыбленне ў чым-н., малая колькасць чаго-н., шэраг. Быў прачыРАБОТНШ, -а, мм. -i, -аў, м. 1. Той, хто канаўка. || прым. равочны, -ая, -ае.
тан pad лекцый. 4. мн. Склад, асяроддзе. Урапрацуе; працаўнік. Ён — добры р. 2. Чалавек,
РАГА, -і, ДМ разе, мн. -і, par, ж. Стру- дах арміі. 5. Магазіны, ларкі, размешчаныя ў
які працуе дзе-н., займаецца якой-н. дзейна- меньчык, след чаго-н. вадкага на якой-н. па- адну лінію. Гандлёвыя рады. б. Прабор у валасцю. Лдказны р. Работнікі друку. 3. Наёмны верхні. Рагі nomy на твары. Рагі на вокнах.
сах. Расчэсаныя на pad валасы. || памянш.
рабочы, парабак (уст.). Гаспадар i p. || ж.
РАГАВЁНЬ, рагаўня, мн. рагаўн'і, рагаўнёў, радок, -дка; мн. -дкі, -дкоў, м. (да 1 i 6 знач.);
работніца,, -ы, мн. -ы, -ніц (да 1 i 3 знач.). || м. (абл.). Табакерка, зробленая з рога.
прым. радковы, -ая, -ае (спец.). Радковая сяупрым. работніцкі, -ая, -ае (да 3 знач.).
РАГАВІК1, -а, мн. -і, -оў, м. Палічка трох- ба. Радковая сеялка. || прым. радавы, -ая, -ое
РАБОЧЫ1, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Наёмны вугольнай формы ў куце хаты. || памянш. рага- (да 1 знач.; спец.) / радны, -ая, -ае (да 1
работнік, які займаецца вытворчай працай. вічок, -чка, мн. -4KJ, -чкоў, м.
знач.; спец.). Радавая пасадка бульбы. Радавая
Высокакваліфікаваны р.
РАГАВІК2, -у, м. Шчыльная зярнісная го- сеялка.2
РАБОЧЫ , -ая, -ае. 1. Які мае адносіны да рная парода бурага або шэрага колеру, якая
РАД гл. рады.
рабочых1, уласцівы ім. Р. клас. P. рух. Па-ра- ўтвараецца на кантакце гліністых парод з
РДДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Парада, павучанбонаму (прысл.; так, як уласціва рабочым). 2. гранітамі i іншымі пародамі.
не, як паступіць, як зрабіць. Папрасіць рады.
Які непасрэдна выконвае работу, пэўнае дзеІншай рады не было. 2. Сумеснае абмеркаванянне. Рабочыя часткі машыны. Рабочыя пчолы. РАГАВШД, -ы, мн. -ы, -віц, ж. Празры- не якіх-н. пытанняў, нарада. Сямейная р. 3.
3. Які жыве з сваёй працы (раэм.)- Р. народ. 4. стая вонкавая абалонка вока. Перасадка рага- Народны сход, a таксама савет прадстаўнікоў
Які служыць, прызначаны для работы, вы- віцы.
у розныя гістарычныя перыяды. Мясцовая р.
РАГАВЬІ гл. рог1.
карыстоўваецца ў рабоце. Р. інструмент. РаВыбарная р.
бочае адзенне. Р. стол. Р. дзень. 5. Неабходны РАГАЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. Маленькая буРАДАВАЦЦА, -дуюся, -дуешся, -дуецца;
для работы. Р. план. Р. праект. O Рабочая лачка ў выглядзе рога .
-дуйся; незак. Адчуваць радасць, аддавацца
РАГАНОСЕЦ, -носца, мн. -носцы, -носсіла — тое, што i рабочыя . Рабочыя рукі —
тое, што i рабочыя1. He хапае рабочых рук. цаў, м. (разм. жарт.). Муж, якому здраджвае радасці, быць у вясёлым, радасным настроі.
Р. веснавому дню. P. поспеху. Чалавек радаваўРабочы пасёлак — пасёлак гарадскога тыпу. жонка.
РАГАТАЦЬ, -гачу, -гочаш, -гоча; -гачы; ся, смяяўся. || зак. абрадавацца, -дуюся, -дуРабочы поезд — мясцовы поезд для перавозкі
рабочых. 0 У рабочым парадку (зрабіць, выра- незак. Гучна смяяцца. Р. да ўпаду. Р. да слёз. ешся, -дуецца; -дуйся, узрадавацца» -дуюся,
-дуешся, -дуецца; -дуйся i парадавацца, -душыць што-н.) — у час работы, не адрываю- || наз. рагатанне, -я, н.
РАГАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. юся, -дуешся, -дуецца; -дуйся.
чыся ад работы.
РАДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; неПерашкода на шляху пранікнення куды-н. у
РАБРО, -а, мн. рэбры / (з ліч. 2, 3, 4) разак., каго-што. Выклікаць радасць у кім-,
бры, рэбраў, н. 1. Дугападобная вузкая косць, выглядзе некалькіх накрыж збітых колаў, чым-н., прыносіць радасць, асалоду. Поспехі
якая ідзе ад хрыбетніка да грудной косці. Зла- аблытаных дротам. Ставіць рагаткі каму-, дзяцей радуюць нас. Зялёная рунь радуе вока. \
маць р. Адны рэбры (перан.: надта худы, благі чаму-н. (перан.: ствараць перашкоды для зак.
абрадаваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; -дахто-н.). Паліныць рэбры каму-н. (перан.: каго-, чаго-н.). 2. Невялікая драўляная развіпабіць, збіць каго-н.; разм.). 2. Звычайна вы- ліна з прывязанай да абодвух яе канцоў гум- ваны; узрадаваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
гнутая частка каркаса якога-н. збудавання, кай для кідання чаго-н. Страляць з рагаткі. || -даваны i парадаваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны.
прадмета i пад. (разм.). Валяюцца рэбры ста- прым. рагатачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
РАДАВІТЫ, -ая, -ае (уст.). Які належыць
PATATÓK, -тку, м. (разм.). Кароткі, стрырой лодкі. 3. Адрэзак прамой, які ляжыць на
перасячэнні дзвюх іраней геаметрычнага маны рогат, смех. Пачууся вясёлы, бесклапот- да старога знатнага роду. Радавітая шляхта. Ц
наз. радавітасць, -і, ж.
цела. Р. куба. 4. Вузкі край ці бок прадмета ны р.
РАДАВЬІ', -ая, -ое. 1. Які нічым не вызнаРАГАТЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Той,
(па яго даўжыні), кант. Р. цагліны. Р. далоні. ||
прым. рэберны, -ая, -ае (да 1 знач.) / рабровы, хто любіць смяяцца, рагатаць. || ж. рагатуха, чаецца сярод іншых; просты, звычайны. Р.
-ая, -ае (да 3, 4 знач.: спец.). Рэберныя мы- -і, ДМ -тусе, мн. -і, -тух; ласк. рагаіушка, -і, работнік. Р. член арганізацыі. 2. Які не належыць да каманднага, начальніцкага складу. Р.
ДМ -шцы, мн. -і, -шак.
шцы.
РАГАТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае рогі1. Буйная баец. 3. радавы, -ога, мн. -ыя, -ых, м. Toe,
РАБРЬІНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж. (разм.).
1
Гвардыі р.
Адно рабро (у 1 i 2 знач.)- || памяш. рабрынка, рагатая жывёла. 2. Які мае форму pora . Р. ішо i салдат2 (у 1 знач.).
РАДАВЬІ гл. рад1.
месяц. 3. Пра мужа, якому здраджвае жонка,
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
3
РАДАВЬІ , -ая, -ое. 1. Які мае адносіны да
РАБРЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. ашуканы жонкаю (разм. жарт.).
РАГАЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. Па- роду (у 1 знач.). Р. абрад. 2. Спадчынны, ро1. гл. рабрына. 2. Мяса ірудной часткі тушы
ляўнічая зброя ў выглядзе вострага з абодвух давы (уст.). Радавая маёмасць. 3. Які змяшчае
з рэбернымі касцямі. Капуста з рабрынкай.
РАБРЬІСТЫ, -ая, -ае. Няроўны, з высту- бакоў нажа на доўгім дрэўку. Хадзіць з ра- ў сабе прыкметы, агульныя для рада з'яў. Радавыя i відавыя паняцці.
памі, іранямі. Рабрыстая паверхня. || наз. ра- гацінай на мядзведзя.
РАДАВЬІ4, -ая, -ое. Зроблены з грубай
РАГАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Самец-алень
брыстасць, -і, ж.
1
РАБСГВА, -а, н. 1. Становішча раба. Ду- або іншая жывёліна з рагамі . 2. Вывернуты ільняной пражы, зрзбны. Радавое палатно.
РАДАДдНДРАН, -а, м. Вечназялёная кухоўнае р. 2. Грамадскі лад, заснаваны на ра- корань дрэва (разм.). 3. Драўляная саха (уст.).
РАГОЖА, -ы, ж. Грубая ўпаковачная, пле- стовая дэкаратыўная расліна з тоўстым лісцем
баўладанні.
РАБЎНАК, -нку, м. (уст.). Гвалтоўны захоп ценая звычайна з лубяных палосак тканіна. i вялікімі прыгожымі кветкамі; альпійская
Пакласці каля дзвярэй кусок рагожы. || памянш.ружа. || прым. рададэцдравы, -ая, -ае.
чужой маёмасці, грабеж.
РАДАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). РадыёлаРАБФАК, -а, мн. -і, -аў, м. Скарачэнне: ра- рагожка, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак. || прым.
кацыйная ўстаноўка. || прым. радарны, -ая,
бочы факультэт — для падрыхтоўкі рабочай i рагожны, -ая, -ае. Рагожная тканіна.
РАГОЖКА, -і, ДМ -жцы, ж. 1. гл. рагожа. -ае.
сялянскай моладзі да навучання ў вышэйшай
РАДАСЛОЎЕ, -я, н. (кніжн.). Псторыя
школе (у 1919—1940 п\). || прым. рабфакаўскі, 2. Тканіна рэдкага палатнянага перапляцення. Сукенка з рагожкі.
роду, генеалогія. || прым. радаслоўны, -ая, -ае.
-ая, -ае.
Радаслоўная табліца.
РАГОЖЫНА, -ы, ж. (разм.). Кавалак раРАБФАКАВЕЦ, -каўца, мн. -каўцы, -каўРАДАСЛОЎНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Пецаў, м. Слухач рабфака. || ж. рабфакаўка, -і, гожы. Накрыць бочку рагожынай.
PATÓ3, -у, м. Шматгадовая травяністая ба- ралік пакаленняў аднаго роду, які ўстаДМ -каўцы, мн. -і, -кавак.
РАБЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Лясная птушка лотная расліна, коп'епадобны трыснёг. || наўлівае паходжанне i ступень роднасці.
РАДАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які выяўляе раз сямейства цецерукоў са стракатым апярэн- прым. рагозавы, -ая, -ае / рагозны, -ая, -ае.
РАГУ, нескл., н. Страва з дробных утуша- дасць, весялосць, поўны радасці. Р. настрой.
нем. || прым. рабчыкавы, -ая, -ае.
2. Які прыносіць, дае радасць. Радасная паРАБЫ, -ая, -ое. 1. He адной масці, не ных кавалачкаў мяса, рыбы або гародніны.
РАГЎЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. (разм. i дзея. || наз. радаснасць, -і* ж.
аднаго колеру, з плямамі; пярэсты. Рабая карова. Рабая тканіна. 2. 3 рабаціннем. Р. твар. спец.). Toe, што i рагуля.
РАДАСЦЬ, -І, Ж. 1. Вясёлае пачуццё, адчу3. 3 рабізной, дробным хваляваннем на паРАГЎЛЯ, -і, мн. -і, -гуль, ж. (разм.). Усякі ванне вялікага душэўнага задавальнення.
верхні вады. 0 Абое рабое (разм.) — пра лю- прадмет, які мае разгалінаванне ў выглядзе
Скакаць ад радасці. 3 радасцю (з поўнай гадзей, падобных у чым-н. адзін на аднаго рагоў1. || памянш. рагулька, -і, ДМ -льцы, мн. тоўнасцю). 2. Toe, што або той, хто выклікае
(звычайна па якіх-н. адмоўных якасцях).
такое пачуццё. Радасці жыцця.
-і, -лек, ж.
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РАДНІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., родніць; неРАДЖА, -Ы, МН. -Ы, -аў, м. Княжацкі тызак., каго-што з кім-чым. Рабіць падобным,
тул у Індыі, a таксама асоба, якая яго мае.
збліжаць. Два такія зборнікі вершаў родняць
РАДЖАЦЦА, -ЦЬ гл. радзіцца, -ць.
РАДЗЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак. паэтаў.
РАДНО, -а, н. Тоўстае палатно з пянькі
Рабіцца рэдкім, радзейшым, змяншацца
РАДЫЁ... Першая частка складаных слоў у
колькасна. Радзее лес. Радзее туман. || зак. пі- або грубай ільняной пражы, a таксама выраб
з такога палатна. Ткаць р. Накрыцца радном. || знач. які мае дачыненне да радыё, напр.
радзець, -ес.
padbteanapam, радыёсувязь, радыётэхніка.
РАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны для прым. радняны, -ая, -ае. Радняныя нагавіцы.
РАДЫЁАМАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той,
РАДНЙ, -'i, ж. 1. зб. Сваякі. Блізкая р. Сааказання ўрачэбнай дапамогі пры родах. Р.
хто займаецца радыё i яго тэхнікай як аматар
дом. 2. Які бывае пры родах. Радзільная гара- бралася ў госці ўся р. 2. Toe, што i сваяк або (у 2 значЛ. || прым. радыёаматарскі, -ая, -ае.
сваячка (разм.). Яна мне р.
чка.
РАДЫЁВУЗЕЛ, -зла, мн. -злы, -злоў, м.
РАДОВІШЧА, -а, мн. -ы, -вішч, н. Месца- Устаноўка па абслугоўванню насельніцтва
РАДЗІМА, -ы, ж. 1. Бацькаўшчына, родная краіна. Абарона Радзімы. 2. Месца нара- нараджэнне карысных выкапняў. Р. золатпа. радыёперадачамі.
джэння, узнікнення, паходжання каго-,
РАДОК, -дка, мн. -дю, -дкоў, м. 1. гл. рад1.
РАДЫЁВЯШЧАННЕ, -я, н. Перадача пачаго-н. Паехаць на сваю радзіму. Радзіму, як i 2. Частка тэксту або асобныя словы, літары, ведамленняў, музыкі i пад. па радыё. Р. для
іншыя
знакі,
надрукаваныя
ці
напісаныя
ў
маці, не выбіраюць (прыказка).
моладзі. || прым. радыёвяшчалыш, -ая, -ае.
РАДЗІМЕЦ, -мцу, м. (разм.). Прыпадак у адну лінію. Р. верша. Чытаць паміж радкоў
РАДЫЁГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам ж. Тэле(перан.:
здагадваючыся
пра
скрыты
сэнс
хворых малых дзяцей, a таксама ў парадзіх i
грама, перададзеная па радыё.
напісанага).
P.
у
р.
(пра
перапісанае,
пераклацяжарных жанчын з сутаргамі i стратай прыРАДЫЕКРОПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і,
дзенае: слова ў слова).
томнасці.
-пак, ж. Скарачэнне: радыётрансляцыйная
РАДОН, -у, м. Радыеактыўны хімічны эле- кропка. Устанавіць радыёкропку.
РАДЗІМІЧЫ, -аў, адз. радзіміч, -а, м.
Саюз усходнсславянскіх плямён, якія ў пер- мент — газ, які выкарыстоўваецца ў тэхніцы
РАДЫЁЛА, -ы, мн. -ы, -дыёл, ж. Апарат,
шым тысячагоддзі займалі міжрэчча Дняпра i i медыцыне. || прым. радонтвы, -ая, -ае. Радо- які злучае ў сабе радыёпрыёмнік i прайграДзясны, a ў 12 ст. — большую частку тэры- навыя ванны (з радонам).
вальнік.
торыі ў Чарнігаўскай i паўночную частку — у
РАДОЎКА1, -і, ДМ -доўцы, мн. -і, довак,
РАДЫЁЛАКАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м.
Смаленскіх землях.
ж. Агульная назва некалькіх відаў шапкавых Устройства для радыёлакацыі. || прым. радыёРАДЗІМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. ірыбоў сямейства радоўкавых. Шэрая р.
лакжтарны, -ая, -ае.
Прыроджаная плямка на скуры чалавека. Р.
РАДЫЁЛАКАЦЫЯ, -і, ж. Вызначэнне
РАДОЎКА2, -і, ДМ -доўцы, мн. -і, -довак,
на шчацэ.
ж. Чыя-н. чарга рабіць што-н. (разм.)- На- месцазнаходжання i аддаленасці аб'ектаў пры
дапамозе радыёхваль. || прым. радыёлажадыйРАДЗІМЫ, -ая, -ае. Родны (у народнай стала р. пасвіць кароў.
паэзіі i ў зваротах). Р. край. Сустракай,
РАДУЖНЫ, -ая, -ае: радужшш абалонжж ны, -ая, -ае.
РАДЫЁПЕРАДАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
радзімая, дарагіх гасцей (наз.) 0 Радзімая (спец.) — пярэдняя частка сасудзістай абаоляма — 1) цёмная прыродная пляма на лонкі вочнага яблыка, якая размешчана напе- Апарат для перадачы гукаў, сігналаў па раскуры; 2) перан., чаго перажытак. Радзімыя радзе хрусталіка i вызначае сабой колер ва- дыё.
плямы мінулага.
РАДЫЁПЕРАДАЧА, -ы, мн. -ы, -дач, ж.
чэй.
РАДЗІНА, -ы, ж. (разм.)- Сям'я, радня.
РАДЦА, -Ы, МН. -Ы, -аў, м. 1. Той, хто Перадача па радыё. Слухаць радыёперадачы.
РАДЫЁПЕРАХВАТ, -у, М -ваце, м.
Сабралася ўся р.
раіць, дае параду (у 1 знач.), дарадца, дарадРАДЗІНЫ, -'ін. 1. Нараджэнне дзіцяці. 2. чык. 2. Выбарны член ад багатых гарадскіх (спец.). Спосаб радыёразведкі — выяўленне i
Сямейнае святкаванне, звязанае з нараджэн- вярхоў у раду (магістрат) у Беларусі ў 14—18 расшыфроўка радыёсігналаў праціўніка.
РАДЫЁПРЫЁМНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
нем дзіцяці. Спраўляць р.
стст. (уст.).
РАДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
РАДЧЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; незак. Апарат для прыёму гукаў, сігналаў па радыё.
РАДЫЁСПОРТ, -у, М -рце, м. Тэхнічны
-раваны; зак. i незак. Паведаміць (-мляць) Toe, што i радзець. Радчэў туман. || зак. павід спорту — устанаўленне аматарскай рапры даламозе рацыі, па радыё. Р. пра стан радчэць, -эе.
дыёсувязі на кароткіх i ультракароткіх хвалях,
надвор я.
РАДЫ, -ая, -ае; рад, -а. 1. Які перажывае
РАДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; не- пачуццё радасці, задавальнення. Радая маці спаборніцтвы па радыёпеленгацыі. || прым.
зак., з кім. 1. Прасіць у каго-н. рады (у 1 гаварыла безупынку. Я вельмі р. гэтай су- радыёспартыўны, -ая, -ае.
РАДЫЁСГАНЦЫЯ, -і, мн. -цый, ж. Станзнач.). Да бацькі заўсёды ішлі р. 2. Мець з стрзчы. 2. у знан. вык. (звычайна кар. ф.),
кім-н. раду (у 2 знач.), раіцца; Сябры сталі p., каму-чаму, з дадан. сказам i без дап. Пра па- цыя для перадачы i прыёму гукаў i іншых
сігналаў
па радыё.
што рабіць далей. || зак. парадзіцці, -джуся, чуццё радасці, задавальнення, якое перажыРАДЫЁСУВЯЗЬ, -і, ж. Сувязь, якая
-дзішся, -дзіцца.
вае хто-н. Мы надта рады такому госцю. Я ажыццяўляецца па радыё.
РАДЗІЦЦА, раджуся, родзішся, родзіцца; pad, што ты ўдала з'ездзіў. 3. у знач. вык., з
РАДЫЁТЭЛЕГРАФ, -а, м. Сістэма сувязі
інф. Пра жаданне, гатоўнасць зрабіць што-н.
зак. i незак. 1. Toe, што i нарадзіцца (нараперадачы тэлеграфных паведамленняў з
джацца). 2. незак. Даваць ураджай, плады (аб Я pad бы вам дапамагчы, ды не маю цяпер для
дапамогай радыёхваль. || прым. радыётэлераслінах). Надта родзіцца ў нас капуста^ || не- вольнага часу. 0 I не рад (рады); (і) сам не рад графны, -ая, -ае.
зак. таксама раджацца, -аюся, -аешся, -аецца (рады) (разм.) — пра чый-н. жаль, шкадаванРАДЫЁТЭЛЕФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Сроне з прычыны таго, што адбылося пры яго
(да 1 знач.).
дак сувязі для перадачы моўных паведамленРАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак. 1. ўдзеле. Я i не рада (і сама не рада), што звяр- няў псы дапамозе радыёхваль. || прым. радыёкаму, з інф. Даваць якую-н. раду (у 1 знач.), нулася да той злюкі. Рад (ці) не рад (разм.) — тэлефонны, -ая, -ае.
раіць. Я заўсёды раджу падумаць, паглядзець, паняволі, хочаш не хочаш. Pad ці не pad, a
РАЦЫЁтаХНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыне спяшацца. 2. каго-што. Прапанаваць каго-, ехаць туды прыйдзецца.
яліст у галіне радыётэхнікі.
што-н. у якасці каго-, чаго-н. Доктар р. лекі
РАДЫЕ... (а таксама радыя...)- Першая чаРАДЫЁТ^ХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. 1. Наяк сродак ad болю. 3. Раіцца, меркаваць. Ся- стка складаных слоў у знач. які адносіцца да вука аб электрамагнітных ваганнях высокай
дзелі мужмыны на лаўцы i ўсё радзілі i думалі. 0радьпо, радыяцыі, напр. padbieAnnaHne, padue- частаты i радыёхвалях. 2. Тэхніка прымяненРіду радзіць (разм.) — радзіцца, раіцца. |) зак. ізатопы, радыетэрапія, радыяграфія, радыяло-ня радыёхваль для практычных патрэб. ||
парадзіць, -джу, -дзіш, -дзіць.
гія.
прым. радыётэхшчньі, -ая, -ае.
РАДЗІЦЬ, раджу, родзіш, родзіць; зак. i
РАДЫЕАКТЬІЎНАСЦЬ, -і, ж. Распад атаРАДЫЁФІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
незак. 1. каго-што. Toe, што i нарадзіць (на- мных ядзер некаторых хімічных элементаў, -куй; -каваны; зак. i незак., што. Абсталяваць
раджаць). 2. незак. Даваць ураджай, плады (аб які суправаджаецца актыўным выпраменьван(-лёўваць) што-н. устаноўкамі для прыёму i
глебе, раслінах). Глеба родзіць добра. Надта нем. || прым. радыеактыўны, -ая, -ае.
перадачы па радыё. || наз. радыёфікацыя, -і,
родзяць буракі. || незак. таксама раджжць, -аю,
РАДЫЕВЫ гл. радый.
ж.
-аеш, -ае.
РАДЫЁХВАЛЯ, -і, мн. -і, -валь, ж. ЭлекРАДЫЁ, нескл., н. 1. Спосаб перадачы i
РАДКОВЫ, гл. рад1.
прыёму гукаў, сігналаў на адлегласць без пра- трамагнітная хваля, якая выкарыстоўваецца
РАДКОМ, прысл. (разм). У адзін рад.
вадоў пры дапамозе электрамагнітньгх хваль, для перадачы сігналаў на адлегласць без праРАДНІНА, -ы, ж. (разм.). Toe, што i ра- што перадаюцца спецыяльнымі станцыямі, a вадоў. || прым. радыёхвалевы, -ая, -ае.
дно.
таксама галіна ведаў, яхая мае дачыненне да
РАДЫЁЭЛЕКТРОНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж.
РАДНІЦЦА, раднюся, рбднішся, родніцца; гэтага спосабу сувязі. Звязацца na p. Дзень p. Агульная назва асобных галін ведаў, якія разнезак. Уступіць у адносіны роднасці, сваяіггва 2. Устройства для прыёму гукаў такім чынам. віліся з радыётэхнікі i электронікі.
РАДЫЁЭЛЕКТРОННЫ, -ая, -ае. Які выз кім-н. Р. з суседзямі. \\ зак. парадшцці, -ра- Правесці р. 3. Гукавая перадача такім спосабам. Слухаць р.
карыстоўвае для ўзбуджэння або ўзмацнення
днюся, -роднішся, -родніцца.
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радыёхваль электронныя з'явы ў газах або
цвёрдых целах. Радыёзлектронныя прыборы.
РАДЫЙ, -K>t м. Хімічны элемент — серабрыста-белы бліскучы метал, які мае радыеактыўныя ўласцівасці. || прым. радыевы,
-ая, -ае.
РАДЫКАЛ1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1.
Прыхільнік радыкалізму (у 1 знач.), член
радыкальнай партыі. 2. перан. Прыхільнік
крайніх, рашучых дзеянняў, поглядаў (уст.).
P. у навуцы.
РАДЫКАЛ2, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У матэматыцы: знак (V), які абазначае здабыванне
кораня з ліку або матэматычнага выразу, што
стаіць пад гэтым знакам. 2. Устойлівая група
атамаў у малекуле, якая мае няспараны электрон i здольная пераходзіць без змен з
аднаго хімічнага стану ў другі (спец.).
РАДЫКАЛІЗМ, -v, м. 1. Палітычны кірунак i pyx радыкалаў (у 1 знач.), які арыентуецца на правядзенне частковых дэмакратычных рэформ у рамках існуючага ладу. 2. перан. Рашучы t спосаб дзеянняў (кніжн.). ||
прым. радыкалісцкі, -ая, -ае.
РАДЫКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які прытрымліваецца крайніх поглядаў, рашучы. Радыкальныя меры. || наз. радыкяльнасць, -і, ж.
РАДЫКУЛІТ, -у, М -л'іце, м. Захворванне
карэньчыкаў спіннамазгавых нерваў. || прым.
радыкулітны, -ая, -ае.
РАДЬІСКА, -і, ДМ -дысцы, мн. -і, -сак, ж.
Агародная расліна сямейства крыжакветных з
ядомым круглым або падоўжаным белым або
ярка-чырвоным коранем гэтый расліны. Салат з радыскі. || прым. радыскавы, -ая, -ае.
РАДЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па перадачы i прыёму паведамленняў па радыё. || ж. рядыспса, -і, ДМ -тцы.
мн. -і, -так.
РАДЫУС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У матэматыцы: адрэзак прамой лініі, які злучае цэнтр
з любым пункгам акружнасці або паверхні
шара. 2. перан. Велічыня ахопу чаго-н., вобласць распаўсюджання чаго-н. Р. дзеяння авіяцыі. || прым. радыусны, -ая, -ае (спец.).
РАДЫЯ... (гл. радые...). Першая частка
складаных слоў; ужыв. замест *радые..>, калі
націск у другой частцы падае на першы
склад, напр. радыяграфія, радыялогія.
РАДЫЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Размешчаны,
накіраваны па радыусу. Радыяльная планіроўка
забудовы. )| наз. радыяльшсць, -і, ж.
РАДЫЯТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыбор
для ахаладжэння ў рухавіках унутранага згарання, у халадзільных устаноўках. 2. Награвальны прыбор цэнтральнага ацяплення. ||
прым. радыятарны, -ая, -ае.
РАДЫЙЦЫЯ, -і, ж. 1. Выпрамяненне,
што ідзе ад якога-н. цела. Сонечная р. Доза
радыяцыі. 2. Праменепадобнае распаўсюджанне чаго-н. ад цэнтра да ахружнасці. || прым.
радыяцыйны, -ая, -ае. Радыяцыйная засцярога.
РАД5к), нескл., н. Каўбойскія спаборнііхтвы, у якія ўваходзіць угаймаванне дзікіх
коней i быкоў, a таксама язда на неўтаймаваных конях i быках. O Аўгамабілыше радэо
(аўтарадзо) — выкананне небяспечных трукаў на аўтамабілях.
РАЁННЕ гл. раіцца.
РАЁШШК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i
раёк (у 1 знач.). 2. Той, хто паказвае раёк (у
1 знач.).
РАЁК, райка, мн. райкІ, -райкоў, м. 1. Даўней: скрынка з павелічальньш шклом для
разглядвання малюнкаў, a таксама паказ такіх
малюнкаў на кірмашах, яхі суправаджаўся

жартоўнымі тлумачэннямі; батлейка. 2. Тэатральная галёрка (разм. уст.). || прым. раешны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
РАЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Мясцовасць,
што вылучаецца паводле якіх-н. асаблівасцей,
прыкмет. Вугальныя раёны. Р. засухі. 2. Адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі ўнутры
краіны, вобласці або ўнутры вялікага горада.
Першамайскі р. горада Мінска. 3. Горад ці гарадскі пасёлак — адміністрацыйны цэнтр
унутры вобласці (разм.). Быу я ў раёне на нарадзе. 4. у раёне чаго. Ужыв. ў знач. прыназоўніка паблізу, каля. Жыць у раёне вакзала.
5. Пра сельскую мясцовасць (разм.). Бацькі
жывуць на раёне. || прым. раённы, -ая, -ае (да
2 i 3 знач.). Р. цэнтр. Раённае начальства.
РАЁЎНЯ, -і, мн. -і, -ёвень, ж. Абцягнутая
тканінай лубянка, у якую збіраюць пчаліны
рой для перасадкі ў новы вулей.
РАЖАНКА, -І, ДМ -НЦЫ, Ж. Кіслае адтопленае малако.
РАЖКА, -І, ДМ -ЖЦЫ, МН. -І, -жак, ж.
Драўляная пасудзіна ў выглядзе цэбрыка з
ручкай для розных гаспадарчых патрэб. || памянш. ражачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. \\
прым. ражачны, -ая, -ае.
РАЖОК, -жка, мн. -жю. -жкоў, м. 1. -жка.
мн. рожкі, -жак; гл. рог1 . 2. Тос, што i por
(у 2 знач.). 3. Назва розных вырабаў, прадметаў у выглядзе рога , трубкі з расшыраным
канцом. 4. мн. Харчовы прадукт у выглядзе
коратка нарэзанай макароны. Наварыць ражкоў. 5. мн. Доўгі, вузкі плод некаторых раслін.
Рожкі-стручкі. || прым. ражковы, -ая, -ае.
Ражковае дрэва.
РАЖОН, -жна, мн. -жны, -жноў, м. (уст.).
Востры кій. 0 Лезці на ражон (разм. неадабр.) — брацца за што-н. завсдама рызыкоўнае. Якога ражна яшчэ трэба (не халае)
каму? (разм. неадабр.) — што яшчэ трэба?
РАЖОЧНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Музыкант,
які іграс на розе1 (у 2 знач.), на ражку. Ансамбль ражочнікаў.
РАЗ , -у, мн. -ы, -оў, м. 1. Абазначэнне
аднакратнага дзеяння (пры падліку, указанні
на колькасць). He p. (неаднакратна). Сем разоў адмерай, адзін р. адрэж (прыказка). 2.
З'ява, выпадак у шэрагу аднародных дзеянняў, праяўленняў чаго-н. У мінулы р. Адным
разам (аднойчы). Р. за разам (паўтараючыся).
Р. на р. не прыходзіцца (не заўсёды бывае
аднолькава). 3. нескл. Адзін (пры падліку). P.,
два, тры. Р.-два i гатова (вельмі хутка; разм.
жарт.). 0 Аднаго разу — аднойчы. Ва ўсякім
разе — пры любых абставінах. Другім разам
(разм.) — калі-небуцзь, не цяпер. Другі ржз
(іншы раз) — часам, у некаторых выпадках.
За раз — у адзін прыём. He раз (і не два) —
многа разоў. Hi ў якш разе — ні пры якіх
умовах, ніколі. Па той раз — з таго часу. Раз
за разам — зноў i зноў, бесперапынна. Раз (і)
вазаўсёды — канчаткова, беспаваротна. У
самы раз (самы раз) (разм.) — якраз, у пару.
У такім разе — у такім выпадку.Ц гшмянш.
разок, -зка, м. (да 1 i 2 знач.) / разік, -а, м.
(да 1 i 2 знач.).
РАЗ2, прысл. (разм.). Аднойчы. Р. уночы пачуўся гул машын.
РАЗ , умоўны злуч. (разм.)- Калі. Р. не
ўмееш, не бярыся.
РАЗ4, у знач. вык. (разм.). Абазначае хуткае
i рэзкае дзеянне (стукнуў, схапіў i пад.). Р. яго
na спіне!
РАЗ^.-СРАЗА..., P A C ) , дзеяслоўная прыстаўка. Абазначае: 1) дзяленне на часпгі, размеркаванне па частках, па месцах, па паверхнасці i пад., напр. раэрэзаць, разарваць,
раскідаць, размазаць; 2) узмацненне, напружанне ў праяўленні дзеяння, напр. раскарміць, расхваліць; 3) у спалучэнні з -цца:

пачатак працяглага, інтэнсіўнага дзеяння,
напр. разбурчацца, растанцавацца, разбалецца;
4) у спалучэнні з -цца: кірунак руху многіх у
розныя бакі, напр. раз'ехацца, разляцецца,
рассыпацца; 5) спыненне дзеяння, стану,
налр. размарозіцца, разлюбіць; 6) адваротнае
дзеянне, напр. размініраваць, раскруціць.
РА32...(РАС...), прыстаўка прыметнікаў
(разм.). Абазначае: 1) вышэйшую ступень
якой-н. якасці, напр. развясёлы, разудалы,
распракляты; 2) наяўнасць чаго-н., што распасціраецца ў розных кірунках, напр. развілісты, разгалісты, раскідзісты.
РАЗАБРАЦЦА, -збяруся, -збярэшся, -збярэцца; -збяромся, -зберацеся, -збяруцца; -забраўся, -ралася; -збярыся; зак. 1. Прывесці ў
парадак свае рэчы, уладкавацца (разм.). Р. з
дарогі. 2. у кім-чым i (разм.) з кім-чым. Вывучыўшы, унікнуўшы ў падрабязнасці, добра
зразумець каго-, што-н. Р. ў чарцяжах. Р. ў
абставінах. || незак. разбірацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
РАЗАБРАЦЬ, / -збяру, -збярэш, -збярэ;
-збяром, -збераце, -збяруць; -збяры; -забраны; зак. 1. што. Раз'ядноўваючы, разнімаючы
па частках, раскласці. Р. гадзіннік. Р. старую
хату. 2. каго-што. Узяць усё, раскупіць. Р.
бычкоў для гадоўлі. Р. падручнікі. Разабралі тавар. 3. што. Прывесці ў парадак, размясціць
у пэўным парадку. Р. лісты. Р. дакументы. 4.
каго-што. Спарадкаваць, раздзяліўшы мяса i
сала i інш. часткі. Р. кабана. 5. перан., што.
Даследуючы, высветлшь, даць ацэнку чаму-н.
Р. паперы. Р. сказ na часцінах мовы. 6. перан.,
што. Распазнаць, адрозніць. Р почырк. Р. гатунак груш na смаку. He p., што ё'н гаворыць.
7. (/ i 2 ас. не ўжыв.), перан., каго (што).
Ахапіць, апанаваць (пра пачуццё, жаданне i
пад.) (разм.). Яе разобрала злосць. Дзяцей разабрала цікавасць. 8. безас, каго (што). Пра
стан моцнага ап'янення (разм.). Яго разабрада
пасля шклянкі гарэлкі. 0 He разбяры-бяры
(разм.) — пра што-н. всльмі заблытанае,
незразумелае.
Разабраць
па косгачках
(разм.) — дэталёва абмеркаваць, абгаварыць
каго-што-н. (Усю) ноч разбяруць фазм.),—
не будзе калі спаць. || незак. разбіраць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. разбор, -у, м. (да 1, 2, 3 i 5
знач.) / разборка, -і, ДМ -рцы, ж. (да 1 i 3
знач.; разм.). || прым. разборны, -ая, -ае (да 1
знач.).
РАЗАВЫ, -ая, -ае. Прыгодны на адзін раз,
які робіцца толькі раз або за адзін прыём. Р.
білет. Разавая дапамога.
РАЗАГНАЦЦА, -зганюся, -згонішся, -згоніцца; -загнаўся, -налася; -зганіся; зак. Давесці рух да вялікай скорасці. Р. на машыне. \\
незак. разлшяцца, -яюся, -яешся, -яецца. ||
наз. разгон, -у, м. Узяць р. (тое, што i разагнацца). 3 разгону (разагнаўшыся).
РАЗАГНАЦЬ, -зганю, -згоніш, -згоніць;
-загнаў, -нала; -згаш; -загнаны; зак. 1. кагошто. Гонячы, прымусіць разысціся, разляцецца, разбегчыся (пра многіх); выгнаць,
звольніць. Р. дзяцей. Р. гультаёу на рабоце.
Вецер разагнаў хмары (перан.). 2. каго-што.
Паскорыць ход, рух. Р. каня. Р. лодку. 3. што.
Разараць плугам. Р. некалькі баразён бульбы. 4.
што. Размясціць на якой-н. паверхні, займаючы як можна больш мссца (разм.)- Р. тэкст
на цзлы аркуш. 0 Разагнаць тугу (разм.) — перастаць^ сумаваць. |[ незак. разпшяць, -яю,
-яеш, -яе. || наз. разгон, -у, м. (да 1 i 2 знач.).
|| прым. разгонны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
РАЗАГНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нёмся, -няцсся, -нуцца; -ніся; зак. Выпрастацца (пра каго-што-н. сагнутае i пад.). i незак. разгінацца, -аюся, -аешся, -аецца / разгібацца, -аюся, -аешся, -аецца.
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РАЗАГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
РАЗАПХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
-нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што. Выпрастаць (разм.). 1. каго-што. Пхаючы, размясціць па
сагнутае^ Р. спіну. Р падкову. \\ незак. ршз- розных месцах, парассоўваць. Р. яблыкі na
гінаць, -аю, -аеш, -ае / разгібаць, -аю, -аеш, кішэнях. 2. што. Набіваючы чым-н., пры-ае.
мусіць раздацца; разбіць. || незак. расшхвжць,
РАЗАССАЦЬ, -ссу, -ссеш, -ccć; -ссём,
РАЗАГРЗЦЦА, -ЭЮСЯ, -эешся, -эецца; зак. -аю, -аеш, -ае i расігіхаць, -аю, -аеш, -ае.
-ссяце, -ссуць; -cci; -ссаны; зак., што. Пры1. Грэючыся, стаць цёплым, гарачым; наt РАЗАПХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няфэцца. Cyn разагрэўся. Маторы разагрэліся. 2. це, -нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што (разм.). мусіць разассацца. Кампрэсамі р. зацвярдзенне.
Адчуць цяпло ў сваім целе, сагрэцца (разм.). Піхнуўшы, прымусіць даць дарогу, прыбраць || незак. рассысаць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗАСЯРйДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
Р. ў рабоце. || незак. разагравацца, -аюся, з дароіі. Р. людзей. || незак. расшхвжць, -аю,
-іцца; зак. Размеркавацца невялікімі часткамі
-аеш, -ае / распіхжць, -аю, -аеш, -ае.
-аешся, -аецца.
РАЗАГРФЦЬ, -эю, -эеш, -эс; -рэты; зак. 1.
РАЗАРАЦ^1, -ару^ -арэш, -арэ; -аром, на вялікай прасторы. Войска разасяродзілася
што. Грэючы, зрабіць цёплым, гарачым. Р. -араце, -аруць; -ары; -араны; зак., што. на вялікай плошчы. \\ незак. разасяроджвацца,
cyn. P. матор. 2. каго-што. Выклікаць адчу- Аручы, раскінуць (зямлю плугам.)- Р- некалькі -аецца. || наз. разасяроджванне, -я, н.
РАЗАСЯРОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
ванне цяііла ў целе (разм.). Р. сябе работай. || баразён бульбы. \\ незак. разтерааць, -аю, -аеш,
-джаны; зак., каго-што. Размеркаваць ненезак. разаграваць, -аю, -аеш, -ае; наз. раза- -ае.
вялікімі часткамі на вялікай прасторы. Р. войграванне, -я, н. || наз. разагрэў, -ірэву, м.
РАЗАРАЦЬ2 гл. разарыць.
(спец.).
РАЗАРВАЦЦА, -вуся, -всшся, -вецца; ска. Р. аб'екты. \\ незак. разасяроджваць, -аю,
РАЗАДЗЁЦЦА, -дзенуся, -дзенешся, -дзе- -вёмся, -вяцеся, -вуцца; -віся; зак. 1. (1 i 2 -аеш, -ае.
РАЗАХВОЦІЦЦА, -очуся, -оцішся, -оціцнецца; зак. (разм.). Прыгожа, шыкоўна апра- ас. не ўжыв.). Раздзяліцца на часткі ад pasнуцца; убрацца, прыбрацца. Р. на свята. || не- Kara руху або ад старасці, драхласці. Вяроўка ца; зак. (разм.). 1. Адчуць жаданне, ахвоту да
зак. разадаявацца, -аюся, -аешся, -аецца.
разарвалася. Кашуля разарвалася. 2. (1 i 2 ас. чаго-н. 2. Страціць жаданне, ахвоту да
РАЗАДЗЁЦЬ, -дзену, -дзенеш, -дзене; не ўжыв.). Узарвацца знутры, распасціся на чаго-н. Нешта ён разахвоціўся, не пайшоў na
-дзеты; зак., каго-што (разм.). Прыгожа часткі. Снарад разарваўся. 3. перан. Ужыв. грыбы. || незак. разахвочвацца, -аюся, -аешся,
апрануць; убраць, прыбраць. Р. дзіця. \\ незак. пры абазначэнні неабходнасці адразу выка- -аецца.
РАЗАХВОЦГЦЬ, -очу, -оціш, -оціць; -очаразадзяваць, -аю, -аеш, -ае.
наць многа спраў, паспець усюды (разм). Я
РАЗАДЗЬМЎЦЦА, -муся^ -мешся, -мецца; на ўсё не разарвуся. Хоць разарвіся! (вельмі ны; зак., каго (што) (разм.). 1. Абудзіць у
-мёмся, -мяцеся, -муцца; -м'іся; зак. Toe, што многа розных спраў). || незак. разрывацца, кім-н. жаданне, ахвоту рабіць што-н. 2.
i раздзьмуцца.
-аюся, -аешся, -аецца (да 2 i 3 знач.). Душа Прымусіць страціць жаданне, ахвоту рабіць
РАЗАДЗЬМЎЦЬ, -му, -меш, -ме; -мём, (сэрца) разрываецца (перан.: вельмі цяжка на што-н. Р. ісці ў кіно. || незак. разахвочваць,
-мяце, -муць; -мі; -муты; зак., што. Toe, што душы ад ropa i пад.). || наз. разрыў, -рыву, м. -аю, -аеш, -ае.
РАЗАХКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(да 1 i 2 знач.)
i раздзьмуць. P. у печы агеньчык.
РАЗАРВАЦЬ, -ву, -веш, -ве; -вём, -вяце, (разм.). Здзівіўшыся або засмуціўшыся, паРАЗАДНЁЦЬ, -ее; безас; зак. Toe, што i
-вуць; -в'і; -ваны; зак. 1. каго-што. Рэзкім ру- чаць ахкаць.
развіднецца.
РАЗАЧХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
РАЗАДРАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -здзя- хам раздзяліць на часткі, парушыць цэласць
рэцца; зак. (разм.). Toe, што i разарвацца (у 1 чаго-н. Р. ліст паперы. Р. кайданы рабства (разм.). Пачаць многа i доўга чхаць.
РАЗБАВІЦЬ, -аўлю, -авіш, -авіць; -аўле(перан.: знішчыць). 2. што. Узарваць знутры,
знач.). I незак. раздзірацца, -аецца.
РАЗАДРАЦЬ, -здзяру, -здзярэш, -здзярэ; разнесці на часткі, асколкі. Трубы разарвала ны; зак., што. Дадаўшы чаго-н., зрабіць
-эдзяром, -здзераце, -здзяруць; -здзяры; -за- (безас). 3. перан., што. Спыніць, парваць. Р. менш моцным, больш вадкім. Р. спірт вадой.
драны; зак. (разм.). 1. каго-што. Рэзкім рухам дыпламатычныя зносіны. Р. сувязі з сябрамі. || || незак. разбаўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. разраздзяліць на часткі, парушыць што-н. цэлае. незак. разрываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ра- баўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
РАЗБАГАЦЁЛЫ, -ая, -ае. Які разбагацеў.
Р. плашч. Р. кніжку. 2. каго. Пазбавіць жыцця зрыў, -рыву, л#. (да 2 i 3 знач.).
Р. купец.
РАЗАРЬІЦЦА, -заруся, -зорышся / -за(пра драпежных жывёл, птушак). Воўк разаРАЗБАГАЦЁЦЬ гл. багацець.
драў авечку. 3. што. Зрабіць драпіну на рышся, -зорыцца / -зарыцца; -зорымся / -заРАЗБАЗАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
чым-н. Р. нагу аб дрот. || незак. раздзіраць, рымся, -зорыцеся / -зарыцеся, -зорацца /
-зарацца; зак. 1. Страціць маёмасць, багацце; зак., каго-што (разм. неадабр.). Распрадаць,
-аю, -аеш, -ае.
РАЗАК, -а, мн. -'i, -оў, м. (спец.). 1. Вялікі збяднець. 2. Патраціць на што-н. гсошы раздаць, растраціць. Р. маёмасць. || незак. разшырокі нож. 2. Рэжучая частка якой-н. ма- (разм.). Р. на кнігі. || незак. разарацца, -аюся, базарваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗБАЗЬІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
шыны, прылады, якога-н. інструмента. 3. -аешся, -аецца. || наз. разарэыне, -я, н.
РАЗАРЬІЦЬ, -заэу, -зорыш /-зарыш, -зо- (абл.). Разленавацца, зрабіцца распусным.
Першабытная каменная сякера.
РАЗБАЛАБОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -неРАЗАМ, прысл. 1. Сумесна з кім-, чым-н. рыць / -зарыць; -зорым / -зарым, -зорыце /
Працаваць р. Ходзяць р. боль i радасць. 2. -зарыце, -зоруць / -зараць; -зарбны; зак., ны; зак., што (разм.). Разнесці чуткі, пагаАдначасова (разм.). Паляцелі птушкі, a р. з імі каго-што. Давесці да беднасці, галечы, пазба- лоскі, раззваніць, разбалбатаць. Р. на ўвесі
i цёплае лета. 3. У адзін прыём. Прачымаць віць дастатку.багацця. Р. сям'ю. \\незак. ра- свет ліха ведае што. || незак. разбалабоньваць,
усё р. 4. Усяго (пра агульную суму чаго-н.). Р. зараць, -аю, -аеш, -ае. || наз. разарэнне, -я, н. -аю, -ае, -ае.
РАЗБАЛАВАЦЦА, -луюся, -луешся, -луецРАЗАСЛАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., рас15 000 рублёў. 0 Разам з гэтым — у той жа
сцелецца; зак. Сцелючыся па паверхні ца; -луйся; зак. (разм.). 1. Пачаць занадта бачас, адначасова.
РАЗАМКНЎЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., чаго-н., распаўсюдзіцца. Разаслаўся na сена- лавацца. 2. Стаць балаўніком, збалавацца.
РАЗБАЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
-нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; зак. Раз'яд- жаці туман. || незак. рассцілацца» -аецца.
нацца (пра самкнутае). Ланйуг разамкнуўся. ||
РАЗАСЛАЦЬ1, -зашлю, -зашлеш, -зашле; -лаваны; зак., каго (што). Надта распесціць,
незак. размыкацці, -аецца. || наз. размыкшне, -зашлём, -зашляце, -зашлюць; -зашлі; -за- зрабіць непаслухмяным, капрызным. Р. дзіця.
-я, н.
сланы; зак., каго-што. Паслаць, адправіць у
РАЗБАЛБАТАЦЦА, -балбачуся, -балбоРАЗАМКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- розныя^ месцы. P.f ганцоу. Р. пісьмы. || незак. чашся, -балбочацца; -балбачыся; зак. (разм.
цс, -нуць; -н'і; -нуты; зак., што. Раз'яднаць рассылаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. рассыланне, неадабр.). Захапіцца, займаючыся пустымі
(што-н. самкнутае^. Р. ланйуг Р. рукі. || незак. -я, н. i рассылка, -і, ДМ -лцы, ж. \\ прым. ра- размовамі.
різмыкжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. размыканне, ссылачны, -ая, -ае.
РАЗБАЛБАТАЦЬ, -лбачу, -лбочаш, -лбоча;
-я, н.
-лбачы; -лбатаны; зак., што (разм. неадабр.).
РАЗАСЛАЦЬ2, рассцялю, рассцелеш, расРАЗАМЛЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Вялы, рас- сцеле; рассцялі; разасланы; зак., што. РазгарРасказадь каму-н. тое, чаго нельга, не варта
слаблены. Разамлелае ад спёкі цела. || наз. ра- нуўшы поўнасцю, паслаць па паверхні чаго-н. было гаварыць. Р. сакрэт.
замлеласць, -і, ж.
Р. новы абрус. Р. дыван. || незак. рассцілаць,
РАЗБАЛЁЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -л'іцца;
РАЗАМЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.). -аю, -аеш, -ае. || наз. рассціланне, -я, н., рас- зак. Пачаць моцна балець. Зуб разбалеўся. \\
сшлка, -і, ДМ -лцы, ж. i рассйдл, -у, м
незак. разбольвацца, -аецца.
Стаць вялым, расслабіцца. Р. ад гарачыні.
(спец.). || прым. рассійлачны, -ая, -ае (спец.).
РАЗБАМБІЦЬ, -бамблю, -бамбіш, -бамРАЗАНЎЦЬ гл. рэзаць.
РАЗАСПАЦЦА, -плюся, -пішся, -п'іцца; йць; -бамбім, -бамбіце, -бамбяць; -бомРАЗАПРЗЛЫ, -ая, -ае. Які разапрэў, рас-п'імся, -піцеся, -пяцца; -піся; зак. (разм). блены; зак., каго-што. Разбіць, разбурыць
параны Р. гарох.
РАЗАПРЗЦЬ, -ЭЮ, -эеш, -зе; зак. I. (1 i 2 Праспаць занадта доўга, заснуць надоўга. бамбёжкай.
РАЗБАРАНІЦЬ, -раню, -роніш, -роніць;
ас. не ўжыв.). Прэючы, размякнуць, разбух- Дзіця разаспалася, усё спіць i спіць.
РАЗАССАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сецца; -ронены; зак., каго (што). Разняць, развесці
нуць. Каша разапрэла. 2. Надта спацець, распарыцца (разм.}. Р. пасля лазні. || незак. раза- зак. Пра пухліны, нарасці: апасці, знікнуць. || (тых, хто пачаў бішха). Р. задзір. \\ мезак. разнезак. рассысацца, -аецца.
бараняць, -яю, -яеш, -яе.
пряваць, -аю, -аеш, -ае.
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РАЗБРАХАЦЬ, -брашу, -брэшаш, -брэша;
cue (перан.). 5. каго-што. Перамагчы, нанесці
паражэнне. Р. ворага. Р. праціўнікаў новай ідэі -брашы; -браханы; зак., што (разм. неадабр.).
(перан.). б. што. Растрэсці, разварушыць, Расказаць усім які-н. сакрэт, раззваніць, расраскінуць. Р. сена. Р. гной на полі. || незак. раз- трубіць, разбалбатаць.
біваць, -аю, -аеш, -ае (да 2, 3, 4, 5 i 6 знач.).
РАЗБРОД, -у, М -дзс, м. Разлад, рознагаРАЗБАРСАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; || «яз. різбівінве, -я, н. (да 2, 3, 4, 5 i 6 знач.) лоссе, адсутнасць згоды ў чым-н. У калекзак. (разм.)- Развязацца (пра аборы i пад.). || / разбіўкж, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 2 i 3 знач.). || тыве поўны р. Ідэйны р.
незак. раэбэрсвацц*, -аецца.
прым. ржэтвачвы, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.;
РАЗБРЫСЦІСЯ, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
РАЗБАРСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., спец.).
-брыдзецца; -брыдзёмся, -брыдзяцеся, -брышто (разм.)- Развязаць шнуркі, аборы. Хлопец
РАЗБЛЫТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аец- дуцца; -брыўся, -брылася, -лося; зак. Пра
сеў, разбарсаў лапці. || незак. разбэрсваць, -аю, ца; зак. 1. Раздзяліцца, разматацца. Вузяы на- многіх: брыдучы, разысціся ў розныя бакі. Р.
-аеш, -ае.
рэшце разблыталіся. Вяроўка з цяжкасцю na хатах. Статак разбрыўся. \\ незак. разРАЗБЁГЧЫСЯ, -бягуся, -бяжышся, -бя- разблыталася. 2. перан. Стаць ясным, зразу- брыдацшц -аецца.
жыцца; -бяжымся, -бежыцеся, -бягуцца; меяым (разм.)- Клубок заблытаных спраў лёгка РАЗБУБНІЦЦА,, -нюся, -нішся, -ніцца;
-бегся, -беглася; -бяжыся; зак. 1. Прабегчы разблытаўся. || незак. разблытвацц», -аецца.
-ншся, -ніцеся, -няцца; зак. (разм.). Пачаць
некаторую адлегласць, каб падрыхтавацца да
РАЗБЛЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., доўга i моцна бубніць. Нешта дзед разскачка. Разбегся i скочыў. Перад скачком што.
1. Раздзяліць, разматаць (зблытанае). Р. бубніўся.
трэба добра р. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра
РАЗБУДАВАЦЦА, -дуюся, -дуешся, -думногіх: бягом накіравацца ў розныя бакі. клубок (таксама перан.: разабрацца ў складаДзеці з шумам разбегліся. 3. (7 / 2 ас. не най, заблытанай справе). Р. валасы. 2. перан. ецца; -дуйся; зак. (разм.). Будуючыся, выўжыв.), перан. Пра думкі: страціць здольнасць Зрабіць ясным, зразумелым што-н., дабрацца расці, пашырыць сваю плошчу; абзавесціся
сканцэнтравацца на чым-н. 0 Вочы разбегліся да сутнасці чаго-н. Р. складанае пытанне. || новымі будынкамі. Горад разбудаваўся. | ненезак. разблытваць, -аю, -аеш, -ае.
зак. разбудоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ў каго (разм.) — не ведае, што выбраць, на
РАЗБУДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
РАЗБОЙ, -ю, м. Узброены напад з мэтай
чым спыніцца. || незак. разбягацца, -аюся,
-аешся, -аецца. || наз. разбег, -у, м. / раз- аграблення, забойства. Р. на вялікай дарозе -даваны; зак., што (разм.). Будуючы, расшыбежка, -і, ДМ -жцы (да 1 знач.). Узяць разбег (таксама перан.). Марскі р. (пірадгва). || прым. рыць плошчу. Р. пасёлак. || незак. разбудоўваць, -аю, -аеш, -ае.
(таксама перан.). Скочыць з разбегу. Разбег са- разбойны, -ая, -ае.
РАЗБУДЗІЦЬ гл. будзіць.
РАЗБОЙШК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавек,
малёта (даўжыня прабегу па зямлі да моманРАЗБУЙНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -н'іцца;
які займаецца разбоем; грабежнік. 2. Свату ўзлёту) Разбежка перад скачком.
РАЗБЕЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. вольнік, балаўнік, нягоднік (звычайна ў зва- зак. Стаць менш буйным, раздзялііша на
(разм.)- 1. гл. разбегчыся. 2. Размінка бегам роце^ разм. жарт.). Ax, p., што ты робіш! \\ ж. менш буйныя адзінкі. t Гаспадарка разперад спартыўнымі выступленнямі. 3. Разы- разбойніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. рж- буйнілася. || незак. разбуйыяцца, -яецца. || наз.
ходжанне, несупадзенне ў чым-н., супярэч- збойтцкі, -ая, -ае (да 1 знач.) / разбойны, -ая, разбуйненне, -я, н.
РАЗБУЙНІЦЬ, -ню, -нші, -н'іць; -HIM, -ні-ае (да 1 знач.).
насць. Р. ў два міліметры.
РАЗБОЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. це, -няць; -буйнены; зак., што. Зрабіць менш
РАЗБЁЖНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Toe,
што i разбежка. Можна было заўважыць раз- Займацца разбоем, быць разбойнікам (да 1 буйным, раздзяліць на менш буйныя адзінкі.
P.f раён% Р. вялікую гаспадарку. || незак. разбуйзнач.).
бежнасці з планам.
няць, -яю, -яеш, -яе. || наз. разбуйненне, -я, н.
РАЗБОЛЬВАЦЦА гл. разбалецца.
РАЗБШТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туРАЗБУРІІЛЬНІК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
РАЗБОР, -у, м. 1. гл. разабраць. 2. Адбор,
ецца; -туйся; зак. 1. Зняць з сябе бінт. Ранены
разбінтаваўся. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Разма- выбар (разм.). Высякалі лес без разбору. (кніжн.). Той, хто разбурае што-н. Восаг-разтацца, развязацца (пра бінт, павязку i пад.). Крытыкаваць ты крытыкуй, але з разборам. 3.буральнік. Р. культуры. \\ наз. разбуральніці,
3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Вызваліцца ад бінту, Разгляд судовай справы. Судовы р. 0 Нж (пад) -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. разбуральшцкі, -ая,
павязкі i пад. (разм.). Палец разбінтаваўся. || пшпачны разбор; на ржзбор шапаж (паспець, -ае.
РАЗБУРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які прыносіць
незак. разбінтоўвацця, -аюся, -аешся, -аецца. з'явііша, прыйсці; разм.) — пад канец, калі
разбурэнне. Разбуральная вайна. || наз. разРАЗБШТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; ўсе разыходзяцца, усё скончылася.
буральнасць, -і, ж.
-таваны; зак., каго-што. Развязаць, зняць,
РАЗБОРКА гл. разабраць.
РАЗБУРЧАЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
разматаць бінт на чым-н. Р. нагу. || незак.
РАЗБОРЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Строгі ў выртзбштоўваць, -аю, -аеш, -ае.
бары, патрабавальны. Р. тэлеглядач. 2. Які -чымся, -чыцеся, -чацца; -чыся; зак. (разм.).
РАЗБІРАЦЦА гл. разабрацца.
лёгка разабраць, успрыняць на слых i пад.; Пачаць i працягваць бурчаць.
РАЗБУРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжывм -бурыцТАЗБІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл. выразны. Р. почырк. Напісаць разборліва
ца; зак. 1. Разваліцца, зламацца. Старая хата
разабраць. 2. каго-што. Выбіраючы, разбор- (гтрысл.). || наз. разборлівасць, -і, ж.
ліва разглядаць. Ісці, не разбіраючы дарогі. 3. РАЗБОРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. разабраць. 2. разбурылася. 2. перан. Парушыцца, разлакаго-што. Крытычна абмяркоўваць (паво- Такі, які можна разабраць i зноў сабраць, які дзіцца. Планы мае разбуршіся. \\ незак. раздзіны, чыс-н. учынкі; разм.). На сходзе паддаецца разборцы. Р. дом. Разборная бурвацца, -аецца / разбурацца, -аецца. || наз.
ржзбурванне, -я, н. i разбурэнне, -я, н.
разбіралі парушальнікаў дысцыпліны.
кніжная паліца.
РАЗБУРЬІЦЬ, -буру, -бурыш, -бурыць;
РАЗБГГНЫ, -ая, -ое (разм.). Кемлівы,
РАЗБОЎГАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; -бураны; зак., што. 1. Б'ючы, ламаючы,
бойкі, развязны, лоўкі. Мой сябар — р . хло- зак. 1. Размяшацца ад узбоўтвання. Яйкі з цезнішчыць, ператварыць у руіны. Р. дом. Р.
пец.
стам для аладак добра разбоўталіся. 2. БоўтаРАЗБІТЫ, -ая, -ае (разм.). Які страціў ба- ючыся, разліцца. Малако разбоўталася. || не- мост. 2. перан. Парушыць, разладзіць, знішчыць. Р. планы непрыяцеля. Р. сям 'ю. || незак.
дзёрасць, бяссільны, стомлены. Адчуваць сябе зак. разбоўгвацца, -аецца.
разбурвяць, -аю, -аеш, -ае / разбураць, -аю,
разбімым. || наз. раз<>ітісць, -і, ж.
РАЗБОЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., -аеш, -ае. || наз. ржзбурвянне, -я, н. i разРАЗБІЦЦА, разаб'юся, разаб'ешся, раза- што (разм.). 1. Размяшаць, боўтаючы. Р. фарб'ецца; разаб'ёмся, разаб'яцеся, разаб'юцца; бу. 2. Боўтаючы, разліць. Р. малако. \\ незак. бурэнне, -я, н.
РАЗБЎХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які павялічыўся ў
разбіся; зак. 1. Раскалоцца ад удару, трэс- різбоўтваць, -аю, -аеш, -ае.
аб'ёме, набраўшыся вільгаці. Р. гарох. 2. пенуць, распасціся на часткі. Шклянка разбілася.
РАЗБРАКАЦЬ
гл.
разбракнуць.
ран. НепаМерна павялічаны, раздуты. РазбухСамалёт разбіўся. Разбіліся планы (перан.). 2.
РАЗБРАКЛЫ, -ая, -ае. Які разбрак, разбух лыя штаты. \ наз. разбухласць, -і, ж.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Раздзяліцца на часткі,
ад
вільгаці.
||
наз.
ржзбракласць,
-і,
ж.
РАЗБЎХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
групы. Р. на атрады. 3. Моцна выцяць, паРАЗБРАКНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; -бух, -хла; зак. 1. Набухнуць, раздацца, параніць сабе якую-н. частку цела або загінуць
пры падзенні. Р.насмерць. || незак. разбівацца, -брак, -кла; зак. Разбухнуць ад вільгаці, раз- таўсцець ад вільгаці. Боты намоклі, разбухлі.
мокнуць, размякнуць. Дзверы разбраклі. || не- Пупышкі на дрэве разбухлі (набухлі). 2. перан.
-аюся, -аешся, -аецца.
Праз меру павялічыцца, разрасціся. Штаты
РАЗБІЦЬ, разаб'ю, разаб'еш, разаб'е; ра- зак. разбракаць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗБРАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; разбухлі. Папка з дакументамі разбухла. || незаб'ём, разаб'яце, разаб'юць; разбіў, -біла;
разбі; разбіты; зак. 1. гл. біць. 2. каго-што. -руй; -раваны; зак., каго-што. Вызваліць ад зак. ртзбухжць, -ае.
РАЗБУШАВАЦЦА, -шуюся, -шуешся,
Раздзяліць, расчляніць. Р. лес на ўчасткі. Р. броні, зняць броню з каго-н. Р. спецыяліста.
РАЗБРАХАЦЦА, -брашуся, -брэшашся, -шуецца; -шуйся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв).
атрад на групы. 3. што. Плануючы, зрабіць,
устроіць, размясціць што-н. Р. палатку. Р. -брэшацца; -брашыся; зак. (разм.). 1. ( 7 / 2 Пачаць моцна бушавадь. Разбушавалася непакветнік. 4. каго-што. Пашкодзіць, разбурыць, ас. не ўжыв.). Пачаць доўга i моцна брахаць. года. 2. Пачаць моцна шумець, буяніць
парушыць. Р. галаву. У час землетрасення poś Нешта ўночы разбрахаліся сабакі. 2. Заха- (разм.)- Разбушаваўся бацька.
cina (безас.) дом. Разбіты паралічам (параліза- піцца, займаючыся пустымі размовамі (неРАЗБУЙНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
ваны). Р. мары i надзеі (перан.). Р. чужое tuna- адабр.).
зак. (разм.). Пачаць моцна буяніць.

РАЗ—РАЗ

537
РАЗБЬІЦЦА, -будуся, -будзешся, -будзецца; -будэься; зак. (разм.). Распаўнець, раздацца. Патаўсцеу, разбыўся начальнік. || незак.
разбывацца, -аюся, -аешся, -аецца.

РАЗВАЛАЧЬІЦЦА, -лачуся, -лочьшіся,
-лочыіша; зак. (разм.). Пачаць часта i доўга
валачыцца, хадзіць усюды. Развалачыўся хлопец, кожную ноч недзе цягаецца.
Р А З Б З Р С А Ц Ь , -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак.,
РАЗВАЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. 1. мн.
што (разм.). 1. Разблытаць, раскідаць. Р. Рэшткі разбуранай пабудовы ці паселішча,
ніткі. Р. валасы. 2.^Тое, што i разбарсаць. Р. руіны. Разваліны горада. 2. перан. Пра старога
аборы. || незак. разбэрсваць, -аю, -аеш, -ае.
або разбітага хваробай чалавека (разм.). Ён
нагадваў жывую разваліну.
РАЗЮРСВАЦЦА гл. разбарсацца.
РАЗВЛЛІСТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 пахістРАЗБЗРСВАЦЬ гл. разбарсаць i разбэрваннем з боку на бок. Ісці развалістай паходсаць.
РАЗБдСІЦЦЦА, -бэшчуся, -бэсцішся, кай. || наз. рйвалістісць, -і, ж.
РАЗВАЛПЦІА, -валюся, -валішся, -валіц-бэсціцца; зак. 1. Маральна распусціцца,
прывучыцца да дрэнных звычак. 2. Стаць не- ца; зак. 1. (/ i 2 ас. не ўжыв.). Паваліўшыся,
паслухмяным, разбалавацца, раздурэць. Дзеці рассыпацца, распасціся. Бабка снапоў развазусім разбэсціліся. || незак. разбэшчвацца, лілася. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Прыйсці ў заня-аюся, -аешся, -аецца. || наз. разбэшчваяне, пад. Справа развалілася. 3. Сесці, неакуратна
раскінуўшы рукі i ногі (разм. неадабр.). Р. на
-я, н.
РАЗБдСЦІЦЬ, -бэшчу, -бэсціш, -бэсціць; канапе. || незак. разйльвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
-бэшчаны; зак., каго (што). 1. Маральна расРАЗВАЛІЦЬ, -валю, -валіш, -валіць; -вапусціць, прывучыць да дрэнных звычак. 2.
Разбалаваць, раздурыць. Р. дзіця. || незак. раз- лены; зак., што. 1. Разбураючы, паваліць,
бэппваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ржзбэшчшшне, раскідаць. Р. будыніну. 2. Прывесці ў стан
развалу, у заняпад. || незак. развальваць, -аю,
-я, н.
РАЗБЗШЧАНЫ, -ая, -ае. 1. 3 дрэннымі, -аеш, -ае.
РАЗВАЛЫ, -лак. Нізкія i шырокія сані з
амаральнымі звычкамі. 2. Разбалаваны, непаслухмяны. Разбэшчаныя дзеці. \\ наз. разбэппа- разваламі.
РАЗВАЛЫ, -аў. 1. Рама з трох жэрдак,
нжсць, -і, ж.
РАЗБдШЧВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. якая кладзецца на сані для большай умя(кніжн.). Той, хто разбэшчвае. || ж. разбэшч- шчальнасці. Сані з разваламі. 2. Нізкія i шырокія сані з такой рамай. Дзед вёз сена на развжльніці, -ы, мн. -ы, -ніц.
валах.
РАЗБЯГАЦЦА гл. разбегчыся.
РАЗВАЛІОХА, -і, ДМ -люсе, мн. -і, -люх,
РАЗВАДЗЙШЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м.
Ваеннаслужачы, які расстаўляе вартавых на ж. (разм. зневаж.). Пра што-н. старое, якое
вось-вось разваліцца. He хата, a p. Хопіць
пасты. Назнаныць развадзяшчага.
РАЗВАДНЫ, -ая, -óe. 1. Які служыць для ездзіць на машыне-развалюсе. \\ памянш. разразводкі. Р. ключ (для пілы). 2. Такі, які мож- валюшкя, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак.
РАЗВАРНЬІ, -ая, -óe. Які добра разварвана развесці1 (у 4 знач.). Р. мост.
РАЗВАЖАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Вывад, ецца, рассыпчаты ў вараным выглядзе.
рад думак, выкладзеных у лагічна паслядоў- Разварная бульба.
PA3BAPÓT гл. развярнуцца, -ць.
най форме. 2. звычайна мн. Выказванні,
РАЗВАРОЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
абмеркаванні, размовы. Многа часу траціцца
на разважанні. 0 Без размжмня (разм.) — зак., што. Варочаючы, раскідаць, разбурыць
(што-н. складзенае, пабудаванае); развярнуць
адразу, доўга не думаючы.
РАЗВАЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. (у 1 i 2 знач.). Р. стары хлеў. || незак. разМысліць, рабіць вывады. Умець р. 2. Пасля- варочваць, -аю, -аеш, -ае.
PA3BAPÓ4BAHHE гл. развярнуць.
доўна выкладаць свае думкі наконт чаго-н.;
РАЗВАРОЧВАЦЦА гл. развярнуцца.
весці гутарку. Р. аб ролі мастацтва.
РАЗВАРОЧВАЦЬ гл. развярнуць i развароРАЗВАЖЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які любіць падумаць, разважыць. Старэйшы брат больш р. чаць.
РАЗВАРУШЬІЦЦА, -рушуся, -рушышся,
2. Які выяўляе развагу, здольнасць разважаць.
Гаворка ў яго разважлівая. || наз. разваж- -рушыцца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пачаць
варушыцца, рухацца. Мурашкі разварушшіся.
лівасць, -і, ж.
РАЗВАЖНІЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; 2. перан. Пачаць ахтыўна дзейнічаць. || незак.
зак. (разм.)- Пачаць паводзіць сябе занадта разварушваціт, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗВАРУШЬІЦЬ гл. варушыць.
важна, стаць не ў меру важным. РазважнінаўРАЗВАРЫСТЫ, -ая, -ае. Які добра разварся новы началшік.
РАЗВАЖНЫ, -ая, -ае. 1. Якому ўласціва ваецца. Разварыстая бульба. || наз. разварыразвага, роздум; разважлівы. Дзядзька — ча- стясць, -і, ж.
лавек p.: спачатку падумае, a потым скажа. 2. РАЗВАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -варыцЯкі змяшчае ў сабе павучанне, параду i пад. ца; зак. Варачыся, стаць зусім мяккім або заРазважнае слова. 3. Спакойны, паважны, раз- надта мяккім. Бульба надта разварылася, пемераны. Ісці разважным крокам. || наз. раз- ратваршася ў кашу. || незак. развжрвацца,
-аецца.
важнжсць, -і, ж. f
РАЗВАРЬІЦЬ, -вару, -варыш, -варыць;
РАЗВАЖНЬІ, -ая, -óe. Такі, які прадаецца
-вараны; зак., што. Давесці варкай да мякна вагу. Разважное масла.
РАЗВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; касці або залішняй мяккасці. Р. бульбу. \\ незак., што. Раздзяліць на часткі пры дапамозе зак. разшрваць. -аю, -аеш, -ае.
РАЗВАР'ЯВАНЫ, -ая, -ае. Які развар'явагаў. Р. муку. Р. цукар. \\ незак. разважваць,
ваўся, раз'юшаны. Р. натоўп. || наз. развар'я-аю, -аеш, -ае.
1
ванасць, -і, ж.
РАЗВАЗНЬІ гл. развезці .
РАЗВАР'ЯВАЦЦА гл. вар'яваіша.
РАЗВЛЛ, -у, м. Поўны разлад, разруха,
РАЗВАЯВАЦЦА, -ваююся, -ваюешся, -вабеспарадак. P. у гаспадарцы.
РАЗВАЛАЧЬІ, -лаку, -лачэш, -лачэ; -ла- юецца; -ваюйся; зак. (разм. жарт.). Увайшоўчом, -лачацс, -лакуць; -лок, -лакла, -ло; шы ў азарт, пачаць шумна паводзіць сябе, бу-лачы; -лочаны; зак., каго-што. 1. Расцяг- яніць.
РАЗВЕД... Першая частка складаных слоў
нуць па частках у розныя бакі. Р. бярвенне. 2.
Раскрасці/ (разм.). Р. дабро. \\ незак. разва- са знач.: 1) які мае адносіны да разведкі (у 1
лжкаць, -аю, -аеш, -ае / ржзвалаквяць, -аю, знач.), напр. разведпошук; 2) які мае адносіны
да разведкі (у 2 знач.), напр. разведгрупа, раз-аеш, -ае.
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веддазор, разведузвод; 3) які мае адносіны да
разведкі (у 4 знач.), напр. разведслужба, разведцэнтр. разведшкола.
РАЗВВДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
што ці аб кім-чым. Даведацца, дазнацца
(разм.). Р. планы. P., калі будзе вяселле. 2.
што. Правесці, зрабіць разведку (у 1 i 2 знач.)
чаго-н. Р. размяшчэнне праціўніка. Р. запасы
нафты. | незак. разведваць, -аю, -аеш, -ае;
наз. разведванне, -я, н.; прым. разведвальны,
-ая, -ае (паводле 2 знач.).
РАЗВЁДВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
(спец.). Той, хто займаецца разведваннем нетраў. Інжынер-разведвальнік. || прым. разаедвалыпцкі, -ая, -ае. Разведвальніцкая партыя
геалагаў.
РАЗВ^ДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
Абследаванне чаго-н. са спецыяльнай мэтай.
Р. карысных выкапняў. 2. Дзеянні вайсковых
іруп, дазораў i пад. для атрымання звестак аб
праціўніку i мясцовасці, якую ён займае.
Пайшлі дабравольцы ў разведку. Паветраная р.
У разведку не пойдзеш з кім-н. (таксама перан.: пра таго, каму нельга давяраць, на каго
нельга поўнасцю разлічваць). 3. Вайсковая
ірупа, падраздзяленне i пад., якія збіраюць
звесткі аб праціўніку. Камандзір разведкі. 4.
Арганізацыя, якая адказвае спецыяльна за
вывучэнне эканамічнага i палітычнага жыцця
краін, ix ваеннага патэнцыялу i пад. || прым.
разведачны, -ая, -ае.
РАЗВІДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Ваеннаслужачы або работнік разведкі (у 3 i 4 знач.).
2. Спецыяліст па разведцы нетраў, карысных
выкапняў. 3. Самалёт або карабель, што вядзе
разведку (у 1 i 2 знач.). || ж. разведчыші, -ы,
мн. -ы, -чыц (да 1 знач.). || прым. разведчыцкі,
-ая, -ае.
РАЗВЁЗЦІ1, -вязу, -вязеш, -вязе; -вязём,
-везяце, -вязуць; -вёз, -везла; -вяз'і; -везены;
зак., каго-што. Везучы многае (многіх), даставіць у розныя месцы. Р. пошту. Р. гасцей.
|| незак. развозіць, -вожу, -возіш, -возіць; наз.
ржзвоз, -у, м. i развозка, -і, ДМ -зцы, ж. \\
прым. развазны, -ая, -óe.
РАЗВЁЗЦІ2, -вязу, -вязеш, -вязе; -вязём,
-везяце, -вязуць; -'вёз, -везла; -вязі; -везены;
зак. (разм.). 1. безас, каго (што). Прывесці ў
стан знямогі. Ad духаты яго развезла. 2. безас,
што. Пра дарогу: зрабіць мала прыдатнай для
язды, гразкай. Дарогу развезла, не праехаць. 3.
што i без dan. Расказваючы, гаворачы, надта
расцягнуць (неадабр.^). Развё'з даклад на цэлую
гадзіну. || незак. развозіць, -вожу, -возіш, -возіць.
РАЗВЁЙВАЦЦА, -ЦЬ гл. развеяцца, -ць.
РАЗВЁНЧВАЦЬ гл. развянчаць.
РАЗВЕРАДЗІЦЬ гл. верадзіць.
РАЗВЁСІСТЫ, -ая, -ае. 3 шырока раскінутымі навіслымі галінамі. Развесістая бяроза. ||
наз. развесістасць, -і, лс.
РАЗВЁСІЦЬ, -вешу, -весіш, -весіць; -вешаны; зак., што. 1. Шырока, у розныя бакі
раскінуць (галіны). Клён развесіў сваё голле. Р.
еушы (перан.: слухаць што-н. з цікавасцю i
даверлівасцю; разм. іран.). Р. губы (перан.:
быць пасіўным, безуважным; разм. іран.). 2.
Павесіць, развешаць (разм.). Р. сушыць
бялізну. || незак. развешваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗВЁСЦІ^ -вяду, -вядзеш, -вядзе; -вядзём, -ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла; -ло;*-вядз'і; -всдзены; зак. 1. каго (што). Ведучы, даставіць (многіх) у розныя месцы. Р. вартавых
(расставіць па пастах). 2. каго (што). Toe,
што i раз'яднаць. Лёс навекі нас развёў. 3.
каго (што). Скасаваць чый-н. шлюб. Р. мала-
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дых. 4. што. Накіраваць часткі чаго-н. у розныя бакі. Р. мост. Р. пілу (адагнуць зубы
адзін за адным управа i ўлева). 0 Развесці рукамі (разм.) — павесці рукамі ў розныя бакі ў
знак здзіўлення, бяссілля ў^ вырашэнні
якой-н. справы. || незак. разводзіць, -джу,
-дзіш, -дзіць. || наз. развядзенне, -я, н. (да 4
знач.), развод, -у, М -дзе, м. (да 1, 3, i 4
знач.) / разводка, -і, ДМ -дцы, ж. (да 4 знач.;
спец.).
РАЗВЁСЦІ 2 , -вяду, -вядзеш, -вядзе; -вядзём, -ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла; -ло; -вядз'і; -ведзены; зак., што. Toe, што i растварыць. Р спірт. Р. фарбу. || незак. разводзіць,
-джу, -дзіш, -дзіць. || наз. развядзенне, -я, н.
РАЗВЁСЦі\ -вяду, -вядзсш, -вядзе; -вядзём, -ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла, -ло; -вядзі; -всдзены; зак. 1. каго-што. Даць распладзіцца каму-н., разрасціся чаму-н. Р. трусоў. Р. парк. 2. перан., што. Пачаць рабіць
што-н. непрыемнае, нуднае (разм.). Р. доўгую,
пустую гутарку. 3. што. Распаліць, раскласці.
Р. вогнішча. Р. агонь. || незак. разводзіць, -джу,
-дзіш, -дзіць. \[наз. развядзенве, -я, «. (да 1 i
3 знач.) i развод, -у, М -дзс, м. (да 1 знач.).
Пакінуць рубель на р.
РАЗВЁСІЦСЯ1, -вядуся, -вядзешся, f -вядзецца; -вядзёмся^ -ведзяцеся, -вядуцца;
-вёўся, -вялася, -лося; -вядз'іся; зак., з кім.
Скасаваць свой шлюб. Р. з жонкаю. || незак.
разводзіцці, -джуся, -дзішся, -дзіяца. || наз.
развод, -у, М -дзе, м.
РАЗВЁСЦІСЯ 2 , \ і 2 ас. не ўжыв., -вядзсцца; -вёўся, -вялася, -лося; зак. Распладзіцца, размножыіша. Развялося многа камароў. || незак. разводзіцца, -дзіцца.
РАЗВЕСЯЛІЦЦА, -весялюся, -вяселішся,
-вяселіцца; зак. Стаць вясёлым. I дзядзрка
наш развесяліўся. || незак. развясельвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
РАЗВЕСЯЛІЦЬ гл. весяліць.
РАЗВЁШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Павесіць у розных месцах. Р. малюнкі.
Р. бялізну. || незак. развешваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗВЁШВАЦЬ 2/і. развесіць / развешаць.
РАЗВЁЯЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -еецца;
зак. 1. Разнесціся ва ўсе бакі ад ветру i пад.
Дым развеяўся. 2. перан. Рассеяцца, знікнуць.
Сумненні развеяліся. || незак. развейвацца,
-аецца.
РАЗВЁЯЦЬ, -вею, -вееш, -вее; -всй; -веяны; зак., што. 1. Разнесці ў розныя бакі (ветрам). Віхор падхапіў шматкі сухога сена, падняў ix угару i развеяў. 2. перан. Знішчыць, рассеяць. Р. трывогу. Р. сумненні. || незак. развейваць, -аю, -аеш, -ас.
РАЗВЁРСГВАЦЬ гл. развярстаць.
РАЗВЁРСТКА, -і, ДМ -тцы, ж. Планавае
размеркаванне каго-, чаго-н. Р. спецыялістаў.
Атрымаць насенне na развёрстцы.
РАЗВІДНЁЦЦА, -еецца; безас; зак. Toe,
што i развіднець. He зусім яшчэ развіднелася. ||
незак. разшдшвацца, -аецца / развідняцда,
-яецца.
РАЗВІДНЁЦЬ, -ее; безас; зак. Пра світанне, наступленне дзённага святла. Развіднела
ўжо. || незак. развідняць, -яе.
РАЗВІЛША, -ы, мн. -ы, -лін, ж. 1. Раздвоены сгвол, сук i пад., a таксама месца, дзе
пачынаецца раздваенне. Р. дуба. 2. Месца
разыходжання дарогі i пад. На развіліне дарог.
РАЗВІЛІСТЫ, -ая, -ае. 3 развілінай. Р.
ствол старога дрэва. || прым. різшлістасць, -і,
ж.

РАЗВІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
(разм.). Toe, што i развіліна (у 2 знач.). На
развілцы дарог адбылася сустрэча.
РАЗВШЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -шся; зак. (разм.)Toe, што i разгарнуцца (у \ знач.)- || незак.
раівішіцца, -аюся, -аешся, -аецца.
|РАЗВШЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ш; -нуты; зак., што (разм.). Toe, што
i разгарнуць (у 1 ; 3 i 4 знач.). Р. сцяг. || незак.
развініць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗВГГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які бывае пры
развітанні. Развітальныя словы. Даць р. абеЬ.
РАЗВГГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
1. з кім. Абмяняцца развітальнымі словамі,
паціснуць адзін аднаму рукі. P. перад ад'ездам. 2. з кім-чым. Пакінуць што-н., расстацца. Р. са службай. Р. з белым светам (з жьшцём). || незак. разштвацца» -аюся, -аешся,
-аецца; наз. развгпйше, -я, н. (паводле 1
знач.).
РАЗВПЬІ, -ая, -ое. 1. Які дасягнуў высокай ступені развіцця. Развітая культура. 2.
Сталы духоўна, культурны i адукаваны. Р. малады чалавек. || наз. разштасць, -і, ж.
РАЗВІЦЦА 1 , 1 i 2 ас. не ўжыв., -заўецца;
-зв'іўся, -звілася, -лося; зак. 1. Раздзяліцца,
стаць прамым (пра што-н. звітае, завітае). Вяроўка развілася. 2. Расггусціцца (пра пупьпнкі,
кветкі i пад.). Тады каза разжывецца, як куст
разаўецца (прыказка). 3. Дайсці да высокай
ступені дасканаласці. Шырока развілася сучасная літаратура. 4. Узмацніцца, дайсці да
значнай ступені. 3 гары развілася вялікая скорасць. ^незак. развівшда, -аецца. || наз. развіццё, -я, н.
РАЗВІЦЦА 2 , -заўюся, -заўешся, -заўецца;
-заўёмся, -заўяцеся, -заўюцца; -звіўся, -звілася, -лося; -звіся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.).
Стаць мацнейшым, умацавацца, памацнець.
Мускулы развіліся. Здольнасці развіліся. 2. Вырасці духоўна, стаць больш свядомым, культурным. За кароткі нас юнак надта развіўся,
паразумнеў.
РАЗВІЦЬ, -заўю, -заўеш, -заўе; -заўём,
-заўяце, -заўюць; -звіў, f -звіла, -ло; -зш;
-звггы (да 1 знач.) i -звіты; зак. 1. што. Раскруціць, расплесці што-н. звітае, завітае. Р.
вяроўку. 2. што. Даць чаму-н. памацнець, узмацніць. Р. мускулы. Р. памяць. Р. цікавасць да
наеукі. 3. каго-што. Давесці да якой-н. ступені духоўнай сталасці, свядомасці, культуры.
Р. вучня. Р. грамадства. 4. што. Падняць
узровень чаго-н. Р. прамысловасць краіны. 5.
што. 3 усёй энергіяй разгарнуць што-н. Р.
грамадскую дзейнасць. Р. скорасць. б. што.
Распаўсюдзіць, паглыбіць i пашьфыць змест
або прымяненне чаго-н. Р. думку. Р. свае доказы. || незак. разііваць, -аю, -аеш, -ас. | наз.
развіццё, -я, н.
РАЗВОД 1 , -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). Агляд i размеркаванне па пастах падраздзяленняў, прызначаных у каравул.
РАЗВОД 2 гл. развесці.
РАЗВОД 3 , -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. гл.
развесці1, -ся 1 . 2. Скасаванне шлюбу. Бацька
i маці ў разводзе (развяліся). Падаць на р. (падаць у суд заяву аб разводзе). Даць р.
(згадзіцца на развод). | прым. разводны, -ая,
-ае. Разводная справа.
РАЗВОДДЗЕ, -я, н. Вясенні разліў, веснавая вада.
РАЗВОДЗІЦДА1""2. - Ц Ь 1 " 3 гл. развесціся1 2, развесці 3 .
РАЗВОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
гл. развесці1. 2. Інструмент для развядзення
зубоў пілы (спец.).
РАЗВОДЫ, -аў. 1. Буйныя неакрэсленыя
ўзоры на чым-н. Матэрыя у р. 2. Няроўныя,

звілістыя падцёкі, pari (разм.)- На сцяне p. ad
сырасці.
PA3BÓ3 гл. развезці1.
РАЗВОЗІЦЬ 1 - 2 гл. развезці 1 - 2 .
PA3BÓ3KA гл. развезці1.
РАЗВОЙКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.)- Пачаць войкаць (ад болю,
непрыемнасці i пад.). Развойкаўся стары.
РАЗВОРВАЦЬ гл. разараць1.
РАЗВУЧЬІЦЦА, -вучуся, -вучышся, -вучыцца; зак., з інф. Страціць навыкі, уменне
рабіць што-н. Р. вышываць. Р. іграць на піяніна || незак. развучвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗВУЧЬІЦЬ, -вучу, -вучыш, -вучыць;
-вучаны; зак., што. Вывучыць з мэтай выканання, паўтарэння. Р. песню. Р. ролю.^ незак.
развучваць, -аю, -аеш, -ае; наз. развучванне,
-я, н.
РАЗВЯВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
незак. Пра разгорнутае палотнішча, распушчаныя валасы i пад.; калыхацца ад ветру.
Развяваюцца сцягі на плошчы.
РАЗВЯВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак., што. Прымушаць калыхацца (разгорнутае палотнішча, валасы i пал.). Вецер развявае
сцягі.
РАЗВЯДЗЁНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
(разм.)- Разведзены з жонкай мужчына.
РАЗВЯДЗЁННЕ 1 - 3 гл. развесці 1 - 3 .
РАЗВЯДЗЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. (разм.)- Разведзеная з мужам жанчьгаа.
РАЗВЯЗАіІДА, -вяжуся, -вяжашся, -вяжадца; -вяжыся; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
Раз'яднацца (аб канцах чаго-н. звязанага).
Развязаўся вузел. Хустка развязалася. 2. перан., з кім-чым. Вызваліцца ад таго, што (хто)
звязвае, не дае свабоды даеянням (разм.). Р. з
кампаніяй. \\ незак. развязвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вяжаш, -вяжа; -вяжы; -вязаны; зак. 1. каго-што. Раз'яднаць
канцы чаго-н. звязанага, вызвалшь ад розных
завязак. Р. вузел. Р. хустку. Р. мяшок. 2. перан., што. Знішчыўшы перашкоды, даць
магчымасць чаму-н. развіцца, разгарнуцца.
Агрэсары развязалі вайну (пачалі). Р. ініцыятыву мас. 3. перан., каго (што). Даць свабоду
дзеянняў, вызваліць ад яхіх-н. абавязацельстваў (разм.)- Р. рукі каму-н. Р. язык каму-н.
(прымусіць разгаварыцца). || незак. развівваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. развязжа, -і, ДМ
-зцы, мн. -і, зак, ж. (да 1 i 3 знач.) / развжзвшше, -я, н.
РАЗВЙЗНЫ, -ая, -ае. Залішне вольны,
бесцьфымонны (чалавек, яго паводзіны). Развязныя манеры.
Паводзіць
сябе
развязна
(гтрысл.)- || наз. развазшісць, -і, ж.
РАЗВЯНЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; -аны; зак.,
каго-што. Пазбавіць ранейшага прызнання,
паказаўшы адмоўныя бакі каго-, чаго-н. Р.
асобу. Р. суб'ектывізм. || незак. развевчваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. развягйнне, -я, н.
РАЗВЯРНЎЦЦА,
-вярнуся, -вернешся,
-вернецца; -вярніся; зак. 1. (7 i 2 ас. не
ўжыв.). Разваліцца, разбурыцца. Старая хата
развярнулася. 2. Павярнуцца, каб змяніць становішча або напрамак свайго руху. Лётчык
развярнуўся i паляцеў у бок лесу. 3 . Пра наяўнасць месца ддя пэўных дзеянняў. Там не p.,
малы ўчастак. 4. Размясціцца ў шьфыню па
лініі фронту, прынядь баявы парадак (спец.).
|| незак. разварочваццж, -аюся, -аешся, -аецца.
|| наз. разварот, -у, М -роце, м. (да 2 знач.).
РАЗВЯРНЎЦЬ, -вярну, -вернеш, -верне;
-вярні; -вернуты; зак., што. 1. Разваліць,
раскідаць, разбурыць. Р. старую будыніну. Р.
бульдозерам зямлю. Бачыш, як развярнула (безас.) выбухам зямлю. 2. Рассунуць, расшырыць. Р. дзірку. 3. Павярнуўшы, змяніць ста-
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новішча прадмета. 4. Размясціць у шырыню
РАЗГАЛІНАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
па лініі фронту (спец.). Р. войска. Р. строй. | -нуецца; зак. 1. Даць галіны, разгалінавацца.
незак. разшфочваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раз- Разгалінавалася сасна. 2. перан. Раздзяліцца
тцючшшне, -я, н. i ржзвжрот, -у, М -роце, м
на некалькі частак, ліній, напрамкаў, якія
(да 3 знач.).
ідуць з аднаго пункта ў розныя бакі. || незак.
РАЗВЯРСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., разгаліноўжацці, -аецца / разгаліншша, -яец- расправіць. Р. свае плечы. 4. Раскрыць, pacшто (афіц.). Toe, што i размеркаваць (у 1 ца. I наз. разпшшшшне, -я, н. i разгаліненне, гтусцідь. Разгарнула пялёсткі шыпшына. 5. перан. Падрабязна выкласці, выказаць, апісаць.
энач.). Р. сродкі. Р. грошы на новую будоўлю. ||-я, н.
РАЗГАЛІНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; Р. тэму сачынення. б. перан. Даць магчымасць
незак. развёрстваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗВЯРЦЁЦЬ, -вярчу, -верціш, -верціць; -нуй; -наваны; зак., што. 1. Раздзяліць на не- сілам, здольнасцям поўна i свабодна развіцца.
-вярш; -верчаны; зак., каго-што. Вызваліць калькі частак, ліній, якія ідуць ад аднаго Р. талент. 7. перан. Павялічыць аб'ём,
ад абгорткі, раскруціць. Р. дзіця. Р. палец. Р. пункта ў розныя бакі. Р. ныгуначны пуць. 2. паглыбіць змест, зрабіць буйнейшым па жанРаздзяліць на часткі, аддзелы, аддзяленні i ру. Байку пісьменнік паспрабаваў р. у вялікую
цукерку.
аповесць. 8. Зрабіць, арганізаваць што-н. у
пад. 1 незак. разгалшоўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗВЯРЗДЗІЦЬ гл. вярэдзіць.
шырокіх маштабах. Р. спаборніцтва. 9. ПадРАЗГАЛІНІЦЦА,
1
i
2
ас.
не
ўжыв.,
-ніцРАЗВЯСЁЛЬВАЦЦА гл. развесяліцца.
рыхтаваць да дзеяння, функцыяніравання. Р.
ца;
зак.
Пайсці
ў
галіны,
дадь
многа
голля.
РАЗГАВАРЬІЦЦА, -варуся, -ворышся,
выстаўку. 10. Размясціць у шырыню па лініі
-ворыцца; зак. (разм). 1. Пачаць гаварыць, Разгалінілася ліпа. || незак. разгаліняццж, -яец- фронту, прыняць баявы парадак (спец.). 11.
ца.
||
наз.
разгаліненне,
-я,
н.
захапіцца размовай. Мужчыны больш маўчалі,
Начарціць на плоскасці паверхню геаметрычРАЗГАЛІСТЫ, -ая, -ае. 3 шьцхжа раскінунарэшце разгаваршіся. 2. Пачаць шчыра ганага цела (спец.)- Р. мнагаграннік. \\ незак.
тымі
галінамі.
Р.
дуб.
||
наз.
разгалістісць,
-і,
ворку з кім-н. Дзяўчаты разгаваршіся ў daразгортваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. разгортванж.
pose.
не, -я, н. i рдзгорткж, -і, ДМ -тцы, ж. (да 11
РАЗГАМАНІЦЦА,
-манюся,
-монішся,
РАЗГАВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыць;
знач.; спецЛ.
-моніцца;
зак.
(разм.).
Toe,
што
разгаварыцзак., каго (што) (разм.). Выклікаць у кім-н.
РАЗГАРОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак,
жаданне ўключыцца ў гаворку, пачаць гава- ца. Разгаманіліся сябры. || незак. разгамоньвяц-ж. Разгароджанае месца ў плоце, праход.
ца,
-аюся,
-аешся,
-аецца.
рыць. Р. прысутных на сходзе. Р. маўчуноў.
РАЗГАРЗЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
РАЗГАНЙЦЦА, -ЦЬ гл. разагнацца, -ць.
РАЗГАВЁЦЦА, -еюся, -еешся, -еецца; зак.
-рымся, -рыцеся, -рацца; -рыся; зак. 1. (1 i 2
РАЗГАР,
-у,
м.:
у
(самы)
разпір
або
у
(са1. У веруючых: пасля посту паесці скаромнага
ас. не ўжыв.). Пачаць моцна гарэць. Дровы ў
(уст.). 2. З'есці ці выпіць чаго-н. смачнага i мым) разгіры — 1) пра тое, што гарыць, раз- печы разгарэліся. 2. (J i 2 ас. не ўжыв.). Стаць
гарэлася
ў
поўную
сілу.
Пажар
у
самым
размнога пасля пеоапынку (разм^. Хоць р. крыху.
чырвоным, гарачым (ад хвалявання, узбу|| незак. разгаўляцца, -яюся, -яешся, -яецца. || гары; 2) пра час поўнага праяўлення чаго-н., джэння i пад.). Шчокі разгарэліся. 3. перан.
найвышэйшага
напружання
ў
развіцці
чаго-н.
наз. разпшешіе, -я, н.
Моцна ўзбудзіцца. Разгарэліся спрэчкі. 4. (/ / 2
ас. не ўжыв.), перан. Узмацняючыся, дайсці
РАЗГАДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; У разгары пасяўная. Вясна ў разгары.
РАЗГАРАДЗІЦЦА,
-раджуся,
-родзішся,
да высокай ступені напружання, развіцця.
-даваны; зак., каго (што). 1. Старанна дагляСпрэчка разгарэлася. Бой разгарэўся. O Вочы
даючы, забяспечыць рост, развіццё каго-, -родзіцца; зак., з кім. Аддзяліцца адзін ад
аднаго
агароджай,
перагародкай.
Р.
з
суседзямі
(зубы) разгарэліся на што (разм.) — моцна
чаго-н. Р. каня, як на выстаўку. 2. Выгадапарканам.
||
незак.
разпроджвацца,
-аюся,
захацелася мець што-н. || незак. разгарвацца,
ваць у вялікай колькасці, распладзіць. Р. гу-аюся, -аешся, -аецца i разгжрацц», -аюся,
сей. Р. свіней. || незак. разгадоўваць, -аю, -аеш, -аешся, -аецца.
РАЗГАРАДЗІЦЬ,
-раджу,
-родзіш,
-ро-аешся, -аецца.
-ае.
дзіць;
-роджаны;
зак.,
што.
1.
Раздзяліць
пеРАЗГАСЦІЦЦД,
-гашчуся,
-госцішся,
РАЗГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
рагародкай,
агароджай.
Р.
пакой
у
кватэры.
Р.
-госціцца; зак. (разм.). Вельмі доўга прабыць
што. Знайсці правільны адказ на загаданае;
участак.
2.
Раскідаць,
разбурыць
тое,
чым
у гасцях. Разгасціліся цёткі..
адгадаць. Р. рэбус. Р. загадку. 2. каго-што.
РАЗГАТЫ, -ая, -ае (разм.). Разгалісты, з
Зразумець сэнс, уясніць характар каго-, было перагароджана што-н. || незак. ржзгароджваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
расстаўленымі сукамі, галінамі i пад. Р. клён.
чаго-н. Р. чалавека. Р. намеры праціўніка. || неРАЗГАРАЦЦА
гл.
разгарэцца.
|| наз. різгжтасць, -і, ж.
зак. разгадвжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. різРАЗГАРАЧЫЦЦА^ -чуся, -чышся, -чыцца;
гідкж, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
РАЗГАЎЛЙЦЦА гл. разгавецца.
-чымся,
-чыцеся,
-чацца;
зак.
1.
гл.
гарачыцРАЗГАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
РАЗГАіДНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. (разм.).
ца.
2.
Адчуць
жар,
разагрэцца.
Р.
ад
спрэчак.
Той, хто разгадвае што-н., знаходзіць праРагуліна, палка з развілінай. Р. прыгадзілася
РАЗГАРЛАПАНІЦЦА,
-нюся,
-нішся,
вільны адказ на загаданае. || ж. разгадчыця,
HQ падпорку.
-ніцца / РАЗГАРЛАНІЦЦА, -нюся, -нішся,
-ы, мн. -ы, -чыц.
РАЗГАЦІСТЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
-ніцца;
зак.
(разм.)Раскрычацца.
Чаго
разразгаты. Разгацістая елка. || наз. разгшцсРАЗГАЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца i
гарлапаніўся?
тасць, -і, ж.
РАЗГОЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
РАЗГАРНЁННЕ, -я, н. 1. гл. разгарнуцца.
Пачаць моцна гайдацца (гойдацца). Лодка
РАЗГІБ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. разагнуць.
2.
Свабода
дзеянняў,
размах.
Ніякага
разгарразгайдалася на вадзе. || незак. разго4овацця,
2. Месца, дзе прадмет разагнуты. Старонкі
нення
чалавеку.
-аюся, -аешся, -аецца.
пацерліся на разгібе.
РАЗГАРНУЦЦА, -гарнуся, -горнешся,
РАЗПБАЦЦА, -ЦЬ гл. разагнуцца, -ць.
РАЗГАЙДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / РАЗ- -горнецца;
-гарніся; зак. 1. (/ / 2 ас. не
ГОЙДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., каго- ўжыв.). Расправіцца, расхінуцца (пра што-н.
РАЗПЛЬДЗЙЙ, -я, мн. -і, -яў, м. (разм.
што. 1. Прымусіць моцна гайдацца (гойдац- згорнутае, загорнутае). Пакунак разгарнуўся. пагард.). Нядбайны, безадказны чалавек. || ж.
ца). Р. арэлі. 2. Гайдаючы (гойдаючы) каго-, Цукерка разгарнулся. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). разгільдзяйка, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -дзяек. ||
што-н., надаць яму сілу інерцыі ддя кідання. Раскрыцца (пра што-н. складзенае). Кніга прым. разгільдзяйскі, -ая, -ае.
Р. за рукі-ногі i кінуць у ваду. \\ незак. разгойд- разгарнулася. 3. (/ i 2 ас. не ўжыв.). Раскрыц- РАЗПЛЬДЗЙЙНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ца, распусціцца (пра кветкі, лісты i пад.). Бу- незак. (разм. пагард.). Быць разгільдзяем.
РАЗГАЛАСІЦЦА, -лашуся, -лосішся, -ло- тоны маку разгарнуліся. 4. (1 i 2 ас. не ўжыв.), РАЗПЛЬДЗЙЙСГВА, -а, н. (разм. пагард.).
сіцца; зак. Пачаць моцна i доўга галасіць. перан. Быць бачным на вялікай адлегласці, Паводзіны разгільдзяя. Недапушчальнае р.
Разгаласілася ўдава.
РАЗПНАЦЦА, -ЦЬ гл. разагнуцца, -ць.
удалячынь i ўшыркі. Перад вачамі разгарнуРАЗГАЛЁКАЦЦА* -аюся, -аешся, -аецца; лася маляўнічая прастора. 5. перан. Праявіць РАЗГЛАГОЛЬСТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш,
зак. (разм.). Раскрычацца, звычайна завучы свае сілы i здольнасці, выявіцца ў шырокім -твуе; -твуй; незак. (разм. неадабр.). Мнагакаго-н. Разгалёкаліся дзеці ў лесе.
маштабе. Р. на свабодзе. Талент мастака раз-слоўна, без толку гаварыць аб чым-н. Р. аб
РАЗГАЛША, -ы, мн. -ы, -лін, ж. (разм.). гарнуўся. б. перан. Прыняць шырокі размах. сіле мастацтва. || наз. разглагольствавшше, -я,
Toe, што i развіліна. Р. старога дрэва. На раз- Жніво разгарнулася ваўсю. 7. Падрыхтавацца н.
да дзеяння, прыняць баявы парадак (спец.). ||
галіне дарог спынілася машына.
РАЗГЛАДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзіцРАЗГАЛШАВАННЕ, -я, н. 1. гл. разгаліна- незак. разгортвжццл, -аюся, -аешся, -аецца. || ца; зак. 1. Расправіцца, знікнуць (пра складкі,
вацца. 2. Месца, дзе што-н. разгаліноўваецца, наз. разгортванне, -я, н. i разгарненне, -я, н. няроўнасці на чым-н.). Маршчыны разгларазыходзіцца ў розныя бакі. На разгалінаванні (да 5 i 6 знач.).
дзіліся. 2. Стаць гладкім, роўным, без складак
дарог.
РАЗГАРНЎЦЬ, -гарну, -горнеш, -горне; i няроўнасцей. Матэрыял разгладзіўся. || незак.
РАЗГАЛІНАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае -гарні; -горнуты; зак., што. 1. Раскрыць разгладжвацца, -аецца.
многа галін. Разгалінаваная яблыня. 2. Які мае што-н. згорнутае, загорнутае, складзенае. Р.
РАЗГЛЛДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джамнога аддзелаў, аддзяленняў, размешчаны на сцяг. Р. пакунак. Р. кнігу. Р. газету. 2. ны; зак., што. Зрабіць гладкім, роўным, расрозных тэрыторыях. Разгалінаванае прад- Расхінуць, рассунуць. Разгарнулі хлопцы пры- правіць. Р. складкі. Р. маршчыны (перан.). ||
сак i дасталі печаную бульбу. 3. Выпрастаць, незак. разгладжваць, -аю, -аеш, -ае.
прыемства. || наз. разгалшавтнасць, -і, ж.
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гаспадарку. || незак. разграбляць, -яю, -яеш,
РАЗГУЛЬТАіЦЦА, -аюся, -аішся, -аіцца;
-яе. || наз. разграбленне, -я, н.
зак. (разм.). Стаць гультаём, разленавацца.
Зусім разгультаіўся хдопец. \\ незак. разгульРАЗГРАМІЦЬ, -млю, -м'іш, -м'іць; -м'ім,
-міце, -мяць; -ромлены; зак., каго-што. 1. тайвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
Разарыць, разбурыць. Р. абсталяванне. Р.
РАЗГУЛЬТАЯВАЦЦА, -туюся, -туешся,
РАЗГЛІІДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіц- склады. 2. Разбіць, знішчыць у баі, у выніку -туецца; -туйся; зак. (разм.)- Toe, што i разца; зак. Паглядзець вакол сябе, прыгледзец- барацьбы. Р. варожы гарнізон. Р. артыкул (пе- гультаіцца.
ца, азнаёміцца з абстаноўкай. Зайшоў чалавек ран.). || наз. разгром, -у, м.; прым. разгромны,
РАЗГУЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
у хату, разгледзеўся. He даць р. (перан.),
зак. 1. Пачаўшы гуляць, захапіцца гульнёй,
-ая, -ае.
апомніцца ворагу. \\ незак. разглядацца, -аюся,
РАЗГРАФІЦЬ, -флю, -ф'іш, -ф'іць; -фім, забавамі, развесяліцца. Разгулялася дзіця. 2.
-аешся, -аецца i разглядвацца, -аюся, -аешся, -фіце, -фяць; -флёны; зак., што. Расчарціць Даць сабе поўную волю; праявіць сябе ў поў-аецца.
на графы (у 1 знач.^). Р. ліст паперы. || незак. ную меру сваіх сіл, здольнасцей i жаданняў;
РАЗГЛЁДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа- разграфляць, -яю, -яеш, -яе.
разысціся. Футбалісты разгуляліся. 3. Дасягны; зак. 1. каго-што. Углядаючыся, аглеРАЗГРОМНЫ, -ая, -ае. 1. гл. разграміць. нуць у сваім праяўленні вялікай інтэнсіўдзець. Р. мясцовасць. Р. надпіс. Уменне р. (пе- 2. Які рэзка крытыкуе каго-, што-н.; разноснасці, сілы. Разгулялася мяцеліца. Разгулялася
ран.) новае. 2. што. Унікнуць, разабраць, ны. Разгромнае выступленне ў друку.
стыхія.
абмеркаваць. Р. заяву. Р. жыллёвае пытанне. ||
РАЗГУСЦІСЯ, -гудуся,, -гудзешся, -гуРАЗГРЎЗАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае аднонезак. разглядаць, -аю, -аеш, -ае / раздзецца; -гудзёмся, -гудзяцеся, -гудуцца; разгладмдь, -аю, -аеш, -ае. || наз. разгляд, -у, М сіны да разгрузкі, служыць для разгрузкі. Раз- гуўся, -гулася, -гулося; -гудзіся; зак. (разм.).
-дзе; м., разглядднне, -я, н. i разглядванне, -я, грузанныя работы. 2. разгрузачны дзень — Пачаць гусці не перастаючы. Вецер разгуўся.
дзень, у які тлустым людзям, некаторым хвон.
РАЗГУГАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
РАЗГНЁВАНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца ў рым рэкамендуецца лёгкая дыета.
РАЗГРУЗІЦЦА, -ружуся, -рузішся, -рузіц- зак. (разм.). Завесці гутарку; разгаварыцца. Р.
стане гневу, выяўляе гнеў. Разгневаная маці. ||
ца; зак. 1. Вызваліцца ад грузу. Разгрузілася па дарозе.
наз. разгневашсць, -і, ж.
РАЗГЎШКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
РАЗГНЁВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; машына. 2. перан. Вызваліцца ад часткі ра- зак. (разм.). Пачаць гушкацца моцна, не спяботы; ад дадатковай наірузкі. || незак. раззак. Дайсці да стану моцнага гневу.
шаючыся (на гушкалцы). || незак. разгушквацРАЗГНЁВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Toe, гружаціш, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗГРУЗІЦЬ, -ружу, -рузіш, -рузіць; -ру- ца, -аюся, -аешся, -аецца.
што i разгнявіць.
РАЗГЎШКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
РАЗГНЯВІЦЬ, -няўлю, -нявіш, -няв'іць; жаны; зак., каго-што. 1. Вызваліць ад грузу.
-няв'ім, -невіце, -нявяць; зак., каго-што. Да- Р. вагон. 2. перан. Вызваліць ад чаго-н. непа- каго-што. 1. Рухаючы з аднаго боку ў другі
трзбнага, ад дадатковай нагрузкі (разм.). || не- або зверху ўніз, падштурхоўваючы, прымусіць
весці да стану моцнага гневу.
гушкацца моцна, не спыняючыся. 2. ГушкаРАЗГНЯЗДЗІЦЦА* -нязджуся, -нездзішся, зак. разгружаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раз- ючы каго-, што-н., надаць яму сілу інерцыі. ||
-нездзіцца; зак. Пра птушак: размясціцца па грузка, -і, ДМ -зцы, ж.
РАЗГРУЗНЫ, -ая, -óe (спец.). Прызна- незак. разгушкваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. разгнёздах.
гушкванве, -я, н.
РАЗГОЙДАЦЦА, РАЗГОЙДАЦЬ, РАЗ- чаны для разірузкі. Разгрузное судна.
РАЗДАБР^ЛЫ, -ая, -ае. Які растаўсцеў;
РАЗГРЎЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. РаГОЙДВАЦЦА, РАЗГОЙДВАЦЬ гл. разгайбочы, які працуе на разгрузцы. 2. Прыстаса- растаўсцелы. Раздабрэлая гаспадыня ўвіхалася
дацца, разгайдаць.
каля печы. \\ наз. раздабрэласць, -і, ж.
РАЗГОН, -у, м. 1. гл. разагнаць. 2. Рух з ванне для разгрузкі чаго-н. Механічны р. || ж.
РАЗДАБРдЦЬ, -ЭЮ, -эеш, -эе; зак. Toe,
паступова нарастаючай скорасцю; разбег. На- разгрузчыця, -ы, мн. -ы, -чыц (да 1 знач.).
РАЗГРЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; што i растаўсцець.
браць р. 3. Адлегласць ад аднаго пункта да
РАЗДАБЬІТЮ, -аў (разм): на (ў) раздадругога. Які р! 4. перан. Шырыня, размах у зак. Пачаць моцна i доўга грукаць.
быткі — каб раздабыць што-н., разжыцца на
дзеяннях, дзейнасці. Гаспадарка набірае р. 5.
РАЗГРУПАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе; -пуй; што-н. (ісці, хадзіць i пад.).
Строгая вымова} разнос (разм.). Даць р. || -паваны; зак., каго-што. Разбіць на групы,
РАЗДАБЬІЦЬ, -буду, -будзеш, -будзе; разпрым. разгонны, -ая, -ае (да 1 знач.)размясціць групамі. || незак. разірупоўваць, дабыў, -была, -ло; -будзь; -бьггы; зак., кагоРАЗГОНІСГЫ, -ая, -ае. 1. Звязаны з раз- -аю, -аеш, -ае.
што (разм.). Здабыць, дастаць з цяжкасцямі.
гонам (у 2 знач.); які бывае пры разгоне (у 2
РАЗГРЫЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што. Р. зброю. Р. харчы. || незак. раздабываць, -аю,
знач.). Разгоністыя хвалі. 2. Шырокі, з Грызці, разрываючы або раздрабняючы зу-аеш, -ае.
вялікім разгонам (у 3 знач.); залівісты, пра- бамі што-н. цвёрдае, моцнае.
РАЗДАЖДЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
цяглы (пра голас, брэх i пад.). 3. 3 вялікімі
РАЗГРЬІЗІД гл. фызці.
-дажджыцца, безас; зак. (разм.). Стаць надоўпрамежкамі паміж літарамі (пра почырк,
РАЗГР^БЦІ, -ірабу, -грабеш% -ірабе^ -гра- га дажджлівым, сырым (пра надвор'е).
друк). || наз. разгоністасць, -і, ж.
бём, -грабяце, -грабуць; разгроб, -грэбла /
РАЗДАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -доіцца;
РАЗГОНКА, -і, ДМ -нцы, ж. 1. гл. раза- -грабла, -фэбла / -грабло; -грабі; -ірэбены;
гнаць. 2. Расплюшчванне кавалка металу ў зак., што. Адгрэбці ў розныя бакі, раскідаць зак. Пра карову i пад.: пачаць даваць больш
папярочным напрамку (спец.). 3. Паслядоў- што-н. сыпкае, рыхлае; расчысціць ад чаго-н. малака. || незак. раздойвацца, -аецца.
РАЗДАІЦЬ, -даю, -доіш, -доіць; -доены;
ная паўторная перагонка вадкасцей, сумесей сыпкага, рыхлага i пад. Р. сена. Р. кучу снегу.
зак., каго-што. Дабіцца павелічэння надою
(спец.). 4. Строгая вымова; праробка, разнос. || незак. разграбіць, -аю, -аеш, -ае || наз. раз(ад малочнай жывёлы). || незак. раздойваць,
РАЗГОННЫ, -ая, -ае. 1. гл. разагнаць i грабанне, -я, н.
-аю, -аеш, -ае. || наз. раздой, -ю, м. i різразгон. 2. Joe, шо i разгоністы (у 1 i 2 знач.).
РАЗГУБІЦЦА, -гублюся, -губішся, -губіц- дойванне, -я, н.
|| наз. разгонласць, -і, ж.
ца; зак. Страціць на нейкі час рашучасць,
РАЗДАРОЖЖА, -а, н. Месца, дзе сходзяцРАЗГОРНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; здольнасць разумець, дзейнічаць (ад хвалязак. (разм.). Паддацца наплыву жалю; раз- вання, страху, збянтэжлівасці); прыйсці ў за- ца i разыходзяцца дарогі, ростань. 0 На раздарожжы — у стане сумнення, роздуму,
жаліцца.
мяшанне. Р. перад небяспекай. || незак. раз- хістання, у нерашучасці (быць, стаяць, знаРАЗГОРНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак., гублівацші, -аюся, -аешся, -аецца.
ходзіцца i пад.).
каго-што (разм.). Выклікаць жаль у каго-н.;
РАЗГУБІЦЬ, -гублю, -губіш, -губіць; -губРАЗДАРЬІЦЬ, -дару, -дорыш, -дорыць;
разжаліць.
лены; зак.у каго-што. Пагубляць, растраціць -дораны; зак., каго-што. Раздаць у выглядзе
РАЗГОРНУТЫ, -ая, -ае. 1. Шырокі, пад- паступова (многіх, многае). Р. рэчы. Р. сяброў.
падарункаў усё, многае. Р. кнігі сябрам. || незрабязны. Р. план. Р. сказ (які мае паясняльР. веды. || незак. разгубліваць, -аю, -аеш, -ае.
ак. раздорваць, -аю, -аеш, -ае.
ныя словы). 2. Шырока арганізаваны. РазгоРАЗГУБЛЙЦЬ,
-яю,
-яеш,
-яе;
зак.
Toe,
РАЗДАТАЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. раздаць1. 2.
рнутае спаборніцтва. 3. Размешчаны ў шышто
i
разгубіць.
раздатачная, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Памяшрыню па лініі фрнту (спец.). II наз. разгорнуРАЗГЎЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Моцнае, канне, дзе праводзіцца раздача чаго-н.
тасць, -і, ж.
РАЗДАТЧЬІК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
РАЗГОРТВАННЕ, РАЗГОРТВАЦЦА, -ЦЬ буйнае праяўленне чаго-н. адмоўнага. Р. шавінізму. 2. Нястрымнае п'янства, папойка.
які займаецца раздачай чаго-н. || ж. раздатгл. разгарнуцца, -ць.
РАЗГЎЛЛЕ, -я, н. (разм.). Бурнае вяселле, чыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
РАЗГОРТКА, -і, ДМ -тцы, ж. (спец.). 1. гл.
РАЗДАЦЦА1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дасца,
разгарнуць. 2. Разгорнутая на плоскасці па- вясёлае правядзенне часу.
РАЗГЎЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Па-дадуцца; раздаўся, -далася, -лося; -дайся;
верхня геаметрычнай фігуры. Р. бакавой павольна, не спяшаючыся, гуляць, хадзіць для зак. Пра гукі: прагучаць, пачуцца. || незак.
верхні прызмы.
раздавацца, -даецца.
РАЗГРАБАННЕ, РАЗГРАБАЦЬ гл. раз- адпачынку. P. у парку.
РАЗДАЦЦА2, -дамся, -дасіся^ -дасца; -даРАЗГЎЛЬНЫ, -ая, -ае. Схільны да разгулу
фэбці.
РАЗГРАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; (у 2 знач.), папоек; поўны разгулу (у 2 знач.). дзімся, -дасцеся, -дадуцца; -даўся, -далася,
зак., што. Грабячы, расцягнуць, раскрасці. Р. Разгульная кампанія. || наз. разіулышсць, -і, ж. -далося; -дайся; зак. 1. Стаць большым, шы-
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рэйшым. P. у плячах. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Расступіцца, рассунуцца ў бакі. Натоўп раздаўся ў бакі. 3. Раскалоцца, распароцца па
шву. Mexf раздаўся. \\ незак. раздавацца, -даюся? -даешся, -даецца; -даёмся, -даяцеся,
-даюцца.
РАЗДАЦЬ1, -дам, -дасі^ -дасць; -дадзім,
-дасце, -дадуць; -даў, -дала, -ло; -дай; -дадзены; зак., каго-што. Аддаць усё, многае
многім. Р. падарункі. Р. зарплату. || незак. раздаваць, -даю, -даеш, -дае; -даём, -даяце,
-даюць. || наз. раздача, -ы, ж.; прым. раздатачны, -ая, -ае. Р. пункт.
РАЗДАЦЬ2, -дам, -дасі, -дасць; -дадз'ім,
-дасце, -дадуць; -даў, -дала, -ло; -дай;
-дадзены; зак., што. Расшырыць, расцягнуць.
Р. боты на калодцы. Хлопца за лета раздало
(безас).
РАЗДВОЕНЫ, -ая, -ае. 1. Taxi, які раздвоіўся; раздзелены надвае. Раздвоеная губа.
Р. след. 2. перан. Такі, які страціў цзльнасць,
унутранае адзінства. Раздвоенае ўсведатенне.
|| наз. раздвоенасць, -і, ж. Р. пачуццяў (перан.).
РАЗДВОІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -двоіцца;
зак. 1. Раздзяліцца надвае. Сцежка раздвоілася. 2. перан. Страціць цзльнасць, унутранае адзінства, стаць супярэчлівым. Думкі
раздвоіліся. || незак. ря^Айміуа?, -аецца. ||
наз. раздменне, -я, н.
РАЗДВОІЦЬ, -двою, -двоіш, -двоіць; -двоены; зак., што. Раздзяліць надвае. Р. пасму
валасоў. Р. провад. || незак. раздвойваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. раздваеше, -я, н.
РАЗДЗЁЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Асобны, адасоблены, самастойны. Раздзельнае навучанне. 2.
3 перарывамі, перапынкамі, паўзамі. Раздзельнае напісанне слоў. \\ наз. раздзелышсць,
-і, ж.
РАЗДЗЁРЦІ, #-дзяру, t -дзярэш, -дзярэ;
-дзяром, -дзераце, -дзяруць; -дзёр, -дзерла;
-дзяры; -дзёрты; зак., каго-што. Toe, што i
разадраць.
РАЗДЗЁРЦІСЯ, -дзяруся, ^дзярэшся, -дзярэцца| -дзяромся, -дзерацеся, -дзяруцца;
-дзярыся; зак. Toe, што i разадрацца.
РАЗДЗЁЦЬ,
-дзену,
-дзенеш,
-дзене;
-дзень; -дзеты; зак., каго-што. Зняць з
каго-н. адзенне. Р. дзіця. f Бандыты раздзелі
прахожага. || незак. раздзяваць, -аю, -аеш, -ае
/ (радзей) -дзяю, -дзясш, -дзяе; -дзяём^ -дзеяце, -дзяюць. J| звар. раздзеццж, -дзенуся,
-дзенешся, -дзенецца; -дзенься; незак. раздзоацці, -аюся, -аешся, -аецца i (радзей)
-дзяюся, -дзяешся, -дзяецца; -дзяёмся, -дзеяцеся, -дзяюцца. || наз. раздзшнве, -я, н.
РАЗДЗЁЎБВАЦЬ гл. раздзяўбці / раздзяўбаць.
РАЗДЗІРАЦЦА, -ЦЬ гл. разадрадца, -ць.
РАЗДЗЬМЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак.у што (разм.). Дзьмухаючы, прымусіць гарэць; распаліць. Р. агонь. || незак. раздзьмухваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раздзьмухвянне,
-я, н.
РАЗДЗЬМЎЦЦА, -муся, -мешся, -мецца;
-мёмся, -мяцеся, -муцца; -міся; зак. Павялічыцца ў аб'ёме, напоўніўшыся чым-н.;
надзьмуцца. Мяч раздзьмуўся. Губа раздзьмулася (перан.: апухла).
РАЗДЗЬМЎЦЬ, -му, -меш, -ме; -мём, -мяце, -муць; -м'і; -ксуты; зак., што. 1. Дзьмучы,
дзьмухнуўшы, развеяць, рассеяць што-н. лёгкае. Р. пыл. 2. Прьпхжам паветра ўзмацніць
гарэнне; распаліць. Р. жар. Р. палымя варожасці (перан.). 3. Напоўніць паветрам; надзьмуць. Р. ноздры. || незак. раздзімаць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. раздзімжнне, -я, н.
РАЗДЗЯВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для раздзявання. Р. пакой. Прасторная раздзявальная (наз.).

РАЗДЗЯВАПЬНЯ, -і, мн. -і, -лень i -яў, ж.
i (разм.) РАЗДЗЯВАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і,
-лак, ж. Toe, што гардэроб (у 2 знач.)РАЗДЗЯВАЦЦА, -ЦЬ гл. раздзець.
РАЗДЗЯЛЁННЕ гл. дзяліць / раздзяляцца.
РАЗДЗЯЛІЦЦА,
-дзялюся,
-дзелішся,
-дзеліцца; зак. 1. гл. дзяліцца. 2. ( 7 / 2 ас. не
ўжыв.), перан. Разысціся ў чым-н., выявіць
розніцу^ не супасці. Думкі раздзяліліся. || незак.
раздзяляцца, -яюся, -яешся, -яецца.
РАЗДЗЯЛІЦЬ, -дзялю, -дзеліш, -дзеліць;
-дзелены; зак., каго-што. 1. гл. дзяліць. 2. Далучыцца да каго-н., выказаць сваё адзінадушша з кім-н. Р сваю радасць з сябрамі. || незак.
раздзяляць, -яю, -яеш, -яе.
РАЗДЗЯЛЙЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які дзеліць
што-н., абазначае раздзел, раздзяленне. Раздзяляльная рыса. 2. У іраматыцы i логіцы: які
вьфажае выбар паміж дзвюма або больш думкамі, магчымасцямі. Раздзяляльныя адносіны.
РАЗДЗЯЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
незак. 1. гл. раздзяліцца. 2. Toe, што i
дзяліцца (у 2 знач.). || наз. раздзяленне, -я, н.
РАЗДЗЯЎБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Toe, што i раздзяўбці. || незак. раздзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗДЗЯЎБЦІ, -дзяўбу, -дзяўбеш, -дзяўбе;
-дзяўбём, -дзеўбяце, -дзяўбуць; -дзёўб, -дзяўбла, -ло; -дзяўбі, -дзёўбаны; зак., што. 1.
Дзеўбучы, з'есці, расцягнуць. Р. мешанку. 2.
Дзеўбучы, пашкодзіць, разбіць на часткі. || незак. раздзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗДНЁЦЬ, -ее; безас; зак. Пра наступлснне дзённага святла. Ужо разднела.
РАЗДОБРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зак. (разм.)- Праявіць дабрату, шчодрасць.
Раней ганяў птушак, a mo раздобрыуся i насыпаў прыгаршчы ім. || незак. раздобрывацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
РАЗДОБРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак., каго. Схіліць каго-н. да дабраты, шчодрасці, добрых учынкаў. || незак. раздобрываць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗДОЙ, РАЗДОЙВАННЕ гл. раздаіць.
РАЗДОЙВАЦЦА, -ЦЬ гл. раздаіцца, -ць.
РАЗДОЛЛЕ, -я, н. 1. Шыр, прастор; шырокая вольная прастора. Р. калгасных палёў. 2.
Шырокая прастора, якая дае магчымасць свабодна дзейнічаць каму-, чаму-н. i пад.
(разм.)- Р- птушкам у лесе. Tym p. для грыбнікоў (перан.).
РАЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Шырокі, прывольны, раскінуты на вялікай прасторы. Раздольныя лугі. 2. перан. Свабодны, лёгкі. Раздольнае жыццё. || наз. різдолышсць, -і, ж.
РАЗДОРВАЦЬ гл. раздарыць.
РАЗДРАБІЦЦА гл. драбіцца.
РАЗДРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіць,
-роблены; зак., што. 1. гл. драбіць. 2. Выразіць больш дробнымі адзінкамі. Р. метры ў
сактыметры. || незак. раздрабляць, -яю, -яеш,
-яе. || наз. раздрабленве, -я, н.
РАЗДРАБНЙХЬ, -рабню, -робніш, -робніць; -робнены; зак., што. 1. Зрабіць дробным, больш дробным; раскрышыць. Р. вугаль.
2. Раздзяліць на часткі, групы; расчляніць. Р.
сілы праціўніка. || незак. раздрабняць, -яю,
-яеш, -яе. || наз. раздрабнеігае, -я, н.
РАЗДРАЖНЁННЕ, -я, н. 1. гл. раздражніць. 2. Пачуцце незадаволенасці, злосціСказаць з раздражненнем.
РАЗДРАЖНІЦЦА, -дражнюся, -дражнішся, -дражніцца; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.).
Падвергнуцца ўздзеянню раздражняльніка.
Скура раздражнілася. 2. Прыйсці ў стан раздражнення, злосці. 3. Выклікаць, распаліць у
сабе якое-н. жаданне. || незак. раздражняцца,
-яюся, -яешся, -яецца. || наз. раздражненне,
-я, н.

РАЗ—РАЗ
РАЗДРАЖНІЦЬ, -ражню, -ражніш, -ражніць; -ражнены; зак. 1. каго-што. Давесці да
стану нервовага ўзбуджэння; раззлаваць. Р.
пчол. 2. што. Выклікаць раздражненне,
дзейнічаючы якім-н. раздражняльнікам. Р.
дзясны. || незак. раздражняць, -яю, -яеш, -яе. |
наз. раздражвенне, -я, н.
РАЗДРАЖНЙЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м
Фактар, які ўздзейнічае на арганізм, выклікаючы ў ім якую-н. рэакцыю, раздражненне.
РАЗДРАЖНЙЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які хугка
прыходзіць у стан раздражнення; уразлівы,
чуллівы. Р. чалавек. Р. характар. 2. Звязаны з
уздзеяннем якога-н. раздражняльніка на арганізм абр на асобны орган. Р. працэс. || наз.
раздртжняльнасць, -і, ж.
РАЗДРАКОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., каго-што (разм.). Раскрытыкаваць, разі^аміць. Р. дысертацыю. || незак. раздраконьваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗДРОБЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Разбіты, расколаты на дробныя часткі. Раздробленая соль.
2. Пашкоджаны (пра косць). Раздробленая
косць. || наз. раздроблемсць, -і, ж.
РАЗДРОБНЕНЫ, -ая, -ае. Toe, што i раздроблены (у 1 знач.). || наз. раздробненасць, -і,
ж.
РАЗДРУЖЬІЦЦА,
-ружуся, -ружышся,
-ружыцца; зак. (разм.). Спыніць, перарваць
дружбу з кім-н. Р. з сябрам.
РАЗДЎМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. Больш i лепш падумаць, памеркаваць.
2. Падумаўшы, змяніць ранейшую думку;
адумацца. Раздумаўся, не варта будаваць дачу.
РАЗДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Падумаць, усебакова абдумаць. 2. Перадумаўшы,
адмовіцца ад задуманага. Я раздумаў: не паеду.
|| незак. раздумваць, -аю, -аеш, -ае (да 1
знач.).
РАЗДЎМВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
раздумаць. 2. Думаць, вагаючыся; доўга не
магчы прыняць рашэнне. Хопіць p., згаджайся!
РАЗДЎМ'Е, -я, н. (разм.). Toe, што i роздум.
РАЗДЎМЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які часта аддагцца роздуму; разважлівы. Р. стары. 2. Які
робіцца з роздумам, спакойна; які наводзіць
на роздум. Раздумлівая песня. || наз. раздумлівасць, -і, ж.
РАЗДЎРАНЫ, -ая, -ае. 1. Распешчаны,
калрызны, свавольны. Раздуранае дзіця. 2.
Разбэшчаны, распусны. He na гадах p. хлопец.
|| наз. раздуранасць, -і, ж.
РАЗДУРЬІЦЦА, -дуруся, -дурышся, -дурыцца; зак. (разм.). 1. Стаць вельмі дураслівым, свавольным, непаслухмяным; распусціцца. Раздурыліся дзеці за лета. 2. Дайсці да
поўнага маральнага i бытавога разлажэння;
разбэсціцца.
РАЗДУРЬІЦЬ, -дуру, -дурыш, -дурыць;
-дураны; зак., каго. 1. Паслабіўшы нагляд,
патрабавальнасць, зрабіць каго-н. дураслівым,
непаслухмяным. Р. сына. 2. Даць поўную
волю каму-н., дазволіць поўнасцю праяўляць
свае жаданні, патрабаванні i пад. || незак. раздурваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗДУР&ІІЫ, -ая, -ае (разм.). Які раздурэў, стаў дураслівым, гарэзлівым. Раздурэлыя
дзеці. || наз. раздурэласць, -і, ж.
РАЗДУРЭЦЦА, -эюся, -эешся, -эецца; зак.
(разм.). Пачаць моцна дурэць. Дзеці раздурэліся, не суняць.
РАЗДУРЗЦЬ, -ЭЮ, -эеш, -эе; зак. (разм.).
1. Стаць дуроным, непаслухмяным. Хлопчык
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РАЗЖАВАЦЬ, -жую, -жугеш, -жуе; -жуём,
-жуяце, -жуюць; -жуй; -жаваны; зак., што. 1.
Размяць, раздрабніць зубамі. Р. хлеб. 2. перан.
Вельмі падрабязна растлумачыць, расказаць
(разм.). Р. i ў pom палажыць. || незак. різзусім раздурэў. 2. Распусціцца, разленавацца. жоўвжць, -аю, -аеш, -ае.
Раздурэў чалавек, не хоча нічога рабіць.
РАЗЖАЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
РАЗДУШЬІЦЬ, -душу, -душыш, -душыць; -лаваны; зак., каго (што). Панізіць у чыне
-душаны; зак., каго-што. 1. Моцна націснуў- або ў пасадзе за якую-н. правіннасць. P. у рашы, змяць, расплюшчыць. Р. яйка. Р. ягады. давыя. || наз. разжалаванне, -я, н.
2. Прыціснуўшы чым-н. цяжкім, забіць або
РАЗЖАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак.
скалечыць. Р. грудную клетку. || незак. раз1. Паддацца пачуццю жалю, жаласці. Р. ад
душваць, -аю, -аеш, -ае.
кранальнага апавядання. 2. Пачаць занадта
РАЗ'ЁЗД, -у / -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. жаліцца. Разжаліўся на свой лёс. || незак. раз-у, гл. раз'ехацца. 2. -у, звычайна мн. Паездкі жальвацці, -аюся, -аешся, -аецца.
ў розныя месцы. Ён месяцамі бывае ў раз 'езРАЗЖАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
дах. 3. -а. Невялікае кавалерыйскае падраз- каго-што. Выклікаць у каго-н. пачуццё жалю.
дзяленне, якое накіроўваецца для разведкі, || незак. разжжльваць, -аю, -аеш, -ае.
аховы, сувязі ва ўмовах ваенных дзеянняў.
РАЗЖАНІЦЦА, -жанюся, -жэнішся, -жэКавалерыйскі р. 4. -а. Раздваенне аднакалейнага чыгуначнага пуці. Цягнік спыніўся на ніцца; зак. (разм.). Перастадь быць жанатым,
раз'ездзе. || прым. раз'язны, -ая, -óe (да 2 i 4 развесціся (у 1 знач.)- || незак. разжэньваціш,
-аюся, -аешся, -аецца.
знач). Р. конь. Р. пуць.
РАЗЖАРТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туРАЗ'ЁЗДЗІЦЦА, -езджуся, -ездзішся, -ез- ецца; -туйся; зак. (разм.). Пачаць многа i з
дзіцца; зак. (разм.). Пачаць многа i часта захапленнем жартаваць. Разжартаваўся так,
ездзіць. Па вуліцы раз 'ездзіліся веласіпедысты. што не суняць.
РАЗ'ЁЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаРАЗЖЬІТАК, -тку, м. (разм.): на разжыны; зак., што (разм.). 1. Частай яздой пра- так — для таго, каб даць магчымасць разкласці, працерці, зрабіць прыгодным для пра- жыцца, наладзіць жыццё. Даю табе сотню на
езду (шлях, дарогу). 2. Частай яздой разбіць,
зрабіць непрыгодным для праезду, язды. || неРАЗЖЬІЦЦА, -жывуся^ -жывешся, -жызак. раз'езджваць, -аю, -аеш, -ае.
вецца; -жывёмся, -жывяцеся, -жывуцца; зак.
РАЗ'ЁНЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; (разм.). 1. на чым i без dan. Нажыцца, разбазак. (разм.)- Пачаць моцна енчыць, стагааць.
гацець. Р. на спекуляцыях. 2. на што, чым,
РАЗ'ЁСЦІ, 1 і 2 ę ас. не ўжыв., -есць, чаго. Дастаць, раздабыць што-н. Р. на^ кніжкі.
-ядуць; раз'еў, -ела; -едзсны; зак., што. Раз- || незак. різжывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
бурыць, прычыніць пашкоджанні чаму-н.
РАЗЗБРОІЦЦА, -роюся, -роішся, -роіцца;
Кіслатараз'ела скуру. || незак. раз'ядаць, -ае. ||
зак. 1. Вызваліцца ад зброі, зняць з сябе
наз. раз'яданне, -я, н.
РАЗ'ЁСЦІСЯ, раз'емся, раз'ясіся, раз'есца; зброю, a таксама знішчыць або скараціць
раз'ядз'імся, раз'ясцеся, раз'ядуцца; раз'еўся, сваё ўзбраенне. 2. перан. Адмовіцца ад актыў-елася; раз'ешся i раз'ежся; зак. (разм.). Рас- ных дзеянняў, страціць волю да барацьбы.
паўнець ад залішняй, сытай ежы. || незак. раз- Ідэйна р. || незак. раззбройвацця, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. раззбраенне, -я, н. Барацьба
'адацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. за р.
РАЗЗБРОІЦЬ, -рою, -роіш, -роіць; -póПрыстасаванне для ўключэння электрапрыбораў у элеюрычны ланцуг. 2. Маленькі спо- ены; зак., каго-што. 1. Адабраць у каго-н.
дачак для варэння. 3. Сабраныя ў пучок зброю, пазбавіць сродкаў узбраення. Р. палонстужка, тасьма, шнур i пад., якія служаць ных. 2. перан. Пазбавіць магчымасці змагацца
упрыгожаннем чаго-н. 4. Кружок з адтулінай за што-н. Ідэйна р. праціўніка. || незак. разу сярэдзіне, які засцерагае падсвечнік ад ка- збройваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раззбройвянпель стэарыну, воску i пад. 5. Архітэктурнас не, -я, н.
РАЗЗВАНІЦЬ, -званю, -звоніш, -звоніць;
або мастацкае ўпрыгожанне ў выглядзе кветкі
з аднолькавымі пялёсткамі (спец.). б. зак., што, аб чым, пра што i з дадан. сказам
Шкляны або папяровы абажур для электрыч- (разм.). Расказаць усюды, усім. Р. навіну. || ненай лямпы ў выглядзе раструба. || прым. зак. раззвоньваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗЗЛАВАЦЦА, -ЦЬ гл. злавацца, -ць.
разетачны, -ая, -ае (да 1, 2, 4, 5 i 6 знач.)РАЗЗНАЁМІЦЦА, -млюся, -мішся, -міцца;
f РАЗ'ЁХАЦЦА, -едуся, -едзешся, -едзецца;
-едзься; зак. 1. (/ i 2 ас. не ўжыв.). Пакінуць зак. (разм.). 1. Перапыніць знаёмства з кім-н.
месца знаходжання, ад'язджаючы ў розныя у выніку спрэчак, крыўды. 2. Перазнаёміцца
бакі, у розны час. Госці раз 'ехаліся na хатах. з усімі, многімі, пашырыць круг знаёмых. Р. з
2. Перастаць жыць разам. 3. Праязджаючы па многімі ў горадзе.
РАЗЗНАЁМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; зак.,
адным шляху насустрач адзін аднаму,
размінуцца, не зачапіць адзін аднаго. Машы- каго (разм.). 1. Прывесці да зрыву знаёмства
нам цяжка раз'ехацца на вузкай дарозе. 4. з кім-н. Р. сяброў. 2. Перазнаёміць з усімі,
Едучы па адным шляху, насустрач адзін многімі.
РАЗІК гл. раз1.
аднаму, не сустрэцца, не ўбачыцца. 5. (1 i 2
ас. не ўжыв.). Спізгаючы па гладкай, коўзкай
РАЗЛАГОДЗІЦЬ, -годжу, -годзіш, -гопаверхні, рассунуцца ў розныя бакі. Ногі раз'- дзіць; зак., каго (разм.). Зрабіць лагодным,
ехаліся на лёдзе. б. (/ i 2 ас. не ўжыв.). Раз- больш лагодным. Р. маці.
валіцца ад доўгага ўжытку (разм;). Табурэтка
РАЗЛАГОДНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак.
раз'ехалася. || незак. раз*язджацца, -аюся, (разм.). Паддацца лагоднасці, стаць лагод-аешся, -аецца. || наз. раз'еэд, -у, М -дзе, м. ным, ласкавым.
(да 1 i 2 знач.).
РАЗЛАД, -у, М -дзе, м. 1. Адсутнасць
РАЗЁЦ, -зца, мн. -зцы, -зцоў, м. 1. Рэжучы адзінства, адпаведнасці, згоднасці. P. у працы.
інструмент для апрацоўкі металу, дрэва i 2. Нязгода, нелады; раздор. P. у сям'і.
РАЗЛАДДЗЕ, -я, н. (разм.). Toe, што i раіншых цвёрдых матэрыялаў. Р. скульптара. 2.
Пярэдні парны зуб плоскай формы. Сківіца злад.
мае чатыры разцы. 3. перан. Пра майстэрства, РАЗЛАДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ламанеру, стыль скульптара. Адразу бачны р. ма- дзіцца; зак. 1. Прыйсці ў няспраўнасць. Мастака. || прым. разцовы, -ая, -ае.
шына разладзілася. 2. Расстроіцца, парушыц-
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ца. Дружба сазладзілася. Вяселле разладзілася.
|| незак. разладжвацца, -аецца.
РАЗЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -ладзіш, -ладзіць;
-ладжаны; зак., што. 1. Вывесці з рабочага
стану (спец.). Р. станок. 2. Расстроіць, парушыць што-н. Р. справу. Р. вяселле. 3. Сапсаваць (пра здароўе). || незак. разладжвжць, -аю,
-аеш, -ае.
РАЗЛАЖЬІЦЦА1, -лажуся, -ложышся, -ложыцца; зак. 1. Раскласці, размясціць свае
рэчы. Разлажыўся са сваімі рэчамі na ўсёй
хаце. 2. Прыняць раскладзены выгляд. Паходны ложак< лёгка разлажыўся. || незак. раскладацца, -аюся, -аешся, -аецца / расклждвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗЛАЖЬІЦЦА2, -лажуся, -ложышся, -ложыцца; зак. 1. (/ / 2 ас. не ўжыв.). Распасціся
пад уздзеяннем бактэрый, згніць. Торф яшчэ
слаба разлажыўся. 2. перан. Дайсці да поўнага
маральнага падзення, дэзарганізавацца. Армія
ворага сазлажшася. || незак. раалагацца,
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. разлжжэнне, -я,
н.
РАЗЛАЖЬІЦЬ1, -лажу, -ложыш, -ложыць;
-ложаны; зак., штпо. 1. Палажыць па розных
месцах у пэўным парадку. P. maeap. 2. Рассунуць, прыгатаваць для карыстання. Р. складанае крэсла. 3. Размеркаваць паміж кім-н. пэўную суму. Р. страту паміж усімі ўдзельнікамі.
4. Распаліць агонь. Р агонь. || f незак. ріскладіць, -аю, -аеш, -ае / раскладваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. раскладанне, -я, н. i раскладванне, -я, н.
РАЗЛАЖЬІЦЬ2, -лажу, -ложыш, -ложыць;
-ложаны; зак. 1. што. Раздзяліць што-н. на
састаўныя часткі (спец.). Р. ваду на кісларод i
вадарод. 2. перан., каго (што). Дэзарганізаваць, давесці да маральнага падзення. Р. варожую групоўку. || незак. раскладаць, -аю, -аеш,
-ае / ржскладвжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раскладанне, -я, н. (да 1 знач.), раскладванне, -я,
н. (да 1 знач.) / разлажэнне, -я, н. Маральнае
разлажэнне.
РАЗЛАЙДАЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; зак. (разм.). Разленавацца, стаць гультаём.
РАЗЛАМАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ломіцца; зак. 1. Пры ломцы, удары распасціся
на кавалкі. Льдзіна разламалася. 2. Разбурыцца, разваліцца, зламацца (разм.)- Плот разламаўся.
РАЗЛАМАЦЬ, -ламлю, -ломіш, -ломіць;
-лам'і; -ламаны; зак., што. 1. Ламаючы, падзяліць на часткі, на кавалкі. Р. крэсла. 2.
Разбурыць, разваліць. Р. дзверы. || незак. разломліваць, -аю, -аеш, -ае / разломваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. разлом, -у, м., разломлівашіе,
-я, н. i разломванне, -я, н.
РАЗЛАПАТАЦЦА, -пачуся, -почашся, -почацца; -пачыся; зак. 1. (/ /' 2 ас. не ўжыв.).
Пачадь моцна лапатаць (крыламі). 2. Весці
несупынную гаворку, лапатаць языком
(разм.).
РАЗЛАШСГЫ, -ая, -ае (разм.). Які шырока раскінуў свае галіны ў розныя бакі (пса
дрэвы, галлё). Разлапістыя елкі. \\ наз. разлапістасць, -і, ж.
РАЗЛАПУШЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-шыцца; зак. (разм.). Буйна, шырока разрасціся. Разлапушылася кукуруза.
РАЗЛАСАВАНЫ, -ая, -ае. Які разласаваўся, стаў вельмі ласы.
РАЗЛАСАВАЦЦА, -суюся, -суешся, -суецца; -суйся; зак. (разм). 1. Стаць вельмі ласым; паспрабаваўшы смачнага, захацець
яшчэ. Р. мёдам. 2. перан. Toe, што i разахвоціцца (у 1 знач.)РАЗЛАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
-саваны; зак., каго (што) (разм.). Узбудзіць у
кім-н. жаданне паласавацца, a таксама (пе-
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ран.) ахвоту да чаго-н. Р. дзіця малінамі. Лёгкая нажыва разласавала яго.
РАЗЛАХМЛіЦЦЦА, -ЦЬ гл. лахмацііша,
-ць.
РАЗЛЁГЛАСЦЬ, -і, ж. Даль, прастора,
раздолле. Касцёл быў відзен на ўсю р.
РАЗЛЁГЧЫСЯ, -лягуся, -ляжашся, -ляжацца; разлёгся, -ляглася, -лося / -леглася;
разляжся; зак. (разм.)- 1. Легчы, свабодна
раскінуўшыся, разваліўшыся. Р. на траве пад
дубам. 2. перан. Заняць вялікую прастору;
раскінуцца. Блакітнае мора льнуразлеглася на
гарызонце. || незак. разляпйш», -аюся, -аешся,
-аецца.
РАЗЛЁЖВАЦЦА гл. разляжацца.
РАЗЛЁЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Які падраўся, пранасіўся, разваліўся (пра адзенне, тканіну i
пад.). Р. мех. Чаравікі мелі р. выгляд. 2. Вельмі
прамоклы, размоклы; раскіслы. Разлезлая папера. 3. Які страціў фігуру, празмерна
расплыўся. Яго постаць здавалася нейкай бясформеннай, разлезлай. || наз. разлезласць, -і, ж.
РАЗЛЁЗЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лезецца;
разлезся, -лезлася; зак. (разм.)- Распасціся,
разваліцца, звычайна намокшы. Кашуля ад
nomy разлезлася.
РАЗЛЕНАВАЦЦА, -лянуюся, -лянуешся,
-лянуецца; -лянуйся; зак. Стаць зусім
лянівым, страціць ахвоту працаваць. Р. за час
адпачынку.
РАЗЛЁТ, -у, М -лёце, м. 1. гл. разляцецца.
2. Адлёт птушак у цёплыя краіны. Р. птушак.
3. Контур, абрысы чаго-н. у выглядзе
раскінутых, прыўзнятых крылаў. Р. броваў. 4.
Разгон, рух з паступова нарастаючай скорасцю; скорасць, набраная такім палётам, рухам. Ударыцца з разлёту. || прым. ржзлётны,
-ая, -ае (да 2, 3 i 4 знач.).
РАЗЛІВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
разлівання з большай пасудзіны ў меншыя.
Разлівальная лыжка.
РАЗЛІВАЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Які прызначаны для разліўкі чаго-н. Р. пункт.
РАЗЛІК, -у, м. 1. гл. разлічыць. 2. Звальненне з поўнай выплатай заробленых грошай.
3. Намер, меркаванне. Хітры р. 4. Карыслівыя намеры, меркаванні. Матэрыяльмыя
разлікі. 5. Беражлівасць у расходаванні сродкаў. Жыць з разлікам. 6. Група байцоў, якая
абслугоўвае гармату, мінамёт, кулямёт i пад.
Мінамётны р. 0 Брацці (прымжццц) у разлік — улічвацца, брацца пад увагу. Браць
(узяць) у разлік — улічваць (улічыць), прымаць (прыняць) пад увагу. Звесці разлікі з
кім~н. — 1) узаемна разлічыцца ірашамі; 2)
адпомсціць каму-н. за абразу, знявагу. || прым.
разліковы, -ая, -ае (да 2 знач.). Р. месяц.
РАЗЛІКОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. разлік. 2. Які
служыць ддя падлікаў, для абазначэння
вылічэнняў. Разліковая табліца. 3. Прызначаны для ўліку грашовых сродкаў, правядзення плацяжоў i іншых грашовых разлікаў. Р.
банк.
РАЗЛІНЁІЦЬ, -ею, -еіш, -еіць; -еены;
зак., што. Правесці на паперы лініі для пісання па ix або паміж імі. Р. ліст паперы. ||
незак. разлінейвжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ржзлшейванне, -я, н.
РАЗЛГГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак., што (уст.). Распаяць. || незак.
разлітоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. разлітоўванне, -я, н.
РАЗЛІТЫ, -ая, -ае (спец.). Які ахапіў вялікую паверхню чаго-н. Р. бранхіт. Разлітае
пачырваненне.
РАЗЛІЎ, -л'іву, м. 1. гл. разліцца, -ць. 2.
Тое^ што i паводка. Р. Дняпра. || прым.
разліўны, -ая, -ае.
РАЗЛІЎНЬІ, -ая, -óc. 1. Які служыць, прыэначаны для разліву (у 1 знач.). Р. апарат. 2.

Які прадаецца на разліў (у 1 знач.), які
наліваецца ў пасуду пакупнікоў. Разліўное малако.
РАЗЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.; разальецца
/ разліецца; разл'іўся, -лілася, -лося; разліся;
зак. 1. Выліцца часткова або поўнасцю; pacплюхацца. Ма/шко разлілося. 2. Размеркавацца
па розных пасудзінах (пра вадкасць). 3.
Заліць якую-н. прастору, паверхню чаго-н.,
расцячыся; выйсці з берагоў. Рака разлілася.
4. перан. Разнесціся ва ўсе бакі, па ўсёй прасторы чаго-н., у межах чаго-н. Разлілася песня
ў прасторы. || незак. різлівацці, -аецца. || наз.
разліў, -л'іву, м. (да 2, 3 i 4 знач.) / разліццё,
-я, н. (да 1 знач.). Разліццё жоўці.
РАЗЛІЦЬ, разалью, разальеш, разалье; разальём, разальяце, разальюць / разлію, разліеш, разліе; сазліём, разліяце, разліюць;
разліў, -ліла; -ло; разлі; -л'іты; зак., што. 1.
Выліць часткова або поўнасцю; расплюхаць.
Р. малако. 2. Пераліць якую-н. вадкасць з
адной пасудзіны ў некалькі іншых. Р. віно ў
шклянкі. 3. безас. Прымусіць выйсці з берагоў. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Распаўсюдзіць ва ўсе бакі, па ўсёй прасторы чаго-н.,
у межах чаго-н. Сонца разліло святло па зямлі.
0 Вадой не разліць (ш разальеш) каго
(разм.) — пра неразлучных сяброў. || незак.
ржзліваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. разліў, -ліву,
м. (да 2 знач.), ^ржзшўкж, -і, ДМ -ліўцы, ж. (да
2 знач.), раэліванне, -я, н. i разліццё, -я, н. (да
2 знач.).
РАЗЛІЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
разлічыць. 2. Меркаваць, мець намер; спадзявацца. Р. на дапамогу. || наз. разлічванне, -я, н.
(да 2 знач.).
РАЗЛІЧЬІЦЦА, -лічуся, -л'ічышся, -лічыцца; зак. 1. з кім. Цалгам распладіцца з кім-н.
Р. з крэдыторамі. 2. перан., з кім. Адпомсціць
каму-н. за што-н.; звесці рахункі з кім-н. Р. з
крыўдзіцелем. 3. Звольніцца, ўзяць разлік
(разм.)- Р. на рабоце. 4. Зрабіць разлік у страі.
Па парадку нумароў разлічыся! || незак.
раэлцчвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗЛІЧЬІЦЬ, -лічу, -л'ічыш, -лічыць; -л'ічаны; зак., каго-што i з дадан. сказам. 1.
Правёўшы падлік, вызначыць размер, колькасць чаго-н. Р. кошт будаўніцтва склепа. Р.
канструкцыю (зрабіць тэхнічны разлік). 2. i
без дап. Прадугледзець, вызначыць, рашыць.
Р. свае магчымасці. 3. Выдаць зарплату,
звольніць. Р. з завода. 4. Правесці разлік у
страі. 5. на што, для чаго (звычайна ў форме
дзеепр. зал. прош.)- Зрабіць што-н. для таго,
каб выклікаць пэўную рэакцыю, вынікі. || незак. разшчваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. разлік,
-У, м.
РАЗЛОГ, -у, мн. -і, -аў, м. Абшар, адкрытая прастора. Паўз Прыпяць цягнуліся пясчаныя разлогі.
РАЗЛОГА, -і, ДМ -лозе, мн. -і, -лог, ж.
(разм.). Toe, што i разлог.
РАЗЛОП, -ая, -ае. Шырокі, з вялікаю кронай, раскідзісты. Р. дуб. \\ наз. разлогасць, -і,
ж.
РАЗЛОЖЫСТЫ, -ая, -ае. 1. Развесісты,
раскідзісты, шырокі (пра дрэвы, крону, галіны i пад.)- Разложыстая ліпа. 2. Шырокі,
пакаты, адкрыты, роўны. Р. луг. || наз. разложыстасць, -і, ж.
PA3JIÓM, -у, м. 1. гл. разламаць. 2. перан.
Парушэнне ўнутранага адзінства; раздвоенасць, надломленасць. Душэўны р.
РАЗЛОМВАННЕ, РАЗЛОМВАЦЬ, РАЗЛОМЛІВАННЕ, РАЗЛОМЛІВАЦЬ гл. разламаць.
РАЗЛУЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Раскрыць (абалонку), каб дастаць семя;
разлушчыць. Р. арэх. || незак. раэлузмць, -аю,
-аеш, -ае.
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РАЗЛЎКА, -і, ДМ -луцы, ж. 1. гл. разлучыцца. 2. Растанне з кім-н. родным, блізкім.
РАЗЛУПІЦЬ, -луплю, -лупіш, -лупіць;
-луплены; зак., што (разм.)- 1. Разадраць на
палосы, распаласаваць што-н.; падраць. Р.
кашулю. 2. Нанесці рану, глыбокую драпіну.
Зачапіўся за сук i разлупіў скуру на назе. | незак. раэлупліваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗЛУЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe,
што i раз'яднальнік.
РАЗЛЎЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто
разлучыў, разлучае блізкіх адзін аднаму людзей. 2. Мужчына, які развёўся з жонкай
(абл.). || ж. разлучніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
РАЗЛУЧЬІЦЦА, -лучуся, -лучышся, -лучыцца; зак. 1. з кім i без dan. Расстацца, перастадь быць разам (пра блізкіх, сяброў). 2.
(1 i 2 ас. не ўжыв.). Раз'яднацца (пра што-н.
злучанае). f Правады разлучшіся. \\ незак. разлучжцця, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. разлуіл,
-і, ДМ -луцы, ж. Час разлукі.
РАЗЛУЧЬІЦЬ, -лучу, -лучьпй, -лучыць;
-лучаны; зак., каго-што. 1. Прымусіць расстацца (блізкіх, сяброў); разысціся. Вайна
разлучыла родных. 2. Раздзяліць, аддзяліць
што-н. ад чаго-н. Р. канцы правадоў. \\ незак.
разлучаць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗЛЎШЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., што. Раскрыць (абалонку), расцерабіць,
каб дастаць семя. Р. арзх. || незак. разлушчв&ць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗЛЫГАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца.
зак. Вызваліцца ад вяроўкі, якой быў залыганы| развязацца. Конь разлыгаўся. || незак.
разлыгвжцці, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗЛЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Зняць вяроўку з таго, хто быў
залыганы. |) незак. раэлыгваць, -аю, -аеш, -ае.
|| наз. разлыгванне, -я, н.
РАЗЛЮБІЦЬ, -люблю, -любіш, -любіць;
-люблены; зак., каго-што. Перастаць любіць
каго-, што-н. Р. жонку.
РАЗЛЮТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца; -туйся; зак. Прыйсці ў лютасць, дайсці да
крайняй ступені жорсткасці; раз'юшыцца.
Мачыха так разлютавалася, што нельга было
суняць.
РАЗЛЮТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; зак., каго. Прывесці ў лютасць. Разлютавалі несправядлівыя нападкі.
РАЗЛЯГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. гл. разлегчыся. 2. Поўніцца звонкімі,
пералівістымі гукамі. Лес разлягаецца ад галасоў дзетвары.
РАЗЛЯЖАЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца;
-жымся, -лежыцеся, -жацца; -жыся; зак.
(разм.)- Праляжаўшы доўгі час, захацець ляжаць яшчэ. || незак. разлежвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
РАЗЛЯЙЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго. Вызваліць ад лейцаў. Р. каня.
РАЗЛЙПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм). Пачаць моцна i доўга ляпаць. Р.
на ўсю ваколіцу.
РАЗЛЯПІЦЬ, -ляплю, -лепіш, -лепіць;
-леплены; зак., што. 1. Раз*яднаць тое, што
зляпілася. He разляпіць лісты ў кнізе. 2. Наляпіць, прыляпіць у многіх месцах. Р. афішы.
|| незак. разлепліваць, -аю, -аеш, -ае / разляпляць, -яю, -яеш, -яе.
РАЗЛЯТАЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -таек,
ж. Крылатка або наогул якое-н. верхняе
адзенне са свабоднымі, без зашпілек поламі.
РАЗЛЯТАЦЦА1, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. гл. разляцецца. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.).
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алей. 2. Сорт яблыкаў. || прым. размарынавы,
-ая, -ае.
РАЗМАРЬІЦЦА, -маруся, -морышся, -морыцца; зак. (разм.) Знемагчыся (ад спёкі, духаты або стомы). Р. на сонцы.
Развявацца ў бакі ад павеваў ветру. Had калоРАЗМАРЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -морыць;
най разлятадіся сцягі.
-мораны; зак., каго (разм.)- Давесці да расРАЗЛЯТАЦЦА2, -аюся, -аешся, -аецца; слабленага, санлівага стану. Духмянае сена
зак. (разм.). Пачаўшы лятаць, захапіцца ля- размарыла касцоў. || незак. разморвАць, -аю,
таннем, палётамі; разлётацца. Самалёты ра- -аеш, -ае.
зляталіся. Дзеці разляталіся.
РАЗМАТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
^ РАЗЛЯЦЁЦЦА, -лячуся, -ляцішся, -ля- зак. Пра што-н. наматанае, зматанае: развіцціцца; -ляцімся, -леціцеся, -ляцяцца; -ляціся; ца, раскруціцца. Супоня разматалася i павісла.
зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Паляцець у розныя
РАЗМАТАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
бакі. Птушкі разляцеліся. Дзеці вырасяі i разля- што. Развіць, раскруціць што-н. зматанае;
целіся з роднага дому (перан). 2. ( 7 / 2 ас. не зняць з таго, на што было наматана. Р. вуду.
ўжыв.)> перан. Разбіцца, распасціся на часткі, 0 Разматжць клубож — высветліць, разблыкавалкі ад удару, узрыву. Талерка разляцелася таць якую-н.^ складаную, заблытаную справу.
ўшчэнт. 3. (/ / 2 ас. не ўжыв.), перан. || незак. размотваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. разЗнікнуць, аказацца нерэальным (разм.). Усе мотвянне, -я, н. i размотжж, -і, ДМ -тцы, ж.
мае мары разляцеліся. 4. У палёце або на бягу
РАЗМАТАЦЬ2 гл. матаць2.
набраць вялікую хуткасць (разм.). Ён так раРАЗМАТЛАШЬІЦЬ, -лашу, -лошыш, -лозляцеўся, што не дагнаць. 5. (7 / 2 ас. не шыць;
-лошаны; зак., што (разм.) 1. Паўжыв.), перан. Пра навіну: хутка распаў- драць
на шматкі, разнесці па частках. За адзін
сюдзіцца, зрабіцца вядомай многім. || незак. сезон разматлашыу
касцнш. 2. Давесці да бяразлятацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. раз- зладнага стану, разнесці.
Р. склад.
лёт, -у, М -лёце, м. (да 1 знач.).
РАЗМАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак.
РАЗМАГНІЦІЦЦА, -нічуся, -ніцішся, -ніВесці размову, гутарку; гаварыць з кім-н. Р.
ціцца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пазбавіцца усю дарогу.
магнітных уласцівасцей. Сталь размагніцілася.
РАЗМАХ, -у, м. 1. гл. размахнуцца. 2.
2. перан. Пра чалавека: пазбавіцца сабранасці, Велічыня хістання, вагання якога-н. цела;
стаць бязвольным, бяздзейным (разм.). || не- амплітуда (спец.). Р. маятніка. 3. Адлегласць
зак. разміппчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
паміж крайнімі пунктамі чаго-н. разгорнуРАЗМАЖДЖдРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; тага, распасцёртага, разнятага. Р. крылаў. 4.
-раны; зак., што (разм.). Моцна ўдарьіўшы, перан. Шырыня дзейнасці; адсутнасць абмераздрабіць. Р. галаву. \\ незак. размаж- жаванасці ў праяўленні чаго-н. Р. будаўджэрваць, -аю, -аеш, -ае.
ніцтва.
РАЗМАЗАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -мажацРАЗМАХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ца; зак. Распаўсюдзіцца па ўсёй паверхні (пра зак. (разм.). Пачаць моцна махаць чым-н. Р.
тое, што мажа, фарбуе). Фарба размазалася na кулакамі.
паперы. || незак. размазвацца, -аецца.
РАЗМАХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. МаРАЗМАЗАЦЬ, -мажу, -мажаш, -мажа; хаць чым-н. то ў адзін, то ў другі бок. Р. ру-маж; -мазаны; зак., што. 1. Разнесці, рас- камі.
церці па якой-н. паверхні, мажучы, пэцкаРАЗМАХНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
ючы яе. Р. гразь na падлозе. 2. перан. i без дап. -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1.
3 лішнімі падрабязнасцямі, адступленнямі Зрабіць узмах рукой для ўдару, кідання i пад.
расказаць, алісаць што-н. (разм.). || незак. 2. перан. Адзначыць што-н. з размахам (у 4
размазваць, -аю, -аеш, -ае.
знач.) (разм.)- Банадысь жаніў сына, ды так
РАЗМАЗНЙ, -'i, ж. 1. Рэдкая каша. Часта- размахнуўся, што паўсвету заклікаў гасцей. ||
валі нас нейкай размазнёй. 2. м. i ж. Аб вя- незак. размахвацца* -аюся, -аешся, -аецца. ||
лым, нерашучым, слабавольным чалавеку наз. размах, -у, м. (да 1 знач.).
(разм.)- He хлопец, a p.
РАЗМАЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
РАЗМАКАЦЬ гл. размокнуць.
зак., што. Растрапаць, раздзяліць на валокны.
РАЗМАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лоціш, -лоціць; Р. канец вяроўкі. || незак. размачальваць, -аю,
-лочаны; зак., што (разм.). Разбіць, разла-аеш, -ае.
маць. Р. акно.
РАЗМАЧЬІЦЬ, -мачу, -мочыш, -мочыць;
РАЗМАЛОЦЬ, -мялю, -мелеш, -меле; -мочаны; зак., што. Намачыўшы, зрабіць
-мял'і; -молаты; зак., што. Расцерці на муку, мяккім, разбухлым. Р. сухары. 0 Размачыць
парашок. Р. зерне. || незак. размолваць, -аю, лік (разм.) — адкрыць лік (у спартыўнай
-аеш, -ае. || наз. размол, -у, м. i размолванне, гульні). || незак. размочваць, -аю; -аеш, -ае. ||
-я, н. || прым. размольны.
наз. размочванне, -я, н. i размочка, -і, ДМ
РАЗМАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -чцы, ж.
-люй; -ляваны; зак., каго-што. 1. Пакрыць
РАЗМАШЫСТЫ, -ая, -ае. 1. Які вызначарознымі, звычайна яркімі фарбамі. Р. талер- ецца шырокімі, свабоднымі ўзмахамі рук або
ку. Размалявалі твар у бойцы (нарабілі сіня- ног. Размашыстыя крокі. 2. Які атрымліваецкоў; разм. груб.). 2. перан. Паказаць у прыха- ца ў выніку шырокіх узмахаў пяра, пэндзля.
рошаным выглядзе, перабольшыць значэнне Р. почырк. Р. стыль (перан.). 3. Раскідзісты, з
чаго-н. Ён умеў размаляваць самую звычайную вялікім размахам (у 3 знач.). Размашыстыя
рэч, надаць ёй хараство. || незак. размалёўваць, галіны дуба. \\ наз. размашыстасць, -і, ж.
-аю, -аеш, -ае. || наз. размалёўшшне, -я, н. i
РАЗМЕЖАВАЦЦА, -мяжуюся, -мяжуешся,
размалёўші, -і, ДМ -лёўцы, ж.
-мяжуецца; -мяжуйся; зак. 1. Раздзяліцца,
РАЗМАРОЗІЦЬ, -рожу, -розіш, -розіць; устанавіўшы межы паміж землямі, уладан-рожаны; зак., каго-што. 1. Вывесці з зама- нямі. Р. з суседзямі. 2. перан. Аддзяліцца, адарожанага стану, даць магчымасць адтаць собііша адзін ад другога ў выніку несупадзснчаму-н. Р. халадзільнік. 2. перан. Зноў пусціць ня, процілегласці інтарэсаў, поглядаў. Р. з
у абарот, у эксплуатацыю (сродкі, запасы сыідэйнымі праціўнікамі. || незак. размяжоўвшда,
равіны i пад.). Р. крздыты. \\ незак. разма- -аюся, -аешся, -аецца; наз. размяжоўванне,
рожваць, -аю, -аеш, -ае.
-я, н. || наз. ржзмежавшне, -я, н.
РАЗМЕЖАВАЦЬ, -мяжую, -мяжуеш, -мяРАЗМАРЬІН, -у, м. 1. Паўднёвая вечназялёная расліна, з якой здабываюць эфірны жуе; -мяжуй; -межаваны; зак., каго-што. 1.
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Раздзяліць, правёўшы межы. Р. участкі. 2. перан. Аддзяліць, адмежаваць сферы дзейнасці.
Р. абавязкі. || незак. размяжоўвжць, -аю, -аеш,
-ае; наз. размяжоўвашіе, -я, н. \\ наз. размежшнне, -я, н.
РАЗМЁН 2/і. размяніць, размяняцца / размяняць.
РАЗМЁННЫ гл. размяняць.
РАЗМЁНЬВАЦЦА гл. размяняцца.
РАЗМЁНЬВАЦЬ гл. размяніць / размяняць.
РАЗМЁР, -у, м. Toe, што i памер (у 2, 3 i
4 знач.). JJ прым. размерны, -ая, -ае.
РАЗМЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Мераючы, вызначыць межы, падзяліць
на часткі, згодна з велічынёй чаго-н. Р. зямлю. || незак. размерваць, -аю, -аеш, -ае / размяраць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗМЕРКАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
Асоба, якая размяркоўвае што-н. 2. Установа,
якая ведае размеркаваннем каго-н. (раненых
па шпіталях, дзяцей-сірот па дзіцячых дамах).
3. Магазін, які адпускае тавары па пэўных
нормах. 4. Прыстасаванне для размеркавання
току, газу, вады i пад. Р. электраэнергіі.
РАЗМЕРКАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для размеркавання чаго-н. Р. пункт.
РАЗМЕРКАВАЦЬ, -мяркую, -мяркуеш,
-мяркуе; -мяркуй; -меркаваны; зак., кагошто. 1. Раздзяліць, падзяліць паміж кім-,
чым-н., вызначыўшы кожнаму пэўную частку. Р. прэмію. 2. Размясціць у пэўнай паслядоўнасці. Р. вучняў na класах. 3. Мяркуючы,
падлічыць, вырашыць. Маці размеркавала,
колькі кватарантаў паселіць у прыбудове. 4.
Пра маладых спецыялістаў: накіраваць на
працу пасля заканчэння навучальнай установы. || незак. размяркоўваць, -аю, -аеш, -ае;
наз. размяркоўванне, -я, н. || наз. размершшшне, -я, н.
РАЗМЁСЦІ, -мяту, -мяцеш, -мяцс; -мяцём, -мецяце, -мятуць; размёў, -мяла, -мяло;
-мяці; -мецены; зак., каго-што. 1. Метучы,
ачысціць што-н. (ад чаго-н.). Р. снег. Ветрам
размяло сухое лісце. 2. перан. Разагнаць,
раскідаць. Вайна размяла нас na свеце. 3. перан. Расхапаць, разабраць. Р. тавары за адзін
дзень. || незак. размятаць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗМЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст, які займаецца разметкай чаго-н. Р. дэталей. \\ ж. разметчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
РАЗМЁЦІЦЬ, -мечу, -меціш, -меціць;
-мечаны; зак., што. Расставіць значкі, меткі.
Р. шрыфты. || незак. размячаць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. разметкя, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
|| разметачны, -ая, -ае. Р. інструмент.
РАЗМЁШВАННЕ, -ВАЦЬ гл. размяшаць.
РАЗМІНАЦЦА* ЦЬ гл. размяцца, -ць.
РАЗМІНАЧНЫ гл. размінка / размяцца.
РАЗМІНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. i незак., што. Ачысціць
(ачышчаць) ад мін. Р. участак. || наз. размініраванне, -я, н.
РАЗМІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
1. гл. размяцца, -ць. 2. Фізічнае практыкаванне перад спартыўнымі выступленнямі або перад трэніроўкай. Р. гімнастаў. \\ прым.
разміначны, -ая, -ае.
РАЗМІНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. 1. Ідучы
адзін аднаму насустрач, не сустрэцца; разысціся. Р. з сябрам. 2. Разысціся пры сустрэчы,
не дакрануўшыся адзін да аднаго, не зачапіўшы адзін аднаго. На вузкай дарозе машыны ледзь размінуліся. || незак. размінацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
РАЗМНАЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць
для размнажэння чаго-н. (рукапісаў, чарцяжоў) у некаторай колькасці экзэмпляраў. Р.
апарат.
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РАЗМНАЖАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
РАЗМЯНЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
незак. 1. гл. размножыцца. 2. Аднаўляць зак. 1. Памылкова абмяняўшыся чым-н. папатомства (пра раслінныя i жывёльныя ар- добным, аднародным, зрабіць размен. Р. шаганізмы). Рыбы размнажаюцца ікрой.
пкамі. 2. У шахматнай гульні: зрабіць размен
РАЗМНОЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., фігур. Р. сланамі. 3. Зрасходаваць свае сілы,
РАЗНАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
-жыцца; зак. 1. Павялічыцца ў колькасці, здольнасці на дробныя справы. Р. на дробязі.
ліку. 2. Распладзіцца, развесціся. Размножы- 4. Пра тых, хто жыве разам: раз'ехацца, па- зак. (разм.). Разахвоціцца да чаго-н., адчуць
ліся бабры. || незак. размнажаццж, -аецца. || наз. дзяліушы агульную жылую плошчу. || незак. ахвоту да якой-н. справы. Дзяўчынка разразменьвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. надзілася i памыла падлогу.
размнажэнне, -я, н.
РАЗНАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны;
РАЗМНОЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жа- размен, -у, м. (да 1, 2 i 4 знач.). Р. фігур у
зак., каго-што (разм.). Разахвоціць, прывуны; зак., каго-што. 1. Павялічыць колькасна. шахматнай гульні.
РАЗМЯНЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак. чыць да чаго-н.
Р. тэзісы на ксераксе. 2. Распладзіць, разРАЗНАКОЛЕРНЫ, -ая, -ае. Toe, што i
1. што. Абмяняць адны грашовыя купоны
весці. Р. трусоў. || незак. размнажаць, -аю,
або манеты на больш дробныя ў адпаведнай рознакаляровы.
-аеш, -ае. || наз. размнажэнне, -я, н.
РАЗНАМОЎНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
колькасці. Р. сто рублёў. Р. пяты дзесятак
PA3MÓBA, -ы, мн. -ы, -моў, ж. 1. Гутарка, слоўны абмен з кім-н. звесткамі, думкамі. (перан. пра ўзрост: ужо споўнілася сорак). 2. людзей, якія гавораць на розных мовах. РазЗавесці размову пра догляд дзяцей. Р. па тэле- каго-што. Абмяняць каго-, што-н. на другое намоўнае насельніцтва. Разнамоўныя тэксты. |
фоне. 2. мн. Чуткі, абгаворы, плёткі. Пра падобнае або на другога падобнага. Р. ква- наз. разнамоўе, -я, н.
РАЗНАМЬІСНАСЦЬ, -і, ж. Нязгода ў думхлопца хадзіла многа размоў na вёсцы. 3. Мова, тэру. Р. палонных. \\ незак. разменьваць, -аю,
гаворка, вымаўленне (разм.). Па размове лёгка -аеш, -ае. || наз. размен, -у, м. || прым. раз- ках, разыходжанне ў перакананнях.
РАЗНАПОЛЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
вызначыць, адкуль чалавек родам. || прым. раз- менны, -ая, -ае. Р. аўтамат (для размену манет). Разменныя манеты (дробныя, для раз- да розных полаў. Разнаполыя дзеці. \\ наз.
моўны, -ая, -ае (да 1 знач.). Р. стыль.
разнаполасць, -і, ж.
РАЗМОКЛЫ, -ая, -ае. Які размок, размяк мену).
РАЗНАРАДКА, -І, ДМ -дцы, МН. -І, -дак,
РАЗМЯРКОЎВАННЕ, -ВАЦЬ гл. размерад вільгаці, разбух. Р. гарох.
ж. (спец.). 1. Размеркаванне каго-, чаго-н. у
РАЗМОКНУЦЬ, 1 i 2 ас. нс ўжыв., -не; каваць.
РАЗМЯСІЦЬ, -мяшу, -месіш, -мссіць; планавым парадку; распараджэнне аб такім
размок, -кла; зак. Набраўшы вільгаці, разбух-мешаны; зак., што. Перамяшаўшы, размяць размеркаванні. Р. на атрыманне будаўнічых
нуць, размякнуць. || незак. ржзмікаць, -ае.
(што-н. густое, вязкае). Р. цеста. || незак. рж- матэрыялаў. 2. Пісьмовае распараджэнне аб
PA3MÓJ1, -у, м. 1. гл. размалоць. 2. Спозмешваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. размешвшше, парадку выканання якіх-н. работ або размерсаб, якасць мліва. Мука тонкага размолу.
каванні рабочых па рабочых месцах.
РАЗМОЛВАННЕ, -ВАЦЬ, РАЗМОЛЬНЫ -я, н. i размесші, -і, ДМ -месцы, ж. || прым.
РАЗНАРОДНЫ, -ая, -ае. 3 неаднолькаразмесачны, -ая, -ае (спец.).
гл. размалоць.
РАЗМЯСЦІЦЦА, -мяшчуся, -месцішся, вымі, рознымі прыкметамі, уласцівасцямі.
РАЗМОРВАЦЬ гл. размарыць.
-месціцца; зак. Заняць месца; уладкавацца. Р. Разнародныя рэчывы. || наз. разнародшсць, -і,
PA3MÓTBAHHE, -ВАЦЬ, PA3MÓTKA гл. na вагонах. Р. на кватэры. || незак. размя- ж.
разматаць1.
РАЗНАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -носішіа;
шчацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. размязак. Стаць прастарнейшым пасля носкі. Боты
РАЗМОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Дапа- ппэнне, -я, н.
разнасілісяА
незак. разыошвацца, -аецца.
можнік для размовы з іншаземцамі з узорамі
РАЗМЯСЦІЦЬ, -мяшчу, -месціш, -месРАЗНАСІЦЬ, -нашу, -носіш, -носіць;
дыялогаў на бытавыя i іншыя тэмы.
ціць; -мешчаны; зак., каго-што. 1. Расставіць
-ношаны; зак., што. Носячы, зрабіць праPA3MÓ4BAHHE, -ВАЦЬ, PA3MÓ4KA гл. або разлажыць у пэўным парадку, даць кожР. туфлі. || незак. разношваць,
размачыць.
наму месца. Р. пасажыраў у вагоне. Р. тавары старнейшым.
РАЗМЬІВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж. Размы- на паліцах. 2. Размеркаваць паміж многімк Р. -аю, -аеш, -ае. || наз. разношышне, -я, н.
тае вадой паглыбленне ў зямлі, на дне вада- латарэйныя білеты. \\ незак. размяпгаць, -аю, РАЗНАСТАЙНЫ, -ая, -ае. Неаднолькавы з
другім (другімі) па якіх-н. прыкметах. Разнаёма.
-аеш, -ае. || наз. размяшчэнне, -я, н.
стайныя людзі. Разнастайныя ўражанні. || наз.
РАЗМЫКАННЕ, РАЗМЫКАЦЦА, -ЦЬ гл.
РАЗМЯТАЦЬ гл. размесці.
разяжстжйнжсць, -і, ж.
разамкнуцца, -ць.
РАЗМЙЦЦА, разамнуся, разамнешся, раРАЗНАТРАУЕ, -Я, Н. Розныя травы, якія
РАЗМЬГЎ, -мыву, м. 1. гл. размыць. 2. Ме- замнецца; разамнёмся, разамняцеся, разарастуць разам, a таксама (спец.) група кармасца, размытае вадой.
мнуцца; разамніся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). вых травяністых раслін (акрамя злакавых, баРАЗМЬІЦДА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -мыецца; Стаць мяккім (ад сціскання, расцірання). бовых
i асаковых). || прым. разштраўны, -ая,
зак. Разбурыцца пад дзеяннем вады, плыні. Воск размяўся. 2. перан. 3 дапамогай якіх-н. -ае.
Бераг nacmynoea размыўся. || незак. різ- рухаў прывесці цела ў стан фізічнай бадзёРАЗНАЧЬІНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
мывацца, -аецца. || наз. размыў, -мыву, м.
расці (разм.). Р. пасля сну. \\ незак. разшнацца, У 19 ст. у Расіі: прагрэсіўна настроены
РАЗМЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -мые; -аюся, -аешся, -аецца. || наз. размінкл, -і, ДМ інтэлігент не дваранскага паходжання, a з
-мыты; зак., што. Разбурыць плынню, вадою. -нцы, мн. -і, -нак, ж. (да 2 знач.). || прым. дробнага чыноўніігтва. || прым. разначынны i
Рака размыла бераг. || незак. размываць, -ае. || размімчны, -ая, -ае (да 2 знач.). Разміначная разначынскі, -ая, -ае.
дарожка.
наз. размыванне, -я, н. i размыў, -мыву, м.
РАЗНАШ^РСНЫ, -ая, -ае. 1. 3 шэрсцю
РАЗМЙЦЬ, разамну, разамнеш, разамне; рознага колеру. Р. табун коней. 2. перан. РазРАЗМЯЖОЎВАННЕ, -ВАЦЦА, -ВАЦЬ гл.
разамнём,
разамняде,
разамнуць;
разамн'і;
раразмежавацца, -ць.
настайны, выпадковы па складу (разм.). || наз.
РАЗМЙКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; размяк, змяты; зак. 1. гл. мяць. 2. перан., каго-што. разяжшэрсшісць, -і, ж. (да 2 знач).
Рухамі
прывесці
цела
ў
стан
фізічнай
бадзё-кла; -ні; зак. 1. гл. мякнуць. 2. перан. Стаць
РАЗНЕРВАВАЦЦА, -нервуюся, -нервуешвялым, расслабіцца, a таксама прыйсці ў стан расці (разм.). Р. ногі. \\ незак. размшаць, -аю, ся, -нервуецца; -нервуйся; зак. Пачаць вельмі
-аеш,
-ае.
||
наз.
разканка,
-і,
ДМ
-нцы,
мн.
-і,
чуллівасці. Р. ад пахвалы. || незак. размякяць,
нервавацца, прыйсці ва ўзбуджаны стан; рас-нак, ж.
-аю, -аеш, -ае.
хвалявацца. Моцна р.
РАЗМЯЧАЦЬ
гл.
размеціць.
РАЗМЯКЧЬІЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
РАЗНЁСЦІ, -нясу, -нясеш, -нясе; -нясём,
РАЗМЯПіАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -мяшаны / -несяце, -нясуць; разнёс, -несла / -нясла,
-чымся, -чыцеся, -чацца; зак. 1. Стаць
-мешаны;
зак.,
што.
Прыгатаваць
што-н.
мяккім, размякнуць пад уздзеяннем чаго-н.
-несла i -нясло; разнясі; -несены; зак. 1.
Пластылін размякчыўся ў цяпле. 2. перан. шляхам размешвання лыжкай, мешалкай i каго-што. Несучы, даставіць у пэўнае месца.
пад.
Р.
цукар
у
шклянцы
чаю.
||
незак.
раПрыйсці ў стан душэўнай лагоднасці, стаць
Р. пісьмы. Вецер разнёс хмары (перан.: расласкавым, добрым. || незак. размякчаццд, змешваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. размешванне, сеяў). 2. што. Распаўсюдзіць сярод многіх. Р.
-я,
н.
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. размякчэнне, -я,
заразу. Р. чутку. 3. што. Размеркаваць,
РАЗНА... (гл. розня...) Першая частка запісаўшы ў розных месцах. Р. na графах. 4.
н.
складаных
слоў;
ужыв.
замест
«розна...»,
калі
РАЗМЯКЧЬІЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым,
што. Расцягнуць па частках, раскрасці
(разм.)- Р. цзмент. 5. што. Разбурыць,
-чыце, -чаць; размякчаны; зак. 1. што. націск у другой частцы падае на першы
склад,
напр.
разназначны,
разнаколерны.
разбіць, разламаць (разм.). Бурай разнесла
Зрабіць мяккім. Р. воск. 2. перан., каго-што.
Прывесці ў стан душэўнай мяккасці. Р. сэрца
РАЗНАБОЙ, -ю, м. Ансутнасць узгодне- (безас.) хлеў. 6. каго-што. Падвергнуць рэзласкай. || незак. размякчаць, -аю, -аеш, -ае. || насці, зладжанасці, адзінства ў чым-н. Лікві- кай крытыцы (разм.). Р. на сходзе. 7. безас,
наз. ржзмякчэнне, -я, н.
даваць р. у працы. Р. у npaeanice. || прым. раз- каго-што. Пра ўтварэнне апухласці на чым-н.
(разм.). Шчаку разнесла. || незак. оазвосіць,
РАЗМЯНІЦЬ, -мяню, -меніш, -меніць; набойны, -ая, -ае.
РАЗНАВІДНАСЦЬ, -і, ж. Прадмет або -ношу, -носіш, -носіць. || наз. разнос, -у, м.
-менены; зак., што. Toe, што i размяняць (у
1 знач.). || незак. разменьваць, -аю, -аеш, -ае. з'ява, якая ўяўляе сабой відазмяненне асноў- (да 1, 2, 3, 4, 5 i 6 знач.), разносй, -і, ДМ
-носцы, ж. (да 1 i 2 знач.) / разнясенне (да 1,
нага віду, катэгорыі. Р. пшаніцы.
|| наз. размен, -у, м.
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2. Расшырыць шляхам апрацоўкі. Р. дзірку. \\ (камплекта, сукупнасці чаго-н.). Р. камплект
незак. разрабляць, -яю, -яеш, -яе / разроблічасопіса. || незак. разрознівжць, -аю, -аеш, -ае.
ваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗРУМЙНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
РАЗРАГАТАЦЦА, -гачуся, -гочашся, -го- зак. Пакрыцца румянцам, стаць румяным.
Твар разрумяніўся ад марозу. Пірагі разрумячацца; -гачыся; зак. (разм.). Пачаць моцна i
2 i 3 знач.). || прым. разносны, -ая, -ае (да 1 доўга рагатаць, смяяцца.
ніліся. || незак. разрумяньвацця» -аюся, -аешся,
1
знач.). Р. тавар. Р. гандаль (уразнос).
РАЗРАД , -У, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. -аецца.
РАЗНЁСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нясецРАЗРУМЙНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
Група, катэгорыя асоб, прадметаў або з'яў,
ца; разнёсся, -неслася i -няслася, -неслася i аб'яднаных агульнасцю якіх-н. прымет. Р. зак., каго-шшо. Выклікаць румянец на твары
-няслося; зак. 1. Распаўсюдзіцца, пашырыц- раслін. 2. Ступень, афіцыйна зацверджаны ў каго-н.; зрабіць румяным. Мароз разрумяніў
ца. Разнесліся чуткі. 2. Прагучаць, стаць чут- ўзровень кваліфікацыі ў прафесіі, спорце. То- шчокі. || незак. разрумяньвадь, -аю, -аеш, -ае.
ным на делёкую адлегласць. Разнёсся звон. 3. кар сёмага разраду. 3. У матэматыцы: месца,
РАЗРЎХА, -і, ДМ -русе, ж. Поўнае расперан. Хутка разысціся па чым-н., у чым-н. займаемае лічбай пры запісу ліку. Адзінка дру- стройства, развал у гаспадарцы, у эканоміцы.
Па целе разнеслася цеплыня. || незак. разноЦяжкі час ваеннай разрухі перажылі.
гога разраду. || прым. разрадяЫ; -ая, -ае.
сіцца, -сіцца.
РАЗРЫВАЦЦА гл. разарвацца.
РАЗРАД гл. разрадзіць, -цца1.
РАЗНІЗАЦЬ, -ніжу, -ніжаш, -ніжа; -шзаРАЗРЫВАЦЬ' гл. разарваць.
РАЗРАДЗІЦЦА', 1 i 2 ас. не ўжыв., -дз'іцны; зак., што. Зняць нанізанае. Р. пацеркі. || ца; зак. 1. Вызваліцца ад зарада (пра агняРАЗРЫВАЦЬ2 гл. разрыць.
незак. разтзваць, -аю, -аеш, -ае.
стрэльную зброю). 2. Вызваліцца ад элекРАЗРЫДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
РАЗНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Той, хто займа- трычнага зараду. Электрычная батарэя разак. Пачаць моцна рыдаць.
ецца рэзаннем жывёлы; мяснік.
зрадзімся. 3. перан. Пра адносіны, абстаноўРАЗРЫСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
РАЗНГГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -тус; -туй: ку: перастаць быць напружаным, стаць
-саваны; зак., каго-што. 1. Упрыгожыць, на-таваны; зак., што. Зняць або паслабіць ніты спакайнейшым.
Абстаноўка разрадзілася. || не- несці рысункі алоўкам, пяром. 2. перан.
ў чым-н. || незак. разяітоўваць, -аю, -аеш, -ае.
зак. разряджжццд, -аецца. || наз. разрад, -у, М Прадставіць у якім-н. выглядзе; размаляваць
РАЗНШД, -ы, мн. -ы, -нш, ж. (разм.). -дзе, м.
(разм.). Р. гультая ў газеце. \\ незак. раПрадпрыемства, дзе рэжуць жывёлу; бойня.
РАЗРАДЗІЦЦА2, -раджуся, -родзішся, -ро- зрысоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. разрысоўжд,
PA3HÓC, -у, м. 1. гл. разнесці. 2. Суровая дзіцца; зак. (разм.). Нарадзіць дзіця.
-і, ДМ -ўцы, ж. i разрысоўванне, -я, н.
размова з рэзкай крьпьікай (разм.). Зрабіць р.
РАЗРАДЗІЦЬ, -раджу, -радзіш, -радзіць;
РАЗРЬІЎ, -рыву, мн. -рывы, -рываў, м. 1.
каму-н.
РАЗНОСІЦЦА, -ЦЬ гл. разнесціся, раз- -раджаны; зак., што. 1. Выняць зарад (з гл. разарвацца, -ць. 2. Месца, дзе што-н. раагнястрэльнай зброі). Р. гранату. 2. Пазбавіць зарвана; прамежак, які ўтварыўся паміж ранесці.
электрычнага зараду. Р. акумулятар. 3. перан. зарванымі часткамі чаго-н.; прамежак у часе.
РАЗНОСНЫ, -ая, -ае. 1. гл. разнесці. 2. Ліквідаваць
напружанасць, аслабіць сілу праЗнайсці p. npoeada. 3. перан. Адсутнасць адпаЯкі служыць для рэгістрацыі выходнай карэспацдэнцыі (спсц.)- Разносная кніга. 3. Які яўлення чаго-н. Р. атмасферу ў сям 'i. \\ незак. веднасці, узгодненасці паміж чым-н. Р. паміж
змяшчае рэзкую крытыку (разм.). Р. артыкул. разраджаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. разрадкя, -і, тэорыяй i практыкай. 4. Поўнае спыненне
ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. i сазрад, -у, М -дзе, якіх-н. адносін паміж кім-н. Балюча перанесці
|| наз. разноснасць, -і, ж. (да 3 знач.).
м. (да 1 знач.). || прым. разрадны, -ая, -ае.
р. з сябрам.
РАЗНОСЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
РАЗРАДНІК1, -а, мн. -і, -аў, м. АўгаматычРАЗРЫЎНЬІ, -ая, -óe. Які разрываецца ад
займаецца разноскай, дастаўкай чаго-н. Р. нае прыстасаванне, якое засцерагае элекудару. Разрыўная куля. Разрыўная сіла снарада.
кніг. || ж. разносчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
трычныя ўстаноўкі ад перанапружання.
РАЗРЬІХЛЕННЕ, РАЗРЫХЛІЦЬ гл. рыхРАЗНОШВАННЕ гл. разнасіць.
Іскравы р.
ліць.
РАЗНОШВАЦЦА гл. разнасіцца.
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РАЗРАДНІК , -а, мн. -і, -аў, м. Спартсмен,
РАЗРЫХЛЙЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
РАЗНОШВАЦЬ гл. разнасіць.
Машына, апарат для рыхлення, разрыхлення
РАЗНЬІ, -ая, -óe. 1. гл. рээаць. 2. Зробле- які мае спартыўны разрад. | ж. разрадніца,
чаго-н. 2. Рэчыва, якое надае чаму-н. рыхны разьбой (у 1 знач.). Разныя ўпрыгожанні. -ы, мн. -ы, -ніц.
РАЗРАЗАЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i ласць, порыстасць.
3. Упрьпх)жаны разьбой (у 2 знач.). Разныя
разразны (у 3 знач.).
РАЗРЫХЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак.,
аканіцы.
РАЗРАЗАННЕ, РАЗРАЗАЦЬ гл. разрэзаць.
што. Toe, што i рыхліць. Р. глебу.
РАЗНЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыецца;
РАЗРАЗНЬк, -ая, -óe. 1. 3 разрэзам, з разРАЗРЬІЦЬ, -рыю, -рыеш, -рые; -рьггы;
зак. Пачаць многа ныць (у 1 знач.), разбалецрэзамі. Р. рукаў. 2. Які складаецца з разрэза- зак., што. Рыючы, раскідаць, развярнуць. Р
ца. Разныліся старыя косці.
РАЗНІОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. ных частак, кавалкаў. Разразная азбука. 3. двор. || незак. разрываць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗРЭГУЛЯВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
што. Распазнаць нюхам. Сабака разнюхаў Прызначаны для разразання. Р. нож.
-люецца; зак. Страціць рэгуліроўку, выйсці з
след зайца. 2. перан., што i пра што. Даведац- РАЗРАСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -расца пра што-н. тайком; развсдаць. Ад яе нічога цецца; разросся, -раслася, -лося; зак. 1. У рабочага стану. Станок разрэгуляваўся.
РАЗРЗДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца;
не ўтоіш, умомант разнюхае. || незак. раз- выніку росту стаць большым, гусцейшым. Расада разраслася. 2. перан. Стаць большым па зак. 1. Стаць рэдкім (у 2 знач.), радзейшым,
нюхваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗНЯ, -і, ж. Масавае забойства, крова- велічыні, па колькасці. Штаты разрасліся. \\ утварыўшы прамежкі. Пасевы разрэдзіліся. 2.
незак. разрастацца, -аецца.
Стаць менш шчыльным, менш густым. Змрок
праліцце. Крывавая р.
РАЗРАУНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; разрэдзіўся. || незак. разрэджвацца, -аецца. ||
РАЗНЯВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каго-што. Збавіць ад няволі, прыгнёту; -наваны; зак., што. 1. Зрабіць роўным, зняў- наз. разрэджванне, -я, н.
РАЗР^ДЗІЦЬ, -рэджу, -рэдзіш, -рэдзіць;
даць волю. || незак. разноолмаць, -аю, -аеш, шы бутры, няроўнасці. Р. пляцоўку. 2. Расправіць, эняць складкі, згібы на чым-н. Р. ліст -рэджаны; зак., што. 1. Зрабіць радзейшым,
-ае. | наз. разшволенне, -я, н.
паперы.
не такім частым, аддзяліўшы прамежкамі
РАЗНЯСЁННЕ гл. разнесці.
РАЗРАЎНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак., адзін ад аднаго. Р. буракі. 2. Зрабіць меней
РАЗНЙЦЬ, -німу, -н'імеш, -шме; -нім'і;
шчыльным, меней густым. Сонца разрэдзіла
-члты; зак., каго-што. 1. Аддзяліць адно ад што. Toe, што i разраўнаваць (у 2 знач.)РАЗРАЎЦІСЯ, -равуся, -равешся, -равец- туман. 3. Разбавіць, размяшаць якой-н. ваддругога; раз'яднаць. Р. кулак. 2. Развесці ў
бакі тых% хто б'ецца. Р. забіякаў. | незак. раз- ца; -равёмся, -равяцеся, -равуцца; -рав'іся; касцю. Р. раствор. || незак. разрэджваць, -аю,
німаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. разніманве, -я, н. зак. (разм.)- 1. Узняць моцны, працяжны роў -аеш, -ае. || наз. разрэджванне, -я, н.
(пра жывёл). 2. Моцна, голасна расплакацца;
РАЗР^ЗАЦЬ, -рэжу, -рэжаш, -рэжа; -рэж;
PA3ÓK гл. раз1.
-рэзаны; зак. 1. гл. рэзаць. 2. што. Зрабіць
PA3ÓPA, -ы, мн. -ы, -зор, ж. 1. Доўгая ка- разрыдацца.
РАЗРАХЎНАК, -нку, м. (разм.). Toe, што i рану на чым-н.; парэзаць. Р. палец. \\ незак.
наўка на паверхні зямлі, праведзеная плугам
разразаць» -аю, -аеш, -ае / разрэзваць, -аю,
у час ворыва. Вузкія разоры. 2. Паглыбленне ў разлік.
РАЗРОБЛІВАЦЬ гл. разрабіць.
-аеш, -ае. || наз. разразанне, -я, н., разрэз, -у,
выглядзе канаўкі, зробленае плугам або лапаРАЗРОЗНЕНЫ, -ая, -ае. 1. Які не складае м. i ржзрэзванне, -я, н.
тай на полі i агародзе для сцёку вады i для
РАЗРЭКЛАМАВАЦЬ, -мую, -муеш, муе;
праходу. Ісці разорай. \\ прым. ржзорівы, -ая, камплекта; у якім не хапае асобных частах.
Разрозненыя падшыўкі газет. 2. Пазбаўлены -муй; -маваны; зак., каго (што) (разм.). Рэ-ае / ржзорны, -ая, -ае.
РАЗРАБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -бус; -буй; сувязі, адзінства. Разрозненыя выступленні. \\ кламуючы, зрабіць вядомым; расхваліць. Р.
тавар.
-баваны; зак., што. Разграбіць, расцягнуць, наз. разрознешсць, -і, ж.
РАЗУВАЦЦА, -ЦЬ гл. разуцца, -ць.
раскрасці. Р. маёмасць.
РАЗРОЗНІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніцца;
РАЗУЗНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
РАЗРАБІЦЬ, -раблю, -робіш, -робіць; зак. Стаць разрозненым, страціць цэласнасць.
-роблены; зак., што. Апрацаваўшы, падры- || незак. разрознівацца, -аецца.
што% Toe, што i разведаць. || незак. ў*э>ухтаваць для выкарыстання, зрабіць прыгоРАЗРОЗНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; знаваць, -наю, -наеш, -нае; -наём, -наяце,
дным на што-н., для чаго-н. Р. участак лесу. зак., што. Парушыць цэласнасць, адзінства -наюць.
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РАЗУКАМПЛЕКТАВАЦЬ, -тую, -туеш, строіцца на лёгкую i свабодную ігру на
-туе; -туй; -таваны; зак. 1. што. Зняўшы або якіх-н. інструментах (разм.). Піяніст разыпрыняўшы часткі абсталявання, прывесці граўся. 3. Адбыцца, здарыцца. Пад раніцу
(прадпрыемства, механізм) у стан немагчы- разыгралася бітва. || незак. разыгрывацца,
масці працаваць, дзейнічаць. 2. каго-што. -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗЫГРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. крыць (рот, зяпу). 0 Разявіць горла (разм.
Парушыць цэласнасць чаго-н. укамплектаванага, скамплектаванага. Р. звяно. Р. біблія- каго-што. Іграючы, выканаць (музычны твор, груб.) — моцна, на ўсю сілу загаварыць,
тэку. || незак. разушмплектоўваць, -аю, -аеш, тэатральную п'есу). Р. квартэт. Р. ролю. 2. закрычаць. || незак. ржзяўляць, -яю, -яеш, -яе.
РАЗ'ЯДАННЕ гл. раз'есці.
-ае; наз. разукамплектоўііаяне, -я, н. || наз. што. Згуляць, давесці шахматную партыю да
РАЗ'ЯДАЦЦА, -ЦЬ гл. раз'есціся, раз'есці.
канца. 3. што. Прысудзіць шляхам латарэі,
разушшплектаванне, -я, н.
РАЗ'ЯДНАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Апарат
РАЗУМЁННЕ, -я, н. 1. гл. разумець. 2. жэрабя выйірыш. Р. дзесяць выйгрышаў. 4.
Здольнасць спасцігаць розумам змест, сэнс, каго (што). Жартуючы з каго-н., паставіць для раз'яднання i пераключэння ўчасткаў вызначэнне чаго-н. Р. законаў прыроды. 3. Пэў- яго ў смешнае становішча (разм.). Р. тава- сакавольтнай лініі.
нае вытлумачэнне чаго-н. Правільнае р. зна- рыша. || незак. разыгрываць, -аю, -аеш, -ае. ||
РАЗ'ЯДНАНАСЦЬ, -і, ж. Стан раз'яднаназ. розыгрыш, -у, м. (да 2, 3 i 4 знач.).
чэння слова.
нага; адсутнасць еднасці, агульнасці.
РАЗЬІНЫ, -нак, адз. разынка, -і, ДМ
РАЗУМЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. кагоРАЗ'ЯДНАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
што. Усведамляць, спасцігаць розумам сэнс, -нцы, ж. Сушаныя ягады вінаграду. Пірог з зак. 1. (/ i 2 ас. не ўжыв.). Аддзяліцца адзін
змест i пад. чаго-н.: асэнсоўваць. Р. усё сказа- разынкамі. \\ прым. разынкавы, -ая, -ае.
ад аднаго (пра злучаныя часткі чаго-н.)
нае. Р. мастацтва. Р. музыку. 2. што i з daРАЗЫСЦІСЯ, t разыдуся,
разыдзешся,
(разм.). Правады раз'ядналіся. 2. перан. Страdan, сказам. Ведаць, здагадвацца аб чым-н., разыдзецца; разышоўся, -шлася, -лося; разы- ціць сувязь, стаць далёкімі, чужымі адэін
усведамляць што-н. Р. сваю памылку. P., што дзіся; зак. 1. (/ i 2 ас. не ўжыв.). Пайсці ў аднаму.
назад дарогі няма. 3. каго-што. Падразумя- розныя бакі, розныя месцы. Нашы шляхі
РАЗ'ЯЗДЖАЦЦА 2/і. раз'ехацца.
ваць, мець на ўвазе. 4. у знач. пабонн. ра- разышліся. Хмары разышліся. 2. Ідучы насус- РАЗ'ЯЗДЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
зумееш (разумееце). Ужыв. з мэтай пад- трач, не сустрэцца; размінуцца. Р. ў цемры. 3. Многа i часта ездзіць з месца на месца. Р. na
крэсліць што-н., звярнуць увагу на што-н. Я, з кім. Спыніць якія-н. сувязі, знаёмства з краіне. || прым. раз'язны, -ая, -óe. P. агент. P.
разумееш, не згодна з такой думкай. || наз. ра- кім-н.; парваць адносіны. Сябры разышліся. 4. карэспандэнт.
зуменне, -я, н. (да 1 i 2 знач.).
(1 i 2 ас. не ўжыв.). Раз'ехацца, рассунуцца ў
РАЗ'ЯЗНЫ гл. раз'езд / раз'язджаць.
РАЗУМНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. бакі. Р. na швах (разарвацца). 5. (1 i 2 ас. не
РАЗ'ЯРЬІЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым,
Набірацца розуму, станавіцца разумным, ра- ўжыв.). Аказацца распраданым, раскупленым.
-раць; раз'яраны; зак., каго. Прывесці
зумнейшым. Дзеці розумнеюць з гадамі. || зак. Усе выданні разышліся. б. (/ i 2 ас. не ўжыв.). ў-рыце,
ярасць. Р. звера.
Распаўсюдзіцца, расплыцца на паверхні
паразумнець, -ею, -ееш, -ее.
РАЗ'ЯСНЁЦЬ, -ее; безас; зак. Стаць
РАЗЎМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Разумны, ра- чаго-н., у чым-н.; пашырыцца, стаць вядозважлівы чалавек. || ж. разумніца, -ы, мн. -ы, мым. Чуткі разышіся. 7. (/ i 2 ас. не ўжыв.). ясным, сонечным, праяснішха.
РАЗ'ЯСНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шца;
Паступова рассеяцца, знікнуць. Дым разышоў-ніц.
РАЗЎМНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. ся. 8. Прывыкнуць да хады; перастаць адчу- зак. Стаць ясным сонечным, праясніцца.
Неба раз яснілася. || незак. раз'ясняцца, -яецца
(разм.). Паступаць па-свойму, лічачы сябе ра- ваць стому ад хады. 9. Набыць болыпую скозумней за іншых. He разумнічай, рабі так, як расць у руху (разм.). Няма дзе разысціся. 10. / ряз'яснівацца, -аецца.
РАЗ'ЙТРАНЫ, -ая, -ае. 1. Раззлаваны,
перан. Дайсці да крайняй ступені ў якіх-н.
табе кажуць.
РАЗЎМНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якому да- дзеяннях, у праяўленні чаго-н.; моцна ўзбу- раз'юшаны. Р. бык. 2. Моцна развярэджаны,
дзены розум, надзелены розумам; які выяўляе дзіцца. Дзеці разышліся, не суняць. || незак. ра- растрывожаны. Балелі раз ятраныя раны. || наз.
розум. Р. чалавек. Разумная napada. Разумная зыходзіццж, -джуся, -дзішся, -дзіцца. || наз. раз'ятранасць, -і, ж.
РАЗ'ЙТРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
машына (перан.: якая выконвае складаную разыходжянне, -я, н. (да 1 i 3 знач.) / разыход,
зак. 1. каго (што). Выклікаць у кім-н. моцнае
-у, М -дзе (да 1 знач.).
работу). 2. Які сведчыць аб розуме, разРАЗЬБА, -Ы, Ж. 1. гл. рэзаць. 2. Узор, ма- раздражненне, злосць; раз'юшыць. Нечаканая
важлівасці. Разумная думка. 3. Які адпавядае
абставінам, мэтазгодны. Разумная арганізацыя люнак, выразаны на цвёрдых матэрыялах. Р. навіна раз'ятрыла Івана. 2. што. Прычыніць
na дрэве. Мастацкая р. 3. Шрубавая нарэзка. боль, дакрануўшыся да балючага месца,
працы. || наз. разумнасць, -і, ж.
растрывожыць, развярэдзіць. Р. рану. || незак.
РАЗУМОВЫ, -ая, -ае. 1. Звязаны з дзей- || прым. разьбярны, -ая, -ае.
РАЗЬБЛЁНЫ, -ая, -ае. Toe, што i разны (у раз'ятрываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раз'ятрынасцю розуму, свядомасцю. Разумовая праца.
ваяне, -я, н.
Разумовыя здольнасці. 2. Абстрактны, які існуе 2 знач.). Разьблёныя ліштвы акон.
РАІСГЫ, -ая, -ае. Які дае многа раёў, які
РАЗЬБЙНЫ, -ая, -ае. Toe, што i разны (у
або ўяўляецца толькі ў думках.
часта раіцца. Раістая сям'я пчол. || наз. ршсРАЗУПЭЎНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; 2 знач.). Разьбяныя аканіцы.
РАЗЬБЙР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Майстар па тасць, -і, ж.
зак., у чым. Страціць упэўненасць у чым-н. Р.
РАіЦЦА, раюся, раішся, раіцца; райся; неу сваіх меркаваннях. Ц незак. раз)тіэўнівацца, мастацкай разьбе (у 2 знач.)- 2. Скулыггар
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. разупэўненне, -я, (уст.). || прым. разьбярскі, -ая, -ае. Разьбярскае зак. Пытацца, прасіць парады ў каго-н. Р. з
мудрымі дзядзькамі. || зак. паршццц, -аюся,
майстэрства.
н.
-аішся, -аіцца; -айся.
РАЗЬБЙРСГВА, -а, н. Разьбярская справа.
РАЗУПЗЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
РАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., раіцца; незак.
РАЗЬБЙРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.
зак., каго (што) у чым. Довадамі прымусіць
1. Утвараць новы рой. 2. Лятаць, збірадца
каго-н. адмовіцца ад сваіх перакананняў, ад (разм.). Займацца мастацкай разьбой.
упэўненасці ў чым-н. P. у правільнасці рашэнРАЗ'ІОШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыц- роем. 3. перан. Паяўляцца ў вялікай колькасці
ня задачы. \\ незак. разупэўніваць, -аю, -аеш, ца; зак. Стаць раз'юшаным; разлютавацца. (пра думкі, пачуцці, сны i пад.). Думкі раяцца
-ае. || наз. разупэўненне, -я, н.
Сабака раз'юшыўся, ашчэрыў зубы. || незак. ў галаве. || наз. раенне, -я, н.
РАіЦЬ, раю, раіш, раіць; рай; незак. 1.
РАЗУХАБІСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Вельмі раз'юшвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
бойкі, развязны. Р. хлопец. 2. Напоўнены груРАЗ'ІОШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -ша- каго-што i з інф. Даваць якую-н. параду, рэбай весялосцю, ліхацтвам. Р. рогат. || наз. різ- ны; зак., каго. Давесці да ярасці, шаленства. камендацыі, як зрабіць што-н., як паступіць.
Р. больш хадзіць. 2. з інф. (з адмоўем). Пераухабістасць, -і, ж.
Р. звера. || незак. раз'юшваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗЎЦЦА, разуюся, разуешся, разуецца;
РАЗЙВА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е, Т сцерагадь ад чаго-н., не рэкамендаваць рабіць
зак. Зняць са сваіх ног абутак. || незак. ра-ай (-аю), ж., мн. -ы, -зяў (разм., іруб.). Рас- што-н. На вайне не раяць весці дзённік. \\ зак.
параіць, -аю, -аіш, -аіць; -ай (да 1 знач.) i
зувацца, -аюся, -аешся, -аецца.
сеяны, няўважлівы чалавек.
РАЗЎЦЬ, разую, разуеш, разуе; -зуты; зак.,
РАЗЯВАКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ прыраіць, -аю, -аіш, -аіць; -ай; -аены.
РАІЦЬ, раю, ра'іш, ра'іць; ра'ім, раіце,
каго-што. Зняць з каго-, чаго-н. абутак. Р. -вацы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -вак (разм.)- 1.
дзіця. Р. правую нагу. || незак. разуваць, -аю, Той, хто бяздумна, рассеяна прыглядаецца да раяць; нвзак., каго-што. Збіраць у рой. Р.
-аеш, -ае.
чаго-н. Каля вітрыны збіраліся разявакі. 2. пчол.
РАЗУІОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; Toe, што i разява. Згубіў грошы, p.!
РАЙ, раю, м. Паводле рэлігійна-містычных
зак., каго-што. Зняць з жывёлы паклажу,
РАЗЙВІЦЦА, разяўлюся, разявішся, ра- уяўленняў: месца, дзе знаходзяць шчаслівае
уюк. Р. вярблюда. || незак. разуючваць, -аю, зявіцца; зак. (разм.). Шырока раскрыцца (пра існаванне душы праведнікаў пасля ix смерці.
-аеш, -ае.
рот, пашчу). Чаго ты разявіўся на мяне? (пе- Pad бы ў p., ды грахі не пускаюць (прымаўка).
Tym npocma p., a не жыццё (перан.: вельмі доРАЗЦОВЫ г/і. разец.
ран.: уставіцца вачыма, позіркам). || наз. рабра). || прым. райскі, -ая, -ае.
РАЗЫГРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зяўляцші, -яюся, -яешся, -яецца.
зак. 1. Захапіцца ігрой, натхніцца. Артысты
РАЙ... Скарачэнне ў знач. раённы, налр.
РАЗЙВІЦЬ, разяўлю, разявіш, разявіць;
разыграліся. 2. Пайграўшы некаторы час, на- разяўлены; зак., што (разм.). Шырока pac- райсавет, райвыканком, райцэнтр.
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залуску ракет (у 2 знач.). || прым. ріжегадромны, -ая, -ае.
РАКЕТАНОСЕЦ, -носца, мн. -носцы,
-носцаў, м. Самалёт, карабель ці падводная
лодка, аснашчаныя ракетамі (у 2 знач.).
РАЙНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Абцягнуты паРАКЕТАНОСНЫ, -ая, -ае. Узброены баялатном кошык для лоўлі рою, які вылецеў з вымі ракетамі. Р. карабель.
вулля.
РАКНТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
РАЙСЮ гл. рай.
Спартыўны снарад у выглядзе зацягнутага
PAK1, -at мн. -i, -аў, м. Пакрытая панцы- сеткай абруча авальнай формы або лапатачкі
рам прэснаводная або марская жывёліна з з ручкай для гульні ў тэніс, бадмінтон, пінгклюшнямі i брушкам. Рачны р. Паказаць, дзе
ракі зімуюць (выказванне паірозы; разм.). понг. Першая р. (перан.: лепшы ігрок). || прым.
ракетачны, -ая, -ае.
Калі рак свісне (невядома t калі або ніколі;
РАКЁІ^ЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Ваеннаразм. жарт.). || памянш. рачок, -чка, мн. -чю,
-чкоў, м. || прым. ршвы, -ая, -ае i рачыны, служачы ракетных войск. 2. Чалавек, які па-ая, -ае. Ракавая шыйка (брушка рачнога дае^ сігналы ракетамі (у 1 знач.). || ж.
р&кетчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
рака). Рачыныя воны.
РАНРАВАЦЦА, -руюся, -русшся, -руецца;
PAK2, -у, м. Род злаякаснай пухліны. Р.
-руйся; зак. i незак. (спец.). Зрабіць (рабіць)
страўніка. || прым. ракявы, -ая, -ае.
ракіроўку.
PAKA, -і, ДМ рацэ, мн. рэкі i (з ліч. 2, 3, 4)
РАЮРОЎКА, -і, ДЛ/-роўцы, мн. -і, -ровак,
раю, рэк, ж. 1. Прыродны вадаём, які пастаянна цячэ па пракладзеным вадой рэчышчы ж. У шахматнай гульні: адначасовы ход караад вытоку ўніз да вусця. Пайсці на раку. Рыб- лём i ладдзёй, пры якім кароль перастаўляецка ў рацэ, ды не ў руцэ. 2. перан. Няспынны ца цераз адно поле ў бок ладдзі, a затым ладпаток, вялікая колькасць. Р крыві. Слёзы дзя ставіцца побач з каралём з другога яго
льюцца ракой. || ласк. рэчачкя, -і, ДМ -чачцы, боку. || прым. ражіровжчны, -ая, -ае.
РАКІТА, -ы, ДМ -юце, мн. -ы, -кіт, ж.
мн. -і, -чачак. || нар.-паэт. рэчаныса, -і, ЦМ
-ныхы, мн. -і, -нек, ж. \\ прым. рачны, -ая, Дрэва або вялікі куст сямейства вярбовых. ||
прым. ржштжвы, -ая, -ае.
-ое.
РА&ІТгіІК, -у, м. Зараснік ракіты, кусты
РАКАВША, -ы, мн. -ы, -він, ж. 1. Цвёрдае
ахоўнае покрыва некаторых беспазваночных ракіты.
РАКУРС, -у, м. (спец.). 1. Перспектыўнае
жывёл у выглядзе вітай, авальнай або створкавай каробкі. Р. малюска. 2. Назва розных скарачэнне аддаленых ад гледача частак
прадметаў, якая сваім знешнім выглядам на- адлюстраванага на плоскасці прадмета. 2. У
гадвае ракавіну (у 1 знач.). Вушная р. Мыцца фота- i кіназдымцы: незвычайная перспекнад ракавінай. 3. Пустата ў метале, бетонс, тыва, якая ўзнікае ў выніку неаднолькавага
гіпсе i пад., утвораная пры пераходзе рэчыва ўдалення ад аб'ектыва частак здымаемага
з вадкага стану ў цвёрды (спец.). Усадачная р. аб'екта, калі аптычная вось аб'ектыва накі|| памянш.-ласк. ракавінш, -і, ДЛ/-нцы, мн. -і, роўваецца на прадмет не прама, a пад вуглом,
знізу або зверху. || прым. ражурсны, -ая, -ае.
-нак, ж. || прым. ршвінны, -ая, -ае.
РАКЎШНІК, -у, м. Порыстая вапнавая
РАКАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -кад, ж.
(спец.). Шлях зносін, лінія сувязі, што прахо- горная парода, якая складаецца з ракавін
дзяць уздоўж лініі фронту. || прым. ракядны, марскіх жывёл, змацаваных вапняковым ілам.
|| прым. ражупшчны, -ая, -ае.
-ая, -ае. Ракадная дарога.
РАКФОР, -у, м. Гатунак сыру з плесневым
PAKAKÓ, нескл., н. Архітэктурны i дэкаратыўны стыль 18 ст., які вызначаецца незвы- грыбком, які адрозніваецца асаблівай вастрычайнай складанасцю форм i дзівосным арна- нёй смаку i паху.
РАЛА, -а, мн. -ы, рал, н. Адгаліненне
ментам. Архітэктура р. Мэбля р.
РАКАМ, прысл. (разм.). Стаўшы на карачкі. ствала дрэва; тоўсты сук. || прым. ралісты, -ая,
-ае. Ралістая дзічка.
Дзеці р. поўзалі na падлозе.
РАЛІ, нескл., н. Аўта- або мотагонкі на
РАКАПАДОБНЫЯ, -ых. Клас членістаногіх, з падзеленым на сегменты i пакрытым спецыяльных спартыўных машынах паводле
зададзенага рэжыму руху. Мнагадзённае аўтапанцырам целам.
РАКАТАЦЬ, -качу, -кочаш, -коча; -качы; мабільнае р. \\ прым. ралійны, -ая, -ае.
РАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Спартнезак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Утвараць раскацістыя гукі. Ракоча i пеніцца мора. Трактар смен, які ўдзельнічае ў ралі.
РАЛЛЙ, -'i, ж. Узаранае поле, узараная
ракоча. 2. Гаварыць, спяваць нізкім раскацістым голасам. За дэрмацінавымі дзвярыма глеба. Свежая р.
ракатаў начальніцкі бас. || наз. ракаітнве, -я,
РАМ... Першая частка складаных слоў са
н.
знач. які мае адносіны да рамонту, напр.
PAKĆTA, -ы, ДМ -кеце, мн. -ы, -кет, ж. 1. рамбрыгада, рамзавод, рамкантора.
Напоўнены піратэхнічнай сумессю снарад,
РАМА, -Ы, МН. -Ы, рам, ж. 1. Аконны пеякі пасля выстралу ярка свеціцца ў паветры i раплёт з устаўленым шклом i без яго. Зімнія
ўжываецца для феерверкаў i светлавых сігна- рамы. 2. Аправа для ўстаўкі карцін, партрэлаў. Сігнальная р. 2. Беспілотны лятальны таў, люстраў i пад. Прыгожая р. 3. Нясучая
апарат з рэактыўным рухавіком. Касмічная р. частка машыны, якой-н. канструкцыі; ста3. Быстраходнае рачное пасажырскае судна ніна. Веласіпедная р. Лесапільная р. (станок
на падводных крылах. Плысці на ракеце. || для пілы). 4. Прамавугольнік з брусоў або
прым. ражетны, -ая, -ае. Дзень ракетных войск планак для розных патрэб i мэт. || прым.
рамны, -ая, -ае (да 1, 2 i 4 знач.).
i артылерыі.
РАКЕТА... Першая частка складаных слоў
РАМАН1, -а, мн. -ы, -аў, м. Апавядальны
са знач. які мае адносіны да ракеты (у 2 твор са складаным сюжэтам i шматлікімі гезнач.), напр. ракетабудаванне, ракетабу- роямі, вялікая форма эпічнай літаратуры.
даўнік, ракетадром, ракетаносец, ракетано- Пстарычны р. \\ прым. рамшпш, -ая, -ае
сны, ракетападобны.
(спец.) / рамашчны, -ая, -ае (уст.).
РАКЕТАБУДАВАННЕ, -я, н. Вытворчасць
РАМАН2, -а, м. (разм.). Любоўныя адноракет (у 2 знач.).
сіны паміж мужчынам i жанчынай. Завесці р.
РАКЕТАДРОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Ком- || прым. рамшпчны, -ая, -ае. Раманічная гістоплекс збудаванняў i тэхнічных сродкаў для рыя.
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РАМАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; зак. i незак., каго-што. Правесці
(праводзіць) у чыё-н. асяроддзс саманскую
культуру. || звар. рамжшзжвшша, -зуюся, -зуешся, -зуецца; -зуйся. || наз. раманізацыя, -і,
ж.
РАМАНІСТ1, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Аўтар раманаў1. || ж. рамжшстші, -і, ДМ -тцы,
мн. -і, -так.
РАМАНІСТ2, -а, М -сце, мн. -ы. -ау. м.
Вучоны, спецыяліст па раманістыцы. || ж. ржмшнсткя, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
РАМАНІСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Сукупнасць навук, якія вывучаюць раманскія мовы,
літаратуры, фальклор, культуру.
РАМАНС, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі лірычны верш (пераважна пра каханне), a таксама музыкальна-паэтычны твор для голасу з
інструментальным суправаджэннем. || прым.
рамансны, -ая, -ае (спец.). Рамансная лірыка.
РАМАНСКІ, -ая, -ае. Які ўзнік на аснове
старажытнарымскай культуры або звязаны з
гэтай культурай. Раманская культура. Раманская філалогія.
РАМАНТАВАЦЬ1, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; незак. Праводзіць рамонт. Р. хату.
Р. вопратку. J| зак. / адржмантяваць, -тую,
-туеш, -туе; -туй; -таваны.
РАМАНТАВАЦЬ2, -тую, -туеш, -туе; -туй;
незак.у што (спец.). 1. Папаўняць табун або
статак маладняком. 2. Ліквідаваць разрэджанасць пасеваў, прысад падсадкай новых
раслін.
РАМАНТЬІЗМ, -у, м. 1. Напрамак у літаратуры i мастацтве канца 18 — першай паловы 19 ст., які выступіў супраць канонаў
класіцызму i сцвярджаў неабходнасць стварэння вобразаў ідэальных герояў i пачуццяў,
выкарыстоўваючы гістарычныя i народна-пазтычныя тэмы. 2. Мастацкі метад, у якім
першаступеннае значэнне адводзіцца суб'ектыўнай пазіцыі мастака ў адносінах да з'яў
жыцця i паказу высокага прызначэння чалавека. 3. Настрой думак, светаадчуванне, прасякнутае ідэалізацыяй рэчаіснасці, летуценнай сузіральнасцю (кніжн.). || прым. раманРАМАНТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
Прыхільнік i паслядоўнік рамантызму (у 1 i 2
знач.). 2. Чалавек, схільны да рамантызму (у
3 знач.). 3. Чалавек, пранікнуты рамантыкай,
высокімі пачуццямі.
РАМАНТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Toe,
што змяшчае ідэі i пачуцці, якія эмацыянальна ўзвышаюць чалавека. Р. творчых пошукаў.
2. Незвычайнасць, казачнасць чаго-н., якая
выклікае эмацыянальнае, прыўзнятае светаадчуванне. Р. гор.
РАМАНТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. рамантызм. 2. Пранікнуты рамантызмам (у 3 знач.).
Р. настрой. || наз. рамантычшсць, -і, ж.
РАМАТУС, -у, м. (разм.). Toe, што i рэўматызм.
РАМАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Рамачны вулей.
РАМБІЧНЫ гл. ромб.
РАМЁННЫ, РАМЁНЬ, РАМЁНЬЧЫК гл.
рэмень.
РАМЁСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавек,
які займаецца, валодае прафесійным рамяством. Дробны р. 2. перан. Той, хто працуе без
творчай думкі, па шаблону. 3. Вучань рамеснага вучылішча (разм). || ж. рамесніца, -ы,
мн. -ы, -ніц. 1 прым. ржмесніцкі, -ая, -ае.
РАМЁСНІЦЫ, -ая, -ае. 1. гл. рамеснік. 2.
Toe, што i рамесны. Р. промысел. Рамесніцкае
вучылішча.
РАМЁСНІЦТВА, -а, н. 1. Занятак рамяством, саматужнай работай. 2. перан. Работа
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без творчай ініцыятывы, па шаблону. Ма- калі-н. (пра тое, што абавязкова павінна
стацтва выключае паняцце рамесніцтва.
здарыцца).
РАНАВАТА, прысл. (разм.). Крыху рана2.
РАМЁСНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Быць рамеснікам (у 1 знач.), займац- Абедаць яшчэ р.
ца рамяством.
РАНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. Пачатак
РАМЁСНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца ра- дня, раніца. 0 Добрага ранку! — ранішняе дваецца на край скуры верху, каб дратва не
рвала скуры верху. || прым. ршгтжвы, -ая, -ае.
мяством, мае адносіны да рамяства. Рамесная прывітанне пры сустрэчы.
РАНЦЬЁ, нескл., м. Чалавек, які жыве на
праца. 2. рамеснже вучыліпгш — якое рыхтаРАНГ, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Катэгорыя, paвала кадры кваліфікаваных рабочых (у 1940— spaa, клас2. Вышэйшы р. 2. Званне, чын. Ды- рэнту.
РАНЧА, нескл., н. У Амерыцы: сядзіба, зя1958 гг.).
пламатычныя рангі. Капітан другога рангу. ||мельнае
ўладанне.
РАМІЗ, -у, м. (спец.). 1. У некаторых кар- прым. ржнпшы, -ая, -ае.
РАНЬ, -і, ж. Вельмі ранні час. У такую р.
РАНГОЎГ, -а, М -гоўце, м. (спец.). На падняўся!
тачных гульнях: недабор пэўнай колькасці
бітак, a таксама штраф за такі недабор. 2. У суднах: сукупнасць драўляных брусоў або
РАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яс; незак., каго-што.
стальных труб, прызначаных для ўстанаўлен- Даваць магчымасць упасці, скаціцца таму,
фехтаванні: паўторны палераджальны ўкол.
РАМІЗІЦЦА, -міжуся, -м'ізішся, -мізііша; ня парусоў, пад'ёму сігналаў, для пад'ёмных што аддзялілася, адарвалася. Р. горкія слёзы
незак. Прайграваць у карты ў выніку рамізу (у прыстасаванняў i пад. || прым. рангоўтны, -ая, (перан.: плакаць).
1 знач.)- || зак. абржмізіцці, -міжуся, -м'ізішся, -ас.
РАПА, -ы, ж. Вада салёных азёр, марскіх
РАНДО1, нескл., н. (спец.). Вершаваная заліваў з высокай канцэнтрацыяй солей (вы-мізіцца.
форма
з
абавязковым
паўтарэннем
у
страфе
РАМІЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Фурман
карыстоўваецца як лекавы сродак).
жа радкоў у пэўным парадку.
наёмнага экіпажа. 2. Экіпаж з фурманам. || адных i тых
РАПАК, -у, мн. -і, -6ў, м. (спец.). Ільдзіна,
2
РАНДО
,
нескл.,н.
1.
Закруглены
рукапрым. рамізніцкі, -ая, -ае.
якая вертыкальна або з нахілам вылучаецца
РАМІЗНІЦТВА, -а, н. Занятак рамізніка (у пісны, а таксама друкаваны шрыфт (спец.). 2. на ледзяной паверхні ў паўночных марах.
Пяро са зрззаным канцом для пісання такім
1 знач.).
РАПАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
РАМКА, -І, ДМ -МЦЫ, МН. -І, -мак, ж. 1. шрыфтом.
-раваны; незак., што (разм.)- Папраўляць, ра2
РАНЁЙ, прысл. 1. гл. рана . 2. Да пэўнага, мантаваць. Р. абутак. || наз. рапараванне, -я,
Невялікая рама (у 2 знач.). Партрэт у прыгожай рамцы. 2. Графічнае абрамленне якога-н. указанага моманту. Прыйсці на дзве гадзіны р. н. i рамрацыя, -і, ж.
РАПАРТ, -а i -у, М -рце, м. 1. -а.
тэксту, малюнка. Траурная р. 3. перан., мн., 3. У мінулым, да гэтага, да нядаўняга часу. Р.
чаго. Межы, у якіх павінна адбывацца, адбы- mym было балота. 4. Спачатку, найперш. Р. Пісьмовы службовы даклад, данясенне аб
чым-н. вышэйшай інстанцыі, начальству.
ваецца што-н. У рамках закона. Выйсці з pa выслухай, a потым гавары.
РАНЕНЫ, -ая, -ае. Які мае рану1. Р. сал- Напісаць р. начальніку. 2. -у. Урачыстае павеrnie спецыяльнасці. 4. Прыстасаванне для содамленне аб выкананні ўзятых на сябе абавятаў у вуллі. || прым. рамачны, -ая, -ае (у 1, 2 i дат. Аперыраваць раненую (наз.).2
РАНЕНЬКА, прысл. Вельмі рана . Устаць р. зацельстваў. Святочны р.
4 знач.). Рамачная антэна. Р. вулей.
РАПАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
РАНЁТ, -у, М -нецс, м. Сорт каштоўнай
PAMÓHAK, -нку i -нка, м. 1. -нку. Травяністая расліна з адзіночнымі кветкамі, у паўднёвай яблыні? а таксама яе салодкія зак. i незак. Прадставіць (прадстаўляць) рапарт (у 1 знач.), звярнуцца (звяртацца) з раякіх пялёсткі звычайна белыя, a сярэдзіна плады. | прым. ранетавы, -ая, -ае.
РАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. Паход- партам да каго-н. Р. аб выкананні плана. || зак.
жоўтая. 2. -нка, мн. -нкі, -нкаў. Кветка гэтай
ная вайсковая або вучнёўская сумка, якую таксама адралартаваць^ -тую, -туеш, -туе;
расліны. 3. -нку. Лекавы настой або высушаныя кветкі гэтай расуііны. Паласкаць горла ра- носяць на лямках за спіной. || прым. рашцшы, -туй.
РАПАРЦІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
-ая, -ае.
монкам. || прым. рамонкавы, -ая, -ае.
РАНЖЬІР, -у, м. (спец.). Пастраенне ў ка- ж. Кароткая ведамасць аб паступленні i руху
PAMÓHT1, -у, М -нце, м. Ліквідацыя пашкоджанняў, паломак. Р% абутку. Капітальны лоне ваенных па росту. Пастроіцца na ран- якіх-н. матэрыялаў, аб выкананні чаго-н. Касавая р.
р. кватэры. || прым. рамонтны, -ая, -ае. Ра- жыру. || прым. ранжырны, -ая, -ае.
РАПІРА, -ы, мн. -ы, -пір, ж. Колючая хамонтныя работы.
РАНІЦА, -Ы, МН. -Ы, -НІЦ, Ж. Час сутак ад
2
PAMÓHT , -у, М -нце (спец.). 1. Папаў- канца ночы да пачатку дня, першыя гадзіны лодная зброя з доўгім чатырохіранным
ненне табуна або статка маладняком. 2. дня. || памянш. ршгічкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, клінком, ужываецца ў фехтаванні.
РАПІРЬІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Ліквідацыя зрэджанасці пасеваў, прысад на-чак, ж. 0 Добрай раніцы! —ранішняе прывісеннем, саджанцамі i пад. Р. вінаградніку. || танне пры сусірэчы. || прым. раншші, -яя, -яе. Спартсмен-фехтавальшчык на рапірах. || ж.
рашрыстка,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
прым. рамонтны, -ая, -ае. Р. маладняк.
Ранішняя зарадка.
РАПС, -у, м. Аднагадовая травяністая
РАНІЦАЙ, прысл. У ранішні час, ранішняй
PAMÓHTHIK, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
алейная i кармавая расліна сямейства крыжаякі займаецца рамонтам'. || ж. рамонтніца, -ы, парою.
РАНІЦЬ, -НЮ, -НІШ, -НІЦЬ; -нены; зак. i кветных з жоўтымі кветкамі i шыза-зялёнымі
мн. -ы, -ніц.
лістамі. || прым. рапсавы, -ая, -ае.
РАМПА, -Ы, Ж. (спец.)- 1. Невысокі бар'ер незак., каго-што. Нанесці (наносіць) рану
РАПСОДЫЯ, -і, мн. -дый, ж. Музычны
уздоўж авансцэны, які прыкрывае ад гледачоў кам^-н. Р. руку. Р. чулае сэрца (перан.). || наз. твор на тэмы народных песень, эпічных папрыборы для асвятлення сцэны. 2. Асвят- раненне, -я, н.
данняў. Венгерская р. Ліста.
РАНІШНІК, -а, мн. -і, -аў, м Ранішні
ляльная апаратура, якая змяшчаецца за такім
РАПТАМ, прысл. 1. Знянацку, нечакана,
бар'ерам. Агні рампы. || прым. рампжвы, -ая, спектакль, збор i пад. Дзіцячы р.
неспадзявана. Р. пачууся стрэл. 2. У спалуРАНКАМ, прысл. У ранні час; раніцай.
-ае.
чэнні са словам «яшчэ» ужыв. у якасці часц.
РАННЕ, -Я, Н. Toe, што i раніца.
РАМШТЗКС, -у, м. Адбіты i падсмажаны
са знач.: а калі. Р. яшчэ захварэе.
ў сухарах скрылік ялавічыны. Р. з гарнірам. ||
РАННЕ... (а таксама рання...) Першая чаРАПТОЎНЫ, -ая, -ае. Які надышоў, адпрым. рамппэксны, -ая, -ае.
стка складаных слоў, якая адпавядае па зна- быўся раптам, нечакана. Р. разрыў адносін
РАМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, які чэнню слову ранні (у 2 знач.), налр. ранне- паміж сябрамі. || наз. раптоўнжсць, -і, ж.
старажытны, раннефеадальны.
працуе на лесапільнай раме.
РАПЎХА, -і, ДМ -пусе, мн. -і, -пух, ж. ПаРАННІ, -ЯЯ, -яе. 1. Які мае адносіны да лявая жывёліна, падобная на жабу, з бугрыРАМЯСТВО, -а, мн. рамёствы i (з ліч. 2, 3,
4) рамяствы, рамёстваў, н. Прафесійны заня- рання; ранішні. Ур. час. 2. Які з'яўляецца са- стай скурай шэрага, зямлістага колеру.
так, звязаны з вырабам якіх-н. тавараўруч- май першай, пачатковай парой якога-н. часу.
РАПУШКА, -І, ДМ -ШЦЫ, МН. -І, -шак, ж.
ным, саматужным спосабам. || прым. рамесны, Р. вечар. 3. Які наступае раней, чым звычайна Невялікая прэснаводная рыбка сямейства ла(пра
поры
года,
час
сутак
i
пад.).
Ранняя
зіма.
-ая, -ае.
сасёвых.
РАНА1, -Ы, МН. -Ы, ран, ж. Пашкоджанне Ранняя смерць. 0 Малады ды ранні (разм., часРАРЫТ^Т, -а, М -тэце, мн. -ы, -аў, м.
цей
неадабр.)
—
пра
вопытнага,
спрактыка(кніжн.). Выключна рэдкая, каштоўная рэч,
тканак жывога арганізма, парушэннс яго цэванага
не
па
гадах
чалавека.
Ранняя
птушка
цуд. || прым. рарытзтны, -ая, -ае.
ласнасці. Агнястрэльная р. Душэўная р. (пеPAC..., прыстаўка. Toe, што i раз...; пішацран.). || памянш. ранка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, (разм. адабр.) — пра таго, хто рана ўстае,
з'яўляецца
рана
дзе-н.
ца замест «раз...» перад глухімі зычнымі,
-нак, ж. || прым. ршвы, -ая, -ае (спец.) i
1
РАННЫ
гя.
рана
.
напр. раскусіць, расхапаць.
ранны, -ая, -ае (спец.). Ранавая інфекцыя.
РАННЯ... (гл. ранве...) Першая частка
PACA1, -Ы, МН. -Ы, рас, ж. Пстарычна
Ранны канал.
2
РАНА , раней, прысл. 1. Раніцай, уранні. 3 складаных слоў; ужываецца замест «ранне...», ўзнікшая група чалавецтва, аб'яднаная агульвечара da рана (наз.). 2. Раннім часам; пра калі націск у другой частцы падае на першы насцю спадчынных фізічных адзнак (колерам
скуры, вачэй, валасоў, формай чэрапа), абуранні час. Прыехаць вельмі р. 3. Да ўстаноўле- склад, напр. ранняспелы.
РАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Вузкая моўленых супольнасцю паходжання i першанага або патрэбнага часу. Р. вярнуцца дадому.
Р. легчы спаць. 0 Рам ці позна, ржна-позна — палоска скуры па краях абутку, якая накла- пачатковага рассялення. Белая р. Жоўтая р.
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чаго-н. Р. цеста на бліны. 2. Разбіць, размалаціць. Р. збанок. || незак. раскалочваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАСКАЛАШМАЦІЦЬ, -мачу, -маціш, -маціць; -мачаны; зак., каго-што (разм).
Шнгалоідная p. Негроідная p. || прым. расавы, Разбіць, растрапаць; разграміць у бойцы. Р.
-ая, -ае.
гарнізон праціўніка.
PACA2, -Ы, МН. -Ы, pac, ж. У праваслаўнага
РАСКАЛМАЦІЦЦА, -ЦЬ гл. калмаціцца,
духавенства: верхняе доўгае адзенне з шы- -ць.
рокімі рукавамі.
РАСКАЛОЦЬ, -калю, -колеш, -коле; -кал'і;
PACA, -ы, мн. росы, рос, ж. Атмасферная -колаты; зак. 1. гл. калоць2. 2. перан., каговільгаць, якая пры ахаладжэнні асядае дрошто. Раз'яднадь, унёсшы рознагалоссі; супябнымі вадзянымі кроплямі на паверхні раслін рэчнасці. Р. групоўку. || незак. расколваць,
i розных наземных прадметаў. Ранішняя р. 0 -аю, -аеш, -ае. || наз. расколванне, -я, н. i расМучністая paca — хвароба раслін, пры якой кол, -у, м.
на раслінах утвараецца налёт, падобны на
РАСКАЛУПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
муку. || прым. расяны, -ая, -ае, расяны, -ая, зак., што (разм.)- 1. Калупаючы, разадраць,
-ое / росны, -ая, -ае.
зрабіць дзірку ў чым-н. Р. дзірку ў мяху. 2.
РАСАДА, -ы, ДМ -дзе, ж., зб. Маладыя
Калупаючы, садраць струп з ранкі. Р. рану. ||
расліны, вырашчаныя ў асобых умовах i пры- незак. раскалупваць, -аю, -аеш, -ае.
значаныя для перасадкі ix на градкі, у адРАСКАЛЫХАЦЬ, -лышу, -лышаш, -лыша;
крыты грунт. Капусная р. || прым. расадны, -лышы;
-лыханы; зак. 1. каго-што. Пачаць
-ая, -ае.
калыхаць, прымусіць калыхацца. Р. каРАСАДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяльнае моцна
чэлі. 2. што. Калышучы, зрабіць хісткім, няўмесца для вырошчвання маладых раслін, ра- стойлівым.
Р. слупок. 3. перан., каго (што).
сады.
Вывесці са стану алатыі, абыякавасці. ПытаРАСАМАХА, -і, ДМ -масе, ж. Драпежны ліся многа, ледзь раскалыхалі яго на адказы. ||
звер, разнавіднасць куніцы з каштоўным фут- незак. раскялыхваць, -аю, -аеш, -ае.
рам, a таксама фуіра яго. || прым. расамахавы,
РАСКАМПЛЕКТАВАЦЬ, -тую, -туеш,
-ая, -ае.
-туе; -туй; -таваны; зак., што. Парушыць
РАСАХАТЫ, -ая, -ае. 1. 3 раздвоеным камплект
? камплсктнасць чаго-н. || незак. расствалом; вілаваты. Стары р. дуб. 2. Рагаты, з камплектоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
галіністымі рагамі. Р. лось.
РАСКАМЯЧЬІЦЬ, -мячу, -мечыш, -меРАСІЗМ, -у, м. Сістэма поглядаў i чалавеканенавісніцкая палітыка, аснову якіх склада- чыць; -мечаны; зак., што. Разняць сціснутыя
юць сцверджанні аб фізічнай i псіхічнай не- ў кулак пальцы. Р. кулак. || незак. расраўнацэннасці чалавечых pac i аб рашаючым камечваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКАІіАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
уплыве расавых адрозненняў на гісторыю i
культуру грамадства. || прым. расісцкі, -ая, -ае. што. 1. Капаючы, раскідаць, разрыць што-н.
Р. снег. Р. курган. 2. перан. Дзталёва разабрацР. рэжым.
РАСІЙСЫ, -ая, -ае. Toe, што i рускі, які ца ў чым-н.; знайсці. Р. цікавыя матэрыялы ў
архіве. || незак. раскопваць, -аю, -аеш, -ае. ||
адносіцца да Расіі. Расійская Федэрацыя.
РАСІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. наз. раскопванне, -я, н. i раскопка, -і, ДМ
Капелька расы. 0 Макавай расішгі ў роце не -пцы, мн. -і, -пак, ж. (да 1 знач.).
РАСКАПЎСІЦЦЦА, -пушчуся, -пусцішся,
было (разм.) — нічога яшчэ не піў, не еў.
РАСІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -ау, м. -пусціцца; зак. (разм.). ІІІырока рассесціся,
Прыхільнік расізму. || ж. расістка, -і, ДМ разваліцца (часцей пра жанчыну).
РАСКАРКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-тцы, мн. -і, -так. || прым. pacicmd, -ая, -ае.
РАСІЙНІН, -а, мн. -янс, -ян, м. Жыхар -каваны; зак., што. Выняць корак. Р. буРасіі. || ж. расіяша, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. тэлькі. || незак. раскаркоўваць, -ак>, -аеш, -ае.
РАСКАРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
РАСКАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -куецца;
зак. 1. Згубіць падкову або падковы (пра зак. (разм.). Пачаць моцна каркаць. Вароны
каня). За вясну раскаваліся коні. 2. Вызваліцца раскаркаліся.
РАСКАРМІЦЬ, -кармлю, -корміш, -корад лёду, снегу. Раскаваліся рэкі. || незак. расміць; -кормлены; зак., каго. Сытна кормячы,
коўвацца» -аецца.
РАСКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куём, зрабіць тлустым, сьггым. Р. свіней. || звар. pac-куяце, -куюць; -куй; -каваны; зак., каго- карміцца, -кармлюся, -кормішся, -корміцца. ||
што. 1. Вызваліць ад падкоў. Р. коней. 2. Вы- незак. раскормлівжць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКАРЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуй;
зваліць ад кайданоў. Р. рукі. 3. перан. Зрабіць
вольным, даць магчымасць поўнасцю прая- -чаваны; зак., што. Расчысціць ад пнёў,
віцца. Р. ініцыятыву мас. J| незак. раскоўваць, хмызняку. Р. паляну ў лесе. \\ незак. раскар-аю, -аеш, -ае. || наз. раскоўваіше, -я, н. i рас- чоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раскарчоўваяне,
-я, н. i раскарчоўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
коўка, -і, ДМ -коўцы, ж.
РАСКАСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
РАСКАВЯЛІЦЬ, -вялю, -веліш, -веліць;
-руй; -раваны; зак., што (спец.). Расфарміра-велены; зак., што (разм.). Рассячы, разваліць, глыбока параніць. Р. нагу сякерай. || ваць, ліквідаваць. Р. аб'яднанне.
РАСКАСМАЦІЦЬ гл. касмаціць.
незак. раскавельваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКАТЎРХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
РАСКАЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. Вуснае паведамленне пра каго-, што-н. Усе слухалі р. зак. (разм). 1. Абудзіцца ад сну. Кастусь доўга не мог р. ад сну. 2. перан. Выйсці са стану
старога рыбака.
РАСКАЗАЦЬ, -кажу, -кажаш, -кажа; -ка- пасіўнасці, разварушыцца. Нарэшце дзеці ражы; -казаны; зак., што аб кім-чым i пра каго- скатурхаліся. || незак. раскатурхвацца, -аюся,
што. Вусна паведаміць пра што-н. бачанае, -аешся, -аецца.
РАСКАТЎРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
чугае. Р. пра ўсё перажытае. || незак. расзак., каго-што (разм.). 1. Нямоцна штурхаказваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ржсжжз, -у, м.
РАСКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто ючы, трасучы, абудзіць ад сну, прымусіць
расказвае што-н. || ж. ржсжжзчыца, -ы, мн. -ы, прачнуцца. Р. соннага. 2. перан. Вывесці са
стану пасіўнасці, разварушыць. Р. гледачоў. ||
-чыц. 1 прым. расказчыцкі, -ая, -ас.
РАСКАЛАІДЦЬ, -лачу, -лоціш, -лоціць; незак. раскатурхваць, -аю, -асш, -ае.
РАСКАЦІСТЫ, -ая, -ас. Гулкі, моцны, з
-лочаны; зак., што. 1. Інтэнсіўна мяшаючы,
размяшаць, зрабіць раўнамерным раствор раскатамі. Р. гром. Ц наз. раскацістасць, -і, ж.
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РАСКАЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -коціцца; зак. 1. Пакаціцца ў розныя бакі. Мячы
раскаціліся na падлозе. 2. Пакаціўшыся, разгарнуцца, раскруціцца. Дыван раскаціўся на
ўсю хату. 3. Прагучаць моцна, раскаціста.
Рэха раскацілася ў гарах. \\ незак. раскочвацца*
-аецца.
РАСКАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Зрабіць тонкім, качаючы чым-н.
па паверхні. Р. цеста на коржыкі. ]| незак.
раскачваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раскачванне,
-я, н.
РАСКАШАВАЦЦА, -шуюся, -шуешся,
-шуецца; -шуйся; незак. (разм.). 1. Жыць у
раскошы, мець усяго ў дастатку. 2. i (рэдка)
зак. Жыць (пачаць жыць) або размяшчацца
(размясціцца) дзе-н. вельмі свабодна, на
вялікай плошчы. Раскашуецца адна ў такой
кватэры. 3. перан. Буйна расці на прыволлі.
Раскашуецца пад плотам крапіва.
РАСКАШЛЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
зак. Пачаць моцна i доўга кашляць. Хворы
раскашляўся.
РАСКАШНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак.
(разм.). Станавіцца раскошным^ раскашнейшым. || зак. параскашнець, -ею, -ееш, -ее. Пасля перастаноўкі мзблі ў пакоі параскашнела
(безас).
РАСКАШ^ЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зак. (разм.). Пайсці на значныя выдаткі, не
паскупшца. Р. на падарунак сябру. || незак.
раскашэльвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСКАЯЦЦА, -каюся, -каешся, -каецца;
-кайся; зак. 3 жалем пашкадаваць аб зробленым учынку, прызнаўшы яго памылковым
або благім. Цяпер ён раскайваецца. || незак.
раскайвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
раскаянне, -я, н. Р. прыйшло позна.
РАСКВАСІЦЬ, -квашу, -квасіш, -квасіць;
-квашаны; зак., што (разм.). 1. Размачыць,
зрабіць гразкім. Дарогу расквасіла (безас), не
праехаць. 2. Разбіць да крыві (нсч:, твар). Р.
нос. || незак. расквашваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКВАТАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак., каго-што. Размясціць па
кватэрах. Р. полк. || незак. раскватароўваць,
-аю, -аеш, -ае. || звар. раскватаравацца, -руюся, -руешся, -руецца; -руйся; незак. раскватароўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. раскватараванне, -я, н.
РАСКВЁЦІЦЬ, -квечу, -квеціш, -квеціць;
-квечаны / РАСКВЯЦІЦЬ, -квячу, -квеціш,
-квеціць; зак., што. Убраць што-н. у яркія
колеры; зрабіць рознакаляровым. Святочны
салют расквеціў неба. | незак. расквечваць,
-аю, -асш, -ае. || наз. расквечванве, -я, н.
РАСКВГГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. Расплаціцца за што-н., аддаць доўг
каму-н. Р. з крэдыторамі. 2. перан., з кім. Адпомсціць каму-н. за ўчыненую крыўду, зло.
Р. з ворагам. 3. Расстацца з кім-, чым-н. назаўсёды, пакінуць каго-, што-н., пазбавіцца
ад чаго-н. Р. з горадам. || незак. расквітвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
РАСКВГГНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. (7 i
2 ас. не ўжыв.). Расцвісці, распусціцца (пра
кветкі, расліны). Цюльпаны ўжо расквітнелі.
2. перан. Стаць прыгожым, здаровым, дасягнуць росквіту. Расквітнела дзяўчына. 3. перан. Дасягнуць высокай ступені развіцця,
праявіцца з вялікай сілай. Расквітнеў талент
мастака. || наз. росквіт, М -віце, м. (да 1
знач.).
РАСКВЯЦІЦЬ гл. расквеціць.
РАСКІДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв). Стаць непрыгодным,
разбурыцца, разваліцца на часткі. Печ
раскідалася. Вяселле раскідалася (перан.: разладзілася). 2. Размясціцца на вялікай прасторы, далёка адзін ад аднаго. Рэдкія бярозкі
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раскідаліся на пагорку. 3. Раскінуць рукі, ногі чуллівасці. P. ad віншаванняў. (| незак. ра(у снс). 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв). Стаць непры- скісаць, -аю, -аеш, -ае.
годным, немагчымым для яэды (пра дарогу
РАСЮіАД, -у, М -дзе, м. 1. гл. раскласці.
налрадвесні i ранняй вясной) (разм.). 5. За- 2. Графік, у якім указваецца час, месца, пахапіцца кіданнем чаго-н. (разм.). б. Нарадзіць слядоўнасць правядзення чаго-н. Р. на тыдзіця (разм.)- 7. Заняцца адначасова многімі дзень. Вывесіць р. заняткаў. O Штатны рассправамі, не засяроджваючыся ні на чым. || клад — дакумент, які вызначае склад работнезак. раскідацца, -аюся, -аешся, -аецца / нікаў яхой-н. установы, прадпрыемства з укарісгідвацці, -аюся, -аешся, -аецца.
заннем ix пасад i акладаў.
РАСЙДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
РАСКЛАДАННЕ1 гл. раскласці1 / разлашто. Кідаючы, размясціць ў розных месцах жыць'.
па паверхні або пакласці ў беспарадку. Р.
РАСКЛАДАННЕ2 гл. раскласці2 / разласена. 2. перан., каго-што. Размясціць у роз- жыць2.
ных кутках на адлегласці адзін ад аднаго.
РАСКЛАДАЦЦА1 гл. раскласціся1 / разлаЖыццё раскідала сяброў па свеце. 3. што. Раз- жыцца1.
бурыць, разваліць. Р. старую хату. 4. што.
РАСКЛАДАЦІІА2 гл. раскласціся2.
Дарэмна патраціць. Куды грошы раскідаў — не
РАСКЛАДАЦЬ гл. раскласці1 / разлаведаю. 5. што. Праараць уроскідку. Р. дзве жыць1.
палосы. || незак. раскідаць, -аю, -аеш, -ае /
РАСКЛАДАЦЬ2 2/1. раскласці2 i разлараскідваць, -аю, -аеш, -ае. | наз. в*скідднне, жыць2.
-я, «., расжідванне, -я, н. i роскід, -у, М -дзе,
РАСКЛАДВАННЕ1 гл. раскласці1 / разлам. (да 1 знач.).
жыць1.
РАСЮДАЦЬ гл. раск'ідаць.
РАСКЛАДВАННЕ2 гл. разлажыць2.
РАСЙДВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
РАСКЛАДВАЦЦА гл. раскласціся1 / разлаТой, хто займаецца раскідваннем чаго-н. Р. жыцца'.
сена. 2. Прыстасаванне для раскідвання
РАСКЛАДВАЦЬ гл. раскласці1 / разлачаго-н. Механічны р. угнаенняў.
жьшь1""2.
РАСКІДВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
РАСКЛАДКА гл. раскласці1.
незак. 1. гл. раскідацца. 2. Дарэмна траціць,
РАСКЛАДНЬІ, -ая, -óe. Такі, які можна
не імкнуцца ўірымаць што-н. пры сабе; рас- разлажыць, рассунуць, разагнуць у месцах
кідацца. Р. грашыма.
згібу. Р. ложак.
РАСЙДВАЦЬ гл. расюдаць.
РАСКЛАДЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і,
РАСЙДЗІСТЫ, -ая, -ае. 1. 3 шырока -шак, ж. (разм.). Лёгкі раскладны ложак.
раскінутымі галінамі. Р. дуб. 2. Раскінуты,
Спаць на раскладушцы. || прым. раскладушачразмешчаны на вялікай прасторы. Раскі- ны, -ая, -ае.
дзістая вёска. || наз. расгідзістісць, -і, ж.
РАСКЛАНЯЦЦА, -яюся, -ясшся, -яецца;
РАСКІДЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Неашчад- зак. Пакланіцца адзін аднаму пры сусірэчы
ны, неэканомны. Р. гаспадар. || наз. раскід- або расставанні. Ветліва р. \\ незак. расжланьлівасць, -і, ж.
вацца, -аюся, -асшся, -аецца.
РАСЮДНЬІ, -ая, -óe. 1. Такі, які можна
РАСКЛАСІФІКАВАЦЬ гл. класіфікаваць.
раскінуць, раскласці; раскладны. Раскідное
РАСКЛАСЦІ1, -кладу, -кладзеш, -кладзе;
крэсла. 2. Прызначаны для раскідання чаго-н. -кладзём, -кладзяце, -кладуць; -кладзі; -кла(спец.)- Раскідная сеялка. 3. Які робіцца шля- дзены; зак., што. 1. Размясціць па розных
хам раскідання, рассейвання. Раскідное ўня- месцах у пэўным парадку. Р. тавары. Р.
сенне ўгнаенняў.
яблыкі па кішэнях. 2. Палажыць, расправіўшы
РАСЮЛЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., або разгарнуўшы. Р. карту. 3. Размеркаваць
каго. Вьпваліць ад укладзсных у рот цугляў. паміж кім-н. Р. страту на траіх. 4. Склаўшы
Р. каня. j| незак. раскіпзваць, -аю, -аеш, -ае.
гаручы матэрыял, запаліць. Р. вогнішча. || неРАСКШУЦЬ, -ну, -неш, -не; -кшь; -нуты; зак. раскладаць, -аю, -аеш, -ае / раскладваць,
зак., што. 1. Шырока развесці, распасцерці ў -аю, -аеш, -ае. 1 наз. раскладанне, -я, н., расрозныя бакі. Р. рукі. 2. Разаслаць, разгарнуць кладванне, -я, н., расклад, М -дзе, м. i расна паверхні што-н. Р. дыван на падлозе. 3. кладка, -і, ДМ -дцы, ж%
Знайшоўшы месца, паставіць, размясціць
РАСКЛАСЦІ2, -кладу, -кладзеш, -кладзе;
што-н. Р. палаткі. 4. Разварушыць, разгар-кладзём, -кладзяце, -кладуць; -кладзі; -клануць. Р. сена.
дзены; зак., што (разм.). Вылучыць састаўРАСКШЁЦЦА, t -плюся, -п'ішся, -гшіда;
ныя часткі ў чым-н. Р. ваду на вадарод i
-пшся, -піцеся, -пяцца; -піся; зак. 1. (7 i 2 ас. кісларод. || незак. раскладаць, -аю, -аеш, -ае. ||
не ўжыв.). Пачадь моцна кіпець. Вада наз. раскладанне, -я, н.
раскіпелася. 2. перан. Моцна разгарачьпша,
РАСКЛАСЦІСЯ1, -кладуся, -кладзешся,
разгневаіша (разм.). Ён можа хутка р.
-кладзецца; -кладзёмся, -кладзяцеся, -клаРАСНРАКА, -І, ДМ -у, Т -ам, м.\ ДМ дуцца; -кладзіся; зак. 1. Раскласці, размясціць
-рацы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -рак, (разм.). свае рэчы, маёмасць (разм.). Р. са сваімі
Пра чалавека з няўклюдна расстаўленымі на- кнігамі. 2. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Прыняць расгамі або наогул пра што-н. няўклюднае, рас- кладзены выгляд. Крэсла лёгка расклалася. \\
тапыранае. He стпол, a p.
незак^ расклждацца, -аюся, -аешся, -аецца /
РАСНРАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; раскладвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
зак., штпо (разм.). Шырока расставіць (ногі). ||
РАСКЛАСІЦСЯ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -кланезак. ржсжірачваць, -аю, -аеш, -ае.
дзецца; зак. Раздзяліцца на саста^ныя часткі,
РАСЮСЛЫ, -ая, -ас. 1. Які раскіс, пера- злементы.J незак. расжладацца, -аецца.
тварыўся ў вязкае месіва. Раскіслая гліна. 2.
РАСКЛЕІЦЦА, -клеюся, -клеішся, -клеіцперан. Расслаблены, разамлелы, які страдіў ца; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв). Разысціся ў
волю, здольнасць дзейнічаць. Р. тпвар. || наз. мссцах склейкі. Канверт расклеіўся. 2. (7 i 2
распсласць, -і, ж.
ас. не ўжыв.), перан. Разладзіцца, расстроіцца
РАСЙСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; расюс, (разм.). Вяселле расклеілася. 3. перан. Занемаг-сла; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пад дзеяннем чы, стаць вялым, слабым, заняпасці духам
вільгаці, вады ператварыцца ў вязкае месіва, (разм.). Расклеілася на старасці. || незак. расразмокнуць, разбухнуць. Зямля раскісла. Боты клейвацца, -аюся, -асшся, -аецца.
раскіслі. 2. перан. Расслабіцца, разамлець (ад
РАСКЛЁІЦЬ, -клею, -клеіш, -клеіць; -клегарачьші, выпіўкі i пад.). Р. на сонцы. Выпіў ены; зак., што. 1. Разняць склееныя часткі
шклянку i раскіс. 3. перан. Паддацца залішняй чаго-н. Р. канверт. 2. Наклеіць у многіх мес-
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цах. P. афішы. || незак. расжлейваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. расклейванне, -я, н. i расклейжа, -і, ДМ -йцы, ж.
РАСКЛЁШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны; зак., што. Расшырыць унізе пры кройцы.
Р. спаднійу. || незак. расклёшваць, -аю, -аеш,
-ае.
РАСКЛШАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нуецца; зак. Расшчапіцца ад увагнанага кліна. ||
незак. раскліноўвацца, -аецца.
РАСКЛІНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
-наваны; зак., што., зак. 1. Забіўшы клін,
расшчапіць. 2. Выцягнуць, вырваць з чаго-н.
забіты клін. || незак. раскліноўваць, -аю, -аеш,
-ае.
РАСКЛЯВАЦЬ, -клюю, -клюеш, -клюе;
-клюём, -клюяце, -клююць; -клюй; -кляваны;
зак., што. 1. Клюючы, з'есці ўсё. Куры расклявалі зерне. 2. Клюючы, пашкодзіць што-н.
або пашырыць пашкоджанне ў чым-н. Груганнё расклявала рану. \\ незак. расжлёўваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАСКЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. 1. Разняць на часткі што-н. скляпанае.
Р. канструкцыю. 2. Распляскаць, расплюшчыць чым-н. цяжкім, цвёрдым. Р. заклёпку.
|| незак. расклёпваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
расклёпванне, -я, н. i расклёпка, -і, ДМ -пцы,
JVC. || прым. расклёпачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
PACKÓJ1\ -у, м. 1. гл. раскалоць. 2. Месца, па якім што-н. расколата або раскалолася; трэшчына. 3. перан. Раздзяленне каго-,
чаго-н. на групы, часткі, абумоўленае наяўнасцю рознагалоссяў. P. у грамадстве. 4.
Рэлігійна-грамадскі рух у Расіі, які ўзнік у сярэдзіне 17 ст., бьгў накіраваны супраць
афіцыйнай царквы i закончыўся ўтварэннем
стараверства.
PACKÓJI2, -а, мн. -ы, -аў, м. Хуліган, задзіра. Трэба супакоіць гэтпага раскола.
PACKÓJIBAHHE, -ВАЦЬ гл. раскалоць.
РАСКОПВАННЕ, -ВАЦЬ гл. раскапаць.
РАСКОПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
1. 2/і. раскапаць. 2. мн. Работы па выяўленню
чаго-н. схаванага ў зямлі, звычайна прадметаў
старажытнасці, a таксама месца, дзе праводзяцца падобныя работы. Археалагічныя раскопкі. || прым. раскопачны, -ая, -ае.
РАСКОРМЛІВАЦЬ гл. раскарміць.
PACKÓC, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Koca
пастаўленая распорка, падпорка. || прым. раскосны, -ая, -ае.
РАСКОСЫ, -ая, -ае. 1. Пра вочы з касым
разрэзам. 2. 3 касавокасцю, пры якой зрэнкі
скіраваны ў бок ад носа. || наз. раскосасць, -і,
ж.
РАСКОЎВАННЕ гл. раскаваць.
РАСКОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. раскавацца, -ць.
РАСКОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
штпо (разм.). 1. Яздой або катаннем зрабіць
слізкім, коўзкім. Р. сцежку. 2. Размяць,
раскідаць, скамячыць. Р. пасцель. \\ незак. раскоўзваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКОЎКА гл. раскаваць.
РАСКОЧВАЦЦА гл. раскаціцца.
РАСКОША, -ы, ж. 1. Поўны жыццёвы дастатак. Жыць у раскошы. 2. Празмернасць,
пьшшасць у камфорце. Прадметы раскошы. 3.
Прыроднае багацце, пышнасць расліннасці.
Р. паўднёвай прыроды.
РАСКОШНЫ, -ая, -ае. 1. Які вызначаецца
багаццем, раскошаю. Р. кабінет. Р. касцюм. 2.
Пышны, прыгожы; незвычайны. Раскошныя
валасы. 3. Прасторны, велічны i прыгожы. Р.
палац. || наз. раскопшасць, -і, ж.
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РАСКРАСІЦ, -краду, -крадзеш, -крадзе;
раскраў, -крала; -крадзены; зак., каго-што.
Крадучы па частках, расцягнуць, развалачы
што-н. поўнасцю, да канца. Р. маёмасць, гаспадарку. || незак. раскрадаць, -аю, -аеш, -ае i
раскрадмць, -аю ; -аеш, -ае. || наз. раскраданве, -я, н. i раскрадвашіе, -я, н. f
РАСКРОІЦЬ, -крою, -кроіш, -кроіць;
-кроены; зак., што. 1. Кроячы, разрэзаць. Р.
матэрыял на касцюмы. 2. Парэзаць на часткі
(псраважна пра хлеб). 3. Нанесці глыбокую
сечаную рану? рассячы (разм.). Р. лоб шабляй.
| незак. расжройваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раскройвавне, -я, н. i раскрой, -ю, м. (да 1
знач.)- || прым. расжройны, -ая, -ае (да 1
знач.).
РАСКРУЦІЦЦА, -ручуся, -руцішся, -руціцца; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Развіцца
(пра што-н. звітае, скручанае). Вяроўка раскруцілася. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Разгарнуцца
(пра што-н. скручанае). Пакунак раскруціўся.
3. Вызваліцца ад чаго-н. наматанага, накручанага. Раскруцілася цэяая шпулька нітак. 4. Пачаць круціцца з узрастаючай хуткасцю, сілай
(разм.). Кола раскруцілася. 5. (7 i 2 ас. не
ўжыв'). Павялічыцца ў дыяметры ад кручэння, свідравання. Адтуліна раскруцілася. | незак. раскручвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСКРУЦІЦЬ, -ручу, -руціш, -руціць;
зак., што. 1. Развіць звітае, скручанае. Р.
дрот. 2. Разгарнуць, разраўняць (што-н. скручанае). Р. вуду. 3. Разгарнуць, зняць (што-н.
наматанае, накручанас). Р. шалік. 4. Прымусіць круціцца з узрастаючай хуткасцю. Р.
кола. 5. Пашырыць у дыяметры. Р. дзірку. ||
незак. раскручваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раскручванне, -я, н.
РАСКРЫЖАВАННЕ, -я, н. 1. гл. раскрыжаваць. 2. мн. -і, -яў. Разыходжанне дарог у
выглядзе крыжа.
РАСКРЫЖАВАЦЬ, -жую, -жуеш, -жуе;
-жуй; -жаваны; зак., каго-што. Раскінуць
крыжам (рукі). || незак. раскрыжоўваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. расжрыжоўванве, -я, н. || наз.
раскрыжаваше, -я, н.
РАСКРЫТЫКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
-куй; -каваны; зак., каго-што. Падвергнуць
рэзкай крьггыцы. Р. кнігу. Р. брыгадзіра на
сходзе. || незак. раскрытыкоўваць, -ак>, -асш,
-ае.
РАСКРЬІЦЦА, -рыюся, -рыешся, -рыецца;
зак. 1. Стаць раскрытым. Парасон раскрыўся.
2. Вызваліцца ад таго, чым быў пакрьпьі;
агаліцца. Дзіця раскрылася. 3. (7 i 2 ас. не
ўжыв.). Стаць бачным, адкрыцца вачам. liepad вачамі раскрыўся прыгожы краявід. 4. Праявіць, выявіць сябе; адкрыцца. Р. перад сябрам. 5. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць вядомым;
выкрыцца. Злачынства раскршася. || незак.
рапфымцца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСКРЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
што. 1. Адкрыць шырока, разгарнуць; расnacuqjixi што-н. складзенас, агаліць. Р. кнігу.
Р. хату. Р. парасон. 2. Выявіць, зрабіць вядомым, растлумачыць. Р. акцёрскія здольнасці. Р.
змест твора. Р. злачынства. Р. тайну (перан.). 3. Знайсці, устанавіць, адкрыць у выніку назіранняў, даследаванняў. Р. стаянку
першабытнага чалавека. 4. Расказаць аб сваіх
думках, пачуццях. Р. свае думкі перад сябрам.
I незак. расжрываць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
расжрыццё, -я, н.
РАСКРЫШЬШДА, -ЦЬ гл. крышыцца,
-ць.
РАСКУДАХТАЦЦА,
-хчуся,
-хчашся,
-хчаіша; -хчыся; зак. 1. Пачаць моцна i доўга

кудахтаць. Куры раскудахталіся. 2. Пачаць гаварыць доўга, усхвалявана (разм.)- Сіння
наша бабуля раскудахталася (перан.: раскрычалася без прычыны).
РАСКУДЗЁЛШДА, 1 i 2 ас. не ўжьш.,
-ліцца; зак. (разм.). Растрапацца, раздзяліцца
на валокны. Вяроўка раскудзелілася. || незак.
раскудзельвацца, -аецца.
РАСКУДЗЁЛПДЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., што (разм.). Растрапаць, раздзяліць на
валокны; раскудлаціць. Вецер раскудзеліу валасы. || незак. раскудзельваць, -аю, -асш, -ае.
РАСКУДЛАІЦЦЦА,
-лачуся,
-лацішся,
-лацііша; зак. (разм.)- Растрапацца, збіцца ў
кудлы (пра валасы, прычоску). || незак. раскудлачвацца. -аюся, -аешся, -аецца.
РАСКУДЛАіДЦЬ, -лачу, -лацітн, -лаціць;
-лач; -лачаны; зак., што (разм.). Растрапаць;
зрабіць кудлатым. Ц незак. раскудлачваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАСКУДЛАЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; зак. (разм.)- Toe, што i раскудлаціцца.
РАСКУДЛАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць;
-лач; -чаны; зак., што (разм.). Тос, што i раскудладіць.
РАСКУЛАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; зак., каго-што. Пазбавіііь заможных сялян (кулакоў) зямлі, сродкаў вытворчасці i
палітычных правоў. || незак. раскулачваць,
-аю, -аеш, -ае; наз. раскулачванне, -я, н.
РАСКУТЙЦЬ, 1 i 2 ас. нс ўжыв., -куггіць;
-куплены; зак., што i без дап. (разм.)- Купіць
усё (пра некалькіх, многіх пакупнікоў). t P.
кнігі. P. увесь тавар. || незак. раскушіяць, -яе.
РАСКУПОРЬШДА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-рыцца; зак. Раскрыцда (пра пгго-н. закупоранае)% || незак. раскупорвашй, -асцца. | наз.
раскупорвашю, -я, н.
РАСКУПОРЫЦЬ, -РУ, -рьші, -рыць; -раны; зак., што. Адкрыць закупоранае. Р. бутэльку. || незак. раскупорааць, -аю, -аеш, -ае.
|| наз. раскупорванне, -я, н.
РАСКУРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -курыіша; зак. 1. Распаліцца, разгарэцца (пра
папяросу, цыгару, люльку). 2. Курыць не перастаючы (разм.). || незак. раскурвацца» -аецца
(да 1 знач.)РАСКУРЬ£ЦЬ, -куру, -курьші, -курыць;
-кураны; зак., што. 1. Распаліць (папяросу,
цыгару, люльку). 2. Выкурыць (разм.).; || незак.
раскурваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расжурванне,
-я, н.
РАСКУСІЦЬ, -кушу, -кусіш, -кусіць; -кушаны; зак. 1. што. Кусаючы, раздзяліць на
часткі. Р. арэх. 2. перан., каго. Распазнаць, добра ўведаш» (разм.)- Р задуму хітраца.\\ незак.
раскусваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раскусванне,
-я, н.
РАСКЎЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куём, -куяце, -куюць; -куй; -куты; зак., каго-што. Тос,
што i раскаваць.
РАСЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Арганізм,
які звычайна развіваецца ў нерухомым становішчы, атрымлівае пажыўныя рэчывы з глебы
i паветра. Вышэйшыя расліны (з коранем, сцяблом i лісцем). Н памянш.-ласк. раслонка, -і,
ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. || прым. раслінны,
-ая, -ае. Р. свет.
РАСЛШАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па раслінаводству.
РАСЛШАВОДСТВА, -а, н. Навука аб вырошчванні кулыурных сельскагаспадарчых
раслін, a таксама само такое вырошчванне. ||
прым. раслінжводчы, -ая, -ае.
РАСЛШНАСЦЬ, -і, ж. 1. Сукупнасць
раслін, расліннае покрыва якой-н. мясцовасці. Р. Каўказа. 2. Валасы на целе, галаве,
твары (разм.). Яго твар бедны на р.
РАСЛШНЫ, -ая, -ае. 1. гл. расліна. 2. Які
складаецца з раслін. Р. корм. 3. Прыгатаваны,

здабыты з раслін. Р. тлушч. 4. Які жыве на
расліне, раслінах. Раслінная тля. 5. 3 малюнкам, адбіткам раслін. Р. арнамент.
РАСІЙЧКІ, -чак, адз. раснічка, -і, ДМ
-чцы, ж. (спец.). Тонкія ніцепадобныя
адросткі на паверхні клетак жывёл, раслін. ||
прым. расшчны, -ая, -ае. Раснічныя чэреі.
PACÓJI -у, м. 1. Вадкасць, насычаная сокамі засоленых у ёй прадуктаў. Капуста з расолам. 2. Моцна насычаная солямі прыродная
вада. 3. Водны раствор солей, які прымяняецца ў тэхніцы (спец.). || прым. расолыш, -ая,
-ае (да 1 знач.).
РАСОЛЬНІК, -у, м. Мясны або рыбны
суп, звараны з салёнымі агуркамі.
РАСПАВІЦЬ, -паўю, -па^еш, -паўе; -паўём, -паўяце, -паўюць; -паві, -павіты; зак.,
каго. Развязаць спавівач i вызваліць Сдзіця^ ад
пялёнак. Р. дзіця. \\ незак. распавіваць, -аю,
-аеш, -ае. J| звар. расшшіцца, -паўюся, -паўешся, -паўецца; -паўёмся, -паўяцеся, -паўюцца; -павіся; незак. распавівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСПАГОДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-дзіцца; безас; зак. Пра наступленне яснага,
пагоднага надвор'я. К вечару распагодзілася. ||
незак. распагоджвацца, -аецца.
РАСПАД, -ДАЦЦА, -ДЗЁННЕ гл. распасціся.
РАСПАЗНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. 1. Вызначыць, пазнаць па якіх-н.
прыкметах. Р. хваробу. 2. Адрозніць, вылучыць сярод падобных. 3. Пазнаць у падрабязнасцях, дэталях.^ Р. мясцрвасць. || незак.
распазнаваць, -наю, -наеш, -нае; -наём, -наяце, -наюць; -навай. || наз. распазвашіе, -я, н.
i распазнаванне, -я, н. || прым. распазнавальны, -ая, -ае. Р. знак.
РАСПАКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -куецца; -куйся; зак. 1. Распакаваць свае рэчы
(разм.)- Прыехаўшы дадому, распакаваліся. 2.
(7 /' 2 ас. не ўжыв). Вызваліцца ад упакоўкі,
развязацца. Пакет распакаваўся. || незак. распакоўвацца« -аюся, -аешся, -аецца. || наз. распакоўванне, -я, н. i распакоўка, -і, ДМ -ўцы,
ж. (да 1 знач.)РАСПАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; зак., што. Вызваліць ад упакоўкі. Р.
багаж. || незак. распакоўваць, -аю,-аеш, -ае. ||
наз. распакоўванне, -я, н. i распакоўка, -і, ДМ
-ўцы, ж.
РАСПАЛАСАВАЦЬ гл. паласаваць.
РАСПАЛАЧНЫ, -ая, -ае. Які прызначаецца, служыць для распальвання.
РАСПАЛІЦЦА, -палюся, -палішся, -паліцца; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Моцна наірэцца ад агню, жару. Жалеза распалілася дачырвана. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пачаць гарэць.
Дровы распаліліся. 3. перан. Моцна ўзрушыцца, расхвалявацца; разгневацца. || незак. pacпальвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСПАЛІЦЬ, -палю, -паліш, -паліць; -палсны; зак. 1. што. Прымусіць гарэць. Р.
вогнішча. 2. што. Моцна нагрэць агнём
дачырвана. Р. жалеза. 3 . перан., каго-што.
Выклікаць узбуджэнне. Р. гнеў. 4. перан. Развязаць, распачаць (барацьбу, вайну). Р. пажар
вайны. || незак. распальваць, -аю, -аеш, -ае. fl
наз. распальванне, -я, н.
РАСПАНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які распанеў. Р. хлопец.
РАСПАНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм).
Ператварыцца ў пана, набыць панскія звычкі.
Ну ты ўжо зусім распанеў.
РАСПАРАДАК, -дку, м. Устаноўлены парадак у якой-н. справе. Р. дня. Правілы ўнутранага распарадку.
РАСПАРАДЖАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. гл. распарадзіцца. 2. Кіраваць,
всдаць кім-, чым-н. У доме ўсім рспараджаец-
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РАСПАЎНЁЛЫ, -ая, -ае. Які распаўнеў,
ца бацька. 3. Весці сябе як гаспадар; камандастаў поўны, тоўсты. || наз. распаўнеласць, -і,
ваць. Р. ў чужой хаце.
РАСПАРАДЖдННЕ, -я, н. 1. гл. распа- ж.
РАСПАЎНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стаць
радзіцца. 2. мн. -і, -яў. Загад, пастанова. Аддаць р. 0 У распіраджэвне каго-чаго або поўным, тоўстым. Р. за зіму.
РАСПІЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
чыё — пад чыё-н. начальства, кіраўніцтва.
РАСПАЎСІОДЖВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў,
Камандзіраваць каго-н. у распараджэнне раёна.м. Той, хто займаецца распаўсюджваннем -лаваны; зак., што. Разрэзаць пілой на часткі.
Р. дошку. || незак. распілоўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСПАРАДЗІЦЦА, -джуся, -дзшіся, -дзш- чаго-н. Грамадскі р. друку. || ж. распаўсюдж- У наз. расшлоўванне, -я, н. i распілоўжа, -і, ДМ
ца; -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца; зак. 1. Аддаць вальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
РАСПАЎСІОДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лоўцы, ж. \\ прым. расшловачны, -ая, -ае.
загад; загадаць. Р. наконт адпраўкі экспедыРАСПШАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; нецыі. 2. Паклапацііша аб выкананні чаго-н. -дзіцца; зак. 1. Ахапіць сабой большы круг зак. (разм. неадабр.). Траціць шмат сіл, слоў,
належным чынам. Р. па-гаспадарску грашыма. з'яў, асоб або прадметаў, болыпую тэрыто- доказаў дзеля каго-, чаго-н. Пракоп распінаў|| незак. расшраджацца, -аюся, -аешся, -аец- рьпо, пашырыцца. Рух прыхільнікаў міру распаўсюдзіўся на ўсёй планеце. 2. Стаць вядомым ся, даводзячы, што ён не вінаваты.
ца. || наз. распараджэнне, -я, н.
РАСПАРЛДЛІВЫ, -ая, -ае. Які ўмее добра многім. Чуткі распаўсюдзіліся па горадзе. \\ не- РАСПШАЦЬ гл. распяць.
РАСПІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
кіраваць, распараджацца чым-н. Р. начальнік. зак. распаўсюджвацца, -аецца.
РАСПАЎСІОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; што. Напорам знутры прымусіць расшырыц|| наз. распарадлівасць, -і, ж.
ца, раздацца. Кофтачку распіралі поўныя грудзі
РАСПАРАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба, -джаны; зак., што. 1. Пашырыць сферу дзе- маладой маці. 2. перан., каго-што. Перапаўякая адказвае за даручаную ёй справу i непа- яння на каго-, што-н. Р. вопыт перадавікоў. няць радасць, захалляць. Нечаканая радасць
срэдна кіруе ёй. Р. крэдытаў. || ж. распарад- 2. Зрабіць што-н. вядомым, даступным распірала Максіма. 3. безас, каго (што). Рачыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. распарад- многім. Р. вучэнне. 3. Раздаць, прадаць зносіць, прыводзіць да сытасці. Яго аж
многім. Р. латарэйныя білеты. || незак. распаўчыцкі, -ая, -ае.
сюджваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. распаўсюдж- распірала на добрых харчах. || зак. расперці, раРАСПАРОЦЦА гл. пароцца2.
запр)г, разапрэш, разапрэ; разапром, разаванне, -я, н.
РАСПАРОЦЬ1-2 гл. пароць 1-2 .
РАСПАЧАЦЬ, -чну, -чнеш^ -чне* -чнём, праце, разапруць; распёр, -перла; разапры;
РАСПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; -чняце, -чнуць; -чаў, -чала, -ло; -чні; -чаты; распёрты.
зак. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Размякчыцца, раз- зак., што. 1. Актыўна прыступіць да ажыцРАСШСАЦЦА, -пішуся, -пішашся, -пімякнуць пад дзеяннем пары, гарачай вады. цяўлення чаго-н.; узяцца за якую-н. справу. шацца; -пішыся; зак. 1. Паставіць свой
Рэпа добра распарылася. 2. Разагрэцца да поту Р. будаўніцтва. 2. Пачаць карыстацца чым-н. подпіс пад чым-н. Р. ў дзённіку сына. Р. ў
(разм.). Р. ў лазні. || незак. распараацца, -аюся,
Р. новую бочку піва. \\ незак. распачынаць, -аю, сваёй бездапаможнасці (перан.: прызнаць
-аешся, -аецца.
сваю бездаламожнасць). 2. з кім i без дап. За-аеш, -ае. || наз. распачынаігае, -я, н.
РАСПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
РАСПАШОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, рэгістраваць свой шлюб (разм.). 3. Пачаўшы
зак., каго-што. 1. Размякчыць парай, варам. ж. Кароткая без гузікаў кашулька для груд- пісаць, захаліцца (разм.). Так распісаўся, што
Р. зерне. 2. Разагрэць да поту (разм.). Р. цела. нога дзіцяці з разрэзам на спіне або на гру- не спыніць. || незак. расшсвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. распісванне, -я, н. (да 2
|| незак. распарваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. рас- дзях.
парванне, -я, н. i распаржа, -і, ДМ -рцы, ж.
РАСПАЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яецца; знач.) i расшсжа, -і, ДМ распісцы, ж. (да 1
(да 1 знач.).
зак. Расплавіцца на тым месцы, дзе спаяны. || знач.).
РАСПІСАЦЬ, -пішу, -пішаш, -піша; -ni
РАСПАСЦЁРЦІ, ,-стру, -стрэш, -стрэ; незак. распайвацца, -аецца.
-стром, -страце, -струць; распасцёр, -сцерла;
РАСПАЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак. mbi; -пісаны; зак. 1. што. Перапісаць асобна
часткі чаго-н. Р. тэкст на карткі. 2. каго-стры; -сцёрты; зак., што. 1. Шырока Расплавіць на месцы, дзе спаяна. Р. чайнік.
раскінуць (рукі, крылы). 3 распасцёртымі
РАСПЕРАЗАЦЦА, -перажуся, -пяражашся, што. Размеркаваць каго-, што-н. паміж кім-,
абдымкамі сустрэць (перан.: з радасцю, пры- -пяражацца; расперажыся; зак. 1. Зняць з чым-н., зрабіўшы адпаведны запіс. Усе дні
ветна). 2. Роўна, свабодна разгарнуць, раза- сябс пояс, дзягу. 2. (/ i 2 ас. не ўжыв.). прыёму распісаны. 3. каго (што). Зарэгістраслаць што-н. на паверхні чаго-н. Р. коўдру на Расшпіліцца (пра пояс) (разм.). 3. перан. Пе- ваць чый-н. шлюб. У загсе маладых распісалі.
канапе. 3. перан., на каго-што. Пашырыць растаць стрымліваць сябе; стаць недысцыплі- 4. што. Размаляваць фарбамі, узорамі, пасферу дзеяння чаго-н.; р>аспаўсюдзіць. Р. сваю наваным, нахабным. | незак. распяразвацца, крыць роспісам (у 2 знач.). Р. столь. 5. перан.,
каго-што. Расказаць, апісаць каго-, што-н.
ўладу. || незак. распасціраць, -аю, -аеш, -ае.
-аюся, -аешся, -аецца.
РАСПАСЦЁРЦІСЯ, -струся, -стрэшся,
РАСПЕРАЗАЦЬ, -пе^ажу, -пяражаш, -пя- занадта падрабязна, у дэталях (разм.)- Мне яго
-стрэцца; -стромся, -страцеся, -струцца; рас- ража; -перажы; -перазаны; зак., каго-што. распісалі як добрага працаўніка. || незак.
пасцёрся, -сцерлася; -стрыся; зак. 1. Легчы Зняць, развязаць пояс. Дзед расперазаў ка- расіпсваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расшсваіше,
-я, н., растска, -і, ДМ распісцы, ж. (да 1 i 3
або паваліцца, шырока расхінуўшы рукі, ногі. жух.
знач.) / роспіс, -у, м. (да 4 знач.).
Ранены распасцёрся на зямлі. 2. ( 7 / 2 ас. не
РАСПЁРЦІ гл. распіраць.
РАСПІСНЫ, -ая, -óc. Упрьпх)жаны
ўжыв.). Заняць сабой шырокі абшар, вялікую
РАСПЁСЦІЦЦА, -пешчуся, -песцішся,
прастору. Had зямлёй распасцёрся купал неба. -песціцца; зак. (разм.). Стаць занадта спеш- роспісам (у 2 знач.). Распісныя сцены.
3. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Пашырыць чаным, капрызным, распусным. || незак. расРАСПЕХАЦЬ1 гл. разапхнуць.
сферу свайго дзеяння, уплыву. Дзейнасць пе- пеппвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСПІХАЦЬ2 гл. разапхаць.
радавых калгасаў распасцерлася на суседнія
РАСПЁСЦІЦЬ, -пешчу, -песціш, -песціць;
РАСПІХВАЦЬ1 гл. разапхнуць.
гаспадаркі. || незак. распасцірацца, -аюся, -пешчаны; зак., каго-што. Сапсаваць празРАСПІХВАЦЬ2 гл. разапхаць.
-аешся, -аецца.
мернымі пяшчотамі; зрабіць пешчаным,
РАСПІЦЬ, разал'ю, разап'еш, разап'е; раРАСПАСЦІСЯ, І^ i 2 ас. не ўжыв., -па- капрызным, распусным. Р. дзяцей. || незак. зап'ём, сазап'яце, разап'юць; растў, -піла,
дзсцца; распаўся, -палася; зак. 1. Раскласціся распешчваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. распешч-ло; расш; распігы; зак., што (разм.). Выпіць
на састаўныя часткі; разваліцца. Малекула
разам з кім-н. Р. бутэльку каньяку. || незак.
распалася на атамы. 2. перан. Раздзяліўшыся
РАСПЁЎ, -певу, м. 1. Своеасаблівы прын- расшваць, -аю, -аеш, -ае.
на часткі, перастаць існаваць. Аб'яднанне рас- цып будовы мелодыі, характэрны для стараРАСПЛАВІЦЦА, -Ш> гл. плавіцца, -ць.
палася. || незак. распадацца, -аецца. || наз. рас- даўняга царкоўнага спявання. Р. малітвы. 2.
РАСПЛАДЗІЦЦА, -ЦЬ гл. пладзіцца, -ць.
падзеіше, -я, н. i распад, -у, М -дзе, м.
Працяжнае вымаўленне слоў пры чытанні,
РАСПЛАКАЦЦА, -плачуся, -плачашся,
РАСПАТРАШЬкЦЬ, -рашу, -рошыш, -ро- размове, якое нагадвае спевы. Словы ён вышыць; -рошаны; зак., каго-што. Выняць ван- маўляе крыху з распевам. \\ прым. распеўны, -плачацца; -плачся; зак. 1. Пачаць моцна
плакаць. Дзіця расплакалася. 2. перан. Пачаць
іробы. Р. рыбу. Р. ранец (разм.: выняць тое, -ая, -ае.
што знаходзіцца ўнутры).
РАСПЁЦЬ, -пяю, -пяеш, -пяе; -пяём, пе- расчулена гаварыць, імкнучыся выклікаць
РАСПАЎЗЦІСЯ, \ і 2 ас. адз. не ўжыв., яце, -пяюць; -пей; -петы; зак., што. 1. Разву- спачуванне (разм.). Ён умеў так p., што зда-зецца| -зёмся, -зяцеся, -зуцца; распоўзся, чыць, рэпеціруючы (музычны твор для го- валася горш за яго ніхто не жыве.
РАСПЛАНАВАЦЬ гл. планаваць.
-паўзлася, -лося; зак. 1. Папаўзці ў розныя ласу). Р. дуэт. 2. Прымусіць добра гучаць
РАСПЛАСТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
бакі. Мурашкі распаўзліся па падлозе. 2. (пра голас, галасы).^ Р. хор пецад выступленРасплыцца, расцячыся на паверхні чаго-н., нем. || незак. распяваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. зак. Легчы, расцягнуцца пластом. Р. на зямлі.
|| незак. распластвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
страціць пэўныя абрысы. Чарнільная пляма распяванне, -я, н.
РАСШВАЦЬ гя. распіць.
распаўзлася па паперы. 3. Развалідца, разлезРАСПЛАСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
ціся ад доўгай носкі, ад старасці (разм.)- КурРАСПІВАЧНЫ, -ая, -ае. Звязаны з прода- зак.у каго-што. Шырока расцягнуцца плазам,
тка распаўзлася па швах. || незак. распаўзаіша, жам напіткаў, якія выпіваюцца на месцы ix у гарызантальным становішчы. Р. крылы. \\ не-аецца.
пакупкі.
зак. распластваць, -аю, -аеш, -ае.
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з сенам. | незак. распраўляцца, -яюся, -яешся,
-яецца.
РАСПРАВШДА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -гтравіцца; зак. Разгладзіцца, зрабіцца роўным;
выпраміцца. Складкі ш^ спадніцы расправітся.
РАСПЛАТА, -ы, ДМ -плацс, ж. 1. гл. рас- || незак. распраўляцца, -яецца.
плацііша. 2. перан. Kapa, помсга. Настаў час
РАСГО*АВШЬ, -праўлю, -правіш, -прарасплаты за здраду.
віць; -праўлены; зак., што. 1. Разгладзіць,
РАСШіАЎ, -лаву, мн. -лавы, -лаваў, м. зрабіць роўным, выпраміць. Р. абрус на стале.
(спец.). Рэчьша ў расплаўленым стане.
2. Напружыўшы мышцы, выпрастаць (часткі
РАСПЛАЦШДА, -плачуся, -плацішся, цела). Р. пяечы. 0 Расправіць жрылы — прая-плаціцца; зак. 1. з кім-чым. Заплаціць грошы відь рашучасць, веру ў сябе. || незак. распраўкаму-н. за што-н., разлічьпша за паслугі. Р. з ляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. распржўка, -і, ДМ
даўгамі. 2. перан., з кім. Адпомсціць, разлі- -ўцы, ж. (спсц.).
чыцца за прычыненую крыўду. Р. з ворагам.
РАСПРАГАННЕ гл. распрэгчы.
3. перан. Панесці пакаранне за што-н.
РАСПРАГАЦЦА, -ЦЬ гл. распрэгчыся,
Здраднік расплаціўся за свае дзеянні. || незак. распрэгчы.
расплачвацца, -аюся, t -аешся, -аецца. || наз.
РАСПРАЛЛЦЬ, f -дам, -даа, -дасць; -дарасплата, -ы, ДМ -плаце, ж.
дзім, -дасцс, -дадуць; -дадзсны; зак., кагоРАСПЛЁСІЦ, -пляту, t -пляцеш, -пляце;
што. Прадаць усё па частках мноіім. Р. маё-пляцём, -плецяце, -плятуць; расплёў, -пля- масць. || незак. саспрадаіжць, ^даю, -даеш,
ла, -ло; -пляці; -плецены; зак., што. Распус- -дае;-даём, -даяце, -даюць; -давай. || наз. pacціць што-н. сплеценае, разняць. Р. касу. Р. прадажа, -ы, ж. i ріспродіж, -у, м. ) прым.
вянок. || незак. расплятаць, -аю, -аеш, -ае.
распрадажны, -ая, -ае (спец.).
РАСПЛЁСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -пляРАСПРАНАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж, Памяцецца; расплёўся, -плялася, -лося; зак. Рас- шканне ў грамадскай установе, прызначанае
пусціцца (пра што-н. сплеценае). Kaca рас- для распранання i захавання верхняга адзенплялася. || незак. расплятацца, -аешда.
ня. || прым. распраналыш, -ая, -ае. РаспраРАСПЛЬІСЦІСЯ i РАСПЛЬІЦЦА, -плы- нальныя кабіны на пляжы.
вуся, -плывешся, t -плывецца; -плывёмся,
t РАСПРАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня-плывяцеся, -плывуцца; зак. 1. (7 i 2 ас. не це; -ш; распранены i -нуты; зак., каго (што).
ўжыв.). Паплысці ў розныя бакі. Гусі расплы- 1. Зняць з каго-н. верхняе адзенне. Р. гасцей.
ліся па возеры. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Разысці- 2. Абрабаваць, зняўшы вопр>аткуз каго-н.
ся пад уздзеяннем вільгаці, вады. Літары (разм.). || незак. распранаць, -аю, -аеш, -ае. ||
расплыліся, нічога нельга разабраць. У цемрадзізвар. ржспрануцц», -нуся, -нешся, -нецца;
расплшіся абрысы гор (перан.). 3. перан. Рас- -нёмся, -няцеся, -нуцца; незак. распранацца,
паўнець, страціць стройнасць фігуры (разм.). -аюся, -аешся, -аецца. || наз. ржспрашйше, -я,
Р. на старасці гадоў. 4. З'явіцца на твары н.
(пра ўсмешку). На твары расплылася лагодная РАСПРАПАГАНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш,
ўсмешка. || незак. расплывацца, -аюся, -аешся, -дуе; -дуй; -даваны; зак., што. Прапагавду-аецца.
ючы, канчаткова пераканаць каго-н. у чым-н.
РАСПЛЬІЎЧАТЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае
РАСПРАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
выразна акрэсленых абрысаў. Расплыўчатыя -саваны; зак., што. Разгладзіць прасам. Р.
абрысы гор. 2. перан. Невыразны, няпэўны, складкі на сукенцы. || незак. распрасоўваць,
няясны. Р. адказ вучня. || наз. расплыўчатасць, -аю, -аеш, -ае. || наз. распржсоўваіше, -я, н.
-і, ж.
РАСПРАСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
РАСПОКНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нец- зак., што. 1. Выпрастаць, зрабіць роўным,
ца; зак. (разм.)- Пра пупьшікі, пераспелыя разагнуць. Р. спіну. 2. Разгарнуць на ўвесь
плады: распусцііша, лопнуйь. Пупышкі на вя- размах (крылы). J незак. распростваць, -аю,
рбе распокнуліся. || незак. распоквацца, -аецца. -аеш, -ае.
РАСПОР, -у, м. (спец.). У збудаваннях i
РАСПРАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе;
канструкцыях: ціск, які пашыраецца ў гары- -цуй; -цаваны; зак., што. 1. Старанна алразантальным напрамку пад уздзеяннем сіл, цоўваючы, зрабіць прыгодным для чаго-н. Р.
якія дзейнічаюць у вертыкальным напрамку. || поле. 2. Усебакова даследаваць, вывучыць. Р.
прым. распорны, -ая, -ае.
праблемнае пытанне. 3. Вычарпаць дзе-н. усю
РАСПОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Фа- магчымую здабычу карысных выкапняў. Засонны разрэз у верхнім адзенні; распорка. латы прыіск ужо распрацаваны. \ незак. расФрэнч з распоркамі ззаду.
працоўваць, -ваю, -ваеш, -вае. || наз. распраРАСПОРВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аец- цоўваше, -я, / распрацоўш, -і, ДМ -цоўцы,
2
ца; незак. Toe, што i пароцца .
ж.
РАСПОРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
РАСПРЙГЧЫ, -npary,f -пражэш^ -пражэ;
1. Брус, планка для надання ўстойлівасці ча-пражбм, -пражаце, -прагуць; распрог, -прэгсткам збудаванняў, для захавання чаго-н. у ла i -прагла, -прэгла i -прагло; распражы;
пэўным становішчы. Р. для лыжаў. 2. Toe, -прэжаны; зак., каго-што. Вызваліць ад вушто i разрэз, распорак. На ім быу кароткі ка- пражы, вштрагчы. Р. каня. || незак. расжушок з аблямаванай распоркай ззаду. 3. Ра- прагаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. распрапшне, -я,
зарванае па шву мссца. Яго шапка была скрозь н.
з распоркамі. || прым. распорачны, -ая, -ае.
РАСПР^ГЧЫСЯ, 1 i 2 ас. не ўжьш., -праРАСПОЎЗЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які страціў жэцца, -прагуоша; распрогся, -прэглася /
пэўныя абрысы, форму. Р. памідор. || наз. ра- -праглася, -прэглася / -праглося; зак. Высооўзласць, -і, ж.
звалііша ад вупражы. Коні распрэгліся. || незак.
РАСПРАВА, -Ы, Ж. Жорсткае прымяненне распрагацца, -аецца.
РАСПЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джафізічнай сілы да каго-н. з мэтай пакарання,
прымусу да чаго-н. Кулачная р. Учыніць рас- ны; зак. Напалохаўшы, разагнаць. Р. курэй. \\
незак.
распуджваць, -аю, -аеш, -ае.
праву.
РАСПРАВШДА1, -праўлюся, -правішся,
РАСПУСКАЦЦА* -Ш> гл. распусціцца, -ць.
-правііша; зак. 1. з кім. Учыніць расправу на
РАСПЎСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто
кім-н., жорстка пакараць каго-н. Р. са вядзе распуснае жыццё. 2. Свавольнік (разм.)злачынцамі. 2. перан., з кім-чым. Управіцца з Малы р. патаптау грады. j| ж. распусніца* -ы,
мн. -ы, -ніц. || прым. распусніцкі, -ая, -ае.
чым-н., паспець скончыць што-н. (разм.)- Р
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РАСПЎСНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
Весці разбэшчанае, распуснае жьшдё. 2. Сваволіць, дурэць, гарззаваць. Вы яго прывучылі
РАСПЎСНЫ, -ая, -ае. 1. Які вызначаецца
маральнай разбэшчанасцю. Распусная жанчына. 2, Свавольны (разм.). Распуснае дзіця. ||
наз. распуснасць, -і, ж.
РАСЗІЎСТА, -ы, ДМ -сце, ж. 1. Палавая
разбэшчанасць, распуснае жьпшё. Кінуцца ў
распусту. 2. Свавольства, раздуранасць, гарэзлівасць. Залішняя распешчанасць вядзе да
распусты. 3. ДМ -сту, Т -ам, м.; ДМ -сце, Т
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -пуст. Пра таго, хго
разбэсціўся, раздурэў (разм.). He хлапец, a p.
РАСПУСЦІЦЦА, -пушчуся, -пусцішся,
-пусціцца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Раскрыіша, разгарнуцца, пакрыцца лістамі (пра
пупышкі, кветкі, лісты). Распусціліся бярозы.
2. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Расплесціся, развіцца
(пра валасы, што-н. заплеценае). Косы распусціліся. Шкарпэтка распусцілася (раскідалася). 3. Пачаць весці сябе непрыстойна;
стаць недысцыплінаваным (разм.)- Распусціліся дзеці без бацькі. 4. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
Перайсці ў вадкі стан. Масла распусцілася на
скаварадзе. 5. Разысціся, растварыцца ў вадзе.
У халоднай вадзе цукар доўга распускаецца. \\
незак. распускацца, -аюся, -аешся, -аецца. ||
наз. распусшшне, -я, н.
РАСПУСЦІЦЬ, -пушчу, -пусціш, -пусціць;
-пушчаны; зак. 1. каго-што. Адпусціш.
(многіх), вызваліўшы ад абавязкаў, вучобы i
пад. Р. вучняў на час разводдзя. Р. часовую
камісію па прывілеях (ліквідаваць). 2. што.
Развязаць, разгарнуць што-н. звязанае, скручанае, сцягнугае. Р. парусы. Р. косы. Р. парасон. 3. што. Раскідаць што-н. вязанае. Р.
шкарпэткі. 4. каго-што. Знізіўшы патрабавальнасць, строгасць, садзейнічаць свавольству, зрабіць дуроным, недысцыплінаваным
(разм.)- Р дзяцей. 5. што. Прымусіць растварыцца ў якой-н. вадкасці (разм.). Р. фарбу ў вадзе. 6. што. Растапіць. Р. масла. 7.
што. Расказаць многім (разм. неадабр.}. Р.
чуткі. | незак. распускаць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. распусканне, -я, н. i роспуск, -у, м. (да 1
знач.).
РАСПЎТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
зак. Вызваліцца ад пута. Конь распутаўся. ||
незак. распутвадца, -аецца.
РАСіІУіАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Вызваліць ад пута, путаў. Р. каня. ||
незак. распутваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расаутванне, -я, н.
РАСПЎХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які распух. Распухлая рука. 2. перан. Які моцна павялічыўся
ў памерах (разм. неадабр.). Р. штат. || наз.
распухласць, -і, ж.
РАСПЎХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; распух,
-хла; -ні; зак. 1. Моцна апухнуць; ацячы.
Нага распухла. 2. перан. Павялічыцца ў памерах (разм. неадабр.). Папка распухла ад папер.
|| незак. распухаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. pacпуханне, -я, н.
РАСПЎШЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Недысцьтлінаваны. Р. хлапец. 2. Які свабодна падае, не
сабраны разам (пра валасы). Распушчаныя валасы. || наз. распушчанасць, -і, ж. (да 1 знач.).
РАСПУШЬІЦЬ гл. пушыць.
РАСПЫЛШДА, 1 i 2 ас. нс ўжыв., -пыліцца; зак. 1. Рассеяцца, распырскацца моцным струмснсм (пра парашок, вадхасць i
пад.). 2. перан. Разбіцца, рассеяцца на дробныя грутты у многіх месцах. Сілы праціўніка
распыліліся. || незак. распыляцца» -яецца. || наз.
распыленне, -я, н.
РАСПЫЛІЦЬ, -пылю, -пыліш, -пыліць;
-гтылены; зак. 1. што. Рассеяць, распырскаць
моцным струменем (парашок, вадкасць;
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спец.). 2. перан. каго-што. Раскідаць дробнымі групамі, часткамі па вялікай прасторы.
Р. сілы. Р. сродкі. || незак. распыляць, -яю,
-яеш, -яе. || наз. распыленне, -я, н. i распыл,
-у, м. (спец.).
РАСПЫЛАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м
(спец.). Прыбор для рассейвання парашкоў
або вадкасцей.
РАСПЫЛЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для распылення чаго-н. Р. апарат.
РАСПЬІРСКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-аецца; зак. Распляскацца пырскамі. || незак.
распырсквацца, -аецца. || наз. распырскваіше,
-я, н.
РАСПЬІРСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. 1. Рассеяць дробнымі пырскамі. Р.
раствор соды. 2. Пырскаючы, зрасходаваць. Р.
адэкалон. || незак. распырсжваць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. распырскванне, -я, н.
РАСПЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Toe, што i распытаць. || незак.
распытвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Пытаючы ў каго-н., даведацца пра
што-н., высветліць што-н. Р. дарогу на бліжэйшы млын. || незак. распытваць, -аю, -аеш,
-ае. I наз. раслытванне, -я, н. i роспыт, -у, М
-пыце, м.
РАСПЗЦКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Размазацца па якой-н. паверхні.
Фарба распэцкалася па падлозе.
РАСПЗЦКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што (разм.). Размазаць па паверхні што-н. Р.
чарніла па стале.
РАСПЯВАННЕ гл. распець.
РАСПЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
распець. 2. што i без дап. Спяваць гучна, весела. Р. вясёлыя песні.
РАСПЯРАЗВАЦЦА гл. расперазацца.
РАСПЙЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. распяць. 2. Крыж з фігурай распятага Хрыста, a
таксама сама фігура распятага Хрыста.
РАСПЙЦЬ, разапну, разапнеш, разапне;
разапнём, разапняцс, разапнуць; разапні; распяты; зак., каго-што. Прыбіць рукі i ногі да
крыжа (старадаўні спосаб пакарання). || незак.
распінаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. распяцце, -я,
н.
РАСПЯЧАТАЦЦА, 1 i 2 ас. нс ўжыв., -аецца; зак. Адкрыцца, расклеіўшыся (пра што-н.
запячатанае). || незак. расшпатвацца, -аецца.
РАСПЯЧАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак.у што. Адкрыць заклеенае, запячатанас. Р.
пакет. || незак. расюпатваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. растпатванве, -я, н.
РАССАБАЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
зак. (разм.). Разбэсціцца, распусціцца.
РАССАДЖВАЦЦА гл. рассесціся.
РАССАДЗІЦЬ, -саджу, -садзіш, -садзіць;
-саджаны; зак. 1. каго (што). Усадзіць
(многіх) на месца. Р. гасцей. 2. каго (што).
Пасадзіць паасобку адзін ад аднаго. Р. непаслухмяных вучняў. 3. што. Перасадзіць расліны радзей, у другое месца. Р. агуркі. Р.
агрэст. 4. што. Моцным ударам разбіць, параніць, разламаць (разм.). Р. галаву. Р. акно. ||
незак. ряссаджваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3
знач.). || наз. ріссадш, -i t ДМ -дцы, ж. (да 3
знач.) / рассаджванне, -я, н.
РАССЛДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што
з'яўляецца крыніцай з'яўлення, размнажэння
чаго-н. Р. хвароб.
ІЧССАЕРЗЦІЦЬ, -рэчу» -рэціш, -рэціць;
-рэчаны; зак., каго-што. Зрабіць несакрэтным, вызваліць ад сакрэтнай дзейнасці. Р.
закрытыя архівы. || незак. ржссакрэчваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАССАРТАВАЦЬ гл. сартаваць.

РАССВ^ЦРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак., што. Свідруючы, расшырыць. | незак. рассвідроўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАССВГГАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; безас; зак. i незак. Пра наступленне світання;
РАССЛАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -слоіцца;
развіднецца (развідняцца).
РАССВЯРБЁЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -біц- зак. 1. Раздзяліцца на слаі (у 1 знач.)- Горная
ца; зак. (разм.). Пачаць моцна i доўга свяр- парода расслаілася. 2. перан. Раздзяліцца на
сацыяльныя групы, праслойкі. | незак. pacбець.
слойвацца, -аецца. || наз. расслаенне, -я, н. i
РАССЁДЗЕЦЦА, -седжуся, -седзішся, -се- расслойжа, -і, ДЛ/-йцы, ж. (да 1 знач.; спец.).
дзіцца / РАССЯДЗЁЦЦА, -сяджуся, -сядзішРАССЛАІЦЬ, -лаю, -лоіш, -лоіць; -лоены;
ся, -сядзіцца; -сядзімся, -седзіцеся, -сядзяц- зак. 1. што. Раздзяліць на слаі (у 1 знач.). Р.
ца; зак. (разм.). Прасядзець доўгі час дзе-н. || торт. 2. перан., каго-што. Падзяліць на
незак. расседжвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
сацыяльныя трупы. || незак. расслойваць, -аю,
РАССЁК, -у, м. Месца, дзе рассечана.
-аеш, -ае. || наз. расслаенне, -я, н. i расслойка,
РАССЁКЧЫ, -СЯ гл. рассячы, -ся.
-і, ДМ -йцы, ж. (да 1 знач.; спец.).
РАССЁСЦІСЯ, -сядуся, -сядзешся, -сяPACCJ1ЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што
дзецца; рассеўся, -селася; -сядзься; зак. 1. (7 (разм.). Добра пачуць.
i' 2 ас. не ўжыв.). Размясціцца дзе-н. (пра
РАССМАКТАЦЬ, -макчу, -мокчаш, -мокмногіх, усіх). P. у вагоне. 2. Сесці, заняўшы ча; -макчы; -мактаны; зак., што (разм.). 1.
шмат месца (разм.)- Р на лаўцы. 3. Сеўшы,
Прымусіць знікнуць, разысціся (пра пухліну i
затрымацца надоўга. Што ж я расселася, пад.). 2. Смокчучы^ растварыць. Р. драбок і<утрэба ж дадому/\\ незак. рассаджвацці, -аюся, кру. || незак. рассмоктяаць, -аю, -аеш, -ас. ||
-аешся, -аецца (да 1 i 2 знач.) / рассяддцца, наз. рассможтванне, -я, н.
-аюся, -аешся, -аецца.
РАССМЯШЬІЦЬ гл. смяшыць.
РАССМЯЙЦЦА, -мяюся, -мяешся, -мяРАССЁЯНЫ, -ая, -ае. Няўважлівы, які не
ўмее засяродзіцца. Р. вучань. Рассеяна ецца; -мяёмся, -меяцеся, -мяюцца; -мейся;
(прысл.) адказваць урок. || наз. рассеянасць, -і, зак. Пачаць моцна смяяцца, адказаць смехам.
Недарэчна р.
ж.
РАССОВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
РАССЁЯЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -сеецца;
што. Размясціць, засоўваючы ў розныя мезак. 1. Размеркавацца, размясцііша на вялікай прасторы, у розных месцах. Браты рассе- сцы. Р яблыкі na скрынках.
РАССОЎВАННЕ гл. рассунуць.
яліся na ўсёй рэспубліцы. 2. перан. Прайсці,
РАССОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. рассунуцца, -ць.
знікнуць (пра якое-н. непрыемнае пачуццё).
Мая трывога не рассеялася. || незак. ржссейвац- РАССОЎНЫ, -ая, -ае. Які можна рассунуць. Р. стол.
ца, -аецца / расспацца, -аецца. || наз. рассейРАССОХЛЫ, -ая, -ае. Які рассохся. Расванне, -я, н. i рассяванне, -я, н.
РАССЁЯЦЬ, -сею, -сееш, -сее; -сей; -се- сохлая дзежка.
РАССОХНУЦІМ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецяны; зак. 1. што. Пасеяць. Р. ячмень. 2. кагошто. Прымусіць разысціся; разагнаць. Р. во- ца; рассохся, -сохлася; зак. Высахнуць так,
рага na лесе. 3. Аслабіць, зрабіць менш моц- каб утварыліся шчыліны. Цэбар рассохся. || неным у выніку распаўсюджання ў розныя бакі. зак. рассыхацца, -аецца.
РАССПЯВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
Р. святло. 4. перан., што. Прымусіць
знікнуць, прайсці (пра якое-н. непрыемнае зак. 1. Пачаўшы пець, захапіцца спевамі. Сын
пачуццё). || незак. ^рассейваць, -аю, -аеш, -ае / расспяваўся. 2. Крыху паспяваўшы, пачаць
рассявжць,, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач). || наз. спяваць добра. Р. перад канцэртам.
РАССТАВІЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв.,
рассеў, -севу, м. (да 1 знач.), рассейванне, -я,
н. (да 2 i 4 знач.), рассявшше, -я, н. (да 1 i 2 -віцца; -вімся, -віцеся, -вяцца; зак. (разм.)Размясціцца, стаўшы на патрэбных месцах у
знач.) i рассеянне, -я, н. (да 3 знач.).
РАССКАКАЦЦА, -скачуся, -скачашся, пэўным парадку. Пасуда добра расставілася. ||
-скачацца; -скачыся; зак. (разм). 1. Захапіў- незак. расстаўляцца, -яецца; -яемся, -яецеся,
шыся скокамі, пачаць многа скакаць. 2. Пра -яюцца.
РАССТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавіць;
каня: скачучы, набраць большую хуткасць.
-таўлены; зак. 1. каго-што. Размясціць на паРАССКВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -ратрэбных
месцах. Р. кнігі на паліцах. Правільна
ны; зак., што. Падсмажыць, выскварыць
р. сілы. 2. што. Паставіць так, каб павялічы(сала). || незак. расскварваць, -аю, -аеш, -ае.
РАССКЎБЦІ, гскубу, -скубеш^ -скубе; лася адлегласць паміж чым-н. Р. ногі. 3. што.
Рассунуўшы, устанавіць для карыстання
-скубём, -скубяце, -скубуць; -скуб, -бла; што-н.
оассоўнае. Р. раскладушку. || незак.
-скубі; -скубены; зак., што. Скубучы, раза- расстаўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. расстадраць, расцягнуць што-н. Р. кудзелю. || незак. ноўка, -і, ДМ -ноўцы, ж. (да 1 знач.)рассжубаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расскубанне,
РАССТАЙНЫ, -ая, -ае. У паэзіі: які мае
-я, м.
адносіны да расстання, звязаны з раставанРАССЛАБЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Toe, нем. Расстайныя дарогі.
што i расслабнуць.
РАССТАНОЎКА, -і, ЦМ -ноўцы, ж. 1. гл.
РАССЛАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; расставіць. 2. Р мн. -новах. Парадак у раззак., каго-што. Моцна аслабіць; падарваць мяшчэнні чаго-н. Правільная р. знакаў пры(сілы, веру, волю i пад.). Р. мышцы. Урок пынку. 3. Р мн. -новак. Кароткая паўза пры
фЬкультуры расслабгў увагу вучняў. \\ незак. размове, пры выконванні чаго-н. Чытаць
расслабляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. расслаб- верш з расстаноўкай. \\ прым. расстановачны,
ленне, -я, н.
-ая, -ае (да 3 знач.).
РАССЛАБНУЦЬ, -ну, -неш, -не; расслаб,
РАССТАРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
-бла; -ні; зак. (разм.). Моцна аслабець, стаць зак. Вельмі пастарацца для набыцця чаго-н.
слабым. Р. ад ношы.
РАССГАЦЦА, -тануся, -танешся, -танецца;
РАССЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лавіш, -лавіць; -танься; зак., з кім-чым. 1. Пайсці адкуль-н.,
-лаў; -лаўлены; зак., каго-што (разм.)- 1. ад каго-, чаго-н., перастаць бачыцца, разПразмерна расхваліць каго-, што-н. Р. працу лучыцца, разысціся, развітаўшыся. Р. з сяшэфаў.1. Распусціць чуткі, плёткі пра каго-, брамі. Р. назаўсёды. 2. Адмовіцца ад каго-,
што-н. Р. na ўсім сяле. || незак. расслаўляць, чаго-н. Р. з дрэннымі звычкамі. || незак. рас-яю, -яеш, -яе.
ставацца, -стаюся, -стаешся, -стаецца; -ста-
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РАССУКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца i
РАССЫІШЬІ, -ая, -ое. Які захоўваецца,
-сучацца; зак. Развіцца, распусціцца (пра утрымліваецца, прадаецца без упакоўкі,
скручанае). І| незак. рассшацці, -аецца.
россыпам. Р. цзмент. Р. цукар. Р. maeap. O
РАССУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае / -сучу, -су- Рассыпны строй — баявы строй пяхоты, у
чаш, -суча; -суканы; зак., што. Развіць, рас- якім стралкі размяшчаюцца ланцугом на
ёмся, -стаяцеся, -стаюцца. || наз. расставанне, пусціць (скручанае). Р. плетку. || незак. ріс- значнай адлегласці адзін ад другога.
-я, «., расстанне, -я, н. i росталь, -і, ж. (да 1 сужваць, -аю, -аеш, -ае.
РАССЬІПЧАТЫ, -ая, -ае. Тос, што i
знач.).
РАССЎНУЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца; рассыпісты. | наз. рассыпчатасць, -і, ж.
РАССТРАЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яс; -яны; зак.
РАССЫСАЦЦА, -ЦЬ гл. разассацца, -ць.
зак. 1. Рухаючыся, сунучыся ў бакі, ад1. каго (што). Падвергнуць расстрэлу (у 2 даліцца, раз'яднацца, расступііша. Шторы
РАССЫХАЦЦА гл. рассохнуцца.
знач.)- Р здрадніка. 2. каго-што. Падвергнуць рассунуліся. Кусты рассунуліся. 2. Разбурыцца, РАССЫЦЁЦЬ гл. сыцець.
моцнаму абстрэлу з блізкай адлегласці. Р. ва- разваліцца (разм.). Капа рассунулася. || незак.
РАССЯВАННЕ, РАССЯВАЦЦА, Ш> гл.
рожы эшалон з боепрыпасамі. 3. што. Зрасхо- рассоўвацця, -аецца.
рассеяцца, -ць.
даваць страляючы. Р. усе патроны. || незак.
РАССЯДАЦЦА гл. рассесціся.
РАССЎНУЦЬ, -ну, -неш, -нс; -сунь; -нурасстрэлыаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расстрэл,
РАССЯДЗЁЦЦА гл. расседзецца.
ты; зак. 1. што. Рухаючы, сунучы ў розныя
-у, м. i расстрэльвалне, -я, н.
РАССЯДЛАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецРАССТРШЦЦА, -роюся, -роішся, -роіцца; бакі, раз'яднаць, адсунуць, расхіліць. Р. пазак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Стаць беспарадка- рты. Р. шторы. Р. пясок. 2. што. Зрабіць шы- ца; зак. Вызваліцца ад сядла. Конь рассядлаўвым, страціць правільнасць пастраення. Ка- рэйшым, раскласці (што-н. састаўное). Р. са- ся. || незак. рассядлоўвацца, -аецца.
РАССЯДЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
лона вучняў расстроілася. 2. (7 / 2 ас. не жань. 3. каго-што. Прымусіць расступіцца. Р.
ўжыв.). Страдіць свой лад (пра музычныя натоўп. |[ незак. рассоўваць, -аю, -аеш, -ае. || каго (што). Зняць сядло (з асядланай жывёліны). || незак. рассядлоўваць, -аю, -аеш, -ае.
інструменты). Цымбалы расстроіліся. 3. ( 7 / 2 наз. рассоўванне, -я, н.
РАССЯКАННЕ гл. рассячы.
РАССУПОНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
ас. не ўжыв.). Прыйсці ў заняпад, стаць неРАССЯКАЦЦА гл. рассячыся.
нармальным. Гаспадарка расстроілася. Зда- -ніцца; зак. Развязаіша (пра супоню на хаРАССЯКАЦЬ гл. рассячы.
роўе расстроілася. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). He муце). | незак. рассупоньвацці, -аецца.
РАССЯЛІЦЦА, \ i 2 ас. адз. не ўжыв., -сеРАССУПОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
адбыцца па якой-н. прычыне. Вяселле рас4
строілася. 5. Засмуціцца, моцна загараваць. Р. зак., каго-што. Развязаць супоню на хамуце. ліцца; -селімся, -селіцеся, -селяцца ; зак. 1.
Пасяліцца ў розных месцах. Р. на беразе воз-за сына. || незак. расстройвацца, -аюся, || незак. ріссупоньваць, -аю, -аеш, -ае.
-аешся, -аецца.
РАССУСОЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. зера. 2. Пасяліцца асобна (пра тых, хто жыў
РАССТРОІЦЬ, -рою, -роіш, -роіць; -ро- (разм. неадабр.). Гаварыць павольна, трацячы разам). У хаце цесна, р. трэба. \\ незак. расены; зак. 1. каго-што. Парушыць парадак, час на лішнія падрабязнасці. || наз. рассу- сяляцца, -яецца; -яемся, -яецеся, -яюцца. ||
наз. рассяленне, -я, н.
сірой чаго-н. Р. калону вучняў. 2. што. Пару- солманне, -я, н.
РАССЯЛІЦЬ, -сялю, -селіш, -селіць; -сешыць лад, строй (пра музычныя інструменРАССЦІЛАННЕ гл. разаслаць2.
ты). Р. скрыпку. 3. што. Нанесці ўрон
РАССЦІЛАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; лены; зак., каго-што. 1. Пасяліць у многіх
чаму-н., парушыць нармальны ход чаго-н. Р. незак. 1. гл. разаслацца. 2. Размяшчацца на месцах. Р. студэнтаў na кеатэрах. 2. Пасяліць асобна (пра тых, хто жыў разам). Р.
гаспадарку. Р. здароўе. 4. што. Перашкодзіць вялікай прасторы. За хатай рассцілаўся луг.
сыноў, a mo не мірацца. \\ незак. рассяляць,
чаму-н., разладзіць. 5. каго (што). Засмуціць,
РАССЦІЛАЦЬ, РАССЦІЛАЧНЫ, РАС-яю, -яеш, -яе. || наз. рассяленне, -я, н.
давесці да дрэннага настрою. Расстроіў сын СЦІЛКА гл. разаслаць2.
РАССЯЧЬІ / РАССЁКЧЫ, -сяку, -сячэш,
сваімі паводзінамі. || незак. расстройваць, -аю,
РАССЫЛАННЕ, РАССЫЛАЦЬ, РАС-аеш, -ае. || наз. расстройства, -а, н.
-сячэ; -сячом, -сечаце, -сякуць; -сек, -кла;
1
СЬІЛАЧНЫ, PACCbfcJIKA гл. разаслаць .
-сячы; -сечаны; зак. 1. каго-што. Секучы,
РАССТРОЙСТВА, -а, н. 1. гл. расстроіць.
РАССЬІЛЬНЫ1, -ая, -ае. Які служыць для раздзяліць на часткі. Р. палена. 2. што. Глы2. Поўны беспарадак, замяшанне з прычыны
парушэння строю (у 1 знач.). Калона прыйшла залісу пакетаў, што рассылаюцца (пра сшы- бока парэзаць чым-н. вострым, нанесці глыкніга.
бокую рану. Р. палец. Р. нагу. 3. перан., што.
ў р. 3. Заняпалы стан, беспарадак з прычыны так, кнігу). Рассыльная
РАССЬІЛЬНЫ2, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Моцным рухам прарэзаць, раздзяліць, раз'ядўрону, дэзарганізацыі, беспарадку. P. у сям'і.
Р. у гаспадарных справах. 4. Захворванне, Кур'ер, які разносіць пакеты, пісьмы. || ж. наць. Баржа рассекла водную гладзь. Рака рассекла луг на дзве часткі. Р. армію праціўніка. ||
выкліканае парушэннем дзейнасці якіх-н. ор- рассыльшш, -ай, мн. -ыя, -ых.
РАССЬІПАЦЦА, -плюся, -плешся, -плец- незак. рассякаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. рассяганаў. Р. нерваў. 5. Дрэнны насірой, страта
ца; рассыпся; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). канне, -я, н. i рассячэнне, -я, н.
душэўнай раўнавагі. He жыцці, a адно р.
РАССЯЧЬІСЯ / РАССЁКЧЫСЯ, 1 i 2 ас.
РАССТРЫГА, -і, ДМ -у, мн. -і, -рыг / -аў, Высьтаўшыся адкуль-н., раскідацца ў розныя
м. Служка культу, пазбаўлены царкоўнага бакі, рассеядца. Мука рассыпалася na стале. 3 не ўжыв., -сячэцца, -сякуцца; -секся, -секкошыка рассыпаліся баравікі. Валасы рсссыпа-лася; зак. Раздзяліцца^ расшчапіцца на часткі.
сану.
РАССГРЬІГЧЫ, -рыгу, -рыжэш, -рыжэ; ліся na плячах (свабодна ляглі). 2. ( 7 / 2 ас. не || незак. рассякацца, -аецца.
РАСТАЛКАВАЦЬ, -кую, -кусш, -куе; -куй;
-рыжом; -рыжаце, -рыгуць; -рыг, -гла; -ры- ўжыв.). Размясціцца на адлегласці адзін да
жы; -рыжаны; зак., каго-што. Пазбавіць ду- аднаго, разысціся па якой-н. прасгоры. Ка- -каваны; зак., што. Растлумачыць; зрабіць
хоўнага сану або манаства. || незак. рас- ровы рассыпаліся na аўсянішчы. 3. ( 7 / 2 ас. не зразумелым. Р. правільнае рашэнне задачы. ||
стрыгаць, -аю, -аеш, -ае || наз. расстрыжэнне, ўжыв.). Развалідца на дробныя часткі, рас- незак. расталкоўваць, -аю, -аеш, -ае.
пасціся. Хлеў хутка рассыплецца. Груда зямлі
РАСТАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прылада
-я, н.
РАССТР&Л, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. рас- даволі лёгка рассыпалася. 4. (7 / 2 ас. не для вымярэння росту чалавека.
РАСТАПІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -топіцстраляць. 2. Смяротная кара, якая чыніцца ўжыв.). Разысціся, разбегчыся ў розныя бакі.
выстралам з агнястрэльнай зброі. Прысудзіць Дзеці рассыпаліся na deapax. 5. Абазвацца ча- ца; зак. Стаць вадкім у выніку наіравання.
стымі
пералівістымі
гукамі.
Р.
вясёлым
рогаВоск растапіўся. || незак. расталляцца, -яецца
да расстрзлу.
/ растоплівацца, -аецца.
РАССТУІЙЦЦА, 1 i 2 а с . адз. неўжыв., там. б. Падкрэслена лісліва i шматслоўна выказаць
каму-н.
што-н.
прыемнае
(падзяку
i
РАСТАПІЦЬ, -таплю, -топіш, -топіць;
-ступіцца; -ступімся, -ступіцеся, -ступяіша;
пад.;
разм.).
Р.
у
падзяках.
7.Радзіць
(разм.).
-топлены; зак., што. Нагрэўшы, ператварыць
зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Адышоўшы ў бакі,
||
незак.
рассыпацца,
-аюся,
-аешся,
-аецца.
||
цвёрдае ў вадкае. Р. сала. Р. воск. \\ незак. расдаць месца для праходу, праезду. Народ расталляць, -яю, -яеш, -яе / растопліваць, -аю,
ступіўся. 2. Утварыць трэшчыны, разысціся ў наз. рассыпалне, -я, н.
РАССЬІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -паны; -аеш, -ае.
бакі (гц>а зямлю, скальі, хвалі i пад.). Ц незак.
ржсступшші, -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца. зак. 1. што. Высыпаць, раскідадь, рассеяць
РАСТАПТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -топРАССШКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -ку- па паверхні. Р. вішні. Р. грыбы. 2. што. Насы- чацца; зак. Пра абутак: страціць форму, стаць
ецца; -куйся; зак. Правесці расстыкоўку, паючы, размеркаваць, размясціць. Р. бульбу ў залішне прасторным у выніку працяглай
раз'яднацца. || незак. расстыкоўйцца, -аюся, два мяхі. Р. муку ў ёмістасці. 3. перан., каго- носкі; разнасіцца. || незак. растоптвацца, -аец-аешся, -аецца. || наз. расстыкоўкя, -і, ДМ што. Размясціць байцоў на якой-н. адле- ца.
гласці адзін ад другога. Р. роту ўздоўж дарогі.
РАСТАПТАЦЬ, -тапчу, -топчаш, -тогтча;
-коўцы, ж.
РАССУДЗІЦЬ, -суджу, -судзіш, -судзіць; || незак. рассыпаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. рас-тапчы; -талтаны; зак. 1. каго-што. Насыпаяне,
-я,
н.
i
рассыпка,
-і,
ДМ
-пцы,
ж.
-суджаны; зак. 1. каго-што. Разабраўшы
ступіўшы, расціснуць; сапсаваць, знішчыць.
абставіны, акалічнасці, вынесці рашэнне з (да 2 знач.; разм).
Р. чарвяка. Р. грыб. Р. веру чалавека (перан.).
прычыны чаго-н. Р. спрэчку. Рассудзяць нас
РАССЬІПІСТЫ, -ая, -ае. Які лёгка рассы- 2. што. Пра абутак: доўга носячы, зрабідь
людзі. 2. Абдумадь, рашыць, зрабіць заклю- паецца на крупінкі, крошкі; яхі крышьпша. залішне прасторным, разнасіць (разм.). Р. чачэнне. Сама сабе рассуджу. || незак. рассудж- Рассыпістая бульба. || наз. рассьшістасць, -і, равікі. || незак. растоптваць, -аю, -аеш, -ае. ||
•аць, -аю, -аеш, -ае.
ж.
наз. растоптванне, -я, н.
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РАСТАПЬІРЫЦЦА* -руся, -рышся, -рыц- зак. растлумачваць, -аю, -аеш, -ае. || незак.
ца; зак. (разм.). 1. Шырока раскінуць, расста- растлумачваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. растлувіць, развесці рукі, ногі седзячы або стоячы. мачэнне, -я, н.
2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Рассунуцца, расставідРАСТЛУСЦЁЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i раца ў розныя бакі. Галіны дрэва растапырыліся стаўсцелы. || наз. растлусцеласць, -і, ж.
ад ветру. \\ незак. растапырвацца, -аюся,
РАСТЛУСЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Toe,
-аешся, -аецца.
што i растаўсцець.
РАСТАПЬІРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раPACTÓK, -тка i -тку, мн. -ткі, -ткоў, м. 1.
ны; зак., што (разм.). Расставіць, развесці ў -тку, гл. рост. 2. -тка. Сцябло расліны ў сабакі. Р. пальцы. Р. крылы. Елка [шстапырша мым пачатку яго развіцця з семя, клубня або
галіны (перан.). || незак. растапырнаць, -аю, кораня. 3. -тка. Чаранок з пупышкамі для па-аеш, -ае. || наз. растапырванне, -я, н.
садкі. 4. перан., звычайна мн., чаго. Першая
РАСТАРМАСІЦЬ, -машу, -мбсіш, -мосіць; прымета развіцця чаго-н. Расткі новага. ||
-мошаны; зак., каго (што) (разм.)- 1. Тармо- прым. растковы, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.; спец.).
сячы, разбудзіць, раскатурхаць. 2. перан.
РАСТОПЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. растапіцца,
Прымусіць дзейнічаць, разварушыць, расша-ць.
вяліць.
РАСТОПТВАННЕ гл. растаптаць.
РАСГАРОПНЫ, -ая, -ае. Кемлівы ў спраРАСТОПТВАЦЦА, -ЦЬ гл. растаптацца,
вах; упраўны. Р. чалавек. || наз. растаропнасць, -ць.
-і, ж.
PACTÓ4BAHHE1-3, РАСТОЧВАЦЬ1-3 гл.
РАСГАЎСЦЁЛЫ, -ая, -ае. Які растаўсцеў; растачыць1 3.
распаўнелы, тоўсты. || наз. растаўсцеласць, -і,
PACTÓ4KA1 гл. растачыць1.
ж.
PACTÓ4KA2 гл. растачыць .
РАСГАЎСЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак.
РАСГРАВІЦЦА,
1 i 2 ас. не ўжыв., -травіцСтаць тоўстым; распаўнець. Пад старасць
ца; зак. 1. Моцна раздражніцца чым-н.
дзед растаусцеў.
(разм.). 2. Паглыбіцца або падняцца ад дзеРАСГАУЧЬІ гл. таўчы.
РАСТАЦЬ, -тану, -танеш, -тане; зак. 1. (7 / яння кіслаты або іншых едкіх рэчываў (пра
2 ас. не ўжыв.). Перайсці ў вадхі стан пад рэльеф малюнка, адбітку). || незак. растраўліуздзеяннем цяпла. Снег растаў. 2. (1 i 2 ас. не вацца, -аецца i растраўляцца, -яецца.
РАСТРАВІЦЬ, -аўлю, -авіш, -авіць; -аўлеўжыв.). Адтаяць, перастаць быць падмёрзлым.
Дарога растала. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. ны; зак. 1. каго-што. Моцна раздражніць
Паступова знікнуць; разысціся, рассеяцца. (разм.). 2. што. Паглыбіць або падняць з даГукі песні расталі ў далечыні. Туман растаў. 4.памогай кіслаты ці іншых едкіх рэчываў выперан. Прыйсці ў замілаванне; расчуліцца, па- пуклы адбітак на плоскасці (рэльеф; спец.). ||
мякчэць. Р. ад пахвалы. || незак. раставаць, незак. растраўляць, -яю, -яеш, -яе / растраўлі-таю, -таеш, -тае| -таём, -таяце, -таюць; -та- ваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. растраўліванне, -я,
н.
вай. || наз. раставанне, -я, н.
РАСТРАЛЬНЫ гл. ростра.
РАСТАЧЬІЦЬ1, -тачу, -точыш, -точыць;
РАСТРАНЖЬІРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не-точаны; зак., што (спец.). Расшырыць, апрацаваць разцом. Р. адтуліну || незак. расточ- зак., што (разм. неадабр.)- Toe, што i
ваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расточвашіе, -я, н. транжырыць. Р. грошы. || наз. растранжырi расточка, -і, ДМ -чцы, ж. \\ прым. расточны, ванне, -я, н.
РАСТРАНЖЬІРЫЦЬ гл. іранжырыць.
-ая, -ае. Р. станок.
РАСГРАПАНЫ, -ая, -ае. Беспарадачны;
РАСГАЧЬІЦЬ2, -тачу, -точыш, -точыць;
-точаны; зак., што. Зірызці, праесці, пата- раскалмачаны. Растрапаныя валасы. || наз.
чыць у многіх месцах. Шашаль растачыў растрапанасць* -і, ж.
РАСТРАПАЦЦА, -траплюся, -трэплешся,
сцяну. || незак. расточваць, -аю, -аеш, -ае. ||
-трэплецца; -трапіся; зак. Раскідацца ў беспаназ. расточванне, -я, н.
3
РАСГАЧЬІЦЬ , -тачу, -точыш, -точыць; радку; раскалмаціцца. || незак. растрэпвацца,
-точаны; зак., што. Прытачыўшы, зрабіць -аюся, -аешся, -аецца.
РАСТРАПАЦЬ, -траплю, -трэплеш, -трэпшырэйшым. Р. спадніцу. |[ незак. расточваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. расточванне, -я, н. / ра- ле; -трап'і; -трапаны; зак., што. 1. гл. трапаць.
2. Раскалмаціць, раскідаць у беспарадку. Весточка, -і, ДМ -чцы, ж.
РАСГВАР^ЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Рэ- цер растрапаў валасы. \\ незак. растрэпваць,
-аю, -аеш, -ае.
чыва, здольнае раствараць у сабе іншае рэРАСГРАТА, -Ы, ДМ -раце, мн. -ы, -рат, ж.
чыва.
1. гл. растраціць. 2. Незаконна растрачаная
РАСТВАРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які здольны
растварацца ў вадкасці. || наз. раствараль- сума, маёмасць. Пакрыць растрату.
РАСТРАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
насць, -і, ж.
які зрабіў растрату (у 2 знач.). || ж. растратt РАСГВАРЬкЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-орыцца; зак. Утварыць у злучэнні з вадка- чыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
РАСТРАЦІЦЦА, -рачуся, -рацішся, -расцю аднародную сумесь. || незак. растварацца,
ціцца; зак. 1. Растраціць грошы, сродкі i пад.
-аецца.
РАСТВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыць; Р. на вяселле. 2. Незаконна расходаваць чу-вораны; зак., што. Прымусіць растварыцца. жыя фошы, маёмасць i інш.; зрабіць растрату
Р. цукар у вадзе. || незак. раствараць, -аю, (у 2 знач.)- || незак. растрачвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
-аеш, -ae.J| наз. растварэнне, -я, н.
РАСТРАЦІЦЬ, -ачу, -аціш, -аціць; -ачаны;
РАСТВОР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Вадкасць,
атрыманая растварэннем якога-н. рэчыва ў зак., што. 1. Расходаваць, патраціць. Р.
вадзе або іншай вадкасці. Содавы р. 2. У бу- грошы. Р. сілы (перан.). 2. Незаконна расходадаўнічай справе: вязкая цесталадобная сумесь ваць давераныя кім-н. грошы, маёмасць i
цэменту, пяску i вады. || прым. растворны, -ая, інш. Р. казённыя грошы. || незак. растрачваць,
-ае.
-аю, -аеш, -ае. || наз. растрачванне, -я, н. i
РАСТЛУМАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які слу- растрата, -ы, ж. (да 2 знач.).
жыць для растлумачэння чаго-н. РастлумаРАСТРЎБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Конусападобчальная работа.
нае расшырэнне (трубы, адзення^ абутку).
РАСТЛУМАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаБоты з раструбамі. || прым. раструбны, -ая,
ны; зак., што. Раскрыць сэнс чаго-н., зрабіць -ае (спец.).
ясным, зразумелым. Р. рашэнне задачы. || неРАСТРУБІЦЬ гл. трубіць.
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РАСГРУСІЦЬ, -рушу, -русіш, -русіць;
-рушаны; зак., што. Раскідаць тонкім, рыхлым слоем для прасушвання. Р. сена. \\ незак.
расірушваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. раструшааяне, -я, н. i раструска, -і, ДМ -русцы, ж.
РАСТРЎШЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-шчыцца; зак. (разм.). Раздрабіцца ад удару
або пад моцным цяжарам. Ad удару раструшчылася шкло. \\ незак. раструшчвацца,
-аецца.
РАСГРЎІПЧЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць;
-шчаны; зак., каго-што (разм.). Ударыўшы,
націснуўшы ЧЫМ-H.J раздрабіць. Р. шкло. Р.
косць. || незак. раструшчваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. раструшчванне, -я, н.
РАСГРЫБУШЫЦЬ, -бушу, -бушыш, -бушыць; -бушаны; зак. (разм.). 1. каго (што).
Выняць вантробы з забітай жывёліны,
птушкі, рыбы; распатрашыць, выпатрашыць.
2. што. Развярнуць, разарваць што-н., дастаўшы тое, што знаходзіцца ўнутры. Р. чамадан. || незак. растрыбушваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСГРЫВОЖЫЦЦА, -жуся, -жышся,
-жыцца; зак. Моцна ўстрывожыцца. || незак.
растрывожвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСГРЫВОЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць,
-жаны; зак. 1. каго-што. Выклікаць у кім-н.
моцную трывогу; устрывожыць. Р. непрыемнай навіной. Р. душу. 2. што. Прычыніць
боль, дакрануўшыся да чаго-н. балючага; развярэдзіць (разм). Р. рану. Успаміны растрывожылі перажытае (перан.). || незак. растрыаожваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСТР^ПВАЦЦА, -ЦЬ гл. растрапацца,
-ць.
РАСГР^СЕАНЫ, -ая, -ае. Пакрыты трэшчынамі. Р. камель.
РАСГРЗСКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аец-

ца; зак. Даць многа трэшчын, пакрыцца
трэшчынамі. Сцяна растрэскалася. || незак.
растрэсквацца, -аецца.
РАСТР^СЦІ, -pacy, -сасеш^-расе; -расём,
-расяце, -расуць; растрос, -рэсла i -расла,
-рэсла / -расло; -рас'і; -рэсены; зак. 1. што.
Трасучы, раскідаць. Р. сена. 2. перан., што.
Рассыпаць, згубіць (разм.). Пакуль ехаў, растрос усе свае веды. 3. што. Разбурыць, прымусіць распасціся. Р. воз. 4. каго-што. Натаміць, пашкодзіць пры трасучай яздзе
(разм.). За дарогу яго растрэсла. [| незак. растрасаць, -аю, -аеш, -ае / растрэсваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. растрасанне, -я, н. i растрэсванне, -я, н.
РАСТР^СЦІСЯ, -расуся, -расешся, -расецца; -расёмся, -расяцеся, -расуцца; растросся, -рэслася / -раслася, -рэслася / -раслося; -рас'іся; зак. I. (1 i 2 ас. не ўжыв.).
Раскідацца, рассыпацца. Валасы яе растрэсліся. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Рассыпацца,
раскідацца; згубіцца (разм.). Усе мае нататкі
растрэсліся. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Разбурыцца, распасціся. Воз з сенам растросся. 4. Натаміцца, намучыцца ад трасучай язды (разм.).
|| незак. растрасацца, -аецца / растрэсвацца,
-аецца.
РАСТЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што (разм.). Пашкодзіць, тузаючы. Авечкі
растузалі снапы.
РАСТУЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -туліцца;
зак. (разм.). Перастаць быць стуленым; раскрыцца. || незак. расіульвацца, -аецца.
РАСТУЛІЦЬ, -тулю, -туліш, -туліць; -тулены; зак., што (разм.). Развесці стуленыя
парныя часткі чаго-н. Р. далоні. \\ незак. растульваць, -аю, -аеш, -ае.
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РАСХІСТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
РАСХАПЛЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што (разм.). Хутка разабраць, раскупіць. зак. 1. Пачаць моцна хістацца. Маятнік
|| незак. расхопліваць, -аю, -аеш, -ае / расха- раосістаўся. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць няўстойлівым ад хістання. Слупок расхістаўся. 3.
пляць, -яю, -яеш, -яе.
РАСХАГЙЦЬ, -хаплю, -хопіш, -хопіць; перан. Пахіснуцца, разладзйхца. Дысцыпліна
РАСГУШАВАЦЬ, -шую, -шуеш, -шуе; -хоплены; зак. (разм.). 1. каго-што. Toe, што расхісталася. || незак. расхіствацца, -аецца.
-шуй; -шаваны; зак., што (спец.)- Раўнаме- i расхапаць. 2. што. Хутка разнесці, разамРАСХІСГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
рна размазаць туш, карандаш у ценявых мес- кнуць. Р. рукі. || незак. расхопліваць, -аю,
што. 1. Раскалыхаць, разгушкаць. Р. качэлі. 2.
цах малюнка. || незак. растушоўваць, -аю, -аеш -ае / расхапмць, -яю, -яеш, -яе. || наз. Хістаючы, зрабіць няўстойлівым. Р. слуп. 3.
;
-аеш, -ае. || наз. растушоўванне, -я, н. / рас- расхопліванне,
перан. Разладзіць, падарваць. Р. дысцыпліну. |
-я, н.
іушоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. || прым. растушовачРАСХАЦЁЦЦА, -хочацца; безас; зак., чаго незак. распстваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
ны, -ая, -ае.
i з інф. (разм.). Перастаць хацецца. Расхаце- расхістванне, -я, н.
РАСГУШОЎКА, -і, ДМ -ўцы, MM. - І , -ІІЮРАСХЛЁБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
вак, ж. (спец.). 1. гл. растушаваць. 2. Палачка лася спець.
РАСХАЦЁЦЬ, -хачу, -хочаш, -хоча; -хаці; што. Toe, што i расхлябаць. || незак. расхлёбз мяккага матэрыялу для тушоўкі, для назак., чаго i з інф. (разм.). Перастаць хацець. Р. ваць, -аю, -аеш, -ае.
кладвання ірыму.
РАСХЛЁБВАЦЬ гл. расхлябаць / расхлёРАСГЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., есці.
РАСХВАЛІЦЦА, -валюся, -валішся, -ва- баць.
каго-што (разм.). Уваткнуць у розныя месцы
РАСХЛІСТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ўсё, многае. Р. кніжкі па паліцах. || незак. рас- ліцца; зак. (разм.)-1 Пачаць празмерна зак. (разм.). Расшпіліўшыся, шырока расхваліцца. || незак. расхвальЕацца, -аюся, -аештыкаць, -аю, -аеш, -ае.
хінуць на сабе адзенне. || незак. расхліствацца,
РАСГЭРМІНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; ся, -аецца.
РАСХВАЛІЦЬ, -валю, -валіш, -валіць; -аюся, -аешся, -аецца.
-нуй; -наваны; зак., што. Размеркаваць на
РАСХЛІСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
некалькі тэрмінаў. Р. выплату даўгоў. || незак. -валены; зак., каго-што. Вельмі часта, не
што (разм.). Расшпіліўшы, шырока расхінуць
растэрміноўваць, -аю, -аеш, -ае. || «ш. ржстэр- адзін раз пахваліць. Р. еучня. || незак. расміноўка, -і, ДМ -ўцы, ж. i растэрміноўванне, хвальваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расхвальван- адзенне. Р. грудзіну. || незак. расхлістваць, -аю,
-аеш, -ае.
не, -я, н.
-я, н.
РАСХЛЙБАНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. ПазбаўРАСХВАЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся,
РАСФАРБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
-люецца; -люйся; зак. Моцна ўсхвалявацца. лены ўстойлівасці, цвёрдасці. Расхлябаная па-баваны; зак., што. Распісаць (у 4 знач), разЁн расхваляваўся ад успамінаў. Мора расхваля- ходка. 2. перан. Недысцыплінаваны, неармаляваць рознымі фарбамі. || незак. расфарганізаваны (неадабр.). Р. чалавек. \\ наз. расбоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. рясфарбашве, валася (перан.).
хлябанасць, -і, ж.
-я, н. i сасфарбоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. || прым.
РАСХВАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
РАСХЛЙБАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецрасфарбовачны, -ая. -ае.
-люй; -ляваны; зак., каго-што. Моцна ўсхваРАСФАРМІРАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., ляваць. Успаміны расхвалявалі яго. Вецер рас- ца; зак. (разм.). Toe, што i расхістацца (у 2 i
3 знач.). || незак. расхлябвацца, -аецца.
-руецца; зак. Спыніць сваё існаванне ў якасці хваляваў возера (перан.).
РАСХЛЙБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
арганізаванай адзінкі. Гарнізон расфарміраваўРАСХВАРЗЦЦА, -эюся, -эешся, -эецца; што (разм.). Расхістаць. Р. балты. || незак.
ся. | незак. расфарягіроўвацца, -аецца.
зак. (разм.). Моцна i надоўга захварэць. Не- расхлябваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСФАРМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; шта ён расхварэўся. \\ незак. расхворвацца,
РАСХЛЯБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
-руй; -раваны; зак., што. Спыніць існаванне -аюся, -аешся, -аецца.
што. 1. Хлябаючы, з'есці ўсё. Р. cyn. 2. перан.
чаго-н. як арганізаванай адзінкі. Р. полк. || He
РАСХВАСТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
Разблытаць, уладзіць што-н. заблытанае,
mic, расфарміроўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. -вошчацца; зак. (разм.). 1. Сапсавацца, разрасфарміравашіе, -я, н. i расфарміроўка, -і, мачаліцца ад хвастання. Пуга расхвасталася. непрыемнае (разм.)-1| незак. расхлёбваць, -аю,
-аеш, -ае. 0 Расхлёбваць кашу (разм.) —
ДМ-ўйы, ж.
2. Разбіцца, раскалаціцца. Міска расхеаста- разблытваць якую-н. складаную справу.
РАСФАСАВАЦЬ, РАСФАСОВАЧНЫ, PAC- лася. || незак. расхвостаацца, -аецца.
РАСХЛЙБІСТЫ, -ая, -ае (абл.). Гразкі, з
ФАСОЎВАННЕ, РАСФАСОЎКА гл. фасаРАСХВАСТАЦЬ, -вашчу, -вошчаш, -во- калюжынамі (пра дарогу). Расхлябістая даваць.
шча; -вашчы; -вастаны; зак., што (разм.). 1.
РАСФАСОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ра- Сапсаваць хвастаннем, размачаліць. Р. пугу. рога.
РАСХЛЙБІЦА, -ы, ж. (абл.). Гразь, бездабочы, які займаецца расфасоўкай. || ж. рас- 2. Разбіць, раскалаціць. Р. гаршчок. || незак.
раж. Восень не бывае без расхлябіцы.
фасоўппыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
расхвосгааць, -аю, -аеш, -ае.
РАСХНЬІКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
РАСФРАНЦІЦЦА, -ранчуся, -ранцшіся,
РАСХВАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. зак. (разм.)- Пачаць плакаць, выказваючы не-ранціцца; -раншмся, -раншцеся, -ранцяцца;
зак. (разм.). Адзецца па-моднаму, франтавата. Toe, што i расхапаць. || незак. расхватваць, задаволенасць кім-, чым-н. Ну, годзе вам,
расхныкаліся.
РАСФРАНЧАНЫ, -ая, -ае (разм.)- Адзеты -аю, -аеш, -ае.
РАСХІЛІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -хіліцца;
РАСХОД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
па-моднаму, франтавата. Расфранчаная пузак. Адхіліць, адысці ў розныя бакі (пра Трата, расходаванне чаго-н. Р. электраэнергіі.
бліка.
РАСФУФЬІРАНЫ, -ая, -ае. Занадта кры- што-н. самкнутае^. Засяона расхілілася. || не- 2. звычайна мн. Сума зрасходаваных грошай;
зак. расхіляцца, -яецца.
выдаткі. У наступным месяцы будуць вялікія
кліва i безгустоўна адзеты.
РАСХІЛІЦЬ, -хілю, -хіліш, -хіліць; -хі- расходы. 3. Графа ў бухгалтарскіх кнігах для
РАСФУФЬІРЫЦЦА, -фыруся, -фырышся,
-фырыцца; зак. (разм. неадабр.)- Занадта лены; зак., што. Адхіліць, адвесці ў розныя запісу выдаткаў; проціл. прыход. 0 Кішэнныя
крыкліва i безгустоўна адзецца. || незак. рас- бакі; сазняць самкнутае. Р. шторы. || незак. расходы — дробныя асабістыя расходы. Вырасхіляць, -яю, -яеш, -яе.
весці (пусціць, спісаць) у расход (разм.) —
фуфырвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСХІНЎЦЦА, 1, i 2 ас. адз. не ўжыв., знішчыць, расстраляць. У расходзе (разм.) —
РАСХАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; незак.
-нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; зак. 1. ( 7 / 2 у адсутнасці, не на^ месцы (быць, знаХадзіць павольна ўзад i ўперад. Р. па пакоі.
РАСХАДЗІЦЦА, -хаджуся, -ходзішся, -хо- ас. адз. не ўжыв.). Разысціся ў бакі, адхінуў- ходзіцца). || прым. расходны, -ая, -ае.
РАСХОДАВАЦЦА, -дуюся, -дуешся, -дуецдзіцца; зак. 1. Прахадзіўшы доўга, прывык- шыся. Полы курткі расхінуліся. Натоўп
нуць да хадзьбы, перастаць адчуваць стомле- расхінуўся. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Раскрыцца ца; -дуйся; зак. i незак. 1. Патраціць (траціць)
насць ад яе. Расхадзіўся i ногі перасталі ба- (пра дзверы, акно, заслону i гтад.). 3. (/ i 2 ас. грошы на што-н. (разм.). Р- на пакупкі. 2. (7 /
2 ас. не ўжыв). Траціцца на што-н., выкарылець. 2. Пачаць хадзіць многа, сюды-туды. 3. не ўжыв.). Разгарнуцца (пра што-н. загорнуперан. Дайсці да крайняй ступені ў праяў- тае). Пакунак расхінуўся. 4. (7 / 2 ас. не стоўвацца. Масла расходуецца эканомна. || зак.
лснні чаго-н., у якіх-н. дзеяннях, разысціся. ўжыв.)у перан. Распаўсюдзіцца, ахапіць сваім зрасходавацца, -дуюся, -дуешся, -дуецца;
-дуйся. || наз. расходаванне, -я, н.
Нервы расхадзіліся. Расхадзілася шалёная заві-дзеяннем. Граніцы калгаса f пашыцшіся,
РАСХОДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
руха. || незак. расходжвацця, -аюся, -аешся, расхінуліся. || незак. расхінацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
-даваны; зак. i незак., што. 1. Патраціць
-аецца.
РАСХІНЎЦЬ, -ну, -нсш, -не; -нём, -няце, (траціць) на што-н. Р. грошы. 2. ( 7 / 2 ас. не
РАСХАЛАДЗЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак.
(разм.). Стаць раўнадушным, халодным да -нуць; -ні; -нуты; зак. 1. што. Адвесці ў бакі, ўжыв.). Спажыць (спажываць) (разм.). Малая
каго-, чаго-н. Расхаладзела моладзь да ра- адхінуць захінутае; распасцерці. Р. полы пла- лямпачка расходуе менш злектраэнергіі. || зак.
шча. Р. кусты. 2. што. Раскрыць (дзверы, яшчэ зрасходаваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
боты.
РАСХАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лодзіш, -ло- акно, заслону i пад.). 3. што. Разгарнуць -даваны.І| наз. расходаваяне, -я, н.
РАСХОДЖВАЦЦА гл. расхадзіцца.
дзіць; -лоджаны; зак., каго-што. Заставіць (што-н. загорнутае, складзенае, скручанае). Р.
РАСХОДЗІНЫ, -дзін (разм.). Разыход люаднесціся больш холадна да чаго-н., расчара- торбу са снеданнем. 4. каго-што. Прымусіць
ваць. || незак. расхалоджваць, -аю, -аеш, -ае. || расступіцца. f P. натоўп. \\ незак. расхінаць, дзей з якога-н. сходу, бяседы i пад. Перад
расходзінамі Мікіту папрасілі застацца.
-аю, -аеш, -ае. || наз. расхінанне, -я, н.
наз. расхалоджваняе, -я, н.
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РАСХОДНІК, -у, JM. Травяністая расліна
сямейства таўсцянкавых з жоўтым мясістым
сцяблом i лісцем.
РАСХОПЛІВАННЕ, РАСХОПЛІВАЦЬ гл.
расхапіць.
РАСХРАБРЬІЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
-рымся, -рыцеся, -рацца; зак. (разм.). Набрацца храбрасці; асмялець.
РАСХРАПЦІСЯ, -храпуся, -храпешся,
-храпецца; -храпёмся, -храпяцеся, -храпуцца;
расхропся, -раллася, -лося; -храп'іся; зак.
(разм.). Пачаць моцна i доўга храпці.
РАСХРЫСТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Toe, што i расхлістацца. || незак.
расхрыствацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСХРЫСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -рыстаны; зак., што (разм.). Toe, што i
расхлістаць. || незак. расхрыстваць, -аю, -аеш,
-ае.
РАСХЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Раскруціць, раскрыць што-н. захутанае. Р. дзіця. Р. хустку. || незак. расхугваць,
-аю, -аеш, -ае. || звар. расхугацца, -аюся,
-аешся, -аецца; незак. расхутвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. || наз. расхутванне, -я, н.
РАСЦАЛАВАЦЦА, -луюся, -луешся, -луецца; -луйся; зак. Моцна, некалькі разоў пацалавацца адзін з адным. || незак. расцалоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСЦАЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
-лаваны; зак., каго-што. Моцна, некалькі pasoy пацалаваць. || незак. расцалоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАСЦАНІЦЬ, -цаню, -цэніш, -цэніць;
-цэнены; зак. 1. што. Вызначыць цану
чаго-н.; ацаніць. Р. тавар. 2. перан., кагошто. Вызначыўшы свае адносіны да каго-,
чаго-н., даць ацэнку, ацаніць. Р. чый-н. талент. || незак. расцэньваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. расцэнкя, -і, ДМ -нцы, ж. (да 1 знач.) /
расцэньванне, -я, н. || прым. расцэначны, -ая,
-ае (да 1 знач.). Расцэначная ведамасць.
РАСЦВЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Спалучэнне колераў. Тканіна яркай расцветкі.
РАСЦВІСЦІ, -цвіту, -цвіцеш, -цвіце; -цвіцём, t -цвіцяце, -цвітуць; расцвіў, -віла, -ло;
-цвіц'і; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пакрыцца
цветам, кветкамі; распусціцца. Расцвілі вішні.
2. перан. Дасягнуць росквіту фізічных i духоўных сіл. Дзяўчына расцвіла. 3. перан. Дасягнуць высокага развіцця, працвітання. Талент
пісьменніка расцвіў. || незак. расцвітаць^ -аю,
-аеш, -ае. || наз. расцвгганне, -я, н. i росквіт,
-У, м.
РАСЦВЬІРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Пачаць доўга, бесперастанку
цвыркаць. Расцвыркаўся цвыркун.
РАСЦВЯЛІЦЬ, -вялю, -веліш, -веліць;
-велены; зак. (разм.). 1. каго (што). Раздражніць, раззлаваць. 2. што. Развярэдзіць. Р.
рану. || незак. расцаельваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСЦЁЛЬВАЦЦА гл. расцяліцца.
РАСЦЕРАБІЦЬ, -цераблю, -цярэбіш, -цярэбіць; -цярэблены; зак., што. Ачысціць ад
хмызняку (лес). || незак. расцярэбліваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. расцярэбліванне, -я, н. i расцяроб, -у, м.
РАСЦЕРУШЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв,
-цярушыцца; зак. 1. Расцерціся на дробныя
часцінкі. Тытунь расцерушыўся. 2. Рассыпацца
пры перавозцы, пераносе. Соль расцерушылася. || незак. расцярушвацца, -аецца.
РАСЦЕРУШЬІЦЬ, -церушу, -цярушыш,
-цярушыць; -цярушаны; зак., што. Рассыпаць роўным рыхлым пластом. Р. сена тонкім
слоем. 2. Рассыпаць, разгубіць, перавозячы,
пераносячы. Р. жыта па дарозе. || незак. pacцярушваць» -аю, -аеш, -ае. || наз. расцярушванне, -я, н.

РАСЦЁРІД» разатру, разат^эш, разатрэ;
разаіром, разатраце, разатруць; расцёр,
-церла; разатры; расцёрты; зак. 1. што.
Тручы, размяць, раздрабніць, ператварыць у
аднародную масу. Р. тытунь. 2. што. Ha
lli скаючы, размазаць па якой-н. паверхні. Р. цюк. P. сена. \ незак. t расцюкоўваць, -аю,
крэм на руках. 3. каго-што. Зрабіць масаж, -аеш, -ае. || наз. расцюжоўванне, -я, н. i расмоцна пацерці. Р. спіну. 4. што. Ходзячы, цюкоўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
РАСЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
едучы, праталтаць, пракласці след; працерці
(цазм.). Р. дарогу. \\ незак. расцірацц -аю, каго-што. 1. Разабраць, разнесці ў некалькі
-аеш, -ае. || наз. расціранне, -я, н. i расшрка, прыёмаў у розныя месцы. Р. паркан на дрэвы.
-і, ДМ -рцы, ж. || прым. раацрачны, -ая, -ае 2. Раскрасці (разм.). Хціўцы расцягалі інстру(да 1 знач.; спец.) / расціральны, -ая, -ае (да 1 мент цесляра.
РАСЦЙГНЕНЫ, г ая, -ае. Toe, што i расi 3 знач.; спец.).
РАСЦЁРІЦСЯ^ разатруся, разаірэшся, ра- цягнуты. ]| наз. расцягненасць, -і, ж.
РАСЦЯГНУТЫ, -ая, -ае. 1. Які падоўжылі,
затрэцца; разатромся, разатрацеся, разатруцца; расцёрся, -церлася; разатрыся; зак. 1. (7 / расцягнулі. Расцягнутая вяроўка. 2. перан.
2 ас. не ўжыв). Ператварыцца ў парашок ад Празмерна працяглы, доўгі. Р. даклад. || наз.
трэння. 2. Нацерці сябе чым-н. Р. мокрым расцягнугасць, -\, ж.
РАСЦЯГНЎЦЦА, -цягнуся, -цягаел.ся,
ручніком. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пракласціся,
пратаптацца (пра дарогу, _ сцежку i пад.; -цягнецца; -цягніся; зак. 1. Легчы, выцягнуўразм.). || незак. расцірацца, -аюся, -аешся, шыся. Р. на лаўцы. 2. Упасці ўсім целам. Зачапіўся нагою i расцягнуўся на зяші. 3. ( 7 / 2
-аецца; наз. расціранне, -я, н. (да 2 знач.).
ас. не ўжыв.). Ад нацягвання падоўжыйца,
РАСЦЁЛ гл. расцяліцца.
РАСЦІ, д>асту, расцеш, расце; расцём, рас- павялічыцца. Рызінка расцягнулася. 4. ( 7 / 2
цяце, растуць; рос, расла, -схяо; незак. 1. Пра ас. не ўжыв.). Пашкодзіцца ад неасцярожжывыя істоты, арганізмы: жывучы, павяліч- насці, моцнага налружання, удару. Сухажылвацца. Дзеці растуць. Дрэвы растуць. 2. Пра ле расцягнулася. 5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Рухаюдзяцей, падлеткаў: праводзіць дзе-н. сваё чыся, размясціцца доўгім радам на вялікай
дзяцінства, раннія гады жыцця. Хлопнык рос у прасторы. б. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Размясціцца
вё'сцы. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Павялічвацца ў паласой на нейкай адлегласці. Вёсачка расцяколькасці, памерах, развівацца. Расце ўра- гнулася на два кіламетры. 7. (7 / 2 ас. не
джай пшаніцы. Расце попыт на тавары. 4. (7 /ўжыв.). Стаць вельмі працяглым; зацягнуцца.
2 ас. не ўжыв.). Мацнець, узмацняцца. Расце Работа расцягнулася на тыдзень. || незак. распалітычная свядомасць мас. Расце аўтарытэт.цягаацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСЦЯГН^ЦЬ, -цягну, -цягнеш, -цягне;
5. Удасканальвацца, развівацца. Ен расце як
вучоны. б. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Аб раслінах: -цягні; -цягнены / -цягнуты; зак. 1. каго-што.
распаўсюджвацца, існаваць; знаходзіцца ў Нацягваючы, павялічыць у аб'ёме ці даўжыні.
працэсе росту. Мандарыны растуць на поўдні. Р. боты. 2. што. Нацягнуўшы, раскласці, разУ садзе раслі талькі яблыні. || зак. вырасці, весіць, разаслаць. Р дыван на падлозе. 3. што.
Нацягваючы, зрабіць непрыгодным. Р.
-расту, -расцеш, -расце; -расцем, -расцеце,
рызінку. 4. што. Зрабіць празмерна доўгім,
-растуць; вырас, -сла.
працяглым. Р. абоз. Р. фронт. 5. што. ПаРАСЦІНАЦЬ гл. расцяць.
шкодзіць моцным напружаннем, рыўком. Р.
РАСЦІСНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніц- сухажылле. б. што. Зрабіць празмерна праца; зак. 1. Аказацца расціснутым, раздаўле- цяглым. Р. работу на месяц. 7. што. Разаным, падушаным. Яйкі ў кошыку расціснуліся. браць, разнесці па частках у розныя бакі. Р.
2. Расіфыцца, расшчаміцца. Кулакі расцісну- бярвенне. 8. што. Раскрасці (разм.). 9. каго
ліся. || незак. расціскацца, -аецца.
(што). Адцягнуць адно ад другога, разняць. ||
РАСЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нугы; незак. расцагваць, -аю> -аеш, -ае. || наз. расзак. 1. каго-што. Націснуўшы, раздушыць, цяжэнне, -я, н. (да 1, 3 i 5 знач.), расцажка,
расплюшчыць. Р. ягады. 2. што. Разняць, ра-і ; ДМ -жцы, ж. (да 1 i 6 знач.; разм.) / расзвесці, расшчаміць (сціснутае). Р. зубы. 0 цягванне, -я, н.
Расціснуць бутэльку (груб.) t — t выпіць
РАСЦЯЖНЬІ, -ая, -ое. Такі, які можна
спіртнога. || незак. расціскаць, -аю, -аеш, -ае. расцягнуць (у 1 знач.).
|| наз. расцісканне, -я, н.
РАСЦЯЖЭННЕ, -я, н. 1. гл. расцягнуць. 2.
РАСЦІЦЬ, рашчу, росціш, росціць; Пашкоджанне тканак (звязкі, сухажылля)
росцім, росціце, росцяць; незак. 1. каго-што. моцным напружаннем, ударам, рыўком. Р.
Гадаваць, вырошчваць. Р. дзяцей. P. сад. Р. сухажылля.
бараду. 2. што. Прарошчваць (на солад). Р.
РАСЦЯЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цеячмень. || наз. раютэнне, -я, н.
ліцца; зак. (разм.). Ацяліцца (звычайна з
РАСЦУГЛЯЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., цяжкасцямі). || незак. расцельвацца, -аецца. ||
-яецца; зак. Вызваліцца ад цугляў. Конь рас- наз. расцёл, -у, м.
цугляўся.
РАСЦЙПА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -е, Т
РАСЦУГЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак. -ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў (разм. неадабр.).
Пра каня: вызваліць ад цугляў. Р. каня.
Някемлівы, няўважлівы, рассеяны чалавек.
РАСЦЫРЬІКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
РАСЦЯРОБ гл. расцерабіць.
-аецца; зак. (разм.). Пачаць доўга бесперастаРАСЦЯРЎШВАННЕ гл. расцерушыць.
нку цырыкаць. Вераб'і расцырыкаліся.
РАСЦЯРЎШВАЦЦА, -ЦЬ гл. расцеруРАСЦЗНАЧНЫ гл. расцаніць / расцэнка.
шыцца, -ць.
РАСЦ^НКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
РАСЦЯРЗБЛІВАННЕ,
РАСЦЯР^БЛІ1. гл. расцаніць. 2. Устаноўленая на што-н. ВАЦЬ гл. расцерабіць.
цана, размер аплаты за што-н. Знізіць расРАСЦЙЦЬ, разатну, разатнеш, разатне; рацэнкі. || прым. расцэначны, -ая, -ае.
затнём, разатняце^ разатнуць; расцяў, -цяла,
РАСЦЗНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, -ло; разатні; расцяты; зак., штпо (разм.). 1.
хто вызначае расцэнкі. || ж. расцэншчыца, -ы,
Разняць, развесці, расціснуць. Р. зубы. 2. Расмн. -ы, -чыц.
сячы, разрэзадь. || незак. расцішць, -аю, -аеш,
РАСЦЗНЬВАННЕ, РАСЦ^НЬВАЦЬ гл. -ае.
расцаніць.
РАСЦЯЧЬкСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чэцца;
РАСЦЮКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; расцёкся, -цяклася, -лося; 1. Пацячы ў роз-каваны; зак., што. Развязаць, распакаваць ных кірунках па якой-н. паверхні. Чарніла

PAC—PAC

560
РАСЧЎЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; зак.
Паддацца пачуццю прыемнага хвалявання,
замілавання. Р. да слёз. || незак. расяульвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
РАСЧЎЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
расцяклося na стале. 2. Утварыць pari, пад- каго (што). Выклікаць пачуццё прыемнай усцёкі. Літары расцякліся па паперы. 3. перан. хваляванасці. Словы сына расчулілі маці. || неРаспаўсюдзіцца дзе-н., па чым-н. Па целе зак. расчульваць, -аю, -аеш, -ае.
расцяклася цеплыня. Расцёкся пах свежага
РАСЧЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
хлеба. || незак. расцякацца, -аецца. || наз. рас- (разм.). 1. Пачаць многа i энергічна чухацца.
цяканне, -я, н.
2. перан. Пазбавіцца стану санлівасці, вяРАСЧАКЛНІЦЬ гл. чаканіць.
ласці; раскатурхацца. || незак. расчухвацца,
РАСЧАІЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чэ- -аюся, -аешся, -аецца.
піцца; зак. Раз'яднацца (аб счэшіеным). ВаРАСЧЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
гоны расчапіліся. )| незак. расчэплівацца, -аец- што (разм.). Пашкодзіць, чухаючы. Р. руку. ||
ца. || наз. расчалленне, -я, н. i расчэпжа, -і, ДМ незак. расчухваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. pac-пцы, ж. (спец.).
чухшшне, -я, н.
РАСЧАГЙЦЬ, -чаплю, -чэпіш, -чэпіць;
РАСЧЎЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; зак., каго-чэплсны; зак., што. Раз'яднаць (счэпленае). што (разм.). Ясна ўспрыняць слыхам. He ўсе
Р. вагоны. || незак. расчэпліваць, -аю, -аеш, яго словы можна было р.
-ае. || наз. расчэпжа, -і, ДМ -пцы, ж. i расчапРАСЧЫНІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыніцленне, -я, н. (спец.).
ца; зак. Адчыніцца, стаць адчыненым. Дзверы
РАСЧАРАВАННЕ, -я, н. Пачуццё, стан не- расчыніліся. \\незак. расчыняцца, -яецца.
задаволенасці, выкліканы няздзейсненымі
РАСЧЫНІЦЬ, -чыню, -чыніш, -чыніць;
спадзяваннямі, надзеямі, марамі; страта веры
-чынены; зак., што. Адчыніць што-н. зачыў каго-, што-н. Глыбокае р.
ненае. Р. дзверы. Р. шкатулку. || незак. расРАСЧАРАВАНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца чыняцк, -яю, -яеш, -яе. || наз. ржсчыненые, -я,
ў стане расчаравання; які сведчыць аб расча- н.
раванні. || наз. расчараваласць, -i, ж.
РАСЧЫРВАНЁЛЫ, -ая, -ае. Які расчырваРАСЧАРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руец- неўся, стаў румяным, чырвоным. Р. твар.
ца; -руйся; зак., у кім-чым. Зведаць сасчараРАСЧЫРВАНЁЦЦА, -еюся, -еешся, -еецванне. Р. ў суседзях. \\ незак. расчароўвацца, ца; зак. Пакрыцца чырванню, румянцам.
-аюся, -аешся, -аецца.
РАСЧЬІСІЦЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца;
РАСЧАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; зак. Стаць чыстым, свабодным ад чаго-н.
-раваны; зак., каго-што. Выклікадь расчараНеба расчысцілася ад хмар. \\ незак. расчыванне. || незак. расчароўваць, -аю, -аеш, -ае.
ютацца, -аецца.
РАСЧАРЦІЦЬ, -чарчу, -чэрціш, -чэрціць;
РАСЧЫСЦІЦЬ, -чышчу, -чысціш, -чыс-чэрцім, -чэрціце, -чэрцяць; -чэрчаны; зак., ціць; -чышчаны; зак., што. Ачысціць, вызвашто. Нанесці на што-н. штрыхі, лініі ў па- ліць ад чаго-н.; прыбраць што-н. Р. дарожку
ірэбных кірунках. Р. паперу. || незак. рас- ад снегу. || незак. расчышчаць, -аю, -аеш, -ае.
чэрчваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расчэрчванне, || наз. расчышчэнне, -я, н. i расчыстка, -і, ДМ
-я, н.
-тцы, ж.
РАСЧАСАЦЦА, -чашуся, -чэшашся, -чэРАСЧЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
шацца; -чэшамся, -чэшацеся, -чэшуцца; -чашто. 3 цяжкасцю разабраць невыразна
шыся; зак. Расчасаць сабе валасы. || незак. напісанае. He расчытаў слова. || незак. расрасчэсвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
чытваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСЧАСАЦЬ1, -чашу, -чэшаш, -чэша;
РАСЧЫХВОСЦІЦЬ, -вошчу, -восціш, -во-чэшам, -чэшаце, -чэшуць; -чашы; -часаны / сціць; -восці; -вошчаны; зак., каго-што
-чэсаны; зак., што. Расправіць, разраўняць, (разм.). Разбіць, разграміць; раскрьггыкаваць.
прыгладзіць грэбенем. Р. валасы. Р. бараду. \\
РАСЧ^ПКА, РАСЧ^ПЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл.
незак. расчэсваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. рас- расчапіцца, -ць.
чэсванне, -я, н.
PAC4ŚP4BAHHE, -ВАЦЬ гл. расчарціш».
РАСЧАСАЦЬ2, -чашу, -чэшаш, -чэша;
PAC4ŚCBAHHE1-2 гл. расчасаць1""2.
-чэшам, -чэшаце, -чэшуць; -чашы; -часаны;
РАСЧ^СВАЦЦА гл. расчасацца.
зак., што. Высечы, расшырыць адтуліну сякеРАСЧ^СВАЦЬ1-2 гл. расчасаць1-2.
рай. J| незак. расчэстаць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
РАСШАВЯЛІЦЦА» -вялюся, -велішся,
расчэсванне, -я, н.
-веліцца; зак. Toe, што i разварушыцца. || неРАСЧАХЛІЦЬ, -лю, -ліш, -л'іць; -л'ім, -лі- зак. расшавельвацца» -аюся, -аешся, -аецца.
це, -ляць; -лёны; зак., што. Зняць чахол з
РАСШАВЯЛІЦЬ, -вялю, -веліш, -веліць;
чаго-н. Р. гарматы. || незак. расчахляць, -яю, -велены; зак., каго-што. 1. Шавелячы, разва-яеш, -яе.
рушыць, вывесці са спакойнага стану. Р. муРАСЧАЦЬ, разачну, разачнеш, разачне; ра- рашнік. 2. перан. Абудзіць да дзейнасці. Р.
зачнём, разачняце, разачнуць; разачш; ра- слухачоў. || незак. расшавельваць, -аю, -аеш,
счаты; зак., што (разм.). Пачаць, распачаць -ае.
(рабіць што-н.). Р. будаўніцтва школы. \\ незак. РАСШАЛОПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
расчынаць, -аю, -аеш, -ае.
што (разм.). 3 цяжкасцю зразумець. Ён ледзь
РАСЧЛЯНІЦЦА, -ЦЬ гл. чляніцца, -ць.
расшалопаў, чаго ад яго патрабуюць.
РАСЧЛЯНЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -няРАСШАРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ецца| незак. Toe, што i чляніцца. || наз. рас- зак. 1. Раскланяцца, шаркаючы нагой. Пачляненне, -я, н.
чціва расшаркаўся. 2. перан. Выказаць залішне
РАСЧЛЯНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., ліслівыя адносіны да каго-н. Р. перад начальшто. Toe, што i чляніць.
ствам. || незак. расшаржвацца, -аюся, -аешся,
PAC4ÓCKA, -і, ДМ -чосцы, мн. -і, -сак, ж. -аецца. || наз. расшаржванне, -я, н.
РАСШАСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
Грэбень для расчэсвання валасоў. Металінная
што (разм.)- Разадраць. Р. сукенку.
РАСШКУМАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
РАСЧЎЛЕНЫ, -ая, -ае. Прыемна ўсхваляваны i замілаваны; які паддаўся чуллівасці; зак., што (разм.). Разадраць на кавалкі. Дзеці
які выражае спагаду, спачуванне. Расчулена расшкуматалі прасціну.
(прысл.) дзякаваць. Р. чалавек. Р. голас. || наз.
РАСШМАРГНЎЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-нецца; зак. 1. Рассунуцца ў бакі (аб чым-н.
расчуленасць, -і, ж.
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зашмаргнутым). Фіранка на акне расшмаргнулася. 2. Развязацца (пра тое, што было завязана). Шнуркі расшмаргнуліся. || незак. расшморгвацца, -аецца.
РАСШМАРГНЎЦЬ, -ну, -неш, -нс; -нём,
-няце, -нуць; -н'і; -нуты; зак., што. 1. Рассунуць, развесці ў бакі што-н. зашмаргнутае. Р.
занавескі. 2. Развязаць завязанае пятлёй. Р.
шнурок. || незак. расшморгваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСШНУРАВАЦЦА* -руюся, -руешся,
-руецца; -руйся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Развязацца (пра зашнураванае). Чаравікі расшнураваліся. 2. Развязаць, паслабіць на сабе
шнуроўку. || незак. расшнуро^вацца, -аюся,
-аешся, -аецца. || наз. расшнуроўванне, -я, н.
РАСШНУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак., што. Развязаць зашнураванае. Р. чаравікі. || незак. ^расшнуроўваць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. расшнуроўванне, -я, н. i
расшнуроўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
РАСШПІЛІЦЦА* -пілюся, -пілішся, -піліцца; зак. 1. Расшпіліць на сабе адзенне. 2.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Вызваліцца ад засцежкі.
Каўнер расшпіліўся. || незак. расшпіпьвацца,
-аюся, -аешся, -аецца / расшпіляцца, -яюся,
-яешся, -яецца.
РАСШПІЛІЦЬ, -пілю, -піліш, -піліць; -п'ілены; зак., што. Раз'яднаць што-н. зашпіленае. Р. паліто. Р. гузікі. || незак. расшпільваць,
-аю, -аеш, -ае / расшпіляць, -яю, -яеш, -яе. ||
наз. расшшльванне, -я, н.
РАСШПУРЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
зак., каго-што. Раскідаць, шпурляючы. Р.
цацкі na кутках.
РАСШРУБАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-буецца; зак. Аслабнуць у змацаваннях,
расхістацца (пра сашрубаванае). || незак. расшрубоўвацца, -аецца.
РАСШРУБАВАЦЬ, -бую, -буеш, буе; -буй;
-баваны; зак., што. Раз'яднаць што-н. сашрубаванае. Р. замок. || незак. расшрубоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАСШТЎРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. каго-што. Адштурхнуць усіх, многіх у
розныя бакі. Р. натоўп. 2. каго (што). Штурхаючы, разбудзіць; раскатурхаць. || незак. расштурхваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расштурхванне, -я, н.
РАСШТЎРХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні;
зак., каго-што (разм.)- Штурхнуўшы, разняць
каго-н. Р. задзірыстых хлапчукоў. || незак. расппурхоўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСШУКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Знайсціся пасля пошукаў. || незак. расшуквацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. pacшукаяне, -я, н.
РАСШУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Знайсці пасля пошукаў. Р. прапаўшую кнігу. || незак. расшукваць, -аю, -аеш, -ае.
|| наз. расшужванне, -я, н.
РАСШУМЁЦЦА; -млюся, -мішся, -міцца;
-мімся, -міцеся, -мяцца; -м'іся; зак. (разм.). 1.
Пачаць моцна шумець. Лес расшумеўся. 2. перан. Пачаць моцна крычаць, спрачацца. Дзеці
расшумеліся.
РАСШЧАБЁНКА, -і, ДМ -нцы, ж. 1. гл.
расшчабяніць. 2. Дробны шчэбень. Засыпоць
брук расшчабёнкай.
РАСПІЧАБЯНІЦЬ, -бяню, -беніш, -беніць; -бенены; зак., што (спец.). Раздрабніць,
ператварыць у шчэбень. Р. камень. || незак.
расшчабеньваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расшчабёнка, -і, ДМ -нцы, ж. i расшчабеньванне, -я,
н.
РАСШЧАБЯТАЦЦА, -бячуся, -бечашся,
-бечацца; -бячыся; зак. 1. Пачаць моцна
шчабятадь (пра птушак). Ластаўкі расшчабяталіся. 2. перан. Хутка загаварыць, зашчабятаць (звычайна пра дзяцей). Дзеці расшчабяталіся.
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РАСШЧАДРЬІЦЦА, -і>уся, -рышся, -рыцРАСШЫЦЬ, -шьпо, -шыеш, -шые; -шыца; -рымся, -рыцеся, -рацца; зак. Праявіць ты; зак., што. 1. Распароць сшытае. Р. кнігу.
шчодрасць, стаць шчодрым. || незак. расппа- 2. Упрыгожыць узорным шыццём, вышыўдрацца, -аюся, -аешся, -аецца.
кай. Р. сурвэтку гладдзю. || незак. расшываць,
РАСШЧАМІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аю, -аеш, -ае. || наз. расшыванне, -я, н. i pac-шчэміцца; зак. Разняцца, расчаліцца (пра шыўка, -i, ДМ -ўцы, ж.
што-н. сашчэмленае). Пальцы расшчаміліся. || РАСШ^ЙГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
незак. расппамляцца, -яецца / расшчэмлівац- што Дразм.). Растраціць. Р. грошы. \\ незак.
расшэйгв&ць, -аю, -аеш, -ае.
ца, -аецца.
РАСЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
РАСШЧАМІЦЬ,
-шчамлю,
-шчэміш,
-шчэміць; -шчэмлены; зак., што. Разняць, Травяністая балотная насякомаедная расліна.
расчапіць сашчэмленае. Р зубы. || незак. || прым. расянкавы, -ая, -ае. Сямейства расянрасшчамляць, -яю, -яеш, -яе / расшчэмліваць, кавых (наз.).
РАСЙНЫ / РАСЯНЬІ гл. paca.
-аю, -аеш, -ае.
PATA, -Ы, ДЛ/раце, мн. -ы, рат, ж. (разм.).
РАСШЧАПІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
-шчэпіцца; зак. 1. Раскалоцца, раздзяліцца на Адна з частак належнай выплаты. Плаціць пачасгкі. Палена лёгка расшчапілася. 2. Разняц- датак у дзве раты.
РАТАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
ца, раз'яднацца. Зубы расшчапіліся. 3. Раздрабіцца, распасціся на часткі (спец.)- Вала- ратуе або выратаваў каго-н. || ж. ратжвалыйца,
кно расшчапілася. 4. Раскласціся на часткі ў -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. ратавальшцю, -ая,
выніку хімічнай рэакцыі (спец.). Эфір расшча- -ае.
РАТАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
піўся. 5. Распасціся (аб атамах| спец.). || незак.
расшчапляцца, -яецца / расшчэплівацца, -аец- ратавання, выратавання каго-, чаго-н. Р. круг.
ца. i наз. расшчапленне, -я, н.
РАТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца;
РАСШЧАПІЦЬ, -шчаплю, -шчэпіш, -шчэ- -туйся; незак. Пазбаўляцца ад яхой-н. небяспіць; -шчэплены; зак., што. 1. Раскалоць, пекі, пагрозы, гібелі. Р. ад смерці.
f РАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -тараздзяліць на часткі, шчапаючы. Маланка
расшчапіла сасну. 2. Разняць, раз'яднаць. Р. ваны; незак., каго-што. Даваць ратунак, дапапальцы. 3. Раздрабіць, заставіць распасціся на могу ў цяжкім выпадку; пазбаўляць ад небясчасткі (спец.). Р. валакно. 4. Раскласці на пекі. Р. ад голаду. Р. лес ад пажару. || наз: рачасткі пры даламозе хімічнай рэакцыі (спец.).
РАТАЙ? -я, мн. -і, -яў, м. (уст.). Араты. ||
Р. эфір. 5. Раздзяліць на часткі, заставіць распасціся на часткі (спец.). Р. атам. \ незак. прым. рітайскі, -ая, -ае.
РАТАПРЬІНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
расппапляць, -яю, -яеш, -яе / расшчэпліваць,
-аю, -аеш, -ас. || наз. расшчалленне, -я, н. (да (спец.)- Друкарская машына малога фармату
для друкавання малатьфажных выданняў з
3, 4 i 5 знач.).
РАСШЧОДРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц- машыналіснага тэксту, a таксама спосаб таца; зак. Toe, што i расшчадрыцца. | незак. кога друкавання (афсетны). || прым. ржтапрштіы, -ая, -ае.
расшчодрывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Размнажальны
РАСШЧЗП, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Me
dia, дзе што-н. расшчэплена, разрэзана аларат для друкавання копій з машынапісу, з
рукапісаў, чарцяжоў, малюнкаў. || прым.
ўдоўж. P. у дошцы.
РАСШЧЗіПНА, -ы, мн. -ы, -пін, ж. Шчы- рататарны, -ая, -ае.
РАТАЎНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Toe, што i
ліна, расколіна ў чым-н. Р. ў дошцы.
ратавальнік. І| ж. ратаўшца, -ы, мн. -ы, -нш. ||
РАСШЬІВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Даўней на прым. ратаўшцю, -ая, -ае.
Волзе i на Каспійскім моры: вялікае пласкаРАТАЎНІЧЫ, -ая, -ае. Toe, што i ратавадоннае паруснае судна для перавозкі грузаў.
льны.
РАСШЫРАЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м.
РАТАЦЬІЙНЫ, -ая, -ае: ратацыйш ма(спец.). Прыстасаванне, прылада для расшы- шыш (спец.) — друкарская машына з вяррэння чаго-н.
чальнай друкарскай формай.
РАСШЬІРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рьшРАТАЦЫЯ, -і, ж. 1. Ратацыйная друкарца; зак. 1. Стаць больш шырокім. Пляцоўка ская машына. 2. Перыяд часу, на працягу
расшырылася. 2. Павялічыцца колькасна, у якога ўсе палі якой-н. гаспадаркі павінны
аб'ёме. Асартымент прадуктаў расшырыўся. 3.быць заняты культурамі ў адпаведнасці з сеСгаць больш шырокім па зместу, паглыбіцца. вазваротам (спец.).
Тэматыка дакладаў расшырылася. || незак. рас- РАТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Воін (уст.). 2.
шырацца, -аецца. || наз. расшырэнне, -я, н.
У царскай Расіі: радавы саддат дзяржаўнага
РАСШЬІРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; апалчэння.
зак., што. 1. Зрабіць болыіі шырокім. Р. даРАТНЫ, -ая, -ае (уст. i высок.). Ваенны,
рогу. 2. Павялічыць колькасна, у аб'ёме. Р. баявы. Р. подзвіг.
вытворчасць. 3. Зрабіць больш шырокім па
PATÓK гл. рот.
зместу. Р. правы дэпутатаў. Р. кругагляд. \\ He- РАТОНДА1, -ы, ДМ -ндзе, мн. -ы, -тонд /
sac, расшыраць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расшы- -тоцдаў, ж. (спец.). Круглы або паўкруглы
рэнне, -я, н.
невялікі будынак, звычайна з купалам. ||
РАСШЫЎНЬІ, -ая, -óe. Расшыты ўзорамі, прым. ратондавы, -ая, -ае.
упрыгожаны вышыўкай. Р. ручнік.
РАТОНДА2, -ы, ДМ -ндзе, мн. -ы, -тонд /
РАСШЫФРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -тондаў, ж. (спец.). Верхняе цёплае жаночае
-руй; -раваны; зак., што. Разабраць, прачы- адзенне без рукавоў у выглядзе доўгай
таць зашыфраванае. Р. радыёграму. || незак. накідкі. || прым. ратоцдавы, -ая, -ае.
расшыфроўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. расРАТУНАК, -нку, м. Дапамога, аказаная ў
шыфроўвшне, -я, н. i расшыфроўка, -і, ДМ выпадку няшчасця; ратаванне, збавенне.
-ўцы, ж.
Прасіць ратунку. Няма ратунку.
РАСШЫФРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
РАТУІПА, -Ы, МН. -Ы, -туш, ж. У некатоСпецыяліст, які займаецца расшыфроўкай. || рых краінах Заходняй Еўропы: орган гарадскога самакіравання, a таксама будынак, дзе
ж. расшыфроўпгшца, -ы, мн. -ы, -чыц.
РАСШЬкЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжьш., -шыецца; ён размяшчаўся. || прым. ратушны, -ая, -ае.
РАТЫФІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
зак. Распароцца (пра што-н. сшытае).
Накідка расшыяася. || незак. расшывацца, -куй; -каваны; зак. i незак., што. Падвергнуць (падвяргаць) ратыфікацыі.
-аецца.
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РАТЫФІКАЦЫЯ, -і, ж. Зацвярджэнне
вярхоўнай уладай міжнароднага дагавора, заключанага яе ўпаўнаважанымі. Р. мірнага дагавора. || прым. ратыфіжацыйны, -ая, -ае.
Ратыфікацыйная грамата.
РАУНД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. У боксе: адна са схватак, якія разам складаюць
бой. 2. перан. Цыкл, серыя якіх-н. дзеянняў.
Закончыўся першы р. перагавораў.
РАУГ, -у, М рауце, мн. -ы, -аў, м. (уст.).
Урачысты званы вечар без танцаў; прыём. Запрасіць на р.
РАЎНА... (гл. роўна...) Першая частка
складаных слоў; ужыв. замест «роўна..>, калі
націск у другой частцы слова падае на першы
склад, напр. раўнабокі, раўнаважны, раўнадзейны, раўназначны, раўнапраўны, раўнасільны.
РАЎНАБНДРАНЫ, -ая, -ае: раўнабедраяы
ірохвугольнік — які мае дзве роўныя стараныЛназ. ріўшбедранасць, -і, ж.
РАУНАВАГА, -і, ДМ -вазе, ж. 1. Стан спакою, у якім знаходзіцца цела пад уздзеяннем
роўных, процілегла нахіраваных сіл. Устойлівая р. 2. Устойлівасць, устойлівае становішча. Ішоў i баяўся страціць р. 3. перан.
Устойлівыя суадносіны паміж чым-н. Экалагічная р. 4. перан. Стан спакою, ураўнаважанасці, нармальны стан духоўнага i маральнага жыцця. Вывесці з раўнавагі. || прым. раўнаважны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
РАЎНАВАЖЮ, -ая, -ае (спец.). Аднолькавы з чым-н. па вазе.
РАЎНАВАЦЦА, -нуюся, -нуешся, -нуецца;
-нуйся; незак. Лічыць сябе роўным з кім-н. Р.
з маладымі.
РАЎНАВАЦЬ1, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
-наваны; незак., што. Рабіць роўным, прамым; выраўноўваць. Р. дарогу. Р. сагнутыя
цвікіЛназ. раўшшшне, -я, н.
РАУНАВАЦЬ2, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
незак., каго (што) да каго. Адчуваць пачуццё
рэўнасці. Р. мужада сяброўкі. || зак. прысаўішваць, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; -наваны
РАУНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
незак., каго-што. Параўноўваць, лічыць сябе
роўным у якіх-н. адносінах з кім-н. Па ведах
ix нельга р.
РАЎНАДЗЁЙНЫ, -ая, -ае: раўнадзейшш
сіла (спец.) — сіла, якая аказвае на цвёрдае
цела механічнае ўздзеянне, роўнае таму, якое
аказваюць на яго іншыя прыкладзеныя да яго
сілы.
РАЎНАДЗЁНСТВА, -а, н. Час, які бывае
двойчы ў год, калі працягласць дня i ночы
аднолькавыя. Вясенняе р.
РАЎНАДЎШНЫ, -ая, -ае. 1. Абыякавы да
людзей, да навакольнага. Ён чалавек р. 2. да
каго-чаго. Які не адчувае схільнасці, цікавасці, цягі да каго-, чаго-н. Р. да паэзіі (наз.).
|| наз. раўнадушнасць, -і, ок. i раўнадушша, -а,
н.
РАЎНАЗНАЧНЫ, -ая, -ае. Які мае аднолькавае значэнне з іншым. Раўназначныя выразы. Р. na колькасці, || наз. раўназначнасць, -і,
ж.
РАЎНАЛЁЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які ва ўсіх
сваіх пунктах аднолькава аддалены ад іншага;
паралельны. Раўналежныя лініі. 2. Які супадае
з іншым; аднолькавы. Раўналежныя з'явы. ||
наз. раўналежнасць, -ці, ж.
РАЎНАМЁРНЫ, -ая, -ае. Аднолькавы, пастаянны ў якіх-н. адносінах на ўсім працягу,
ва ўсіх сваіх частках. Р. стук сэрца. Раўнамерная хада. || наз. раўнамернасць, -ш, ж.
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РАФШЁР, -а, м. Машьша для раздрабненРАЦЫЁН, -у, мн. -ы, -аў, м. Норма харчоня i ачысткі грубых валакністых матэрыялаў у вага забеспячэння для людзей i корму для
паляровай вытворчасці. || прым. рафінёрны, жывёлы на пэўны тэрмін. Дзённы р. || прым.
-ая, -ае. Рафінёрная маса.
рацыёныы, -ая, -ае.
РАФШЁРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. рафінёр. 2.
РАЦЫЯ1, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. Пераносная
РАЎНАПЛЁЧЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае Прызначаны для рафінавання. Р. цэх.
радыёстанцыя. Звязацца na рацыі з аддаленай
роўныя плечы (у 4 знач.). ^. />ыадг.
РАФШОВАЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Які паляводчай брыгадай.
РАЎНАПРАУЕ, -Я, Н. Раўнапраўнае стано- прызначаны, служыць для рафінавання.
РАЦЫЯ2, -І, Ж. Лагічная падстава; слушвішча, роўнасць у правах. Р. грамадзян.
Рафіновачная печ.
насць. Ён мае рацыю так сцвярждаць. Няма
РАЎНАПРАЎНЫ, -ая, -ае. Які мае аднольРАФІЯ, -І, Ж. 1. Пальма з вялікімі перы- рацыі рабіць гэта цяпер.
кавыя з кім-н. правы. Р. грамадзянін. || наз. стымі лістамі i кароткім ствалом. 2. Трывалае,
РАЦЫЯНАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
раўнапраўнасць, -і, ж.
моцнае валакно, прыгатаванае з вонкавага -зуй; -заваны; зак. i незак., што. УдасканальРАЎНАСІЛЬНЫ, -ая, -ае. Аднолькавы з слою лістоў некаторых відаў гэтай пальмы.
ваючы, арганізаваць што-н. больш радыякім-, чым-н. па сіле, магутнасці. Раўнасільныя
РАХАВАЦЦА, рахуюся, рахуешся, раху- нальна, прадукцыйна. Р. вытворнасць. || наз.
барцы. Раўнасіяьныя арміі. || наз. раўнасіль- ецца; рахуйся; незак. (разм.)- 1. з кім. Рабіць рацыяналізацыя, -і, ж.
насць, -і, ж.
падлікі, разлічвадца. 2. Раііша, абменьвацца
РАЦЫЯНАЛІЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. РаРАЎНАЦІН, -у, м. Лекавы сродак для рэ- думкамі.
ботнік, які займаецца рацыяналізацыяй выгуляцыі крывянога ціску.
РАХАВАЦЬ, рахую, рахуеш, рахуе; рахуй; творчасці, вьпворчых прадэсаў. || прым. рацыРАЎНАЦЗННЫ, -ая, -ае. Аднолькавы па незак. (разм.)- Рабіць падліхі, разлікі, яналізатарскі, -ая, -ае. Рацыяналізатарская
цане, значэнню якасці. Раўнацэнныя рэчы. падлічваць.
прапанова.
Раўнацэнныя работнікі. \\ наз. раўнацэннасць, РАХАТ-ЛУКЎМ, -у, м. Усходні кандыРАЦЫЯНАЛІЗМ, -у, м. 1. Філасофскі на-і, ж.
тарскі выраб з цукру, мукі i крухмалу з арэ- прамак, які адрьгаае мысленне ад пачуццёвага
РАЎНАЧЛЁННЫ, -ая, -ае. У матэматыцы: хамі i міндалём.
ўспрымання i лічыць розум адзінай крыніцай
які мае аднолькавыя члены.
РАХІТ, -у, М -зоце; м. Дзіцячая хвароба — пазнання. 2. Разважлівыя, без эмоцый адноРАЎНІВЕЦ, -ніўца, мн. -н'іўцы, -ніўцаў, м. парушэнне развіцця касцей у выніку неда- сіны да жыцця (кніжн.)- II прым. рацыяРаўнівы чалавек. || ж. раўнівіца, -ы, мн. -ы, хопу ў арганізме неабходных вітамінаў. || налістычны, -ая, -ае.
-віц.
прым. рахгпічны, -ая, -ae. Р. целасклад.
РАЦЫЯНАЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў,
РАЎНІВЫ, -ая, -ае. 1. Схільны да рэўРАХІТЬІЗМ, -у, м. Сукупнасць прымет ра- м. 1. Паслядоўнік рацыяналізму (у 1 знач.). 2.
насці, ахоплены рэўнасцю, які выражае рэў- хіту.
Той, хто разважліва, рацыяналістычна аднонасць. Раўнівая жонка. Р. погляд. 2. ПрыРАХІТЫК, -ы, мн. -і, -аў, м. (разм.)- Хворы сіцца да ўсяго. || ж. рацыяналістка, -і, ДМ
дзірліва-насцярожаны. || наз. раўшвасць, -і, ж. на рахіт. || ж. рахітьпка, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
-тцы, мн. -і, -так (да 2 знач.). || прым. рацыя(да 1 знач.).
-чак.
шшісцкі, -ая, -ае.
РАЎНІНА, -ы, мн. -ы, раўнін, ж. Роўная,
РАХГГЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. рахіт. 2.
РАЦЫЯНАЛІСТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл.
без вялікіх узгоркаў зямная паверхня. Р. цяг- Хворы на рахіт; падобны на рахітьпса. Ра- раіхыяналізм. 2. Які абапіраецца толькі на панулася да самага лесу. \\ прым. раўшнны, -ая, хітычнае дзіця. Р. выгляд. || наз. рахітычнасць, трабаванні развагі, розуму. || наз. рацыяналіс-ае. || наз. раўшннасць, -і, ж.
-і, ж.
тычнасць, -і, ж.
РАЎНІЙА, -ы, ж. Роўнае месца, роўнядзь.
РАХМАНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1.
РАЦЫЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае
Р. вакол, ні ўзгоранка.
Рабіцца ручным, свойскім (пра жывёлу). 2. адносіны да розуму. Рацыянальнае пазнанне. 2.
РАЎНІОТЮ, -ая, -ае. Вельмі роўны. Раў- Станавіцца лагодным, ціхім, пакорлівым (пра Разумна абгрунтаваны, мэтазгодны. Р. падынюткая дарожка.
чалавека).
ход да справы. 3. рацыянальны лік — у матэРАЎНЙ, -і, ж. (разм.). Чалавек, роўны
РАХМАНЫ, -ая, -ае. 1. Пра жывёлін, пту- матыцы: цэлы або дробавы лік. || наз. рацыдругому, раўнацэнны з другім. Ён табе не р.
шак, якія не баяцца чалавека — ручны, янальнасць, -і, ж. (да 1 i 2 знач.).
РАЎНЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак. свойскі. 2. Пра чалавека — памяркоўны ў
РАЦЫЯНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
1. Станавіцца ў строй па прамой лініі. Р. па адносінах да іншых, згаворлівы, дабрадушны. -руй; -раваны; зак. i незак., што (спец.).
правафланговаму. 2. на каго-што i na кім-чым. Чалавек ён р. || наз. рахмашсць, -і, ж.
Увесці (уводзіць), устанавіць (устанаўліваць)
Імкнуцца быць падобным да каго-, чаго-н. Р.
РАХЎБА, -ы, лс. (разм.). 1. Падлікі, разлікі. пэўны рацыён з мэтай арганізацыі правільнай
на перадавікоў. 3. з кім-ным. Параўноўваючы 2. Выгада, карысць. Няма рахубы раманта- сістэмы харчавання людзей ці кармлення жысябе з кім-н., прызнаваць роўным. 3 ім ніхто ваць хату.
вёлы. || наз. рацыян'іраванне, -я, н.
не можа р. || наз. раўненне, -я, н. (да 1 i 2
РАХЎНАК, -нку i -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
РАЧАНЙ i РАЧАНЁ, -няці, мн. -няты,
знач.)1. -нка. Дакумент з указаннем належнай
-нят, м. Дзіцяня рака, маленькі рачок.
РАЎНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., што. 1. сумы грошай за адпушчаны тавар ці выканаРабіць роўным, гладкім. Р. дарожку. 2. Раз- ную работу. Р. за міжгароднія перагаворы. 2. РАЧКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; не~
мяшчаць у адзін рад па прамой лініі. Р. рады. -нку. Фінансавыя аперацыі, a таксама даку- зак. (разм). 1. Поўзаць на карачках. 2. Цяжка
РАЎЦІ, раву, равеш, раве^ равём, равяце, менты, якія служаць для бухгалтарскага ўліку працавадь, сагнуўшыся ракам. Р. на полі да
равуць; роў, раўла, раўло; раві; незак. 1. Утва- фінансавых аперацый якой-н. установы, цямна. || наз. рачкаванне, -я, н.
PA4KÓM, прысл. Toe, што ракам. Цімка р.
раць рык, роў (пра жывёл). Карова раве. 2. прадпрыемства. 3. -нку. Падлік даходаў i расМоцна плакаць (разм.). Чаго ты равеш? 3. ходаў. Падвесці р. зробленых за тыдзень расхо- дабраўся да ганка.
РАЧНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Работнік рачМоцна гаварыць, крычадь, пець (разм.)- 4. (7 даў. 4. -нку, перан. Узаемныя прэтэнзіі, крыўi 2 ас. не ўжыв.). Утвараць гукі, падобныя на ды, незадавальненні. У мяне з ім асобы р. O нога транспарту.
РАЧНЬІ гл. рака / рэчка.
рык жывёлы. Завіруха раве. Самалёты равуць. Асабовы рахунак — рахунак у ашчадбанку
PA4ÓK, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. 1. гл. рак1.
|| аднакр. раўнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няде, або ў банку, адкрыты на пэўную асобу. Бя2.
мн. Агульная назва ірупы дробных марскіх
-нуць; -ні.
гучы рахунак — рахунак укладчыка ў банку, у
РАЎЧАВІНА, -ы, мн. -ы, -аў / -в'ін, ж. ашчадбанку. || прым. рахунковы, -ая, -ае (да 2 ракападобных жывёл. || прым. рачковы, -ая,
-ае.
(абл.). Роў, равок. Зарослая алешнікам р.
знач.).
РАЧЎЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
РАЎчАк, -а, мн. -і, -оў, м. Toe, што i раўРАХУНКАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
чук.
Спецыяліст па рахункаводству. Працаваць ра- Невялікая рэчка. 1
РАЧЬІНЫ гл. рак .
РАЎЧЎК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Невялікі ра- хункаводам. || прым. рахушышодчы, -ая, -ае.
РАШАЮЧЫ, -ая, -ае. Найбольш істотны,
вок, канаўка. 2. Ручаёк.
РАХУНКАВОДСГВА, -а, н. Вядзенне бухРАФІНАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Ачышчаны ад галтарскага ўліку, аперацый па рахунках (у 2 галоўны. Рашаючая перамога. O Рашаючы годамешах. Р. алей. Р. цукар. 2. перан. Вытан- знач.); бухгалтарскі ўлік. || прым. рахун- лас — права галасаваць (на з'ездзе, канферэнцыі i пад.)чаны, удасканалены (кніжн.)- Р. густ. \\ наз. каводчы, -ая, -ае.
рафінавшасць, -і, ж. (да 2 знач.).
РАШОТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
РАЦІН, -у, м. Шарсцяная тканіна для
РАФШАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; верхняга адзення з кароткімі завіткамі густога Загарадка, прыстасаванне з планак, ме-наваны; зак. i незак., што (спец.). 1. ворсу на добрым баку тканіны. || прым. ра- талічных пруткоў, дроту i пад. (якія звычайна
пераплятаюцца). Аконная р. Паддувальная р.
Ачысціць (ачышчаць) ад дамешак. Р. ме- шнавы, -ая, -ае.
За рашотку садзіць (у турму). O Крыталічны сплаў. 2. Апрацоўкай ператварыць
РАЦІШЧА гл. рот.
(песатвараць) у рафінад. Р. цукар. || наз. рафіРАЦПРАПАНОВА, -ы, мн. -ы, -ноў, м. шталічная рашотка — размяшчэнне атамаў i
вавшне, -я, н.
Скарачэнне: радыяналізатарская прапанова. іонаў у крышталі, якое паўтараецца. || прым.
РАФШАД, -у, М -дзе, м. Ачышчаны цукар Ганарар за рацпрапанову. Укараніць рацпрапа-рашотачны, -ая, -ае.
у кавалках. || прым. рафшадыы, -ая, -ае.
РАШОТНЫ гл. рэшата.
нову.
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РАІШІІЛЬ, -Я, МН. -і, -яў, м. Напільнік з
РОБА, -ы, мн. -ы, роб, ж. Грубае рабочае
буйна насечанымі эубчыкамі. || прым. раш- адзенне (звычайна парусінавае або брызентатльны, -ая, -ае.
вае). Матроская р.
РАШЎЧАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. рашучы. 2.
РОБАТ, -a, М -баце, мн. -ы, -аў, м. АўтаСмеласць, гатоўнасць прыняць i ажыцдявійь мат, які выконвае чалавечую працу (звычайна
сваё рашэнне. Праявіць р.
на канвееры), a таксама чалавекападобны меРАШЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Цвёрды ва ўчынках, ханізм. Прамысловы р. (аўтаматычны маніпубсз хістанняў. Р. чалавек. 2. Які нс дапускае лятар).
пярэчанняў, цвёрды. Р. адказ. Рашучыя меры.
РОБАТА... Першая частка складаных слоў
3. Найбольш важны, які вызначае далейшы са знач. які мае адносіны да робата, напр. роход, развіццё чаго-н. Р. момант. || наз. батабудаванне, робататэхніка.
рашучасць, -і, жРОБАТАТдХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. ВыРАШЧЫНІЦЬ, -ыню, -ыніш, -ыніць; творчая тэхніка, заснаваная на прымяненні
-ынсны; зак., што. Прыгатаваць (рошчыну), робатаў. Укараненне робататэхнікі. \\ прым.
развёўшы муку вадой ці малаком. Р. цеста. || робатжтэхшчны, -ая, -ае.
незак. рашчыняць, -яю, -яеш, -яе.
РОБЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. У некаторых
РАШЧЗННЕ гл. расціць.
складаных картачных гульнях: закончанае
РАШЬІЦЦА, рашуся, рэшышся, рэшыцца; кола гульні. P. у вісце.
зак. 1. на што i з інф. Знайшоўшы ў сабе
РОБЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Штучна выклісілы, смеласць, адважыцца на што-н. Р. на
далёкую паездку. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Атры- каны, ненатуральны. Робленая весялосць. 2.
маць тое ці іншае рашэнне. Ураўненне не Выкананы ручным вязаннем. Робленыя рукарашылася. 3. Страціць што-н. (разм.). Мы віцы. || 1наз. роблеыасць, -і, ж. (да 1 знач.).
РОГ , -а, Л/розс, мн. -i i (з ліч. 2, 3, 4) pari,
ўсяго рашыліся.
РАШЬІЦЬ, рашу, рэшыш, рэшыйь; por / рагоў, м. 1. Выраст з касцявога рэчыва
рэшаны; зак. 1. з інф. Абдумаўшы, прыйсці на чэрапе ў некаторых жывёл. Валовыя рогі.
да якога-н. выніку, закпючэння. Рашыў ехаць Абламаць або пазбіваць рогі каму-н. (перан.:
сягоння. 2. з інф. i дадан. сказам. Вынесці ра- уціхамірыць, угаймаваць, прымусіць каго-н.
шэнне адносна каго-, чаго-н. Праўленне кал- пакарыіша; сагнаць пыху з каго-н.; разм.)гаса рашыла пачаць будаўніцтва электрастан-Сагнуць (або скруціць) у бараноў р. (перан.:
цыі. 3. што. Расходаваць што-н. нажытае строгасцю, жорсткасцю прымусіць каго-н.
(разм.). Р. маёнтак. 0 Рашыць жыцця — пакарыцца, падпарадкавайда; разм.). 2.
забіць. || незак. рашаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. Музычны або сігнальны інструмент у выглядзе сагнутай трубы з расшыраным канцом.
рішэнне, -я, н. (да 1 i 2 знач.).
РАШдННЕ, -я, н. 1. гл. рашыць. 2. Паста- Паляўнічы р. 3. Полы рог жывёліны, які вынова. Р. з'езда. Судовае р. (прысуд). 3. Заклю- карыстоўваецда для піцця i як ёмішча. Піць
чэнне, вывад з чаго-н. Прыйсці да канчатко- віно з рога. Р. багацця (пра невычэрпную крывага рашэння. 4. Адказ да задачы, красворда i ніцу багадця, дабрабыту). 4. Востры загнуты
пад. Знайсці р. 5. Ажыццяўленне творчай за- канец чаго-н. Р. пячных вілак. \\ памянш.
думы; сама такая задума. Рэжысёрскае р. ражож, -жка, мн. рожкі, -жак, м. (да 1 знач.).
Рожкі ды ножкі засталіся ад каго-н. ^нічога
п 'есы. Смелае канструктарскае р.
РАШдТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ядомы ірыб не засталося; разм.). || прым. ржгжвы, -ая, -ое
/ ропшы, -ая, -ае (да 1 знач.).
карычневага колеру з сятчастай з-пад нізу (да 1 знач.)
РОГ2, рага, мн. pan, -оў, м. Месца, дзе сышапкай.
РАЯЛІЗМ, -у, м. (кніжн.). Прыхільнасць ходзяцца, перасяхаюцца два прадметы ці два
да каралеўскай улады, манархізм. || прым. ра- бакі чаго-н. На рагу еуліцы. Р стала. Р.
хусткі. || памянш. ражок, -жка, мн. -жю,
ялісцкі, -ая, -ае.
РАЯЛІСТ, -а, М -cue, мн. -ы, -аў, м. -жкоў, м.
(кніжн.). Прыхільнік каралеўскай улады. || ж.
РОГАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны знешраядісткя, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. не на рог' або на рогавае рэчыва. Рогападобныя сукі. || наз. ропшадобнасць, -і, ж.
раялісцкі, -ая, -ае.
РАЙЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Музычны клаРОГАТ, -у, М -гаце, м. Гучны, нястрывішны інструмент з металічнымі струнамі, маны смех. Вясёлы р. Пакаціцца (або паехаць)
нацягнутымі па гарызанталі. Іграць на раялі. ад (з) рогату (гучна i нястрымана зарагатаць;
Вучыцца na класу раяля. \\ прым. раялыш, -ая, разм.).
-ае.
РОД1, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. АсноўРАЯНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; ная грамадская арганізацыя першабытна-раваны; зак. i незак., што. 1. Зрабіць абшчыннага ладу, аб'яднаная сваяцтвам i
(рабіць) падзел на раёны (адміністрайыйныя, агульнасцю гаспадаркі. Старэйшына роду. 2.
эканамічныя i пад.). 2. Размеркаваць (-мярРад пакаленняў, якія паходзяць ад аднаго
коўваць), прызначыць (-чаць) для пэўных ра- продка, a таксама ўвогуле пакаленне. Са
ёнаў (спец.). Р. сорт пшаніцы. Насенне ра- знатнага роду. Весці свой р. ад каго-н. (паяніраваных сартоў. || наз. раяшріванне, -я, н. ходзіць ад каго-н.). Родам гараджанін. 3 роду
РВАНЎЦЦА, -ЦЬ гл. ірвануцца, -ць.
ў р. (з пакалення ў пакаленне). Без роду, без
РВАНЫ гл. ірваны.
племені (пра чалавека невядомага паходжанРВАЦКЗ гл. ірвацкі.
ня; уст.). Ніроду ні племені (пра чалавека адзіРВАЦТБА гл. ірвацтва.
нокага, без родных; уст.). Гэта ў іху родзе (па
РВАЦЦА гл. ірвацца.
спадчыннасці). Р. чалавечы (людзі). 3. У
РВАЦЬ гл. ірваць.
сістэматыцы жывёл i раслін: група, якая аб'яРВАЧ гл. ірвач.
дноўвае некалькі відаў, што валодаюць агульPBÓTA гл. ірвота.
нымі прыметамі. 0 Ад (з) роду (разм.) — ад
PBÓTHAE гл. ірвотнае.
самага нараджэння. На раду шйгісшж што
РВОТНЫ гл. ірвота.
(разм.) — прадвызначана.
РДЗЁННЕ гл. ірдзець.
РОД2, -у, М -дзе, м., чаго. 1. Разнавіднасць
РДЗЁЦЦА, -ЦЬ гл. ірдзецца. -ць.
чаго-н., якая валодае якой-н. якасцю, уласціРЖА, РЖАВАСЦЬ, РЖАВЕЦЬ, РЖАВЫ васцю. Р. войск (спецыялізацыя войск у залегл. іржа, іржавасць, іржавець, іржавы.
жнасці ад характару ўзбраення i прызначэнРЖАННЕ, РЖАЦЬ гл. іржаць.
ня). Войскі ўсіх родаў зброі. 2. Напрамак, спосаб дзейнасці. Выбраць новы р. дзейнасці. 3.
РЖЬІШЧА гл. іржышча.
Нешта (нехта) накшталт каго-, чаго-н., падаРЖЗЎНІК, РЖ^ЎНІКАВЫ гл. іржэўнік.

РАШ—РОЗ
бенства каго-, чаго-н. Гэта гасцініца — р.
пансіяната.
РОД3, -у, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. Граматычны клас слоў, які харакгарызуеіша пэўнымі
склонавымі канчаткамі i асаблівасцямі дапасавання. Назоўнікі мужчынскага, жаночага i
ніякага роду. \\ прым. родавы, -ая, -ае.
РОДАВЫ1, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны да
роду1 (у 1 i 2 знач.), радавы. Р. лад. 2. Які належыць роду1 (у 2 знач.), перадаецца з пакалення ў пакаленне. Р. побыт.
РОДАВЫ2 гл. род3.
РОДАВЫ3 гл. роды.
РОДАДАПАМОГА, -і, ДМ -мозе, ж.
(спец.). Медыцынская дапамога жанчынам у
час цяжарнасці, родаў i ў пасляродавы перыяд. || прым. родадапіможны, -ая, -ае. Родадапаможная ўстанова.
РОДАНАЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
Продак, ад якога вядзе свой пачатак род1 (у 2
знач.). 2. перан. Toe, што i заснавальнік.
ВДунін-Марцінкевіч i Ф.БагушэвЫ —роданачальнікі беларускага крытыннага рэалізму. \\ ж.
родаяачальніці, -ы, мн. -ы, -ніц.
РОДЗІЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Член роду1
(у 1 знач.). 2. Сваяк, чалавек, блізкі па паходжанню (разм.)- || ж. родзічкж, -і, ДМ -чцы,
мн. -і, -чак (да 2 знач.).
РОДНАСНЫ, -ая, -ае. 1. Заснаваны на
адносінах роднасці (у 1 знач.), яхі мае адносіны да роднасці (у 1 знач.), да родных. Роднасныя сувязі. Роднасныя адносіны. 2. Блізкі да
другога (-ix) па паходжанню, па прыметах,
якасцях i пад. Роднасныя народы. Роднасныя
моеы. || наз. родвасмсць, -і, ж. (да 2 знач.).
РОДНАСЦЬ, -і, ж. 1. Адносіны паміж
людзьмі, якія маюць агульных продкаў. Р.
першай ступені. Р. душ (перан.). 2. Блізкасць,
падабенства, заснаванае на агульнасці паходжання. Р. славянскіх народаў.
РОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца ў
кроўнай роднасці, a таксама наогул у роднасці (у 1 знач.). Р. брат. Родная цётка.
Гасціць у родных (наз). 2. Свой па нараджэнню, па духу, па звычках. Родная вёска. Родная
мова (мова сваёй радзімы, на якой гавораць з
дзяцінства). 3. ^Дарагі, любы, мілы (у звароце). || ласк. родненыгі, -ая, -ае (да 3 знач.;
разм.)РОДЫ, -аў. Фізіялагічны працэс з'яўлення
на свет дзіцяці. Лрымаць р. Ц прым. родшы,
-ая, -ае. Родавыя асваткі.
РОЕВЫ гл. рой.
РОЖА, -ы, ж. Інфекйыйная хвароба, якая
харахтарызуецца запаленнем скуры або
слізістай абалонкі. || прым. рожысты, -ая, -ае.
Рожыстае запаленне.
РОЗГА, -і, мн. -і, -заг / -згаў, ж. 1. Тонкая
гнуткая галінка, дубец як прылада для пакарання. 2. мн. Удары, пакаранне такімі дубйамі (уст.). Усыпаць розаг. || прым. розгавы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
РОЗДУМ, -у, мн. -ы, -аў, м. Стан сканцэнтраванасці думак, задумлівасці. Р. над
кнігай. Упасці ў р.
PÓ3HA, прысл. He разам, паасобку. Харчавацца р.
РОЗНА... (а таксама разна...) Першая частка складаных слоў у знач. розны, з розным
(тым, што названа другой асновай), па-рознаму, напр. рознаіменны, рознатыповы, рознасастаўны.
РОЗНААБЛІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Розны
па саставу, стракаты (у 2 знач.). Р- натоўп. |
наз. рознжаблічшісць, -і, ж.
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РОЗНІЧНЫ, -ая, -ае. Звязаны з гандлем у
POK-H-PÓJI, -а, м. Імправізацыйны паррозніцу, не аптовы. Р. тавараабарот. Роз- ны танец, які выконваецца ў хуткім экснічныя цэны.
цэнтрычным тэмпе.
РОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. ЦыРО$НЫ, -ая, -ае. 1. мн. Неаднолькавы, непадобны чым-н. Розныя погляды. Яны розныя ліндр, вал у механізмах. 2. Цыліндрычны
РОЗНАБАКОВЫ, -ая, -ае. Які ахоплівае людзі.
2. мн. He адзін i той жа, іншы. Дабіра- скрутак з лістоў або суцэльнай паласы
розныя бакі чаго-н., разнастайны. Рознабако- ліся рознымі
шляхамі. 3. Разнастайны. Розныя якога-н. матэрыялу.^ Р. паперы. || прым.
вая дзейнасць. Рознабаковыя інтарэсы. || наз.віды зброі. Розныя
ропевы, -ая, -ае / ролыш, -ая, -ае. Ролевая
дробязі. Сабраліся самыя рорознабаковасць, -і, ж.
зныя людзі. || наз. рознасць, -і, ж. (да 1 знач.). або рольная папера.
РОЗНАГАЛОССЕ, -я, н. i РОЗНАГАЛОСІ- Р. поглядаў.
PÓJIIK, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Невялікае меЦА, -ы, ж. 1. Бязладныя галасы, гукі. ПтуРОЗУМ, -у, м. 1. Здольнасць чалавека талічнае кольца на ножцы стала, крэсла, лошынае рознагалоссе (і птушыная рознагаложка, раяля для зручнасці перасоўвання. 2.
сіца). 2. Адсутнасць згоды ў поглядах, думках. лагічна i творча мысліць, абагульняць вынікі Фарфоравы ізалятар у выглядзе шпулькі для
Р. na асноўных пытаннях. Рознагалоссі (і ро- пазнання. Чалавек вялікага розуму. Яна замацавання на ім шнура злектраправодкі. 3.
знагалосіца) паміж мужам i жонкай. 3. Супя-адрозніваецца i розумам i прыгажосцю. Пры- Вярчальная частка механізма ў выглядзе нерэчлівасць, няўзгодненасць. Р. ў паказаннях родны р. 2. Разумовае развіццё, інтэлект. Р. вялікага цыліндра, шпулькі (спец.). 4. Toe,
дыктаваў ёй зрабіць так. Што галава, то р.
сведак.
што i рол (у 2 знач.)- 5. мн. Род канькоў на
РОЗНАГАЛОСЫ, -ая, -ае. 1. Нязладжаны, (прыказка). Каб не твой р. ды не наша колцах для катання на гладкай паверхні. Каняскладны (пра гукі). Р. хор. 2. 3 рознымі га- хітрасць, прапалі б усе на свеце (прымаўка). тацца на роліках. || прым. ролікавы, -ая, -ае.
ласамі. Рознагалосыя птушкі. || наз. розна- Людзей слухай, a свой р. май (прыказка). Па Р. падшыпнік. Ралікавыя канькі.
адзенні сустракаюць, a na розуму праводзяць
галосасць, -і, ж.
РОЛІКАБЁЖНЫ, -ая, -ае: ролікабежны
(прыказка). 3. перан. Пра чалавека, як носьРОЗНАКАЛІБЕРНЫ, -ая, -ае. 1. Розны па біта інтэлекту. Лепшыя розумы чалаввцтва спорт — спартыўныя практыкаванні i спакалібру. Рознакаліберныя гарматы. 2. перан. (вялікія мысліцелі, вучоныя; высок.). 0 Ад (з) борніцтвы на ролікавых каньках: скорасны
Розны па стылю, фасону, памерах i пад. Роз- вялікага розуму (разм. іран.) — здуру, па ду- бег, хакей, фігурнае катанне.
накаліберныя талеркі. || наз. рознакалібер- расці. Давесці да розуму каго (разм.) — тое,
РОЛІКАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. ролік. 2. ронасць, -і, ж. (да 2 знач.).
што i на розум наставіць. Дайсці да розуму лікавыя канькі — спартыўная прылада для
РОЗНАКАЛЯРОВЫ, -ая, -ае. 3 афарбоў- (разм.) — паразумнець, разабрацца ў чым-н. катання на роліках, прымацаваная да ступні.
кай розных колераў, які змяшчае розныя ко- Дайсці сваім розумам (разм.) — самастойна 3. ролікавыя лыжы — спартыўная прылада ў
леры. Рознакаляровая тканіна. || наз. рознака- разабрацца ў чым-н. Жыць сваім розумам форме шырокіх лыж з ролікамі.
ляровасць, -і, ж.
РОЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. Мастацкі во(разм.) — прьггрымлівацца сваіх поглядаў,
РОЗНАПЛЯМЁННЫ, -ая, -ае (уст). Нс- быць самастойным ва ўсім. Жыць чужым ро- браз, створаны драматургам у п'есе, сцэнааднародны па племянной, этнічнай прынале- зумам (разм.) — прытрымлівацца чужых по- рыі, які ўвасабляецца ў сцэнічнай ігры акцёжнасці, які складаецца з розных плямён. Ро- глядаў, не маючы самастойнай думкі. Звесці з рам. Увайсці ў ролю (таксама перан.: асвоіцца
розуму каго (разм.) — 1) давесці да страты з якой-н. манерай паводзін). Выйсці з ролі (тазнапляменнае насельніцтва.
РОЗНАРАБОЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Ра- розуму; 2) захапіць, зачараваць. Яе прыга- ксама перан.: адступіць ад прынятай на сябе
бочы на розных падсобных работах, якія не жосць звяла з розуму хлопца. 3 розумам або з манеры). Вытрымаць сваю ролю (перан.: не
патрабуюць пэўнай прафесіі. || ж. рознара- галавой (рабіць што-н.) (разм.) — разумна, з адступіць ад прынятай на сябе ролі, манеры).
веданнем справы. 3 розуму сышло (разм.) — У ролі каго-н. (таксама перан.: у якасці
бочая, -ай, мн. -ыя, -ых.
РОЗНАСКЛАНІІЛЬНЫ, -ая, -ае. У грама- зусім забыў. На розум наставіць (навесці) каго каго-н.). Памяняцца ролямі (таксама перан.).
тыцы: такі, які сумяшчае ў адной парадыгме (разм.) — даць разумную параду, навучыць Ролі перамяніліся (таксама перан.: змяніліся
чаму-н. добраму. He пры сваім розуме хто ўзаемаадносіны людзей, суадносіны ix сіл). 2.
розныя тыпы скланення (пра назоўнікі).
(разм.) — не зусім нармальны псіхічна.
РОЗНАСПРАГАЛЬНЫ, -ая, -ае. У грама- Прыйсці да розуму (разм.) — стаць раз- Сукупнасць рэплік адной дзеючай асобы ў
тыцы: такі, які ўтварае адны формы па пер- важлівым. Пры сваім розуме хто (разм.) — у п'есе. Перапісаць ролю. 3. Род, характар i стушаму спражэнню, a другія — па другому (пра нармальным псіхічным стане. Розум за розум пень удзелу у чым-н. Р. асобы ў гісторыі. 0
Іграць ролю — мець уплыў, значэнне. Надзеясловы).
заходзіць у каго (разм.) — не ў стане разумна званы фактар іграе mym вялікую ролю. || прым.
РОЗНАСГАРОННІ, -яя, -яе. У матэма- разважаць, дзейнічаць з-за разгубленасці, ролевы, -ая, -ае (да 1 знач. у некаторых спатыцы: які мае неаднолькавыя стораны. Р. мноства спраў. Розуму не дабяру (разм.) — не лучэннях i да 2 знач.; спец.). Ралевая ігра (з
трохвугольнік. || наз. рознастароннасць, -і, ж. магу зразумець, здагадацца. Траціць розум — размеркаваннем роляў паміж удзельнікамі).
РОЗНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. розны. 2. Вынік
1) дурнець; 2) ад каго-чаго, надта захапляцца
POM, -у, м. Моцны спіртны напітак з соку
адымання. || прым. рознасны, -ая, -ае (да 2 кім-, чым-н. (разм.). Ці маеш ты розум? цукровага трыснягу. || прым. ромавы, -ая, -ае.
знач.).
(разм.) — ці разумееш ты, што робіш?
РОМБ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У матэмаРОЗНАТЫПОВЫ, -ая, -ае. Розны, не
тыцы: паралелаграм, у якога ўсе стораны роўРОЗЫГРЫШ,
-у,
мн.
-ы,
-аў,
м.
1.
гл.
аднаго тыпу. Рознатыповыя сказы. || наз. розныя. 2. Назва знака адрознення такой формы
разыіраць. 2. У некаторых гульнях: заканчэн- на пятліцах у вышэйшага каманднага саставу
натыповасць, -і, ж.
РОЗНАХАРАКТАРНЫ, -ая, -ае (кніжн). не ўнічыю. || прым. розыгрышны, -ая, -ае (да 2 Савецкай Арміі да 1943 г. || прым. рамбічны,
Разнародны, розны па тыпу, характару. Роз- знач.)-ая, -ае / ромбавы, -ая, -ае.
нахарактарныя з'явы. || наз. рознахарактарРОЙ, -ю, мн. ра'і, -раёў, м. 1. Вялікая кольРОНДА, нескл., н. (спец.). Музычная п'еса,
касць насякомых, якія кружацца ў паветры. у якой некалькі разоў паўтараецца рэфрэн.
насць, -і, ж.
РОЗНАЧАСОВЫ, -ая, -ае. Які адбываецца Р. мошак. 2. Сям'я пчол (або іншых падобРОНДАЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (уст.). Каў розныя часы. Розначасовыя падзеі. || наз. роз- ных насякомых), якія ўтвараюць на чале з струля з ручкай.
маткай адасобленую групу. Пчаліны р. 3. пеначасовасць, -і, ж.
РОСКАШ, -ы, ж. Toe, што i раскоша.
PÓCKBIT, -у, М -віце, м. 1. гл. расквітнець
РОЗНАЧЫТАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. ран. Мноства, вялікая колькасць каго-,
(спец.). Адна з рэдакцый (у 2 знач.) асноўнага чаго-н. Р. думак. \ прым. роевы, -ая, -ае (да 1 / расцвісці. 2. Найвышэйшая ступень развіцтэксту ў якім-н. мссцы твора. Разбор розначы- i 2 знач.) / ройны, -ая, -ае (да 2 знач). Роевыя ця чаго-н., уздым. Р. эканомікі краіны. У роспчолы. Ройны вулей.
танняў.
квіце сіл.
РОСКІД гл. раскідаць.
РОЗНІЦА1, -ы, ж. 1. Непадабенства, адРОК. 1. -а, м. Toe, што i рок-музыка. 2. -а,
РОСЛЫ, -ая, -ае. Высокага росту. Р. хлорозненне ў чым-н. Р. ва ўзросце. 2. Велічыня, м. Toe, што i рок-н-рол (разм.). 3. нязм. Які
якая з'яўляецца рознасцю паміж дзвюма мае адносіны да рок-музыкі. Танец у стылі р. пецЛ наз. росласць, -і, ж.
РОСНЫ , -ая, -ае: росны ладан — від
іншымі. Р. паміж старым i новым акладамі. 0Джаз-р.
Якая розніца? (разм.) — ці не ўсё роўна?
РОК... Першая частка складаных слоў са расліннай араматычнай смалы.
Няма розніцы або без розніцы (разм.) — усё знач. які мае адносіны да рок-музыкі, напр.
РОСНЬГ гл. paca.
роўна.
РОСПАЧ, -ы, м. Стан, пачуццё крайняй
рок-ансамбль,
рок-група,
рок-спявачка.
безнадзейнасці, упадку духу. Быць у роспачы.
РОЗНІЦА2, -ы, ж. (спец.). Тавар, які праPÓKAT, -у, М -каце, м. Аднастайны расГаварыць з роспаччу.
даецца паштучна або невялікімі партыямі. 0 У
розніцу — невялікімі колькасцямі, паштучна. кацісты гук. Р. матора. Р. марскіх хваль.
РОСПАЧНЫ, -ая, -ае. У якім адчуваецца
Прадаваць у розніцу.
РОК-МЎЗЫКА, -і, ДМ -зыцы, ж. Эстрад- роспач; поўны роспачы. Р. крык. Р. позірк.
РОСПІС, -у, м. 1. гл. распісаць. 2. мн. -ы,
РОЗНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; незак., ная музыка, якая выконваецца ў хуткіх рытад каго-чаго чым (разм.). Мець розніцу у мах, звычайна на электронных інструментах, -аў. Мастацкае ўпрыгожанне каляровымі
фарбамі сцен, столі, прадметаў побыту i пад.
з удзелам голасу (галасоў).
чым-н., адрознівацца.

РОЗ—РОС

565
Фрэскавыя роспісы. 3. мн. -ы, -аў. Toe, што i гаварыць праўду; разм. неадабр.). He закрываподпіс. Уласнаручны р.
ючы рота гаварыць (не змаўкаючы; разм.). У
р. гяядзець каму-н. (таксама перан.: угодліва
РОСПУСК гл. распусціць.
слухаць або слухацца каго-н.; разм. неадабр).
РОСПЫТ гл. распытаць.
РОССЫП, -у, м. 1. Пра тое, што рассы- 2. Абрысы i разрэз губ. Вялікі р. Прыгожы р.
пана ў вялікай колькасці (разм.). Лес сплаўля- 3. У жывёл: тое, што i пашча. Рыбін р. 4. пе- роўніцы ў танцах. || прым. роўшчны, -ая, -ае
юць россыпам (у рассыпаным, разрозненым ран. Ядок, утрыманец (разм.). Карміць шэсць (да 1 знач.).
стане). 2. звычайна мн. -ы, -аў. Месцанара- ратоў. Лішні р. у сям 'i. || памянш. роцік, -а, мн. РОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Гладкі, прамы, які не
джэнне карысных выкапняў, адкладанні, у -і, -аў, м. (да 1 i 2 знач.) / раток, -тка, мн. мае ўзвышэнняў, патаўшчэнняў, выгібаў. Роўскладзе якіх маюцца крупінкі, крышталі -no, -ткоў, м. Маленькі роцік або раток. || па- ная мясцовасць. Дарога ідзе роўна (прысл.).
карысных мінералаў. Алмазныя россылы. вел. рацішча, -а, мн. -ы, -аў, м. (да 1, 2 i 3 Роўнае вудзільна. 2. Аднолькавы, надта падобПлацінавыя россьты (таксама перан.: пра знач.)- II прым. ротавы, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 ны, такі ж (па велічыні, значэнню, якасці).
Роўныя сілы. На роўных пачатках. Быць роўвялікую колькасць, мноства чаго-н. каштоў- знач.; спец.). Ротавая поласць.
PÓTA, -ы, ДМ роце, мн. -ы, рот, ж. Пад- ным каму-н. Гаварыць як з роўным (наз.). Як
нага, добрага). || прым. россыпны, -ая, -ае (да
2 знач.; спец.). Россыпныя месцанараджэнні раздзяленне ў пяхоце i некаторых іншых ро- роўныя (на роўных правах, падставах, у роўдах войск, якое ўваходзіць у склад батальёна. ных адносінах). 3. Раўнамерны, спакойны. Р.
ізумрудаў.
пульс. Роўна (прысл.) дыхаць. Р. голас. 4. ПаРОСТ, -у, М -сце, м. 1. Павелічэнне ар- Камандзір роты. Санітарная р. Цэлая р. стаянна аднолькавы i спакойны, ураўнаваганізма або асобных органаў у працэсе раз- каго-н. (перан.: надта многа). || прым. ротны, жаны. Роўнае жыццё. Р. характар. 5. Цалкам
віцця. Час росту раслін. Трава пайшла ў р. -ая, -ае. Р. камандзір. Загад ротнага (наз.).
аднолькавы па велічыні. Роўныя долі. б. Які
PÓTAP, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. Вяр- знаходзіцца
(расце). 2. Павелічэнне ў колькасці, у памена адной лініі з кім-, чым-н. (па
рах, развіццё. Р. насельніцтва. Р. прамысло- чальная частка, вал у машынах. 2. Машына вышыні, глыбіні i пад.). Кукуруза вырасла роўвасці. 3. Узмацнснне, павышэнне. Р. палітыч- (транспартнае прыстасаванне, прылада), якая ная з чалавекам. O Роўны лік — лік круглымі
най актыўнасці. 4. Удасканаленне ў працэсе кіруецца аўтаматычна i загатоўкі якой руха- лічбамі, без капеек, без дробаў.
развіцця. Творчы р. Р. майстэрства. 5. Вы- юцца па дугах акружнасці разам з прыладамі,
РОЎНЯДЗЬ, -і, ж. Роўнае месца, раўніна;
шыня чалавека або жывёлы. Сярэдні р. Кас- якія ix апрацоўваюць. || прым. ротарны, -ая, роўная паверхня чаго-н., гладзь. Снежная р.
цюм не na росту (вялікі ці малы). 0 Ва ўвесь -ае. Ротарная лінія (комплекс ротараў у 2 палёу. Люстраная р. азёр.
рост, на ўвесь рост — 1) выпраміўшыся; 2) знач.).
РОХКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; зак. Пра
перан. паірабуючы неадкладнага вырашэння
PÓTMICTP, -а, мн. -ы, -аў, м. У царскай свінню: утвараць характэрныя адрывістыя
(кніжн.). Новыя праблемы паўсталі ва (на) арміі: афіцэрскі чын у кавалерыі, які адпавя- гукі. || аднакр. рохкнуць / рохнуць, -не. || наз.
ўвесь рост; 3) перан. поўнасцю, як мае быць. даў капітану ў пяхоце, a таксама асоба ў гэ- рохканне, -я, н.
Уласнік абудзіўся ўім ва (на) ўвесь рост. || па- тым чыне. || прым. рогмістрскі, -ая, -ае.
РОШЧЫНА, -ы, ж. 1. Негустое цеста на
мянш. ржсток, -тку, м. (да 5 знач.). || прым.
РОЎ1, рова, мн. равы, равоў, м. Доўгае
ростоы, -ая, -ае (да 1 i 5 знач.; спец.). Р. час. паглыбленне, выкапанае ў зямлі. Процітан- дражджах або з закваскай, якое пасля замешРоставыя рэнывы (якія ўплываюць на рост кавы р. || памянш. равок, раўка, мн. раўю, ваюць. 1, Цэментны, будаўнічы раствор. ||
прым. рошчыныы, -ая, -ае.
раслін). Р. гармон.
раўкоў, м.
РТУЦЬ, -і, ж. Хімічны элемент, вадкі ме2
РОСТАНЬ , -і, ж. 1. гл. расстацца. 2. Час,
РОЎ , рову, м. 1. Моцны працяглы крык тал серабрыста-белага колеру. Жывы як р.
праведзены далёка ад блізкіх. P. у некалькі ме- некаторых жывёл. Мядзведжы p. Р. самалё- (вельмі рухавы). || прым. ртутны, -ая, -ае.
сяцаў.
таў. Р. буры (перан.). 2. Моцны плач (разм.). Ртутная руда. Р. тэрмометр.
РОСГАНЬ2, -і, мн. -і, -ей, ж. Месца пе- Дзеці ўсчалі р.
РУБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Вузкі край або
ракрыжавання дзвюх або некалькіх дарог. СуРОЎМА: роўма раўці (разм.) — вельмі мо- вузкі бок якога-н. прадмета. Кладка цэглы рустрэцца з кім-н. на ростані дарог. 0 На роста- цна раўці, плакаць.
бам. 0 Паставіць пыганне рубам — заявіць
нах — у стане вагання, няўпэўненасці пры
РОЎНА. 1. у знач. вык. Пра адсутнасць ня- пра што-н. з усёй рашучасцю. || прым. рубавы,
выбары далейшага шляху.
роўнасцей, упадзін, узгоркаў. P., як на стаае. -ая, -ае (спец.).
РОСТБІФ, -у, мн. -ы, -аў, м. Ялавічына з Зімой у полі р. i бела. 2. роўна з, прыназ. з Т.
РУВАКА, -І, МН. -І, рубак, м. (разм.).
філейнай часткі, засмажаная вялікім кавалНа адной лініі (вышыні, глыбіні i пад.) з Смелы, адважны чалавек, які па-майстэрску
кам.
кім-, чым-н., на адным узроўні з кім-, чым-н. валодае халоднай зброяй (шабляй, шашкай).
PÓCTPA, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (спец.). Нагрузіць мяхоў на калёсы роўна з канём. 3. Хвацкі р.
Архітэктурнае ўпрыгожанне ў выглядзе насаРУБАНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Стачасц. Дакладна, якраз. Р. поўдзень. Р. праз
вой часткі старажытнага судна. || прым. рас- паўгадзіны.
лярны інсірумент у выглядзе калодкі з шытральны, -ая, -ае. Растральная калона (з росРОЎНА... (а таксама раўна...) Першая час- рокім жалезным лязом для стругання. || прым.
трамі).
тка складаных слоў са знач.: 1) роўны, з роў- рубаначны, -ая, -ае. Рубаначнае лязо.
РОСТРЫ, -аў (спец.). Крацісты насціл для ным, напр. роўнавугольны, роўнаразмешчаны, РУБАШКА, -І, ДМ -ШЦЫ, МН. -І, -шак, ж.
ўстаноўкі шлюпкі, складвання вёслаў на бор- роўнарасстаўлены; 2) аднолькава, падобна, (спец.). Верхні, покрыўны слой, абалонка. Р.
це карабля.
напр. роўнавялікі, роўнадаступны, роўнаімаве- катла. Р. плода.
РОСГУЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Вугал, атры- рнасны, роўнамагчымы, роўнатрывалы.
РУБЁЖ, -бяжа, мн. -бяжы, -бяжоў, м. 1.
маны ў выніку расхілення ножак цыркуля i
РОЎНАВУГОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае роў- Toe, што i граніца (у 1 знач.). Вадзяны р. Зорпад. Шырокі р. 2. Адтуліна, якая ўтвараецца,
ка
ахоўваць рубяжы нашай Радзімы. У яго
калі адчыніць двухстворкавае акно, дзверы, ныя вуглы. Р. многавугольнік.
жыцці намеціўся новы р. (перан.). 2. Паласа
РОЎНАВЯЛІКІ, -ая, -ае. У матэматыцы: зямлі, зручная або абсталяваная для вядзення
вароты; росчын.
РОСЧЫН, -у, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i роўны па плошчы або аб'ёму. Роўнавялікія баявых дзеянняў. Абаронны р. Выйсці на новыя
фігуры.
ростул.
рубяжы (таксама перан.: прыступіць для выРОЎНАСТАРОННІ, -яя, -яе. Які мае роў- рашэння новых задач). || прым. рубежны, -ая,
РОСЧЫРК, -у, мн. -і, -аў, м. Дадатковая
рыса да апошняй літары ў чыім-н. подпісу ў ныя стораны. Р. трохвугольнік.
-ае.
РОЎНАСЦЬ, -І, Ж. 1. Уласцівасць i стан
выглядзе размашыстай завітушкі. Распісацца з
РУБЁЛЬ1, -бля, мн. -бл'і, -блёў, м. Асноўроўнага, a таксама пра вялікае роўнае месца. ная грашовая адзінка ў Расіі, Беларусі i
росчыркам. || прым. росчыркявы, -ая, -ае.
POT, -a, М роце, мн. раты, -оў, м. 1. По- Гаворка раптам страціла р. Палявая р. 2. іншых рэспубліках былога СССР, роўная 100
ласць паміж верхняй i ніжняй сківіцамі, якая Поўнае падабенства, аднолькавасць (па велі- капейкам, a таксама грашовы знак i манета
мае адтуліну ў ніжняй частцы твару. Пала- чыні, колькасці, якасці i пад.). Р. сіл. 3. Ста- такой вартасці. Заплаціць за рэч пяцьдзесят
скаць р. Горка ў роце. Дыхаць ротам. Адкрыць новішча людзей у ірамадстве, што выяўляец- рублёу. || памянш. рубялёк, -лька, мн. -лыа,
р. (таксама перан.: надта здзівіцца; разм.). У ца ў аднолькавых адносінах да сродкаў вы- -лькоў, м. (разм.)- || прым. рублёвы, -ая, -ае.
Рублёвая зона.
р. не лезе што-н. каму-н. (не хоча i не можа творчасці i ў карыстанні аднолькавымі паРУБЁЛЬ2, -бля, мн. -блі, -блёў, м. Тоўстая
есці; разм.)- He браць у р. чаго-н. (не есці або літычнымі i грамадзянскімі правамі. Р.
не піць, не ўжываць; разм. У р. не бярэ га- народаў i нацый. 4. У матэматыцы: суадносіны жэрдка, якой уціскаюць на возе сена, салому,
рэлкі). Разявіць р. (таксама перан.: тое, што i паміж велічынямі, якія паказваюць, што адна снапы i пад.
РУБЕРОЙД, -у, М -дзе, м. (спец.). Прамоадкрыць рот; разм.). Баяцца р. разявіць (пе- велічыня роўная другой. Знак роўнасці (=).
Ставіць знак роўнасці паміж кім-, чым-н. (пе- чаны спецыяльным саставам кардон для
ран.; баяцца што-н. сказаць, паспрачацца;
ран.:
прызнаваць
раўнацэнным).
пакрыцця даху або для ізаляцыі. || прым. руразм.). Заціснуць р. каму-н. (таксама перан.:
РОЎНІЦА, -ы, ж. 1. Пасма валакна, злёг- беройдавы. -ая, -ае / руберойдны, -ая, -ае.
не даць свабодна выказацца; прымусіць маўРУБЁЦ', -бца, мн. -бцы, -бцоў, м. 1. Глычаць; разм.). Заляпіць р. каму-н. (перан.: под- ку скручаная, якая ідзе на выраб пражы
купам, падарункамі прымусіць маўчаць, не (спец.). 2. Toe, што i раўня (разм.). Ёй няма бокі след на целе пасля зажыўшай раны. 2.
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карысных выкапняў. Уранавыя руднікі. || прым. РУЙНАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нуецца; незак. Ператварацца ў руіны (у 1 знач.),
рудніковы, -ая, -ае. Рудніковае мацаванне.
разбурацца. Замак руйнуецца. Руйнаваліся
РЎДНЫ гл. руда.
РУДЫ, -ая, -ос. Рыжа-карычневы. Рудая старадаўнія звычаі (перан.: знішчаліся).
вавёрка.
РУЙНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
Паглыблены след, засечка на чым-н. 3. ПаРУДЫМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
тоўшчанае шво на тканіне, скуры. || памянш. Недаразвіты, астаткавы орган арганізма, які незак., што. Ператвараць у руіны (у 1 знач.),
разбураць.
Вораг руйнаваў гарады. || наз. руйрубчык, -а, мн. -і, -аў, м. || прым. рубцовы, -ая, страціў сваё першапачатковае значэнне ў прашваяне, -я, н.
-ае (да 1 i 3 знач.; спец.).
цэсе эвалюцыйнага развіцця. 2. перан. АстаРУБЁЦ2, -бца, мн. -бцы, -бцоў, м. 1. Ча- так, рэшткі якой-н. з'явы (кніжн.). || прым.
РУКА, -'i, ДМ руцэ, мн. рукі / (з ліч. 2, 3, 4)
стка страўніка жвачных жывёл, куды паступае рудыментарны, -ая, -ае.
рукі, рук, ж. 1. Верхняя канечнасць чалавека
праглынутая ежа. 2. Ежа, прыгатаваная з гэРУДЫМЕНТАРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. руды- ад пляча да кончыкаў пальцаў, a таксама ад
тай часткі страўніка.
мент. 2. Які знаходзіцца ў зародкавым стане запясця да кончыкаў пальцаў. Правая р. ДоўРУБІЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Апарат для (кніжн.). || наз. рудыментарнасць, -і, ж.
гія рукі. Выпасці з рук. Паціснуць руку каму-н.
ўключэння, выключэння i пераключэння
РЎЖА, -ы, мн. -ы, руж, ж. 1. Расліна з (у знак прывітання або ўдзячнасці). Павітацмоцных злеюрычных токаў.
прыгожымі шырокапялёсткавымі пахучымі ца за руку (пра поціск рукі). Рукі не падаваць
РУБІН, -у, м. Каштоўны камень чырвонага кветкамі i ca сцяблом, звычайна пакрытым каму-н. (у знак пагарды не абменьвацца рукаколеру. || прым. рубшавы, -ая, -ае. Р. колер шыпамі. Усеяць чый-н. шлях ружамі (перан.: пацісканнем). Весці за руку (трымаючы за
(чьфвоны). Р. пярсцёнак (з рубінам).
зрабіць чыё-н. жыццё лёгкім, шчаслівым). 2. руку). Узяцца (пабрацца) за рукі. Пад рукі
РУБІЦЬ1, рублю, рубіш, рубіць; рублены; Архітэісгурнае або ювелірнае ўпрыгожанне, весці (падтрымліваючы з двух бакоў пад санезак.. што. Падшываць край чаго-н., рабіць якое схематычна перадае форму кветкі гэтай гнутыя локці). Пад руку ісці з кім-н. (аліраюрубсц (у 3 знач.). Р. хустку.
расліны. O Ружа вятроў (спец.) — 1) гра- чыся на чыю-н. сагнутую ў локці руку). На
РУБІЦЬ2, рублю, рубіш, рубіць; рублены; фічнае адлюстраванне паўтаральнасці налра- рукі ўзяць каго-н. (пасадзіць да сябе на калені
незак., што. 1. Будаваць з дрэва, бярвення мку вяіроў у пэўным месцы; 2) вятры, якія ці, падняўшы, прытуліць да сябе; звычайна
будынак (спец.). Р. зруб. 2. Са слрвамі вугаль, дзьмуць адначасова ў розных напрамках. || па- пра дзіця). На руках трымаць каго-н. (узяўшы
руда i пад.: здабываць. || наз. рубкж, -і, ДМ мянш. рі|шчвл, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. \\ на рукі). На руках насіць каго-н. (таксама перан.: надта песціць, балаваць; разм.). Рукі
-бцы, ж.
прым. ружавы, -ая, -ае (да 1 знач.). Р. алей. апусціліся ў каго-н. (таксама перан.: пралала
РЎБКА1, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. НадСямейства ружавых (наз.).
жаданне рабіць што-н., быць актыўным). У
будоўка на палубе судна для кіравання, a такРУЖАВАРНЯ, -і, мн. -і, -рань i -рняў, ж.
сама памяшканне ддя падобнага прызначэн- Прадпрыемства, якое перапрацоўвае пялёсткі рукі аддаць каму-н. (самому, асабіста). На
руку надзець. He na руцэ рукавіцы (вялікія або
ня ў дырыжаблі, на радыёстанцыі i пад. Руля- руж у ружавы алей.
малыя). Залатыя рукі ў каго-н. (умелыя;
вая р. Хадавая р. (з якой кіруецца ход судна).
РУЖАВЁЦЬ, -сю, -ееш, -ее; незак. 1. Ста- разм.). Рукам волі не давай (не біся, прымі
Баявая р.
навіцца ружовым. Шчокі ружавеюць на Ma- рукі; разм.). 3 рук выпусціць (таксама перан.:
2
2
РЎБКА гл. рубіць .
pose. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Віднецца (пра уттусціць што-н., не выкарыстаць што-н. выРЎБЛЕНЫ, -ая, -ае. Зроблены з бярвення, што-н. (ружовае). || зак. паружавець, -ею,
гаднае; разм.)- Рукі грэць на чым-н. (перан.:
драўляны. Рубленая хата.
-сеш, -ее (да 1 знач.).
нажывацца несумленным спосабам; разм. не1
РУБЛЁВЫ гл. рубель .
РУЖАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. У адабр.). Рукі прэч ад каго-, чаго-н.! (таксама
РУБЛЁЎКА, -і, ДМ -лёўцы, мн. -і, -лёвак, некаторых хрысціян: шнурок з пацеркамі або перан.: патрабаванне не ўмешвацца ў чые-н.
ж. (разм.)- Манста або казначэйскі білет вар- вузельчыкамі для адлічвання прачьпаных справы). Р. не задрыжыць у каго-н. (таксама
тасцю ў адзін рубель.
малітваў або паклонаў у часе малітвы.
перан.: хопіць рашучасці зрабіць што-н.
РЎБРЫКА, -і, ДМ -рыцы, мн. -і, -рык, ж.
РУЖЖО, -а, мн. ружжы / (з ліч. 2, 3, 4) дрэннае). За руку схапіць каго-н. (таксама пе1. Загаловак раздзела (у газеце, часопісе i ружжы, ружжаў, н. Ручная агнястрэльная ран.: злавіць на месцы злачынства; разм.)пад.). 2. Раздзел, падраздзяленне чаго-н., зброя з доўгім ненаразным ствалом. Па- Цвёрдая р. ў каго-н. (перан.: упэўнены ў сабе,
графа. Разнесці лінбы па рубрыках.
ляўнічае р. Процітанкавае р. Быць nad руж- строгі). У руках у каго-н. (таксама перан.: 1)
РУБРЫКАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Размерка- жом (быць на ваенным становішчы, у стане маецца, ёсць. Доказ у руках у следчага; 2) у
ванне па рубрыках (у 2 знач.).
баявой гатоўнасці — пра армію). У p.! (ка- поўным падначаленні, залежнасці. Уся група ў
РУБЦАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цуец- манда; стаць у строй з вінтоўкамі). Паставіць яе ў руках; 3) злоўлены. Злачынец у руках у
ца; незак. Пра рану: зажываць, угвараючы ру- nad p. (прызваць на ваенную службу). || па- міліцыі). У руках або ў сваіх руках трымаць,
бец1 (у 1 знач.). || зак. зарубцдвацця, -цуецца. мянш. ружэйцв, -а, мн. -ы, -аў, н. || прым. мець што-н. (таксама перан.: трымаць у сваёй
|| наз. рубцавшне, -я, н.
уладзе, валодаючы чым-н.). У руках трымаць
ружэйны, -ая, -ае.
РУБЧАСТЫ, -ая, -ае. 3 рубцамі1 (у 1 i 2
РУЖОВА-... Першая частка складаных каго-н. (таксама перан.: у строгасці; разм.).
знач.); з кантамі, кантовы. Рубчастая шклян- слоў са знач. з ружовым адценнем, напр. ру- Руку прылажыць (таксама перан.: паставіць
ка. Рубчастая тканіна. || наз. рубчастасць, -і, жова-пурпуровы, ружова-фіялетавы, ружова-свой подпіс; уст.). У рукі або ў свае рукі захапіць, узяць што-н. (таксама перан.: узяць
ж.
чырвоны.
РЎБЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. рубец1. 2.
РУЖОВАКВЁТНЫЯ, -ых (спец.). Сямей- сабе або пад свой кантроль, сваё кіраўнііггва).
У рукі ўзяць каго-н. (таксама перан.: зрабіць
Выпуклая палоска на тканіне, на якой-н. па- ства двухдольных раслін, да якога адносяцца
верхні. Драп у р. \\ прым. рубчыкавы, -ая, -ае. яблыня, іруша, вішня, шыпшына, ажына, больш дысцыплінаваным, прымусіць падпарадкавацца; разм.)- У нашых (маіх, яго) руках
РУДА, -ы, ДМ рудзе, мн. руды, руд, ж. маліна, глог, ружа i інш.
Прыродная мінеральная сыравіна, якая
РУЖОВЫ, -ая, -ае. 1. Светла-чырвоны. Р. (таксама перан.: у нашых магчымасцях, наша
змяшчае ў сабе металы ці ix злучэнні. Жалез- калер. Ружовыя шчокі (румяныя). Ружовая ко- права; разм.). Усё валіцца з рук (перан.: за
ная р. || прым. рудны, -ая, -ае. Рудныя горы. фта. 2. перан. Нічым не азмрочаны, радасны, што ні вазьміся, нічога не атрымліваецца, ні
РУДА-... Першая частка складаных слоў са светлы (разм.)- Ружовыя мары. 3. Ружовае на што няма сіл; разм.). У добрыя, дрэнныя,
знач.: 1) руды, з рудым адценнем, напр. руда- дрэва — драўніна некаторых трапічных дрэў, чужыя рукі аддаць, трапіць або ў добрых,
жоўты, руда-чорны, руда-чырвоны; 2) руды, уафарбаваная ў ружовы колер. 0 Праз ружовыя дрэнных, чужых руках быць, знаходзіцца (песпалучэнні з іншым, асобным колерам, напр. акуляры глядзець на каго-што (неадабр.) — ран.: да добрых, дрэнных, чужых людзей або
уяўляць усё ў прыемным выглядзе, глядзець ў добрых, дрэнных, чужых людзей; разм.). У
руда-ружовы, руда-шэры.
РУДАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі руды, не зусім на ўсё жыццярадасна, не заўважаючы дрэн- адны рукі прадаць, адпусціць (перан.: аднаму
нага. У ружовым святле бачыць каго-што — чалавеку; разм.). У рукі само (сам) ідзе (перуды. Рудаватыя капялюшыкі грыбоў.
РУДАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Судна, пры- тое, што i праз ружовыя акуляры глядзець. || ран.: аказваецца лёгка даступным, дасягальным; разм.). У чатыры рукі іграць (іграць на
значанае для пераврзкі руды i каменнага ву- наз. ружовасць, -і, ж. (да 1 знач.).
ўдваіх). Голымі рукамі не возьмеш каго-н.
галю. || прым. руддвозны, -ая, -ае.
РУЖОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Гадавальнік, раялі
(перан.: пра таго, хто хітры, выкрутлівы;
РУДАНОСНЫ, -ая, -ае. 3 залежамі руды. дзе вьфошчваюцца ружы, a таксама кветнік з разм.)- 3 рук у рукі перадаць каго-, што-н.
руж>
Р. пласт. || наз. рудшюсмсць, -і, ж.
(перан.: непасрэдна перадаць каму-н.). 3 рук
^
РУДЗЁЦЬ, -ею, -ееш, -ес; незак. 1.
у рукі пераходзіць (перан.: пераходзіць у валоРУЖЭЙНІК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
Майстар,
Рабіцца рудым, рудзейшым. 2. (7 i 2 ас. не
данне то да аднаго, то да другога папераменўжыв.). Віднецца (пра што-н. рудое). || зак. які вырабляе ружжы, рабочы ружэйнага цэха. на). Пад гарачую руку трапіць (у сярдзітую
РУІНА,
-ы,
мн.
-ы,
руін,
ж.
1.
звычайна
зрудзець, -ею, -ееш, -ее (да 1 знач.) / парумн. Рэшткі разбуранага збудавання, па- хвіліну, калі хто-н. раздражнёны, раззлаваны;
дзець, -ею, -ееш, -ес (да 1 знач.).
разм.)- Пад руку папасці, трапіць (перан.: 1)
РУДНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Горнапрамы- селішча. 2. перан. Стары, зусім нямоглы чала- выпадкова трапіцца. Пад руку трапіла цікавая
век
(разм.).
Стаць
руінай.
||
прым.
руінны,
-ая,
словае прадпрыемства для здабычы руды,
-ае (да 1 знач.).
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кніжка; 2) тое, што i пад гарачую руку нову выйсці замуж за сябе. Ружі не дайшлі (не
трапіць; разм.). Пад рукой (таксама перан.: у даходзяць) да чаго (разм.) — не паспявае
непасрэднай блізкасці, так, што зручна кары- хто-н. зрабіць што-н. з-за вялікай колькасці
сгацца; разм.). Пад руку гаварыць каму-н. (пе- іншых спраў. Рукі не даходзяць навесці параран.: гаварыць, перашкаджаючы таму, хто за- дак у кладоўцы. Рукой падаць (разм.) —
РУКАЎЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. рукаў.
няты справай; разм.). На руках біць або ўда- вельмі блізка. Да лесу рукой падаць. Ружу (і
рыць (таксама перан.: заключыць здзелку, да- сэрца) прапанаваць каму (уст.) — тое, што i 2. звычайна мн. Род прышыўной манжэты.
мовіцца; разм.). Па руках даць каму-н. прасіць чыёй-н. рукі. Сон у руку (разм.) — Сукенка з белымі рукаўчыкамі.
РУКЗАК, -а, мн. -і, -оў, м. Заплечны рэ(таксама перан.: даць каму-н. пострах; разм.). пра сон, які спраўдзіўся. Трымаць руку чыю
На руках памерці чыіх-н. або ў каго-н. (перан.: (уст. i разм.) — быць чыім-н. прыхільнікам; чавы мяшок э кішэнямі. Паходны р. \\ прым.
у прысутнасці таго, хто быў побач, блізка). падтрымліваць каго-н. у чым-н. Узяць сябе ў рукзачны, -ая, -ае.
РУЛАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, рулад, ж.
Падаць, працягнуць руку дапамогі (перан.: да- рукі — прымусіць сябе супакоіцца. Як рукой
2
памагчы; высок.). Падняць руку на каго-н. зняло што (разм.) — поўнасцю прайшло Раскацісты i віртуозны пасаж у спевах —
(перан.: намерыцца ўдарыць або забіць (звычайна пра боль). || памянш. ручка, -і, ДМ выкананая ў хуткім тэмпе частка мелодыі. Р.
каго-н.). Рукамі i нагамі адбівацца, адпіхвацца -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1 знач.). За ручку ў партыі каларатурнага сапрана. Салаўіныя
(таксама перан.: катэгарычна адмаўляцца; вадзіць каго-н. (таксама перан.: залішне апе- рулады (перан.).
РУЛЁТ, -у, М -леце, мн. -ы, -аў, м. 1. Ежа
разм.). 3 рукамі i нагамі (перан.: 1) ахвотна, з каваць, пазбаўляць магчымасці дзейнічаць сапрыемнасцю; разм. 3 рукамі i нагамі возьмуць мастойна; неадабр.). 0 Да ручкі дайсці (да- з сечанага мяса ці бульбы з якой-н. начынтакога працаўніка; 2) увесь, цалкам. Выдаць біцца) (разм.) — да галечы ці да зусім бязвы- кай, запечаная ў выглядзе батона. Мясны p. Р.
сябе з рукамі i нагамі; разм.). Рука ў руку ісці хаднага становішча. || памянш. ручачка, -і, ДМ з макам. 2. Кумпяк, з якога вынята костка i
(узяўшыся за рукі; таксама перан.: дзейнічаць -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1 знач.). || павел. яхому нададзена круглая форма. || прым.
сумесна, дружна). Рукой не. дастаць каго-н. ручышча, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (да 1 знач.). || рулетны, -ая, -ае.
РУЛЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
(таксама перан.: пра таго, хто дасягнуў высо- прым. ручны, -ая, -óe (да 1 знач.).
РУКАВІЦЫ, -в'іц, адз. рукавша, -ы, ж. Род Інструмент для вымярэння даўжыні — лента
кага становішча, a таксама пра таго, хто далёка; разм.). Руку налажыць, накласці на пальчаткі з аддзяленнем толькі для вялікага з дзяленнямі, якая накручваецца на валік. 2.
што-н. (перан.: завалодаць чым-н.; разм. не- пальца. Кажуховыя р. Брызентавыя р. (рабо- Прыстасаванне для азартнай гульні ў выгляадабр.). Р. не падымаецца ў каго на каго-, чыя). 0 Трымаць у вожыкавых рукавіцах каго дзе рухомага круга з нумараванымі ямкамі, па
што-н. (перан.: не хапае смеласці, рашучасці (разм.) — абыходзіцца з кім-н. строга^ су- якіх коціцца шарык, a таксама сама гэта гульзрабіць што-н.; разм.). Рукі развязаць каму-н. рова. || памянш. ружавічкі, -чак. адз. рукавічка, ня. Гуляць у рулетку. || прым. рулетачны, -ая,
-ае.
(таксама перан.: даць магчымасць свабодна -і, ДМ -чцы, ж. I прым. рукавічны, -ая, -ае.
дзейнічаць; разм.). Рукі атрэсці (перан.: катэРУЛІ, -ёў (разм.). Страва, прыгатаваная з
РУКАДЗЁЛЛЕ, -я, н. 1. Ручная праца (пегарычна адмовіцца ад каго-, чаго-н.; разм.). раважна пра шыццё, вязанне, вышыўку). 2. накрышанага хлеба ў малако ці ў падсоленую
Рукі свярбяць у каго-н. (таксама перан.: 1) на Рэч, якая адмыслова выканана рукамі (пера- з алеем ваду.
каго, хочашха пабіцца; разм.; 2) на што i з важна пра вышытае, звязанае). Выстаўка руРУЛІЦЬ, -лю, -ліш, -л'іць; -л'ім, -ліце,
інф., хочацца заняцца якой-н. справай; разм. кадзелля. || прым. рукадзелыіы, -ая, -ае.
-ляць; незак. Toe, што i руляваць. || зак.
Рукі свярбяць на працу або працаваць). Прайсці
выр^гліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены. || наз.
РУКАДЗЁЛЬНІЦА* -ьі, мн. -ы, -ніц, ж. руленне,
праз ные-н. рукі (перан.: быць прадметам (разм.).
-я, н.
Жанчына-майстар рукадзелля.
чыёй-н. дзейнасці, уздзеяння, увагі). Р. руку
РУЛОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Трубка гнуткага
РУКАДЗЁЛЬНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не- матэрыялу, згорнутага для захоўвання. Памые (прыказка пра тых, хто пакрывае дрэнныя ўчынкі адзін аднаго). Чыстымі рукамі зак. (разм.). Займацца рукадзсллем.
пера, цырата, толь у рулонах. Р. лінолеуму. ||
РУКАКРЬІЛЫЯ, -ых, адз. -ае, -ага, н. прым. рулонны, -ая, -ае.
рабіць што-н. (таксама псран.: не крывячы
душой, з чыстым сумленнем). 2. перан. Ма- (спец.). Атрад млекакормячых з прыстасаваРУЛЬ, -я, мн. -і, -ёў, м. Прыстасаванне
нера пісьма, почырк. Увесь тэкст напісаны нымі для палёту пярэднімі канечнасцямі (ля- для кіравання рухам судна, самалёта, аўтамаадной рукой. 3. перан. Старана, бок, напрамак тучыя мышы i крыланы).
біля. Р. аўтамабіля. Паветраны р. (у ляталь(разм.). Па правай руцэ цягнуўся лес (справа).
РУКАМЬІЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Невялікі нага апарата). Сядзець, стаяць за рулём. Ста4. перан. Пра чалавека, які можа паса- вісячы ўмывальнік.
яць каля руля (таксама перан.: кіраваць;
дзейнічаць, аказаць пратэкцыю (разм.). Свая
РУКАПАЦІСКАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. кніжн.)- || прым. рулявы, -ая, -óe. Рулявое
р. дзе-н. у каго-н. Моцная р. 0 Ад рукі наліПацісканне адзін аднаму правай рукі ў знак кола. Рулявое кіраванне.
саць — пяром, карандашом, у адрозненне ад прывітання,
падзякі. Сяброўскае р. Абмяняцца РЎЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Toe, што i ствол
машынапіснага, друкаванага тэксту. Воля рук рукапацісканнямі.
дула. Р. вінтоўкі. || прым. рульны, -ая, -ае.
(кніжн.) — свабода дзеянняў. Да рук прыРУЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
РУКАПАШНЫ, -ая, -ае. 1. Пра бой, субраць каго-што — 1) прысвоіць або завалонезак. 1. Кіраваць рулём; кіраваць рухам
даць, захапіць (разм. неадабр.). Прыбраць да тычку: які ажыццяўляецца халоднай зброяй, чаго-н. (лодкі, санак i пад.). Р. да ангара. 2.
рук ные-н. рэчы; 2) поўнасцю падпарадкавадь штыкамі, прыкладамі. Рукапашная сутычка. Пра самалёт: коцячыся па зямлі, накіроўвацсабе каго-н. (разм.). 3 другіх (трэціх) рук (да- 2. рукапатная, -ай, ж. Такая сутычка, бой. ца куды-н. || зак. выруляваць, -люю, -люеш,
ведацца, атрымаць звесткі) — не непасрэдна Пайсці ў рукапашную.
-люе; -люй; -ляваны. || наз. руляванне, -я, н.
РЎКАПІС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Арыгінал
ад каго-н. 3 першых рук (даведацца, атрыРУЛЯВЬІ, -ая, -ое. 1. гл. руль. 2. рулявы,
маць звссткі) — з псршакрыніцы, нспасрэдна або копія тэксту, напісанага ад рукі ці аддру-ога, мн. -ыя, -ых, м. На судне: чалавек, які
ад каго-н. 3 рук вов (разм.) — вельмі дрэнна, каванага на пішучай машынцы. Рукапісы кіруе рулём, a таксама спецыяліст, які рэгунікуды не варта. 3 рук збыць каго-што пісьменніка. Аддаць p. у набор. 2. Помнік люе кіраванне рулём. Гэты чалавек — наш р.
(разм.)— пазбавіцца ад каго-, чаго-н. 3 рук пісьменнасці, які адносіцца пераважна да (перан.: вядзе нас наперад). || ж. рулявая, -ой,
сысці (разм.) — застацца беспакараным. Пра- часу ўзнікнення кнігадрукавання. Вывучэнне мн. -ыя, -ых.
віннасць сышла з рук. 3 нужых рук глядзець старажытных рукапісаў. \\ прым. рукатсны,
РУМ, -у, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Месца на
(разм. неадабр.) — быць у залежнасці ад -ая, -ае. Р. тэкст. Р. аддзел бібліятэкі.
беразе ракі, куды звозяць бярвенне для
іншых. На руках — 1) быць, мецца ў наяўРУКАПРЫКЛАДСГВА, -а, «. (разм). На- сплаву i дзе вяжуць плыты. Вывезці лес на р.
насці. Даведка на руках; 2) у каго, на чыім-н. нясенне пабояў. Справа дайшла да рукапрыРУМБ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Дзяленне
утрыманні, пад апекай каго-н. У мяне на ру- кладства.
на крузе компаса, якое адпавядае Уз2 частцы
ках еялікая сям'я. На рукі выдаць што каРУКАСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. 3 доўгімі, акружнасці гарызонта. || прым. румбавы, -ая,
му — уручыць. На руку каму што (разм.) — вялікімі рукамі. Р. дзяцюк. 2. перан. Умелы, -ае.
выгадна каму-н., супадае з чыімі-н. інтарэ- дзславы, энергічны. Р. гаспадарнік. || наз.
РЎМБА, -ы, ж. Танец мексіканскага пахосамі. На руку шпысты (разм.) — схільны да ружастасць, -і, ж.
джання хуткага тэмпу, чатырохдольнага пакрадзяжу, махлярства. На ўсе рукі майстар
РУКАЎ, -кава, мн. -кавы, -кавоў, м. 1. Ча- меру, a таксама музыка да гзтага танца. ||
(разм.) — усё умее рабіць. He з рукі
прым. румбавы, -ая, -ае.
(разм.) — 1) каму, пра нязручнае становішча стка адзення, якая пакрывае руку. Доўгія руРЎМЗА, -ы, ДМ -у, Г, -ам, м.; ДМ -е, -ай
рукі ў момант якога-н. занятку. Пісаць ле- кавы (да кісці). Кароткія рукавы (якія закрыжачы — не з рукі; 2) не варта, не падыхо- ваюць плячо). 2. Адгалінаванне ад галоўнага (-аю), ж., мн. -ы, румз i румзаў (разм. недзіць. He пакладаючы рук (разм.) — старан- рэчышча ракі. Р. Нёмана. 3. Шланг для па- адабр.)- Чалавек, які многа i часта плача;
на, не перастаючы. Па руках пайсці (хадзіць) дачы вадкасцей або сыпучых цел, газаў. Па- плакса.
(разм.) — пераходзіць ад аднаго да другога. жарны р. Р. млына. Усмоктвальны р. \\ памянш. РЎМЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.
-а, мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.). || неадабр.). Часта i надакучліва плакаць. || наз.
Прасіць чыёй рукі — зрабіць каму-н. прапа- рукаўчык,
прым. рукаўны, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.).
румзанне, -я, н.
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РУМ—РУЧ
РУМЬІНЫ, -аў, адз. -мын, -а, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Румыніі. ||
ж. румынка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
румынскі, -ая, -ае.
РУМЙНАСЦЬ гл. румяны1.
РУМЙНЕЦ, -нцу, м. Ружовы ці ярка-чырвоны колер твару^ шчок. Здарювы р.
РУМЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Станавіцца румяным, чырванець. Румянеюць шнокі.
РУМЯНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; незак. 1. гл. румяніць. 2. Пакрывацца румянцам. Шчокі румяняцца на марозе. 3. ( 7 / 2 ас.
не ўжыв.). Прапякаючыся, пакрывацца залаціста-карычневай скарынкай. Пірог пачаў р.
|| зак. зарумянііда, -нюся, -нішся, -ніцца.
РУМЯНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; незак. 1. каго-што. Фарбаваць румянамі. Р. сабе
твар. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Пакрываць румянцам. Мароз румяніць шчокі. Зара румяніць
неба. || зак. шрумяніць, -ню, -ніш, -ніць;
-нены (да 1 знач.) / зарумяніць, -ню, -ніш,
-ніць; -нены (да 2 знач.). || звар. румяншда,
-нюся, -нішся, -ніцца (да 1 знач.); зак. м румяшцца, -нюся, -нішся, -ніцца.
РУМЙНЫ1, -ая, -ае. 1. Пакрыты румянцам. Р. твар. 2. перан. Ярка-чырвоны, ружовы. Р. небасхіл. 3. Пра печыва: з паверхняй
залаціста-карычневага адцення. Румяныя пампушкі. Румяная скарынка. || наз. румянасць, -і,
ж.
РУМЙНЫ2, -аў. Ружовая ці чырвоная касметычная фарба для твару. Р. i бялілы.
РУНДЎК, -а, мн. -'i, -оў, м. Металічны
сундук у карабельным памяшканні. || прым.
руцдучны, -ая, -ае.
РУНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
Узыходзячы, зелянець (звычайна пра азімыя
пасевы). Рунее жыта.
РУНО, -а, н. (спец.). Шэрсць авечкі. Тонкае р. Залатое р. (перан.: пра багацце; кніжн.
[паводле старажытнага міфа пра герояў, якія
ажыццявілі падарожжа ў Калхіду ў пошуках
залатога руна чароўнага барана]). || прым.
рунны, -ая, -ае.
РЎНЫ, рун, адз. руна, -ы, ж. 1. Старажытныя пісьмёны пераважна скандынаваў,
якія захаваліся ў надпісах на камянях, зброі i
іншых прадмстах. 2. Старадаўнія народныя
эпічныя песні ў карэлаў, фінаў i эстонцаў. ||
прым. рушчны, -ая, -ае (да 1 знач.)- Рунічнае
пісьмо.
РУНЬ, -і, ж. Усходы, пасевы азімых культур. Жытнёвая р. || прым. руневы, -ая, -ае.
РЎПАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Труба канічнай формы, якая служьшь для ўзмацнення
гуку. Гаварыць у р. 2. Рэпрадуктар у выглядзе
такой трубы. 3 рупара даносілася музыка. 3.
перан., чаго. Распаўсюджвальнік чыіх-н. ідэй,
поглядаў (кніжн.). Р. чужых ідэй. \\ прым.
рушшны, -ая, -ае (да 1 знач.)РУПЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -піць; незак.
1. безас, каму, з інф. i без дап. Пра неадольнае жаданне рабіць што-н.; хадецца; карцець.
Мне рупіла хутчэй пра ўсё даведацца. 2. Турбаваць, не даваць спакою. Яго ўвесь час рупіць
сям 'я i гаспадарка.
РЎПІЦЦА, -плюся, -пішся, -піцца; незак.
1. Клапаціцца, непакоіцца пра каго-, што-н.
Р. пра сям'ю. 2. безас. Хацецца. Мне ўсё
рупіцца паехаць туды. || зак. парушцца, -плюся, -пішся, -піцца.
РЎПІЯ, -і, мн. -і, -пій, ж. Грашовая адзінка ў Індыі, Пахістане i некаторых іншых
краінах. \\прым. рупіевы, -ая, -ае.
РУПЛІВЫ, -ая, -ае. Які імкнецца зрабіць
як мага больш i лепш; дбайны; клапатлівы,

старанны. Р. чалавек. Руплівая праца. || наз. халіся на захад. Р. na службе (атрымліваць
рушцвасць, -і, ж.
павышэнне). Справа не рухаецца (стаіць на
РЎПНЫ, -ая, -ае. Toe, што i руплівы. Р. месцы). 2. Рушыцца з месца, адпраўляцца. Р.
ў дарогу. 3. Варушыцца (у 1 знач.), мяняць
гаспадар. || наз. рушшсць, -і, ж.
РУСА... Першая частка складаных слоў са становішча цела. Сядзець, не рухаючыся. Ногі
знач. з русым, напр. русабароды, русавалосы, не рухаюцца (не можа ступіць, ісці хто-н.). ||
прым. рухальны, -ая, -ае (да 3 знач.; спец.).
русакосы.
РЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. кагоРУСАВАЛОСЫ, -ая, -ае. 3 русымі валашто. Перамяшчаць, пхаючы ці цягнучы. Р.
самі. Р. хлопец. || наз. русавалосасць, -і, ж.
РУСАВЫ, -ая, -ае. Toe, што i русявы. || воз. 2. што. Прыводзіць у рух, прымушаць
дзейнічаць. Р. пад'ёмны кран. 3. чым. Рабіць
наз. русавасць, -і, ж.
РУСАК, -а, мн. -і, -оў, м. Шэры заяц, які рухі, варушыць. Р. пальцамі. 4. перан., што.
захоўвае аднолькавую афарбоўку зімой i ле- Садзейнічаць развіццю чаго-н. Р. навуку. 5.
Toe, што i рухацца (у 2 знач.; разм.). Будзем
там. || прым. русаковы, -ая, -ае.
РУСАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. У р. да вёскі. || наз. руханне, -я, н. || прым.
народных павер'ях — істота ў выглядзе аго- рухалыш, -ая, -ае. Рухальная сіла. Рухальныя
ленай жанчыны з доўгімі распушчанымі вала- нервы.
РУХАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (спец.). Назва
самі, якая жыве ў вадзе або жыце. || гшмянш.ласк. русалачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. ўстройстваў, якія забяспечваюць рух (у 2
знач.; вінт самалёта, кола, гусеніцы танка).
|| прым. русалчын, -а.
РУХОМАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. рухомы. 2. РуРУСІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Слова
ці моўны зварот, запазычаныя якой-н. мовай хомая маёмасць (спец.).
РУХОМЫ, -ая, -ае. 1. Здольны рухацца,
з рускай або ўтвораныя па рускаму ўзору.
РУСІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Вучо- які можа рухаць. Р. блок. 2. Які пераязджае з
ны — спецыяліст па русістыцы. || ж. ру- месца на месца. Р. лазарэт. 3. Які можа змясІстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. няцца ў залежнасці ад умоў; які хутка развіваецца, мяняецца. Рухомыя формы арганізацыі.
русісцкі, -ая, -ае.
РУСІСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Суку- Рухомая з'ява. O Рухомая маёмасць (спец.) —
пнасць навук, якія вывучаюць рускую мову, такая, якая можа быць перамешчана з месца
на месца. Рухомы састаў — сукупнасць сродлітаратуру i культуру.
РЎСЮ1, -ага, м. Нацыянальны танец каў аўтамабільнага, чыгуначнага i іншых відаў
рускіх, a таксама музыка да гэтага танца. Тан- транспарту. || наз. рухомасць, -і, ж.
РУЦІНА, -Ы, Ж. Боязь змен, кансерватызм
цаваць рускага.
i засгой у справах, ладзе жыцця. || прым.
РЎСЮ2 гл. рускія.
РЎСЫЯ, -ix, адз. -і, -ага, м. Усходнесла- рушвны, -ая, -ае.
РУЦШЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыхільнік
вянскі народ, які складае асноўнае насельніцтва Расіі i жыве таксама ў іншых рэсгту- руціны, кансерватар (у 1 знач.). || ж. руціяёрбліках былога СССР. || ж. руская, -ай, мн. -ія, кжу -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. руцінёрскі, -ая, -ае.
-ix. || прым. рускі, -ая, -ае.
РУЧАІНА, -ы, мн. -ы, -чаін, ж. Невялікі
РУСЫ, -ая, -ае. Светла-карычневы (пра
валасы); са светла-карычневымі валасамі. Ру- ручай. Вясна разлівалася ручаінамі. || памянш.ласк. ручаінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
сая барада. Русая дзяўчына.
РУЧАЙ, -я, мн. -'i, -ёў, м. Невялікі натуРУСЙВЫ, -ая, -ае (разм.)- Блізкі да русага,
светла-русы, са светла-русымі валасамі. Руся- ральны вадзяны паток, які цячэ струменем.
Горны р. Бягуць вясеннія ручаі. Ручаі слё'з (певыя косы. Р. хлопец. || наз. русявасцц -і, ж.
РУХ, -у, мн. -і, -аў, м. 1. У філасофіі — ран.). || памянш. ручаёк, -чайка, мн. -чайю,
форма існавання матэрыі, бесперапынны -чайкоў, м.; прым. ручжйковы, -ая, -ае. || прым.
працэс развіцця матэрыяльнага свету. Няма ручаёвы, -ая, -ае.
РУЧАЙКА, -і, ДМ -айцы, мн. -і, -чаек, ж.
матэрыі без руху i руху без матэрыі. 2. Пера1. Верацяно з пражай. Напрала дзве ручайкі.
мяшчэнне каго-, чаго-н. у пэўным напрамку.
Вярчальны р. Механізм прыйшоў у р. Р. планет.2. Пучок валакна лёну або канапель. Яе ва3. Змяненне становішча цела ці яго частак. Р. ласы нагадвалі ачэсаную ручайку льну. || прым.
рукі. Танцавальныя рухі. Ляжаць без руху. 4. ручаеяны, -ая, -ае / ручайкявы, -ая, -ае.
РУЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.,
перан. Унутраны штуршок, выкліканы якім-н.
пачуццём, перажываннем. Душэўныя рухі. 5. за каго-што. Прымаць на сябе адказнасць за
Язда, хада ў розных напрамках. Р. транспа- каго-, што-н. Р. за дакладнасць інфармацыі. Р.
рту. Правілы Ьарожнага руху. б. перан. Развід- за калегу. || зак. паручыцца, -учуся, -учышся,
цё, напружанасць дзеяння. Драматычны р. -учьпша.
РЎЧАЧКА гл. рука.
апавядання. 7. Актыўная дзейнасць многіх
РЎЧКА1, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
людзей, накіраваная на дасягненне агульнай
сацыяльнай мэты. Р. прыхільнікаў міру. Нацы- Частка прадмета, за якую яго трымаюць або
янальна-вызвалекчы р. 8. Колькаснае ці якас- бяруцца рукой. Р. дзвярэй. Р. партфеля, манае змяненне; рост, развіццё. Р. народана- латка. 2. Пісьмовая прылада ў выглядзе палачкі, дзяржання, куды ўстаўляецца пяро,
сельніцтва.
РЎХА, -і, ДМ русе, мн. -і, рух, ж. Невялікі сірыжань. Аўтаматычная р. Шарыкавая р. ||
-ая, -ае.
цыліцдрычны драўляны валік для гульні ў га- прым. ручжчны,
РЎЧКА2 гл. рука.
радкі. Адной бітой выбіу пяць рух.
РУЧНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Вузкі прадаўгаРУХАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Машына,
якая ператварае які-н. від энергіі ў ме- ваты кавалак тканіны для выцірання твару,
ханічную работу. Р. унутранага згарання. Рэ- рук ці пасуды. Вышываны р. || памянш. ручшактыўны р. 2. перан., чаго. Пра сілу, якая па- чок, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. || прым. ручшжобуджае да чаго-н., садзейнічае росту, развіц- вы, -ая, -ае. Ручніковая тканіна.
РУЧНЬІ, -ая, -óe. 1. гл. рука. 2. Прызнацю ў якой-н. галіне (высок.). На&ука — магутны р. прагрэсу. || памянш. рухшічок, -чка, мн. чаны, прыстасаваны для рук. Р. гадзіннік (наручны). Р. багаж (які можна везці пры сабс).
-чю, -чкоў, м. (да 1 знач.).
РУХАВЫ, -ая, -ае. Жвавы, хуткі ў рухах; 3. Які робіцца рукамі; які прыводзііша ў дзенапоўнены рухамі. Рухавыя гульні. | наз. янне рукамі. Ручная вышыўка. Ручная граната
(шія кідання рукой). Р. набор (друкарскі). 4.
рухшасць, -і, ж.
РЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. Пра работу, падлікі: не аўтаматычны (спец.).
Знаходзіцца ў руху, перамяшчаіша. Войскі ру- Ручныя вылічэнні. 5. Пра звера, птушку: пры-
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ручаны, які прывык да чалавека. Рунная ва- пад.). Р.-аматар. 2. Toe, што i рыбак. Р. з
вёрка. Р. арол. O Ручны проддж — 1) гацдаль вялікім стажам. || прым. рыбалоўны, -ая, -ае.
з рук; 2) у аптэцы: продаж без рэцэптаў.
Рыбалоўныя снасці.
РУЧЫЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., ручыць; неРЫБАЛОЎСГВА, -а, н. Лоўля рыбы як
зак. звычайна безас. (разм.). Удавацца, везці, промысел ці як галіна народнай гаспадаркі. ||
шчасціць. Мне не ручыць у гульні на грошы.
прым. рыбалавецкі, -ая, -ае. Рыбалавецкая арцель. Р. траўлер.
РУЧЬІШЧА гл. рука.
РЫБАХОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
РЎШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца;
зак. i незак. 1. зак. Скрануцца з месца, пачаць (спец.). Прыстасаванне для самастойнага прарух. Р. з месца. 2. зак. Накіравацца куды-н. Р. ходу рыбы цераз штучныя i натуральныя пеў паход. За кароткі час будаўніцтва значна рашкоды (плаціны, вадаспады i інш.). || прым.
рушшася наперад (перан.: атрымала далейшае рыбаходны, -ая, -ае.
развіццё). 3. незак. Toe, што i рухацца. Ніхто
РЫБАЦКІ, РЫБАЧЫ гл. рыбак.
не рушыцца з месцаў.
РЫБАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.
РЎШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; зак. i не- (разм.)- Займацца рыбнай лоўляй; быць рыбазак. 1. зак. Пачаць рух; накіравацца куды-н. ком.
Трактар рушыў з месца. Атрад рушыў да лесу. РЫБЁЦ, -бца, мн. -бцы, -бцоў, м. ПрамыКалгас за апошнія гады значна рушыў наперад словая рыба сямейства карпавых.
(перан.: атрымаў далейшае развіццё). 2. незак.
РЬІБІН гл. рыба.
Toe, што i рухацца (у 1 знач.)- Ужо рушыць
РЬІБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, ж. (разм.). Адна
вясна. 3. зак. i незак., каго-што. Прымусіць рыба, звычайна буйная.
(-мушаць) рухацца каго-, што-н.; адправіць
РЬІБКА гл. рыба.
каго-, што-н. куды-н. Р. каня з месца. Р. войРЫБНАГЛЙД, -у, М -дзе, м. (афіц.). Наска ў бой. 4. незак. (звычайна з адмоўем), гляд за выкананнем правіл рыбалоўства.
каго-чаго. Чапаць, закранаць (разм.). Гэтага Дзяржаўны р. || прым. рыбнаглядны, -ая, -ае.
чалавека не рушце, ён mym ні пры чым.
РЬІБНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па
РЫАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Грашовая адзінка рыбалоўству; работнік рыбных промыслаў.
ў Іране i ў некаторых іншых краінах.
РЬІБНЫ гл. рыба.
РЫБ... Першая частка складаных слоў са
РЫВОК, рыўка, мн. рыўю, рыўкоў, м. 1.
знач. рыбны, напр. рыбінспекцыя, рыбнагляд.
Рэзкі, парывісты рух рукамі або целам. УскоРЬІБА, -ы, мн. -ы, рыб, ж. 1. Вадзяная пачыць на каня спрытным рыўком. 2. У цяжкай
званочная жывёліна з канечнасцямі ў выгля- атлетыцы: пад'ём цяжару над галавой на выдзе плаўнікоў, якая дыхае жабрамі. Касцявыя цягнутых руках адным бесперапынным рухам.
рыбы. Драпежная р. Рачная, марская р. Біцца
як р. аб лёд (пакутліва шукаць выйсце з цяж- Вынікі ў рыўку. 3. перан. Рэзкае ўзмацненне,
кага становішча; разм.). Як p. у вадзе адчуваць якое парушае агульны рытм работы. Праца
сябе дзе-н. (натуральна, проста, добра; разм.). без рыўкоў. || прым. рыўковы, -ая, -ае (да 1 i 2
У каламутнай вадзе рыбу лавіць (перан.: мець знач.; спец.).
РЫГАРЬІЗМ, -у, м. (кніжн.). Празмерная
выгаду, карыстаючыся няяснасцю абставін;
разм. неадабр.). 2. Частка тушы (тушкі) такой строгасць, прамалінейнасць у выкананні мажывёліны, якая ўжыв. ў ежу. Смажаная, вэн- ральных прынцыпаў, у паводзінах. || прым.
джаная, салёная р. Р. пад марынадам. || па- рыгарыстычны, -ая, -ае.
РЫГАРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
мянш. рыбкя, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж.
(кніжн.)- Чалавек^ які вызначаецца рыгарыз(ласкавы зварот да жанчыны, дзіцяці; разм.)
|| прым. рыбны, -ая, -ае / рыбін, -а (да 1 знач.). мам. || ж. рыгарыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
Рыбная лоўля. Рыбная прамысловасць. Рыбныя-так.
РЫГАРЫСТЬІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.)
катлеты. Рыбны дзень (у які гатуюцца рыбныя, a не мясныя стравы). Рыбіна луска. Схільны да рыгарызму. Р. погляд на рэчы. \\
Рыбін тлушч (вадкі тлушч з печані трасковых наз. рыгарыстычнасць, -і, ж.
РЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). 1.
рыб).
РЫБА... Першая частка складаных слоў са Вывяргаць ротам прынятую ежу, ванітаваць.
знач.: 1) які мае адносіны да рыбы, яе лоўлі, 2. Моцна ікаць.Ц аднакр. рыгнуць, -ну, -неш,
да развядэення, апрацоўкі рыбы, налр. рыба- -не; -нём, -няце, -нуць; -ні. || наз. рыганне,
апрацоўка, рыбаахова, рыбагадавааьнік, рыба--я, н.
РЫДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Голасна,
гаспадарка, рыбаедны, рыбалакацыя, рыбапрамысловы; 2) які мае адносіны да рыбы (у 2 сутаргава плакаць. Р. над нябожчыкам. || наз.
знач.), да рыбных прадуктаў, напр. рыбавян- рыдднне, -я, н.
длярны, рыбазасольны, рыбакамсервы, рыбама- РЫДВАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўней:
вялікая дарожная карэта.
разільны, рыбапрадукты.
РЫДЛЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -лёвак,
РЫБАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ж. Ручная прылада для капання; металічная
Спецыяліст па рыбаводству.
РЫБАВОДСТВА, -а, н. Развядзенне рыб у лапата. || прым. рыдлёвачны, -ая, -ае.
РЫДЫЮОЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (уст.)вадаёмах як галіна народнай гаспадаркі, гасРучная жаночая сумачка. || прым. рыдыюольпадарчай дзейнасці. || прым. рыбаводчы, -ая,
ны, -ая, -ае.
-ае / рыб&водны, -ая, -ае.
РЫЖАБАРОДЫ, -ая, -ае. 3 рыжай бараРЫБАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Судна для
перавозкі жывой рыбы. || прым. рыбавозны, дой.
РЫЖАВАЛОСЫ, -ая, -ае. 3 рыжымі вала-ая, -ае.
РЫБАК, -а, мн. -і, -оў, м. Чалавек, які зай- самі.
РЬІЖЫ, -ая, -ае. 1. Чырвона-жоўтага комаецца рыбнай лоўляй як промыслам, a таксама як аматар рыбнай лоўлі. Р. рыбака ба- леру. Рыжая ліса. Рыжыя вусы. 2. 3 валасамі
чыць здаляка (прыказка). Калі бацька p., дык i такога колеру, рыжавалосы. || наз. рыжасць,
дзеці ў ваду глядзяць (з нар.). || ж. рыбачка, -і, -і, ж.
ДМ -чцы; мн. -і, -чак. || прым. рыбацкі, -ая,
РЬІЖЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ядомы
-ае / рыбачы, -ая, -ае.
пласціністы грыб з рыжай шапачкай. || прым.
РЫБАЛКА, -І, ДМ -ЛЦЫ, МН. -І, -лак, ж. рыжыкавы, -ая, -ае.
(разм.). Рыбная лоўля (у рыбакоў-аматараў).
РЫЖ^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. 1. СтанаПаехаць нарыбалку.
віцца рыжым, рыжэйшым. Валасы рыжэюць.
РЫБАЛОЎ, -лова, мн. -ловы, -ловаў, м. 1. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Віднецца (пра што-н.
Чалавек, які ловіць рыбу (вудай, перамётам i рыжае). На палянах рыжэе леташні бур 'ян. ||

РУЧ—РЫЛ
зак. зрыжэць, -эю, -эеш, -эе (да 1 знач.) / м рыжэць, -эю, -эеш, -эе (да 1 знач.).
РЬІЗА, -ы, мн. -ы, рыз, ж. 1. Адзенне,
якое надзявае святар пры набажэнстве. Пазалочаная р. 2. Фігурная металічная накладка на
абразах, якая пакідае адкрытымі толькі твар i
рукі святога. || прым. рызяы, -ая, -ае.
РЫЗЗЁ, -я, н., зб. (разм.). Старое, падранае адзенне; анучы, старызна. Затыкаць шчыліны рыззём. || прым. рыззёвы, -ая, -ае.
РЫЗІНА, -ы, ж. Эластычны матэрыял, які
аірымліваецца шляхам вулканізацыі каўчуку.
0 Цягнуць рызіну (разм. неадабр.) — зацягваць якую-н. справу, рашэнне чаго-н. || прым.
рызішвы, -ая, -ае.
РЫЗШКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
(разм.). 1. Невялікі кавалачак рызіны, якім
сціраюць напісанае; сцірка. 2. Ніткі з рызіны,
a таксама шнур, тасьма з рызінавых нітак. 3.
Спецыяльны від вязання, які мае ўласцівасць
расцягвацца. Вязаць рызінкай. || прым. рызінКАВЫ, -ая,

-ае.

РЫЗМАНЬІ, -оў, адз. рызман, -а, м.
(разм.) Падранае, зношанае адзенне, лахманы. Укрыць бульбу рызманамі, каб не памерзла.
РЬВДПЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Памяшканне пры царкве, у якім захоўваюцца рызы i
царкоўныя рэчы. || прым. рызнічны, -ая, -ае.
РЬІЗЫКА, -і, ДМ -зыцы, ж. 1. Магчымая
небяспека, пагроза чаму-н. Ісці на рызыку. Без
усякай рызыкі. 2. Дзеянне наўдачу з надзеяй
на шчаслівы канец. На сваю рызыку
дзейнічаць (на сваю адказнасць).
РЫЗЫКАВАЦБ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
незак. 1. Ісці на рызыку, рабіць рызыкоўны
ўчынак. Ён не баіцца р. 2. кім-чым. Падвяргаць каго-, чаго-н. рызыцы (у 1 знач.). Р.
жыццём. 3. з інф. Ісці на ўчынак, звязаны з
магчымымі непрыемнасцямі. Р% заблудзіцца ў
лесе. || аднакр. t рызыкнуць, -ну, -неш, -не;
-нём, -няце, -нуць; -ні (да 1 i 2 знач.).
РЫЗЫКАНТ, -a, М -нце, мн. -ы ; -аў, м.
Смелы, адважны чалавек. || ж. рызыкантка, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так.
РЫЗЫКОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Звязаны з
рызыкай, напоўнены рызыкай. Р. крок. Так
рабіць рызыкоўна (у энач. вык.). 2. перан.
Непрыстойны, двухсэнсоўны. Р. туалет.
Рызыкоўныя прыпеўкі. || наз. рызыкоўнасць, -і,
ж.
РЫК, -у, м. Моцны працяглы роў (хатніх
жывёл); дзікі роў, злоснае рыканне (лясных
жывёл). Р. каровы. Ільвіны у.
РЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. (] i 2
ас. не ўжыв.). Пра хатніх i дзікіх жывёл: утвараць рык. Рыкае карова. Рыкаў леапард. 2. перан. Крычаць, гаварыць груба, раздражнёна i
адрывіста (разм.) Р. ма падначаленых. ||
аднакр. рыкнуць, -ну% -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -н'і. || наз. рыкшше, -я, н.
РЫКАШ^Т, -у, М -шэце, м. Палёт цвёрдага цела пад вуглом пасля ўдару аб якую-н.
паверхню. Куля адскочыла рыкашэтам. \\ прым.
рышйпэтны, -ая, -ае.
РЬкКША, -ы, мн. -ы, -аў, м. У краінах
Паўднёва-Усходняй Азіі: чалавек, які, запрогшыся ў лёгкую двухколавую каляску, перавозіць седакоў i грузы.
РЬІЛА, -а, мн. -ы, рыл, н. 1. Выцягнутая
пярэдняя частка галавы ў некаторых жывёл.
Свіное р. 2. Toe, што i твар (разм. лаянк.). У
яго не meap, a сапраўднае р. 3. Верхняя выцягнутая частка чаго-н. Р. бутзлькі. 0 Hi вуха ні
рыла (не ведае, не разумее) (разм. неадабр.) — зусім нічога не ведае. || памянш.
рыльца, -а, мн. -ы, -аў, н. Р. ў пуху ў каго-н.
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люнкі для чаго-н. Добры p., горшы гравёр. || ж. джанні чаго-н. Р. жыцця. Рабочы р. || прым.
рыеавалыпчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
рытмічны, -ая, -ае / рытмавы, -ая, -ае (да 1
РЫСАВАЦЦА, -суюся, -суешся, -суецца; знач.).
-суйся; незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). ВіднецРЫТМІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
ца, паўставаць ва ўяўленні. Удалечыні рысуюц- -заваны; зак. i незак., што (спец.). Зрабіць
(перан.: хто-н. ублытаны ў нячыстую справу; ца абрысы гор. Знаёмы вобраз рысаваўся ва (рабіць) рытмічным. РытмЬаваныя рухі. \\ наз.
разм.).
ўяўленні (перан.). 2. Старацца паказаць сябе з рытмізацыя, -і, ж.
РЬІМАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Майстар, які выгаднага боку, выклікаць чым-н. інтарэс да
PbtTMKA, -i, ДМ -міцы, ж. 1. Сістэма i
шые раменную вупраж (хамугы, сёдлы, вуз- сябе. Р. перад людзьмі. \\ наз. рысоўка, -і, ДМ характар рытму. Р. верша. 2. Вучэнне аб рытдэчкі). || прым. рымарскі, -ая, -ае.
-ўцы, ж. (да 2 знач.).
ме (у вершах, музыцы). 3. Рытмічныя рухі з
РЫМАРНЯ, -І, МН. -І, -рань, ж. РымарРЫСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; -са- музычным суправаджэннем. Урокі рытмікі.
ская майстэрня. Калгасная р.
ваны; зак., каго-што. 1. Перадаваць прадРЫТМІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. рытм. 2. ПадPbłMAPCTBA, t -a, н. Рамяство, занятак
меты на плоскасці ад рукі пры дапамозе парадкаваны рытму (у 1 знач.), які раўнамеррымара. | прым. рымарскі, -ая, -ае. Рымарская графічных сродкаў (звычайна контурамі, ры- на чаргуецца. Рытмічныя рухі. Рытмічная
майстэрня.
скамі i пад.). Р. з натуры. Р. партрэт. 2. пе- гімнастыка. 3. перан. Раўнамерны, зладжаны.
РЬІНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. 1. Сфсра ран. Мысленна падаваць у якіх-н. вобразах, Рытмічная праца заводаў. || наз. рытмічшісць,
таварнага абарачэння, тавараабароту. Знешні формах. Уяўленне рысуе будучыню. \\ зак. нары- -і, ж. (да 2 i 3 знач.).
р. Унутраны р. Рынкі збыту (раёны рэалізацыі саваць, -сую, -суеш, -суе; -суй; -саваны. ||
РЫТОРЫКА, -і, ДМ -рыцы, ж. 1. Тэорыя
тавараў; спец.). 2. Месца рознічнага гандлю наз. рысаванне, -я, н. (да 1 знач.). || прым. ры- аратарскага мастацтва. 2. Напышлівая i безпад адкрытым небам або ў гандлёвых радах, сшльны, -ая, -ае (да 1 знач.). Рысавальная змястоўная гаворка. Голая р. \\ прым. рытабазар. Калгасны р. Крыты р. Гандляваць на ры-папера.
рычны, -ая, -ае. Рытарычнае пытанне (прыём
нку. || прым. рыначны, -ая, -ае. Рыначныя адно- РЫСАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. аратарскай мовы — сцвярджэнне ў форме
сіны. Рыначная цана.
Спецыяліст па рысаводству.
пытання).
РЬІНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Абгароджаная каРЫСАВОДСТВА, -а, н. Развядзенне рысу
РЫТУАЛ, -у, МН. -Ы, -аў, м. (кніжн.). 1.
натам пляцоўка для спаборніцтваў па боксу. як галіна сельскай гаспадаркі. || прым. рыПарадак абрадавых дзеянняў. Р. пахавання. 2.
Выхад на р. Пакінуць р. (таксама перан.: пера- саводчы, -ая, -ае.
Toe, што i цырымонія. Воінскія рытуалы. \\
стаць займацца боксам).
РЬІСАВЫ гл. рыс.
прым. рытуальны, -ая, -ае.
РЬІНДА1, -ы, ДМ -дзе, м. На Русі ў сярэдРЫСАК, -а, мн. -і, -оў, м. Пародзісты,
РЫЎКОВЫ гл. рывок.
нія вякі: воін царскай прыдворнай аховы.
рысісты конь. Памчаць на рысаку. Арлоўскія
РЫФ1, -а, мн. -ы, -аў, м. Шэраг падводных
2
РЬІНДА , -ы, ДМ -дзе, ж:. рынду біць рысакі. | прым. рысачы, -ая, -ае.
або выступаючых з вады скалістых узвышэн(спец.) — на гандлёвых суднах у старыя
РЫСІНЫ гл. рысь2.
няў марскога дна. Каралавыя рыфы. \\ прым.
часы, a таксама ў парусным флоце: тройчы
РЫСІСТЫ, -ая, -ае. Які валодае добрай рыфавы, -ая, -ае.
ўдарыць у звон роўна ў поўдзень.
рэзвай рыссю. Р. конь. || наз. рысістасць, -і,
РЫФ2, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Адтуліна
РЬІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нься; ж.
або
пятля на парусе, у якія прасоўваецца зазак. Імкліва кінуцца, накіравацца, хлынуць.
РЫСІЦЬ, рышу, рысші, рыс'іць; рыс'ім, вязка для сцягвання яго. Брыць рыфы (змянР. ў атаку. Bada рынулася, прарваўшы зага- рысіцс, рысяць; незак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). шаць плошчу паруса пры моцным ветры). ||
роду.
Бегчы рыссю (пра коней i інш. жывёл). 2. прым. рыфавы, -ая, -ае.
РЫП, -у, м. Рэзкі гук, які ўтвараецца пры
Ехаць на кані рыссю.
РЫФЛЁННЕ, -я, н. (спец.). Апрацоўка патрэнні. Р. колаў. Р. палазоў.
РЬІСКА гл. рыса.
верхні для надання ёй шурпатасці — наняРЬІПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. УтваРЬІСКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак. сенне вузкіх вострых паглыбленняў (рыфляў).
раць рыпенне, рыпець. Рыпалі дзверы. Р. ва- (спец.). Пра судна: ухіляцца ад курсу то ў
РЬІФЛЕНЫ, -ая, -ае (спец.). Пра паверхротамі. 2. Іграць непрафесійна на якім-н. адзін, то ў другі бок. || наз. рыск, -у, м. i
ню: нягладкі, з правільнымі радамі паглымузычным інструменце (звычайна на гармо- рысканне, -я, н.
бленняў i выступаў. Рыфленае жалеза. Рыфленіку; разм.)- Рыпаў гармонік. || аднакр. рыпРЫСЛІНГ, -у, М. Гатунак белага сталовага
нуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. рышшне, -я, н. вінаграднага віна. || прым. рыслінпшы, -ая, ныя падэшвы.
РЬІФМА, -ы, мн. -ы, рыфм, ж. СугучРЫПЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -п'іць; незак. -ае.
Утвараць рып, скрыпець. Падлога рыпіць.
РЫСОРА, -ы, мн. -ы, рысор, ж. Пругкая насць канцоў вершаваных радкоў. МужчынБоты рыпяць. Пад нагамі рыпіць снег. \\ не- гнутая стальная паласа (або прыстасаванне з ская р. (з націскам на апошнім складзе вераднакр. рыпнуць, -не; -ні. || наз. рыпенне, -я, такіх палос) паміж воссю i кузавам экілажа, шаванага радка). Жаночая р. (з націскам на
н.
аўтамабіля, вагона i пад., якая змякчае перадапошнім складзе вершаванага радка).
РЫПЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i рыпучы. штуршкі пры яздзе. || прым. рысорны, -ая, -ае. Гаварыць у рыфму. || прым. рыфменны, -ая, -ае.
РЫФМАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -муРЫСОЎКА гл. рысавацца.
Рыплівыя дзверы. || наз. рышнвасць, -і, ж.
РЫПС, -у, м. Тоўстая, моццая тканіна паРЫСЎНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Toe, ецца; незак. Утвараць рыфму. Гэтыя словы
латнянага перапляцення ў дробны рубчык. || што i малюнак. Майстар рысунка. \\ прым. рыфмуюцца паміж сабой.
РЫФМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй;
рысуначны, -ая, -ае.
прым. рыпсавы, -ая, -ае.
РЫСЬ1, ж. 1. Спосаб бегу каня (або іншай -маваны; незак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Toe,
РЫПЎЧЫ, -ая, -ае. Які ўтварае рып. Рыпучыя вароты. Рылучыя калы. Р. голас (пе- жывёлы), пры якім адначасова выносяцца на- што i рыфмавацца (спец.). 2. што. Падбіраць
перад ногі пярэдняя левая i задняя правая (словы) для атрымання рыфмы. || зак. зрыфран.). || наз. рыпучжсць, -і, ж.
РЫС, -у, м. Злак з белым прадаўгаватым або пярэдняя правая i задняя левая. Ехаць маваць, -мую, -муеш, -муе; -муй; -маваны (да
2 знач.)- 1 наз. рыфмаванне, -я, н.
зернем, якое скарыстоўваецца ў ежу, a так- рыссю. 2. Часты i павольны бег чалавека.
РЫФМАПЛЁТ, -a, М -лёце, мн. -ы, -аў, м.
РЫСЬ2, -і, мн. -і, -ей, ж. Драпежная млесама яго зерне. Плантацыі рысу. Піражкі з
какормячая жывёліна сямейства кашэчых з (разм. зневаж.). Дрэнны стваральнік вершаў,
рысам. || прым. рысавы, -ая, -ае. Р. cyn.
РЬІСА, -ы, мн. -ы, рыс, ж. 1. Вузкая па- надта вострым зрокам. || прым. рысшы, -ая, рыфмач.
РЫФМОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -мовак,
ласа, лінія. Правесці рысу. Падвесці рысу пад -ае. Рысіныя вочы (таксама перан.: вострыя,
ж. Сістэма, парадак чаргавання рыфмаў у
чым-н. (таксама перан.: падвесці вынік, скон- злыя, пранізлівыя).
РЫСЯНЙ / РЫСЯНЁ, -няты, -нят, н. вершы. Перакрыжаваная р.
чыць з якой-н. справай). 2. Лінія (існуючая ці
2
РЫХЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
ўяўная), якая раздзяляе што-н., рубеж. Р. Дзіцяня рысі .
РЬІТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. У Старажытнай Станавіцца рыхлым, рыхлейшым. Глеба рыпад'ёму вады. 3. Уласцівасць, адметная
адзнака, якасць. Рысы характару. Рысы новага Грэцыі i Рыме: прамоўца, a таксама настаўнік хлее. \ зак. пдрыхлець, -ее.
РЫХЛІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Сельскачалавека. 4. мн. Toe, што i рысы твару. Дара- красамоўства. || прым. рытарскі, -ая, -ае. Рыгаспадарчая прылада для рыхлення глебы.
гія рысы. 0 Рысы твару — абрысы, аблічча тарскае мастацтва.
РЫХЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лім, -ліце,
твару. Прыгожыя рысы твару. У аіульных ры- РЫТАРЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. рыторыка.
сах — без падрабязнасцей. || памянш. рыскя, 2. Напышлівы, упрыгожаны словамі (кніжн.). -ляць; рыхлены; незак., што. Рабіць рыхлым
Р. стыль. || наз. рытарычнясць, -і, ж. (да 2 (звычайна пра ўскопванне). Р. глебу. || зак.
-і, ДМ -рысцы, мн. -і, -сак, ж.
узрыхліць* -лю, -ліш, -л'іць- -л'ім, -ліце, -ляць;
РЫСА... Першая частка складаных слоў са знач.).
РЫТМ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Раўнамернае -рыхлены i разрыхлІць, -лю, -ліш, -ліць; -лім,
знач. які мае адносіны да рысу, да яго вырошчвання i апрацоўкі, напр. рысаапрацоўчы, чаргаванне якіх-н. элементаў (гукавых, ру- -ліце, - ляць; -рыхлены. || наз. рыхленне, -я,
хальных). Музычны р. Р. верша. Р. рухаў. Тан- н., узрыхленне, -я, н. i разрыхленне, -я, н.
рысаанышчальны, рысаўборачны.
РЫСАВАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, цавальныя рытмы. Сардэчны р. 2. перан. Нала- РЬІХЛЫ, -ая, -ае. 1. Порысты, рассыпіхто займаецца рысаваннем, хто робіць ма- джаны ход чаго-н., размеранасць у прахо- сты, мяккі. Р. снег. Рыхлая глеба. 2. перан.
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РЫШТОК, -тка, мн. -тю, -ткоў, м. ЖалаПра стыль, выклад: расшіывісты i вялы. Рыбок, канаўка сцёку вады. Прыдарожныя
хлая кампазіцыя. || наз. рыхласць, -і, ж.
РЫХТ, -у, -хце, м. (разм.): рыхт у рыхт — рышткі.
РЫШТЎНАК, -нку, м., зб. Набор, сукупдакладна такі або такі самы. Зрабіў p. у р. як
насць прыстасаванняў, неабходных для
ты сказаў.
вання, за захаванне аджыўшых грамадскіх паРЫХТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца; якога-н. занятку, для якой-н. работы. Рыбацкі радкаў. Палітычная р.
р.
Паходны
р.
-туйся; незак. 1. да чаго, у што i з інф. Рабіць
РЭАКЦЫЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м.
РЫШЭЛЬЁ. 1. нескл., н. Ажурная вышыўпрыгатаванні да чаго-н. Р. да зімы. Р. ў даПрыхільнік палітычнай рэакцыі2, вораг прарогу. Р. да экзаменаў. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв). ка з абкіданым контурам малюнка. Салфетка грэсу, дэмакратыі. Крайні р. \\ ж. рэакцыБыць у стане ці працэсе падрыхтоўкі; наспя- з р. 2. нязм. Пра ажурную вышыўку з такім янержя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак.
ваць, быць наперадзе. Рыхтуюцца важныя па- контурам. Вышыўка р.
РЭАЛІЗАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -зудзеі.
РЭ... Прысгаўка, якая ўтварае дзеясловы i
назоўнікі са знач. паўторнасці або проціле- ецца; зак. i незак. 1. Ажыццявіцца (-ццяўляцt РЫХТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны; незак. 1. каго-што. Рабіць годным, га- гласці, напр. рэарганізаваць, рээвакуіраваць, ца), здзейсніцца (здзяйсняцца) (кніжн.). Задумы рэалізаваліся. 2. Перавесціся (-водзіцца)
товым для чаго-н. (для выкарыстання, ужы- рэканструкцыя.
ў грошы (пра каштоўнасці) (спец.). || наз. рэавання, для ажыццяўлення чаго, для работы).
РЭАБІЛГГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; лізацыя, -і, ж.
Р. глебу пад пасевы. Р. хворага да аперацыі. Р. -таваны; зак. i незак., каго-што. Аднавіць
РЭАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
кадры. 2. што. Працаваць над выкананнем (-наўляць) былую добрую рэпутацыю або ў
чаго-н., распрацаваць што-н. Р. матэрыялы ранейшых правах. || звар. рэабілітавацца, -ту- -заваны; зак. i незак., што. 1. Ажыццявідь
здзейсніць
(здзяйсняць)
для даклада. Р. дыпломную работу. 3. што. юся, -туешся, -туецца; -туйся. || наз. рэабі- (-ццяўлядь),
(кніжн.)- Р- планы. 2. Тос, што i прадаць (-даЗбірацца, намервацца зрабіць што-н., задум- літацьй* -і, ж.
ваць) (у 1 знач.) (спец.). Р. прадукцыю. || наз.
ваць што-н. Р. удар па праціўніку. 4. што. ВаРЭАБІЛГГАЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. рэабіліта- рэалізацыя, -і, ж.
рыць ежу, гатаваць. Р. вячэру.
ваць. 2. Устараненне вынікаў якой-н. цяжкай
РЭЛЛІЗМ, -у, м. 1. Напрамак у мастацтве,
РЬІХТЫК, прысл. (разм.)- Правільна, хваробы або траўмы (спец.). Медыцынская р. \\ які ставіць мэтай праўдзівае адлюстраванне
якраз, дакладна (таксама, такі самы). Зраблю прым. рэабілітітыйны, -ая, -ае. Р. цэнтр.
рэчаіснасці ў яе тыповых рысах. Крытычны р.
р. так, як ты сказаў. Сын — р. бацька (у
РЭАГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; не- Р. Якуба Коласа. 2. Яснае i цвярозае разумензнач. нязм. прым.).
зак., на што. 1. Адказваць якім-н. чынам на не рэчаіснасці пры ажыццяўленні чаго-н. ПаРЬІЦАР, -а, мн. -ы, -аў, м.1.У сярэдневя- раздражненне, уздзеянне звонку. Сэрца na- літычны р. || прым. рэалістычны, -ая, -ае. Рэаковай Еўропс: феадал, які належаў да ваенна- рознаму рэагуе на фізічную нагрузку. 2. Праяў- лістычнае мастацтва. Р. напрамак у літараземлеўладальніцкага саслоўя, a таксама цяжка ляць свас адносіны да чаго-н. Р. на скаргу. || туры. Р. погляд на жыццё.
ўзброены воін, які знаходзіўся ў васальнай зак. прарэжгшцц -гую, -гуеш, -гуе; -гуй,
РЭАЛІЗОЎВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
залсжнасці ад свайго сюзерэна. Р. журбо- зрэагаваць; -гую; -гуеш; -гуе* -гуй i адрэа-аецца; незак. 1. Ажыццяўляцца, здзяйсняцца
тнага вобраза (пра Дон-Кіхота, героя рамана гаваць» -гую, -гуеш; -гуе; -гуй (да 2 знач.; (кніжн.). Намечаны план пачаў р. 2. ПсраСервантэса). Р. без страху i дакору (перан.: разм.). || наз. рэапшшше, -я, н. i рэажцыя, -і, водзіцца ў грошы (пра каштоўнасці; спец.). ||
пра смелага, ва ўсім бездакорнага чалавека; ж. Рэагаванне вока нс святло. Гэта навіна наз. рэалізацыя, -і, ж.
высок.). Р. плашча i кінжала (перан.: тайны выклікала ў людзей дваякую рэакцыю. || прым.
РЭАЛІЗОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
ірабежнік i забойца; кніжн.). 2. перан. Сама- рэактыўны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
што. 1. Ажыццяўляць, здзяйсняць (кніжн.).
адцаны, высакародны чалавек (высок.). Р. рэРЭАКГАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Апарат або Р. задумы. 2. Пераводзіць у грошы, прадаваць
валюцыі. || прым. рыдарсжі, -ая, -ае. Рыцарскія ўстаноўка, у якой адбываецца фізічная (спец.). Р тавар. \\ наз. рэалізацыя, -і, ж.
даспехі. Р. ўчынак.
(ядзерная) або хімічная рэакцыя. Ядзерны р.
РЭАЛІСГ1, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
РЬІЦАРСТВА, -а, н. 1. зб. У феадальнай Хімічны p. U прым. рэжжтарны, -ая, -ае.
Мастак — паслядоўнік рэалізму (у 1 знач.).
Еўропе: прывілеяванае ваенна-землеўладальРЭАКТЬІВЫ, -аў, адз. -тыў, -тыву, м. Пісьменнік-р. Мастак-р. 2. Чалавек, які праніцкае саслоўе, рыцары (у 1 знач.). 2. Сама- (спец.). Рэчьгаы, якія прымяняюцца для вільна ўлічвае ў сваёй дзейнасці ўмовы рэальадданасць, высакародства (кніжн.). Праявіць ажыццяўлення хімічнай рэакцыі. Хімічныя р. \\ най рэчаіснасці. Цвярозы р. \\ ж. рэаліспйі, -і,
Рпрым. рэштыўны» -ая, -ае.
ДМ -тцы, мн. -і, -так (да 2 знач.).
РЬІЦЦА, рьпося, рыешся, рыецца; незак.
РЭАКТЬІЎНЫ1, -ая, -ае (спец.). 1. гл. рэРЭАЛІСГ2,-а,Л/-сце, мн. -ы, -аў, м. У да1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Капацца ў чым-н. рых- актывы. 2. Які мае адносіны да ўтварэння та- рэвалюцыйнай Расіі: вучань рэальнага вулым, сыпкім (гтра жывёл). На пожні ршіся кога руху, пры якім на цела, што рухаецца, чылішча.
свінні. 2. перан. Перабіраць, перакладваць дзейнічае сіла выцякаючага з яго струменя
РЭАЛІСТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. рэалізм. 2.
што-н. (звычайна шукаючы што-н.). Р. ў шу- газу, пары, накіраваная ў бок, супрацыіеглы Які зыходзіць з разумення i ўліку рэальных
флядзе.
руху. Р. рух. Р. рухавік. Р. самалёт (з рэактыў- абставін, практычны. Р. падыход да жыцця.
РЫЦЬІНА, -ы, ж. Алей, які здабываецца з ным рухавіком). Рэактыўная артшерыя. 3. Рэалістычна (прысл.) глядзець на рэчы. \\ наз.
насення клешчавіны i ўжываецца як слабі- Здольны рэагаваць на знешнія ўздзеянні, які рэалістычнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
наступае пад уплывам знешніх уздзеянняў. Р.
цельнае. || прым. рыцынавы, -ая, -ае.
РЭАЛІЯ, -і, ж. (кніжн.). Аазінкавы прадРЫЦЬ, рыю, рыеш, рые; рыты; незак., стан (расстройства псіхічнай дзейнасці, вы- мет, рэч; тое, што ёсць, існуе.
кліканае
эмацыянальным
узрушэннем).
||
наз.
што. 1. Капаць, раскопваць рыхлае, сыпкае
РЭАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які сапраўды існуе
(лычом, рылам); капаючы, даставаць з зямлі, рэактыўшісць, -і, 2ж. (да 3 знач.).
ў рэчаіснасці, не ўяўны. Р. факт. 2. Які можа
РЭАКТЬІЎНЫ
гл.
рэагаваць.
вырьгааць. Свіння рые пожню. Дзік рые бульбу.
быць ажыццёўлены, здзейснены. Рэальныя
2. Вымаючы зямлю, рабіць паглыбленне (пра
РЭАКЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які ажыццяўляе планы. Р. тэрмін. 3. Практычны, заснаваны
2
жывёл). Барсук рые нару. \\ зак. вырыць, -рыю, рэакцыю , дзейнічае ў інтарэсах рэакцыі . Р. на разуменні наяўных умоў, абставін. Рэаль-рыеш, -рые; -рыты. В. нару. || наз. рыццё, -я, друк. Рэакцыйныя рэжымы. \\ наз. рэакцый- ная палітыка. Р. погляд на жыццё. O Рэальаае
н.
нісць, -і, ж.
вучылішча — у дарэвалюцыйнай Расіі: агульРЫЧАГ, -4, мн. -і, -оў, м. 1. Устройства,
РЭАКЦЫЯ1, -і, ж. 1. гл. рэагаваць. 2. Пе- наадукацыйная сярэдняя навучальная ўстаякое мае пункг апоры i служыць для ўраўна- ратварэнне адных рзчываў у другія (хімічная нова без выкладання старажытных моў, з певажвання большай сілы пры дапамозе мен- рэакцыя) або ператварэнне атамных ядзер у раважаннем у навучальным плане прыродашай, a таксама для выканання якой-н. ра- выніку ix узаемадзеяння з іншымі элементар- знаўчанавуковых прадметаў. Рэальная заработы. Падважыць груз рычагом. Р. скорасці. нымі часціцамі (ядзерная рэакцыя). Ланйуго- ботшш плата (спец.) — пакупная здольнасць
Рычагі кіравання (таксама перан.). 2. перан. вая р. (самастойны працэс ператварэння ата- намінальнай заработнай платы. || наз. рэальСродак, якім можна паўздзейнічаць на каго-, маў — у хімічнай рэакцыі або атамных насць, -і, ж.
што-н., прывесці каго-, што-н. у рух. ядзер — у ядзернай рэакцыі; таксама перан.:
РЭАНІМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй;
Пісьменнасць —р. культуры. \\ памянш. рыча-пра шэраг дзеянняў, якія ўзаемна выклікаюц- -маваны; зак. i незак., каго (што). Правесці
жок, -жка, мн. -жю, -жкоў, м. (да 1 знач.)- || ца; кніжн.). 3. Рэзкая перамена ў самаадчу- (-водзіць) рэанімацыю. Р. арганізм.
прым. рычажны, -ая, -ае (да 1 знач.)- Р ме- ванні, упадак, слабасць пасля ўздыму, напруРЭАНІМАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Урач —
ханізм.
жання. Паслястрэсавая р.
спецыяліст па рэанімацыі. || прым. рэаніма2
РЫШТАВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Часовае
РЭАКЦЫЯ , -і, ж. Палітыка актыўнага су- тарскі, -ая, -ае (разм.).
збудаванне з дошак, стоек або металічных праціўлення грамадскаму прагрэсу i падаўРЭАНІМАЦЫЯ, -і, ж. Ажыўленне артрубак, якос ўсганаўліваецца ўздоўж сцен для лення рэвалюцыйнага руху, якую вядуць экс- ганізма ў перыяд агоніі i клінічнай смерці. ||
будаўнічых або рамонтных работ. Будынак у плуататарскія класы ў барацьбе за захаванне прым. рэашмацыйны, -ая, -ае. Рэанімацыйнае
або зварот сваіх правоў i палітычнага пана- аддзяленне клінікі.
рыштаванні.
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РЭВАНШЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Прыхільнік рэваншызму.
РЭВЁНЬ, -ю, м. Травяністая расліна сямейства грэчкавых з тоўстымі каранямі i
вялікім лісцем, маладыя чаранкі якой ужываРЭАРГАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; юцца ў ежу. || прым. рэвевевы, -ая, -ае.
-зуй; -заваны; зак. i незак., што. Арганізаваць
РЭВЕРАНС, -у, МН. -Ы, -аў, м. 1. Пачцівы
на новых пачатках, пераўтварыць (-раць). || паклон з прысяданнем. 2. перан., звычайна
наз. рэарпшізацыя, -і, ж. || прым. рэаргані- мн. Перабольшанае выказванне пачцівасці,
зацыйны, -ая, -ае.
угодлівасці (іран.). Рабіць рэверансы перад
РЭАСТАТ, -а, М -стаце, мн. -ы, -аў, м. кім-н. (расшарквацца ў 2 знач.).
(спец.). Прыбор для рэгулявання сілы току i
РЭВІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -заяго напружання. || прым. рэжсгатны, -ая, -ае.
ваны; зак. i незак. 1. каго-што. Зрабіць
РЗБЕРНЫ гл. рабро.
(рабіць) рэвізію (у 1 знач.) каго-, чаго-н. Р.
РФБУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Загадка, у якой магазін. 2. што. Падвергнуць (-вяргаць) рэслова або фраза, што трэба разгадаць, пада- візіі (у 2 знач.) (кніжн.). Р. чые-н. погляды, вуецца ў выглядзе камбінацыі малюнкаў, знакаў чэнне. J| зак. таксама абрэвізаваць* -зую, -зуi літар. Рашаць рэбусы. Гаварыць рэбусамі (пе-еш, -зуе; -зуй; -заваны (да 1 знач.).
ран.: незразумела, з намёкамі). || прым. рэбусРЭВІЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. 1. Абследаванны, -ая, -ае.
не чыёй-н. дзейнасці для ўстанаўлення праРЭВАЛЬВАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Афіцый- вільнасці i законнасці дзеянняў. Р. магазіна.
нае павышэнне залатога забеспячэння грашо- 2. Перагляд чаго-н. з мэтай унясення карэнвай адзінкі краіны або фактычнае павышэнне ных змен (кніжн.). Р. поглядаў, вучэння. 3. У
яе валютнага курсу. || прым. рэвальвацыйны,
Расіі ў 18 — 1-й палове 19 ст.: пераліс пада-ая, -ае.
тковага насельнішва для налічэння падатку. ||
РЭВАЛЬВЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Многаза- прым. рэвізійны, -ая, -ае (да 1 знач.) / рэвізскі,
радная ручная агнястрэльная зброя з рухо-ая, -ае (да 3 знач.; уст.). Рэвізійная камісія.
мым барабанным магазінам. Страляць з рэ- Рэвізскія казкі.
вальвера. Спартыўны р. || прым. рэвальверны, РЭВІЗІЯНІЗМ, -у, м. Абазначэнне ідэйна-ая, -ае. O Рэвальверны станок (спец.) — та- палітычных i навуковых кірункаў, якія перакарны або свідравальны станок з рухомай га- глядаюць прынцыпы i палажэнні якой-н. тэлоўкай.
орыі, канцэпцыі, вучэння. || прым. рэРЭВАЛЬВЁРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. То- візіян'ісцкі, -ая, -ае.
кар, які працуе на рэвальверным станку.
РЭВІЗІЯНІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
РЭВАЛЮЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. рэвалюПаслядоўнік рэвізіянізму. || прым. рэвізіяцыя. 2. Які выражае ідэі рэвалюцыі, накіра- н'ісцкі, -ая, -ае.
ваны на ажыццяўленне рэвалюцыі. Рэвалюцыйная барацьба. P. рух. 3. Устаноўлены рэ- РЭВІЗОР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Службовая
валюцыяй, які замацоўвае яе дасягненні. Р. асоба, ўпаўнаважаная рабіць рэвізію (у 1
ўрад. Рэвалюцыйная законнасць. 4. Які ўносіцьзнач.). 2. У асобных галінах чыгуначнай
рэвалюцыю (у 2 знач.) у якую-н. галіну жыц- службы: тос, што ікантралёр. Р. руху. Дарожця. Рэвалюцыйныя пераўтварэнні ў тэхніцы. ||ны р. | прым. рэвізорскі, -ая, -ае.
РЭВІО, нескл., н. Тэатральны агляд —
наз. рэвалюцыйнасць, -і, ж. (да 4 знач.)РЭВАЛІОЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Ка- прадстаўленне з паасобных сцэн, эпізодаў i
рэнны пераварот у жыцці грамадства, які нумароў. Музычнае р.
РЭГАЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. 1. Прадмет,
прыводзіць да ліквідацыі старога ірамадскага
i палітычнага ладу i да перадачы ўлады ў рукі які з'яўляецца знакам манархічнай улады,
перадавога класа. Буржуазная р. (якая звяргае напр. карона, скіпетр (уст.). Царскія рэгаліі. 2.
буржуазны лад i ўстанаўлівае ўладу перада- звычайна мн. Ордэн, знак узнагароды (уст. i
вога класа). Кастрычніцкая р. 1917 г. 2. Ка- разм.). Прыйсці пры ўсіх рэгаліях.
РЭГАТА, -ы, ДМ -гаце, мн. -ы, -гат, ж.
рэнны пераварот, рэзкі скачкападобны пераход ад аднаго якаснага стану да другога. На- Буйное спаборнііггва спартыўных суднаў. Павукова-тэхнічная р. || прым. рэвалюцыйны, -ая, русная р.
Р^ГБІ, нескл., н. Спартыўная камандная
-ае (да 1 знач.). Р час.
РЭВАЛЮЦЫЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. гульня, якая заключаецца ў тым, што ііракі
Удзельнік рэвалюцыйнага руху, рэвалюцыі (у стараюцца закінуць вялікі авальны мяч у ва1 знач.), прыхільнік рэвалюцыйных метадаў роты саперніка або ўбегчы туды з мячом, a
барацьбы, носьбіт рэвалюцыйных ідэй. Пра- таксама адпаведны від спорту. || прым. рэгфесійны р. (які прысвяціў усяго сябе рэва- ^ійны, -ая, -ае.
РЭГБІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Спарлюцыйнай барацьбе). 2. Чалавек, які робіць
пераварот, адкрывае новыя шляхі ў якой-н. тсмен, які займаецца рэгбі.
галіне жыцця, навукі, вытворчасці. P. у паэзіі.
РЭГЕНЕРАЦЫЯ, -І, Ж. (спец). 1. Пера|| ж. рэвалюцыянеркя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, тварэнне шляхам пэўных аперацый адпраца-рак.
ваных прадуктаў у зыходныя прадукгы для
РЭВАЛЮЦЫЯНІЗАВАЦЦА, -зуюся, -зу- паўторнага ix выкарыстання. Р. адпрацаваных
масел.
2. Наіраванне газу i павстра, што пасшся, -зуецца; -зуйся; зак. i незак. 1. Прасякнуцца (-кацца) рэвалюцыйнымі ідэямі. 2. (/ i ступаюць у печ, адпрацаванымі прадуктамі
2 ас. не ўжыв.). Змяніцца (-няцца) карэнным гарэння. 3. Аднаўленне арганізмам утрачаных
або пашкоджаных органаў, тканак, клетак, a
чынам. Тэхніка рэвалюцыянізавалася.
РЭВАЛЮЦЬІЯНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, таксама аднаўленне цзлага арганізма з яго
-зуе; -зуй; -заваны; зак. 1. каго-што. Пашы- часткі. Р. хваста яшчаркі. || прым. рэгенерыць (-раць) рэвалюцыйныя ідэі сярод каго-, рацыйны, -ая, -ае / рэгенератыўны, -ая, -ае.
Р^ГЕНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1. Чачаго-н. 2. што. Змяніць (-няць) карэнным
совы правіцель манархічнай дзяржавы. 2.
чынам. Р. спосабы вытворчасці.
Дырыжор
хору, пераважна царкоўнага. || ж.
РЭВАНШ, -у, м. Адплата за паражэнне (у
вайне, у гульні). Узяць р. Матч-р. || прым. рэгентк*, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так (разм.). ||
прым. рэгенцкі, -ая, -ае.
рэвалшны, -ая, -ае (кніжн.)РЭПЁН, -у, мн. -ы, -аў, м. Вялікая воРЭВАНШЬкЗМ, -у, м. Агрэсіўная палітыка
рэваншу пасля паражэння ў вайне. || прым. бласць, група суседніх краін або тэрыторыі,
раёны, аб'яднаныя па якіх-н. агульных прырэвашпысцкі, -ая, -ае.
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метах. Геаграфічны р. Эканамічны р. || прым.
рэгіянальны, -ая, -ае. Рэгіянальнае пагадненне.
РЭГІСГР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
Спіс, пералік чаго-н., кніга для запісаў. 2.
Ступень вышыні голасу, музычнага інструмента. Бас — голас нізкага рэгістра. 3. У некаторых музычных інструментах: ірупа труб або
група язычковых аднолькавага тэмбру. 4. Род
рэгулятара, размеркавальніка ў машынах i
прыборах. Р. каманд у ЭВМ. 5. Рад клавішаў
у пішучай машынцы, у лічыльных i іншых
машынах. Верхні, ніжні р. 6. Назва дзяржаўнага органа, які ажыццяўляе нагляд над будаўнітвам i эксплуатацыяй суднаў. Рачны р.
Марскі р. || прым. рэпстравы, -ая, -ае (да 1, 2,
3, 4 i 5 знач.).
РЭПСТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; незак., каго-што. Запісваць, адзначаць з мэтай уліку, сістэматызацыі, надання
законнай сілы чаму-н. Р. паступаючую дакументацыю. Р. змены надвор'я. Р. шліоб. || зак.
зарэгістраваць, -рую, -^руеш, -руе; -руй; -раваны. || зваЕ. рэгістраваццв, -руюся, -руешся,
-руецца; -руйся; зак. зарэгістраваційі, -руюся,
-руешся, -руецца; -руйся. || наз. рэгістрацыя,
-і^ ж. i рэгістрвванне, -я, н. || прым. рэгістрацыйны, -ая, -ае.
РЭПСГРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Службовая асоба, якая праводзіць рэгістрацыю каго-,
чаго-н. Р. карэспандэнцыі. || ж. рэгістратаржа,
-і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.)- II прым.
рэгістратарскі, -ая, -ае.
РЭПСТРАТЎРА, -ы, ж. Аддзел ва ўстанове, які займаецца рэгістрацыяй каго-, чаго-н.
РЭПЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. рэгіён. 2.
Мясцовы, які мае адносіны да якой-н. вобласці, рэгіёна. Рэгіянальныя асаблівасці. Рэгіянальныя цэны.
РЭГЛАМЕНТ, -у, М -нце, м. 1. Правілы,
якія рэгулююць парадак якой-н. дзейнасці.
Трымацца рэгламенту. Р. пасяджэння. Р. работы камісіі. 2. Час, адведзены на сходзе для
прамовы, выступлення. Р. для прамоўцы —
пятнаццаць мінут. || прым. рэглвмевтны, -ая,
-ае.
РЭГЛАМЕНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
-туй; -таваны; зак. i незак., што (кніжн.).
Падпарадкаваць (-коўваць) рэгламенту. || наз.
рэгламентадыя, -і, ж. \\ прым. рэглішевтацыйны, -ая, -ае.
РЭГЛАН. 1. -а, м. Адзенне, у якога рукаў
складае адно цзлае з плячом. 2. нязм. Пра
адзенне: такога крою. Сукенка, куртка, паліто р.
РЭГРЗС, -у, м. (кніжн.). Упадак у развіцці
чаго-н., рух назад; проціл. прагрэс.
РЭГРЭСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; незак. (кніжн.). Ісці па шляху рэгрэсу,
пагаршэння.
РЭГРЭСІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які з'яўляецца рэгрэсам, вядзе да рэірэсу. Р. працэс.
|| наз. рэгрэс'іўнасць, -і, ж.
РЭГУЛІРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Работнік, спецыяліст, які займаецца рэгуліроўкай чаго-н.^. дарожнага руху. Р. механізмаў.
|| ж. рэгуліроўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым.
рэгуліроўшчыцкі, -ая, -ае.
РЭГУЛЯВАЦЬ, -люю, -люсш, -люе; -люй;
-ляваны; незак., што. 1. Упарадкоўваць, наладжваць. Р. узаемаадносіны. 2. Накіроўваць
развіццё, рух чаго-н. з мэтай прывесці ў парадак, у сістэму. Р. дарожны рух. Р. цэны. 3.
Прыводзіць (механізмы i ix часткі) у такі
стан, які забяспечвае нармальную i правільную работу. Р. ход машыны. Pf матос. || зак.
урэгуляваць, -люю, -люеш, -люе;^ -люй; -ляваны (да 1 знач.), адрэгулявадь, -люю,
-люеш, -люе; -люй; -ляваны (да 2 i 3 знач.). ||
наз. рэгулявжнне, -я, н., рэгуляцыя, -і, ж. (да
2 знач.) i рэгуліроўка, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 3
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знач.). U прым. рэгуляцыйны, -ая, -ае, рэгу- ненаціскных галосных. || прым. рэдукцыйны,
лятарны, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.) i рэіуліровач- -ая, -ае.
ны, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.). Рэгуляцыйныя раРЭДЎТ, -а, М -дуце, мн. -ы, -аў, м. У стаботы. Рэгулятарныя функцыі гармонаў. Рэ- рых арміях: самкнутае палявое ўмацаванне,
гуліровачны пост.
акружанае ровам i брустверам. || прым. рэдут(разм.). Р. брытвай. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв). РэРЭГУЛЙРНЫ, -ая, -ае. 1. Які раўнамерна ны, -ая, -ае.
i правільна адбываецца праз пэўныя прамежкі
РЭЁСТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вопіс, заць, рабіць балюча, муляць (разм.). Пад качасу. Р. агляд. Рэгулярнае харчаванне. 2. Які пісьмовы пералік. Дзяржаўны суднавы р. \\ шуляй рэжацца колас. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.).
Пра зубы, рогі: праразацца. 4. Біцца халоднай
мае правільную i пастаянную арганізацыю. прым. рэестравы, -ая, -ае.
зброяй або (перан.) моцна сварыіша (разм.)Рэгулярныя войскі. || наз. рэгулярнасць, -і, ж.
РЗЕЧНЫ гл. рэйка1.
(да 1 знач.).
РЭЖЬІМ, -у, м. 1. Дзяржаўны лад. Дэма- 5. у што. Гуляць з азартам у якую-н. гульню
РЭГУЛЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыбор кратычны р. Стары р. 2. Устаноўлены распа- (разм.). Р- Ў карты. Р. ў шашкі.
для рэгулявання чаго-н. (спец.). 2. Toe, што радак чаго-н. Правільны р. харчавання. Школь- РЗЗАЦЬ, рэжу, рэжаш, рэжа; рэж; рэзаны;
рэгулюе, накіроўвае развіццё чаго-н. Р. цэн.
ны р. Р. эканоміі. 3. Умовы дзейнасці, працы, незак. 1. каго-што. Раздзяляць на часткі, адРЭД... Першая частка складаных слоў са існавання чаго-н. Працоўны р. машыны. Р. дзяляць ад цэлага чым-н. вострым. Р. нажом
хлеб. Р. сала. Р. на кавалкі. Р. метал. Р. дровы
знач. рэдакцыйны, напр. рэдкалегія, рэдсавепг, рэек. || прым. рэжымны, -ая, -ае.
(пілаваць). Р. камунікацыі (перан.: перарырэдпадрыхтоўка.
РЭЖЫСЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Творчы ра- ваць, парушаць). Р. na жывым (таксама гтеРЭДАГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; -га- ботнік, мастацкі арганізатар, кіраўнік тэа- ран.: дзейнічаць жорстка). 2. каго-што.
ваны; незак., што. 1. Правяраць i выпраўляць тральнай, кіна- або тэлевізійнай пастаноўкі,
Рабіць надрэз, разразаць, a таксама (разм.)
тэкст пры падрыхтоўцы да друку. Р. артыкул. наогул відовішчных праграм. Р.-пастаноўш- аперыраваць. Р. нарыў. 3. каго (што).
2. Кіраваць выданнем чаго-н. Р. штогоднік. || чык. || прым. рэжысерскі, -ая, -ае. Рэжысёр- Забіваць чым-н. вострым. Р. авечку. Р. курэй.
зак. адрэдапшаць, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; скае бачанне п 'есы.
Воўк рэзаў авечак (заірызаў; разм.). Без нажа
-гаваны (да 1 знач.). || наз. рэджгшнне, -я, н.
РЭЖЫСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; рэжа хто-н. каго-н. (перан.: ставіць у цяжкае,
i рэддкцыя, -і, ж. Рэдагаванне тэксту. Мана- -руй; -раваны; незак., што (спец.). Кіраваць бязвыхаднае становішча; разм.)- 4. перан.,
графія пад рэдакцыяй прафесара. || прым. рэ- пастаноўкай спектакля, фільма, увогуле відо- каго-што. Ставіць у бязвыхаднае становішча;
дакцыйны, -ая, -ае. Рэдакцыйная калегія.
вішчнай праграмы ў якасці рэжысёра. Р. губіць (разм.)- Р. мой праект. 5. што., na чым.
РЭДАКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які оперу.
Рабіць адбітак каго-, чаго-н. на паверхні
рэдагуе што-н.; спецыяліст па рэдагаванню.
РЭЖЫСЎРА, -ы, ж. 1. Прафесія, дзей- чаго-н. вострым інструментам; вырабляць выР. газеты. Адказны р. Тэхнічны р. \\ ж. рэ- насць рэжысёра. 2. Рэжысёрскае рашэнне рэзваннем. Р. na дрэве. Р. на медзі. б. ( 7 / 2 ас.
дйггаркя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.). || (трактоўка) спектакля, фільма. Таленавітая р. не ўжыв.). Прычыняць рэзкі боль, уразацца ў
прым. рэдджтарскі, -ая, -ае.
фільма. 3. зб. Рэжысёры. Рашэнне рэжысуры. цела; непрыемна дзейнічаць на вочы, слых i
РЭДАКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. гл. рэРЭЗАЛЮТЬІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які пад. (пра вецер, святло, гук i пад.). Цвік рэжа
дагаваць. 2. Разнавіднасць тэксту якога-н. змяшчае ў сабе вывады, рэзалюцыю. Рэза- ў боце нагу. Каўнер рэзаў шыю. Зыркае сонца
твора. Раман у дзвюх рэдакцыях. 3. Тая ці лютыўная частка даклада.
рэзала вочы. Яго голас рэжа слых. 7. безас,
іншая фармулёўка, выказванне думкі. Пунктп
РЭЗАЛІОЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Па- што. Пра адчуванне рэзі. Рэжа ў жываце. 8.
пратакола ў новай рэдакцыі. 4. Група ра- станова, прынятая ў выніку абмеркавання што. Гаварыць проста, адкрыта (разм.). Р.
ботнікаў, што рэдагуюць якое-н. выданне, a якога-н. пытання. Правкт рэзалюцыі. 2. праўду ў вочы. 9. каго (што). Ставіць дрэнную
таксама аддзел выдавецтва, які рыхтуе рукаПісьмовае распараджэнне, рашэнне началь- адзнаку на экзамене (разм.). 10. што, у што i
пісы да друку. Галоўная ц. Тэхнічная p. Р. ма- ніка ў форме надпісу на дзелавой паперы. без дап. Ужыв. замест многіх дзеясловаў для
стацтва. || прым. рэдакцыйны, -ая, -ае.
Налажыць рэзалюцыю. || прым. рэзалюцыйны, перадачы энергічнага дзеяння, якое абазначаРЗДЗЬКА, -і, ДМ рэдзьцы, ж. Караняплод -ая, -ае (да 1 знач.).
ецца гэтымі дзеясловамі (разм.). Р. пальку
з тоўстым i светлым (у цёмнай скурцы) кораРЭЗАНАНС, -у, м. 1. З'ява рэзкага ўзрас- (танцаваць). Р. у карты (гуляць). 11. што.
нем, з гаркаватым вострым смакам i пахам. 0 тання амплітуды вымушаных ваганняў сіс- Удараць па датычнай, накіроўваючы ўбок, у
Як горкал рэдзыся (разм.) — вельмі, надта тэмы пры набліжэнні частаты (у 2 знач.) крсы палёт (спец.). Р.мяч. || зак. разрэзаць,
(надакучыць, абрыднуць). || прым. рэдзечны, перыядычнага знешняга ўздзеяння да частаты -эжу, -эжаш, -эжа;; -эж; -эзаны (да 1 i 2
-ая, -ае / рэдзысявы, -ая, -ае.
яе ўласных ваганняў (спец.). Р. токаў. Ап- знач.), зарэзаць, -эжу, -эжаш, -эжа; -эж;
РЭДКАЛЁССЕ, -я, н., зб. Рэдкі, не густы тычны р. 2. Здольнасць узмацняць гук, -эзаны (да 3, 4 i 9 знач.) / зрэзаць, -эжу,
лес.
уласцівая рэзанатарам або памяшканням, -эжаш, -эжа; -эж; -рзаны (да 9 i 11 знач.).1
РЗДКАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. рэдкі. 2. Рэдкая сцены якіх добра адбіваюць гукавыя хвалі. аднакр. разануць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
з'ява. Жывыя кветкі на поўначы — вялікая р. Кіназала дае добры р. 3. перан. Водгук, водга- -нуць; -ш (да 1, 6, 7, 8, 10 i 11 знач.; разм.) i
3. Рэдкі прадмет, музейная, антыкварная рэч. ласак, уражанне, зробленае на многіх. Пра- рэзнуць, -ну, -неш, -не;-ні (да 1, 6, 7, 8, 10 i
Бібліяграфічная р. Калекцыя рэдкасцей. 0 На мова атрымала шырокі грамадскі р. || прым. рэ- 11 знач.; разм). || наз. рэзанне, -я, н. (да 1, 2,
рэдмлсць — аб кім-, чым-н. выключным, заншюны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). Рэзанансная 3, 5 i 11 знач.), рэзка, -і, ДМ -зцы, ж. (да 1
рэдкім. Дні стаялі на рэдкасць халодныя. He елка (для вырабу музычных інструментаў; знач.) / разьба, -ы, ж. (да 5 знач.). Апрацоўка
рэдкясць — звычайна, часта бывае. Такія вы- спец.).
металаў рэзаннем. Разьба na дрэве. Рэзка
РЭЗАНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). хлеба. || прым. рээальны, -ая, -ае (да 1 i 5
падкі — не рэдкасць.
Вагальная сістэма, элекірычны ланцуг, полае знач.; спец.) / разяы, -ая, -ое (да 5 знач.). РэРЗДН, -ая, -ае; радзейшы, -ая, -ае. 1. Недастаткова густы, вадзяністы. Р. кісель. Рэдкая цела або прыстасаванне, у якіх магчыма зальны апарат. Разныя работы.
смятана. 2. Які складаецца з далёка разме- ўзнікненне з'явы рэзанансу. || прым. рэзашРдЗПНЫ, -ГІН. Прыстасаванне з вяровачшчаных адзін ад аднаго частак, не густы; не тарны, -ая, -ае.
най сеткі, нацягнутай на сагнутыя драўляныя
шчыльны. Рэдкая барада. Рэдкія зубы. Р. невад РЭЗАНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Чалавек, дужкі, у якім носяць сена, салому. || прым.
(не шчыльна сплецены). 3. Размешчаны на які любіць весці доўгія разважанні павучаль- рэзгінны, -ая, -ае.
вялікай адлегласці адзін ад аднаго. Рэдкія паў- нага характару. 2. Дзеючая асоба п'есы, раРЭЗВДА, -ы, ДМ -дзс, ж. Садовая трастанкі. 4. Які складаецца з аддаленых адзін мана, якая звычайна выражае адносіны аў- вяністая расліна з конусападобным пахучым
ад другога момантаў. Рэдкія стрэлы. Р. пульс. тара да падзей (спец.). || прым. рэзанёрскі, -ая, суквеццем. || прым. рэзедовы, -ая, -ае. Сямей5. Які паўтараецца, адбываецца, з'яўляецца -ае. Р. тон.
ства рэзедовых (наз.).
РЭЗАНЁРСТВАВАЦЬ,
-твую, -твуеш,
праз вялікія прамежкі часу. Рэдкая з'ява. Р.
РЭЗЁКЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Аперацыя выгосць. Р. чалавек (выдатны, выключны па -твуе; -твуй; незак. (кніжн.). Разважаць у па- далення органа або часткі осгана. Р. страўсваіх якасцях). Рэдка (прысл.) бачыцца. Рэдкія вучальным тоне. || наз. рэзанёрства, -а, н.
ніка. Р. рабра. \\ прым. рэзекцыйны, -ая, -ае.
РЭЗАНІРАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -руе;
металы. \\ наз. рэдкасць, -і, ж. (да 2, 3, 4 i ў
РЭЗЁРВ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Запас, аднезак. Знаходзіцца ў станс рэзанансу (у 1 i 2 куль чэрпаюцца новыя сілы, рэсурсы. Рэзервы
нскаторых спалучэннях да 5 знач.).
РЭДУКАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -куец- знач.). Струны раяля рэзаніруюць.
вытворчасці. Выкарыстаць усе рэзервы. 2.
ца; зак. i незак. (спец.). Падвергнуцца (-вярР^ЗАНЫ, -ая, -ае. 1. Парэзаны на кавалкі. Воінскія фарміраванні, прызначаныя для
гацца) рэдукцыі (у 2 знач.).
Р. сыр. 2. у знач. прым. Нанесены рэжучай стварэння новых ці ўмацавання дзеючых груРЭДУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; зброяй. Рэзаная рана. Крычыць як р. (наз.; повак. Адвесці дывізію ў р. 3. Састаў ваенна-каваны; зак. i незак., што (спец.). Падверг- нібы яго рэжуць; разм.). 3. у знач. прым. абавязаных, што прызываюцца ў армію па
нуць (-вяргаць) рэдукцыі.
Накіраваны коса, убок (пры гульні ў тэніс, мабілізацыі. O Пржцоўныя рэзервы — пра моладзь, якая атрымлівае ў спецыяльных навуРЭДЎКЦЫЯ, -і, ж. (спсц.). 1. Пераход, валейбол i пад.)- Р- ўдар. Р. мяч.
РЗЗАЦЦА, рэжуся, рэжашся, рэжацца; чальных установах прафесіі кваліфікаваных
звядзенне складанага да простага. 2. Змяншэнне, паслабленне чаго-н. Р. ціску пары. Р. рэжся; незак. 1. Рэзаць сябс чым-н. вострым рабочых. || прым. рэзервовы, -ая, -ае.
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-муеш, -муе; -муй; -маваны, зак. i незак., засядаў гэты парламент. Член рэйхстага.
што (кніжн.). Зрабіць (рабіць) рэзюмэ, вывад Узняць савецкі сцяг над рэйхстагам.
са сказанага. напісанага. Р. сваё выказванне.
РЭКАГНАСЦЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш,
РЭЗЮМЭ, нескл., н. (кніжн.)- Кароткі вы- -руе; -руй; -раваны; зак. i незак., што (спец.).
вад са сказанага, напісанага. Р. артыкула.
Зрабіць (рабіць) рэкагнасцыроўку. Р. мясцоРЭЗЕРВАВАЦЬ, -рвую, -рвуеш, -рвуе;
РЭЙ: весці рэй гл. весці.
васць. || прым. рэкягаасцыровачны, -ая, -ае.
1
-рвуй; -рваваны; зак. i незак., што (кніжн.).
РЭЙД , -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Водная
РЭКАГНАСЦЫРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж.
Захаваць (-хоўваць) у рэзерве (у 1 знач.) прастора (каля марскога берага), зручная для
што-н. Р. запасы нафты. Р. сваю думку стаянкі суднаў. Стаяць на рэйдзе. Знешні р. (спец.). 1. Разведка для атрымання звестак аб
(пакінуць за сабой права выказацца пазней). || (на падыходах да порта). Унутраны р. (унутры праціўніку, якая праводзіцца асабіста камандзірам i афідэрамі штабоў перад будучымі
зак. таксама зарэзервшць, -рвую, -рвуеш, порта). || прым. рэйдлвы, -ая, -ае.
баявымі дзеяннямі. 2. Папярэдняе абследа-рвуе; -рвуй; -рваваны.
2
РЭЙД , -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Набег ванне мясцовасці для геадэзічных работ. ||
РЭЗЕРВАЦЬІЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. У ЗША рухомых
ваенных сіл у тыл праціўніка з мэ- прым. рэжапшсцыровачны, -ая, -ае.
i некаторых іншых краінах: тэрыторыя для тай
ажыццяўлення баявых дзеянняў. Р. парРЭКАМЕНДАВАЦЦА, -дуюся, -дуешся,
пасялення абарыгенаў краіны. Р. індзейцаў. || тызанскіх
атрадаў. 2. перан. Нечаханая рэві- -дуецца; -дуйся; зак. i незак. (кніжн.). Напрым. рэзервацыйны, -ая, -ае.
зія, праверка дзейнасці якіх-н. аб'ектаў, што
РЭЗЕРВІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. У праводзіцца групай актывістаў па заданню зваць (-зываць) сябе пры знаёмстве. Рэкаменарміях некаторых краін: ваеннаабавязаны рэ- грамадскіх арганізацый. Р.народных кантра- дуюся: ваш сусед na купэ. \\ зак. тахсама адрэкамевдшцца, -дуюся, -дуешся, -дуецца;
зерву (у 3 знач.). Прызыў рэзервістаў. || прым.лёраўА прым. рэцдавы, -ая, -ае.
-дуйся.
рззервісцкі, -ая, -ае.
РЗЙДЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ваенны караРЭКАМЕНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе;
РЭЗЕРВУАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ёмішча
для вадкасцей i газаў. Шкляны, металінны р. || бель, які вядзе на марскіх шляхах самастой- -дуй; -даваны; зак. i незак. Даць (даваць) станыя
аперацыі
па
знішчэнню
транспартных,
ноўчую
характарыстыку каму-, чаму-н., прапрым. рэзервуарны, -ая, -ае.
РЭЗІДЭНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. гандлёвых суднаў праціўніка. || прым. панаваць выкарыстаць, прыняць куды-н. Р.
спецыяліста. Лякарства рэкамендавана Мініс(спец.). 1. Прадстаўнік каланіяльнай дзяр- рэйдэрскі, 1-ая, -ае.
Р^ЙКА , -і, ДМ -йцы, мн. -і, рэек, ж. 1. тэрствам аховы здароўя. 2. што i з інф. Пажавы ў пратэктараце. 2. У некаторых краінах:
чужаземец, які пастаянна пражывае ў дадзе- Плоскі брус, вузкая тонкая дошка. 2. Брус з раіць (раіць) што-н. (кніжн.). Р. заняцца спорнай дзяржаве. 3. Тайны прадстаўнік разведкі дзяленнямі для вымярэння вышыні ўзроўню там. 3. каго (што). Назваць (-зываць) пры
ў якім-н. раёне замежнай дзяржавы. || прым. вады, глыбіні снежнага покрыва (спец.). || знаёмстве (уст.). Рэкамендую вам маіх членаў
прым.рэечныу -ая, -ае.
сям'і. || зак. таксама парэкамевдшць, -дую,
рэзідэнцкі, -ая, -ае.
РЗЙКА2, -І, ДМ -ЙЦЫ, МН. -І, рэек, ж. 1. -дуеш, -д^е; -дуй; -даваны (да 1 знач.) / адрэРЭЗІДЗНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. (афіц.).
На чыгуначным пуці: вузкі стальны брус, па камецдавяць, -дую, -д^еш, -дуе; -дуй (да 1 i 3
Месца знаходжання ўрада, высокапастаўлеякім коцяцца колы цягніка. Мацаванне рэек знач.). || наз. рэкАмендацмя, -і, ж. \\ прым. рэнай асобы. Летняя р. прэзідэнта.
РЗЗКА1, -І, ДМ -зцы, ж. Дробна парэзаная da шпал. 2. перан. У некаторых спалучэннях: камевдацыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
напрамак, шлях. Стаць на новыя рэйкі. На
РЭКАМЕНДАЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. рэсалома; сечка.
рэйках інтэнсіфікацыі. 0 На рэйкі наго, у знач. камендаваць. 2. Які змяшчае ў сабе рэкаменРЗЗКА2 гл. рэзаць.
прыназ.
з
Р
—
на
які-н.
шлях,
на
пэўны
надацыю
(у 2 знач.)- Рэкамендацыйнае пісьмо. Р.
Р&ЗКІ, -ая, -ае. 1. Які праяўляецца з
вялікай сілай, вастрынёй. Р. вецер. Рэзкія болі. прамак. Перавесці вытворчасць на рэйкі аўта-cnie літаратуры.
РЭКАМЕНДАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1.
2. Раптоўны i вельмі значны. Рэзкае павышэн- матызацыі. || прым. рэйкявы, -ая, -ае (да 1
знач.). Рэйкавая дарога (чыгунка). Рэйкавая гл. рэкамендаваць. 2. Спрыяльны водзыў пра
не паспяховасці навучэнцаў. Рэзкае пахаладанвайна
(у
гады
Вялікай
Айчыннай
вайны:
дзекаго-, што-н. Атрымаць добрую рэкамендацыю
не. 3. Занадта моцны. Р. крык. Р. пах. Рэзкае
святло. 4. Пазбаўлены мяккасці, плаўнасці, янні партызан, якія падрывалі варожыя ад каго-н. 3. Парадак, пажаданне, прапанова
цягнікі).
(кніжн.). Выканаць рэкамендацыі камісіі.
парывісты. Рэзкія рухі. 5. Які вызначаецца
РЭЙКАПРАКАТНЫ, -ая, -ае. Які мае
выразнымі абрысамі, не расплыўчаты. Рэзкія
РЭКАНСТРЎКЦЫЯ, -і, ж. 1. Карэнная
2
адносіны
да
вырабу
рэек
(у
1
знач.)
пракатлініі. Рэзкія рысы твару. 6. Прамы i жорсткі,
перабудова, арганізацыя чаго-н. на новых
кай.
Р.
завод.
востры. Рэзкая крытыка. Рэзкія словы. Р. соус.
асновах. Р. цэха. 2. Аднаўленне чаго-н. па
РЭЙНВЁЙН, -у, м. Гатунак вінаграднага апісаннях ці рэштках, якія захаваліся. Р. тэк|| наз. рэзкясць, -і, ж.
віна.
РФЗНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся;
сту старажытнага рукапісу. \\ прым. рэканРЭЙС, -а, мн. -ы, -аў, м. Шлях транспарт- струкцыйны, -ая, -ае.
зак. (разм.). Моцна стукнуцца аб што-н., у
нага
сродку
(судна,
самалёта,
аўтамабіля)
па
што-н. Р. аб дрэва.
РЭКАНСГРУЯВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв,
РФЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. пэўнаму маршруту. Аўтобусны р. Дальнія рэй- -руюецца; зак. i незак. Падвергнуцца (-вярсы.
||
прым.
рэйсжвы,
-ая,
-ае.
(разм.). 1. гл. рэзаць. 2. Моцна ударыць
гадца) рэканструкцыі.
РЗЙСАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. рэйс. 2. Пра
чым-н. Р. калом na спіне.
t РЭКАНСГРУЯВАЦЬ, -руюю, -руюеш, -руРЭЗУЛЬТАТ, -у, М -таце, мн. -ьі, -аў, м. транспартны сродак: які ходзіць па пэўных юе; -руюй; -руяваны; зак. i незак., што. ПраToe, што i вынік. \ прым. рэзультатны, -ая, рэйсах, мае пастаянны маршрут. Р. аўтобус. весці (-водзіць) рэканструкцыю чаго-н. Р.
Р. самалёт.
-ае.
РЭЙСФНДЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чарцёж- абсталяванне цэха. Р. памнікі архітэктуры. \
РЭЗУЛЬТАТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Прадуктыўпрым. рэканструкцыйны, -ая, -ае.
ны па сваіх выніках. Самы р. ігрок. || наз. рэ- ны інструмент для правядзення ліній тушшу.
РЭКАРДСМЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Спарт|| прым. рэйсфедэрны, -ая, -ае.
зультатыўмсць, -і, ж.
РЭЙСШЫНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. Доў- смен, які ўстанавіў рэкорд. || ж. рэкардсРЗЗУС, -а / -у, м. 1. -а, мн. -ы, -аў. Вузкаменка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. рэносая малпа роду макак. 2. -у. Toe, што i рэ- гая чарцёжная лінейка з папярочнай планкай кардсменскі, -ая, -ае.
зус-фактар (разм.). Адмоўны р. Дадатны р. || на адным канцы для правядзення паралельРЭКАРДЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ных ліній.
прым. рэзусны, -ая, -ае.
РЭЙТЎЗЫ, -аў. 1. Доўгія, вузкія штаны ў Toe, што i рэкардсмен (уст.)- 2. Свойская
РЗЗУС-ФАКТАР, -у, М. (спец.). Складанае
арганічнае рэчыва, якое змяшчаецца ў крыві абцяжку (першапачаткова для верхавой язды). жывёліна, якая па сваіх якасцях вызначаецца
Кавалерскія р. 2. Доўгія жаночыя або дзіця- рэкорднымі паказчыкамі. Бык-р. || ж. рэкармалпаў пароды рэзус i ў людзей i абумоўлівае
сумяшчальнасць i несумяшчальнасць крыві чыя вузкія трыкатажныя штаны. Шарсцяныя дыспйі, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
РЗКВІЕМ, -а, м. 1. У католікаў: набажэндонара i таго, каму пераліваюць яго кроў, або р. || прым. рэйтузны, -ая, -ае.
РЭЙТЫНГ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Toe, што i ства па нябожчыку. 2. Жалобны вакальны або
цяжарнай жанчыны i плода.
1
вакальна-інструментальны
музычны твор. Р.
РЭЗЧЫК , -а, мн. -і, -аў, м. 1. Майстар па рэйтынг-ліст (спец.). 2. Індывідуальны лічбамастацкай разьбе, разьбяр. Р. na дрэве, na вы паказчык ацэнкі папулярнасці, аўтарытэту Моцарта.
РЭКВІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
косці, na мармуру. 2. Рабочы, які займаецца якой-н. асобы, арганізадыі, групы, ix дзейрэзкай чаго-н. (спец). Р. паперы. || ж. рэз- насці, праграм, планаў, палітыкі ў пэўны час, -заваны; зак. i незак., каго-што (спец.). Адачыца. мн. -ы, -чыц. || прым. рэзчыцкі, -ая, -ае. a таксама ўвогуле ступень папулярнасці вядо- браць (адбіраць) у прымусовым парадку на
РЭЗЧЫК2, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.). Toe, мага дзеяча. Р. кіраўніка ўрада. || прым. рэй- карысць дзяржавы ці на ваенныя патрэбы. ||
наз. рэквізшыя, -і, ж. || прым. рэквізіцыйны,
што i разец (у 1 знач.). || прым. рэзчыцкі, -ая, тынпшы, -ая, -ае.
-ая, -ае.
РЗЙТЫНГ-ЛІСТ, -а, м. (спец.). Індывіду-ае.
РЭКВІЗІТ, -у, М -з'іце, м. (спец.). 1. СуРЭЗЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Востры рэзкі ўну- альны каэфіцыент ацэнкі сілы гульні гросмайсгоа (шахмат, шашак).
купнасць сапраўдных або бутафорскіх прадтраны боль. Рэзі ў жываце.
РЭЙХСТАГ, -а, м. У Германіі да 1945 г.: метаў для тэатральнай пастаноўкі. 2. звычайРЭЗЮМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -і>уе;
-руй; -раваны / РЭЗЮМАВАЦЬ, -мую, назва парламента, a таксама будынак, у якім на мн. -ы, -аў. У афіцыйным дакуменце:
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РЭЛІПЯ, -і, ж. 1. Адна з форм грамадзвесткі, якія абавязкова ўваходзяць у яго. ||
скай свядомасці — сукупнасць духоўных уяўпрым. рэквізпны, -ая, -ае.
РдКЕТ, -у, М -кеце, л#. (спец.). Злачыннае ленняў, што грунтуюцца на веры ў звышнату(шляхам jiarpo3, шантажу) вымаганне ў ральныя сілы i істоты (багоў, духаў), якія
з'яўляюцца прадметам пакланення. 2. мн. -і,
каго-н. грошай, каштоўнасцей i пад.
РЭКЕЦІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які -гій. Адзін з напрамкаў такой грамадскай свя- словасць пасля ранейшай дэмілітарызацыі. ||
займаецца рэкетам. || прым. рэкеійрскі, -ая, домасці. Сусветныя рэлігіі (будызм, іслам, наз. рэмілітарызацыя, -і, ж. || прым.
рэмілітарызацыйны, -ая, -ае.
хрысціянства). І| прым. рэлігійны, -ая, -ае.
-ае.
РЭМІНІСЦЗНЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). 1.
РЭЛІПЯЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы,
РЭКЛАМА, -ы, ж. 1. Апавяшчэнне розНяясныя ўспаміны. Р. далёкага мінулага. 2.
-наўцаў, м. Спецыяліст па рэлігіязнаўству.
нымі спосабамі для стварэння шырокай вядоРЭЛІПЯЗНАЎСТВА, -а, н. Навука, якая Адбітак уплыву чыёй-н. творчасці ў мамасці, прыцягнення спажыўцоў, гледачоў.
стацкім творы. Рэмінісцэнцыі рамантызму.
Гандлёвая р. Шырокавяшчальная р. Зрабіць рэ-займаецца вывучэннем рэлігій. || прым.
РЭНАМЭ, нескл., н., каго (уст. i кніжн.).
кламу каму-н. (перан.: занадта расхваліць, рэлігіязнаўчы, -ая, -ае.
РЭЛІКВІЯ, -і, мн. -і, -вій, ж. Рэч, якая бе- Усталяваная рэпутацыя, агульная павага. Заразрэкламаваць). 2. Аб'ява з такім апавяхаваць сваё р. Р. добрага чалавека.
шчэннем. Светлавая р. || прым. рэкламны, -ая, ражліва захоўваецца як памяць пра мінулае.
РЭНЕГАТ, -a, М -гаце, мн. -ы, -аў, м.
-ае. Р. характар артыкула (перан.: які рэкла- Сямейныя рэліквіі. Франтавая р. || прым. (кніжн.
пагард.). Адступнік, здраднік. || ж. рэрэліквійны, -ая, -ае (спец.). Рэліквійныя экспамус што-н., хвалебны).
негатка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. рэРЭКЛАМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; наты музея.
РЭЛІКТ, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м. (спец.). негацкі, -ая, -ае. Р. ўчынак.
-муй; -маваны; зак. i незак., каго-што. 1.
РЭНЕГАЦТВА, -а, н. (кніжн. пагард.). АдАб'явіць (аб'яўляць) пра каго-, што-н., кары- Жывёльны або раслінны арганізм, які захастаючыся рэкламай. Р. новую кнігу. 2. перан. ваўся як перажытак старажытных эпох. || ступніцтва, паводзіны рэнегата.
РЭНЕСАНС, -у, м. (Р вялікае). Эпоха росToe, што i расхваліць (-льваць) (разм.). Р. прым. рэліктавы, -ая, -ае. Рэліктавая расліна.
РЭЛЬЁФ, -у, м. 1. Будова зямной па- квіту навук i мастацтваў у Еўропе, якая
свае поспехі. || наз. рэкламаванве, -я, н.
РЭКЛАМАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. верхні, сукупнасць няроўнасцей сушы, акіян- прыйшла на змену сярэдневякоўю i абвясціла
(спец.). Прэтэнзія на нізкую якасць тавараў з скага i марскога дна. Р. мясцовасці. Гарысты зварот да чалавека як да вышэйшага пачатку
патрабаваннем пакрыцця страт. На завод р. 2. Выпукласць, выпуклы відарыс на пло- быцця; Адраджэнне. || прым. рэнесансны, -ая,
ідуць рэкламацыі. || прым. рэкламацыйны, -ая, скасці. Мэбля з рэльефамі i драўлянай мазаікай. -ае.
РЭНКЛОД, -у, М -дзе, м. Гатунак буйных
3. Від скулыпуры, у якім відарыс з'яўляецца
-ае.
круглых салодкіх сліў. || прым. рэшціодны, -ая,
РЭКЛАМІСГ, -a, А/ -сце, мн. -ы, -аў, м. выпуклым або ўвагнутым у адносінах да пло- -ае / рэнклодавы, -ая, -ае.
Той, хто афармляе, робіць рэкламы. || ж. рэ- скасці фону (спец.). || прым. рэльефны, -ая,
Р^НТА, -ы, ДМ -нце, мн. -ы, рэнт, ж. Рэ-ае.
кламістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
гулярны даход у форме працэнтаў (у 3 знач.),
РЭЛЬЁФНЫ,
-ая,
-ае.
1.
гл.
рэльеф.
2.
РдКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак., што i
які атрымліваецца з капіталу, маёмасці або
без dan. (разм.). Сказаць што-н., абазвацца. Р. Выпуклы, які выступае над павсрхняй. Рэль- зямлі. Зямельная р. Дыферынцыяльная р. ||
ефная
карта.
3.
перан.
Выразны,
ясны
слоўца (неабдумана, неасцярожна сказаць
(кніжн.). Рэльефная мова. \\ наз. рэльефнасць, прым. рэнтавы, -ая, -ае. P. даход.
што-н.).
РЭНТАБЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Даходны, прыРЭКОРД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Най- -і, ж.
РЭЛЯТЫВІЗМ, -у, м. У філасофіі: метада- бытковы, які апраўдвае расходы. Рэнтабельлепшы вынік, дасягнуты ў працы, спорце.
ная гаспадарка. Рэнтабельнае прадпрыемства.
Устанавіць сусветны р. Пабіць чый-н. p. Р. лагічная пазіцыя, прыхільнікі якой, абса- || наз. рэнтабельнасць, -і, ж.
трываласці (перан.: вышэйшая ступень тры- лютызуючы адноснасць i ўмоўнасць усіх наРЭНТГЁН1, -у, м. Прамяні, прасвечванне
шых ведаў, адмаўляюць магчымасць аб'екваласці).
рэнтгенаўскімі прамянямі. Назначыць хворага
тыўнага
пазнання
рэчаіснасці.
||
прым.
рэляРЭКОРДНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца рэ- тывісцкі, -ая, -ае.
н<*р.
кордам, найвышэйшы. Рэкордныя вынікі. Р.
РЭНТГЁН2, -а, мн. -ы, рэнтгенаў / пры паРЭЛЯТЫВІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ўраджай. Закончыць работу ў рэкордна
дліку пераважна рэнтген, м. Адзінка вымяПаслядоўнік,
прыхільнік
рэлятывізму.
||
ж.
(прысл.) кароткі тэрмін.
рэлятывісткя, t -i, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || рэння; апарат для прасвечвання. Р. паказаў
РФКРУТ, -а, М -руце, мн. -ы, -аў, м. У прым. рэлятывісцкі,
змены касцявой тканкі.
-ая, -ае.
Расіі з 1705 па 1874 п\: салдат-навабранец.
РЭНТГЕНА... Першая частка складаных
РЭЛЯТЬІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Toe, што
Здаць у рэкруты (па воінскаму абавязку). i адносны
(у 1 знач.). || наз. рэлятыўнасць, -і, слоў са знач. які мае адносіны да рэнтгену (у
Пайсці ў рэкруты (па найму). || прым. рэ- ж.
1 знач.), да рэнтгенаўскіх прамянёў, напр.
круцкі, -ая, -ае. Рэкруцкая павіннасць.
рэнтгенаадчувальны,
РЭЛЙЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. (уст.). рэнтгенаабсталяванме,
РЭКРЎТЧЫНА, -ы, ж. У старой Расіі: рэ- Пісьмовае
данясенне аб дзеяннях войск. Пе- рэнтгенаапаратура, рэнтгеналагічны, рэнтгекруцкая воінская павіннасць.
раможныя рзляцыі (таксама перан.: шумныя напалеанталогія, рэнтгенаструктурны, рэнтРЭКРЭАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Адпачынак, паведамленні пра поспехі; іран.).
генатэрапія.
аднаўленне сіл пасля працы. || прым. рэкрэаРЭНТГЕНАГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж.
РЭМАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
цыйны, -ая, -ае. Рэкрэацыйная зала (у наву- Заўвага; памета на палях (рукапісу, кнігі; Фатаірафічны здымак пры дапамозе рэнтгечальнай установе; уст.). Р. лес (прызначаны уст.). Рэмаркі на палях рукапісу. 2. У п'есе: наўскіх прамянёў.
для адпачынку, аднаўлення сіл).
РЭНТГЕНАГРАФІЯ, -І, Ж. Фатаірафавантлумачэнне аўтара да тэксту, якое датычыць
Р$КТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Кіраўнік уні- абставін дзеяння, знешняга выгляду ці па- не ўнутранай будовы непразрыстых прадмеверсітэта i некаторых іншых вышэйшых наву- водзін персанажа. || прым. рэмарачны, -ая, -ае таў пры дапамозе рэнтгенаўскіх прамянёў. |
чальных устаноў. || прым. рэктарскі, -ая, -ае. (да 2 знач.).
прым. рэнтгеваграф'ічны, -ая, -ае.
РЭКТАРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м. 1.
РЭНТГЕНАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел медыР^МЕЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Сініца, якая
Адміністрацыйны орган, які ўзначальваецца жыве па берагах вадаёмаў.
цыны, які займаецца вывучэннем прымяненрэктарам. Пасяджэнне рэктарата. 2. ПамяРЗМЕНЬ, -меня / РАМЁНЬ, -мяня, мн. ня рэнтгенаўскіх прамянёў для даследавання
шканне, дзе знаходзіцца гэты орган. || прым. рамян'і, рамянёў, м. 1. Доўгая паласа выра- ўнутраных органаў, для дыягностыкі захворрэктаратны, -ая, -ае.
бленай скуры, моцнай тканіны, якая ўжыв. ванняў i ix лячэння. || прым. рэнтгеналапчны,
РЭКТЫФІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; для звязвання, замацавання чаго-н., у якасці -ая, -ае.
-куй; -каваны; зак. i незак., што (спец.). пояса, для перадачы руху ад шківа. Сумка на
РЭНТГЕНАСКАПІЯ, -і, ж. Прасвечванне
Ачысціць (ачышчаць) (вадкасць) перагонкай. рэмені. Падперазацца рэменем. Р. для вастрэн- рэнтгенаўскімі
прамянямі
непразрыстых
Р. спірт. || наз. рэктыфікацыя, -і, ж. || прым. ня брытваў. Прывадны р. Прывязныя рамяні (упрадметаў i даследаванне ix ценявога адбітка.
рэктыфікацыйны, -ая, -ае.
самалёце, аўтамашыне). 2. мн. Дзве злучаныя || прым. рэнтгенаскаіочны, -ая, -ае.
РЭКТЫФІКАТ, -у, М -каце, м. (спец.). перамычкай палоскі скуры (або моцнай ткаРЭНТГЕНАТЭРАПІЯ, -і, ж. Лячэнне
Прадукт рэктыфікацыі. || прым. рэктыфікатны, ніны, заменніка) са спражкамі i ручкай для рэнтгенаўскімі прамянямі. || прым. рэнтгенаіэ-ая, -ае.
ўвязвання i пераноскі ручнога багажу; Пера- рапеўтьгаіы, -ая, -ае.
РЭЛЁ, нескл., н. (спец.). Аўтаматычны ме- вязаць клунак рамянямі. || памянш. раменьчык,
РЭНТГЁНАЎ: рэіптенавы прамяні — тое,
ханізм для замыкання i размыкання элект-а, мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.). || прым. раменны, што i рэнттенаўскія прамяні.
рычнага ланцуга. Электрамагнітнае р. || прым. -ая, -ае (да 1 знач.). Раменная вупраж. Рамен- РЭНТГЁНАЎСЮ, -ая, -ае. 1. рэоттенаўскія
ная пуга. Раменная перадача.
рэлейны, -ая, -ае.
прамяні — нябачныя прамяні, што з'яўляюцРЭМШТАРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; ца кароткімі электрамагнітнымі хвалямі, якія
РЭЛІІІЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. рэлігія. 2. Які
верыць у бога, набожны. Р. чалавек. || наз. -зуй; -заваны; зак. i незак., што. Зноў ства- здольны пранікаць праз непразрыстыя прадрыць (-раць) дзе-н. армію, ваенную прамы- меты. 2. Які мае адносіны да прымянення
рэлігійнасць, -і, ж.
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такіх прамянёў. Р. здымак.
Рэнтгенаўская
апаратура.
РЭНТГЕНОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач —
спецыяліст па рэнтгеналогіі i рэнтгенатэрапіі.
РЗ&ІІА, -Ы, Ж. Караняплод з акруглым коранем светла-жоўтага колеру. Кармавая р.
Танней за параную рэпу (надта танна; разм.
жарт.)- Р памянш. рэшса, -і, ДМ -пцы, ж. \\
прым. рэпны, -ая, -ае i рэпавы, -ая, -ае. Рэпнае поле. Рэпавае лісце.
РЭПАРАЦЫІ, -ЦЫЙ, адз. -ыя, -і, ж.
(спец.). Выплата дзяржавай, распачаўшай
вайну, дзяржавам, панёсшым страты ў гэтай
вайне, грошай або іншага віду кампенсацыі. ||
прым. рэпарацыйны, -ая, -ае.
РЭПАРТАЖ, -у, мн. -ы, -аў, м. Паведамленне пра мясцовыя падзеі, пра падзеі дня,
інфармацыя (па радыё, тэлебачанні, у друку).
Р. з выстпавачнай залы. Р. з месца здарэння. ||
прым. рэпартажны, -ая, -ае.
РЭПАРЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Карэспандэнт, які піша рэпартажы. || ж. рэпарцёрка, -і,
ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.). || прым. рэпарцёрскі, -ая, -ае.
РЭПАРЦЁРСГВА, -а, н. Работа, дзейнасць
рэпарцёра. Займаецца рэпарцёрстпвам.
РЭПАТРЫІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. i незак., каго (штпо)
(кніжн.) Вярнуць (-ртаць) на радзіму ваеннапалонных, грамадзянскіх асоб, бежанцаў, эмігрантаў. || наз. рэпатрыяцыя, -і, ж. || прым. рэшпрыяцыйны, -ая, -ае.
РЭПАТРЫЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн.). Асоба, якая падвяргалася рэпаірыяцыі. || ж. рэпатрыяюта, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
-так. || прым. рэпатрыянцкі, -ая, -ае.
Р&ІАЦЦА, 1 i 2 ас. нс ўжыв., -аецца; незак. (разм.). Трэскацца, лопацца. Ad сіверу рэпаецца скура. || зак. парэпацца, -аецца.
РЭПЕРТУАР, -у, м. 1. Сукупнасць п'ес,
музычных i іншых твораў, якія ідуць у тэатры, у кіно, выконваюцца ў канцэртных залах, на эстрадзе, у цырку. Песенны р. канцэрта. Небагаты р. слоў. 2. Сукупнасць тэатральных роляў, музычных твораў, якія выконваюцца кім-н. Р. дэкламатара. У сваім
рэпертуары хто-н. (таксама перан.: як уласціва каму-н., як заўсёды робіць хто-н.; іран.).
|| прым. рэоертуарны, -ая, -ае.
РЭПЕТЬІТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Настаўнік, звычайна дамашні, які рэпеціруе (у 2
знач.) каго-н. 2. Вопытны спецыяліст, які
праводзіць групавыя Ці індывідуальныя рэпетыцыі з акцёрамі. Р. na вакалу. Р. na балету. || ж. рэпетытарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
-pax (разм.). || прым. рэоетытарсю, -ая, -ае.
РЭПЕТЬІЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Папярэдняе выкананне спектакля, якога-н. відовішчнага мералрыемства ў час ix падрыхтоўкі.
P. п 'есы. Р. napada. Генеральная р. || прым. рэпетыцыйны, -ая, -ае.
РЭПЕЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; незак. 1. што. Праводзіць рэпетыцыю чаго-н., развучваць. P. п 'есу. Р. ролю. 2.
каго (што). Дапамагаць каму-н. у праходжанні вучэбнага курса, у вучэнні. Р. вучня. ||
зак. адрэпецдраваць, -рую, -руеш, -рус; -руй;
-раваны (да 1 знач.) / прарэпешрамць, -рую,
-руеш, -руе; -руй; -раваны (да 1 знач.; спец.).
РЗПІЦА, -Ы, Ж. У пазваночных жывёлін:
канцавая частка пазваночніка, якая выступае
каля хваста. || прым. рэшчны, -ая, -ае.
Р^ПКА, -і, ДМ -пцы, ж. 1. гл. рэпа. 2.
Надкаленная косць.
РЗПЛША, -І, ДМ -ЛІЦЫ, МН. -І, -ЛІК, Ж. 1.
Адказ, пярэчанне, заўвага на словы субясе-

дніка, таго, хто гаворыць. Кінуць рэпліку.
Рэплікі з месцау (на сходзе). Калючая р. Абмен
рэплікамі. 2. У сцэнічным дыялогу: тэкст, які
змяшчае ў сабе словы адной з дзеючых асоб.
3. На судовым працэсе: пярэчанне адной са
старон (спец.). 4. Кароткі газетны або часопісны артыкул як пярэчанне, выражэнне
нязгоды з кім-, чым-н.
РЭПРАДЎКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. У
радыёвяшчанні: гучнагаварыцель. || прым. рэпрадукпірны, -ая, -ае.
РЭПРАДУКЦЫЯ, -і, ж. 1. Узнаўленне
карцін, малюнкаў, чарцяжоў шляхам фатаграфіі, клішэ (спец.). 2. мн. -і, -цый. Перадрукаваны малюнак, карціна ці фотаздымак.
Яркія рэпрадукцыі. 3. Узнаўленне, размнажэнне племянной жывёлы ці гатунковага насення
(спец.). Высокая р. насення пшаніцы. || прым.
рэпрадужтыўны, -ая, -ае (да 3 знач.; спец.) /
рэпрадужцыйны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.; спец.).
РЭПРЭЗЕНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе;
-туй; -таваны; зак. i незак.,
каго-што
(кніжн.). Прадставіць (-таўляць), выявіць
(-яўляць), паказаць (-зваць). || наз. рэпрэзентацыя, -і, ж.
РЭПРЭСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. i незак., каго (што). Падвергнуць (-вяргаць) рэпрэсіі, рэпрэсіям.
РЭПР^СІЯ, -і, звычайна мн. -і, -сій, ж.
Карная мера з боку дзяржаўных органаў.
Падвяргацца рэпрэсіям. Ахеяры рэпрэсій. ||
прым. рэпрэсіўны, -ая, -ае. Рэпрэсіуныя меры.
РЭПТЬІЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. (спец.).
Toe, што i паўзун (у 3 знач.).
РЭПУТАЦЫЯ, -і, ж. Грамадская ацэнка,
якая склалася пра каго-н., агульная думка
пра якасці, заслугі i недахопы каго-, чаго-н.
Добрая, дрэнная р. Ганьбаваць чыю-н. рэпутацыю.
РЗПЧАТЫ, -ая, -ае. Па форме падобны на
рэпу. Рэпчатая цыбуля.
РЭСКРЬІПТ, -a, М -пце, мн. -ы, -аў, м.
(уст.). Пісьмо манарха да падначаленага з
якім-н. прадпісаннем, аб'явай аб узнагародзе,
з выражэннем падзякі. Імператарскі р.
РЭСПАНДЗНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
(афіц.). Асоба, якая адказвае на пытанні анкеты або дае інтэрв'ю. || прым. рэспавдэнцкі,
-ая, -ае.
РЭСПЕКТАБЕЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.).
Паважаны, шаноўны, самавіты. Рэспектабельная фірма. || наз. рэспектабельнасць, -і, ж.
РЭСПІРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Прылада для аховы органаў дыхання (а таксама вачэй, вушэй) ад пылу^ шкодных газаў.
Пылаахоўны р.\\ прым. рэсшратарны, -ая, -ае.
РЭСПІРАТОРНЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае
адносіны да дыхальных шляхоў, да дыхання.
Вострае рэспіраторнае захворванне (інфекцыйнае захворванне дыхальных шляхоў).
РЭСПЎБЛІКА, -і, ДМ -ліцы, мн. -і, -лік,
ж. 1. Форма дзяржаўнага кіравання, пры
якой усе вышэйшыя органы ўлады выбіраюцца або фарміруюцца агульнанацыянальнымі
прадстаўнічымі ўстановамі. Прэзідэнцкая р.
(калі на чале дзяржавы стаіць выбраны шляхам прамых або ўскосных выбараў прэзідэнт,
які з'яўляецца i кіраўніком урада). Парламентарная р. (калі ў дзяржаве вяршэнствуе парламент). 2. Дзяржава з выбранымі на пэўны
тэрмін органамі ўлады. || прым. рэспублййшскі,
-ая, -ае. Рэспубліканская канферэнцыя.
РЭСПУБЛІКАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў,
м. 1. Прыхільнік рэспубліканскага ладу. 2.
Член рэспубліканскай партыі. || ж. рэспубліканка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
РЭСТАРАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Адчыненая
да ночы, добра абсталяваная сталовая з падачай дарагіх заказных страў i напіткаў, звычайна з музыкай, танцамі. Першакласны р. Зака-

заць столік у рэстаране. || прым. рэстараішы,
-ая, -ае. Рэстаранныя цэны.
РЭСТАЎРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1.
Спецыяліст па рэстаўрацыі прадметаў мастацтва, старых помнікаў. Мастак-р. Архітэктар-р. 2. Прыхільнік рэстаўрацыі (у 2 знач.).
|| прым. рэстаўратарскі, -ая, -ае.
РЭСТАЎРАЦЫЯ, -І, Ж. 1. Аднаўленне i
ўмацаванне старых ці пашкоджаных помнікаў
мастацтва, гісторыі i культуры. 2. Аднаўленне
ранейшага палітычнага ладу (кніжн.). || прым.
рэстаўрацыйны, -ая, -ае (да 1 знач.) / рэстаўратарскі, -ая, -ае (да 2 знач.). Рэстаўрацыйная
майстэрня.
РЭСГАЎРЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. i незак., што. Падвергнуць (-вяргаць) рэстаўрацыі. || зак. адрэстаўрыраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны
(паводле 1 знач. наз. рэстаўрацыя).
РЭСЎРС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. мн. Запасы,
крыніцы чаго-н. Харновыя рэсурсы. Лрыродныя
рэсурсы. Працоўныя рэсурсы (частка насельніцтва краіны, здольная да працы). 2.
Сродак, да якога звяртаюцца ў неабходным
выпадку (кніжн.). Выкарыстаць апошні р. 3.
Тэхнічныя магчымасці чаго-н. (спец.). Р. самалёта. || прым. рэсурсны, -ая, -ае.
РЭСУРСАЗБЕРАЖ^ННЕ, -я, мн. -і, -яў,
н. (спец.). Скарачэнне: зберажэнне рэсурсаў.
РЭТОРТА, -ы, ДМ -рце, мн. -ы, -аў, ж.
(спец.). Лабараторная пасудзіна з доўгім выгнутым горлам, якая выкарыстоўваецца часцей для перагонкі вадкасцей. || прым. рэтортны, -ая, -ае.
РЗТРА. 1. нескл., н. Усё старадаўняе, што
ўзнаўляе старое, мінулае. Moda на р. 2, нязм.
Стары, старадаўні, які ўзнаўляе старадаўнасць, даўніну. Танцы ў стылі р. Абсталяванне
ў стылі р.
РЭТРАГРАД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Псаціўнік прагрэсу, рэакцыянер. || ж. рэтраградка, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак. || прым. рэтраградскі, -ая, -ае.
РЭТРАГРАДНЫ, -ая, -ае. Рэакцыйны, адсталы. Рэтраградныя погляды. || наз. рэтраграднасць, -і, ж.
РЭТРАНСЛЙЦЫЯ, -і, ж. Прыём i перадача радыё- або тэлевізійнай праграмы цераз
прамежкавы пункт. || прым. рэірансляцыйны,
-ая, -ае.
РЭТРАСПЕКТЬІВА, -ы, ж. (кніжн.). Погляд у мінулае, агляд таго, што было ў мінулым.
РЭТРАСПЕКТЬІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн.).
Звсрнуты да мінулага, у рэтраспектыву. Р. погляд. Р. паказ фільмаў. || наз. рэтраспектыўнасць, -і, ж.
РФТУШ, -ы, ж. Выпраўленне малюнка,
адбітка на фатаірафічных негатывах i здымках, ix спецыяльная апрацоўка для палялшэння пры друкаванні.
РЭТУШАВАЦЬ, -шую, -шуеш, -шуе;
-шуй; -шаваны; зак. i незак., што. Апрацаваць (-цоўваць) рэтушшу. || зак. таксама адрэ'фоаваць, -шую, -шуеш, -шуе; -шуй; -шаваны. || наз. рэтушаванне, -я, н. i рэтушоўжж,
-і, ДМ -шоўцы, ж.
РЭТУШОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
па рэтушаванні. || прым. рэтупюрскі, -ая, -ае.
РЭЎКОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне:
рэвалюцыйны камітэт — часовы надзвычайны орган савецкай улады ў час грамадзянскай
вайны i ваенай інтэрвенцыі (1918—1920 гг.). ||
прым. рэўкомаўскі, -ая, -ая (разм.).
РЭЎМАРКАРДЙТ, -у, М -дыце, м. Запаленчае паражэннс сэрца пры рэўматызме.
РЭЎМАТАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел медыцыны, які вывучае рэўматызм i займаецца яго
лячэннем. | прым. рэўматалапчны, -ая, -ае.
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РЭФРАКЦЫЯ, -І, Ж. (спец.). ПераламленРЭЎМАТОЛАГ, -a, мн. -i, -аў, м. Урач —
не светлавога праменя ў атмасферы, a такспецыяліст па рэўматалогіі.
РЭЎМАТЬІЗМ, -у, м. Інфекцыйна-алер- сама змена напрамку гукавых ваганняў з-за
гічная хвароба з паражэннем суставаў, сар- неаднароднасці асяроддзя. Р. святла. Р. гука.
дэчна-сасудзістай сістэмы, якая звычайна су- || прым. рэфракцыйны, -ая, -ае. Рэфракцыйная
або рэцэптны бланк. Рэцэптурны аддзел (у
праваджаецца вострым болем. Застарэлы р. || з'ява.
РЭФРЫЖЭРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. алтэцы).
прым. рэўматычны, -ая, -ае / рэўматоідны, -ая,
РЭЦЭПТАРЫ, -аў, адз. рэцэптар, -а, м.
(спец.)- 1. Частка халадзільнай машыны, у
-ае.
(спец.). У арганізме жывёл i чалавека: спецыРЭЎМАТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, якой за кошт выпарэння вадкасці атрымліва- яльныя адчувальныя ўтварэнні, якія ўспрыхворы на рэўматызм. || ж. рэўматычка, -і, ДМ ецца нізкая тэмпература, ахаладжальнік. 2. маюць раздражненні з навакольнага i ўнутраСудна, вагон або аўтамабіль, забяспечаныя
-чцы, мн. -і, -чак (разм.).
нага асяроддзя i ператвараюць ix у нервовыя
РФЎНАСЦЬ, -і, ж. Пакутлівае сумненне ў халадзільнымі ўстаноўкамі. || прым. рэфры- імпульсы, што перадаюцца ў цэнтральную
жэратарны,
-ая,
-ае.
чыёй-н. вернасці, каханні. Пачуццё рэўнасці.
нервовую сістэму.
РЭФР^Н, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. РаРЭФАРМАВАЦЬ, -мую, -мусм, -муе;
РЭЦЭПТЎРА, -ы, ж. (спец.). 1. Раздзел
док
або
страфа,
якія
ў
пэўным
парадку
паўта-муй; -маваны; зак. i незак., што. Змяніць
фармацыі, які займаецца правіламі выпісванраюцца
ў
вершы.
2.
Тэма
музычнага
твора,
(-няць) шляхам рэформ. Р. грашовую сістэму.
ня рэцэптаў. 2. Спосаб прыгатавання лекавых
РЭФАРМАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, якая шматкратна паўтараецца i змацоўвае яго рэчываў, якіх-н. сумесей. || прым. рэцэптурны,
будову.
Н
прым.
рэфрэнны,
-ая,
-ае.
які ажыццяўляе рэформу чаго-н., пераўгва-ая, -ае (да 2 знач.).
Р^ХА, -а, н. 1. Адбіццё гуку ад прадметаў,
ральнік у якой-н. галіне. || прым. рэфарРЭЧ, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Асобны прадводгук.
Лясное
р.
Р.
мінулых
падзей
(перан.:
матарскі, -ая, -ае.
мет, выраб. Антыкварная р. 2. Toe, што налеРЭФАРМІЗМ, -у, м. Плынь у рабочым водгалас). 2. Электрамагнітная хваля, адбітая жыць да асабістай рухомай маёмасці. Чамадан
руху, што імкнецца шляхам рэфармавання ад якой-н. перашкоды i прынятая спецыяль- з рзчамі. Цёплыя рэчы. 3. Пра творы навукі,
мастацтва. Ён напісаў цудоўную р. Слабая р. 4.
капіталізму стварыць аснову для руху напсрад ным прыборам (спец.).
РЭХА... Першая частка складаных слоў са
Нешта, нейкая з'ява, абставіны. Складаная р.
да сацыялізму. || прым. рэфармсцкі, -ая, -ае.
знач. які мае адносіны да рэха (у 2 знач.), жыццё'. Дзіўная p.! (вокліч, які паказвае на
РЭФАРМІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
напр. рэхадальнамер, рэхазапіс, рэхакардыя- моцнае ўражанне). Называць рэчы сваімі імё'(кніжн.)- Прыхільнік рэфармізму. || ж. рэфарграма, рэхалакатар, рэхалакацыйны, рэхалот, намі (гаварыць прама, не хаваючы ісціны). ||
япстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, так.
рэхапеленг, рэхарэзанатар, рэхасігнал, рэха- прым. рэчавы, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). Р мяРЭФЕРАТ, -a, М -раце, мн. -ы, -аў, м. Ка- хваля.
шок. Р. доказ. Рэчавае права (маёмаснае права
роткі выклад зместу кнігі, артыкула, даследаРЭХАЛОТ, -а, М -лоце, мн. -ы, -аў, м.
вання, a таксама даклад з такім выкладам. || Прыбор для вымярэння глыбіні вады элек- валодання рэчамі). Рэчавая хвароба (цяга да
прым. рэфератны, -ая, -ае / рэфератыўны, -ая, траакустычным метадам. || прым. рэхалотны, набывання рэчаў у 2 знач., набывальніцтва,
рэчавізм).
-ае. Рэфератыўны часопіс (які друкуе рэфе- -ая, -ае. Р. прамер марскога дна.
РЭЧАВІЗМ, -у, м. (неадабр.). Цяга да рэраты навуковых публікадый).
РЗХВА, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж. (абл.). Жалезны чаў (у 2 знач.), да матэрыяльных каштоўнасРдФЕРЬІ, нескл., м. У некаторых спартыў- абруч, што наганяецца на драўляную калодку
ных спаборніцтвах: тос, што i суддзя (у 2 кола, у якой знаходзяцца спіцы. || прым. цей на шкоду каштоўнасцям духоўным,
набывальніцтва.
знач.).
рэхвенны, -ая, -ае.
РЭЧАІСНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. рэчаісны. 2.
РЭФЕРЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
РЭІДРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руец-руй; -раваны; зак. i незак., што. (кніжн.). ца; -руйся; зак. i незак. (уст. i іран.). Адысці Аб'ектыўны свет з усёй мнагастайнасцю яго
Зрабіць (рабіць) рэферат чаго-н. Р. кнігу. || (адыходзіць), пайсці (ісці) незаўважна або сувязей, быццё, навакольнае асяроддзе, становішча. Літаратура адлюстроўвае р.
зак. таксама прарэферыраваць, -рую, -руеш, скрытна. Своечасова р.
РЭЧАІСНЫ, -ая, -ае. Які сапраўды існуе,
-руе; -руй; -раваны.
РЭЦЫДЫВІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
РЭФЕРЗНДУМ, -у, МН. -Ы, -аў, м. Усена- Злачынец, які адбыў пакаранне i зноў зрабіў рэальны. Р. факт. || наз. рэчаіснасць, -і, ж.
Р^ЧАНЬКА, Р^ЧАЧКА гл. рака i рэчка.
роднае галасаванне, апьгганне пры выра- злачынства (злачынствы). Злодзей-р. || ж.
РЭЧКА, -І, ДМ -ЧЦЫ, МН. -І, -чак, ж. Нешэнні важнага дзяржаўнага пытання. Пра- рэццдывістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -тах. ||
вялікая рака. || ласк. рэчачка, -і, ДМ -чцы, мн.
весці р.
прым. рэцыдышсцкі, -ая, -ае.
-і, -чак, ж. i (у народнай славеснасці) рэчаньРЭФЕРЗНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
РЭЦЫДЬІЎ, -дыву, мн. -дывы, -дываў, м.
Службовая асоба, якая з'яўляецца дакладчы- (кніжн.). 1. Зварот хваробы пасля таго, калі ка, -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек, ж. || прым. рачкам i кансультантам па пэўных пытаннях. Р. здавалася б, што яна ўжо прайшла. Р. рэў- ны, -ая, -óe.
Р^ЧЫВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Від матэрыі;
прззідэнта. || прым. рэферэнцкі, -ая, -ае.
матызму. 2. Паўторнае праяўленне чаго-н. тое, з чаго складаецца фізічнас цела. АрганічРЭФЛЁКС, -у, мн. -ы, -аў, м. Міжвольная (адмоўнага). Р. страху. Р. крадзяжу. || прым. ныя рэчывы. Выбуховыя рэчывы.
рэакцыя арганізма на знешнія або ўнутраныя рэцыдыўны, -ая, -ае.
РЭЧЫТАТЬІУ, -тыву, м. (спец.). Налеўная
раздражняльнікі. Рэфлексы галаўнога мозга.
РЭЦЭНЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
Безумоўны р. (прыроджаны). Умоўны р. (на- -заваны; незак., што. Пісаць рэзэнзію на размова ў вакальна-музычным творы. Чытаць
быты ў выніку неаднаразовага ўздзеяння раз- што-н. Р. манаграфію.^ || зак. прарэцэнзаваць, рэчытатывам (нараспеў). || прым. рэчытатыўдражняльнікаў). || прым. рэфлекторны, -ая, -ае -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -заваны / адрэцэн- ны, -ая, -ае.
РдЧЬГЎНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з рэ/ рэфлектыўны, -ая, -ае. Рэфлекторная рэак- заваць, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -заваны
чыва, матэрыяльны. Р. ceem. O Рэчыўныя нацыя. Рэфлектыўныя рухі.
(разм.).
зоўнікі — у граматыцы: назоўнікі, якія назыРЭФЛЁКСІЯ, -і, ж. (кніжн.). Роздум пра
РЭЦЭНЗЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. ваюць аднародную масу, рэчыва (напр., масвой унуіраны стан, самааналіз. Схільнасць да Аўтар рэцэнзіі. || ж. рэцэнзентка, -і, ДМ -тцы, лако, жвір, тьггунь). || наз. рэчыўнасць, -і, ж.
рэфлексіі. || прым. рэфлексіўны, -ая, -ае.
мн. -і, -так (разм.). || прым. рэцэнзенцкі, -ая,
РдЧЫШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. ПаглыРЭФЛЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Тэле-ае.
бленне ў грунце, па якім цячэ вадзяная
скоп з увагнутым люстрам або сістэмай люРЭЦ^НЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. Крытычны плынь. Р. ракі. 2. перан. Напрамак, шлях разстраў. 2. Адбівальнік прамянёў у форме ўва- водзыў пра што-н. напісанае, створанае, пра віцця чаго-н. Накіраваць гаворку ў патрэбнае
гнутай паліраванай паверхні. Лямпа з рэфле- спектакль, фільм i пад. Р. на паэтычны р. Урэчышчы рамантычных традыцый.
ктарам. || прым. рэфлектарны, -ая, -ае.
зборнік. Аддаць манаграфію на рэцэнзію. Ста- РЭІПАТА, -а, М -шаце, мн. рашоты / (з ліч.
РЭФЛЕКТОРНЫ, РЭФЛЕКТЬІЎНЫ гл. ноўчая р. || прым. рэцэнзійны, -ая, -ае.
2, 3, 4) рэшаты, рашотаў, н. 1. Рэч хатняга
рэфлекс.
РЭЦЗПТ, -a, М -пце, мн. -ы, -аў, м. 1. ўжытку — нацягнутая на шырокі абруч гуРЭФОРМА, -ы, мн. -ы, рэформ, ж. 1. ПеПрадпісанне ўрача аб саставе лякарства, яго стая сетка для прасейвання Nfyxi i інш. Прасераўтварэнне, змена, перабудова чаго-н. Р. прыгатаванні i спосабе прымянення. Выпісаць яць муку на р. У рэшаце ваду насіць (перан.:
адукацыі. Р. правапісу. Грашовая р. 2. Пераў- р. на парашкі. Водпуск лякарстваў na рэцэ- займацца чым-н. бескарысным, пустой спратварэнне ў якой-н. галіне палітычнага жыц- птах. Р. на акуляры. 2. Спосаб прыгатавання вай; разм.). Галава як р. ў каго-н. (пра таго,
ця, якое не датычыць асноў існуючага сацы- чаго-н. Кулінарныя рэцэпты. Р. варкі грыбоў. хто ўсё забывае, у каго дрэнная памяць;
яльнага ладу. Палітычныя рэформы. || прым. 3. перан. Настаўленне, парада, як дзейнічаць разм.). 2. Прасейвальнае прыстасаванне ў
рэформенны, -ая, -ае (да 2 знач.; уст.).
у тым ці іншым выпадку. Цяжка даць р. на зернеачышчальных, сартавальных i інш. маРЭФРАКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). ўсе выпадкі жыцця. \\ прым. рэцэіггавы, -ая, -ае шынах. Рашоты ў камбайне. 0 Цуды ў рэшаце
Тэлескоп з лінзавым аб'ектывам. || прым. рэ- (да 1 знач), рэцэптны, -ая, -ае (да 1 знач.) / (разм. жарт.) — пра што-н. незвычайнае або
'фрактарны, -ая, -ае.
рэцэптурны, -ая, -ае (да 1 знач). Рэцэптавы незразумелае. || прым. рашотны, -ая, -ае.

РЭЎ—РЭШ

19. Зак. 426.
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РЭШ—САБ
РдШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
(разм.). Бок манеты, адваротны гербаваму малюнку.
РЗШТА, -ы, ДМ -шцс, ж. 1. Частка
чаго-н., якая засталася нявыкарыстанай,
астача, астатак. 2. Частка якога-н. адрэзка

часу ці адлегласці, якая засталася нявыкарыстанай ці непераадоленай. Р. дня. Р. дарогі. 3.
Здача. Атрымаць рэшту. Р. з рубля. 0 У рэшце
рэшт — 1) у канчатковым выніку. Доўга
ўтлумачвалі, у рэшце рэшт зразумеў, 2) пабочн. сл., тое, што i нарэшце (у 2 i 3 знач.)РдПГГКА, -і, ДМ -тцы, ж. 1. Toe, што i
рэшта (у 1 i 2 знач.). Р. прыпасаў. Р. вольнага
часу. 2. мн. -і, -аў, н. Toe, што захавалася,
уцалела ад таго, што раней існавала. Р. печы.

Р. разбітых часцей ворага. || прым. рэшткавы,
-ая, -ае.
Р^Я, -і, мн. -і, -яў, ж. (спец.). Рухомы папярочны брус на мачце, які служыць для мацавання парусоў, для ўстаноўкі антэн i для
падачы сігналаў.
РдЯЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., рэе; незак. 1.
Лятаць плаўна, лунаць. У паднябессі рэяў каршун. 2. Плаўна развявацца. Рэюць сцягі.

Вось дзе сябака .іакяшмы (разм.) — вось у
САБАЧЎГА, -і, М -чузе, мн. -і, -чуг, м.
чым сутнасць справы. Сабакжм сеш касіць (разм.). Вялізны сабака. Такога сабачугу не
(жарт.) — знаходзіцца невядома дзе i займац- даводзілася бачыць.
ца невядома чым. У сябжжі вачэй пазычыць
САБАЧЫ, -ая, -ае. 1. гл. сабака. 2. Вельмі
(пазычыўшы) (разм. асудж.) — згубіць сум- цяжкі, нязносны, a таксама (пра мароз, холенне. Сябаку з'есці на чым (разм.) — быць лад) незвычайна моцны ў сваім праяўленні
вопытным у якой-н. справе. || памянш. (разм.). Сабачая доля. С. холад. 3. Як састаўсабачка, -і, мн. -і, -чак, JM. (да 1 i 2 знач.)- || ная частка некаторых батанічных i заапрым. сабачы, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 знач.) Са- лагічных тэрмінаў. Сабачая мятпа. С. клешч. 0
С... (а таксама СА..., СУ...), прыстаўка. I. бачыя вочы (таксама перан.: адданыя, пакор- Ушыцца ў сабачую скуру (разм.) — страціць
Ужыв. пры ўтварэнні дзеясловаў i надае ім ныя). Сабачая пакорнасць, адданасць (перан.). сумленне.
значэнне: 1. Убіранне чаго-н. з паверхні або
САБАКАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м
САБЁ' гл. сябе.
наогул адкуль-н., напр. ссыпаць, спілаваць. 2. Спецыяліст па сабахаводству.
САБЁ2, часц. (разм.). Ужыв. пры дзеясловах
Рух звсрху ўніз; перамяшчэнне туды i назад,
налр. ссунуць, скаціцца, схадзіць (у магазін). 3. САБАКАВОДСТВА, -а, н. Развядзенне са- або займенніках для абазначэння спакойнага,
Злучэнне: а) змацаванне, налр. скруціць бак i паляпшэнне ix пароды. Службовае с. \\ свабоднага, незалежнага дзеяння. Еду с. i ні
пра што не думаю. Што яна с. думае?<> Нішто
(дрот), склеіць; б) сканцэнтраванне ў адным прым. сабакдодчы, -ая, -ае.
САБАКАГАДОВЕЦ, -доўца, мн. -доўцы, сабе (разм.) — не дрэнны. Так сабе (разм.)
месцы, напр. ссунуць (сталы), ссяліць; в) (звы— 1) ні добрае, ні дрэннае (пра каго-, шточайна з часц. -цца) рух з розных месцаў у -доўцаў, м. Toe, што i сабакавод.
н.); 2) проста так, несур'ёзна. Няхай (хай)
САБАКАГАДОЎЛЯ, -і, ж^ Toe, што i сабаадзін пункт, налр. сцяныся. 4. (з часц. -цца).
сабе (разм.) — добра, хай будзе так.
Узаемнае дзеянне, напр. спісацца, спрацавац- каводства. || прым. сабакагадоўчы, -ая, -ае.
САБЕКОШТ, -у, М -шце, м. Грашовыя
ца. 5. Рэзультатыўнасць: а) паўната, інтэнсіўСАБАКАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Чалавек,
насць, наступленне якога-н. стану, напр. які даглядае сабак у спецыяльным гадаваль- выдаткі прадпрыемства пры вырабе прадукцыі
(або яе транспартаванні, набыцці). Знізіць
ступіцца, спісацца (пра чарніла); б) зрасхода- ніку, у сабачніку (разм.). 2. Чалавек, які зайванне ў выніку якога-н. дзеяння, напр. ску- маецца лоўляй сабак. 3. Той, хто ганяе, с. прамысловых тавараў.
САБЁС, -а, м. 1. Скарачэнне: сацыяльнае
рыць (тытунь), скарміць; в) выраб прадмета ў дражніць сабак (разм.). || прым. сабакарскі,
забеспячэнне. Органы сабеса. 2. Установа,
выніку дзеяння, напр. скруціць (вяроўку), -ая, -ае.
якая займаецца пытаннямі сацыяльнага заспячы (торт). П. Утварае форму закончанага
САБАКАРНЯ, -І, МН. -І, -рань, ж. (разм.)ірывання некаторых дзеясловаў, налр. Памяшканне для сабак (пераважна паляў- беспячэння. Здаць дакументы ў с. || прым.
сабесаўсжі, -ая, -ае (разм).
скласці, скучыць. Ш. Ужыв. пры ўтварэнні нічых).
САБО, нескл., мн., адз. м. i н. Абутак на
прыслоўяў са значэннем месца, напрамку,
САБАЛЁВЫ,
САБАЛІНЫ
гл.
собаль.
драўлянай падэшве.
прычыны ад ускосных склонаў назоўнікаў,
САБАНТЎЙ, -я, м. 1. У татараў i башкіраў:
САБОЙ (-ОЮ) гл. сябе.
напр. справа, спачатку.
САБОР, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -у. Сход,
СА {гл. з), прыназ. з Р, В'\ Т. Ужыв. замест веснавое народнае свята. 2. перан. Шумлівая
пагулянка
(разм.
жарт.)3
нагоды
прыезду
ў
з'езд (уст. i спец.). Земскі с. Царкоўны с. Па«з» перад словамі, якія пачынаюцца са збегу
горад
наладзілі
с.
месны с. (з'езд служыцеляў хрысціянскай царзычных, дзе першымі з'яўляюцца «с», «з»,
САБАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; квы). 2. -а. Галоўная або вялікая царква ў го«ж», «ш», «м», напр. са стала, са шчыта, са
-таваны; зак. i незак., што. Дзейнічаць су- радзе, манастыры. Кафедральны с. || прым.
зруба, са жменьку, са мной.
СА..., прыстаўка {гл. с...)- I. Выкарыстоўва- праць чаго-н. шляхам сабатажу, займацца са- саборны, -ая, -ае.
САБОРАВАННЕ, -я, н. Адно з таінстваў
ецца пры ўтварэнні дзеясловаў замест пры- батажам. || наз. сабатаванне, -я, н.
стаўкі «с.ж 1) перад дзвюма i больш зычСАБАТАЖ, -у, мн. -ы, -аў, м. Наўмысны хрысціянскай царквы: чытанне малітваў, панымі, напр. саткаць, сагрэць, саслаць, саста- зрыў работы якога-н. мерапрыемства пры за- мазанне ялеем цяжкахворага або паміраючага
віць; 2) перад зычнай з наступным «ь» або хаванні бачнасці яго выканання, замаскірава- чалавека.
апострафам, напр. салью, саб'ю. II. Выкарыс- нае супрадьдзеянне ажыццяўленню чаго-н.
САБОРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
тоўваецца для ўтварэння назоўнікаў i прыСправа даходзіла да свядомага сабатажу. || -раваны; зак. i незак., каго (што). У хрысціян:
метнікаў, якія абазначаюць сумеснасць дзеян- прым. сабатжжны, -ая, -ае.
правесці (праводзіць) над кім-н. сабораванне.
ня, напр. садаклад, саўдзельнік, сааўтарскі.
САБРАНЫ, -ая, -ае. Які ўмее засяродзіцца;
САБАТАЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
СААМЫ, -аў, адз. саам, -а, м. Народ, яхі які займаецца сабатажам. | ж. сабатжжніца, паддягнуты. || наз. сабршсць, -і, ж. У навунасяляе Кольскі паўвостраў, a таксама поўнач -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. сабатажніцкі, -ая, ковай працы патрэбна с. i засяроджанасць.
Фінляндыі, Нарвегіі i Швецыі. || ж. саамкя, -ае.
САБРАТ, -a, М -браце, мн. -ы, -аў, м.
-і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак. || прым. саамскі, -ая,
САБАТАЖНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Блізкі таварыш па занятку, па роду дзейнасці.
-ае.
С na зброі.
(разм.). Toe, што i сабатаваць.
СААЎГАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Асоба, якая
САБРАЦЦА, збяруся, збярэшся, збярэцца;
САБАЧАНЙ
/
САБАЧАНЁ,
-няці,
мн.
-нясумесна з кім-н. з'яўляецца аўтарам літазбяромся, зберацеся, збяруцца; збярыся; зак.
ты,
-нят,
н.
1.
Дзіцяня
сабакі,
шчаня.
2.
Маратурнага навуковага твора, адкрыцця або ленькі сабачка.
1. (/ i 2 ас. адз. не ўжыв.). Сысціся, з'ехацца,
вынаходства. С. манаграфіі. С. сцэнарыя. С.
згрупавацца ў адно месца. Сабраліся ўсе
1
САБАЧКА
,
-І,
МН.
-І,
-чак,
м.
1.
гл.
сабака.
праекта помніка. || прым. сааўтарсжі, -ая, -ае.
ўдзельнікі паходу. Вечарам уся сям'я сабралася
СААЎГАРСТВА, -а, н. Сумеснае аўтарства, 2. Шчаня. 2
дома. 2. (1 i 2 ас. адз. не ўжыв.). Паступова
САБАЧКА
,
-І,
мн.
-і,
-чак,
м.
1.
Спускавы
работа сааўтараў.
накапіцца, назбірацца ў адным месцы. Сабрамеханізм
у
агнястрзльнай
зброі.
Націснуць
на
САБАКА, -І, МН. -І, -бак, м. 1. Свойская
лася нямала ягад. Had балотам збіраюцца
сабачку.
2.
Прыстасаванне
ў
машынах,
мемлекакормячая жывёяіна сямейства ваўчыхмары. 3. Падрыхтаваць, нагатаваць усё неабных. Пародзісты с. Паляўнічы с. 3 сабакамі неханізмах, якое перашкаджае руху зубчастага ходнае для паездкі, паходу куды-н. С. ў горад.
кола
назад.
знойдзеш кагО', чаго-н. (цяжка знайсці; разм.).
С. на рыбную лоўлю. 4. з інф. Наважыцца
САБАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Памяш- зрабіць што-н. С. вячэраць. С. садзіць агарод.
Hi адзін сабака не гаўкне (ніхто не скажа;
разм. неадабр.). 2. Самец сукі. 3. перан. Пра канне для сабак; сабакарня. 2. Toe, што i са- 5. (звычайна са словамі сілы, думкі, дух i
злога, шкоднага чалавека (разм. лаянк.)- 0 бакар (у 1 i 2 знач.). 3. Аматар сабак (разм.).
пад.). Унутрана арганізаваць сябе. С. з магчы-
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масцямі. С. з духам (набрацца смеласці). 0 Са- гэту пасаду. С. пасольства. С. юстыцыі. С. дыбраццд ў прочкі — звычайна пайсці ад мужа; рэкцыі.
пакінуць сваю сям'ю з-за неладоў. Сабрацца ў
САВЕТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
свіныя галасы (разм.) — у позні час, са спа- па саветалогіі.
зненнем. || незак. збірацца, -аюся, -аешся,
САВЁЦЮ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны да
-аецца. | наз. збор, -у, м. (да 1 знач.).
Савета, заснаваны на кіраванні Саветамі як падарка, занятая оазвядзеннем садовых кульСАБРАЦЬ, збяру, збярэш, збярэ; збяром, органамі дзяржаўнай улады. Савецкая ўлада. тур. || прым. садяводчы, -ая, -ае.
САДАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
Савецкая дзяржава. Савецкая мірная ініцыязбераце, збяруць; збяры; сабраны; зак. 1.
каго-што. Сканцэнтраваць у адным месцы, тыва. 2. Апданы справе i ідэалам краіны Са- -нуць; -ні; зак. i аднакр. (разм.). 1. што. 3
запрасіўшы або прымусіўшы прыехаць, ветаў, які выражае гэтыя ідэалы i інтарэсы. С. размаху ўсадзіць што-н. вострае. С. нож у
дрэва. 2. чым i без дап. Моцна ўдарыць. С купрыйсці куды-н. С. студэнтаў. С. калгаснікаў пункт погляду.
САВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.). лаком у бок. С. з ружжа (выстраліць).
на сход. 2. што i чаго. Назапасіць дзе-н., паСАДЖАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
ступова збіраючы, адшукваючы. С. многа зна- Toe, што i салавець. || зак. пасавець, -ею,
Сельскагаспадарчая машына для пасадкі
чкоў. С. грошы на мэблю. 3. што. Размясціць -сеш, -ес.
бульбы, агародніны, расады.
блізка адно ля аднаго; злучыць у што-н. С.
САВШЫ гл. сава.
САДЖАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
кветкі ў букет. 4. што. Зняць пасля паспяСАВЎЧАНЬ -чня, мн. -чні, -чняў, м. Той,
вання ўраджай. С. ягады з кустоў парэчак. С. хто вучыцца або вучыўся разам з кім-н. || ж. Маладая расліна, вырашчаная ў гадавальніку
з чаранкоў або сеянцаў i прызначаная для педобры ўраджай пшаніцы. 5. што i чаго. савучашца, -ы, мн. -ы, -нш.
расадкі t ў другое месца. Саджанцы сліў. ||
Пазбіраць, падбіраючы з зямлі рассыпанае,
САГА1, -і, ДМ сазе, мн. -і, car, ж. Ста- прым. саджжнцавы,
-ая, -ае (спец.).
раскіданае; прывесці ў парадак. С. шчаўя ў ражытнаскандынаўскае i старажытнаірландСАДЖАНЫ, -ая, -ае. Які вырас з саджаcyn. С. бульбу пасля бараны. С. інструмент са скае народнае эпічнае сказанне пра багоў i
нца, пасаджаны (не сеяны i не дзікарослы).
стала. 6. што. Даведаўшыся з розных герояў. Сагі аб вікінгах.
Саджаныя бярозы. С. лес.
крыніц, сканцэнтраваць, змясціць у адным
САГА2, нескл., н. Крупы з крухмалу сагавай
САДЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагомссцы. С. звесткі. С. прапановы i заўвагі. 7. пальмы, a таксама штучныя крупы з кукурузшто. Атрымаць за сябе, за сваю кандьшатуру нага або бульбянога крухмалу. || прым. сагавы, што. Toe, што i садзіць (у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i
8 знач.).
пры галасаванні. С. большасць галасоў. 8. што. -ая, -ае.
САДЗЁЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто саЗлажыўшы ў адно месца, падрыхтаваць, нагаСАПТАВАЦЬ гл. агітаваць.
дзейнічае, дапамагае, спрыяе каму-, чаму-н.
таваць. С. сумку ў дарогу. 9. каго (што).
САГНАЦЬ, зганю, згоніш, згоніць; сагнаў,
САДЗЁЙНІЧАННЕ, -я, н. Дапамога,
Падрыхтавадь у дарогу таго, хто ад'язджае. С. -нала; згані; сагнаны; зак. 1. каго (што). Госына ў паездку. 10. што. Злучыўшы асобныя нячы, прымусіць пайсці, пабегчы, паляцець падтрымка ў чым-н. С. поспеху. Аказаць с.
САДЗЁЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
часткі, дэталі, атрымаць што-н. цэлае. С. адкуль-н. С. з месца. С. скаціну ў лес. 2. кагомагнітафон. С. будзільнік. 11. перан., што. што. Прымусіць сабрацца ў адно месца. С. Аказваць садзейнічанне, спрыяць. С. поспеху.
Мабілізаваць свае сілы, волю, энергію i пад., цялят на ферму. 3. што. Растапіць (снег). || зак. пасадзейнічаць, -аю, -аеш, -ае.
САДЗІЦЦА гл. сесці.
прывесці сябе ў актыўны стан. С. волю. 12.
Сонца сагнала снег з пагоркаў. 4. што. Пазба- САДЗІЦЬ, саджу, садзіш, садзіць; незак. 1.
што i без дап. Зрабіць зборкі на чым-н. С. су- віцца ад чаго-н.; знішчыць. С. бародаўку. С.
кенку ў поясе. 13. што. Паставіць, прыгата- вагу. 0 Сагнаць ахвоту (разм.) — задаволіць каго-што. Запрашаць або прымушаць заняць
ваць на стол усё неабходнае для яды. Тое-сёе жаданне, нацешыцца чым-н. Сагнаць злосць якое-н. месца. С дзяцей у зале. С. пасажыраў
можна с. на t стпал. С. абед. || незак. збіраць, на кім (разм.) — даць выхад сваёй зласлі- на параход. С. авіялайнер (прызямляць, весці
-аю, -аеш, -ае. || наз. збор, -у, м. i збіранне, васці, дрэннаму настрою. || незак. згаяяць, на пасадку). 2. каго (што). Змяшчаць
куды-н., прымушаючы што-н. рабіць, або
-я, н.
-яю, -яеш, -яе. || наз. згон, -у, м. i згошйі, -і, знаходзіцца ў якім-н. стане. С. каго-н. за стаСАБУГЗЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). ДМ -нцы, ж.
нок. С. у астрог. С. квактуху. С. на дыету. 3.
Чалавек, які п'е, п'янствуе разам з кім-н. || ж.
САГНЎЦЦА, -ЦЬ гл. гнуцца, -ць.
што. Закопваць у зямлю або сеяць з мэтай
сабутэльыіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
САГРАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які сагравае, вырошчвання. С. бульбу. С. сад. 4. што. СтаСАВА, -ы, мн. совы / (з ліч. 2, 3, 4) савы, служыць для сагравання. С. кампрэс.
віць у гарачую печ, сушню для выпякання,
соў, ж. Драпежная начная птушка з вялікай
САГРАШЬІЦЬ гл. грашыць.
сушэння. С. пірагі ў печ. 5. што. Усоўваць,
круглай галавой, з вялікімі вачамі i кароткай
САГР^ЦЦА, -грэюся, -ірэешся, -грэсцца; змяшчаць што-н. куды-н. С руку ў цеста. С.
загнутай дзюбай. || прым. савшы, -ая, -ае.
зак. 1. Сагрэць сябе, сваё цела. С. ў хаце ля картку за рамку (разм.). 6. i без дап. Ужыв.
САВАКУПІЦЦА, -куплюся, -купішся, -ку- печы. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць гарачым, для ўтварэння якога-н. энергічнага дзеяння
піцца; зак. (кніжн.). Здзейсніць палавы акт. || цёплым; нагрэцца. Bada ў печы сагрзлася. 3. (разм.)- С. калом na плоце. С. з ружжа (странезак. савшсупляцца, -яюся, -яешся, -яецца. || перан. Падабрэць ад добрых, сардэчных слоў, ляць). 3 коміна садзіў чорны дым (валіў гуадносін. Ad добрай парады сагрэлася душа. \\ стымі клубамі). 7. каго-што. Глыбока ўвязназ. саважупленне, -я, н.
САВАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Пахавальны незак. сшралацца, -аюся, -аешся, -аецца. || нуўшы ў што-н. гразкае, даць завязнуць, засесці. С. калёсы ў гразь. 8. што. Наносіць,
ўбор з беяай тканіны для нябожчыка. || прым. наз. саграванне, -я, н.
САГР^ЦЬ, -грэю, -грэеш, -грэс; -ірэты; прымацоўваць што-н. на якую-н. паверхню
саваяны, -ая, -ае.
зак. 1. што. Зрабіць цёплым, гарачым. С. ма- (разм.). С. плямы. С. латкі на штаны. 9. што.
САВАННА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Трапічны лако. Сонца сагрэла зямлю. 2. каго-што. Пера- Марна траціць, расходаваць (разм.). Няма
стэп з рэдкімі дрэвамі i хмызнякамі. || прым. даць каму-, чаму-н. сваю цеплыню. С. дзіця чаго напрасна с. грошы. 0 На пасад садзіць —
саванны, -ая, -ае.
на руках. С. сваей дабратой (перан.). || незак. 1) рыхтаваць месца i садзіць на вяселлі на поСАВЁТ, -a, М -веце, мн. -ы, -аў, м. 1. сшраваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. сагржвшне, куце — пачэсным месцы; 2) алдаваць замуж.
Прадстаўнічы орган дзяржаўнай улады ў бы- -я, н. (да 1 знач.).
Пасжд сядзіць — рассцілаць снапы на таку ў
лым СССР, адна з форм палітычнай арганізаСАД, -а i' -у, М -дзе, мн. сады, -оў, м. 1. -у. два рады, каласы да каласоў для абмалоту.
цыі грамадства. Улада Саветаў. С. нацыяналь- Участак зямлі, засаджаны дрэвамі, кустамі, Садзіць нос куды, у што (разм. неадабр.) —
насцей. Вярхоўны С. Беларусі. Сельскі С. Га- кветкамі. Фруктовы с. Батанічны с. (такі, у умешвацца не ў сваю справу. || зак. пас&дзіць,
радскі С. Мясцовыя Саветы. 2. Назва некато- якім з навуковай мэтай вырошчваюць розныя -саджу, -садзіш, -садзіць; -саджаны. || наз.
рых органаў дзяржаўнага кіравання, якія расліны), Зімні с. (спецыяльнае памяшканне пасадка, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. (да 1
складаюцца з выбарных або прызначаных для кветак, раслін). 2. -a. Toe, што i дзіцячы знач. — пра самалёт або пра размяшчэнне ў
асоб i маюць кіруючае значэнне ў жыцці сад. Забраць з сада дзяцей. O Дзіцячы сад — вагоне, параходзе i пад. i 3 знач.).
дзяржавы, у дзейнасці якой-н. галіны гаспа- выхаваўчая ўстанова для дзяцей дашкольнага
САДЗЬМЎЦЬ^ -дзьму\ -дзьмеш, -дзьмс;
даркі. Савет Міністраў рэспублікі. 3. Распара- ўзросту. || памянш. садок, -дка, мн. -дю, -дкоў, -дзьмём,
-дзьмяце, -дзьмуць; -дзьм'і; -дзьмудчы або дарадчы калегіяльны орган пры м. i садзік, -а, мн. -і, -аў, м. || прым. садовы, ты;
зак., каго-што. Сагнаць, скінуць з паякой-н. установе, арганізацыі, таварыстве i -ая, -ае (да 1 знач.)- 0 Галава садовая (разм. верхні
чаго-н. струменем, павевам ветру. С.
пад. Савет Бяспекі ААН. Вучоны с. інсты- неадабр.) — пра някемлівага, неразумнага ча- пыл з тэлевізара.
Як ветрам садзьмула (знік
тута. Педагагічны савет школы. С. атрада. лавека, разяву.
імгненна).
Мастацкі с. тэатра.
САДАВША, -ы, ж., зб. Плады садовых
САДНІЦЬ, -ніць; безас; незак. (разм.). Пра
САВЕТАЛОПЯ, -і, ж. У зарубежнай палі- дрэў. Купіць свежай садавіны.
шчымлівы, пякучы боль (пры раненні, апёку,
талогіі: вывучэнне жыцця былога Савецкага
САДАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. раздражненні скуры i пад.). Нага с.
Саюза. || прым. савегалагічны, -ая, -ае.
САДОВЫ гл. сад.
Спецыяліст па садаводству; чалавек, які разСАДОК1 гл. сад.
САВЁТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Назва пасады водзіць сад, сады.
САДОК2, -дка, мн. -дкі, -дкоў, м. ПамяСАДАВОДСГВА, -а, н. 1. Развядзенне сау некаторых установах (пасольствах, міністэрствах i пад.), a таксама асоба, якая займае доў як галіна раслінаводства. 2. Асобная гас- шканне (клетка, вадаём i пад.) для развядзен-
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ня i трымання жывёл. Гусіны с. С. для рыбы. ||
прым. садковы, -ая, -ае. Садковая рыба.
САДОМ, -у, м. (разм.). Неразбярыха, сумятня, крык. Ухаце цэлы вечар с. 0 Садом i гамора (кніжн.) — поўны беспарадак, хаос [ад
назваў гарадоў, якія, паводле біблейскай легенды, былі разбураны богам за грахі жыхаР°ў1^
САДОЎШК, -а, мн. -і, -аў, м. Працаўнік па
догляду саду i вырошчванню садовых раслін.
|| ж. садоўніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым.
садоўніцігі, -ая, -ае.
САДОЎНІЦТВА, -а, н. 1. Занятак садоўніка, майстэрства даглядаць сад. 2. Развядзенне садовых раслін як галіна сельскай гаспадаркі. | прым. садоўніцкі, -ая, -ае.
САДРАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., здзярэцца;
зак. 1. Аддзяліцца ад паверхні. На пальцы садралася скура. 2. Стаць непрыгодным ад доўгага ўжывання (пра венік, шчотку i пад.). ||
незак. эдзірацця, -аецца.
САДРАЦЬ гл. драць.
САДРЎЖНАСЦЬ, -і, ж. 1. Узаемная дружба, сяброўскае яднанне. С. народаў. Салдацкая с. 2. Аб'яднанне каго-, чаго-н. на аснове
дружбы. С. пісьменнікаў брацкіх рэспублік. 3.
Дзяржаўнае аб'яднанне. Садружнасць Незалежных Дзяржаў (СНД).
САДЬІЗМ, -у, м. 1. Палавая ненармальнасць, пры якой палавое пачуцце задавальняецца прычыненнем фізічнага болю другой
асобе. 2. Ненармальная i абвостраная жорсткасць. || прым. садысцкі, -ая, -ае.
САДЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, апантаны садызмам. || ж. сждыстка, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. садысцкі, -ая,
-ае.
САЕЧНЫ 2/І. сайка.
САЖА, -ы, ж. 1. Чорны налёт ад няпоўнага згарання паліва, што асядае на ўнутраных частках печаў, комінаў. 2. Хвароба хлебных злакаў у выглядзе чорнага ліпкага налёту.
САЖАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
ЦІтучны вадаём. 2. Садок для рыбы. || прым.
сажжлкавы, -ая, -ае (спец.). Сажалкавая рыбная гаспадарка.
САЖАНЬ, -жня, мн. -жні, -жняў, м. 1.
Старая руская i беларуская мера даўжыні,
роўная 3 аршынам (2,13 м). Касы с. у плячах
(пра шьфокага ў плячах, высокага чалавека).
2. Колькасць чаго-н., роўная гэтай меры. Тры
сажні дроў. 3. Прылада для абмервання зямельных участкаў. Памераць прысядзібны надзел сажнем. || прым. сажнёвы, -ая, -ае. Сажнёвыя крокі (вельмі вялікія).
САЖОНП, -нак. Стыль плавання з палераменным выкідваннем уперад то адной, то
другой рукі. Плыць сажонкамі.
САЖРАЦЬ гл. жраць.
САЗАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Прамысловая
рыба сямейства карпавых з буйной луской. ||
прым. сазановы, -ая, -ае / (прыгатаваны з сазана) сазанавы, -ая, -ае. Сазановая галава.
Сазанавая юшка.
САЗВАНІЦЦА, -званюся, -звонішся, -звоніцца; зак. Дамовіцца з кім-н. па тэлефоне.
Перш чым ехаць да сястпры, трэба с. || незак.
сазводьвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
САЗВАЦЦ ззаву, ззавеш, ззаве; ззавём,
ззавяце, ззавуць; сазваў, -вала; ззаві; сазваны;
зак. 1. каго (што). Паклікаць, сабраць у адно
месца ўсіх, многіх. С. гасцей. 2. каго-што. Сабраўшы ўдзельнікаў сходу, канферэнцыі i
пад., арганізаваць, пачаць дзейнасць па вырашэнню якіх-н. пытанняў. С. кансіліум. С. na
pady. || незак. ззываць, -аю, -аеш, -ае.

Сакраментальныя словы (таксама перан.: якія
САЗЛЎЧАНЫ:
сазлучаныя
сасуды
(спец.) — сасуды, злучаныя адзін з другім у гучаць, як заклінанні). 2. перан. Які замацаваўся ў традыцыі, стаў звычайным. || наз. саніжняй частцы.
САЗНАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. 1. краментальнасць, -і, ж.
Усвядоміўшы няправільнасць свайго ўчынку,
САКРАТАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Асоба,
сказаць пра гэта. С. ў сваёй памылцы. 2. Пры- якая вядзе справаводства, канцылярыю ўстазнаць сваю віну. Пасля доўгага запірання новы або перапіску i справы прыватнай
злачынец сазнаўся. \\ незак. сазвшціці, -наю- асобы. С.-машыністка. Асабісты с. 2. Асоба,
ся, -наешся, -наецца; -наёмся, -наяцеся, -на- што піша пратакол схода. 3. Выбарны кіраўюцца. || наз. сазшшне, -я, н.
нік арганізацыі. Генеральны с. ААН. 4. АдказСАЙГА, -'i, ДЛ/сайзе, мн. сайгі, -аў, ж. i ная асоба, якая вядзе арганізацыйна-выкаСАЙГАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Стэпавая парнанаўчую работу. Вуноны с. інстытута. || прым.
капытная жывёліна з лірападобнымі рагамі, сакратарскі, -ая, -ае.
від антылопы. || прым. сайгачы, -ая, -ае. С.
САКРАТАРЫЙТ, -а, М -рыяце, м. 1. Арстатак.
ганізацыйна-выканаўчы орган, аддзел пры
САЙДА, -ы, ДМ сайдзе, ж. Паўночная ўстанове ці арганізацыі для вядзення бягучых
марская рыба сямейства трасковых. || прым. спраў. 2. Супрацоўнікі такога аддзела, органа.
сшдавы, -ая, -ае.
САКРУІПАЛЬНЫ, -ая, -ае (высок).
САЙКА, -і, ДМ сайцы, мн. -і, саек, ж. Не- Знішчальны, вялікай сілы. С. ўдар.
вялікая прадаўгаватая або круглая булка з
САКРЗТ1, -у, М -рэце, мн. -ы, -аў, м. 1.
пшанічнай мукі. || прым. саечны, -ая, -ае.
Тайна,
тое, пра што не гавораць. He выдаць с.
САЙРА, -ы, ж. Ціхаакеанская прамыслоУ мяне няма сакрэтаў ад бацькоў. He рабіць
вая рыба. || прым. сайршы, -ая, -ае.
2. чаго. Тайны спосаб. С. вытворСАК1, -а, мн. -і, -аў, м. Жаночая верхняя сакрэту.
часці. С. прыгатавання каньяку. 3. чаго. Скрывопратка тыпу кароткага паліто; прым. са- тая прычыны. С поспеху. У чым с. такіх пак&вы, -ая, -ае. || памянш. сачок, -чка, мн. -чю, казчыкаў? 4. Мудрагелістая канструхцыя ў
-чкоў, м.; прым. сачковы, -ая, -ае.
якім-н. механізме. Замок з сакрэтам. 5. ДадаСАК2, -а, мн. -і, -аў, м. Рыбалоўная снасць тковы патайны пост, які размяшчаецца варувыглядзе сеткі, нацягнутай наабруч; прым. таўнічай аховай на найбольш небяспечных
сішшы, -ая, -ае. || памянш. сачок, -чка, мн. подступах праціўніка. Назначыць байцоў у с. \\
-чю, -чкоў, м.; прым. сачковы, -ая, -ае.
прым. сакрэтны, -ая, -ае (да 1 i 4 знач.).
САКАВАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. Вельмі сакрэтна (прысл.).
1. Апарат, прызначаны для атрымання соку з
САКР^Т2, -у, М -рэце, мн. -ы, -аў, м.
ягад i фруктаў, для пастэрызацыі кампотаў i
(спец.).
Рэчыва, якое выпрацоўваецца клетмарынадаў. 2. Прыстасаванне ў выглядзе злучаных трубамі чанаў для атрымання дубіль- камі розных залоз, неабходнае для жыццёвых
нага соку ў гарбарнай вьггворчасці. || прым. функцый арганізма. С. шчытападобнай залозы. || прым. сакраторны, -ая, -ае.
сакжварачны, -ая, -ае.
САКРдТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Род пісьмоСАКАВІК, -а, м. Трэці месяц каляндарнага
вага стала з адкідной дошкай i шуфлядамі для
года. || прым. ошшцкі, -ая, -ае. С. вецер.
САКАВІТЫ, -ая, -ае. 1. Які змяшчае шмат папер.
соку. Сакавітыя суніцы. Сакавітая трава. 2.
САКР^ТНРІАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
перан. Яркі, свежы. Сакавітыя фарбы карціны. (разм.). 1. Трымаць што-н. у сакрэце1 (у 1
Сакавітыя вусны. 3. перан. Пра гук, голас: знач.). Мне няма чаго с, я ўсё раскажу. 2. Гапрыемны, звонкі, гучны. С. смех. 4. перан. варыць шэптам у прысутнасці каго-н. Аб чым
Пра словы, мову: тралны, вобразны. Сакаві- вы там сакрэтнічаеце?
тае слова. Сакавітая мова вёскі. || наз. саСАКРЗЦЫЯ, -І, Ж. (спец.). Выдзяленне
кжвгпісць, -і, ж.
сакрэту2 клеткамі залозы. Залозы ўнутранай
САКАВІЦКІ гл. сакавік.
сакрэцыі. || прым. сакраторны, -ая, -ае. СакраСАКАЛІНЫ гл. сокал.
торная дзейнасць.
САКАЛІХА, -i, ДМ -л'ісе, мн. -і, -л'іх, ж.
САКСАЎЛ, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а.
Самка сокала.
Невысокае сярэднеазіяцкае дрэва або хмызСАКАЛЯНЙ / САКАЛЯНЁ, -няці, мн. -ня- няк з лісцем, падобным на бугаркі. 2. -у.
ты, -нят, н. Птушка сокала.
Драўніна гэтага дрэва. || прым. саксаулавы,
САКАТАЦЬ, -качу, -кочаш, -коча; -качы; -ая, -ае / саксаульны, -ая, -ае.
незак. 1. Пра курэй: кудахтаць, утвараць соСАКСАФАНІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
кат. Сакочуць куры. 2. Часта стукаць, страМузыкант, які іграе на саксафоне.
ляць, трашчаць. Улесе сакаталі кулямёты. 3.
САКСАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Медны дуперан. Вельмі хутка, не сціхаючы, гаварыць
хавы музычны інструмент, па тэмбру блізкі да
(разм.). || наз. сакатшше, -я, н.
САКАТЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Той, кларнета.1 || прым. саксафонны, -ая, -ае.
САЛА , -а, н. Тлушчавае адкладанне ў целе
хто, не сціхаючы, многа гаворыць; балбатун.
САКАТЎХА, -і, ДМ -тусе, мн. -і, -тух, ж. 1. жывёльнага арганізма, a таксама прадукт з гэКурыца. С аб'елася ячменем. 2. Балбатлівая тага рэчыва. Таплёнае с. Дурань-дурань, a с.
жанчына (разм.). Гэта с. цэлы дзень балбоча. любіць (прымаўка). 0 Заліць сала за скуру
каму (разм.) — нашкодзіць, нарабіць непрыСАКАЎНЬІ, -ая, -ое. Toe, што i сакавіты.
САКВАЙЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. Дарожная емнасцей каму-н. || памянш.-ласк. сальца, -а,
сумка з замком, звычайна са скуры. || прым. н. || прым. сальны, -ая, -ае. Сальная свечка (з
сала).
САЛА2, н. Дробны лёд або насычаны вадой
САКЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Назва жылля
снег, які плыве па паверхні вады перад закаўказскіх горцаў. Стаяла с. пад гарою.
CAKÓJI, -кала, мн. -калы, -калоў, м. Toe, мярзаннем вадаёма. Па рацэ плыло с.
што i сокал. 0 Гол яж сакол (разм.) — надта
САЛАВЁЙ, -лаўя, мн. -лаўі, -лаўёў, м. Бубедны, нічога не мае.
равата-шэрая маленькая пеўчая птушка
CAKÓJIIK, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. сокал. 2. атрада вераб'іных, якая вылучаецца прыгоПяшчотная назва юнака, дзіцяці, мужчыны жым спевам. Ля рэчкі зацёхкаў с. Пець (залі(звычайна ў звароце i нар.-паэт.)- Сынок, с. вацца) салаўём (гаварыць красамоўна, з захамой дарагі!
пленнем). || ласк. салавейкж, -і, мн. -і, -аў, м.
САКРАМЕНТАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. i салоўка, -і, мн. -і, -аў, м. (нар.-паэт.)- ||
Звязаны з рзлігійным абрадам, рьггуальны. прым. сала^/шы, -ая, -ае.
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САЛАЎІНЫ гл. салавей.
САЛАВЁЦЬ, -ею, -есш, -ес; незак. (разм.).
САЛДАТ, -а, М -даде, мн. -ы, -дат, м. 1.
Рабіцца вялым, сонным. || зак. асалавець,
Радавы ваеннаслужачы сухалутнага войска, a
-ею, -есш, -ее /' пасалавець, -ею, -ееш, -ее.
САЛАДЖАВЫ, -ая, -ае. 1. Саладкаваты. С. таксама ваеннаслужачы наогул. С. музыннага
хлеб. 2. перан. Празмсрна ветлівы, да гтры- ўзвода. 2. перан. Ваенны чалавек, воін. Мой
красці ліслівы. Саладжавая ўхмылка. С. чала-mama — стары с. С. рэвалюцыі (той, хто пры- САЛЕЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак., каговек. || наз. сяпаджамсць, -і, ж. У яго па- свяціў сваё жыццё справе рэвалюцыі; высок.). што. Насычаць, намазвадь салам ці забруЛясныя салдаты (партызаны). || памянш. сал-джваць чым-н. тлустым.
водзінах адчувааася с.
САЛІЦЬ, салю, соліш, соліць; солены; неСАЛАДЗЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак. дтцік, -а, мн. -і, -аў, м. Скакаць у ваду салдацікам (сгоячы, у стаячым становішчы). Ала- зак. 1. што. Сыпаць соль у што-н. для смаку.
Станавіцца салодкім, саладзейшым.
САЛАДЗІЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень i -льняў, вяны с. (дзіцячая цацка — фігурка салдата). || С. катлеты. С. бульбу. 2. што. Нарыхтоўваць
у запас у салёным растворы. С. агуркі. С.
ж. Памяшканне, дзе прарошчваюць зерне на прым. сжлдацкі, -ая, -ае.
САЛДАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. сала. 3. перан. Рабіць каму-н. непрыемнасці,
солад.
САЛАДЗІНЫ, -дзін (спец.). Гушча, якая (разм.). Жонка салдата, які пайшоў на вайну. дапякаць. С. кпінамі. || зак. шсалшь, -салю,
-соліш, -соліць; -солены / засшпць* -салю,
САЛДАТНЙ, -'i, ж., зб. (зневаж.). Саддаты.
застаецца пасля вінакурэння, піваварэння i
-соліш, -соліць; -солены (да 1 i 2 знач.)-1| наз.
ідзе на корм жывёле. 0 Знацца (разбірацця) як
САПДАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм. зне- саленне, -я, н. (да 1 i 2 знач.), солші, -і, ДМ
свіішя на саладзінах (разм.) — зусім не важ.). Грубы, некультурны чалавек з ваенных. -лцы, ж. (да 1 i 2 знач.), засолш, -і, ДМ
разбірацца. || прым. салядзшны, -ая, -ае.
|| прым. салдафонсжі, -ая, -ае.
-лцы, ж. (да 2 знач.) / засол, -у, м. (да 2
САЛДАЦК, САЛДАЦЮ гл. салдат.
САЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лодзіш, -лодзіць;
знач.). || прым. саіольны, -ая, -ае (да 2 знач.;
-лбджаны; зак., што. 1. Рабіць салодкім. С.
САЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. саліць. 2. мн. -і, спец.), засалачны, -ая, -ае (да 2 знач.) /
чай. С. кісель. 2. Прарошчваць зерне для -яў. Пасоленыя ў запас харчовыя прадукты. засолыш, -ая, -ае (да 2 знач.).
аірымання соладу; С. ячмень. || зак. пасала- Назапасіць на зіму розных саленняу.
САЛОДП, -ая, -ае. 1. Які мае прыемны
дзіць, -ладжу, -лбдзіш, -лодзіць^ -лоджаны
САЛЁТРА, -ы, ж. Азотнакіслая соль калію,
(да 1 знач.) / засалядзйц», -ладжу, -лодзіш, натрыю, амонію, ужываецца ў вытворчасці смак, уласцівы цукру або мёду. С яблык. Паставіць на стол салодкае (наз.; салодкую
-лодзіць; -лоджаны (да 2 знач.).
выбуховых рэчываў, аграноміі. || прым. салет- страву, дэсерт). 2. перан. Прыемны, які прыСАЛАДКАКОРАНЬ, -ю, м. Травяністая ра- равы, -ая, -ае.
носіць задавальненне i асалоду. Салодкая
сліна, саладкаваты корань якой ужываецца ў
САЛЁНАСЦЬ, -і, ж. Насычанасць соллю. трывога. He салодка (прысл.) жывецца сіраце.
медыцыне як слабіцельнае, a таксама ў тэхніСтупень салёнасці мораў бывае розная.
3. перан. Празмерна далікатны, занадта ўвацы; лакрыца. || прым. саладжяжормевы, -ая,
САЛЁНЫ, -ая, -ае. 1. Насычаны соллю, жлівы i ласкавы. Салодкая ветлівасць. Салод-ае.
які ўгрымлівае ў сабе соль. Салёнае мора. 2. кія манеры. 4. перан. Ліслівы, ненатуральны,
САЛАДОСЦЬ, -і, ж. 1. гл. салодкі. 2. пе- Пасолены з перавышэннем нормы. С. блін. дагодлівы. Салодкія словы. || наз. салоджжсць,
ран. Адчуванне чаго-н. прыемнага, добрага.
Салёныя пельмені. 3. Прыгатаваны ў растворы -і, ж.
На душы с.
солі ў запас. Салёныя грыбы. 4. перан. Дасціп- CAJIÓMA, -ы, ж. Сухія сцёблы злакавых
САЛАДЎХА, -і, ДМ -дусе, ж. (разм.). Са- ны да рэзкасці, непрыстойнасці (разм.). Са- раслін, што застаюцца пасля абмалоту. Аўсялодкая страва з густазаваранай жытняй мукі. лёны анекдот. С. жарт.
ная с. || памянш. саломжа, -і, ДМ -мцы, ж. Ц
Дзеці перабіваліся на бульбе з саладухаю.
САЛІДАРНАСЦЬ, -І, Ж. Актыўнае спачу- прым. салжмяны, -ая, -ае. Салямяная страха.
САЛАКА, -і, ДМ -лады, ж. Дробная мар- ванне якім-н. дзеяннем, адзінства поглядаў,
С. колер (светла-жоўты). Саламяная сурвэтка
ская рыба сямейства селядцоў.
інтарэсаў, думак. Сяброўская с.
(з саломы). 0 Салямянал ў д ш (жарт.) —
САЛАМА... (г/і. саломі...)- Першая частка
САЛІДАРНЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае жанчына, якая знаходзіцца ў часовай разлуцы
складаных слоў; ужыв. замест «салома...», калі сваю салідарнасць з кім-, чым-н., аднадуш- 3 мужам. Салжмяны ўдмец (жарт.) — мужнаціск у другой частцы слова падае на першы ны. 2. У юрыспрудэнцыі — той, хто нясе су- чына, які знаходзіцца ў часовай разлуцы з
склад, налр. саламакрутка, саламарэзка, сала-месную з кім-н. адказнасць. Салідарныя ад- жонкай.
матрэс.
казчыкі.
САЛОМА... (а таксама салжмя...). Першая
САЛАМАНДРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. ХвастаСАЛІДАРЫЗАВАЦЦА, -зуюся, -зуешся, частка складаных слоў са знач. які мае аднотае земнаводнае. Пганцкая чорная с. || прым.-зуецца; -зуйся; зак. i незак., з кім-чым. Выка- сіны да саломы, напр. саломазбіральнік, салосаламаядравы, -ая, -ае.
заць (выказваць) сваю салідарнасць з кім-, маздрабляльны, саломапад'ёмнік, саломасклаСАЛАМОНАЎ:
салжмонш
рашэнне чым-н. С. з думкай дакладчыка. || наз. саліда- дальнік, саламатранспарцёр.
(кніжн.) — мудрае i простае рашэнне цяж- рызацыя, -і, ж.
САЛОМША, -ы, мн. -ы, -мін, ж. Адно
кавырашальнага пытання [паводле біблсйСАЛІДНЫ, -ая, -ае. 1. Трывалы, надзей- сцябло саломы. || памянш. саломінжа, -і, ДМ
скага падання аб судзс цара Саламона, яхі ны, добра зроблены. Салідная пабудова. -нцы, мн. -i -нак, ж. Хапацца за саламінку
t
вызначыў, якая з дзвюх прэтэндуючых на
Салідная адукацыя. 2. Грунтоўны, важны, (перан.: спрабаваць выратаваць сябе ці
дзіця жанчын з'яўляецца яго маці].
прадстаўнічы. Салідная фігура. Салідная ўста-яхую-н. справу, маючы надзею на сродкі,
САЛАМЙНЫ 2/7. салома.
нова. 3. Пра ўзрост: не вельмі малады, сталы. што даламагчы не могуць).
САЛАНЁЦ, -нцу, мн. -нцы, -нцоў, м. Глеба Жанчына саліднага ўзросту. 4. Значны па
CAJIÓMKA, -і, ДМ -нцы, ж. 1. 2/і. салома.
стэпавых, пусгынных зон, насычаная солямі велічыні, памеру, сіле i пад. Салідныя грошы. 2. зб. Сцёблы абабітага льну, каналель. 3.
наірьпо. I прым. салянцовы, -ая, -ае.
5. Мажны, поўны (пра чалавека). Саліднай Кандытарскі, мучны выраб у выглядзе тонкіх
САЛАНША, -ы, ж. Свіное пасоленае сала. камплекцыі. || наз. саліднасць, -і, ж.
доўгіх палачак або трубачак. 4. зб. Тонкія i
САЛАНЧАК, -у, мн. -і, -оў, м. Глеба стэпаСАЛІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць, пры- кароткія драўляныя палачкі, з якіх робяць завых зон, насычаныя прыроднымі солямі. || значаны для салення, засолу. С. басейн.
палкі (спец.). || прым. саломкявы, -ая, -ае (да
прым. салжнчжковы, -ая, -ае.
САЛІПСІЗМ, -у, м. У філасофіі: крайні 4 знач.).
САЛАПЙКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -пя- суб'ектыўны ідэалізм, які прызнае адзінай рэCAJIÓH, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Памяшканне
цы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -пяк (разм. зне- альнасцю толькі іцдывідуальную свядомасць, для выставак, для дэманстрацыі тавараў i
важ.). Разява, неарганізаваны чалавек.
уласнае «я» i адмаўляе існаванне наваколь- пад., a таксама магазін для продажу i дэманСАЛАТ, -у, М -лаце, м. Тое; што i салата. Ц нага свету. || прым. саліпсппш, -ая, -ае.
страцыі прадметаў гацдлю, мастацкіх вырабаў
САЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -рус; -руй; не- i твораў мастацтва або атэлье, цырульня i
прым. салатявы, -ая, -ае / салатны, -ая, -ае.
САЛАТА, -ы, ДМ -лаце, ж. 1. Травяністая зак. Выконваць сола (у 3 знач.). || наз. саліра- пад., дзе заказы выконваюцца па-майстэрску.
агародная расліна, лісты якой сырымі ўжыва- ванне, -я, н.
Мастацкі с. С. жаночага адзення. С.-цырульня.
юцца ў ежу. 2. мн. -ы, -аў. Халодная страва з
САЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Артыст, 2. Парадная гасціная або зала для прыёму
нарэзаных кавалачкамі гародніны, яек, мяса, які выконвае сольную партьпо. С. аперэты. С. гасцей у багатым доме (уст.), a таксама агульрыбы i пад. з якой-н. прыправай. Мясны с. \\ аркестра. || ж. салісткя, -і, ДМ -тцы, мн. -і, ная гасціная ў атэлі, гасцініцы. 3. Літаратурпрым. салатавы, -ая, -ае / салатны, -ая, -ае. С. -так.
ны або грамадска-палітычны гурток з вядоколер (светла-зялёны).
САЛПФР, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйны брыль- мых асоб арыстакратычнага асяроддзя, якія
САЛАТНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Спецы- янт.
збіраліся ў доме якой-н. прыватнай асобы
яльная пасудзіна для салаты (у 2 знач.).
САЛІЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Доўгі плоскі (уст.). 4. Унутранае памяшканне аўтобуса, саСАЛАТНЫ гл. салата.
чарвяк, які паразітуе ў страўніку чалавека i малёта, цеплахода для пасажыраў, a таксама
зала для чакання ў парыкмахерскай, атэлье i
САЛАТОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы, які жывёлы.
займаецца вьггопліваннем сала.
САЛЕЦЬІЛАВЫ, -ая, -ае: саліцылавая жіс- пад. O Салон-вагон — пасажырскі вагон, у
адной
палавіне якога размешчаны купэ, a ў
САЛАТОПКА, -і, ДА/-ПЦЫ, мн. -і, -пак, ж. лата — арганічная кіслата, якая выкарыстоўПрадпрыемства, дзе вьгтопліваюць сала.
ваецца для прыгатавання лекавых рэчываў i другой — агульная зала для пасажыраў. ||
прым. салонны, -ая, -ае.
фарбавальнікаў.
САЛГАЦЬ гл. ілгаць.
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САМААХВЙРНЫ, -ая, -ае. Гатовы ахвяракаб падкрэсліць, што дзеянне выконваецца
асобай або прадметам самастойна, без ваць сабой, сваімі інтарэсамі дзеля агульнай
чыёй-н. даламогі. Калгаснікі самі ўправіліся са справы, дзеля шчасця іншых, гераічны i выжнівом. С. (сама, само, самі) na сабе (адволь- сакародны. С. ўчынак. С. подзвіг у імя інтарэна, незалежна ні ад кога). С (сама, само, саў народа. || наз. сямажхвяршсць, -і, ж.
САЛОЎКА гл. салавей
самі) сабе (адзін, адна, адно, без нікога). Само
САМААЦЗНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
САЛЬДА, нескл., н. (спец.). Астатак, роз- сабой зразумела (не выклікае ніякага сумнен- ж. Ацэнка самога сябс, сваіх недахопаў i
ніца паміж прыходам i расхрдам рахунка. С ня). 3. Ужываецца для падкрэслівання важ- сваёй годнасці.
гандлёвага балансу. \\ прым. сільдявы, -ая, -ае.насці, значнасці асобы або прадмета. С. аграСАМАБІЧАВАННЕ, -я, н. (кніжн.). ПрыСАЛЬНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. сальны. 2. мн. ном прыехаў на поле. 4. У спалучэнні з на- чыненне сабе фізічных i маральных пакут, су-і, -ей. Непрыстойнасць, грубасць, цыніч- зоўнкамі з якасным значэннем падкрэсліва- ровае асуджэнне сябе, сваіх паводзін, сваіх
насць. Гаварыць сальнасці.
юць наяўнасць вышэйшай ступені якасці ў памылак.
САЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Тлушчавая прадмеце. Прагулкі на лыжах — гэта само
САМАБОР, -а, м.: абрус-самабор — у казскладка ў брушыне. 2. Прыстасаванне для здароўе. 5. у знач. наз. сжм, -ога, м., сжма, -ой,
герметызацыі адтулін, праз якія праходзяць ж. Ужыв. для абазначэння якой-н. паважанай ках: чарадзейны абрус, на якім сама па сабе
рухомыя часткі механізмаў — валы, штокі i асобы (гаспадара, кіраўніка i пад.; разм.)- С з'яўляецца жаданая яда. || прым. самаборны,
-ая, -ае.
пад. (спец.). 3. Гандляр салам (разм.). || прым. яшчэ не прыехаў.
САМАБРАНКА, -І, ДМ -НЦЫ, МН. -І, -нак,
салыгімвы, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
CAM-... (уст. i разм.)- Першая частка нязСАЛЬНІЦА, -ы, мн. -ы, -н'іц, ж. Невялікая менных складанняў з колькаснымі словамі: ж. Toe, што i самабор. || прым. самабраны,
пасудзіна для солі. Насыпаць солі ў сальніцу. «друг», «пят», «сём» — са знач.: 1) больш у -ая, -ае.
САМАБЬІТНЫ, -ая, -ае. Арыгінальны, не
САЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. сала. 2. Які стаў столькі разоў, колькі паказана колькасным
тлустым, блішчастым ад сала, забруджаны са- словам. Ураджай знялі сам-друг, сам-пят (г. падобны на іншых, самастойны ў сваім разлам. Сальная барада. 3. перан. Непрыстойны, зн. удвое, упяцёра больш за тое, што было віцці. С талент. Самабытная літаратура. ||
фубы, цынічны. С. анекдот. || наз. салышсць, пасеяна); 2) столькі-небудзь (колькі паказана наз. самабытнасць, -і, ж.
САМАВАЛОДАННЕ, -я, н. Уменне вало-і, ж.
колькасным словам), лічачы разам з тым, пра
'СІІЛЬТА, нескл., н. i САЛЬТА-МАРТАЛЕ, каго ідзе гаворка. Застаўся з ім сам-друг даць сабою, сірыманасць i душэўная ўраўнанескл., н. Скачок з пераваротам цела ў паве- (удваіх). Сям'я ў яго сам-сем (г. зн. сем душ, важанасць. Праявіць с.
САМАВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Металічнае
тры.
лічачы з ім самім).
САЛЬФВДЖЫО, нескл., н. (спец.). 1. ВаСАМА, часц. 1. Ужыв. у спалучэнні з яка- прыстасаванне для кіпячэння вады з награкальнае практыкаванне — спяванне нот з снымі прыслоўямі для абазначэння найвы- вальнай трубой у сярэдзіне. Ставіць с. (павымаўленнем ix назваў. 2. Вучэбная дысцы- шэйшай ступені. С. менш прапушчана ўрокаў учаць кіпяціць ваду ў самавары). Электрычны
пліна, прызначаная для развіцця музыкаль- першым паўгоддзі. 2. У спалучэнні з дзеясло- с. || памянш. самаварчык, -а, мн. -і, -аў, м. \\
нага слыху, голасу. Два ўрокі с.
вамі выражае самы пачатак чаго-н., якога-н. прым. стмаварны, -ая, -ае.
САЛЬЦА гл. сала.
САМАВІТЫ, -ая, -ае. 1. Мажны, дзябёлы.
дзеяння. С. што пачыналі касьбу. 3. У канCAJIIÓT, -у, А/ -люце, мн. -ы, -аў, м. Ваен- струкцыях са значэннем: у самую napy, у Плячысты с. асілак. 2. Паважны, салідны. С.
ная форма прывітання або аддача пашаны самы раз, у гэты час, якраз цяпер. С раслі мужчына. 3. Поўны дастатку, эканамічна
каму-, чаму-н. ружэйнымі або артылерый- грыбы. С. пайсці за горад на прагулку.
моцны, заможны. Самавітая гаспадарка. 4. (з
скімі залпамі, падняццем ці апусканнем сцяга
САМА... Першая састаўная частка склада- адмоўем не). Які выражае непаўнату або адi пад., a таксама сіральба i фейерверк з пры- ных слоў, якая абазначае: 1) накіраванасць сутнасць яхой-н. якасці. Дарога ўжо не самачыны ўрачыстай даты, падзеі. С. дваццаццю дзеяння (названага ў другой частцы) на са- вітая. || наз. самжвггасць, -і, ж.
артылерыйскімі залпамі. Піянерскі с. (прывімога сябе, напр. самазабеспячэнне, самакан- CAMABÓJIKA, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
танне, якое выражаецца ў падняцці над гала- троль, самаабман; 2) здзяйсненне чаго-н. без (разм.)- Самавольная адлучка з работы, служвой правай рукі). || прым. сжлютны, -ая, -ае.
дапамогі збоку, адвольна, аўтаматычна, напр. бы i пад. Пайсці ў самаволку.
САЛЮТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; самаразбурэнне, саманаладка, самаразрадны. САМАВОЛЬНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. i незак., каму-чаму. Аддаць (аддаваць) саСАМААБАРОНА, -ы, ж. Абарона самога 30K.t (разм.). Паступаць самавольна. || наз. салют. || зак. адсалютаваць, -тую, -туеш, -туе; (саміх) сябе ўласнымі сіламі i сродкамі. Ён мавольшчаяне, -я, н.
-туй.
САМАВОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які паступае,
валодаў тэхнікай самаабароны.
САЛЯ... (гл. соле...). Першая частка склаСАМААБКЛАДАННЕ, -я, н. Дабравольны робіць па сваёй волі, не лічачыся ні з кім.
даных слоў; ужыв. замест «соле..>, калі збор
Самавольныя дзеянні. 2. Які робіцца без дасродкаў на мясцовыя грамадскія панаціск у другой частцы слова падае на першы
зволу, самаўпраўны. Самавольная паездка. ||
склад, налр. салявар, саляварня, салявоз, саля-трэбы, вызначаны самім насельніцтвам.
коп, саляносны (басейн), саляпромысел, саля- САМААБСЛУГОЎВАННЕ, -я, н. АбслугоўСАМАВОЛЬСГВА, -а, н. 1. Схільнасць
ванне сябе сваімі ўласнымі сіламі. Магазін сафабрыка.
рабіць што-н. па-свойму, не лічачыся ні з
маабслугоўвання.
САЛЯВАРНЫ гл. солеварэнне.
САМААДВОД, -у, М -дзе, м. Матываванае кім. С. адміністрацыі. 2. Самавольныя павоСАЛЯВАРНЯ, -І, МН. -І, -рань, ж.
адхіленне сваёй кандыдатуры ад вылучэння дзіны; самавольны ўчынак. С. дзяцей.
Прадпрыемства, дзе выварваюць соль.
САМАВЎК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Toe,
на якую-н. выбарную пасаду. Заявіць с. на
САЛЯВЬІ гл. соль1.
што i самавучка.
САЛЙМІ, нескл., ж. Сорт цвёрдай вэнджа- сходзе.
САМАВЎКАМ, прысл. Самастойна, без
САМААДВОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які ўзнікае
най каўбасы.
САЛЯНАКІСЛЫ, -ая, -ае. Які мае адно- адвольна, сам па сабе, без уздзеяння звонку. сістэматычнага навучання, без кіраўніка. АваС рух малекул. || наз. сжмжідволышсць, -і, ж.
лодаць граматай с.
сіны да солей салянай кіслаты.
САМААДДАНЫ, -ая, -ае. Які ахвяруе саСАМАВЎЧКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
САЛЙНКА1, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
бой, сваімі інтарэсамі для другіх, для агуль-чцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -чак. Чалавек,
Toe, што i сальніца.
2
САЛЙНКА , -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. най справы. С. змагар. С. ўчынак. Самаадда- які навучыўся чаму-н. самастойна, без сістэГусты суп з дробна нарэзанымі кавалкамі нае служэнне Радзіме. \\ наз. самадддаяасць, -і,матычнага навучання i без кіраўніка. Кравецж.
с.
мяса або рыбы i вострымі прыправамі.
САМААДРАЧЗННЕ, -я, «. (кніжн.). СвяСАМАВУЧЬІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. ПадСАЛЙНЫ: саляная шслжта — раствор
домае адмаўленне ад асабістых выгад, даброт. ручнік для вывучэння чаго-н. самастойна, без
хлорыстага вадароду v вадзе.
С. ў імя вялікай мэты.
дапамогі кіраўніка. С. ігры на баяне. С. франСАЛЯНЬІ гл. соль.
САМААДУКАЦЫЯ, -і, ж. Набыццё ведаў цузскай мовы.
САЛЙР, -у, м. Прадукт перагонкі нафты,
які выкарыстоўваецца як паліва. || прым. самастойна, без дапамогі выкладчыкаў. ||
САМАВЬІЗНАЧЫЦЦА,
чуся, -чышся,
прым. саммдукяцыйны, -ая, -ае.
саляравы, -ая, -ае. Саляравае масла.
-чыцца; зак. Вызначыць сваё месца ў жыцці,
САМААДЧУВАННЕ, -я, н. Агульны стан у грамадстве, усвядоміць свае грамадскія,
САЛЙРЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Спецыяльная
фізічных i духоўных сіл чалавека. С. пацыен- класавыя, нацыянальныя інтарэсы. || незак.
пляцоўка для прыняцця сонечньос ваннаў.
самавызначацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
CAM, самога; ж. сама, самой; н. само, та стала лепшым.
САМААКЎПНАСЦЬ, -і, ж. (спец.). Спосаб самавызнжчэнне, -я, н.
самога; мн. самі, сам'іх, займ. азначальны. 1.
Ужыв., каб падкрэсліць, што хто-н. асабіста вядзення гаспадаркі, пры якім расходы
САМАВЫЗНАЧЗННЕ, -я, н. 1. гл. савыконвае дзеянне або адчувае на сабе яго. С. пакрываюцца ўласнымі даходамі прадпрыем- мавызначыцца. 2. Вызначэнне, выяўленне
mama гнаў каня. Такую навіну трэба паве- ства. Перайсці на с. i гаспадарчы разлік.
народам сваёй волі ў адносінах свайго нацыдаміць ёй самой. С. не свой (аб стане разгубле- САМААНАЛІЗ, -у, м. Аналіз уласных янальнага i дзяржаўнага ладу. Права нацый на
насці, роспачы, адчаю, непакою). 2. Ужыв., учынкаў i перажыванняў.
с.
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САМАЗАСПАКАЁННЕ, -я, н. Лепсадумная
САМАВЫКРЫВАННЕ, -я / САМАВЫКРЫЦЦЁ, -я, н. Выкрыванне самога сябе, ўпэўненасць, уяўнае заспакаенне сябе тым,
што ўсё ідзе добра. Няма падстаў для самасваіх дзеянняў, учынкаў.
САМАВЫХАВАННЕ, -я, н. Выхаванне са- заспакаення.
САМАЗАСПАКОЕНАСЦЬ, -і, ж. Беспадмога сябе.
САМАЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Які вылучаецца
САМАВЫХВАЛЁННЕ, -я, н. Усхваленне, стаўная супакоенасць, легкадумная ўпэўнеабвосграным самалюбствам. С. характар.
насць у паспяховым ходзе спраў.
праслаўленне самога сябе, сваіх заслуг.
САМАЛІОБСГВА, -а, н. Пачуццё ўласнай
САМАЗАСПАКОІЦЦА, -кбюся, -коішся,
САМАГОН, -у, м. i САМАГОНКА, -і, ДМ
годнасці, якое звычайна спалучаецца з раў-нцы, ж. Самаробная гарэлка з хлеба, цукру, -коіцца; зак. Аддацца самазаспакаенню. || не- нівымі адносінамі да думкі пра сябе іншых
караняплодаў, садавіны i пад. || прым. са- зак. самазаспакойвацца, -аюся, -аешся, -аец- людзсй. Хваравітае с.
ца.
магонны, -ая, -ае. С. апарат.
САМАМЭТА, -ы, ДМ -мэцс, ж. Мзта, даСАМАЗАХАВАННЕ, -я, н. Імкненне захаСАМАГОНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
сятненне якой не з'яўляецца сродкам для да(разм.). Той, хто вырабляе самоганку. || ж. са- ваць сваё жыццё, засцерагчы сябе ад небяс- сягнення іншых мэт. Для музыканта тэхніка
пекі. Інстынкт самазахавання.
мтгоншчыца, -ы, мн. -ы, -шчьш.
САМАЗВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Грузавы не с.
САМАГЎБНЫ, -ая, -ае. 1. гл. самагубства.
САМАН, -у, м. Цэгла-сырэц, зробленая з
аўтамабіль
з кузавам, які механічна перакуль2. перан. Небяспечны, згубны для самога сябе
сумесі гліны, гною, саломы або якіх-н. валакваецца,
a
таксама
вагон,
які
можа
самаразіру(кніжн.). С. ўчынак. Самагубнае рашэнне. ||
жацца. Вагон-с. || прым. самазвалыш, -ая, -ае. ністых матэрыялаў. || прым. самжішы, -ая, -ае.
наз. самдгубнасць, -і, ж.
САМАНАБЬІТЫ, -ая, -ае. He спадчынны,
САМАЗВАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
САМАГЎБСГВА, -а, н. Наўмыснае пазбаўнабыты асабіста, на свае сродкі.
Той,
хто
выдае
сябе
за
другога
чалавека,
прыленне сябе жыцця. Паконныць жыццё самаСАМАНАВОДНЫ, -ая, -ае (спец.). Які аўгубствам. Палітыннае с. (перан.: дзеянні, своіўшы сабе чужое імя, званне. || ж. сама- таматычна наводзіцца на цэль. Саманаводная
з
в
ш
і
,
-і,
ДМ
-нцы,
мн.
-і,
-нак.
учынак, якія вядуць да спынення сваёй паліСАМАЗВАНСТВА, -а, н. Незаконнае пры- ракета.
тычнай дзейнасці). || прым. самігубны, -ая, -ае
САМАНАДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. Празмерна
сваенне
сабе чужога імя, звання з мэтай
(спец.). С. акт.
ўпэўнены ў самім сабе, які выражае такую
абману.
САМАДАСТАТКОВЫ, -ая, -ае. 1. ДастатСАМАЗВАНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца са- празмерную ўпэўненасць. С. чалавек. С. адковы для задавальнення сваіх патрэбнасцей.
каз. || наз. самішдзейнжсць, -і, ж.
мазванцам.
2. Дастаткова значны сам па сабе, які мае
САМАНАЗВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Імя, якім
САМАЗДАВОЛЕНЫ,
-ая,
-ае.
Такі,
які
зусім самастойнае значэнне. Самадастаткоякі-н. народ называе сам сябе.
здаволены
сабой,
перакананы
ў
сваёй
перавая велічыня.
САМАНАРЫХТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, мн.
САМАДЗЁЙНАСЦЬ, -і, ж. 1. Праяўленне вазе, годнасці i паказвае, праяўляе гэту здаво-і, -товак, ж. Нарьссгоўка чаго-н. (паліва, сыасабістага пачыну ў якой-н. справе. 2. Непра- ленасць. Самаздаволеныя пустасловы. || наз. равіна i пад.) самім спажыўцом, мясцовымі
фесійная тэатральна-мастацкая дзейнасць, сжмадцдволенне, -я, н.
САМАЗНЕВАЖАННЕ, -я, н. Наўмыснае арганізацыямі.
выступленні асоб, якія не з'яўляюцца артыСАМАПАВАГА, -і, ДМ -вазе, ж. Павага да
зневажанне
самога сябе, прызнанне сябе
стамі. Мастацкая с.
самога сябе.
САМАДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. Які дзейнічае са- нікчэмным.
САМАПАДМАН, -у, м. Абман самога сябе,
САМАКАНТРОЛЬ, -ю, м. Кантроль над
мастойна, уласнымі творчымі сіламі, па ўласунушэнне сабе таго, чаго няма ў сапраўднанаму пачыну. Самадзейнае мастацтва. С. ха- самім сабой; назіранне за сваёй працай, ста- сці.
нам здароўя.
равы калектыў.
САМАПАСАМ, прысл. (разм.). Без нагляду;
САМАКАТ, -a, М -каде, мн. -ы, -аў, м. 1.
САМАДЗЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
Назва веласіпеда ў арміі ў час першай сусвет- на свабодзе. Авечкі ходзяць с. Цэлы дзень дзеці
ж. (разм.). Самаробная рэч.
най вайны. 2. Дзіцячае механічнае рухальнае с. (перан.: самі сабой, без нагляду старэйСАМАДЗЁЛЬНЫ, -ая, -ае (разм.). Сама- прыстасаванне ў выглядзе планкі на двух кол- шых).
робны, зроблены хатнімі сродкамі. С. радыё- цах з прымацаванай да яе ручкай накшталт
САМАІЙСКА, -і, ДМ -сцы, мн. -і, -сак, ж.
прыёмнік.
веласіпеднага руля. || прым. самштны, -ая, (разм.)- Тос, што i аўтаручка.
САМАДЗЁРЖАЦ, -жца, мн. -жцы, -жцаў, -ае.
САМАГЙСНЫ, -ая, -ае. Які аўтаматычна
м. (гіст.). У старой Расіі: манарх. || ж. самаСАМАЮРАВАННЕ, -я, н. 1. Права якой-н. робіць запіс якіх-н. паказчыкаў. С. механізм.
дзержыця, -ы, мн. -ы, -жыц.
САМАПРЫНІЖдННЕ, -я, н. Прыніжэнне
арганізацыі, таварыства, гаспадарчай, адміСАМАДЗЯРЖАЎЕ, -я, н. У дарэвалюцый- ністрацыйнай адзінкі вырашаць сваімі, мяс- сваёй асобы, сваіх заслуг i дасятнснняў.
най Расіі: неабмежаваная вярхоўная ўлада цовымі сіламі пытанні свайго ўнутранага
САМАРОБАК, -бка, мн. -бкі, -бкаў, м.
цара, a таксама сістэма праўлення, заснава- кіравання. Студэнцкае с. 2. Права дзяржаў- (разм.). Самаробная рэч.
ная на такой уладзе. Вызваленне народаў ад най адзінкі мець свае ўрадавыя органы, выраСАМАРОБНЫ, -ая, -ае. Ручной работы,
самадзяржаўя. || прым. самадаяржаўны, -ая, шаць пытанні ўнутранага f заканадаўства i
не фабрычнага вырабу. С. стол.
-ае.
САМАРОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. 1.
кіравання. || прым. сжмакіршлыаі, -ая, -ае.
САМАДЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які
Рознай велічыні кавалкі металу (звычайна каСАМАКРЎТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
дзейнічас па асабістаму капрызу,^ не лічачыся ж. (разм.). Самаробная папяроса. Выкурыць штоўнага), якія сустракаюцца ў прыродзе ў
з іншымі людзьмі. || ж. самадуркя, -і, ДМ самакрутку.
чыстым выглядзе. С золата. 2. перан. Чала-рцы, мн. -і, -рак (разм.)- || прым. самадурскі,
век з прыроднымі здольнасцямі, якія выявіCAMAKPbtTbIKA, -І, ДМ -ТЫЦЫ, Ж. Кры-ая, -ас. Самадурскія звычкі.
тыка недахопаў у сваёй рабоце, крытычныя ліся без адукацыі, выхавання. Музыкант-с. ||
САМАДЎРСГВА, -а, н. Паводзіны, учынкі адносіны да сваіх памылак, недахопаў. Раз- прым. сіміродкжвы, -ая, -ае. Самародкавае зосамадура.
гортванне крытыкі i самакрытыкі. || прым. сж-лата.
САМАЗАБОЙСГВА, -а, н. Наўмыснае паз- мажрытычны, -ая, -ае.
САМАРОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які сустракасцбаўленне сябе жыцця; самагубства. Скончыць
САМАКРЫТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які адно- ца ў прьфодзе ў хімічна чыстым выглядзе. С.
жыццё самазабойствам. \\ прым. самазабойны,сідца сам да сябе крытычна; які заключае ў метал. 2. Прыродны, які развіўся самастойна,
-ая, -ае.
сабс самакрытыку. Самакрытычнае выступ- без сісгэматычнай адукацыі. С. талент.
САМАРЎШНЫ, -ая, -ае. Toe, што i самаСАМАЗАБОЙЦА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ ленне. || наз. самакрытычшісць, -і, ж.
-ы, Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў. Той, хто паСАМАЛЁТ, -а, М -лёцс, мн. -ы, -аў, м. Ля- ходны. Самарушнае ўстройства. С. экскавакончыў жыццё самазабойствам, самагубствам. тальны апарат, цяжэйшы за паветра, з рухаві- тар.
САМАРЭКЛАМА, -ы, ж. Усхваленне саСАМАЗАБЫЦЦЁ, -я, н. 1. Забыццё самога ком i нерухомымі крыламі. Транспартны с.
сябе, сваіх перажыванняў; лагоднае заспакаВаенны с. O Дыван-самалёт — у казках: чара- мога сябе, сваіх поспехаў, якасцей.
енне. Працаваць da самазабыцця. 2. Найвы- дзейны дыван, на якім героі пералятаюць па
САМАСАД, -у, М -дзе, м. (разм). Тытунь
шэйшая ступень узбуджанасці, узрушанасці, паветры ў любое месца. || прым. сжмалётны, уласнага пасеву i дамашняй апрацоўкі. Куякая прыводзіць да забыцця самога сябе i -ая, -ае. Самалётнае абсталяванне.
рыць с. || прым. сжмасадны, -ая, -ае.
ўсяго навакольнага. Кахаць da самазабыцця.
САМАЛЁТА... Першая частка складаных
САМАСВЯДОМАСЦЬ, -і, ж. Поўнае разуСАМАЗАГАРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Здольны да слоў са знач. які мае адносіны да самалётаў, менне сваёй сутнасці, свайго значэння, сваёй
самазагарання ў выніку ўнуіранага награван- налр. самалётабудаўнік, самалётарамонтны. ролі ў жыцці, грамадстве. Нацыянальная с.
ня. Самазагаральныя газы. \\ наз. сшмазагаСАМАЛЁТАБУДАВАННЕ, -я, н. ВытворСАМАСЁЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. Toe, што i
ранне, -я, н. С. каменнага вугалю.
часць самалётаў. || прым. самжлётабуддўшчы, самасейка. Мак-с.
САМАЗАРАДНЫ, -ая, -ас (спец.). Які за- -ая, -ае. ^
САМАСЁЙКА, -і, ДЛ/-сейцы, мн. -і, -сеек,
САМАЛЁТАВАДЖдННЕ, -я, н. Тэорыя i ж. Расліна, якая вырастае з насення, што
раджаецца аўтаматычна. Самазарадная вінпрактыка ваджэння самалётаў.
тоўка.
само асыпалася. Бяроза-с.
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САМАЎНУШ^ННЕ, -я, н. Унушэнне
чаго-н. самому сабе.
САМАЎПРАВЕЦ, -раўца, мн. -раўцы,
-раўцаў, м. (разм.). Той, хто схільны да самаўтіраўства, nacnjae самаўпраўна.

САМБІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спартсмен — спецыяліст па барацьбе самба.
САМБР^РА, нескл., н. У Іспаніі, Лацінскай
Амерыцы: лёгкі калялюш з шырокімі палямі.
САМЁЦ, -мца, мн. -мцы, -мцоў, м. 1. АсоСАМАСПАКЎСА, -ы, ж. Спакушэнне сябе
біна жывёлы мужчынскага полу. 2. Пра празСАМАЎПРАУНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; непрыемнымі, але нязбытнымі марамі, надзеямі зак. (разм.)- Дзейнічаць самаўпраўна, займац- мерна падкага да жанчын мужчыну.
i пад.
ца самаўпраўствам.
САМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. 1.
САМАСПАКУШЗННЕ, -я, н. (кніжн). СаСАМАУПРАЎНЫ, -ая, -ае. Які дзейнічае Асобіна жывёлы жаночага полу. 2. Пра празмападман, беспадстаўная ўпэўненасць у тым, самачынна, незаконна, паводле ўласнага но- мерна пажадлівую жанчыну.
што ўсё добра, удачна, паспяхова. Пустое с.
раву. С. бюракрат.
САМКНЎЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца;
САМАСПАЛЁННЕ, -я, н. Спальванне саСАМАЎПРАЎСТВА, -а, н. Парушэнне зак. 1. Злучыцца, стаць шчыльным. Шарэнгі
мога сябе (як адно з праяўленняў фанатызму кім-н. законнага парадку пры вырашэнні самкнуліся. 2. Пра вочы, губы i пад.: заці як форма сацыяльнага пратэсту).
якіх-н. спраў; незаконнае, самачыннае ажыц- плюшчыцда, стуліцца. Вусны самкнуліся. || неСАМАСТОЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які існуе цяўленне чаго-н. Гэта нечуванае с!
зак. змыкацца, -аецца.
асобна ад іншых; незалежны. Самастойная
САМАЎПЗЎНЕНЫ, -ая, -ае. Занадта
САМКНЎЦЬ; -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
дзяржава. Жыць самастойна (прысл.)- 2. ўпэўнены ў самім сабе, у сваёй бясхібнасці. -нуць; -ні; -нуты;
зак., што. 1. Злучыць
Здольны дзейнічаць сам, па ўласнай ініцыяСамаўпэўненая супакоенасць. Паступаць сама-шчыльна адно з адным, зрабіць суцзльным.
тыве. С. чалавек. Самастойныя паводзіны. 3. ўпэўнена (прысл.). || наз. самаўпэўненасць, -і,
С ножкі цыркуля. С. шарэнгі. 2. Пра вочы,
Які робіцца сваімі сіламі або па сваёй ініцы- ж.
губы i пад.: заллюшчыць, стуліць. Ледзь самятыве, без пабочнага ўплыву. Самастойнае
САМАЎСХВАЛЁННЕ, -я, н. Усхваленне, кнула^ вочы — t будзільнік зазвінеў. J| незак.
даследаваннеЛ наз. самастойнасць, -і, ж.
праслаўленне самога сябе, сваіх заслуг, сваёй змыкаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. змыканне, -я,
САМАСТРЭЛ1, -а, мн. -ы, -аў, м. Від ста- годнасці.
н.
ражытнай зброі для кідання стрэл i камення,
САМЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які страціў прытоСАМАЎХІЛІЦЦА, -хілюся, -хілішся, -XJякая складаецца з лука з прыкладам i спуска- ліцца; зак., ад наго. Самавольна ўхіліцца ад мнасць. 2. Здранцвелы, сшэрхлы. Самлелая
вога механізма.
выканання сваіх абавязкаў, сваёй справы. || рука. 3. Знясілены ад працы, спёкі i пад.
САМАСГР&Л2, -a i -у, м. 1. -у. Наўмыснае незак. самаўшшцца, -яюся, -яешся, -яецца. ||
САМЛЁЦЬ гл. млець.
раненне самога сябе з мэтай ухіліцца ад ваен- наз. самаўхіленне, -я, н.
САМНАМБУЛА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м; ДМ
най службы. 2. -а, мн. -ы, -аў. Саддат, які
САМАХВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Вы- -е, Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -бул. Хворы на
знарок раніў сябе (разм.). Шпіталізаваць са- хваляка, той, хто займаецца самахвальствам. || самнамбулізм.
мастрэла.
ж. самахвалка, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак. ||
САМНАМБУЛІЗМ, -у, м. (спец.). РасСАМАСЎД, -у, М -дзе, м. Самачыннае па- прым. самахвальскі, -ая, -ае.
стройства свядомасці, пры якім у сне чалавек
каранне каго-н. бсз ведама ўлад i суда. ||
САМАХВАЛЬСТВА, -а, н. (разм.). Праз- аўтаматычна робіць звычайныя дзеянні, лупрым. самасудны, -ая, -ае. Самасудная рас- мернае расхвальванне самога сябе, сваіх да- націзм. | прым. самнамбушчны, -ая, -ае.
права.
сягненняў.
САМОТА, -ы, ДМ самоце, ж. 1. Адзінота,
САМАСЦВЯРДЖЗННЕ, -я, н. СцвярСАМАХОД, -а / -у, М -дзе, м. 1. -у. Ме- знаходжанне ў адзіношве. Застацца ў самоце.
джэнне сябе, сваёй асобы, свайго значэння.
ханічная падача разца або дэталі ў металарэз- 2. Стан, самаадчуванне самотнага; смутак,
САМАТКАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ных станках (спец.). Станок уключаны на с. 2. туга.
ж. Адзенне з саматканага палатна.
-а, мн. -ы, -аў. Назва некаторых машын i
CAMÓTHIK, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Манах,
САМАТКАНЫ, -ая, -ае. Пра тканіну: вы- транспартных сродкаў са сваёй цягай.
пустэльнік, які жыве ў скіце (уст.). 2. перан.
тканы ў хатніх умовах саматужным спосабам.
САМАХОДАМ, прысл. 1. Механічна (пра Чалавек, які пазбягае людзей, вядзе адасоблеСаматканая посцілка. С. абрус.
падачу разца або дэталі ў станках) (спец.). 2. нае жыццё. || ж. самотніца, -ы, мн. -ы, -ніц. ||
САМАТЎГАМ, прым. 1. На сабе, бсз дапа- 3 дапамогай уласнага рухавіка, без пабочнай прым. самотніцкі, -ая, -ае.
могі цяглавай сілы. Араць с. Вазіць торф с. 2. цягі. Камбайн ідзе с. 3. Рухаючыся сілай цяСАМОТНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
перан. Сваімі сіламі, без дапамогі. Пракоп с. чэння ракі (пра пльггы, сплаўны лес). Раней (разм.)- Жыць на адзіноце, быць самотным.
выбіўся ў людзі.
плыты маглі ісці с. 4. Уласнымі нагамі, пехаСАМОТНЫ, -ая, -ае. 1. Які хсыве ў адзіСАМАТЎЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто той (разм.). Ён будзе дабірацца с.
ноце, адасоблена. Самотнае жыццё. 2. Сумзаймаецца вырабам чаго-н. дома; рамеснік.
САМАХОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. ны, журботны. Самотныя вочы. || наз. саАрцель саматужнікаў. || прым. самаіужшцкі, (спец.). Браніраваная машына з артыле- мотнасць, -і, ж. С. лягла на душу.
-ая, -ае.
рыйскім узбраеннем i ca сваёй цягай.
САМОХАЦЬ, прысл. (разм.). Па сваёй
САМАТЎЖНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
САМАХОДНЫ, -ая, -ае. Які рухаецца ахвоце, па ўласнаму жаданню. С. паехаць на
1. Займаецца саматужным промыслам. 2. пе- сваёй цягай. С камбайн.
ўборку бульбы.
ран. Рабіць што-н. хатнім прымітыўным споСАМАЦВЁТ, -у, М -цвеце, мн. -ы, -аў, м.
САМЎМ, -у, м. Сухі, гарачы вецер пусабам. | наз. саматужшцтва, -а, н.
Самацветны каштоўны камень. Уральскія са- стынь, што налятае шквалам i ўтварае пясчаСАМАТЎЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які вырабляец- мацееты.
ныя буры. | прым. самумны, -ая, -ае.
ца ўручную або мае адносіны да вытворчасці
САМАЦВЁТНЫ, -ая, -ае. Пра каштоўныя
САМУРАЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Член прыдамашнім, ручным, не фабрычным спосабам. мінералы, вырабныя камяні з бляскам, з вілеяванага ваенна-феадальнага саслоўя ў
Саматужныя вырабы. Саматужная майстэ- прыгожай прьфоднай афарбоўкай. С камень- Японіі. 2. мн. Наогул пра японскіх мілітарырня. 2. перан. Неарганізаваны, адасоблены, чык.
стаў (разм.)- || прым. самурайскі, -ая, -ае.
прымітыўны. Саматужныя прыёмы. || наз. са- САМАЦЁК, -у, м. 1. Рух вадкасці або
САМШЬкТ, -a, М -шыце, мн. -ы, -аў, м.
матужнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
сыпкіх рэчываў сілай свайго цяжару. С вады. Невялікае вечназялёнае дрэва з вельмі цвёрСАМАЎЗГАРАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., 2. перан. Ход якой-н. справы, працы без дай i цяжкай драўнінай. Каўказскі с. \\ прым.
-аецца; незак. (спец.). Загарацца самаадволь- плана, бсз кіраўніцтва, стыхійнае ажыццяў- самшытавы, -ая, -ае.
на ў выніку ўнутранага награвання. |) наз. са- ленне чаго-н. Пусціць справу на с. || прым. саСАМЫ, -ая, -ае, займ. азнач. 1. Ужыв. пры
маўзгаранне, -я, н. || наз. самаўзгаральнасць, мацёчны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.). Самацёч- ўказальных займенніках «той», «гэты» для
-і, ж. С. торфу.
нае арашэнне. С. канал.
ўдакладнення, a таксама пры асабовых зайСАМАЎЛАДЦЗЕ, -я, н. Toe, што i самаСАМАЦЁКАМ, прысл. 1. Сілай свайго ця- менніках у значэнні менавіта. Гэта той с.
ўладства.J прым. самаўладш, -ая, -ае.
жару (пра рух вадкасці i сыпкіх рэчываў). дом. Дык гэта i ёсць твая сяброўка? — Яна
САМАУЛАДНЫ, -ая, -ае. 1. га. самаўладВада ідзе с. 2. перан. Стыхійна, неарганіза- самая. 2. Ужыв. для ўдакладнення месца i
ства i самаўладдзе. 2. Схільны загадваць, пад- вана, без планавага кіраўніцтва. Работа не часу ў значэнні прама, як раз, непасрэдна. Ля
парадкоўваць сваёй волі. С. характар. \\ наз. пойдзе с.
самага лесу. На самае дно. 3 самай поўначы. С.
самаўладнасць, -і, ж.
САМАЧЬІННЫ, -ая, -ае. Самавольны, сачас касіць. Самая napa гнаць кароў у поле. 3. У
САМАЎЛАДСГВА, -а, н. 1. Аднаасобная маўпраўны. С. падыход. || наз. самачыннасць, спалучэнні з якаснымі прыметнікамі служыць
неабмежаваная ўлада. Царскае с. 2. Схіль- -і, ж.
для ўтварэння найвышэйшай ступені, a пры
насць падпарадкоўваць сваёй волі; уладалюбСАМБА, нескл., н. Спартыўная барацьба, назоўніках указвае на крайнюю ступень кольства. Бацькоўскае с. || прым. самаўладны, -ая, якая дапускае разнастайныя эфектыўныя касці або якасці. С. новы. С. добры. С. смак.
-ае.
прыёмы i дазваляе перамагаць больш моцнага
Самая бездараж. С. накал падзей. 4. Toe, што
САМАЎНЕКЗННЕ, -я, н. Уніжэнне сябе, або ўзброенага праціўніка [са скарачэння рус- i сам (у 1 i 2 знач.). Парвала с. канверт, дасваіх здольнасцей, прызнанне сябе нікчэм- камоўнага словазлучэння «самозаншта без стаючы са скрынкі. 0 На самай справе —
оружмя»].
ным.
фактычна, у сапраўднасці. Самы раз; у самы
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раз (разм.) — тады, калі трэба, у патрэбны нггарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. самомант. Самы той! (іран.) — азначае: не на нггерскі, -ая, -ае (разм.)таго напалі. Сімы-самы (самая-самая, самаеСАШТАРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. санітарыя. 2.
самже i і\д.) (разм. жарт.) — добры. Я так- Які выконваецца паводле патрабаванняў
сама самы-самы!
санітарыі; звязаны з ажыццяўленнем меСАНЦАПЁК, -у, м. Месца, дзе моцна прыСАН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Званне, звязанае рапрыемстваў па санітарыі. Санітарная
з пачэсным становішчам (кніжн.). Царскі с. асвета. С. стан памяшкання. С. нагляд. 3. У пякае сонца. Ляжаць на санцапёку.
САНЭПІДСТАНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый i
С. пасла. 2. Званне служыцеля хрысціянскага арміі: які мае адносіны да медыцынскай
службы. Санітарная часць. С. пункт. С. САНЭПІДЭМСТАНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж.
рзлігійнага культу. Духоўны с.
Скарачэнне: санітарна-эпідэміялагічная станСАН... Першая частка складаных слоў, цягнік. С. інструктар.
якая адпавядае па значэнню слову санітарны,
САНГГАРЬІЯ, -і, ж. Сукупнасць мерапры- цыя — установа, што ажыццяўляе санітарны
напр. санпрапускнік, санінспектар, санурач,
емстваў, накіраваных на захаванне i ажыц- нагляд i санітарна-проціэпідэмічнае абслугоўсанпост, сантэхніка, санбат.
цяўленне правіл гігіены, нв ахову здароўя на- ванне.
САП, -у, м. Заразная хвароба коней i некаСАНАВІТЫ, -ая, -ае (уст.). 1. Які валодае сельніцтва. || прым. санггарны, -ая, -ае.
САНКІ, -нак, -нкам. 1. Toe, што i сані (у 1 торых іншых жывёл, якая перадаецца чалавысокім санам. С. чыноўнік. 2. Уласцівы чалавеку высокага стану. С. выгляд. || наз. сана- знач.)- 2. Невялікія сані для псравозу грузаў веку. || прым. сжпны, -ая, -ае.
САПА, -ы, мн. -ы, can, м. (спец.). Глыбокі
уручную, для катання з горак. || памянш.
вітасць, -і, ж.
САНАТА, -ы, ДМ -наце, мн. -ы, -нат, ж. ошачкі, -чак, -чкам. || прым. сіначны, -ая, акоп, які капаецца ў напрамку да пазіцыі
праціўніка для паступовага i скрытага
Музычны твор для аднаго або некалькі -ае.
САНКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Зацвяр- набліжэння да яго. Капаць cany. 0 Ціхжй саінструментаў, які складаецца з трох або чатырох кантрастуючых частак рознага характару i джэнне вышэйшай інстанцыяй, дазвол на пяй (разм.) — непрыкметна, цішком.
тэмпу. С. Бетховена. \\ прым. саштны, -ая, што-н. (кніжн.). Атрымаць санкцыю стар- САПЁННЕ гл. сапці.
САПЁРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
шыні. 2. У міжнародным праве: мера ўздзеян-ас.
САНАТОРЫЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Стацыя- ня ў адносінах да дзяржавы, якая парушае сапернічае з кім-н. у чым-н. Сур'ёзны с.
чэмпіёна. Няма сапернікаў у каго-н. у чым-н.
нарная ўстанова для лячэння, прафілактыкі свае абавязацельствы, дагаворы, a таксама назахворванняў i адпачынку. Бальнеалагінны с. || огул тая ці іншая мера ўздзеяння ў адносінах (няма роўных). || ж. ашершца, -ы, мн. -ы,
прым. саюторны, -ая, -ае / санаторскі, -ая, да правапарушальніка (спец.). Прымяніць эка- -ніц. || прым. сіперішцгі, -ая, -ае.
САПЕРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Да-ае. Санаторны рэжым. Санаторскі аўтобус.намінныя санкцыі.
САНКЦЫЯНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; магаючыся адной i той жа мэты, спаСАНАЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. (спец.).
борнічаць з кім-, чым-н. С у ведах. || наз.
-руй; -раваны; зак. i незак., што (кніжн.)
Невялікая саната.
Даць (даваць) санкцыю (у 1 знач.) на што-н. салерніцтм, -а, н.
САНАЧЮ, САНАЧНЫ гл. санкі.
САПЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ваеннаслужачы
С. ныё-н. рашэнне.
САНВЎЗЕЛ, -зла, мн. -злы, -злоў, м. СкаСАНЛІВЕЦ, -л'іўца, мн. -ліўцы, -ліўцаў, м. інжынерньос войск. || прым. сапёрны, -ая, -ае.
рачэнне: санітарны вузел — ванная, душ i
С.
батальён. Сапёрныя работы. С. інструмент
Санлівы чалавек. || ж. сянліўжа, -і, ДМ
прыбіральня.
САПЛІВЫ, -ая, -ае (разм). Такі, у якога
САНГВІНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек -ліўцы, мн. -і, -лівак.
САНЛІВЫ, -ая, -ае. Які вельмі любіць цякуць з носа соплі. С хлапчук (таксама песангвінічнага тэмпераменту. || ж. сашшпчка,
спаць, схільны да сну, вялы. Санлівае дзіця. С. ран.: пра маладога, нявопытнага чалавека; па-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
гард.). | наз. сашіівасцк, -і, ж.
САНГВІНІЧНЫ, -ая, -ае. Жвавы, жыцця- выгляд. || наз. сашіівасць, -і, ж.
САПЛЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Toe, што i
САННЫ гл. сані.
радасны, з хуткай, бурнай рэакцыяй на знеСАНОРНЫ, -ая, -ае: сшюрны зычны гук соплі. 2. Нявопытны чалавек, які мала ведае
шнія ўражанні. С. тзмперамент.
САНДАЛ, -а i -у, м. 1. -а. Вечназялёнае (спец.) — зычны гук, які вымаўляецца з пе- жыццё; малакасос (разм. пагард.). || ж. саплячка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак (да 2 знач.).
ірапічнае дрэва сямейства сандалавых з ара- равагай голасу над шумам (напр. л, м, н).
САНОЎНЖ, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Асоба, || прым. сапляцкі, -ая, -ае.
матычнай драўнінай. 2. -у. Фарбавальнік
САПНЫ гл. can.
(звычайна чырвоны), які здабываюць з драў- якая мае высокі чын, сан. Царскі с. || ж.
САПРАНА, нескл. 1. н. Найбольш высокі
ніны гзтага i некаторых іншых дрэў. Ц прым. саноўніця, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. сшюўніцкі,
жаночы голас. Каларатурнае с. 2. ж. Спявач-ая, -ае.
сандалавы, -ая, -ае.
САНДАЛЁТЫ, -лет, адз. сандалета, -ы, ДМ
САНОЎНЫ, -ая, -ае (уст.). Які мае высокі ка з такім голасам. || прым. сапранавы, -ая,
-леце, ж. Лёгкія летнія туфлі.
сан (у 1 знач.). Чыталі оду ў прысутнасці са- -ае. Сапранавая арыя.
САПРАЎДНАСЦЬ, -І, Ж. 1. гл. сапраўдны.
САНДАЛІ, -яў, адз. сандаля, -і, ж. Лёгкія ноўных асоб.
САНСКРЬІТ, -у, М -рыце, м. Літаратурная 2. Сучаснасць. Наша сягонняшняя с.
летнія туфлі без абцасаў (першапачаткова паСАПРАЎДНЫ, -ая, -ае. 1. Аўгэнтычны,
дэшва з раменьчыкамі для прымацавання да мова старажытнай Іцдыі. || прым. санскрыцкі,
рэальны, праўдзівы. С. дакумент. 2. Які за-ая, -ае.
нагі). || прым. сандалыш, -ая, -ае.
САНТЫ... Першая частка складаных слоў хоўвае сваю сілу, дзейнічае. Білет с. тры дні.
САНДАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; незак., што. Пакрываць, фарбаваць сацдалам (у са знач. адзінкі, роўнай сотай долі той 3. Які з'яўляецца лепшым узорам чаго-н.,
2 знач.). || зак. насяцдаліць, -лю, -ліш, -ліць; адзінкі, якая названа ў другой частцы скла- ідэалам каго-, чаго-н. С. мастак. Сапраўдная
дружба. 4. Пра адмоўныя якасці каго-н.
дання, напр. сантыграм, сантыметр.
-лены.
САНТЬІМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Дробная Ma- (разм.). С дурань. O Ошраўдны лік — у маСАНДВІЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. Дзве складзеныя разам скібачкі хлеба з маслам, сырам, Hera ў Францыі, Бельгіі, Люксембургу i тэматыцы: усякі лік, дадатны або адмоўны,
цэлы або дробавы. || наз. сапраўдшсць, -і, ж.
Швейцарыі, роўная сотай частцы франка.
каўбасой i пад. паміж імі. С. з сырам.
САПРАЎДЬІ, прысл. 1. Ужываецца для
САНТЫМЁНТЫ, -аў (разм. іран.). ПраяўСАНЁТ, -a, М -неце, мн. -ы, -аў, м. Лірычны верш з 14 радкоў — двух чатырохрадкоўяў ленне празмернай чуллівасці ў словах, учын- падкрэслівання праўдзівасці таго, што адбываецца на самай справе. Я с. адчуваю сябе не
i двух трохрадкоўяў з асаблівым размяшчэн- ках. He трэба разводзіць сантыменты.
нем рыфмаў. || прым. саяетны, -ая, -ае.
САНТЫМЁТР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Адзін- вельмі. 2. у знач. пабочн. Так, на самай справе.
С, чаму б не паглядзець фільм?
САНІ, -ей. Зімовая павозка на двух пала- ка даўжыні, сотая доля метра. 2. ВымяральСАПР&ПЫ, -ая, -ае. 1. Сапсаваны ад цязах. Паехаць у санях na дровы. He ў свае с. не ная лінейка, істужка з дзяленнямі такой
пла i вільгасці; папрзлы; сатлелы. С мох. Сасадзіся (прыказка). || прым. санны, -ая, -ае. С. меры. || прым. саіггымегрош, -ая, -ае.
САНТЭХНК, -а, мн. -і, -аў, м. Скарачэн- прэлыя шпалы. 2. Змакрэлы ад поту.
след.
t
С А П Р З Ц Ь гл. прэць.
САНШСТРЎКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ска- не: санітарны тэхнік — спецыяліст па
рачэнне: санітарны інструктар — малодшы санітарнай тэхніцы. Інжынер-с. Слесар-с. САПСАВАЦЦА, -ЦЬ гл. псавацца, -ць.
САПСАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Драпежная
медыцынскі работнік у арміі, які мае спецы- (спецыяліст па абслугоўванню цеплавой, вояльную падрыхтоўку. || прым. сашнстружтір- даправоднай i каналізацыйнай тэхнікі ў да- птушка сямейства сакаліных, сапраўдны сокал. Паляванне з сапсанам. Развядзенне сапсамах).
скі, -ая, -ае.
САНТ^ХНША, -і, ДМ -ніцы, ж. Скара- наў у вальерах.
САНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
САПСЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які выжыў з
-раваны; зак. i незак., што. Аздаравіць (-раў- чэнне: санітарная тэхніка. Магазін сантэхнікі
ляць) што-н. || наз. сшпржвжнне, -я, н. С. по- (зб.). || прым. айпэхшчны, -ая, -ае. Сан- розуму.
тэхніннае абсталяванне.
ласці рота.
САПСЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.).
Выжыць з розуму.
САНГГАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Асоба малодСАНЦА... {гл. сонця...). Першая частка
шага медыцынскага персаналу ў лячэбных складаных слоў; ужыв. замест «сонца...», калі
САПФІР, -у, м. Каштоўны камень сіняга
установах, якая даглядае хворых i раненых, націск у другой частцы слова падае на першы або блакітнага колеру. || прым. сжпфкрны, -ая,
сочыць за чысцінёй у палатах i пад. || ж. са- склад, напр. санцапёк, санцалюбны, санцацвет.-ае / салфіравы, -ая, -ае.
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САРАМЙЖЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i сарамлівы (у 1 знач.). || наз. сжрамажлівасць, -і,
ж.
САРАНЧА, -ы, ж., таксама зб. Насякомае,
небяспечны шкоднік сельскай гаспадаркі, які
САПХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., пералятас вялікімі масамі. С. наляцела.
каго-што (разм.). У беспарадку, абы-як па- Накінуцца на што-н., як с. (прагна, падбіракласці, упхнуць куды-н. С. усё ў мех. | незак. ючы ўсё; разм.). || прым. саранчовы, -ая, -ае.
сшхжцк, -аю, -аеш, -ае.
Сямейства саранчовых (наз).
САПХНЎЦЬ, t -пхну, -пхнеш, -пхне;
САРАТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (высок.). Та-пхнём, -пхняце, -пхнуць; -пхш; -пхнуты;
зак. 1. каго-што. Пхаючы, ссунуць, скінуць варыш па працы, барацьбе. || ж. саратніца,
адкуль-н. С. лодку з берага. 2. перан., каго -ы, мн. -ы, -ніц.
(што). Прымусіць вызваліць з пасады (разм.).
САРАФАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Жаночае
С. дырэктара. 3. перан., каго-што. Перакласці сялянскае адзенне, від сукенкі без рукавоў,
на каго-н. свае абавязкі, справы i пад., якое адзяваюць на кашулю з доўгімі рукавамі.
зваліць на каго-н. адказнасць за свой учынак. 2. Жаночая сукенка з вялікім выразам, без
С. сваю работу на другога. С. віну на іншых. 4. рукавоў. I памянш. сжрафанчык, -а, мн. -і, -аў,
перан., каго-што. Пазбавіцца ад каго-, чаго-н. м. || прым. сірафанны, -ая, -ае.
(часцей непрыемнага; разм.) t С. няспраўныя
САРБІТ, -у, М -бше, м. Рэчьгаа, якое
дэталі. || незак. спіхаць, -аю, -аеш, -ае.
атрымліваецца з глюкозы i ўжыв. замест цуСАПЦІ, -пу^ -пеш, -пе; -пём, -пяце, -пуць; кру ў харчаванні хворых на дыябет. || прым.
соп, сапла, -ло; -пі; незак. Цяжка дыхаючы, сарбітаы, -ая, -ае.
утвараць гукі з прысвістам. С. носам. || наз.
САРВАЦЦА, -рвуся, -рвешся, -рвецца;
сапенве, -я, н.
-рвёмся, -рвядеся, -рвуцца; -рвіся; зак. 1.
САРАКА... Першая частка складаных слоў, Адарваўшыся, не ўтрымаўшыся, звалііша.
якая адпавядае па значэнню слову сорак, Дзверы сарваліся з завесаў. С. з вяршыні гары.
напр. саракакіламетровы, саракагадзінны, са- С. з рыштаванняў. 2. Рвануўшыся, вызваліцца
ракаградусны.
ад чаго-н. Сабака сарваўся з ланцуга. 3. Хутка,
САРАКАВЬІ 2/і. сорак.
імкліва пакінуць якое-н. месца. Хлопец саСАРАКАГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. сарака- рваўся з лаўкі i пабег. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
годдзе. 2. Які працягваецца 40 гадоў, які да- Сапсавацца, прыйсці ў нягоднасць пры няўсягнуў узросту сарака гадоў. Саракагадовая мелым карысганні (пра разьбу i пад.). Разьба
сарвалася. б. Страціць самакантроль над
служба. С. мужчына.
САРАКАГОДЦЗЕ, -я, н. 1. Тэрмін, праме- сваімі паводзінамі, дзеяннямі. С / накрычаць
жак часу ў 40 гадоў. 2. Гадавіна якой-н. па- на дзяцей. 7. (/ / 2 ас. не ўжыв.), перан.
дзеі, якая была 40 гадоў таму назад. С. наву- Застацца нявыкананым, не адбыцца. Сход сачальнай установы. С. маёй сяброўкі (саракавы рваўся (разм.). 0 3 язык* сарваляся што ў
год нараджэння). || прым. саракжгадовы, -ая, каго (разм.) — сказаў не падумаўшы, паспешна. Як з лаяцуга сжрмўся (разм. не-ае.
САРАКАНОЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, адабр.) — 1) пра шумныя паводзіны, празкаго-н., хто адчуў сябе на
-жак, ж. (разм.). Членістаногая жывёліна з мерную радасць
2) пра паводзіны, учынкі чалавека,
чэрвепадобным целам i вялікай колькасцю свабодзе;
які страціў кантроль над сабой, перастаў сябе
ножак; мнаганожка.
стрымліваць. || незак. зрывацца, -аюся, -аешСАРАКОЎКА, -і, ДМ -коўцы, мн. -і, -ко- ся, -аецца. || наз. зрыў, зрыву, мн. зрывы,
вак, ж. Дошка, таўшчынёю ў 40 мм (разм.). зрываў, м.
Дошка-с.
САРВАЦЬ, -рву^ -рвсш, -рвс; -рвём,
САРАМАТА, -ы, ДМ -маце, ж. (разм.). 1.
Сорам, ганьба. С якая! Нельга ж так гава- -рвяце, -рвуць; -рві; -рваны; зак., што. 1.
Рэзкім
рухам аддзяліць, зняць, сцягнуць. С.
рыць. 2. Пачуццё маральнай адказнасці за
свае паводзіны. He мець ніякай сараматы так астру. С. вароты з завесаў. Вецер сарваў
бялізну з вяроўкі. С. шапку з галавы. 2. Рэзкім
рабіць.
CAPAMATHtK, -a, мн. -i, -оў, л#ч(разм.). рухам, моцна націснуўшы, сапсаваць (разьбу i
Бессаромны чалавек. || ж. сарамжтшці. -ы, пад.). С. разьбу. 3. Пашкодзіць здароўе, галасавыя звязкі ад пастаянных празмерных перамн. -ы, -шц.
грузак. С. здароўе. С. голас. 4. перан. ПеCAPAMATHbt, -ая, -óc. Бессаромны, не- рапыніць ход чаго-н., не даць магчымасці
прыстойны. Сараматныя паводзіны.
ажыццявіць што-н. С графік работы. С. лекСАРАМАЦІЦЦА, -мачуся, -машшся, -ма- цыю. С. канцэрт. 5. перан. Атрымадь ад
шцца; -маідмся, -мацідеся, -мацяцца; незак. каго-н. у выніку ашуканства, вымагання
1. Адчуваць сорам ад усведамлення непры- (разм.). С. вялікія грошы з каго-н. б. перан. Са
стойнасці сваіх паводзін. С. за зробленае. 2. словамі «элосць», <гнеў», «незадавальненне» i
Бянтэжыцца. Юнак сарамаціўся. || зак. асара- пад. ўжываецца ў значэнні выказаць, спамаірцца, -мачуся, -машшся, -мацшца; -ма- гааць злосць, гнеў, незадавальненне на кім-н.
шмся, -маціцеся, -мацяцца (да 1 знач.).
С. злосць на дзецях. 0 Сарваць галаву каму
САРАМАЦІЦЬ, -мачу, -маідш, -машць; (разм.) — строга пакараць каго-н. Сарваць
-машм, -маціце, -мацяць; незак., каго. 1. Да- маску з каго — выкрыць каго-н., паказаць сакараць, выклікаючы пачуццё сораму. С за праўдны твар каго-н. || незак. зрывш, ;аю,
дрэнныя ўчынкі. 2. Няславіць, ганьбіць. Што -аеш, -ае. || наз. зрыў, зрыву, мн. зрывы,
ты сябе сарамаціш? || зак. асарамаіцць, -мачу, зрываў, м.
-машш, -маішхь; -машм, -маціце, -мацяць;
-ы, мн. -ловы / (з ліч. 2, 3,
-мачаны (да 2 знач.), пасарамаійдь, -мачу, 4) САРВІГАЛАВА,
-лоў, м. i ж. (разм.). Адважны чала-машш, -маідць; -машм, -маціце, -мацяць; век,-лавы,
a таксама гарэза, свавольнік.
-мачаны / прысірамаціць, -мачу, -машш,
САРДАНІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Зласліва-машць; -мацш, -маціце, -мацяць; -мачаны
насмешлівы, кплівы. С. позірк.
(да 1 знач.).
САРДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. Невялікая
САРАМЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які саромеецца,
бянтэжыіша; нясмелы. С. хлапец. 2. Непры- марская рыбка сямейства селядцовых. Capсгойны. Сарамлівыя словы. \\ наз. сарамшвасць,дзіны ў алеі. || прым. сардзшны, -ая, -ае /
сардзішчны, -ая, -ае.
-і, ж.
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САРД^ЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек,
ж. Тоўстая кароткая сасіска. || прым. сардэлечны, -ая, -ае.
САРДаЧНА-САСЎДЗІСТЫ, -ая, -ае. Які
мае адносіны да сэрца i крьгаяносных сасудаў. Сардэчна-сасудзістая сістэма.
САРД^ЧНАСЦЬ гл. сардэчны.
САРДЙЧНІК1, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). 1.
Чалавек, які хварэе на сэрца. 2. Урач, спецыяліст па хваробах сэрца; кардыёлаг. || ж. сардэчшці« -ы, мн. -ы, -ніц (да 1 знач.).
САРДЗЧНІК2, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
Стрыжань, яхі з'яўляецца ўнутранай часткай
чаго-н., на які навіваецца, надзяваецца
што-н. Жалезны с. С. электрамагніта.
САРДдЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. сэрца. 2. Які
ідзе ад сэрца, шчыры; добры, чулы, спагадлівы. С налавек. Сардэнная сустрэна. Сардэчна (прысл.) прыняць гасцей. 3. Які мае адносіны да кахання паміж мужчынам i жанчынай; любоўны. С. друг. Сардэчныя справы. 4. у
знач. наз. сардэчны, -ага, м., сжрдэчная, -ай,
лс. Ужыв. як ласкавы зварот пры ўпамінанні
пра каго-н. з адценнем ласкі, жалю, спачування. Пацярпі, с. мой. \\ наз. сжрдэчнасць, -і,
ж. (да 2 знач.).
САРЖА, -Ы, Ж. Баваўняная або шаўковая
тканіна з дыяганальным пералляценнем
нітак. || прым. саржавы, -ая, -ае.
САРКАЗМ, -у, м. (кніжн.). 1. З'едлівая,
злосная насмешка. 2. З'едлівая, кплівая заўвага.
САРКАСГЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які выражае
сарказм^ прасякнуты сарказмам. С. тон. || наз.
саркасгычнасць, -і, ж.
САРКАФАГ, -а, мн. -і, -аў, м. У старажытных народаў: грабніца ў выглядзе труны (звычайна з каменя).
CAPKÓMA, -ы, ж. Злаяхасная пухліна,
што развіваецца са злучальнай тканкі. || прым.
саркжматозны, -ая, -ае.
САРНА, -Ы, МН. -Ы, сарн, ж. Парнакалытная жывёліна сямейства пустарогіх; горная
антылопа.
CAPÓKA, -і, ДМ -роцы, мн. -і, -рок, ж.
Птушка сямейства крумкачовых з доўгім хвастом i чорным з белым пер'ем у крылах. С на
хвасце прынесла (пра навіну, весткі, атрыманая невядома адкуль^ жарт. іран.)- || прым.
сжрочы, -ая, -ае / сірочын, -а. Сарочына гняздо.
САРОМЕЦЦА, -сюся, -еешся, -еецца; незак. 1. Адчуваць сорам, няёмкасць за свае
ўчынкі, паводзіны i пад. С расказаць пра свае
поспехі. С. свайго адзення. He трэба с. сваіх
слёз. 2. Бянтэжыцца, канфузіцца. С незнаёмых людзей. С. пець. || зак. асароміцці,, -млюся, -мішся, -міцца (да 1 знач.) / пасаромецца,
-еюся, -еешся, -еецца. Дзяцей бы пасаромелася! Пасаромеўся позна званіць сябру.
САРОМІЦЬ, -ромлю, -роміш, -роміць; незак., каго-што. 1. Дакараць, выклікаючы пачуццё сораму. С. дзяцей за дрэнныя ўчынкі. С.
за непавагу. 2. Бянтэжыць, канфузіць. С. падлетка заўвагамі. 3. Няславіць, ганьбіць. Такі
сын с. усю сям 'ю. || зак. асароміць, -млю, -міш,
-міць; -млены (да 2 i 3 знач.) / прысароміць,
-млю, -міш, -міць; -млены (да 1 знач.).
САІРОЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Мужчынская (верхняя i сподняя) або жаночая (сподняя) кашуля. || прым. сжрочачны, -ая,
-ае.
САРПШКА, -і, ДМ -нцы, ж. Тонкая баваўняная тканіна ў клетку ці ў палоску. ||
прым. саршшшвы, -ая, -ае.
САРТАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
які займаецца сарціроўкай чаго-н. || ж. сжртавжльніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
t САРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны; незак., што. Размяркоўваць, раскла-
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дваць па сартах. С. бульбу. С. швейныя вырабы. на чым-н., зваліцца. Нага саслізнула з драбіны
| зак. рассжртаваць, -тую, -туеш, -туе; -туй; i ён паляцеў унЬ. \ незак. сасшгваць, -аю,
-таваны. || наз. сартавяяне, -я, н. i сарціроўкі, -аеш, -ае.іГяде. сжслазгванне, -я, н.
САСЛОУЕ, -я, МН. -І, -яў, н. 1. Узніклая на
-і, ДМ -ўцы, ж. || прым. саргшлыш, -ая, -ае
i сарціровачны, -ая, -ае. Сартавальная ма- падставе класавых адносін феадалізму грамадСАСТОЕНЫ, -ая, -ае. Які пасля стаяння
шына. Сартавальная станцыя (станцыя, дзе ская група са сваімі спадчыннымі правамі i
фарміруюць i расфарміроўваюць чыгуначныя абавязкамі, замацаванымі звычаямі i зако- даў асадак. С. раствор.
САСГОЯЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -стоіцца;
саставы). Сартавальная горка (месца на чыгу- намі. Дваранскае с. Падаткавае с. (сяляне, ганачных пуцях, дзе фарміруюцца саставы; раджане i пад. як грамадская група на- зак. Пра вадкасць: пастаяўшы некаторы час,
сельніцтва, якая абкладалася падаткамі). Пры- даць асадак. Вада павінна с. Малако састоспец.). Сарціровачная ўстаноўка.
САРТАВЫ, -ая, -óe. 1. гл. сорт. 2. Які на- вілеяваныя саслоўі (духавенства, дваранства). ілася (зверху сабралася смятанка). || незак. etлежыць да высокага, каштоўнага або спецы- 2. У дарэвалюцыйнай Расіі: група асоб, аб'я- стойвацца, -аецца.
САСТРАЧЬІЦЬ, -страчу, -строчьпй, -строяльнага сорту. Сартавая пшаніца. Сартавое днаных прафесійнымі інтарэсамі. || прым. сачыць; -строчаны; зак., што. 1. Злучыць строслоўш, -ая, -ае. Саслоўныя інтарэсы.
насенняводства.
САСЛУЖЬІВЕЦ, -жыўца, мн. -жыўцы, чкай. С. кліны спадніцы. 2. Пра ніткі: зрасхоСАРТЫМЁНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). Сукупнасць адзнак, уласцівасцей, па- -жыўцаў, м. Чалавек, які працуе, служыць з даваць, шыючы на машыне. || незак. сістрочводле якіх вырабы адносяцца да таго ці кім-н. у адным месцы. || ж. сжслужывіца, -ы, вжць, -аю, -аеш, -ае.
іншага сорту. Трубы нафтавага сартыменту. мн. -ы, -віц.
САСГРОІЦЬ гл. строіць1.
САСЛУЖЬІЦЬ, -ужу, -ужьші, -ужыць;
С. пракату. Сартыменты лесу. *
САСГРУГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -руганы;
САРЦАВІНА, -ы, мн. -ы, -вш, ж. 1. Сярэ- зак.: саслужыць службу каму — 1) зрабіць па- зак., што. Стругаючы, зняць, счысціць. С.
дняя частка сцябла, ствала або кораня раслін. слугу. С. службу даўняму сябру; 2) прынесці кару. С. усю моркву (счысціць, абрэзадь
2. Унутраная, сярэдняя частка чаго-н., напр. карысць. Старыя рэчы яшчэ саслужаць сваю больш чым трэба). || незак. састругваць, -аю,
плода. С. яблыка. С. праблемы (перан.: аснова, службу.
-аеш, -ае. || наз. састругванне, -я, н.
САСМАГЛЫ, -ая, -ае. 1. Зняможаны ад
сутнасць). || прым. сарцалшны, -ая, -ае.
САСТРЦГЧЫ, -стрыгу, -стрыжэш, -стрыСАРЦІРОУКА, -І, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак, смагі, гарачыні. 2. Перасохлы, запечаны (пра жэ; -сті)ыжом, -стрыжаце, -стоыгуць; -стрыг,
ж. 1. гл. сартаваць. 2. Машына для размерка- губы, рот). Сасмаглыя губы.
-стрыгла, -стрыгло; -стрыжы; -стрыжаны;
САСМАГНУЦЬ гл. смагнуць.
вання чаго-н. па сартах, па якасці.
зак., што. Зняць, зрэзаць валасы нажніцамі.
САСМАЖЫЦЦА, -ЦЬ гл. смажыцца, -ць.
САСВАТАЦЬ гл. сватаць.
С. валасы. \\ незак. састрыгаць, -аю, -аеш, -ае.
САСІСАЧНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. ЗакуСАСМЙГЛЫ, -ая, -ае. Toe, што сасмаглы.
САСТУПІЦЬ, -ступлю, -ступіш, -ступіць;
сачная, дзе гандлююць гарачымі сасіскамі.
САСМЙГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -мяг, -гла; -ступлены; зак. 1. Пакінуўшы якое-н. месца,
САСІСКА, -і, ДМ -сцы, мн. -і, -сак, ж. Не- -ні; зак. Toe, што i сасмагнуць.
перайсці на іншае. С на тратуар. С. з ганка
вялікая тонкая каўбаска, якую ядуць у вараСАСНА, -ы, мн. сосны / (з ліч. 2, 3, 4) са- (спусціцца). 2. што i чаго. Добраахвотна адным выглядзе. || прым. сас&сачны, -ая, -ае.
сны, сосен, ж. Хваёвае вечназялёнае дрэва з мовіцца ад каго-, чаго-н., перадаўшы каму-н.
САСКАКВАЦЬ гл. саскочыць.
доўгімі іголкамі i акруглымі шышкамі. За- іншаму (разм.). С. сваю чаргу на машыну суСАСКАЎЗНЎЦЦА, -нуся^ -нешся, -нецца; блудзіцца у трох соснах (перан.: не змагчы ра- седу. С. месца ў аўтобусе (вызваліць для
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. Toe, што забоацца ў чым-н. простым). || памянш.-ласк. іншага). He саступім ворагу зямлі роднай (не
сасонжя, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. \\ прым. здадзім). 3. Перастаць супраціўляцца, пярэi саскаўзнуць.
САСКАУЗНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, сасновы, -ая, -ае.
чыць; пайсці на ўступкі (разм.). Ён жа малы,
САСНАВАЦЬ, -сную, -снуеш, -снуе; -сну- трэба яму с. 4. Аказацца горшым у якіх-н.
-няце, -нуць; -ні; зак. Спусціцца, з'ехаць
зверху ўніз, зваліцца з чаго-н. коўзаючыся. ём, -снуяце, -снуюць; -снуй; -снаваны; зак., адносінах пры параўнанні з кім-, чым-н. У
Лыжа лёгка саскаўзнула з нагі. \\ незак. са- што (разм.). 1. Зрасходаваць пры снаванні. С ведах na геаграфіі ён не саступіць нікому. 5.
пражу. 2. Сплесці (пра павуціну).
скоўзмць, -аю, -аеш, -ае.
што. Пры продажы аддаць танней вызначаСАСКВАРЫЦЦА, -ЦЬ гл. скварыцца, -ць.
най цаны. Каб саступіла трохі, то можна
САСНІЦЦА, -ЦЬ гл. сніцца, -ць.
САСНЙК, -у, мн. -і, -оў, м., зб. Сасновы купіцьі i больш яблыкаў. \\ незак. саступаць,
САСКОВЫ гл. сасок.
-аю, -аеш, -ае.
САСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. 1. лес.
CACÓK, -ска, мн. -сю, -скоў, м. Знешняя
Скочыць, скачком спусцііша ўніз. С. з каня.
САСГЬІКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -ку2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). He ўгрымаўшыся на частка малочнай залозы млекакормячых i ча- ецца; -куйся; зак. Toe, што i стыкавацца. || нечым-н., зваліцца, скінуцца. Дзверы саскочылі з лавека ў выглядзе шышачкі, з якой дзіцяня зак. састыкоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ссе малако. || памянш. сісочак, -чка, мн. -чкі,
завесаў. || незак. сасжшаць, -аю, -асш, -ае.
САСТЫКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
САСКРЗБ, -у, мн. -ы, -аў, м. Toe, што са- -чкаў, м. | прым. сасковы, -ая, -ае.
-каваны; зак. што. Toe, што i стыкаваць. || неCACÓHHIK, -у, м. Сасновы лес. Адвеку зак. састыкоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. сжскрэбена з чаго-н.; месца, з якога што-н. саскрэбена. Дыягнастычны с. \\ прым. саскрэбны, mym стаяла сцяна густога, цяністага сасон- стыкоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. i састыкоўванне,
ніку.
-ая, -ае.
-я, н. || прым. састыковачны, -ая, -ае.
САСТАВІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (спец.).
САСКРЗБЦІ, -скрабу, -скрабеш, -скрабе;
САСЎД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Трубча-скрабём, -скрабяце, -скрабуць; -скроб, Спецыяліст/ па састаўленню, фарміраванню
сты орган (у целе чалавека, жывёлы, у рас-скрэбла; -скраб'і; -скрэбены; зак., што. паяздоў. | прым. сасгавіцельсжі, -ая, -ае.
Скрабучы, знядь або ачысціць што-н. з паСАСГАВІЦЬ, -стаўлю, -ставіш, -ставіііь; лінных арганізмах), па якім цячэ вадкае рэверхні чаго-н. С. кару^ з дрэва. j| незак. са- -стаўлены; зак., што. 1. Паставіць побач або чыва. Крывяносныя сасуды. Сасуды раслін. \
скрабаць, -аю, -аеш, -ае / сасжрэбваць, -аю, ў адно месца. С. снапы ў мэндлікі. С. сталы ў памянш. сжсудзік, -а, мн. -і, -аў, м.
САСУДА... Першая частка складаных слоў
-аеш, -ае. || наз. саскрабжнне, -я, н. i са- адзін pad. 2. Аірымаць што-н. цзлае, злучыўсжрэбванне, -я, н.
шы асобныя часткі. С. цягнік. С. лякарства са знач. які мае адносіны да сасудаў, налр.
САСКЎБЦІ, -бу, -беш, -бе; -бём, -бяце, (перамяшаўшы кампаненты). 3. Зняць што-н. сасудазеужальны, сасудападобны, сасуда-буць; -бі; -бены; зак., што. 1. Скубучы, сар- зверху. С. вазоны з акна на падлогу. || незак. расшыральны, сасударухальны.
САСЎДЗІСТЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
ваць. С. траву. 2. Зрабіць шэрсць прыгоднай састаўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. састаўленне,
сасудаў, мае адносіны да ix. Сасудзістая
для прадзення. || незак. саскубаць, -аю, -аеш, -я, н.
тканка вока.
САСТАРЫЦЦА, -ЦЬ гл. старыцца, -ць.
-ае / саскубвяць, -ваю, -ваеш, -вае.
САСЦЁБАЦЬ, -аю, -аеш,-ае; -аны i САСАСТАРЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў стары.
САСЛАБЁЛЫ, -ая, -ае. Фізічна нядужы,
С, хваравіты чалавек. Дом для састарэлых СЦЯБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. (разм.).
слабы.
(наз.). 2. перан. Які перастаў быць сучасным; 1. каго-што. Збіць, сцябаючы чым-н. С.
САСЛАБЁЦЬ гл. слабець.
устарэлы. С метад. Састарэлае адзенне (ня- траву. С. куст парэчак. 2. што. Сапсаваць,
САСЛАЦЬ, сашлю, сашлеш, сашле; f сашлём, сашляце, сашлюць; сашл'і; сасланы; моднае). || наз. састарэласць, -і, ж. (да 2 зрабіць непрыгодным сцябаючы (пра пугу).
С. пугу. 3. каго (што). Удараючы пугай, дубзак., каго (што). У якасці пакарання прыму- знач.)САСГАРЗЦЦА, -ЭЮСЯ, -эешся, -эецца; цом, пакрыць пісагамі шкуру жывёлы. || несова адправіць на пасяленне (у аддаленую
зак. сасцёбваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. сасцёбмясцовасць). С у Сібір. || незак. ссылаць, -аю, зак. Toe, што i састарэць.
ванне, -я, н.
-аеш, -ае. || наз. ссылка, -i, flM -лцы, ж. ||
САСТАР^ЦЬ гл. старэць.
прым. ссшшчны, -ая, -ае / ссыльны, -ая, -ае.
САСТАЎНЬІ, -ая, -ое. 1. Які складаецца з
САТАНА, -ы, м. У некаторых рэлігіях: злы
САСЛЁПУ; прысл. Toe, што i сослепу.
некалькіх частак, злементаў. Састаўная лес- дух, д'ябал, які супрацьстаіць богу, a таксама
^САСЛІЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- віца. 2. Які з'яўляецца часткай чаго-н., ува- (разм., м. i ж.) ужыв, як лаянкавае слова. ||
це, -нуць; -н'і; зак. 1. Слізгаючы, спусціцца ходзіць у склад чаго-н. Састаўная частка ля- прым. сжтшоііскі, -ая, -ае. С. смех (перан.:
ўніз. С. з берага ў раку. 2. He ўтрымаўшыся карства.
злосна-насмешлівы).

CAP—CAT

588

САС—САЧ
САТАНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.).
Станавіцца раз'кшіана-злым, алейшым. || зак.
асатшець, -ею, -ееш, -ее.
САТКАЦЬ гл. ткаць.
САТЛЁЛЫ, -ая, -ае. Такі, што, тлеючы,
згніў або згарэў да канца. Сатлелая адзежына. Сатлелае вугоме.
САТЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ес зак. Тлсючы,
згніць або згарэць да канца. Вопратка сатлела ад часу. У печы сатлела вуголле.
САТРАП, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Намеснік
правіцеля ў старажытнай Персіі i Індыі. 2. перан. Самадур, дэспат, жорсткі начальнік. ||
прым. сатржпсжі, -ая, -ае.
САТУРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Апарат для
насычэння вадкасцей вуглякіслым газам. ||
прым. сііуржтарны, -ая, -ае.
САТЬІР, -a, мн. -ы, -аў, м. У ірэчаскай
міфалогіі: ніжэйшае бажаство ў выглядзе
істоты з хвастом, рагамі i казлінымі нагамі,
распусны спадарожнік бога віна i весялосці
Дыяніса.
CATbtPA, -ы, ж. 1. Рэзкая, з'едлівая іронія, высмейванне, развянчанне каго-, чаго-н.
2. Твор мастацтва i літаратуры, дзе высмейваюцца i рэзка асуджаюцца негатыўныя з'явы
жыцця. У сатыры вялікая сіла ачышнэння.
прым. сатырычны, -ая, -ае.
САТЬІРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Аўтар
сатырычных твораў.
САТЗЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Скаварада з
тоўстым дном i з высокімі прамымі бакамі.
САТЭЛІТ, -а, М -лше, мн. -ы, -аў, м. 1. У
старажытным Рыме: узброены слуга-целаахоўнік. 2. перан. Выканаўца чужой волі, памагаты (кніжн.). 3. Спадарожнік планеты
(спсц.). Месяц — с Зямлі. 4. Дзяржава, фармальна незалежная, a па сутнасці падпарадкаваная іншай, больш моцнай дзяржаве.
САУНА, -Ы, Ж. Фінская лазня з гарачым
сухім паветрам, дзе парацца, i халодным басейнам.
САЎГАНЎЦЦА, -ЦЬ га. соўгацца, -ць.
САЎГАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне:
савецкая гаспадарка — буйное дзяржаўнае
сельскагаспадарчае прадпрыемства. Свінагадоўны с. || прым. сіўгасны, -ая, -ае.
САЎДЗЁЛЬНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
які ўдзельнічае разам з кім-н. у чым-н. нядобрым, шкодным. Саўдзельнікі ў злачынствах. || ж. сіўдзельніца, -ы, мн. -ы, -ніц. ||
прым. саўдзелыпцкі, -ая, -ае.
САЎДЗЁЛЬНПЦ'ВА, -а, н. Сумесны ўдзел
з кім-н. у чым-н. непрыемным.
САЎДЗЁЛЬНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Сумесна ўдзельнічаць з кім-н. у якой-н. нядобрай справе, быць саўдзельнікам чаго-н.
несамавітага, непрыстойнага.
САЎЛАДАЛЬНІК, -а, мн. -аў, м. Асоба,
якая сумесна з кім-н. валодае чым-н. || ж.
саўладяльніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
САЎЛАДАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; зак., з кімчым. Перамагчы, узяць верх у чым-н.; адолець, асіліць каго-, што-н. С. з злачынцам. С.
з канём (прымусіць слухацца, падпарадкаваць
сабс). С. з сабою (перасіліць сябс). 2. Змагчы
выканаць якую-н. работу, ажыццявіць што-н.
С з уборкай хлеба.
САЎЛАДАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак.
(спец.). Уладаць чым-н. сумесна з кім-н. ||
наз. саўладшне, -я, н.
САЎНАРКОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне: Савет Народных Камісараў — назва
вышэйшага выканаўчага i распарадчага opram дзяржаўнай улады ў былым СССР у

1917—1946 гг. || прым. саўшфкомжўскі, -ая, імкненні да паступовага сацыяльна-эканамічнага ўдасканалення грамадства. || прым.
-ае.
САФА, -Ы, МН. софы / (з ліч 2, 3, 4) сафы, сацыял-дэмакрапліш, -ая, -ае.
соф, ж. Нізкая шьфокая канапа.
САЦЫЯЛІЗМ, -у, ж. Грамадскі лад, які
САФАРЫ. 1. нескл.у н. Адзенне прамога характарызуецца грамадскай уласнасцю на
крою з лёгкай тканіны, з кішэнямі i адстроч- сродкі вьпБорчасці, адсутнасцю эксплуатацыі
кай. 2. нязм. Пра адзенне: такога крою, фа- чалавека чалавекам, пры якім ажыццяўляецца
прьпшып: ад кожнага па яго здольнасцях,
сону. Куртка-с. Сукенка-с.
САФІЗМ, -у, м. (кніжн.). Розумазахлючэн- кожнаму па яго працы. Пабудова сацыялізму. |
не, якое здаецца фармальна правільным, але прым. сжцыяліспляы, -ая, -ае.
нявернае па сутнасці, паколькі заснавана на
САЦЫЯЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
наўмысна няправільным падборы зыходных Член сацыялістычнай партыі, паслядоўнік
палажэнняў. || прым. сафісплны, -ая, -ае.
сацыялістычнага вучэння. || ж. сацыял^сткі,
САФІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
(кніжн.). Чалавек, які карыстаецца сафізмамі
САЦЫЯЛІСТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. сацыдля доказу сваіх сцвярджэнняў. || ж. сафІсткя, ялізм. 2. Які мае адносіны да сацыялізму, за-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. сафістычны, снаваны на прьпшыпах сацыялізму, які
-ая, -ае.
ажыццяўляе сацыялізм; які прасякнуты ідэямі
САФІСТЫКА, -і, ДМ -тьшы, ж. (кніжн.). сацыялізму, вілражае ix. Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Сацыялістычныя краіны
Сафістычны спосаб разважанняў.
Сацыялістычная эканоміка. Сацыялістычная
САФІТ, -а, М -фше, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Свяцільнік рассеянага святла, які асвятляе гаспадарка. С. гуманізм. 3. Які мае адносіны
сцэну спераду i зверху. | прым. саф'ітны, -ая, да сацыял-дэмакратыі. С. інтэрнацыянал.
-ае.
САЦЫЯЛОПЯ, -і, ж. Навука аб заканамеСАФ'ЙН, -у, м. Мяккая, спецыяльна выра- рнасцях развіцця i функцыяніравання грабленая казіная або авечая скура яркага ко- мадства. || прым. сацышшпчны, -ая, -ае. Сацылеру, якая ідзе на кніжныя пераплёты, абутак. ялагічныя дасяедаванні.
|| прым. саф'яныы, -ая, -ае.
САЦЫЙЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. соцыум. 2.
САХА, -і, ДМ сасе, мн. сохі i (з ліч. 2, 3, 4) Грамадскі, які мае адносіны да жыцця людзей
саэй, сох, ж. 1. Прымітыўная сельскагаспа- i да ix адносін у грамадстве. Сацыяльнае стадарчая прылада для ворыва. 2. Слуп з развіл- новішча. Сацыяльна (прысл.) небяспечны эле||кай на канцы, які ўжыв. пры будаўнііггве мент. Сацыяльнае асяроддзе. Сацыяльнае зачаго-н. як апора. 3. Даўней на Русі: мера беспячэнне (дзяржаўная сістэма матэрыяльзямлі, што была адзінкай падатковага абкла- нага забеспячэння грамадзян у старасці, a
дання. 4. мн. Рогі лася. | памянш. сошкж, -і, таксама ў выпадку хваробы або непрацаздольДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. (да 1 знач.). || насці).
прым. сопшы, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.)САЧАВІЦА, -ы, ж. Расліна сямейства баСАХАРЬІН, -у, м. Белы салодкі пара- бовых, a таксама круглае зерне гэтай расліны.
шок — сурагат цукру. || прым. слхарынавы, || прым. сачш&чны, -ая, -ае. С. cyn (прыгата-ая, -ае.
ваны з насення сачавіцы). 0 (Праддцца) зі
CAXAPbtHA, -ы, ж. Toe, што i сахарын. || сачавічную поліўку (кніжн. пагард.) —
здрадзіць чаму-н. важнаму з-за дробязнай выпрым. сахлрынавы, -ая, -ае.
САХАТЫ, -ая, -ае. 1. 3 галіністымі рагамі. гады.
С алень. 2. сахіты, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Toe,
САЧКОВЫ1-2, CA4ÓK1-2 гл. сак 1-2 .
што i лось.
САЧЫНЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Від
САХОР, -хара, мн. -хары, -хароў, м. Жалез- пісьмовай школьнай работы, якая ўяўляе саныя вілы для накідвання гаою. \ прым. бой выкладанне сваіх думак, ведаў на задасжхорны, -ая, -ае.
дзеную тэму.
САЦ... Першая частка складаных слоў са
САЧЬІЎЕА, -і, ДМ -ўцы, ж. (разм.). Toe,
знач.: 1) сацыялістычны, напр. сацабавяза- што i сачавіца.
цельства; 2) сацыяльны, напр. сацзабеспячэн- САЧЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., сочыцца;
не, сацстрахаванне.
незак. 1. Цячы, выцякадь па кроплі або
САЦІН, -у, м. Баваўняная ці шаўковая тка- тонкім струменем з чаго-н. Bada сочыцца з
ніна, якая мае бліскучы правы бок. || прым. цэбра. 3 бярозы сачыуся сок (выдзяляўся). 2.
стцдшші, -ая, -ае.
Пранікаць, пападаць унутр (пра вадкасць). У
САЦКУЛЬТБЬІТ, -у, М -быце, м. Скара- боты сочыцца вада. 3. перан. Пранікаць кудычэнне: сацыяльная культурна-бытавая сфера. н. праз што-н. (пра святло, гукі i пад.). Праз
Аб'екты сацкулыпбыту (усе аб'екты, уста- шчшіны дзвярэй сачшася святло.
новы, што адносяцца да гэтай сферы). || прым.
САЧЬІЦЬ , сачу, сочыш, сочыць; незак. 1.
сацкультбытаўскі, -ая, -ае (разм.).
што, за кім-чым i з дадан. сказам. Назіраць за
САЦСТРАХ, -у, м. Скарачэнне: сацыяль- тым, што рухаецца (або за тым, што можа
нае страхаванне. Органы сацстраху. || прым.прыйсці ў рух). С. за самалётам у небе. С, як
сацстрахаўскі, -ая, -ае (разм.). Сацстрахаў- бусел кружыцца над ліпай. 2. за чым i з дадан.
ская пуцёўка.
сказам. Назіраць за развіццём, ходам чаго-н,
САЦЫЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст быць у курсе справы, цікавячыся ўсім, што
у галіне сацыялогіі.
дзе-н. адбьгааецца. С. за сустрэчай на вышэйСАЦЫЯ... Першая частка складаных слоў шым узроўні. С, як ідуць справы на ўборцы каса знач. які мае адносіны да грамадства, да ласавых. С. за выразам твару (перан.: угляднавук пра грамадства, напр. сацыялінгвістыка, вацца, каб правільна зразумець, не прасацыяпсіхалогія,
пусціць чаго-н.). 3. за кім-чым, што, са злуч.
*каб» i з дадан. сказам. Назіраш», наглядаць за
САЦЫЯЛАГІЧНЫ гл. сацыялогія.
САЦЫЛЛ-ДЭМАКРАТ, -a, М -раде, мн. кім-, чым-н. (з мэтай праверкі, аховы i пад.).
С. за ўзроўнем вады ў прыборах. С. за парадкам
-ы, -аў, м. Член сацыял-дэмакратычнай пару інтэрнаце. С. за выкананнем правіл пажатыі.
САЦЫЙЛ-ДЭМАКРАТЫЯ, -І, ж. Ідэйна- рнай бяспекі. С, каб дзеці былі дагледжаны
палітычная плынь у міжнародным рабочым (клапаціцца). 4. за кім-чым, што. Устанавшь
руху, якая ўзнікла ў канцы 19 ст. i спачатку пастаянны нагляд за кім-, чым-н. з мэтай выставіла сваёй мэтай рэвалюцыйную барацьбу крыць, выявіць што-н, злавіць каго-н. на
з капіталізмам, a затым перайшла да палітьпсі чым-н. С за работай гандлю. 5. каго-што.
рэформ i зараз аб'ядноўвае левыя сілы ў ix Падпільноўваць, асочваць. С, дзе курыца ня-
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сецца. б. каго-што. У мове паляўнічых: ад- сашчапіла сукенку. || незак. ошпапляць, -яю,
шукваць па следу; высочваць. С. зайца. || наз. -яеш, -яе / сжшчэплівяць, -аю, -аеш, -ае.
сачэнне, -я, н. (да 4, 5 i 6 знач.) / сочкж, -і,
САШЧЫПАЦЬ. -шчыплю, -шчыплеш,
ДМ -чцы, ж. (да 4 знач.).
-шчыпле; -шчыпі; -шчыпаны; зак., што.
2
САЧЬІЦЬ , сачу, сочыш, сочыць; незак. 1. Шчыпкамі або шчыпаючы сарваць, вырваць
Пра вадкасць: выцякаць па кроплі, стру- што-н. С. шчаўе. С. лусту хлеба. || незак. са- горадзе, бывала, с. купіш патрэбную рэч. 1 наз.
меньчыкам; цячы. 2. Здабываць што-н. з шчыпваць, -аю, -аеш, -ае; аднакр. сжшчы- свабоднасць, -і, ж. (да 1, 3 i 4 знач.).
СВАВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак. 1.
чаго-н. С. мед з сотаў. || наз. сачэнне, -я, н.
пнрь, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні;
Гарэзаваць, дурэць. Наглядай, каб дзеці не
-нуты. || наз. саппыпшшне, -я, н.
САЧ^ННЕ1-2 гл. сачыць 1 - 2 .
САШЧ^МЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. сашчаміцца, сваволілі. 2. Паступаць у адпаведнасці са
САЧдНЬ, -чня, мн. -чн'і, -чнёў, м. (абл.).
сваёй воляй, не зважаючы ні на што. 3. Весці
-ць.
Тоўсты мучны блін з начынкай.
сябе несур'ёзна, легкадумна; буяніць. Хлопец
САШЧ^ПКА,
-і,
ДМ
-пцы,
мн.
-і,
-пак,
ж.
САШМАРГНЎЦЬ, -ну, -нсш, -не; -нём,
сталы, a сваволіць. || зак. йжсвдоліць, -лю,
1.
Прылада
для
сашчэплівання
папер.
2.
-няце, -нуць; -н'і; -шморгнуты; зак., што. 1.
-ліш, -ліць. || наз. сваволенне, -я, н.
Прыстасаванне,
з
дапамогай
якога
счапляюць
Шмаргнуўшы, сарваць што-н. або абарваць з
СВАВОЛЫПК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той,
што-н.
(спец.).
Вагонныя
сашчэпкі.
||
прым.
сапаверхні. С. колькі каласоў ячменю. 2. Шмархто сваволіць; гарэза, дуронік. He дзеці, a свашчэпачны,
-ая,
-ае.
гануўшы, злучыць, сцягнуць што-н. С. замок
вольнікі. 2. Упарты, свавольны чалавек. Ты
CAIÓ3, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -у. Цеснае паступаеш, як с. 3. Несур'ёзны, легкадумны
у куртцы. С. матузамі капшук. || незак. сааб'яднанне, сувязь дзвюх або некалькіх асоб, чалавек. || ж. сшшолыгіцд, -ы, мн. -ы, -ніц.
шморгваць, -аю, -аеш, -ае.
САШМОРГАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аец- груп, таварыстваў, класаў. С. рабочых i сялян.
СВАВОЛЬНІЦТВА, -а, н. Toe, што i сва2. -у. Аб'яднанне, пагадненне якіх-н. сумес- вольства.
ца; зак. Сцерціся ад доўгага шморгання.
ных
мэт.
Сяброўскі
с.
3.
-а.
Дзяржаўнае
аб'ядСАШМОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
СВАВОЛЬНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
што. 1. Шморгаючы, сарваць што-н. або нанне. 4. -а. Грамадская^арганізацыя, аб'яд- Toe, што i сваволіць. || зак. насвавольняадь,
нанне.
Прафесійны
с.
С.
кампазітараў.
\\
прым.
абарваць з паверхні. С. лісце з галля. 2. Сцерці
-аю, -аеш, -ае. || наз. свавольнічаіше, -я, н.
саюзны, -ая, -ае.
частым шморганнем. С. венік.
СВАВОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Гарэзлівы, гулCAIÓ3HIK, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто зна- лівы. Свавольнае дзіця. С. ветрык (перан.). 2.
САПШІК, -а, мн. -і, -оў, м. (спец.). 1. Частка сахі, плуга i некаторых іншых сельска- ходзіцца ў саюзе (у 1 i 2 знач.), дзейнічае ў Схільны да свавольства; упарты, неслух.
гаспадарчых прылад — восіры жалезны на- згодзе з кім-, чым-н. Заключаць пагадненне з Нічога не слухае гэты с. сын, усё па-свойму
||
рог, які падразае пласт зямлі знізу, праводзіць саюзнікамі. Саюзнікі ў барацьбе з агрэсарамі.робіць.
1 наз. сваволынсць, -і, ж.
у глебе баразёнкі. 2. Шырокая стальная плас- ж. саюзніійі, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. саюзСВАВОЛЬСТВА, -а, н. 1. Гарэзлівасць,
ціна, прымацаваная да хобата лафета, якая, ніцкі. -ая, -ае.
гуллівасць. С. дзяцей. 2. Свавольныя павоСАІОЗНЫ гл. саюз.
упіраючыся ў зямлю, перашкаджае адкату
дзіны, учынкі, якія ідуць наперакор каму-н.
СВАБОДА, -ы, ДМ -дзс, ж. 1. У філасофіі:
гарматы пасля выстралу. || прым. сашшковы,
СВАЛАТА, -ы, ДМ -лаце, ж. (разм. ламагчымасць праяўлення суб'ектам сваёй волі янк.). Toe, што i сволач (у 2 знач.).
-ая, -ае.
САШПІЛІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -шп'і- на аснове пазнання законаў развіішя прыСВАЛАЧНЬІ, -ая, -ое (разм. лаянк.). Поліцца; зак. Злучыцца разам (шпількай i пад.). роды i трамадства. Суадносіны свабоды i неаб-длы, агідны. С. характар.
|| незак. саштльвацца, -аецца. || наз. сашшль- ходнасці. 2. Незалежнасць, адсутнасць абмеСВАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
жаванняў, якія звязваюць грамадска-палітычванне, -я, н.
Спрэчка, якая адначасова адбываецца з крынае
жыццё
i
дзейнасць
якога-н.
класа,
усяго
САШРУБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
кам, шумам i пад. Распачаць сварку. Лепш
-баваны; зак., што. 1. Злучыць, змацаваць грамадства або яго членаў. Барацьбіты за сва- благі мір, як добрая с. (прыказка).
боду
народа.
С.
слова.
С.
выбару
веравызнання.
шрубамі. 2. Сапсаваць частым зашрубоўванСВАРЛІВЫ, -ая, -ае. Схільны да сварак,
нем i расшрубоўваннем. || незак. сашру- 3. Увогулс — адсутнасць якіх-н. абмежаван- спрэчах. С. сусед. С. характар. || наз. сварбоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. сішрубоўванне, няў у чым-н. Даць больш свабоды моладзі ў ар-лівасць, -і, ж.
ганізацыі свайго адпачынку. 4. Стан таго, хто
-я, н.
СВАРЬІЦЦА, сваруся, сварышся, сварыцзнаходзіцца ў заключэнні, у няволі. ВыСАШТУРХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, не
ца; незак. 1. Распачынаць сварку, лаяцца з
пусціць на свабоду.
-няце, -нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што.
СВАБОДАЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Які любіць кім-н. Сварацца жынчыны каля студні. 2.
Штурхнуўшы, зрушыць з месца. С. камень з
свабоду,
незалежнасць, прасякнуты любоўю, Крычаць на каго-н., лаяць за што-н. На
дарогі. С. з моста ў рэчку (зверху ўніз). || неімкненнем
да свабоды, да незалежнасці. С. мужа сварылася жонка. || зак. пасварыцца,
зак. саштурхваць, -аю, -аеш, -ае / сжштур-варуся, -варышся, -варыцца.
народ.
хоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. саштурхванне,
СВАРЬІЦЬ, свару, сварыш, сварыць; неСВАБОДАЛІОБНАСЦЬ,
-і,
ж.
Toe,
што
i
-я, н. i саппурхоўванне, -я, н.
зак., каго. Выклікаць сварку, спрэчку каго-н.
свабодалюбства.
САШЧАМІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -шчэз кім-н. || зак. пасварыць, -свару, -сварыш,
СВАБОДАЛІОБНЫ, -ая, -ае. Toe, што i -сварыць. П. сяброў.
міцца; зак. (разм.). 1. Шчыльна самкнуцца,
свабодалюбівы.
злучыцца (пра зубы, пальцы i пад.). 2. перан.
СВАСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, мн. -і, -тык, ж.
СВАБОДАЛІОБСТВА, -а, н. Любоў к сваПра сэрца, душу: адчуць боль, цяжар пад
1. Знак у выглядзе крыжа з загнутымі пад вууплывам якога-н. пачуцця. Ад жалю сашча- бодзе, імкненне да яе, барацьба за яе.
глом канцамі — арнаментальны матыў у стамілася сэрца. \\ незак. сжппамляцця, -яецца /
СВАБОДАМЬІСНАСЦЬ, -і, ж. Свабодны i ражытных культурах, у мастацтве некаторых
сашчэмлівацца, -аецца.
незалежны склад думак.
народаў. 2. Эмблема германскага фашызму.
САШЧАМІЦЬ, -шчамлю, -шчэміш, -шчэСВАБОДАМЬІСНЫ, -ая, -ае. Які адрозніСВАТ, -а, М сваце, мн. сваты, -оў, м. 1.
міць; -шчэмлены: зак., што (разм.). 1. ваецца, вызначаецца свабодамыснасцю. С ву- Той, хто сватае каго-н. каму-н. Сустракаць
Шчыльна злучыць, самкнуць (зубы, пальцы i чоны.
сватоў. 2. Бацька мужа ў адносінах да
пад.). С. зубы. 2. перан. Выклікаць адчуванне
СВАБОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які карыстаецца жончыных ці бацька жонкі ў адносінах да мудушэўнага болю, смутку i пад. Жаль сашчаміў свабодай. Свабодныя народы. Свабодная праца.
жавых бацькоў. Hi сват ні брат (ніякая не
сэрца. || незак. сашчамляць, -яю, -яеш, -яе i
Свабодныя рэспублікі. 2. Незалежны, не звя- радня). || ж. свацця, -і, мн. -і, -яў.
с&шчэмліваць, -аю, -аеш, -ае.
СВАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.,
заны ні з кім якімі-н. абавязкамі, адносінамі.
САШЧАШЦЦА, -шчаплюся, -шчэпішся,
С. мастак. 3. Які не ведае перашкод, абмежа- da каго i без dan. Прасіць згоды на шлюб. С.
-шчэпіцца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжые.). Злу- ванняў, не адчувае сораму. Надта свабодныя da дзяўчыны з суседняга сяла. || зак. пасватацчыцца пры дапамозе чаго-н. (сашчэпак, кля- паводзіны. 4. Які працякае, адбываецца лёгка, ца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. сватанне, -я,
мараў i пад.). 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Шчыльна без замінак. Свабоднае дыханне. Свабодныян. i сватаўство, -а, н.
сціснуцца, сашчаміцца (пра рукі, палыхы i рухі рукамі. Свабодна (прысл.) гаварыць на
СВАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагопад.). Ад гневу сашчапіліся зубы. 3. перан. Сыс-кітайскай мове. 5. Нікім або нічым не за- што. 1. каму. Прапаноўваць каго-н. у мужы
ціся ў бойцы, спрэчцы.^ С. загрудкі. || незак. няты; вольны. Свабоднае месца ў партэры. ці ў жонкі. Сваталі яму многа дзяўчат. 2.
сапгйшляцца, -яюся, -яешся, -яецца / саСвабодная кабіна з тэлефонам. Свабодныя рукі
Прасіць згоды на шлюб з кім-н. (у жанчыны
шчэплівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
(нічым не занятыя). б. Раскошны, не цесны. або ў яе радні). С дачку суседа. 3. Настойліва
Свабоднае паліто. У тэатры прыгожа i свабоСАШЧАПІЦЬ, -шчаплю, -шчэпіш, -шчэпрапаноўваць (заняць якую-н. пасаду, выпіць; -шчэплены; зак., што. 1. Злучыць адно дна (прысл.). 7. Які не знаходзіцца ў дадзены ступіць у каго-н. або выкарыстаць, назначыць
момант
у
карыстанні.
Свабодныя
грошы.
8.
Які
з адным пры дапамозе сашчэпак, клямараў i
у якасці каго-н. i пад.; разм.). С. у кіраўнікі. ||
пад. С ланцуг. 2. Злучыць разам, сплятаючы ні да чаго не прымацаваны. С канец ланцуга. зак. пасаатаць, -аю, -аеш, -ае; -аны, са9.
свабодна,
прысл.
Проста,
лёгка,
без
цяж(рукі, пальцы). С. кулак. С. рукі. С. зубы
сватжць, -аю, -аеш, -ае; -аны, высватаць, -аю,
(сціснуць). 3. Сшыць наспех (разм.). За вечар касцей (разм.). Tym с. можна памясціцца. У -аеш, -ае; -аны / усватаць, -аю, -аеш, -ае;
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СВЕТ2: чуць свет — раніцай, на золку.
жаспечаны; 2) у свежым выглядзе, напр. свежазамарожаны, свежамарожаны.
СВЕТААДЧУВАННЕ, -я, н. (кніжн.).
СВЕЖАВАЦЬ, свяжую, свяжуеш, свяжуе; Успрыманне чалавекам навакольнага свету,
свяжуй; свежаваны; незак., каго-што (разм.)
што праяўляецца ў адпаведных дзеяннях, паЗнімаць скуру з забітай жывёліны i разбіраць чуццях, настроях.
-аны. || наз. свжтшше, -я, н. (да 1 i 2 знач.) i тушу. | зак. асвежжваць, асвяжую, асвяжуеш,
СВЕТАБУДОВА, -ы, ж. (кніжн.). Toe, што
сватаўство, -а, н. (да 1 i 2 знач.).
асвяжуе; асвяжуй; асвежаваны. || наз. свежа- i сусвет (у 1 знач.).
СВАЦЦЯ, -i, *«. -i, -яў, лс. 1. Жанчына, вшше, -я, н.
СВЕТАПОГЛЯД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
якая сватала нявесту жаніху ці жаніха нявеСВЕЖАМАРОЖАНЫ, -ая, -ае. Замаро- Сістэма поглядаў на жыццё, прыроду i массце. 2. Маці мужа ў адносінах да жончыных жаны ў свежым выглядзе. Свежамарожаная тацтва. Матэрыялістычны с. || прым. светаці маці жонкі ў адносінах да мужавых баць- рыба.
поглядны, -ая, -ае.
коў. 0 Пераезшя свацця (разм.) — чалавек,
СВЕТАРАЗУМЁННЕ, -я, н. (кніжн). Toe
СВЕЖАНІНА, -ы, ж. (разм.). Toe, што i
які часта мяняе' месца свайго знаходжання свежына.
або іншае разуменне свету; сукупнасць погля1
дзе-н.
СВЁЖАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. свежы. 2. Хала- даў на свет (у 1 знач.).
СВАЯВОЛЬНК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe,
СВЕТАСУЗІРАННЕ, -я, Н. Сукупнасць педнаватае,
чыстае
паветра;
прахалода.
У
акно
што i свавольнік. || ж. сваявольніці, -ы, мн.
дыхнула свежасцю. 3. Свежы, здаровы выгляд. ракананняў, поглядаў на свет (у 1 знач.);
-ы, -ніц.
светаразуменне. || прым. свегасузіралыш, -ая,
С шчок.
СВАЯВОЛЬНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; неСВЁЖЫ, -ая, -ае. 1. Толькі што падрыхта- -ае.
зак. Toe, што i свавольнічаць. || наз. сваявольСВЕТАЎСПРЫМАННЕ, -я, н. Успрыманваны або атрыманы, не сапсаваны, такі,
1
нічшше, -я, н.
якога не кранула апрацоўка. Свежае мяса. С. не чалавекам навакольнага свету (у 1 знач.).
СВАЯВОЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i сва-а, мн. -ы, -аў, м. 1. Toe, што i
чай. Свежыя кветкі. Свежыя барозны. СвежыяСВЁТАЧ,
3
вольны.
ягады. 2. Які не быў у карыстанні, ва ўжы- дзед . Запаліць с. 2. перан. Пра таго, хто нясе
СВАЯВОЛЬСГВА, -а, н. Toe, што i сва- ванні. Свежыя фіранкі. 3. Пра ваду, паветра: з сабой ісціну, асвету, свабоду, культуру.
вольства.
Ф. Скарына — наш с.
чысты, нічым не забруджаны, які часта мяняСВАЙК, -а, мн. -'i, -6ў, м. Той, хто зна- ецца. Ухаце свежае паветра. Свежая вада. 4. СВЕТЛА... / СВЕТЛА-. Першая частка
ходзіцца ў сваяцтве з кім-н. С. па маме. Да- Халаднаваты, не вельмі цёплы. Вечар досыць складаных слоў, якая адпавядае па значэнню
лёкі с. || ж. сваячка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак. с. С. вецер. 5. Які не страціў сваёй яркасці, слову светлы (у 3 i 4 знач.), напр. светлаваСВАЯЎСГВО, -а, н. (разм.). Адносіны натуральнай афарбоўкі. Фарба на сценах не лосы, светлатвары; светла-жоўты, светлапаміж людзьмі, якія ўзнікаюць са шлюбнага пажухла, была як свежая. Свежае сена (ярка-сіні.
саюза аднаго са сваякоў (адносіны паміж му- зялёнае). Свежыя ўражанні (перан.: незабыСВЕТЛАВЬІ гл. святло.
жам i кроўнымі сваякамі жонкі, a таксама тыя, выразныя). б. Поўны сіл, энергіі, здаСВЁТЛАСЦЬ гл. светлы.
паміж сваякамі мужа i жонкі). Быць у сваяў- ровы (пра чалавека). Са свежымі сіламі праца- СВЁТЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ярка свеціць.
стве з кім-н. С. зрабілася відам роднасці, свая-ваць (перан.: адпачыўшы, паспаўшы). 7. Які
Светлая лямпачка. 2. Добра асветлены, яркі.
цтва.
нядаўна ці толькі што з'явіўся; новы. С. нуСветлыя палацы. С. дзень. 3. Ясны, празрыСВАЙЦН, -ая, -ае. 1. Заснаваны на сваяц- мар штотыднёвіка. С. чалавек (чужы, які пер- сты. С. ручаёк. 4. Менш яркі па колеру ў патве, які мае адносіны да сваяшва. Сваяцкія шы раз прыйшоў куды-н.). Свежыя чуткі раўнанні з іншымі, не цёмны. Светлыя ваадносіны. 2. Блізкі па агульнасці паходжання. (пакуль нікому невядомыя). Свежая думка ласы. Светлыя фарбы. 5. Радасны, нічым не3. Уласцівы сваякам, блізкім людзям^сардэч- (перан.: арыгінальная). || наз. свежасць, -і, ж. азмрочаны, незасмучаны. Светлае будучае. С.
ны, цёплы. С. прыём гасцей. || наз. сваяцпсць, He першай свежасці (не свежы ў 1 i 2 знач.). ўспамін. б. Ясны, праніклівы. С. розум. Свет-і, ж.
СВЕЖЫНА, -ы, ж. Свежае мяса, сала. На- лыя надзеі. || наз. светласць, -і, ж.
СВАЙЦТВА, -а, н. 1. Сувязь паміж людзь- пячы свежыны.
СВЕТЛЫНЙ, -'i, ж. (разм.). Яркае асвятмі, заснаваная на паходжанні адной асобы да
СВЕРБ, -у, м. 1. Адчуванне казытлівага ленне (звычайна месяцавае ці зорнае), пры
другой (прамая роднасць), або розных асоб ад нервовага раздражнення скуры. 2. перан. Не- якім усё добра відаць.
агульнага продка, a таксама на шлюбных ся- цярплівае жаданне чаго-н., імкненне да
СВЕТЛЯЧОК гл. святляк.
мейных адносінах. Дальняе с. С. па бацькавай чаго-н. Пісьменніцкі с.
СВЁТНІК, -у, м. Назва некаторых тралініі. 2. зб. Родныя, сваякі; радня. На вяселле
СВЁРДЗЕЛ, -дла, мн. -длы, -длаў, м. вяністых раслін сямейства гваздзіковых з
з 'ехалася ўсё с.
Інструмснт для свідравання круглых адтулін у ярка афарбаванымі кветкамі.
СВАЙЧКА 2/і. сваяк.
СВЁЦЮ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае западрэве, метале i пад. || прым. свердлжвы, -ая,
трабаванням свету1 (у 6 знач.), які мае адноСВНДКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -дцы, Т -ае (спец.).
-ай (-аю), ж., мн. -і, -дак. 1. Чалавек, які неСВЕТ1, -у, М свеце, м. 1. Зямля з усім сіны да яго. Свецкае жыццё. Свецкія манеры.
пасрэдна прысутнічаў пры якой-н. падзеі, тым, што на ёй існуе; сусвет (у 2 знач.), a 2. He царкоўны, не духоўны, грамадзянскі.
Свецкая літаратура. \\ наз. свецкжсць, -і, ж.
здарэнні. Быць сведкам бойкі. Быць за сведку.таксама людзі, якія насяляюць зямлю, i ўсё,
2. Асоба, якая прысутнічае пры чым-н. для што акружае чалавека. Падарожжа вакол (да 1 знач.).
афіцыйнага пацвярджэння сапраўднасці ці свету. Пахадзіць na свеце. Hi за што на свеце СВЁЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
правільнасці таго, што адбываецца. Пры- (ні ў якім выпадку, ніколі). Гэты с. (зямны
Палачка з тлушчавага рэчыва з кнотам усярэсутнічаць сведкамі пры рэгістрацыі шлюбу. свет,
||
жыццё як супрацыіастаўленне зама- дзіне, якая служыць для асвятлення. Стэарыпрым. сведкавы, -ая, -ае. Сведкавыя паказанні.гільнаму свету). Той с. (замагільны свет як су- навая с. 2. Прыстасаванне для запальвання
СВЁДЧАННЕ, -я, н. 1. Паведамленне асо- працьпастаўленне зямному свету, жыццю). чаго-н. (спец.). Запальныя свечкі рухавіка (у
бы пра тое, сведкай чаго яна была. Па свед- Нялраўдай с. пройдзеш, ды назад не вернешсярухавіках унутранага згарання). 3. Адзінка
чанню старажшаў, гэты млын mym стаяу (прыказка). Выйсці ў с. (быць апублікаваным). вымярэння сілы святла. Электрычная лямпачдаўно. 2. Факты i рэчы, што з'яўляюцца па- Зжыць ca ceemy (загубіць, знішчыць). 3 усяго ка на 100 свечак. 4. Медыцынскі прэпарат у
цвярджэннем чаго-н. Гэтыя лічбы — с. пра свету (здалёк). Ісці на той с. (паміраць). На выглядзе невялікай тлушчавай палачкі. 5.
добрыя поспехі. 3. Дача паказанняў на судзе. чым с. стаіць (вельмі моцна лаяць, крычаць). Прамы ўзлёт, круты пад'ём уверх (спец.). |
Праўдзівае с. 4. Афіцыйнае пацверджанне са- Пусціць на с. (нарадзіць). С. не бачыў (незвы- прым. свечачны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
СВЁКАР, -кра, мн. -кры, -краў, м. Бацька
праўднасці чаго-н. С. медыцынскай камісіі.
чайна). Такі с. настаў (настала не тое жыцСВЁДЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак. 1. цё). С. аб'ехаць (пабьшь у розных месцах). 2. мужа. Дай божа кожнай такога свёкра.
СВІДАР, -дра, мн. -дры, -драў, м. Toe, што
аб чым, пра што i з дадан. сказам. Пацвяр- Toe, што i сусвет (у 1 знач.). Пакарыцелі
джаць сапраўднасць чаго-н. С. аб забойстве. свету. 3. які. Чалавечае грамадства, аб'ядна- ібур.
СВІДРАВАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
2. аб чым i пра што. Быць сведчаннем чаго-н. нае пэўным грамадскім ладам, культурнымі i
Парадак на пісьмовым стале сведчыць пра тое,
сацыяльна-пстарычнымі адзнакамі. Антычны Рабочы, які займаецца свідраваннем. || ж. свішто вучань акуратны. 3. каму, na чым. Дацьс. Адышоў у нябыт стары с. (перан.: змяніўся дравалыпчыійі, -ы, мн. -ы, -шчыц.
паказанні на судзе. С. na справе крадзяжу. 4. лад жыцця). 4. чаго або які. Асобная галіна
СВІДРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
што. Афіцыйна пацвярджаць правільнасць жыцця, з'яў, прадметаў. Жывёльны с. С. гукаў. -раваны; незак. 1. што. Рабіць свердлам адтучаго-н. С. подпіс дырэктара. \\ зак. зжсвед- Духоўны с. народа. 5. чаго або які. Якая-н. ліны ў чым-н. С. вачамі, позіркам каго-н. (печыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны (да 1 i 4 сфера, галіна дзейнасці людзей. С. навукі. б. ран.: пільна ўглядацца). 2. што. Прабіваць,
знач.).
Кола асоб, якія належаць да прывілеяваных праточваць адтуліны, ход у чым-н. Дзяцел свіСВЕЖА... Першая частка складаных слоў класаў. Вышэйшы с. Арыстакратычны с. 7. Зя-друе дрэва. Карэнне свідруе асфальт. 3. ( 7 / 2
са знач.: 1) нядаўна, толькі што, напр. све- мное жыццё ў процілегласць незямному. 0 У ас. не ўжыв.), перан., каго-што. Мучыць, хважавыгалены, свежавымалеваны, свежавыпрабелы свет як у шшейку (разм.) — без мэты, ляваць, прыносіць боль (пра думкі, пачуцці).
Непакой за сына свідруе душу i сэрца. || зак.
саваны, свежапаголены, свежаскошаны, све-не ведаючы куды (ісці, ехаць i пад.).
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прасвілравіць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны (да 1 i 2 знач.). || наз. свідраванне, -я, н.
(да 1 знач.). || прым. свддравальны, -ая, -ае (да
1 знач.; спец.). С. станок.
СВІДРАВША, -ы, мн. -ы, -вш, ж. Адтуліна, зробленая свідраваннем. Нафтавая с. ||
прым. свідравінны, -ая, -ае.
СВІНАГАДОЎЛЯ, -і, ж. Гадоўля свіней як
галіна жывёлагадоўлі. | прым. свінагадоўчы,
-ая, -ае.
СВІНАМАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
ж. Свіння, якая дае прыплод. || прым. свінаматачны, -ая, -ае.
СВІНАР, -а, мн. -ы, -оў; м. Працаўнік, які
даглядае свіней. || ж. свінаркд, -і, ДМ -рцы,
мн. -і, -рак.
СВІНАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
гл. свінар. 2. Toe, што i свінуха (абл.).
СВІНАРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Хлеў для
свіней. У пакоі с. (вельмі брудна; разм.). ||
прым. свішрны, -ая, -ае.
СВІНАФЁРМА, -ы, мн. -ы, -ферм, ж. Свінагадоўчая ферма.
СВІНЁЦ, -нцу, м. Мяккі, вельмі цяжкі метал сінявата-шэрага колеру. Сустрэць ворага
свінцом (перан.: ружэйным агнём, кулямі). Як
свінцом налітая (налітыя) (перан.: вельмі натруджаная ад стомы, хваробы i пад. — аб адчуванні цяжару ў руках, нагах i пад.). || прым.
свінцовы, -ая, -ае. С. блішчак (мінерал).
СВІНІНА, -ы, ж. Свіное мяса як ежа. || памянш. СВІНІВЖА, -і, ДМ -нцы, ж. (разм.).
СВІНКА1 гл. свіння.
СВІНКА2, -і, ДМ -нцы, ж. Віруснае (пераважна дзіцячае) захворванне — запаленне калявушных залоз.
СВІННЙ, -'i, мн. св'інні / (з ліч. 2, 3, 4)
свінні, свіней, ж. 1. Парнакапытная млекакормячая жывёліна, свойскі від якой разводзяць для атрымання сала, мяса, скуры,
шчаціння. 2. перан. Пра таго, хто робіць
каму-н. непрыемнасці, пра няўдзячнага чалавека (разм.). С. ты, a не чалавек! 0 Падляжыць свінню каму (разм. неадабр.) — зрабіць
непрыемнасць. || памянш. свінка, -і, ДМ -нцы,
мн. -і, -нак, ж. (да 1 знач.). Марская с. (невялікая бясхвостая жывёліна-ірызун). || прым.
свіны, -ая, -ое (да 1 знач.).
СВІНСЮ, -ая, -ас (разм.). 1. Брудны, неахайны. Жыць па-свінску (прысл.). 2. Непрыстойны, подлы, нізкі. С. ўчынак.
CBtHCTBA, -a, н. (разм.). Нізкі ўчынак,
грубасць, непрыстойнасць. Гэта с. з яго fo
xy — не сказаць праўду.
СВІНТЎХ, -а, мн. -і, -6ў, м. (разм. жарт.).
Той, хто зрабіў што-н. па-свінску (гаворыцца
звычайна з дружалюбна-дакорлівым адценнем). Ну i с. жа ты!
СВІНЎХА, -і, ДМ -нусе, мн. -і, -нух, ж.
Ядомы грыб сямейства свінухавых з жоўтабурай уціснутай усярэдзіне шапачкай; свінушка.
СВІНЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
Toe, што i свінуха.
СВІНЦОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. свінец. 2. перан. Цёмна-шэры, колеру свінцу. Свінцовае
неба. 3. перан. Цяжкі. С. ўдар. Свінцовая галава (пра боль i цяжар у галаве). Свінцовае
маўчанне (панурае, гнятучае).
СВІНЧАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ж.
1. Злітак свінцу, які выкарыстоўваецца ў
бітах, як зброя ў кулачнай бойцы. 2. Свінцовае грузіла на рыбалоўнай сетцы. 3. Нагайка
з уплеценым куском свінцу на канцы.
CBIH4Ó, -аці, ДМ -ом, мн. -аты, -ат, н.
(разм.). Падсвінак.
СВІНЬІ гл. свіння.
СВІНЙЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.
(разм.). 1. Забруджваць што-н., рабіць беспарадак. 2. перан. Паскудзіць, шкодзіць каму-н.
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у чым-н. || зак. насвінячыць, -чу, -чьші,
-чыць.
CBtPAH, -рна, мн. -рны, -рнаў, м. Халодны будынак, прызначаны для захоўвання
збожжа, мукі, a таксама рэчаў. || прым.
СВГГАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак. 1.
свірнжвы, -ая, -ае.
СВГРЭПША, -Ы, Ж. Аанагадовая культур- безас. Пачынаць развіднівацца (аб набліжэнні
ная расліна з тонкім коранем, з насення ўсходу сонца). Зімой світае позна. 2. Наступаць (пра дзень). Пасля ночы світае дзень.
якога здабываецца тэхнічны алей.
СВІТОА. -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. Toe,
СВІРЗПКА, -І, ДМ -ПЦЫ, Ж. Пустазелле,
палявая шматгадовая расліна з жоўтымі квет- што i світа . || прым. свггківы, -ая, -ае.
СВІТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Цёплая фуфайкамі.
СВІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. 1. гл. ка без засцежак з высокім каўняром.
СВІЦЁЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., свішцца;
свістаць. 2. каму. Моцна з размаху спляжыць
(разм.)- С кіем па плячах. 3. каго-што. незак. 1. Быць бачным, праглядацца праз
што-н. Праз бярэзнік свіцілася поле. 2. Будучы
Украсці (разм.). С. грошы.
рэдкім, не густым, прапускаць праз сябе свяСВІСТ, -у, М -сце, м. 1. Рэзкі, высокі гук, тло. Занавеска на акне свіцілася. 3. перан. Пра
які ўтвараецца рухам паветра праз вузкую ад- твар, вочы, знешні выгляд чалавека: адлюстуліну. Утвараць с. губамі. 2, Голас некаторых троўваць якія-н. пачуцці. Дзіця свіцілася ad
птушак i жывёл такога тэмбру i вышыні. Са- радасці.
лаўіны с. 3. Гук, які ўтварае прадмет пры
СВІШЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Загана ў
хуткім рассяканні паветра. С. куль. O Ма- чым-н. у выглядзе адтуліны, сітавіны. С. у
стацкі свіст — высвістванне мелодыі.
арэхах. 2, Скрытая пустата, ракавіна ў меСВІСТАПЛЙСКА, -і, ДМ -плясцы, мн. -і, талічным ліцці (спец.). 3. Ненармальны ка-сак, ж. (разм.). Нястрыманае, бурнае праяў- нал, які ўтвараецца ў тканках арганізма з выленне чаго-н. адмоўнага. Пачалася с, якой хадам на паверхню цела; фістула. С на губе. ||
свет не бачыў.
прым. свшпжвы, -ая, -ае.
СВІСТАЦЬ, свішчу, свішчаш, св'ішча; свіСВІШЧАВАТЫ, -ая, -ае. Са свішчамі (у 1
шчы; незак. 1. Утвараць свіст. С. у свісток. С. знач.). С арэх. \наз. свішчжватасць, -і, ж.
у пальцы. Свішча паравоз. 2. (1 i 2 ас. не
СВОЕАСАБЛІВЫ, -ая, -ае. 1. He падобны
ўжыв.). Ліцца з сілаю (пра вадкасць). 3 крана на іншых, які мае свае адметныя ўласцівасці,
свішча вада. 3. перан. He працаваць, гультая- арыгінальны. С. характар. Своеасаблівая
ваць (разм.). Цзлы месяц свістала, a грады асоба. 2. Які сваімі рысамі, асаблівасцямі rfaтравой зараслі. 0 Свістаць у жулжк (разм. добны на каго-, што-н., які напамінае што-н.
жарт.) — растраціўшыся, сядзець без грошай. Had сцежкай с. тунэль з верхавін бяроз. || наз.
Вецер свішча ў кішэнях (разм. жарт.) — няма своеасаблівасць, -і, ж. (да 1 знач.).
грошай. Чортам свістаць (разм.) — вельмі
СВОЕКАРЫСЛІВЫ, -ая, -ае. Які імкнецца
злавацца, варожа адносіцца да каго-н. || задаволіць свае жаданні, дбае толькі пра сваю
аднакр. св^снуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1 i 2 выгаду; карыслівы. С. чалавек. Своекарыслівыя
знач.).
разлікі. || наз. своекярыслівасць, -і, ж.
CBICTÓK, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. 1. ПрыСВОЕЎЛАДНЫ, -ая, -ае. Які робіць
стасаванне, пры дапамозе якога ўтвараецца што-н. па сваёй волі, па свайму нораву; свасвіст. Зрабіць с. Міліцэйскі с. 2. Свіст, які вольны. С. чалавек. || наз. своеўладствж, -а, н.
ўтвараецца пры дапамозе такога прыстасаванСВОЕЧАСОВЫ, -ая, -ае. Які адбываецца,
ня. Ноччу раздаўся трывожны с. || прым. сві-робіцца ў вызначаны час. С. прыезд хуткай
стковы, -ая, -ае (да 1 знач.).
дапамогі. С. збор ураджаю. Своечасова
СВІСТЎЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, (прысл.) аказаць медыцынскую дапамогу. \\ наз.
ж. (разм.)- 1. Невялікі свісток з саломы, своечасовасць, -і, ж.
травы i пад.; пішчалка. 2. Дзіцячая цацка —
СВОЙ, свайго, м.; свая, сваёй, ж.; сваё,
свісток.
свайго, н.; мн. свае, сваіх. 1. займ. прынал. Які
СВІСГЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Той, хто належыць сабе, мае адносіны да сябе. Любіць
любіць свістаць. 2. перан. Чалавек, які многа сваю вёску. Наведаць сваіх землякоў. Выказаць
гаворыць, a робіць мала, які несур'ёзна свае адносіны да падзей. Жыць са сваіх грошай.
адносіцца да справы; балбатун. || ж. свістухж, He пры сваім розуме (пра псіхічна ненармаль-і, ДМ -тусе, мн. -і, -тух.
нага чалавека). Называць рэчы сваімі імёнамі
СВІСЦЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. (гаварыць адкрыта, не хаваючы праўды). 2.
(разм.). 1. Духавы народны музычны інстру- Уласны, які з'яўляецца асабістым набыткам.
мент у выглядзе дудкі, зроблены з дрэва або Пабудаваць сваё жыллё. Узяць не с. світэр.
чароту. 2. Toe, што i свістулька.
Выкапаць свае буракі. Свая хатка — родная
СВІСЦЙЧЫ, -ая, -ае (спец.). Які ўгвараец- матка (прыказка). 3. Уласцівы толькі дадзеца пры праходжанні струменя паветра праз най асобе або прадмету, своеасаблівы. У гэвузкую шчыліну ў месцы збліжэння пярэдняй тай прапаноее ёсць свае перавагі. 4. Уласцівы
часткі языка з верхнімі пярэднімі зубамі. С. чаму-н., прызначаны менавіта для данай
зычны гук. Мяккі с. (наз.).
акалічнасці, прадмета. На ўсё свая napa. Ha
СВІТА1, -ы, ДМ свіце, мн. -ы, CB1T, ж. ўсё ёсць свае законы. У с. час (своечасова). 5.
Асобы, якія суправаждаюць якую-н. важную Родны або які знаходзіцца ў сваяцкіх, блізкіх
асобу. С. караля. Цэлая с. ходзіць за сястрой ці сяброўскіх адносінах. С калі не дасць, mo i
(перан.: многа паклоннікаў, ухажораў). || не абгаворыць (прыказка). С. таварыш. Пайсці
прым. свіцкі» -ая, -ае. С. афіцэр (у царскай да сваіх (наз.). б. у знач. наз. сваё, свайго, н.
Toe, што належыць, уласціва каму-, чаму-н.
Расіі: афіцэр світы цара).
СВІТА2, -ы, ДМ свіце, мн. -ы, світ, ж. Доў- (пра думку, справу, права, прывычкі i пад.).
гая сялянская верхняя вопратка з даматканага He адступаць ад свайго (даказваць правату).
Ён сваё дакажа (даб'ецца таго, да чаго імсукна. || прым. світавы, -ая, -ае.
СВГГАНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. Toe, кнецца). Дамагчыся свайго.
што i світанне. || прым. СВГПШКАВЫ, -ая, -ае.
СВОЙСЮ, -ая, -ае. 1. He дзікі, выгадаСВГГАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Час перад ваны чалавекам (пра жывёл, птушак). С. конь.
усходам сонца; самы пачатак раніцы. Выгнаць Свойскія качкі. 2. Спакойны, не брыклівы.
карову ў поле на світанні. 2. перан. Ранні пе- Свойскае жарабя. Свойскія ласяняты. 3. He
рыяд, пачатак чаго-н. С. майго юнацтва. \\ куплёны, выраблены дома, прыгатаваны ў
хатніх умовах. Свойскай работы ніткі. 4. Пра
прым. світальны, -ая, -ае (да 1 знач.)-
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СВЯТЛОАДЧУВАЛЬНЫ, -ая, -ае. У фотаСВЯТАТАЦТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш,
-твуе; -твуй; незак. (кніжн.). Учыняць свята- тэхніцы: які мае ўласцівасць адчуваць святло,
рэагаваць на святло. Святлоадчувальная плёташва.
СВЯТАЙННЕК, -у, м. Травяністая расліна нка. || наз. святлоадчувальнасць, -і, ж.
СВЯТЛОКАПІРАВАЛЬНЫ,
-ая,
-ае
сямейства святаяннікавых з жоўтымі кветчалавека: які спагадліва, па-таварыску адно- камі; зверабой2. || прым. святаянніківы, -ая, (спец.). Які служыць для атрымання святласіцца да людзей (разм.). С. сусед.
копій. С. апарат.
-ае.
СВОЛАЧ, -ы, мн. сволачы, свалачэй, ж.
СВЯТКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
СВЯТЛОЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Які добра pa(разм. лаянк.). 1. Паганец, подлы чалавек. 2. незак., што i без дап. Адзначаць свята або cue i развіваецца толькі пры нармальным созб. Зброд, подлыя людзі. Развялося ўсякай сво- якую-н. падзею, знамянальны дзень. С. Новы
нечным святле. Сасна — дрэва святлолюбівае.
лачы.
год. С. юбілей пісшенніка. || наз. адСЕЯткаваць,
СВЯДОМАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. свядомы. 2. -кую, -куеш, -куе; -куй; -каваны. || наз. свя- I наз. святлолю^івасць, -і, ж.
СВЯТЛОЛЯЧ^ННЕ, -я, н. Лячэнне штучЧалавечая здольнасць да ўзнаўлення рэ- ткаванне, -я, н.
на атрыманымі інфрачырвонымі, бачнымі i
чаіснасці ў мысленні; псіхічная дэейнасць як
СВЯТЛАБОЯЗЬ, -і, ж. Павышаная да ультрафіялетавымі прамянямі. || наз. святлоадлюстраванне рэчаіснасці. Быццё вызначае с.
лячэбны, -ая, -ае.
3. Стан чалавека пры здаровым розуме i па- болю адчувальнасць вока да святла.
СВЯТЛАКОПІЯ, -і, мн. -і, -пій, ж. Копія
СВЯТЛОМАСЮРОЎКА, -і, ДМ -роўцы,
мяці, здольнасць кантраляваць свае ўчынкі i
пачуцці. Страціць с. 4. Думка, пачуцце, поў- чаго-н., зробленая на святлоадчувальнай па- мн. -і, -ровак, ж. Маскіро^ка асветленых
аб'ектаў. || прым. святломаскіровачны, -ая, -ае.
нае разуменне чаго-н., уменне ацэньваць перы.
СВЯТЛАЛІОБНЫ, -ая, -ае. Toe, што i
СВЯТЛОТЭХНІЧНЫ гл. святлатэхніка.
з'явы жыцця, разбірацца ў рэчаіснасці. С.
святлолюбівы. || наз. святлалюбнасць, -і, ж.
СВЯТЛОЦЕНЯВЬІ гл. святлацень.
мас. С. учынкаў.
СВЯТЛАСІЛА,
-ы,
ж.
(спец.).
Адносіны
СВЯТЛЙК, светляка, мн. светлякі, светСВЯДОМЫ, -ая, -ае. 1. Які валодае свядоасветленасці
адлюстравання,
якое
ствараецца
масцю (у 2 знач.). Чалавек — істота свядолякоў, м. Невялікае насякомае, жучок (а такаптычнай
сістэмай,
да
яркасці
прадмета,
што
мая. 2. Які правільна ацэньвае i разумее ўсё
сама яго лічынкі i яйкі), які свеціцца ў цемнавакольнае. Свядомыя адносіны да працы. адл юстроўваецца.
ры. || памянш. светлячок, -чка, мн. -чкі, -чкбў,
СВЯТЛАТ^ХНІК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
СпецыСвядомая палітычная барацьба. 3. Які дзейм.
яліст
па
святлатэхніцы.
Інжынер-с.
нічае наўмысна, знарок, абдумана. С. падман.
СВЯТОЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. свята. 2. He
СВЯТЛАТдХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Га- будзённы, прыгожы, прыбраны. С. касцюм. 3.
|| наз. свадомасць, -і, ж.
СВЯЖдЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. 1. ( 7 / 2 ліна навукі i тэхнікі — тэорыя i практыка перан. Урачыста-ўзнёслы, шчаслівы. С наас. не ўжыв.). Станавііша свяжэйшым (гл. спосабаў прымянення святла, a таксама пе- строй.
свежы ў 4 знач), халаднейшым. Пад раніцу раўтварэння энергіі святла ў іншыя віды
СВЯТОША, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ы,
свяжэе (безас). 2. Станавіцца больш яркім, энергіі. Ц прым. святлотэхшчны, -ая, -ае.
Г-ай (-аю), ж., мн. -ы, -тош (іран.). ПрытвоСВЯТЛАФОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Светлавое рна-набожны чалавек, ханжа.
набываць больш здаровы выгляд. Пабыўшы ў
лесе, чалавек свяжэе. \\ зак. пасвяжэць, -эю, сігнальнае ўсіройства з чырвоным, жоўтым i
СВЙТЦЫ, -аў. Царкоўная кніга з пезялёным шкельцамі для рэгулявання руху на ралікам святаў i святых па днях ix памінання.
-эеш, -эе.
вуліцах
i
дарогах.
||
прым.
святлафорны,
-ая,
С8ЯКРОЎ, свекрыві, мн. свякрові, свеСВЯТЬІ, -ая, -óe. 1. Прасякнуты высокімі
-ае.
крывей, ж. Маці мужа.
узвышаны, чысты, высакародны
СВЯТЛАЦЁНЬ, -ю, мн. -і, -яў, м. У жыва- пачуццямі,
СВЯКРЎХА, -і, ДМ -русе, мн. -і, -pyx, ж.
(высок.). Святпая любоў da Радзімы. 2. Сапісу i графіцы: размеркаванне розных па яр- праўдны, запаветны, выключны па сваёй
(разм.). Toe, што i свякроў.
СВЯНЦІЦЬ, свянчу, свенціш, свенціць; касці колераў i адденняў, светлых i ценявых важнасці, велічны. С абавязак дзяцей — пасвенчаны; незак., што. Toe, што i свяціць2. || штрыхоў для перадачы аб'ёмнасці малюнка. || важаць бацькоў. 3. перан. Бездакорны ў сваім
эак. пасвяшцць, -свянчу, -свенціш, -свенціць; прым. святлоценявы, -ая, -óe.
жыцці, паводзінах, высокамаральны. Святая
-свенчаны.
СВЯТЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. \. (1 i 2 вада. He такі ён с, як здаецца (не такі бязСВЯНЦОНЫ, -ая, -ае. Пасвячоны, асвя- ас. не ўжыв.). Станавіцца больш светлым. Ва- грэшны). 4. У рэлігійна-містычных уяўленласы пасля мыцця святлеюць. На дварэ святлее нях: надзелены боскай сілай, вышэйшай дачоны. Свянцоная вада. С. хлеб.
СВЯРБЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -бшь, не- (безас). 2. перан. Станавіцца радасным, лас- сканаласцю i чыстатой. Святая тройца. 5. у
зак. 1. Выклікаць адчуванне казытлівага кавым. Твар сябра святплее. 3. (1 i 2 ас. не знач. наз. святы, -ora, мн. -ыя, -ых, м.,
болю, адчуваць гэты боль. Ад крапівы пякуць i ўжыв.), перан. Пра думкі, свядомасць: рабіцца святая, -ой, мн. -ыя, -ых, ж. У хрысціян: часвярбяць ногі. Цела свярбіць. 2. перан., безас.больш ясным, нармальным. Думкі сталі с. 4. лавек, які ўсё жыццё прысвяціў служэнню
Пра неадольнае жаданне зрабіць што-н. Цэлы ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Віднецца (пра што-н. богу i рэлігіі, a пасля смерці прызнаны цардзень свярбела паехаць na грыбы. 0 Язык светлае). У гушчары ельніку святлела купка бя- квой нябесным заступнікам веруючых. Абразы
свярбіць у каго (разм.) — хто-н. не можа роз. || зак. пасвятлець, -ею, -ееш, -ее (да 1 i 2 са святымі. 0 Святая святых (высок.) t— пра
стрымацца, каб не сказадь што-н. Рукі свяр- знач.) / прасвятлець, -ею, -ееш, -ее (да 1, 2 i нешта самае дарагое, велічнае. || наз. сшггасць,
бяць (разм.) — 1) хочацца пабіцца; 2) хочац3 знач); наз. прасвятленне, -я, н. (паводле 3 -і, ж. (да 1, 2 i 4 знач.).
ца прыкласці рукі да якой-н. справы.
знач.).
СВЯТЬкНЯ, -і, мн. -тынь, ж. 1. Toe, што
СВЯРДЗЁЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м.
СВЯТЛІЦА, -ы, мн. -ы, -л'іц, ж. Даўней:
Невялікі свердзел. С. заўсёды патрэбны ў гас- светлы, чысты пакой у хаце. || прым. з'яўляецца асабліва дарагім, што ахоўваецца i
шануецца (высок.)- Народныя святыні. Брэспадарцы.
святл'ічны, -ая, -ае.
цкая крэпасць — наша с. 2. Прадмет або Me
СВЙТА, -a, М свяце, мн. -ы, свят, н. 1.
СВЯТЛО, -а, н. 1. Прамяністая энергія, dia рэлігійнага пакланення. Святыні ў ахвяру
Урачысты дзень у гонар або ў памяць якой-н. якая робіць навакольны свет бачным; элекпадзеі, даты. С. Перамогі. 2. Выхадны, нера- трамагнітныя хвалі ў інтэрвале частот, што не прыносяцца.
СВЯЦЁЙШЫ, -ая, -ае. Састаўная частка
бочы дзень. 3. Дзень ці дні, якія адзначаюцца ўспрымаюцца зрокам. Сонечнае с. Пры святле
царквою або традыцыйна ў гонар якой-н. па- месяца. С. свечкі. С. дабра (перан.). На твары тытула праваслаўных паірыярхаў i сінода, a
дзеі ці святога. С. нараджэння Хрыста. С. Но- відаць было с. пяшчоты (перан). 2. Тая або таксама рымскіх пап.
СВЯЦІЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. ДМ -е. Нявага года. 4. Урачыстасць з прычыны чаго-н. іншая крыніца асвятлення. Запаліць с. УклюСямейнае с. На сэрцы с. (перан.). / на нашай чыць электрычнае с. Стаць бліжэй да святла.беснае цела, якое выпраменьвае святло ў
вуліцы с. (у нас радасць, урачыстасць). 5. Устаць да святла (да ўсходу сонца, да світан- касмічную прастору або свеціць адбітым свяДзень гульняў, забаў i пад. Спартыўнае с. || ня). 3. Светлае месца на карціне, у адрознен- тлом. Дзённае с. (Сонца). Начное с. (Месяц).
прым. святочны, -ая, -ае.
не ад ценю. Кантрасты святла i ценю. 4. пе- 2. ДМ -у; чаго або якое; перан. Выдатны чалаСВЯТАР, -а, мн. -ы, -оў, м. У праваслаўі: ран., чаго. Toe, што робіць зразумелым нава- век, які набыў шырокую вядомасць у пэўнай
служыцель культу, які вядзе царкоўныя бога- кольны свет, што дае пачатак чаму-н. радас- сферы дзейнасці i праславіў навуку i культуру
службовыя трэбы (хрысціны, вянчанне, пані- HaNfy, робіць шчаслівым жыццё. С. яго ідэй сваім талентам (высок.). С навукі.
СВЯЦІЛППЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Храм
хіды, споведзь); іерэй, свяшчэннік. || прым. відаць ва ўсіх кутках зямлі. 0 Праліць святло
сваторагі, -ая, -ае.
на што (кніжн.) — растлумачыць што-н. У (уст.). С. аракулаў. 2. перан. Месца, якое
СВЙТАСЦЬ гл. святы.
свлтле чаго — зыходзячы з пэўнага пункту выклікае пачуццё глыбокай павагі i пашаны
СВЯТАТАТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (кніжн.). гледжання на каго-, што-н. У святле якім (высок.). С навукі (цэнтр навуковай думкі).
СВЯЦІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выкарыстоўваЧалавек, які чыніць, учыніў святатацтва.
(выстаўляць, падаваць i пад.) — у якім-н.
СВЯТАТАЦТВА, -а, н. (кніжн.). Зневажан- выглядзе. Падзеі цяпер выглядалі ў другім свя- ецца для асвятлення. Свяцільнае масла.
СВЯЦІЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень, ж. 1.
не, ганьбаванне чаго-н. святога, запаветнага тле. У чорным святле (бачыць, падаваць
(першапачаткова царкоўнай святыні). || прым. што-н.) — змрочным, непрыглядным. || прым. Асвятляльная прылада ў выглядзе невялікай
свататацкі, -ая, -ае.
бляшанай лямпы, у якую налівалася масла,
светлавы, -ая, -ое (да 1 знач.). С. сігнал.
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тлушч і пад. 2. Даўней: лампада, плошка з за- гаватая ўпадзіна паміж дзвюма высокімі
вяршынямі ў горным хрыбце.
паленым маслам.
СЗДЛАВЙ гл. сядло.
СВЯЦІЦЦА, свячуся, свецішся, свецііша;
незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Выпраменьваць
CE3ÓH, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Адна з чатыроўнае святло. На небе свяціліся зоркі. У вок- рох nop года. Зімовы с. He na сезону апрануцСЕКС, -у, м. Усё тое, што адносіцца да панах свяціліся агеньныкі. 2. перан. Пра твар, ца. 2. Частка года, якая з'яўляецца найбольш
вочы: іскрышіа радасцю, святлом, ажыўляцца прыдатнай для якой-н. работы, адпачынку i лавога жыцця. || прым. сексужлыш, -ая, -ае.
ад шчасця. Твар бабулі свяціўся дабратой. || пад. С. адпачынкау. Канцэртны с. філармоніі. СЕКСАЛОПЯ, -і, ж. Навука, якая вывучае
біёлага-медыцьшскі, сацыяльны i псіханаз. свачэнне. -я, н. (да 1 знач.).
На чарніцы яшчэ не с. (не паспелі). Купальны лагічны
аспекты палавога жыцця. || прым. секСВЯЦІЦЬ , свячу, свеціш, свеціць; незак. с.
салапчны. -ая, -ае.
1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Вьтраменьваць святло.
CE3ÓHHIK, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы на
СЕКСОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
Цэлы дзень свеціць сонца. Свеціць, ды не грэе сезонных работах. || ж. сезонніца, -ы, мн. -ы,
па сексалогіі.
(загадка). 2. Накіроўваць святло так, каб -ніц.
СЁКСТА, -ы, мн. -ы, секст i секстаў, ж. У
каму-н. было ўсё відаць. С. ліхтарыкам. 3. (7
СЕЗОННЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны
i 2 ас. не ўжыв.), перан. Быць азораным рада- да пэўнага сезона. Сезонныя рабочыя. 2. Які музыцы: інтэрвал шырынёй у шэсць ступесцю, шчасцем i пад. (разм.). Вочы свяцілі ра- дзейнічае ўвесь сезон, на ўвесь указаны час. ней. Вялікая с. Малая с.
СЕКСТАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
дасцю. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Траціць зрок ад С. абанемент на канцэрты. \\ наз. сезоннасць,
(спец.)- Вугламерны інструмент вызначэння
старасці. Вочы з гадамі не так свецяць. \\ зак. -і, ж. (да 1 знач.).
вуглавых вьшіынь нябесных свяціл.
пасвяшць, -свячу, -свеціш, -свеціць (да 1 i 2
СЁЙБГГ, -a, М -біце, мн. -ы, -аў, м. 1.
СЕКСГЭТ, -a, М -тэце, мн. -ы, -аў, м.
знач.).
Той,
хто
сее
зерне.
С
за
лёс
ураджаю
тры1. Музычны твор для шасці выканаўсвяціць2, свячу, свеціш, свеціць; незак., вожыцца. 2. перан. Чалавек, які распаўсю- (спец.).
каго-што. У веруючых: выконваць над кім-н. джвае ідэі, веды. С. разумнага, добрага, веч- цаў з самастойнымі партыямі для кожнага. 2.
Ансамбль з шасці выканаўцаў такога твора.
царкоўны абрад асвячэння. С ваду. С. хату. || нага.
С. цымбалаў. || прым. секстэтны, -ая, -ае.
зак. асішцць, асвячу, асвеціш, асвеціць;
СЕЙМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Назва парламенСЕКСУАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. секс. 2.
асвячоны.
та ў некаторых дзяржавах. || прым. сеймавы, Toe, што i пачуццёвы (у 2 знач.). || наз. секСВЯШЧЭННАДЗЁЙНПАЦЬ, -ак>, -аеш, -ая, -ае.
суалышсць, -і, ж.
-ае; незак. 1. Выконваць які-н. царкоўны
СЁЙНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікае
СЁКТА, -ы, ДМ -кце, мн. -ы, -аў, ж. 1.
абрад. 2. перан. Рабіць што-н. уоачыста i па- марское судна для лоўлі рыбы спецыяльным
Рэлігійнае аб'яднанне, што адасобілася ад
важна (іран.). || наз. свяшчэннадзейства, -а, н.
невадам.
якога-н. веравучэння i супрацьстаіць яму. С.
СВЯШЧЭННАСЛУЖЬІЦЕЛЬ, -я, мн. -і,
СЕЙСМА... Першая частка складаных слоў
-яў, м. Асоба, якая адпраўляе набажэнства i са знач.: 1) сейсмічны, налр. сейсмаактыу- духаборау. 2. перан. Наогул група асоб, якая
трэбы. || прым. свяшчэншслужыцельскі, -ая, насць, сейсмазона, сейсмапрафіляванне, сейсма-замкнулася ў сваіх вузкіх, дробязных інтарэсах (неадабр.).
-ае.
разведка, сейсмастойкі; 2) які мае адносіны да
СЕКТАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
СВЯШЧдННІК, -а, мн. -і, -аў, м. У права- сейсмаірафіі, напр. сейсмазандзіраванне, сей- Паслядоўнік секты (у 1 знач.). 2. перан. Чаласлаўі: служыцель культу, асоба, якая выкон- смазапісваючы; 3) які мае адносіны да сейсма- век, які схільны да сектаніггва (у 2 знач.). ||
вае царкоўныя службы i трэбы, іерэй. || прым. логіі, напр. сейсмагеалогія, сейсмагідраакус- ж. сектантйі, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
свяшчэішіцкі, -ая, -ае.
тыка, сейсмастанцыя.
прым. ceETtinpd, -ая, -ае.
СВЯШЧдННЫ, -ая, -ае. 1. Выключна
СЕЙСМАГРАФІЯ, -i t ж. Запіс ваганняў
СЕКТАНЦТВА, -а, н. 1. Агульная назва
важны, асабліва пачэсны, святы (у 2 знач.; зямной паверхні сейсмографам. || прым. сей- руху адасаблення ад пануючага веравучэння,
высок.). С. абавязак. С. доўг. 2. У рэлігіі: які смаграфічны, -ая, -ае. Сейсмаграфічная стан- утварэння сектаў (у 1 знач.). 2. перан. Грамадвалодае святасцю, адпавядае рэлігійнаму ідэская замкнёнасць i вузкасць у поглядах,
цыя.
алу, боскі. С. абрад. Свяшчэннае пісанне. 3.
СЕЙСМАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел геафізікі, уласцівыя людзям, якія абмяжоўваюцца
Недатыкальны, непарушны. Свяшчэнная гра- які вывучае ваганні зямной паверхні. || прым. сваімі групавымі інтарэсамі.
ніца нашай краіны.
СЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У геаметрыі:
сейсмалапчны, -ая, -ае.
СЕАНС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Паказ або
СЕЙСМІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны частка круга, абмежаваная дугой i двума
выкананне чаго-н. у пэўны прамежак часу без да ваганняў зямной паверхні, да землетрасен- радыусамі. 2. Участак, абмежаваны радыяльперапынку. С. адначасовай гульні. Тры сеансы
нымі лініямі. С. стадыёна. С. абстрэлу. 3. Адінгаляцыі. 2. Адзін з некалькіх (у розны час няў. Сейсмічныя хвалі. Сейсмічныя з'явы. дзел установы, арганізацыі. Культурна-масавы
Сейсмічная станцыя. Сейсмічная разведка (выдня) паказаў фільма ў кінатэатры. Вячэрні с.
с. мясцкома. С. уліку. 4. Частка народнай гасCEBA3BAPÓT, -у, М -роце, мн. -ы, -аў, м. вучэнне будовы зямной кары шляхам назі- падаркі, якая мае пэўныя эканамічныя i
У сельскай гаспадарцы: паслядоўнае чарга- рання за штучна ўзбуджальнымі пругкімі хва- сацыяльныя адзнакі. Саўгасны с. Прамысловы
ванне сельскагаспадарчых культур на пэўных лямі).
СЕЙСМОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор с. || прым. сектарны, -ая, -ае (да 1 знач.) / сезямельных участках. Кармавыя севазвароты.
Етаралыш, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.).
Травапальныя севазваротпы. \\ прым. севазва-для запісу ваганняў зямной паверхні ў час зеСЕКЎНДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -нд /
млетрасенняў або пры выбухах.
ротны, -ая, -ае.
ж. 1. Адзінка вымярэння часу, роўная
СЕЙСМОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- -ндаў,
!
СЕГМЁНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1. У
/бо часткі мінуты ў Міжнароднай сістэме
геаметрыі: частка круга, абмежаваная дугой i яліст у галіне сейсмалогіі.
СЕЙФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Незгаральная ме- адзінак. Адну секунду! (вельмі нядоўга). 2. У
яе хордай, a таксама частка шара, аддзеленая
матэматыцы: адзінка вымярэння вуглоў, роўсякучай плоскасцю. 2. Адзін з многіх адна- талічная шафа для захоўвання каштоўных па- ная 7збоо часткі ірадуса. 3. У музыцы: інтэрродных членікаў цела некаторых жывёл, a пер, дакументаў i пад. || прым. сейфавы, -ая, вал шырынёй у дзвс ступені. Малая с. Вялікая
таксама адзін з некалькіх аднародных уча- -ае.
СЁКАНС, -а, мн. -ы, -аў, м. У трыганамет- с. || прым. секуцдны, -ая, -ае.
сткаў якога-н. органа (спец.). С. чарвяка. С.
СЕКУНДАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Дакладрыі:
функцыя вугла, у прамавугольным трохпазваночніка. || прым. сегментвы, -ая, -ае.
ны прыбор, які паказвае час ў долях секунды,
вугольніку
роўная
адносінам
гіпатэнузы
да
СЕГРЭГАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). 1. Адзін з
секундах, мінутах i гадзінах. Электрычны с. \\
відаў расавай дыскрымінацыі — абмежаванне катэта, які прылягае да гэтага вугла.
прым. секуцдамерны, -ая, -ае.
СЕКАНЎЦЬ гл. сячы.
ў правах на падставс колеру скуры або нацыСЕКУНДАНТ, -at Л/-нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
СЕКАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікія садоянальнай прыналежнасці. С. неграў у ЗША. 2.
Пасрэднік, які суправаджае кожнага з
Неаднароднасць хімічнага саставу металічных выя нажніцы, якімі абразаюць галінкі дрэў i удзельнікаў дуэлі, яе сведка. 2. У спорце: пасплаваў, што ўзнікла пры ix крышталізацыі кустоў, наразаюць чаранкі. || прым. секатарны, срэднік i памочнік удзельніка спартыўнага
-ая, -ае.
(спец.)- || прым. сегрэгацыйны, -ая, -ае.
спаборніцтва (напр. у шахматах, боксе). Ц
СЕКВЁСТР, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). У прым. секунджнцкі, -ая, -ае.
СІДАЛА, -а, мн. -ы, -аў, «. 1. Жэрдка або
некалькі жэрдак у куратніку, на якія садзяцца цывільным праве: забарона карыстання
СЁКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Падразноччу куры; курасадня. 2. перан. Месца, дзе якой-н. маёмасцю, якая накладаецца орга- дзяленне якой-н. установы, арганізацыі, канчалавек пражыў многа гадоў; абжыты куток. намі ўлады. Накласці с. на маёмасць.
ферэнцыі, з'езда i пад. з пэўнай спецыялізаПакінуць роднае с.
СЕКВЕСТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; цыяй. Спартыўная с. клуба. Пасяджэнне секСВДЛАВАННЕ, -я, н. 1. гл. сядлаць. 2. -руй; -раваны; зак. i незак., што (кніжн.). На- цыі na культуры мовы. 2. Частка збудавання,
Спосаб, якім асядланы конь (спец.). Паходнае класці (накладаць) секвестр на што-н.
канструкцыі, якая складаецца з некалькіх дэс.
СЕКВОЯ, -і, мн. -і, -вой, ж. Пганцкае талей. С. паравога ацяплення. С. дзевяціпаеярСВДЛАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж. 1. Прагіб рэліктавае хваёвае дрэва, якое расце ў Паў- ховага дама. \\ прым. секцыйны, -ая, -ае.
у спіне жывёлін (спец.). 2. Невялікая прадаў- ночнай Амерыцы.
СЁКЧЫ, СЁКЧЫСЯ гл. сячы, сячыся.
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века, які ўдзельнічае ў абмене рэчываў. ||
t СЁМЯ? семя i семені, Д семю/ семені, В
прым. селязёначны, -ая, -ае.
семя, Т семем / семенем, М (аб) семі i семені,
СЕЛЯНІН, -а, мн. сяляне / (з ліч. 2, 3, 4) н. 1. Орган размнажэння ў раслін, зерне.
селяніны, сялян, м. Жыхар вёскі, які заняты Льняное с. 2. перан. Зародак, крыніца чаго-н.
С навукі засявай! 3. Toe, што i сперма. || паапрацоўкай зямлі, вырошчваннем сельскагасСЁЛЕВЫ гл. сель.
падарчых культур i развядзеннем сельскагас- мянш. семечка, -а, мн. -і, -чак, н. (да 1 знач.).
СЕЛЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Электра- падарчай жывёлы як сваёй асноўнай работай. || прым. семявы, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.). Семямагаітны апарат, уключаны ў сець з іншымі || ж. сялянкі, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || выя залозы.
аларатамі для ажыццяўлення аператыўнай тэ- прым. сялянсжі, -ая, -ае.
СЕМЯ... Першая частка складаных слоў са
лефоннай сувязі некалькіх пунктаў з цэнтрам.
СЕМ, сямі, Т сямю, ліч. кольк. Лік, лічба i знач. які мае адносіны да семя (у 1 i 3 знач),
Сувязь па селектару. || прым. селевтарны, -ая,колькасць 7. С. разоў адмерай, a раз адрэж напр. семявывяржэнне, семядольны, семязавязь,
-ае.
семязліццё, семяправод, семяўваход, семяўтва(прыказка). || парадк. сёмы, -ая, -ае.
СЕЛЁКЦЫЯ, -і, ж. 1. Навука аб метадах
СЕМАНТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. У мо- рэнне.
стварэння гатункаў i іібрыдаў раслін, парод
СЕМЯДОЛЯ, -і, мн. -і, -ль, ж. (спец.). Зажывёл i культур мікраарганізмаў. 2. Паляп- вазнаўстве: значэнне, сэнс (моўнай адзінкі). родак лісця ў семені. || прым. семядольны, -ая,
С. слова. С. сказа. С. граматычных форм. 2.
шэнне гатункаў раслін або парод жывёл i вы-ае.
вддзенне новых гатункаў i парод шляхам Toe, што i семасіялогія. || прым. семжшлны,
СЕМЯЗАВЯЗЬ, -і, ж. (спец.). Зародак сештучнага адбору, скрыжавання. || прым. селе- -ая, -ае.
кцыйны, -ая, -ае. Селекцыйная станцыя. Се- СЕМАСІЯЛОПЯ, -і, ж. Раздзел мовазнаў- мені.
СЕМ'ЯНІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
ства, які вывучае значэнні слоў i выразаў, a
лекцыйнае насенне (палепшанае).
СЕЛЕКЦЫЯНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. таксама змены гэтых значэнняў. || прым. се- мае неабходныя для сямейнага жыцця якасці.
Бачу, што ты будзеш добрым сем'янінам. || ж.
мясіялжпчны, -ая, -ае.
Спецыяліст па селекцыі.
СЕМАФОР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Сігналь- сем'яшнші, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
СЕЛЕНА... Першая частка складаных слоў
СЕМЯННІК, -а, мн. -і, -оў, м. (спец.).
са знач. які мае адносіны да Месяца, напр. нае прыстасаванне на чыгунцы, якое паведамляе, што пуць свабодны або заняты. 2. У Мужчынская палавая залоза. || прым. семянселенаграфія, селенадэзія, селеналогія, селенафлоце: спосаб зрокавай сігналізадыі флаж- ніковы, -ая, -ае.
цэнтрычны.
СЕМЯРЬІК, -мерыка, мн. -мерыкі, -мерыСЕЛЬ, -ю, м. Гразе-каменны бурны паток камі, рукамі або пры дыпамозе спецыяльнага
коў, м. 1. Мера або прадмет, якія змяшчаюць
з гор, які ўтвараецца ў выніку ліўняў, таяння апарата. || прым. семафорны, -ая, -ае.
СЁМДЗЕСЯТ, сямшзесяці, Т сямюдзесяц- у сабе сем якіх-н. адзінак. С. пшаніцы. 2. Сем
снегу i пад. 3 гор сышоў с. || прым. селевы, -ая,
цю, ліч. кольк. Лік i колькасць 70. С гадоў на- коней у адной запрэжцы. || прым. семярычны,
-ас. С. вал.
СЕЛЬ... Першая частка складаных слоў, роднаму музею. Паехаць за с. кіламетраў у го--ая, -ае (да 1 знач.).
СЁНА, -а, н. Скошаная i высушаная трава,
якая адпавядае па значэнню слову сельскі, рад. Пад с. гадоў каму-н. (хутка будзе 70 гадоў). || парадк. сямідзесяты, -ая, -ае.
якая^ ідзе на корм жывёле. || памянш.-ласк.
налр. сельсавет, сельмаг (сельскі магазін).
СЕМЁСТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Навучальнае сянцо, -а, н. || прым. сянны, -ая, -ое.
СЕЛЬДЭРЗЙ, -ю, м. Агародная расліна
СЕНА... Першая частка складаных слоў са
сямейства парасонавых, лісце i карэнне якой паўгоддзе ў вышэйшых ці спецыяльных сявыкарыстоўваюцца як прыправа. || прым. рэдніх навучальных установах. || прым. се- знач. які мае адносіны да сена, напр. сеназбіральнік, сенакасілка, сенапагрузчык, сенаместравы, -ая, -ае.
сельдэрэевы, -ая, -ае.
СЕЛЬКОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне:
СЁМЕЧКА, -а, мн. -і, -чак, н. 1. гл. семя. нарыхтоўка, сенапад'ёмнік, сенапрэс, сенасельскі карэспандэнт. Нататкі селькора. || ж. 2. Адно семя ў плодзе якой-н. расліны. С. разбгўка, сенасушылка, сенасховішча, сенафуселысорка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. гарбуза. С. грушы. || прым. семечшшы, -ая, -ае. раж.
СЕНАЖАЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Месца,
селькораўскі, -ая, -ае.
СЕМІЁТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Навука,
СЕЛЫІО, нескл., н. Сельскае спажывецкае якая вывучае найбольш агульныя ўласцівасці дзе расце трава на сена; луг. Скарыстаць пад
таварыства, a таксама магазін-кааператыў га- знакаў i знакавых сістэм. || прым. семіятычны, с. Пакасіць сенажаці. 2. Час касьбы. Пачалася
с. || прым. сенжжатны, -ая, -ае.
кога таварыства. Купіць у с. прадукты. \\ прым.-ая, -ае.
селыюўсю, -ая, -ае (разм.).
СЕНАКАСІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
СЕМІНАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Групавыя
СЕЛЬСАВЁТ, -a, М -веце, мн. -ы, -аў, м. практычныя заняткі пад кіраўніцтвам выклад- ж. Сельскагаспадарчая машына для касьбы
Скарачэнне: сельскі Савет народных дэпута- чыка ў вышэйшай навучальнай установе. 2. травы.
таў — прадстаўнічы орган дзяржаўнай улады Мерапрыемства, групавыя заняткі, гурток для
CEHAKÓC, -у, м. 1. Касьба травы на сена.
ў сельскім раёне. Звярнуцца за даведкай у с. || якой-н. спецыяльнай падрыхтоўкі, для павы- Хутка пачнецца с. 2. Пара ўборкі сена. Вясёпрым. сельсавецкі, -ая, -ае.
шэння кваліфікацыі i пад. Міжнародны наву- лая napa лета — с. 3. Месца касьбы травы. С.
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ, -ая, -ае. Які мае ковы с. С. лектараў. || прым. семінжрскі, -ая, наш далёка на балоце. \\ прым. сешкосны, -ая,
адносіны да сельскай гаспадаркі. Сельскагас- -ае.
-ае.
падарчая тэхніка.
СЕНАНАРЫХТОЎЮ, -товак. Планавая
СЕМІНАРЬІСТ, -a, М -сце, мн. 7ы, -аў, м.
СЁЛЬСЮ, -ая, -ае. 1. гл. сяло. 2. Які мае Вучань семінарыі. || прым. семінарысцкі, -ая, нарыхтоўка сена. || прым. сенаяарыхтоўчы,
адносіны да жыцця i дзейнасці вёскі, вя-ая, -ае.
-ае.
сковы. С. клуб. Сельская мясцовасць. O Сель- СЕМІНАРЫЯ, -І, МН. -І, -рый, ж. Назва
СЕНАСУШЬІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і,
скяя гаспадаркд — галіна народнай гаспа- некаторых спецыяльных сярэдніх навучаль-лак, ж. Устаноўка для штучнай сушкі травы.
даркі, якая займаецца вырошчваннем сель- ных устаноў. Настаўніцкая с. (для падрыхтоўСЕНАТ, -а, М -наце, мн. -ы, -аў, м. 1. У
скагаспадарчых культур i развядзеннем жывёл кі настаўнікаў; уст.). Духоўная с. (для падрых- старажытным Рыме: дзяржаўны савет, выдля атрымання прадукцыі раслінаводства i тоўкі служыцеляў культу). || прым. семінарсжі, шэйшы орган кіравання. 2. У царскай Расіі:
жывёлагадоўлі, a таксама першасная пераправышэйшая судова-адміністрацыйная ўста-ая, -ае.
цоўка гэтай прадукцыі.
СЕМГГАЛОПЯ, -і, ж. Агульная назва на- нова. 3. Верхняя заканадаўчая палата парлаСЁЛЬТЭРСН, -ая, -ае: селыэрскяя мда вук,
якія вывучаюць семіцкія мовы i куль- мента ў ЗІІІА, Францыі i некаторых іншых
або сельтэрская, -ай, ж. — мінеральная садзяржавах. || прым. сенацкі, -ая, -ае.
ляна-вуглякіслая вада, a таксама аналагічная туры. || прым. семггалапчны, -ая, -ае.
СЕНАТАІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Член сената.
СЕМГГОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
штучная вада. Выпіць сельтэрскай.
| прым. сенатарскі, -ая, -ае.
СЕЛЯДЗЁЦ, -дца, мн. -дцы, -дцоў, м. Не- па семіталогіі.
СЕНАЎБОРКА, -і, ДМ -рцы, ж. Уборка
СЕМІТЫ, -аў, адз. -м'іт, -a, М -мше, м.
вялікая марская прамысловая рыба, якая
сена. || прым. сенаўборачны, -ая, -ае.
ўжываецца ў ежу ў засоленым ці вэнджаным Група блізкіх па мовах народаў паўднёва-заСЕНАЦЮ гл. сенат.
выглядзе. Сярэднесалёны с. Як у бочцы селяд-ходняй Азіі i паўночнай Афрыкі, да якіх
СЕНБЕРНАР, -а, мн. -ы, -аў, м Парода
цоў (пра мноства людзей у цесным памя- адносіліся старажытныя вавіланяне, асішканні; разм.). II прым. селядцовы, -ая, -ае. С. рыйцы, фінікійцы, іудзеі i некаторыя іншыя даўгашэрсных вялікіх i дужых сабак.
СЁНІ, сяней. Памяшканне паміж жылой
народы, да якіх належаць сучасныя арабы,
промысел. Сямейства селядцовых (наз.).
СЕЛЯДЗЁЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. яўрэі i іншыя народы. || ж. семгпйі, -і, ДМ часткай дома i ганкам у вясковых хатах. С.
-тцы,^#«.
-і,
-так.
||
прым.
сем'іцкі,
-ая,
-ае
i
без падлогі. || памянш. сенцы, сянец. || прым.
Прадаўгаватая талерка ддя падачы на стол сесемітычны, -ая, -ае.
сенечны, -ая, -ае / сенны, -ая, -ае.
ляддоў.
СЕННІКОВЫ гл. сяннік.
СЕМНАЦЦАЦЬ, -ццаці, Т -ццаццю, ліч.
СЕЛЯДЗЁЎКА, -і, ДМ -дзёўцы, мн. -і,
Лік i колькасць 17. || парадк. семнаццаты, -ая,
СЁНСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
-дзёвак, ж. (разм.). Бочка ад селядцоў.
Першасны вымяральны пераўтваральнік, датСЕЛЯЗЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. -ае.
CEMCÓT, сямісот, Т сямюстамі, ліч. Лік i чык. 2. Адчувальны злемент. || прым. сенсарКрывятворны орган, размешчаны ў брушной
ны, -ая, -ае. С. пераключальнік.
поласці арганізма пазваночных жывёл i чала- колькасць 700. || парадк. сямісоты, -ая, -ае.
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СЕПАРАТЬІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн.). ПраСЕНСАЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які выклікае
сенсацыю. Сенсацыйныя падзеі. Сенсацыйнаясякнуты сепаратызмам. Сепаратыўныя імкненні. || наз. сепаратыўнасць, -і, ж.
навіна. || наз. сенсацыйнасць, -і, ж.
СЁРА, -ы, ж. 1. Хімічны элемент — лёпсае
СЕНСАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Моцнае ўражанне ад якой-н. падзеі. Кніга на загаранне рэчыва жоўтага ці шараватага
выклікала сенсацыю. 2. Падзея, паведамленне, колеру, якое выкарыстоўваецца ў тэхніцы i ніцтва Сербіі. |[ ж. сербка, -і, ДМ -бцы, мн. -і,
якія выклікаюць такое ўражанне. Газетная с. медыцыне. 2. Жоўтае тлустае рэчыва, якое -бак. || прым. сербскі, -ая, -ае.
СЕРВАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Род
СЕНСОРНЫ, -ая, -ае (спец.). Звязаны з ўтвараецца на сценках вушнога канала. ||
шафы для пасуды i сталовай бялізны. || прым.
пачуццямі, з органамі пачуццяў. Сенсорнае прым. серны, -ая, -ае.
СЕРАБРО, -а, н. 1. Каштоўны бліскучы сервантны, -ая, -ае.
выхаванне. Сенсорная рэакцыя.
СЕРВЕЛАТ, -у, М -лаце, м. Гатунак вэнСЕНСУАЛІЗМ, -у, м. Філасофскі кірунак, метал шаравата-белага колеру. 2. зб. Вырабы джанай каўбасы.
які прызнае адчуванне, успрыманне адзінай з гэтага металу. Сталовае с. (пасуда, сталовыя
СЕРВІЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Поўны набор
крыніцай пазнання. || прым. сенсуалістычны, прыборы). Упрыгожанні з серабра. Нашы
спартсмены заваявалі с. (сярэбраныя медалі; сталовай або чайнай пасуды на пэўную коль-ая, -ае.
касць чалавек. || прым. сервізны, -ая, -ае.
СЕНСУАЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. разм.)- 3. зб. Дробная разменная манета са
СЕРВІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
сплаву
з
гэтым
металам
або
нікелем.
ЗаплаПаслядоўнік сенсуалізму. || ж. сенсуалістка,
-раваны; зак. i незак., што. Падрыхтаваць
ціць
серабром.
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
СЕРАБРЬІСТА... Першая частка склада- (падрыхтоўваць) стол для яды, расстаўляючы
СЕНСУАЛЬНЫ, -ая, -ае. Заснаваны на
пасуду i стравы. С. стол. С. абед. || наз. сервісуб'сісгыўных пачуццях, адчуваннях. || наз. ных слоў са знач. серабрысты (у 1 знач), з раванне, -я, н% i сервіроўка, -і, ДМ -роўцы, ж.
серабрыстым адценнем, напр. серабрыстасевсуальнасць, -і, ж.
белы, серабрыста-блакітны, серабрыста-жам-|| прым. сервіровачны, -ая, -ае.
СЕНТЫМЕНТАЛІЗМ, -у, м. 1. Напрамак чужны, серабрыста-залацісты, серабрыста- СЕРВІРОУКА, -і, ДМ -роўцы, ж. 1. гл.
у літаратуры i мастацтве 18 — пач. 19 стст., перламутравы.
сервіраваць. 2. Убранне стала (посуд, сталоякі характарызуецца асаблівай увагай да дуСЕРАБРЬІСГЫ, -ая, -ае. 1. Які колерам i выя прыборы i пад.)- Багатая с.
хоўнага жыцця чалавека, пачуццёвасцю i ідэСЕРДАВАЦЬ, сярдую, сярдуеш, сярдуе;
алізаваным паказам людзей, жыццёвых сітуа- бляскам нагадвае серабро. С. іней. Серабры- сярдуй; незак. (разм.). Адчуваць злосць, разцый, прыроды. 2. Сентыментальныя (у 2 стая луска. Серабрыстыя скроні (з сівізной). дражненне, гнеў на каго-н. С. на сына.
знач.) адносіны да чаго-н. (кніжн.). II прым. Серабрыстая таполя (талоля, у якой лісце з
СЕРДАЛІК, -у, м. Паўкаштоўны камень
ніжняга боку пакрыта пушком). 2. перан. Месентыменталісцігі, -ая, -ае.
ладычна-звонкі, высокага тону. С. голас жаў- бледна-ружовага, чырвонага ці аранжавага
СЕНТЫМЕНТАЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, ранка. || наз. серабрыстасць, -і, ж.
колеру, разнавіднасць халцэдону. || прым. сер-аў, м. Прадстаўнік сентыменталізму (у 1
СЕРАБРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцца; далікавы, -ая, -ае.
знач.). || прым. сентыменталісцкі, -ая, -ае.
СЕРНАКІСЛЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
незак. Зіхацець сярэбраным бляскам. СеСЕНТЫМЕНТАЛЬНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. рабрыцца бяроза на сонцы. Скроні серабрацца солей сернай кіслаты.
сентыментальны. 2. Сентыментальныя паво- (з'яўляецца сівізна).
СЁРНЫ гл. cepa.
дзіны, сентыментальны ўчынах. He трэба
СЕРП, сярпа, мн. сярпы, сярпоў, м. СельСЕРАБРЬІЦЬ^ -ру, -рыш, -рыць; -рым,
сентыментальнасцей.
-рыце, -радь; -роны; незак., што. Пакрываць скагаспадарчая ручная прылада ў выглядзе
СЕНТЫМЕНТАЛЬНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, тонкім слоем серабра. С відэльцы. || зак. высе- выгнутага дробна назубленага нажа для зрэз-ае; незак. (разм.). 1. Быць сентыментальным рабрыць, -ру, -рыш, -рыць; -раны / пасеравання злакаў з кораня. Назубіць с. С. i молат
(у 2 знач.). 2. перан., з кім. Абыходзіцца з брыць; -ру, -рыш, -рыць; -рым, -рыце, -раць; (эмблема працы). С. месяца (перан.: месяц у
кім-н. празмерна мякка, паблажліва. He пасярэбраны. Скроні пасерабрыла сівізна (пе- пачатковай або алошняй фазе, які нагадвае
сентыментальнічай з гэтым гультаём!
па выгляду такую прыладу).
ран.). || наз. серабрэнне, -я, н.
СЕРПАНЦІН, -у, м. 1. Скругак доўгай
СЕНТЫМЕНТАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. ЗаснаСЕРАВАДАРОД, -у, М -дзе, м. Газ з рэзкім
ваны на прынцыпах сентыменталізму (у 1 непрыемным пахам, які ўтвараецца пры вузкай стужкі з каляровай паперы, якую кідазнач.). С. раман. 2. Залішне чуллівы, які можа гніенні бялковых рэчываў. || прым. серава- юць у танцуючых на балях, карнавалах i пад.
2. перан. Звілістая горная дарога. || прым. серлёгка расчуліць. С. верш. 3. Прасякнуты за- дародны, -ая, -ае.
лішняй чуллівасцю. Сентыментапьная сцэна. \\ СЕРАВУГЛЯРОД, -у, М -дзе, м. Бясколер- панірнны, -ая, -ае.
СЕРПАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае выназ. сентыментільнасць, -і, ж. (да 2 знач).
ная, лёгкая на загаранне ядавітая вадкасць з
СЕНТЭНЦЫЙНЫ, -ая, -ае (кніжн). Па- непрыемным пахам. || прым. серавугляродяы, гляд сярпа. Серпападобныя крылы. Серпападобныя струкі фасалі. || наз. серпаладобнасць,
вучальны, які мае ў сабе сентэнцыю. С. pa- -ая, -ас.
-і, ж.
Man. || наз. сентэнцыйнасць, -і, ж.
СЕРАДА, -ы, ЦМ -дзе, мн. серады i (з лін.
СЕРПЕНТАРЫЙ, -Я, МН. -І, -яў, м. ГадаСЕНТдНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 2, 3, 4) серады, серад, ж. Трэці дзень тыдня,
вальнік, у якім утрымліваюць ядавітых змей i
(кніжн.). Выслоўе павучальнага характару. які ідзе пасля аўторка.
забіраюць ад ix яд.
Выслухаць ные-н. сентэнцыі.
СЕРАДНЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. СелянінCEPCÓ, нескл., н. Гульня з тонкім лёгкім
СЁНЦЫ гл. сені.
аднаасобнік, які мае зямельны ўчастак, апра- абручом,
які падкідваюць i ловяць спецыяльСЕНЬЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У феадаль- цоўвае яго ўласнымі сіламі без наёмнай
ным ірамадствс: зсмлеўладальнік, які мсў не- працы i па свайму маёмаснаму становішчу най палачкай, a таксама гэты абруч i палачка.
Гуляць у с.
абмежаваную ўладу на сваёй тэрыторыі. 2. У знаходзіцца паміж бедняком i кулаком. 2. ЧаСЕРТЫФІКАТ, -a, М -каце, мн. -ы, -аў, м.
іспанамоўных -краінах: форма ветлівага зва- лавек сярэдніх здольнасцей, які f нічым
роту да мужчыны. || ж. сеньёра, -ы, мн. -ы, асаблівым не вылучаецца. || ж. серадлячка, -і, (спец.). 1. Пазыковае фінансавае абавязацельДМ -чцы, -чак (да 1 знач.)- || прым. сера- ства дзяржаўных органаў, a таксама назва
-ёр (да 2 знач.).
білетаў некаторых дзяржаўных пазык. 2.
СЕНЬЯРЬІТА, -ы, ДМ -рыце, мн. -ы, -рыт, дняцкі, -ая, -ае (да 1 знач.).
Афіцыйнае пісьмовае пасведчанне аб чым-н.
СЕРАЛЬ, -я, МН. -І, -аў, м. 1. Палац турэ- || прым. сертыфікатны, -ая, -ае.
ж. У іспанамоўных краінах — дзяўчына, паненка (зварот або форма ветлівага ўпамінан- цкага султана. 2. Toe, што i гарэм.
СЕРЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які выпускаецца
ня).
СЕРАФІМ, -а, мн. -ы, мн. -ы, -аў, м. У серыямі па пэўнаму ўзору. С. выпуск швейных
СЕПАРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Апарат для хрысціянскай міфалогіі — шасцікрылы анёл.
машын. || наз. сёрыйнасць, -і, ж.
вылучэння аднаго якога-н. рэчыва з саставу
СЕРБАЛЎЖЫЦН, -ая, -ае. 1. гл. сербаСЁРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. 1. Паслядоўны
другога (напр. смятанкі з малака). || прым. се- лужычане. 2. Toe, што i лужыцкі. Сербалу- рад якіх-н. аднародных прадметаў, якія мажыцкая літаратура (на верхня- i ніжнялу- юць агульную прымету, аб'яднаны агульным
паратарны, -ая, -ае.
СЕПАРАТНЫ, -ая, -ае. Асобны, адасоб- жыцкай літаратурных мовах).
прызначэннем, складаюць адну групу. С.
лены ад іншых. С. дагавор. С. мір (заключаны
СЕРБАЛУЖЫЧАНЕ, -чан, адз. сербалу- артыкулаў пра падзеі на франтах. С. станкоў.
без ведама i згоды сваіх ваенных саюзнікаў). || жычанін, -а, м. Toe, што i лужычане. || ж. С. вопытаў. 2. Разрад, катэгорыя каштоўных
наз. сепаратнасць, -і, ж.
сербалужычанка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || папер, дакументаў. С. i нумар пашпарта. 3.
СЕПАРАТЬІЗМ, -у, м. (кніжн.). Імкненне прым. сербалужыцкі, -ая, -ае.
Адна з частак вялікага кінафільма, якая дэСЕРБАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, манструецца самастойна. Кінафільм у чатырох
да аддзялсння; адасаблення. Палітычны с. ||
прым. сепаратысцкі, -ая, -ае.
-нуць; -н'і; зак. 1. гл. сёрбаць. 2. наго. З'есці серыях.
СЕПАРАТЬІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. трохі чаго-н. вадкага (разм.). Сербанула булёну
СЕРЭНАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -над, ж.
i пабегла.
1. У Заходняй Еўропе (першапачаткова ся(кніжн.). Прыхільнік сепаратызму. || ж. сепаСЁРБЫ, -аў, адз. серб, -а, м. Паўднёвасла- рэдневяковай): прывітальная песня пад акамратыстка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так. || прым. севянскі народ, які складае асноўнае насель- панемент лютні, мандаліны або гітары ў гопаратысцкі, -ая, -ае.
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СІВАДЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
СЁЯНКА, -і, ДМ -нцы, ж. (разм.). Дробна
ж. Каляровая ліса, помесь чорна-бурай i рыпрасеяная мука.
СЁЯЦЬ, сею, сееш, сее; сей; сеяны; незак. жай лісы, a таксама футра гэтага звярка.
СІВАК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.)- Toe, што
што. 1. i без dan. Раскідваць насенне на
падрыхтаваную для сяўбы глебу. С. пшаніцу. i сіўка.
нар каханай. 2. Лірычны музычны твор тыпу 2. перан. Распаўсюджваць сярод людзей
СІВЕРАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
сюіты дпя інструментальнага ансамбля.
якія-н. думкі, настрой i пад. (высок). С. разу- (разм.). Рабіцца шурпатым, грубець ад ветру,
СЁСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. 1. Пасяджэнні мнае, добрае, вечнае. С. веру ў лепшае жыццё. холаду (звычайна пра скуру на твары. руках i
розных устаноў, якія праводзяцца перыядыч- 3. Toe, што i прасейваць. С муку. 4. (7 / 2 ас. пад.). || зак. абсівераць, -ае; -аны.
на. Дванаццатая с. Вярхоўнага Савета Рэс- не ўжыв.). Пра дробны дождж, снег: ісці. ЦэСІВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Рабіцца
публікі Беларусь. 2. Перыяд здачы экзаменаў у лую раніцу сеяў дождж. 5. Засяваць (якую-н. сівым. Сівеюць скроні. \\ зак. шсівець, -ею,
вышэйшых навучальных установах i тэхніку- плошчу зямлі; разм.). С. пале пад лесам. || зак. -ееш, -ее; наз. пасівенне, -я, н. i ссівець, -ею,
мах. Зімовая с. || прым. сесіённы, -ая, -ае.
пасеяць, -сею, -сееш, -сее; -сей; -сеяны (да 1 -ееш, -ее.
СЁСЦІ, сяду, сядзеш, сядзе; сеў, села; i 2 знач.). || наз. сеянне, -я, н. i пасеў, -севу, м.
СІВІЗНА, -ы, ж. 1. Сівыя валасы. С. ў васядзь; зак. 1. Прыняць сядзячае становішча. (да 1 знач.)- Сеянне дрэнных чутак. Сеянне ласах. Дажыць da сівізны (да старасці). 2.
С. на крэсла. С. nad бярозай. Села i сядзіць мукі. Пасеў азімых закончаны.
Сівінка ў футры. Каракуль з сівізной. 3. перан.
(цаўно сядзіць). 2. у што i на што. Занядь
СЕЦЗЕЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Майстар,
месца, размясціцца дзе-н. (для паездкі). С. на які робіць сёдлы. || прым. сёдзельніцкі, -ая, Старажытнасць, даўніна. С. вякоў. 0 Сівізна ў
бараду, a чорт у рабрыну (прыказка) — пра
электрычку. С. на аўтобус. Сесці ў самалёт. 3.
старога, які заляцаецца да жанчын.
за што, на што i з інф. Пачаць якую-н. -ае.
СІВЎХА, -і, ДМ -вусе, ж. Сразм.) Дрэнна
СЁЕ-TÓE, сяго-таго, займ. неазнач., н. Несправу, работу, прыняўшы сядзячае становішча. С. за даклад. С. пісаць. С. на камбайн. С. шта, некаторыя рэчы. Узяць з сабой сёе-тое. ачышчаная гарэлка. || прым. сівушны, -ая, -ае.
Сівушнае масда (пабочны прадукт перагонкі
на тэлефон (званіць доўга i ў многія месцы; (неабходнае).
СЁЙ-ТОЙ, сяго-таго, займ. неазнач., м. спірту).
разм.). 4. Быць пазбаўленым волі, сесці ў турСІВЎЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Вялікая млекаму па прыгавору суда. С. за кражу. 5. (разм.). Некаторыя, нямногія людзі. Сёй-той
кормячая марская жывёліна сямейства вушаСпыніўшы рух, палёт, апусціцца з вышыні. не прыехаў на сустрэчу.
тых цюленяў. || прым. сівучы, -ая, -ае.
Матылёк сеў на кветку. Сонца села за лес. Са- СЁЛЕТА гл. сяголета.
СІВЬІ, -ая, -ое. 1. Пра валасы: белы, семалёт сеў на аэрадром. б. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
СЁЛЕТНІ гл. сяголетні.
Асесці, паглыбіцца ў зямлю. Сцяна села. 7. на
СЁМГА, -і, ДМ -мзе, ж. Каштоўная рабрысты, які страціў афарбоўку. Сівыя вусы.
Сівыя схілы гор (перан.). 2. 3 белымі валасамі,
што. Абмежаваць сябе ў чым-н., падпарадка- прамысловая рыба сямейства ласасёвых з мяваць сябс якому-н. рэжыму. С. на дыету. С. сам ружовага колеру. || прым. сёмпшы, -ая, пасівелы. Сівая галава. Сівая жанчына. 3. 3
прымессю белай шэрсці (пра футра). С. каўна адну зарплату. С. на квас i ваду. 8. ( 7 / 2 -ае.
нер. С. каракуль. 4. перан. Які мае адносіны да
ас. не ўжыв.). Выскачыць, з'явіцца (пра фуСЁМУХА, -і, ДМ -мусе, ж. Адно са свят старажытнасці, далёкага мінулага. Сівыя вякі.
рункул i пад.; разм.). На руку села балячка. 9. праваслаўнай царквы, якое святкуецца ў
1 наз. с'івасць, -і, ж. (да 1, 2 i 3 знач.).
( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Страціць сілу, напружанСІГ, -а, мн. -'i, -оў, м. Паўночная прамыне, стаць слабейшым (пра пару, электрычны пяцідзесяты дзень (праз сем тыдняў) пасля
вялікадня.
ток i пад.). У машыне сеў акумулятар. Голас
словая рыба сямейства ласасёвых. || прым.
СЁМЫ,
-ая,
-ае.
1.
гл.
сем.
2.
ж.
Які
сеу (стаў хрыплым). || незак. садэ&цца, сасіговы, -ая, -ае.
атрымліваецца дзяленнем на сем. Сёмая часджуся, садзішся, садзіцца.
СІГАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; незак. Скакаць.
тка. Адна сёмая (наз.).
Ваверка сігала з сасны на сасну. || аднакр.
СЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
СЁННЯ, СЁННЯШНІ гл. сягоння.
сіпшуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць;
Прыстасаванне (з перакрыжаваных нітак,
СЁРБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што i без -ні.
дроту, вяровак i пад.) рознага прызначэння.
СПНАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Умоўны знак
Плесці сетку на рыбу. Валейбольная с. С. пча- дап. 1. Есці вадкую страву або піць, прыляра. С. павуціны (перан.). 2. Сумка для на- смоктваючы. С. зацірку. 2. Піць невялікімі для перадачы на адлегласць якога-н. паведамшэння прадуктаў, дробных рэчаў i пад., спле- гльггкамі час ад часу. Гаворачы, госць з апеты- лення, распараджэння, камацды i пад. С. даценая з нітак, вяровак, шнуркоў i пад. Зла- там сёрбаў кампот. || зак. высербаць, -аю, кладнага часу. С. сірэны. Прагучаў с. хуткай
жыць у сетку хлеб. 3. адз.; чаго або якая. Су- -аеш, -ае; -аны. || аднакс. сербануць, -ну, дапамогі. 2. перан. Toe, што служыць штуршкупнасць размешчаных дзе-н. i звязаных -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні i сёрбнуць, ком да якога-н. дзеяння ў адказ. Сігналам да
адзінай сістэмай усганоў, прадпрыемстваў i -ну, -неш, -не; -ні (разм.). || наз. сёрбанне, -я, шырокай дыскусіі паслужыў артыкул цэнтральнай газеты. 3. перан. Папярэджанне, папад. С. дамоў адпанынку. С. бальніц. Гандлёваян.
СЁРБНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. ведамленне аб чым-н. непажаданым. С. у рас. Курортная с. 4. Разлінееная, звычайна ў
клетку, паверхня. Градусная с. Геаграфічная с. (разм.). 1. гл. сёрбадь. 2. Toe, што i сербануць ённую газету. || прым. сігнальны, -ая, -ае (да 1
(лініі, якія абазначаюць даўготы i шыроты). (у 2 знач.)i 2 знач.)- O Першая сіпіалыіая сістэма
CIBAPbtT, -a, М -рыце, мн. -ы, -аў, м. (спец.) — сістэма ўмоўнарэфлекторных сувя5. Расклад, рхема, шкала (спец.). Тарыфная с.
|| памянш. сетачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, (кніжн.). Распешчаны, раздураны раскошаю зей, якія фарміруюцца ў жывёлы i чалавека
ж. (да 1 i 2 знач.). || прым. сетачны, -ая, -ае чалавек. || ж. сібарыткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, пры ўздзеянні канкрэтных раздражняльнікаў.
(да 1, 2 i 5 знач.) / сеткавы, -ая, -ае (да 1 -так. || прым. сібарыцкі, -ая, -ае.
Другая сігнальная сістэма (спец.) — уласцівая
знач.).
СІБАРЫТШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. чалавеку сістэма ўмоўнарэфлекторных сувяСЕТКАВАТЫ, -ая, -ае. Які мае выгляд (кніжн.). Весці жыццё, уласцівае сібарыту.
зей, якія фарміруюцца пры ўздзеянні моўных
ссткі; які з'яўляецца сеткай (у 1 знач.). СеСІБАРЬІЦТВА, -а, н. (кніжн.)- Паводзіны сігналаў.
тпкаватыя крылы. С. ўзор. С. чарпак.
СПНАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
сібарыта.
СЕТКАКРЬІЛЫЯ, -ых, адз. -ае, -ага, н.
СІБЁРНЫ, -ая, -ае (разм.) 1. Жорсткі, зак. i незак. 1. Падаць (падаваць) сігнал. С.
Аірад насякомых з крыламі, пакрытымі гу- бязлітасны. С. чалавек. 2. Вельмі моцны, ракетай. С. аб набліжэнні цягніка. 2. перан.
стой сеткай дробных жылак.
рэзкі, люты (пра вецер, мароз i пад.). С. ве- Папярэдзіць (папярэджваць), паведаміць (паведамляць) пра што-н. непажаданае. C.f аб
СЕЎРУЖЫНЫ гл. сяўруга.
цер.
СЁЧА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (уст. высок.).
СІБІРАК, -а, мн. -і, -оў, м. Жыхар або ўра- праліках i недахопах. j| зак. прасігналізаваць,
Бой, бітва. Крывавая с.
джэнец Сібіры. || ж. сібірачка, -і, ДМ -чцы, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй (да 1 знач.). II наз.
сігналізацыя, -і, ж. (да 1 знач.) || прым.
CĆ4KA, -і, ДМ -чцы, ж. 1. Дробна нарэза- мн. -і, -чак. || прым. сібірацкі, -ая, -ае.
ная салома, трава на корм жывёле. Запарыць
СІВА... Першая частка складаных слоў са сігналізацыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
СІГНАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.
сечкі карове. 2. Драблёныя крупы. Ячная с. знач. з сівымі, напр. сівавусы, сівагаловы.
Грэчневая с. 3. Шырокі паўкруглы нож для
(разм.). Тое; што i сігналізаваць (у 1 знач.). ||
СІВАБАРОДЫ,
-ая,
-ае.
3
сівой
барадой.
ссякання капусты.
зак. прасігналіць, -лю, -ліш, -ліць.
С. стары.
СІГНАЛЬНЫ гл. сігнал.
СЁЯЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. МаСІВАВАЛОСЫ,
-ая,
-ае.
3
сівымі
валасамі.
СІГНАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалашына для пасеву насення. Трактарная с. ||
CIBABAPÓHKA,
-і,
ДМ
-нцы,
мн.
-і,
-нак,
прым. сеялкшы, -ая, -ае.
век, які падае сігналы (у 1 знач.).
ж.
Пералётная
птушка
сямейства
сіваваронСЁЯЛЫПЧЫК, -а, мн. -i t -аў, м. Работнік
СІГНАТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. (спец.).
сельскай гаспадаркі, які займаецца пасевам кавых з яркім зеленавата-блакітным апярэн- Частка рэцэпта з указаннем спосабу ўжываннасення. || ж. сеялыпчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц. нем.
ня лякарства, a таксама копія рэцэпта, якая
СІВАВЎСЫ, -ая, -ае. 3 сівымі вусамі.
СЁЯНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. Рапрыкладаецца алтэкай да выдадзенага лякарсліна, што вырасла з насення (у адрозненне
СІВАГРАК, -а, мн. -і, -оў, м. Toe, што i ства. || памянш. сігнатурка, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
ад саджанца).
сіваваронка.
-рак, ж. || прым. сігнатурны, -ая, -ае.
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СІЛАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
СІГОВЫ гл. сіг.
СІДР, -у, м. Віно з яблычнага соку. || прым. -саваны; зак. i незак., што. Ператварыць
(-раць) yt сілас^ С. кукурузу. f || зак. таксама
dtapaui, -ая, -ае.
СІЗІФАЎ: сізіфіва пржця — бясконцая i засілжсшшць, -сую, -суеш, -суе; -суй; -савамарная праца [ад імя міфічнага цара Сізіфа, ны. || наз. сіласшнне, -я, н.
СІЛАЧ, -а, мн. -ы, -рў, м. Чалавек вялікай ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. сімвалісцю, -ая,
прыгаворанага за абразу багоў каціць на гару
-ае.
камень, які, дасягнуўшы вяршыні, скочваўся фізічнай сілы. || ж. сілачка, -і, ДМ -чцы, мн.
СІМВАЛІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. сімвал i
-і,
-чак.
назад].
СІЛІКАТ, -у, А/ -каце, мн. -ы, -аў, м. Наз- сімволіка. 2. Які мае скрыты сэнс, які наСІЛА, -ы, мн. -ы, сіл, ж. 1. Здольнасць ва мінералаў, у склад якіх уваходзіць крэме- водзіць на асацыяцыі (у 2 знач.)- Лёс героя с.
жывых істот напружаннем мышц рабіць нязём, a таксама вырабаў з такіх мінералаў. || С. сэнс назвы рамана. 3. Пра платы, сумы:
фізічныя рухі, дзсянні; таксама ўвогуле — прым. сілжатны, -ая, -ае. С. клей. Сшкатная мізэрна малы. Аплата за паслугі — чыста
фізічная або маральная магчымасць актыўна
сімвалічная. С. ўзнос. \\ наз. сімвалічнасць, -і,
дзейнічадь. Мець немалую сілу. Страціць сілу.цэгла.
ж.
СІЛІЦЦА,
-люся,
-лішся,
-ліцца;
незак.
Набрацца сіл. Прыступіць да работы са свеСІМВОЛІКА, -і, ДМ -ліцы, ж. 1. Сімважымі сіламі. Выбіцца з сіл. Прымяніць сілуНамагацца, старацца зрабіць што-н. Колькі ні лічнае значэнне, што прыпісваецца чаму-н.
сілься,
a
адной
не
ўправіцца
з
гаспадаркай.
(фізічнае ўздзеянне). Палітыка з пазіцыі сілы
С. лічбаў. С. колераў. 2. зб. Сукупнасць якіх-н.
(аб агрэсіўнай тактыцы). 2. Велічыня, якая Дзіця сілілася ўстаць.
сімвалаў. Народная с. \\ прым. сімвалгшы, -ая,
СІЛКАВАЛЬНЫ,
-ая,
-ае
(спец.).
1.
Прыз'яўляецца мерай механічнага ўзаемадзеяння
-ае.
цел (спец.); энергія, якая ўздзсйнічае на ма- значаны для сілкавання. Сілкавальная помпа
СІМЕТРЫЧНЫ, -ая, -ас. Які валодае
для
паравога
катла.
2.
Які
забяспечвае
чым-н.
тэрыю, цела, a таксама ступень інтэўсіўнасці,
сіметрыяй. Сіметрычнае збудаванне. Ц наз. сінеабходным
для
нармальнага
дзеяння,
функнапружанасці гэтай энергіі. С. зямнога прыцяметрычнасць, -і, ж.
жэння. С. цяжару. С. электрычнага току. 3.цыяніравання. Сілкавальныя батарэйкі.
СІМЁТРЫЯ, -і, ж. Суразмернасць,
СІЛКАВАННЕ,
-я,
н.
1.
гл.
сілкаваць.
2.
звычайна мн. Матэрыяльная аснова, як крыаднолькавасць у размяшчэнні частак чаго-н.
ніца энергіі, дзейнасці. Сіл'ы прыроды. ТворныяToe, што забяспечвае нармальнае дзеянне, па супрацьлеглых баках ад гтункта, прамой
сілы інтэлігенцыі. 4. чаго. Здольнасць праяў- функцыяніраванне чаго-н. (спец.). С. для ра- або плоскасці. Вытрымаць сіметрыю.
лення якой-н. дзейнасці, стану, якая дыёпрыёмніка.
СІМПАТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
СІЛКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -куецца; -зуй; незак., каму-чаму. Адчуваць сімпатыю,
адрозніваецца пэўнай ступенню напружанасці, накіраванасці. С. характару. С. духу. 5. -куйся; незак. 1. Есці. 3 дарогі селі хлопцы с. добра адносіцца да каго-, чаго-н. С выкладУлада, магутнасць, уплыў. Магутная i непера- 2. Атрымліваць адкуль-н. што-н. неабходнае чыку.
можная с. барацьбітоў за мір. 6. Сутнасць, для нармальнага дзеяння, функцыяніравання
СІМПАТЫЧНЫ1, -ая, -ае. Які выклікае
сэнс (разм.). Уся с. ў тым, што чалавек (спец.). Радыепрыёмнік сілкуецца ад батарэек.
сімпатыю, прывабны. Сімпатычныя суседзі.
гэты — майстар сваёй справы. 7. Значэнне, || наз. сілшшшне, -я, н.
Гэты чалавек мне чымсьці с. Ц наз. сімпждзейнасць, правамоцтва. Закон уступае ў сілу
СІЛКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; тычнасць, -і, ж.
з 1 студзеня. С. закону. 8. мн. Грамадская -каваны; незак. 1. каго. Падмацоўваць ежай,
СІМПАТЬІЧНЫ2, -ая, -ае (спец). 1. Які
група, наогул людзі, якія вызначаюшха карміць. С клёцкамі з душамі. 2. што. Забяс- ўзнікае
на іншых, блізкіх або сіметрычна разякімі-н. харакгэрнымі прыкметамі або накі- печваць чым-н. неабходным для нармальнага мешчаных
Сімпатычныя болі ў зураванасцю ў сваёй дзейнасці. Дзмакратычныя дзеяння, функцыяніравання (спец.). С. аку- бах. 2. Які участках.
аслабляе боль у хворага (пра нейсілы міру. Лепшыя філарманічныя сілы. 9. мн.
мулятар. \\ наз. сілшмнне, -я, н.
лекавыя сродкі). Сімпатынныя прэToe, што i войскі. Сухапутныя сілы. Узброеныя CLJIKÓM, прысл. (разм.). Сілай: супраць тральныя
параты. O Сімпатычше чарніла — бясколесілы краіны. 10. Тмн. сілжмі. Пры дапамозе, з волі. С. прывесці ў суд.
рная або слаба афарбаваная вадкасць, якая
удзслам каго-н. Сіламі аднавяскоўцаў адраCLJIÓ, -а, мн. сілы i (з ліч. 2, 3, 4) сілы,
ў тайнай перапісцы.
мантавалі дарогу. 11. каго-чаго. Велізарная с'ілаў, н. 1. Прыстасаванне ў выглядзе петляў выкарыстоўваецца
Сімпятьгшая нервовая сістэма (спец.) — адколькасць, мноства (разм.). Гэты чалавек мае для лоўлі птушак i дробных жывёлін. 2. перан. дзел
нервовай сістэмы, які ўдзельнічае ў рэгусілу дабра ўсякага. 0 Ад сілы (разм.) — самае Пастка. Ставіць с. на каго-н. || прым. сіловы, ляванні
кровазвароту, абмену рэчываў i
большас. 3 сілай — з вялікім уздымам, па- -ая, -ае Сда 1 знач.).
іншых
функцыях арганізма.
чуццём (гаварыць, спяваць i пад.). 3 усёй сілы
СІЛУЭТ, -a, М -эце, мн. -ы, -аў, м. 1.
СІМПАТЫЯ, -і, мн. -і, -тый, ж. 1.
або на ўсю (поўную) сілу або з усіх сіл — з Аднаколернае плоскаснае адлюстраванне
найбольшым напружаннем; што ёсць моцы. прадмета на фоне іншага колеру. С. твару ў Прыхільнасць, ласкавыя, цёплыя адносіны да
(He) пж сіле каму або (не) пад сілу каму — профіль. 2. Абрыс чаго-н., што віднеецца ўда- каго-, чаго-н. Адносіцца да каго-н. з вялікай
пра адпаведнасць (неадпаведнасць) магчы- лечыні, у тумане. Здалёку віднеўся с. бярэзніку.сімпатыяй. 2. Любімы чалавек (разм.)- Сёння
сустрэў сваю сімпатыю.
масцей каго-н. рабіць што-н. (He) у сілах —
СІМПОЗІУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
(не) магчы зрабіць што-н. Нячыстжя сіла 3. Toe, што i контур. Модны с. адзення. ||
прым.
сілуэтны,
-ая,
-ае.
Нарада, канферэнцыя па якім-н. навуковым
(разм.) — чорт, д'ябал. Пі меры сіл — адпаСІМБІЁЗ,
-у,
м.
(спец.).
Форма
сумеснага
пытанні.
Міжнародны с. фізіёлагаў.
ведна з сіламі, з магчымасцямі. У сіле
СІМПТАМАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яў(разм.) — 1) у станс фізічнага i духоўнага жыцця арганізмаў розных відаў, якая прыросквіту; 2) у разгары, у росквіце. Усімі сілі- носіць ім узаемную карысць. С мурашкі i тлі. ляецца сімптомам чаго-н. (кніжн.). СімптаС. грыба i водарасці. || прым. сімбйггычны, -ая, матычная з 'ява. 2. Які накіраваны на ліквідамі — прыкладваючы ўсё старанне, намаганні.
цыю асобных сімптомаў хваробы, a не на
Цераз сілу — звыш магчымасцей, жадання. || -ае.
СІМВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Toe, што асноўную прычыну яе (спец.). Сімптаматычпрым. сілавы, -ая, -ое (да 1 i 2 знач.).
служыць умоўным знакам якога-н. паняцця, нае дзеянне лякарства. |) наз. сішггаматычСІЛАБІЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Пра верша- з'явы, ідэі. Голуб — с. міру. 2. Прынятае ў на- шсць, -і, ж.
СІМПТОМ, -у, мн. -ы, -аў, м. Знешняя
складанне: заснаваны на захаванні пэўнай вуцы ўмоўнае абазначэнне якой-н. адзінкі,
колькасці складоў у вершаваным радку неза- велічыні. O Сімвал веры — 1) кароткі выклад прыкмета, знешняе праяўленне чаго-н. С
лежна ад націску у словах. Сілабачная сістэма асноўных дагматаў хрысціянскай рэлігіі; 2) хваробы. Сімптомы страху. || прым. сімптаматое, што i крэда. || прым. сімвалічны, -ая, -ае / тычны, -ая, -ае.
вершаскладання.
СІМУЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
СІЛАГІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Лагічнае ро- сімвальны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
Сімвалічнае адлюстраванне. Сімвальная інфар-ляваны; зак. i незак., што. Прытвараючыся,
зумазаключэнне, у якім з двух дадзеных сустварыць (ствараць) ілжывае ўяўленне пра
джэнняў атрымліваецца трэцяе (вывад). || мацыя.
СІМВАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; наяўнасць чаго-н. С хваробу. || наз. сімуляванпрым. сілагічны, -ая, -ае.
зак. i незак., што (кніжн.). З'явіцца (з'яўляц- не, -я, н. i сімуляцыя, -і, ж.
СІЛАЙ, прысл. Гвалтам, супраць волі. С. ца) сімвалам (у 1 знач.) чаго-н. Заключны хор
СІМУЛЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
трэба браць.
у спектаклі сімвалізуе адзінства народа. || наз.
Чалавек, які прьггвараецца, сімулюе хваробу.
СІЛАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор для сімвалізацыя, -і, ж.
|| ж. сімулянткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -тах. ||
вымярэння фізічнай сілы чалавека. || прым.
СІМВАЛІЗМ, -у, м. Напрамак у літара- прым. сімулянцкі, -ая, -ае.
сіламерны, -ая, -ае.
туры i мастацтве канца 19 — пач. 20 стст.,
СІМУЛЙЦЫЯ, -і, ж. Прытворства, стваСІЛАС, -а / -у, м. 1. -у. Сакавіты корм для прасякнуты індывідуалізмам i містыцызмам, рэнне ілжывага ўяўлення аб чым-н. С. хважывёлы з зялёных здробненых частак раслін, які адлюстроўваў рэчаіснасць як ідэальную робы. С. абрабавання.
які атрымліваецца пры заквашванні. 2. -а. сутнасць свету ва ўмоўных i абстрактных
СІМФОНІЯ, -і, мн. -і, -ній, ж. 1. Вялікі
Збудаванне ў выглядзе вежы або ямы для за- формах. || прым. сімвалічны, -ая, -ае.
(звычайна з чатырох частак) музычны твор
СІМВАЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. для аркестра. Трэцяя с. Бетховена. 2. перан.
хавання такога корму. (j прым. сіпжсны, -ая,
Гарманічнае спалучэнне, злучэнне чаго-н. С
Паслядоўнік сімвалізму. || ж. сімвалісткж, -і,
-ае.
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СІНКЛІТ, -а, М -л'іце, м. 1. Сход вышэй- дзеянне чаго-н. С. гуку i відарыса (у кіно, тэшых саноўнікаў у Старажытнай Грэцыі. 2. лебачанні).
Сход духоўных асоб, духавенства. Сабраўся
СШХРАНІЗМ, -у, м. (спец.). Дакладнае
ўвесь духоўны с. з кансісторскімі ныноўнікамі.супадэенне i сувязь у часе дзвюх або неСІНКРЭТЬІЗМ, -у, м. (кніжн.). Злітнасць, калькіх з'яў або працэсаў; адначасовасць.
колераў. С. гукаў. || прым. сімфашчны, -ая, -ае нерасчлянёнасць, якія характэрны для перСШХРАНІСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
(да 1 знач.). С. аркестр (са струннымі, духа- шапачатковага стану ў развіцці чаго-н. С. пер- ж. Спартсменка, якая займаецца сінхронным
вымі i ўдарнымі інструментамі).
шабытнага мастацтва. | прым. сінкрэтычны,плаваннем.
СШАГОГА, -і, ДМ -гозе, мн. -і, -гог, ж. -ая, -ае.
СШХРАНІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які выІудаісцкі храм. | прым. сінагагальны, -ая, -ае.
СІНКРЭТЬкЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. гл. значаецца сінхранізмам, паказвае на адначаСЕНАНІМІКА, -і, ДМ -міцы, ж. (спец.). 1. сінкрэтызм. 2. Злітны, нерасчлянёны ў сваім совасць чаго-н. Сінхранічныя табліцы (хранаРаздзел лексікалогіі, які вьгаучае сінонімы. 2. зыходным, першапачатковым стане. Сінкрэ- лагічныя табліцы падзей, якія адбываліся
Сукупнасць сінонімаў якой-н. мовы. Белару- тычная рэлігія. Сінкрэтычнае цэлае. 3. Які выадначасова).
ская с.
значаецца эклектызмам, знешняй злучанасцю
СШХРАТРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
СШАНІМІЧНЫ гл. сінонім.
таго, што ўнутрана не злучана. Сінкрэтычныя Адзін з відаў установак для паскарэння руху
СШАНІМІЯ, -і, ж. У мовазнаўстве: адно- тэорыі.
электронаў. || прым. сінхратронны, -ая, -ае.
сіны, якія існуюць паміж сінонімамі. ЛекСІНОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. У дарэСШХРАФАЗАТРОН, -а, мн. -ы, -аў, м.
січная с. Сінтаксічная с. || прым. сішшімічвы,валюцыйнай Расіі: вышэйшы калегіяльны ор- (спец.). Адзін з відаў установак для паскарэн-ая, -ае.
ган праваслаўнай царквы; цяпер — дарадчы ня руху пратонаў. || прым. сінхрафазатронны,
СШАПТЬІЧНЫ, гл. сіноптыка.
орган пры патрыярху. || прым. сінодскі, -ая,
-ая, -ае.
СШДРОМ, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.). -ае.
СШХРОННЫ, -ая, -ае (спец.)- Які ажыцКомплекс сімптомаў, характэрных для
СІНОДЗІК, -а, мн. -і, -аў, м. У праваслаў- цяўляецца адначасова, супадае ў часе.
якога-н. захворвання. Астматычны с. Болевы най царкве: кніга запісу імён памёршых для
Сінхронная хуткасць. С. пераклад (які адбывас.
памінання ix у час набажэнства.
ецца адначасова з маўленнем на замежнай
СШДЫКАТ, -a, М -каце, мн. -ы, -аў, м. 1.
СІНОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст у мове). || наз. сіюфоннасць, -і, ж.
Буйное манапалістычнае аб'яднанне прадСШЬ, -і, ж. 1. Сіні колер. Марская с. He
прыемцаў, у якім удзельнікі, захоўваючы вы- галіне сіналогіі (кітаязнаўства), кітаіст.
CIHÓHIM, -а, мн. -ы, -аў, м. У мовазнаў- змераць вокам шыр палёў i неба с. 2. У горнай
творчую
самастойнасць,
ажыццяўляюць
сумесную камерцыйную дзейнасць (вызна- стве: слова (або выраз), якія супадаюць або справе — назва некаторых руд, якія маюць
чэнне цэн, закупку сыравіны, збыт тавараў). блізкія па значэнню з другім словам (выра- сіні колер. Медная с. Жалезная с.
СШЬЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. У Італіі: пан, a
2. У некаторых краінах: назва прафесійных зам), напр. «смелы» i «адважны»; «апусціць
галаву» i «панурыш» галаву». || прым. сіш- таксама форма ветлівага звароту да мужчын,
саюзаў. || прым. сівдьікатны, -ая, -ае.
якая звычайна ўжыв. перад імем або прозвіСШЕ-... (а таксама сіяя-...) Першая час- нішчны, -ая, -ае. С. pad назоўнікаў.
СІНОПТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст шчам. 1 ж. сіньёра, -ы, мн. -ы, сіньёр.
тка складаных слоў са знач.: 1) сіні (у 1
СІНЬКА, -і, ДМ -і, -нек, ж. 1. гл. сініць. 2.
знач), з сінім адценнем, напр. сіне-блакітны, па сіноптыцы, па прагназіраванню надвор'я.
сіне-зялёны, сіне-фіялетавы; 2) сіні (у 1 знач.), СІНОПТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Раздзел Сіняя фарба для падсіньвання бялізны, пау спалучэнні з іншым асобным колерам, метэаралогіі, які займаецца вывучэннем перы. С для бялізны. 3. Сіняга колеру капірафізічных працэсаў у атмасферы i вызначае вальная папера для размнажэння чарцяжоў, a
налр. сіне-бела-чырвоны, сіне-чырвоны.
таксама чарцёж, адбіты з калькі на такой паСІНЁКДАХА, -і, ДМ -дасе, ж. (спец.). Від стан пагоды на бліжэйшае будучае. || прым. перы (спец.).
метаніміі — назва часткі замест назвы цэлага, сішйтлны, -ая, -ае.
СШЬЯРЫНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж. У
СІНТАКСІС, -a i -у, м. 1. -у. Уласцівыя
прыватнага замест агульнага i наадварот,
Італіі — форма ветлівага звароту да дзяўпэўнай мове спосабы спалучэння слоў у слонапр. «галава» замест «чалавек».
СШЕКЎРА, -ы, ж. (кніжн.). Пасада, якая вазлучэнні i сказы, a таксама раздзел грама- чыны, паненкі.
СШІОХА, -і, ДМ -нюсе, ж. Toe, што i
добра аплачваецца i не патрабуе асаблівых тыкі, які вывучае сістэму моўных катэгорый,
звязаных са спалучэннем слоў i будовай ска- сінюшнасць.
намаганняў.
СІНЁЛЬ, -і, ж. Аксаміцісты шнурок для заў. С беларускага простага сказа. 2. -а. Пад- СШІОШНАСЦЬ, -і, ж. Сіняватая афарвышьгаання, упрыгожання жаночага адзення, ручнік, кніга, прысвечаныя вывучэнню такога боўка скуры пры некаторых захворваннях. ||
капелюшоў. || прым. сінельны, -ая, -ае. Сінель- раздзела граматыкі (разм.). Купіць «Сінтаксіс прым. сінюшны, -ая, -ае.
СІНЯ-... {гл. сіне-...) Першая частка склабеларускай мовш. || прым. сітаксічны, -ая,
ныя махры.
даных слоў, ужыв. замест «сіне-...», калі
СШЕЦЬ, -сю, -ееш, -ее; незак. 1. Рабіцца -ае.
СІНТЭЗ, -у, м. 1. Абагульненне звестак у націск у другой частцы слова падае на першы
сінім. С. на холадзе. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв).
Віднецца (пра што-н. сіняе). У жыце сінеюць адзінае цэлае, здабытых у працэсе аналізу да- склад, напр. сіня-чорны, сіня-шэры.
СШЯВА, -ы, ж. Сіні колер, сіняя правасількі. || зак. пасінець, -ею, -ееш, -ее (да 1 следаваных з'яў. 2. Атрыманне складаных
знач.); наз. пасіненне, -я, н. Купацца да па- хімічных злучэнняў з больш простых (спец.)- стора. С. возера. Тканіна з сінявой. С. неба.
СШЙК, -а, мн. -і, -6ў, м. Пасінслы кровасінення (пакуль не змерзнеш; разм.) / ссінець, С бялкоў. || прым. сінтэтычны, -ая, -ае.
СІНТЭЗАВАЦЬ, -зую, -зусш, -зуе; -зуй; падцёк1 на целе. С. на назе.
-ею, -ееш, -ее (да 1 знач.).
СІП , -у, м. Гукі сіпення. Прастудны с.
СШЁЧА, -ы, ж. (разм.). Сіні колер -заваны; зак. i незак., што. 1. Зрабіць (рабіць)
CHI2, -a, мн. -ы, -аў, м. Буйная птушка
сінтэз (у 1 знач.); абагульніць (-няць), злучаго-н., сіняя прастора. Had галавой с. неба.
падатрада
сапраўдных драпежных з бурым
чьшь
(злучаць).
2.
Атрымаць
(-мліваць)
шляСІНІ, -яя, -яе. 1. Які мае афарбоўку аднаго
апярэннем i белым пухам на галаве i шыі.
з асноўных колсраў спектра — сярэдняга хам сінтэзу (у 2 знач.). С. вадкае паліва.
СШАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху сіпаты. С. zo
СІНТЗТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж., зб.
паміж блакітным i фіялетавым. Сіняе неба.
Сінія вочы. 2. Пра скуру: які мае адценне гэ- Сінтэтычныя матэрыялы, a таксама вырабы з nae. || наз. сішвжтасць, -і, ж.
СШАТА, -ы, ДМ -паде, ж. 1. гл. сіпаты. 2.
тага колеру. Сінія губы. 0 Сіняя панчоха (па- ix.
СІНТЭТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. сінтэз. 2. Адчуванне сухасці ў горле. Пець da сіпаты.
гард.) — пра жанчыну: сухую педантку, пазСШАТЫ, -ая, -ае. Які страціў чысціню i
баўленую жаноцкасці i паглыбленую ў кнігі. || Атрыманы ў выніку сінтэзу (у 2 знач).
гучнасць (пра голас, гукі i пад.). С. голас. С.
Сінтэтычнае валакно. Сінтэтычная тканіна.
памянш. сіненькі, -ая, -ае.
чалавек (з прыглўшаным хрыплым голасам). ||
СІНІЛЬНЫ, -ая, -ае: сінілышя кіслата — 3. У мовазнаўстве: такі, пры якім граматычядавітая бясколерная вадкасць з пахам гор- ныя адносіны ў сказе выражаюцца формамі наз. сіоатасць, -і, ж.
СПіАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Гаварыць
слоў. Сінтэтынныя мовы.
кага міцдалю; цыяністы вадарод.
СІНУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Трыганаметрыч- сіпатым голасам.
СІНІЦА, -ы, мн. -ы, -н'іц, ж. Невялікая
СШЁЦЬ, -плю, -п'іш, -пшь; -п'ім, -піце,
стракатая птушка атрада вераб'іных. || па- ная функцыя вугла, у прамавугольным трохмянш. сішчка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || вугольніку роўная адносінам катэта, што ля- -пяць; -гіі; незак. Утвараць сіплыя гукі. С. ad
прым. сішчы, -ая, -ае i сінічын, -а. Сінічы жыць супраць дадзенага вострага вугла, да прастуды. || наз. сіпенне, -я, н.
СШЕА, -і, ДМ -пцы, ж. Тос, што i сіпата.
гіпатэнузы.
свіст. Сінічына гняздо.
СІПЛЫ, -ая, -ае. Прыглушана-хрыплы, з
СІНХРАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
СІНІЦЬ, сіню, с'ініш, с'ініць; сінены; незак., што. 1. Фарбаваць у сіні колер. С. ніткі. -зуй; -заваны; зак. i незак., што (спец.). Пры- прысвістваннем i лёгкім сіпеннем. С. голас.
2. Паласкаць у вадзе з разбаўленай у ёй весці (прыводзіць) да сінхранізму. С. работу Сіпла (прысл.) пець. || наз. сшлжсць, -і, ж.
сінькай; падсіньваць. С. фіранкі. || зак. пад- механізмаў. J| наз. сінхржнізацыя, -і, ж.; прым. СІПНУЦЬ, -ну, -неш, -не; сіп, -пла; -ні;
сішць, -сіню, -с'ініш, -с'ініць; -сінены (да 2 сінхранізацыйны, -ая, -ае.
незак. Рабіцца сіплым, пачынаць сілець. Талас
знач.). || наз. сінька, -і, ДМ -ньцы, мн. -і,
аНХРАНІЗАТАР, -a, мн. -ы, -аў, м. time. Ц зак. асЬшуць, -ну, -неш, -не; асш,
-нек, ж. i падсіньванне, -я, н.
(спец.). Механізм, які забяспечвае сінхроннае -пла; -ні.
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СІСТЭМАТЫЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які трымаСІРАТА, -ы, ДМ -рацс, Т -ой г(-ою), мн.
сіроты i (з ліч. 2, 3, 4) сіраты, -рот, м. i ж. ецца пэўнай сістэмы (у 1 знач.)- С каталог
Дзіця або падлетак, які застаўся без аднаго навуковай літаратуры. 2. Які пастаянна паўабо двух бацькоў. Дзе ж сіраце бацьку ўзяць? тараецца, не перапыняецца. Сістэматычныя
Круглая с. (без маці i бацькі). Казанская с. ўрокі na музыцы. Сістэматынна (прысл.) наве(перан.: пра таго, хто прыкідваецца няшча- дваць заняткі. \\ наз. сістэматычнасць, -і, ж. гандлем лёгкімі жалезнымі вырабамі (скобы,
сным, каб разжаліць каго-н.). || памянш.-ласк.
аСГЭМАТЭХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. крукі, засоўкі i пад.). Скабяныя гтшвары.
СКАВАНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены лёгкасці,
сіротка, -і, ДМ-у, Т-ам, м.- ДМ-тцы, Т-ай (спец.). Навукова-тэхнічная дысцьтліна, іігго
(-аю), ж., мн. -і, -так / сіржіцнкж, -і, ДМ -у, Т займаецца стварэннем i эксплуатацыяй скла- свабоды, натуральнасці, з затрымкай у дзеян-ам, м.\ ДМ -нцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, даных сістэм (у 3 знач.). || прым. сістэматэх- нях, у праяўленні чаго-н. Скаваныя рухі. Ц наз.
скявямсць, -і, ж.
-нак. || прым. сірочы, -ая, -ае / сіроцкі, -ая, шчны, -ая, -ае.
СКАВАРАДА, -ы, ДМ -радзе; мн. скава-ае. Сірочую галоўку дожджык мые. Зіма ci СІТА, -a, М сіце, мн. -ы, -аў, н. Род рэшата
nema сіроцкая — без моцных маразоў.
(у 1 знач.) з густой сеткай для прасейвання роды / (з ліч. 2, 3, 4) скаварады, -род, ж. i
СІРАТЛІВЫ, -ая, -ае. Тужліва-адзінокі, або працэджвання чаго-н. Прасеяць муку на с. (разм.) СКАВАРОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і,
Працадзіць варыва на с. || памянш. сгпш, -а, -дак, ж. Мелкая металічная пасудзіна з засумны, маркотны. С. выгляд. Сіратплівая стпагнутымі краямі, для смажання; патэльня. ||
мн. -ы, -аў, н. || прым. стівы, -ая, -ае.
расць. II наз. сіратлівасць, -і, ж.
СІТАЎКА, -і, ДМ -таўцы, мн. -і, -тавак, ж. прым. скавародны, -ая, -ае.
СІРАЦЁЦЬ, -ею, -ееш% -ес; незак. СтанаСКАВАЦЬ, скую, скуеш, скуе; скуём, скувіцца сіратой. | зак. асірацець, -ею, -ееш, -ес. Невялікая пералётная птушка атрада ве- яце,
скуюць; скуй; скаваны; зак. 1. што.
раб'іных.
Скачуць
як
на
пружынках
вёрткія
CIPÓKA, нескл., м. Сухі i гарачы афрыЗрабіць каваннем. С. сякеру. 2. што. Злучыць
сітаўкі.
||
прым.
сггаўкявы,
-ая,
-ае.
канскі вецер, які дзьме ў міжземнаморскіх
СГГНІЦА, -ы, ж. (разм.). Хлеб, спечаны з пры дапамозе кавання. С. звёны ланцуга. 3.
краінах.
каго-што. Надзець кайданы, аковы або злусітнай мукі.
СІРОП, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Канцэнтрачыць кайданамі з кім-н. С злачынцаў. 4. пеСІТНЫ,
-ая,
-ае.
1.
Прасеяны
праз
сіта.
ваны раствор цукру ў вадзе. Лекавы с. (змяран., каго-што. Пазбавіць свабоды, лёгкасці ў
Сітная
мука.
2.
Спечаны
з
такой
мукі.
С.
шчае лекавыя рэчывы i з'яўляецца лекавым
рухах, дзеяннях. Мароз скаваў цела. Трывога
прэпаратам). 2. Салодкая вадкасць з фрукто- хлеб. Купіць паўбулкі сітнага (наз.).
скавала мае думкі. С. сілы ворага. 5. перан.,
СГГРО,
нескл.,
н.
Газіраваны
фруктовы
вых i ягадных сокаў з цукрам. Малінавы с. \\
што. Зрабіць цвёрдым, нерухомым. Мароз
безалкагольны
напітак.
прым. сіропны, -ая, -ае.
скаваў возера. Зямлю скавала ранавата (безСПУАТЬІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які мае ас^. || незак. скоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
СІРОЦТВА, -а, н. Стан сіраты; адзіношгва. адносіны да асобнай сітуадыі, абмежаваны
скоўшшне, -я, н. i скоўші, -і, ДМ -ўцы, мн. -і,
Вырасці ў сіроцтве. С. з дзяцінства.
пэўнымі ўмовамі. || наз. сітуатыўнасць, -і, ж.
-ковак, ж. (да 2 знач.).
СГРЬІЙЦЫ, -аў, адз. -рыец, -рыйца, м.
СПУАЦЫЯ, -і, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. СукуСКАВЫТАЦЬ, -вычу, -вычаш, -выча; -выНасельніцтва Сірыі. || ж. сірыйкя, -і, ДМ пнасць абставін, становішча. Рэвалюцыйная с.
чы; незак. 1. Пра сабаку: жаласна павіскваць,
-рыйцы, мн. -і, -рыек. || прым. сірыйскі, -ая,
Ваенная с. Вось дык с! (пра заблытанае стано- ціха ныць. 2. перан. Крыўдзіцца, скардзіцца
-ае.
вішча). || прым. спуацыйны, -ая, -ае.
(разм. зневаж.). j| наз. скжвьгпшне, -я, н.
СІРЫН, -а, м. У старажытнай рускай літаСІТЦА гл. сіта.
СКАВЬІШ, -у, м. (разм.). Моцны пранізратуры: фантастычная птушка з жаночым
СІЎКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.\ ДМ с'іўцы, Т лівы вецер з завываннем. С. завываў у коміне.
тварам i ірудзьмі.
-ай (-аю), ж., мн. -і, сівак (разм.) Конь сівой
СКАЖАЦЦА, -ЦЬ гл. сказідца, -ць.
СЕРЗНА, -ы, мн. -ы, -рэн, ж. 1. У грэча- масці. Ну, варушыся, с.
СКАЖОНЫ -ая, -ае. Няправільны, псрайскай міфалогіі: марская істота ў выглядзе
СІЎКА-ВАРОНКА, сіўю-варонкі, ДЫ§ сіў- начаны. С. тэкст артыкула. || наз. скжжанчыны з хвастом рыбы або птушкі, якая цы-варонцы, мн. с'іўкі-варонкі, сівак-варонак, жошсць, -і, ж.
сваім мілагучным спевам заваблівала маракоў ж. Toe, што i сіваваронка.
СКАЖ^ННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл.
у гібельныя месцы. 2. мн. Атрад водных млеСІФІЛІС, -у, м. Заразная венерычная хва- сказіцца, -ць. 2. Памылка, няправільнасць.
какормячых, якія жывуць у цёплых морах i роба. I прым. сіфілггычны, -ая, -ае.
Недапушчальныя скажэнні ў газеце.
рэках. 3. Прыбор для атрымання гукаў розСІФІЛІТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). ЧаСКАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У граматыцы:
най вышыні (спец.). 4. Прыстасаванне для лавек, хворы на сіфіліс. || ж. сіфілітьічка, -і,
сінтаксічна i інтанацыйна аформленая канпадачы рэзкіх, моцных гукавых сігналаў, a ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
сірукцыя, якая выражае закончаную думку.
таксама гукі, якія падаюцца такім прыстасаСІФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Выгнутая Безасабовы с. Складаны с. 2. Народнае эпічванем. Рэзка завыла с. С. аўтамашыны.
трубка для пералівання з адной пасудзіны ў нае апавяданне аб падзеях мінулага або суСІСТФМА, -ы, мн. -ы, -тэм, ж. 1. Пэўны другую вадкасцей з рознымі ўзроўнямі часнасці. С. пра герояў Вялікай Айчыннай вайпарадак у правільным размяшчэнні i сувязі (спец.). 2. Устройства для газіравання пітной ны. 3. У літаратуразнаўстве: форма апавяданчастак чаго-н., у дзсяннях. Прывесці ў сістэму вады. || прым. сіфонны, -ая, -ае.
ня ў творы, што вядзецца ад імя літаратурвыпісаныя цытаты. Працаваць na правільнайСІЙМЦЫ, -аў, адз. -ямец, -мца, н. Народ, нага героя. С. пра Лысую гару. || прым.
сістэме. С. выхавання падрастаючага пакалеякі складае больш за палавіну насельніцтва сказавы, -ая, -ае.
ння. 2. Форма арганізацыі чаго-н. Дзяржаўная Тайланда. || ж. сіямка, -і, ДМ -мцы, мн. -і,
СКАЗАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Паданне (пес. Выбарчая с. 3. Спалучэнне заканамерна -мак. || прым. сіямскі, -ая, -ае. Сіямская мова. раважна народнае) гістарычнага або легендазвязаных паміж сабой элементаў (прадметаў,
СІЯНІЗМ, -у, м. Яўрэйскі нацыянальны рнага зместу. С. пра беларускіх волатаў.
з'яў, ведаў i пад.), якія складаюць неіігта цэ- рух, які ўзнік у канцы 19 ст. i ставіць сваёй
СКАЗАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
ласнае, адзінае. С. поглядаў вучоных 19 cm. мэтай аб'яднанне яўрэяў розных краін на -нуць; -н'і; зак., што i без дап. (разм.). СкаНервовая с. Гукавая с. беларускай мовы. Педааснове ix гістарычнай радзімы [па назве гары заць што-н. нечаканае (часам ірубае i недагагічная с. Філасофская с. (вучэнне). С. аўта-Сіён, што каля Іерусаліма]. || прым. сіяшсцкі, рэчнае). Трэба ж такое с!
мабільных дарог. Меліярацыйная с. 4. Гра--ая, -ае.
СКАЗАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., скажацца;
мадскі лад, фармацыя. Сацыялістычная с.
СІЯНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Па- зак. (разм.)- Быць сказаным. На сходзе многае
Капіталістычная с. 5. Сукупнасць арганіза- слядоўнік сіянізму. || ж. сіяшстка, -і, ДМ сказалася.
цый, блізкіх па сваіх задачах, або ўстаноў, ар- -тцы, мн. -і, -так. || прым. сіяшсцкі, -ая, -ае#
СКАЗАЦЬ, скажу, скажаш, скажа; скажы;
ганізацый, аб'яднаных у адзінае цэлае. С. орСІЙЦЕЛЬСТВА, -а, н. Тьггулаванне кня- сказаны; зак. 1. гл. гаварыць. 2. з інф. Распаганаў. народнай асветы. 6. Устройства, кан- зёў, графаў у царскай Расіі (ужывалася з зай- радзіцца, загадаць. Мне сказалі падрыхтаваць
струкцыя. Машына новай сістэмы. 7. Toe, штоменнікам «ваша», «яго», «ix»), a таксама ix ілюстрацыйны матэрыял да тзмы. Мама скастала звычайным, рэгулярным заняткам жонак. Ix с.
зала сыну хутчэй бегчы дадому. 3. (звьгчайна з
(разм.). Стала сістэмай для вучняў пачынаць СКААПЕРАВАіІЦА, -Ш> гл. каапераваць.
адмоўем). Зрабіць вывад, падумаць. Па тваім
рабочы дзень з фізічных практыкаванняў. || СКААРДЫНАВАЦЬ гл. каардынаваць.
адзенні не скажаш, што бедна жывеш. 4. 1 ас.
прым. сістэмны, -ая, -ае (да 3 i 6 знач.).
СКАБА, -Ы, МН. скобы / (з ліч. 2, 3, 4) мн. скяжам, ужыв. таксама як пабочн. сл.
СІСТЭМАТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; скабы, скоб, ж. 1. Выгнутая паўкругам меНапрыклад (разм.). Скажам, заўтра я не
-зуй; -заваны; зак. i незак., што. Прывесці талічная паласа, якая служыць ручкай у дзвя- змагу пайсці ў бібліятэку. 5. скажы(це).
(прыводзіць) у сістэму (у 1 знач.). С. матэры- рах, сундуках i пад. 2. Сагнутая пад вуглом
Вокліч, які служыць для выражэння здзіўленялы. || наз. сістэматызав&нне, -я, н. i сістэма- жалезная паласа ці дрот для змацавання драў- ня, абурэння i пад. з прычыны чаго-н. СкаТЫЗАЦЫЯ, - І , Ж.
ляных частак будыніны. Змацаваць вуглы ско- жыце, які ты спрытны! 6. 2 i 3 ас. буд.
СІСТЭМАТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Пры- бамі || памянш. сжобка, -і, ДМ -бцы, мн. -і, скажаш (скажаце), скяжа (скажуць). Вокліч з
асобай інтанацыяй, ужыв. для выражэння
-бак, ж. || прым. скобачны, -ая, -ае.
вядзенне ў сістэму (у 1 знач.) чаго-н., a такСКАБЯНЬІ, -ая, -ое. Які мае адносіны да нязгоды, недавер'я. Схадзі ў лес na ягады! —
сама сістэма, класіфікацыя чаго-н. С раслін.
Скажаш жа! — Куды ё'й у лес! 0 Скажы(це),
вырабаў з жалеза; звязаны з вытворчасцю i
С. жывёл.
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яго скаланула. 4. перан., каго-што. Ахапіць, СКАЛЫХНЎЦЬ, -ну, -неш, -нс; -нём,
авалодаць (пра пачуцці, думкі); моцна ўзру-няце, -нуць; -н'і; -нуты; зак., каго-што. 1.
шыць, усхваляваць. Жаль скалануу сэрца маці. Зварухнуць, захістаць, заставіць калыхацца.
5. перан., каго (што). Вымусіць каго-н. аддаць Вецер скалыхнуў жыта. С. калыску (гайдануць
што-н. (разм.^). Калі скаланём, дык аддасць. || з боку ў бок). 2. перан. Усхваляваць, узрукалі ласка — ветлівы зварот пры запытанні незак. скжлаваць, -аю, -аеш, -ае.
шыць; парушыць спакой. Навіна скалыхнула
аб чым-н. С. калі ласка, куды вядзе гэта даСКАЛАПЁНДРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Не- народ.
рога?
вялікая членістаногая ядавітая жывёліна. ||
СКАЛЬКАВАЦЬ гл. калькаваць.
СКАЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -з'іцца; зак. прым. скялапендржвы, -ая, -ае.
СКАЛЬКУЛЯВАЦЬ гл. калькуляваць.
1. Змяніцца, перайначыцца. Думка пры пераСКАЛДЎНІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніцца;
СКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Камяністы, які складачы па тэлебачанню сказілася. 2. Моцна зак. (разм.). Зблытацца, скудлаціцца (пра вадаецца з каменных горных парод (спец.). С.
змяніцца (пра твар, знешні выгляд^. Твар ласы, шэрсць i пад.).
грунт. Скальныя работы (у камяністым грусказіўся ад болю. || незак. скяжацца, -аецца. ||
СКАЛДЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; нцс).
наз. скяжэнне, -я, н.
зак., што (разм.). Зблытаць, скудлаціць (ваСКАЛЫІ, -а, мн. -ы, -аў, м. Зрэзаная з гаСКАЗІЦЬ, скажу, срзіш, сказіць; сказім, ласы, шэрсць i пад.).
лавы скура з валасамі. Зняць с.
сказіце, сказяць; скажоны; зак., штпо. 1. ПеСКАЛЕЛЫ, -ая, -ае. Які моцна змёрз, скаСКАЛЫІАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе; -пуй;
райначыць, падаць у няправільным, памыл- леў. С, ледзь жывы, вярнуўся з лесу. || наз.
-паваны; зак. i незак., каго-што. Зняць
ковым выглядзе. С. думку. 2. (1 i 2 ас. не скялеласць, -і, ж.
(знімаць) скальп. || наз. скальршнне, -я, н. \\
ўжыв.). Моцна змяніць (твар, знешні выСКАЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Вельмі зак. таксама аскалыішць, -пую, -гтуеш, -пуе;
гляд — ад болю, ropa i пад.). Боль сказіў змерзнуць.
Скалелі рукі на марозе.
-пуй; -паваны.
твар. || незак. скажаць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
СКАЛЁЧЫЦЦА, -ЦЬ гл. калечыць.
СКАЛЫІЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Невялікі
скажэнне, -я. н.
СКАЛІЁЗ, -у, м. (спец.). Скрыўленне па- хірургічны нож. O Светлавы скдльпель
СКАКАВЫ гл. скачкі.
(спец.) — лазерны прамень, які выкарыстоўСКАКАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. У званочніка. || прым. скаліёзны, -ая, -ае.
СКАЛІСТЫ, -ая, -ае. 3 мноствам скал; па- ваецца ў хірургіі для рассячэння тканак. ||
дзіцячых гульнях — шнур або вяровачка, цераз якую скачуць, круцячы i перакідваючы яе добны на скалы. Скалістыя горы. || наз. прым. скальоелыш, -ая, -ае.
скалістасць, -і, ж.
СКАМАНДАВАЦЬ гл. камандаваць.
цераз галаву.
СКАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; незак.
CKAMAPÓCTBA, -а, н. 1. Занятак, прафеСКАКАЦЬ, скачу, скачаш, скача; скачы;
незак. 1. Рабіць скачкі, хутка рухацца, пад- Скаліць зубы. Звер злосна с. || зак. аскаліцца, сія скамарохаў. 2. Елюзнерства, крыўлянне,
скокваючы. Дзеці скачуць на лузе. Заяц скача -люся, -лішся, -ліцца / ВЫСКАЛІЦШІ, -люся, камедыянцтва (разм. неадабр.). || прым. скамарошскі, -ая, -ае. Скамарошскае выступленпа канюшыне. С. на адной назе. Гутарка ска--лішся, -ліцца.
СКАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.: скаліць не.
кала з адной тзмы на другую (мянялася; пеСКАМАРОХ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. У Старан.). 2. Адскокваць убок або ўверх, стука- зубы — 1) раскрываючы губы, агаляць, пакаючы аб што-н. цвёрдае. Мячык скача на тра- зваць зубы; 2) смяяцца, рагатаць (разм. неа- ражытнай Русі: спявак-музыкант, вастраслоў i
туары. 3. Міжвольна дрыжаць, трэсціся (пра дабр.). Абставіны mym складаныя, a ты зубыакрабат. 2. перан. Пра несур'ёзнага чалавека,
часткі цела, твару; разм.). Калені скакалі ад с! || зак. аскаліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены (да які пацяшае іншых сваімі камедыянцкімі,
штукарскімі выхадкамі (разм. неадабр.). |
страху. На шыі скача жылка. 4. Ехаць наў- 1 знач.) /' выскаліць, -лю, -ліш, -ліць, -лены.
СКАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1. прым. скамярохаў, -ава.
скач. С. на кані праз выган. 5. (7 i 2 ас. не
Вельмі
цвёрды
камень
для
выкрэсвання
агню;
СКАМАРОШНПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; неўжыв.). Рэзка змяняцца (разм.). Тэмпература
ў дзіцяці скача. Цэны скачуць. 6. Танцаваць крэмень. 2. Тлушчавая кропля на зваранай зак. (разм.). Паводзіць сябе несур'ёзна, як
страве
(разм.).
Крупеня
тлустая,
аж
скалкі
скамарох; крыўляцца. || наз. скамаропшічанне,
(разм.). С. польку. 7. Часта мяняць месца работы, вучобы (разм.). С. з аднаго завода на плаваюць. || памянш. скжлачка, -і, ДМ -чцы, -я, н.
мн.
-і,
-чак,
ж.
(да
2
знач.)-1|
прым.
скалжчны,
СКАМБІНАВАЦЬ гл. камбінаваць.
другі. 0 Скажаць пад чыю дудку (неадабр.) —
падпарадкоўвацца чужой волі. || аднакр. скж- -ая, -ае.
СКАМЁЧВАЦЬ гл. скамячыць.
СКАЛМАіЦЦЦА,
-ЦЬ
гл.
калмаціцца,
-ць.
кануць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць;
СКАМПАНАВАЦЬ гл. кампанаваць.
1
СКАЛОЦЦА
,
1
i
2
ас.
не
ўжыв.,
сколецца;
-н'і (да 1, 2 i 5 знач.; разм.), скокнуць, -ну,
СКАМПІЛЯВАЦЬ гл. кампіляваць.
зак.
Аддзяліцца,
адпасці
пры
ўдары
(пра
-неш, -не; -ні (да 1, 2, 5 i 7 знач.) i скочыць,
СКАМПЛЕКТАВАЦЬ гл. камплектаваць.
-чу, -чыш, -чыць (да 1 i 5 знач.). | наз. слой, кавалак чаго-н.). Лед лёгка скалоўся. ||
СКАМПРАМЕТАВАЦЬ гл. кампраметанезак. сколвацца, -аецца.
сйшшне,-я, н. i скок, -у, м. (да 4 знач.).
ваць.
СКАЛОЦЦА2, скалюся, сколешся, сколецСКАКЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Конь з выСКАМЯНЁЛАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. скамясокімі бегавымі якасцямі. Арабскі с. 2. Спарт- ца; скал'іся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Змаца- нелы. 2. Выкапнёвыя рэшткі арганізмаў —
смен, які займаецца скачкамі. 3. Той, хто вацца (шпількай i пад.). 2. Параніць цела скамянелая жывёліна, расліна або якая-н. чатанцуе (разм.). II ж. скакуха, -і, ДМ -кусе, мн. чым-н. вострым у многіх месцах. С. іржы- стка ix. Знайсці с.
шчам. || незак. сколвацца, -аецца (да 1 знач.).
-і, -кух (да 3 знач.).
СКАМЯНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ператваСКАЛОЦЬ1, скалю, сколеш, сколе; скал'і;
СКАЛА, -ы, мн. скалы / (з ліч. 2, 3, 4)
скалы, скал, ж. Каменная гара з вострымі сколаты; зак., што. Аддзяліць слой, кавалак рыўся ў камень. Скамянелае карэнне сасны. 2.
выступамі, крутымі схіламі. Падводная с. || чаго-н. ударам; збіць. С лёд з ганка. || незак. перан. Нерухомы, застылы, безжыццёвы. С
сколваць, -аю; -аеш, -ае. || наз. сколка, -і, ДМ позірк. С. твар. || наз. скамянелжсць, -і, ж. (да
прым. сйлыш, -ая, -ае.
2 знач.).
-я, н.
СКАЛАЛАЖАННЕ, -я, н. Від спорту — -лцы, ж. i сколванне,
СКАМЯНЁЦЬ гл. камянець.
СКАЛОЦЬ2, скалю, сколеш, сколе; скалі;
узыходжанне на крутыя скалы.
СКАМЯЧЬІЦЦА гл. камячыцца.
СКАЛАЛАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спартсмен, сколаты; зак., што. 1. Змацаваць разам
СКАМЯЧЬІЦЬ, -мячу, -мечыш, -мечыць;
які займаецца скалалажаннем. || ж. скаіш- што-н., сашпільваючы. С кускі матэрыі. С.
шпількай пояс. 2. i каго. Зраніць у многіх мес- -мечаны; зак., што. 1. гл. камячыць. 2. перан.
лазкл, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак.
цах чым-н. вострым, калючым. С ногі іржы- Скомкаць, сапсаваць. С. даклад. || незак.
СКАЛАМБЎРЫЦЬ гл. каламбурыць.
СКАЛАМЎЦІЦЦА, -ЦЬ гл. каламуціцца, шчам. || незак. сколваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. скдмечваць, -аю, -аеш, -ае.
СКАНАННЕ, -я, н. Канец жыцця, смерць.
сколка, -і, ДМ -лцы, ж. i скшшаяве, -я, н.
-ць.
СКАЛУПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., 0 Да скашшня — да апошняга ўздыху.
СКАЛАНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
СКАНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Памерці
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. Задры- што (разм.). 1. Калупаючы, садраць. С бальжаць, затрэсціся; страсянуцца, здрыгануцца. ку. 2. Калупаючы, сапсаваць. С. стол цвіком. (толькі пра чалавека). Без яды можна i с.
СКАНДАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Падзея,
Бярозка ad удару скаланулася. 2. Уздрыгнуць. || незак. скалупваць, -аю, -аеш, -ае /
учынак, якія ганьбяць яе ўдзсльнікаў. ПаС. ад холаду. 3. перан. Моцна захвалявацца. скалуплівадь, -аю, -аеш, -ае.
Сэрца маё скаланулася ад непрыемнай весткі. || СКАЛУПНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- літычны с. 2. Сварка з крыкам, лаянкай i пад.
У пятай кватэры зноў с.
це, -нуць; -ні; -нуты; зак. што (разм.). Калунезак. скаланацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СКАНДАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
СКАЛАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, паючы, здзсрці што-н. С. струп з болькі.
СКАЛЫХНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -зуй; -заваны; зак. i незак., каго (што)
-нуць; -ні; -нуты; зак. 1. каго-што. Пры(кніжн.). Скандальнымі паводзінамі выклімусіць здрыгануцца, страсянуцца. С. грушу. -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. Зварухнуцца, захістацца. Паверхня вады скалых- каць у каго-н. пачуццё няёмкасці, абурэння.
Вецер скалануу дзверы. Машыну скаланула на
калдобіне (безас.)- 2. што. Перамяшаць нулася. Калыска скалыхкулася (гайданулася з СКАНДАЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
часцінкі вадкасці, страсянуўшы пасудзіну. С боку ў бок). 2. перан. Узрушыцца, захвалявац- Той, хто пастаянна ўчыняе скандалы (у 2
квас. 3. безас, каго-што. Перакрывіць, пе- ца, прыйсці ў рух. Бач, ад песні яго скалыхнуў- знач.), хто схільны да сварак. || ж. сышдарасмыкнуць (пра сутаргавы рух). Ад холаду ся народ.
лістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
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СКАНДАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -лііша;
незак. (разм.). Трапляць у скандальнае становішча. I зак. аскандаліцца, -люся, -лішся,
-ліцца.
СКАНДАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак. 1.
Учыняць скандал (у 2 знач.); дэбашырыць. 2.
каго (што). Знеслаўляць. Старога бацьку не
скандальце. || зак. наскандяліць, -лю, -ліш,
-ліць (разм.)СКАНДАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца
скацдалам (у 1 знач.), які ганьбіць каго-н.
Скандальная гісторыя. 2. Які пастаянна
робіць скацдалы (у 2 знач.). Скандальная
асоба. С. характар. 3. Які мае адносіны да
скандалу. С. дзень. Скандальная хроніка буржуазных газет (дзе апісана што-н. ганебнае).
| наз. смавдалымсцц -і, ж.
СКАНДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; незак., што. 1. Выразна выдзяляць пры вымаўленні састаўныя часткі верша (стопы, склады) націскамі, інтанацыяй.
2. Выразна вымаўляць словы, вылучаючы
кожны склад. Увесь стадыён скандзіраваў:
«Шай-бу! Шай-буЫ || наз. скавдзіраваяне, -я, н.
СКАНДЫНАВЫ, -аў, адз. -наў, -нава, м
Насельніцтва Скацдынаўскага паўвосірава i
некаторых астравоў на поўначы Еўропы. || ж.
скацдынаўка, -і, ДМ -наўцы, мн. -і, -навак. ||
прым. сжаддынжўскі, -ая, -ае.
СКАНДЭНСАВАЦЬ гл. кандэнсаваць.
СКАНСТРУЯВАЦЬ гл. канструяваць.
СКАНФЎЗІЦЦА, -ЦЬ гл. канфузіцца, -ць.
СКАНЦЭНТРАВАЦЦА, -ЦЬ гя. канцэнтравацца, -ць.
СКАНЧЗННЕ, -я, н. Завяршэнне, давядзенне чаго-н. да канца; канец. С. палявых
работ. 0 Да скаячэяня свету — вельмі доўга,
назаўсёды. Сканчэнве свеіу — у хрысціянскім веравучэнні: канец, пагібель свету.
СКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што (разм.). 1. Пакрыць каплямі,
закапаць. С. абрус чарнілам. 2. Капаючы,
зрасходаваць. Усе каплі скапаў. || незак.
скалваць, -аю, -аеш, -ае.
СКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. 1. Капаючы, зрэзаць (выступ, няроўнасць глебы). С. бугарок. 2. Пакапаць паверхню зямлі ў многіх месцах. Kpom скапаў увесь
агарод. \\ незак. скопваць, -аю, -аеш, -ае.
СКАПЁЦ, -пца, мн. -пцы, -пцоў, м. 1. Чалавек, які падвергся кастрацыі. 2. Член
рэлігійнай секты ў Расіі, што ўзнікла ў канцы
18 ст. i прапаведавала барацьбу з плоццю
шляхам кастрацыі. || прым. скалецгі, -ая, -ае.
СКАПІРАВАЦЬ гл. капіраваць.
СКАІГЎЦІЦЦА, -пучуся, -пуцішся, -пуціцца; зак. (разм. груб.). Памерці.
СКАПЬІЦІЦЦА, -пычуся, -пыцішся, -пыціцца; зак. (разм.). 1. гл. капыцііша. 2. Памерці, згінуць. Вядзьмар нядоўга керхаў i скапыціўся. 3. перан. Зрабіць няправільны крок,
спатыкнуцца. Справу павёў добра, але потым
скапыціуся.
СКАРАБАіЦЦЦА, -ЦЬ гл. карабаціцца,
-ць.
СКАРАВАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак,
ж. Каструля з герметычнай накрыўкай для
хуткага прыгатавання ежы.
СКАРАЦЗІЦЬ гл. скародзіць.
СКАРАПІСНЫ гл. скорапіс.
СКАРАСНЬІ гл. скорасны / скорасць.
СКАРАСПЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
ж. (разм.). Скараспелы плод, агародніна. Бульба-с.
СКАРАСПЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які хугка i
рана паспявае. Скараспелая бульба. 2. перан.
Надта паспешна зроблены, недастаткова
падрьосгаваны, прадуманы^разм.). Скараспелыя рашэнні. | наз. скарасоеласць, -і, ж. (да 1
знач., спец., i да 2 знач.).

СКАРАСТР^ЛЬНЫ, -ая, -ае. Які робіць
максімальную колькасць выстралаў у адзінку
часу. Скарастрэльная гармата. || наз. скарастрэльнасць. -і, ж.
СКАРАТАЦЬ гл. каратаць.
С. начальству на калегу. || зак. паскжрдзіцца»
СКАРАХОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
Чалавек, які вельмі хутка ходзіць, a таксама -джуся, -дзішся, -дзіцца / наскжрдзіцца,
-джуся,
-дзішся, -дзіцца (да 3 знач.).
спартсмен — спецыяліст па хадзьбе, бегу (на
СКАРЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто палыжах, каньках). 2. Даўней: пасыльны, ганец.
СКАРАЦЁЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які хут- дае скаргу (у 2 знач.). | ж. скаржшца, -ы, мн.
ка праходзіць. Скарацечныя радасці. O Скара- -ы, -ніц.
СКАРМІЦЬ, скармлю, скорміш, скорміць;
цечныя сухоты — туберкулёз, які хутка развіскормлены; зак., што. Зрасходаваць на хорм
ваецца. || наз. скарацечнасць, -і, ж.
каму-н. С. каровам кукурузны сілас. \\ незак.
СКАРАЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -pó- скормліваць, -аю, -аеш, -ае.
ціцца; зак. 1. Стаць кароткім або больш каСКАРОДЗІЦЬ, -роджу, -родзіш, -родзіць i
роткім. У жніўні дні скарацшся. 2. Зменшыцца колькасна або па велічыні, у аб'ёме. Зар- СКАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць; незак.,
што i без дап. Разрыхляць бараной зямплата скарацілася. 3. Пра мышцы: зменшыцца па даўжыні, у аб'ёме. Мышцы нагі лю. J зак% паскародзіць, -рюджу, -родзіш, -póскараціліся. 4. Звузіцца. Вытворчасць скара- дзіць; -рюджаны і^ заскародзіць, -роджу, -póцілася. 5. У матэматыцы: выразіцца ў меншых дзіш, -родзіць; -рюджаны. || наз. скароджжнне,
ліках пасля дзялення на які-н. лік. || незак. -я, н. i скарадзьба, -ы, ж.
CKAPÓMIHA, -ы, ж. (разм.). Скаромная
скарачацца, -аецца. || наз. скарачэнне, -я, н.
СКАРАЦІЦЬ» -рачу, -роціш, -роціць; -ро- ежа, скаромнае. У набожных сем 'ях не дазвачаны; зак. 1. што. Зрабіць кароткім або лялася есці ў пост скароміну.
СКАРОМІЦЦА, -млюся, -мішся, -міцца;
больш кароткім. С. артыкул. С. тэрмін адпачынку. 2. што. Зменшыць колькасна або па незак. (разм.). Есці ў пост скаромную ежу. ||
велічыні, у аб'ёме. С. пасевы жыта. С. рас- зак. аскароміцца, -млюся, -мішся, -міцца.
СКАРОМІЦЬ, -млю, -міш, -мшь; незак.,
ходы. 3. каго (што). Звольніць з работы, службы ў выніку скарачэння штатаў (разм.). 4. каго-што (разм.). Карміць скаромнай ежай у
скараціць дроб — у матэматыцы: падзяліць посныя дні. || зак. аскароміць, -млю, -міш,
лічнік | назоўнік на агульны дзельнік. || незак. -міць.
СКАРОМНЫ, -ая, -ае. Пра малочную, мяскарачаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. скарачэнне,
сную ежу, якую не ўжываюць рзлігійныя
-я, н.
людзі ў час посту. Скаромная ежа. He есці
СКАРАЦЦА, -ЦЬ гл. скарыцца, -ць.
СКАРАЧ^ННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. ска- скаромнага (наз.)СКАРОЧВАЦЦА гл. скараціцца.
раціцца, -ць. 2. Скарочанае абазначэнне, наСКАРШЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Ядавітая пазва каго-, чаго-н. Умоўныя скарачэнні ў слоўніку. 3. Пропуск у якім-н. тэксце. Раман дру- вукападобная членістаногая жывёліна, якая
куецца з скарачэннямі. 4. Звальненне з работы водзіцца ў трапічных i субтрапічных паясах. ||
(разм.). С. штатаў. 5. У словаўтварэнні: уся- прым. скарпіёшшы, -ая, -ае. С яд.
СКАРЧАНЁЛЫ, -ая, -ае. Які азябнуў ад
чэнне слова, a таксама частка слова ці цэлае
слова, утвораныя шляхам такога ўсячэння. холаду; замерзлы. Скарчанелыя пальцы. || наз.
Лясгас — с. слоў лясны i гаспадарка. Слоўнік скжрчанеласць, -і, ж.
СКАРЧАНЁЦЬ гл. карчанець.
скарачэнняў.
CKAPbtHKA, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
СКАРБ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. звычайна мн.
1. Цвёрды вонкавы слой хлеба, батона i пад.
Грошы, каштоўныя дарагія рэчы, каштоўнасці. Незлічоныя скарбы i багацце. 2. перан.; Цвёрдая с. ў пірага. 2. Верхні зацвярдзелы
звычайна мн. Духоўныя i культурныя каштоў- слой чаго-н. Снегавая с. || памянш. скарыначнасці (кніжн.). Скарбы духоўнай культуры бе- кж, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1 знач.).
ларускага народа. 3. перан. Пра каго-, што-н. || прым. скарынкавы, -ая, -ае (да 2 знач.).
СКАРЫСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
вельмі вялікай вартасці. Гэты артыст — сапраўдны с. 4. Багацце, маёмасць, хатнія рэчы. каго-што. Выкарыстаць каго-, што-н. для
якой-н. справы; знайсці прымяненне каму-,
Уласны с. Камасны с.
СКАРБНІЦА, -Ы, МН. -Ы, -НІЦ, Ж. 1. Даў- чаму-н. С вольны час для падрыхтоўкі. С. руней: месца захоўвання дарагіх рэчаў, каштоў- капісныя матэрыялы. || незак. скарыстоўваць,
насцей. Княжаская с. 2. перан. Сукупнасць -аю, -аеш, -ае. || наз. скжрыстшше, -я, н.
СКАРЬІЦЦА, скаруся, скорышся, скорыцкультурных, духоўных каштоўнасцей, сканцэнтраванне чаго-н. вельмі каштоўнага. Паэ- ца; зак. (разм.). Toe, што i пакарыцца. || незак.
зія Якуба Коласа i Янкі Купалы — с. беларус- скдрацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СКАРЬІЦЬ, скару, скорыш, скорыць; скокай літаратуры.
СКАРБОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. раны; зак. (разм.). Toe, што i пакарыць. || не1. Бляшанка, скрыначка з вузкай шчылінай зак. скараць, -аю, -аеш, -ае.
СКАР^Й, прысл. Ужыв. для супастаўлення
для збірання i захоўвання грошай. Ссыпаць
манеты ў скарбонку. 2. Toe, што i скарбніца ў сказах з параўнальным зваротам у значэнні:
(у 2 знач.). || прым. скжрбошчны, -ая, -ае (да 1 1) больш. Ен с. падобны на бацьку, чым на
маці; 2) лепш. Чым с, тым лепш. 0 Скарэй за
знач.). С. збор.
СКАРГА, -І, ДМ -рзс, мн. -і, -аў, ж. 1. Вы- ўсё — напэўна, больш пэўна.
СКАРЭКЦІРАВАЦЬ гл. карэкціраваць.
ражэнне незадавальнення, нараканне з прыСКАР^ЛЫ, -ая, -ае. Які скарэў; зацвярчьшы непрыемнасцей. Скаргі дзяцей. 2.
Афіцыйная заява аб незаконным дзеянні дзелы ад бруду. Шкарпэткі скарэлі.
СКАСАБОЧЫЦЦА гл. касабочыцца.
якой-н. асобы, установы, арганізацыі. НапіСКАСАВАЦЬ гл. касаваць.
саць скаргу. Кніга скаргаў. || прым. скаргавы,
СКАСАВЎРЫЦЦА, -ЦЬ гл. касавурыцца,
-ая, -ае (да 2 знач.).
СКАРДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; -ць.
СКАСІЦЦА гл. касіцца.
незак. 1. на каго-што i ca злуч. «што». ВыкаСКАСІЦЬ1-2 гл. касіць'- 2 .
зваць скаргі (у 1 знач.). С. на нястачу. Яна
скардзіцца, што ўвесь час хворая. 2. на кагоСКАТ1, -a, М скаце, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
што. Падаваць скаргу (у 2 знач.). С. ў суд. 3. Камплект колаў для воза, вагона, паравоза. ||
на каго (што). Даносіць, нагаворваць (разм.). прым. скатны, -ая, -ае.
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С. боты. С. з галавы хустку. С. стому (пеСКВАСІЦЬ, -вашу, -васіш, -васшь; -вашаны; зак., што. 1. Зрабіць што-н. квашаным. ран.)- 3. што. Паменшыць на якую-н. кольС капусту. С. малако. 2. Разбіць каму-н. твар касць, велічыню (разм.). С сотні дзве. Эх, с.
бы гадоў дзесяць! С. салому ў кучу. С. сена ў
(разм.). С нос.
СКВЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі іра- пуньку. 4. каго i без дап. Дачасна пазбавіцца
СКАТ2, -a, М скаце, мн. -ы, -аў, м. Буйная мадскі сад у горадзе, у гарадскім пасёлку. || ад цяжарнасці па якой-н. прычыне (разм.).
драпежная марская рыба з плоскім целам i памянш. скверык, -а, мн. -і, -аў, м.
Карова скінула цялё. 5. што. У гідратэхніцы:
вострым хвастом.
СКВІРЧ^ЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыць; не- адвесці ваду з якога-н. вадаёма. С. воды ў
СКАТ3, -a, М скаце, мн. -ы, -аў, м. (разм.). зак. (разм.). Верашчаць, пішчаць, патрэск- мора. 6. Toe, што i скінуцца (у 2 знач.). С. na
Нахільная праверхня чаго-н., пакаты спуск. ваць на гарачай скаварадзе (пра сала i пад.).
дваццаць тысяч на пакупку. || незак. скідаць,
Бераг Нёмана з высокім пясчаным скатам.
СКВГГАЦЦА, -аюся, -аешся, -асцца; зак., -аю?/ -аеш, -ае / спдваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
СКАТАВАЦЬ гл. катаваць.
з кім-ным (разм.). 1. Разлічыцца, пакончыць скіданне, -я, н. i сйдвшше, -я, н.
СКАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. Шы- разлікі з кім-н. С. з даўгамі. 2. перан. АдСЙПЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Жазло з канель, скручаны ў трубку i звязаны на канцах плаціць каму-н. паслугай за паслугу або ад- штоўнымі камянямі i разьбой — знак цардля нашэння цераз плячо. Сапдацкая с.
скай улады.
помсціць крыўдай за крыўду.
СКАФАНДР, -а, мн. -ы, -аў, м. ГерметычСКВГГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
СЫРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руецца;
ны вадалазны касцюм для работы пад вадой, што (разм.). Разлічыцца з кім-н., аддаць -руйся; зак. 1. Пайсці ў якім-н. напрамку. С.
a таксама спецыяльны касцюм касманаўтаў. || пазычанае. С. даўгі (перан.). С. лік (у спорце: да лесу. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Прыпрым. скафандравы, -ая, -ае.
зрабіць лік аднолькавым). С. мяч, шайбу няць пэўны кірунак, схіліцца куды-н. Жыццё
СКАЦІНА, -ы, ж. (разм.)- 1. зб. Буйная (забіць мяч, шайбу) у адказ.
скіравалася ў лепшы бок. || незак. скіроўвацца,
сеяьскагаспадарчая жывёла. Пасвіць скаціну.
СКЁМІЦЬ гл. кеміць.
-аюся, -аешся, -аецца.
Пагнаць скаціну ў поле. 2. перан. Грубы, бяз- СКЁПСІС, -у, м. (кніжн.). Toe, што i
СКІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
душны чалавек (груб., лаянк.). || памянш.-ласк. скептыцызм (у 2 знач.)-раваны; зак., каго-што. 1. Накіраваць каго-,
скшрны, -і, ДМ -нцы, ж. (да 1 знач.).
СКЁПТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Пры- што-н. у якім-н. напрамку. С. каня ў лес. С.
СКАЦІЦЦА, скачуся, скоцішся, скоціцца; хільнік скептыцызму (у 1 знач.). 2. Чалавек, позірк у акно. 2. перан. Даць пэўны кірунак
зак. Коцячыся па паверхні, спусціцца. Мянык які ва ўсім сумняваецца, да ўсяго адносіцца з каму-, чаму-н., схіліць да чаго-н. С народ на
скаціўся з гары. С. ў балота апартунізму (пе-недаверам.
рэферэндум. С. думкі ў пэўным напрамку. || неран.). || незак. скочвацца, -аюся, -аешся, -аецСКЕПТЫЦЬкЗМ, -у, м. 1. Філасофскі на- зак. скіроўваць, -аю, -аеш, -ае.
ца; наз. скочвшне, -я, н.
прамак, які падвяргае сумненню магчымасць
СКІСЛЫ, -ая, -ае. 1. Пракіслы, які стаў
СКАЦІЦЬ, скачу, скоціш, скоціць; ско- пазнання аб'ектыўнай рэчаіснасці. 2. Крытычаны; зак. 1. каго-што. Коцячы па нахільнай чна-недаверлівыя адносіны да чаго-н., край- кіслым. С. салат. Скіслая сыроватка. 2. перан.
паверхні, спусціць. С. камень з гары. С. бер- няе сз^мненне ў правільнасці чаго-н. || прым. Які страціў бадзёрасць, стаў вялым. Што
вяно з калёс. 2. Toe, што i скаціцца (разм.). С. скептычны, -ая, -ае. || наз. скептычшсць, -і, гэта ты нейкі с. ?
СЙСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; скіс, -сла; -ні;
з гары на мапедзе. 3. каго-што. Коцячы, са- ж. (паводле 2 знач.).
браць у адно месца. С. круглякі ў кучу. || незак. СКЁРЦА, нескл., н. Невялікі музычны твор зак. 1. (7 / 2 QC. не ўжыв.). Стаць кіслым;
скочваць, -аю, -аеш, -ае; наз. скочванне, -я, н. хуткага тэмпу. || прым. скерцозны, -ая, -ае пракіснуць. Cyn скіс. 2. перан. Зрабіцца вялым, сумным (разм.). Захварэла i скісла. | не(да 1 i 3 знач.).
(спец.) / скерцыёзны, -ая, -ае (спец.).
СКАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што.
СКЕТЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікая эс- зак. скісаць, -аю, -аеш, -ае.
1. гл. качаць. 2. Качаючы, надаць круглую традная п'еса жартаўлівага зместу. || прым.
СКГГ, -a, М скіце, мн. -ы, -аў, м. Невялікі
форму чаму-н. С. з хлеба галушку. С. у трубкускетчжвы, -ая, -ае.
пасёлак у аддаленні ад манастыра для манашпалеры. 3. Качаючыся, прыціснуць да зямлі,
СКІБА, -ы, мн. -ы, скіб, ж. 1. Луста (звы- хаў-пустэльнікаў, a таксама невялікі асобны
змяць (разм.). С. пасевы жыта. || незак. чайна хлеба). Дзве скібы хлеба. 2. Пласт узара- манастыр у глухой мясцовасці. || прым. сшцкі,
скачваць, -аю, -аеш, -ае.
най зямлі. Н памянш. сшбка, -і, ДМ -бцы, мн. -ая, -ае.
СКАЧКАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які развіва-і, -бак, ж. || памянш.-ласк. сшбачка, -і, ДМ
СЮФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Вузкая доўгая i
ецца скачкамі, без плаўных пераходаў ад -чцы, мн. -і, -чак, ж.
лёгкая гоначная лодка для акадэмічнай
аднаго да другога, нераўнамерны. СкачкапаС&ІВІЦА, -ы, мн. -ы, -віц, ж. 1. Кожная з грэблі.
добнае развіццё. \\ наз. сжжякжпадобнасць, -і, ж.дзвюх костак твару, у якіх умацаваны зубы.
СКІФЫ, -аў, адз. скіф, -а, м. Агульная
СКАЧЮ, -чак. Від коннага спорту — спаВерхняя с. Ніжняя с. 2. Пласцінка са штуч- назва стэпавых плямён, якія вандравалі або
борніцтвы на верхавых конях. С. з перашко- нымі зубамі, зубны пратэз. Устаўная с. || жылі аседла за некалькі вякоў да н.э. у паўнодамі. || прым. скшавы, -ая, -ое. С. конь. Ска- прым. снШчны, -ая, -ае.
чным Прычарнамор'і i прылеглых да яго
кавыя спаборніцтвы.
СЮД, -у, М -дзе, м. У геалогіі: псрамя- тэрыторыях. || прым. сшфсжі, -ая, -ае.
CKA4ÓK, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. 1. Хуг- шчэнне часткі горных парод па трэшчыне ў
СКЛАД1, -а, М -дзе, мн. -ы, -оў, м. 1.
кае перамяшчэнне цела адштурхоўваннем ад вертыкальным або нахільным кірунку. || прым.
Спецыяльнае
месца, памяшканне для захоўякога-н. пункта апоры. С. зайца. 2. перан. скідавы, -ая, -ае. Скідавыя горы.
вання чаго-н. С. для розных прамыслоеых таРэзкае змяненнс чаго-н. С. зарплаты. С.
СЮДАЦЦА гл. скінуцца.
вараў. 2. Запас тавараў, матэрыялаў, зложаузроўню вады. 3. Пераход ад старога якаснага
СКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што. ных у адным месцы. Склады сыравіны. || прым.
стану да новага ў выніку колькасных змянсн1. Скінуць з чаго-н. у некалькі прыёмаў. С. складсй, -ая, -ое.
няў (кніжн.). || прым. скачковы, -ая, -ае (да 1 сена з машыны. 2. Кідаючы, сабраць, злажыць
СКЛАД2, -у, М -дзе, м. 1. Сукупнасць чазнач.; спец.). С. механізм (у кінаапаратуры: у адно месца. С. траву ў кучу. С. стог. 3.
які скачкападобна, рыўкамі перамяшчае кіна- Зрабіць сяк-так якую-н. будыніну (разм.)- С. стак, якія ўтвараюць адзінае цзлае; структура.
Лексічны с. мовы. 2. чаго або які. Сукупнасць
стужку пры змене кадраў).
лазеньку.
людзей, якія ўтвараюць які-н. калектыў, арСКВАПНЫ, -ая, -ае. 1. Прагны да багацСНДАЦЬ гл. скінуць.
ця, нажывы, хцівы. 2. на што, да чаго. Які
СКІДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1. ганізацыю. С. праўлення саўгаса. 3. Постаць,
прагна імкнецца мець што-н. у вялікай коль- Сума, на якую эменшана цана на што-н. С. з фізічны выгляд, будова (чалавека, жывёліны).
касці. С. на кнігі. || наз. сквапнасць, -і, ж.
падаткаў. Taeap са скідкай. 2. Заніжанае па- Спартыўнага складу юнак. 4. Асаблівасці дуСКВАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. трабаванне да каго-, чаго-н.; уступка. He да- мак, розуму i звычак, характар чаго-н. Паэтычны с. душы. Нацыянальны с. характару. 5.
Падсмажаны кавалачак сала. Напячы скварак. ваць ніякай скідкі.
Парадак, сэнс, зладжанасць. Жадаю вам ладу
СКВАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; неСКІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нься; i складу.
зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пячыся на агні; зак. 1. Упасці з чаго-н. Мячык скінуўся з ложСКЛАД3, -а, М -дзе, мн. -ы, -оў, м. Гук або
смажыцца. У печы скварыцца свежае сала. 2. ка. 2. Сабраць ірошы на якую-н. справу;
Грэцца на сонцы; быць у вельмі гарачым ме- скласціся. С. на падручнік. 3. Пра картьг згу- спалучэнне гукаў, што вымаўляюцца адным
сцы (разм). || зак. сасшрыцца, -руся, -ры- ляць (разм.). С. ў карты. || незак. сійджцца, штуршком выдыхнутага паветра. Націскны с.
шся, -рыцца.
-аюся, -аешся, -аецца / сццвжшйі, -ак>:я, Дзяліць словы на склады. O Адкрыты склад —
СКВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; не- -аешся, -аецца. || наз. скіданне, -я, н. i скід- склад, які канчаецца на галосны гук. Закрыты
склад — склад, які канчаецца на зычны гук.
зак., што. 1. Пячы на агні сала. С. свежаніну.
СКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; скінь; -нуты; || прым. складовы, -ая, -ае. Складовае пісьмо (у
2. перан., i без дап. Паліць (пра сонца; разм.)Цэлы дзень скварыць сонца. || зак. саскварыць,зак. 1. каго-што. Кінуць уніз з чаго-н. С. снег якім знакамі абазначаюцца склады, a не гукі).
-ру^ -рыш, -рыць; -раны (да 1 знач.); за- са страхі. С. дэсант. С. путы няволі (перан.; СКЛАДАЕМАЕ -ага, н. У матэматыцы: вескварыць, -ру, -рыш, -рыць; -раны (пра высок.). 2. што. Зняць з сябе (вопратку, абу- лічыня (лік), якая складваецца з другой ветак i пад.), рыўком адкінуць што-н. з чаго-н. лічынёй (лікам).
страву). || наз. скваранне, -я, н.
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СКЛАДАЛЬНІК, -a, мн. -i, -аў, *. Той, хто
складае што-н., аўтар. || ж. сйіадальшцд, -ы,
мн. -ы, -ніц. || прым. склшлыгіцкі, -ая, -ае.
СКЛАДАНАЗАЛЁЖНЫ, -ая, -ае. У граматыцы: які адносіцца да пабудовы складаных
сказаў па спосабу падпарадкавання. С. сказ.
СКЛАДАНАЗЛЎЧАНЫ, -ая, -ае. У іраматыцы: які адносіцца да пабудовы складаных
сказаў па спосабу злучэння. С. сказ.
СКЛАДАНАКВЁТНЫЯ, -ых, адз. -ае, -ага,
н. (спец.). Сямейства двухдольных травяністых раслін з дробнымі кветкамі, сабранымі ў
суквецце, падобнае на адну кветку.
СКЛАДАНАСКАРОЧАНЫ, -ая, -ае. У словаўтварэнні: утвораны са скарочаных частак
двух або некалькіх слоў, якія ўваходзяць у
склад якіх-н. назваў (напр. калгас — калектыўная гаспадарка).
СКЛАДАННЕ, -я, н. 1. гл. складаць. 2. У
матэматыцы: дзеянне, пры дапамозе якога з
двух або некалькіх лікаў (складаемых) атрымліваюць новы (суму), які мае столькі адзінак,
колькі было ва ўсіх дадзеных ліках разам. 3. У
мовазнаўстве: слова, што ўтворана з дзвюх
або некалькіх асноў i прадстаўляе лексічную
адзінку, якая мае граматычныя i семантычныя адзнакі паасобнага слова; складанае
слова (напр. збожжаўборачны, землечарпалка,
хлебароб).
СКЛАДАНЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца з
некалькіх частак, разнастайны па складу частак i сувязей паміж імі. Складанае рэчыва. С.
сказ. 2. Цяжкі для разумення, зблытаны.
Складаная матэматычная задача. Складанае
становішча. Складаная аперацыя. 3. Які спалучае ў сабе розныя, часта супярэчлівыя бакі,
рысы (пра характар i пад.). Складаныя пачуцці
i думкі. 4. Які можна складваць дзякуючы рухомаму злучэнню часгак. С. нож. Складанае
крэсла. || наз. складашсць, -і, ж. (да 2 i 3
знач.).
СКЛАДАПАДЗЁЛ, -у, м. У мовазнаўстве:
мяжа паміж двума сумежнымі складамі ў
слове.
СКЛАДАЎГВАРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Пра гук:
які можа ўтварыць склад.
СКЛАДАЦЦА, -аюся, -аешся, -асцца; незак. 1. гл. скласціся. 2. Мець у сваім складзе
каго-, што-н., быць складзеным з каго-,
чаго-н. Падручнік складаецца з двух раздзелаў.
СКЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл.
скласці. 2. Быць састаўной часткай чаго-н.;
утвараць сабой што-н. Большую частку праграмы складалі народныя песні.
СКЛАДАЧНЫ, -ая, -ае. Прыстасаваны для
склада1 (у 1 знач.), складвання чаго-н. Складачныя памяшканні.
СКЛАДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. i незак., што (спец.).
Змясціць (змяшчадь) на склады' (у 1 знач.), У
сховішчы. С. зерне. \\ наз. складзіраванне, -я,
н.
СКЛАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. 1.
Роўна складзеная ў дзвс столкі i загнутая палоска на тканіне, палеры. Пашыць спадніцу ў
складкі. 2. Прамалінейны згіб на штаніне.
Штаны з адпрасаванымі складкамі. 3 . Маршчына, адвісласць на скуры. Адвіслыя складкі
на шыі. 4. Згіб у пластах зямной кары.
Складкі горных парод (спец.). || памянш.
складачкя, -і, ДМ -чйыу мн. -і, -чак, ж. (да 1,
2 i 3 знач.).
СКЛАДКАВАТЫ, -ая, -ае (спец.). Утвораны складкамі, са складкамі. Скяадкаватыя
горы. || наз. складжштасць, -і, ж.
СКЛАДНЫ, -ая, -ае. 1. Зграбны, стройны
(разм.). Складная дзяўчына. 2. Пра мову,
пісьмо i пад.: звязны, паслядоўны, лагічны.
Складаная прамова. Складаная песня. || наз.
скляднасць, -і, ж.

СКЛАДНЬІ, -ая, -óe. Такі, які можна
складваць дзякуючы рухомаму злучэнню частак. С. метр.
СКЛАДСЙ гл. склад1.
СКЛАДЧЫНА, -ы, ж. Унясенне грошай,
прадуктаў i пад. удзсльнікамі якой-н. агульнай справы. Купіць дачу ў складчыну. Устроіць
складчыну.
СКЛАНЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. скланяцца, -ць. 2. У граматыцы: клас назоўнікаў з
аднолькавымі формамі словазмянення. Назоўнікі першага, другога, трэцяга скланення.
СКЛАНЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яецца;
незак. 1. Змяняцца па склонах. 2. перан. Часта ўпамінацца (звычайна
непрыхільна;
разм.). Яго прозвішча часта скланяецца на сходах. || наз. скланенне, -я, н. (да 1 знач.)СКЛАНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1. што.
Змяняць іменныя часціны мовы па ix граматычных формах. С. назоўнікі. 2. перан.,
каго-што. Часта ўпамінаць, многа гаварыць
пра каго-, што-н. (звычайна непрыхільна;
разм.). || зак. прасклжняць, -яю, -яеш, -яе (да
1 знач.). || наз. скланеіше, -я, н. (да 1 знач.).
СХЛАСЦІ, складу, складзеш, складзе;
складзём,
складзяце,
складуць;
складзі;
складзены; зак., што. 1. гл. класці. 2. Пакласці разам у пэўным парадку. С. дровы пад
навес. С. салому ў стог. С. рэчы ў рукзак
(падрыхтаваць да ад'езду). 3. Прыбавіць адзін
лік да другога, зрабіць складанне. С. дзве
сумы. 4. Падрыхтаваць што-н. на падставе сабраных звестак. С справаздачу аб сабраным
ураджаі С. cnie супрацоўнікаў. Скласці песню
(стварыць, налісаць). 5. Утварыць групу,
камісію, падабраўшы людзей. С камісію. 6.
Стварыць навуковую працу. С. слоўнік беларускай мовы. 7. Перагнуўшы, сагнуўшы прыдаць якую-н. форму, зменшыць аб'ём. С. ліст
паперы папалам. С. шэзлонг. 8. Зрабіць вывад
на падставс назіранняў або лагічных заключэнняў. С. уяўленне аб кім-н. 9. перан. Вызваліцца ад якіх-н. абавязкаў. С свае паўнамоцтвы. Ён усю віну склаў на мяне. 0 Скласці
зброю — 1) спыніць узброснае супраціўленне;
2) адмовіцца ад барацьбы, ад якіх-н. дзеянняў. Скласці рукі (сазм.) — перастаць
дзейнічаць. || незак. склждваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 знач.) / складяць, -аю,
-аеш, -ае (да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 знач.). || наз.
складванне, -я, н. (да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
знач.) /' складанне, -я, н.
СКЛАСЦІСЯ, складуся, складзешся, складзецца; складзёмся, складзяцеся, складуцца;
складз'іся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Утварыцца з асобных частак, элементаў. 3 асобных
кніг i часопісаў склалася невялікая бібліятэка.
2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Узнікнуць, з'явіцца ў
працэсе творчасці (пра песню, верш i пад.). У
людзей склалася многа легенд пра гэта страшнае месца ў лесе. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Выпрацавацца, устанавіцца, сфарміравацца. У
мяне склалася добрае ўяўленне аб фільме. 4.
Набыць якую-н. форму, выгляд (пра губы,
рукі, ногі, цела чалавека). 5. Зрабіць складчыну (разм.). С. на павздку за горад. 6. Спакаваць, падрьосгаваць свае рэчы для ад'езду
(разм.). С для ад'езду. 7. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Атрымацца ў выніку пошукаў. Дзённікавыя запісы склаліся ў асобнае апавяданне. || незак.
складвацдж, -аюся, -аешся, -аецца / складішці, -аюся, -аешся, -аецца (да 1, 2, 3 i 4
знач.)- || наз. складваняе, -я, н. (да 4 знач.).
СКЛЁІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., склеіцца;
зак. 1. Змацавацца пры даламозе клею,
зліпнуцца. Паперы склеіліся. 2. перан. Наладзіцца, аднавіцца (разм.). Справа склеілася.
Сямейнае жыццё склеілася. || незак. склейвацца, -аецца.

скл—скл
СКЛЁІЦЬ, склею, склеіш, склеіць; склеены; зак., што. 1. гл. клеіць. 2. Змацаваць
клеем. С. лісты паперы. 3. перан. Наладзіць,
аднавіць (разм.). He с. дружбу пасля такой
сваркі. || незак. склейваць, -аю, -аеш, -ае (да 2
i 3 знач.). || наз. склейванне, -я, н. i склейка,
-і, ДМ -йцы, ж.
СКЛЕП, -а, мн. скляпы, скляпоў, м. 1.
Паглыбленае ў зямлю, закрытае памяшканне
для захоўвання прадуктаў, віна, пораху i пад.
Вінны с. Парахавы с. 2. Закрытае падземнае
памяшканне, у якім устанаўліваюцца дамавіны з нябожчыкамі. Пахавальны с. \ памянш.
скляпок, -пка, мн. -пю, -пкоў, м. || прым.
склешшы, -ая, -ае. Склепавая сырасць.
СКЛЕРАТЬІЧКА гл. склеротык.
CKJIEPÓ3, -у, м. Ушчыльненне органаў у
выніку перараджэння ix тканкі ў цвёрдую
злучальную тканку, у шчыльную масу. С. сасудаў. С. ныркі. || прым. сжлератычны, -ая, -ае
/ склерозны, -ая, -ае. Склератычны працэс.
Склерозныя з'явы.
СКЛЕРОТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Чалавек, які хварэе на склероз. || ж. склержтычка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
СЕЛЁПАЧНЫ, СКЛЁПВАННЕ, -ВАЦЬ
гл. скляпадь.
СКЛЁПКА, -і, ДМ -пцы, ж. 1. гл. скляпаць. 2. Месца, дзе скляпана што-н.
СКЛЁЎВАЦЬ гл. скляваць.
СКЛІКАЦЬ, склічу, склічаш, скліча; скліч;
скл'іканы; зак. 1. каго (што). Паклікаўшы, запрасіўшы, сабраць у адным месцы (многіх).
С сяброў у госці. 2. каго-што. Сабраць
удзсльнікаў (сходу, нарады, калегіяльнага органа i пад;) для работы. С. сесію. \\ незак.
склікаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. склшйше, -я,
н.
CKJIÓKA, -і, ДМ склоцы, мн. -і, -лок, ж.
Сварка, непрыязныя адносіны на глебе дробных інтрыг, барацьбы асабістых інтарэсаў.
Развесці склоку.
СКЛОН, -а, мн. -ы, -аў, м. У іраматыцы:
словазменная катэгорыя іменных часцін
мовы, якая выражаецца флексіямі. Родны с.
Клічны с. || прым. склонжвы, -ая, -ае. Склонавыя канчаткі.
СКЛОЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (неадабр.)Чалавек, які займаецца склокамі. J| ж. склочшца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. сжлочніцкі, -ая,
-ае.
СКЛОЧНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(неадабр.). Учыняць склокі. || наз. склочніцтва, -а, н.
СКЛОЧНЫ, -ая, -ае (неадабр.). 1. Схільны
да склок, да склочніцтва. С. чалавек. 2. Які
мае адносіны да склокі, з'яўляецца склокай.
Склочная справа. \\ наз. склочнасць, -і, ж. (да
1 знач.).
СКЛЮД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Цяслярская сякера для склюдавання, абчэсвання
бярвення.
СКЛЮДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны; незак., што. Секучы ўдоўж, знімаць
паверхневы слрй (з дрэва). С. сцены. С. дрэва.
|| наз. склюдавжнне, -я, н.
СКЛЯВАЦЬ, склюю, f склюеш, склюе;
склюём, склюяце, склююць; склюй; скляваны; зак., каго-што. Клюючы, з'есці. Куры
склявалі пшанійу. || незак. склёўваць, -аю,
-аеш, -ае.
СКЛЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
У маракоў: паўгадзінны прамежак часу.
Шэсць склянак (тры гадзіны). Удар склянак
(удары, якія адзначаюць прамежак часу). 2.
мн. У старадаўнім парусным флоце: суднавы
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CKÓPACHIK, -а, мн. -і, -аў, м. Перадавы
СКРАДВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; нерабочы, які працуе скараснымі метадамі, a зак., што. Рабіць менш выразным, прыкметтаксама спецыяліст па руху на вялікай ско- ным. Касцюм скрадвае недахопы фігуры.
расці. Токар с. Лётчык-с. || ж. скорасніца, -ы,
СКРАЗНЬІ, -ая, -óe. 1. Які праходзіць намн. -ы, -ніц.
скрозь. Скразная рана. 2. Які перамяшчаецца
пясочны гадзіннік, які вымярае час па паўСКОРАСНЫ, -ая, -ае i СКАРАСНЬІ, -ая, прама ад аднаго пункта да другога, без перагадзінах. || прым. скляначны, -ая, -ае.
-óe. 1. гл. скорасць. 2. Які дзейнічае, працуе садак i перагрузак. С. цягнік. 3. Які распаўсюСКЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае i скляплю, на вялікай скорасці. Скораснае рэзанне мета- джваецца на ўсе моманты вытворчай дзейсклеплеш, склепле; -пай; -паны; зак., што. лаў.
насці, на ўвесь прадмет. Скразная загартоўка
Злучыць пры дапамозе кляпання. || незак.
СКОРАСЦЬ, -і, мн. -і, скарасцей, ж. 1. дэталей. 4. Рэдкі, ажурны; праз які гтрасклёпваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. склёпванне, Ступень хуткасці руху, якога-н. дзеяння. ходзіць святло. Скразныя фіранкі. 5. Пра ве-я, н. i (спец.) склёпка, -і, ДМ -пцы, ж. || Вялікая с. у машыны. С. выканання даручэння. цер, што дзьме праз адтуліны, якія знахопрым. склёпачны, -ая, -ае.
С. бегу. 2. Ступень хуткасці дастаўкі грузаў дзяцца насупраць адна адной. С вецер.
СКЛЯПЁНІСТЫ, -ая, -ае. Які мае форму (спец.). Пасажырская с. 3. У механіцы: адноСКРАЗНЙК, -у, мн. -'i, -оў, м. Вельмі моцскляпення, утварае скляпенне (у 1 знач.). сіны пройдзенага целам шляху да адпаведнага ная цяга паветра праз скразныя адтуліны,
Скляпеністая столь.
прамежку часу (спец.)- Сярэдняя с. Раўнамер- праёмы i пад. С. шкодны для здароўя. \\ прым.
СКЛЯПЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Дугапа- ная с. || прым. скорасны, -ая, -ае / скарасны, скразняковы, -ая, -ае.
добнае перакрыцце, якое злучае сцены, -ая, -ое (да 1 i 3 знач.).
СКРАНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
апоры пэўнага збудавання. Гатычнае с. 2.
СКОРАСШЫВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. -нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. ЗрушыцПадвальнае памяшканне.
Палка з прыстасаваннем для змацавання па- ца з месца. Цягнік скрануўся з месца. || незак.
СКЛЯСЦІ, скляну, склянеш, скляне; скля- пер.
сіфанацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
нём, скленяце, склянуць; скляў, -ляла, -ло;
СКОРМЛІВАЦЬ гл. скарміць.
скрананне, -я, н.
скляні; зак., каго-што. Падвергнуць гтраСКОРЫ, -ая, -ае. 1. Які адбываецца з
СКРАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
клёну, праклясці. С. чалавека.
вялікай скорасцю, у кароткі прамежак часу;
СКНАРА, -Ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ы, Т які мае вялікую скорасць. С. ход. С. цягнік. -нуць; -н'і; -нуты; зак., каго-што. Зрушыць з
месца. С. шафу. || незак. скрашць, -аю, -аеш,
-ай (-аю), ж., мн. -ы, скнар (разм.). Вельмі
Скора (прысл.) ідзе. Скоры (наз.) прыбывае да -ае. || наз. скрананне, -я, н.
скупы чалавек.
першай платформы. 2. перан. Здольны хутка
СЕРАШЦЬ, скраплю, скрэпіш, скрэпіць;
СКНАРЛІВЫ, -ая, -ае (разм.)- Надзвычай працаваць, дзейнічаць; схільны спяшацца
скупы, прагны (пра чалавека). || ж. (разм.). С. ў рабоце. Да стала — с, a на сена- скрэплены; зак., што. Выклікаць запор. Пражаным бобам скрапіла (безас.) жывот. \\ незак.
скнарлівасць, -і, ж.
жаць — хворы (прыказка). 3. Які адбываецца
СКНАРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. ў кароткі час, тэрмін. С. ад'езд. 4. Які павінен скрапляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. скрапленне,
(разм.) Быць скнарай, скупіцца. || зак. па- адбыцца хутка. Да скорага спаткання! 0 На -я, н.
СКРАПЛЙЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць
скнарнічаць, -аю, -аеш, -ае.
скорую ружу (зрабіць што-н.) (разм.) — хутка для скраплення жывата. С. сродак.
СКОБАЧНЫ, СКОБКА гл. скаба.
i неакуратна.
СКРАСЦІ, скраду, скрадзеш, скрадзе;
СКОБЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Інструмент для
CKÓCA, прысл. 1. Скасіўшы вочы. 2. перан.
акорвання i габлявання дрэва ў выглядзе паўНедаверліва, недружалюбна. Браты не ладзяць скрадзены; зак., каго-што. Цішком забраць
для сябе што-н. чужое. Тваіх здабышкаў злокруглага ляза з дзвюма ручкамі на канцах; між сабой, с. глядзяць адзін на аднаго.
струг. || прым. скоблевы, -ая, -ае.
CKÓCAK, -ска, мн. -скі, -скаў, м. 1. Koca дзею не с.
СКРОЗЬ, прысл. i прыназ. 1. прысл. Усюды.
СКОК гл. скакаць.
зрззаны клін тканіны, дрэва i пад. 2. Kaca,
С. лёг снег. 2. прысл. Заўсёды, увесь час
СКОЮ, -аў (разм.)- 1. гл. скакаць. 2. Тан- якая за доўгі час працы зрэзалася, стала вуз(разм.)- Я сябе с. сам правяраю. 3. прыназ. з В.
цы. Пайсці ў с.
кай.
Цераз што-н. С. шчыліны дзвярэй прабівалася
СКОКНУЦЬ гл. скакаць.
СКОЎВАННЕ, -ЦЬ гл. скаваць.
СКОЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Месца, дзе
СКОЎЗАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; святло. 4. прыназ. з В. Ужыв. пры абазначэнні
што-н. сколата, адкалолася. С. на мармуры.
зак. (разм.). Стаць тонкім ад слізгання, трэн- стану, дзеяння i пад., якое змяняецца, супраCKÓJIAK, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. 1. Адко- ня| сцерціся. Канькі асоўзааіся. || незак. ваджаецца іншым дзеяннем, станам i пад.
Шаптаць с. слёзы.
латы кавалак чаго-н. С. каменя. 2. перан. Да- скоўзвацца, -аецца.
СКРОІЦЬ, скрою, скроіш, скроіць; скрокладнае падабенства, копія з чаго-н. Сколкі
СКОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
чужых думак.
што (разм.). 1. Коўзаннем, трэннем сцерці ены; зак., што. 1. гл. кроіць. 2. Кроячы, зрасверхні слой чаго-н. С. падэшвы. С. пшшзы ў ходаваць што-н. С. увесь паркаль. || незак.
CKÓJIBAHHE1-2 гл. скалоць 1-2 .
санях. 2. Качаючыся, пакамячыць што-н. С. скройваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
СКОЛВАЦІІА гл. скалоцца.
CKPÓMHIK, -а, мн. -і ; -аў, м. Чалавек
пасцгль. || незак. скоўзваць, -аю, -аеш, -ае.
СКОЛВАЦЬ1-2 гл. скалоць 1-2 .
сціплых паводзін. || ж. скромніца, -ы, мн. -ы,
СКОУКА гл. скаваць.
СКОЛКА гл. скалоць1.
СКОІДСТЫ, -ая, -ае. Спадзісты, адхонны. -ніц.
СКОМКАЦЬ гл. комкаць.
СКРОМНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
С. бераг возера. || наз. скоцістасць, -і, ж.
СКОН, -у, м. Toe, што i скананне. 0 Да
Дзейнічаць з залішняй скромнасцю. \зак. паCKÓ4BAHHE гл. скаціць.
(самага) скону (дзён, гадоў, жыцця)
скромнічаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. скромнічанСКОЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. скаціцца, -ць.
(разм.) — да (самай) смерці.
не, -я, н.
СКОЧЫЦЬ гл. скакаць.
СКОНЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
СКРОМНЫ, -ая, -ае. 1. Стрыманы ў выСКОШВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; незак., што.
зак. 1. Toe, што i кончыіша (у 1 i 2 знач.)- 2.
казваннях аб сваіх заслугах, не ганарысты.
Toe, што i касіць1 (у 1 знач.).
Toe, што i памерці (у 1 знач.).
СКОШВАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; незак., што. Вядомы вучоны — вельмі с. чалавек. 2. СтрыСКОНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
маны, умераны, просты i прыстойны. Вельмі
Toe, што i касіць2 (у 1 знач.).
зак. Toe, што i кончыць (у 1, 2 i 3 знач.)СКРАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). скромная дзяўчына. Скромна (прысл.) апранацСКОПВАЦЬ гл. скапаць.
CKOPATABÓPKA, -і, ДМ -рцы, мн. -і, Скрабучы, драпаючы чым-н., рабіць шум. У ца. 3. перан. Нязначны, малы, якога ледзь ха-рак, ж. 1. Хугкае маўленне. Гаварыць скора- запечку скрабае мыш. \\ наз. скрабаные, -я, н. пае. Скромная сума грошай. || наз. скромнасць,
-і, ж.
СКРАБЕННЕ гл. скрэбці.
гаворкай. 2. Спецыяльна прыдуманая фраза,
СКРОНЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Бакавая частка
СКРАБЛО, -а, мн. скрэблы / (з ліч. 2, 3, 4)
пабудаваная на спалучэнні гукаў, якія робяць
чэрапа ад вуха да лобнай косці. || прым.
цяжкім хуткае вымаўленне яе (напр.: ліска скраблы, скрэблаў, м. Toe, што i скрэбла.
СКРАБНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Ме- скроыевы, -ая, -ае.
лашчыць лісяня, a ласіха — ласяня). || прым.
СКРУПУЛЁЗНЫ, -ая, -ае. Дакладны да
талічная шчотка для чыспгі коней.
скорагаворачны, -ая, -ае (да 2 знач.).
СКРАБОК, -бка, мн. -бю, -бкоў, м. 1. Во- самых дробязей, надзвычайна дакладны. С
CKÓPAM, -у, м. 1. Скаромная (мясная або
малочная) ежа. Чым такі с, дык лепш нішчы- страя лапатка для саскрэбвання чаго-н. 2. аналіз. Скрупулёзна (прысл.) даследаваць з'яву.
Вялікі шуфель з вострым краем для чэрпання || наз. скрупулёзяасць, -і, ж.
мніца (прыказка). 2. Toe, што i мясаед.
СКРУТ: (кідацца) на скрут галавы
СКОРАМШЎЧЫ, -ая, -ае (кніжн.). Недаў- грунту або якога-н. сыпкага матэрыялу. С.
аўтапагрузчыка. || прым. скрабковы, -ая, -ае (разм.) — не думаючы, безразважліва. Кідацгавечны, кароткатэрміновы.
ца на с. галавы.
СКОРАШС, -у, м. Хуткае злітнае пісьмо, (да 2 знач.). С транспарцёр.
СКРЎГАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. ПрадСКРАБЯНЎЦЬ гл. скрзбці.
пераважна ў старажытных рукалісах. || прым.
СКРАДВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; мет, скручаны трубкай або звіты колыдам. С.
скарашсны, -ая, -ае.
СКОРАПСАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які хугка незак. Рабіцца непрьпсметным. Пры цьмяным палатна. С. дроту. 2. Прадмет або некалькі
псуецца, калі захоўваецца не ў належных святле скрадваюцца недахопы рамонту ква- прадметаў, загорнутых у пакунак. На машыну
грузілі скруткі дываноў.
тэры.
умовах. С. прадукт.
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СКРЎХА, -i, ДМ скрусе, ж. Туга, маркота.
Радасць прыемней за скруху.
СКРУЦІЦЦА, скручуся, скруцішся, скруціцца; зак. 1. ( 7 / 2 а с . неўжыв'). Tyra звіцца,
скачацца ірубкай, загнуцца па краях. Вяроўка
дрэнна скруцілася. Лісце на яблыньцы скруцілася ад спякоты. 2. Сагнуцца, скурчыцца,
кладучыся ці лежачы. Скруціўся абаранкам i
заснуў. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Сашрубавацца,
сапсавацца пры частым адкручванні i закручванні. Кран скруціўся. Гайка скруцілася. 4.
Знікнуць (разм. неадабр.). Сяргей некуды
скруціўся з дому. 5. Уступіць у інтымныя
адносіны з кім-н. (разм. неадабр.). Жонка
скруцілася з бухгалтарам. || незак. скручвацца,
-аюся, -аешся, -аецца (да 1, 2 i 3 знач.).
СКРУЦІЦЬ, скручу, скруціш, скруціць;
скручаны; зак. 1. гл. круціць. 2. што. Навіць
на што-н. С. дрот. С. вуду. 3. перан., каго
(што). Перамагчы, скарыць, узяць верх над
кім-н. С. ворага. 4. (7 / 2 не ўжыв.), перан.,
каго (што). Адолець, авалодаць (пра хваробу).
Дзядулю скруціў раматус. На тым тыдні так
скруціла, што не магла павярнуцца (безас). 5.
перан., што. He вярнуць доўг, не аддаць належнае; не выканаць абяцанага. С. пазычаныя
грошы. Узяла кош i скруціла, не вярнула. С. вяселле. 6. што. Зняць што-н., круцячы. С. гайку. 7. што. Доўга або неасцярожна круцячы,
прывесці ў непрыгоднасць. Так можна кран
с! 8. перан., штпо. Сапсаваць (жыццё, лёс i
пад.) каму-н. Ты мне жыццё скруціў. || незак.
скручваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. скручванне,
-я, н. (да 1 i 2 знач.)СКРЬІВА, прыаі. (разм.)- Toe, што i скоса.
СКРЫВАВІЦЦА, -ваўлюся, -вавішся, -вавіцца; 3QK.f Заліцца, запэцкацца кроўю. || незак. скрываўлівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СКРЫВАВІЦЬ, -ваўлю, -вавіш, -вавіць;
-ваўлены; зак., каго-што. Збіць да крыві; запэцкаць кроўю. С. рушнік. Скрываўленая вопратка. || незак. скрываўліваць, -аю, -аеш,
-ае.
СКРЫВАЦЬ г/7. скрыць.
СКРЫВІЦЦА, -ЦЬ гл. крывіцца, -ць.
СКРЬІГАТ, -у, М -гаце, м. Рззкі гук, які
ўтвараецца пры моцным трэнні аднаго прадмета аб другі. С. жалеза.
СКРЫГАТАЦЬ, -гачу, -гочаш, -гоча; -гачы; незак. Утвараць гукі скрыгату. Дзверы
скрыгочуць. С. зубамі (таксама перан.: выказваць незадавальненне, злосць). || наз. скрыпгганне, -я, н.
СКРЬІГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe,
што i скрыгатадь. || аднакр. скрыгалуць, -ну,
-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні. || наз.
скрыганне, -я, н. (разм.).
СКРЫЖАВАННЕ, -я, н. 1. гл. скрыжаваць.
2. Месцы, дзе скрыжоўваюцца дарогі, вуліцы.
С. шашэйных дарог. 3. Адзін з відаў моўнай
канвергенцыі (сыходжання, прыпадобнівання
моў; уст.). С. моў.
СКРЫЖАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -жуецца; зак. 1. гл. крыжавацца. 2. Спалучыцца
адзін з адным у выніку скрыжавання (пра
расліны, жывёл). 3. Зрабіць уплыў адзін на
аднаго ў выніку скрыжавання (пра мовы, гаворкі; уст.)- | незак. скрыжоўваццд, -аецца. ||
наз. сіфыжаванне, -я, н.
СКРЫЖАВАЦЬ, -жую, -жуеш, -жуе; -жуй;
-жаваны; зак. 1. што. Скласці што-н. крыжнакрыж. С. рукі. С. шпагі (пра паядьшак; таксама перан.: уступіць у бой, спрэчку). 2. кагошто. Зрабіць спарванне розных відаў (жывёл,
раслін) для аірымання новай пароды, гатунку. || незак. скрыжоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
скрыжаванне, -я, н.
СКРЫЖАЛЬ, -і, мн. -і, -ей / -яў, ж. Дошка з напісаным на ёй свяшчэнным тэкстам.

Падзеі засведчаны на скрыжалях гісторыі (перан.; высок.).
СКРЫЛЬ, -я, мн. -'i, -ёў, м. Адрэзаны
значны кавалак чаго-н. (пераважна пра сала,
сыр, кавун i пад.). Скрылі сала. |) памянш.
СКРЬГЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаскрьклік, -а, мн. -і, -аў, м. i скрылёк, -лька,
ны; зак., каго (разм.). Toe, што i пакрыўдзіць.
мн. -лькі, -лькоў, м.
СКРЫЎЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
СКРЫЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; незак.,
што (разм.). Нарэзваць скрылікамі. С. ка- незак. Toe, што i крывіцца.
СКРЫЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. Toe,
вуны.
СКРЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. што i крывіць.
СКРЫЦЬ, скрыю, скрыеш, скрые; скрыЁмістасць звычайна чатырохвугольнай формы
для захоўвання, укладвання чаго-н. С. для ты; зак., каго-што. Утаіць што-н. ад каго-н.
С.
сваю радасць. || незак. скрываць, -аю, -аеш,
цвікоў. Паштовая с. Снарадная с. || памянш.
скрыначка; -і, ДМ -чцы, мн. -і, чак, ж. \\ -ае.
СКРЫЧАЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
прым. скрыначны, -ая, -ае.
• СКРЬІНЯ, -і, мн. -і, -рынь, ж. 1. Драўля- -чымся, -чыцеся, -чацца; -чыся; зак. Знемагная чатьфовугольная пасудзіна для ссыпання чьГ ад крыку. Унук скрычаўся.
СКРЫШЛЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i саці складвання чаго-н. С для ячменю. 2. Прадаўгаватая пасудзіна для перавозкі i трыман- крушальны. || наз. скрышальнасць, -і, ж.
СКРЫШЬІЦЦА, -ЦЬ гл. крышыцца, -ць.
ня сельскагаспадарчых прадуктаў (бульбы,
морквы i пад.). Ссыпаць бульбу ў скрыню. 3. СКР^БАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Toe, што i куфар. || прым. скрывевы, -ая, -ае. Toe, што i скрабаць.
СКРЭБЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Toe, што i
Скрыневае века.
СКРЫП, -у, м. Рэзкі гук, што ўзнікае пры скрабніца. 2. Лапатка для саскрэбвання
трэнні. С. дзвярэй. 0 За адным скрыпам чаго-н. Зламаць с. || прым. скрэблавы, -ая, -ае.
СКРЗБЦІ, скрабу, скрабеш, скрабе; скра(разм.) — за адным заходам. Са скрьшам
(разм.) — нехаця ці з цяжкасцю (рабіць бём, скрабяце, скрабуць; скроб, скрэбла;
што-н.). Са скрыпам атрымаў дазвол на паезд- скрабі; скрэбены; незак. 1. каго-што i без дап.
Драпаць чым-н. вострым на паверхні. С паку.
СКРЬІПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, длогу. Мыш скрабе за шпалерамі. 2. каго-што.
што i скрыпець. С. дзвярыма. || наз. скрыпал- Счышчаючы, дзерці чым-н. вострым, цвёрдым. С скавараду пяском. С. снег. 3. што.
не, -я, н.
Чысціць, знімаць верхні слой (пра маладую
СКРЫПАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м% Музыкант, гародніну, рыбу i пад.)- С. моркву. С. рыбу. 4.
які іграе на скрыпцы- || ж. скрыпачка, -і, ДМ звычайна безас, перан. Хваляваць, трыво-чцы, мн. -і, -чак.
жыць. Цзлы дзень скрабе на душы. || аднакр.
СКРЬІПЕНЬ, -ю, м. Высокая травяністая скрабянуць, -бяну, -бянеш, -бяне; -бянём,
расліна з мяцёлкай пурпурна-ружовых або -беняце, -бянуць; -бян'і. || наз. скрабенне, -я,
белых кветак i пушыстым насеннем. || прым. н. (да 2 i 3 знач.).
скрыпнёвы, -ая, -ае. Сямейства скрылнёвых
СКР^БЦІСЯ,
скрабуся,
скрабешся,
(наз.).
скрабецца; скрабёмся, скрабяцеся, скрабуцца;
СКРЫПЁЦЬ, -штю, -піш, -шць; -пім, -пі- скробся, скрэблася; скрабіся; незак. Скраце, -пяць; -ш незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). бучы, рабіць шум (гл. скрэбці ў 1 знач.). У заУтвараць скрыпучыя гукі. Завесы ў дзвярах печку скрабецца мыш.
скрыпяць. Скрыпіць снег пад нагамі. 2. ГаваСКРЗМЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
рыць скрыпучым голасам. He гаворыць, a што (разм.). 1. Пакрыць рознымі штрыхамі,
скрыпіць. 3. перан. Жыць абы-ях, з цяжкасцю неакуратна спісаць. С. чысты аркуш паперы.
падірымліваючы свае сілы^ (разм.)- Скрыплю 2. Зрабіць многа правак, закрэсліць у многіх
ячшэ трошкі. || аднакр. скрыпнуць, -ну, -неш, месцах. Рэдактар скрэмзаў артыкул.
-не; -ні (да 1 знач.). || наз. скрыпенве, -я, н.
СКРФПЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. ЗемлярыйнаСКРЬІПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. транспартная машына для капання, перавозкі
Чатырохструнны смычковы музычны інстру- i ўкладкі грунту. || прым. скрэперны, -ая, -ае.
мент высокага тэмбру. Сола на скрыпцы. ПерСКРЭПЕРЬІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
шая с. (вядучая скрыпка ў аркесіры, a такРабочы, які працуе на скрэперы.
сама перан.: пра чалавека, якому належыць
СКР^СЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
галоўная, уплывовая роля ў чым-н.). II прым. што (разм.). 1. Пакрыць рознымі штрыхамі,
скрышчны, -ая, -ае. С. клас. O Скрыпічны закрзсліць у многіх месцах. С. увесь сшытак.
ключ (спец.) — знак на нотным радху, які 2. Унесці многа паправак. С. артыкул. || неўстанаўлівае вышыню i назву высокага гуку.
зак. скрэслівадь, -аю, -аеш, -ае.
СКРЫПЎЧЫ, -ая, -ае. Які вылучаецца
СКЎБІД» скубу, скубеш, скубе; скубём,
скрьшам. С. снег. Скрыпучае акно. С. голас скубяце, скубуць; скубі; незак. 1. што. Цяг(перан.: рэзкі, падобны на скрып). || наз. нучы, выцягваючы, браць патроху. С. салому
скрьшучасць, -і, ж.
ад стога. 2. што. Разрываць пальцамі што-н.
СКРЬІТШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. на дробныя часткі. С. пер'е. 3. каго-што.
(разм.)- Быць скрытным, паводзіць сябе Вьфываць, адрываць, выскубваць (пра траву,
скрытна.
пер'е, пух i пад.). Гусі скубуць mpaey. С. куСКРЬІТНЫ, -ая, -ае. 1. Які пазбягае рыцу. 4. каго-што. Перабіраць пальцамі, туадкрытасці, не расказвае іншым пра сябе. С. заць. Дзеці скубуць бацьку за паліто. 5. перан.,
хлопец. Дзейнічаць скрытна (гтрысл.). 2. каго-што. Паірабаваць чаго-н.; непакоіць.
Скрытны ад чыйго-н. вока; таемны. С вобраз Мяне скубуць з усіх бакоў. || аднакр. скубалуць,
жыцця. || ж. скрытнжсць, -і, ж.
-ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні, скуСКРЬІТЫ, -ая, -ае. 1. Нябачны, замаскіра- бнуць, -ну, -неш; -не;-нём, -няые, -нуць, -ні
ваны, тайны. Скрытыя дзеянні. Скрытыя / скубшфіь, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
замыслы праціўніка. 2. Без харакгэрных -нуць; -ні (да 1, 2, 3 i 4 знач.). || наз. скубенне,
знешніх прыкмет. Скрытае цячэнне хваробы. -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.).
Скрытая ўсмешка. 3. Які ўласцівы каму-,
СКЎБІДСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., скубецца;
чаму-н., але яшчэ не праявіўся, знешне не незак. Пра магчымасць лёгка скубці (у 1, 2 i 3
прыкметны. Скрытыя магчымасці тэхнікі. || знач.)- Салома не скубецца. Сухое пер'е добра
наз. скрытасць, -і, ж. (да 1 i 2 знач.).
скубецца.
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СКУ—СЛА
СКУГОЛПДЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак. 1.
Пра сабаку: жаласна выць, падвываць. Цэлую
ноч скуголіў Бялюсь. 2. перан. Скардзіцца, надакучліва прасіць што-н. (разм.)- || наз. сжуголенне, -я, н.
СКУДЛАЦІЦЦА, -ЦЬ гл. кудлаціцца, -ць.
СКЎЛА1, -ы, мн. -ы, скул, м. Выпуклая
косць чэрапа ніжэй вачэй, над верхняй часткай сківіцы. || прым. сжулавы, -ая, -ое
(спец.).
СКЎЛА2, -ы, мн. -ы, скул, ж. Гнойнае
мясцовае запаленне скуры, тканкі, нарыў. ||
прым. скулаваты, -ая, -ае.
СКУЛАСТЫ, -ая, -ае. 3 вялікімі пукатымі
скуламі1. С. твар. || наз. скуластасць, -і ; ж.
СКУЛІЦЦА, скулюся, скулішся, скуліцца;
зак. (разм.). Звалііша адкуль-н. || незак. скульвацді, -аюся, -аешся, -аецца.
СКУЛЙДЬ, скулю, скуліш, скуліць; скулены; зак., каго-што (разм.). Скінуць з чаго-н.
С. з воза. || незак. скульваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. скульванне, -я, н.
СКУЛЬ, прысл. (праст.). Toe, што i адкуль.
СКЎЛЫГГАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Мастак,
які працуе ў галіне скульптуры. || прым.
скулыггарсп, : ая, -ае.
СКУЛЫГГЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. 1.
Майстэрства стварэння аб'ёмных мастацкіх
твораў шляхам разьбы, высякання, лепкі або
адліўкі, коўкі, чаканкі. 2. Твор такога мастацтва, a таксама сукупнасць такіх твораў. Скульптуры, выкананыя на высокім мастацкім
узроўні. || прым. скулыггурыы, -ая, -ае. С. партрэм.
СКЎМБРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Невялікая марская прамысловая рыба. || прым.
скумбрыевы, -ая, -ае.
СКУНС, -а, мн. -ы, -аў, м. Драпсжны звярок сямейства куніц з каштоўным футрам,
які водзіцца ў Паўночнай i Цэнтральнай Амерыцы, a таксама футра гэтага звярка. || прым.
сжунсжвы, -ая, -ае.
СКЎПАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. скупы. 2.
Празмерная беражлівасць, нежаданне траціць
грошы.
СКУПЁНДА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
-дзе, Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў. Toe, што i
скупянда.
СКУПЁЧА, -ы, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -ы, Т
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -печ (разм. неадабр.).
Скупы чалавек.
СКУШЦЦА, -плюся, -ПШІСЯ, -піцца; -пімся, -піцеся, -пяцца; незак., на што, з інф. i
без dan. Неахвотна расходаваць, аддаваць;
быць празмерна ашчадным. He с. на добрыя
слоеы (перан.: лёгка гаварыць каму-н. прыемнае). || зак. паскутцця,, -плюся, -пшіся, -пшца; -пімся, -піцеся, -пяцца.
СКЎШЦЬ, скуплю, скупіш, скупіць; скуплены; зак., каго-што (разм.). Сабраць у адно
месца, стоўпіць. С. кароў.
СКУГЙЦЬ, скуплю, скупіш, скупіць;
скуплены; зак., каго-што. Купіць (усё, многае). С. многа кніг. || незак. скупляць, -яю,
-яеш, -яе i сжушгівяць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
скупкж, -і, ДМ -пцы, ж. || прым. скупачны,
-ая, -ае (спец.) / скушш, -ая, -ое (спец.).
СКЎІЖА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. 1.
гл. скупіць. 2. Камісійны магазін, дзе скупліваюць рэчы (разм.). Здаць паліто ў скупку.
СКЎШПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
скупляе што-н. для перапродажу або іншых
мзт. || ж. скупппыійі, -ы, мн. -ы, -шчьш. ||
прым. скушотышгі, -ая, -ае.
СКУПЬІ, -ая, -ое. 1. Празмерна беражлівы, да прагнасці ашчадны. Скупая суседка.

Скупа (прысл.) траціць грошы. 2. Які сведчыць аб празмернай беражлівасці, прагнасці.
С падарунак. 3. Які не дасягае крыху якой-н.
меры, вагі i пад., няпоўны (разм.). С. беркавец
сена. С. кілаграм йукру. Скупая вячэра (бедная, мізэрная). 4. перан. Недастатковы, слабы
ў сваім праяўленні; умераны, стрыманы. С.
дожджык. Скупыя словы пахвалы. С. на словы
чалавек (які маўчыць). || наз. скупасць, -і, ж.
СКУПЯНДА, -ы, ДЛ/-дзе, Г-ой (-ою), мн.
скупенды / (з ліч. 2, 3, 4) скупянды, скупендаў, м. i ж. (разм. неадабр.). Скупы чалавек; скнара.
СКУР... Першая частка складдных слоў са
знач.: 1) які мае адносіны да скуры (у 2
знач.), напр. скурсурагат; 2) скураны, гарбарны, напр. скурсыравіна, скуртавары.
СКЎРА, -ы, ж. 1. Верхняе покрыва цела
чалавека i жывёлы. С на руках гладкая. Вылазіць са скуры (перан.: старацца з усіх сіл). С.
ды косці (перан.: пра вельмі худога чалавека).
С. свярбіць (таксама перан.: пра няўрымслівага, неспакойнага чалавека, які быццам
просіцца на пакаранне). 2. Вырабленая шкура
жывёлы. Паліто з натуральнай скуры. 3. перан. (звычайна са словамі «свая», «уласная» i
пад.). Пра жыццё, існаванне, дабрабыт
(разм.). Свая с. даражэй. || памянш. скуржа, -і,
ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. (да 1 знач.). || прым.
скурны, -ая, -ае (да 1 знач.)- Скурныя захворванні.
СХУРАДЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
Toe, што i шкурадзёр.
СКУРАЛЎП, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). 1.
Той, хто знімае скуры з забітых жывёл. 2. перан. Бязлітасны, жорсткі чалавек.
СХУРАМІТ, -у, А/ -міце, м. Штучная
скура, якая ідзс на падэшвы. || прым. скурамітавы, -ая, -ае.
СКУРАНКА, - І , ДМ -НЦЫ, МН. - І , -нак, ж.
(разм.). Скураная куртка або кароткае скураное паліто.
СКУРАНЬІ, -ая, -ое. 1. Які мае адносіны
да вырабу скур i да рэчаў са скуры. С. завод.
Скураная сыравіна. 2. Зроблены, пашыты са
скуры, абабіты скурай (у 2 знач.). Скураныя
боты. С. кашалёк. Скураное крэсла.
СКУРАТ, -а, М -раце, мн. -ы, -оў, м.
(разм.). Кавалак скуры. 0 Круціцца як скурат
на жгві (разм.) — выкручвацца, каб давесці
сваю невінаватасць у чым-н.
СКЎРВАЦЦА, -ЦЬ гл. скурыцца, -ць.
СКЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
гл. скура. 2. Невялікая вырабленая шкура жывёлы (для пашыву шапак, каўняроў i пад.). 3.
Верхняе покрыва, абалонка пладоў.
С
памідора.
СКУРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто
займаецца вырабам скур. 2. Урач па хваробах
скуры (разм.).
СКЎРНЫ гл. скура.
СКЎРЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чьппда;
зак. 1. Сціснуцца ўсім целам, скруціца. С. ад
холаду. 2. Падагнуцца, сагнуцца. Пальцы на
нагах скурныліся. 3. Зрабіцца няроўным;
скрывіцца, выгнуцца. Лісце ад марозу скурнылася. || незак. сжурчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СКЎРЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак. 1. што. Сагнуць, падагнуць. С ногі. 2.
каго-што. Звесці курчам. Хвароба скурчыла
пальцы. Раптам мяне скурчыла (безас^. || незак. скурчвжць, -аю, -асш, -ае. || наз. скурчваяне, -я, н.
СКЎРЫСТЫ, -ая, -ае. Які мае скуру або з
паверхняй, падобнай на скуру. Скурыстае
лісце. Скурыстая перапонка. Скурыстая чарапаха (з целам, пакрытым скурай).
СКУРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., скурьпша;
зак. Зрасходавацца пры курэнні; дакурыцца.

Папяроса скуршася. \\ незак. скурвжцця, -аецца.
СКУРЬІЦЬ, скуру, скурыш, скурыць;
скураны; зак., што. Курачы, зрасходаваць;
дакурыць. С цыгарэту. || незак. скурваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. сжурванне, -я, н.
СКУСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. Моцна пакусаць, укусіць у многіх
месцах. Мяне скусалі камары. \\ незак. скусваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. скусвшше, -я, н.
СКУСІЦЬ, скушу, скусіш, скусіць; скушаны; зак., што (разм.). Адкусіць зверху
частку чаго-н. Рыба скусіла чарвяка. \\ незак.
скусваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. скусванне, -я,
н.
т
СКЎТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Аднамесная
спартыўная лодка з падвесным маторам. ||
прым. СЕутэрны, -ая, -ае.
СКУФ'Й, -'i, -ей, ж. Востраканечная мяккая шалка з чорнага або фіялетавага аксаміту
ў праваслаўнага духавенства. || f памянш.
скуфейы, -і, ДМ -фейцы, мн. -і, -феек, ж.
СКУЦЬ, скую ; скуеш, скуе; скуём, скуяце,
скуюць; скуй; скуты; зак., каго-што. Toe, што
i скаваць.
СКЎЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыцца;
зак. Сабрадца ў кучу, у адно месца. Воблакі
скуныліся. Вучні скучыліся ля дзвярэй класа. ||
незак. скучмйвда, -аецца.
СКЎЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; зак.,
каго-што. Сабраць у кучу, у адно месца. С.
кароў на сенажаці. || незак. скучваць, -аю,
-аеш, -ае.
СЛАБА... / СЛАБА-... Першая частка складаных слоў са знач.: 1) слабы (у 1 знач.),
напр. слабаактыўны, слабавыражаны, слабадакладны (спец.); 2) слабы (у 2 знач.), напр.
слабабачанне (спец.); 3) слабы (у 6 знач.),
напр. слабааакагольны, слабасалёны; 4) з малой колькасцю чаго-н., налр. слабаваданосны,
слабагліністы, слабажалезісты; 5) злёгку ці
недастаткова, напр. слаба-жоўты, слабазаселены, слабапранікальны, слабаразвіты, слабарастваральны; 6) малы, напр. слабарослы (пра
расліны: малой вышыні; спец.).
СЛАБАВОЛЬНЫ, -ая, -ае. Са слабай воляй. С. чалавек. || наз. слабавольнжсць, -і, ж.
СЛАБАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. слабоды / (з
лін. 2, 3, 4) слабады, -бод, ж. 1. У Расіі да адмены прыгоннага права: вялікае сяло, жыхары якога не былі прыгоннымі. 2. Пасёлак
ля горада; прыгарад (уст.). || памянш.
слібодкж, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак (да 2
знач.). || прым. слабадсй, -ая, -ое.
СЛАБАДЖАНШ, -а, мн. -джане, -джан, м
Жыхар слабады. || ж. слабадяйшка, -і, ДМ
-нцы, мн. -і, -нак.
СЛАБАК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм. неадабр.). Слабасільны, слабавольны або слабанервовы чалавек.
СЛАБАНЕРВОВЫ, -ая, -ае. Са слабымі
нервамі; занадта чуллівы. || наз. слабанервовасць, -і, ж.
СЛАБАСІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Са слабым
здароўем, недастаткова дужы. С. чалавек. 2. 3
невялікай магутнасцю (спец.). С матор. || наз.
слабасілле, -я, н. (да 1 знач.).
СЛАБАСЦЬ, -І, Ж. 1. гл. слабы. 2. Недахоп
фізічных сіл; недамаганне. Ad слабасці цяжка
стаяць на нагах. 3. Недастатковая цвёрдасць i
паслядоўнасць у правядзенні чаго-н. Tym ён
праявіў с. 4. перан. Прывычка, схільнасць, ад
якой няма жадання адмовіцца (разм.). С. da
азартных гульняў. Оперны тэатр — мая с.
СЛАБАХАРАКТАРНЫ, -ая, -ае. Са слабым
характарам, бязвольны. С. чалавек. \\ наз. слабахжржктяршсць, -і, ж.
СЛАБЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Рабіцца
слабым ці больш слабым (у 1, 2, 3, 4, 6 i 7
знач.). Вецер слабее. Хворы прыкметна слабее.
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прадмет). Брэсцкая крэпасць — с. нашага наII зак. аслабець, -ею, -ееш, -ее / саслабець,
рода. 3. Вядомы, праслаўлены чалавек.
-ею, -ееш, -ее. || наз. аслабленне, -я, н.
СЛАВЎТЫ, -ая, -ае. 1. Пра якога ўсе ведаСЛАБША, -ы, мн. слабіны, -бін, ж. 1.
юць; агульнавядомы, праслаўлены. С. раман.
Слабае месца ў чым-н. (менш моцнае, слабей
С. опера. 2. Які набыў славу або дастойны яе;
нацягнугае i пад.; разм. i спец.). С. фала (каслаўны. С. год перамогі ў вайне. 3. Пра чаланата, троса). 2. Слабасць, недахоп (разм.)- С.
века, які стаў знакамітым, карыстаецца
ў характары.
вялікай папулярнасцю. С вучоны. \\ наз. слжСЛАБІЦЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, ад якога
вутасць, -і, ж.
слабіць. Слабіцельнае лякарства.
СЛАВЯНАЗНАЎСТВА, -а, н. Сукупнасць
СЛАБЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -біць; незак.
навуковых дысцыплін аб славянах, ix гісто1. безас, каго-што. Пра частае апаражненне
рыі, мовах, фальклоры, лггараіурах, матэрыкішэчніка. Дзіця увесь час с. 2. Выклікаць паяльнай культуры. || прым. славшшзшіўчы, -ая,
скоранае дзеянне кішэчніка ў каго-н. Касторка добра с. \\ зак. праслабіць, -біць (у 1 знач.). -ае.
СЛАВЯНАФІЛ, -а, мн. -ы, -аў, м.
СЛАБКІ, -ая, -ае. 1. Які шшічыльна зацягПрьосільнік славянафільства. || ж. славянафілнуты (пра пояс, рэмень). С. пояс. Слабкая пяка, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак. 1 прым. слшатля. 2. Нямоцна завязаны, слаба гтрыкрунафвльсіа, -ая, -ае.
чаны. Воз з сенам уціснуты слабка (прысл.). С.
СЛАВЯНАФІЛЬСТВА, -а, н. У Расіі ў сятрос. | наз. слжбкясць, -і, ж.
рэдзіне 19 ст.: ідэйна-палітычная плынь,
СЛАБНУЦЬ, -ну, -неш, -не; слаб, -бла;
прадстаўнікі якой супрацьстаўлялі гістарычны
-ні; незак. Toe, што i слабець. Без сну чалавек
шлях развіцця Расіі развіццю краін Заходняй
слабне. || зак. аслабнуць, -ну, г неш, -не; аслаб,
Еўропы i ідэалізавалі патрыярхальныя рысы
-бла; -ні.
рускага побыту i культуры. || прым. славянаСЛАБОДКА гл. слабада.
фільскі, -ая, -ае.
СЛАБЫ, -ая, -ае. 1. Які мае малую сілу,
СЛАВЙНЕ, -вян, адз. -вякін, -а, м. Адна з
магутнасць. С. чалавек. С. рухавік. 2. Нездабуйнейшых у Еўропе груп роднасных па мове
ровы, хваравіты. Слабая бабуля. Слабыя нереы.
i культуры народаў, якія ўтвараюць іры га3. Які не вызначаецца моцным характарам;
ліны: усходнеславянскую (рускія, украінцы,
нястойкі. Слабая натура. Слабая воля. 4. Нябеларусы), заходнеславянскую (палякі, чэхі,
значны, малы. Слабая падтрымка. С. ўдзел. 5.
славакі, лужычане) i паўднёваславянскую
Дрэны, няўмела падрыхтаваны, выкананы i
(балгары, сербы, харваты, славенцы, макепад. С. вучань. С. раман. 6. Ненасычаны, нядонцы, чарнагорцы). || ж. слшянка, -і, ДМ
моцны. С. раствор солі. Слабая гарэлка. 7.
-нцы, мн. -і, -нак. 1 прым. славянсігі, -ая, -ае.
Нямоцна нацягнуты, свабодны. Лейцы слаба
Славянскія мовы. С. эпас.
(прысл.) нацягнуты. 8. Які дрэнна ведае ці
СЛАВЯНІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Слова
выконвае сваю справу, недастаткова ўмелы ў
або моўны зварот, залазычаныя неславянскай
чым-н. Сын с. ў матэматыцы. 0 Слабае месцд
мовай з якой-н. славянскай мовы. 2. Слова
або слабы бок каго-наго (разм.) — недахоп
або зварот, якія ўвайшлі ў некаторыя славянчый-н. або чаго-н. || наз. слабасць, -і, ж.
скія мовы з царкоўнаславянскай.
СЛАВА, -ы, ж. 1. Ганаровая вядомасць,
СЛАВЙНСТВА, -а, н., зб. Славянскія наусеагульнае прызнанне чыіх-н. заслуг, таленроды.
ту i пад. С. папулярнага артыста. Паэтычная
СЛАІСТЫ, -ая, -ае. Які складаецца са
с. Ордэн Славы. 2. Чутка, размовы (разм.)- Дослаёў. Ошістыя воблакі. || наз. слаістасць, -і,
брая с. ідзе пра наш горад. 3 . Агульналрынятая
ж.
думка аб кім-, чым-н., рэпугацыя. Добрая с.
СЛАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., слаіцца; непра магазін. 0 На славу (разм.) — вельмі дозак. Падзяліцца на слаі. Слюда добра слаіцца.
бра. Толькі слава, пгго... (разм.) — толькі
лічыцца, гавораць так, a на справе зусім нааСЛАІЦЬ, слаю, слаші, слаіць; слаім, сладварот. He слава богу (разм.) — не ўсё добра.
іце, слаяць; незак., штр. Рабіць слаі з чаго-н.
СЛАВАЮ, -аў, адз. -вак, -а, м. ЗаходнеслаС. цеста. \\ наз. слаенне, -я, н. i (разм.)
вянскі народ, які складае асноўнае насельслойкя, -і, ДМ -йцы, ж.
нііггва Славакіі. || ж. славачка, -і, ДМ -чцы,
СЛАЙД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Toe,
мн. -і, -чак. || прым. славацкі, -ая, -ае.
што i дыяпазітыў. 2. Рухомае сядзенне ў гоСЛАВАЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Які вызначаецначнай лодцы (спец.). || прым. слайдавы, -ая,
ца славалюбствам, прагай да славы. С. харак-ае. Слайдавая фатаграфія.
мар.
ОіАЛАМ, -а, м. Від спорту — скарасны
СЛАВАЛІОБСТВА, -а, н. Любоў да славы,
спуск на лыжах з гары па зададзеным складапрагнасць славы.
ным маршруце. Спартсмен na слаламу. ||
прым. слаламны, -ая, -ае. Слаламная дыстанСЛАВЁНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Паўцыя.
днёваславянскі народ, які складае асноўнае
насельнішьа Славеніі. || ж. славенка, -і, ДМ
СЛАЛАМІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
-нцы, мн. -і, -нак. || прым. славенскі, -ая, -ае.
Спартсмен — спецыяліст па слаламу. || ж.
слаламістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
СЛАВІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
СЛАНЕЦ, -нцу, мн. -нцы, -нцаў, м. Горная
Спецыяліст у галіне славістыкі, славяназнаўпарода, якая мае слаістую будову i можа расства. || ж. слашстк*, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
слойвацца на тонкія пласціны, слаі. Гаручыя
|| прым. слав'ісцкі, -ая, -ае.
СЛАВІСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж% Toe, што сланцы. Гліністы с. || прым. слшцавы, -ая, -ае.
i славяназнаўства. || прым. славістычны, -ая,
СЛАНЁЧНШ, -у, мн. -і, -аў, м. Высокая
-ае.
"л
расліна з буйным жоўтым суквеццем на высокім
сцябле, якая вырошчваецца ў асноўным
ОіАВІЦЦА, слаўлюся, славішся, славііша;
дзеля атрымання алею з насення, a таксама
незак. 1. ным або са словам як. Мець шыронасенне гэтай расліны. || прым. сланечніійвы,
кую вядомасць у якіх-н. адносінах. Горад сла-ая, -ае.
віцца сваімі паркамі. Веска славіцца хлебаробамі. 2. Праслаўляцца, ушаноўвадца. У песнях
СЛАНІК, -у, м., зб. Хмызняковае дрэва або
слаеіцца наш беларускі лён.
нізкарослыя кусты, якія сцелюцца па зямлі i
растуць у горнай мясцовасці i ў тундры. КеОіАВІЦЬ, слаўлю, славіш, славіць; незак.,
каго-штпо. Праслаўляць каго-, што-н. Працай дравы с.
сваёй ашвім айныну. Хпебароба поле славіць.
CJIAHtXA, -i, ДМ -шсе, мн. -і, -ніх, ж.
Самка слана.
СЛАВЎГАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл. славуты. 2. Шьфокая папулярнасць (пра месца,
СЛАННЕ гл. слаць2.

СЛА—СЛЕ
СЛАНОВАСЦЬ, -і, ж. (спец.). Хваравітае
патаўшчэнне скуры i падскурнай клятчаткі,
часцей на нагах.
СЛАНОВЫ гл. слон.
СЛАНЦАВЫ гл. сланец.
СЛАНЯНЙ / СЛАНЯНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. Дзіцяня слана.
СЛАНЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак.
1. Хадзідь туды-сюды без мэты, без справы
(разм. неадабр.)- С. na задворках. 2. Злёгку
хістацца. С. ад стомы.
СЛАТА гл. слота.
СЛАЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які набьгў славу або
варты яе; славуты. Вера Харужая — слаўная
данка беларускага народа. 2. Харошы, прыемны, яхі выклікае прыхільнасць. Слаўнае
дзіця. 3. Які дае радасць; прыемны, добры
(разм.). С. дзянёк. Сааўную пабудавалі хату.
СЛАЦЦА, сцялюся, сцелешся, сцелецца;
сцяліся; незак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Ляжаць,
распаўсюджвацца па паверхні або над паверхняй чаго-н. Сцелюцца ў лузе туманы густыя.
Травы сцелюцца мяккім дываном. 2. ( 7 / 2 ас.
не ўжыв.). Расці, распасціраючы галіны па
паверхні чаго-н. Галіны вярбы слаліся амаль na
самай зямлі. 3. Слаць сабе пасцель. Пара
слацца i спаць. 0 Лістам слацца (разм.) —
выдыгадь перад кім-н., падлізвацца да каго-н.
|| зак. пасладда, -сцялюся, -сцелешся, -сцелецца; -сцяліся.
СЛАЦЬ 1 , шлю^ шлеш, шле; шлём, шляце,
шлюць; слаў, слала; шлі; сланы; незак. Toe,
што i пасылаць (у 1, 2, 3 i 4 знач.)СЛАЦЬ 2 , сцялю, сцелеш, сцеле; сцялІ;
сланы; незак., што 1. Укладваючы, раскладваць па паверхні. С. пасцыку на канапу. С.
пасцель (рыхтуючы да сну). Мякка сцеле, ды
мулка спаць (прыказка пра таго, хто добразычлівы толькі знешне). С. каноплі. 2. Рабіць,
укладваючы
шчыльна
састаўныя
часткі
чаго-н. (дошкі, пліткі, брусы i пад.)- С. падлогу. С. паркет. 0 Слаць лістам (разм.) —
лісліва дагаджаць каму-н. з карыслівай мэтай.
I зак. паслаць, -сцялю, -сцелеш, -сцеле; пасцялі; -сланы, наслаць, -сцялю, -сцелеш,
-сцеле; насцялі; -сланы; наз. насціланне, -я,
н. i шсіцл, -у, м. || наз. слаыне, -я, н.
СЛЕД 1 , -у, М следзе, мн. сляды, слядоў, м.
1. Адбітак чаго-н. (нагі, колаў i пад.) на
якой-н. паверхні. Птушыныя сляды. Конскі с.
Замесці сляды (таксама перан.: знішчыць,
утаіць тое, што можа быць доказам віны). I
следу не засталося (таксама перан.: пра поўнае знікненне, адсутнасць чаго-, каго-н.). Напасці на ный-н. с. (таксама перан.: атрымаць
звесткі, якія даламагаюць выявіць, знайсці
каго-, што-н.). Ісці na чыіх-н. слядах (таксама
перан.: прытрымліваючыся чыйго-н. вучэння
або беручы прыклад з каго-н.). 2. перан., чаго.
Астатак, адметная рыса чаго-н. Сдяды пажару. Сляды злачынства. I следу няма (нічога
не засталося). Без следу (зусім бясследна
знікнуць, зіінуць i пад.). || прым. следавы, -ая,
-ое (да 1 знач.; спец.). Кантрольная аіедавая
паласа (на граніцы).
СЛВД2: 1) як след — як мае быць, як
трэба; 2) не след — не варта.
СЛЁДАМ, прысл. Услед за кім-, чым-н., не
адстаючы. Ехаць с. 0 Следам за дзедам
(разм.) — па прыкладу старэйшьос
СЛЕДАіШТ, -a, М -пыце, мн. -ы, -аў, м.
1. Той, хто добра распазнае сляды, высочвае
каго-н. па слядах. Паляўнічы-с. Разведчык-с.
(перан.)- 2. Той, хто шукае сляды былых
іістарычных падзей. Юныя следапыты накіра-
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даць прачытанае сваімі словамі (не дакладна,
слізгаюць na ўтаптаным снезе. 2. перан. Плаўна, лёгка рухацца, перамяшчацца. Паплавок але захоўваючы сэнс прачытанага). Сказаць
слізгае na люстранай паверхні возера. 3. (1 i 2некалькі слоў на развітанне. 4. адз. Вуснае
ас. не ўжыв.). Плаўна пераходзіць з прадмета публічнае выступленне, прамова дзе-н. Зана прадмет (пра цень, святло i пад.)- Сонечны ключнае с. на выбарным сходзе. 5. адз. Права,
валіся ў паход па месцах баявой славы. || прым.
зайчык слізгае na сцяне. \\ аднакр. слізпшуць, дазвол гаварыць публічна. Атрымаць с. для
следдпыцкі, -ая, -ае.
-ну, -неш, -не; -нём, -няце, нуць; -ні. || наз. выступлення. 6. адз., з азначэннем. Думка, выСЛ^ЦСТВА, -а, н. Высвятленне органамі слізлйше, -я, н.
вад; дасягненне ў якой-н. галіне. У гэтай
юстыцыі абставін, звязаных са злачынствам.
СЛІЗГОТА, -ы, ДМ -гоце, ж. (разм.). справе трэба с. вучоных. Новае с. ў навуцы. 7.
Весці с. || прым. следчы, -ая, -ае. Следныя ор-Слізкасць, абледзянеласць чаго-н. На дарозе Toe, што i абяцанне. Даў с. — стрымай! He
ганы.
вер яму на слова. Узяць с. з сябра. 8. мн. Тэкст
с.
СЛЁДЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Службовая
да вакальнага твора. Песня на словы Адама РуСЛІЗЕВЫ гл. слізь.
асоба, якая вядзе следства. || прым. следчыцкі,
СЛІЗІСТЫ, -ая, -ае. 1. г/і. слізь. 2. Па- сака. 9. адз. Літаратурны твор у форме ара-ая, -ае.
крыты сліззю або які выдзяляе слізь. тарскай прамовы, пропаведзі ці паслання
СЛЕПАВОЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі блізарукі.
(уст.). «С. аб палку Ігаравым». 0 Адным слоСлізістая шапачка грыба. Слізістая абалонка
2. Сляпы на адно вока, аднавокі. || наз. сле- (тонкая, пакрытая сліззю абалонка, якая вам — карацей кажучы. Глытаць словы —
пдокясць, -і, ж.
высцілае ўнутраную паверхню некаторых ор- гаварыць неразборліва. Да слова скдзаць — у
СЛЕПАГЛУХАНЯМЬІ, -ая, -ое (спец). ганаў чалавека i пазваночных жывёлін). Запа- сувязі са сказаным. Слоў няма пабочн. сл.
Пазбаўлены зроку, слыху i нямы. Школа- ленне слізістай (наз.)- || наз. слізісгасць, -і, ж. (разм.) — канешне, так. У двух словах
інтэрнат для слепаглуханямых (наз.).
СЛІЗЮ, -ая, -ае. 1. Гладкі, які не ўтварае (разм.) — коратка. Цвёрдае слова — якому
СЛЕПАНАРОДЖАНЫ, -ая, -ае. Сляпы ад трэння. С. паркет. Слізкая сцежка. 2. перан. можна верыць. Зажінўць слова за каго
нараджэння. Слепанароджанае дзіця. Падруч-Ненадзейны, які мае ў сабе нейкую няпэў(разм.) — падтрымаць пры неабходнасці.
нік для слепанароджаных (наз.).
насць, двухсэнсавасць. Слізкую дарогу ты вы- Браць слова назад (разм.) — адмаўляцца ад
СЛЕПАТА, -ы, ДМ -паце, ж. 1. Адсутнасць браў у жыццё. Слізкая тзма. 3. Пакрыты сказанага. Апопгаяе слова — 1) навейшае дазроку. С. на правае вока. 2. перан. Няўменне сліззю. Слізкія шапачкі грыбоў.
сягненне (кніжн.); 2) захлючнае слова падразумець, разбірацца ў чым-н. Палітынная с.
суднага. || памянш. сло^ца, -а, н. (да 1 i 3
ОІІЗНЙК,
-а,
мн.
-'i,
-оў,
м.
1.
Род
малюсСЛЁІШУЦЬ, -ну, -неш, -не; слеп, -пла;
знач.; разм.). || прым. слоўны, -ая, -ае (да 1, 2
ка,
які
не
мае
ракавіны.
2.
перан.
Пра
бяз-ні; незак. Рабіцца сляпым, траціць зрок. С. к
i 3 знач.).
вольнага,
нікчэмнага
чалавека
(разм.
знестарасці. С. ad празмернага чытання. || зак.
СЛОВАБЛЎДСГВА, -а, н. (пагард.). Пуставаж.).
||
прым.
слізвяковы,
-ая,
-ае.
аслепнуць, -ну, -неш, -не; аслеп, -пла; -ні.
слоўе, балбатня, якія выдаюцца за сур'ёзнае
СЛІЗЬ,
сл'ізі,
ж.
Цягучая
i
слізкая
маса,
СЛЕСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы,
разважанне аб чым-н. Займацца словаблудспецыяліст па алрацоўцы, зборцы i рамонту якая выдзяляецца некаторымі клеткамі жы- ствам.
вых
арганізмаў,
слізістымі
залозамі.
||
прым.
металічных вырабаў. С.-зборшчык. С.-санСЛОВАЗЛУЧЗННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. У
слізісты, -ая, -ае / слізевы, -ая, -ае.
тзхнік. || прым. слесарскі, -ая, -ае.
граматыцы: спалучэнне двух або некалькіх
СЛІМАК,
-а,
мн.
-і,
-оў,
м.
1.
Смоўж,
які
СЛЁЗА... Першая частка складаных слоў са
слоў, аб'яднаных падпарадкавальнай сувяззю.
знач. які мае адносіны да слёз (у 1 знач.), мае ракавіну i вельмі марудна рухаецца. 2. || прым. словазлучальны, -ая, -ае.
Пра
бязвольнага,
бесхарактарнага
чалавека
напр. слёзавыдзяленне, слёзатачывасць, слёзаСЛОВАЗМЯНЁННЕ, -я, н. У граматыцы:
(разм. зневаж.)-1| прым. слімаковы, -ая, -ае (да
тачывы, слёзацячэнне.
змяненне слоў па ix іраматычных формах. С.
1
знач.)СЛЁЗАВЫДЗЯЛЁННЕ, -я, н. (спец). ВыСЛІНА, -ы, ж. Цягучая вадкасць, якая вы- дзеяслова. \\ прым. словазмяняльны, -ая, -ае /
дзяленне слёз слёзнымі залозамі. || прым. слёдзяляецца
ў поласці рота чалавека i жывёлы i словазмешш, -ая, -ае.
зшцдзяляльны, -ая, -ае.
CJIÓBAM, пабочн. сл. Карацей кажучы,
садзейнічае
змочванню i пераварванню ежы.
СЛЁЗАТАЧЬІВЫ, -ая, -ае. 1. Які пакугуе
увогуле. С, заўтра першы дзень адпачынку.
Глытаць
сліну
(таксама
перан.:
з
зайздрасцю,
безупынным выдзяленнем слёз. СлёзатачыСЛОВАСКЛАДАННЕ, -я, н. У словаўгвавыя вочы. 2. Які выклікае выдзяленне слёз. С. з прагнасцю глядзець на што-н. смачнае, рэнні: спосаб утварэння новых слоў шляхам
прывабнае, але недаступнае). Пырскаць слінай
газ. || наз. слёзатачышсць, -і, ж.
злучэння дзвюх або некалькіх асноў.
СЛЁЗАЦЯЧЭННЕ, -я, н. Павышанае слё- (таксама перан.: гаварыць узрушана, з гневам,
СЛОВАТВОРЧАСЦЬ, -і, ж. Стварэнне ноабурэннем i пад.). || прым. слшны, -ая, -ае.
завыдзяленне.
вых слоў. С. маладых паэтаў.
Слінныя залозы.
СЛЁЗКА гл. сляза.
СЛОВАЎЖЫВАННЕ, -я, н. Ужыванне
СЛІНАВЫДЗЯЛЁННЕ, -я, н. Выдзяленне
СЛЁЗНЫ, -ая, -ае. 1. гл. сляза. 2. Які мае
намер расчуліць, разжаліць каго-н. Слёзнае сліны сліннымі залозамі. || прым. слішшыдзя- слоў у мове. Правільнае літаратурнае с.
СЛОВАЎТВАРЗННЕ, -Я, Н. 1. Раздзел ірапісьмо. Слёзна (прысл.) прасіць. 3. Набыты лялыш, -ая, -ае.
СЛІНАЦЯЧ^ННЕ, -я, н. Узмоцненае вы- матыкі, які вывучае спосабы ўтварэння слоў.
цяжкай працай. Слёзныя капейкі.
2. Утварэнне слоў у мове па законах i правіСЛІВА, -ы, мн. -ы, сліў, ж. Фрукговае дзяленне сліны.
СЛІНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; незак., лах дадзенай мовы. Спосаб суфіксальнага слодрэва сямейства ружакветных з невялікімі сакавітымі пладамі з костачкай ў сярэдзіне, a што. 1. Змочваць слінай. С. нітку. 2. Пэц- ваўтварэння назоўнікаў. || прым. словаўтвжтаксама плод гэтага дрэва. || прым. слівавы, каць слінай. Нельга с. кнігу. || зак. шслшіць, ральны, -ая, -ае. Словаўтваральная сістэма.
СЛОДЫЧ, -ы, ж. (разм.). 1. Салодкі смак,
-ню, -ніш, -ніць; -нены (да 1 знач.),
-ая, -ае. С. джэм.
Такая с, есці немагчыма. 2. перан. Прыемнае
СЛІВЕНЬ, сл'іўня, мн. сліўні, сліўняў, м. паслініць, -ню, -ніш, -ніць; -нены (да 1 знач.)
Змяя сямейства вужоў бурага (самцы) або / заслініць, -ню, -ніш, -ніць; -нены (да 2 адчуванне; асалода. Сэрца знае с. мар.
СЛОЕНЫ, -ая, -ае. Пра цеста i вырабы з
знач.).
шэрага (самкі) колеру.
яго: такі, які расслойваецца пасля выпечкі.
СЛІННЫ гл. сліна.
СЛІВЙНКА, -і, ДМ -нцы, ж. Наліўка, наСлоенае цеста. С. торт.
СЛІНЙВЫ, -ая, -ае (разм. пагард.). Вымастоеная на слівах.
CJIÓIK, -а, мн. -і, -аў, м. Невялікая шкляСЛІЗГАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. заны слінай; такі, у якога цячэ з рота сліна.
ная або гліняная пасудзіна. С. з кампотам. ||
Слінявае дзіця. \\ наз. слінявасць, -і, ж.
(разм.). Слізкае месца, коўзанка.^
CJIÓBA, -а, мн. словы, слоў, н. 1. Моўная прым. слоікавы, -ая, -ае.
СЛІЗГАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няСЛОЙ, -я, мн. слаі, слаёў, м. 1. Maca
це, -нуць; -н'і; зак. 1. гл. слізгаць. 2. Хутка i адзінка, якая служыць для называння паняцнезаўважна прайсці, прабегчы, шмыгнуць цяў, прадметаў, асоб, дзеянняў, станаў, гтры- якога-н. рэчыва, якая пакрывае паверхню
мет, сувязей, адносін, ацэнак. Знамянальныя чаго-н., або пласт чаго-н. С гліны. С. тлушчу.
куды-н. С. у калідор.
2. перан., звычайна мн. Тая або іншая група
СЛІЗГАТА, -ы, ДМ -гаце, ж. Toe, што i слоеы. Службовыя словы. Іншамоўныя словы.
людзей, насельніцтва, ірамадства. Шырокія
Падзяліць словы на склады. С. ў слова (пра песлізгота.
СЛІЗГАЦЁЦЬ, -гачу, -гочаш, -гоча; -гаш; раказ, пераклад дакладна). Ад слова да слова. слаі інтэлігенцыі.
СЛОЙКА, -і, ДМ -йцы, ж. (разм.) 1. гл.
незак. Toe, што i слізгаць. || наз. слізгаценне, (ад пачатку да канца). He абмовіцца ні адным
словам (змаўчаць). У адно с. (разам, аднача- слаіць. 2. Булачка з слоенага цеста.
-я, н.
СЛОН, слана, мн. сланы, сланоў, м. 1.
СЛІЗГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. сова падумаць, сказаць). С за слова [1) пра
Буйное млекакормячае трапічных краін з
1. Плаўна рухацца па гладкай, слізкай па- паступовае развіццё размовы; 2) спрачаюверхні. С. на лыжах. 2. Toe, што i слізгаць (у чыся, пасварыцца]. 2. адз. Маўленне, здоль- доўгім хобатам i двума біўнямі. Слана не заў3 знач.). || аднакр. слізпшуцца, -нуся, -нешся, насць гаварыць. Дар слова. Працаваць над сло- важыць (перан.: не бачыць самага важнага,
-нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся. || наз. вам. 3. звычайна мн. Гаворка, размова, вялікага). 2. Шахматная фігура, якая можа
што-н. сказанае. Падбадзёрыць добрым словам.перамяшчацца на любую колькасць клетак па
слЬгмше, -я, н.
дыяганалі. || памянш.-ласк. слонік, -а, мн. -і,
СЛІЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Рухац- Зразумела без слоў. He трэба лішніх слоў. 3 чуца па гладкай, слізкай паверхні. Палазы лёгка жых слоў (з таго, што сказана кім-н.). Пера- -аў, м. (да 1 знач.). || прым. слжновы, -ая, -ас
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сло-сля

(да 1 знач.). Вырабы са слановай косці. Сла- якія прызначаны для вьфажэння іраматычновы ногі. O Слаяовая хвароба — тое, што i ных сувязей i адносін, не знамянальныя.
Службовыя часціны мовы. || наз. службовісць,
слановасць.
СЛОНАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Вельмі вялікі -і, ж. (да 3 i 4 знач.).
i тоўсты. Слонападобная фігура. || наз. слона- СЛЎЖКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -жцы,
падобнасць, -і, ж.
Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -жак. 1. м. i ж. Ра- чые-н. загады, рабіць так, як хто-н. раіць.
Слухай, што бацька гаворыць. Трэба с. старэйCJIÓHKA, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. ботнік (работніца), слуга. 2. м. Слуга ў манашых. Вучні павінны с. настаўніка. б. слуЛясная птушка з рудавата-бурым алярэннем; стыры або ў архірэя. Манастырскі с.
лясны кулік; вальдшнэп. || прым. слонкавы,
СЛУЖЬІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Ра- хай(це). Ужыв. таксама ў пачатку размовы як
-ая, -ае.
ботнік, слуга (у 1 знач.)- 2. Ніжэйшы слу- зваротак для таго, каб прыцягнуць увагу
(разм.). Слухай, яшчэ я не закончыла, a ты
CJIÓTA, -ы, ДМ слоце i СЛАТА, -ы, ДМ жачы ў некаторых установах. С у тэатры. С. сваё працягваеш. 7. 1 ас. адз. слухаю, часц.
слаце, ж. (разм.). Вадкая гразь на зямлі, на у музеі. 3. перан., чаго. Той, хто служыць Адказ (пераважна вайскоўцаў) на якое-н. расчаму-н. (высок.). С. навукі. O Служыцель параджэнне, які абазначае, што яно будзс выдарогах. Асенняя с. || прым. слбтны, -ая, -ае.
СЛОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Лексіка, культу — духоўная асоба.
канана. | зак. праслухаць, -аю, -аеш, -ае;
слоўнікавы склад мовы, дыялекту, якой-н.
СЛУЖЬІЦЬ, служу, служыш, служыць; не- -аны (да 1, 3 i 4 знач.) i паслухаць, -аю, -аеш,
сацыяльнай групы, асобнага пісьменніка i зак. 1. Выконваць службу (у 2, 3 i 5 знач.). С. -ае. | наз. слуханне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.).
пад. 2. Даведачная кніга, якая змяшчае словы у навуковай установе. С. у арміі. 2. перан.,
СЛУХАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Той, хто
(або марфемы, словазлучэнні, ідыёмы i пад.), каму-чаму. Рабіць што-н. для каго-, чаго-н.,
каго-, што-н. Удзячны с. 2. У некаторазмешчаныя ў пэўным парадку, тлумачыць быць адданым каму-, чаму-н. накіроўваць слухае
рых навучальных установах: навучэнец, стузначэнні ўключаных адзінак, дае розную сваю дзейнасць на карысць чаго-н. (высок.). дэнт.
С. курсаў. || ж. слухачка, -і, ДМ -чцы,
інфармацыю пра ix ці ix пераклад на іншую
С народу. С. мастацтву. 3. (7 / 2 ас. не мн. -і, -чак. || прым. слухацкі, -ая, -ае. Слухацмову або паведамляе звесткі аб прадметах, ўжыв.). Выконваць сваё прызначэнне, быць кая аўдыторыя.
абазначаемых словамі. Тлумачальны с. Белару- прыгодным для чаго-н. Канагш служыць пасска-рускі с. Дыялетны с. С. мовы Якуба Ко- целлю. Здароўе яшчэ служыць. 4. што i без дап. СЛУХМЙНЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
ласа. Энцыклапедычны с. Этымалагічны с. У веруючых: праводзіць набажэнства. С. паслухмяны. || ж. слухмянасць, -і, ж.
СіІЎШНЫ, -ая, -ае. Абгрунтаваны;
Пстарычны с. беларускай мовы. 3. Спіс слоў ютрань. 5. Пра сабак: стаяць на задніх лапах.
для слоўніка, рэестр. O Частотны слоўнік — Бялюсь, служы! || зак. пяслужыць, -служу, практычна карысны; разумны. Слушная думтып слоўніка, у якім даюцца лічбавыя харак-служыш, -служыць (да 1, 2, 3, 4 i 5 знач.). || ка. || наз. слушнасць, -і, ж.
СЛЫХ, -у, м. 1. Адно з пяці знешніх патарыстыкі ўжывальнасці слоў (словаформ, наз. службі, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (да 1, 2 i 5
словазлучэнняў) у якой-н. мове. || прым. знач.) / служэвне, -я, н. (да 2 знач.; высок.). || чуццяў, якое дае магчымасць успрымаць гукі.
слоўнікавы, -ая, -ае. Слоўнікавая работа.
прым. службовы, -ая, -ае (да 1 знач. паводле 2 Органы слыху. 2. Здольнасць правільна ўспрымаць i аднаўляць музычныя гукі. Абсалютны
i 3 знач. наз. служба).
СЛОЎНЫ, СЛОЎЦА гл. слова.
СЛУП, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Бервяно, тоў- с. Падбіраць музыку na слыху. 3. Вестка, гаСЛУГА, -і, ДМ слузе, мн. слугі / (з ліч. 2, 3,
4) слугі, слуг, м. 1. Работнік у доме для сты брус, умацаваныя вертыкальна. Тэлеграф- ворка пра каго-н., звычайна нічым яшчэ не
асабістых паслуг, для выканання даручэнняў ны с. Стаяць слупам (перан.: стаяць нерухома; падмацаваная. Пра сына ні слыху. Сярод люпана. Панскія слугі. 2. перан. Чалавск, які разм. неадабр.). 2. перан., чаго або які. Maca дзей пра гэта пайшоў нядобры с. 0 Hi слыху ні
прысвяціў сябе цалкам служэнню каму-, чаго-н., што рухаецца, ляціць, падымаецца дыху (разм;) —t няма ніякіх вестак. || прым.
ўверх (пра дым, пыл i пад.). С. пылу. С. мо- слыхавы, -ая, -óe (да 1 i 2 знач.)- Слыхавыя
чаму-н. С. народа.
СЛУГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; не- шак. 3. Пра тое, што мае вертыкальна-падоў- органы. С. апарат (для таго, хто дрэнна чуе).
СЛЮДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Празрысты слазак. Тое^ што i прыслужваць. || зак. паслуга- жаную форму. С. ртуці ў тэрмометры. 0 Гервжць, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй. || наз. слуга- кулесавы слупы — 1) старажытная назва істы мінерал. || прым. слюдзяны, -ая, -óe. СлюГібралтарскага праліва, які, паводле ўяўлення дзяная жыла.
ванне, -я, н.
СЛЯДЗІЦЬ, сляджу% слядзші, слядзіць;
СЛУЖАКА, -і, мн. -і, -жак, м. (разм.). 1. старажытных народаў, лічыўся «краем свету»,
Вопытны, старанны служачы (звычайна пра месцам, дзе канчаецца суша; 2) перан. мяжа слядзім, следзіце, слядзяць; незак., чым i без
ваеннага). 2. Той, хто выслужваецца перад чаго-н. || памянш. слупож, -пка, мн. -пю, дап. (разм.)- Пакідаць сляды на падлозе, пэцкаючы яе. He слядзі! || зак. наслядзіць, -сля-пкоў, м. || прым. слупавы, -ая, -óe.
кім-н.; паслугач.
СЛУІШЙК, -у, м. Вострая інфекцыйная джу, -слядзіш, -слядзіць; -слядзім, -следзіце,
СЛУЖАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Жанчына, якая выконвала абавязкі слугі (у 1 хвароба, якая прыводзіць да сутаргі мышцаў. -слядзяць.
СЛЯЗА, -ы, мн. слёзы / (з ліч. 2, 3, 4)
|| прым. слупняжовы, -ая, -ае. Слупняковыя сузнач.)слязы, слёз, ж. 1. мн., адз. ў знач. зб. ПразрыСІІЎЖАЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Асоба, таргі.
СЛУПОК, -пка, мн. -пю, -гткоў, м. 1. гл. стая саленаватая вадкасць, якая выдзяляецца
якая працуе ў розных сферах разумовай
працы, кіраўніцтва, абслугі, гандлю. || ж. слуп. 2. Калонка лічбаў, кароткіх радкоў у га- слёзнымі залозамі вачэй. 3 вачэй цякуць слёзы.
Плакаць горкімі слязамі. Аблівацца слязамі
зеце, часопісе i пад., якія размешчаны адзін
служачая, -ыя, -ых.
СЛЎЖБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. га. слу- пад адным. Газетныя слупкі. || прым. слупковы, (моцна плакаць). 2. Адна кропля такой вадкасці. 3 вока паказалася с. Пусціць слязу (зажыць. 2. адз. Работа, заняткі служачага, a -ая, -ае.
СЛУПЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. плакаць; іран.). 3. мн. Плач. Прыйсці са слятаксама месца такой работы i знаходжанне на
ёй. Ісці на службу. 3. адз. Выкананне воінскіх (разм.). Траціць здольнасць рухацца ад моц- замі. He стрымаць слёз. Скрозь слёзы (плаабавязкаў. С. ў радах арміі. 4. чаго або якая. нага ўзрушэння, хвалявання i пад. С. ад чучы). Сыр са слязой (перан.: з кроплямі вільЯкая-н. спецыяльная галіна работы, заняткаў. страху. ]| зак. аслушшець, -ею, -ееш, -ее; наз. гаці). || памянш. слёзжа, -ц ДМ -зцы, мн. -і,
-зак, ж. (да 2 знач.) / слязшка, -і, ДМ -нцы,
Медыцынская с. С. сувязі. С. надвор'я. 5. У ве- аслушшенне, -я, н.
руючых: правядзенне набажэнства. У кафеОТЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. мн. -і, -нак, ж. (да 2 знач.).
СЛЯЗІСГЫ, -ая, -ае. Які выдзяляе слёзы.
дральным саборы закончылася с. 0 He ў службу, 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Публічна разглядацца
Слязістыя вочы. || наз. слязістасць, -і, ж.
a ў дружбу (разм.) — не па абавязку, a па-ся- (пра судовую справу), публічна заслухвацца
СЛЯЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -зіцца; неброўску. || прым. службовы, -ая, -ае (да 2 i 3 (пра чыю-н. інфармацыю, паведамленне i
знач.). С. абавязак. Службоеае памяшканне. С.пад.)- Слухаецца справа аб забойстве. зак. Пра вочы: напаўняцца слязамі. Вочы сляўваход (для служачых).
Слухаюцца даклады na праблемных пытаннях зяцца ad дыму.
СЛЯЗЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Схільны часта
СЛУЖБІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. мовы. 2. каго-чаго. Дзейнічаць, паводіць сябе
(разм.). Чалавек, які старанна, але з крайнім згодна з чыімі-н. парадамі. С добрых napad. \\ плакаць. Слязлівая дзяўчынка. 2. Які плача,
фармалізмам, адносіцца да сваіх службовых зак. паслухацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 2 жаласны. С. галас. || наз. слязлшасць, -і, ж.
СЛЯЗНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. У стаабавязкаў. || ж. службістка, -і, ДМ -тцы, мн. знач.).
-і, -так.
СЛЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго- ражытным Рыме: пасудзіна, у якую збіралі
СЛУЖБОВЕЦ, -боўца, мн. -боўцы, -боўшто. Накіроўваць слых на што-н. С. настаў- слёзы, калі плакалі па нябожчыку. 2. Слёзны
цаў, м. (разм.). Toe, што i служачы.
ніка. С. музыку. 2. што. Публічна разглядаць мяшок каля вока, дзе збіраюцца слёзы.
СЛЯПАК, слепака, мн. слепаю, слепакоў,
СЛУЖБОВЫ, -ая, -ас. 1. гл. служба i слу- (судовую справу; афіц.). С справу аб разводзе.
жыць. 2. Пра сабак: які адносіцца да парод, 3. каго-што. Вывучаць што-н. наведваючы м. (разм. зневаж.). 1. Сляпы чалавек. 2. перан.
што дрэсіруюцца для выканання спецыяль- лекцыі. С курс уводзін у моеазнаўства. У пед- Чалавек, які не заўважае, што яго ашукваюць
ных службаў. Службовае сабакаводства. Вы- інстытуце слухалі лепшых выкладчыкаў. 4. у чым-н. He трэба быць слепаком!
СЛЯПЁНЬ, -пня, мн. -пні, -пнёў, м.
стаўка службовых сабак. 3. Другарадны, да- каго-што. Вызначыць сган здароўя на слых.
паможны. Зробленыя падлікі маюць толькі С. хворага. Доктар уважліва слухаў сэрца. 5. Двухкрылае насякомае сямейства крывасмослужбовае значэнне. 4. У граматыцы: словы, каго-што. Слухацца каго-н., выконваць каў, якое жывіцца кроўю жывёлы i чалавека.
20. Зак. 426.
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салёнага. 3. (і / 2 ас. не ўжыв.). Паліць (пра
сонца). Сонца смажыць цэлы дзень. || зак. засмажыць, -жу, -жыш, -жыць; -жаны (да 1
знач.) / сасмажыць, -жу, -жыш, -жыць; -жаны (да 1 знач.). || наз. смшшшне, -я, н. (да 1
СЛЯПІЦА, -ы, ж. (абл.)- У вьфазе: лезді знач.).
сляпіцаю f вочы — назойліва прыставаць да
СМАЖ^ННЕ, -я, н. (разм.). Тос, што i
каго-н.
смажаніна.
СЛЯПІЦЦА, сляплюся, слепішся, слепіцСМАК, -у, м. 1. Адно са знешніх адчуванца; незак. 1. Псавадь сабе зрок. С. над кнігаю. няў чалавека, органам якога з'яўляецца
2. Пра немагчымасць глядзець (ад яркага слізістая абалонка языка i ротавая поласць. 2.
святла i пад.). Ад сонца гарыць лоб i слепяцца Адчуванне на языку, у роце або ўласцівасць
вочы.
ежы, якая з'яўляецца крыніцай гэтага адчуСЛЯПІЦЬ, сляплю, слепіш, слепіць; вання. Кіслы на с. яблык. 3. перан. Сэнс, цікаслеплены; незак., каго-што. 1. Пазбаўляць васць, вастрыня чаго-н. У гэтым эпізодзе
зроку; пагаршаць зрок, псаваць вочы. С. вочы ўвесь с. анекдота. Ён адчуваў с. у працы. ||
чытаннем. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Асляпляць прым. смакавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
вочы яркім святлом, перашкаджаць бачыць,
СМАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
засыпаючы ці залепліваючы, засцілаючы BO
-каваны; незак., што. 1. Есці або піць паволі,
MU чым-н. Белізна снегу слепіць вочы. Мокры 3 асалодай, каб адчуць смак (у 1 знач.)- С
снег сляпіў вочы. 3. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан. кляновы сок. 2. Есці ці піць на пробу; каштаПазбаўляць разважлівасці пад уздзеяннем ваць. С. кожны глыток. 3. перан. Успрымаць,
якіх-н. пачуццяў. Рэўнасць сляпіла хлопца.
адчуваючы асабілівае задавальненне, цешыцСЛЯПЎЧЫ, -ая, -ае. Вельмі яркі, асляп- ца, радавацца чым-н. С. апошнія навіны. || наз.
ляльны. Сляпучыя промні сонца.
смакамнне, -я, н.
СЛЯПЬІ, -ая, -ое. 1. Які не бачыць, паСМАКАТА, -ы, ДМ -каце, ж. (разм.).
збаўлены зроку. Сляпое дзіця. Падручнікі для Што-н.
вельмі смачнае. He бліны, a с!
сляпых (наз.). 2. перан. Які паступае, не ўзваСМАКОЎНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Паўжаючы i не абдумваючы сваіх учынкаў. Слепа
(прысл.) паверыць першаму сустрэчнаму. Сля-днёвае дрэва сямейства тутавых з цвёрдай
пое наследаванне чыім-н. дзеянням. 3. Такі, драўнінай i пладамі ў выглядзе ягад з вінным
што цяжка разабраць, прачытаць (пра смакам, інжыр. || прым. смакоўнічны, -ая, -ае.
СМАКОЎНЫ гл. смоква.
шрыфт, тэкст i пад.). С. адбітак на паперы. 4.
СМАКТАЦЬ, смакчу, смокчаш, смокча;
Праз які дрэнна або нічога не бачна. Сляпыя
шыбы ў вокнах. Сляпая хата (з малымі вок- смакчы; незак., што. 1. Губамі i языком уцягнамі). 5. Які адбываецца без удзелу зроку, без ваць у рот (вадкае). С. малако. С. матчыны
бачных арыенціраў (спец.). С. метад друка- грудзі (карміцца мацярынскім малаком). 2.
вання (не гледзячы на клавішы). С. палё'т на Пра насякомых i некаторых жывёлін: усмоктсамалёце. O Сляпая кшпш — пачатковая ча- ваць у сябе што-н. вадкае пры дапамозе
стка тоўстай кішкі, якая мае чэрвепадобны спецыяльных органаў. Авадні смокчуць каня.
С. кроў з каго-н. (таксама перан.: тое, што i
адростак.
СЛЯСАК, слесака, мн. слесаю, слесакоў, м. піць чыю-н. кроў). 3. Трымаць у роце,
Прыстасаванне ў выглядзе рычажка ў клям- размінаючы, размяхчаючы губамі, языком. С.
цы, пры дапамозе якога адчыняюцца i зачы- цукар. 4. Трымаючы што-н. у роце i змочваючы слінай, рабіць смактальныя рухі языком
няюцца дзверы. || прым. слясачны, -ая, -ае.
СЛЯСАРНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да i губамі. С соску. С. лапу. С. люльку (курыць).
работы слесара. Слясарныя работы. С. інстру- 5. перан., звычайна безас. Выклікаць тупы
боль. Смокча пад грудзямі. || наз. смакганне,
мент.
-я, н.; прым. смактальны, -ая, -ае (да 1, 2, 3 i
СЛЯСАРНЯ, -І, МН. -І, -рань, ж. Слясар4 знач.)ная майстзрня.
СМАЛА, -ы, мн. смолы, смол, ж. 1. Ліпкі,
СМАГА, -і, ДМ смазе, ж. 1. Моцнае жаданне піць. С. не давала нармальна працаваць. здольны зацвердзяваць сок хваёвых i некатоСагнаць смагу (напіцца вады). 2. перан., да рых іншых раслін. Яловая с. Прыстаў як с.
чаго. Моцнае імкненне да чаго-н. (разм.). С. (разм.). Сінтэтычныя смалы (сінтэтычныя
палімеры, здольныя пры перапрацоўцы ў выда жыцця.
СМАГЛЫ, -ая, -ае. Пра губы: перасохлы, ніку ацвярдзення ператварадца ў няплаўкія i
нерастваральныя рэчывы). 2. перан. Прыстасасмаглы. Смаглыя вусны.
СМАГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; смаг, смагла; вала, той, хго ліпне, прыстае да каго-н.
-ні; незак. 1. Мучыцца ад смагі, гарачыні. С. (разм.). || ласк. смолка, -і, ДМ -лцы, ж. (да 1
без вады. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Пра губы, ro знач.). || прым. смаляны, -ая, -ое. С. завод.
pna, рот: перасыхаць, сохнуць. У горле смагне. Смаляныя шпалы (апрацаваныя смалой).
СМАЛАКЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
3. перан. Моцна хацець чаго-н.; прагнуць. С.
працы. || зак. высмагнуць, -ну, -неш, -не; па смолакурэнню.
СМАЛАКЎРНЫ гл. смолакурэнне.
высмаг, -гла; -ні (да 1 i 2 знач.) / сасмагнуць,
СМАЛАКЎРНЯ, -і, мн. -і, -рань / -рняў,
-ну, -неш, -не; сасмаг, -гла; -ні (да 1 i 2
ж. Смалакурнае прадпрыемства.
знач.)СМАЛІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які змяшчае ў
СМАЖАНІНА, -ы, ж. Страва з мяса, гтрысабе многа смалы. Смалістая сасна. 2. Які
гатаваная смажаннем. Гарнір да смажаніны.
СМАЖОНКА i СМАЖАНКА, -і, ДМ -нцы, пахне смалой, насычаны смаляным водарам.
С. пах у лесе. Смалістае паветра. 3. Які склаж. Toe. што i смажаніна.
СМАЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца; даецца з хваёвых дрэў (пра лес). С. бор. 4.
незак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Пад уздзеяннем Бліскучы i чорны (пра валасы). Ц наз. смаагню рабіцца гатовым да ўжывання. На пліце ласгасць, -і, ж. (да 1 i 2 знач.)СМАЛІЦЬ1, смалю, смоліш, смбліць;
смажыцца мяса. 2. перан. Знаходзіцца на гарачыні, на спёцы (разм.). С. на сонцы. || зак. смолены; незак., што. 1. Насычадь смалой. С.
засмажыцця, -жыцца (да 1 знач.) / сасмажыц- канат. 2. Мазаць паверхню чаго-н. смалой.
С. шпалы. С. лыжы. || зак. вькшшць, -лю,
ца, -жыцца (да 1 знач.).
смАжыць, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; -ліш, -ліць; f -лены, абсмаліць, -смалю,
незак., што i без dan. 1. Гатаваць на агні -смоліш, -смоліць; -смолсны / асмшпць,
(рыбу, мяса, грыбы i пад). С каўбасы. 2. без- асмалю, асмоліш, асмоліць; асмолены. || наз.
ас. Пра сухасць у роце ад смагі. Смажыць ad смаленне, -я, н. i смолкл, -і, ДМ -лцы, ж.

СЛЯ—СМЕ

СМАЛІЦЬ2, смалю, смаліш, смалшь;
смалены; незак. 1. каго-што. Апякаць агнём,
чымсьці гарачым. С пальцы запалкай. 2. (1 i 2
ас. не ўжыв.). Лбдаваць гарачынёй, прыпякаць (пра сонца). Нясцерпна смаліць сонца. 3.
каго-што. Абпальваючы агнём, знішчаць
рэштку пуху, шэрсці i пад. С свінню. С. качку. 4. што i без dan. Курыць (разм.). Цмы
дзень дзед смаліць люлысу за люлькай. || зак.
абсмаліць, -смалю, -смаліш, -смаліць; -смалены (да 1 i 3 знач^ / асмаліць, асмалю,
асмаліш, асмаліць; асмалены (да 1 i 3 знач.). ||
наз. смаленне. -я, н. (да 3 знач.).
СМАЛІЦЬ , смалю, смаліш, смаліць; незак. (разм.). Біць, сцябаць (дубцом, пугай). С.
пугаўём каня na клубах. || аднакр. смальнуць,
-ну, -неш, -не; -ні.
СМАЛІЦЬ4, смалю, смаліш, смаліць; незак. (разм.)- Страляць. Цэлы дзень смаляць з
вінтовак i аўтаматаў.
СМАЛЙДЬ5, смалю, смаліш, смалть; незак. (разм.). Хутка ехаць, спрытна рабіць
што-н. i пад. Азірнуўся, a за мной смаліць верхам на кані паліцай. Тодар смаліць пракос за
пракосам, люба зірнуць.
СМАЛЬ, -і, ж. (разм.). Гар, гарзлае. Пахне
смаллю.
СМАЛЬТА, -ы, ДМ -льце, ж. (спец.). Каляровае непразрыстае шкло ў выглядзе кубікаў або пласцінак, якое выкарыстоўваецца
пры мазаічных работах. Карціна са смальты. ||
прым. смалмавы, -ая, -ае.
СМАЛЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Смалісты
кавалак дрэва. Падпаліць дровы смаляком. 2.
мн. Насычаная смалой драўніна хваёвых парод, якая выкарыстоўваецца ях сыравіна для
вырабу каніфолі, шкіпінару i пад.
СМАЛЯНЬІ, -ая, -ое. 1. гл. смала. 2. Пра
валасы: вельмі чорны i бліскучы. Смаляная
барада.
СМАЛЙРНЯ, -і, мн. -і, -рань / -рняў, ж.
Toe, што i смалакурня.
СМАРАГД, -у% М -дзе, м. Toe, што i ізумруд. || прым. смарагдавы, -ая, -ае. Смарагдавая
брошка.
СМАРЖОК, -жка, мн. -жкі, -жкоў, м. 1.
Веснавы ядомы грыб на кароткай ножцы i з
шапкай, паверхня якой ў маршчынах, звілістых складках. 2. перан. Пра маларослага несамавітага, маршчыністага чалавека (разм. пагард.). || прым. смаржковы, -ая, -ае (да 1
знач.).
СМАРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. Рэзкім выдыхам ачышчаць нос ад слізі. ||
зак. высвшркацца, -аюся, -аешся, -аецца. ||
аднакр. смаркануццд, -нуся; -нешся, -нецца;
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся.
СМАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што i
без dan. Toe, што i смаркацца. С. нос. || зак.
высмаркаць, -аю, -аеш, -ае; -аны.
СМАРКАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. мн. Слізь,
якая вьшякае з носа. Вытры смаркачы! 2.
Адна кропля гэтай слізі. С. пад носам вісіць. 3.
Пра дзіця, a таксама пра маладога нявопытнага у справах чалавека (разм. зневаж.). II ж.
смаркачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак (да 3
знач.).
СМАЎЖОВЫ гл. смоўж.
СМАЧНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
Станавіцца больш смачным.
СМАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Прыемны на смак
(у 2 знач.); апетытны. Смачныя яблыкі. Смачная мачанка. 2. Пра сон: які дае задавальненне; прыемны. С. сон. 3. перан. Сакавіты, каларытны. С. выраз (словазлучэнне). || наз.
смачшсць. -і, ж.
СМЁЛАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. смелы. 2. Смелыя паводзіны, адвага, рашучасць. С. падлетка здзівіла многіх. He ў кожнага хопіць сме~
ласці сказаць праўду.
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СМЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які не ведае страху, не смее парушаць закон. 0 He смей(це)
адважны, рашучы. С. учынак. Смела (гтрысл.) (разм.) — строгая забарона што-н. рабіць. ||
пераплысці раку. 2. Наватарскі, неірафарэтны. зак. пасмець, -ею, -ееш, -ее.
Смелая тэма выступлення. С. кампазіцыйны
СМЁШНЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае смех.
прыім. 3. перан. Які выходзіць за межы пры- С. анекдот. Смешнае здарэнне. Смешна
нятага, не зусім сціплы. Смелае дэкалыпэ. 4. (прысл.) мне з такой работы. 2. Які выклікае
смела, прысл. 3 лёгкасцю, без перашкоды, без іронію, насмешку. С. загад. 3. перан. Нецяжкасці (разм.). Сюды смела ўлезе дзесяць дарэчны, такі, што нельга ўспрымаць сур'ёзтон сена. 5. смела, прысл. Упэўнена, несум- на. Смешныя патрабаванні.
ненна. 3 такім дакпадам смела можна высту- СМОГ, -у, м. У вялікіх гарадах: задушлівы
паць на сходзе. \\ наз. смеласць, -і, ж. (да 1, 2 туман, змяшаны з выхлапнымі газамі, дымам
i 3 знач.).
i куродымам. Had горадам вісіць с. || прым.
СМЕРД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. У Ста- смогавы, -ая, -ае.
ражытнай Русі: селянін, земляроб.
CMÓKBA, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Плод смаСМЕРТАНОСНЫ, -ая, -ае (высок.). Які коўніцы, вінная ягада. || прым. смажоўны, -ая,
пазбаўляе жыцця, выклікае смерць. С. яд. || -ае.
наз. смертавоснасцк, -і, ж.
СМОКШГ, -а, мн. -і, -аў, м. Пінжак для
СМЁРТНАСЦЬ, -і, ж. Колькасць смярцей ўрачыстасцей з адкрьпымі грудзямі i доўгімі,
абшытымі шоўкам лацканамі. || прым. смокінза які-н. час. Скарачэнне смертнасці.
СМЁРГНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто асу- пшы, -ая, -ае.
СМОЛАКУР&ШЕ, -Я, Н. Здабыванне
джаны на смерць. | ж. смертніца, -ы, мн. -ы,
смалы, шкіпінару з драўніны хваёвых дрэў. ||
-ніц.
-ая, -ае.
СМЁРТНЫ, -ая, -ае. 1. Які канчаецца прым. смялакурны,
CMÓJIKA1 гл. смаліць1.
смерцю. С. час. С. выпадак. 2. Taxi, які паві2
CMÓJIKA , -і, ДМ -лцы, ж. 1. гл. смала. 2.
нен памерці. Усякі налавек с. Нам, смертным
(наз.), не ўсё ўдаецца. 3. Які вядзе да смерці, Сумесь хваёвай або яловай смалы з пахучымі
рэчывамі. Пахучая с.
пазбаўляе жышія. С. прыгавор.
СМОЛЬ: як смоль — вельмі чорны (пра
СМЕРЦЬ, -і, мн. -і, смярцей, ж. 1. Сгтыненне жыішядзейнасці арганізма. Клінічная с. валасы). Барада як с.
СМОЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i смалісты.
(прамежак часу, калі дыханне i сардэчная
дзейнасць спыняцца, але тканкі яшчэ ў nay- || наз. смолыіжсць, -і, ж.
Haft ступені захоўваюць жыццяздольнасць).
СМОЎЖ, смаўжа, мн. смаўжы, смаўжоў, м.
Ыялагічная с. (поўнае спыненне біялагічных Toe, што i слімак. С паўзе, пачанку вязе
прадэсаў у клетках i тканках арганізма). Рап- (прыказка пра справу, якая ажыццяўляецца
тоўная с. Быць пры смерці (паміраць). He на вельмі павольна i невядома, калі будзе сконжыццё, a на с. (не шкадуючы жыцця). Палі- чана). | прым. смжўжовы^ -ая, -ае.
тычная с. (немагчымасць для каго-н. працяСМУГА, -'i, ДМ смузе, ж. 1. Падобная на
гваць палітычную дзейнасць). 2. у знач. вык. дым, лёгкая атмасферная пялёнка, дымка, туСпыненне якой-н. дзейнасці.. Творчая няў- ман. Небасхіл заслаўся смугой. Каля лесу сладача ддя яго — с. 0 Ді смерці (разм.) — лася с. 2. перан. Toe, што перашкаджае ясна
вельмі моцна.
бачыць, затуманьвае. С. засцілае вочы. С. на
СМЕРЧ, -у, мн. -ы, -аў, м. Моцны віхор, твары (журботны настрой).
які падымае ўверх i круціць слуп вады, пяску,
СМУГЛАТВАРЫ, -ая, -ае. Са смуглым
пылу. С. на моры. \\ прым. смерчжвы, -ая, -ае. тварам.
С. слуп.
СМУГЛЁЦЬ, -сю, -еш, -ее; незак. Рабіцца
СМЕТАНКбВЫ гл. смятанка.
смуглым або больш смуглым. || зак. пасмугСМЁТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Месца, куды лець, -ею, -ееш, -ее.
выкідаюць смецце, непрыгодныя i непатрэбСМЎГЛЫ, -ая, -ае. Пра скуру твару, цела:
ныя рэчы.
з больш цёмнай афарбоўкай (у параўнанні з
СМЕХ, -у, м. Кароткія харакгэрныя гала- колерам скуры людзей белай расы). Смуглыя
савыя гукі, якія выражаюць весялосць, ра- рукі. Смуглая дзяўчынка. || наз. смугласць, -і,
дасць, задаволенасць, a таксама злараднасць, ж.
СМУГЛЙВЫ, -ая, -ае. Пра скуру твару,
насмешку i іншыя пачуцці. Здаровы дзіцяны с.
Без смеху (сур'ёзна). He да смеху (няма пры- цела: злёгку смуглы; смуглаваты. Смуглявыя
чыны смяяцца, весяліцца). С. бярэ (хочацца рукі. С. хлапец. | наз. смуглявасць, -і, ж.
смяяцца). Смеху варта (смешна). Падарваць
СМУГЛЙК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Смужываты са смеху.
глы мужчына, юнак.
СМЕХАТА, -ы, ДМ -хаце, ж. (разм.). НеСМУГЛЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
шта смешнае, варгае насмешкі. 3 гэтых дзя- ж. (разм.). Смуглая жанчына, дзяўчына. Гэта
цей адна с/
была с. ўсходняга тыпу.
СМЕХАТВОРНЫ, -ая, -ае. Лепсадумны,
СМУРОД, -у, М -дзе, м. Непрыемны, агідварты смеху, кпін. Смехатворнае апраўданне. ны пах.
С. выпадак. \\ наз. смехатворвасць, -і, ж.
СМУРОДЗІЦЬ, -роджу, -родзіш, -родзіць;
СМЁІЦЦЬ, смечу, смеціш, смеціць; незак. незак. ^разм.). Распаўсюджваць смурод. || зак.
Пакідаць дзе-н. смецце, забруджваць смец- васмуродзіць, -джу, -дзіш, -дзіць.
цсм; С. на кухні. || зак. насмеціць, -смечу,
СМУРОДНЫ, -ая, -ае. Які дрэнна пахне,
-смеціш, -смеціць; -смечаны.
смярдзіць. Смуроднае паветра. || наз.
СМЁЦЦЕ, -я, н. 1. Адкіды, рэшткі чаго-н. смуроднасць, -і, ж.
Згарнуць с. ў кучу. 2. Што-н. дробнае, драСМЎТА, -ы, ДМ смуце, ж. 1. Паўстанне,
бяза. He ягады, a адно с. 0 Вывосіць смецце з мяцеж (уст.). Сеяць смуту. 2. Душэўнае замядому (хяты) (разм.) — рабіць вядомым тое, шанне, хваляванне. С на сэрцы. 1 прым.
чаго не павінны ведаць іншыя. || прым. смутны.-ая, -ае (да 1 знач.). Смутныя часы.
смеццевы, -ая, -ае.
СМУТАК, -тку, м. Пачуццё суму, маркоты,
СМЕЦЦЕПРАВОД, -а, Л/-дзе, мн. -ы, -аў, журбы. Несці с. у сэрцы. С. у вачах (сумны
м. Вертыкальны канал у сцяне дома з ад- выраз).
тулінамі на паверхах для скідвання смецця з
СМУТКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
кватэр. || прым. смеццепржводш, -ая, -ае.
незак. 1. Гараваць з прычыны чыёй-н. смерці.
СМЕЦЬ, смею, смсеш, смее; незак., з інф. 2. Сумаваць, журьпдха, перажываць смутак.
1. Адважвацца, мець смеласць для чаго-н. He Смуткуе хлопец na даму. \\ наз. смутклванне,
с. спрачацца. 2. Мець права на што-н. Ніхто -я, н.

СМЕ-СМЯ
СМЎТНЫ, -ая, -ае. 1. гл. смута. 2. Які адчувае смутак; маркотны, сумны (пра чалавека). Смутная дзяўчына. Смутныя вочы (выражаюць смутак, бязрадасныя). 3. Нсвьфазны, няпэўны. Смутныя намёкі. 4. Трывожны,
неспакойны, мяцежны. Смутныя часы. \\ наз.
смутнасць, -і, ж.
СМЎШАК, -шка, мн. -шкі, -шкаў, м.
Шкурка, знятая з нованароджанага ягняці
некаторых каштоўных парод, a таксама футра
такога ягня. || прым. смушшы, -ая, -ае. Смушкавая шапка.
СМЫК, смыка, мн. -і, -оў, м. Палачка з
напятым удоўж яе пучком конскіх валасоў,
дотыкам якой да сірун музычнага інструмента ўтвараюць адпаведныя гукі. Скрыпічны с. |
прым. смыкявы, -ая, -ае. С. волас.
СМЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
1. што. Выскубваць кудзелю пры прадзенні.
С. кудзелю. 2. каго-што. Тузаць за што-н. С.
за рукаў. С. цыбулю з вянка. || аднакр. смыкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || зак. насмыкадь,
-аю, -аеш, -ае; -аны. || наз. смыканне, -я, н.
СМЫЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -лшь; незак. (разм.). 1. Пячы, балець (ад апёкаў, ран i
пад.). Смылеяі папечаныя пальцы. 2. перан.
Пра душэўны боль: мучыць, непакоіць.
Смыліць душа na сыне. 3. Слаба, без полымя
гарэць; тлець. Ледзь смыляць у печы сырыя палены. || наз. смыленне, -я, н. (да 1 знач.).
СМЫЧОК, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. 1. Toe,
што i смык. 2. Прылада для трапання шэрсці.
| прым. смьпковы, -ая, -ае. Смычковыя інструменты.
СМЙГЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i смаглы.
СМЙГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; смяг, -гла;
-ні; незак. Toe, што i смагнуць. || зак. высмягнуць, -ну, -неш, -не; высмяг, -гла; -ні.
СМЯЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Рабіцца
смелым, смялейшым, рашучым. || зак. жсмілець, -ею, -ееш, -ее / пасмялець, -ею, -ееш,
-ее.
СМЯЛЬЧАК, смельчака, мн. смельчаю,
смельчакоў, м. (разм.). Смелы чалавек. Такога
смельчака тпрэба пашукаць.
СМЯРДОЁЦЬ, -джу, -дзші, -дзшь; -дзім,
смердзяце, -дзяць; -дзі; незак. Вылучаць смурод, дрэнны пах. Ва ўсёй хаце смярдзела нечым кіслым i гнілым.
СМЯРДЗІОЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
ж. 1. Невялічкі драпежны звярок з каштоўным футрам, які выдзяляе рззкі смярдзючы
пах; скунс. 2. Назва розных раслін (траў),
якія маюць моцны непрыемны пах.
СМЯРДЗІОЧЫ, -ая, -ае. Які вылучае смурод; смуродны. С. дым. || наз. смярдзючасць,
-і, ж.
СМЯРОТНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. смяротны.
2. Колькасць выпадкаў смерці за які-н. перыяд часу. Дзіцячая с.
СМЯРОТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
які асуджаны на смерць, прыгавораны да пакарання смерцю. Камера смяротнікаў. || ж.
смяропшй, -ы, мн. -ы, -ніц.
СМЯРОТНЫ, -ая, -ае. 1. Які жьгае не вечна, якога чакае смерць. Усе людзі смяротныя.
2. Які выклікае смерць. Смяротная доза яду.
з. Toe, што i смертны (у 3 знач.). С. прысуд.
Смяротная кара. 4. перан. Крайні ў сваім праяўленні, вельмі моцны. Смяротная нуда. || наз.
смяротнасць, -і, ж.
СМЯРТ^ЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што i смяротны. || наз. смяртэльнісць, -і, ж.
СМЯТАНА, -ы, ж. Густы i тлусты верхні
слой сквашанага малака. Памідоры са смята-
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смя-сок
най. || ласк. смятанжа, -і, ДМ -нцы, ж. (разм.).
|| прым. смжпшны, -ая, -ае.
СМЯТАНКА, -і, ДМ -нцы, ж. 1. гл. смятана. 2. Верхні густы i тлусты слой салодкага
малака, вяршкі. || прым. смепшковы, -ая, -ае.
Сметанковае масла.
СМЯТАННІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). 1.
Пасудзіна для смятаны. 2. Круглы піражок са
смятаннай начынкай. Напяны смятаннікаў.
СМЯЦЙР, смецяра, мн. смецяры, смецяроў, м. Чалавек, які збірае i вывозіць смецце. || ж. смяцярка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак.
СМЯШЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Схільны часта
смяяцца, якога можна лёгка рассмяшыць. С.
чалавек. 2. Які выражас гатоўнасць да смеху.
С. позірк. С. твар. 3. Пра настрой: такі, пры
якім усё здаецца смешным, увесь час хочацца
смяяцца. || наз. смяшпвасць, -і, ж.
СМЯШОК, -шку, м. (разм.)- Кароткі, нямоцны смех. С. прабег па аўдыторыі.
СМЯШЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. (разм.)- Усмешка, вясёлая іскрынка (у вачах). С. ў pom папала (пра смяшлівы настрой,
пра жаданне ўвесь час смяяцца; жарт.).
СМЯШЬкЦЬ, смяшу, смешыш, смешыць;
незак., каго (што). Выклікаць у каго-н. смех.
С. жартамі. \ зак. насмяшыць, -смяшу, -смешьпп, -смешыць i рассмяшыць, -смяшу,
-смешьші, -смешыць) -смешаны.
СМЯЙЦЦА, смяюся, t смяешся, смяецца;
смяёмся, смеяцеся, смяюцца; смейся; незак.
1. Праяўляць весялосць, радасць пры дапамозе смеху. С. da слёз. 2. з каго-чаго. Высмейваць каго-, што-н.; насміхацца. Нельга с. са
старога чалавека. 3. перан. Жартаваць, гаварыць смехам. Я не веру табе, ты смяешся.
СНАБІЗМ, -у, м. (кніжн.). Паводзіны, манеры, уласцівыя снобу. || прым. снабісшгі, -ая,
-ае.
СНАБІСЦЮ гл. сноб / снабізм.
СНАВАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
(спец.). Снавальная машына.
СНАВАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які служьшь для снавання.
СНАВАЦЬ, сную, снуеш, снуе; снуём, снуяце, снуюць; снуй; незак. 1. што. Падрыхтоўваць пражу асновы для ткання. С. пражу. 2.
Рухацца туды i сюды, у розных кірунках. С.
па вуліцы ўзад-ynepad. || наз. снаванне, -я, н.;
прым. снавальны, -ая, -ае.
СНАЙПЕР, -а, мн. -ы, г а ў , м. Майстар
меткай стральбы. || прым. снайперсю, -ая, -ае.
С. агонь (ірапны, дакладны).
СНАПОВЫ гл. сноп.
СНАРАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Від
боепрыпасаў для сіральбы з гармат, a таксама
лятальны апарат з баявым зарадам. Улесе разарваўся с. 2. Прыбор, інструмент, машына.
С. для свідравання. Пмнастынныя снарады
(прыстасаванні для спартыўных практыкаванняў). || прым. сшірадны, -ая, -ае.
СНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. зб. Прыборы,
інсірументы,
прастасаванні
для
якога-н. занятку. Рыбалоўная с. 2. звычайна
мн. Канат, вяроўка, якія служаць для кіравання парусамі i пад.
СНАТВОРНЫ, -ая, -ае. Які выкпікае сон
(у 1 знач.). С. сродак. Прыняць снатворнае
(наз). Снатворнае апавяданне (перан.: вельмі
сумнае; разм.).
СНЕГ, -у, М снезе, мн. сняп, -оў, м.
Атмасферныя ападкі ў выглядзе крышталікаў
лёду, a таксама суцэльная маса такіх ападхаў,
што пакрывае зямлю. Выпаў першы с. Вечныя
снягі (на вяршынях высокіх rop). Патрэбен,
як мташні с. (зусім не патрэбен; разм. неа-

дабр.). Як с. на галаву (раптоўна, нечакана;
pa3M.).J памянш. сняжок, -жку, м. \ прым.
снепшы, -ая, -óe / снежвы, -ая, -ае. Снегавая
хатка (зробленая з снегу). Снегавая нагрузка
(нагрузка на будынкі, якую стварае снежнае
покрыва). Снежныя заносы. Снежная белізна
(падобная на снег).
СНЕГА... Першая частка складаных слоў
са знач. які мае адносіны да снегу, напр. снегаачыстка,
снегазатрыманне,
снегалавінны,
снегаўборачны.
СНЕГААХОВА, -ы, ж. Ахова чыгунак, дарог i пад. ад снежных заносаў. || прым. снепіахоўны, -ая, -ае.
СНЕГААЧЫШЧАЛЬШК, -а, мн. -і, -аў, м.
Машына ддя ачысткі вуліц, дарог ад снегу,
снежных заносаў.
СНЕГАВЬІ гл. снег.
СНЕГАЗАТРЫМАННЕ, -я, н. Штучнае
затрыманне снегу на палях для накаплення
вільгаці ў глебе.
СНЕГАПАГРЎЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, мн.
Машына для пагрузкі ў кузаў ірузавіка снегу.
СНЕГАПАД. -У. М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Выпадзенне снегу.
СНЕГАЎБОРАЧНЫ, -ая, -ае. Які служыць
для ўборкі снегу. Снегаўборачная тэхніка.
СНЕГАХОД, -a, М -дзс, мн. -ы, -аў, м.
Аўтамабіль, прызначаны для руху па снезе. ||
прым. снегжходны, -ая, -ае.
СНЁДАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Ранішняя
яда, a таксама ежа, прызначаная для
ранішняй яды.
СНЁДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Есці
раніцай. || зак. паснедаць, -аю, -аеш, -ае.
СНЁЖАНЬ, -жня, мн. -жні, -жняў, м. Дванаццаты месяц каляндарнага года. || прым.
снежаньскі, -ая, -ае. С. дзень кароценькі.
СНЁЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
Невялікі тугі камяк, злеплены са снегу, a таксама (мн.) гульня, удзельнікі якой стараюцца
закідаць адзін аднаго такімі камякамі. У
адліжны дзень зручней гуляць у снежкі.
СНЁЖНЫ гл. снег.
СНІЦЦА, снюся, сшшся, сшцца; снімся,
сніцсся, сняцца; незак. Бачыцца ў снс,
мроііша. Мне сняцца сны аб Беларусі. || зак.
прысшццд, -снюся, -СНШІСЯ, -сшшха; -снімся,
-сніцеся, -сняцца / сасшцца, -нюся, -шшся,
-ніцца; -німся, -ніцеся, -няцца.
СНІЦЬ, сню, сніш, сніць; снім, сніце,
сняць; незак. 1. каго-што i з дадан. сказам.
Бачыць сон (сны), бачыць у сне. Сёння сніла
возера Нарач. 2. перан., каго-што, аб кім-чым,
пра каго-што i з дадан. сказам. Марыць пра
што-н., спадзявацца на што-н. Ты толькі i
сніш экскурсію ў Кіеў. || зак. прысшць, -ню,
-шш, -н'іць; -нім, -ніце, -няць (да 1 знач.) i
сасніць, -ню, -ніш, -ншь; -нім, -ніце, няць
(да 1 знач.).
СНОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). 1. Чалавек, які слепа трымаецца моды, густаў i MaHep «вышэйшага свету». 2. Чалавек, які
лічыць сябе носьбітам вышэйшай інтэлектуальнасці, вьгтанчаных густаў i манер (неадабр.). || прым. снабісцкі, -ая, -ае.
СНОП, снапа, мн. снапы, снапоў, м. 1.
Звязаны пук зжатых сцёблаў збажыны i некаторых іншых культур. С жыта. Павалгўся як
с. (цяжка, усім целам). 2. перан., чаго. Паток
чаго-н. (прамянёў, пылу i пад.). С. яркага святла. || прым. сшшовы, -ая, -ае (да 1 знач.).
СНОПАВЯЗАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і,
-лак, ж. Машына, якая косіць сцёблы збажыны i вяжа ix у снапы.
СНОПАВЯЗАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць
для вязання снапоў. С. механізм.
СНОЎДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. (разм. неадабр.). Хадзіць туды i сюды,

сланяцца без сгтравы. С. na агародзе. || наз.
сноўданне, -я, н.
СНОЎДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe,
што i сноўдацца. Дзеці сноўдалі з двара ў двор.
|| наз. своўданне, -я, н.
СНЯГІР, снегіра, мн. снегіры, снегіроў, м.
Невялікая пеўчая птушка з атрада вераб'іных
з чырвонай афарбоўкай пер'я на грудзях (у
самцоў).
СНЯГЎРАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
ж. 1. У народных казках: дзяўчына з снегу,
якая растала ўвесну. 2. мн. Канькі з моцна закругленымі насамі. Бацька прывёз мне з горада
снягурачкі.
СНЯДАНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
(разм.). Снеданне.
СНЯДАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (разм.). Toe,
што i снеданне.
СНЯЖОК гл. снег.
СНЯЖЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Пушынка, крышталік снегу. На дзедавы
вусы насела сняжынак.
СНЯТОК, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. Невялікая азёсная рыба паўночнай Еўропы. ||
прым. снятковы, -ая, -ае. С. cyn (ca сняткоў).
СОБАЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Драпежны звярок сямейства куніцавых з каштоўным футрам бурага колеру, a таксама футра гэтага
звярка. || прым. сабалёвы, -ая, -ае, сабалшы,
-ая, -ае / собалевы, -ая, -ае. Сабалёвая шапка.
Сабаліныя бровы (перан.: густыя, цёмныя,
шаўкавістыя; нар.-паэт.)СОБПДЬ, -біць; безас; зак., каму (разм.)Прыйсці ў галаву, навесці на думку зрабіць
нечаканае. Собіла ж яму ў такое разводдзе адпраўляцца ў дарогу.
СОВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
1. гл. сунуцца1. 2. Хадзіць туды i сюды, звычайна без справы (разм.). С з хаты ў хату. 3.
Перамяшчацца куды-н. Лодка соваецца na вадзе. || наз. сованне, -я, н.
СОВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. гл. сунуць1"2. 2. каго-што. Перамяшчаць з месца
на месца. С. табурэткі na кухні. 3. Класці,
укладваць куды-н. неахайна. С. кнігі ў партфель. 4. перан., што. Даваць хабар (разм.). С.
хабар (падкупляць). || наз. сованне, -я, н.
СОДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Вуглякіслы натрый, белае крышталічнае шчолачнае рэчыва,
якое выкарыстоўваецца ў медыцыне, тэхніцы
i інш. Пітная с. || прым. содавы, -ая, -ае. С.
завод. Содавая вада.
СОДАВЫ, -ая, -ае. 1. гя. сода. 2. у знач.
наз. содавая, -ай, ж. Toe, што i содавая вада.
Выпіць шклянку содавай.
СОЕВЫ гл. соя.
СОЙКА, -і, ДЛ/сойцы, мн. -і, соек, ж. Пярэстая лясная тггушка атрада вераб'іных.
СОК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Вадкасць, яхая
знаходзіцца ў клетках, тканках i поласцях
раслінных i жывёльных арганізмаў. Кляновы с.
Страўнікавы с. Выціснуць усе сокі з каго-н.
(перан.: абяссіліць празмернай работай). 2.
Напітак, які вырабляюць з мякаці розных
пладоў. Купіць вінаграднага соку. 0 Варыццд ў
сваім саку (неадабр.) — працаваць, не падтрымліваючы сувязі з тымі, хто займаецца падобнай работай, не выкарыстоўваць ix вопыт.
У самым саку (разм.) — у росквіце фізічных
сіл. || прым. сокавы, -ая, -ае.
СОКАВЫЦІСКАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і,
-лак, ж. Апарат або прыстасаванне для
выціскання соку з пладоў, ягад, гародніны.
CÓKAJI, -а, мн. -ы, -аў, м. Драпежная птушка з моцнай дзюбай i доўгімі вострымі крыламі; даўней яе выкарыстоўвалі пры паляванні на дробных жывёл i птушак. Палёт сокала. С ясны (перан.: назва прыгожага юнака,
мужчыны; нар.-паэт.). Слаўныя сокалы нашай
краіны (перан.: пра лётчыкаў, касманаўтаў;
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высок.). U памянш. сажоліж, -а, мн. -аў, м. Ц СОННЫ, -ая, -ае. 1. Які адбываецца ў час
прым. сажаліны, -ая, -ас. С. зрок (як у сокала). сну. Соннае дыханне. 2. Які спіць. He так лёгCÓJIA. 1. нескл., н. Музычны твор або яго ка разбудзіць сонных дзяцей. 3. Вялы, неактыўчастка, прызначаная для выканання адным ны ад жадання спаць, які яшчэ не зусім прамузыкантам, спеваком або танцорам. С. для чнуўся. Соннае дзіця. С. стан. Як сонная муха
СОРТНЫ, -ая, -ае (спец.). 1. Toe, што i
цымбалаў з аркестрам. 2. нескл., н. Выкананне (запаволены i вялы; разм.) 4. перан. Пасіўны,
такога твора адным чалавекам. С. на баяне. 3. бяздзейны. Соннае жыццё. 5. Снатворны (пра гатунковы (гл. гатунак). 2. Высокага сорту.
насенне пшаніцы.
прысл. Без удзелу каго-н., асобна ад другіх лекі). Сонныя кроплі. O Соннжя артэрыя — Сортнае
COC1, (вялікія літары) выкл. Міжнародны
(пра выкананне музычных твораў, танцаў). вялікая парная артэрыя з двух бакоў шыі.
Танцаваць, пець с. || прым. сольны, -ая, -ае (да Сонная хвароба — інфекцыйнае захворванне, радыёсігнал пра бедства суднаў ці самалётаў
якое характарызуецца моцнай санлівасцю. || (бесперапыннае паўтарэнне трох кароткіх i
1 i 2 знач.).
трох доўгіх сігналаў па азбуцы Морзэ, пераСОЛАД, -у, М -дзе, м. Прадукт, падрыхта- наз. соншісць, -і, ж. (да 3 i 4 знач.).
СОНЦА, -а, н. 1. (у тэрміналагічным зна- асэнсаваны англійскі выраз Save Our Souls,
ваны з прарошчанага, высушанага i змолатага
што азначае «ратуйце нашы душы»).
зерня хлебных злакаў; ужываецца для вырабу чэнні С вялікае). Нябеснае свяціла ў выглядзе
COC2, -у, м. (разм.). Нікацінавая смала,
спірту, піва, квасу i пад. Ячменны с. || прым. вогненнага шара, вакол якога круціцца Зямля якая збіраеіша пасля курэння ў цыбуку
i іншыя планеты нашай Галакгыкі. Вярчэнне
соладавы, -ая, -ае.
люлькі. Ен прапах сосам, што за паўвярсты
СОЛЕ... (а таксама саля...) Першая частка Зямлі вакал Сонца. Па сонцы (арыентуючыся чуваць.
складаных слоў са знач. які мае адносіны да на сонца, вызначаючы час па месцазнахоСОСКА, -і, ДМ сосцы, мн. -і, -сак, ж.
солі (у 1 i 3 знач.), напр. солеварэнне, соле- джанні сонца). Месца пад сонцам (перан.: Полы гумавы наканечнік у выглядзе саска,
здабытчык, салезмяшчальнасць, соленасыча- права на існаванне). Да с. (да ўсходу сонца, праз які дзіця ccc з бутэлькі малако. || панасць, солепрамысловасць, салераспрацоўкі, со-вельмі рана падняцца). 2. Святло, цялло, мянш. сосачіж, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. |
якое вылучаецца гэтым свяцілам. Травы нельлерастваральнік, солеўтваральны.
га сушыць на сонцы. У пакой не даходзіць с. 3. прым. сосачны, -ая, -ае.
СОЛЕВАРЗННЕ, -я, Н. Здабыванне солі перан., чаго. Toe, што з'яўляецца крыніцай
СОСЛЕПУ, прысл. Нічога не бачачы з-за
выварваннем яе з вады. || прым. салоарны, жыцця, шчасця каго-, чаго-н. С. свабоды. С. слепаты. С. не трапіў у дзверы.
-ая, -ае.
СОСМЕХУ, прысл. Ад вялікага смеху.
праўды. 4. Поўны пакрой спадніцы. С.-клёш.
СОЛЬ1, -і, мн. солі, -ей, ж. 1. адз. Белае 5. Гімнастычнае пракгыкаванне на турніку. || Паміраць с.
крышталічнае рэчыва з вострым смакам, ласк. совейка, -а, н. (да 1 i 2 знач.) || прым.
СОТАВЫ1 гл. соты1.
ужываецца як прыправа да стравы. Смаловая сонечны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
СОТАВЫ2, -ая, -ае. Які мае адносіны да
с. Падсыпаць солі (таксама перан.: добра даСОНЦА... (а таксама сжнца...) Першая аднаго з тыпаў бесправадной тэлефоннай суняць, дапячы каму-н. іроніяй, едкім словам). частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае вязі. Сотавая тэлефонная сувязь. С. тэлефон
Пўд солі з'есці з кім-н. (перан.: добра i даўно адносіны да сонца (у 1 знач.), напр. сонцава- (аўтаномны тэлефон, звязаны радыёхвалямі з
ведаць каго-н.; разм.). 2. перан., адз. Toe, што рот (народная назва сонцастаяння), сонцапа- базавай станцыяй сувязі).
надае асаблівы інтарэс, вастрыню чаму-н. У кланенне; 2) які мае адносіны да сонца (у 2
CÓTKA, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
гэтым якраз i ўся с. паэмы. 3. У хіміі: прадукт знач.), напр. сонцаахоўны, сонцалюбівы, сонца- (разм.). 1. Адзінка зямельнай плошчы, роўная
поўнага або частковага замяшчэння вадароду лячэнне; 3) падобны на сонца (у 1 знач.), адной сотай частцы гектара. Прысядзібны ўчакіслаты металам. Берталетава с. || прым. са- налр. сонцападобны.
стак займае 10 сотак (10 сотых га). 2. Мера
лоы, -ая, -óe (да 1 i 3 знач.) / саляны, -ая,
вадкасці, роўная адной сотай вядра, a таксама
СОНЦАСТАЙННЕ,
-я,
н.
Перыяд
часу,
-óe (да 1 i 3 знач.)бутэлька такой ёмістасці (уст.). На стале ста2
калі паўдзённая вышыня Сонца застаецца яла с. гарэлкі. \\ прым. сотшшы, -ая, -ае.
соль , нескл., н. Пяты гук музычнай амаль нязменнай (найбольшай або найменСОТНЯ, -і, мн. -і, соцень i сотняў, ж. 1.
гамы, a таксама нота, якая абазначае гэты шай). Летняе с. (з максімальнай вышынёй
Сто якіх-н. адзінак (прадметаў, рублёў i пад.).
гук.
Сонца над гарызонтам; 21—22 чэрвеня). Дзее
3
сотні кніг. Заплаціць не адну сотню за
СОЛЬ , -я, мн. -і, -яў, м. Грашовая адзінка Зімовае с. (з мінімальнай вышынёй Сонца
кашулю. Сотні студэнтаў (вельмі многа). 2.
Пэру.
над гарызонтам; 21—22 снежня).
мн. Трэцяя ад канца лічба шматзначнага ліку.
СОЛЬНЫ гл. сола.
СОПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. Не- 3. Вайсковае падраздзяленне, якое першапаCOM, -a, мн. самы, самоў, м. Вялікая вялікая гара, курган круглявай формы, a так- чаткова складалася са ста чалавек. Стралецпрэснаводная рыба сямейства сомавых з ву- сама (на Далёкім Усходзе) вулкан. || прым. кая с. Казацкая с. (падраздзяленне, якое адпасамі i целалі без лускі. || прым. сомавы, -ая, сопачны, -ая, -ае.
вядае эскадрону). || памянш. соценькж, -і, ДМ
-ае i соміў, -мава. Сямейства сомавых (наз.).
СОПП, -ая, -ае. Які лёгка разварваецца; -ньцы, мн. -і, -нек, ж. (да 1 знач.; разм.). ||
Сомаў вус.
рассыпісты. Сопкая бульба. | наз. сопвлсць, -і, прым. соцешш, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.). С.
СОН, сну, м. 1. Фізіялаіічны стан спакою ж.
білет. Соценная вага (вага, на якой прадмет,
арганізма, пры якім поўнасцю або часткова
СОПЛІ, -яў, адз. сопля, -і, ж. (разм.)- што ўзважваецца, ураўнаважваецца ў сто paспыняецца работа свядомасці i аслабляюцца Слізь, што выдзяляецца з носа; смаркачы.
soy лягчэйшай гірай; спсц.).
фізіялагічныя працэсы. Трывожны с. БаСОТЫ1, -аў. Ячэйкі з воску, якія робяць
CÓPAK,
сарака,
ліч.
Лік
i
лічба
40.
За
сорак
гатырскі с. (моцны). Заснуць вечным сном (пепчолы
i восы для захоўвання мёду i адкладран.: памерці; высок.). 2. Toe, што сніцца каму-н. (больш за сорак гадоў). || парадк. сі- вання яец. Мядовыя с. \\ прым. согавы, -ая,
ражавы,
-ая,
-óe.
таму, хто спіць. Убачыць с. 0 Сж сну — толькі
(які знаходзіцца ў сотах).
CÓPAM, -у, м. 1. Пачуццё моцнай збянтэ- -ае. С. мёд
што прачнуўшыся. Сое у ружу (жарт.) — пра
СОТЫ2, -ая, -ае. 1. гл. сто. 2. Які атрымжанасці
ад
усведамлення
непрыстойнасці,
гасон, які спраўдзіўся. Яж у сне — пра стан чаліваецца пры дзяленні на сто. Сотая частка.
лавека, які паглыблены ў свае думкі i нічога небнасці свайго ўчынку. С. за свае словы. Зга- Дзве сотыя (наз.).
рэць ад сораму (моцна засаромецца). 2. у знач.
вакол сябе не заўважае.
СОУС, -у, мн. -ы, -аў, м. Прыттрава, падвык. Ганьба (разм.). С. так несумленна рабіць!
СОНЕЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. сонца. 2. Які
ліва да стравы. Таматны с. вельмі смачны. Пад
CÓPAMHA,
у
знач.
вык.
Пра
пачуццё
соірунтуецца на скарыстанні энергіі Сонца. С
рознымі соусамі (таксама перан.: у іншай форрухавік. Сонечная ванна (праграванне цела со- раму, што адчувае хто-н. С. за сябе.
ме, у другім выглядзе; разм., неадабр.). ||
СОРГА,
нескл.,
н.
Паўднёвая
травяністая
нечным цяплом на адкрытым паветры). 3. 3
прым. соусші, -ая, -ае.
расліна
з
мяцёлкавым
суквеццем,
ужываецца
яркім святлом сонца. Сонечнае надвор'е. С.
СОУСШК, -а, мн. -і, -аў, м. Пасудзіна для
бок кватэры (які выходзіць на поўдзень). 4. для ежы, на корм i для тэхнічных патрэб. || соусу.
прым.
соргавы,
-ая,
-ае.
перан. Радасны, шчаслівы. Сонечная ўсмешка.
СОЎГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
O С. гадзінніж — гадзіннік, які складаецца з
СОРТ, -у, М сорце, мн. сарты, -оў, м. 1. (разм.). 1. Хадзіць туды-сюды. С. na вуліцы
цыферблата i вертыкальнага стрыжня, што Toe, што i гатунак. Першы с. (таксама перан.: без справы. 2. Марудна, з цяжкасцю хадзіць.
кідае на цыферблат цень, паказваючы час. пра што-н. вельмі добрае). Мука першага cop- Бабуля ледзь соўгаецца. 3. Перамяшчацца, руСонечнае слляценне — спляценне сімпаты- my. 2. Разнавіднасць якой-н. культурнай рас- хацца. Колца соўгаецца na дроце. || аднакр. саўчных нерваў, размешчанае па паверхні бру- ліны, якая адрозніваецца ад іншых раслін гэ- пшуцца,-нуся, -нешся, -нецца; -нёмся? -няшной аорты. Сонечная сістэма — сукупнасць тага ж віду якімі-н. каштоўнымі якасцямі. цеся, -нуцца; -н'іся (да 3 знач.). || наз. соўпшнябесных цел, якая складаецца з Сонца i плаВысокаураджайныя сарты пшаніцы. || прым. не, -я, н.
нет, што рухаюцца вакол яго. Сонечны сартавы, -ая, -óe (да 2 знач.).
СОЎГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.
ўдар — цяжкі стан, які ўзнікае ў выніку пеСОРТНАСЦЬ, -і, ж. (спец.). 1. Toe, што i (разм.). 1. што. Перасоўваць што-н. з месца
рагрэву галавы сонечнымі прамянямі.
гатунковасць. 2. Прыналежнасць да высокага на месца. С. сталы з аднаго пакоя ў другі. 2.
CÓHHIK, -а, мн. -і, -аў, м. Кніга з тлума- або каштоўнага сорту (пра культурныя ра- што. Соваць, рухаць чым-н. у розных кірунках. С картатзчныя скрынкі. 3. чым. Соваць,
сліны). С пшаніцы.
чэннем сноў (у 2 знач.).
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СПАГАДАННЕ, -я, н. Toe, што i спагада.
нуцца вячэрнім рэйсам. 2. на каго-што. Быць
СПАГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каму- упэўненым у кім-, чым-н., мець спадзяванні
чаму. Адносіцца са спагадай да чыйго-н. гора, на каго-н. Спадзяюся на свайго сына. 3. у форме 1 ас. адз.ў л. ўжываецца ў знач. пабочн.
бяды. С. ныёй-н. бядзе.
СПАГАДЛІВЫ i СПАГАДНЫ, -ая, -ае. слова, спадзяюся. Выражае ўпэўненасць. Ты,
поркаць куды-н., у што-н. С. палкай у гразь. || Схільны да спагады, спагадання; чулы, сар- спадзяюся, лішняга не будзеш гаварыць. |[ зак.
аднакр. саўгаяуць, -ну^ -неш, -не; -нём, -ня- дэчны. Спагадлівыя суседзі. \\ наз. спагадлі- паспадзяваццд, -дзяюся, -дзяешся, -дзяецца;
це, -нуш>; -ні. || наз. соўпшне, -я, н.
-дзяёмся, -дзеяцеся, -дзяюцца.
васць, -і, ж. i стгвдшсць, -і, ж.
СОУКА, -і, ДМ соўцы, мн. -і, совак, ж. 1.
СПАДКАЁМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў, м.
СПАГАНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; зак.
Птушка сямейства сапраўдных соў. 2. Шэры (іразм.). Toe, што i апаганіцца. || незак. сш1. Асоба, якая атрымала спадчыну або мае
начны матылёк, шкоднік сельскагаспадарчых гальвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
права на яе. 2. перан. Той, хто прадаўжае
культур.
СПАГАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; чые-н^ традыцыі, чыю-н. дзейнасць. || ж.
СОХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; сох, -хла; -ні; зак., каго-што (разм.)- 1. Забрудзіць, зрабіць спадкдемшца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. спаднезак. 1. Рабіцца сухім, трацячы вільгаць. На паганым, нячыстым. С чыстае вядро памы- каемскі, -ая, -ае.
лузе сохне сена. У горле сохне (безас; перасы- ямі. 2. перан. Зняважыць, пазбавіць святасці. ||
СПАДЮ, -аў (разм.). Маёмасць, спадчына,
хае). 2. Вянуць, гінуць (пра расліны). Пакаё- незак. спапшьваць, -аю, -аеш, -ае.
якая пасля смерці ўладальніка пераходзіць у
выя кветкі намусьці сохнуць. Трава сохне без
СПАГЁЦЦІ* мн., нескл. Выраб з пшанічнай карыстанне каго-н.
дажджу. 3. перан. Худзець (ад хваробы, пеСПАДНІЗУ, прысл. Знізу, з-пад чаго-н. С.
ражыванняў, цяжкай працы). Хворы сохне. С. мукі ў выглядзе доўгіх ніцей, якія адварваюцпірог падгарэў.
na дзяўчыне. || зак. высахнуць, -ну? -неш, -не; ца цалкам. С. з таматным соусам.
СПАГНАННЕ, -я, н. 1. 2/!v спагнаць. 2. ПаСПАДНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Жаночае
высах, -хла; -ні (да 1 знач.), засохяуць, -ну,
-неш, -не; засох, -хла; -ні (да^ 2 знач.) i каранне за невыкананне або парушэнне адзенне ад пояса ўніз, a таксама частка сучаго-н.
С.
за
парушэнне
працоўнай
дысцыпліны.
кенкі
ад таліі ўніз. Купіла новую спадніцу. Бепрасохнуць, -ну, -неш, -не; прасох, -хла; -ні
СПАГНАЦЬ, -ганю, -гоніш, -гоніць; -ган'і; гаць за спадніцай (перан.: заляцацца да жан(да 1 знач.).
-наны; зак.у што. 1. Прымусіць аддаць гтры- чын; разм. неадабр.). Трымацца за спадніцу
СОЦЕННЫ, СОЦЕНЬКА гл. сотня.
СОЦЮ, -ага, мн. -ія, -ix, м. У дарэва- значанае. С. доўг. С. штраф. 2. на кім. Атры- (перан.: быць у поўнай залежнасці ад жонкі;
люцыйнай Расіі: селянін, які прызначаўся да- маць задавальненне, выліўшы свой гнеў, разм. неадабр.). || памянш. спадн'ічка, -і, ДМ
памагаць сельскай паліцыі падтрымліваць па- дрэнны настрой на каго-н. С. злосць на да- -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. спадв^чны, -ая,
машніх; наз. спагшшве, -я, н. (да 1 знач.). || -ае.
радак у вёсцы.
СПАДОБА: (не) ді спадобы — (не) падаСОЦЫУМ, -у, м. (кніжн.). Toe, што i іра- незак. спаганяць, -яю, -яеш, -яе; наз. спабаецца, (не) па густу. Мне не da спадобы гтшкі
мадства. || прым. сацыяльны, -ая, -ае. СацыСПАД
гл.
спасці.
гарнітур.
яльная рэвалюцыя. Сацыяльныя навукі. СацыСПАДАБАЦЦА гл. падабацца.
СПАДРЎЧНЫ, -ая, -ае. 1. Зручны. Спадяльнае заканадаўства.
СПАДАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Форма ручнае месца для адпачынку. 2. спадручны,
CÓ4KA га. сачыць1.
ветлівага
звароту
да
афіцыйных
прадстаўнікоў
-ага, мн. -ыя, -ых, м. Памагаты. Пайшоў у
CÓ4HIK, -а, мн. -і, -аў, м. Складзеная ў
форме піражка аладка з начынкай. С. з тва- або ірамадзян сваёй краіны ці іншых краін. спадручныя да сталяра.
Шаноўныя
спадары
i
спадарыні!
||
ж.
рагом.
СПАДЦІШКА, прысл. (разм.). Скрытна,
спадярыня, -і, мн. -і, -рынь.
СОШКА, СОПІНЫ гл. саха.
непрыкметна. Падысці с. Назіраць с.
СПАДАРОЖНІК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
1.
ЧаСОЯ, -і, ж. Бабовая расліна, насенне якой
СПАДЧЫНА, -ы, ж. 1. Маёмасць, якая
выкарыстоўваецца ў харчовай прамысловасці лавек, які знаходзіцца ў дарозе разам з кім-н. пасля смерці яе ўладальніка пераходзіць у
Мой
с.
—
вясёлы
чалавек.
С.
жыцця
(перан.:
i ў тэхніцы. 1 прым. соевы, -ая, -ае. С. алей.
чыю-н. уласнасць. Бацькоўская с. 2. З'явы
СПАБОРНІЦТВА, -а, мн. -ы, -аў, м. Фор- пра мужа). 2. перан. Toe, што спадарожнічае культурнага жыцця, побьггу, укладу, якія ўначаму-н.,
з'яўляецца
разам
з
чым-н.
Сырое
нама дзейнасці (работы, гульні i пад.), пры якой
следаваны ад мінулых эпох, папярэдніх дзеяудзельнікі імкнуцца выявіць перавагу над двор'е — с. прастудных захворванняу. 3. Ня- чаў. Культурная с. 3. Маёмасць памёршага,
беснае
цела,
якое
рухаецца
вакол
планеты,
кім-н., дабіцца лепшых вынікаў у чым-н.
якая перайшла да яго наследнікаў (спец.).
Спартыўныя спаборніцтвы. С. na плаванню. зоркі. С. Зямлі — Месяц. 4. Касмічны апарат,
СПАДЧЫННАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. спадчынякі
запускаецца
ў
касмічную
прастору
з
дапаСПАБОРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., з
ны. 2. Захоўванне i перадача праз пакаленні
могай
ракетных
установак.
Запусціць
с.
||
ж.
кім. Удзсльнічаць у спаборнііггве. С. у пад 'ёме
прыродных уласцівасцей арганізма. 3. Toe,
спіддрожніші, -ы, мн. -ы, -ніц (да 1 знач.)- || што i спадчына (у 2 знач.). 4. Toe, што i
ўраджайнасці.
прым.
спждцрожніжАвы,
-ая,
-ае
(да
4
знач.;
СПАВАЖНЫ, -ая, -ае. Павольны, памярспадчына (у 3 знач.; спец.). || прым. спадчынкоўны, няспешны. С. голас. || наз. спаваж- спец.) / спаддрожніцжі, -ая, -ае (да 1 знач.)ны, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.).
СТІАДАРОЖНІЧАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
невасць, -і, ж.
СПАДЧЫННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што
зак.
1.
каму.
Ісці,
ехаць
разам
з
кім-н.,
быць
СПАВВДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Святар,
i наследнік. || ж. спадчывліца, -ы, мн. -ы,
яго
спадарожнікам.
С
знаёмым
у
паездцы
на
які прымае споведзь. 2. Той, хто прыйшоў на
экскурсію. 2. перан., каму-чаму. Знаходзіцца з -ніц. || прым. спадчынніцкі, -ая, -ае.
споведзь. || ж. спаведяіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
СПАДЧЫННЫ, -ая, -ае. 1. гл. спадчына.
СПАВІВАЧ, -а, мн. -ы, -6ў / СПАВІВІЧ, нечым у непарыўнай сувязі, адбывацца адна- 2. Звязаны са спадчыннасцю. Спадчынная
-а, мн. -ы, -аў, м. Доўгі вузкі пояс, якім спа- часова або ўслед за чым-н. Яму заўсёды спа- хвароба. 3. Які ідзе ў парадку пераемнасці ад
дарожнічалі ўдачы. Песня i музыка спадавіваюць маленькіх дзяцей.
аднаго да другога. С князь. || наз. спадчынСПАВІЦЬ, спаўю, спаўеш, спаўе; спаўём, рожнічаюць людзям усё жыццё. || наз. спада- мсць, -і, ж. (да 2 знач.)спаўяце, спаўюць; спавіў, -віла, -ло; спаві; рожігічінне, -я, н.
СПАДЫЛБА, прыся. 3-пад нахмураных
СПАДАРОЖНЫ, -ая, -ае. Які рухаецца ў
спавіты; зак., каго (што). Загарнуць пялёнкі i
броваў. Глядзець с. (таксама перан.: недружазвязаць спавівачом. С. дзіця. \\ незак. спі- адным кірунку з чым-н. Спадарожная ма- любна, недаверліва).
вівжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. спжвівавле, -я, н. шына. С. вецер.
СПАДЬІСПАДУ, прысл. Знізу, з ніжняга
СПАДАРСТВА, -а, «., зб. Форма ветлівага
СПАВЯДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- звароту да многіх афіцыйных прадстаўнікоў боку; з-пад чаго-н. С. сена мокрае. Выцягнуць
зак. 1. Быць на споведзі, прызнаваць свае або ірамадзян сваёй краіны ці іншых краін. кнігу с. С. (перан.: з самых глыбінь душы)
кралася трывожная думка.
ірахі. 2. перан. Шчыра расказваць пра свае Шаноўнае с, праслухайце аб'явы.
СПАЖЬІВА, -ы, JVC. 1. Toe, чым лёгка
СПАДАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак. 1.
сакрэты, пра сябе. Няма чаго кожнаму с. ||
2/і. спасці. 2. Звісаць, спускадца (пра адзежу, можна пажывіцца (разм.). Падкі да спажывы.
зак. выспаведацця, -аюся, -аешся, -аецца.
СПАВЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. тканіну, валасы i пад.). На плечы спадае каса. 2. Харч, ежа. Куры шукаюць спажывы. 3. пеСПАДЗІСГЫ, -ая, -ае. Які паступова ран. Матэрыял для роздуму, разумовай дзей1. каго i без дап. Прымаць споведзь у каго-н.
С. грэшніка, хворага. 2. перан., каго. Ушчуваць паніжаецца, мае схіл. С. бераг. Спадзістая насці i пад. С. для розуму.
СПАЖЫВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe,
за што-н. С вучня за дрэнны ўчынак. |{ зак. гара. || наз. спадзістасць, -і, ж.
СПАДЗЯВАННЕ, -я, н. Чаканне таго, што што i спажывец. || ж. спажывжльшші, -ы, мн.
ожспавядаць, -аю, -аеш, -ае; -аны / высошдаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. || наз. спавддшне, мае адбыцца, надзея на што-н. С на лепшае -ы, -ніц. || прым. спажывалыацкі, -ая, -ае.
-я, н.
жыццё.
СПАЖЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
СПАДЗЯВАЦЦА, -дзяюся, -дзяешся, -дзя- што. 1. Выкарыстоўваць як ежу. С мяса. 2.
СПАГАДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Спачуванне
каму-н. у сувязі з чым-н., добразычлівыя ецца; -дзяёмся, -дзеяцеся, -дзяюцца; незак. 1. Выкарыстоўваць, расходаваць для сябе. || зак.
адносіны да каго-н. С da людзей. 2. Літасць на што, з інф., без дап. i ca злуч. «што». Мець спажыць, -жыву, -жывеш, -жыве; -жывём,
да каго-н. з чыйго-н. боку. Ніякай спагады спадзяванне, надзею на што-н. С. на атры- -жывяце, -жывуць; -жыты. || наз. спажывмне,
гультаям!
манне кватэры. С. на шчасце. Спадзяюся вяр- -я, н. Тавары народнага спажывання.
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СПАЖЫВЁЦ, -жыўца, мн. -жыўцы, -жыў- шэўнае заспакаенне. Прыемны с. на душы. Зацоў, м. 1. Асоба або арганізацыя, якія спажы- хоўваць с.
ваюць прадукцыю чыёй-н. вытворчасці. ТаСПАКОЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца
вары для масавага спажыўца (для масавага па-ў стане спакою, маларухомы або нерухомы.
купніка). 2. перан. Той, хто імкнецца да зада- Спакойная рака. Сядзець спакойна (прысл.). 2.
СПАЛОХ, -у, м. Раптоўнае адчуванне
вальнення толькі сваіх патрэб (неадабр.). || Які выражае спакой (у 2 знач.), без душэўных
прым. спажывецкі, -ая, -ае (да 1 знач.)
трывог, перажыванняў. Спакойнае жыццё. На страху, стан перапалоху. С. ахапіў прысутных.
СПАЛОХАЦЦА, -ЦЬ гл. палохацца, -ць.
Спажывецкая кааперацыя.
сэрцы сгшкойна (прысл.)- 3. Стрьшаны, ураўСПАЛУЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які дазваляе
СПАЖЫВЁЦЫ, -ая, -ае. 1. гл. спажывец. наважаны, ціхмяны, які нікога не раздра2. перан. Характэрны для чалавека, які стара- жняе. С. конь. Спакойнага нораву чалавек. 4.спалучыць што-н., з'яўляецца вынікам спалуецца задаволіць толькі ўласныя патрэбы (неРоўны ў сваім працяканні. Спакойная хада. чэннем чаго-н. Складаназлучаныя сказы са
адабр.). Спажывецкія адносіны да жыцця.
Сгшкойная гутпарка. 5. He ваенны, мірны. С.спалучальнымі адносінамі. С. рэфлекс. || наз.
СПАЖЬІТАК, -тку, м. 1. Toe, што служыць час. б. Які нічым i нікім не парушаецца, спалучалышсць, -і, ж.
СПАЛУЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; недля харчавання, для ежы, a таксама рэчы, адбываецца ў спакоі. Спакойная старасць. 7.
Прыемны для вока (пра святло, фарбы i зак. 1. гл. спалучыцца. 2. Дастасоўвацца адно
якімі карыстаюцца; маёмасць. 2. перан. Када другога, гарманіраваць. У карціне ўдала
рысць, каштоўнасць. С. ад кветак вялікі. 3. пад.). Спакойныя фарбы пейзажаў. Спакойнае,
спалучаюцца святло i цені. 3. Уступаць у сумяккае святло. \\ наз. сімкоймсць, -і, ж.
Карыстанне. Аддаць людзям на с.
СПАКОН: спакон веку (адкоў) — з даўніх вязь, уваходзіць у спалучэнне. Прыметнікі
СПАЖЬІЎНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны
спалучаюцца з назоўнікамі. 4. Служыць працядля яды, спажывання. Спажыўныя расліны. 2. часоў. С. веку вядома.
гам адно другога; злучацца. Двапакоі спалуСПАКОНВЁЧНЫ, -ая, -ае. Toe, што i чаюцца са спальняй. || наз. спалучэнне, -я, н.
Toe, што i пажыўны. || наз. спажыўнасць, -і,
спрадвечны.
ж.
СПАЛУЧЬІЦЦА, -лучуся, -лучышся, -луСПАЖЬІЦЬ гл. спажываць.
СПАКЎСА, -ы, мн. -ы, -кус, ж. 1. Toe, чыцца; зак. Злучыцца адначасова, аб'яднацца
што
вельмі
вабіць
чалавека,
спакушае,
СПАЗМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Сутарга, сува ўзаемнай адпаведнасці. || незак. спалучадца,
таргавае скарачэнне мышцаў. Спазмы ў горле. выклікае неадольнае жаданне, цягу да чаго-н. -аюся, -аешся, -аецца. || наз. спалучэнне, -я,
He
паддавацца
ніякім
спакусам.
2.
Схіленне
да
|| прым. спазматычны, -ая, -ае i спастычны,
н.
інтымнай блізкасці; прывабліванне. Была яна
-ая, -ае.
|СПАЛУЧЬкЦЬ, -лучу, -лучыш, -лучьпхь;
не
толькі
чароўнай
весялухай,
але
i
зводніцай
СПАЗНАЦЦА, -наюся, -наешся, -наецца;
-лучаны; зак. 1. каго-што. Злучыць адно з
на
спакусу.
\\
прым.
спакусыы,
-ая,
-ае.
зак. (разм.). 1. Здружыцца; блізка сысціся.
другім, аб'яднаць. С. тэорыю з практыкай. С.
СПАКУСІЦЦА, -кушуся, -кусішся, -кусіц- фарбы, колеры. 2. каго-што-чым. Наладзіць
Нашы дзеці спазналіся ў школе. 2. з чым.
ца;
зак.
1.
на
што,
чым
i
без
дал.
Быць
гтрыСутыкнуцца з чым-н., зведаць што-н. С. з
сувязь з кім-, чым-н. С. рэкі каналам. || незак.
цяжкім жыццём. || незак. спазнавацца, -зна- вабленым чым-н. спакуслівым. Нехта cna- спалучаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. спалучэнне,
кусіўся
на
мае
агуркі.
2.
з
інф.
i
без
dan.
He
юся, -знаешся, -знаецца; -знаёмся, -зна-я, н.
ўстаяць перад яхім-н. жаданнем, спакусай. С.
яцеся, -знаюцца.
СПАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe,
перакуліць
чарку,
хоць
недазволена.
||
незак.
СПАЗНАЦЬ, -знаю, -знаеш, -знае; -знаны;
што i паліць (у 1 знач.).
спакушацца,
-аюся,
-аешся,
-аецца.
зак. 1. што. Засвоіць, асэнсаваць з'явы рэСПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
СПАКУСІЦЬ, -кушу, -кусіш, -кусіць; -ку- спання. С вагон.
чаіснасці, атрымаць уяўленне. С. законы рашаны;
зак.,
каго
(што).
1.
чым
i
з
інф.
Прызвіцця грамадства. С. ісціну. 2. Набыць веды ў
СПАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень i -льняў, ж. 1.
чым-н., пазнаць што-н. С. устройства агрэ- вабіць чым-н. захапляючым, прыемным. С Пакой, дзе спяць. С. для дачкі. 2. Камплект
пакупнікоў
моднымі
таварамі.
2.
Дабіцца
інгата. 3. i з дадан. сказам. Зазнаць, зведаць
мэблі для такога пакоя (разм.). Набыць спальшто-н. на ўласным вопыце, перажьшь што-н. тымнай^ блізкасці. С. дзяўчыну. || незак. спаку- ню ў крэдыт.
шаць,
-аю,
-аеш,
-ае.
||
наз.
спажушэнне,
-я,
н.
С. нягоды i пакуты. С, што такое вайна. || неСПАНДЭЙ, -я, м. (спец.). 1. У антычным
СПАКЎСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Здольны спа- вершаскладанні: стапа з двух доўгіх складоў
зак. спазяаваць, -знаю, -знаеш, -знае; -знаём,
кусіць (у 1 знач.); прьшадны, прывабны, за- (схема - -). 2. У сілаба-танічным вершаскла-знаяце, -знаюць. || наз. спазнашне, -я, н.
СПАЗНЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, м. Прыход, хапляльны. С. пах падсмажаных скварак. 2. данні: стапа харэя або ямба са звышсхемным
Які
абуджае пачуццёвую цягу, наводзіць на націскам (схема / / ) ; часцей сустракаецца на
наступленне чаго-н. пазней устаноўленага
грэшныя думкі. Спакуслівая поза. Ц наз. пачатку верша. || прым. спацдэічны, -ая, -ае.
часу. Прыйсці на работу са спазненнем. Цягнік
спакуслівасць, -і, ж.
СПАНІЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Парода папрыйшоў са спазненнем.
СПАКЎСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, ляўнічых сабак.
СПАЗНІЦЦА,
спазнюся,
спбзнішся,
СПАННЁ гл. спаць.
спозніцца; зак. 1. З'явіцца пазней, чым трзба. які спакушае каго-н. || ж. спакусшцж, -ы, мн.
СПАНТАННЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які ўзніС. на самалёт. 2. з чым, з інф. i без dan. He -ы, -ніц.
паспець зрабіць што-н. своечасова. С. з уборСПАКЎТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туец- кае пад уздзеяннем унутраных прычын, без
кай бульбы. t Сгшзнілася падаць дакументы. ца;
\\ -туйся; зак. Змардавацца, змучыцца. С. ў непасрэднага ўздзеяння звонку. || наз. спанташшсць, -і, ж.
незак. спазшцца, -яюся, -яешся, -яецца.
адзіноце.
СПАПЯЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ператварыўСПАІЦЬ, спаю, сгюіш, споіць; споены;
СПАЛАСАВАЦЬ гл. паласаваць.
зак., каго (што). Прьгаучыць да гарэлкі, п'янСПАЛАСКАЦЬ, -лашчу, -лошчаш, -лошча; ся ў попел. Спапялелая будыніна. 2. перан. Які
ства, зрабіць п'яніцам. С. хлопца. || незак. -лашчы; -ласканы; зак. 1. каго-што. Абмыць, набыў колер попелу; шэры.
СПАПЯЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
спойваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. спойванне, -я, змыць гразь, бруд i пад. Спалошча дождж зя1. Ператварыцца ў попел, згарэць дашчэнту.
н.
млю. 2, безас, каго. Пра стан бяссілля, змучаСПАЙВАННЕ, -ВАЦЦА, ВАЦЬ гл. спаяц- насці пры паносе (разм.). Яго так спаласкала, 2. перан. Стаць попельным, шэрым.
СПАПЯЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
ца, -ць.
што ледзь ногі валачэ. || незак. спалосжваць,
СПАЙКА, -і, ДМ спайцы, мн. -і, спаек, ж. -аю, -аеш, -ае. 1 наз. стлосжшйше, -я, н. (да -лімся, -пеліцеся, -ляцца; зак. 1. {1 i 2 ас. не
ўжыв.). Ператварыцца ў попел. 2. перан. Ра1 знач.)1. гл. спаяцца, -ць. 2. Месца спайвання, злустраціцца ў змаганні з чым-н., у перажыванчэння частак чаго-н. С. трубкі. С. плеўры. 3.
СПАЛАСНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; нях за што-н. (пра сілы, энергію i пад.). || неперан., адз. Цесная сувязь, яднанне людзей. || -нёмся, -няцеся, -нуцца; -тся; зак. Злёгку зак. спаллляцца, -яюся, -яешся. -яецца.
прым. слаечны, -ая, -ае.
змыць з сябе пыл, пот. С ў рэчцы пасля малаСПАПЯЛІЦЬ, -лю, -ліш, -лшь; -лім, -пецьбы. || незак. спалоскмцц*, -аюся, -аешся, ліце, -ляць; -лёны; зак., каго-што. 1. ПераСПАКАВАЦЬ гл. пакаваць.
СПАКАЙНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Ра- -аецца.
тварыць у попел, спаліць дашчэнту. С. вёску.
СПАЛАСНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- 2. перан. Растраціць у змаганні, перажыванбіцца больш спакойным (спакойнай). || зак.
це, -нуць; - т ; -нугы; зак., каго-што. Злёгку нях, хваляваннях (сілу, энергію i пад.). || нешспакайнець, -ею, -ееш, -ее.
СПАКВАЛЙ, прысл. (разм.). Павольна, па- абмыць, апаласнуць. С. цэбар. \\ незак. с т - зак^ сшшяляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. спа-аю, -аеш, -ае. || наз. спалосквянне,
ступова. Ноч с. ахінала зямлю. С. разабрацца лоскваць,
ў
-я, н.
паперах.
СПАРАВАЛЫШ, -ая, -ае. Які служыць
СПАЛАТНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які стаў для спаравання, мае адносіны да спаравання;
СПАКЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
бледным,
падобным
на
палатно
(ад
страху,
што. Toe, што i кастрьфаваць. С жарабка.
злучны. С пункт. С. перыяд.
СПАРАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рўецца;
СПАКОЙ, -ю, м. 1. Стан цішыні, адсу- бяды i пад.).
СПАЛАТНЁЦЬ,
-ею,
-ееш,
-ее;
зак.
зак. Пра жывёл: злучыцца. || незак. спжроўвацтнасць трывоп, хваляванняў, шуму. Хвораму
(разм.)Стаць
бледным,
падобным
на
палацд, -аецца; наз. спжроўвінне? -я, н.
дзіцяці патрэбен с. Пакінуць каго-н. у спакоі
(перастаць турбаваць). Вечны с. (перан.: тно (ад страху, бяды i пад.).
СПАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
1
смерць). 2. Ураўнаважанасць, фізічнае i дуСПАЛЁННЕ, -ЛЙЦ> гл. паліць .
-раваны; зак., каго. Пра жывёл: звесці для
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СПАРЫНГ, -у, м. (спец.). Трэніровачны закаханых асоб. Дзяўчына спяшаецца на с. 0
бой баксёраў nq>aa спаборнііггвам; вольны Дл спаткання — да сустрэчы.
СПАТКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
бой.
СПАРЫЦЦА1, -руся, -рышся, -рыіша; зак. 1. з кім-чым. Трапііцха насустрач, сысціся з
(разм.). Аб'яднаіша ў пару разам для сумес- кім-н., рухаючыся з супрацьлеглых бакоў. С.
злучкі; злучыць. || незак. спароўваць, -аю, най работы. || незак. спарвжцца, -аюся, -асш- на вуліцы. 2. з кім. Сысціся для спартыўнай
-аеш, -ае. || наз. сшфаванне, -я, н.
барацьбы, спаборніцтва. Спаткаліся мацнейся, -аецца.
СПАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць;
СПАРЫЦЦА 2 , -руся, -рышся, -рыцца; зак. шыя шахматысты. 3. Выявіцца, трапііша. У
-роджаны; зак. 1. каго (што). Нарадзіць, даць (разм.). 1. Угрэцца, спацець (разм.). Укажусе кнізе спаткаліся вельмі цікавыя месцы. || незак.
жыццё каму-н. С. сына. 2. перан., каго-што. можна с. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Пра малако: спатыкацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
З'явіцца прычынай узнікнення чаго-н., стаць закіпець.
спапшше, -я, н.
крыніцай чаго-н. Замоўнванне фактаў спара- СПАРЫЦЬ1, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
СПАТКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
дзіла чуткі. || незак. спараджаць, -аю, -аеш, зак., каго-што. Аб'яднаць у пару для сумсс- каго-што. 1. Убачыць, ідучы насустрач або
-ае. || наз. сішраджэнне, -я, н.
най работы. || незак. спарваць, -аю, -аеш, -ае. прыйшоўшы куды-н. С. аднавяскоўца ў гораСПАРАДКАВАЦЬ гл. парадкаваць.
дзе. 2. Выйсці прывітаць каго-н., прыняць. С
|| наз. спарваяне, -я, н.
СПАРАДЬІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Непагасцей ля веснічак. 3. Дачакацца наступлення,
СПАРЫЦЬ2,
стаянны, выпадковы, які праяўляецца нерэгу~РУ» -рыш, -рыць; -раны; з'яўлення, надыходу i пад. чаго-н. С. Новы
лярна. Спарадычная з'ява. || наз. спарадыч- зак., што. 1. Зварыць, утушыць у закрытай год у цягніку. С. світанне ў полі. 4. Спасцігнасць, -і, ж.
пасудзіне. С. буракі. 2. Закіпяціць (малако). нуць каго-н. Спаткала яго нейкае ліха. || неСПАРАЖНІЦЦА, -ражнюся, -рожнішся,
зак. сштыкаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. спатС. малако.
-рожніцца; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Стаць
СПАРЬкШ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Два спа- кшне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.)парожнім, гтустым. Пасуда спаражнілася. 2. раныя прадметы (каласы, плады, арэхі i пад.).
СПАТЮ, вьйсл. Звычайна ў звароце да дзяВыдаліць з арганізма рэшткі ператраўленай Арзхі-спарышы. Агуркі-спарышы. 2. Два злуча-цей або ў паэтычным выразе: спаць. Пара,
ежы (разм.)- 3. Пазбавіцца ад цяжарнасці ныя гліняныя гаршчочкі з ручкай, у якіх сынку, с.
шляхам выдалення плода (разм.). || незак. спа- насілі яду ў час палявых работ.
СПАТНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
ражняцца, -яюся, -яешся, -яецца.
СПАС , -у, м.\ спасу няма — 1) ad каго-, спацелы. || ж. спатнеласць, -і, ж.
СПАРАЖНІЦЬ, -ражню, -рожніш, -рожСПАТНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. (разм.).
чаго, не пазбавіцца, не ўратавацца ад каго-,
ніць; -рожнены; зак., што. Зрабіць парожнім, чаго-н. Сгшсу няма ad пустазелля\ 2) пра Toe, што i спацець.
пустым. С. збан. || незак. спаражняць, -яю, вельмі моцную ступень праяўлення чаго-н.
СПАТР^БІЦЦА, -блюся, -бішся, -бііша;
-яеш, -яе. || наз. спаражненне, -я, н.
Спасу няма ad дажджу.
зак. Сгаць патрэбным, неабходным. Часопісы
2
СПАС , -а, м. 1. У веруючых: адна з назваў яшчэ спатрэбяцца, асабліва сучасныя.
СПАРАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; зак., каго-што. 1. (7 i 2 ас. не Хрыста; тое, што i збавіцель. 2. Назва кожСПАТРЭБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
ўжыв.). Давесці да стану паралічу. Ногі спара- нага з трох асенніх царкоўных свят (Спас зак., што. Выкарыстаць на што-н. С цукар
лізавала (безас). 2. перан. Пазбавіць магчы- першы — мядовы, другі — яблычны, трэ- на варэнне.
масці дзейнічаць, аслабіць праяўлення чаго-н. ці — палатняны).
СПАТЫКАЦЦА1, -аюся, -аешся, -аецца;
СПАСАВАЦЬ гл. пасаваць 2-3 .
Страх спаралізаваў яе. С. сілы ворага.
незак. 1. гл. спатыкнуцца. 2. Ісці няспрытна,
СПАСАЎКА, -і, ДМ -саўцы, мн. -і, -савак, няўпэўнена ступаючы. Хто сядзіць — не
СПАРАХНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які згніў, ператварыўся ў труху. Спарахнелыя дошкі. 2. пе- ж. Сорт груш, якія паспяваюць к Спасу.
спатыкаецца, хто маўчыць — не памыляецца
(ЛіАСВІЦЬ, спасу, спасеш; спасе; спасём, (з нар.).
ран. Пра чалавека: састарэлы, драхлы. || наз.
спасяце, спасуць / спасу, спасвіш, спасвіць;
сшріхнеласць, -і, ж.
СПАТЫКАЦЦА2 гл. спаткацца.
СПАТЫКАЦЬ гл. спаткаць.
СПАРАХНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. спасвім, спасвіцс, спасвяць; спасвіў, -віла;
Згніць, ператварыцца ў труху, пыл. Бервяно спасі; спасвены; зак., што. Зрабіць патраву
СПАТЫКАЧ, -а, м. Гарэлка або спірт, наспарахнела. 2. перан. Пра чалавека: састарэць, або зрасходаваць на падножны корм. С. зяле- стоеныя на мускатным арэху i прыправах.
ную траву скацінай. || незак. спжсмць, -ак>, Спіртным ён не захапляўся, але чарачку
зрабіцца драхлым.
-аеш, -ае. |І наз. спасванне, -я, н.
спатыкача любіў цяпнуць. \\ прым. спатыкачны,
СПАРАШУТАВАЦЬ гл. парашутаваць.
1
СПАСЛАЦЦА, спашлюся, спашлешся, -ая, -ае.
СПАРВАННЕ гл. спарыць .
спашлецца; спашлёмся, спашляцеся, спаСПАТЫКНЎЦЦА? -нуся^-нешся, -нсцца;
СПАРВАЦЦА, -ЦЬ гл. спарыцца1, -ць1.
шлюцца; спашшся; зак. Указаць на каго-,
СПАРЖА, -Ы, Ж. Травяністая расліна з ІІГГО-Н. у апраўданне ці ў пацвярджэнне чаго- -нёмся, -няцеся, -нуцца; -шся; зак. 1. Зачатонкім, ледзь прыкметным лускаватым ліс- н. С. на аўтарытэтныя крыніцы. || незак. спа-піўшыся за што-н. на бягу ці ідучы, страдіць
цем, тоўстыя белыя падземныя парасткі якой сылацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. спа- раўнавагу. С аб камень. 2. перан. Спыніць
ужываюцца ў ежу. || прым. спаржавы, -ая, -ае. сылка, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. i спасы- яхое-н. дзеянне, перастаць рабіць што-н., натрапіўшы на перашкоды, цяжкасці (разм.).
СПАРНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак. лшше, -я, н.
Толькі б не с, чытаючы верш na памяці. 3. пеСтанавіцца больш спорным (у 1 знач.).
СПАСТЬІЧНЫ гл. спазма.
ран. Зрабіць памылку ў жыцці (разм.). Быў
Дождж усё спарнее.
СПАСІЦ, 1 i 2 ас. не ўжыв., спадзе; спаў, выпадак, i я спатыкнуўся.
СПАРОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. спаравацца, -ць. спала; зак. 1. Упасці ўніз, аддзяліўшыся ад
СПАЎЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -зём, -зяце,
СПАРОЦЬ, спару, спораш, спора; спары; чаго-н., не ўтрымаўшыся на чым-н. Абруч -зуць; споўз, спаўзла, -зло; -зі; зак. 1.
спораты; зак. 1. што. Адпароць. С. карункі з спаў з кадушкі. Цяжар з душы спадзе (перан.).Спусціцца паўзком або цяжка, павольна
сукенкі. 2. каго-што. Зняць (звычайна зверху 2. Пайсці на спад, панізііша ва ўзроўні (пасля злезці адкуль-н. С. з гары ўніз. С. са стога. 2.
ўніз) адкуль-н. С. птушынае гняздо з бярозы.паводкі). Пасля паводкі вада спала. Пухліна на( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Паволі, паступова ссунуц3. каго-што. Скалоць, пакалоць чым-н. во- руцэ спала (зменшылася). 3. Стаць меншым у ца, саслізнуць, зрушыцца з месца (аб гтрадместрым (разм.)- I незак. спорваць, -аю, -аеш, сіле праяўлення. К вечару тэмпература ў тах). Павязка спаўзла з калена. 3. Аддалііша
-ае.
дзіцяці спала. 0 Спасці з цела (napy) паўзком, сысці куды-н. Чарапаха некуды
СПАРТ... (гл. спорт...). Першая частка (разм.) — схуднець. || незак. спадаць, -ае. || спаўзла з агарода. 4. перан. Паступова адыхоскладаных слоў; ужыв. замест «спорт...», калі наз. спад, -у, М -дзе, м. (да 2 i 3 знач.)дзячы ад правільных пазіцый, стаць на заганнаціск у другой частцы падае на першы
СПАСЦІГНУЦЬ, -ну, -нсш, -не; спасідг, ны шлях. С. да фармалізму ў аналізе (несклад, напр. спартзала, спартклуб.
-піа; -ні; -нуты; зак., каго-што (разм.)- 1* адабр.)- \ незак. спжўзаць, -аю, -аеш, -ас. ||
СПАРТАКІЙДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -кіяд, Усвядоміць, зразумець, пранікнуць у сугнасць наз. спаўзашіе, -я, н. (да 1, 2 i 4 знач.)ж. Масавае спаборнііггва па розных відах чаго-н. С філасофскі сэнс рамана. 2. (7 z' 2 ас. СПАУЗЦІСЯ, 1 i 2 ас. адз. не рхыь., -зецспорту. | прым. спартікіядны, -ая, -ае.
не ўжыв.). Выпасці на долю каго-, чаго-н., ца* -зёмся, -зяцеся, -зуцца; споўзся, спаўСПАРТАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. здарышха з кім-, чым-н. (пра што-н. дрэннае, злася, -злося; зак. Паўзучы, сабрацца ў адно
Чалавек, які задавольваецца самым неабход- непрыемнае). Бяда спасцігла ix сям'ю. \\ незак.месца. Мурашкі спаўзліся^ да пня. | незак. спаўным, адмаўляецца ад раскршы, вядзе суровы спісцігідь, -аю, -аеш, -ас. || наз. спжсціжэнне, зацца^ -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца. || наз.
спосаб жыцця. || ж. сшцгганкж, -і, ДМ -нцы, -я, н. (да 1 знач.).
соаўзаяве, -я, н.
СПАСЬІЛКА, -і, ДМмн. -і, -лак, ж, 1. гл.
мн. -і, -нак. || прым. спжртшюкі, -ая, -ае.
СПАЎНА, прыаі. Поўнасцю, цалкам.
спаслацца. 2. Цытата з тэксту або ўказанне Атрымаць разлік с.
СПАРТАЧЫЦЬ гл. партачыць.
СПАРТСМЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавск, крыніцы, на якую спасылаюцца. С. даецца ў
СПАЎНЙЦЦА гл. споўніцца.
які займаецца спортам. U ж. спжртсмешш, -і, канцы раздзела. || прым. спасылдчны, -ая, -ас
СПАХАПІЦЦА, -хаплюся, -хопішся, -хоДМмн. -і, -нак. I прым. спартсменскі, -ая, -ае. (да 2 знач.).
піцца; зак. 1. Раптоўна заўважыць памылку,
СПАТКАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. спат- недагляд, успомніць пра што-н. забытае. CnaСПАРТЬІЎНЫ гл. спорт.
кацца, -ць. Ненаканае с. 2. Звычайна сустрэча
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хапілася, што не ўсё дапісала ў анкеце. 2. Сха- СПЕКТАКЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Пастаноўмянуцца, падхапіцца. Спахапілася тады, як ка, паказ п'есы ў тэатры. Прзм 'ера спектакля.
сын выйшаў за дзверы. || незак. сшшшляцці, Пара канчаць гэты с! (перан.: незвычайнае
-яюся, -яешся, -яецца / спахоплівацца, -аюся, відовішча).
-аешся, -аецца.
СПЕКТР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спсц.). 1. СуСПЁРЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., салрэцца;
СПАХМУРНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Пра з'явы купнасць усіх значэнняў якой-н. велічыні,
прьфоды: яхі зрабіўся хмурным, змрочным. што характарызуе сістэму або працэс. Аптыч- спёрся, сперлася; зак. (разм.)- Збіцца,
Спахмурнелае неба. 2. Які стаў сумным, мар- ны с. 2. Сукупнасць колеравых палос, якія стоўпііша ^ адным месцы. С. ў адным пакоі. ||
котным (пра чалавека, яго твар). С. твар. || атрымліваюцца пры праходжанні промня незак. сшрацца, -аецца.
СПЁСЦІЦЦА,
спешчуся,
спесцішся,
наз. спахмурнелісць, -і, ж.
праз праламляльнае асяроддзе. Сонечны с. ||
спесціцца; зак. Стаць распешчаным.
СПАХМУРНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. (7 прым. соектральны, -ая, -ае.
СПЁСЦІЦЬ гл. песціць.
i 2 ас. не ўжыв.). Пра з'явы прыроды:
СПЕКТРА... Першая частка складаных
СПЕЎ, спеву, мн. спевы, спеваў, м. 1. гл.
зрабіцца хмурым, змрочным. Had лесам неба слоў са знач. які мае адносіны да спектра (у 2
спахмурнела. 2. Стаць сумным, невясёлым, знач.), да спектральных прамянёў, напр. спек- спяваць. 2. Песня. С. салаўя. За рэчкай чуліся
спевы дзяўчат. 3. Выкананне песень, арый i
маркотным. Ад такой нечаканай навіны маці траскапія, спектраметрыя, спектраграма.
спахмурнела.
СПЕКУЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; пад. як мастаіггва. Высокі ўзровень харавых
СПАХОПЛІВАЦЦА гл. спахаліцца.
-люй; незак. 1. чым i на чым. Займацца спеку- спеваўЛпрым. спеўны, -ая, -ае.
СПАЦЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Потны, пакрыты ляцыяй1 (у 1 знач.) С дэфіцытнымі таварамі. СПЁУКА, -І, ДМ спеўцы, мн. -і, спевах, ж.
потам. С. твар. 2. Запацелы, пакрыты віль- 2. перан., на чым. Дзейнічадь, выкарыстоўва- Рэпетыцыя хору.
СПЁЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Зборнік пегаішю. Спацелыя шыбы. \\ наз. спжцелжсць, -і, ючы што-н. у карыслівых мэтах (неадабр.). С.
ж.
на часовых цяжкасцях. \\ аднакр. соекулыіуць^ сень.
СПЕХ, -у, м. (разм.). Паспешлівасць, спеСПАЦЁЦЬ гл. падець.
-ну, -неш, -нс; -нём, -няце, -нуць; -ні
шка. У такой справе трэба без спеху.
СПАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., сгшша; (разм.). || наз. спекуляванне, -я, н.
СПЕЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). 1. У перспалася; безас; незак. Пра жаданне, магчыСПЕКУЛЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
масць спаць. На свежым паветры добра Той, хто займаецца спекуляцыяй1 (у 1 знач.). шыя гады савецкай улады: назва спецыяліспіцца.
|| ж. спекулянпш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -тах. || ста — выхадца з інтэлігенцкага асяроддзя. 2.
Вельмі дасведчаны чалавек, майстар сваёй
СПАЦЬ, сплю, спіш, спіць; спім, спіце, прым. спекулянцкі, -ая, -ае.
спяць; спаў, спала; спі; незак. 1. Знаходзіцца
СПЕКУЛЙЦЫЯ1, -і, ж. 1. чым або на чым. справы. Ён у гэтай справе с.
СПЕЦ... Першая частка складаных слоў,
ў стане сну. Пара класціся с. Горад спіць Скупка i перапродаж маёмасці, каштоўнас(заціх, стаў бязлюдным; перан.). С. мёртвым цей, прадуктаў, тавараў шырокага ўжытку i якая адпавядае па значэнню слову спецыясном (моцна спаць). С. вечным сном (пра па- пад. з мэтай нажывы. С. валютнымі каштоў- льны, напр. спецфонд, спецзаказ, спецпрадпрымёршага). 2. перан. Быць пасіўным; бяз- насцямі. С. на павышэнні попыту. 2. перан., на емствы.
СПЕЦАДЗЁННЕ, - я , н. Тос, што i спецводзейнічаць. Трэба было не спаць, a рашуча чым. Разлік, намер, заснаваныя на выкарыдзейнічаць. 3. з кім. Знаходзіцца ў палавых станні чаго-н. з карыслівымі мэтамі. С на пратка.
адносінах (разм.). С. з чужой жонкай. \\ наз. цяжкасцях. || прым. спекуляцыйны, -ая, -ае.
СПЕЦВОПРАТКА, -і, ДМ -тцы, ж.
сшшве, -я, н. (да 1 знач.; разм.).
СПЕКУЛЙЦЫЯ2, -і, ж. (кніжн.). Абстрак- Спецыяльная вопратка для работы ў розных
СПАЧАТКУ, прысл. 1. Псрш за ўсё. С. na- тныя разважанні, адарваныя ад вопыту i умовах. Выдаць спецвопратку.
думай, a потым гавары. 2. Яшчэ раз; зноў. практыкі. Псеўданавуковыя спекуляцыі. \\ прым. СПЕЦКОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэннс:
Пачаць жыцце с.
спецыяльны карэспандэнт. || прым. спецкоспекуляцыйны, -ая, -ае.
СПАЧУВАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае
СПЁЛАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. спелы. 2. перан. раўсжі, -ая, -ае.
спачуванне каму-н. з прычыны ropa, няшча- Узрост паміж маладосцю i старасцю, калі чаСПЁЦЦА^ спяюся^ спяешся, спяецца; спясця, бяды i пад. 2. Спагадлівы. С. чалавек. || лавек дасягае поўнага разумовага развіцця i ёмся, спеяцеся, спяюцца; зак. 1. Дасягнуць
наз. спачувальнасць, -і, ж.
зладжанасці ў сумесным спевс. Хору трэба
сталасці ў сваіх дзеяннях.
СПАЧУВАННЕ, -я, н. 1. Спагадлівыя
СПЕЛЕАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб выву- яшчэ с. 2. перан., з кім. Дасягнуць поўнай
адносіны да чыёй-н. бяды, ropa, няшчасця; чэнні пячор — ix паходжання, будовы i вы- згоды ў чым-н. (разм.).Яны ўжо даўно cneспагада. Суседзі прыходзілі са сваімі спачуван- карыстання чалавекам. || прым. спелеалаі^чны, ліся. || незак. спявацца, -аецца.
СПЁЦЫІ, -цый, адз. спецыя, -і, ж. Вонямі. Спачуваннем дах не накрыеш (прыказка). -ая, -ае.
стрыя пахучыя прыправы (гарчыца, псрац,
2. Добразычлівыя адносіны да каго-, чаго-н.,
СПЕЛЕОЛАГ,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
Той,
хто
лаўровы ліст i інш.). Мяса са спецыямі.
маральная падтрымка.
СПАЧУВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каму- займаецца спелеалогіяй. Спартсмен-с.
СПЕЦЬІФІКА, -і, ДМ -фіцы, ж. СукупСПЁЛЫ,
-ая,
-ае.
н.
1.
Які
паспеў,
выспеў,
чаму. 1. Адносіцца да каго-, чаго-н. са спачунасць спецыфічных асаблівасцей. С. опернага
стаў
прыгодным
для
ўжывання.
С.
яблык.
2.
ваннем, жалем. С. бацькоўскаму гору. 2. Домастацтва.
бразычліва ставіцца да каго-, чаго-н. С. мала- перан. Які дасягнуў вопытнасці, майстэрства
СПЕЦЫФІКАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). 1. Вы(пра
музыканта,
артыста,
мастака
i
пад.).
3.
дзёжнаму руху.
значэнне i пералік спецыфічных асаблівасперан.
Дасканалы,
грунтоўна
абдуманы;
заСПАЧЫВАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень / -льняў,
цей, удакладненая класіфікацыя чаго-н. 2.
ж. (уст.). Спальня (звычайна ў палацы, У кончаны. Спелыя думкі. \\ зак. спеласць, -і, ж. Тэхнічны дакумент з пералікам дэталей i ча(да
1
i
3
знач.)Ідэйная
с.
панскіх харомах i пад.).
стак, a таксама ўказанні на ix колькасць i
СПЁРАДУ, прысл. i прыназ. 1. прысл. 3 пя- ўмовы прымянення.
СПАЧЬІН, -у, м. 1. Перапынак у працы
рэдняга
боку.
Прышыў
бант
с.
2.
прыназ.
з
Р.
для аднаўлення сіл. 2. перан. Смерць, супакой
СПЕЦЫФІЧНЫ, -ая, -ае. Уласцівы, хаСпалучэнне з прыназоўнікам спераду выра- рактэрны толькі дадзенаму прадмету; адмет(высок.). Вечны с.
жае
прасторавыя
адносіны;
ужыв.
для
ўказанны. С. смак у гэтага гатунку сліў. \\ наз. спеСПАЧЬІНАК, -нку, м. Toe, што i спачын
ня на месца наперадзс чаго-н. Ісці с. калоны. цыфічнасць, -і, ж.
(у 1 знач.).
СПЁРМА,
-ы,
ж.
(спец.).
Рэчыва,
якое
выСПЕЦЫЯЛІЗАВАЦЦА, -зуюся, -зуешся,
СПАЧЬІЦЬ, -чну, -чнеш, -чне; -чнём,
-чняце, -чнуць; -чн'і; зак. 1. Аднавіць свае працоўваюць мужчынскія палавыя залозы i -зуецца; -зуйся; зак. i незак., на чым, na чым,
якое
^грымлівае
палавыя
клеткі.
у чым. Набыць (набываць) спецыяльныя
сілы адпачываючы. С. перад дарогай. 2. перан.
СПЕРМАТАЗОІД, a, М -дзе, мн. -ы, -аў, веды, якую-н. спецыяльнасць. С na cadaeodПамерці (высок.)- С. вечным сном. || незак.
спачываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. спачыванне, м. (спец.). Мужчынская палавая клетка чала- ству. || наз. спецыяліэіцыя, -і, ж.
века, жывсл i некаторых раслін.
СПЕЦЫЯЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
-я, н. (да 1 знач.).
СПЁРЦІ1, рапру, сапрэш, сапрэ; сапром, -зуй; -заваны; зак. i незак. 1. каго (што).
СПАЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яецца; зак.
Злучыцца шляхам паяння. Канцы дроту спая- сапраце, сапруць; спёр, спсрла; сапры; спёр- Даць (даваць) спецыяльныя веды ў якой-н.
ліся моцна. 2. перан. Злучыцца ў адно не- ты; зак. (разм.). 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). галіне навукі i тэхнікі, навучыць (навучаць)
парыўнае цзлае, зрабіцца дружнымі. || незак. Сціснуць, здушыць. Дух спёрла (безас). 2. якой-н. спецыяльнасці. С вучняў na жывёлаСІМЙМІЦЦІ, -аецца. || наз. спжйвашіе, -я, н. i што. Ссунуць, сабраць у адно месца. С мэб- гадоўлі. 2. што. Прызначыць (прызначаць)
лю ў адзін пакой. 3. перан., каго. Прагааць з для спецыяльнага выкарыстання або для распійкі, -і, ДМ спайцы, ж.
СПАЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак. 1. пасады, службы. С з пасады старшыню. || не- боты ў якой-н. спецыяльнай галіне. С. калгас
на вытворчасці мяса. || наз. спецыялізацыі, -і,
што. Злучыць паяннем. С. трубы. 2. перан., зак. спірадь, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 знач.)
СПЁРЦІ2, сапру, сапрэш, сапрэ; сапром, ж.
каго-што. Непарыўна звязаць, з'яднаць. С.
СПЕЦЫЯЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
калектыу. || незак. спійваць, -аю, -аеш, -ае. || сапраце, сапруць; спёр, сперла; сапры; спёназ. спжйванне, -я, н. i спжйкя, -і, ДМ спайцы, рты; зак., каго-што (разм.). Украсці. На ва- Чалавек, які мае спецыяльныя веды ў якой-н.
кзале чамадан спёрлі.
галіне навукі, мастацтва. С. na сардэчных заж.
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хворваннях, U ж. спецыялісткж, -і, ДМ -тцы,
мн. -і, -так.
СПЕЦЫЙЛЬНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1.
Асобная галіна навукі, тэхнікі, масташва, у
якой хто-н. працуе. Здаваць экзамен па спецыяльнасці. 2. Toe, што i прафесія. Сын мае с.
музыканта. Па спецыяльнасці слесар.
СПЕЦЫАЛЬНЫ, -ая, -ае. Асобы, які
прызначаны выключна ддя якой-н. навукі,
тэхнікі, мастаіггва, уласцівы той або іншай
спецыяльнасці. Спецыяльная адукацыя. Спецыяльная тэрміналогія.
СПЕЦЬ 1 гл. пець.
СПЕЦЬ 2 , 1 i 2 ас. не ўжыв., спее; незак. 1.
Рабіцца спелым (пра гародніну, злакі i пад.).
На полі спее ячмень. 2. перан. Прымаць закончаную форму; канчаткова складвацца. У ix
спелі новыя планы. || зак. паспець, -ее.
СПЁШВАЦЦА* -Ш> гл. спешыцца, -ць.
СПЁШКА, -і, ДМ -шцы, ж. Старанне
зрабіць што-н. як мага хутчэй; паспешнасць.
Спешкі ў такой справе не можа быць.
СПЁШНЫ, -ая, -ае. Які патрабуе хуткага
выканання; які нельга адкладваць. Спешная
работа. Спешна (прысл.) сабрацца на сход.
Спешнае заданне. \\ наз. спешшсць, -і, ж. (да 1
знач.).
СПЁШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца;
зак. Злезці з каня. Атрад спешыўся. || незак.
спешвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
СПЁШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны;
зак., каго. Загадаць або прымусіць спешыцца.
С. коннікаў. || незак. спешваць, -аю, -аеш, -ае.
СПЁКА, -і, ДМ спёцы, ж. Моцная гарачыняў паветры, наірэтым сонцам; спякота.
СПЕРТЫ, -ая, -ае. Пра паветра: душны,
нясвежы. || наз. спёртасць, -і, ж.
СШВАЦЦА -ЦЬ гл. спіцца, спіць.
СГПДВЁЙ, -я, м. Від спорту — мотагонкі
на спецыяльных трэках.
СШДОМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор у
транспартнай машьгае — паказальнік хуткасш руху i пройдзенай адлегласці.
СГЙКЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Старшыня парламента ці (у парламентах некаторых краін)
яго ніжняй палаты. || прым. сгікерскі, -ая, -ае.
СШКІРАВАЦЬ гл. пікіраваць.
СГПЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
-лаваны; зак., што. 1. Зрэзаць пілой. С. бярозу. С. верхавіну дрэва. 2. Зраўняць напільнікам шурпатасці на чым-н.; апілаваць. || незак. спілоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. спілоўванне, -я, н.
СШНА, -ы, мн. -ы, спін, ж. Частка тулава
ад шыі да крыжа. Гнуць спіну (таксама перан.
1) многа i цяжка працаваць на каго-н.; 2) перад кім пакланяцца, угоднічаць). He разгінаючы спіны (таксама перан.: без адпачынку,
старанна рабіць што-н.). Нацерці спіну. Рабіць
што-н. за спінай у каго-н. (таксама перан.: без
ведама каго-н). Павярнуцца спінай да каго-,
наго-н. (таксама перан.: выказаць абыякавасць, знявагу, перастаць звяртадь увагу на
каго-, што-н.). За спінай вялікі вопыт работы
(у мінулым). На ўласнай спіне зведаць што-н.
(перан.: на сваім вопыце). || памянш. спшкя,
ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. || прым. спшны, -ая,
-ое. Спінныя пазванкі. С. мозг (у пазваночніку).
СШНІНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Рыбалоўная
снасць, якая складаецца з вудзільна, шпулькі
з лёскай i блясны. || прым. спінінгівы, -ая, -ае.
СПІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
гл. спіна. 2. Апора для спіны ў крэсла, канапы i пад. С. крэсла. 3. Частка аддзення,
якая закрывае спіну (спец.). Выкраіць спінку.

СПШНАМАЗГАВЬІ, -ая, -ое. Які мае
адносіны да спіннога мозга. Спіннамазгавыя
нервы.
СПШНЬІ гл. спіна.
СПІРАЛЬ, -І, МН. -І, -ей / -яў, ж. 1. Нсзамкнутая крывая лінія, якая ўтварае шэраг абаротаў вакол пункта на плоскасці або вакол
восі. 2. Дрот, спружына або другі прадмет у
выглядзе такой лініі. С для праса. || памянш.
спіралькд, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж. (да 2
знач.). || прым. сшралыш, -ая, -ае.
СШРАЦЦА гл. сперціся.
СПІРАЦЬ гл. спсрці1.
СПІРТ, -у, М -рце, мн. спірты, -оў, м. 1.
адз. Гаручая, з высокім працэнтам алкаголю
вадкасць, якая аірымліваецца перагонкай некаторых прадуктаў, што змяшчаюць у сабе
цукар i крухмал. Вінны с. 2. Арганічнае злучэнне, вуглевадарод, у якім атам вадароду замешчаны водным астаткам (спец.). Метшавы
с. Драўняны с. | прым. спіртавы, -ая, -ое /
сшртны, -ая, -ое (да 1 знач.). Спіртавыя лакі.
Спіртавое браджэнне. Купіць спіртнога (наз.).
СПІРТОЎКА, -і, ДМ -тоўцы, мн. -і, -товак,
ж. Спірпгавы награвальны прыбор. || прым.
спіртовачны, -ая, -ае.
СПІРЬІТ, -a, М -рыце, мн. -ы, -аў, м. Той,
хто займаецца спірытызмам. || ж. спірыткя, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. спірыцкі, -ая,
-ае.
СПІРЫТЬІЗМ, -у, м. Містычная плынь,
заснаваная на веры ў магчымасць непасрэдных зносін з душамі памёршых, a таксама
самі зносіны пры дапамозе розных умоўных
прыёмаў (вярчэнне сталоў, стукаў i пад.). ||
прым. спірытычны, -ая, -ае. С сеанс.
СШС, -а, мн. сшсы, -аў, м. 1. Пісьмовы
пералік каго-, чаго-н. С студэнтаў. 2. Рукапісная копія; перапісаны тэкст чаго-н.
Старажытныя спісы летапісу. 3. Дакумент, у
якім пералічаны якія-н. звесткі. Паслужны с.
|| прым. сіпсячны, -ая, -ае (паводле 1 знач).
СПІСАЦЦА, спішуся, спшіашся, спішацца;
спішыся; зак. 1. Звязацца з кім-, чым-н. праз
перапіску. С. са сваімі аднакурснікамі. 2. У
маракоў, авіятараў i пад.: звольніцца, выйсці
ў залас (спец.). С. з карабля. 3. Зрасходавацца
пры пісьме; прыйсці ў непрыгоднасць (пра
аловах^ пяро i пад.). Стрыжань спісаўся. || незак. сшсвацца* -аюся, -асшся, -аецца. || наз.
спісшне, -я, н. (да 2 знач.).
СПІСАЦЬ, спішу, спішаш, сп'іша; спішы;
спісаны; зак. 1. што. Перапісаць з арыгінала
што-н., зрабіць рукапісную копію чаго-н. С. з
дошкі сказы. С. вершы са зборніка паэзіі. 2.
што. Паказаць (у жывапісе, літаратуры), выкарыстаўшы каго-, што-н. як прататып, натуру. С копію з карціны. 3. што i з дадан. сказам. Запісаць у спіс каго-, што-н. С, колькі
чаго патрэбна для паходу. 4. што. Дакументальна афармляючы, запісаць як зрасходаванае або непрыгоднае. С. старое абсталяванне.
5. што. Залоўніць пісьмовымі знакамі (сшытак i пад.). С усе старонкі ў сшытку. б. што.
Зрасходаваць на пісанне (разм.). С чарніла. 7.
перан., каго-што. Спаласаваць, збіць (разм.).
С. ногі дубцом. 8. каго-што. У маракоў, авіятараў i пад.: звольніць, адправіць у запас
(спец.). С на бераг. \ незак. сгісваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. сгісванне, -я, н. (да 1, 2, 3, 4,
5, 6 i 8 знач.) i спісшне, -я, н. (да 4 i 8 знач.).
СПІТКІ, -аў (разм). Недапітыя рэшткі
чаго-н.
СШХАЦЬ 1 гл. сапхнуць.
СПІХАЦЬ2 гл. сапхаць.
С П К Н Ў Ц Ь , -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ні; -нуты; зак. Тос, што i сапхнуць. ||
незак. сіпхмць, -аю, -аеш, -ае. || наз. сшхванне, -я, н.

СІЙЦА, -ы, мн. -ы, спіц, ж. 1. Адзін з
драўляных або металічных стрыжняў, які злучае калодку кола з вобадам. У коле не хапае
многа спіц. 2. Драўляны або металічны стрыжань рознага прызначэння. 3. Плоскае выгнугае шьіла для плядення лалцей. 4. Тонкі
драцяны стрыжань для вязання. 0 Апошняа
спіші ў калясніцы (разм.) — 1) чалавек, які
адыгрывае нязначную ролю ў жыцці, грамадстве, у якой-н. справе; 2) тое, што не мае
вялікага значэння. \ прым. сіпцйы, -ая, -ае.
СПІЦЦА, сап'юся, сап'ешся, сап'ецца;
сал'ёмся, сап'яцеся, сап'юцца; зак. (разм.).
Стаць п'яніцам, п'яніцай. || незак. сігімціц,
-аюся, -аешся, -аецца.
СШЧ, -а, мн. спічы, -аў, м. (кніжн.). Кароткая прывітальная застольная прамова.
Сказаць с.
СШЧАК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Верхняя завостраная частка чаго-н. С. яліны. 2. Вузкая
высокая надбудова пірамідальнай або канічнай формы на будынку; шпіль. С. касцёла. 3.
Плоскае выгнутае шыла для пляцення лапцей. Дзед спрытна трымаў с. у руцэ.
СШЧАСТЫ, -ая, -ае. 3 вострым верхам
або
канцом.
Спінастая
вежа.
||
наз.
спічастасць, -і, ж.
СПЛАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -віцца;
зак. 1. Злучыцца ішіяхам плаўлення. 2. перан.
Аб'яднацца ў непадзельнае цэлае; злучышіа.
Рэальнасць i ўспаміны сплавіліся ў адно. || незак.
сшшўляцця, -яецца. f
СПЛАВІЦЬ 1 , сплаўлю, сплавіш, сплавіць;
сплаўлены; зак., што. 1. Злучыць шляхам
плаўлення. 2. перан. Аб'яднаць у непадзельнас цзлае. Пісьменнік спрабуе с. рысы розных
асоб уг адзіным вобразе. | незак. солаўляць,
-яю, -яеш, -яе. || наз. сплжўжж, -і, ДМ сплаўцы, ж. (да 1 знач.).
СПЛАВІЦЬ 2 , сплаўлю, сплавіш, сплавіць;
сплаўлены; зак. 1. што. Адправіць па цячэнню ракі. С лес. 2. перан., каго-што. Пазбавіцца ад каго-, чаго-н. (разм.). С. непатрэбныя
рэчы. С. няпрошаных гасцей. || незак. сплаўляць» -яю, -яеш, -яе. || наз. спла^, сплаву, м.
(да 1 знач.). || прым. сплжўш, -ая, -ое (да 1
знач.). С. лес. Сплаўная рака.
СПЛАНАВАЦЬ гл. планаваць.
СПЛАНІРАВАЦЬ гл. планіраваць.
СПЛАЎ1, сплаву, мн. сплавы, сплаваў, м.
Сумесь, злучэнне двух або некалькіх плаўкіх
цел (звычайна металаў). С. медзі з нікелем.
СПЛАЎ2 гл. сплавшь .
СПЛАЎКА гл. сплавіць1.
СПЛАЎЛЙЦЦА1 2/і. сплавіцца.
СПЛАЎЛЙЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яецца; незак. Перамяшчацца, адпраўляцца па цячэнню ракі. Па рэчцы сплаўляецйа вясной лес.
СПЛАЎЛЙЦЬ 1 - 2 гл. сплавідь 1 - 2 .
СПЛАЎНЬІ гл. сплавіць2.
СПЛАЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
які сплаўляе лес. || ж. сплаўппыця, -ы, мн. -ы,
-шчыц.
СПЛЁСКВАЦЦА гл. спляскацца.
СПЛЁСКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
што. Toe, што i пляскаць. || зак. СПЛЯСКАЦЬ,
спляшчу, сплешчаш, сплешча; сплсшчам,
сплешчаце, сплешчуць; спляскаў, -кала;
спляшчы; сплясканы.
СПЛЁСНЕЛЫ гл. спляснелы.
СПЛЁСНЕЦЬ гл. плеснець.
СПЛЁСІДі спляту, спляцеш, спляце; спляцём, сплецяце, сплятуць; сплёў, спляла,
-ляло; спляш; сплецены; зак., што. 1. гл.
плесці. 2. Злучыць, умацаваць канцы чаго-н.
пляцсннем. С. вянок. С. кошык. 3 . перан. Цесна злучыушы, счапіць. С рукі. \\ незак.
сплятаць, -аю, -аеш, -ае (да 2 i 3 знач.). || наз.
спляценне, -я, н. (да 2 i 3 знач.) / салятшніе,
-я, н. (да 2 i 3 знач.).
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СПЛЁСЦІСЯ, сплятуся, спляцешся, спля- з нырвоным сподам. \\ прым. сподні, -яя, -яе (да
цецца; спляцёмся, сплецяцеся, сплятуцца; 3 знач^
сплёўся, сплялася, -лося; спляшся; зак. 1.
СПОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. НсПераплесціся, злучыцца (пра што-н. гібкае, вялікая талерка з паднятымі берагамі, на
што ўецца). Галіны бярозы спляліся. 2. перан.якую становіцца шклянка з чаем. Расставіць
Цссна злучыўшыся, счапіцца. Рукі спляліся. 3. сподкі на стале. Ц памянш. сподічіж, -чка, мн. СПРАБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
незак. i зак. 1. незак., каго-што. Правяраць
Уявіцца, узнікнуць у свядомасці. Так дзіўна -чкі, -чкаў, м. || прым. сподічіш, -ая, -ае.
сплялося ўсё ў сне. || незак. сплятацца, -аюся,
СПОДНІ, -яя, -яе. 1. гл. спод. 2. Які раз- стан або якасць каго-, чаго-н. С свае сілы. С.
-аешся, -асцца. || наз. спляценве, -я, н.
мешчаны ўнізе, знаходзіцца з нізу чаго-н. С. артыста на ролю. 2. незак., што. Есці што-н.
СПЛЁЎВАЦЬ гл. сплюнуць.
камень у жорнах. 3. Пра бялізну: які надзява- для вызначэння смаку. С. салат. 3. незак. i
СПЛЬІСЦІ / СПЛЫЦЬ, сплыву, сплывеш, ецца пад іншае адзенне або непасрэдна на (радзсй) зак., з інф. Рабіць (эрабіць) спробу
выканаць якія-н. дзеянні, здзейсніць што-н.
сплыве; сплывём, сплывяце, сплывуць; цела; ніжні. Сподняя бялізна. Спаць у споднім
С. жаць. С. узлезці на дрэва. 4. незак. i (расплыў, сплыла, -ло; зак. 1. Паплысці ўніз па (наз.).
цячэнні, быць знесеным вадой. Мостп сплыў СПОДНІЮ, -аў. Споднія штаны. || прым. дзей) зак., што. Зведваць (зведаць) што-н. Ен
ужо не раз спрабаваў турму. \\ зак. шспрааж да кустоў вербалозу. 2. Сцячы адкуль-н. споднічны, -ая, -ае.
-буеш, -буе; -буй; -баваны.
Вада з сенажаці сплыла к вечару. 3. Плаўна СПОЗНЕНЫ, -ая, -ае. 1. Які наступае, баваць, -бую,
СПРАВА1, -Ы, МН. -Ы, спраў, ж. 1. Работа,
апусцішіа, аддаліцца, адысці i пад. Пыл сплыў адбываецца, робіцца пазней звычайнага. Споад дарогі на прысады. 3 твару сплыла ўсмешка
зненая восень. С. прыезд. 2. Позні. С. званок. занятак; тое, чым хто-н. заняты; дзейнасць.
Ён справаю заняты — на сані чэша капылы.
(перан.: знікла). 4. Мінуць, прайсці (пра час,
СПОЙВАННЕ, -ВАЦЬ гл. спаіць.
здарэнні). Сгыыла маладосць, a за ёй i жыццё. СПОЛАХ, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Toe, што i Бягучыя справы. Здаваць справы. 2. Абавязак,
Было ды сплыло (прымаўка). 5. перан. Бяс- спалох. На твары ў дзіцяці с. 2. звычайна мн. доўг. Добрасушенная праца — с. кожнага граследна прапасці. Быў maeap ды сплыў. Сплылі Паўночнае ззянне. 3. звычайна мн. Успышка мадзяніна. Гэта с. адміністрацыі. 3. Патрэба;
тое, што неабходна вырашыць. Зайсці na вагрошы i няма. 6. Знемагчы ад страты крыві. С. маланкі; зарніца; водбліскі зары.
жнай справе. 4. (з азнач.) у знач. вык. Рэч,
крывёю. || незак. сплываць, -аю, -аеш, -ае.
СПОНСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Асоба, ар- з'ява. Гэта с. не з лёгкіх. 5. Спецыяльнасць,
СПЛЬІСІДСЯ / СПЛЬІЦЦА, сплывуся, ганізацыя, фірма, якія выступаюць як па- галіна ведаў ці навыкаў. Ваенная с. Кулінарная
сплывешся, сплывецца; сплывёмся, сплы- ручыцель, заказчык, наладжвальнік, бок, які с. б. Судовы разбор, працэс. Крымінальная с.
вяцеся, сплывуцца; сплыўся, сплылася, -лося; фінансуе што-н. 2. Дзяржава або палітычны
Слухаецца с. аб забойстве. 7. Збор дакумензак. 1. Прыплысці ў адно месца з розных ба- дзеяч, якія прапанавалі праект рэзалюцыі па таў, якія маюць адносіны да якой-н. асобы,
коў. Гусі сплыліся на сярэдзіну ракі. Людзі міжнародным пытанні (спец.). j прым. спов- здарэння. Асабістая с. Іванова. Папкі для
сплыліся на выган (перан.: сабраліся ў адным ctpad, -ая, -ае.
спраў. Завесці справу на каго-н. (таксама пемесцы). 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Зліцца ў адно,
СПОР, -у, м. Удача, поспех у чым-н. Па- ран.: пачаць разбор). 8. Здарэнне, факт, пастраціць выразнасць абрысаў. t Фарбы сплыліся жадаць спору ў рабоце.
дзся; становішча дзе-н., стан каго-, чаго-н.;
ў цемрыЛ незак. сплывацца, -аецца.
СПОРА, СПОРАВЫ гл. споры.
абставіны. С гэта пачалася летась. Як
СПЛЮНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -люнь; -нуСПОРВАЦЬ гл. спароць.
справы? С. не з лепшых. 9. Учынак. Добрую
ты; зак. 1. што. Выплюнуць што-н. з рота. С.
СПОРНЫ, -ая, -ае. 1. Пра дзейнасць, справу робяць шэфы школы. 0 Вжша (твая, яго)
сліну. 2. Плюнуць куды-н. С. на траву. || не- працу: хуткі i паспяховы. Спорная праца. 2. справа (разм.) — рэпліка ў знач. рабіце, як
зак. сплёўваць, -аю, -аеш, -ае.
Пра дождж: які хутка пакрывае або змочвае знаеце, вам вырашаць, толькі вас датычыцца.
СПЛІОІПЧВАЦЬ1 гл. сплюшчыць.
зямлю. С дождж. 3. Які пры малых затратах Ёсць такая справа (разм.) — добра, згодзен,
1
СПЛІОШЧЫЦЦА , 1 i 2 ас. не ўжыв., дае найлепшы вынік; выгадны ў гаспадарчых няхай будзе так. На самай справе — у саНа справе — па сутнасці, на
4.
-шчыцца; зак. Пра вочы, павекі: заплюшчыц- адносінах. Спорныя крупы. Спорная пшаніца. праўднасці.
Пра почырк: з вузкімі, дробнымі, блізка раз- практыцы. He мая (твая, аго, яе, наша, ваша,
ца. | незак. сплюппвацда, -аецца.
2
СПЛКЭШЧЫЦЦА , 1 i 2 не ўжыв., -шчыц- мешчанымі літарамі i невялікімі прамежкамі ix) справа (разм.) — мяне (цябе i пад.) не
датычыцца. Такая справа (разм.) — вось у
ца; зак. Зрабіцца пляскатым ад удару, ціску. паміж словамі. || наз. спорыасць, -і, ж.
Галоўка цвіка сплюшчшася. || незак. сплюшч- СПОРТ, -у, М -рцс, м. 1. Фізічныя чым справа. У чым справа? (разм.) — што
практыкаванні для развіцця i загартоўкі ар- здарылася?
вацца, -аецца.
СПЛІОШЧЫЦЬ1, -шчу, -шчыш, -шчыць; ганізма. Лыжны с. 2. перан. Занятак, які з'яўСПРАВА2, прысл. 3 правага боку. С ad да-шчаны; зак., што. Пра вочы, павекі: за- ляецца прадметам азартнага захаплення. || рогі — дзве старэнькія бярозы.
плюшчыць. || незак. сшіюшчвдць, -аю, -аеш, прым. спартыўны, -ая, -ае. С. комплекс.
СПРАВАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Спартыўныя гульні.
-ае.
Службовая асоба, што займаецца канцыляр2
2
СПОРТ... (а таксама спарт...) Першая ча- скімі справамі. || ж. справаводка, -і, ДМ -длы,
СПЛІОШЧЫЦЬ гл. плюшчыць .
СПЛЙЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; стка складаных слоў, якая адпавядае значэн- мн. -і, -дак. || прым. справаводскі, -ая, -ае.
СПРАВАВОДСТВА, -а, н. Вядзснне канзак. 1. што. Пра лес: вынішчыць, ссячы ню слова спартыўны i ўжыв., калі націск у
(разм.). Будавалі дарогу i спляжылі ўвесь бя- другой частцы слова падае не на першы цылярскіх спраў. || прым. справаводны, -ая,
рэзнік. 2. што. Вытаптаць, стаптаць (разм.). склад, напр. спортгарадок, спортабсталяван--ае.
СПРАВАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаСкаціна спляжыла віку. 3. каго i без дап. Уда- не.
СПОРЫ, спор i спораў, адз. спора, -ы, ж. ны; зак., каго-што (разм). Адправіць, выпрарыць (разм. груб.). С. кіем na спіне. 4. што.
Затаптаць, забрудзіць (разм.). Усю пасцель Зачаткі некаторых раслінных арганізмаў, a вадзіць куды-н., маючы жаданне пазбавіцца
таксама некаторых прасцейшых жывёл, што ад каго-н. С. няпрошанага госця. \\ незак.
спляжылі.
служаць для размнажэння. || прым. споравы, справаджваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. справаСПЛЙМІЦЬ гл. пляміць.
джванне, -я, н.
СПЛЯСКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ая, -ае.
СПОРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцца;
СПРАВАЗДАЧА, -ы, мн. -ы, -дач, ж. 1.
сплешчацца; зак. Ад ціску, удару зрабіцца
пляскатым; сплюшчыцца. || незак. сплесквжц- незак. (разм.). Пра дзейнасць, працу: удавац- Афіцыйнае вуснае або пісьмовае паведамленца, прыходзіць паспяхова. Работа спорыцца. не арганізацыі ці кіраўніку аб сваёй рабоце.
цж9 -аецца.
СПОСАБ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Дзеянне або
С. аб камандзіроўцы. С. аспіранта Вучонаму
СПЛЯСКАЦЬ гл. сплескваць.
сістэма дзеянняў, якія прымяняюцца для
СПЛЯСНЁЛЫ / СПЛЁСНЕЛЫ, -ая, -ае. ажыццяўлення чаго-н., выканання якой-н. савету. 2. Дакумент аб выкарыстанні выдаткаваных сродкаў. Грашовая с. зацверджана. ||
Пакрыты плесняй.
работы. С. вытворчасці. С загартоўка сталі.прым. справаздачны, -ая, -ае. С. сход (дзе праСПЛЯСНЁЦЬ гл. плеснець.
2. Характар, парадак чаго-н. С. кіравання. ходзіць справаздача). С. даклад (са справаздаСПЛЯТАННЕ гл. сплесці.
Прычыны такога спосабу жыцця.
чай).
СПЛЯТАЦЦА, -ЦЬ гл. сплесціся, сплесці.
СПОТАЙКУ, прысл. Употай, цішком,
СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ, -і, ж. 1. зб. АпраўСПЛЯЦЁННЕ гл. сплесціся, сплесці.
непрыкметна. Дзяжурны с. назіраў за тым, дальныя дакументы, якія змяшчаюць справаСПОВЕДЗЬ, -і, ж. 1. У веруючых: пакаяншто адбывалася каля крамы.
здачу аб працы, аб зробленых грашовых выне ў грахах перад святаром i дараванне ім
СПОЎНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніцца; датках. Праверка справаздачнасці. 2. Правяфахоў. 2. перан. Шчыры расказ пра сваё зак. 1. Здзейсніцца, ажыццявіцца. Яго мара дзенне справаздач перад адпаведнымі вышэйжыццё; прызнанне ў чым-н. С героя рамана. споўнілася. 2. Пра час, дасягненне якога-н. шымі інстанцыямі. Парадак справаздачнасці.
|| прым. споведны, -ая, -ае (да 1 знач).
узросту. Споўнілася 70 гадоў з дня нараджэння СПРАВАКАВАЦЬ 2/і. правакаваць.
СПРАВІЦЦА,
спраўлюся,
справішся,
СПОД, -у, М -дзе, м. 1. Ніз, ніжняя частка вучонага. || незак. спаўняцца, -яецца.
чаго-н., таксама бок прадмета, процілеглы
СПОЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак., справіцца; зак. 1. з чым i без дап. Змагчы, выяго верху. 2. Дно чаго-н. С машыны. 3. Уну- што. Здзейсніць, ажыццявіць. С. жаданне. С. канаць што-н. або, маючы сілы, сумець
зрабіць што-н. С да вечара. С. з планавым затраны бок вопраткі, тканіны. Пярыны i коўдры доўг.
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СПРАЦАВАЦЦА2, -цуюся, -цуешся, -цуСПРАЖдННЕ, -я, н. 1. гл. спрагаць2. 2. У
граматыцы: група дзеясловаў з аднолькавымі ецца; -цуйся; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
формамі змянення. Дзеясяовы другога спра- Знасіцца ад працяглай работы (спец.). Шасцярня ўжо спрацавалася. 2. Змучыцца,
жэння.
СПРАКТЫКАВАНЫ, -ая, -ае. Умудроны страціць сілы, здароўе ад цяжкай працы.
даннем. 2. з кім-чым. Адолець у барацьбе, пе- жыццём, які мае практычныя веды ў якой-н.
Спрацавалася за сваё жыццё'. || наз. спрацоўрамагчы каго-, што-н. С. з ворагам. С. з нава- галіне. С. аграном. || наз. спрактыкавіішсць, -і, ванне, -я, н.
лай. 3. Даведацца пра што-н. С. ў адрасным ж.
СПРАЦАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -цуе;
бюро. 4. Схадзіўшы, з'ездзіўшы куды-н., вярСПРАКТЫКАВАЦЦА* -куюся, -куешся, зак. Зрабіць якое-н. дзеянне, рух. Міна не
нуцца назад (разм.). С. туды i назад за суткі.
спрацавала. \\ незак. спрацоўваць, -ае. || наз.
5. з кім. Зраўняцца з кім-н. (разм.)- Урабоце -куецца; -куйся; зак. Набыць вопыт, навык у слрацоўванне, -я, н.
з ім i малады не справіцца. || незак. спраўляцца, якой-н. сгтраве. С. ў закладцы сіласу.
СПРАЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
СПРАКЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак.
-яюся, -яешся, -яецца.
Чалавек, які любіць спрачацца. || ж.
СПРАВІЦЬ, спраўлю, справіш, справіць; (разм.)- Насваволііхь, нагарэзнічаць. Спраку- спрачалыпца, -ы, мн. -ы, -ніц.
спраўлены; зак., што. 1. Купіць, набыць дзіў Сашка, за што i атрымаў дубца.
СПРАЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; неСПРАСАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
што-н. С. новае паліто. 2. Лдсвяткаваць паводпе ўстаноўленага звычаю. С. свята ўраджаю. -суецца; зак. Зляжаўшыся, ушчыльніцца пад зак. 1. Весці спрэчкі (у 1 знач.). Дзядзькі
3. Ажыішявіць, зрабіць нешта задуманае, да- цяжарам, ціскам. Салома спрасавалася. || не- спрачаліся не на жарт. 2. Аспрэчваць права
на валоданне чым-н. С. за сенажаць. 3. перан.
ручэнне; выканаць (якую-н. работу, абавязкі i зак. спрасоўвацца, -оўваецца. || наз. спрасоўСупраціўляцца чаму-н., змагацца з кім-н. С з
пад.; разм). С. дамашнюю работу. С. абавяз- ванне, -я, н.
2
нягодамі i нястачамі. 4. Выступаць у спрэчках
ковыя фармальнасці. 4. Зрабіць абрад. С. цар- СПРАСАВАЦЬ гл. прасаваць .
(у 4 знач.)- || зак. паспрачацца, -аюся, -аешся,
СПРАСОНКУ, прыаі. (разм.). He зусім
коўную службу. 5. Нарабіць крыку, учыніць
-аецца (да 1, 3 i 4 знач.).
вэрхал (разм.). С. гвалт. С. рогат. 6. Выпра- прачнуўшыся, у паўсонным стане. С часам i
СПРАШЧАЦЦА, -ЦЬ гл. спрасціцца, -ць.
ВІІІЬ недахопы, памылкі; паправіць папсава- ў дзверы не трапіш.
СПРАШЧЗННЕ гл. спрасціць.
СПРАСІЦ гл. прасці.
нае, зламанае i пад. (разм.). С. непаладкі ў маСПРАШЧ^НСТВА, -а, н. Спрошчаны, паторы. 7. i каго. Перавыхаваць (разм.). Такога
СПРАСЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
чалавека цяэюса ўжо с. \\ незак. спраўляць, спросціцца; зак. Стадь больш простым (звы- вярхоўны падыход да вырашэння складаных
-яю, -яеш, -яе.
чайна пра склад, структуру чаго-н.). Кан- праблем. || прым. спрашчэнскі, -ая, -ае.
СПРОБА, -ы, мн. -ы, спроб, ж. 1. НамаСПРАВЎНН, -аў, адз. справунак, -нка, м. струкцыя збудавання спрасцілася. || незак.
ганне зрабіць што-н. з мэтай дасягнуць,
(разм.). 1. Заняпсі, справы. Хатнія с. 2. Новае спрашчжцця, -аецца.
адзенне, абноўка. Усе грошы пайшлі на с.
СПРАСЦІЦЬ, спрашчу, спросціш, спро- дабіцца чаго-н., але без поўнай упэўненасці ў
СПРАВЯДЛІВАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. справяд- сціць; спрошчаны; зак., што. 1. Зрабіць поспеху. Зрабіць спробу пераканаць апанента.
Няўдалая с. 2. Праверка, выпрабаванне дзейлівы. 2. Справядлівыя, аб'ектыўныя адносіны больш простым, менш складаным (звычайна
да каго-н. Сацыяльная с. Раздзяліць грошы папра структуру чаго-н.). С канструкцыю ма- насці чаго-н. С. адрамантаваць радыёпрышыны. С. працэс вытворчасці. 2. Падаць ёмнік. || прым. спробны, -ая, -ае.
справядлівасці.
СПРОШЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Прасцейшы,
СПРАВЯДЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які дзейнічае што-н. прасцей, чым раней было. С. правілы
бесстаронна, непрадузята. С. суддзя. С. чала- арфаграфіі. || незак. спрашчадь, -аю, -аеш, -ае. чым раней. С механізм. Спрошчанае напісанне
слоў. 2. Залішне просты, недастаткова глывек. Справядлівае рашэнне. Справядліва || наз. спрашчэнне, -я, н.
(прысл.) ацаніць што-н. 2. Такі, які грунтуецСПРАТ, -a, М спраце, мн. -ы, -аў, м. бокі; прымітыўны. С. фінал рамана. Спрошчаца на справядлівасці; законны. Справядлівая (разм.). 1. Памяшканне для захоўвання нае ўяўленне пра жыццё. || наз. спрошчанасць,
барацьба. Справядлівыя нараканні. 3. Які адпа-чаго-н. 2. Патаемнае месца, тайнік. Турысты -і, ж.
вядае ісціне; правільны. Факты пры праверцы наведалі спраты старадаўніх крэпасцей.
СПРУЖЬІНА, -ы, мн. -ы, -жын, ж. 1.
аказаліся справядлівымі. || наз. справядшвасць, СПРАЎДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -дзіцПругкая металічная палоска ці дрот, выгнуты
-і, ж.
ца; зак. 1. Ажыішявіцца, здзейсніцца; збыц- пераважна спіраллю, які служыць для змянСПРАГАННЕ гл. спрэгчы1.
ца. Нашы мары спраўдзіліся. 2. Пацвердзііша. шэння сілы ўдараў, прывядзення ў рух ме1
1
Чуткі спраўдзіліся. || незак. спржўдхвацці, ханізмаў i гл. С. ў гадзінніку. Дзвярная с. 2.
СПРАГАЦЦА гл. спрэгчыся .
2
перан., чаго або якая. Рухаючая сіла ў якой-н.
СПРАГАЦЦА , 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; -аецца. || наз. спраўджванне, -я, н.
СПРАЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа- справе. Ён з'яўляецца галоўнай спружынай у
незак. У іраматыцы аб дзеяслове: змяняцца
ны; зак., што (разм.). 1. Ажыццявіць, гэтым мерапрыемстве. || прым. спружынны,
па асобах, ліках, ладах, трываннях, у часе.
здзейсніць; выканаць. С. сваю мару. 2. Апраў- -ая, -ае (да 1 знач.). Спружынная канапа (са
СПРАГАЦЬ1 гл^ спрэгчы1.
2
СПРАГАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; незак., што. даць што-н. (звычайна пра надзеі i пад.). С. спружынамі).
СПРУЖЬІНІСТЫ, -ая, -ае. Пругкі, як
У іраматыцы: змяняць дзеяслоў паяго гра- бацькоўскія надзеі i спадзяванні. 3. Правільна
матычных формах. || зак. праспрагаць, -аю, прадказаць што-н. (разм.). На гэты раз сіноп- спружына. Спружыністыя рухі. Спружыністыя
тыкі спраўдзілі || незак. спраўджвжць, -аю, мускулы. С. крок (перан.). || наз. спружыні-аеш, -ае; -аны. || наз. спражэнне, -я, н.
стасць, -і, ж.
СПРАДАЦЬ1, -дам, -дас'і, -дасць; -дадзім, -аеш, -ае. | наз. спраўджванне, -я, н.
СПРУЖЬІНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніцСПРАЎЛЙЦЦА, -ЦЬ гл. справіцца, -ць.
-дасце, -дадуць; спрадаў, -дала, -ло; зак.,
СПРАЎНЫ, -ая, -ае. 1. Без пашкоджан- ца; незак. i (рэдка) зак. Toe, што i спрукаго-што. Прадаць усю маёмасць (звычайна
па частках). Вымушаны быў с. усю маёмасць. || няў, прыгодны для карыстання. Спраўная ма- жыніць.
СПРУЖЬІНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак. i
незак. спраддваць, -даю, -даеш, -дае; -даём, шына. С. матор. 2. Які знаходзіцца ў добрым
стане; добры. Спраўная гаспадарка. С. конь. 3. (рэдка) зак. 1. Змяняць (змяніць) сваё стано-даяце, -даюць.
СПРАДАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, Старанны, добрасумленны. С гаспадар. 4. вішча пад уздзеяннем якой-н. сілы i вяртацца
Удалы, кемлівы. С хлопец. || наз. спраўнасць, (вярнуіша) ў ранейшае становішча пасля
што i прасці.
-і, ж.
спынення гэтага ўздзеяння; аказваць (акаСПРАДВЁКУ, прысл. 3 незапамятных чаСПРАХЛЫ, -ая, -ае. Сатлелы, збуцвелы. С. заць) супраціўленне ціску. Кладка спружыніць
соў, здаўна; заўсёды. Мы mym с. жьшём.
пад нагамі. 2. перан., што. Налружваць,
СПРАДВЁЧНА, прысл. Toe, што i спрад- пень.
СПРАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; спрах, -хла; рабіць (зрабіць) пружыністым, прупсім
веку.
СПРАДВЁЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які не пера- -ні; зак. Сатлець, збуцвець, ператварыцца ў (разм.)- С. мускулы.
СПРУЖЫНОВЫ, -ая, -ае. Які дзейнічае
стае існаваць; адвечны. Спрадвечныя белару- парахню. Адзежына спрахла.
СПРАЦАВАНАСЦЬ1, -і, ж. Зладжанасць у пры даламозе спружын. Спружыновая барана.
скія бары (вельмі старыя). Спрадвечныя
СПРУЖЫНОЎКА, -і, ДМ -ноўцы, мн. -і,
традыцыі. 2. Карэнны, пастаянны. Зубры — рабоце.
-новак, лс. (разм.). Барана, дзеянне якой заспрадвечныя жыхары Белавежскай пушчы. ||
СПРАЦАВАНАСЦЬ2 гл. спрацаваны.
наз. спрадвечяжсць, -і, ж.
СПРАЦАВАНЫ, -ая, -ае (спец). 1. Які снавана на выкарыстанні спружын. || прым.
СПРАЕКТАВАЦЬ гл. праектаваць1.
стаў непрыгодны ў працэсе працяглай ра- спружыіюмчны, -ая, -ае.
СПРУТ, -a, М спруце, мн. -ы, -аў, м. БыСПРАЕЦЬІРАВАЦЬ гл. праецыраваць.
боты; зношаны. 2. Які страціў сілы, здароўе
СПРАЖКА, -І, ДМ -ЖЦЫ, МН. -І, -жак, ж. ад непамернай работы; змарнелы, змучаны. || тавая назва буйнога васьмінога, іншы раз
таксама
гіганцкага кальмара.
Засцежка, што змацоўвае канцы чаго-н. (у наз. спржшшашісць, -і, ж.
СПРУЦЯНЁЛЫ, -ая, -ае (разм). 1. Скарвопратцы) i служыць упрыгожваннем. Пояс з
СПРАЦАВАЦЦА1» -цуюся, -цуешся, -цубліскучай спражкай. || прым. спражжжвы, -ая, ецца; -цуйся; зак. Дасягнуць зладжанай чанелы, змёрзлы. 2. Акалелы, мёртвы.
працы, спрацаванасці. Брыгада хутка спраца-ае.
СПРУЦЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак.
валася. || наз. спрацоўванне, -я, н.
СПРАЖЫЦЦА, -ЦЬ гл. пражыцца, -ць.
(разм.). 1. гл. пруцянець. 2. Памерці, акалець.
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СПРЗЧНЫ, -ая, -ае. Які выклікае спрэчСПРЫНТ, -у, М -нце, м. Бег, плаванне i
ку, можа быць прадметам спрэчкі (у 1 знач.)
пад. на кароткую дыстанцыю.
СПРЬІНТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спарт- або з'яўляецца прадметам спрэчкі (у 2 знач.).
смен, які займаецца спрынтам. || прым. спрын- Спрэчныя пытанні. Спрзчная спадчына. || наз.
спрэчшсць, -І, JVC.
іэрсжі, -ая, -ае. С. бег.
СПУД1, -у, М. -дзе, м. Спалох. Уцяіы са зверху ўніз. С. вяроўку. С. бульбу ў склеп. С.
СПРЫНЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе;
каго-н. з лесвіцы (таксама перан.: выгнаць,
-цуй; -цаваны; незак., што. Прамываць стру- спуду. 2
СІІУД , -у, М -дзс, м.\ 1) пад спудам прагнаць; разм.). 2. што. Паставіць на ваду
менямі вады або лякарства з асобага прыста(пра судна). С. новы карабель. 3. каго-што.
савання. J звар. спрывцавгцці, -цуюся, -цу- (разм.) — у патаемным месцы. Трымаць пад Пусціць, вызваліўшы ад прывязі. С сабаку з
ешся, -цуецца^ -цуйся. || наз. спрынцівжнне, спудам цікавую ідэю; 2) з-пад спуду — з па- ланцуга. 4. што. Пераслаць, накіраваць
-я, н. i спрынцоўка, -і, ДМ -цоўцы, ж. || прым. таемнага месца, a таксама перан.: з забыцця. што-н. у ніжэйстаячую арганізацыю. С. pac3-пад спуду вызваліліся новыя сілы народа.
спрынцавалыш, -ая, -ае.
параджэнне. С. план. 5. што. Выпусціць пару,
СПЎДЗІЦЦА, -ЦЬ гл. пудзіцца, -ць.
СПРЫНЦОЎКА, -і, ДМ -цоўцы, мн. -і,
вадкасць i пад. адкуль-н. С napy з катла. С.
СПУДЛАВАЦЬ,
-лую,
-луеш,
-лус;
-луй;
-цовак, ж. 1. гл. спрынцаваць. 2. Прыстасаваду з радыятара. б. што. Вызваліць (якую-н.
ванне, якім спрынцуюць. || прым. спрынцовжч- зак. 1. He трапіць у цэль (страляючы, кіда- ёмістасць) ад вадкасці, газу i пад. С. балон. С.
ючы што-н. i пад.). С. страляюны. 2. перан. камеру мяча. 7. што i без дап. Палягчэць у
ны, -ая, -ае.
СПРЫТ, -у, М спрыце, м. 1. Даскана- Схібіць, зрабіць няправільны крок у чым-н. вазе (разм.). С. кілаграмаў пяць. 8. што. Вызласць, умельства, хуткасць у руках. С. у руках. (разм.). Цяпер важна не с, a прыняць правіль- валіць з замацаванага становішча (пра дзталі
2. Лоўкасць у рабоце, гаспадарлівасць. Гаспа- нае рашэнне (перан.).
механізмаў). С курок. 9. што. Спілаваўшы,
СПУЖАЦЦА* -Ш> гл. пужацца, -ць.
дарскі с. (умснне). 3. Уменне ўладжваць
паваліць (пра дрэва; разм.). С. дзве бярозы. 10.
СПУСК,
-a
i
-у,
мн.
-і,
-аў,
м.
1.
-у,
гл.
асабістыя справы, пранырлівасць. За свой с.
перан., каго-што. Поўнасцю збыць, прадаць.
спусціцца,
-ць.
2.
-а.
Месца,
па
якім
сгтускаён некалькі гадкоў адсядзеў.
С. гаспадарку. С. грошы (зрасходаваць). 11.
юцца
ўніз.
Круты
с.
3.
-а.
Прыстасаванне,
што i без дап. Збавіць цану. С. колькі рублёў.
СПРЬІТНЫ, -ая, -ас. 1. Лоўкі, умелы, паякое
прыводзіць
у
рух
курок
пры
выстрале.
12.
перан., што i без дап. Пакінуць без пакаваротлівы ў рабоце. Спрытныя рукі ўсё зробяць. 2. Які знаходзіць выхад з любога стано- Націснуць на с. 4. -а. Шлюз у мльше для пра- рання які-н. учынак. Гэтай правіннасці нельга
вішча, прадпрымальны. С. арганізатар. 3. пускання вады. 5. -а. Доўгі сталярны рубанак. с. 0 Спусціць з мжж каго (разм.) — перастаць
Зграбны, прыгожага аблічча, стройнага б. -а. Прагал у верхняй частцы старонкі перад назіраць, сачыць за кім-н. Спусціць юху
складу. С. хлопец. 4. Зручны для карыстання пачаткам раздзела кнігі (спец.). 0 He джвжць (разм.) — разбіць нос да крыві. || незак. спу(пра рэчы, прылады). Спрытная лапата. || спусжу каму (разм.) — не рабіць патурання сжжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. спускшве, -я, н.
каму-н., a сірога патрабаваць. || прым. спусжя- (да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 знач.) / спуск, -у, м.
наз. спрытшсць, -і, ж.
(да 1, 2, 3, 9, 10 i 12 знач.).
СПРЫТНІОГА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ вы, -ая, -ое (да 3 знач.). С. механізм.
СПУСКАННЕ гл. спусцідь.
СПЎТАЦЬ гл. путаць.
-нюзе, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -нюг (разм. неСПУСКАЦЦА, -ЦЬ гл. спусціцца, -ць.
СіІУХЛЫ, -ая, -ае (разм). Які спух, апух.
адабр.). Чалавек, які рознымі хітрыкамі выгаСПУСГАШАЛЫІІК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
Той,
дна для сябе выкарыстоўвае абставіны. ВеСПЎХНУЦЬ гл. пухнрь.
хто
спустошвае,
ператварае
ў
пустыню.
||
ж.
даем мы гэтага спрытнюгу, ён ужо тры кваСПЫНІЦЦА, спынюся, спынішся, спыспусташальніца,
-ы,
мн.
-ы,
-ніц.
тэры памяняў.
ніцца; зак. 1. Перастаць рухацца, спыніць
СПУСГАШАЛЬНЫ,
-ая,
-ае.
Які
прышто-н. рабіць, устрымацца ад якога-н. дзеянСПРЫЙЛЬНЫ, -ая, -ас. 1. Які спрыяе,
памагае чаму-н. Спрыяльныя ўмовы. С. клімат водзіць да спусташэння, нясе спусташэнне. ня. С. на паўдарозе. Матор спыніўся. Гэты чаСпусташальныя
войны.
||
наз.
спустшшлышсць,
лавек не спыніцца ні перад чым (перан.: пойдзе
(таксама перан.). 2. Добразычлівы, які
на любыя ўчынкі). 2. Часова размясціцца, папрыхільна становіцца да іншых, спрыяе ім у -і, ж.
СПУСГАШАЦЦА,
-ЦЬ
гл.
спустошыцца,
сяліцца дзе-н. С. ў гасцініцы. 3, (1 i 2 ас. не
чым-н. Спрыяльныя адносіны. || наз. спрьшль-ць.
ўжыв.).
Пра развіццё, ход i пад.: прыпынііша,
шсць, -і, ж.
СПУСТАШ^ННЕ, -я, н. 1. гл. спусто- перарвацца. Работы па ўкладцы труб спыСПРЫЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., камуніліся. 4. на кім-чым. Пра погляд, увагу, думкі
чаму. 1. Садзейнічаць, памагаць. С. поспехам шыць. 2. Toe, што i спустошанасць.
СПУСТОШАНАСЦЬ, -і, ж. Стан мараль- i пад.: затрымацца на кім-, чым-н. Мой позірк
земляробаў. С. развіццю навукі. 2. Праяўляць
спынхўся на сыне. 5. на кім-чым. Прыйсці да
добразычлівасць да каго-н. С. суседу. ^зак. нага бяссілля; душэўная гтустата. С душы.
СПУСТОШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; якога-н. рашэння, спыніць свой выбар на
пяспрыяць, -яю, -яеш, -яе. || наз. спрыянне,
-шаны; зак. 1. што. Зруйнаваць, нанесці ма- кім-, чым-н. С на выбары маладога канды-я, н.
тэрыяльныя страты. Вайна спустошыла гарады дата. || незак. спыняцці, -яюся, -яешся,
СПРЗГЧЫ1, спрагу, спражэш, спражэ; i вёскі. 2. перан., каго-што. Пазбавіць мараль- -яецца.
спражом, спражаце, спрагуць; спрог, спрэгла; ных сіл, зрабіць няздольным да актыўнага
СПЫНІЦЬ, спыню, спыніш, спыніць;
спражы; спрэжаны; зак., каго. Запрэгчы ра- жыцця. Амаральныя паводзіны спустошылі
зам у адн^ вупраж (коней, быкоў i пад.). J| не- жыццё гэтага чалавека. 3. што. Пра глебу: спынены; зак. 1. каго-што. Затрымаць рух,
зак. спрагаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. спрапшне, зрабіць неўрадлівай. Безгаспадарчыя адносіны ход, працу каго-, чаго-н., не даць магчымасці
рухацца каму-, чаму-н. С. канвеер. Вінцэсь
-я, н. i спрэжка, ДМ -жцы, ж.
спустошылі глебу; || незак. спусташаць, -аю, спыніў крокі. 2. што. Стрымаць, забараніць
СПР^ГЧЫ2, спрагу, спражэш, спражэ; -аеш, -ае / спустбшваць,
-аю, -аеш, -ае. || нзз. што-н. С. бойку свавольнікаў. С. распаўсюспражом, спражаце, спрагуць; спрог, спрэгла; спустжшэнне, -я, н. i спустошванне, -я, н.
джванне хлусні. 3. перан., што на кім-чым.
спражы; спрэжаны; зак., што. Toe, што i
СПУСЦЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які стаў пуНакіраваць на каго-, што-н., засяродзіць на
спражыць.
стым, акінутым. Спусцелыя лясы сігналізуюць кім-, чым-н. С свойвыбац на маладым спецыСПР^ГЧЫСЯ1, t спрагуся, спражэшся,
ялісце. || незак. спыняць, -яю, -яеш, -яе. Ц наз.
аб забруджанасці прыроднага асяроддзя.
спражэцца; спражомся, спражацеся, сгтраспыненне, -я, н.
СПУСЦЁЦЬ гл. пусцець.
іуцца; спрогся, спрэглася; спражыся; зак. 1.
СПЬІРСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
СПЎСІЦСТЫ, -ая, -ае. Які паступова спу( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Запрэгчы разам (пра ко- скаецца; пакаты, не круты. С. бераг. || наз. 1. каго-што. Пакрапіць пырскамі, апырскаць.
ней, валоў i пад.). 2. перан. Аб'яднацца для спусцістосць, -і, ж.
С вадой падлогу. 2. што. Выпырскаць, зрасвыканання якой-н. справы (разм.). || незак.
СПУСЦІЦЦА, спушчуся, спусцішся, спус- ходаваць. С. увесь адэкалон. | незак. спырскспрагацца, -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца ціцца; зак. 1. з чаго. Перамясціша зверху ваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. спырскванне, -я, н.
(да 2 знач.).
ўніз. С. з гары. С. ў склеп. С. на зямлю (такС І І Ы Р С Н У Ц Ь , -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
СПР^ГЧЫСЯ2, 1 і ( 2 ас. нс ўжыв., сама перан.: ад мар, летуценняў вярнуцца да зак., каго-што. Пырскаючы на каго-, што-н.,
спражэцца; спрогся, спрэглася; зак. Тос, што рэчаіснасці). 2. на што i без дап. Пра птушак, намачыш», апырскаць. С. бялізну. С. твар адэi спражыцца.
насякомых, лятальныя апараты: прызямліцца, калонам. || незак. спырскваць, -аю, -аеш, -ае. ||
СПРЭС, прысл. Поўнасцю, цалкам; скрозь, сесці. Верталёт спусціўся на выган. 3. (/ i 2 наз. спырскванне, -я, н.
усюды. Жалудамі была с. засыпана зямля.
ас. не ўжыв.), перан. Пра ноч, імглу, туман i
СПЬІРХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; зак.
СПРЗЧКА, -І, ДМ -ЧЦЫ, МН. -І, -чак, ж. 1. пад.: наступіць, насунуцца. На зямлю Хутка ўзляцець, зляцець адкуль-н. (пра птушАбмеркаванне якога-н. пытання, пры якім спусцілася ноч. 4. з чаго. Дайсці да заняпаду, ку, матылька i пад.). Верабей спырхнуў з кукожны адстойвае сваю думку, пазіцыю. Вучо- разарыцца (разм.). С. з грошай. 5. Сарвацца з ста. || незак. спырхваць, -аю, -аеш, -ае.
ныя спрэчкі. Спрэчкі не на жарт. 2. Аспрэч- чаго-н., што ўтрымлівае; Курок^ спусціўся сам СПЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
ванне правоў на валоданне чым-н. С. за баць- па сабе. || незак. спускацца, -аюся, -аешся,
1. каго (што). Звярнуцца з пытаннем. Спыкоўскую хату. 3. толькі мн. Публічнае абмер- -аецца. || наз. спуск, -у, м. (да 1 i 2 знач.).
тайся, калі ён будзе дома. 2. чаго. Папрасіць
каванне якіх-н. пытанняў. Спрзчкі па дакпаду
СПУСЦІЦЬ, спушчу, спусціш, спусціць; дазволу ўзяць або даць ці зрабіць што-н. С.
старшыні.
спушчаны; зак. 1. каго-што. Перамясціць дазволу перадрукаваць пастанову.
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ССЁСІЦСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., ссядзецца;
СПЯЦОЎКА, -і, ДМ -цоўцы, мн. -і, -цовах, ж. (разм.). Спецыяльная вопратка для зак. 1. Выпасці ў выглядзе асадку з раствору.
работы, звычайна ў выглядзе курткі. Рабочая 2. Пра тканіну: стаць карацейшай, збегчыся.
с.
3. Стаць больш шчыльным, цвёрдым. Снег
СПЙЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. У некаторых ссеўся. 4. Вылучыць дробныя цвёрдыя часткі,
СПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. жывёл (мядзведзяў, барсукоў, кажаноў i інш.): камкі (пра малако). Малако сселася. || незак.
каго i з дадан. сказам. Звярнуцца да каго-н. з стан паніжанай жыццядзейнасці, падобны на ссддацца, -аецца. || наз. ссвдшне, -я, н. (да 2
пытаннем, каб даведацца аб чым-н. — Што сон. Зімняя с. Залегчы ў спячку. || прым. спя- знач.).
рабіць далей? — спытала лабарантка. 2. што чжчны, -ая, -ае.
ССЁРБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
i чаго. Папрасіць што-н., звярнуцца з якой-н.
што. (разм.). Сёрбаючы, з'есці якую-н. вадпросьбай. С. дсаволу паехаць па прэпараты. 3. СПЯЧЬІ, спяку, спячэш, спячэ; спячом, кую сіраву; высербаць. || незак. ссёрбваць,
з каго. Ускласці на каго-н. адказнасць за спечаце, спякуць; спёк, спякла, -кло; спячы; -аю, -аеш, -ае.
ўчынкі; спагнаць (разм.). 3 яго за ўсё спыта- спечаны; зак. 1. гл. пячы. 2. каго-што.
ССІВЁЛЫ, -ая, -ае. Які ссівеў (пра ваАпаліць агнём. С руку. 3. перан., што.
юць.
Зрабіць што-н. хутка, наспех (разм.). С. да- ласы). Ссівелыя скроні. С. чалавек. (з сівымі
СПдЦКАЦЦА, -ЦЬ гл. пэцкацца, -ць.
валасамі). Прыйшлі на свята маладыя i ссівеклад.
СПЯВАК, спевака, мн. спевакІ, спевакоў,
СПЯЧЬІСЯ, спякуся, спячэшся, спячэцца; лыя (наз.).
м. Той, хто ўмее спяваць; для каго спевы
ССІВЁЦЬ гл. сівець.
з'яўляюцца прафесіяй. || ж. споічка, -і, ДМ спячомся; спечацеся, спякуцца; спёкся, спяССІНЁЛЫ, -ая, -ае. Які ссінеў; пасінелы.
клася, -лося; спячыся; зак. 1. гл. пячыся. 2. (7
-чцы, мн. -і, -чак.
С. ад холаду.
СПЯВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; не- i 2 ас. не ўжыв.). Пра кроў: запячыся, засохССІНЁЦЬ гл. сінець.
зак. 1. гл. спецца. 2. Узнаўляцца, выконвацца нуць. На твары спякліся згусткі крыві. 3. (7 /
ССОЎНЫ, -ая, -ае. Такі, які можа ссоўгаласам. Песні таленавітага. кампазітара спя- 2 ас. не ўжыв.). Злучыцца ў адно цвёрдае цэваюцца моладдзю. 3. безас. Пра наяўнасць жа- лае ў выніку спякання (спец.). Руда спякяася. вацца. С. стол.
ССОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Пра расліны: які
дання, насірою спяваць. Сёння чамусьці мне 4. перан. Пацярпець няўдачу ў чым-н. (разм.)звяў, засох, загінуў ад неспрыяльных умоў. С.
|| незак. cmnuuuui, -аецца.
не спявалася.
СПЯПіАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- куст бэзу. 2. Сасмяглы, шурпаты (пра іубы,
СПЯВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. што i
без дап. Утвараць голасам музычныя гукі; вы- зак. 1. з чым, з інф. i без дап. Старацца вусны). Ссохлыя губы.
ССОХНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца;
конвадь вакальныя творы. С. песню. С. у зрабіць што-н., трапіць куды-н. як мага хутоперы. С. басам. 2. каго-што i без дап. Выкон- чэй. С. з пасадкай дрэў. С. з уборкай ураджаю. ссохся, ссохлася; зак. 1. Перасохнуць, стаць
ваць оперную партыю. С. Міхала. 3. Пра пеў- С. дагаварыць. Спяшайся, бо спознішся на аў-зморшчаным, пакарабаціцца. Боты ссохліся.
чых i некаторых іншых птушак: цёхкаць, тобус. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра гадзіннік: 2. Высахшы, зацвярдзець, ператварыцца ў кашчоўкаць, свістаць i пад. Салавей спявае. Га- паказваць няправільны час. Гадзіннік спяша- мяк. Гліна ссохлася. 3. Сасмягнуць, стаць
ласіста спяваў певень. 4. перан., без дап. Быць ецца на 5 хвілін. || зак. паспяшацца, -аюся, шурпатым (пра губы). Губы ссохліся. || незак.
ссыхацца, -аецца. || наз. ссыхшше, -я, н.
прасякнутым узнёслым, радасным пачуццём. -аешся, -аецца (да 1 знач.).
ССОХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; ссох, -хла;
Сэрца маё спявае. 5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра
СРОДАК, -дку, мн. -дкі, -дкаў, м. 1.
музычныя інструменты: меладычна гучаць. Прыём, спосаб дзеяння для дасягнення, -ні; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ужыв.). Пра расліны:
Цымбалы спяваюць. 6. аб кім-чым i пра каго- ажыццяўлення чаго-н. Усімі сродкамі змагац- высахнуць, завянуць, загінуць ад неспрыяльшто. Складаць вершы пра што-н., услаўляць ца за мір на зямлі. 2. Прадмет, сукупнасць ных умоў. Яблыні ссохлі. 2. перан. Стаць хуу вершах, песнях. Паэт спявае аб Радзіме. 0 прыстасаванняў, неабходных для ажыццяў- дым ад перажыванняў, турбот i пад., зачахСпоаць асінну (кніжн.) — узносіць, усхва- лення яхой-н. мэты. Сродкі вытворчасці. нуць (разм.). Ссохла дзяўчына з-за хлопца. 3.
ляць каго-н. || зак. пріспяваць, -аю, -аеш, -ае;
Сродкі сувязі. 3. Тос, што служыць якой-н. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Страціць свежасць; са-аны (да 1, 2 i 3 знач.). || наз. сшшшве, -я, н. мэце, неабходнай для дасягнення чаго-н. смягнуць (пра губы).^ || незак. ссыхжць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. ссыхінне, -я, н.
i спеў, спеву, м.
Мова — важнейшы с. зносін. 4. Лекі, меССУКАЦЬ гл. сукаць.
СПЯКАННЕ, -я, н. (спец.). 1. Шчыльнае дыцынскія прэпараты, неабходныя пры лязлучэнне асобных часцінак цвёрдага рэчыва чэнні. Сродкі ад крывянога ціску. С. ад кашлю. ССЎНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
пры высокай тэмпературы. С. тарфяных пла- 5. мн. Грошы, матэрыяльныя каштоўнасці. -нься; зак. 1. Зрушыцца з месца, спусціцца
куды-н. С. з печы. Мех ссунуўся з воза. 2. Сустоў. 2. Праіхэс атрымання цвёрдых i поры- Абаротныя сродкі. Чалавек са сродкамі.
стых кавалкаў з дробных, парашкападобных
СРФБРА, -а, н. Toe, што i серабро. || прым. нучыся, зваліцца адкуль-н. Снег ссунуўся са
страхі. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Рухаючыся,
або пылаладобных матэрыялаў; агламерацыя. срэбраны, -ая, -ае / срэбны, -ая, -ае.
С. баксітаў.
СРЭБРА... Першая частка складаных слоў наблізіцца. У суседа раптам ссунуліся бровы. 4.
СПЯКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; не- са знач.: 1) які мае адносіны да серабра (у 1 ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Расслабіўшыся, спаўзці,
зак. 1. гл. спячыся. 2. Мець здольнасць да знач.), напр. срэбраносны, срэбрападобны; 2)з'ехаць уніз, набок. Шапка ссунулася на
спякання (у 1 знач.)серабрысты, колеру серабра, налр. срэбра- патыліцу. || незак. ссоўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. || наз. ссоўваяне, -я, н.
СПЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што лісты.
ССЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; ссунь; -нуты;
(спец.). 1. Выклікаць спяканне (у 1 знач.). 2.
СР^БРАНІК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
Toe,
што
i
зак. 1. каго-што. Зрушыць, скрануць. С. з меРабіць спяканне (у 2 знач.), агламерацыю.
сярэбранік'. 0 За трыццаць срэбранікаў праСПЯКОТА, -ы, ДМ -коце, ж. (разм.). Вы- джць каго-што (высок. пагард.) — прадаць з сца што-н. 2, каго-што. Сунучы, скінуць
сокая тэмпература паветра, нагрэтага сонцам; нізкіх меркаванняў, карыслівых інтарэсаў што-н., перамясціць. С салому з воза. С. снег
са страхі. 3. што. Пра галаўны ўбор: пераспёка. На дварэ стаіць с.
[літаральна за 30 сярэбраных манет — цана мясціць. С. капялюш на лоб. 5. што. Сунучы,
СПЯКОТЛІВЫ, -ая, -ае (разм). Toe, што i здраднішва біблейскага Іуды].
рухаючы, наблізіць адно да другога. С. сталы.
спякотны. || наз. спякотлівасць, -і, ж.
СРЭБРАНОСНЫ, -ая, -ае. Пра горныя
С. бровы. || незак. ссоўваць, -аю, -аеш, -ае. ||
СПЯКОТНЫ, -ая, -ае. Вельмі гарачы, дупароды,
якія
ўтрымліваюць
срэбра.
||
наз.
срэназ. ссоўвате, -я, н.
шны; надзвычай нагрэты. Подых спякотных
браяоснясць,
-і,
ж.
С.
участка.
ССУТЎЛІЦЦА, -ЦЬ гл. cjnryniuua, -ць.
вятроў. || наз. спякотвасць, -і, ж.
ССАДЗІЦЬ, ссаджу, ссадзіш, ссадзіць;
ССУШЬІЦЬ, ссушу, ссушыш, ссушыць;
СПЯЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
Станавіцца спелым. Спялее на ніве збажына. ссаджаны; зак., каго (што). 1. Дапамагчы ссушаны; зак. 1. каго-што. Зрабіць сухім; выСПЯЛІЦЬ, спялю, спеліш, спеліць; незак., сысці ўніз. С. дзіця з канапы. 2. Даць магчы- сушыць. Вятры ссушылі збажыну. С. яблыкі
(насушыць). 2. перан., каго (што). Знясіліць,
што. Даводзіць да спеласці. С. суніцы. || зак. масць або прымусіць выйсці (з поезда, аўтобуса i пад.)- С. на станцыі дзяцей. С. безбілет- давесці да крайняй схуднеласці. Каханне ссушспеліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены.
СІГЯНА, прысл. (разм.)- Будучы ў нецвяро- ніка. || незак. ссаджваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. шыла дзяўчыну.
ссадапннне, -я, н.
ССЫЛАЦЬ, ССЬІЛАЧНЫ гл. саслаць.
зым стане. Напракудзіў с.
ССАЦЬ, ссу, ссеш, ссе; ссём, ссяце, ссуць;
ССЬІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
СІГЯНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які ап'янеў,
cci; незак., што. 1. Уцягваць у рот губамі i гл. саслаць. 2. Месца, куды ссылалі палітысп'янеў. Нехта сп 'янелым голасам спяваў.
языком (што-н. вадкае). С. малако. С. грудзі чных праціўнікаў, якія выступалі супраць
СІГЯНЁЦЬ гл. п'янець.
СПЯРША, прысл. (разм.). Раней, спачатку. маці (карміцца яе малаком). 2. Трымаючы дзяржаўнай улады. Сібірская с.
што-н. у роце, рабіць смактальныя рухі. С
ССЬІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. саслаць. 2.
С падумай, a потым адказвай.
СПЯРЗСЦІЦЬ1, -рэшчу, -рэсціш, -рэс- соску. С. лапу. С. палец. 3. безас. Пра тупы, ссыльны, -ага, мн. -ыя, -ых, м.\ ссылышя,
ціць; -рэшчаны; зак., каго-што. Зрабіць пя- ныючы боль у жываце (ад голаду, хваробы i -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Чалавек, які знаходзіцца
рэстым. Трэшчыны спярэсцілі сцяну. || незак. пад.). || наз. ссанне, -я, н. (да 1, 2, 3 знач.); ў ссылцы, на пасяленні.
прым. ссальны, -ая, -ае. Ссальныя рухі.
ССЬІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; ссып; -паспярэппваць, -аю, -аеш, -ае.
ны; зак., што. 1. Насыпаць або ўсыпаць
ССЁКЧЫ гл. ссячы.
СПЯР^СЦІЦЬ^ гл. пярэсціць2.
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куды-н. С. бульбу ў склеп. 2. Скінуць уніз, пісаць, рысаваць, падпісваць. С подпіс. С.
прымусіць упасці (што-н. дробнае, сыпкае). дату. С. адзнакі ў дзённік. 9. што. АрганізоўС. зерне з бункера ў машыну. \\ незак. ссыпаць, ваць, наладжваць. С. балет. С. спектакль. С.
-аю, -аеш, -ае. || маз. ссыпжнне, -я, н. i доследы. 10. што. Майстраваць, устассыпкд, -і, ДМ -пцы, ж. || прым. ссыпны, -ая, наўліваць. С палаткі. 11. што i без дап. У
СТАЖОК гл. стог.
азартных гульнях: уносіць, укладваць у гуль-óe. С. пункт.
СТАЖОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто праССЫХАННЕ, ССЫХАЦЦА, Ш> гл. ссох- ню (грошы). С. у банк 100 рублёў. 12. што.
Задаваць, праланоўваць для выканання, аб- ходзіць стаж (у 2 знач.). || ж. спйкоркл, -і, ДМ
нуцца, -ць.
меркавання. С. сціслыя тэрміны. С. на галаса- -рцы, мн. -і, -рак, ж. || прым. спжорсжі, -ая,
ССЯДАННЕ, ССЯДАЦЦА гл. ссесціся.
-ае.
ССЯЛІЦЬ,
ссялю,
сселіш,
сселіць; ванне. 13. перан., каго-што. Ствараць для
СТАЖЫРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -py
сселены; зак., каго-што. Перасяліць з розных каго-н. умовы, абставіны, прыводзіць у
мясцін у адно. С. хутары ў вёску. || незак. якое-н. становішча. С. пад кантроль. С. перад emia; -руйся; незак. Праходзіць стаж (у 2
ссяляць, -яю, -яеш, -яе. || звар. ссяшцці, 1 i 2 фактам. 14. каго-што. У спалучэнні з нека- знач.). || наз. стажыроўка, -і, ДМ -рбўцы, мн.
ас. адз. не ўжыв., сселіцца; незак. ссяляцца, торымі назоўнікамі абазначае: лічыць чым-н., -і, -ровак, ж.
СТАІЦЦА, стаюся, стоішся, стоіцца; зак. 1.
разглядаць як-н. што-н. С сваёй мэтай. С. у
-яецца. I наз. ссяленне, -я, н.
ССЯЧЬІ / ССЁКЧЫ, ссяку, ссячэш, ссячэ; віну. 15. што. У спалучэнні з некаторымі на- Схавацца i прытаіцца, імкнучыся застацца
ссячом, ссечаце, ссякуць; ссск, -кла; ссячы; зоўнікамі ўжыв. у знач. рабіць (тое, што аба- незаўважаным. С. за дрэвам. С. да пары да
ссечаны; зак., каго-што. 1. Моцным ударам значае назоўнік). С рэкорд. С. дыягназ. 16. часу (прыціхнуць, зменшыць актыўнасць). 2.
(якой-н. вострай прылады) аддзяліць ад што. Нарыхтоўваць, складаючы якім-н. чы- He прызнацца ў чым-н. На гэты раз яна
асновы. С. бярозу. 2. Пасячы на дробныя ка- нам. С сена ў копы. \\ зак. пдставіць, -стаўлю, стаілася i нічога не сказала. || незак. стойвацвалачкі што-н. С. буракі. 3. Знішчыць каго-, -ставіш, -ставіць; -стаўлены. || наз. пжстшюў- ца, -аюся, -аешся, -аецца.
СТАІЦЬІЗМ, -у, м. 1. Рацыяналістычнае
што-н., секучы шаблямі, мячамі. Кавалеры- кя, -і, ДМ -нбўцы, ж. (да 1, 6, 9 i 12 знач.).
сты ссеклі атрад праціўніка. 4. Збіць, рассячы CTABÓK, стаўка, мн. стаўкі, стаўкоў, м. філасофскае вучэнне, якое ў сваім тлумачэнні
ў многіх месцах. С. пугай карову. Град ссек па- Невялікая сажалка. || прым. стжўковы, -ая, -ае. законаў руху свсту, чалавечага пазнання, граСТАВЬІ, -оў. Кросны. Вычасаў с. з бярозы. мадскіх адносін i зтычных норм яднала масевы (пабіў). 5. Пра насякомых: пакусаць у
СТАГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; -га- тэрыялістычную аснову з ідэалістычным тлумногіх месцах. Камары ссеклі рукі. || незак.
ссякжць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. ссякшяе, -я, н. ваны; незак., што i без dan. Складаць у стагі мачэннем з'яў. 2. перан. Цвёрдасць i муСГАБІЛІЗАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -зу- салому, сена i пад. Ён араў i стагаваў гадамі. жнасць у жыццёвых выпрабаваннях. Праявіць
с. || прым. ствічны, -ая, -ае.
ецца; зак. i незак. Дайсці (даходзіць) да || наз. стапшшне, -я, н.
СТАІЦЬ, стаю, стоіш, стоіць; стоены; зак.,
СТАГАВЬІ гл. стог.
ўстойлівага становішча. Падвоз гародніны на
СТАГАКІД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. што. 1. Утаіць, зрабіць невядомым для люрынках стабілізаваўся. || наз. стжбілізацыя, -і,
Сельскагаспадарчая машына для складвання дзей (разм.). С. некалькі мільенаў рублёў ад паж.
датку. 2. He выказаць, не даць магчымасці
СТАБІЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; стагоў.
СТАГНАЦЬ, стагну, стогнеш, стогне; заўважыць іншым (думкі, пачуцці i пад.). С.
-заваны; зак. i незак., каго-што. Давесці (данянавісць. I незак. стойвжць, -аю, -аеш, -ае.
водзіць) да ўстойлівага стану што-н. С. ва- стагні; незак. 1. Абзывацца стогнам. Хлопчык
СТАЙНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Памяшканне
ціха стагнаў. Стогне лес ад буры (перан.). 2.
люту. || наз. стабілізжцыя, -і, ж.
для коней, канюшня. || прым. стайневы, -ая,
СТАБІЛІЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). перан. Скардзіцца, наракаць. Такі ўжо чала- -ае.
1. Прыбор, устройства для надання ўстой- век: стпогне i стогне, як быццам толькі яму
СТАКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
лівасці, пастаяннага становішча чаму-н. (у цяжка жыць. 3. перан. Пакутаваць пад прылятальных апаратах, на суднах i пад.), для гнётам каго-, чаго-н. Народы калоній стагналі Пльза артылерыйскага снарада. 2. Назва дэталей рознага прызначэння, якія маюць цыстабілізацыі якога-н. працэса. С. лятальнага ад уціску. || наз. сгапйшне, -я, н.
СТАГОДДЗЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Праме- ліндрычную форму. | прым. стакжшш, -ая,
anapama. С. току. 2. Рэчыва, якое затрымлівае працэс змянення якога-н. іншага рэ- жак часу ў 100 гадоў. Дваццатае с. 2. чаго. Га- -ае.
СТАЛАВАЦЦА, -луюся, -луешся, -луецца;
чыва, саставу. С. выбуховых рэчываў. \\ прым. давіна падзеі, што адбылася 100 гадоў таму
назад. С. з дня нараджэння Рыгора Шырмы. ||-луйся; незак. Харчавацца (у 2 знач.) дзе-н. С
спібілізатжрны, -ая, -ае.
СТАБІЛЬНЫ, -ая, -ае. Устойлівы, пастая- прым. стогждовы, -ая, -ае / стагодігі, -яя, -яе. дома. || наз. сталавжшіе, -я, н.
СТАЛАГМІТ, -а, М -мше, мн. -ы, -аў, м.
СТАДНЫ, -ая, -ае. 1. Які жыве гуртам,
нны, які не мянясцца. С. прыбытак. Стабільныя падруннікі. Стабільнае напружанне. ||уласцівы гурту. С характар жыцця перша- Вапняковае ўтварэнне на дне пячор, якое
бытных людзей. С. інстынкт. 2. перан. Засна- ўзнікае пры падзенні зверху калель i мае выназ. сгабілышсць, -і, ж.
ваны на несвядомым падпарадкаванні гурту, гляд стаячага ледзяша. || прым. сталшн^тжвы,
СТАБУНІЦЦА гл. табуніцца.
СТАВАЦЬ, стае; безас; незак., наго. 1. Ха- большасці. Стаднае пачуццё. || наз. стаднасць, -ая, -ае.
СТАЛАКТЫТ, -a, М -тыце, мн. -ы, -аў, м.
паць чаго-н. для каго-, чаго-н. На ўсё гэта не -і, ж.
Вапняковае ўтварэнне на столі i сценах пячор
СТАДЫЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Спартыўны
стае ні сіл, ні часу. 2. Мець магчымасці, сілы,
комплекс з футбольным полем, пляцоўкамі у выглядзе ледзяша, якое ўзнікае ад гтрасоздольнасці рабіць што-н.
чвання i выпарэння вады, насычанай кальСГАВІЦЦА, стаўлюся, ставішся, ставіцца; для спаборніцтваў i трэніровак, трыбунамі цыем i вуглякіслым газам. || прым. стжлактынезак. Выражаць свае адносіны да каго-, для гледачоў, дапаможнымі збудаваннямі i
чаго-н. Ён добра с. да разумных прапаноў. памяшканнямі. || прым. стадыённы, -ая, -ае. тавы, -ая, -ае.
СТАЛАЧЬІЦЬ гл. талачыць.
СТАДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. Перыяд, стуУважліва с. да патрэб людзей. || зак. паставіцСТАЛЕ... (а таксама спля...). Першая чапень у развіцці чаго-н. С росту. Апошняя с.
ца, -таўлюся, -тавішся, -тавіцца.
СТАВІЦЬ, стаўлю, ставіш, ставіць; незак. развіцця хваробы. \\ прым. сгадыйны, -ая, -ае стка складаных слоў са знач. які мае адносіны да сталі, стальнога, напр. сталебетон,
1. што. Размяшчаць, умацоўваць што-н. (спец.).
СТАДЫЙЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які сталепракатны, сталеразлівачны.
вертыкальна, у стаячым становішчы. С.
СТАЛЕБЕТОН, -у, м. Бетон з напаўслупы. С. кнігі на паліцу. 2. каго (што). Пры- адбываецца па стадыях. С працэс. \\ наз. стіняльнікам са стальных апілак замест гравію i
мушаць або памагаць каму-н. устаць, заняць дыялышсць, -і, ж.
СГАЁННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Конь, якога шчэбеню. || прым. сгалебетошш, -ая, -ас.
дзе-н. месца стоячы. С. дзіця на падлогу. С.
СТАЛЕЛІЦЁЙНЫ, -ая, -ае. Які мае адновартавога на пост. 3. каго (што). Прызна- трымаюць на стайні для выезду.
СТАЁННЫ, -ая, -ае. Пра каня: які пры- сіны да ліцця сталі. С. завод.
чаць на работу, прапаноўваць рабіць што-н.
СТАЛЕПЛАВІЛЬНЫ, -ая, -ае. Яю мае
С. новага механіка. 4. што. Устанаўліваць, бу- значаны для выезду, на якім не працуюць.
адносіны да выплаўкі сталі.
даваць. С. тзлефон. С. помнік. 5. што. ЗмяшСТАЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спартсмен-бягун
СТАЛЕПРАКАТНЫ, -ая, -ае. Які мае
чаць на пэўнае месца, у пэўным становішчы. (а таксама плывец, канькабежац, веласіпеС. аўтобус у аўтапарк. С. напітак на стол. 6. дыст) на доўгія дыстанцыі. || прым. стаерскі, адносіны да пракату сталі. С цэх.
СТАЛЁЦЬ, -сю, -ееш, -ее; незак. Станавіцшто. У некаторых выразах: прыдаваць -ая, -ае.
чаму-н. патрэбнае становішча, форму, прыСТАЖ, -у, м. 1. Прадягласць дзейнасці ў ца сталым, больш дарослым, мужным. || зак.
водзіць у патрэбны стан. С. голас (маладому якой-н. галіне. Працоўны с. 2. Тэрмін, на пра- шсгалець, -ею, -ееш, -ее. || наз. сплешіе, -я,
спеваку). С. словы ў патрэбным склоне. С. рукі цягу якога чалавек працуе для набыцця во- н.
(цымбалісту). 7. што. Прыкладваць, накла- пыту па сваёй спецыяльнасці, a таксама для
СТАЛЁВЫ гл. сталь.
дваць з якой-н. мзтай. С. гарчычнікі. С. плом- агульнай ацэнкі тых, хто стажыруецца. ПраСТАЛІЦА» -ы, мн. -ы, -лш, ж. Галоўны гобу. 8. што. Рабіць метку, знак на чым-н., ходзіць выпрабавальны с.
рад дзяржавы, месцазнаходжанне ўрада i ўра-
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давых устаноў. Мінск — с. Беларусі. || прым.
сгалічны. -ая, -ае.
СТАЛІЦЬ,
сталю,
століш,
століць;
столены; незак., што. Слаць столь.
СТАЛОВАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. 1. Асобны пакой у кватэры з абедзенным сталом, дзе
ядуць. 2. Камплект мэблі для такога пакоя. 3.
Прадпрыемства
грамадскага
харчавання.
Студэнцкая с. || прым. сталоўскі, -ая, -ае (да 3
знач.; разм.)- Сталоўская ежа.
СТАЛОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. стол. 2. Які выкарыстоўваецца ў час яды. С. прыбор. Сталовая соль. 3. Які мае адносіны да сталовай,
прызначаны для яе. С. гарнітур.
СТАЛОЎКА, -і, ДМ -лоўцы, мн. -і, -ловак,
ж. (разм.). Toe, што i сталовая (у 3 знач.).
Абедаць у сталоўцы.
СТАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў дарослым, дасягнуў поўнага развіцця. Сталыя мужчыны. 2.
Здольны дзейнічаць самастойна, без дапамогі.
Арганаатар малады, але с. 3. Вопытны, які
дасягнуў майстэрства ў чым-н., які вылучаецца ірунтоўнасцю, майстэрствам. С. празаік. 4.
Нязменны, разлічаны на доўгі час. Сталае
месца для жылля. Атрымаць сталае месца работы. 5. Добра, грунтоўна абдуманы. Сталае
рашэнне. С. вывад. || наз. спілясць, -і, ж.
СТАЛЬ, -і, ж. Цвёрды коўкі метал серабрыста-шэрага колеру, які з'яўляецца сплавам жалеза з вугляродам i іншымі дабаўкамі.
Нержавеючая с. || прым. сгалыш, -ая, -ое i
стжлёвы, -ая, -ае.
СТАЛЬВАГА, -і, ДМ -вазе, мн. -і, -ваг, ж.
Трайны барак (ворчык) для параконнай заТфЭЖКІ.

СТАЛЬМАХ, -а, мн. -і, -оў / СТЭЛЬМАХ,
-а, мн. -і, -аў, м. Майстар, які робіць калёсы.
| прым. сгальмяшны, -ая, -ае. Стальмашнае
рамяство.
СТАЛЬМАШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
незак. (разм.)- Займацца рамяством стальмаха.
СТАЛЬНІЦА, -ы, мн. -ы, -н'іц, ж. Верхняя
дошка стала.
СТАЛЬНЬІ, -ая, -ое. 1. гл. сталь. 2. Пра
колер: светла-шэры з адлівам. Касцкш стальнога адцення. 3. перан. Вельмі моцны, дужы,
непахісты (высок.)
Стальныя мускулы.
Стальная воля.
СТАЛІОГА, -і, ДМ -люзе, мн. -і, -люг, ж.
1. Прыстасаванне для распілоўкі бярвёнаў на
дошкі. 2. Сталярны варштат. Зрабіць новую
сталюгу. || прым. сталюпшы, -ая, -ае.
СТАЛЯ... (гл. стале...)- Першая частка
складаных слоў; ужыв. замест «стале...», калі
націск у другой частцы слова падае на першы
склад, напр. сталявар, сталяварскі.
СТАЛЯВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы па
выплаўцы сталі.
СТАЛЯНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Столевая дошка.
СТАЛЙР, -а, мн. -ы, -оў, м. Рабочы,
спецыяліст па апрацоўцы дрэва i вырабаў з
яго. || прым. сгалярскі, -ая, -ае.
СТАЛЙРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
(разм.). 1. Сталярныя вырабы. 2. Рамяство
сталяра. 3. Сталярня. Працаваць у сталярцы.
СТАЛЙРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Займацца рамяством сталяра, выконваць сталярныя работы.
СТАЛЙРНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
апрацоўкі дрэва, да работы сталяра. Сталярныя вырабы. С. варштат. С. клей.
СТАЛЙРНЯ, -і, мн. -і, -рань, ж. Сталярная
майстэрня.
СТАЗІЙРСЮ гл. сталяр.

СГАЛЙРСТВА, -а, н. Рамяство, занятак
сталяра.
СТАМАТАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел медыцыны, які вывучае захворванні органаў поласці
рота, сківіц i сумежных участкаў. || прым. стаматжлагічны, -ая, -ае.
СГАМАТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач,
спецыяліст па стаматалогіі.
СГАМЁСКА, -і, ДМ -сцы, мн. -і, -сак, ж.
Сталярская прылада з тонкім пляскатым долатам для выбірання пазоў. || прым. стамесачны, -ая, -ае.
СТАМІЦЦА гл. таміцца.
СТАМІЦЬ, стамлю, стоміш, стоміць;
стомлены; зак., каго (што). Давесці да стомленасці; замарыць. Доугае падарожжа вельмі
стаміла. || незак. стамляць* -яю, -яеш, -яе.
СТАМЛЁННЕ, -я, «. Страта сіл; зморанасць, стома. Адчуць с.
СТАМЛЙЛЬНАСЦЬ, -і, ж. Схільнасць арганізма стамляцца. Хуткая с. арганізма.
СТАМЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак. Toe, што i таміцца (у 1 знач.).
СТАН1, -у, м. Форма тулава, постаць чалавека. Стройны с.
СТАН , -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а. Лагер,
месца стаянкі. Рыбацкі с. Палявы с. (у калгасах i саўгасах: пункт з жылымі i вытворчымі
памяшканнямі на аддаленых палях). 2. -у.
Войска, адзін з ваюючых бакоў. Варожы с. 3.
-а. У царскай Расіі: адміністрацыйна-палшэйскае падраздзяленне павета. 4. -у. Саслоўе,
сацыяльны слой (разм.). Выбіраўся магістрат
з вышэйшых станаў. || прым. спшжвы, -ая, -ое
(да 3 знач.). С. прыстаў (начальнік палшэйскага ўчастка).
СТАН3, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Вялікая машына або сістэма машын для атрымання буйных металічных вырабаў. Пракатны с. 2.
Спецыяльны камплект вырабаў з дрэва. С
колаў.
СТАН4. -у, м. У іраматыцы: катэгорыя дзеяслова, якая выражае розныя адносіны паміж
суб'ектам i аб'ектам дзеяння. Заяежны с. Незалежны с. || прым. стжшвы, -ая, -ае.
СТАН5, -у, м. 1. Становішча, у якім хто-н.
знаходзіцца. С. адукацыі. С. рэчаў. С. здароўя
(фізічнае самаадчуванне). 2. Від, характар
размяшчэння, узаемадзеяння i руху часцінак
рэчыва. Аморфны с.
СГАНАВІЦЦА гл. стаць.
СГАНАВІЦЬ, -наўлю, -новіш, -новіць; незак., каго-што (разм.). Toe, што i ставіць (у 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15 i 16 знач.).
СТАНАВІПІЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Месца
часовага размяшчэння, стаянкі. С. вандроўнікаў.
СГАНАВЬІ1, -ая, -ое: станавы хрыбет чаго
(кніжн.) — аснова чаго-н., нешта галоўнае,
цэнтральнае ў якім-н. пытанні (першапачаткова — тое, што i пазваночнік).
СТАНАВЬІ2 гл. стан2.
СГАНАЎЛЁННЕ, -я, н. Узнікненне, утварэнне чаго-н. у працэсе развіцця, набыццё
пэўных прыкмет i форм. С. народнай гаспадаркі. С. характару.
СТАНДАРТ, -у, М -рце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Тыпавы ўзор, мадзль, якім павінна адлавядаць што-н. сваім памерам, формай, якасцю i
пад. Зацверджаны с. вырабаў. 2. перан. Toe,
што не мае ў сабе нічога арыгінальнага, своеасаблівага, творчага. Дзейнічаць na стандарту.
|| прым. стандяртны, -ая, -ае (да 1 знач.).
СТАНДАРТНЫ, -ая, -ае. 1. гл. стандарт. 2.
Які адпавядае стандарту (у 1 знач.). Стандартныя катэджы. 3. Які з'яўляецца стандартам
(у 2 знач.), шаблонны, трафарэтны. Стандартныя адказы. || наз. стіндартнасць, -і, ж.

СТАНДАРТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
-зуй; -заваны; зак. i незак., што. Правесці
(праводзіць) стацдартызацыю чаго-н., зрабіць
(рабіць) стацдартным. С. выпуск дэталей. ||
наз. стіндартызшыне, -я, н.
СГАНДАРТЫЗАЦЫЯ, -і, ж. 1. Устанаўленне адзіных абавязковых стандартаў на
што-н. С. вырабаў легкай прамысловасці. 2. перан. Адсутнасць, знікненне ў чым-н. арыгінальнасці; шаблоннасць, трафарэтнасць. С.
думак.
СТАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i бюстгальтар. || прым. стшікшы, -ая, -ае.
СТАНША, -Ы, МН. -Ы, стан'ін, ж. (спец.). 1.
Аснова, на якой манціруюцца асобныя часткі
машыны або станка. 2. Станок (у 3 знач.),
лафет. || прым. ставінны, -ая, -ае.
СТАНІСТЫ, -ая, -ае. Стройны, прапарцыянальнага, прыгожага целаскладу. Станістая
дзяўчына. || наз. стішстісцк, -і, ж.
СТАНІЦД» -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Вялікае казацкае паселішча на Доне, Кубані i ў некаторых іншых абласцях. || прым. сташчны, -ая,
-ае.
СТАНІЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Казак, жыхар станіцы. || ж. ста^чшці* -ы, мн. -ы, -ніц.
СТАНКАБУДАВАННЕ, -я, н. Галіна
прамысловасці, звязаная з вырабам станкоў. ||
прым. станкжбудаўшчы, -ая, -ае.
СГАНКАБУДАЎНІК, -а, мн. -і, -оў, м.
Спецыяліст у галіне станкабудавання.
СТАНКОВЫ1, -ая, -ае. Які мае адносіны
да выяўленчага мастацтва, творы якога не маюць спецыяльнага дэкаратыўнага i утылітарнага прызначэння. Станковае мастацтва.
Станковая графіка. Станкоеая скульптура. С.
жывапіс.
СТАНКОВЫ2 гл. станок.
СГАНОВІШЧА, -а, н. 1. Месцазнаходжанне ў прасторы. Геаграфічнае с. Беларусі. 2.
Абставіны грамадскага жыцця, сукупнасць
грамадска-палітычных адносін. Міжнароднае
с. Эканамічнае с. 3. Абставіны, выкліканыя
якімі-н. умовамі. Цяжкае матэрыяльнае с.
Нелегальнае с. 4. Пастава цела або яго частак;
поза. Ляжачае с. 5. Месца ў грамадстве, роля
ў грамадскім жыцці. Службовае с. б. Распарадак дзяржаўнага, грамадскага жыцця, устаноўленага ўладай. Ваеннае с. Асаднае с.
CTAHÓK, -нка, мн. -ню, -нкоў, м. 1. Машына для апрацоўкі (металу, драўніны i пад.),
вырабу чаго-н. Шліфавальны с. Друкарскі с. 2.
Назва розных спецыяльных прыстасаванняў,
якія маюць выгляд апоры, падстаўкі. С. для
прыцэльнай стральбы. С. для прамывання залатога пяску. С. для палатна (у мастакоў). 3.
Металічная аснова, на якой мацуюцца гарматы i кулямёты; лафет. 4. Прыстасаванне, у
якое ставяць жывёлу (пры лячэнні, дойцы i
пад.); стойла (спец.). || прым. станковы, -ая,
-ае (да 2 i 3 знач.) / станочны, -ая, -ае (да 1
знач.). Станочнае абсталяванне.
СТАНОЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае адабрэнне, згоду. С водзыў. Станоўчая характарыстыка. 2. Які мае дадатныя якасці, які
заслугоўвае адабрэння. Станоўчыя вынікі.
Станоўчая роля вынаходніцтва. 3. Які характарызуецца дадатнымі якасцямі, рысамі. С
герой п 'есы. || наз. спшоўчжсць. -і, ж.
CTAHÓ4HIK, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
які працуе на станку (у 1 знач.). || ж.
станочніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
СТАНОЧНЫ гл. станок.
СТАНС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Вершаваная
страфа з чатырох радкоў, якая мае закончаную думку. 2. мн. Верш, які складаецца з
такіх строф.
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СТАНЦАВАЦЬ гл. танцаваць.
СТАРАЖЬІТНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. стараСТАНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый," Ж. 1. Пункт, жытны. 2. звычайна мн. Помнікі мінулага. У
месца прыпынку паяздоў i іншых транспарт- горадзе многа старажытнасцей.
ных сродкаў. Чыгуначная с. С. метро. 2. Адле- СГАРАЖЬІТНЫ, -ая, -ае. 1. Які ўзнік або
гласць паміж двума такімі суседнімі пунктамі, існаваў даўно, вельмі даўні. С. звычай. Ста- настаўнік. 3. Паважаны стары чалавек. Мудры
2. || ж. старчыха, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых.
перагон. Праехалі яшчэ дзве станцыі. 3. Назваражытныя грэкі. Старажытныя паданні. с.
Вельмі стары. С. бор. || наз. старажытнасць, -і,
спецыяльнай установы, якая абслугоўвае наСТАРАЦЕЛЬ, -Я, МН. -І, -яў, м. Рабочы, які
сельніцтва, арганізацыі раёна, тэрыторыі ў ж.
займаецца саматужнай здабычай золата; золаякіх-н. адносінах. Тэлефонная с. Санітарная с. СТАРАЖЬІХА, -і, ДМ -жысе, мн. -і, -жых, ташукальнік. || прым. старацельскі, -ая, -ае.
Паштовая с. 4. Перасоўная лабараторыя. ж. (разм.). 1. Жонка стоража. 2. Жанчына,
СТАРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
якая працуе вартаўніком.
Касмінная с. Аўтаматычная с. \\ прым. стан1. Рабіць што-н. са стараннем. С. на жніве. 2.
СГАРАЗАВЁТНЫ,
-ая,
-ае.
Які з інф. Імкнуцца зрабіць што-н., прыкладаць
цыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
СТАНЧЬІЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым, прытрымліваецца старога, устарэлых погля- намаганні да чаго-н. С вучыцца. С. выйеці ра-чыце, -чаць; стончаны; зак., што. Зрабіць даў, звычак. С чалавек. Старазаветныя звы-ней на прайу. || зак. пясгарацца, -аюся, -аешчаі. || наз. старазаветнясць, -і, ж.
вельмі тонкім. || незак. станчаць, -аю, -аеш,
ся, -аецца.
СТАРАМОДНЫ, -ая, -ае. Зроблены па
-ае.
СТАРГАВАЦЦА, -ЦЬ гл. таргавацца, -ць.
старой
модзе
або
які
прытрымліваецца
старой
СТАНЧЗЦЬ, -эю, -эеш, -эс; зак. Стаць
СТАРКА, -І, ДМ -рцы, ж. Гатунак вытрымоды.
С.
капялюш.
Старамодныя
манеры
(певельмі тонкім. || наз. станчэнне, -я, н.
манай моцнай гарэлкі.
1
ран.).
||
наз.
старамодвлсць,
-і,
ж.
СТАПА , -ы, мн. стопы / (з ліч. 2, 3, 4)
СТАРОЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж.
СГАРАНА, -ы, мн. стораны i (з ліч. 2, 3, 4)
стапы, стоп, ж. У вершаскладанні: спалучэн1. Памяшканне для стоража, невялікая хатка.
не націскнога з адным ці двума ненаціскнымі стараны, старон, ж. 1. Напрамак, a таксама 2. Жанчына-стораж (разм.).
складамі, якое заканамерна паўтараецца ў месца ў якім-н. напрамку ад каго-, чаго-н.;
бок. Хмара паднялася са стараны лесу. У ста- CTAPÓHKA, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
вершаваным радку.
2
ране
ад дарогі. 2. Мясцовасць, краіна; бок. 3 1. гл. старана. 2. Адзін з двух бакоў ліста паСТАПА , -ы, мн. стопы / (з ліч. 2, 3, 4)
роднай
стараны. Нясоладка жыць на чужойперы, кнігі, сшытка. Укнізе сто старонак. На
стапы, стоп, ж. Адзінка падліку пісчай пастаране.
3. Чалавск, або ірупа асоб, якія су- старонках газет з'явіліся ўрыўкі новага раперы, роўная 1000 лістоў (да ўвядзення
працьстаяць
другому чалавеку ці групе; бок. мана. 3. перан. Перыяд, зтап у гісторыі, разметрычнай сістэмы раўнялася 480 лістам). ||
Выслухаць дзве стараны. Спрэчкі старон навіцці чаго-н. Гераічныя старонкі гісторыі. |
прым. стапавы, -ая, -óe.
прым. сгаронкавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
СТАПЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Бетанаваны сходзе. 4. У матэматыцы: прамая лінія, якая
CTAPÓHHI, -яя, -яе. 1. Які не мае адносін
абмяжоўвае
геаметрычную
фігуру.
С.
прамапамост на верфі, які размешчаны нахільна да
да гэтага калектыву, сям'і i пад.; чужы. С чавугольніка.
5.
у
знач.
прысл.
стараной
(-ою).
У
вады i прызначаны для зборкі, рамонту i
лавек. Староннія людзі. Без старонніх (наз.) на
спуску суднаў на ваду. || прым. стапелыш, -ая, абход, ідучы на пэўнай адлегласці ад чаго-н. цяжкай працы не абысціся. 2. He свой, не
Аб'ехаць вёску стараной. 0 Мая (твжя, яго i
-ае.
пад.) справа сгарана (разм.) — мяне (цябе i ўласны, чый-н. Старонняя падтрымка. 3. Які
СТАПІЦЬ, стаплю, стопіш, стопіць; стоппад.) менш за ўсё датычыцца. На стараве не мае непасрэдных, прамых адносін да
лены; зак., што. Падаграваючы разам, змя(разм.) — не дома, на чужым месцы (жыць, чаго-н.; пабочны. С. шум. Староннія сувязі.
шаць адно з другім. С. воск з салам. || незак. працаваць i пад.). У старане — 1) на некатоСТАРПОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне:
стопліваць, -аю, -аеш, -ае.
рай адлегласці, воддаль; 2) асобна, не разам. || старэйшы памочнік капітана (у 2 знач.). ||
СГАПТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., стопчац- памянш. старонка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, прым. старпомаўскі, -ая, -ае (разм.)ца; зак. Знасіцца, стаць непрыгодным для ж. (да 2 знач.).
СТАРТ, -у, М -рце, мн. -ы, -аў, м. 1. Моноскі (пра абутак). Боты стапталіся. || незак. СТАРАННЕ, -Я, МН. -І, -яў, н. Імкненне мант пачатку спартыўных спаборніцтваў.
стоптвацца, -аецца.
зрабіць, выканаць што-н. старанна, дбайна. Узяць с. (пачаць спаборнічаць; таксама пеСГАПТАЦЬ, стапчу, стопчаш, стопча; старан.: пачаць рабіць што-н.)- Даць с. (даць
Укласці ўсё с. ў работу.
пчы; стаптаны; зак. 1. гл. таптаць. 2. што.
СГАРАННЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да знак да пачатку спаборніцтва). 2. Месца, адДоўга носячы, знасіць або скрывіць на адзін справы са стараннем; дбайны, руплівы. Ста- куль пачынаюцца спаборніцтвы па хадзьбе,
бок (пра абутак). С. боты. || незак. стоптваць, ранная гаспадыня. Старанна (прысл.) пры- бегу, яздзе, плаванню. С. знаходзіцца на другім канцы пляцоўкі. || прым. сгартшы, -ая, -ае.
-аю, -аеш, -ае.
браць пакой. || наз. старжншісць* -і, ж.
Стартавая пляцоўка.
СТАРА... Першая частка складаных слоў,
СТАРАРЭЖЬІМНЫ, -ая, -ае. Які мас
СТАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; зак.
якая азначае стары, напр. старамодны, ста- адносіны да сгарога рэжыму. Старарэжымi незак. Узяць (браць) старт. Першымі старрасвецкі, старадаўні.
ныя часы. || наз. старарэжымнасць, -і, ж.
СТАРАВЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Чалавек,
СТАРАСВСТЧЬІНА, -ы, ж. Даўніна, часы, тавалі лыжнікі.
СТАРТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
які прьггрымліваецца старой всры, не пры- якія даўно мінулі.
знае царкоўнага расколу 17 ст. ў Расіі i ваСТАРАСВЁЦЮ, -ая, -ае. 1. He сучасны гіа старцёр.
СТАРЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
рожа адносіцца да афіцыйнай праваслаўнай спосабу жыцця, звычках. С. ўклад жыцця. 2.
царквы. 2. перан. Той, хто прьггрымліваецца Які быў даўней i захаваўся да гэтага часу. Асоба, якая дае сігнал старту. 2. Устройства ў
старых поглядаў, старых звычак (уст. жарт.). || Старасвецкае адзенне (старамоднае). 3. рухавіках унутранага згарання, якое служыць
ж. стараверка, -і, ДМ -рцы, мн.-і, -рак. || Вельмі стары. Абапал гасцінца растуць стара-для механічнага запуску ix.
СТАРЦОЎСКІ, -ая, -ае. Такі, як у старца;
прым. стараверскі, -ая, -ае.
свецкія дубы. \\ наз. старжсвецкасць, -і, ж.
СТАРАВЁРСТВА, -а, н. Шэраг рэлігійных
СТАРАСЛАВЙНСЮ, -ая, -ае. Які адносіц- уласцівы старцу, які належыць старцу. Старсектаў, якія не прынялі царкоўных рзформ 17 ца да першай літаратурна-пісьмовай мовы цоўскае жыццё. Старцоўская торба.
СГАРЧАК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Палка,
ст. i сталі апазіцыйнымі ў адносінах да славян эпохі 9—11 стст. Стараславянская
тонкі кол, уваткнутыя ў зямлю. Узбіцца на с.
афіцыйнай праваслаўнай царквы. || прым. ста- мова. Стараславянскае пісшенства.
2. Прадмет, які стаіць старчма.
раверскі, -ая, -ае.
СГАРАСТА, -Ы, ДМ -у, Т -ам, мн. -ы, -аў,
CTAP4AKÓM, прысл. Вертыкальна, старСГАРАДАЎНІ, -ая, -ае. 1. Даўно мінулы. м. Выбарная або назначаная асоба ддя вяСтарадаўнія часы. 2. Які існуе або захаваўся з дзення спраў якога-н. невялікага калектыву, чма. Класці цзглу с.
СТАРЧМА, прысл. Toe, што i старчаком.
старых часоў. С. замак. || наз. старадаўнасць, групы. Сельскі с. (у дарэвалюцыйнай вёсцы).
СТАРЧЬІХА гл. старац.
-і, ж. (да 1 знач.).
С. групы на філфаку. С. гуртка.
СТАРШАКПАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. ВуСГАРАСЦЬ, -І, Ж. 1. Перыяд жыцця пасля
СТАРАЖЬІЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
які доўгі час жыве на адным месцы. Мінскі с. сталасці, калі паступова адбываецца аслаб- чань старшага класа. || ж. старшакласшці, -ы,
|| ж. старажылка, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак. || ленне дзейнасці арганізма. С. ходзіць асцяро- мн. -ы, -ніц.
жна i абачліва глядзіць (з нар.). С — не ра- СТАРШАКЎРСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ступрым. старажыльскі, -ая, -ае.
СТАРАЖЫТНА... Псршая частка склада- дасць (прыказка). 2. Доўгачасовае існаванне; дэнт старшага курса. 1 ж. старшажурсніца, -ы,
мн. -ы, -ніц.
ных слоў, якая па значэнню адпавядае слову зношанасць. Слуп зваліўся ад старасці.
СТАРШЫ, -ая, -ае. 1. Які стаіць вышэй у
старажытны, напр. старажытнагрэчаскі, ста- СТАРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м. 1. Toe,
што i жабрак. 2. У вернікаў: манах, духоўны параўнанні з кім-н. па званню, пасадзе, служражытнаегіпецкі, старажытнаяўрэйскі.
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стары выгляд. Дрэннае жыццё с. Барада с. ча- жывёліны. Мармуровая с. \\ прым. слпуарны,
лавека. || зак. сасгарыць, -рыць.
-ая, -ае (спец.). С. мармур.
СГАРЗЙШЫ, -ая, -ас. 1. Якому балып гаСТАТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Раздзел
доў у параўнанні з кім-н.; самы дарослы ся- механікі, які вывучае законы раўнавагі цел
бовым сгановішчы. С. навуковы супрацоўнік. род каго-н. С. сын. Старэйшая ў сям'і. 2. пад уздзеяннем прыкладзеных да ix сіл. С. /
С. радыст. С. лейтэнант. 2. стіршы, -ага, м.; старэйпш, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Дарослы. дынаміка. С. газаў. 2. Стан спакою ў які-н.
Старэйшых павінны слухаць меншыя. 3. Які пэўны момант (кніжн.)- Апісваць з'яву ў стаспфпшя, -ай, ж.у мн. -ыя, -ых. Той, што
стаіць на чале якой-н. групы людзей, кі- даўно ўтварыўся, узнік. Старэйшая школа го- тыцы. || прым. статычны, -ая, -ае (да 1 знач.).
СТАТЬІСТ, -а, М -cue, мн. -ы, -аў, м. У тэраўнік, начальнік. Паставіць старшага на бу- рада. 4. Які стаіць вышэй за другіх па звандаўнЫы аб'ект. 3. Пра клас, курс i пад. ў на- ню, пасадзе, службоваму становішчу. С. na атры — акцёр, яхі выконвае на сцэне другарадныя ролі без слоў. || ж. сгатыстка, -і, ДМ
вучальнай установе: які блізкі да выпуску, да званню.
СГАРдЙШЫНА, -ы, мн. -ы, -шьш, м. 1. У -тцы, мн. -і, -так, ж.
заканчэння вучобы. Вучні старшых класаў.
СГАТЬІСГЫК, -а, мн. -і, -аў, м. СпецыСТАРШЫНА, -ы, мн. -шыны i (з ліч. 2, 3, радавым ірамадстве: кіраўнік абшчыны. 2.
4) -шыны, -шын, м. 1. У некаторых арміях Самы паважаны i аўтарытэтны член якога-н. яліст па статыстыцы.
калектыву.
С.
тэатра.
званне малодшага начальніцкага саставу i ваСТАТУСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. НаСГАРЗЦЬ, -ЭЮ, -эеш, -эе; незак. 1.
енна-марскога флоту, a таксама асоба, якая
вука, якая вывучае колькасныя паказчыкі
Рабіцца
старым.
3
гадамі
чалавек
старэе.
2.
(7
мае гэтае званне. С. роты. 2. Да рэвалюцыі:
развіішя грамадства i грамадскай вытворвыбарная асоба, якая кіравала справамі i 2 ас. не >з*ыв.)-Сганавіцца ўстарэлым. Тэх- часці. Эканамічная с. Сельскагаспадарчая с. 2.
ніка старэе. || зак. сжсгарэць, -эю, -эеш, -эе
якой-н. саслоўнай арганізацыі, прафсаюзнага
чаго. Колькасны ўлік разнастайных масавых
(да 1 знач.), устірэць, -эе (да 2 знач.) / павыпадкаў, з'яў. С нараджальнасці. Прамыслоаб'яднання i пад. Валасны с. || прым. старспрэць, -эю, -эеш, -эе (да 1 знач.). || наз.
вая с. 3. Навуковы метад колькасных даследашынагі, -ая, -ае (да 1 знач.)сгарэнне, -я, н.
ванняў, якія выкарыстоўваюіша ў некаторых
СГАРШЫНЁЎСТНА, -а, н. Выкананне
СТАРдЧЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да галінах ведаў. Лінгвістычная с. || прым. статыабавязкаў старшыні; пасада старшыні. старога (у 1 знач.), належыць яму. С. кашаль.
стычны, -ая, -ае.
Ускшсці с. на Васіля.
Старэная паходка.
СТАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. статыка. 2.
СТАРШЬІНСГВА, -а, н. Пасада, званне
СТАСАВАЦЦА, -сутося, -суешся, -суецца;
старшыны.
-суйся; незак. Быць, знаходзіцца ў адпавед- Такі, у якім няма руху, дзеяння, развіцця.
СТАРШЬІНСТВАВАЦЬ, -сгвую, -ствуеш, насці з кім-, чым-н. Учынак не стасуецца з Статычная поза. || наз. статычнасць, -і, ж. (да
2 знач.).
-ствуе; -ствуй; незак. Знаходзіцца на пасадзс яго паводзінамі.
СТАЎКА1, -і, ДМ стаўцы, мн. -і, ставак, ж.
старшыні, выконваць функцыі старшыні.
СТАСАВАЦЬ гл. тасаваць.
1. У азартных гульнях: сума грошай, якую
СГАРШЫНСТВО, -а, н. Першынство пеСТАТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. Жырад іншымі па ўзросту, тэрміну службы, або вёлы, часцей аднаго віду, якія пасуцца або іірок ставіць на карту. Невялікая с. 2. Размер
па становішчу, званню. Пры звароце трымац- ўтрымліваюцца разам, гуртам. С. кароў. 2. заработнай платы; аклад. Тарыфная с. Павыадз. Пагалоўе сельскагаспадарчай жывёлы. 0 шэнне ставак. 3. перан., на каго-што. Разлік,
ца старшынства.
арыентацыя на каго-, што-н., імкненне грунСГАРШЫНА, -і, мн. -шыні i (з ліч. 2, 3, 4) Маеш стжтік, мусіш мець i ўпадак (прыказка;
таваць свае дзеянні на чым-н. С. на свае сілы.
-шыні, -шынь, м. 1. Асоба, якая вядзе сход, разм.) — у гаспадарцы не бывас без урону. ||
С. на мясцовыя ўлады. 4. Норма вылічвання
праводзіць пасяджэнне. С. прафсаюзнага прым. статжавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
СГАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Неру- падатку, аплаты чаго-н. O Вочшя сгаўка —
асоду. 2. Кіраўнік некаторых устаноў аб'ядадначасовы перакрыжаваны допыт асоб для
нанняў, арганізацый або аддзелаў. С. сеяь- хомая частка элекгрычнай машыны ротарнага
праверкі паказанняў, якія прыцягваюцца па
тыпу.
||
прым.
статарны,
-ая,
-ас.
скага caeema. С. дэпутацкай камісіі.
адной справе.
СТАТНЫ,
-ая,
-ае.
Стройны,
добра,
праCTAPbt, -ая, -ое. 1. Які дасягнуў старасці.
СТАЎКА2, -і, ДМ стаўцы, мн. -і, ставак, ж.
Старая жанчына. Цяжка жыць старому парцыянальна складзены. Статная фігура. ||
1.
Месца распалажэння вышэйшага воена(наз.). / с. i малады (усе да аднаго, усе без наз. статнжсць, -і, ж.
СГАТС-САЕРАТАР, -а, мн. -ы, -оў, м. У чальніка, стратэгічнага кіраўніцтва ў час вайразбору). 2. Які даўно ўзнік, існуе доўгі час.
Старое сяло. С. бярэзнік. С. грыбнік (які даўно некаторых краінах: адна з найвышэйшых ны. С. Вярхоўнага галоўнакамандуючага. 2.
збірае грыбы). Старая прымаўка (даўно вядо- дзяржаўных пасад, a таксама асоба, якая зай- Вышэйшы орган кіраўнійтва ўзброенымі
мая). 3. Якім доўга карысталіся, паношаны. мае гэту пасаду. || прым. статс-сакратарскі, сіламі ў час вайны.
СТАЎКОВЫ гл. ставок.
Старая сукенка. Старыя падручнікі. Старое -ая, -ае.
СТАТЎЙ, -я, мн. -і, -ёў, м. (разм. лаянк.).
СГАЎЛЕНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
сала (нясвежае). С. білет на аўтобус (непрыгодны, несапраўдны). 4. Мінулы, які даўно Пра тупога, бссталковага чалавека. Усе нама- атрымаў пасаду з дапамогай каго-н., па
прайшоў, не сучасны. Старыя парадкі. Ста- гаюцца патушыць пажар, a ён стаіць як с. чыёй-н. пратэкцыі. С. папярэдняга кіраўніцСТАТУС, -у, м. (афіц.). Прававос станові- тва. || ж. стаўлетца, -ы, мн. -ы, -ніц.
рой закваскі налавек. Старая мода. 5. Які быў
раней, папярэднічаў каму-, чаму-н. Старое шча, a таксама наогул становішча, стан. ПраСТАЎЛЕННЕ, -я, н. Адносіны да каго-,
рзчышча ракі. Старая кватэра. Старая дру- вавы с. грамадзяніна. Пасёмсу прысвоены с. doчаго-н., погляд на што-н.; разуменне каго-,
жба. б. Зроблены, створаны даўней i які заха- pada. 0 У стаіусе каго-чаго, у знач. прьшаз. з чаго-н. Безадказнае с. да вымагання хабару.
ваўся да цяперашняга часу; даўнейшы. Ста- Р — у якасці каго-, чаго-н., у ролі каго-,
СТАЎЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., кагочаго-н.
рая частка горада. Старая архітэктура.
што. Ставіць вялікую колькасць. С. пасуду на
СГАТЎТ,
-a,
М
-іуце,
мн.
-ы,
-аў,
м.
1.
СТАРЬІЗНА, -ы. 1. ж., зб. Старое, паностол. С. снапы. || наз. стоўлянне, -я, н.
шанае адзенне, старыя рэчы, прадметы Збор правіл, якія вызначаюць i рэгулююць
СТАЎРЬІДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Невялікая
(разм.)- Заваліць старызнай хату. 2. м. Пра парадак дзейнасці, выканання ці прымянення марская прамысловая рыба. Чарнаморская с. \\
чаго-н.;
або
звод
палажэнняў,
што
вызначастарога чалавска (разм. іран.).
юць струкгуру, прычыны i парадак дзейнасці прым. стаўрыдавы, -ая, -ае.
СТАРЬкЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). якой-н. арганізацыі, установы. С Арганізацыі
СТАЎЧЬІ гл. таўчы.
Асоба, якая скупляе i прадае старыя, зноша- Аб'яднаных Нацый. 2. Апісанне ордэна, параСТАЎЧЬІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., стаўчэцца;
ныя рэчы. | ж. сгарызніц*, -ы, мн. -ы, -ніц. || дак узнагароды ордэнам i яго нашэння. 3. У стаўкуцца; стоўкся, стаўклася, -лося; зак. 1.
прым. старызніцкі, -ая, -ае.
некаторых краінах (ЗША, Вялікабрьгганіі i Стаць дробным, мяккім у выніку таўчэння.
СТАРЫЦА, -Ы, МН. -Ы, -рыц, ж. Старое, інш.) — назва заканадаўчых актаў агульна- Бульба добра стаўклася. 2. Ачысціцца ад шаперасохлае рэчышча.
нарматыўнага харакгару. С. Вялікага княства лупіння. 3. Сабрацца, стоўпііша ў гурт
(разм.)- Каровы стаўкліся ў кучу.
СТАРЫЦЦА, -руся, -рьшіся, -рьпша; не- Літоўскага. || прым. сіжіуіны, -ая, -ае.
зак. Рабіцйа старым або больш старым; стаСТАХАНАВЕЦ, -наўйа, мн. -наўцы, -наўСТАТУЙТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
рэць. За работай няма калі с. С. ў дзеўках (пе- Невялікая скулыггурная фігурка, якая звы- цаў, м. У 30—40 п\: рабочы — наватар выран.: вельмі доўга не быць замужам). || зак. чайна служыць упрыгожаннем пакоя. Фарфо- творчасш, які дабіўся высокай прадукцыйсастірыцца, -руся, -рышся, -рьшда.
равая с.
насці працы. || ж. стахшшўійі, -і, ДМ -наўцы,
СТАРЫЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжьш., -рыць; неСГАТУЯ, -і, мн. -і, -туй, ж. Скульптурны мн. -і, -навак. || прым. стахшаўскі, -ая, -ае. С
зак., каго (што). Рабіць старым, надаваць вобраз звычайна ў поўны рост чалавека або рух.
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СГАЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Вертыкальны
СТАЦЮ, -ая, -ае. У дарэвалюцыйнай Расіі:
першая частка назваў некаторых грама- брус, які служыць алорай для чаго-н., вертыкальная труба i пад. 2. У будынках: цагляны
дзянскіх чыноў. С. саветнік.
СТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., станецца; слуп з комінам ад столі да страхі. || памянш.
звычайна безас; зак. Адбыцца, здарыцца. стаячок, -чха, мн. -чкі, -чкоў, м. || прым. стаСТВАЛАВЫ, -ая, -ое / СТВАЛОВЫ, -ая,
яковы, -ая, -ае.
Нічога з кнігай не станецца.
-ае. 1. гл. ствол. 2. у знач. наз. Рабочы, які
СТАЙЛЫ, -ая, -ае. Які доўга стаяў. Стая- кіруе механізмамі ствала шахты.
СГАЦЫЯНАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Стацыянарная ўстанова. Прафілакторый-с. 2. Ля- лая вада (не праточная). С мёд.
СТВАЛІСТЫ, -ая, -ае. Які мае многа ствачэбная ўстанова з бальнічнымі ложкамі (у
СТАЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1. лоў (у 1 знач.), a таксама, які мае моцны
адрозненне ад паліклінікі). Пакласці хворага ў Прьптынак у час руху. С. аўтобуса. 2. Месца, ствол або сцябло. || наз. ствалістясць, -і, ж.
с.
дзе размяшчаюцца на час прыпынку, на чаСТВАРАЛЫІІК, -а, мн. -і, -аў, м Той, хто
СТАЦЫЯНАРНЫ, -ая, -ае. 1. Пастаянны, совае жыхарства. С. геолагаў. С. добра пры- стварае што-н.; тварэц. || ж. стваральніца, -ы,
не перасовачны. Стацыянарная кінаўстаноў-стасавана для адпачынку. 3. Месца, дзе чамн. -ы, -ніц.
ка. 2. Які мае адносіны да працяглага знахо- сова стаіць транспарт. С асабістых машын заСТВАРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які што-н. стваджання ў бальніцы, не амбулаторны. Стацы- баронена. 4. Месца пасялення людзей каменнага веку. || прым. стжянжчны, -ая, -ае / рае, творчы. Стваральная праца. | наз.
янарныя хворыя.
стваралышсць, -і, ж.
СТАЦЬ, стану, станеш, стане; стань; зак. 1. стшкжвы, -ая, -ае.
СТВАРОЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
СТАЙЦЦА, стаіцца; безас; незак., каму
Устаць, прыняць вертыкальнае становішча.
(пераважна з адмоўем). Пра нежаданне або -жыцца; зак. Ператварыцца ў тварог. Малако
Памагчы с. на ногі. Валасы сталі дуба. Hi с, ні
сесці (няма дзе павярнуцца). 2. Перастаць немагчымасць стаяць на месцы. Запрэжанаму стварожылася. || незак. стварожвацца, -аецца.
|| наз. стварожвшше, -я, н.
працаваць, спыніць рух. Гадзіннік стаў. Рака каню не стаіцца.
СТВАРОЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жастала (замерзла). 3. Ступіўшы на якое-н. меСГАЙЦЬ, стаю, ста'іш, ста'іць; стаім, стаіце,
сца, спыніцца на ім сгоячы. Стань ля акна. 4. стаяць; стой; незак. 1. Знаходзіцца ў верты- ны; зак., што. Ператварыць у тварог. || незак.
Узяцца за якую-н. работу, дзейнасць (у адпа- кальным становішчы, не рухаючыся. С. пад стварожваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. стварожведнасці са значэннем наступнага назоўніка). страхой. С. бокам. С. на цвёрдай глебе (так- вжнне, -я, н.
СТВАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., створыцС. на абарону інтарэсаў маладзі. С. на чале сама перан.: мець трывалую аснову для сваіх
брыгады. С. за варштат. 5. З'явііша, падняц- планаў, спраў i пад.). Кветкі с. у вазе. С. на ца; зак. 1. Утварыцца, узнікнуць. На месцы
ца над зямлёй, гарызонтам. Сонца стала над сваім. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Быць пастаўле- балота стварылася возера. 2. Арганізавацца,
галавой. 6. Часова размясціцца дзе-н. (на ста- ным, знаходзіцца дзе-н. Хата стаіць навод- пачаць дзейнічаць (пра якую-н. грамадскую
арганізацыю, установу i пад.). Пры школе
янку, пастой, адпачынак). С. на пастой. С. на шыбе. Школа стаяла на ўзгорку. Талеркі стапапас. 7. Размясціцца на якім-н. месцы (пра яць на стале. 3. Быць, знаходзіцца, займаючы стварыўся драматычны гурток. || незак. ствапрадметы). Сервант у гэтым куце не стане. 8.якое-н. становішча, выконваючы якую-н. ра- раццж, -аецца.
СТВАРЬІЦЬ, ствару, створыш, створыць;
Узнікнуць, паявіцца. Праз год-другі mym боту, абавязкі. С на чале завода. С. на варце
стане новы пасёлак. 9. Здарыцца, зрабіцца. інтарэсаў народа. 4. {1 i 2 ас. не ўжыв.). He створаны; зак. 1. каго-што. Зрабіць існуюКаб чаго дрэннага дома не стпала. 10. За- працавадь, не дзейнічаць (пра завод, фабрыку чым. С. касмічныя караблі. С. хімічную прамыступііша за каго-н. За брата трэба с. гарой. або механізмы i пад.). Фабрыка стаяла цэлы словасць. С. добры падручнік (напісаць,
11. безас, з адмоўем. Перастаць існаваць, па- квартал. Гадзіннік стаяў. 5. (7 / 2 ас. не скласці). С жывы вобраз народа (намаляваць
мерці. Ужо год як цёткі не стала. He сталаўжьш.). Быць, знаходзіцца, мець месца. Веча- моўнымі сродкамі). 2. што. Сфарміраваць,
арганізаваць. С. партызанскі атрад. С. пры
паднявольнай працы (знікла). 12. кім-чым, якім
рамі стаіць цішыня. Стаяла глыбокая ноч. Зіма
інстытуце падрыхтоўчыя курсы. С. каапераi безас. Ужыв. як даламожны дзеяслоў у са- стаяла марозная. У дзённіку стаіць пяцёрка.
ставе выказніка ў знач. зрабіцца, ператварыцНа пасылцы стаяла ўчарашняя дата. 6. (7 / 2тыў. 3. што. Забяспечыць што-н., зрабіць
ца. Ён стаў журналістам. На дварэ стала цё- ас. не ўжыв.). Мець патрэбу ў разглядзе, вы- магчымым што-н. С. умовы для нармальнай
пла. 13. Выкарыстоўваецца ў саставе дзея- рашэнні, пераадоленні. Перад дэпутатамі работы. С. цяжкасці (стаць прычынай). І| незак. стваряць, -аю, -аеш, -ае. || наз. стварэшіе,
слоўнага выказніка ў сэнсе пачаць. С. касіць. стаяць пачэсныя задачы. Стаіць пытанне аб
С. чытаць лекцыі. 0 Сгаць на дыбкі (разм.) — укараненні новага абсталявання. 7. Мець часо--я, н.
рэзка запярэчыць. || незак. сгашшцца, -на- вае месцазнаходжанне, размяшчацца дзе-н. У
СТВАР^ННЕ, -я, н. 1. гл. стварыць. 2.
ўлюся, -новішся, -новіцца (да 1, 2, 3 i 4 вёсцы стаяў гарнізон. Студэнты стаялі на Toe, што створана кім-н.; твор мастацтва.
знач.).
кватэрах. 8. Мужна i стойка трымадца ў баі, Геніяльнае с. 3. з азначэннем. Жывая істота —
СТАЧАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Удзсльнік вьпрымліваць націск. Горад мужна стаяў да чалавек, жывёліна.
стачкі, забастоўшчык. || ж. стічачніці, -ы, мн. апошняга. 9. перан., за каго-што. Дзейнічаць у СТВОЛ, ствала, мн. ствалы, ствалоў, м. 1.
чыіх-н. інтарэсах, змагацца на чыім-н. баку, Асноўная частка дрэва ад каранёў да верха-ы, -ніц.
СГАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. Toe, абараняць каго-, што-н. С. за мірнае выра- віны, якая трымае на сабе галіны i лісты. 2.
што i забастоўка. Усеагульная с. || прым. стіча- шэнне праблем. С. гарой за сяброў. 10. Паста-Частка агнястрэльнай зброі ў выглядзе трубы,
янна быць у памяці, перад вачамі (пра думкі, праз якую праходзіць, атрымаўшы напрамак
чны, -ая, -ае.
СТАЧЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., сточыцца; уяўленні i пад.). Вобраз цёткі стаіць у галаве. палёту, куля або снарад. 3. Частка шахты ад
11. (7 i 2 ас. не ўжыв.). He псавацца, захоў- паверхні да дна. Праходка ствала. 4. У тэхзак. Стаць тонкім, вузкім у выніку тачэння
вацца. Варэнне будзе с. доўга. 12. ( 7 / 2 ас. не ніцы, анатоміі: назва розных прадметаў або
(пра нож, лязо). || незак. сточвадца, -аецца.
СТАЧЬІЦЬ1, стачу, сточыш, сточыць; ўжыв). Трымацца на якім-н. узроўні; зай- органаў, якія маюць форму прамой трубы. С.
сточаны; зак., што. 1. Зняць верхні слой або маць якое-н. становішча. Вада стаіць на пажарнага рукава. С. соннай артэрыі. || прым.
няроўнасці на чым-н. С. няроўнасці на ме- адным узроўні. Стрэлкі гадзінніка стаялі наствалаш, -ая, -ое, ствалош, -ая, -ае (да 1, 3
тале. 2. Зрабіць вельмі тонкім, вузкім у вы- сямі. 13. стой(це), ужыв. таксама: 1) у знач. i 4 знач.) / стволыш, -ая, -ае (да 1, 2 i 4
ніку тачэння. С. нож. Сточаныя нажніцы. ||пачакай(це), не спяшайся (спяшайцеся); 2) знач.).
СТВОР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Частка пранезак. сточваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. сточка, як выражэнне нязгоды, здзіўлення, пры-і, ДМ -чцы, ж. (да 1 знач.) i сточванне, -я, н. памінання чаго-н. Стойце, трэба лепш абмер-сторы, абмежаваная стойкамі, перакладзінамі
каваць!
0
Як
стой
(як
стаіць)
(разм.)
—
1)
i пад. С. футбольных варот. 2. Toe, што i
СТАЧЬІЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., сточыць;
вельмі хутка; адразу; 2) без нічога, без рэчаў. створка. 3. Размяшчэнне двух прадметаў на
сточаны; зак., што. Грызучы, рыючы, пабіць
|| зак. пжстаяць, -таю, -та'іш, -та'іць; -таім, -та- адной лініі з вокам назіральніка, a таксама
на дзіркі, зрабіць непрыгодным. Kpom стачыў
іце, -таяць; -той (да 9 знач.). || наз. сгаянне, напрамак, вызначаны сумяшчэннем такіх
агарод. || незак. сточваць, -ае. || наз. сточванне,
-я, н. (да 1 знач.).
прадметаў (спец.). || прым. створыы, -ая, -ае
-я, н.
СТАЙЧЫ, -ая, -ае. 1. Вертыкальны. С. (да 3 знач.).
СТАЧЬІЦЬ3, стачу, сточыш, сточыць;
CTBÓPKA, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
сточаны; зак., што. 1. Злучыць швом. С. дзве каўнер. 2. He праточны, які не цячэ. Стаячая
Кожная з дзвюх рухомых палавінак дзвярэй,
полкі. 2. Звязаўшы канцы, зрабіць даўжэй- азярына.
шым. С. вяроўку. 3. Змадаваць зваркай
СТВАЛАВАТЫ, -ая, -ае. Падобны на ствол аканіц, варот i пад.
(спец.). С трубы. \\ незак. сточваць, -аю,
(у 1 знач.). Ствалаватае сцябло. \\ наз. ства- СТВОРКАВЫ, -ая, -ае. Які мае створкі,
-аеш, -ае. || наз. сточваннс, -я, н.
лштасць, -і, ж.
складаецца з ix. Створкавыя дзверы.
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тальнай дошкі на высокіх падпорах, ножках.
Пісьмовы с. Сесці за сталы. Перагаворы за
круглым сталом (перан.: пры поўным раўнапраўі бакоў). 2. Прадмет спецыяльнага абстаСТО, ста, лін. кольк. 1. Назва ліку i лічбы лявання або частка станка падобнай формы.
100. С. дзеліцца на чатыры. С. падручнікаў Аперацыйны с. 3. адз. Страва, ежа, тое, што
(колькасць, абазначаная гэтай лічбай). 2. падаюць для яды. Мясны с. Дыетычны с. ВегеУжыв. ддя выражэння вялікай колькасці ў тарыянскі с. 4. які або чаго. Аддзел ва ўстазначэнні шмат, вельмі, многа. Разоў с. слухалі нове, a таксама сама ўстанова, якая займаецперадачу. 3. У спалучэнні слоў «шмат», «не- ца спецыяльным колам пытанняў. С. даведак.
калькі» i пад. з старой склонавай формай сот Пашпартны с. С. заказаў (аддзел у магазіне,
ужыв. як назоўнік са значэннем сотня. Паке- дзе пакупнікі могуць зрабіць папярэднія затаў было многа com тысяч. 0 На ўсе сто казы). || памянш. столік, -а, мн. -і, -аў, м. (да
(разм. адабр.) — поўнасцю, цалкам. || парадк. 1 знач.). || прым. стжловы, -ая, -ае (да 1 знач.).
CTÓJIIK, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. стол. 2.
com, -ая, -ае.
СТО... Першая частка складаных слоў, Стол для навсдвальнікаў у рэстаране, сталоякая адпавядае па значэнню слову сто, напр. вай, кафэ i пад. (разм.). Лфіцыянт бярэ заказы
ля століка.
стогадовы, стопрацэнтны.
CTÓJIKA, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. Toe,
СТОГ, -а, мн. стагі, стагоў, м. Вялікая капа
сена, саломы, высокая i акруглая. || памянш. што i рэдзь. Скласці матэрыю ў дзве (тры)
стажок, -жка, мн. -жю, -ждоў, м. || прым. ста- столкі (у некалькі разоў).
СГОЛЬ, -і, ж. 1. Верхняе ўнутранае
гавы, -ая, -óe.
СТОГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. стагоддзе. 2. пакрыццё памяшкання, процілеглае падлозе.
Узростам у сто гадоў; які існуе сто гадоў. С. Пафарбаваная с. Пад с. (вельмі высокі). 2.
Паверхня гзтага пакрыцця з боку гарышча.
дуб.
СТОГН, -у, мн. -ы, -аў, м. Жаласны енк, Насьтаць пяску на с. | прым. сгалевы, -ая, -ае.
СТОЛЬЮ, Р мн. столькіх, займ. i
выкліканы болем або вялікім горам. Стогны
хворых. С. стаіць у лесе (бссперастанку сто- СТОЛЬЮ, прысл. 1. займ. i прысл. ўказальнае.
гнуць сосны; a таксама перан.: пра працяглы Абазначае менавіта такую колькасць чаго-н.;
вызначаная колькасць. Купілі с. кніг, колькі
гук, шум, гул ад чаго-н.).
планавалі. Столькіх (наз.) хлопцаў не далічыСТОЕЧНЫ гл. стойка2.
ліся.
2. займ. i прысл. азначальнае. Так многа,
CTÓIK, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Паслядоўнік
стаіцызму. 2. перан. Той, хто стаічна пера- у такой колькасці, так доўга. С. працы ўкланосіць усе жыццёвыя выпрабаванні, цяж- дзена. Дзе ты быў с. часу? 3. прысл. меры i
ступені. У такой ступені, настолькі, так. С я
касці.
перахваляваўся.
СТОЙБІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. ЧасоCTÓMA, -ы, ж. Зморанасць ад цяжкай
вае паселішча качэўнікаў. 2. Месца адлачынпрацы
ці якога-н. занятку. Пад вечар найшла
ку жывёлы на пашы. || прым. стойбшпавы,
с.
-ая, -ае.
СТОМЕТРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і,
СТОЙВАЦЦА, -ЦЬ гл. стаіцца, -ць.
СТОЙКА1, -і, ДЛ/стойцы, мн. -і, стоск, ж. -ровак, ж. У спорце: дыстанцыя ў сто метраў.
СТОМЛЕНЫ, -ая, -ае. Абяссілены, змо1. У гімнастыцы i ў страі: пастава цела чалавека, пры якой рукі апушчаны, корпус неру- раны цяжкай работай ці якім-н. заняткам.
Стомленая маці. Стомленаму (наз.) можна
хомы i прамы, ногі выпрастаны i пяткі пастаўлены разам. 2. У гімнастыцы: пастава трохі адпачыць. || наз. стомленасць, -і, ж.
СТОП. 1. выкл. Ужыв. як каманда: стой,
цела галавой уніз, пры якой апорай з'яўляюцца выцягнутыя рукі або галава, a ногі верты- спыніся! С/ Прыехалі. 2. у знач. нязм. наз.
кальна падняты ўверх. С. на руках. 3. Нерухо- Сігнал для прыпынку транспарту. Сігнал с.
мая поза паляўнічага сабакі, калі ён напаткаў Знак с.
СТОП-... Першая частка складаных слоў
дзічыну.
СТОЙКА2, -і, ДЛ/стойцы, МН. -I, стоск, ж. са знач. які мае адносіны да спынення руху,
1. Падпорка, брус, якія служаць апорай для работы, напр. cmon-кадр, cmon-сігнал, стопчаго-н. у механізме, збудаванні. 2. Прылавак, кран, стоп-цыліндр.
СТОПАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Прыдзе прадаецца віно, закуска. Буфетная с. 3.
Прыстасаванне ў выглядзс табурэткі з прарэ- стасаванне для спынення, замацавання чазанай у верхняй дошЦы круглай дзіркай, у стак механізма ў якім-н. становішчы. |[ прым.
якую ставяць дзіця, каб прывучыць яго ста- стоішріш, -ая, -ае.
СТОПАРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцяць на нагах. 4. Стаячы каўнерык у выглядзе
палоскі, якая цесна аблягае шыю. || прым. ца; зак. Спыняцца, затрымлівацца ў развіцці.
Работа с. \\ зак. застопарыцца, -рыцца.
стоечны, -ая, -ае (да 1 знач.).
СГОПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.,
СТОЙЮ, -ая, -ае. 1. Які не слабее; трывалы, устойлівы. Стойкія пароды. С. водар. 2. што. 1. Спыняць рух чаго-н. (спец.). С. меперан. Які цвёрда прытрымліваецца якіх-н. ханізм. 2. перан. Затрымліваць, запыняць разпоглядаў, думак i пад.; паслядоўны. Стойка віццё, рух чаго-н. С справу. || зак. застопа(прысл.) трымацца. С. характар. || наз. рыць, -ру, -рыш, -рыць; -раны.
СТОПКА1, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
стойкасць, -і, ж.
Невялікая
шклянка для спіртных напіткаў. ||
СГОЙЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Адгароджанае месца ў хляве для каня або для каровы. 2. памянш. стопачкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
Toe, што i стойбішча (у 2 знач.). || прым. ж.
СТОПКА2, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
стойлавы, -ая, -ае.
СТОЙМА, прысл. (разм.). У стаячым стано- Toe, што i варыўня.
СТОП-КРАН, -а, м. Тормазны кран у вавішчвг Паставіць бервяно с.
СТОЛ, стала, мн. сталы, сталоў, м. 1. гоне для неадкладнага спынення цягніка.
СТОПЛІВАЦЬ гл. стапіць.
Прадмет мэблі ў выглядзе шырокай гарызан-
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СТОПРАЦдНТНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае ў
сабе сто працэнтаў чаго-н. С раствор. 2. Які
поўнасцю адпавядае норме, якім-н. патрабаванням. Стопрацэнтнае выкананне плана. |
наз. стопрадэнтнасць, -і, ж.
СТОПТВАЦЦА, -ЦЬ гл. стаптацца, -ць.
СТОРАЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які
ахоўвае што-н.; варгаўнік. Начны с.
СТОС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Роўна зложаныя адзін на адзін рады чаго-н.; штабель. С.
дошак. 2. Пакладзеныя адзін на адзін якія-н.
прадметы. С кніг. С. бліноў.
СТОЎП, стаўпа, мн. стаўпы, стаўпоў, м. 1.
Вежа або калона (спец.). Александрыйскі с. 2.
перан. Выдатны дзеяч, важная службовая
асоба. Стаўпы грамадства.
СТОЎПАТВАР^ННЕ, -а, н. Неразбярыха,
мітусня, бесталковы шум пры зборышчы народу. Ухаце цэлае с. 0 Вавілонскже стоўпатвірэнне — паводле біблейскай легенды — няўдалая спроба пабудаваць у Вавілоне вежу да
неба.
СТОЎПІЦЦА* 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -піцца; -пімся, -піцеся, -пяцца; зак. Сабрацца ў
адным месцы вялікай колькасцю, натоўпам.
С. каля ўваходу.
CTÓ4BAHHE1-3 гл. стачыць1-3.
СТОЧВАЦЦА гл. стачыцца.
СГОЧВАЦЬ'-3 гл. стачыць 1-3 .
СГОЧКА гл. стачыць1.
СТРАВА, -Ы, МН. -Ы, страў, ж. 1. Пэўным
чынам прыгатаваныя для яды прадукты харчавання, a таксама сама яда. Гарачая с. Мясная с. Смачная с. 2. Адзін з відаў яды, які падаецца на снеданне, абед i вячэру. Абед з
чатырох страў. || прым. страўны, -ая, -ае.
СТРАВАВАННЕ, -я, н. Ператраўліванне i
засваенне стравы арганіэмам. Органы стрававання. || прым. стрававальньі, -ая, -ае.
СТРАВАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Частка стрававальнага тракта чалавека або
жывёліны ў выглядзе трубкі, якая злучае поласць рота са страўнікам. || прым. стравоодны, -ая, -ае.
СТРАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., стравіцца;
зак. Засвоіцца ў працэсе стрававання. || незак.
стржўлівацціі, -аецца /' страўляцца, -яецца.
СТРАВІЦЬ1 гл. травіць2.
СТРАВІЦЬ2, страўлю, стравіш, стравіць;
страўлены; зак., што. Засвоіць у працэсе
стрававання. || незак. страўліваць, -аю, -аеш,
-ае.
СТРАЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. (высок.). Ахоўнік, абаронца. С. закона. С. парадку (іран.).
СТРАЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У царскай
Расіі: ніжэйшы паліцэйскі чын у сельскай
мясцовасці. Сельскі с.
СТРАЖЗЦЬ, -эю, эеш, -эе; незак. (разм.).
Станавіцца больш строгім.
СТРАКАЗА, -ы, мн. стракозы i (з ліч. 2, 3,
4) страказы, стракоз, ж. 1. Перапончатакрылае насякомае э доўгім брушкам i дзвюма парамі празрыстых сеткавых крылаў. 2. перан.
Жывая, вясёлая, непаседлівая дзяўчынка
(разм.). || прым. стржкжзшы, -ая, -ае.
СТРАКАТАЦЬ, стракачу, стракочаш, стракоча; стракачы; незак. Утвараць строкат. ||
наз. стракатанне, -я, н.
СТРАКАТНЙ, -'i, ж. (разм.). Toe, што строкат.
СТРАКАТЫ, -ая, -ае. 1. Такі, паверхня
якога пакрыта палоскамі, плямамі розных колераў; рознакаляровы. Стракатая тканіна. С.
дыван. 2. перан. Які вылучаецца неаднароднасцю, разнастайны, з розных элементаў. С.
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склад насельніцтва. 3. Плямісты, разнашэрсны (пра масць жывёл); рознага апярэння (пра
птушак). С. дзяцел. С. конь. \\ наз. стражатасць,
-І, Ж.
СТРАКАЦЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак. 1. Вылучацца сваёй стракатасцю; пярэсцішха. Удалечыні стракацее асенні лес. 2.
чым або ад чаго. Быць стракатым ад чаго-н.
Луг стракацеў рамонкамі i смолкай. 3. Станавіцца стракатым. Вуліца стракацела сцягамі.
СТРАКАЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -каціцца; незак. Toe, што i стракацець (у 1
знач.).
СТРАКАЦІЦЬ, -качу, -каціш, -каціць; незак., што. Надаваць стракаты выгляд. С.
сцены ўзорамі.
СТРАЛА, -ы, мн. стрэлы i (з ліч. 2, 3, 4)
стралы, стрэл, ж. 1. Тонкі стрыжань з завостраным канцом дші стральбы э лука. Як с.
(вельмі хутка). Стралой памнацца на вуліцу
(імкліва). Стралой бяжыць дарога (прама). 2.
Рухомая частка пад'ёмнага крана, a таксама
спецыяльнага прыстасавання для пад'ёму грузаў (спец.). Экскаватарная с. 3. Назвы розных вузкіх i доўгіх дзталей i частак у механіэмах, прыладах (спец.). || прым. стралавы,
-ая, -óe (да 2 знач.).
СГРАЛЁЦ, -льца, мн. -льцы, -льцоў, м. 1.
У рускай дзяржаве 16—18 стст.: ваеннаслужачы асобага пастаяннага войска. 2. Тос, што
i стралок (у 1 знач.; разм.). | прым. стралецкі,
-ая, -ас (да 1 знач.). С. бунт.
СТРАЛКОВЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да стральбы з агнястрэльнай зброі. Стралковая падрыхтоўка. С. полк (пяхотны).
СТРАЛОК, -лка, мн. -лкі, -лкоў, м. 1. Чалавек, які ўмее страляць. Меткі с. 2. Ваеннаслужачы стралковых або мотастралковых
войск. 3. Ваеннаслужачы, які вядзе агонь з
танка або самалёта. С.-радыст. 4. Служачы
ваенізаванай аховы.
СТРАЛЬЧАТЫ, -ая, -ае. Які мае форму
востравугольнай аркі. Стральнатае скляпенне.
СТРАЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак. 1. Страляць у сябе, каб пакончыць жыццё самагубствам. Становішча такое, хоць
страляйсяН, з кім i без дап. Быць удзельнікам
дузлі (уст.).
СТРАЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1.
Рабіць выстралы. Навучыцца с. С. па мішэні.
С. з вінтоўкі. Яловыя дровы страляюць у печы
(перан.: утвараюць прарэзлівыя адрывістыя
гукі). 2. каго (што). Забіваць з агнястрзльнай
зброі. С. дзічыну. 3. безас. Балець, калоць (пра
адчуванне вострага болю; разм.). У вушах
страляе. 4. Імкліва адскокваць, уцякаць
(разм.)- Конікі страляюць з-пад ног. 5. перан.,
што. Выпрошваць што-н. у каго-н. (разм.)- С.
цыгарэты. 0 Страляць вачамі (разм.) — 1) хутка кідаць позіркі i адразу адводзіць вочы; 2)
какетліва паглядзець на каго-н. || зак.
стрэліць, -лю, -ліш, -ліць (да 1, 3 i 5 знач.). ||
аднакр. стрэльнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1,
3 i 4 знач.). |І наз. стральба, -ы, ж. (да 4
знач.), страляшна, -ы, ж. (да 1 знач.) / стралянне, -я, н. (да 1, 2 i 5 знач.)СТРАМЯННЬІ гл. стрэмя.
СТРАПЯНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. Страсянуцца, мімаволі ўздрыгнуць ад страху, узрушэння i пад. С. ад нечаканасці. Стаіць i не
страпянецца (не зварухнецца). Сэрца страпянулася (пачало біцца мацней). 2. Хуткім рухам
цела абтрэсціся (разм.). Сабака страпянууся
ад вады.

СТРАПЯНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і; зак., чым (разм.). 1. Парывістым рухам страсянуцца, кіўнуць галавою, валасамі i пад. С. галавой. 2. Пра крылы: расправіць. С. кршамі.
СТРАПЯЦІНЫ гл. стрэпет.
СГРАСАННЕ, СТРАСАЦЬ гл. стрэсці.
СТРАСЁННЕ, -я, н. Захворванне галаўнога
мозга ў выніку траўмы галавы.
СТРАСНЫ, -ая, -ае. 1. Пранікнуты моцным пачуццём, нястрымны ў сваім праяўленні. Страсная прамова. Страсныя спрэчкі
(прасякнутая натхненнем). 2. Які цалкам аддаецца якой-н. справе, моцна ахоплены
чым-н. С балельшчык. С. барацьбіт за інтарэсы народа. 3. Здольны на моцнае каханне,
страсць; палкі, гарачы. С. пацалунак. || наз.
стржсшсць, -і, ж.
СТРАСЦІЦЬ гл. трасціць.
СТРАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Моцнае каханне, моцнае пачуццёвая цяга, захапленне.
Загарэцца страсцю да кйго-н. 2. Моцнас захапленне чым-н., аддача ўсіх сваіх душэўных
сіл якой-н. справе. Са страсцю гаварыць, выступаць.
СГРАСЯНЎЦЦА, -сянуся, -сянешся, -сянецца; -сянёмся, -сеняцеся, -сянуцца; -сяніся; зак. 1. Здрыгнуцца, задрыжаць (ад моцных удараў, выбухаў). Лісце на дрэвах страсянулася ад выбуху. 2. Скалануцца, уздрыгнуць
ад страху, узрушэння i пад. Дзіця страсянулася ad спалоху. 3. Страпянуцца, устаючы,
абтрасаючыся i пад. Сабака страсянуўся, вылезшы з будкі.
СГРАСЯНЎЦЬ, -сяну, -сянеш -сяне; -сянём, -сеняце, -сянуць; -сяні; -сянуты; зак. 1.
каго-што i чым. Рэзкім, парывістым рухам
скалануць. С. галіну грушы. С. галавой, чупрынай. 2. што. Трасучы, ачысціць ад чаго-н. С.
з плашча пыл. 3. каго-што. Пры яздзе па няроўнай дарозе падкінуць, трасянуць (безас).
Пры павароце машыну моцна страсянула. 4.
перан., што. Парушыць цішыню, спакой.
Моцны крык страсянуу цішыню.
СТРАТА, -Ы, ДМ страце, мн. -ы, страт, ж.
1. Згуба чаго-н., знікненне каго-, чаго-н. С.
здароўя. С. крыві. Смерць пісьменніка —
вялікая с. 2. Toe, што страчана; прапажа.
Знайсці сваю страту. 3. звычайна мн. Безгаспадарчыя выдаткі. Сабраць ураджай без
страт.
СТРАТА1... Першая частка складаных слоў
са знач. які мае адносіны да стратасферы,
напр. стратаплавальнік, стратаплаванне.
СТРАТА2... Першая частка складаных слоў
са знач. які мае адносіны да паслядоўнасці
фарміравання горных парод, напр. стратавулкан, стрататып.
СГРАТАНАЎГ, -a, М -наўце, мн. -ы, -аў,
м. Чалавек, які ажыццяўляе палёты ў стратасферу.
СГРАТАСТАТ, -а, М -таце, мн. -ы, -аў, м.
Аэрастат для палётаў у стратасферу. || прым.
стратастатны, -ая, -ае.
СГРАТАСФЁРА, -ы, ж. (спец.). Верхні
слой зямной атмасферы, які знаходзіцца над
трапасферай. || прым. стратясферны, -ая, -ае.
СТРАТНЫ, -ая, -ае. Які вядзе да страты.
Стратнае гаспадаранне. || наз. стратнасць, -і,
ж.
СТРАТ^Г, -а, мн. -і, м. Чалавек, які валодае стратэгіяй, знаўца стратэгіі (у 1 i 2 знач.).
С. рэвалюцыі (перан.: вопытны палітычны i
рэвалюцыйны дзеяч; высок.).

СТР—СТР
СТРАТЭІІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. стратэгія.
2. перан. Аб спартыўнай гульні: такі, у якім
асобныя камбінацыі падпарадкаваны загадзя
абдуманаму плану. Шахматы — стратэгічная
гульня.
СТРАТЗПЯ, -і, мн. -і, -гій, ж. 1. Навука
правядзення вайны, майстэрства вядзення
вайны. Тэорыя ваеннай стратэгіі. Лекцыі na
стратэгіі. 2. перан. Майстэрства кіраваць грамадскай, палітычнай барацьбой, a таксама
наогул майстэрства планавання кіраўніцтва,
заснаванага на правільных i далёка разлічаных прагнозах. С. навуковага пошуку. \\ прым.
стратэгічяы, -ая, -ае. Стратэгічныя рэзервы.
Стратэгічныя наступальныя дзеянні фронту.
Стратэгічная сыравіна (якая мае ваеннае значэнне).
СТРАУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Самая буйная
афрыканская птушка атрада бегуноў з прыгожым апярэннем. || прым. страусавы, -ая, -ае.
Страусавая
палітыка (перан.: баязлівае
імкненне ўхілііша ад рашэнняў).
СТРАУСЯНЙ i СТРАУСЯНЁ, -няці, мн.
-няты, -нят, н. Птушаня страуса, маленькі
сіраус.
СТРАЎЛІВАННЕ гл. стравіць1.
СТРАЎЛІВАЦЦА гл. стравіцца.
СТРАЎЛІВАЦЬ 1-2 гл. стравіць 1-2 .
СТРАЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Орган стрававання чалавека i жывёл. || прым. страўнікявы, -ая, -ае.
СТРАЎНЫ гл. страва.
СТРАФА, -Ы, МН. строфы i (з ліч. 2, 3, 4)
страфы, строф, ж. У вершаваным творы: частка тэксту з паўтаральнай арганізацыяй рытму i рыфмы, якая змястоўна аб'ядноўвае некалькі радкоў верша. || прым. страф'ічны, -ая,
-ае.
СТРАХ, -у, мн. страхі, -аў, м. 1. Пачуццё i
стан вельмі моцнага спалоху. Самлець ад
>страху. Набрацца страху (некаторы час знаходзіцца ў стане моцнай боязі). Пад смрахам
(пад пагрозай). Трымаць у страху каго-н.
(падначаліць сабе пагрозамі). У страха вочы
вялікія (прыказка: баязліўцу заўсёды страшна). 2. у знач. вык. Страшна (разм.). Мароз
такі — проста с. 3. у знач. прысл. Надзвычай
многа (разм.). Грыбоў у лесе с! 0 На свой
страх (рабіць што-н.) — на сваю адказнасць,
рызыку.
СТРАХА, -'i, ДМ страсе, мн. стрэхі i (з ліч.
2, 3, 4) страхі, стрэх, ж. 1. Верхняя покрыўная частка будынка, якая засцерагае яго ад
дажджу, снегу. Саламяная с. Шыферная с. Чарапічная с. 1. перан. Пра дом, прытулак. Мець
страху над галавой. || памянш. стрэшкя, -і, ДМ
-шцы, мн. -і, -шак, ж.
СТРАХАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба
або ўстанова, якая страхуе сябе або сваю маёмасць. || ж. страхавальніца, -ы, м . -ы, -ніц.
СТРАХАВАННЕ, -я, н. 1. гл. страхаваць. 2.
Від забеспячэння i пакрыцця матэрыяльных
страт, прычыненых няшчаснымі выпадкамі i
стыхійнымі бедствамі, якія бярэ на сябе
спецыяльная арганізацыя ў адносінах да асоб
або ўстаноў, што рэгулярна плацілі грашовыя
ўзносы.
СТРАХАВАЦЦА, страхуюся, страхуешся,
страхуецца; страхуйся; незак. 1. Страхаваць (у
1 знач.) сябе, сваю маёмасць. С. на выпадак
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СТРАЧАВЬІШЫТЫ, -ая, -ас (спец). праекты. 3. У спалучэнні з некаторымі наУпрыгожаны вышыўкай ці ажурнай сірочкай. зоўнікамі ўтварае спалучэнне са значэннем
Страчавышытыя вырабы.
дзеяння ў залежнасці ад сэнсу назоўніка
CTPA4ÓK, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. Ядомы (разм). С. хітрыкі. С. дурня. С. грымасы. С.
няшчасця. 2. перан. Засцерагаць сябе ад грыб, падобны на смаржок. | прым. страч- вочкі. || зак. састроіць, -ою, -оіш, -оіць; -оены
(да 1 i 3 знач).
чаго-н. непрыемнага, непажаданага. І| зак. ковы, -ая, -ае.
СТРАЧЬІЦЬ, страчу, строчыш, строчыць;
СТРОІЦЬ2, строю, строші, строіць;
застржхлвацца,
-страхуюся,
-страхуешся,
строчаны;
незак.
1.
што
i
без
дап.
Шыць,
выстроены;
строй; незак., каго-што. Ставіць у
-страхуецца; -страхуйся.
шываць суцэльным швом, шыць на машыне. строй (у 1 знач.). || зак. пастроіць, -строю,
СТРАХАВАЦЬ, страхую, страхуеш, страхуе;
С сукенку. С. цэ.іы вечар. 2. перан., што i без-строіш, -строіць; -строены. || наз. пастраенве,
страхуй; страхаваны; незак. 1. каго-што. дап. Хутка, паспешна пісаць (разм.). С. сачы-я, н.
Праводзіць страхаванне (у 2 знач), заклю- ненне. 3. перан., без дап. Страляць (з аўтаСТРОІЦЬ3, строю, строіш, строіць; строй;
чаць дагавор аб страхаванні. С. будынкі. С. матычнай зброі). С. з кулямёта. || зак. ністроены; зак. што. Зрабіць трайным, злучыць
маёмасць. С. жыллё. 2. перан., каго-што. Засстрачыць, -страчу, -строчыш, -строчыць; па тры, у тры столкі. С ніткі. |І незак.
церагаць ад чаго-н. непрыемнага, непажада- -строчаны (да 2 знач.) / прасірачыць, -страчу,
стройваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. стройванве,
нага. С. сябе ад непатрэбных адчуванняў. 3.-строчыш, -строчыць; -строчаны (да 1 знач.).
-я, н.
перан., каго (што). Засцерагаць ад няшчасных
СТРАШНЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае паСТРОЙ1, -ю, М страі i' строі, мн. страі,
выпадкаў пры выкананні гімнастычных
чуццё страху. С. звер. Страшнае здарэнне. страёў i строі, -яў, м. 1. М страі, мн. страі,
практыкаванняў, небяспечнай работы i пад.
Страшна (прысл.) у лесе перад навальніцай. Устраёў. Шарэнга людзей, a таксама воінская
(спец.). С. электраманцёра. || зак. застражыцці было i страшнае (наз.). 2. Вельмі вялікі часць, пастроеная радамі. Ісці строем. Аб'яхдваць, -страхую, -страхуеш, -страхуе;
або моцны па ступені праяўлення чаго-н., віць загад перад строем. 2. М стра'і, мн. страі,
-страхуй; -страхаваны (да 1 i 2 знач.)- II звар.
значны (разм.). С. холад. С. выбух скалануў страёў. Рад прадметаў, размешчаных у адну
страхавацца,
страхуюся,
страхуешся,
паветра.
лінію. С бярозак ля дарогі. 3. М строі, мн.
страхуецца; страхуйся; зак. застрахжвацца,
СГРАШЬІДЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. (разм.). строі, -яў. Суадносіны тонаў па вышыні, якія
-страхуюся,
-страхуешся,
-страхуецца;
1. Той, хто (або тое, што) мае страшны вы- утвараюць пэўную сістэму. Мажорны, мінорны
-страхуйся (да 1 i 2 знач.). || наз. стржхвднне,
гляд, страхоцце. 2. перан. Той, хто (або тос, с. 4. М строі, мн. строі, -яў. У паэзіі: пабудова
-я, н. i страхоўкя, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 1 i 2
паэтычнага твора, яго эмацыянальная афаршто) выклікае страх, пужала.
знач.)- Страхаванне жыцця (на выпадак
СТРАШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; незак., боўка. Асаблівасці паэтычнага строю песень. 0
смерці). Сацыяльнае страхаванне (па матэрыкаго (што). Прымушаць баяцца каго-, Выбыць са строю — стаць непрыгодным для
яльнаму забеспячэнню ў старасці, пры
выканання якіх-н. абавязкаў.
чаго-н., выклікаць у каго-н. страх. С дзяцей.
інваліднасці, хваробе i пад.). Страхоўка жыСТРОЙ2, -ю, м. 1. Комплекс адзення, хаСТРАШЗННЫ, -ая, -ае. Вельмі страшны;
вёлы. || прым. страхівы, -ая, -óe (да 1 i 2 знач.)
рактэрны для якога-н. рэгіёна. Слуцкі с. 2. мн.
жудасны. Страшэнныя пакуты. Страшэннае
/ страхомчны, -ая, -ае (да 3 знач.). Страхавы
строі, -яў. Уборы, убранне (разм). Дзявочыя
злачынства.
выпадак. Страхавы збор. Страхавы насенны
СГРАЯВІК, страевіка, мн. страевію, страе- строі.
фонд. Страховачная тэхніка. Страховачны
СТРОЙВАННЕ, СГРОЙВАЦЬ гл. строіць3.
вікоў, м. (разм.)- Вайсковец страявых часцей.
пояс спартсмена.
СТРОЙНЫ, -ая, -ае. 1. Прыгожа i праСГРАЯВЬІ1, -ая, -óc. Які мае адносіны да
СТРАХАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Рабочы, які строю1 (у 1 знач.), звязаны з дзеяннем войска парцыянальна складзены, з прыгожай фігукрые стрэхі. || прым. страхарсш, -ая, -ае.
ў страі. Страявая падрыхтоўка войска. Стра-рай. С юнак. С. стан. 2. Правільна i роўна
размешчаны. Стройныя рады прысад. 3. 3
часць.
СТРАХОЎКА, -м, ДМ -ўцы, мн. -і, -ховак, явая песня. Страявая
СТРАЯВЬІ2, -ая, -óe. Пра лес: высокі i правільнымі суадносінамі паміж часткамі; паж. 1. гл. страхаваць. 2. Грашовая кампенсаслядоўны. Стройнае гучанне аргана. С. хор гацыя, што выплачваецца страхавой установай роўны, прыгодны для будаўнііггва. С лес.
СГРОГАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл. ласоў. || наз. стройнасць, -і, ж.
страхавальніку. Атрымаць страхоўку. 3. СтраCTPÓKAT, -у, М -каце, м. Рэзкія кароткія
хавы ўзнос (разм.). Заплаціць страхоўку. 4. строгі. 2. мн. Строгія меры, парадкі, строгія
i частыя, падобныя на трэск гукі. С. конікаў у
Гарантыя ад чаго-н. непрыемнага, непажада- правілы (разм.). Рэдактарскія строгасці.
СГРОП, -ая, -ае. 1. Вельмі патрабавальны. траве. С. матора.
нага. Зрабіць што-н. для страхоўкі.
1
С. дырэктар. Строгія бацькі. 2. Вельмі сур'ёз- CTPÓMA , -ы, мн. -ы, стром, ж. 1. Круты
СТРАХОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Уста- ны, суровы, які не дагтускае ніякіх па- схіл, абрыў. 2. Месца ў рацэ, дзе цячэнне
нова, якая бярэ на сябе абавязкі па выплаце блажлівых адносін. С. нагляд. Строгае папярэ- асабліва імклівае. С ракі.
сірахавой кампенсацыі страхавальшчыку.
CTPÓMA2 прысл. 1. Крута ўверх. Дарога
джанне. 3. Які не прызнае ніякіх адхіленняў
СГРАХОЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (разм.). 1. ад нормы, абсалютна дакладны. С. бальнічны пайшла с. ўверх. 2. перан. Рэзка, рашуча. С
спыніць гаворку.
Той, хто (або тос, што) наганяе страх, пало- рэжым. Строгая канспірацыя. С. ўлік дакуменСТРОМІСГЫ, -ая, -ае. Круты, абрывісты.
хае; нешта пачварнае, брыдкае. 2. Пра вельмі таў. 4. Які не дапускае адхіленняў ад правіл
С. бераг. || наз. стромістасць, -і, ж.
паводзін, ад агульнапрынятых маральных
непрыгожага, з брыдкім тварам чалавека.
СТРОМЮ, -ая, -ае. 1. Круты, абрывісты.
норм. Строгіх правіл сям'я. 5. Які адпавядае
СТРАЦІЦЦА,
страчуся,
страцішся, патрабаванням пэўнай нормы, правільны.
С. ўзгорак. 2. Роўны i высокі. Стромкая бястраціцца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Згуроза. || наз. стромкасць, -і, ж.
Будынак пабудаваны ў строгім стылі. 6. Пра
біцца, знікнуць. Страціліся сілы. Страціласяадзенне, знешнасць, абстаноўку i пад.: без
СТРОМЫ, -ая, -ае. Вельмі круты. Стронадзея. 2. Растраціцца, патраліцца. За гэту упрыгожанняў, просты, але з густам. Строгае мая скала. || наз. стромасць, -і, ж.
паездку я надта страцілася. || незак. страчвацСГРОНГА, -і, ДМ -нзе, мн. -і, стронг /
плацце. С. набор мэблі для залы. || наз.
ца, -аецца (да 1 знач).
стронгаў, ж. Прэснаводная рыба з чырвострогасць, -і, ж.
2
нымі i чорнымі плямамі, якая водзіцца пераСТРАЦІЦЬ, страчу, страціш, страціць;
CTPÓI гл. строй .
страчаны; зак. 1. каго-што. Застацца без
СТРОІЦЦА1, строюся, строішся, строіцца; важна ў горных рэчках i азёрах; фарэль. Ц
каго-, чаго-н. С. нагу. С. сябра. С. кроў (пры незак. (разм.)- 1. Мець намер, збірацца. Дзя- прым. стронпшы, -ая, -ае.
раненні). 2. што. Без карысці, марна па- дзька строіўся будаваць хату. 2. Прыбірацца ў СТРОНЦЫЙ, -ю, м. Хімічны элемент —
траціць што-н. (пра час, ірошы i пад.). С прыгажэйшае адзенне (разм.). Дзяўчаты лёгкі серабрыста-белы метал. || прым. стронцзлы месяц. С. многа грошай без патрэбы. 3. строіліся на кірмаш.
цыевы, -ая, -ае.
што. He захаваць, не зберагчы што-н. С. сілы
СТРОП1, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Стык
СТРОІЦЦА , строюся, строішся, спюіцца;
i здароўе. 4. што. Часткова або поўнасцю паз- стройся; незак. Станавіцца ў строй (у 1 бакоў страхі; вільчак.
бавіцца якіх-н. уласцівасцей, якасцей, сувя- знач). Дэманстранты строяцца ў калоны. \\ СТРОП2, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
зей i пад. С надзею. С. давер. С. сувязь. 5. зак. пастроіцші, -строюся, -строішся, -стро- Устройства для захопу i падвешвання ірузу да
што. Збіцца з дарогі, згубіць след. С сцежку. іцца.
крука, скабы або чалавека, грузу да купала
0 Страдіць ласку ў каго — перастаць быць у
СГРОІЦЬ1, строю, строіш, строіць; строй; парашута, гандолы да дырыжабля, аэрастата.
пашане, павазе. Страціць прытомнасць — незак., што. 1. Наладжваць, рыхтаваць да Аўтаматычны с.
абамлець, самлець. Страціць розум — здур- чаго-н. (разм.). С. касу. С. цымбалы. 2. У думСТРОФІКА, -і, ДМ -фіцы, ж. Раздзел паэнець. || незак. страчвяць, -аю, -аеш, -ае.
ках планаваць, намячаць (планы i пад.). С. тыкі, які вывучае віды, будову строф.
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СТРОЧАНЫ, -ая, -ае. Вышыты строчкай; шы рукі па швах. || прым. струнны, -ая, -ае (да
выстрачаны. С. пояс. С. каўнер.
1 знач.). С. аркестр.
СГРУП, -а, мн. -ы, -оў, м. Сухая скарынCTPÓ4KA, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Суцэльнае шво на паверхні тканіны, скуры. ка, якая зацягвае рану пры зажыванні. || прым.
струшвы, -ая, -ае.
Роўная с.
СГРУПЯНЁЛЫ, -ая, -ас (разм.). 1. Які
СТРУБІЦЬ, струблю, струбіш, струбіць;
спрублены; зак., што (разм.)- 1. гя. трубіць. 2. стаў трупам; памёршы. 2. перан. Яхі спужаўПеравесці ўсё або многае; патраціць. С. дабро. ся, скамянеў ад страху.
СГРУПЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак.
3. Пра час: дарэмна патрацііхь. С. цэлы месяц.
СТРУГ1, -а, мн. стругі, -оў, м. (спец.). 1. (разм.). 1. Стаць ірупам; памерці. 2. перан.
Ручны інструмент для грубай апрацоўкі драў- Спужацца, страціць прытомнасць ад страху.
СГРЎСІЦЬ гя. трусіць.
ніны струганнем. 2. Землярыйная машына
СТРУХЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які п^атварыўся ў
для зразання грунту слаямі i перамяшчэння
парахню; сатлелы, гнілы. С. хлеу. || наз. струхяго.
СТРУГ2, -а, мн. стругі, -аў, м. Даўнейшае леласць, -і, ж.
СГРУХЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ес; зак.
рачное драўлянае пласкадоннае судна.
СГРУГАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, Стадь трухлявым, спарахнець; сатлець,
спсцыяліст па апрацоўіш чаго-н. струганнсм; згніць. Хата струхлела ad даўнасці.
СГРУЧНЬІ, -ая, -ое. 3 вялікімі струкамі;
стругаль. || ж. стругалыпчыші, -ы, мн. -ы,
багаты на сірукі. С боб.
-чыц.
СГРУЧОК гл. струк.
СТРУГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
СІГУЧЧА, -а, н., зб. Струкі.
што. Здымаць тонкія слаі з паверхні чаго-н.
СТРЎШЧЫЦЬ гл. трушчьшь.
рэжучым інструментам. С. дошку рубанкам. ||
СТРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., што.
зак. выстругаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. || наз.
струпшне, -я, н. || прым. струпшьны, -ая, -ае. Цярпліва аднесціся да чаго-н., вынесці,
вьпрымаць (што-н. непрыемнае, нясйерпСтругальная машына.
СГРЎЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. нае). С. боль. С. несправядлівасць.
СТРЫВОЖЫЦЬ гл. трьшожыць.
Тонкая вузкая спіралепадобная стужка дрэва,
СТРЫГАЛЬ, -я, мн. -'i, -ёў, м. (разм.). Toe,
металу i пад., якая ўтвараецца пры апрацоўцы
ix павсрхні струганнем. Драўляная с. (зб.). Са- што i стрыгальшчык.
СГРЫГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
гнаць стружку з каго-н. (перан.: прапясочыць
да стрыжкі авечак, да работы стрыгальшчыка,
каго-н). || прым. стружкавы, -ая, -ае.
стрыгаля. Стрыгалышя машына.
СТРУК, -а, мн. -і, -оў, м. У некаторых
СГРЫГАЛЬШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рараслін: доўгая i вузкая абалонка, якая змяшбочы — спсцыяліст па стрыжіш авечах. || ж.
чае ў сабе насснне. С. бобу, гароху, перцу. || стрыпшыпчышц -ы, мн. -ы, -шчьш.
памянш. стручок, -чка, мн. -чю, -чкоў, м.
СГРЫГЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. i СГРЫСГРЎКАВЫ i СТРУКОВЫ, -ая, -ае. Са ГУНОК, -нка, мн. -ню, -нкоў, м. Аднагадовае
струкамі, у струках. Струкавыя кулыпуры.
жарабя, якому звычайна падстрыгаюць ірыву.
СТРУКТЎРА, -ы, мн. -ы, -тур, ж. УзаемаСТРЬІГЧЫ, стрыгу, стрыжэш, стрыжэ;
размяшчэннс i сувязь састаўных частак аб'ек- стрыжом, стрыжаце, стрыгуць; стрыг, -гла,
та, якія забяспечваюць яго цзласнасць; бу- -гло; стрыжы; сірыжаны; незак. 1. што. Зрадова. С. рзчыва. С. арганізма. || прым. струк- задь або карацшь што-н., падразаючы. С ватурны, -ая, -ае.
ласы. С. газон. С. ногці. 2. каго (што). КаСТРУМСШСТЫ, -ая, -ае. 1. Які складаец- раціць каму-н. валасы, шэрсць, падразаючы
ца са струменяў, у выглядзе струменяў. Стру- чым-н. С кліента. С. пад бокс (падразаць
меністая рунаіна. 2. Які струмсніцца (паэт.). пэўным спосабам). С. ўсіх пад адзін грэбень
Струменістая смуга.
(перан.: раўняць усіх у якіх-н. адносінах). 0
СГРУМЁНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніц- Стрыгчы купоны — жыць на рэнту, на працэца; незак. Ліцца, цячы, распаўсюджвадца нты ад каштоўных папер. U зак. абстрыгчы,
струменямі. Пад мостам с. рэнка. Ад яблынь -стрыгу, -стрыжэш, -стрыжэ; -стрыжом,
струменіуся прыемны водар.
-стрыжаце, -спрыгуць; -стрыг, -гла, -гло;
СТРУМЁНІЦЬ, 1 i 2 ас. нс ўжыв., -ніць; -стрыжы; -стрыжаны / асірыгчы, асірыгу,
незак., што i без дап. Цячы струменем, стру- астрыжэш, астрыжэ; астрыжом, астрыжадс,
менямі. Ручаёк струменіць з-пад арэхавага ку- астрыгуць; астрыг, -гла, -гло; астрыжы;
ста. 3 лесу струменіць пах смалы (перан.: вы- астрыжаны. || звар. стрыгчыся, стрыгуся,
лучае пах).
стрыжэшся, стрыжэцца; стрыжомся, стрыСТРУМЁНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Вузкі па- жацеся, стрыгуіша; стрыгся, -глася; стрыток вадкасці, святла, газу. С вады. Паветраны жыся (да 2 знач.); зак. абстрыгчыся, -стрыс. 2. перан., чаго або які. Налрамак, рыса гуся, -стрыжэшся, -стрыжэцца; -стрыжомся,
дзейнасйі ў чым-н. Гумарыстычны с. у твор- -стрыжацсся, -стрыгуцца; -стрыжыся /
астрыгчыся, астрыгуся, астрыжэшся, астрычасці гшэта.
СТРУНА, -ы, мн. струны i' (з лін. 2, 3, 4) жэцца; астрыжомся, астрыжацеся, асірыгуцструны, сірун, ж. 1. Пругкая нітка (з мсталу, ца; астрыжыся. || наз. стрыжка, -і, ДМ -жцы,
калрону i пад.) у музычных інсірументах, ж.
СГРЫЁЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца не
якая пры вібрацыі звініць. Цымбальныя
струны. 2. Нітка, вяроўка i пад., нацягнугыя ў прамым сваяшве, a ў сваяцтве па дзеду ці
на што-н. i выкарыстаныя ў розных прыста- бабцы з дзецьмі ix сыноў або дочак; дваюрасаваннях (cncu.)- Струны тэніснай ракеткі. 3. дны. Стрыечная сястра (дачка цёткі ці
перан., чаго або якая. Асаблівасць, якасць ха- дзядзькі).
СТРЫЖ, -а, мн. -ы, -оў, м. Нсвяліхая птурахтару. Лепшыя струны душы. Слабая с.
(найбольш чуллівая, уражлівая асаблівасць шка цёмнай афарбоўкі, з кароткай дзюбай i з
характару). || памянш. струнка, -і, ДМ -нцы, доўгімі вострымі крыламі.
СГРЬкЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Пра валасы,
мн. -і, -нак, ж. 0 У струнку сгаць або выцвг•уццд (разм.) — прама, навьшяжку, апусціў- шэрсць: падрэзаны, укарочаны. Стрыжаная
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гаяава. Стрыжаная авечка. 2. Пра галіны,
траву: падрэзаны, укарочаны. С. газон. Стрыжаныя ліпы (з падрэзанымі галінамі).
СТРЬІЖАНЬ, -жня, мн. -жні, -жняў, м. 1.
Прадмет прадаўгаватай формы, які звычайна
з'яўляецца воссю або асновай чаго-н. Пластмасавы с. С. шарыкавай ручкі (напоўнены
чарнільнай пастай). 2. перан., чаго. Асноўная,
галоўная частка чаго-н. С. усяго рамана —
тэма народнай вайны. || прым. стрыжнёвы, -ая,
-ае. Стрыжнёвы громаадвод (зазсмлены мсталічны стрыжань).
СТРЫЖАНЙ / СТРЫЖАНЁ, -няці, мн.
-няты, -нят, н. Птушаня стрыжа.
СТРЬІЖКА гл. стрыгчы.
СГРЬІМАНЫ, -ая, -ае. 1. Які ўмее валодаць сабой, умее стрымаіша, не рэзкі. С. характар. С. чалавек. 2. Пазбаўлены пьосі, шырокай гасціннасці. С. прыём. || наз. стрыманасць, -і, ж.
СТРЫМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
Утрымаць сябе ад праяўлення якіх-н. пачуццяў. Цяжка с. ад плачу. || незак. стрымлівацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
СГРЫМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; стрьіманы;
зак. 1. каго-што. Спыніць, запыніць,
аслабіць, што рухаецца з сілай. Коней не с. С.
націск пакупнікоў. 2. што. Абмсжаваць, зменшыць ступень, сілу праяўлення чаго-н. С.
свой запал. С. гнеўны тон. 3. перан., каго-што.
Нс даць праявіцца поўнасцю. С. смех. С. сябе
(стрымацца). 4. што. Выканаць (што-н. абяцанае — паводле значэння наступнага назоўніка). С. абяцанне. С. дадзенае слова. || незак.
стрымліваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. стрыманне,
-я, н. i стрымлівшше, -я, н. Мера стрымання
(прымусовая мера, якая прымяняецца следчымі i судовымі органамі да абвінавачанага з
мэтай перашкодзіць злачыннай дзейнасці,
ухіленню ад следства, суда i пад.; спец.)Меры стрымяівання агрэсара.
СТРЫМГАЛОЎ, прысл. Вельмі хугка,
імкліва, кулём. С. пабегчы na вуліцы.
СТРЫНОЖЫЦЬ гл. трыножьшь.
СТРЫПТЬІЗ, -у, м. Танцавальны нумар з
паступовым распрананнем. || прым. стрыптызны, -ая, -ае.
СТРЫХНІН, -у, м. Ядавітае рэчыва
расліннага паходжання, алхалоід; у малых дозах ужываецца ў медыцьше.
СГРЫХОЎКА, -і, ДМ -хоўцы, мн. -i, -ховак, ж. Прылада ў выглядзе дошчачкі з канаўкамі для выраўноўвання саломы пры
крыіші страхі.
СТРЭЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Узрыў зарада ў
канале ствала агнястрзльнай зброі, у выніку
якога вылятае куля або снарад на пэўную
адлегласць, a таксама гук гэтага ўзрыву. У
лесе чуліся стрзлы.
СТРЭЛАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які падобны
на стралу. С. ліст. || наз. стрэлападобшсць, -і,
ж.
СТРЭЛАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
які пераводзіць стрэлкі на рэйкавым пуці. 0
Стрэлачнік вішваты (разм. іран.) — ужыв. ў
вьшадках, калі віну за няўдачу ўскладаюць на
нізавога выканаўцу. || ж. стрэлачшца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
СТРЭЛШЬ гл. страляць.
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Здарыцца, адбыцца (разм.)- У суседзяў нешта акно), прасіць дазволу ўвайсці куды-н. С. ў
пакой. С. ў дзверы кабінетаў (таксама перан.:
стрэслася ў доме.
СТРФЧНЫ1, -ая, -ае. Toe, што i сустрэч- дабівацца чаго-н. просьбамі). У сэрца стукаецца любоў (прыходзіць). || зак. пастукдцца,
ны.
СТР^ЧНЫ2, -ая, -ае. Toe, што i стрыечны. -аюся, -аешся, -аецца (да 2 знач.).
СГР&ЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
СГРдШКА, -І, ДМ -ШЦЫ, МН. -І, -шак, ж.
СТЎКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніТонкая i вузкая пласцінка, якая паварочваец1. 2/і. страха. 2. Навес (калодзежа i пад.). ся; зак. 1. Наткнуўшыся ці спатыкнуўшыся,
ца на восі i паказвае час, напрамак i пад. у
Студня са стрэшкай.
ударыцца аб што-н. або адзін аб аднаго. С. аб
розных вымяральных прыборах. С. баромеСТЎДЗЕНЬ1, -я, м. Першы месяц калян- вугал стала. 2. з кім. Нечакана сустрэцца з
тра. Секундная с. 2. Знак у выглядзе рысы, ад
канца якой пад вострым вуглом адходзяць ка- дарнага года. || прым. студзеньскі, -ая, -ае. С кім-н. Ля пад'езда ледзь не стукнуліся з суседкай ілбамі. || незак. стукяцця, -аюся, -аешся,
роткія рыскі (->). С. напрамку руху машын. 3. мароз.
СТЎДЗЕНЬ2, -ю, м. (разм.). Квашаніна, -аецца (да 1 знач.).
Вузкі i доўгі намыўны выступ сушы; пясчаная
СТЎКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
каса. С. прычала. 4. Прыстасаванне на рэйка- загусцелая яда з мяснога або рыбнага навару
зак. 1. Ударыць, звычайна са стукам. С кулавых пуцях для пераводу рухомага саставу з з кавалачкамі мяса, рыбы.
аднаго пуці на другі. На чыгуначнай станцыі СТУДЗІЦЬ, студжу, студзіш, студзіць; ком na стале. 2. Пастукаць у дзверы або
дзейнічаюць аўтаматычныя стрэлкі. 5. студжаны; незак., што. Рабіць халодным, да- акно, каб адчынілі. У акно ціха стукнулі. 3.
Бязлістае тонкае сцябло расліны з суквеццем ваць астыць. С. чай. С. хату. С. больку (фу- каго (што) i без дап. Нанесці ўдар каму-н. С.
наверсе. Стрзлкі нарцысаў. || памянш. стрэла-каць на больку). Апёкшыся на малацэ, i ваду na карку. 4. каго (што). Звесці, саштурхнуць
чкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. будзеш с. (прыказка). || зак. астудз'іць, астуджу, каго-н. С ілбамі. 5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Наступіць, надысці (пра час, падзеі; разм.). Мне
астудзіш, астудзіць; астуджаны.
стрэлачны, -ая, -ае (да 1 i 4 анач.).
СТУДЗЯНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; не- стукнула сорак (мінула, споўнілася; безас). ||
СТР&ЛЬБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Ручная
незак. стукаць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.)агнястрэльная i пнеўматычная зброя з доўгім зак. Станавіцца студзяністым.
СГУДЗЯНІСГЫ, -ая, -ае. Падобны на сту- || наз. стукаяне, -я, н.
ствалом. Паляўнічая с. || прым. стрэльбавы,
2
дзень , жэле. Студзяністае рэчыва. || наз. сту- СТУЛ, -у, м. (спец.). Дзеянне кішэчніка;
-ая, -ае.
спаражненне. У хворага быў с.
СТРЭЛЬБІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Уча- дзяшстасць, -і, ж.
СТУЛІЦЦА, стулюся, стулішся, стуліцца;
СТЎДНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Калодзеж, умастак, абсталяваны для вучэбнай або спартыўнай стральбы. || прым. стрэльбішчны, -ая, -ае. цаваная зрубам вузкая i глыбокая яма для зак. 1. Скурчыцца; сагнуцца. 2. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Пра губы, вочы i пад.: шчыльна
атрымання вады з ваданоснага слоя.
СТР&ЛЬНУЦЬ гл. страляць.
СТУДЬІЕЦ, -дыйца, мн. -дыййы, -дыйцаў, сціснуцца, заплюшчыцца. Вусны стуліліся ад
СГРЗЛЯНЫ, -ая, -ае. 1. Пра дзічыну: за- м. Вучань студыі (у 2 знач.), a таксама артыст злосці. 3. Схавацца дзе-н. за што-н. (разм.). С
біты са стрэльбы. Стрэляная качка. 2. Які па- студыі (у 3 знач.). || ж. студыйкя, -і, ДМ за кустом. || незак. стульвацца, -аюся, -аешся,
быў у баях, абстраляны. С. салдат. 3. Такі, у -дыйцы, мн. -і, -дыек.
-аецца. || наз. стульванне, -я, н.
якога стралялі. С. верабей (перан.: вопытны,
СТУЛІЦЬ,
стулю,
стуліш,
стуліць;
СТЎДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. 1. Майстэрбывалы чалавек). Стрэляная птушка (таксама ня мастака або скулыттара. 2. Школа для стулены; зак., што. 1. Пра вочы, губы i пад.:
перан.: тое, што i стрзляны верабей). 4. Вы- падрыхтоўкі мастакоў, скульптараў, артыстаў. заплюшчыць, сціснуць. С. вочы. 2. Звесці,
карыстаны для стральбы. Стрэляныя гільзы.
3. Назва некаторых тэатральных калектываў злучыць разам. С. ножкі цыркуля. \\ незак.
СТРЭМЕЧКА, -а, н. (спец.). Адна са слы- маладых акцёраў. Тэатр-с. 4. Спецыяльнае стульваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. стульваіше,
хавых костачак сярэдняга вуха.
-я, н.
памяшканне, адкуль вядушха радыё- ці тэлеCTPŚMKA, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. візійныя перадачы. || прым. студыйны, -ая, -ае
СТУЛЬЧАК, -а, мн. -1, -оў, м. У туалеце:
Востры, тонкі кавалачак дрэва, асколак шкла, (да 2, 3 i 4 знач.).
сядзенне з адтулінай у сярэдзіне.
металу, які залез пад скуру. Дастаць стрэмку.
СТЎПА, -ы, мн. -ы, ступ, ж. Драўляная
СТУД^НТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. НаСТРЗМЯ, стрэмя / стрэмені, Д стрэмю i вучэнец вышэйшай навучальнай установы. || або металічная пасудзіна, у якой таўкуць
стрэмені, В стрэмя, Т стрэмем / стрэменем, ж. студэнпйі, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || што-н. таўкачом. 0 Таўчы ваду ў ступе (разм.
М (аб) стрэмі / стрэмені, мн. страмёны, стра- прым. студэнцкі, -ая, -ае.
неадабр.) — займацца пустымі размовамі, немён /' страмёнаў, н. 1. Жалезная дужка з вуСТУДОНЦТВА, -а, н. 1. зб. Студэнты. Бе- патрэбнай справай.
шкам для ўпору нагі конніка, якая падвешва- ларускае с. 2. Перыяд вучобы ў вышэйшай
СТУПА, -ы, ж. Тэмп руху пры хадзьбе,
ецца да сядла пры дапамозе рэменя. 2. Toe, навучальнай установе. Гады с.
яздзе на кані; крок. Ехаць мернай ступою.
што i стрэмечка (спец.). || прым. страмянны,
СТЎЖАЧНЫ, СТЎЖКА, СТЎЖКАВЫ гл.
СТУПАННЕ, СГУПАЦЬ гл. ступіць1.
-ая, -ое (да 1 знач.).
істужка.
СТУПЁНЬ, -і, мн. -і, -ей i -яў, ж. 1. Мера
СТРЭПЕТ, -a, М -псце, мн. -ы, -аў, м.
СТЎЗАЦЦА, -аюся, -ешся, -аецца; зак. праяўлення якой-н. якасці, дзеяння i пад.,
Стэпавая птушка сямейства дроф, якая ў час Стаміцца, змарыцца ў якіх-н. клопатах, спра- параўнальная велічыня чаго-н. С. падрыхтоўпалёту ўтварае рэзкі шум крыламі. || прым. вах. С. на пагрузцы.
кі да ўборкі ўраджаю. У значнай ступені. У
страпяшны, -ая, -ае.
СТЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., каго нейкай ступені (часткова). 2. перан. Этап у
СТРЭПТАКОК, -а, мн. -і, -аў, м. Бактэ(што). 1. Затузаць, зацягаць. С. каня. 2. пе- развіцці, здзяйсненні чаго-н. С. развіцця экарыя, узбуджальнік гнойных i некаторых ран. Давесці да хворага стану, змучыць. Хва- номікі. 3. з парадк. ліч. Разрад, падраздзяленіншых захворванняў. || прым. стрэптакок&вы, роба стузала чалавека.
не ў класіфікацыі, структуры чаго-н. Ордэн
-ая, -ае.
«За бездакорную службу» І-й ступені. Другая с.
СТУК1, -у, м. Адрывісты гук, шум ад удару,
СТРЭС, -у, мн. -ы, -аў, м. Стан напружан- ад падзення цвёрдых прадметаў. С. сякеры аб апёкаў. 4. Вучонае званне. С. кандыдата наня арганізма, які з'яўляецца ахоўнай рэак- бервяно. С. у акно. Увайсці са стукам (пасту- вук. 5. У матэматыцы: здабытак роўных сумножнікаў. Лік у пятай ступені. б. Частка сацыяй у адказ на дзеянне моцных раздракаўшы ў дзверы). Слухаць с. сэрца.
жняльнікаў унутранага або знешняга асяродСТУК2, v знач. вык. Ужыв. паводле знач. стаўной ракеты, якая забячпечвае яе палёт на
дзя. || прым. стрэсавы, -ая, -ае.
дзеясл. стукаць — стукнуць. У дзверы с. пал- пэўным участку траекторыі i аддзяляецца пакай. Стук-стук-стук! (гукаперайманне ка- сля выгарання паліва, што знаходзіцца ў ёй.
СТРФСЦІ, страсу, страсеш, страсе; страO Ступені параўнжння — у граматыцы: форсём, страсяце, страсуць; строс, стрэсла; роткіх паслядоўных удараў).
страс'і; стрэсены; зак., што. 1. Трасучы,
СГУКАНІНА, -ы, ж. (разм.). Toe, што i мы якасных прыметнікаў i прыслоўяў, якія
выражаюць якасць прадмета безадносна да
скінуць што-н. С. пясок з палавіка. С. pacy з стукат.
травы. 2. Трасучы, змяшаць разам; зрабіць
СТЎКАТ, -у, М -каце, м. Моцны беспе- яго меры (звычайная ступень) або параўнальна большую ці самую высокую меру якасці
трасянку. С. сена з саломай. || незак. рапынны стук. На таку с. ад малатарні.
стрэсвжць, -аю, -аеш, -ае / страсаць, -аю,
СТУКАТАЦЬ, -качу, -кочаш, -коча; -качы; (вышэйшая i найвышэйшая ступень).
СТУПЁНЬЧАТЫ, -ая, -ае. Размешчаны
-аеш, -ае. || наз. стрэсванне, -я, н. i страсанне, незак. (разм.). Ствараць стукат. Стукочуць na
ступенямі. С. спуск з гары. \\ наз. ступеньчабруку калё'сы.
-я, н.
СТУКАТНЙ, -'i, ж. (разм.). Toe, што i сту- тасць, -і, ж.
СТРЭСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., страсецца;
СТУПІЦЦА гл. тупіцца.
стрэслася; зак. 1. Зваліцца, скінуцца ад стрэс- кат.
СТУПІЦЬ1, ступлю, ступіш, ступіць; зак.
вання. Крошкі стрэсліся з абруса. 2. Добра СГЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
1. Зрабіць крок, наблізіцца, падысці да каго-,
1. гл. стукнуцца. 2. Стукаючы (у дзверы,
змяшацца. Сена стрэслася с саломай. 3.
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чаго-н. He можа с. колькі крокаў. С. да акна.
2. Паставіць нагу куды-н., наступіць на каго-,
што-н. С. на змяю. 3. Увайсці куды-н.; апынуцца дзе-н. Першы раз ступіла ў новую кватэру. || незак. ступжць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
стушшне, -я, н.
СТУПІЦЬ 2 гл. тупіць.
СТУПНЙ, -і, мн. ступні i (з ліч. 2, 3, 4)
ступні, ступняў, ж. 1. Частка нагі ад шчыкалаткі ўніз. 2. Ніжняя паверхня нагі, падэшва.
СТЎХНУЦЬ1""2 гл. тухнуць 1 - 2 .
І І уіііАВАттіТА, -шуюся, -шуешся, -шуецца; -шуйся; зак. I. (1 i 2 ас. не ўжыв.).
Стаць стушаваным, пры дапамозе тушоўкі
зрабіць пераход ад цёмнага да светлага
(спец.). Контуры малюнка стушаваліся. 2. перан. Сумецца, збянтэжыцца. С. на экзаменах.
|| незак. стушоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца i
тушжвтцца, -шуюся, -шуешся,
-шуецца;
-шуйся (да 2 знач.).
СТУШАВАЦЬ, -шую, -шуеш, -шуе; -шуй;
-шаваны; зак., што. Тушуючы, зрабіць
непрыкметным i паступовым пераход ад цёмнага да светлага колеру (спец.). С. плоскасць.
\ незак. стушоўмць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
сіушоўванне, -я, н. i стушоўкж, -і, ДМ -шоўцы, ж. (да 1 знач.)СТУШЬІЦЬ гл. тушыць2.
СТЫК, -у, мн. -і, -аў, м. Месца злучэння,
сутыкнення двух канцоў, дзвюх частак
чаго-н. С. участкаў. С. панэлей. На стыку
дзвюх эпох. || прым. стыкдвы, -ая, -ае.
СТЫКАВАЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -куецца; зак. (спец.). Цесна, шчыльна злучацца
канцамі, часткамі. Касмінныя караблі стыкаваліся на арбіце. || наз. стыкоўкя, -і, ДМ
-коўцы; мн. -і, -ковак, ж. i стыкамнне, -я, н.
СГЫКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; зак., што (спец.). Цесна злучыць
канцамі, часткамі. С. звёны пантоннага моста. || наз. стыкоўка, -і, ДМ -коўцы, мн. -і,
-ковак, ж. i стыкжвшне, -я, н. || прым.
стыкомчны, -ая, -ае.
СТЫКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.). 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Мець сумсжныя бакі, размяшчацца вельмі блізка, упрытык. Канец поля стыкаецца з лесам. 2. Знаходзіцца дзе-н. які-н. час, прыпыняцца. Дома
прыходзіцца рэдка с. 3. перан. Быць звязаным
з чым-н.; мець адносіны да чаго-н. Нашы
інтарэсы стыкаюцца даволі часта. \\ аднакр.
стыкнуцца, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся,
-няцеся, -нуцца; -ніся.
СТЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што (разм.). Чым-н. вострым пакалоць у
многіх месцах, усюды. || незак. стыквяць, -аю,
-аеш, -ае.
СТЫКОВАЧНЫ, СТЫКОЎКА гл. стыкаваць.
СТЫЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; зак. i незак., што. Надаць (надаваць)
чаму-н. прыкметы, рысы якога-н. стылю, выбранага за ўзор. С арнамент. || наз. стылізацыя, -і, ж.
СТЫЛІЗАТАР, -a t мн. -ы, -аў, м. Чалавск,
які займаецца стылізацыяй. || прым. стылізатжрскі, -ая, -ае.
СТЫЛІЗАЦЫЯ, -і, ж. 1. гл. стылізаваць. 2.
Твор, якому нададзены характэрныя рысы
пэўнага стылю.
СТЫЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які валодае майстэрствам літаратурнага
стылю, піша добрым стылем. || ж. стылістыка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.

СГЫЛІСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Навука
аб стылях мовы, a таксама раздзел тэорыі
літаратуры, які вывучае стылі мастацкіх твораў. || прым. стылістычны, -ая, -ае.
СТЫЛЬ 1 , -ю, мн. -і, -яў, м. 1. Сукупнасць
характэрных рыс, блізкасць выразных мастацкіх прыёмаў i сродкаў, што абумоўліваюць сабой адзінства якога-н. напрамку ў
творчасці. Нацыянальны с. у жывапісе. Архітэктурныя стылі. 2. Метад, сукупнасць прыёмаў якой-н. работы, дзейнасці, паводзін. С
кіраўніцтва. Вольны с. плавання. 3. Сукупнасць прыёмаў выкарыстання моўных сродкаў для выказвання тых ці іншых ідэй, думак
у розных умовах маўленчай практыкі. С
Івана Мележа. Публіцыстычны с. Наеуковы с.
|| прым. стылістычны, -ая, -ае / стылявы, -ая,
-óe. Стшістычныя памылкі. Стшістычны
прыём. Стылявыя катэгорыі. Стылявая дасканаласць.
СТЫЛЬ 2 , -ю, м. Спосаб летазлічэння.
Стары с. (так зв. юліянскі каляцдар). Новы с.
(так зв. грыгарыянскі каляндар). Першага
студзеня na новаму стылю.
СТЬІЛЬНЫ, -ая, -ае. Вытрыманы ў
якім-н. пэўным стылі1 (у 1 i 2 знач.). Стыльная мэбля. Стыльнае плаванне || наз. стыльнасць, -і, ж.
СГЫЛЙГА, -і, ДМ -у, Г -ам, м.; ДМ -лязе,
Т -ай (-аю), ж. мн. -і, -ляг (разм.). Малады
чалавек, які слепа ганяецца за крыклівай модай адэення. || прым. стыляжны, -ая, -ае.
СГЫЛЙЖНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Паводзіць сябе як стыляга. || наз.
стыляжніцтва, -а, н.
СТЬІМУЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Пабуджальная прычына, задікаўленасць у ажыццяўленні
чаго-н. С у працы. Матэрыяльныя стымулы.
СТЫМУЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
-люй; -ляваны; зак. i незак., каго-што. Даць
(даваць) стымул у ажыццяўленні чаго-н. С.
развіццё прадпрымальніцтва.
СТЫМУЛЙТАР, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Прыроднае або сінтэтычнае рэчыва, якое
стымулюе развіццё чаго-н. С. росту раслін.
СТЫМУЛЙЦЫЯ, -і, ж. Выкарыстанне
стымулаў, стымулятараў.
СТЬІНУЦЬ гл. стыць.
СТЫПЁНДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. Рэгулярная грашовая дапамога, якая выдаецца навучэнцам вышэйшых i спецыяльных навучальных устаноў, a таксама спецыялістам рознымі фондамі. Імянная с. (прысуджаецца за
асаблівыя поспехі). || прым. стыпендыяльны,
-ая, -ае. С. фонд.
СТЫПЕНДЫЙТ, -a, М -яце, мн. -ы, -аў,
м. Навучэнец, які атрымлівае стыпендыю. ||
ж. стыпендыяпйі, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
прым. стыпевдыяцкі, -ая, -ае.
СГЫХАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Доўгае, з шырокімі рукавамі адзенне дыякана, дзяка ў час
набажэнства.
СТЫХІЙНЫ, -ая, -ае. 1. Выкліканы дзсяннямі стыхійных сіл прыроды, якія непадуладны чалавеку. Стыхійнае бедства (паводка,
ураган, землетрасенне i пад.). 2. перан. Неарганізаваны, без кіраўніцтва. С. мітынг. || наз.
стшйймсць, -і, ж.
СТЫХІЯ, -і, мн. -і, -х'ій, ж. 1. У антычнай
натурфіласофіі: адзін з асноўных элементаў
прыроды (агонь, вада, зямля, паветра). 2. Магутныя сілы прыроды, якія непадуладны чалавеку. Разбуральная с. 3. перан. Неарганізаваная сіла, якая дзейнічае ў сацыяльным асяроддзі. 4. перан. Прывычнае акружэнне, кола

СТУ—стэ
любімых заняткаў, інтарэсаў. Горы — с.
турыстаў.
СТЫЦЬ / СТЬІНУЦЬ, стыну, стынеш,
стыне; стыў; стынь; незак. 1. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Аддаючы цяпло, рабіцца халодным.
Малако стыне. Дружба стыне (перан.)- 2.
Мерзнуць, замярзаць на холадзе. С. на марозе. Рукі стынуць без пальчатак. || зак.
астыць / астынуць, астыну, астынеш, астыне;
астыў, астыла; астынь (да 1 знач.)СТЭАРЬІН, -у, м. Белае або жаўтаватае арганічнае рэчыва, якое ідзе на выраб свечах, a
таксама ўжываецца ў мылаварэнні i іншых
галінах тэхнікі. || прым. стэарымвы, -ая, -ае.
СТЭК, -а, мн. -і, -аў, м. Пругкая плётка,
якая выкарыстоўваецца пры верхавой яздзе.
Кавалерыйскі с.
СГЭЛАЖ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Рад паліц,
размешчаных адна над адной. Кніжныя стэлажы. 2. Прыстасаванне для захоўвання
чаго-н. у вертыкальным становішчы. Паставіць вёслы ў стэлажы. \\ прым. стэлажны, -ая,
-ае.
СТ^ЛЬМАХ гл. стальмах.
СТЭНАГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж. Стэнаграфічны запіс. Ц прым. стэнжграмны, -ая,
-ае.
СГЭНАГРАФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе;
-фуй; -фаваны; незак., што. Рабіць стэнаграфічны запіс чаго-н. || зак. застэнаграфаваць, -фую, -фуеш, -фуе; -фуй; -фаваны. ||
наз. стэнаграфаванне, -я, н.
СТЭНАГРАФІСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
-так, ж. Спецыялістка па стэнаграфічным запісе. || м. стэнограф, -а, мн. -ы, -аў / стэнаграфііст, -а, М -сцс, мн. -ы, -аў (уст.).
С Т Э Н А Г Р А Ф І Я , -І, Ж. Спосаб хугкага запісу вуснай мовы пры дапамозе асобых знакаў. || прым. стэнжграфічны, -ая, -ае.
СТЭНАКАРДЬІЯ, -і, ж. Адна з форм ішэмічнай хваробы сэрца, захворванне сардэчных артэрый. || прым. стэнакжрдычны, -ая, -ае.
СТЭНД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
Шчыт, стойка, на якія выстаўляюцца прадметы для азнаямлення. Стэнды з кнігамі. 2.
Спецыяльная ўстаноўка для зборкі i выпрабавання машын. Кантрольна-праверачны с. 3.
Спецыяльна абсталяванае месца для спартыўнай i вучэбнай стральбы шротам па мішэняхталерачках. || прым. стэцдавы, -ая, -ае.
СТЭП, -у, мн. -ы, -аў, м. Бязлесная роўная
прастора ў зоне сухога клімату з травяністай
расліннасцю. || прым. стэпавы, -ая, -ае.
СТЭПАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м 1. Жыхар
стэпавай мясцовасці. 2. Конь стэпавай пароды. I ж. стэпжвічкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
-чак (да 1 знач.).
СТ^РЛІНГ, -а, мн. -і, -аў, м.: фуігг стэрлінгаў — грашовая адзінка Вялікабрытаніі,
роўная 100 пенсам. || прым. стэрлінпшы, -ая,
-ае.
СТЭРХ, -а, мн. -і, -аў, м. Белы журавель,
які водзіцца ў тундры i лесатундры.
СТЭРЫЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зус;
-зуй; -заваны; зак. i незак. 1. што. Зрабіць
(рабіць) стэрыльным, абеззаразіць (-ражваць).
2. каго-што. Зрабіць (рабіць) няздольным даваць патомства шляхам асобай аперацыі
(спец). || наз. стэрылізацыя, -і, ж. \\ прым.
стэрылізацыйны, -ая, -ае.
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СУБСІДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. (кніжн.).
СУАДНЁСЦІ, -нясу, -нясеш, -нясе; -нясём, -несяце, -нясуць; суаднёс, -несла; -нясі; Грашовая або натуральная даламога, якую
-несены; зак., што. Выявіць, устанавіць суад- аказвае каму-н. установа. Дзяржаўная с.
носіны паміж чым-н. С. паказанні сведак. С. школе. || прым. субсідыярны, -ая, -ае (спец.).
СУБСТРАТ, -у, М -раце, мн. -ы, -аў, м.
СТЭРЫЛІЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Апарат факты. || незак. суадносіць, -ношу, -носіш,
(спец.). 1. Toe, што ляжыць у аснове якіх-н.
для стэрылізацыі {гл. стэрылізаваць у 1 знач.). -носіць. I наз. суадшгсенне, -я, н.
СУАДНЁСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ня- утварэнняў, з'яў. Моўны с. 2. Пажыўнае асяСТЭРЬкЛЬНЫ, -ая, -ае. Ачышчаны ад
мікраарганізмаў, абеззаражаны. Стэрыльная сецца; зак. Бьпхь суаднесеным, супастаўле- роддзе, дзе развіваюцца якія-н. арганізмы. \
ным. Гэтыя два паняцці суадносяцца паміж прым. субстратны, -ая, -ае.
павязка. || наз. стэрыльнясць, -і, ж.
СУБСТАЙЦЫЯ, -і, ж. У філасофіі: першасабой. || незак. суадносіцца, -носііша.
СТЭРЭА... Псршая частка складаных слоў
СУАДНОСІНЫ, -сін. Узаемная сувязь, аснова, сутнасць усіх рэчаў i з'яў. || прым. субса знач.: 1) які адносіцца да стэрэаскапічнага адносіны паміж чым-н. С паняццяў.
станцыянжлыш, -ая, -ае / субспшцыяльвы,
адлюстравання, напр. стэрэакіно, стэрэаСУАДНОСНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца ў -ая, -ае.
рэнтгенаграма; 2) які адносіцца да стэрэа- суадносінах з чым-н. Суадносныя паняцці. ||
СУБСТЫТЎЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Замяфаніі, напр. стэрэагук, стэрэамагнітафон; 3) наз. суадносмсць, -і, ж.
шчэнне аднаго іншым, звычайна падобным
які адносіцца да стэрэаметрыі, напр. стэрэаСУАЙЧЫННІК, -а, мн. -і, -аў, м. (кніжн.). паводле ўласцівасцей, прызначэння, функцыі.
абмер; 4) які адносіцца да стэрэатыпіі, напр. Чалавек, які мае з кім-н. агульную айчыну. ||
СУБТРОШЫ, -аў. Зоны зямнога шара,
стэрэатыпограф.
якія ляжаць на поўнач i поўдзень ад тропікаў
ж. сужйчынніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
СТЭРЭАМЁТРЫЯ, -і, ж. Раздзел геамеСУБ.., прыстаўка. Утварае назоўнікі i пры- i набліжаюцца па клімату да гарачага пояса. 1
трыі, які вывучае фігуры, размешчаныя ў метнікі са знач.: 1) другаснасці, пабочнасці, прым. субтрашчны, -ая, -ае. С. пояс.
прасторы. || прым. стэрэаметрьпны, -ая, -ае.
СУБЦІТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Надпіс на
падначаленасці, маласці ў параўнанні з тым,
СГЭРЭАСКАПІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. стэ- што названа ў базавай аснове, напр. субпад- ніжняй частцы кадра кіно, які звычайна з'яўрэаскоп. 2. Пра адлюстраванне: аб'смны, рад, субпадрадчык, субінспектар, субпрэфект,ляецца скарочаным перакладам дыялога (або
рэльефны (спец.). С.дальнамер. С. фільм. Стэ- субарэнда, субпрадукты, субкантынент, суб- тэксту наогул) з іншай мовы на мову, зразурэаскапічная кіназдымка.
адзінка, субклетачны, субмікронны, суб'ядзер- мелую гледачу. || прым. субоЬравы, -ая, -ае.
СУБЯС^ЦНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
СГЭРЭАСКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Аптыч- ны; 2) знаходжання каля чаго-н., пад чым-н.,
ны прыбор, у якім два плоскія адлюстраванні напр. субстратасфера, субальпійскі, субарк-вядзе гутарку, бяседу з кім-н. Цікавы с. || ж.
субяседліші, -ы, мн. -ы, -ніц.
прадмета зліваюцца ў адзін аб'ёмны малюнак. тычны, субсветлавы.
|| прым. стэрэаскашчны, -ая, -ае.
СУВЕНІР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Памятны
СУБАРДЫНАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). СістэСТЭРЭАТЬШ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Копія ма строгага службовага падпарадкавання ма- падарунак. 2. Мастацкі выраб, рэч на памяць
друкарскага набору, нанесеная на ме- лодшых старшым. || прым. субірдмніцыйнн, пра наведванне краіны, горада, музея i пад.
Магазін сувеніраў. || прым. сувекірны, -ая, -ае
-ая, -ае.
талічную, гумавую або пластмасавую плаСУБ'ЁКТ, -а, М -кцс, мн. -ы, -аў, м. 1. У (да 2 знач.)сцінку; ужыв. для шматгыражных i паўторСУВЕРЭНГГЭТ, -у, М -тэце, м. Поўная
ных выданняў (спец.). Літы с. 2, перан. Ня- філасофіі: чалавек, які пазнае свет i супрацьзменны, агульнапрыняты ўзор чаго-н., якога стаіць яму як аб'екту пазнання. 2. Чалавек як незалежнасць дзяржавы ад іншых дзяржаў у
прьггрымліваюцца, стандарт (кніжн.). Дзей- носьбіт якіх-н. уласцівасцей (кніжн.). С. яе ўнутраных справах i міжнароднай палінічаць па стэрэатыпу. || прым. стэрэатыпны, права (фізічная або юрыдычная асоба як тыцы. Нацыянальны с.
СУВЕР^ННЫ, -ая, -ае. 1. Які валодае су-ая, -ае (да 1 знач.). Стэрэатыпная копія. носьбіт юрыдычных правоў i абавязкаў;
Стэрэатыпнае выданне кнігі (са стэрэатыпа). спец.). 3. Наогул чалавек (звычайна з адмоў- верэнітэтам. Суверэнная дзяржава. 2. Які
СГЭРЭАТЬІПІЯ, -і, ж. (спсц.). Тэхніка нымі рысамі; разм.). Хадзіу mym нейкі пада- ажыццяўляе вярхоўную ўладу. С. правіцель. ||
вырабу стэрэатыпаў. || прым. стэрэатыпічны, зроны с. 4. У логіцы: прадмет суджэння. 5. У наз. суверэшмсць, -і, ж.
СУВОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Кусок палатна,
граматыцы: семантычная катэгорыя са зна-ая, -ае.
скручаны
ў трубку. || прым. сувойны, -ая, -ае.
чэннем
выканаўцы
дзеяння
або
носьбіта
СТЭРЭАТЬІПНЫ, -ая, -ае. 1. гл. стэрэаСУВОРАВЕЦ, -раўца, мн. -раўцы, -раўцаў,
тып. 2. Які часта паўтараецца ў нязменным стану. || прым. суб'екпш, -ая, -ае (да 1, 4 i 5
м. Выхаванец сувораўскага вучылішча. || прым.
выглядзе, шаблонны, трафарэтны (кніжн.). знач.).
Стэрэатьтныя выразы. || наз. стэрэатыдшсць, СУБ'ЕКТЫВІЗМ, -у, м. 1. У філасофіі: сувораўскі, -ая, -ае.
СУВОРАЎСЮ, -ая, -ае. 1. гл. суворавец. 2.
светапогляд, які адмаўляе аб'ектыўныя за-і, ж. (да 2 знач.).
коны развіцця i сцвярджае галоўную ролю сувораўскае вучыліппа — спецыялізаваная
СТЭРЭАФАНІЯ, -і, ж. (спец.). Перадача асобнага суб'екта ў працэсе пазнання i гра- сярэдняя ваенная навучальная ўстанова, якая
ці ўзнаўленне гуку, якія даюць магчымасць мадскай дзейнасці. 2. Асабістыя, суб'ектыў- рыхтуе выхаванцаў да паступлення ў вьшіэйвызначыць напрамак гучання i размяшчэння ныя (у 2 знач.) адносіны да чаго-н. С. у шыя ваенныя вучылішчы.
крыніцы гуку ў прасторы. || прым. стэрэа- трактоўцы падзей. Ц прым. суб'ектыв'ісцкі, -ая, СУВЫМЁРНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна
фашчны, -ая, -ае. С. запіс. Стэрэафанічнае -ае.
эмераць аднолькавай з чым-н. мерай. Сувыкіно.
СУБ'ЕКТЫВІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, мерныя велічыні. Сувымермыя паняцці (якія
СТЭТАСКАПІЯ, -і, ж. Праслухванне сэр- м. Паслядоўнік суб'ектывізму (у 1 знач.). II можна параўнаць). || наз. сувымернасць, -і, ж.
ца, лёгкіх пры дапамозе стэтаскопа. || прым. прым. суб'еітывісцкі, -ая, -ае.
СУВЯЗІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Растэтаскашчны, -ая, -ае.
СУБ'ЕКТЬІЎНЫ, -ая, -ае. 1. Уласцівы ботнік сувязі (у 6 знач.), a таксама ваеннаслуСТЭТАСКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). толькі гэтаму суб'екту, асобе. Суб'ектыўнае жачы войск сувязі. || ж. сувяэшспйі, -і, ДМ
Медыцынская драўляная або пластмасавая адчуванне. 2. Прадузяты, пазбаўлены аб'ек-тцы, мн. -і, -так.
трубка для выслухвання сэрца, сасудаў, тыўнасці. Суб'ектыуная ацэнка. \\ наз. суб'екСЎВЯЗНЫ, -ая, -ае. Які звязвае, аб'ядноўлёгкіх. || прым. стэтасжоішы, -ая, -ае.
вае што-н. Сувязнае звяно.
тыўнжсць, -і, ж.
СУВЯЗНЬІ, -ая, -óe. 1. Які наладжвае i
СУБОТА, -ы, М -боцс, мн. -ы, -бог, ж.
СУ..., прыстаўка. 1. Ужыв. пры ўтварэнні
назоўнікаў i абазначае: 1) сумеснасць, саўШосты дзень тыдня, перад нядзеляй. || прым. падтрымлівае сувязь з суседнімі воінскімі часдзел, напр. сунаймальнік, суадказчык, сустар- суботні, -ая, -ае.
цямі. С самалёт. 2. сувязны, -ога, мн. -ьія,
шыня; 2) падабснства, напр. суглінак, супесак,
-EJX, м; сувязішя, -ой, мн. -ыя, -ых, ж. Той,
СУБОТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Добраахвотсукравіца; 3) сукупнасць, зборнасць, напр. су- ная бясплатная калектыўная работа ў нера- хто пасланы (ці каго пасылаюць) для падірыквецце, суплоддзе. 2. Ужыв. пры ўтварэнні бочы час (па суботах).
мання сувязі (у 5 знач.) паміж воінскімі часпрыметнікаў i абазначае: 1) суадноснасць
СУБР^ТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. У цямі, членамі канспіратыўнай арганізацыі.
пэўнай якасці паміж прадметамі, напр. суад- старажытных (першапачаткова французскіх)
Чакаць сувязнога на канспіратыўнай кватэры.
носны, сугучны; 2) збліжэнне, супадзенне ў камедыях i вадэвілях: бойкая, вясёлая слуСЎВЯЗЬ, -і, мн. -і, -сй, ж. 1. Адносіны
прасторы або ў часе, напр. сучасны, сумежны. жанка, давераная сваёй пані.
ўзаемнай залежнасці, абумоўленасці, агуль3. Ужыв. пры ўтварэнні дзеясловаў i абазнаСУБСІДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; насці паміж чым-н. С. навукі з вытворчасцю.
чае сумеснасць, суправаджэнне або ўстанаў- -руй; -раваны; зак. i незак., каго-што Прычынная с. 2. Цесныя зносіны паміж кім-,
ленне суадносін паміж чым-н., напр. су- (кніжн.). Вьшаць (выдаваць) субсідыю. С. бу- чым-н. Гістарычныя сувязі народаў. He
мясціць, суіснаваць, суаднесці.
траціць сувязей са школай. 3. Любоўныя судаўніцтва тэатра.
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вязі, сужыццё. Быць у сувязі з кім-н. 4. мн.
СЎДЖАНЫ , -ага, мн. -ыя, -ых, м. У eyeБлізкае знаёмства з кім-н., якое дае магчы- Haft народнай творчасці: жаніх. Дзяўчаты гормасць мець падтрымку, выгаду ў чым-н. Мець ка плакалі, не прычакаўшы суджаных з вайны.
сувязі ў медыцыне. Надзейныя сувязі. 5. Зно- СЎДЖАНЫ2, -ая, -ае. Прызначаны лёсам.
сіны з кім-, чым-н., магчымасці такіх зносін, Ён лічыў сябе шчаслівым, што ў с. час на- лін, звязаных з суднаваджэннем. || прым. судa таксама сродкі, пры даламозе якіх ажыц- радзіўся на гэтай зямлі.
швадзцельскі, -ая, -ае.
цяўляецца прыём i перадача інфармацыі. С. з
СУДЖдННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. У логіцы:
СУДНАВАДЗІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м.
Мінскам. С. з партызанамі спынілася. Тэлеформа мыслення, якая ўяўляе сабой спалу- Спецыяліст па ваджэнню суднаў'. || прым.
графная с. С. пры дапамозе спадарожніка чэнне паняццяў, з якіх адно (суб'ект) вызнаЗямлі. б. Сукупнасць устаноў, якія забяспеч- чаецца праз другое (прэдыкат). 2. Меркаван- судншдзіцельскі, -ая, -ае.
СУДНАВЁРФ, -і, мн. -і, -ей, ж. Суднабуваюць тэхнічнымі сродкамі зносіны на адлег- не, заключэнне аб чым-н. Мець сваё с.
даўнічая верф. || прым. судшйерфжвы, -ая, -ае.
ласць (пошта, тзлеграф, тэлефон, радыё). ПаСУДЗЁЙСЮ гл. суддзя.
СЎДНАВЫ гл. судна1.
штовае аддзяленне сувязі. Работнікі сувязі. 0 УСУДЗЁЙСТВА, -а, н. У спартыўных гульСЎДНА-ГОД, -а, М судна-годзс, мн. суднасувязі з чым — з прычыны чаго-н. Спазнілася нях, спаборніцтвах: выкананне абавязкаў
гады, судна-гадоў, м. (спец.). Адзінка рабоў сувязі з дрэнным надвор 'ем.
суддзі (у 3 знач.). С. ў футболе.
1
работай,
СУГЛІНАК, -нку, м. Гліністая глеба са
СУДЗЁЙСГВАВАЦЬ, -твую, -твуеш, -твуе; чага часу судна , якая вылічваецца
1
значнай колькасцю пяску. || прым. суглшісты, -твуй; незак. (спец.). Выконваць абавязкі што выконваецца суднам за адзін год плавання.
-ая, -ае.
суддзі (у 3 знач.).
СУДНАМАДЭЛІЗМ, -у, м. Пабудова i заСУГНЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. (неадабр.). ПаСУДЗІЛІШЧА, -а, н. (пагард.). Прадузяты
1
нуры чалавек, неяюдзень.
разбор, падобны на суд. Had ім устроілі цэлае пуск мадэлей суднаў . || прым. судшймадэлыш,
-ая,
-ае.
СУГРАМАДЗЙНЕ, -дзян, адз. суграмадзя- с.
СУДНАМАДЭЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы,
нін, -а, м. (высок.). Грамадзяне адной краіны,
СУДЗІМАСЦЬ, -і, мн. -і, -сй, ж. (спец.).
суайчыннікі.
Вынесены каму-н. судовы прыгавор за ўчы- -аў, м. Чалавек, які займаецца суднамаСУГЎЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які гучыць сулад- ненае злачынства, a таксама прававы вынік, дзлізмам. || ж. суднамадэл&стжа, -і, ДМ -тцы,
на, гарманічна (пра музычныя гукі). 2. Які што дзейнічае пасля адбыцця пакарання. мн. -і. || прым. судшшадэлісцкі, -ая, -ае.
супадае, падобны па гучанню (пра словы, гукі Зняць с. Злачынец з некалькімі судзімасцямі. СУДНАМАД&ІЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Ма1
мовы). 3. перан. Які гарманіруе з чым-н. НаСУДЗІЦЦА, суджуся, судзішся, судзіцца; дэль судна .
строй с. з цудоўным надвор'ем. || наз. незак., з кім. Мець з кім-н. грамадзянскую
СУДНАХОДНЫ, -ая, -ае. Даступны для
сугучнасць, -і, ж.
судовую справу, судовы разбор. С. за маё- суднаходства. Суднаходная рака. || наз. суднжходмсць, -і, ж.
СУГЎЧЧА, -а, н. Спалучэнне некалькіх гу- масць.
каў рознай вышыні.
СЎДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (абл.). Шафа
СУДЗІЦЬ, суджу, судзіш, судзіць; суСУД, -a i -у, М -дзе i -дзс, мн. -ы, -оў, м. джаны; незак. 1. аб кім-чым, пра каго-што, naдля пасуды.
1. -а, М -дзе. Дзяржаўны орган, які разглядае кім-чым i без дап. Рабіць вьгаад адносна каго-,
СУДОВЫ гл. суд.
i вырашае грамадзянскія спрэчкі i крыміналь- чаго-н.; меркаваць пра каго-, што-н. С аб
СЎДЫ, судоў, мн. (абл.). Два вядры для
ныя справы. Народны с. Вярхоўны с. 2. -a, М літаратуры. С. пра каго-н. na рабоце. 2. каго- адначасовага нашэння вады. Прынесці с. вады.
-дзе, чаго або які. Грамадскі орган, які раз- што. Разглядаць чыю-н. справу ў судовым
СУЖЬІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Чалавек,
глядае справы, звязаныя з учынкамі i па- парадку, a таксама ў таварыскім судзе. С. зло- які жыве з кім-н. у адной кватэры (уст.). 2.
водзінамі каго-н. з членаў калектыву. Та- дзея. 3. каго-што, пра каго-што. Ацэньваць Мужчына, які знаходзіцца ў пазашлюбнай суварыскі с. С. гонару. 3. -а, М -дзе. Разбор каго-, што-н., ганіць, дакараць у чым-н. За вязі з якой-н. жанчынай; палюбоўнік. || ж.
спраў у такіх органах. Выступіць на судзе. Ад- добрую справу не судзяць. 4. каго-што i без сужыцелька, -і, ДМ -лыхы, мн. -і, -лек.
даць пад с. Павестка на с. Трапіць пад с. 4. -у,дап. У спартыўных спаборніцтвах: сачыць за
СУЖЫЦЦЁ, -я, н. 1. Сумеснае жыццё ў
М -дзе. Думка, меркаванне аб чым-н. С. выкананнем правіл гульні i вырашаць спрэчгістпорыі (ацэнкі i думкі будучых пакаленняў; ныя пытанні. С футбальны матч. 5. (таксама адной кватэры (уст.). 2. Інтымныя, пазавысок.). На няма i суду няма (прыказка). 0 зак.), што каму або без дап. Прадвызначаць шлюбныя адносіны паміж мужчынам i
Пажуль суд ды справа (разм.) — пакуль (-ачыць) (пра што-н. непрадбачанае, што не жанчынай.
СУЗДРОМ, прысл. (абл.). Зусім, цалкам,
што-н. робіцца, адбываецца. || прым. судовы, залежыць ад волі чалавека). He судзіў лёс яму
-ая, -ае.
бальш пажыць i зрабіць. 6. судзі(це) (звычайна дашчэнту. Ідэя будаўніцтва кароўніка с. завалодала старшынёй калгаса.
СУДА... Першая частка складаных слоў са са словамі сам, самі). Ужыв. ў знач. раСУЗІРАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
знач. які мае адносіны да суда, судовы, напр. шай(це). Судзі сам, як далей паступіць.
судавыканаўца, судавядзенне, сударэвізійны.
СУДКІ, -оў. Прыстасаванне для пераноскі схільны толькі да бяздзейнага сузірання,
СУДАВОДСТВА, -а, н. Дзейнасць судовых ежы ў выглядзе некалькіх каструль, пастаўле- пасіўны наглядальнік. || ж. сузіржлыііца, -ы,
органаў па разгляду i вырашэнню грама- ных адна на адну i змацаваных агульнай ру- мн. -ы, -ніц.
СУЗІРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Заняты толькі
дзянскіх i крымінальных спраў.
чкай. Абед у судках. || прым. судковы, -ая, -ае.
СУДАГАВАРЗННЕ, -я, н. (спсц.). Вуснае
СЎДНА1, -а, мн. -ы, -аў, н. Плавальнае бяздзейным сузіраннем; пасіўны. Сузіральная
выкладанне справы старанамі на судовым па- збудаванне, прызначанае для транспартных, асоба. || наз. сузіралышсць, -і, ж.
СУЗІРАННЕ, -Я, Н. 1. гл. сузіраць. 2. У
сяджэнні па грамадзянскім іску.
тэхнічных, навуковых i ваенных мэт. Марское
СУДАК, -4, мн. -'i, -оў, м. Прамысловая с. Гандлёвае с. || прым. суднжвы, -ая, -ае. С. ру~філасофіі: працэс непасрэднага ўспрымання
рэчаіснасці, пачатковая пачуццёвая ступень
рыба сямейства акунёвых. || прым. судаковы, хавік.
-ая, -ае.
СЎДНА2, -а, мн. -ы, -аў, м. Пасудзіна для пазнання. Ад жывога сузірання — да абстракСУДАКЛАД* -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Да- спаражнення, якая даецца ляжачым хворым. || тнага мыслення.
СУЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., кагодатковы даклад іншай асобы па якіх-н. пы- прым. суднжвы, -ая, -ае.
СУДНА... Першая частка складаных слоў што i без дап. Разглядваць, пасіўна наглядадь.
таннях асноўнага дакладчыка.
С. прыроду.
СУДАКЛАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, л. Той, са знач. які мае адносіны да суднаў1, плывухто выступае з судакладам. || ж. судаклідчы- чых сродкаў, напр. суднаабарачэнне, суднаад- СУЗОР'Е, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Адзін з 88
участкаў, на якія падзелена зорнае неба для
праўшчык, суднабудаўнік, суднабудаўнічы, судці, -ы, мн. -ы, -чыц.
СУДДЗЙ, -'i, мн. суддзі i (з ліч. 2, 3, 4) навадзіцель, судназборачны, судназборшчык,зручнасці арыентацыі i абазначэння зорак. С.
суддзі, -яў, м. 1. Службовая асоба ў органах суднамеханік, суднапад'ёмны, суднапрамы-Вялікай Мядзведзіцы. 2. перан. Група выдатных дзеячаў, пісьменнікаў i пад., якія працусуда, якая выносіць прыгавор па судовай словы, суднапрапускнік, суднапрапускны, суднаюць у адзін час. С талентаў.
справе. Народны с. 2. Чалавек, які судзіць (у 1 радыст, суднарамонт, суднарамонтны.
знач.). Я табе не с. 3. У спорце: той, хто
СУІСНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
СУДНАБУДАВАННЕ, -я, н. Тэорыя i
1
судзіць якое-н. спаборнійтва, гульню. С. практыка будаўнііггва суднаў . || прым. судна- незак. (кніжн.). Існаваць адначасова ці сумесміжнароднай катэгорыі. || прым. судзейскі, -ая,будаўшчы, -ая, -ае.
на з кім-, чым-н. || наз. суіснавмне, -я, н.
-ае (да 1 i 3 знач.)СУДНАВАДЖЗННЕ, -я, н. Майстэрства
СУК, -а, мн. -'i, -6ў, м. 1. Буйны бакавы
СЎДЖАНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. У вус- ваджэння суднаў1 пэўным курсам, a таксама адростак, які ідзе ад ствала дрэва. Абсячы сусукупнасць адпаведных навуковых дысцып- хія сукі бярозы. 2. У дошцы, бервяне: астатак
най народнай творчасці: нявеста.

СУГ—СУК

636

краінах Усходу, a таксама асоба, якая носіць ніны i пад. для нашэння чаго-н. Праоуктовая
с. С. для гародніны. 2. У некаторых жывёл: погэты тьггул. || прым. султшсжі, -ая, -ае.
СУЛТАН2, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Упрыго- ласць, складка скуры на жываце мацеры, дзе
жанне з пер'я ці стаячых конскіх валасоў на даношваецца i развіваецца дзіцяня. С кенад зрэзанага бакавога парастка ствала. Бер- галаўных уборах, пераважна ў ваенных, a так- гуру. 3. У анатоміі: орган, які мае выгляд посама на галовах коней пры ўрачыстых цыры- лага мяшэчка са злучальнай тканкі (спец.).
вяно з сукамі.
Сардзчная с. || памянш. сумжчжа, -і, ДМ -чцы,
СЎКА, -і, ДМ суцы, мн. -і, сук, ж. Самка моніях. 2. перан. Слуп дыму, зямлі i пад., які
ўзнімаецца ўгору. С. узрыву. С. пары. 3. Су- мн. -і, -чах (да 1 знач.). || прым. сумачны, -ая,
сабакі, a таксама іншых жывёлін сямейства
квецце ў некаторых раслін. С. бэзу. С. іван- -ае.
сабачых. || памянш. сучка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, чаю. Султаны чароту. || памянш. султшпык,
СУМЛЁННЕ, -я, н. Пачуццё маральнай
-чак, ж.
-а, мн. -і, -аў, м.
адказнасці за свае паводзіны, учынкі перад
СУКАВАТЫ, -ая, -ае. 3 вялікай колькасцю
СУЛТАНАТ, -а, М -нацс, мн. -ы, -аў, м. навакольнымі людзьмі, грамадствам. С. ў яго
сукоў. Сукаватая дошка. || наз. сукштасць, Манархічная дзяржава, якая ўзначальваецца крыштальна чыстае. Са спакойным сумленнем
-і, ж.
султанам1. || прым. султанжцкі, -ая, -ае.
рабіць што-н. (будучы ўпэўненым у правільСУКАЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. Прылада для
СУЛЬФАТЫ, -аў, адз. сульфат, -у, М насці сваіх учынкаў, дзеянняў). Як с. падказнасуквання нітак на цэўкі. || прым. сукжльны, -фаце, м. (спец.). Солі сернай кіслаты. || прым. вае (як трэба). С. загаварыла (стала сорамна).
-ая, -ае.
сульфапш, -ая, -ае.
СУМЛЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які валодае выСЎКАРАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
СУЛЬФІДЫ, -аў, адз. сульфш, М -фшзе, сокімі маральнымі якасцямі, пачуццём адкаСкручанае месца ніткі, вяроўкі. Нітка пойшла м. (спец.). Хімічныя злучэнні серы з металамі знасці перад іншымі. 2. Бездакорны ва ўсіх
ў сукараткі.
i некаторымі неметаламі. Прыродныя с. Ар- адносінах чалавек. С грамадзянін. С. праСУКАЦЬ, сучу, сучаш, суча; суканы; не- ганічныя с. || прым. сульфідны, -ая, -ае. цаўнік. || наз. сумленнасць, -і, ж.
зак., што. 1. Звіваць некалькі нітак у адну. С
Сульфідныя руды.
СУМНЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Няўпэўдратву. 2. чым. Перабіраць, матляць нагамі
СУМ, -у, м. 1. Пачуццё смутку, жалю, ненасць у праўдзівасці чаго-н., адсутнасць
(пра малых дзяцей). Хлопнык суча ножкамі. || журбы. У матчыным голасе чуўся с. 2. Душэў- веры ў каго-, што-н. Няма сумнення, што ўразак. ссукяць, ссучу, ссучаш, ссуча; ссуканы ны неспакой, туга. Апусцглыя палі i лугі навя- джай будзе добры. 2. Замінка, непаразуменне,
(да 1 знач.). || наз. сужднне, -я, н. \\ прым. валі с.
што ўзнікае ў працэсе вырашэння якога-н.
сужалыш, -ая, -ае (да 1 знач.)- Сукшіьная маСЎМА, -ы, мн. -ы, сум, ж. 1. Вынік скла- пытання. Узнікае с. наконт тэрміну завяршэншына.
дання дзвюх або некалькіх велічынь. 2. ня будаўніцтва.
СУКВЁЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Верхняя ча- Агульная колькасць чаго-н. С. ведаў. 3. ПэўСУМНОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У матэстка сцябла з кветкамі, сабранымі ў выглядзе ная колькасць грошай. Атрымаць значную матыцы: адзін з некалькіх множнікаў, якія
парасоніка, мяцёлкі i пад. Простае с.
суму грошай. 0 Кругленьжая сума (разм.) — ўваходзяць у адзін здабытак.
СУКЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. пра вялікія грошы. || прым. сумжвы, -ая, -ае
СЎМНЫ, -ая, -ас. 1. Які адчувае сум, смуЖаночае суцэльнае адзенне, якое апранаецца (да 2 знач.; спец.).
так; маркотны, a таксама які выражае сум,
СУМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй; не- смутак. С позірк. Сумныя вочы. Мне сумна (у
паверх бялізны. Модная с.
СУКНАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які прызна- зак. 1. Знаходзіцца ў стане суму. Недзе далёка знач. вык.). 2. Які мае ў сабе што-н. сумнае,
чаны служыць для валення сукнаў. Сукна- сумуе гаротная матка. 2. na кім-чым. Адчу- поўны суму. Сумнае апавяданне. У казцы
ваць душэўны неспакой; журыцца, тужыць. многа сумнага (наз.). 3. Які выклікае, навальная машына.
С na сыне. С. na рабоце. Летам у вёсцы с. водзіць сум, смутах. Сумная дарога. || наз.
СУКНАВАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Майняма калі.
стэрня, дзе валяць сукны.
сумнасць, -і, ж. (да 2 i 3 знач.).
СУМАРНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які з'яўляСУКНО, -а, мн. сукны, -аў, н. Шарсцяная
СУМНЯВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ецца
сумай
чаго-н.,
аірыманы
ў
выніку
склаабо паўшарсцяная тканіна з гладкім ворсам. 0
незак. Адчуваць няўпэўненасць, сумненне
дання.
Сумарныя
паказчыкі.
2.
перан.
АбагульКласці (палажыць) пяд сукно што (разм. неадносна каго-, чаго-н. С. ў вывадах камісіі. He
адабр.) — адкладваць, адцягваць рашэнне нены, неканкрэтызаваны агляд падзей. || наз. сумнявайцеся, не падвяду.
яхой-н. справы, не даваць ходу чаму-н. || сумжрішсць, -і, ж.
СЎМЧАТЫ, -ая, -ае. Які мае сумку (у 2
прым. суконны, -ая, -ае. Суконная тканіна. СЎМАЧНЫ гл. сумка.
знач.). Сумчатыя жывёлы.
СУМБЎР,
-у,
м.
Поўная
неразбярыха,
адСуконная фабрыка. 0 Суконшш мона (разм.
СУМЬІСНА, прысл. Знарок, наўмысна. С.
сутнасць парадку, блытаніна. У справах пананеадабр.) — невыразная, грубая.
не прыдумаеш такую гісторыю.
ваў
с.
С.
у
галаве.
СУКОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
СУМЯСЦІЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -месСУМБЎРНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены парадАбрэзак сукна або іншай шарсцяной тканіны.
ку; блытаны, хаатычны. Сумбурнае паведам- ціцца; зак. 1. Супасці ўсімі пунктамі пры наПачысціць чаравікі суконкай.
кладанні (пра лініі, фігуры). Два трохвуленне. || наз. сумбурнасць, -і, ж.
СУКОНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
СУМЁЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Прадпры- гольнікі сумясціліся. 2. Аказацца адначасова,
Спецыяліст па вырабу сукнаў. 2. Гацддяр суемства, звязанае з іншым у вырабе тавараў. сумесна існуючым у кім-, чым-н. У харакном або ўладальнік суконнай фабрыкі (уст.). Заводы-сумежнікі.
ктары гэтага чалавека сумясціліся самыя розСЎКРАВІЦА, -ы, JVC. Жаўтаватая вадкасць
СУМЁЖНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца не- ныя рысы. || наз. сумяппэнне, -я, н.
з дамешкам крыві, якая выдзяляецца з па- пасрэдна побач; суседні. С. ўчастак бульбы.
СУМЯСЦІЦЬ, -мяшчу, -месціш, -месціць;
шкоджаных тканак. || прым. сужравічны, -ая,
Сумежныя галіны навукі (цесна звязаныя). || сумешчаны; зак., што. 1. Спалучыць, злу-ае.
чыць разам. С работу з вучобай. Нельга с. неназ. сумежнясць, -і, ж.
СУКЎІШАСЦЬ, -і, ж. Спалучэнне, агульСУМЁСНЫ, -ая, -ае. Які ажыццяўляецца сумяшчальнае. 2. Налажыць адно на адно (пра
ная колькасць, сума чаго-н. С. прадметаў, разам; агульны. Сумесная апрацоўка зямлі. Су-лініі, геаметрычныя фііуры). С сіметрычныя
фактаў.
месна (прысл.) абмеркаваць план. \\ наз. фігуры. || незак. сумяшчжць, -аю, -аеш, -ае. ||
СУКЎПНЫ, -ая, -ае. Аб'яднаны, сумесны, сумесшсць, -і, ж.
наз. сумяшчэнне, -я, н. С. прафесій (у аднаго
агульны. Сукупныя намаганні. O Сукупны гріСЎМЕСЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Спалучэнне работніка).
СУМЯТЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Залішне мітуслімадскі прадужт — матэрыяльныя даброты, чаго-н. рознага, разнароднага. С араматаў.
створаныя ірамадствам за пэўны перыяд.
С. розных гатункаў вішні. 2. Мешаніна роз- вы, схільны мітусіцца. С. чалавек. 2. Поўны
СУЛАДНЫ, -ая, -ае. 1. з чым, чаму. Адпа- ных рэчываў, прадметаў. С. пяску i гліны. || мітусні, клопатаў. С. месяц. \\ наз. сумятлівжсць, -і, ж.
ведны чаму-н., згодны з кім-н. Быць суладным прым. сумесевы, -ая, -ае (да 2 знач.; спсц.)
з законам. Суладныя рашэнні камісіі. 2. Зла- Сумесевая пража.
СУМЯТНЙ, -'i, ж. Бязладная беганіна,
джаны, гарманічны, дружны. На вечарыне гуСУМЁЦЦА, -еюся, -еешся, -еецца; сумеў- клопаты, мітусня. Цэлы дзень с. Паднялася
чалі суладныя песні. || наз. суладшсць, -і, ж. ся, -мелася; зак. Збянтэжыіша; разгубіцца. С страшэнная с.
СУЛЕМА, -ы, ж. Ядавіты белы парашок ад нечаканасці.
СУМЯШЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, які
хлорыстай ртуці, ужываецца як сродак для
СУМЁТ, -a, М -мёце, мн. -ы, -аў, м. Наме- можна сумясціць з чым-н. Сумяшчальныя паняцці. || наз. сумяшчальнасць, -і, ж.
дэзінфекцыі. || прым. сулемовы, -ая, -ае.
ценая ветрам гурба снегу.
СУМЯШЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
СЎМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. 1.
СУЛТАН1, -а, мн. -ы, -аў, м. Спадчынны
тьпул манархаў у некаторых мусульманскіх Асобай формы невялікі выраб са скуры, тка- Службовая асоба, якая працуе па сумяшчаль-

СУК—СУМ

637
СУПАКОЕНАСЦЬ, -і, ж. 1. Стан спакою,
ніцтву. U ж. сумяппальніця, -ы, мн. -ы, -ніц. ||
задаволенасці. 2. Страта актыўнасці, задавопрым. сумяшчалыгіцкі, -ая, -ае.
СУМЯШЧАЛЬНІЦТВА, -а, н. Выкананне ленасць дасягнутым. Неапраўданая с.
СУПАКОІЦЦА, -коюся, -коішся, -коіцца;
работы на якой-н. платнай пасадзе адначасова з асноўнай работай. Дазволіць с. на па- зак. 1. Стаць спакойным, не хвалявацца; пе- сліся i развіліся з суквецця i ўяўляюць нібы
растаць шумець, пачаць вссці сябе ціха. С. адзін плод. С ананаса.
лову стаўкі.
СУМЯШЧАЦЦА, -ЦЬ гл. сумясціцца, -ць. пасля атакі. Дзеці супакоіліся позна. 2. ПераСЎПНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Сталовая
стаць турбавацца. С. на дасягнутым. 3. ( 7 / 2 пасудзіна, з якой суп разліваецца па талерках.
СУНІМАЦЦА, -ЦЬ гл. суняцца, -ць.
ас. не ўжыв.). Аслабіць праяўленне чаго-н.;
СУНІЦЫ, -н'іц, адз. суніца, -ы, ж. Шмат- сціхнуць. Зуб пад раніцу супакоіўся. 4. Стаць
СУПОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
гадовая ягадная расліна з белымі кветкамі, спакойным, спыніць рух. Мора супакоілася. \\ Аб'яднанне людзей, якія маюць агульныя
пахучымі чырвонымі ягадамі, a таксама ягады незак. супакойвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || мэты i задачы. С. «Загляне сонца i ў наша
аконца» выдавала кніжкі i навукова-папуляргэтай расліны. Лясныя с. || прым. сушчны, -ая, наз. супакаенне, -я, н.
ныя брашуры.
-ае.
СУПАКОІЦЬ, -кою, -коіш, -коіць; -коеСУПОЛЬНАСЦЬ, -і, ж. Адзінства, неСУНІЧНІК, -у, м., зб. Кусцікі сунічнага ны; зак. 1. каго-што. Прывесці каго-, што-н.
парыўнасць. С. славянскіх народаў.
ягадніку.
у
стан
спакою;
прымусіць
весці
сябе
ціха;
СУПОЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. ТаваСЎНУЦЦА1, -нуся, -нешся, -нецца; сунь- утаймаваць. С. вучняў. С. сабаку. С. душу маці.
ся; зак. (разм.). Кінуцца, палезці куды-н., 2. што. Змякчыць, зрабіць менш інтэнсіў- рыш па сумеснай рабоце; кампаньён. 2. Саўпаспрабаваць зрабіць што-н. Сунуўся ў дзверы, ным. С. зубны боль. || незак. супжкойвжць, -аю, дзельнік, хаўруснік у якіх-н. злачынных спрады назад. С. ў бойку карнікі не адважшіся. || -аеш, -ае. || наз. супакойшшне, -я, н. i супа- вах. || ж. суполыгіца, -ы, мн. -\А, -НІЦ. || прым.
суполыйцкі, -ая, -ае.
незак. совжццж, -аюся, -аешся, -аецца.
кленне, -я, н.
СУПОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Сумесны, агульСЎНУЦЦА2, -нуся, -нешся, -нецца; суньСУПАКОЙЛІВЫ, -ая, -ае. Які спрыяе суся; незак. (разм.). 1. Вельмі павольна рухацца. пакаенню. С. шум бору. || наз. супакойлівасць, ны, які ў аднолькавай меры належыць усім.
Супольная паша. 2. Які ажыццяўляецца сумесКалёсы ледзь сунуліся па гразі. Па небе сунуліся-і, ж.
дажджавыя хмары. 2. Перамяшчацца, пераСЎПАРТ, -a, М -рце, мн. -ы, -аў, м. на з кім-н. Супольнае падарожжа. Супольна
соўвацца, спаўзаць куды-н. Пласт саломы па- (спсц.). Рухомы вузел металарэзных i дрэва- (прысл.) працаваць. 3. Аднолькавы з кім-н.,
волі сунуўся з воза. 0 Сунуцца з (свжім) носам апрацоўчых станкоў з разцом. || прым. супарт- уласцівы каму-н. адначасова з іншымі. Супольныя імкненні. Супольныя інтарэсы.
(разм. неадабр.) — умешвацца не ў сваю ны, -ая, -ае.
СУПОНІЦЬ гл. засупоніць.
справу.
СУПАСТАВІЦЬ, -стаўлю, -ставіш, -стаСУПОНЯ, -і, мн. -і, -няў, ж. Раменьчык
СЎНУЦЬ1, -ну, -неш, -не; сунь; сунуты; віць; -стаўлены; зак., каго-што. Параўноўвазак. 1. каго-што. Усунуць, укласці ўсярэдзіну ючы, суаднесці адзін з адным для атрымання для сцягвання клешчаў хамута.
чаго-н., пад што-н., пакласці куды-н. спехам. якога-н. вываду. С. паказанні сведак. || незак.
СУПРАВАДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які слуС. палена ў агонь. С. ногі ў валёнкі. С. булку супастаўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. супасгаў- жыць для суправаджэння чаго-н. (звестак,
хлеба ў сумку. 2. Даць што-н. спяшаючыся, ленне, -я, н. || прым. супастаўляльны, -ая, -ае. справаздач i пад.), калі дасылаецца адначанядбайна. С. граблі ў рукі. 3. перан., каго-што С. метад даследавання. С. аналіз.
сова з кім-, чым-н. Суправаджальнае пісьмо.
i без дап. Даць хабар. С. у лапу. 4. што i без
СУПАСТАЎНЫ, -ая, -ае. Такі, які можа 2. Які суправаджае што-н. Суправаджальныя
дап. Груба ўдарыць, стукнуць (разм.). С. на- быць супастаўлсны з чым-н. Супастаўныя па- акалічнасці. С. акампанемент.
жом у бок. 5. што i без дап. Паказаць што-н. няцці. U наз. сушістаўнасць, -і, ж.
СУПРАВАДЖАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
са злосцю, з незадавальненнем; тыцнуць. С.
СУПАСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -падзе; -аецца; незак., чым. 1. Адбывацца адначасова
пропуск вахцёру. \\ незак. соваць, -аю, -аеш, супаў, -пала; зак., з чым. 1. Адбыцца ў адзін i з чым-н. Навальніца суправаджалася градам.
-ае.
той жа час з чым-н. Водпуск супаў з выпуск- 2. Мець сваім вынікам што-н. Хвароба супраСЎНУЦЬ2, -ну, -неш, -не; сунь; незак., нымі экзаменамі сына. 2. Аказацца агульным, ваджалася ўскладненнем.
каго-што. Перамяшчаць, перасоўваць з месца тоесным. Паказанні сведак поўнасцю супалі. 3. СУПРАВАДЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
на месца. С. шафу na падлозе. || незак. соваць, У геаметрыі: сумясціцца ўсімі пунктамі пры
1. каго-што. Ісці, ехаць разам з кім-н. у
-аю, -аеш, -ае.
накладванні. || незак. супаддць, -ае. || наз. су- якасці правадніка, перакладчыка i пад. С.
турыстаў на экскурсіі. С. дэлегацыю. 2. што.
СУНЙЦЦА, сунімуся, сунімешся, сунімец- падзенне, -я, н.
ца; суніміся; зак. 1. Перастаць шумець, крыСУПЕР.., прыстаўка. Утварае: 1) назоўнікі Рабіць адначасова з чым-н., спадарожнічаць
чаць i пад.; супакоіцца. Дзеці суняліся i леглі са знач. павышанасці якасці або ўзмацнення чаму-н. С гаворку жэстамі. 3. што чым. Слуспаць. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Спынішда, пера- дзеяння, напр. супертанкер, суперцэмент, су- жыць дапаўненнем да чаго-н. С даклад дэстаць дзейнічаць. Вечарам дождж суняўся. На перэкспрэс; 2) назоўнікі са знач.: які зна- манстрацыяй фільма. \\ зак. супрамдііць, -вадушы не сунімаецца трывога (непакоіць, тур- ходзіцца на паверхні чаго-н., напр. суперво- джу, -водзіш, -водзіць. || наз. суправаджэнне,
буе). 3. Перастаць рухацца; спыніць рух, ход. кладка, суперінфекцыя; 3) прыметнікі са знач. -я, н.
Мапеды звярнулі ў лес i суняліся. \\ незак. су- высокай ступені прыкметы, напр. суперсучасСУПРАМАТ, -у, М -маце, м. (разм.). Сканімацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ны, супермодны, суперэластычны.
рачэнне: супраціўленне матэрыялаў (назва
СУПЕРВОКЛАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, навукі). Вучэбны курс супрамату. || прым. суСУНЙЦЬ, суніму, сунімеш, сун'іме; сунім'і;
суняты; зак. 1. што. Супакоіць, спыніць. С. -дак, ж. (спец.). Папяровая вокладка, што прамацкі -ая, -ае / супраматаўскі, -ая, -ае.
слёзы. С. кроў. 2. што. Спыніць, стрымаць агортвае пераплёт кнігі.
СУПРАЦІЎЛЙЛЬНАСЦЬ, -і, ж. Здольрух, праяўленне чаго-н. С. натоўп. 3. каго
СУПЕРМ^Н, -а, мн. -ы, -аў, м. (іран.). насць супраціўляцца, ступень супраціўлення.
(што). Угаманіць, прымусіць супакоіцца. С Чалавек, які лічыць сябе вышэйшым, важС арганізма хваробам.
дзяцей. 4. перан., што. Аслабіць, прыглушыць нейшым за іншых. || прым. супермэнскі, -ая,
СУПРАЦІЎЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецякое-н. пачуццс. С. гнеў. || незак. сунімаць, -ас (разм.).
ца; незак., каму-чаму. Супрацьдзейнічаць на-аю, -аеш, -ае.
СУПЕРФАСФАТ, -у, М -фаце, м. Хімічнас сіллю, нападзенню, уздзеянню каго-, чаго-н.
СУП, -у, мн. супы, -оў, м. Вадкая стра- ўгнаенне, у саставе якога знаходзіцца фосС. ворагу. С. хваробе. || наз. супраціўленне, -я,
ва — адвар з мяса, рыбы, гародніны з дабаў- фар. || прым. суперфасфатны, -ая, -ае.
н.
леннем розных прыпраў. Рыбны с. Малочны с.
СЎПЕСАК, -ску, м. Рыхлая глеба, якая
СУПРАЦОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. ЧалаН прым. супавы, -ая, -óe.
змяшчае ў сабе пясок i гліну, але з перавагай век, які працуе разам з кім-н. С. навукова-дапяску. || прым. супескшы, -ая, -ае / супясшы, следчай установы. 2. Назва работнікаў некатоСУПАДАЦЬ гл. супасці.
рых спецыяльнасцей, a таксама ўвогуле слуСУПАДПАРАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -ая, -ае.
СУШНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). жачых. С. музея. С. часопіса. Літаратурны с. ||
-куе; -куй; -каваны; зак., каго-што (кніжн.)Адначасова, на роўных падставах падпарадка- Тоўстая вусцілка з патаўшчэннем пад сярэд- ж. супрацоўніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. суваць многіх каму-, чаму-н. Супадпарадкава- няй часткай ступні, якая ўжываецца пры пло- працоўніцкі, -ая, -ае.
ныя даданыя сказы. || незак. супадпарад- скаступнёвасці. || прым. супінатарны, -ая, -ае.
СУПРАЦОЎНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; некоўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. сушйпарадкяСУПЛОДЦЗЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (спец.). зак. 1. Працаваць сумесна з кім-н.,
ваіше, -я, н.
Група пладоў, якія цесна злучыліся або зра- удзельнічаць у агульнай справе. 2. Быць су-
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СУПРАЦЬТАНКАВЫ, -ая, -ае. Прызначаны для барацьбы з танкамі, для абароны ад
танкаў. С. роў. Супрацьтанкавыя гранаты.
СУПРАЦЬХІМІЧНЫ, -ая, -ае. Накірапрацоўнікам (у 2 знач.). С. у газеце. || наз. су- ваны супраць хімічнай зброі, прызначаны для
абароны ад яе. Супрацьхімічная абарона.
працоўніцтва, -а, н.
СУПРАЦЬЙДЦЗЕ, -я, н. 1. Лекавыя
СЎПРАЦЬ i СУПРОЦЬ, лрысл. i прыназ. 1.
л/шс/г. На процілеглым баку ад каго-, чаго-н., сродкі, якія абясшкоджваюць яд, або аслабпрама перад кім-, чым-н. Дом кнігі, a с. — ляюць яго дзеянне. 2. перан. Toe, што суПалац спорту. Сядзець с. 2. прысл. Наперакор, працьдзейнічае шкоднаму ўплыву.
СУПРОЦЬ гл. супраць.
насуперак каму-, чаму-н. Галасаваць с. 3.
СУПЬІНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. Чакаго-чаго, прыназ. з Р. Указвае на прадмет або
асобу, перад якімі на процілеглым баку хто-, совы перапынак у якім-н. дзеянні, часовае
што-н. знаходзіцца. Хата стаіць с. школы. 4. спыненне чаго-н. С. у лесе.
СУПЯРдЧЛІВЫ, -ая, -ае. Які мае ў сабе
чаго, прыназ. з Р. Насустрач руху чаго-н. Ісці
с. ветру. Плысці с. цячэння. 5. каго-чаго, пры- супярэчнасці (у 1 знач.). Супярэчлівыя думкі.
Супярэчлівыя працэсы. || наз. супярэчлівясць, -і,
наз. з Р. Для барацьбы з кім-, чым-н. Лякарства с. грыпу. Сродак с. камароў i маскітаў. 6.ж.
СУПЯРЭЧНАСЦЬ, -І, МН. -І, -ей, ж. 1.
чаго, прыназ. з Р. Ужыв. для ўказання на
тэрмін, адрэзак часу, перад якім што-н. Узаемадзеянне супрацьпастаўленых i ўзаемаадбываецца ці павінна адбыцца. С. ночы ехаць звязаных сутнасцей як крыніц самаруху i разнельга. 7. каго-чаго, прыназ. з Р. Ужыв. для віцця. Дыялектычныя супярэчнасці. 2. Палавыражэння параўнальных адносін. Рост пра- жэнне, пры якім адно (выказванне, думка,
дукцыйнасці працы с. мінулага года. 8. у знач. учынак) выключае другое, не сумяшчальнае з
вык. He згодзен (разм.). Ты згодзен? — He, я ім. С. у поглядах. 3. Выказванне або ўчынак,
накіраваны супраць каго-, чаго-н. Дух супяс.
СУПРАЦЬ... Першая частка складаных рэчнасці (імкненне зрабіць не так, a зусім
слоў са знач. які процідзейнічае чаму-н., інакш). 4. Процілегласць інтарэсаў. Класавыя
напр. супрацьалкагольны, супрацьболевы, су-супярэчнасці.
СУПЯРдЧНЫ, -ая, -ае. Які супярэчыць
працьгніласны.
СУПРАЦЬАТАМНЫ, -ая, -ае. Прызна- чаму-н. Супярэчныя думкі, погляды.
СУПЯРдЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.
чаны для абароны ад атамнай зброі.
1. каму. Пярэчыць, не згаджаючыся з кім-н.
СУПРАЦЬЗАКОННЫ, -ая, -ае. Які супяС. бацьку. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.), чаму. He адрэчыць закону. С. ўчынак. || наз. супраць- павядаць, маючы ў сабе супярэчнасці. Паказаконнасць, -і, ж.
занні сведак супярэчші адно аднаму.
СУПРАЦЬЗАЧАТКАВЫ, -ая, -ае. ПрызнаСУПЯСЧАНЫ гл. супесак.
чаны для прадухілення цяжарнасці. С. сродак.
СЎРА, -ы, ж. Раздзел Карана.
СУПРАЦЬЛЁГЛЫ, -ая, -ае. 1. РазмешСУРАВІЗНА, -ы, ж. (спец.). Неапрацавачаны насупраць. С. бераг ракі. 2. Які карэн- ная тканіна, пража. Прамыўка суравізны.
ным чынам адрозніваецца ад чаго-н., не суСУРАВЬІ, -ая, -óe. Пра тканіну, ніткі:
мяшчальны з чым-н. Супрацьлеглыя паняцці. \\ ірубы, нябелены. Суравое палатно. С. абрус (з
наз. супріцьлегласць, -і, ж. (да 2 знач.).
такой тканіны).
СУПРАЦЫІАВЁТРАНЫ, -ая, -ае. ПрыСУРАГАТ, -у, М -гаце, мн. -ы, -аў, м. Зазначаны для барацьбы з авіяцыяй праціўніка мяняльнік натуральнага прадукту, прадмета,
або для абароны ад яе. Супрацьпаветраная які толькі часткова мае яго некаторыя
абарона.
ўласцівасці. С. скуры. || прым. сурАгвтны, -ая,
СУПРАЦЫІАКАЗАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. -ае.
(спец.). 1. Паказанне, якое супярэчыць
СУРАЗМЁРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
іншаму паказанню. 2. Спецыяльная заўвага, зак., што. Зрабіць суразмерным, устанавіць
якая ўказвае на шкоднасць прымянення адпаведнасць з чым-н. С свае расходы з дахоякога-н. лякарства, лячэння. С. да прымянен- дамі. || незак. суразмервадь, -аю, -аеш, -ае i'
ня антыбіётыкаў.
суразмяраць, -аю, -аеш, -ае.
СУПРАЦЫІАКАЗАНЫ, -ая, -ае. Такі,
СУРАЗМЁРНЫ, -ая, -ае. Які адпавядае
якому ёсць супрацыіаказанне; недапушчаль- чаму-н. па велічыні, памерах; прапарцыяны для ўжывання. Супрацьпаказаныя лякар- нальны. Выдаткі суразмерныя заработку. \\
ствы. || наз. супрацьпшзанасці», -і, ж.
наз. суразмершсць, -і, ж.
СУПРАЦЫІАСГАВІЦЬ, -стаўлю, -ставіш,
СУРВ^ТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
-ставіць; -стаўлены; зак., каго-што каму- Невялікі кавалак тканіны, якім карыстаюцца
чаму. 1. Параўнаць, паказаўшы розніцу, для засцеражэння ў час яды, у цырульнях i
процілегласць прыкмет аднаго i другога. С. пад. 2. Невялікі абрус. || прым. сурвэт&чны,
вывады двух даследаванняў. 2. Процідзейніча- -ая, -ае.
ючы, накіраваць супраць каго-, чаго-н. С. роСУРГЎЧ, -у, м. Каляровая цвёрдая сумесь
зум сіле. || незак. супрадьпастаўляць, -яю, смалістых рэчываў i воску, у расплаўленым
-яеш, -яе. || наз. супрадыіжстаўленне, -я, н.
выглядзе ўжываецца для заклейвання, наклаСУПРАЦЬРАКЁТНЫ, -ая, -ае. Накіра- дання пячатак i інш. || прым. сургучны, -ая,
ваны супраць ракет на абарону ад ракетнай -ае.
зброі. Супрацьракетная абарона.
СУРДАКАМЕРА, -ы, мн. -ы, -мер, ж.
СУПРАЦЬСТАЙЦЬ, -стаю, -сгаіш, -ста'іць; (спец.). Памяшканне з гуканепранікальнымі
-стаім, -стаіце, -стаяць; -стой; незак., звычай- сценамі, якое служыць для правядзення
на каму-чаму. 1. Захоўваючы ўстойлівае ста- фізіялагічных i псіхалагічных даследаванняў,
новішча, супраціўляцца ўздзеянню чаго-н. С. a таксама для спецыяльных трэніровак. ||
ветру. С. чыйму-н. націску (перан.). 2. Быць прым. сурдажжмерны, -ая, -ае.
супрацьпастаўленым, адрознівацца па сутСУРДАПВДАГОПКА, -і, ДМ -гіцы, ж.
насці. С. паводле поглядаў.
Раздзел дэфекталогіі, які займаецца навучан-
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нем i развіццём дзяцей з дэфектамі слыху. 1
прым. сурджпсдагапчны, -ая, -ае.
СУРДЗІНА, -Ы, МН. -Ы, -дзш, Ж. Прыстасаванне ў музычных інструментах, пры дапамозе якога прыглушаецца гук у час ігры.
СУРДЗІНКА: пад сурдзінжу (зрабіць, сказаць што-н.) (разм.) — тайком, цішком,
непрыкметна.
СУР'ЁЗ: нж поўным сур'ёзе (разм.) —
сур'ёзна, без жартаў. Размова ідзе на поўным
сур 'ёзе.
СУР'ЁЗНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак.
(разм.)- Станавіцца сур'ёзным (у 1 i 2 знач.),
больш сур'ёзным. || зак. пасур'ёзяець, -ею,
-ееш, -ее.
СУР'ЁЗНЫ, -ая, -ае. 1. Удумлівы i строгі,
не легкадумны. С. чалавек. Сур 'ёзныя адносіны
да чаго-н. 2. Глыбакадумны, засяроджаны на
важных справах. С падыход. 3. Істотны i важны па зместу, не жартоўны. Сур'ёзная п'еса.
Сур'ёзная размова. 4. Які патрабуе да сябе
ўвагі з-за сваёй складанасці, які тоіць у сабе
небяспечныя вынікі. Сур 'ёзнае захворванне. 5.
Заняты якімі-н. думкамі (пра выраз твару). С.
выгляд. 6. сур'ёзня, пабочн. сл. На самай
справе, сапраўды. He, сур 'ёзна, калі прыедзеце
да нас? || наз. сур'ёзнасць, -і, ж.
СУРКОВЫ гл. сурок.
СУРМА, -ы, ж. 1. Хімічны злемент, серабрыста-белы метал, які ўжываецца ў розных сплавах у тэхніцы, У друкарскай справе i
пад. 2. Фарба для чарнення валасоў, броваў i
пад. || прым. сурмяны, -ая, -ае. Сурмяныя руды.
СУРМІЦЬ, сурмлю, сурміш, сурміць;
сурмлены; незак., што. Даўней: фарбаваць
сурмой. С бровы. || зак. насуршць, -сурмлю,
-сурм'іш, -сурміць; -сурм'ім, -сурміце, -сурмяць; насурмлены. || звар. сурміцца, сурмлюся, сурмішся, сурміцца; зак. насуршцца,
-сурмлюся, -сурмішся, -сурміцца.
СУРОВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Станавіцца суровым. || зак. пжсуровець, -ею, -ееш,
-ее.
СУРОВЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі строгі, цвёрды, непахісны. С характар. Суровае маўчанне. Суроеая дысцыпліна. Суровая праверка часам. 2. Вельмі цяжкі, поўны выпрабаванняў,
невыносны. Суровыя дні вайны. 3. Неспрыяльны для жыцця, халодны. Суровая зіма. С.
клімат. С. край. || наз. суровасць, -і, ж. (да 1,
2 i 3 знач.).
СУРОДЗП, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Сваяк,
родзіч. 2. Чалавек, блізкі з кім-н. па паходжанні, нацыянальнай прыналежнасці, месцы
нараджэння. 3. перан. Жывёліна або расліна,
што належыць да аднаго роду. Хатняя кошка
i яе дзікія суродзічы.
СУРОК, -рка, мн. -ркі, -ркоў, м. Невялікі
грызун сямейства вавёркавых, які зімой залягае ў спячку. || прым. сурковы, -ая, -ае.
СУРОКІ, -аў (разм.). У народных павер'ях:
няшчасце, хвароба i пад., прынесеныя
каму-н. нядобрым вокам.
СУРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., каго-што i без дап. (разм.). 1. У народных павер'ях: прынесці няшчасце, хваробу i
пад. каму-н. паганым (ліхім) вокам. 2. Пахвальбой, прадказваннямі пашкодзіць какіу-,
чаму-н. He хвалі сына, a mo можна с.
СЎРЫК, -у, м. Мінеральная чырвонааранжавая або чырвона-карычневая фарба.
Свінцовы с. || прым. сурыкжвы, -ая, -ае.
СУСАЛЬ, -і, ж. (спец.). Тонкія пласцінкі,
плёнкі з розных металаў (золата, серабра,
медзі i інш.), якія служаць для дэкаратыўнага
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аздаблення якіх-н. вырабаў. Ц прым. сусалыш,
СУСТРФЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які рухаецца
-ая, -ае. Сусальнае золата. С. пернік.
насустрач. С цягнік. С. вецер. Ніхто з суСУСАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. сусаль. 2. пе- стрзчных (наз.) не спыніўся. Першы с. (наз.:
ран. Які вызначаецца ўяўнай прыгажосцю, са- хто трапіцца, выпадковы). С. (наз.) / папярэладжавасцю. Сусальныя прамовы. || наз. сусаль- чны (любы, без разбору чалавек, усякі). 2. Які
адбываецца пры сустрэчы, пры руху з двух
ндсць, -і, ж. (да 2 знач.).
СУСВЁТ, -у, М -свеце, м. 1. (С вялікае). бакоў. С. бой. С. агонь. 3. Які даецца ў адказ
Увесь свет, бясконцы ў часе i прасторы, раз- на што-н. С план.
настайны па формах, якія прымае матэрыя ў
СУТАНА, -ы, мн. -ы, -тан, ж. Верхняе доўпрацэсе свайго развіцця. Разгадаць тайны Су- гае адзенне ў каталіцкага духавенства, якое
свету. 2. Зямны шар, Зямля, усе краіны. носяць па-за службай.
Аб'ехаць увесь с. || прым. сусветны, -ая, -ае (да
СЎТАРГА, -і, ДМ -рзе, мн. -і, -аў, ж. Рэзкае міжвольнае скарачэнне мышцаў, звычай2 знач.). Сусветная прастора.
СУСВЁТНА-ПСТАРЬІЧНЫ, -ая, -ае (вы- на з болямі. || прым. сутірпшы, -ая, -ае.
СЎТАРГАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. сутарга. 2.
сок.). Які мае значэнне для развіцця усёй суПра рух: міжвольны i рэзкі, падобны на сусветнай гісторыі.
СУСВЁТНЫ, -ая, -ае. 1. гя. сусвст. 2. Які таргі. Сутаргавыя рухі. Сутаргава (прысл.)
распаўсюджваецца на ўвесь свет, адносіцца да усхліпваць. 3. перан. Хваравіта-неспакойны,
ўсяго свету. Сусветная гісторыя. С. кангрэс ліхаманкавы. С шэпт. || наз. сутарпшасць, -і,
моладзі (розных краін свету). 0 Сусветны сму- ж.
так — які выклікае жалобу ва ўсіх людзей
СУТАРЗННЕ, -Я, МН. -І, *яў, н. Памяшсвету.
канне пад першым паверхам будынка, ніжэй
СУСЁД, -а, М -дзе, мн. суседзі, -дзяў i (з узроўню зямлі; падвал.
ліч. 2, 3, 4) суседы, -даў, м. 1. Чалавек, які
СЎТАЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. суткі. 2. у знач.
жыве блізка, побач з кім-н. С. па кватэры. 2. наз. сутжчныя, -ых. Грошы, якія выплачваюцЧалавек, які займае месца, бліжэйшае да ца асобам, што знаходзяцца ў камандзіроўцы
каго-н. С. па купэ. С. па палаце. || ж. суседкя, або накіраваны на працу ў другую мясцо-і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак. || прым. суседскі, -ая, васць. Выплаціць с.
-ае (да 1 знач.).
СЎТКІ, -так. Адзінка вымярэння часу, роўСУСІДНІ, -яя, -яе. Размешчаны блізка, ная 24 гадзінам, працягласць дня i ночы.
побач з кім-, чым-н. С. надзел зямлі. Суседняя Ехалі адны с. \\ прым. сутачны, -ая, -ае. Сутачная тзмпература.
краіна.
СУСЁДСТВА, -а, н. Блізкасць, сумежнасць
СУІгіАСЦЬ, -і, ж. Унутраны змест прад3 кім-, чым-н. па месцы жыхарства, па месцы мета, аснова, самае галоўнае ў чым-н. С
знаходжання, размяшчэння. Пасяліцца na су- справы. Дакапацца da сутнасці. Па сутнасці
(пабочн.: на самай справе, у сапраўднасці).
седству. Па суседству з вёскай лес.
СУТОКІ, -аў. 1. Месца, дзе зліваюцца два
СЎСЛА, -а, н. 1. Адвар крухмалістых i
цукрыстых рэчываў у стане браджэння, з водныя патокі. С. рэк. 2. Лінія сутыкнення,
якога вырабляюць піва i квас. 2. Сок адцісну- мяжа (разм.). С. неба i зямлі.
тага вінаграду. || прым. суслівы, -ая, -ае.
СУТОНЕЦЬ, -ее; безас; незак. (разм.).
СЎСЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. Нсвялікі грызун Змяркацца. На дварэ сутонее.
сямейства вавёркавых, шкодніх пасеваў, a
СУТОННЕ, -я, н. (разм.). Паўзмрок; час
таксама яго футра. || прым. суслікавы, -ая, -ае. пасля захаду сонца перад надыходам ночы. За
Суслікавае футра.
акном згушчаецца с. \\ прым. сутонневы, -ая,
СЎСЛІЦЬ, -слю, -сліш, -сліць; -слены; не- -ае.
зак., што (разм.). Павольна, нетаропка смакСУТЎЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; незак.
таць што-н. С. цукерку. Дзіця с. пальцы.
Быць або рабіцца сутулым; горбіцца. || зак.
СУСЛЯНЙ / СУСЛЯНЁ, -няці, мн. -няты, ссутуліцца, -люся, -лішся, -ліцца.
СУТЎЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак., што.
-нят, н. Дзіцяня сусліка.
СУСПЁНЗІІ, -ій, адз. суспензія, -і, ж. Toe, што i горбіць. С. плечы. || зак. ссутуліць,
(спец). Вадкасці, у якіх дробныя часцінкі -лю, -ліш, -ліць; -лены.
цвёрдага рэчыва знаходзяцца ў завіслым
СУТЎЛЫ, -ая, -ае. 3 крыху згорбленай
стане. || прым. суспензійны, -ая, -ае.
спінай i прыпаднятымі плячамі. С хлопец. ||
СУСТАЎ, -тава, мн. -тавы, -таваў, м. Рухо- наз. сутуласць, -і, ж.
СУТЫКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; немае злучэнне канцоў касцей або храсткоў у
арганізме чалавека, жывёлы. Каленны с. Боль зак. 1. 2/і. сутыкнуцца. 2. Узаемна дакранацу суставах. \\ прым. сустаўны, -ая, -ае. С. рэў- ца, датыкацца. С. спінамі. 3. Мець сумежныя
бакі; межавацца. Луг сутыкаецца з пасевамі
матызм.
СУСТАЎЧАТЫ, -ая, -ае (спец.). Які скла- жыта. 4. перан. Уступаць у якія-н. адносіны,
даецца з асобных рухомых частак, змацава- кантакты з кім-, чым-н. || наз. сутыкшне, -я,
ных паміж сабою. Сустаўчатыя канечнасці н.
СУТЫКАЦЬ гл. сугыкнуць.
насякомых. Сустаўчатае сцябло.
СУТЫКНЁННЕ, -я, н. 1. гл. сугыкнуцца.
СУСТРФЦЦА, -рэнуся, -рэнешся, -рэнец2. перан. Вострая спрэчка, сварка на глебе
ца; -рэнься; зак. Toe, што i спаткацца.
СУСТРЗЦЬ, -рэну, -рэнеш, -рэне; -рэнь; рознагалосся. С. з сябрам. 3. перан. Сутычка,
-рэты; зак. 1. каго-што. Тос, што i спаткаць. бой. Узброенае с. 4. перан. Непасрэдныя зно2. каго-што. Прыняць пэўным чынам, выка- сіны, сувязь, знаёмства з чым-н. С. з рэзаць свае адносіны да каго-, чаго-н. С. да- чаіснасцю. 5. перан. Проціластаўленне чаго-н.
кладчыка воплескамі. 3. што. Адчуць, атры- супярэчнага, несумяшчальнага, уступленне ў
канфлікт, у варожыя адносіны. С інтарэсаў,
маць. Яго сустрэў гасцінны прыём.
СУСТРЗЧА, -ЧЫ, МН. -Ы, -рэч, ж. 1. Toe, характараў.
СУТЫКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
што i спатканне. 2. Сход, прызначаны для
знаёмства з кім-н. С. дэпутата з выбаршчы- -нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. 1. з кімкамі. 3. Спаборнііхтва ў якой-н. галіне спорту. чым. Рухаючыся насустрач, ударыцца адно аб
адно, наткнуцца адзін на аднаго. Машыны
С. футбольных каманд.
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сутыкнуліся на вузкай дарозе. С. HOC у нос. 2. з
кім. Нечакана сустрэцца, сысціся дзе-н. С. ў
лесе з ляснічым. 3. перан., з чым. Спазнаць,
зведаць што-н.: пазнаёміцца з чым-н. С. з
непрыемнасцямі. 4. з кім-чым. Уступіць у
стычку, сысціся ў баі. С. з ворагам. || незак.
сутыішшя. -аюся, -аешся, -аецца. || наз. суіыкненне, -я, н. (да 1, 3 i 4 знач.).
СУТЫКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і; -нуты; зак., каго-што. 1. Пхаючы насустрач, наблізіць адно да аднаго. С
вагоны. С. ілбамі (таксама перан.: прымусіць
уступіць у адкрытае сутыкненне). 2. з кім.
Прывесці да нечаканай сустрэчы, знаёмства з
кім-н. Жыццё сутыкнула яго з многімі людзьмі.
|| незак. сутыкаць, -аю, -аеш, -ае.
СУГЬІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
Кароткі бой, узброенае сутыкненне. С. перадавых часцей. С. з варожай засадай. 2. Сварка,
спрэчка. С. з суседкай. 3. Toe, што i сутыкненне (у 5 знач.).
СУТЭНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (пагард.). Чалавек, які жыве на сродкі сваёй палюбоўніцы-прастьггуткі. || прым. сутэнёрскі, -ая, -ае.
СЎФІКС, -а, мн. -ы, -аў, м. У граматыцы:
словаўтваральная марфема, якая знаходзіцца
паміж коранем i канчаткам, напр. чыт-а-ць. ||
прым. суфіксальны, -ая, -ае.
СУФШСАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Утварэнне
слоў або форм слоў пры дапамозе суфіксаў.
СУФЛЁ, нескл., н. Назва кулінарных вырабаў (кандытарскіх, малочных, мясных) у выглядзе пюрэ з узбітымі бялкамі. С. з яблыкаў.
Ягаднае с.
СУФЛЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік тэатра, які суфліруе акцёрам. || прым. суфлёрскі,
-ая, -ае. Суфлёрская будка (на сцэне).
СУФЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незак., каму. Падказваць акцёрам словы ролі
ў час спектакля.
СУХА... Першая частка складаных слоў са
знач.: 1) сухі (у 1 знач.), які мае адносіны да
сухасці (у 1 знач.), напр. сухавей, сухалюбівы,
сухаядзенне; 2) з сухім (у 3 знач.), у сухім выглядзе, напр. сухапрасаваны, сухасалёны, сухафрукты; 3) з сухім (у 4 знач.), напр. сухабокі,
сухаверхі, сухарукі, сухастой.
СУХАВЁЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. Сухі гарачы
вецер, які нясе з сабой працяглую засуху. ||
прым. сухлвейны, -ая, -ае.
СУХАГРЎЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Сухафузнае
судна.
СУХАГРЎЗНЫ, -ая, -ае (спец.). Пра судны: прызначаны для перавозкі сухіх насыпных або штучных ірузаў. Сухагрузныя баржы.
СУХАДОЛ, -а, м. Бязводная лагчына, схіл,
луг, якія атрымліваюць вільгаць толькі ад талай або дажджавой вады. || прым. сухадолыш,
-ая, -ае.
СУХАЖЬІЛЛЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Шчыльная, зластычная мышачная звязка. || прым. сухжжыльны, -ая, -ае.
СУХАЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Пра расліны: які
добра пераносіць сухое паветра i сухія глебы,
прыстасаваны да жыцця ў засушлівых мясцовасцях. || наз. сухалюбівасць, -і, ж.
СУХАМА, прысл. Без вадкай i гарачай
стравы. Вячэраць с.
СУХАМЙТКА, -і, ДМ -тцы, ж. (разм.). Сухая яда без гарачай i вадкай стравы.
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СУХАііЎТгіЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да дзеянняў на сушы, руху па сушы. Сухапутныя войскі. Сухапутнае падарожжа.
СУХАПЎЦЦЕ, -я, н. (разм.). Шлях па
сушы (у супрацьлегласць воднаму шляху).
СУХАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Высушаны
кав&іак хлеба, булкі, a таксама гатунак сухога
печыва. Пачак сухароў. Малочныя сухары. 2.
перан. Сухі (у 8 знач.), нячулы чалавек
(разм). He налавек, a с. || прым. сухярны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
СУХАРЛЙВЫ, -ая, -ае. Худы, тонкі, сухі.
С. чалавек. || наз. сухарлявасць, -і, ж.
СУХАРЎЙ, -ая, -ае. Які дрэнна валодас
або зусім не валодае рукой (рукамі) у сувязі з
атрафіяй мышцаў. || наз. сухірукясць, -і, ж.
СУХАСТОІНА, -ы, мн. -ы, -тоін, ж. Засохлае на корані дрэва.
СУХАСТОЙ, -ю, м., зб. Засохлыя на корані
дрэвы. || наз. сухастойны, -ая, -ае.
СУХАТА, -ы, ДМ -хаце, ж. 1. Адчуванне
сухасці, адсутнасць вільготнасці (разм.). С. ў
роце. 2. Гарачая сухая пагода. Цэлы май стаяла с. 3. Клопат, трубота, туга (разм.). На
душы с.
СУХАФРЎКТЫ, -аў. Сушаныя фрукты.
Кампот з сухафруктаў.
СУХАЯДЗЁННЕ, -я, н. (спец.). Выключэнне вадкасці з харчовага рацыёну на суткі.
СУХІ, -ая, -óe. 1. Нс замочаны, не мокры.
Сухая бялізна. Сухое сена. С. кампрэс. 2. Пазбаўлены вільгаці, не сыры. Сухія дровы. С.
клімат. С. вецер. 3. Які страціў свежасць, сакавітасць, мяккасць, высахлы або высушаны.
С. батон. Сухія яблыкі. Сухое малако. С. харч
(не вадкі). 4. Пазбаўлены спажыўных сокаў,
засохлы, амярцвелы. С. куст малін. С. корань.
Сухая рука (з атрафіраванымі мышцамі). Сухая скура (з-за недастатковага выдзялення
тлушчу тлушчавымі залозамі). 5. Які праводзіцца, робіцца або праходзіць, ттрацякае
пры адсутнасці вільгаці, вадкасці. Сухая тынкоўка. С. кашаль (без вадкіх выдзяленняў). б.
Нішчымны, без нічога (пра хлеб). Дзіця есць
с. батон. 7. Які мае сухарлявы склад цсла, хударлявы. С. стары. 8. перан. Пазбаўлены душэўнай цеплыні, дабрыні; неласкавы. С. чалавек. С. тон (непрыветны). 9. перан. Скупы,
лаканічны. С. пералік фактаў. 10. Пра гукі:
пазбаўлены гучнасці, мяккасці. С. лязгат металу. 11. Пра лік у гульні: такі, пры якім той,
хто прайграў не атрымаў ніводнага ачка.
Прайграць матч з сухім лікам. 0 Сухі закон —
забарона гандляваць моцнымі алкагольнымі
напіткамі. || памянш. сухенькі, -ая, -ае (да 1 i
7 знач.; разм.). || наз. сухясць, -і, ж. (да 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 знач.).
СУХМЁНЬ, -і, ж. (разм.). Сухое гарачае
надвор'е.
СУХОТКА, -і, ДМ -тцы, ж. Хранічнае захворванне нервовай сістэмы, якое праяўляецца ў пашкоджанні спіннога мозга на глебе
сіфілісу. || прым. сухоткявы, -ая, -ае.
СУХОТЫ, -аў. Toe, што i туберкулёз. \
прым. сухотны, -ая, -ае. С. кашаль.
СУЦЁШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны;
зак., каго (што). Заспакоіць каго-н. чым-н.
радасным, аблегчыць чыё-н. гора, перажыванне. С. у горы. С. няшчаснага. Цяжка с. у
такім выпадку. || незак. суцяшаць, -аю, -аеш,

-ае. || звар. суцешыцца, -шуся, -шышся, лей, секцый чаго-н., a таксама месца такога
-шыцца; незак. суцяшацця, -аюся, -аешся, змацавання. Шарнірнае с.
-аецца. || наз. суцяшэнне, -я, н.
СУЧЛЯНІЦЬ, -ляню, -ляніш, -лян'іць;
СУЦІШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца; -лян'ім, -леніце, -ляняць; -ленены; зак., што.
зак. 1. Перастаць хвалявацца, заціхнуць, су- Злучыць, змацаваць разам. С. часткі канпакоіцца, уціхамірыцца. Пасля паведамлення струкцыі. || незак. сучляняць, -яю, -яеш, -яе. ||
na радыё, людзі суцішшіся. Дзетвара суцішы- наз. сучляяенне, -я, н.
лася. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Аслабець у сваім
СЎЧЧА, -а, н., зб. Сукі. Назбіраць сучча.
праяўленні; спыніцца, перастаць. Вецер суСЎЧЧЫН, -а. Які належыць сучцы, зробцішыўся. Боль суцішыўся. || незак. суцішацца, лены для сучкі. С сын (разм. лаянк.). Суччына
-аюся, -аешся, -аецца.
будка.
СУЦІШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны;
СУШ, -ы, ж. 1. Сухое, без дажджоў надвозак. 1. каго-што. Супакоіць, давесці да стану р'е; засуха. Увесь май стаяла с. 2. Што-н. суспакою, уціхамірыць. С. дзяцей. 2. што. хое, пазбаўленае вільгаці (напр., сухая зямля,
Змякчыць, зрабіць менш адчувальным; асла- сухое галлё).
біць, • прыглушыць якое-н. пачуццё. С. боль.
СЎША, -ы, ж. Зямля ў процілегласць водС. хваляванне. 3. каго-што. Прыцішыць, най прасторы. Вярнуцца з мора на сушу.
затрымаць (чый-н. ход, рух i пад.). С. каня. С.
СЎШАНЫ, -ая, -ае. Высушаны, нарыхтабег. || незак. суцішаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. су- ваны спосабам сушкі. Сушаныя грыбы. Сушацішэнне, -я, н.
ная рыба.
СУЦЭЛЬНАМЕТАЛІЧНЫ, -ая, -ае. ЗробСЎШКА1, -І, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
лены поўнасцю з металу. С вагон.
Малы, тонкі i сухі абаранак. || прым. сушачны,
СУЦ^ЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які цягнецца без -ая, -ае.
прамежкаў, цалкам займае сабой усю праСЎШКА2 гл. сушыць.
стору. Суцэльная паласа асфальту. 2. Такі, які СЎШНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Памяшканне,
ахоплівае ўсіх ці ўсё; паўсюдны, усеагульны. дзе сушаць снапы збожжа ці лёну; асець. ||
Суцзльная электрыфікацыя. Суцэльная парода прым. сушневы, -ая, -ае.
(якая не падзяляецца на пласты па сваёй
СУШНЙК, -у, м., зб. (разм.). Сухое сучча,
структуры). 3. Зроблены з аднаго кавалка; не галлё, сухастой.
састаўны. Падлога з суцэльных дошак. || наз.
СУШЬкЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
суцэльнасць, -і, ж. (да 3 знач.).
1. Апарат, устаноўка для сушкі чаго-н. С. для
СУЦЙГА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -цязе, Т збожжа. С. для бялізны. 2. Памяшканне, дзе
-ай (-аю), ж., мн. -і, -цяг (разм. неадабр.). сушаць, прасушваюць што-н.
Суцяжнік, суцяжніца.
СУШЬІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
СУЦЙЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм. не- сушкі, прасушвання чаго-н. С. цэх.
адабр). Чалавек, які займаецца суцяжніцСУШЬІЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень / -льняў, ж.
твам, цяганінай па судах. || ж. суцяжшца, -ы, Toe, што i сушылка (у 2 знач.).
мн. -ы, -ніц. || прым. суцяжніцкі, -ая, -ае.
СУШЬІЦЦА, сушуся, сушышся, сушыцца;
СУЦЙЖНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. незак. 1. Сушыць, звычайна на сабе, мокрую
(разм. неадабр.). Займацца цяжбамі, маючы
вопратку, абутак. С. каля грубкі. 2. ( 7 / 2 ас. не
да гзтага схільнасць, інтарэс. || наз. суцяж- ўжыв.). Сохнуць (у 1 знач.), прасушвацца. На
нііггм, -а, н.
балконе сушыцца бялізна. У печы сушацца
СУЦЯШАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, грыбы. || зак. высушыцца, -сушуся, -сушышся,
хто суцяшае, суцешыў каго-н. || ж. суця-сушыцца.
шальніця* -ы, мн. -ы, -ніц.
СУШЬІЦЬ, сушу, сушыш, сушыць; суСУЦЯШАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які дае палёгку, шаны; незак. 1. што. Рабіць сухім (што-н.
супакаенне. С адказ. У яго не знайшлося ска- сырое, мокрае, вільготнае), трымаючы на пазаць нічога суцяшальнага (наз). || наз. су- ветры або ў цёплым месцы. С бялізну. С.
цяшалышсць, -і, ж.
сена. Гэтай вясной вельмі сушыла (безас). 2.
СУЦЯШАЦЦА, -ЦЬ гл. суцешыцца, -ць.
што. Нарыхтоўваць у запас, выдаляючы вільСУЦЯШ^ННЕ, -я, н. 1. гл. суцешыць. 2. гаць з пладоў, раслін i пад.; высушваць, засуToe (той), што (хто) суцяшае, радуе каго-н. шваць. С. лекавыя травы. 3. перан., каго
Hi ў чым няма мне суцяшэння. Адно с. — гэта (што). Падрываць здароўе, знясільваць
старэйшы сын.
(разм.). Што ты сушыш работай дачку? Бяда
СУЧАСНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. сучасны. 2. сушыць жанчыну. || зак. высушыць, -сушу, -суСучасная эпоха, рэчаіснасць. Адлюстраванне шыш, -сушыць; -сушаны. || наз. сушка, -і, ДМ
сучаснасці ў спектаклі.
-шцы, ж. (да 1 i 2 знач.) / сушэнне, -я, н. (да
СУЧАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
1 i 2 знач.).
жыве ў адзін i той жа час з кім-, чым-н.
СУШ^ЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; незак.
Мы — сучаснікі вялікіх падзей. || ж. сучасніш, Рабіцца больш сухім. Дарога nacmynoea су-ы, мн. -ы, -ніц.
шэла.
СУЧАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны
СФАБРЫКАВАЦЬ гл. фабрыкаваць.
да цяперашняга часу, да адной эпохі з кім-н.
СФАКУСІРАВАЦЬ гл. факусіраваць.
С. беларускі раман. Сучасныя Якубу Коласу па~ СФАЛЬЦАВАЦЬ гл. фальцаваць.
эты. 2. Які мае адносіны да сённяшняга; цяСФАЛЬШЬІВІЦЬ гл. фальшывіць.
перашні. Сучаснае жыццё. Сучасныя падзеі. 3. СФАНТАЗІРАВАЦЬ гл. фантазіраваць.
Які адпавядае патрабаванням свайго часу, не
СФАРМАВАЦЬ гл. фармаваць.
адсталы. Сучасная тзхніка. Сучасныя ідэі. 4.
СФАРМІРАВАЦЦА, -ЦЬ гл. фарміравацсучасше, -ага, н. Падзеі, якія адбываюцца ця- ца, -ць.
пер, у дадзены час; цяперашні час. Пра сучаСФАРМУЛЯВАЦЬ гл. фармуляваць.
снае можна многа гаварыць. || наз. сучаснасць,
СФАСТРЫГАВАЦЬ гл. фастрыгаваць.
-і, ж. (да 2 знач.).
СФАТАГРАФАВАЦЦА. -ЦЬ гл. фатаграфаСЎЧКА гл. сука.
вацца, -ць.
СФЁРА, -ы, мн. -ы, сфер, ж. 1. Вобласць,
СУЧЛЯНЁННЕ, -я, н. 1. гл. сучляніць. 2.
Від, спосаб змацавання асобных частак дэта- межы распаўсюджання чаго-н. С. вытвор-
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СХАЦЁЦЬ, схачу, схочаш, схоча; схаш;
часці. С. абслугоўвання. 2. Грамадскае акружэнне, асяроддзе. Навуковая с. Вышэйшыя (разм.). Выявіць ахвоту; захацець. He с. пайсці
сферы (пра кіруючыя, арыстакратычныя колы ў грыбы.
грамадства). 3. Замкнутая паверхня, усе пункСХВАСТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
ты якой аднолькава аддалены ад цэнтра; па- схвошчацца; зак. Сапсавацца ад працяглага
СХІЛІЦЬ, схілю, схіліш, схіліць; схілены;
верхня i ўнутраная прастора шара (спец.). || хвастання. Дубчык схвастаўся. || незак. схвостзак. 1. што. Нагнуць, нахіліць; апусціць.
прым. сферычны, -ая, -ае (да 3 знач.).
вацца, -аецца.
Жыта схіліла спелыя каласы. С. галаеу (такСФЕРЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. сфсра. 2.
СХВАСТАЦЬ, схвашчу, схвошчаш, схво- сама перан.: прызнаць сябе пераможаным,
Шарападобны. Сферычная паверхня.
шча; схвашчы; -станы; зак. 1. што. Хвош- пакарыцца каму-, чаму-н). 2. перан., каго
СФІНКС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Каменная чучы чым-н., сасцёбаць (разм.)- С. лісце з кус- (што) da чаго i на што. Пераканаць у неабскулыггура ляжачага льва з чалавсчай гала- та. 2. каго (што). Збіць, хвошчучы чым-н. С ходнасці якога-н. учынку, рашэння. С сяброў
вой. 2. У старажытнагрэчаскай міфалогіі: карову пугай. 3. што. Хвошчучы, сапсавадь. на паездку ў заработкі. С. выступаўшых на
С. пугу. || незак. схвостваць, -аю, -аеш, -ае.
крылатая істота з тулавам ільва, з галавой i
свой бок. || незак. схіляць, -яю, -яеш, -яе. ||
СХВАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. наз. схіленне, -я, н.
грудзямі жанчыны, якая забівала падарожнікаў, што не маглі разгадаць зададзсную Сутыкненне ў баі, барацьбе, у бойцы; спаСХІЛЬНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Пастазагадку. 3. перан. Пра незразумелую, загадка- борніцтва, спрэчка. С на смерць. С. характа- янная цяга, імкненне да чаго-н. С. да жывавую істоту, дзіўнага чалавека (кніжн.). Гэты раў.
nicy. С. да канструявання. 2. Слабасць да
чалавек для мяне — с.
СХВАТЮ, -так, адз. схватка, -і, ДМ -тцы, чаго-н. С. да чаркі. 3. Сімпатыя да каго-н.
ж. Сутаргавыя, балючыя скарачэнні мышцаў Меў ён сардэчную с. да тутэйшай прыгажуні.
СФУГАВАЦЬ гл. фугаваць.
жывата, маткі. Родавыя схваткі.
4. Наяўнасць спрыяльных умоў для захворСХАВАЦЦА, -ЦЬ гл. хавацца, -ць1.
СХВАЦІЦЦА, схвачуся, схвацішся, схва- вання. С. да прастуды.
СХАДЗІЦЬ, схаджу, сходзіш, сходзіць; зак. ціцца; зак. Toe, што i схапіцца.
СХІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае схільнасць
1. гл. хадзіць. 2. Пайсці куды-н. і, пабыўшы
СХВАЦІЦЬ, схвачу, схваціш, схваціць; да чаго-н. С. да музыкі. 2. Які выказвае прытам, вярнуцца назад. С. у госці. С. па каня.
схвачаны; зак., каго-што. Toe, што i схапіць. хільнасць, слабасць да чаго-н. С. добра гульСХАЛАСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. || незак. схватваць, -аю, -аеш, -ае.
нуць у кампаніі. 3. Які мае задаткі да чаго-н.
(кніжн.)- 1. Паслядоўнік схаластыкі (у 1
СХВОСНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца; С. да меланхоліі. С. прастуджвацца.
знач.)- 2. Чалавек, які разважае схаластычна, зак. (разм.). Пераплесціся, злучыцца (пра
СХІМА, -ы, ж. Урачыстае манаскае абязаймаецца схаластыкай (у 2 знач.)- || ж. што-н. гнуткае, доўгае). Гапіны кустоў схвос- цанне ў праваслаўнай царкве, якое патрабуе
схаластаж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так (да 2 нуліся.
ад пасвечанага ў яго весці суровае аскетычнае
знач.).
СХВОСТВАЦЦА, -ЦЬ гл. схвастацца, -ць.
жыццё. Прыняць схіму. Вялікая с.
СХАЛАСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. СяСХЁМА, -ы, мн. -ы, схем, ж. 1. Чарцёж,
CXtMHIK, -a, мн. -i, -аў, м. Манах, які
рэдневяковая філасофія, якая стварыла які адлюстроўвае пабудову, сістэму, сувязь прыняў схіму. || ж. схшшіш, -ы, мн. -ы, -ніц.
сістэму штучных, чыста фармальных, лагіч- частак чаго-н. С. радыёпрыёмніка. 2. Апісан- | прым. схімніцкі, -ая, -ае.
ных аргументаў для тэарэтычнага абгрунта- не, адлюстраванне чаго-н. у агульных рысах.
СХШЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмвання дагматаў царквы. 2. Фармальныя веды,
С даклада. || прым. схемны, -ая, -ае (да 1 ся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. Toe, што i
адарваныя ад жыцця, якія грунтуюцца на ад- знач.).
схіліцца (у 1 знач.). 1 незак. схінацці, -аюся,
цягненых разважаннях, што не правяраюцца
СХЕМАТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -аешся, -аецца.
вопытам. || прым. схдластычны, -ая, -ае.
-зуй; -заваны; зак. i незак., што. Падаць (паСХШЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
СХАЛАСГЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. схала- даваць), апісаць (апісваць), паказаць (пака- -нуць; -ні; -нуты; зак., што. Схіліць, апусстыка. 2. Прасякнуты схаластыкай (у 2 знач.)- зваць) што-н. у агульных рысах, спрошчана. || ніць. С. галаву. || незак. схінаць, -аю, -аеш,
Схаластычныя разважанні. || наз. схжластыч- наз. схематызацыя, -і, ж.
-ае.
шсць, -і, ж.
СХЕМАТЬІЗМ, -у, м. Спрошчанасць, траСХІСНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
СХАМЯНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; фарэтнасць у мысленні, у адлкхправанні -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. Злёгку
-нёмся, -меняцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. Рап- чаго-н.
хіснуцца, трохі скрануцца з месца. Шпакоўня
там успомніць што-н.; хутка заўважыць недаСХЕМАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляец- схіскулася ад ветру.
хоп, памылку. 2. Спахапіцца, здрыгануцца. С. ца схемай (у 1 знач.). Схематычная карта раСХІСНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
ad стуку.
ёна. 2. Паказаны ў агульным, спрошчаным -нуць; -ні; зак., каго-што. Злёгку гайдануць,
СХАПІЦЦА, схаплюся, схопішся, схопіц- выглядзе. Схематычнае апісанне. || наз. схе- скрануць з месца. Вецер схіснуў яліны.
ца; зак. 1. гл. хапацца. 2. Уступіць у бой, ба- МІТЫЧШІСЦЬ, - і , ж.
СХГГРЬІЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
СХІБЕЦЬ, -блю, -біш, -біць; зак. (разм.). 1. -рымся, -рыцеся, -рацца; зак. (разм.). Нерацьбу, спрэчку. С. з ворагам. Зноў схапіліся
He
трапіць
у
цзль,
прамахнуцца.
He
с.
бы,
a
юнакі оужацца. 3. Раптам успомніць пра
прыкметна для іншых змагчы зрабіць што-н.
што-н.; спахапіцца (разм.)- Схапілася пад ве- трапіць у мішэнь. 2. перан. Памыліцца. Схібіў на карысць сабе. С. атрымаць кватэру без
чар, ды позна ўжо. 4. (7 i 2 ас. не ўжьш.). За- я, што не ўзяў гэту тзму.
чаргі. || незак. схгтрацца, -аюся, -аешся, -аецняцца полымем. Пуня схапілася полымем. 5. (7
СХІЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Нахіленая па- ца.
/ 2 ас. не ўжыв.). Зрабіцца цвёрдым, застыць верхня чаго-н.; пакаты спуск. С. страхі. С.
СХПТЫЦЬ гл. хітрыць.
(спец.). Бетон схапіўся даволі хутка. 0 Сха- гары. 2. перан. Набліжэнне канца жыцця. С.
СХЛУСІЦЬ гл. хлусіць.
шцца за галаву (разм.) — прыйсці ў адчай. || жыцця. 0 На схіле дзён (гадоў) (кніжн.) —
СХЛЬІНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; зак.
незак. схошіівацца, -аюся, -аешся, -аецца (да пры набліжэнні старасці. || прым. схілавы, -ая,
1. Хлынуўшы, сцячы. Вада схлынула. 2. перан.
2 i 4 знач).
-ае (да 1 знач.; спец.).
Пра вялікую масу людзей: адначасова пайсці
СХЫЁННЕ, -я, н. 1. гл. схіліць. 2. мжгСХАГЙЦЬ, схаплю, схопіш, схопіць; схоплены; зак. 1. гл. хапаць. 2. што. Набыць, нгпше схіленне (спсц.). Вугал паміж магніт- аднекуль. Натоўп схлынуў праз 30 хвілін.
СХМУРНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Пануры, хмуратрымаць, падчапіць якую-н. хваробу (разм.). ным i геаграфічным мерыдыянамі ў пэўным
ны. С. твар дзяўчыны. 2. Пра надвор'е, неба i
С. прастуду. 3. каго-што. Раптоўна i моцна пункце зямной паверхні.
праявіцца ў каго-н. (пра прыступ хваробы,
СХЫІЦЦА, схілюся, схілішся, схіліцца; пад.: пахмурны. Схмурнелае неба. || наз. схмурболю; разм.). Раптоўна схапіла мяне галава. зак. 1. Нагнуцца, нахіліцца над кім-, чым-н. неласць, -і, ж.
Жывот схапіла (безас). 4. перан., што. Хутка С над калыскай дзіцяці. Вярба схілілася над во- СХМУРНЁЦЬ гл. хмурнець.
СХОВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (разм.)- Toe,
засвоіць, успрыняць (разм.). С. думку выклад- зерам. He с. перад ворагам (перан.: не
чыка. С. вокам (улавіць). 5. што. Перавязаць, пакарыцца ворагу). 1. {1 i 2 ас. не ўжыв.). Па- што i схоў.
абвязаць чым-н. С. талію поясам. 6. што. вярнуць да якіх-н. межаў (часавых або праСХОВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Змацаваць, злучыць (спец.). С. сцяну кляма- сторавых). Дзень схіліўся к вечару. 3. перан. 1. Месца, дзе можна знайсці прьпулак схарам. 7. (звычайна з адмоўем не)у што i чаго. Згадзіўшыся з чым-н., абдумаўшы што-н., вацца ад каго-, чаго-н. С. ad дажджу. УгушПаспець, справіцца зрабіць што-н. (разм.). зрабіць адпаведны вывад. С на бок калек- чары добрая с. ад спёкі. 2. Таемнае месца, збуАдразу ўсё сена не схопіш. || незак. схопліваць, тыву. || незак. схіляцца, -яюся, -яешся, -яец- даванне для ўкрыцця каго-, чаго-н. Трымаць
-аю, -аеш, -ае (да 4, 5 i 6 знач.).
збожжа ў схованцы.
ца. || наз. схіленне, -я, н.
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чым-н. Старажшы сцвярджаюць, што за вё- шкодзіць, зрабіць рану на чым-н. С. нагу. 3.
скай было возера. Усе сцвярджаюць гэту ісціну.Тручы, зрабіць дрэнным, ператварыць у адна|| наз. сцвярджэнне, -я, н.
родную масу. С перац на парашок. 4. перан.
СЦВЯРДЖЗННЕ, -я, н. 1. гл. сцвярджаць Патраціць марна час. Цэлы дзень сцерла, a тоСХОВІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Памя- i сцвердзіць. 2. Палажэнне, думка, якой даво- лку няма. || мезак. сціраць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. сціранне, -я, н.
шканне для захоўвання, зберагання чаго-н. С. дзяць што-н. Правільныя сцвярджэнні.
СЦВЯРДЗЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў цвёрСЦЁРЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., сатрэцца;
бібліятэкі. 2. Месца, дзе можна схавацца,
сцёрся, сцсрлася; зак. 1. Знікнуць ад трэння
захінуцца ад каго-, чаго-н. С. ад дажджу i ве- дым. Сцвярдзелая гліна.
або ўздзеяння якіх-н. знешніх прычын.
СЦВЯРДЗЁЦЬ гл. цвярдзець.
тру. 3. Спецыяльна абсталяванае памяшканНадпіс на пліце сцёрся. Лямка ад сумкі сцерСЦЕБАНЎЦЬ гл. сцябаць.
не, збудаванне для ўкрьгцця ад снарадаў,
СЦЕБЛАВАТЫ, -ая, -ае. Пра расліны з лася. Многія даты сцерліся ў памяці (перан.).
бомб, атрутных рэчьгааў.
вялікай колькасцю сцёблаў. Буялі сцеблава- 2. Ад доўгага ўжывання, трэння стаць тонкім,
СХОВЫ гл. схоў.
зменшыцца ў аб'ёме. Брусок сцёрся. Манета
тыя
кветкі. \\ наз. сцеблштосць, -і, ж.
СХОД, -а / -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. -у,
сцерлася. \\ незак. сцірацца, -аецца.
СЦЕГНАВЬІ гл. сцягно.
2/і. сысці. 2. -а. Месца сгтуску (разм.). Вельмі
СЦЁБАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
стромы с. Пашукаць схода з гары. 3. -а. Пася- СЦЁЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. 1.
джэнне членаў якой-н. арганізацыі для Вузкая пратаптаная дарожка. Лясная с. С. (разм.)- Сцёбаць сябе або адзін аднаго чым-н.
абмеркавання чаго-н. агульнага. Рашэнне праз жыта. 2. перан. Шлях i кірунак прадоў- гнуткім. С. венікам у лазні.
СЦЁБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. кагоагульнага схода працоўнага калектыву. 4. -а. Унай дзейнасці каго-, чаго-н. Пайсці na жыцшто. Біць чым-н. гнуткім. С. na спіне. С. пускладзе назваў некаторых выбарных устаноў, цёвых бацькавых сцежках.
арганізацый. Устаноўчы с. Пастанова Закана- СЦЕНАБІТНЫ, -ая, -ае. Даўней: прызна- гай. С. дубцом na траве. 2. што. Піць у
чаны для пралому крапасных сцен. Сце- вялікай колькасці (разм. неадабр.). У кампаніі
даўчага схода.
ён добра сцёбаў зуброўку. 3. каго-што. Хванабітнае прыстасаванне.
СХОДЗІЦЦА, -ЦЬ гл. сысціся, сысці.
стаць таго, хто рухаецца праз зараснік (прагаСЦЕНАВЬк гл. сцяна.
СХОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
СЦЁНАПІС, -у, м. Роспіс сцен. || прым. ліны). Галіны бяроз балюча сцёбалі na тварах.
(уст., цяпер неадабр.). Toe, што i сход (у 3
|| аднакр. сцёбнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || звар.
сценашсны, -ая, -ае.
знач.).
СЦЁНКА1, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1. сцёбацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 знач). ||
СХОДЫ гл. сходы.
гл. сцяна. 2. Бок якога-н. пустога прадмета. наз. сцёбанне, -я, н.
СХОДНЫ, -ая, -ае (разм). Недарагі. СходСЦЁБНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
С шафы. С. страўніка. 3. перан. Шчыльны,
ная цана на бульбу. \\ наз. сходнасць, -і, ж.
самкнуты рад байцоў у кулачнай бойцы. С. зак. 1. гл. сцёбаць / сцябаць. 2. чаго. Выпіць
СХОДЫ, -аў i СХОДЮ, -дак. Лесвіца, яе кінулася на сценку. 4. Прадмет мэблі ў выгля- добра (разм.). Любіў хлапчына с. першачку. 3.
ступенькі. Падняцца на пяты паверх na сходах. дзе шырокай на ўсю сцяну шафы з шматлікі- што. Украсці (разм.). Нячысты быў на руку:
СХОПЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. схапіцца, -ць.
мі секцыямі разнастайнага прызначэння. Па- мог, як бачыш, с. кашалё'к.
СХОЎ, схову, мн. сховы, сховаў, м. 1. За- ліраваная с. 0 Паставіць да сценкі (разм.) —
СЦЁК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. гл. сцячы. 2.
хоўванне чаго-н. Палажыць грошы на с. 2. расстраляць. Прыперці да сценкі каго Месца, прыстасаванне, па якім сцякае вада.
Месца, дзе можна схавацца ад каго-, чаго-н., (разм.) — сілай прымусіць зрабіць што-н.
Памыйны с. Прамысловыя сцёкі. || прым. сцёa таксама якое-н. патаемнае месца, збудаванСЦЁНКА2, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. клвы, -ая, -ае. Сцёкавая труба.
не для ўкрыцця каго-, чаго-н. Знайсці с. у бя- Шырокая мяжа паміж палямі.
СЦІЖМА, -ы, ж. (разм.)- Вялікая кольрэзніку ад сонца. На гарышчы быў с. партызан. СЦЁННЫ гл. сцяна.
касць, мноства, безліч. С. машын на пераездзе.
3. мн., перан. Toe, што недаступна для іншых,
СЦІЗОРЫК, -а, мн. -і, аў, м. Невялікі
СЦЕНЬ, сценю, м. (разм.). Цень, прывід.
што хаваецца ў душы, сэрцы. Патаемныя
складаны ножык. С. з штопарам i шылам.
Сцені ў старым замку.
асовы душы.
СЦІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. ТонСЦЕПАНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
СХУДНЁЛЫ, -ая, -ае. Моцна пахудзелы, -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. (разм.). кая подсцілка, якая ўкладваецца ў абутак. ||
худы. Схуднелае дзіця. \\ наз. схуднеласць, -і, Раптам здрыгануцца, скалануцца. С. ad хо- прым. сцдлкавы, -ая, -ае.
ж.
СІДНАННЕ гл. сцяць2.
ладу. || незак. сцепацца* -аюся, -аешся, -аецца.
СХУДНЁННЕ, СХУДНЁЦЬ гл. худнець.
СЦЕПАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няСІЦНАЦЦА1-2, -ЦЬ 1 - 2 гл. сцяцца 1-2 ,
СЦАДЗІЦЬ, сцаджу, сцэдзіш, сцэдзііхь; це, -нуць; -н'і; зак. (разм.). Зрабіць рэзкі рух -ць1—2.
сцэджаны; зак., што. 1. Зліваючы, аддзяліць звычайна плячыма. Пасажыр сцепануў пляном СЦІПЛЫ, -ая, -ае. 1. Стрыманы, не
вадкасць ад аселай гушчы або частку вад- у адказ. Ад нечаканасці яго сцепанула (безас). схільны падкрэсліваць свае заслугі, справы,
касці, не боўтаючы. С. ваду з пельменяў. С. || незак. сцепжць, -аю, -аеш, -ае.
не хвалько. С. працаўнік. 2. Стрыманы ў пасыроватку з тварагу. 2. Выцадзіць малако з
СЦЕРАГЧЬІ, -рагу, -ражэш, -ражэ; -ра- водзінах, учынках, просты i прыстойны. С.
саскоў. С. грудное малако. || незак. сцэджваць, жом, -ражаце, -рагуць; сцярог, сцерагла, -ло; чалавек. Сціплая мэбля. Сціпла (прысл.) апра-аю, -аеш, -ае. || наз. сцэджванне, -я, н.
-ражы; -ражоны; незак., каго-што. 1. Варта- нацца. 3. перан. Абмежаваны, нязначны, неСЦАПАЦЬ гл. цапаць.
ваць што-н., сачыць за захаванасцю чаго-н. вялікі, якога ледзь хапае. Сціплая зарплата.
СЦВЁРДЖАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. ПалаСціплыя вынікі працы. || наз. сціпласць, -і, ж.
С. калгаснае дабро. С. пасевы ад птушак. С.
жэнне, выказванне. Сцверджанні na разгле- сон дзіцяці (не даваць парушыць; перан.). 2. i
СЦІРТА, -ы, ДМ -рце, мн. -ы, сцірт i
джаных пытаннях былі вельмі розныя.
з дадан. сказам. Уважліва назіраць, наглядаць сціртаў, ж. Вялікі стог сена, саломы, снапоў
СЦВЁРДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа- за кім-, чым-н. С, каб хто не парушыў пара- збожжа i пад., прызначаны для захавання пад
ны; зак., што. 1. Устанавіць, вызначыць на дку на складзе. 3. Высочваць каго-, што-н., адкрытым небам. Салома ў сціртах. \\ прым.
падставе абследавання. Урач сцвердзіў запа- падпільноўваць. Паляўнічы сцеражэ зеера.
сшртавы, -ая, -ае.
ленне лёгкіх. 2. Усвядоміць вартасць, значСЦІРТАВАЦБ, -тую, -туеш, -туе, -туй;
СЦЕРАГЧЬІСЯ, -рагуся, -ражэшся, -ранасць сябе, сваёй асобы. С. сваё *я*. || незак. жэцца; -ражомся, -ражацеся, -рагуцца; -таваны; незак., што. Складваць у сцірты. ||
сцвярдждць, -аю, -аеш, -ае. || наз. сцвяр- сцярогся, сцераглася, -лося; -ражыся; незак., зак. засціртаваць, -тую, -туеш, -туе; -туй;
джэнне, -я, н.
каго-чаго i без дап. Прымаць якія-н. меры пе- -таваны. |( наз. сціртішые, -я, н. || прым.
СЦВІСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., сцвіце; зак. расцярогі; быць асцярожным. С. машын на сціртавальны, -ая, -ае.
(разм.). Наскрозь пакрыцца цвіллю, спле- дарозе.
СЦІСЛЫ, -ая, -ае. 1. Выкладзены коратка,
снець. Батон сцвіў.
СЦЁРВА, -ы, мн. -ы, -аў, м. i ж. (разм. ла- лаканічны. Сціслая характарыстыка каго-,
СЦВЯРДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які выказ- янк.). Подлы чалавек, нягоднік.
чаго-н. 2. Кароткі ў часе. У сціслыя тэрміны.
вае згоду з чым-н., пацвярждае што-н. С. адСЦЁРЛЯДЗЬ, -і, мн. -і, -ей / -яў, ж. Рыба 3. Спорны, дробны, з невялікімі прамежкамі
каз. 2. Які замацоўвае, устанаўлівае што-н. С. сямейства асятровых з вельмі якасным мясам. паміж літарамі, словамі (пра почырк, тэкст). ||
пафас рамана. 3. Які мае ў сабе сцверджанне || прым. сцярляджы, -ая, -ае. Сцярляджая ікра. наз. сцісласць, -і, ж.
(спец.). С. сказ. Сцвярджальнае суджэнне. || СЦЁРЦІ, сатру, сатрэш, сатрэ; сатром, саСЦІСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніназ. сцвярджальшісць, -і, ж.
траце, сатруць; сцёр, сцерла; сатры; сцёрты; ся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Зменшыцца ў
СЦВЯРДЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. зак., што. 1. Трэннем зняць с паверхні аб'ёме пад націскам. Спружына сціснулася. 2.
гл. сцвердзіць. 2. што, з дадан. сказам i без што-н. або знішчыць. С. пясок з падаконніка. (/ / 2 ас. не ўжыв.). Сабрацца ў адным месцы,
С. малюнак гумкаю. 2. Дотыкам, трэннем па- стоўпіцца. Сціснуліся, як селядцы ў бочцы. 3.
дап. Настойліва даводзіць, упэўніваючы ў

СХО—СЦІ

643
Сабрацца ў камяк, сагнуцца. С. ад нечака- саннем дзеяння, на аснове якога можа ставіцнасці. С. ад страху. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), пе- ца кінафільм. С. «Альпійская балада». 2. Спіс
ран. Адчуць унутраны цяжар (у горле, гру- дзейных асоб п'есы з указаннем парадку i
дзях). Сэрца сціснулася ад жалю. || незак. часу выхаду на сцэну (спец.). 3. Загадзя
сірскжццц, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. распрацаваны дэталёвы план правядзення
якога-н. відовішча, увогуле (перан.) ажыццяўсціскшше, -я, н. (да 1 i 3 знач.).
СЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -нс; -ні; -нуты; лення чаго-н. С фестывалю. Дзейнічаць na
зак. 1. Ціскам зменшьшь аб'ём чаго-н., сцэнарыю (перан.: так, як было задумана). ||
шчыльна злучыць што-н. С. пружыну. 2. каго- прым. сцэнжрны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). С.
што. Моцна ахапіць каго-, што-н., здушыць. матэрыял. С. аддзел.
СЦЭНАРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
С. у абдымках. С. у чарзе. Боль сціснуў сэрца
(перан.). 3. што. Шчыльна злучыўшы, Аўтар сцэнарыя кінафільма, свята, фестыпрыціснуць адно да аднаго. С. зубы. || незак. валю i пад. || ж. сцэнарысткі, -і, ДМ -тцы, мн.
-і, -так, ж. \ прым. сцэшрысцкі, -ая, -ае.
сціскаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. сцісканве, -я,
СЦЭНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. сцэна. 2. Які
н.
СЦІХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; сціх, -хла; -ні; мае патрэбныя для сцэны, тэатра якасці;
зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв). Пра гукі, шумы: прыгодны для сцэны, тэатра. С. твор. || наз.
перастаць гучаць, стаць нячутным. Крокі сцэшчгаасць, -і, ж.
СЦЭНАГРАФІЯ, -І, Ж. (спец.). Мастацтва
сціхлі. Гул аўтобуса сціх. 2. (7 / 2 ас. не
ўжыв). Пра з'явы прыроды: паменшышіа ў афармлення тэатральнай сцэны, a таксама
сіле; спыніцца. Квечару вецер сціх. 3. ( 7 / 2 а с . само такое афармленне. || прым. сцэшгране ўжыв.). Суняцца (пра боль i пад.). Зубны ф'ічны, -ая, -ае.
СЦЭНОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Тэатраболь сціх. 4. Перастаць гаварыць, спяваць,
крычаць; замоўкнуць. Гутарка пад акном льны мастак, спецыяліст па сцэнаграфіі.
сціхла. Дзеці сціхлі. || незак. сціхаць, -аю, -аеш,
СЦІОАРД, -а, М -рдзс, мн. -ы, -аў, м.
-ае.
Афіцыянт на марскім пасажырскім судне ці
СЦІШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца; пасажырскім самалёце.
зак. 1. Стаць больш павольным (пра рух маСЦЮАРД^СА, -ы, мн. -ы, -дэс, ж. Бортшыны). Рух машыны сцішыўся. 2. Пра гукі, правадніца на самалётах, a таксама служачая
шумы: стаць цішэйшым, бясшумным; сціх- на пасажырскіх суднах.
нуць. У зале сцішыліся гукі акардэона. Перад СЦЮДЗЁНЫ, -ая, -ае. Вельмі халодны. С
навальніцай усё сцішылася. 3. Перастаць хва- вецер.
лявацца; супакоіцца, змоўкнуць. Дзіця паплаСЦІОЖА, -ы, ж. Моцны холад, мароз.
кала i сцішылася. 4. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Пра Студзеньская с.
з'явы прыроды: паменшыцца ў сіле;
СЦЯБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
спыніцца. Раніцай дождж сцішыўся. 5. каго (што). Біць чым-н. гнуткім, хвастаць. С.
Прыйсці ў стан нерухомасці, спакою. Мора к дубцам. || зак. высцебаць, -аю, -аеш, -ае; -аны.
вечару сцішылася. \\ незак. сгішвацца, -аюся, || аднакр. сцебшуць, -ну, -неш, -не; -нём,
-аешся, -аецца / сцішацца, -аюся, -аешся, -няце, -нуць; -ні; -нуты / сцёбнуць, -ну,
-аецца.
-неш, -не; -ні; -нуты. || наз. сцябянне, -я, н.
СЦІШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны;
СЦЯБЛІНА, -ы, мн. -ы, -лш, ж. (разм.).
зак. 1. каго-што. Зрабіць больш павольным Toe, што i сцябло (у 1 знач.). || памянш.
рух, ход i пад.; затрымаць, прыцішыць каго-, сцяблшка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.; прым.
што-н. Машына сцішыла ход. С. хуткасць ма- сцяблшкжвы, -ая, -ае.
тацыкла. 2. каго (што). Супакоіць, угаварыць
СЦЯБЛІНІСТЫ, -ая, -ае. Са сцяблом, які
каго-н. перастаць шумець, плакаць i пад. С. мае форму сцябла (у 1 знач.).
дзіця. 3. што. Зрабіць менш адчувальным,
СЦЯБЛІСТЫ, -ая, -ае. 3 вялікім сцяблом
аслабіць што-н. С. боль. С. гнеў (гтрыглу- або вялікай колькасцю сцёблаў. Сцяблістая
шыць). || незак. сцішаць, -аю, -аеш, -ае.
расліна. || наз. сцяблістасць, -і, ж.
СЦІШЗЦЬ, -эю, -эеш, -эе; зак. 1. ( 7 / 2
СЦЯБЛО, -а, мн. сцёблы / (з ліч. 2, 3, 4)
ас. не ўжыв.). Пра гукі, шумы: перастаць чуц- сцяблы, сцёблаў, н. Надземная частка траца, стаць нячутным. Рыканне кароў сцішэла. У вяністай расліны, якая нясе на сабе лісце,
лесе сцішэла (безас). 2. Супакоіцца, перастаць кветкі i плады. С. бобу. || прым. сцябловы, -ая,
перажываць, хвалявацца i пад. Вярнуўся сын i -ае.
маці сцішэла (супакоілася). 3. (7 / 2 ас. не
СЦЯГ, -а, мн. сцягі, -оў, м. 1. Пэўнага коўжыв.). Пра з'явы прыроды: паменшыцца ў леру (колераў) шырокае палотнішча на дрэўсіле, аслабець. Снег сцішэў. Мора сцішэла (су- ку, якое належыць вайсковай часці, дзяржаве,
пакоілася). 4. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Крыху ўціх- якой-н. арганізацыі i служыць ix эмблемай ва
нуць, перастаць (пра боль). Боль зубоў сцішэў. ўрачыстыя дні. Дзяржаўны с. Беларусі. ПалСЦЗДЖВАННЕ, -ВАЦЬ гл. сцадзіць.
кавы с. С. Перамогі. Пад сцягам міру (перан.:
СЦЭМЕНТАВАЦЬ гл. цэментаваць.
у імя міру). Трымаць высока с. чаго-н. (перан.:
СЦЗНА, -ы, мн. -ы, сцэн, ж. 1. Спецыяль- захоўваць якія-н. ідэалы, запаветы; высок.).
ная пляцоўка, на якой адбываюцца спектаклі,
СЦЯГАНОСЕЦ, -носца, мн. -носцы, -носa таксама ўвогуле сам тэатр, тэатральная цаў, м. Той, хто нясе або носіць сцяг. Сцягадзейнасць. Падняцца на сцэну. Майстры носцы воінскай славы (псран.; высок.).
сцэны. Развітацца са сцэнай (таксама перан.:
СЦЯГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
пакінуць тэатральную дзейнасць.). 2. Асобная (разм.). 1. Схадэіць куды-н. i вярнуцца назад.
частка акта тэатральнай п'есы, эпізод у п'есе, 2. Знасіцца. Паліто ўжо сцягалася.
рамане, аповесці, карціне. 3. Здарэнне, эпіСЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
зод. Сцэна з жыцця студэнтаў. 4. Вострая, што. 1. Пра ўсё, многае: цягнучы, несучы,
рэзкая размова (разм.). С. рэўнасці. || памянш. сабраць у адно месца. С. xeopacm у кучу. 2.
сцэнкл, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. (да 2 i 3 Знасіць (разм.). С. касцюм за сезон.
знач.). || прым. сцэшчны, -ая, -ае (да 1 знач.).
СЦЯГНО, -а, мн. сцёгны i (з ліч. 2, 3, 4)
СЦЭНАРЫЙ, -Я, МН. -І, -яў, м. 1. Літара- сцягны, сцёгнаў, н. Частка нагі (у жывёл —
турна-драматычны твор з падрабязным апі- задняй канечнасці) ад тазасцегнавога да ка-
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леннага сустава. || прым. сцепшы, -ая, -ос.
Сцегнавая косць.
СЦЯПТЎЦЦА,
сцягнуся,
сцягнешся,
сцягнецца; сцягн'іся; зак. 1. Туга падперазаць
сябе чым-н. С. дзягай. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Сабрацца, сканцэнтравацца ў адным месцы
(пра многіх). Войскі сцягнуліся да пераправы.
3. Пайсці куды-н. (разм.). Сцягнуўся недзе на
цэлы дзень. 4. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра што-н.
з абутку: з цяжкасцю быць знятым. Бот ледзь
сцягнуўся з нагі. 5. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
Здоўжыцца, марудна прайсці (разм.). У трывожным чаканні сцягнулася ноч. || незак.
сцягвтцца, -ваецца.
СЦЯГНЎЦЬ, сцягну, сцягнеш, сцягне;
сцягн'і; сцягнуты; зак. 1. каго-што. Цягнучы,
зняць каго-, што-н. адкуль-н. С посцілку з
ложка. С. боты з ног. 2. каго-што. Цягнучы,
перамясціць у другое месца. С. калёсы з дарогі. 3. што. Звалачы ў адно месца (пра многае). С жэрдзе ў кучу. 4. каго-што. Сабраць,
сканцэкіраваць у адным месцы. С атрады да
пераправы. 5. што. Нацягваючы, зблізіць, злучыць канцы чаго-н. С канцы лука. 6. што.
Знесці што-н. далёка. Дзеці сцягнулі кудысьці
граблі. 7. каго-што. Украсці (разм.). С кнігу ў
суседа. Ваўкі сцягнулі авечку. 8. каго-што.
Туга перавязаць, сціскаючы што-н. С. шнуроўку. С. паскам сукенку. 9. (7 / 2 ас. не
ўжыв.), каго-што. Пра сутаргу: звесці, скурчыць (разм. безас). Сутаргай сцягнула нагу.
10. часцей безас, што. Пачаць зацвердзяваць.
На дварэ марозік, гразь сцягнула. 11. безас,
што. Пра ваду: зменшыцца. Пасля паводкі
ваду сцягнула. || незак. сцагвжць, -аю, -аеш, -ае
(да 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9 знач.). || наз. сцагвжнне,
-я, н. (да 1, 2, 3, 4, 5 i 8 знач.).
СЦЯГНЙК, сцегняка, мн. сцегняіа, сцегнякоў, м. 1. Toe, што i сцягно. 2. Гатунак
мяса — верхняя частка задняй ляжкі, кумпяк. || прым. сцагшпны, -ая, -ае.
СЦЯЖОК, -жка, мн. -жю, -жкоў, м. Toe,
што i флажок. || прым. сцяжковы, -ая, -ае.
СЦЯЖЫНА, -ы, мн. -ы, -жын, ж. (разм.).
Сцежка. || памянш. сцжжынк*, -і, ДМ -нцы,
мн. -і, -нак, ж.
СЦЯКАЦЦА, -ЦЬ, гл. сцячыся, сцячы.
СЦЯЛЁЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -жыцца; зак. Пра калёсы: зляцець з перадка. || незак. сцялежвацці, -аецца.
СЦЯЛЁЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; зак., што. Пра калёсы: сарваць э перадка.
|| незак. сцялежваць, -аю, -аеш, -ае.
СЦЙМІЦЬ гл. цяміць.
СЦЯМНЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў цёмным,
пацямнеў. С. твар.
СЦЯМНЁЦЦА, -ЦЬ гл. цямнецца, -ць.
СЦЯНА, -ы, мн. сцены / (з ліч. 2, 3, 4)
сцяны, сцен, ж. 1. Вертыкальная частка
будынка, памяшкання. Цагляная с. Драўляная
с. 2. Высокая агароджа. Гарадская с. 3. чаго
або якая. Стромая бакавая паверхня чаго-н.
С ямы. 4. адз., перан., чаго. Суцэльная маса
чаго-н., якая ўтварае перашкоду, заслону для
чаго-н. С лесу. С. дажджу. 0 Свае сцешы
(разм.) — пра свой дом. Сцяш да сцшш
(разм.) — у непасрэднай блізкасці, па суседству (жыць, знаходзіцца i пад.). Лезці на
сцяну (разм. неадабр.) — моцна раздражняцца. Ілбом сцяны не праб'еш (разм.) — пра
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марныя спробы дасягнуць чаго-н. Ставіць дж
сцяны каго (разм.) — расстрэльваць. I сцены
вушы маюць (разм.) — папярэджанне аб асцярожнасці, бо могуць падслухаць. Як у
сцяну гарохям каму што (разм. неадабр.) —
не рэагуе, не звяртае ўвагі на сказанае. Як за
кяменнай сцаяой (разм.) — пад надзейнай
аховай (жыць, адчуваць сябе). || памянш.
сцешйц -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. \\ прым.
сценны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.) / сценавы, -ая,
-óe (да 1 i 2 знач.). Сценная ніша. Сценавыя
блокі.
СЦЯРВЙТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Драпежная птушка сямейства ястрабіных. Арол-с.
2. Наогул жывёліна, якая харчуецца падлай.
Мядзведзь-с.
СЦЯРЛЙДЖЫ гл. сцерлядзь.
СЦЯРПЁЦЬ, сцярплю, сцерпіш, сцерпіць;
сцярпім, сцерпіце, сцярпяць; сцярпі; зак.,
што. Цярпліва вынесці, вьггрымаць што-н. С.
абразу.
СЦЯСНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -HIM, сцесніце, -няць; -нёны; зак. 1. гл. цясніць. 2.
каго (што). Прымусіць каго-н. пацясніцца. С.
суседзяў. || незак. сцясняць, -яю, -яеш, -яе (да
2 знач.).
СЦЙЦЦА1, сатнуся, сатнешся, сатнецца;
сатнёмся, сатняцеся, сатнуцца; сцяўся,
сцялася, -лося; сатніся; зак. Счапіцца ў бойцы, сварцы. || незак. сцінацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
СЦЙЦЦА2, сатнуся, сатнешся, сатнецца;
сатнёмся, сатняцеся, сатнуцца; сцяўся,
сцялася, -лося; сатніся; зак. (разм.) 1. Сабрацца ў камяк, скурчыцца. С. ад холаду. 2. (7
i 2 ас. не ўжыв.). Шчыльна злучыцца, сціснуцца (пра губы, зубы i пад.). Губы сцяліся ад
болю. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Зацвярдзець пад
уздзеяннем марозу. Гразь к вечару сцялася. \\
незак. сцінацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СЦЯЦЬ1, сатну, сатнеш, сатне; сатнём, сатняце, сатнуць; сцяў, сцяла, -ло; сатн'і;
сцяты; зак., каго-што. Зняць, аддзяліць
чым-н. восірым, ссячы. С. галаву. || незак.
сцішць, -аю, -аеш, -ае.
СЦЯЦЬ2, сатну, сатнсш, сатне; сатнём, сатняце, сатнуць; сцяў, сцяла, -ло; сатн'і;
сцяты; зак., што (разм.). 1. Абхапіўшы,
сціснуць. С. рукі рамянямі. 2. Шчыльна злучыць (губы, зубы i пад.). С. губы да болю. 3.
безас. Пра мароз: сцягнуць, схапіць. Вечарам
ваду сцяло. || незак. сцінаць, -^ю, -аеш, -ае. ||
наз. сцішшне, -я, н. (да 2 знач.). СЦЯЧЬІ, сцяку, сцячэш, сцячэ; сцячом,
сцечацс, сцякуць; сцёк, сцякла, -ло; сцячы;
зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра вадкасць:
збегчы па нахіленай паверхні ўніз. 2. Знемагчы ад страты крыві. Ранены сцёк крывёю. || незак. сцякаць, -аю, -аеш, -ае.
СЦЯЧЬІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., сцячэцца,
сцякуцца; сцёкся, сцяклася, -лося; зак. 1.
Пра патокі, вадкасць: злучыцца. Ручаі сцякліся. 2. перан. Пра людзей: сысціся, з'ехацца
ў адно месца. На плошчу сцяклося многа народу. || незак. сцякяццд» -аецца.
СЧАКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.)- 1. Стаміцца ад доўгага чакання. С
пісьма з фронту. 2. Дачакацца. Пайду да сястры, с. не магу, каб пабачыць.

СЧАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачакаць 4. перан.у што i з дадан. сказам. Інтуітыўна
некаторы час. Трэба с, пакуль схлыне натоўп. прадбачыць. С. бяду.
СЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
СЧЫРВАНЁЦЬ гл. чырванець.
што (спец.)- Змацаваць, злучыць чалкай, каСЧЬІРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
натам. С баржы. || незак. счалйаць, -аю, што (разм.). Закрэсліць у многіх месцах, у
-аеш, -ае. || наз. счжльванне, -я, н.
беспарадку пакрэсліць. С. увесь артыкул.
СЧАПІЦЦА, счаплюся, счэпішся, счэСЧЬІСІЦЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ціцца;
піцца; зак. 1. Злучыцца, зачапіўшыся адзін за зак. Сысці пры чыстцы з паверхні (пра слой
аднаго. Вагоны дрэнна счапіліся. 2. перан., з чаго-н., пра бруд i пад.). Пляма счысцілася з
кім i без дап. Пачадь спрачацца, схапіцца ў касцюма. || незак. счышчацца, -аецца.
бойцы (разм.)- Дзеці счапіліся за цацку. || неСЧЬІСІДЦЬ, счышчу, счысціш, счысціць;
зак. счэплівацца, -ваюся, -ваешся, -ваецца. || счышчаны; зак., што. Чысцячы, зняць з паназ. счэпліванне, -я, н. (да 1 знач.).
верхні чаго-н. С. фарбу з шыбы. \\ незак. счыСЧАПІЦЬ, счаплю, счэпіш, счэпіць; счэп- шчаць, -аю, -аеш, -ае.
лены; зак., што. 1. Злучыць, прымацаваўшы
СЧЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
адно да аднаго, зачапіўшы адно за адно. С што з чым. Чытаючы, параўнаць i зверыць
вагоны. С. тры сеялкі ў адзін агрэгат. 2. Моц- (які-н. тэкст). С гранкі з рукапісам. 2. што.
на злучыць (пальцы рукі; разм.). Настылыя Распазнаць даныя, атрымаць ці здабыць
пальцы не надта счэпіш. 3. з чаго. Адчапіць, інфармацыю, запісаную на якім-н. носьбіце.
зняць (разм.)- С вядро з крука. 4. Сшыць,
С. штрыхавы код maeapy. С. файл з дыскеты.
прышыць на скорую руку (разм.)- С. за вечар || незак. счытваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
спаднійу. || незак. счэпліваць, -аю, -аеш, -ае. || счытванне, -я, н. i счытк*, -і, ДМ -тцы, ж.
наз. счапленне, -я, н., счэпліванне, -я, н. i
СЧЬІТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто зайсчэп, -у, м. || прым. счэпны, -ая, -ае (да 1 маецца счыткай. || ж. счытчыці, -ы, мн. -ы,
знач.).
-чыц.
СЧАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
СЧ^ЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
-раваны; зак., каго-што (разм.). Зачараваць.
(разм.). Зачахнуць, заняпасці. Яна, відаць, не
СЧАРВЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак. акрыяе, так i счэзне.
(разм.). Toe, што i счарвівець.
СЧЭП, -a i -у, м. 1. -у, гл. счапіць. 2. -а,
мн. -ы, -аў. Прыстасаванне, пры дапамозе
СЧАРВІВЕЦЬ гл. чарвівець.
СЧАРНЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў чорным, якога што-н. счэпліваюць. Вагонныя счэпы.
пачарнелы.
СЧдПЛІВАННЕ, СЧЭПЛІВАЦЦА, -ЦЬ
СЧАРНЁЦЬ гл. чарнець.
гл. счапіцца, -ць.
СЧАРНІЦЬ гл. чарніць.
СЧ^ПНЫ, -ая, -ае. 1. гл. счапіць. 2. Такі,
які счапляецца, які можна счапіць. Счэпнае
СЧАРСЦВЁЦЬ гл. чарсцвець.
СЧАРЦІЦЬ, счарчу, счэрціш, счэрціць; прыстасаванне.
счэрчаны; зак., што. 1. Скапіраваць чарцёж,
СЧЗПШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
план i пад. С. схему. 2. Чэрцячы, зрасходаРабочы, які счэплівае вагоны. || ж. счэпваць (разм.). С. усе лісты паперы. \\ незак. шчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
счэрчваць, -аю, -аеш, -ае.
СЧЗРЧВАЦЬ гл. счарціць.
СЧЗСВАННЕ1-2 гл. счасаць'- 2 .
СЧАС^ЦА1, 1 i 2 ас. не ўжыв., счэшацца;
СЧ^СВАЦЦА1-2 гл. счасацца1-2.
зак. 1. Счысціцца, зняцца пры часанні. СчаСЧ^СВАЦЬ1-2 гл. счасаць 1-2 .
салася два кілаграмы пуху. 2. Быць счасаным
СШАРКАДЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
(гл. счасаць1 у 2 знач.). Уся воўна счасалася.
СЧАСАЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., счэшацца; што (разм.). Пашкодзіць шарканнем. С. падзак. Стаць счасаным (пра верхні слой дрэва i логу.
СШАТКАВАЦЬ гл. шаткаваць.
пад.), a таксама стаць стаптаным (пра абцасы
i пад.). Kapa бярозы добра счасалася. Абцасы СШАТРАВАЦЬ гл. шатраваць.
СШЬІТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. 1.
счасаліся. || незак. счэсвацца, -аецца.
СЧАСАЦЬ1, счашу, счэшаш, счэша; сча- Сшытыя лісты чыстай паперы ў вокладцы.
Сшыткі ў клетку. Агульны с. (тоўсты сшытак
шы; счасаны; зак., што. 1. Зняць часаннем,
вычасаць. С пух з труса. 2. Апрацаваць, у вокладцы). 2. Складзены, але не разрэзаны
ачысціць часаннем (лён, шэрсць i пад.). С друкаваны аркуш у кнізе, брашуры i пад.
воўну. || незак. счэсваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. (спец). || прым. сшьггкавы, -ая, -ае.
счэсванне, -я. н.
СШЫЎНЬІ, -ая, -óe. Пашыты не з цэлага
СЧАСАЦЬ, счашу, счэшаш, счэша; кавалка, са швом. С. каўнер.
СІПЫЦЬ, сшыю, сшыеш, сшые; сшыты;
счашы; счасаны; зак., што. 1. Часаннем
зняць верхні слой чаго-н. С. кару з дрэва. 2. зак., што. 1. гл. шыць. 2. Злучыць шыццём.
С. два кліны скуры. || незак. сшываць, -аю,
Зрасходаваць пры часанні. С палена на
трэскі. || незак. счэсвжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. -аеш, -ае (да 2 знач.). || наз. сшыванне, -я, н.
(да 2 знач.) / сшыўкя, -і, ДМ сшыўцы, ж. (да
счэсванне, -я, н.
СЧАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; счах, -хла; 2 знач.).
СШ^РХЛЫ, -ая, -ае. Пасівераны (пра
-ні; зак. (разм.)- 1. Стаць чахлым, змарнець.
Расліны счахлі без вады. 2. Схуднець, зрабіцца скуру на твары, руках i пад.). С. твар. || наз.
сшэрхласць, -і, ж.
хворым, слабым. За адзін год счах чалавек.
СЧАЦВЯРЬІЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым,
СШ^РХНУЦЬ гл. шэрхнуць.
-верыце, -раць; -роны; зак., што. Злучыць па
СЬІВАРАТКА, -і, ДМ -тцы, ж. Вадкасць,
чатыры. С. кулямёты.
што атрымліваецца пры згортванні крыві паСЧУЦЬ, счую, счуеш, счуе; счуты; зак. за арганізмам, a таксама назва некаторых ле(разм.)- 1. каго-што i з дадан. сказам. Улавіць кавых прэпаратаў з крыві. Процідыфтэрыйная
на слых якія-н. гукі, размову; пачуць. С. крокі с. || прым. сываратачны, -ая, -ае.
пад акном. 2. што. Атрымаць звесткі пра
СЫГРАНЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца злакаго-, што-н., даведацца з якіх-н. крыніц. джанасцю ў працэсе ігры. С. аркестр. СыграСчуў я навіну пра сваіх родзічаў. 3. каго. Пра ная футбольная каманда. || наз. сыгранасць, -і,
жывёл: учуць. Кошка счула мыш i прытаілася. ж.
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СЫГРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
СЫРА ... Першая частка складаных слоў са
Дасягнуць зладжанасці ў сумеснай гульні. знач.: 1) сыры, у сырым выглядзе, напр. сыФутбольная каманда сыгралася. || незак. равялены, сыравэнджаны; 2) які падвяргаўся
сыгрывацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. толькі першаснай апрацоўцы, напр. сырадусыграўка, -і, ДМ -раўцы, мн. -і, -равак, ж.
тны (старажытны спосаб вырабу жалеза неСЫСКАЦЦА, сышчуся, сышчашся, сыСЫГРАЦЬ гл. ііраць.
пасрэдна з руды; спец.).
шчацца; сышчыся; зак. (разм.). Знайсціся, адСЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. УтваСЫРА2... Першая частка складаных слоў са шукацца. Праз некалькі гадзін сыскалася дзіця.
раць глухія гукі, якія нагадваюць працяжнае знач. яхі адносіцца да сыру, сыраробства,
СЫСКАЦЬ, сышчу, сышчаш, сышча; сывымаўленне гука «о. Гусі выцягнулі шыі i па- напр. сыравар, сыраробны.
шчы; сысканы; зак. 1. што з каго. Прымусіць
чалі с. 2. перан. Гаварыць здушаным ад разСЫРАВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спсцыяліст вярнуць сабе што-н. пазычанае каму-н. С.
дражнення голасам (разм.). 3. перан. Злосні- па сыраварству.
сто рублёў. Пасвішчаш, пакуль сышчаш (прычаць, выказваць сваё незадавальненне (разм.).
СЫРАВАРСТВА, -а, н. Выраб сыру як га- маўка). 2. каго-што. Знайсці, адшукаць
С. на мужа. || аднакр. сыкнуць, -ну, -неш, -не; ліна прамысловасці. || прым. сыраварны, -ая,
(разм.). Чорт сем nap лапцей стаптаў, пакуль
-ні (разм.)- || наз. сыканне, -я, н. i сык, -у, м. -ае. С. завод.
такую napy сыскаў (з нар.). || нвзак. сыскваць,
(разм.).
СЫРАВІНА, -ы, ж., зб. Матэрыял, пры- -аю, -аеш, -ае. || наз. сыскванне, -я, н. (да 1
СЫН, -а, мн. сыны, -оў, м. 1. Асоба значаны для далейшай прамысловай апрацоўмужчынскага полу ў адносінах да сваіх баць- кі. С тэкстыльнай прамыаіовасці. || прым. сы-знач.).
СЫСЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Дзіцяня ірудкоў. Малодшы с. вучыцца ў школе. 2. звычайна равінны, -ая, -ае. Сыравінныя рэсурсы.
нога ўзросту, a таксама дзіцяня млекакормямн., перан., наго. Чалавек, як носьбіт харакСЫРАДОЙ, -ю, м. Толькі што надоенае чай жывёліны, якое ссе маці. || памянш. сытэрных рыс свайго асяроддзя, грамадства, на- малако. || прым. сырадойны, -ая, -ае.
сунок, -нка, мн. -нкі, -нкоў, м.
рода i пад. (высок.)- Сыны Беларусі. Сыны
СЫРАД^ЛЯ, -і, ж. Аднагадовая кармавая
СЫСЦІ, сыду, сыдзеш, сыдзе; сышоў.
свайго часу. \\ ласк. сынок, -нка, мн. -ню, расліна сямейства бабовых. || прым. сыра-шла, -ло; сыдз'і; зак. 1. з чаго. Ідучы,
-нкоў, м. (да 1 знач.), сыночак, -чка, мн. -чкі, дэлевы, -ая, -ае.
пакінуць сваё месца, спусціцца. С. з лесвіцы.
-чкаў, м. (да 1 знач.). || прым. сыноўскі, -ая,
СЫРАЁЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. С. з трамвая. Вечар сышоў на зямлю (перан.).
-ае (да 1 знач.). Сыноўскія абавязкі.
Ядомы ірыб з крохкай пласціністай шапкай, 2. з чаго. Адысці з месца, пакінуць месца, пеСЫП, -у, м. Дробныя плямкі ці прышчыкі, звычайна каляровай афарбоўкі. || прым. сыраходзячы на іншае. С. з дарогі на тратуар.
якія з'яўляюцца на целе пры некаторых хва- раежкавы, -ая, -ае.
3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), з чаго. Выйсці з выробах. Алергінны с.
СЫРАКВАіПА, -ы, ж. Густое кіслае ма- творчасці, быць вырабленым. 3 канвеера сыСЬІПАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -плецца; лако. || прым. сыраквашны, -ая, -ае.
шоў тысячны трактар. 4. Пайсці куды-н.,
сыпся; незак. 1. Пра што-н. сыпкае, дробнае:
СЬІРАМЯЦЬ, -і, ж., таксама зб. Нядублепадаць, валіцца. Са страхі сыплецца снег. 3 ная скура (рагатай жывёлы, свіней, ласёў), пакінуць месца жыхарства, работы. С. з даму.
С. на заработкі. 5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), з каготорбы сыплецца мука. Іскры сыплюцца з вачэй якая ідзе на конскую збрую i розныя
чаго. Знікнуць з паверхні чаго-н. 3 твару
(перан.). 2. Пра частыя гукі, словы: чуцца,
тэхнічныя вырабы. || прым. сырамятны, -ая, сышлі болькі. Снег сышоў з узгоркаў. 6. ( 7 / 2
распаўсюджвацца, гучаць. Услед сыпаліся
-ае. Сырамятная аброць.
ас. не ўжьш.). Перастаць ставіцца ў тэатры,
жарты. 3. Пра тканіну: разбурацца ў выніку
СЫРАРОБСГВА, -а, н. Toe, што i сыра- дэманстравацца ў кіно. Спектакль сышоў са
выпадання нітак па абрэзаным краі (разм.). 4.
сцэны тэатра. 7. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Заперан. Імкліва ў спеху бегчы. 3 узгорка сыпа- варства. || прым. сыраробны, -ая, -ае.
СЬІРАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. сыры. 2. Вільгаць, кончыцца, прайсці (разм.). Сышлі тыя цяжкія
ліся дзеці.
СЬІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; сып; павышаная вільготнасць у паветры, глебе, па- часы. 8. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра справу, здарэнне i пад.: закончыцца, завяршыцца добра,
сыпаны; незак. 1. што. Прымушаць падаць мяшканні i пад. С. у пакоі.
СЫРАЯДЗЁННЕ, -я, н. (спец.). Ужыванне шчасліва (разм.). У сямейным жыцці ўсё сышло
куды-н., паступова выпускаючы (што-н. сыпдобра. С. з рук (перан.: прайсці беспакарана,
кае ці дробнае). С. крупы курам. С. бульбу ў ў ежу толькі сырой гародніны, пладоў.
CbtPHIK, -a, мн. -i, -аў, м. Ежа з тварагу, без непрыемнасцей). 9. за каго-што. Быць
кучу. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра дробны, часты дождж, снег: ісці, падаць. 3 венара сыпаў па выгляду падобная на аладку. Сырнікі са прынятым, прызнаным за каго-, што-н. С. за
сястру. 10. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра газ, пару,
калючы снег. 3. перан., што, чым. Накіроўваць смятанай.
ваду i пад.: выйсці, выліцца, выцечы. Мутная
СЬІРНЫ гл. сьф.
на каго-н. у вялікай колькасці; надзяляць,
СЫРОВАТКА, -і, ДМ -тцы, ж. Вадкасць, вада сышла з крана. Дым сышоў з пакоя. 11. (7
асыпаць. С. удары. 4. перан., што, чым i без
дап. Гаварыць хутка i многа (разм.). С. жар- якая атрымліваецца пры адтопліванні, ад- i 2 ас. не ўжыв.). Пра тэрмін, час: скончьпша,
тамі. 5. перан. Імкліва бегчы, ісці, ехаць стойванні кіслага малака. || прым. сыроватач- прайсці. Тэрмін платы ўзносаў сышоў. 0 Сысці
ў магілу (высок.) — памерці. || незак. сходзіць
(разм.). 3 хаты сыплюць дзеці. || аднакр. ны, -ая, -ас.
СЫРОК, -рка i -рку, мн. -ркі, -ркоў, м. 1. / сыходзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. || наз. сход,
сыпнуць, -ну, -неш, -не; -ні.
-у, М -дзе, м. (да 1, 2, 3 i 5 знач.) / сыходжшСЬІПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. Toe, -рку, гл. сьф. 2. -рка. Невялікі брусочак плаў- не, -я, н. (да 1, 2, 3, 4, 10 i 11 знач.).
ленага
сыру
ці
сьфковай
масы
ў
расфасоўцы.
што i сып.
СЫСЦІСЯ, сыдуся, сыдзешся, сыдзецца;
СЬІПКІ, -ая, -ае. Які складаецца з дроб- || прым. сырковы, -ая, -ае (дд 2 знач.). Сыркосышоўся, -шлася, -шлося; сыдз'іся; зак. 1.
ных часцінак, не счэпленых адна з адной, які вая маса.
СЫРЦОВЫ гл. сырэц.
Дайшоўшы да якога-н. месца, сустрэцца. С.
мае ўласцівасць рассыпацца. Сыпкія рэчывы. ||
СЫРЬІ, -ая, -ое. 1. Вільготны, не сухі. на скрыжаванні дарог. 2. ( 7 / 2 ас. адз. не
наз. сьшкасць, -і, ж.
Стаяла восеньская сырая napa. Унізіне сыра (уўжыв.). Прыйсці ў адно месца, сабрадца (пра
СЫІШАТЫФОЗНЫ, -ая, -ае. Хворы на
сыпны тыф. С. хворы. Палата для сыпнаты- знач. вык.). 2. Пра прадукгы харчавання: не многіх). На сход сышлася ўся вёска. 3. перан.,
печаны, не вараны, не смажаны i пад. Сырая з кім. Пасябраваць. Мы сышліся яшчэ са стуфозных (наз.).
бульба. Сырое мяса. Есці моркву ў сырым вы- дэнцкіх гадоў. 4. з кім. Уступіць у шлюб, наСЬІПНУЦЬ гл. сыпаць.
СЫПНЫ: сыпны тыф — заразная хвароба, глядзе. 3. Недавараны, недапечаны, недасма- ладзіць сумеснае жыццё. 5. перан., у чым,
тыф, суправаджаецца з'яўленнем на целе хво- жаны. С. пірог. 4. перан. He да канца апраца- чым. Аказацца адзінадушным у чым-н.,
ваны, недароблены. С. раман. Ц наз. сырасць, прыйсці да згоды. С. думкамі. С. ў цане. б. (7
рага сыпу, плям.
i 2 ас. не ўжыв.). Злучыцца, прымкнуўшы
-і, ж. (да 1 i 4 знач.).
СЫПНЙК, -у, м. (разм.). Сыпны тыф.
СЫРЬІЗНА, -ы, ж., зб. (разм.). 1. Неда- шчыльна адзін да аднаго канцамІ, краямі.
СЫіІУЧЫ, -ая, -ае. 1. Toe, што i сыпкі. С.
пясок. 2. Які рассыпаецца; пушысты, лёгкі спелая садавіна, сьфая агародніна. Наеўся Маснічыны сышліся. Канцы папругі не сышліся.
(пра валасы). Пасля мыцця валасы робяцца сы- сырызны. 2. Што-н. сырое, вільготнае. He 7. (7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Супасці, аказацца ў адпаведнасці адно з адным. Паказанні
дровы, a с.
пучымі. || наз. сыпучасць, -і, ж.
СЫРЗЦ, -рцу, м. He да канца выраблены аналізаў сышліся. \\ незак. сходзіцці / сыСЫР, -у, мн. сыры, -оў, м. Харчовы прадукт, які робіцца з малака, заквашанага пэў- прадукт, паўфабрыкат. Лён-с. \\ прым. сыр- ходзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца. || наз.
сыходжаные, -я, н.
ным спосабам. Плаўлены с. Клінковы с. Га- цовы, -ая, -ае.
ландскі с. Плаваць як сыр у масле (жыць у даСЫР^ЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; незак.
СЫТА, -ы, ДМ сыце, ж. Абрадавае беластатку, раскошы). || памянш. сьцюк, -рка, мн. Станавіцца сырым (у 1 знач.). Памяшканне рускае пітво — мёд, разведзены гатаванай ва-ркі, -ркоў, м. | прым. сырны, -ая, -ае.
сырэе. || зак. адсырэць, -эе.
дой. || прым. сытовы, -ая, -ае.
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СЯБЕЛІОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). СяМінск — с. нашай дзяржавы. 4. Унутраная
частка ствала дрэва, сцябла ці плода расліны. белюбівы чалавек, эгаіст.
На выгляд дрэва магутнае, a с. гнілое. С. мор- СЯБЕЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Які любіць
квы. 0 Аджрыць сэрца — прызнацца ў каханні. толькі сябе, эгаістычны.
СЯБІЛІОБСТВА, -а, н. i СЯБЕЛІОБСЬІТНЫ, -ая, -ае. Пажыўны, яхі добра Ад усяго сэрцж — шчыра, чыстасардэчна. 3
насычае. Сытная вячэра. Сытна (прысл.) па- аджрытмм сэрцам — даверліва, ад душы. НАСЦЬ, -і, ж. Клопаты выключна пра сябе,
Прымаць блізш дж сэрца што (разм.) — пра свае інтарзсы, эгаізм.
снедаць. || наз. сытнасць, -і, ж.
СЙБРА, -а, мн. сябры, -оў, м. Тос, што i
СЬІТЫ, -ая, -ае. 1. Тлусты, укормлены. С. аднесціся да чаго-н. з увагай, спачуваннем.
Сэрца жроўю абліваеццж чыё, у каго (разм.) — сябар.
вяпрук. Сытае дзіця. 2. Які наеўся ўдосталь.
каму-н. вельмі цяжка ад душэўнага болю. ||
СЯБРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; неС. (наз.) гаяоднаму не спагадае (прыказка). 3.
памянш. сэрцайкж, -а, н. (да 1 i 2 знач.). || зак., з кім i без dan. Знаходзіцца з кім-н. у сяЯкі ўтрымлівае шмат тлушчу. Сытае мяса. 4.
прым. сжрідэчвы, -ая, -ае.
броўстве. || зак. пісябраваць. -рую, -руеш,
Які жыве ў дастатку, у раскошы (разм.). СыСФРЦА2, -а, мн. -ы, -аў, н. Засаўка ў зам- -руе; -руй.
тыя дзялкі. Сытае жыццё. 0 Сыты па горла
СЯБРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і, -ровак,
(разм. неадабр.) — з лішкам, дастаткова ку, якая высоўваецца пры павароце ключа.
СЭРЦАБІЦЦЕ, -я, н. 1. Біццё, рытм сэр- ж. Дзяўчынка, дзяўчына або жанчына, якая
каму-н. чаго-н. || наз. сытасць, -і, ж.
СЫХОДЖАННЕ, СЫХОДЗІЦЦА, -ЦЬ гл. ца. Спакойнае с. 2, Пачашчанае біццё сэрца сябруе з кім-н.
(ад хваляванняў, хваробы i пад.). Удзіцяці выСЯБРОЎСЮ, -ая, -ас. 1. гл. сябар. 2. Засысціся, сысці.
снаваны на дружбе, добразычлівы. Сяброўская
СЫХОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які паступова сокая тэмпература i с.
СЭРЦАВ^Д, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. атмасфера. Пагаварыць na-сяброўску (прысл.).
меншае, паніжаецца. У сыходным парадку. С.
націск. 2. У матэматыцы: які сходзіцца, супа- Знаўца чалавечай душы. || ж. сэрцмедкж, -і, з. Які ўмее сябраваць. A ты — хлопец с.
СЯБРОЎСТВА, -а, н. Адносіны паміж
дае. 0 Сыходнжя інтжнацьй — з паступовым ДМ -дцы, мн. -і, -дак.
СЭРЦАЁД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. кім-н., якія грунтуюцца на духоўнай блізкапаніжэннем тону.
СЫЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Станавіц- (разм. жарт.). Той, хто лёгка пакарае чужыя сці, агульнасці інтарэсаў, узаемнай прыхільца сытым (у 4 знач.), адкормленым. Пры до- сэрцы, улюбляе ў сябе. || ж. сэртмяй, -і, ДМ насці i пад.
СЯБРЎК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.)- Прыяглядзе кабан расце i сыцее. \\ зак. рассыцець, -дцы, мн. -і, -дак.
СЭРЦАПАДОБНЫ, -ая, -ас. Падобны па цель, сябар, таварыш.
-ею, -ееш, -ее / пасыцець, -ею, -ееш, -ее.
1
СЯБРЬІНА, -ы, ж. (разм.). 1. Кола, асяСЫЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Начная птушка форме да сэрца (у 1 знач.).
СЗТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Парода па- роддзе сяброў. 2. Сяброўская бяседа з пачаатрада соў. 2. перан. Маўклівы, пануры чаластункам. С скончшася позна.
век. Сядзіць с. сычом. || прым. сычыны, -ая, -ае ляўнічых даўгашэрсных сабак. Ірландскі с.
СЯВАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
СЮДЬІ, прысл. У гэта месца, у гэты бок.
(да 1 знач.). Сынынае гняздо.
Toe, што i сявенька.
СЫЧЎГ, -а, м. 1. Адзін з аддзслаў страў- Палажы с. кнігу! Прынясі с. граблі!
СЯВЁНЬКА, -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек. ж.
СЮДЬІ-ТУДЬІ. прыаі. 1. У той i другі бок;
ніка жвачных жывёл. 2. Яда з фаршыраванага
каровінага страўніка. || прым. сычужны, -ая, у розныя бакі. Чалавек бегае сюды-туды з са- Лубянка для ручной сяўбы.
мага ранку. 2. У некаторыя месцы. Трэба
СЯВЁЦ, сяўца, мн. сяўцы, сяўцоў, м. Чала-ае.
СЬІШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Тайны агент сюды-туды збегаць. 3. Нішто сабе, дапу- век, які сее зярняты на ніве.
СЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Ісці, рувышукной паліцыі. || ж. сышчыца, -ы, мн. -ы, шчальна (разм.). Днём яшнэ сюды-туды, a ў
вянэрні змрок адчуваеш сябе, як у склепе.
хацца (разм.)- С. упэўненым крокам. 2. ( 7 / 2
-шчьш. I прым. сышчыцкі, -ая, -ае.
СЮЖдТ, -a, М -жэце, мн. -ы, -аў, м. Су- ас. не ўжыв.). Прасцірацца, даходзіць да
СЭНС, -у, м. 1. Унутраная сутнасць,
лагічнае значэнне чаго-н., якое спасцігаецца купнасць звязаных між сабой дзеянняў, па- якой-н. мяжы, узроўню i пад. Раўніна сягае
розумам. С. слова (яго значэнне). С. рамана. дзей, характараў i лёсаў герояў, у якіх аж da ракі. Мае думкі далёка сягаюць (перан.).
2. Мэта, разумная аснова чаго-н. С. жыцця. раскрываецца асноўны змест мастацкага || зак. сягнуць, -ну, -неш, -не; -нём, сегняце,
С. работы. || прьш. сэнсжвы, -ая, -ае (да 1 твора. Заблытаны с. || прым. сюжэтны, -ая, -нуць; -ш.
СЯГОЛЕТА i СЁЛЕТА, прысл. У гэтым го-ае. Сюжэтныя лініі аповесці.
знач.).
СЮІТА, -ы, ДМ сюіце, мн. -ы, сюіт, ж. дзе, гэты год. С. ўнучак у школу пойдзе.
СЗіІІЯ, -і, мн. -і, -пій, ж. 1. Галаваногі
СЯГОЛЕТНІ i СЁЛЕТНІ, -яя, -яе. Гэтага
марскі малюск, каракаціца, у целе якога вы- Музычны твор, які складаецца з некалькіх
працоўваецца карычневае фарбавальнае рэ- рознахарактарных п'ес, аб'яднаных адзін- года. Сяголетнія яблыкі. С. ўраджай.
СЯГОННЯ / СЁННЯ, прысл. 1. У гэты
чыва. 2. Натуральная карычневая фарба з гэ- ствам задумы. | прым. сюгпш, -ая, -ае. С
дзснь. С паеду ў Маскву. 2. перан. Цяпер. С.
тага рэчыва, a таксама малюнак, выкананы цыкл.
такой фарбай, або фатаграфія карычневага
СЮРПРЬІЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. Нсчака- студэнт, a заўтра настаўнік. 3. у знач. наз.,
тону.
насць, нечаканы падарунак. Вось дык с! \\ нескл., н. Цяперашні дзень. На с. ўзяла білеты
ў кіно. На с. (перан.: у дадзены момант).
СдПСІС, -у, м. (спец.). Цяжкае інфекцый- прым. сюрпрызяы, -ая, -ае.
нае захворванне, якое выклікаецца хваробаСЮСІОКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Наша с. (перан.: цяперашняе жыішё). 0 He
творнымі мікробамі. || прым. сэптычны, -ая, (разм.). 1. Размаўляючы, замяняць шыпячыя сягоння, дык заўтра; не сягоння — заўтрі
-ас.
гукі свісцячымі. 2. перан. Падроблівацца пад (разм.) — вельмі хутка, у бліжэйшы час. ||
СЗіГГЫМА, -ы, ж. У музыцы: інтэрвал дзіцячы склад думак, мову i пад. Нельга с. з прым. сягонняшні / сёшшшні, -яя, -яе. На с.
дзень (на сёння). 0 Жыць сягоншшшім (сёншьфынёй у сем ступеней. Вялікая с. Малая с. дзецьмі. || наз. сюсюканне, -я, н.
СЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Пачцівы зварот да
СЙБАР, -бра, мн. сябры, -броў, м. 1. Той, няшнім) днём — не думаючы пра будучае.
СЯДАЛІШЧА, -а, н. Частка чалавечага
мужчыны ў Англіі i ЗША; адзін з дваранскіх хто звязаны з кім-н. сяброўствам. Мой найтытулаў, a таксама асоба, якая носіць гзты лепшы с. 2. чаго. Прыхільнік, абаронца. Сябры цела, на якую садзяцца; ягадзіцы. || прым.
сяджлішчны, -ая, -ае.
тьпул.
прыроды. || прым. сяброўсжі, -ая, -ае.
СЯДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Toe,
СЗРВІС, -у, м. Абслугоўваннс насельніцСЯБЁ, ДМ сабе, Т сабой (сабою), займ.
тва, задавальненне яго бытавых паірэбнас- зеаротны. Указвае на адносіны дзеяння да што i садзіцца. 2. сядай(це). Ужыв. як прапацей, a таксама сукупнасць арганізацый, якія таго, хто яго ўтварае (дзейніка), адпавядаючы нова, залрашэнне сесці.
СЯДЗЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
займаюцца абслугоўваннем бытавых патрэб па сэнсу асабовым займеннікам любой асобы
людзей i стварэннем розных выгод для ix. Аў- i ліку. Расказаць пра с. Паставіць сабе многа Асоба малодшага медыцынскага персаналу,
тамабільны с. || прым. сэрвісны, -ая, -ае.
задач. Размеркаваць паміж сабою. Думаць пра якая даглядае цяжкахворых, сядзіць ля пасцеСФРЦА1, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Цэніральны с. 0 Выйсці з сябе — раззлавашха. Замкнушш лі цяжкахворага.
СЯДЗЁННЕ, -я, н. 1. гл. сядзець. 2. Месца,
орган крывяноснай сістэмы, які мае выгляд ў сабе — адасобіцца ад іншых. He пж сабе
мускульнага мяшка (у чалавека — у левым каму (разм.) — няёмка (пра стан збянтэжа- прадмет, на якім сядзяць, на які садзяцца.
Сядзенні ў аўтобусе зручныя.
баку грудной поласці). С. б'ецца. Хворае с. 2. насці, разгубленасці i пад.). Па сжбе
СЯДЗЁЦЦА, -дз'іцца; безас, незак.: не
перан. Гзты орган як сімвал душы, перажы- (разм.) — па свайму густу. Сам не ў сжбе
ванняў, пачуццяў, настрояў. У яго добрае с. (разм.) — пра таго, хто страціў душэўны спа- сддзіцца, ве сядзелася каму — няма, не было
Няма ў ix с. (пра злых, нядобрых людзей). 3. кой. У сябе хто (разм.) — у сваім доме, пакоі магчымасці, жадання сядзець або заставацца
дзе-н. He сядзіцца дома.
перан. Важнейшае месца чаго-н., цэнтр. i пад.
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СЯКІ-TAKt, сякая-такая, сякое-такое,
СЯДЗЁЦЬ, сяджу, сядз'іш, сядзшь; сядзім,
седзіце, сядзяць; сядзі; незак. 1. Займаць та- займ. неазнач. (разм.). Нязначны, некаторы.
кое становішча, пры якім тулава апіраецца на
Трэба навесці сякі-такі парадак. Ёсць сякіяшто-н. сваёй ніжняй часткай. С. на лаўцы. С. такія заўвагі.
вярхом (на кані). 2. Пра птушак, насякомых:
СЯК-ТАК, прысл. 1. 3 вялікай цяжкасцю,
СЯМЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
знаходзіцца на якім-н. месцы, не рухаючыся. ледзь-ледзь. Ён сяк-так пераплыў раку. 2. у Лічба 7. 2. Назва чаго-н. з сямі адзінак, налр.
Ластаўкі сядзяць на правадах. 3. Знаходзііша, знач. вык. Цярпіма. Ну як жыццё? — Сяк- група з сямі чалавек, ігральная карта з сямю
быць дзе-н., у якім-н., месцы (пра людзей i так.
ачкамі i пад. 3. Назва маршрутаў транспартпрадметы). С. цэлы дзень дама. Куры сядзяць
СЯКЎЧАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. У матэма- ных сродкаў, абазначаных лічбай 7 (трамвай,
запёртыя ў хляве. Хлеб сядзіць у печы. 4. Зна- тыцы: прамая лінія, якая перасякае крывую. аўтобус, тралейбус). Дзе с. спьшяецца? Паеду
ходзіцца ў якім-н. стане або займацца чым-н. Правесці сякучую.
на сямёрцы. || прым. сямёржчны, -ая, -ае (да 2 i
С. без работы. С. без хлеба (галадаць). С. з
СЯЛ^ДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Се- 3 знач.).
хворым дзіцем месяц. С. за вязаннем. С. за чар- лядзец (часцей у прыгатаваным выглядзе).
СЯМІ... Першая частка складаных слоў са
цяжамі. 5. Быць у зняволенні; быць пазбаўле- Есці бульбу з сяледчыкам.
знач.: 1) які складаецца з сямі якіх-н. адзінак,
ным свабоды. С. у турме. С. ма гаўптвахце. 6. СЯЛІБА, -ы, мн. -ы, -л'іб, ж. Населены змяшчае сем адзінак, напр. сямізначны,
(1 i 2 ас. не ўжыв). Знаходзідца, размяшчац- пункт у сельскай мясцовасці (пасёлак, сяло i сямідзённы, сямігадзінны; 2) які адносііша да
ца дэе-н. Шыбы ў вокнах сядзяць няшныльна. пад.)- 1 прым. сялібны, -ая, -ае.
сямі, да сёмага, напр. сямігадзінны (цягнік).
Пад сасной сядзіць баравік. 7. ( 7 / 2 ас. не
СЯЛІЦЦА, сялюся, селішся, селіцца; неСЯМІГАДЗІННЫ, -ая, -ае. 1. Працяглаўжыв.). Глыбока ўпіўшыся куды-н., аставацца зак. 1. Уладжвацца на незаселеных месцах; сцю ў 7 гадзін. С. рабочы дзень. 2. Назначаны
там. Стрэмка сядзіць у пальцы. Куля сядзела пасяляцца, займаць пад жыллё хату, участак. на сем гадзін. С аўтобус.
вельмі глыбока ў назе. 8. (7 i 2 ас. не ўжыв.). С. на адведзеным участку. 2. перан. Пра паСЯМІГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. сямігоддзе.
Пра адзенне: добра аблягаць фігуру. Сукенка чуцці, настрой i пад.: узнікаць, напаўняць.
2. Які праіснаваў, пражыў 7 гадоў.
сядзіць прыгожа. 0 Вось дзе сядзіць хто-што ў Надзеі на лепшае селяцца ў душы. \\ зак. шСЯМІГОДЦЗЕ, -я, н. 1. Тэрмін у 7 гадоў.
каго (разм., неадабр.) — пра каго-, што-н., сялйші, -сялюся, -селішся, -селіцца.
2. Гадавіна падзеі, якая была 7 гадоў назад. С.
што прычыняе вялікія клопаты, непрыемСЯЛІЦЬ, сялю, селіш, селіць; селены; не- школы. || прым. сямігадовы, -ая, -ае.
насці. Сядзець у дзеўкях (разм.) — доўга не
зак., каго-што. Уладжваць на незаселеных
СЯМІГОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак. ж.
выходзіць замуж. || наз. сядзенне, -я, н. (да 1,3
месцах; пасяляць. || зак. шсядіць, -сялю, -се1. Сямігадовы план развіцця народнай гаспаi 4 знач.).
ліш, -селіць; -селены; наз. пасяленне, -я, н.
даркі. 2. Няпоўная сярэдняя школа з сямю
СЯДЗІБА, -ы, мн. -ы, -дз'іб, ж. 1. Жылыя i
СЯЛО, -а, мн. сёлы i (з ліч. 2, 3, 4) сялы, гадамі навучання (існавала да 1958 г.).
гаспадарчыя пабудовы разам з садам i агароСЯМІДЗЕСЙТЫ гл. семдзесят.
дам, што складаюць адну гаспадарку. Сялян- сёл, н. 1. Вялікая вёска, гаспадарчы i адміСЯМІДЗЕСЯЦІГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл.
скія сядзібы. 2. Зямельны ўчастак, заняты ністрацыйны цэнтр сельскага раёна для навабудынкамі ў адрозненне ад зямлі пад палямі, кольных паселішчаў, a таксама любы насе- сямідзесяцігоддзе. 2. Які праіснаваў, пражыў
лены гтункт негарадскога тыпу. Працаўнікі 70 гадоў.
лугамі, лесам. || прым. сядзібны, -ая, -ае.
сёл. 2. зб. Сельская мясцовасць, яе жыхары.
СЯМІДЗЕСЯЦІГОДЦЗЕ, -я, н. 1. Тэрмін у
СЯДЗЙЧЫ, -ая, -ае. 1. Taxi, які сядзіць. Культурная работа на сяле. 0 Hi к сялу ні к
Злавіць сядзячага зайца 2. Такі, які бывае, калі гораду (разм. неадабр.) — недарэчы, не да 70 гадоў. 2. Гадавіна чаго-н., што адбылося ці
пачалося 70 гадоў назад. || прым. сямідзесясядзяць. Заснуць у сядзячай позе. 2. Звязаны месца. || прым. сельскі, -ая, -ае.
цігадовы, -ая, -ае.
са знаходжаннем на адным месцы; маларуСЯЛЙНКА, СЯЛЙНСЮ гл. селянін.
СЯМІКЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Вучань
хомы. Сядзячая работа. 3. Прызначаны для
СЯЛЙНСТВА, -а, н. 1. зб. Сяляне; клас ся- сёмага класа. || ж. сямікласніійі, -ы, мн. -ы,
сядзення (разм.). У аўтобусе 40 сядзячых месц.
лян. 2. Сялянская праца. Займацца сялян- -ніц.
СЯДЛАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго ствам. || прым. сялянскі, -ая, -ае. Сялянскае
СЯМІКРАТНЫ, -ая, -ае. Зроблены сем ра(што). Прымацоўваць сядло на спіне жы- паходжанне.
зоў, павялічаны ў ссм разоў. У сямікратным
вёлы. С. коней. || зак. асядліць, -аю, -аеш, -ае;
СЯМЁЙНАСЦЬ, -і, ж. 1. Стан сямсйнага памеры. С. чэмпіён na гімнастыцы (які сем pa-аны. || наз. сядлшне, -я, н. i сядлоўкя, -і, ДМ
(у 2 знач.); сямейны спосаб жыцця. 2. Заган- soy заваяваў гэта званне).
-лоўцы, ж.
ны прынцып падбору кадраў, размеркавання
СЯМІМЁСЯЧНЫ, -ая, -ае. 1. ПрацяглаСЯДЛО, -а, мн. сёдлы / (з ліч. 2, 3, 4) ся- працы, калі перавага i прывілеі аддаюцца сцю ў сем месяцаў. Сямімесячная хвароба. 2.
длы, сёдлаў, н. 1. Частка збруі для верхавой родзічам i сваякам.
Узростам у сем месяцаў. Сямімесячнае дзіця.
язды ў выглядзе сядзення для конніка, якое
СЯМЁЙНЫ. -ая, -ае. 1. гл. сям'я. 2. Які 3. Пра немаўля: які нарадзіўся неданошаным,
ўмацоўваецца на спіне жывёлы. Новае с.
праз сем месяцаў пасля зараджэння. ВыхоВыбіць з сядла (таксама перан.: вывесці з раў- мае сям'ю (у 1 знач.), не адзінокі. С. чалавек.
джванне сямімесячных (наз.).
навагі, пазбавіць спакою). 2. Скураное ся- 3. Прызначаны для сям'і. С. вечар у клубе. 4.
СЯМІМІЛЬНЫ, -ая, -ае. Даўжынёй у сем
Які
ірунтуецца
на
сямейнасці
(у
2
знач.;
недзенне ў веласіпеда, матацыкла. 3. Паніжэнне
міль. Ісці сямімільнымі крокамі (перан.: вельмі
між дзвюма вышынямі ў горным хрыбце. С. адабр.). С. падыход пры прыёме на работу.
СЯМЁЙСГВА, -а, н. 1. Toe, што i сям'я (у хутка).
Эльбруса. || памянш. сядэельця, -а, мн. -ы, -аў,
н. (да 1 знач.). || прым. седлавы, -ая, -ое (да 1 1 знач.). Прыехалі ўсім сямействам у тэатр. 2. СЯМІСОТЫ гл. семсот.
СЯМГГЫСЯЧНЫ, -ая, -ае. 1. Ліч. парадк.
У сістэматыцы жывёл i раслін: група з неi 2 знач.).
калькіх родаў, падобных па будове i блізкіх па да сем тысяч. С нумар. 2. Які складаецца з
СЯДОК, седака, мн. седакІ, седакоў, м. 1.
сямі тысяч адзінак. Сямітысячнае войска. 3.
паходжанню. С. акунёвых. С. злакавых.
Коннік, верхавы. 2. Пасажыр, які едзе ў паЦаною ў сем тысяч. Сямітысячная шакаладка.
СЯМЁРА, семярых, семярым, семярымі,
возцы, карэце, санях (часам наймаючы ваСЯМ-ТАМ, прысл. У некаторых месцах,
ліч. зб. 1.3 назоўнікамі мужчынскага i агульзака). Браць у дарогу седакоў.
нага роду, што абазначаюць асоб, з разам месцамі. За свой век давялося сям-там пабыСЯДЎН, седуна, мн. седуны, седуноў, м. узятымі асабовымі назоўнікамі мужчынскага i ваць. Сям-там з моху вытыркаюцца шапачкі
(разм.). Чалавек, які вядзе маларухомае ся- жаночага роду, з назоўнікамі мнл., якія аба- баравікоў.
дзячае жыццё, пасіўны, бяздзейны.
значаюць жывых істот абодвух полаў, з ас.
СЯМ'Й, -'i, мн. ссм'і / (з ліч. 2, 3, 4) сям^і,
СЯКАЧ1, секача, мн. секачы, секачоў, м. займ. мн. л. i без залежнага слова: колькасць сямей / ссм'яў, ж. 1. Група людзей, якая
(спец.)- Востры нож, інструмент, механізм сем. С. хлопцаў. С. cipom. С. пасажыраў: ча- складаецца з мужа, жонкі, дзяцей i іншых
для раздраблення, сячэння чаго-н.
тыры мужчыны i тры жанчыны. С. свіней. Нас
блізкіх сваякоў, што жывуць разам. Дружная
СЯКАЧ2, секача, мн. секачы, сскачоў, м. было с. С. аднаго не чакаюць (прыказка). 2. 3 с. 2. перан., каго або якая. Група людзей,
Дарослы самец дзіка, марскога коціка.
назоўнікамі, якія абазначаюць маладых істот: аб'яднаных агульнымі інтарэсамі. Студэнцкая
СЯКЁРА, -ы, мн. -ы, -кер, ж. 1. Насаджа- колькасць сем. С. гусянят. 3. звычайна Н i В. с. 3. Група жывёл, птушак, якая складаецца з
ная на тапарышча металічная прылада для 3 множналікавымі назоўнікамі: сем прадме- самца, самкі i дзіцянят, што жывуць разам, a
сячэння з лязом з аднаго боку i абухом з дру- таў. С. саней. С. штаноў. 4. звычайна Н i В. 3 таксама група некаторых жывёлін або раслін
гога. Бацька купіў новую сякеру. 2. Прымітыў- некаторымі назоўнікамі, якія абазначаюць аднаго віду. С мядзведзяў. С. бяроз. O Сям'я
ная выкапнёвая прылада з крэменю. || па- прадметы, што існуюць або якія носяць у моў — у лінгвістыцы: група роднасных моў. ||
пары: сем пар. С. туфель. С. шкарпэтак.
памянш. сямейкд, -і, ДМ -мейцы, мн. -і, -мемянш. сякеркя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
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ладычна звонкі, высокага тону. С. голас. С. чужых дзяцей, a таксама выкармленая
звон. 0 Сярэбряняе вяселле — дзень двац- дзяўчынка ў адносінах да дзяцей мамкі. || пацаціпяцігоддзя шлюбнага жыцця.
мянш. сястрыця, -ы, мн. -ы, -рыц, ж. (да 1 i 2
СЯРЗДЗІНА, -ы, ж. 1. Сярэдняя частка знач.) i сястрычкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
ск, лс. (да 1 і, у знач. кучка чаго-н. да 3 чаго-н., роўна аддаленая ад краёў або пачатку ж. (да 1 i 2 знач.). | прым. сястрын, сестрына,
знач.). || прым. сямейны, -ая, -ае (да 1 знач.). i канца чаго-н. С. круга. С. дня. У сярэдзіне сестрыно (да 1 знач.) / сястрынскі, -ая, -ае (да
СЯНАЖ, сенажу, м. Падвяленая здробне- лета. 2. Паясніца (разм.). Баліць с. \\ памянш. 1 знач.).
СЯТЧАТКА, -і, ДМ -тцы, ж. Унуграная
ная трава, звычайна прасаваная, якая захоў- сярэдзінка, -і, ДМ -нцы, ж. 0 Залятяя сярэваецца ў спецыяльных герметычна закрытых дзіна — пра спосаб дзеяння, пры якім пазбя- святлоадчувальная абалонка вока.
СЯЎБА, -ы, ж. 1. 2/і. сеяць. 2. Пара, калі
сховішчах i выкарыстоўваецца як багаты ві- гаюць крайнасцей, рызыкі.
СЯРЭДНЕ... (а таксама сярэдня...) Пер- сеюць. Пачалася с. С. ярыны.
тамінамі прэсны корм для жывёлы. С. з лю~
шая частка складаных слоў, са знач.: 1) сяСЯЎРЎГА, -і, ДМ -рузе, мн. -i, -руг, ж.
цэрны. || прым. сянажны, -ая, -ае.
СЯННІК, сенніка, мн. сеннікі, сеннікоў, м. рэдні (у 2 знач.), напр. сярэднеарыфметычны, Каштоўная прамысловая рыба сямейства асяМатрац, набіты сенам ці саломай. || прым. сярэднестатыстычны; 2) які знаходзіцца ў ся- тровых. || прым. сеўружыны, -ая, -ае.
рэдзіне, сярэдні (у 1 знач.), напр. сярэднебелаСЯЎРЎЖЫНА, -ы, ж. Мяса сяўругі як
сешгіковы, -ая, -ае.
рускі, сярэднепралётны, сярэднетаежны; 3) ся-ежа.
СЯННЬІ 2/7. сена.
СЯЧКАРНЯ, -І, МН. -І, -рань / -рняў, ж.
СЯРДЗІТЫ, -ая, -ае. 1. Схільны сердаваць, рэдні (у 3 знач.), напр. сярэднепаспяваючы, сязлавацца; злосны. Сярдзітая суседка. 2. Які рэднеўкормлены, сярэднеўспрыімлівы; 4) які Сельскагаспадарчая машына для рззкі савыражае раздражненне, злуецца на каго-, з'яўляецца сярэднім у жыцці, гісторыі, ра- ломы на корм, a таксама для здрабнення зяшто-н. С. позірк. С. на жонку. 3. Які моцна звіцці чаго-н., напр. сярэдневяковы, сярэднепа- лёнай масы раслін на сілас.
дзейнічае, моцны (пра віно, табаку, гарчыцу i леалітычны, сярэднечацвярцічны; 5) які мае
СЯЧЬІ / СЁКЧЫ, сяку, сячэш, сячэ;
пад.). Сярдзітая гарчыца. С. перац. 4. перан. адносіны да сярэдняй адукадыі, напр. сярэ- сячом, сечаце, сякуць; сек, секла; сячы;
днемедыцынскі,
сярэднетэхнічны.
Вельмі моцны (пра мароз, вецер i пад.;
сечаны; незак. 1. каго-што. Удараючы з разСЯРЭДНЕВЯКОВЫ, -ая, -ае. Які мае маху чым-н. вострым, раздзяляць на часткі,
разм.). С. мароз. Сярдзітая зіма. || наз.
адносіны да сярэдневякоўя. Сярэдневяковае здрабняць. С. дровы. С. мяса. С. лёд. 2. кагосярдзггасць, -і, ж. (да 2 знач.).
што. Падсякаючы, валіць на зямлю, аддзяСЯРЖАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. мастацтва.
СЯРЭДНЕВЯКОЎЕ, -я, н. Сярэднія вякі. ляць ад асновы; ссякаць. С лес. С. капусту.
Званне малодшага каманднага саставу ў арміі
з. што. Абчэсваць (камень; спец.). С камень.
i міліцыі, a таксама асоба, якая мае гэта зван- Ранняе с.
СЯРдДНІ, -яя, -яе. 1. Які знаходзіцца ў 4. каго-што. Біць, караць розгамі, рэменем i
не. || прым. сяржянцкі, -ая, -ае.
СЯРМЙГА, -і, ДМ -мязе, мн. -і, -мяг, ж. сярэдзіне, паміж якімі-н. крайнімі пунктамі, пад. Яго секлі розгамі. 5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.),
Верхняе адзенне з грубага даматканага сукна. велічынямі i пад.; прамежкавы. Сярэдняе ця- каго-што i без дап. Ліць моцна, струменямі; з
чэнне ракі. Чалавек сярэдняга росту. С. ўзрост.сілай біць, хвастаць (пра дождж, град i пад.).
|| прым. сярмяжны, -ая, -ае.
СЯРНІСТЫ, -ая, -ае. Які мае ў сабе cepy 2. Які ўяўляе сабой велічыню, атрыманую Цэлы дзень сячэ дождж. Град сячэ збажыну. 6.
дзяленнем сумы некалькіх велічынь на ix каго-што. Пра насякомых: кусаць (разм.).
(у 1 знач.). Сярністыя мінералы.
СЯРНІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. колькасць. Сярэдняя зарплата за год. СярэдняяАвадні i сляпні сякуць кароў. 7. перан. Выка(разм.). Запалка. || прым. сярнічывы, -ая, -ае i вага. Сярэдняя хуткасць цягніка. Сярздняе звацца пра каго-, што-н. рэзка, рашуча. С.
(наз.) арыфметычнае. 3. Пасрэдны; ні добры, праўду ў вочы. 8. (/ / 2 ас. не ўжыв.), што.
сярнтчны, -ая, -ае.
СЙРОД, прыназ. з Р. 1. У прамежку паміж ні благі. С. студэнт. Сярэднія поспехі. 4. He Грызці, прагрызаць дзіркі (пра мышэй;
краямі якой-н. прасгоры, пераважна пасярод вышэй звычайнага ўзроўню, нормы. Сярэднія разм.). Мышы сякуць салому. || зак. оасячы /
яе. Палянка с. лесу. 1. У акружэнні каго-, патрабаванні. O Сярэдняе вуха — поласць за пасекчы, -сяку, -сячэш, -сячэ; -сячом, -сечаго-н. (якіх-н. аднародных прадметаў, з'яў, барабаннай перапонкай, перад унутраным ву- чаце, -сякуць; -сек, -кла; -сячы; -сечаны (да
1, 4, 5, 6 i 8 знач.) # ссячы i ссекчы, ссяку,
асоб); паміж кім-, чым-н. Карабель с. ільдоў. хам. 0 Вышэй (ніжэй) сярэдняга — вышэй
3. Між канцом i пачаткам якога-н. часавага (ніжэй) якой-н. нормы. У сярэднім — зыхо- ссячэш, ссячэ; ссячом, ссечаце, ссякуць;
ссек, -кла; ссячы; ссечаны (да 2, 4, 5, 6 i 8
перыяду, у сярэдзіне. Прачнуцца с. ночы. 4. У дзячы з сярэдніх велічынь, паказчыкаў.
СЯРЭДНЯ... (гл. сярэдне...) Першая ча- знач.). || аднакр. секянуць, -ну, -неш, -не;
асяроддзі каго-н., у складзе якога-н. мноства.
стка складаных слоў, ужыв. замест «сярэд-нём, -няце, -нуць; -н'і; -нуты (да 1, 4, 5, 6 i
Агітацыйная работа с. выбаршчыкаў.
СЯРОД... прыстаўка. Утварае прыметнікі не..>, калі націск у другой частцы падае на 7 знач.). || наз. сячэнне, -я, н. (да 1, 2, 3 i 4
са знач. які знаходзіцца сярод, пасярод першы склад, напр. сярэднядзённы, сярэдня- знач.).
чаго-н., у сярэдзіне чаго-н., напр. сяроддзён- позні, сярэднярускі, сярэдняспелы, сярэднясу- СЯЧЬІСЯ / СЁКЧЫСЯ, сякуся, сячэшся,
тачны.
сячэцца; сячомся, сечацеся, сякуцца; секся,
ны, сяродсезонны.
СЯРЭДНЯВЁЧЧА, -а, н. Toe, што i сярэд- секлася; сячыся; незак. 1. Біцца, весці бой. С.
СЯРПЙНКА, -і, ДМ -нцы, ж. Лёгкая бана шаблях. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Рассякацца,
ваўняная тканіна вельмі рэдкага пляцення. || невякоўе.
СЯСГРА, -Ы, МН. сёстры i (з ліч. 2, 3, 4) ся- быць пасечаным. Косці сякуцца без асаблівых
прым. сярпянкявы, -ая, -ае.
СЯРЭБРА... Першая частка складаных стры, сясцёр, ж. 1. Кожная з дачок у намаганняў. 3, (1 i 2 ас. не ўжыв.). Пра васлоў са знач. які мае адносіны да серабра (у 1 адносінах да іншых дзяцей гэтых жа бацькоў. ласы: ламацца, расшчапляцца на канцах. ||
знач.), напр. сярэбразмяшнальны, сярэбраплаві-Родная с. Дваюрадная (стрыечная) с. 2. Асоба зак. пжсячыся / пясежчыся, -сячэцца (да 2 i 3
сярэднята медыцынскага персаналу ў лячэ- знач.).
льны, сярэбрасвінцовы.
СЯРдБРАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- бнай установе. Медыцынская с. Хірургічная с. СЯЧ^ННЕ, -я, н. 1. гл. сячы. 2. Паверхня,
С.-гаспадыня (якая загадвае гаспадаркай, плоскасць, па якой што-н. рассечана, разрэяліст па серабрэнню.
СЯРдБРАНЫ, -ая, -ае. 1. Зроблены з се- бялізнай, інвентаром i інш.). 0 Мілісэрная зана. Падоўжанае с. С. карнізаў з мармуру. С.
рабра. Сярэбраная лыжка. 2. Які змяшчае се- сястра — медыцынская сястра, якая дапама- электрычнага проваду. O Кесарам сячэнне —
рабро. Сярэбраная руда. 3. перан. Колерам або гае хворым, раненым. Малочная сястра — аперацыя вымання плода шляхам разрэзу
бляскам падобны да серабра. С. іней. 3. Ме- дачка мамісі ў адносінах да выкармленых ёю брушной сценкі i маткі.
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спінкі. || памянш. табурэтачка, -і, ДМ -чцы,
мн. -і, -чак, ж. || прым. табурэтны, -ая, -ае.
ТАВАР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Прадукт
працы, выраблены для абмену, продажу. Тавары шырокага ўжытку. 2. Свойская рагатая жалюбнай партыі. Вітаць таварышаў з дружывёла (абл.). Ужо т. з поля гоняць. || прым.жалюбных краін. 3. каго. У назвах службовых
таварны, -ая, -ае (да 1 знач.). Таварнае аба- асоб — памочнік, намеснік (уст.). Т. пракузначэнне. Т. выгляд (добры знешні выгляд таТАБАКА, -І, ДМ -бацы, ж. 1. Расцёртыя вару, які прадаецца). Т. знак (знак прадпрые- рора. || ж. таварышка, -і, ДМ -шцы, мн. -і,
-шак (да 1 знач.).
лісты тьпуню для нюхання. 2. Toe, што i ты- мства, фірмы).
ТАВАРЫШАВАЦЬ, -шую, -шуеш, -шуе;
тунь (разм.). Курыць табаку. Пасынкаваць таТАВАРА... / ТАВАРА-... Першая частка -шуй; незак. (разм). Быць таварышамі з
баку. 3. Травяністая дэкаратыўная расліна сяскладаных слоў са знач.: 1) які мае адносіны кім-н. || наз. таварышаванне, -я, н.
мейства паслёнавых з пахучымі кветкамі. ||
да тавару, тавараў, напр. тавараабарачэнне,
ТАВЁРНА, -ы, мн. -ы, -рн i -рнаў, ж. Непрым. табачны, -ая, -ае. Т. ліст.
тавараабарот, таваравытворца, таваразабесТАБАКЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. пячэнне, тавараспажывец; 2) таварны (у 2 вялікі шынок, карчма (у Італіі i некаторых
Скрыначка для табакі (у 1 знач.). || прым. та- знач.), напр. тавара-пасажырскі, тавара- іншых краінах).
TABÓT, -у, М -воце, м. Густая змазка для
бакерачны, -ая, -ае.
транспартны.
машын i механізмаў. || прым. тавотны, -ая,
ТАБАКЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Той,
ТАВАРААБАРАЧ^ННЕ, -я, н. Toe, што i
-ае.
хто курыць табаку (у 2 знач.).
тавараабарот.
ТАГАСВЁТНЫ, -ая, -ае. У рэлігійных уяўТАБАНІЦЬ, -НЮ, -НІШ, -НІЦЬ; незак.
ТАВАРААБАРОТ, -у, М -роце, м. Абарот
(спец.). Веславаць назад для руху кармой на- тавараў у народнай гаспадарцы. Рост тавара- леннях: незямны, замагільны, пасмяротны.
ТАГАЧАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які існаваў у
перад, для тармажэння або павароту лодкі.
абароту.
ТАБАР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Група цыТАВАРААБМЁН, -у, м. Абмен таварамі. мінулым, у тыя часы, пра якія ідзе гаворка. 2.
Які адносіцца да аднаго часу, да адной эпохі
ганскіх сем'яў, якія качуюць разам, a таксама Шырокі т. || прым. тавараабменны, -ая, -ае.
ix стан, абоз. 2. Абоз перасяленцаў, a ў мінуТАВАРАВ^Д, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. з кім-, чым-н. || наз. тагачаснасць, -і, ж.
ТАДЖЬІЮ, -аў, адз. -жык, -а, м. Народ,
лым таксама ўмацаваны лагер казакоў. || Toe, што i таваразнавец.
які
складае асноўнае насельніцтва Таджыпрым. табарны, -ая, -ае.
ТАВАРАВЫТВОРЦА* -ы, мн. -ы, -аў, м.
кістана. || ж. таджычка, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
ТАБЕЛЬ, -Я, МН. -І, -яў, м. 1. Спіс, пералік Той, хто заняты вытворчасцю тавараў.
-чак. || прым. таджыкскі, -ая, -ае.
чаго-н. у пэўным парадку. 2. Ведамасць пасТАВАРАЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы,
ТАДЬІ, прысл. 1. У той час, у мінулым, не
пяховасці вучняў. 3. Спецыяльная дошка (або -наўцаў, м. Спецыяліст у галіне таваразнаўцяпер. Т. дзеці яшчэ не ўмелі нытпаць. Памыў
кніга) для ўліку прыходу на работу i адыходу ства.
ТАВАРАЗНАЎСТВА, -а, н. Сукупнасць ве- рукі i m. сеў за стал. 2. Пры пэўных умовах,
з работы рабочых i служачых. O Табель аб
даў
пра тавар як прадмет гандлю, пра яго абставінах. Сходзіш у магазін na хлеб, т.
рангах — у дарэвалюцыйнай Расіі: суадносіны чыноў ваеннага, ірамадзянскага i пры- ўласцівасці, гатункі i спажывецкае значэнне. || талькі можаш ісці гуляць. 3. Ужыв. як суадноснае слова ў галоўным сказе пры даданым
дворнага ведамстваў па старшынству (рангах, прым. тажаразнаўчы, -ая, -ае.
ТАВАРАЗНАЎЦА, -ы, мн. -ы, -аў, м. Toe, часу са злуч. «калі». Калі мне прынясуць кнігу,
класах), уведзеныя Пятром I. || прым. табельт. прачытаю. 4. у знан. злуч. Выкарыстоўвашто i таваразнавец.
ны, -ая, -ае.
ТАВАРАПРАВОДНЫ, -ая, -ае (спец.). Які ецца ў спалучэнні са злучнікам «як» у дадаТАБЕЛЫЫЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Работных часавых супастаўляльных сказах у знанік прадпрыемства, установы, які вядзе ўлік мае адносіны да руху тавараў ад вытворцы да чэнні: у той час як, не гледзячы на тое што.
спажыўца.
па табелю (у 3 знач). || ж. табелыпчыца, -ы,
ТАВАРНАСЦЬ, -І, Ж. (спец.). Здольнасць Мы толькі снедалі, т. як яны ўжо садзіліся
мн. -ы, -шчыц.
абедаць.
ТАБЛЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. вырабляць прадукцыю для рынку.
ТАДЬІ-СЯДЬІ, прысл. Час ад часу, каліТАВАРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. тавар. 2. Які мае
Маленькі сплюшчаны шарык з прасаванага
нікалі, іншы раз.
лекавага парашку. || прым. таблетачны, -ая, адносіны да перавозкі тавараў. Т. поезд. ТаТАДЬІШНІ, -яя, -яе (разм.). Які быў тады
варная станцыя. 3. Які паступае на рынак як
-ае.
(у 1 знач.). Тадышнія падзеі.
тавар
(звычайна
аб
прадуктах
сельскай
гаспаТАБЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Звесткі аб
ТАЁЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
чым-н., размешчаныя па графах у пэўным даркі; спец.). Таварнае збожжа. 4. Які выпу- жыве ў тайзе i займаецца таежным промыпарадку. Т. множання. || памянш. таблічка, -і, скае прадукты, што ідуць на рынак як тавар слам. || ж. таежніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. \\ прым. таблічны, (спец.)ТАЁЖНЫ гл. тайга.
ТАВАРНЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Та-ая, -ае.
ТАЁМНІК, -у, м. Шматгадовая травяністая
ТАБЛІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1. варны поезд.
ТАВАРЬІСЮ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны бесхларафільная расліна, якая паразітуе на
гл. табліца. 2. Пласцінка, дошчачка, з
да
таварыша (у 1 знач.). Таварыская падтрым- каранях ляшчыны, вольхі i пад.
надпісам, які указвае, абазначае што-н.
ка.
2. Шчыры, сяброўскі. Таварыская размова. ТАЁМНЫ, -ая, -ае. 1. Скрыты, невядомы,
ТАБЛО, нескл., н. Спецыяльны шчыт са
непрыкметны для іншых. 2. Загадкавы, невясветлавымі сігналамі або надпісамі для інфар- 3. Кампанейскі, згаворлівы. 4. Які не мае домы, акружаны тайнай. 3. У якім скрыта
афідыйнага характару (пра спартыўныя спа1
мацыі аб чым-н. Светлавое т.
борніцтвы). Таварыская сустрэча na футболу.тайна 1(у 2 знач.). || наз. таемнасць, -і, ж.
ТАБЛЬДОТ, -а, М -доце, м. Назва агуль- O Таварыскі суд — ірамадскі суд для разТАЗ , -а, мн. -ы, -оў, м. Шырокая i неглынага абедзеннага стала з агульным меню ў гляду спраў, звязаных з парушэннем дысцы- бокая круглая металічная або пластмасавая
гасцініцах, пансіёнах, на курортах.
пліны, грамадскага парадку i пад. || наз. тава- пасудзіна. Т. для варэння. || памянш. тазік, -а,
ТАБЎ, нескл., н. У першабытных народаў: рыскасць, -і, ж. (да 1, 2 i 3 знач.).
мн. -і, -аў, м.
рзлігійная забарона на якое-н. слова, дзеянТАЗ2, -а, мн. -ы, -оў, м. Частка шкілета чаТАВАРЬІСТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1.
не, прадмет.
Блізкасць, заснаваная на таварыскіх адно- лавека i жывёлін — касцявы пояс, які апіраТАБЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Статак коней, a сінах. Баявое т. Цаніць дружбу i т. 2. Аб'яд- ецца на ніжнія (у жывёлін — на заднія) катаксама аленяў i некаторых іншых капытных нанне людзей для якой-н. мзты, установа, нечнасці i з'яўляецца апорай для пазваножывёл. || прым. табунны, -ая, -ае / табуновы, арганізацыя. Т. na ахове прыроды. Спартыўнаечніка. || прым. тазавы, -ая, -ае. Тазавыя косці.
-ая, -ае.
ТАЗАСЦЕГНАВЬІ, -ая, -ое. Які злучае
т.
ТАБУНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; неТАВАРЫШ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Чалавек, сцягно з тазавай косцю, які знаходзіцца на
зак. Збірацца, збівацца ў табун. Коні табуняц- блізкі каму-н. па агульнасці поглядаў, дзей- месцы ix сутыкнення. Т. сустаў.
ца. || зак. стабушцца, -'іцца.
ТАіНСГВА, -а, мн. -ы, -аў, н. У хрысціяннасці, умовах жыцця i пад. Шкальны т. 2.
ТАБЎНШЧЫК, -а, мм. -і, -аў, м. Пастух
Пры савецкай уладзе (звычайна перад про- стве: абрад (хрышчэнне, прычашчэнне, спопры табуне. || ж. табуншчыца, -ы, мн. -ы, звішчам, званнем, назвай прафесіі): зварот да ведзь), які пасылае веруючым цудадзейную
грамадзяніна (у 2 знач.), a таксама яго сілу, боскую ласку.
-чыц.
ТАІЦЦА, таюся, тоішся, тоіцца; незак. 1.
ТАБУРЭТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. ўпамінанне, абавязковы зварот ці ўпамінанне
He расказваць чаго-н., скрываючы ад іншых;
Звычайна кухонная мэбля для сядзення, без ў адносінах да члена камуністычнай або дру-
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маляваць, любіш многа чытаць. Т.? — Т. 7. ТАКІ-СЯКІ, такая-сякая, такое-сякое,
часц. Ужыв. ў рэпліцы-адказе з агульным зна- займ. азнач. (разм.). Ужыв. як жартоўнае лачэннем неакрэсленасці. Як жывеш? —Ды т. янкавае слова ў значэнні: нягодны, нікчэм8. часц. ўказальная. Выкарыстоўваецца ў па- ны, нядобры. Ах ты, такі-сякі!
ТАКІ-ТА, такая-та, такое-та. 1. займ. непраяўляць скрытнасць. Гаварыць i не т. 2. Ха- чатку сказа для канкрэтызацыі пацвярджэння
вацца, скрывацца. Т. пад кустпом. 3. Быць, раней выказанай думкі. Т., цяжка табе будзе азнач. Ужыв. замест дакладнай назвы асобы,
прыкметы, не названых па той ці іншай прыіснаваць у кім-, чым-н. у скрытым выглядзе, пакуль прывыкнеш. 9. часц. ўзмацняльная. Выкарыстоўваецца для падкрэслівання большай чыне. Трэба адзначыць, шшо на сходзе адне праяўляючыся. Удушы таілася трывога.
ТАІЦЬ, таю, тоіш, тоіць; тоены; незак., выразнасці таго слова, пры якім яно стаіць. A сутнічалі такія-та. 2. часц. Ужыв. для вырашто. 1. Трымаць у тайне, скрываць ад іншых я т. думаю, што ўсё гэта забудзецца. 10. часц.жэння дакору, іроніі i пад. (разм.). Рубель згушто-н. Т. сваё мінулае. 2. (/ i 2 ас. не ўжыв.). абмежавальная. Ужыв. для ўказання на біў. Такая-та бяда.
ТАКОЎСЮ, -ая, -ае (разм.). Які не заслуМець, заключаць у сабе што-н. знешне прыблізную колькасць, меру чаго-н., час i
непрыкметнае, яшчэ не выяўленае. Зямля пад. Прайшлі т. кіламетраў пяць. Гадоў т. гоўвае ўвагі, пахвалы або адабрэння. He на
напаў (не на такога прастака).
тоіць у сваіх нетрах яшчэ многа невядомага. праз дзесяць i не пазнаеш яго, як сустрэнеш.такоўскага
11. часц. У спалучэнні з «і» указвае на хараТАКСА1, -Ы, МН. -Ы, такс /' -аў, ж. УстаноўТАЙГА, -'i, ДМ тайзе, ж. На поўначы Еўропы, Азіі i Амерыкі: дзікі хваёвы лес. ктар дзеяння. Яблык апетытны, т. i хочаццаленая расцэнка тавараў або норма аплаты
Сібірская т. \\ прым. таежны, -ая, -ае i тай- ўкусіць. 12. злуч. У спалучэнні са злучнікам чаго-н. Атрымаў плату na таксе.
«як» выкарыстоўваецца для злучэння аднароТАКСА2, -ы, мн. -ы, такс i -аў, ж. Невялікі
говы, -ая, -ае.
дных членаў сказа i сказаў з параўнальна-суТАЙКОМ, прысл. Употай, непрыкметна. пастаўляльным адценнем. Як дзеці, т. i даро- пакаёвы або паляўнічы сабака з крывымі кароткімі нагамі i доўгім тулавам.
Прабрацца т.
слыя любяць сваю родную мову. 0 За т*к
ТАКСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; -саТАЙМ, -а, мн. -ы, -аў, м. У спартыўных (разм.) — бясплатна, дарма. I т*к далей —
гульнях: вызначаны адрэзак часу, на працягу ужыв. ў канцы пералічэння чаго-н. i ўказвае, ваны; зак. i незак., што (спец.). Устанавіць
1
якога ідзе гульня. Закончыўся першы т. фу- што пералічэнне можа прадаўжацца. He так (-наўліваць) расцэнку на што-н., таксу . || наз.
таксацыя, -і, ж. i таксіроўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
тбольнага матна.
каб (разм.) — не вельмі. He так каб цёпла
ТАКСАМА, прысл. i часц. 1. прысл. Такім
ТАЙМ-АЎТ, тайм-аўта, М тайм-аўце, мн. было, але i не холадна. He так сабе — з нейтайм-аўты, тайм-аўтаў, м. Прадугледжаны кай мэтай, з пэўным намерам. Так i так самым, падобным чынам, гэтак жа. Дзеці працавалі т. як i дарослыя. Настаўнік чытаў веправіламі спартыўнай гульні кароткатэрмі- (разм.) — ужыв. замест пераказу, паўтарэння
новы перапынак па просьбе іірака, трэнера. ўжо вядомага, пра што ўжо расказвалася. Tax ршы. Вучні т. 2. часц. Ужыв. пры выказванні
нязгоды з чым-н., неадабрэння якіх-н. учынВыкарыстаць тайм-аўт.
сабе (разм.) — для абазначэння невысокай,
ТАЙМЁНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Рыба сямей- пасрэднай ацэнкі каго-, чаго-н. Цікавая каў (разм.). A ты т. добрая цаца!
TAKCAMATÓP, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што
ства ласасёвых, якая водзіцца ў рэках Сібіры, кніжка? — Так сабе. Так ці інакш (іначай) —
Сахаліна, поўначы еўрапейскай часткі Расіі.
ва ўсякім выпадку, як бы не склаліся абста- i таксі. 0 прым. таксаматорны, -ая, -ае. Т.
ТАЙНА, -ы, мн. -ы, тайн / -аў, ж. 1. Тос, віны. Так ці інакш, я заўтра буду ў вас. Хоць парк.
ТАКСАПАРК, -а / -у, мн. -і, -аў, м. 1. -а.
што хаваецца ад іншых, што вядома не ўсім; бы i так (разм.) — няма нічога асаблівага,
Месца рамонту i стаянкі таксі. Працаваць у
сакрэт. Захаваць тайну. Ваенная т. 2. Тос, дрэннага ў чым-н.
што яшчэ не пазнана; скрытая ўнутраная сутТАКАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -куе; незак. таксапарку. 2. -у. Сукупнасць таксі. 3 конасць з'явы, прадмета. Тайны прыроды. 3. Пра некаторых птушак: своеасаблівымі рухамі жным годам т. павялічваецца.
Toe, чым чалавек яшчэ нс авалодаў. Т. галак- i крыкам падзываць самку. Цецерукі такуюць
ТАКСАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
тыкі.
па таксацыі.
вясной. || наз. такяванне, -я, н.
ТАЙНАПІС, -у, мн. -ы, -аў, м. Умоўнае
ТАКСАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). ТэТАКАВІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Месца, дзе
тайнае пісьмо (у старажытных рукапісах), такуюць птушкі.
лефон-аўтамат. || прым. таксафонны, -ая, -ае.
крыптаірафія. || прым. тайшійсны, -ая, -ае.
ТАКСАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). 1. гл. таксаТАКАРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
ТАЙНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Месца для (разм.). Займацца такарнай справай. || наз. ваць. 2. Улік i матэрыяльная ацэнка лесу: выхавання чаго-н. Хаваць пісталет у тайніку. 2.тжкартчшпіе, -я, н.
значэнне запасаў драўніны, аб'ёму дрэў, прыперан. Самае запаветнае, патаемнае месца
ТАКАРНЫ, -ая, -ае. Звязаны з механічнай росту i пад. || прым. таксацыйны, -ая, -ае.
чаго-н. У тайніках душы. || прым. тайніковы, апрацоўкай металу, дрэва i іншых матэрыялаў
ТАКСЕМІЯ, -і, ж. (спец.). Атручванне ар-ая, -ае.
пры дапамозе абточвання. Такарная майстэр- ганізма таксінамі пры пападанні ix у кроў.
ТАЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца тайнай ня.
ТАКСІ, нескл., н. Легкавы або грузавы
для каго-н., вядомы нямногім. Тайная суТАКАРНЯ, -і, МН. -І, -рань /' -рняў, ж. аўтамабіль, прызначаны для перавозкі пастпрэча. 2. Які яшчэ не пазнаны, унутраная
сажыраў або грузаў з аплатай па таксометру.
(разм.)- Такарная майстэрня.
сутнасць якога скрытая. Тайныя з'явы прыЛегкавое т.
ТАКАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
незак.
(разм).
роды. 3. Загадкавы, таямнічы. Уяго словах адТАКСІКАЛОПЯ, -і, ж. (спец.). Навука,
Падтакваць каму-н., часта ўжываць слова
чуваўся т. сэнс. 4. Звязаны з сакрэтнасцю,
якая вывучае ўласцівасці ядаў i ix уздзеянне
прызначаны ддя сакрзтных спраў (уст.). Тай- «так». || наз. таканне, -я, н.
ТАКЕЛАЖ, ,-у, м. (спец.). 1. Сукупнасць на арганізм. || прым. таксікалалчны, -ая, -ае.
ная паліцыя. \\ наз. тайнасць, -і, ж. (да 1, 2 i 3
ТАКСІКАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
усіх снасцей судна. 2. Сукупнасць прыстасазнач.).
схільны да таксікаманіі. || ж. таксікаманійі, -і,
ТАЙФЎН, -у, мн. -ы, -аў, м. Ураган ванняў (іросаў, ланцугоў i пад.) для пад'ёму i ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. тажсікамшскі,
вялікай разбуральнай сілы, бывае пераважна перамяшчэння грузаў. Т. пад'ёмнага крана. || -ая, -ае.
ў Паўднёва-Усходняй Азіі i заходняй частцы прым. такелажны, -ая, -ае. Такелажнае
ТАКСІКАМАНІЯ, -і, ж. Хвароба, якая выабсталяванне. Такелажныя работы.
Ціхага акіяна.
ТАКЕЛАЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Такелаж- ражаецца ў цязе да ўж^івання некаторых
TAŁ 1. прысл. Такім чынам, a не інакш. Т.
таксічных для арганізма рэчываў, прэпаратаў.
тпрэба рабіць. Ці т. я сказаў?!. прысл. У такімны рабочы; спецыяліст па такелажных рабоTAKCIKÓ3, -у, м. (спец.)- Нездаровы стан
стане, выглядзе i пад. Мяса трэба есці з хле- тах.
арганізма пры атручванні таксінамі.
бам, a не т. Мужчына нёс чамадан, a жанчынаТАКІ', -ая, -ое, займ. 1. указальны. МенаТАКСІКОЛАГ, -а, ДМ -у, мн. -і, -аў, м.
ішла т. 3. прысл. У такой ступені, да такой віта гэты, падобны да гэтага або да таго, пра
ступені, настолькі. Гэта было т. даўно, што які гаварылася раней ці гаворыцца далей. Та- (спец.). Спецыяліст у галіне таксікалогіі.
ніхто не помніць. Стала т. цёмна, як ноччу.кая
4. цёплая зіма ў нас ўпершыню. Т. падручнік ТАКСІН, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Ядавіпрысл. Без асаблівай прычыны, патрэбы або нам i патрэбны. 2. азнач. Ужыв. для ўзмац- тае рэчыва, якое ўтвараецца мікраарбез пэўнай мэты, без сур'ёзнага намеру. Ён нення ступені якасці, уласцівасці. Ён т. пры- ганізмамі, a таксама некаторымі жывёламі i
прыйшоў не памагаць, a т. паглядзець. 5. гожы. Т. звонкі голас. 3. тжкое, -ога, н. Нешта,раслінамі. || прым. таксічны, -ая, -ае.
ТАКСІРОЎКА гл. таксаваць.
прысл. Правільна, дакладна, сапраўды. Сум- што звяртае на сябе ўвагу: смешнае, незвыТАКСІРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Слуленны ён чалавек, гэта т. 6. часц. Ужыв. ў чайнае, страшнае i пад. Што я т. сказаў?
ТАКІ2, часц. (разм.). Усё ж, аднак. Ён такі жачы, які займаецца таксіроўкай грузаў. || ж.
рэпліках пры адказе для выражэння сцвяртіксіроўшчыца, -ы, -чыц.
прыйшоў.
джэння, згоды. Верш вывучыў? — Т. Ты любіш
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ТАКСІСТ, -a, M -сісце, мн. -ы, -аў, м. дном i прыўзнятымі краямі. Набор талерак.
(разм.). Вадзіцсль таксі. || ж. тажсістка, -і, ДМ Глыбокая т. 2. мн. Ударны музычны інстру-тцы, мн. -і, -так. || прым.таксісшгі,-ая, -ае.
мент — два металічныя дыскі. || памянш.
ТАКСІЧНЫ, -ая, -ае. 1. га. таксін. 2. Які таперачка, -і, ДМ -чцы, мн.
ўтрымлівае таксіны. || наз. тшсічнасць, -і, ж.
ТАЛІ, -яў (спсц.). Сістэма блокаў для лота адно. Якія т. грошы/ Дзе т.! 4. часц.
(да 2 знач.). Г. адпрацаваных газаў.
падымання грузаў на судне. || прым. талевы, Ужыв. ў пабуджальных сказах для ўзмацненTAKCÓMETP, -а, лгл. -ы, -аў, м. Меха- -ая, -ае.
ня пабуджальнасці (разм.). Пастарайся т.
нічны лічыльнік у таксі для ўліку яго работы
ТАЛІСМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Паводле на- хутчэй закончыць работу.
i паказання кошту аплаты за праезд.
родных уяўленняў: прадмет, які прыносшь
ТАМАГАЎК, -а, мн. -і, -аў, м. Ударная
ТАК-СЙК, прысл. (разм.). 1. Нейкім чынам, яго ўладальніку шчасце, удачу.
кідальная зброя паўночнаамерыканскіх інТАЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. Найбольш вузкая дзейцаў.
з пэўнымі намаганнямі. Так-сяк перабраліся
на другі бераг рэнкі. 2. у знач. вык. Абы-як; безчастка тулава паміж грудзьмі i жыватом, a
ТАМАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -оў, м.
асаблівага жадання. На работу так-сяк, a на таксама частка аддзення, якая аблягае гэтае Асоба, якая вядзе банкет.
месца. Пінжак, звужаны ў таліі.
ежу мастак (прыказка).
ТАМАТ, -a i -у, М -маце, мн. -ы, -аў, м. 1.
TAKT1, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ТАЛКАВАЦЬ, -кук>, -куеш, -куе; -куй; не- -a. Toe, што i памідор. 2. -у. Паста, соус з
Мстрычная музыкальная адзінка — кожная з зак. (разм.). 1. з кім-чым, пра каго-што, аб
памідораў. Рыба ў тамаце. || прым. таматны,
роўных па працягласці долей, на якія дзе- кім-чым i без dan. Гутарыць, весці гаворку.
-ая, -ае. Т. сок.
ліцца музычны твор па ліку метрычных Мужчыны таакавалі пра нарыхтоўку кармоў.
ТАМАШНІ, -яя, -яе (разм.). Які знанаціскаў у ім. Прайграць восем тактаў. 2. 2. каму. Растлумачыць што-н. Колькі не талРытм якога-н. руху, дзеяння. Адбіць т. 3. Ча- кавалі яму — нічога не мог зразумець. || наз. ходзіцца там, у тым месцы, у той мясцовасці,
пра якую ідзе гаворка; не тутэйшы. Тамашнія
стка рабочага цыкла якога-н. механізма талкшнне, -я, н. (да 2 знач.).
(спец.). Т. поршня гшравой машыны. \\ прым.ТАЛКОВЫ, -ая, -ае. 1. Разумны, кемлівы; жыхары. 1
ТАМБУР , -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыбудова
тактавы, -ая, -ае.
дзелавіты. Т. работнік. 2. Ясны, зразумелы,
TAKT2, -у, М -кце, м. Пачуццё меры ў па- пераканаўчы. Талковае выспгупленне. || наз. каля ўваходных дзвярэй, якая засцерагае ад
халоднага паветра. 2. Закрытая пляцоўка паводзінах, далікатнасць. Адсутнасць такту ў талковасць, -і, ж.
паводзінах.
ТАЛМЎД, -а, М -дзе, м. (Т вялікае). У сажырскага чыгуначнага вагона. 3. ЦыТАК-ТАЮ, часц. (разм.). Аднак, усё-такі, іудзейскай рэлігіі: звод тлумачэнняў Старога ліндрычная або шматіранная верхняя частка
залавету i прадпісанні (рэлігійныя, мараль- будынка, якая падтрымлівае купал (спец.). ||
усё ж. Так-такі i не дачакаліся мы яго.
ТАКТОЎНЫ, -ая, -ае. Які мае такг2, ныя, бытавыя), заснаваныя на гэтых тлума- прым. тамбурны, -ая, -ае.
ТАМБУР^, -у, м. (спец.). Род вышывання
ажыццёўлены з тактам. Т чалавек. Т. ўчынак. чэннях. || прым. талмудысцкі, -ая, -ае / талабо вязання вочка ў вочка. || прым. тамбурны,
мудычны, -ая, -ае.
|| наз. тажтоўнасць, -і, ж.
ТАЛМУДЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. -ая, -ае. Тамбурная іголка.
ТАКТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па
ТАМБЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
1. Паслядоўнік i тлумачальнік талмуда. 2. петактыцы, знаток тактьпсі.
танбур.
ТАКШКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Майстэр- ран. Начотчык, схаласт (зневаж.).
ТАМБУРМАЖОР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1.
TAJIÓH, -а, мн. -ы, -аў, м. Частка якога-н.
ства падрыхтоўкі i вядзення бою; спосабы i
прыёмы вядзення бою. Партызаны прытрым- дакумента, якая аддзяляецца ад цзлага або, Дьфыжор, які задае рытм ваеннаму аркестру
ліваліся ў баю асобай тактыкі. 2. перан. Су-наадварот, застаецца пасля аддзялення, a тах- на маршы. 2. Жазло, якім дырыжор задае
купнасць сродкаў i прыёмаў для дасягнення сама кантрольны лісток на атрыманне чаго-н. рытм духавому аркестру на маршы. || прым.
тамбурмажорскі, -ая, -ае.
мэты. Tym яна змяніла тактыку сваіх па- Лдрыўны т. Т. на дровы. \\ памянш. тжлончык,
ТАМБУРЬІН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Ударны
-а, мн. -і, -аў, м. || прым. талонны, -ая, -ае.
водзін. || прым. тажтычны, -ая, -ае.
ТАЛСТОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -товак, народны музычны інструмент, род бубна. 2.
ТАЛАКА, -і, ДМ -лацэ, мн. талокі i (з ліч. 2,
3, 4) талаю, -лок, ж. (разм.). 1. Калектыўная ж. Шьфокая, доўгая мужчынская кашуля ў Барабан з падоўжаным корпусам.
ТАМІЦЦА, тамлюся, томішся, томіцца; недапамога пры выкананні сельскагаспадарчых складку, з поясам.
работ. Раней была пашырана форма ўзаемада- ТАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які адтаў пад уздзеян- зак. 1. Зморвацца, прыставаць ад цяжкай, непамогі — т. 2. перан., зб. Бязладны натоўп нем цяпла. Т. снег. Талая зямля. 2. Які пасільнай працы. 2. Мучыцца, пакутаваць ад
людзей. Студэнты валілі талакой з клуба. ўтварыўся ад раставання снегу або лёду (пра чаго-н. Т. ў палоне. Т. ў чаканні. 3. Вытрымлівацца пры пэўных умовах для набыцця неTAJIAKHÓ, -а, н. Мука з ачышчанага пад- ваду). Талая вада.
ТАЛЬК, -у, м. Слаісты мяккі мінерал звы- абходных якасцей (спец.). || зак. стаміцца,
пражанага аўса i страва з такой мукі на мачайна белага колеру, выкарыстоўваецца ў вы- стамлюся, стомішся, стоміцца / уталоцца,
лацэ i масле. || прым. -Ьшякняны, -ая, -ае.
ТАЛАКНЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, глядзе парашку ў тэхніцы i медыцыне. Пры- утамлюся, утомішся, утоміцца. || наз. тамленж. Вечназялёная паўзучая расліна сямейства сыпаць талькам. \\ прым. талькавы, -ая, -ае. не, -я, н.
ТАМІЦЬ, тамлю, томіш, томіць; томлены;
ТАЛЬКА1, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж. 1.
верасовых з бела-ружовымі i чьфвонымі ягаМаток пражы або нітак рознай велічыні. Па- незак. 1. каго-што. Мучыць, знясільваць
дамі.
(цяжкай працай, хадой i пад.). 2. каго-што.
ТАЛАЧЬІЦЬ, -лачу, -лочыш, -лочыць; не- фарбавалі ў зялёны колер дзве талькі нітак. 2.
Від матавіла, на якое звіваюць ніткі. Нама- Прычыняць фізічныя або маральныя пакуты.
зак. (разм.)- 1. Вьлсонваць якую-н. работу та3. што. Парыць у закрытай пасудзіне для
лакою (у 1 знач.). 2. што. Таптаць, мясіць таць ніткі на тальку.
(пасевы, траву). Т. пасевы. || зак. сталачыць,
ТАПЬКА2, -і, ДМ -льцы, ж. Тос, што i атрымання неабходных якасцей (спец.). Т.
тытунь. || наз. тамленне, -я, н. (да 2 знач.).
-лачу, -лочыш, -лочыць; -лочаны (да 2 знач.). тальк.
ТАМЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, які стамляе,
ТАЛЕНАВІТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае талент
ТАЛЬМА, -ы, мн. -ы, тальм i -аў, ж. (уст.).
знясільвае, зморвае. Тамлівая дарога. || наз.
(у 1 знач.). Т. матэматык. Таленавітая артыЖаночая доўгая накідка бсз рукавоў.
стка. 2. Уласцівы таленту (у 2 знач.). ТаленаТАЛЬМАХ, -а, мн. -і, -оў, м. Падвязка це- тамлівасць, -і, ж.
ТАМОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Служачы
вітае выкананне твора. || наз. тжленжвгпісць, раз плячо для падтрымання раненай або па-і, ж.
шкоджанай рукі. На пероне стаяў салдат з таможні.
ТАМОЖНЯ, -і, мн. -і, -жань / -жняў, ж.
ТАЛЕНТ, -у i -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1. рукой на тальмаху.
-у. Надзвычайныя прыродныя здольнасціТАЛЬЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. Установа, якая ажыццяўляе кантроль над
Пісьменніцкі т. 2. -а. Чалавек з вялікімі (разм.)- Аднарадны рускі гармонік. Даносіліся правозам тавараў цераз іраніцу i займаецца
зборам пошлін за такі правоз. || прым. таздольнасцямі. Маладыя таленты.
гукі тальянкі.
ТАЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Сгаражытная
TAM, прысл. i часц. 1. прыаі. У тым месцы, можны, -ая, -ае. Таможная пошліна.
нямецкая залатая i сярэбраная манета.
не тут. Tym сонца свеціць, a т. дождж ідзе. 2. ТАМПАК, -у, м. Сплаў медзі з цынкам. ||
ТАЛЕРАНТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Цяр- прыаі. Потым, затым, далей. Т. пабачым, што прым. тшшжковы, -ая, -ае.
трэба рабіць. 3. часц. У спалучэнні з зайпімы. || наз. талераятнасць, -і, ж.
ТАМПАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
ТАЛЁРАЧШК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). меннікам «які» i прыслоўямі «дзе», «калі», зак. i незак., што (спец.). Увесці (уводзіць)
«куды» ужыв. для ўзмацнення адмаўлення тампон (тампоны) у рану. || наз. тампашцыа,
Музыкант, які іірае на талерках (у 2 знач.)ТАЛЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1. чаго-н., указання на немагчымасць здзей- -і, ж., тампаніда, -ы, ДМ -дзе, ж. i тампаСталовая пасуда круглай формы з шырокім сніць што-н. (разм.). Дзе т. тая дарога! Ба- шшшше, -я, н.
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на што не здатнага чалавека. || прым. тшТАНКАСТВОЛЫ, -ая, -ае. 3 тонкім ствацшльны, -ая, -ае.
лом. Танкастволая сасна. || наз. танкаствоТАНЗІЛІТ, -у, М -лІцс, м. (спец.). Запа- ласць, -і, ж.
ТАНКАСГВОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае
ленне міцдалін. Хранічны т.
ТАНЗЎРА, -ы, мн. -ы, -зур, ж. Выбрытае тонкі ствол (пра зброю).
ТАМПАНАЖ, -у, м. (спец.). Запаўненне
ТАНКАСТРЎННЫ, -ая, -ае. 3 тонкімі
цэментам трэшчын, расколін у горных паро- месца на макаўцы галавы ў духоўных каструнамі.
дах, каб прадухіліць прасочванне вады з ix у таліцкіх асоб.
ТАНКАСЦЁННЫ, -ая, -ае. 3 тонкімі сцеТАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -забуравыя свідравіны. || прым. тімшшжжны, -ая,
ваны; зак. i незак., каго-што. Падняць (пады- намі, сценкамі. Т. дом. Танкасценная пасу-ае.
ТАМПОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Кавалачак маць) тонус у каго-, чаго-н. || наз. танізацыя, дзіна.
ТАНКАШЬІІ, -ая, -ае. 3 тонкай шыяй.
стэрыльнай марлі або ваты, які ўводзіцца ў -і, ж.
ТАНКАШЗРСНЫ, -ая, -ас. 3 тонкай шэрТАНІН, -у, м. Рэчыва, якое знаходзіцца ў
рану або поласць для спынення крывацёку
некаторых раслінах i мае дубільныя i вяжучыя сцю; з тонкай шэрсці. Танкашэрсная авечка.
або для выдалення гною.
Танкашэрсная тканіна. || наз. танкжшэрсшсць,
ТАМ-СЙМ, прысл. (разм.). Дзе-нідзе, у ўласцівасці (выкарыстоўваецца ў медыцыне i
-і, ж.
розных месцах, сям-там. Неба было воблачнае, тэхніцы). || прым. тшпнжвы, -ая, -ае.
ТАНКЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Судна для пеТАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
толькі там-сям праглядвалі зоркі.
2
TAMTAM, -а, мн. -ы, -аў, м. Ударны му- зак. i незак., што (спец.). 1. i без дап. Надаць равозкі вадкіх грузаў у танках . || прым. тйікерны,
-ая,
-ае.
(надаваць)
поўнае
гучанне
музычнаму
або
зычны інструмент, разнавіднасць гонга.
ТАНКЁТКА1, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
ТАМЎ, прысл. 1. Па гэтай прычыне, вось маўленчаму тэксту (пры спяванні, чытанні i
Браніраваная
гусенічная баявая машына, узчаму. Месяц схаваўся за хмарку, т. i паця- пад.). 2. Пакрыць (пакрываць) фарбай што-н.
мнела. 2. Для таго, э гзтай мэтай. Пагаворым, да патрэбнага тону; зрабіць (рабіць) дэка- броеная адным2 або двума кулямётамі.
ТАНКЁТКА , -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
я ж т. i зайшоў да цябе. 3. у знач. выніковагаратыўную аддзелку з мэтай імітацыі. || наз.
1. Падэшва, якая паступова патаўшчаецца ад
злуч. Ужыв. для падпарадкавання даданых тжіправанне, -я, н. i тініроўка, -і, ДМ -ўцы,
наска да пяткі. Туфлі на танкетцы. 2. мн.
выніковых сказаў з прычынным адценнем ж.
ТАНІЦЬ, -ню, -ніш, -н'іць; -нім, -ніце, Лёгкі жаночы абутак на такой падэшве.
(звычайна ў спалучэнні са злучнікам або
ТАНКІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Ваенчасціцай «і»). 4. Уваходзіць у склад састаўнога -няць; -тонены; незак., што (разм.). Рабіць
наслужачы танкавых войск. || прым. тжшасцкі,
прычыннага злучніка «таму што». He быў на больш тонкім.
ТАНІЧНЫ1, -ая, -ае (спец.). Заснаваны на -ая, -ае.
рабоце, т. што захварэў.
ТАНКЛЙВЫ, -ая, -ае. He зусім тонкі, танадпаведным
чаргаванні націскных i неТАНАЖ, -у, м. (спец.)- 1. Водазмяшчэнне
судна ў тонах. 2. Грузападымальнасць транс- націскных складоў у вершаскладанні. Таніч- каваты. || наз. танклявасць, -і, ж.
ТАННЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
партных сродкаў, транспарту ў тонах. Т. ва- нае вершаскладанне.
ТАНІЧНЫ2, -ая, -ае (спец.). Які мас адно- Станавіцца таннейшым. Абутак не таннее. ||
гона.
ТАНАЛЬНАСЦЬ, -і, ж. (спец). 1. Вы- сіны да тонусу арганізма, асобных яго орга- зак. патаннець, -ее.
ТАННЫ, -ая, -ае. 1. Які мала каштуе, нешыня гукаў ладу, якая вызначаецца стано- наў. Т. рэфлекс.
ТАНК1, -а, мн. -і, -аў, м. Баявая бранірава- дарагі. Танная тканіна. 2. перан. Які не мае
вішчам галоўнага тону (першай ступені
гамы). 2. Асноўны колер, каларыт, спалучэн- ная машына на гусенічным хаду, з вялікай каштоўнасці, пусты. Танная слава. \\ наз.
не тонаў у карціне. 3. перан. Асноўная праходнасцю, узброеная пушкай i кулямётамі, таянасць, -і, ж.
ТАНТАЛ, -у, м. Цвёрды тугаплаўкі метал
эмацыянальная настроенасць у мастацкім устаўленымі ў рухомай гарматнай вежы. ||
светла-шэрага колеру. || прым. танталавы, -ая,
прым. тшйшвы, -ая, -ае. Танкавая калона.
творы. Аптымістычная т. паэмы.
-ае.
ТАНК2, -а. мн. -і, -аў, м. (спец.). СпеТАНБЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. Усходні струнТАНТАЛАЎ, -лава, -лавы: танталавы муцыяльна
абсталяваны рэзервуар для захоўванны шчыпковы музычны інсірумент грушапакі — нясцерпныя мукі ад усведамлення
ня i транспарціроўкі вадкасцей.
добнай формы.
ТАНКА...1 (гл. тонка...). Першая частка блізкасці жаданай мэты i немагчымасці яе даТАНГА, нескл., н. Парны танец чатырохсягнення [ад імя героя грэч. міфалогіі Тандольнага такта, які складаецца з шэрага складаных слоў; ужыв. замест «тонка...», калі тала, асуджанага вечна мучыцца ад голаду i
націск
у
другой
частцы
слова
падае
на
першы
адвольных na, a таксама музыка да гэтага
склад, напр. танкадзюбы, танкалісты, танка-смагі].
танца. Аргенцінскае т.
ТАНЎЦЬ, тану, тонеш, тоне; тані; незак. 1.
ТАНГЕНС, -а, мн. -ы, -аў, м. Трыгана- ногі, танкаплёначны, танкарунны, танка-Апускацца пад ваду на дно пад уздзеяннем
метрычная функцыя, роўная адносінам сінуса скуры, танкаслойны, танкастволы, танка-сілы цяжару, а таксама гінуць, апускаючыся
сценны, танкашыі.
да косінуса.
ТАНКА...2. Першая частка складаных слоў на дно. Карабель тоне. 2. у чым. Апускацца ў
ТАНГЕНСОІДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -co
са
знач. які мае адносіны да танка1, напр. што-н. мяккае, вязкае i пад.; засядаць, вязla, ж. (спец.). Крывая лінія, якая графічна
танкабудаванне,
танкабудаўнічы, танкава- нуць у чым-н. Т. у гразі. Т. у снезе. 3. перан.
паказвае змяненне тангенса ў залежнасці ад
Станавіцца малапрыкметным сярод чаго-н.
джэнне,
танкадром,
танкашлем.
змянення вугла.
Хацінкі танулі ў зеляніне садоў. || зак. паТАНКАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі тонкі; танТАНДЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спсц.). Матануць, -тану, -тонеш, -тонс; -тані.
шына, механізм, у якім аднародныя ўстрой- чэйшы, чым трэба. Танкаватая тканіна.
ТАНЦ... Першая частка складаных слоў са
ТАНКАГЎБЫ,
-ая,
-ае.
3
тонкімі
губамі.
ствы размешчаны паслядоўна на адной восі.
знач. танцавальны, напр. танцверанда, танцТАНКАДРОМ,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Участак
Веласіпед-т. (здвосны, двухмесны).
група, танцгурток, танцзала, танцпляцоўка.
ТАНДЗТ, -у, М -дэце, м. (разм.). Танная, мясцовасці, абсталяваны для выпрабавання
ТАНЦАВАЛЬНЫ гл. танец.
недабраякасна зробленая рэч. || прым. тавдэт- танкаў i іншых гусенічных машын, а таксама
ТАНЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй; недля абучэння танкістаў.
ны, -ая, -ае. Тандэтная работа.
зак. 1. што i без дап. Выконваць танец; умець
ТАНКАНОП, -ая, -ас. 3 тонкімі нагамі. Т. выконваць танцы. / Халімон танйуе, калі яму
ТАНЁМА, -ы, мн. -ы, -нем, ж. (спец.).
бусел.
шанцуе (прыказка). Т. вальс. 2. перан. He стаНаціск як сэнсаадрознівальная адзінка.
ТАНКАПРАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. яць на месцы, ірацыёзна пераступаць э нагі
ТАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. 1. Від
Род матыля.
на нагу (пра коней). || зак. станійтаць, -цую,
мастацтва, у якім стварэнне мастацкіх вобраТАНКАРЎННЫ, -ая, -ае. 3 тонкім руном. -цуеш, -цуе; -цуй; -цаваны (да 1 знач.).
заў дасягаецца сродкамі пластычных i
ТАНЦЗАЛА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Зала, прырытмічных рухаў цела чалавека. Тэорыя тпан- Танкарунныя авечкі. || наз. таныфуннасць, -і,
стасаваная для танцаў.
ца. 2. Сукупнасць такіх рухаў пэўнага тэмпу i ж.
ТАНКАСКЎРЫ, -ая, -ае. 3 тонкай скурай,
формы, якія выконваюцца ў такт музыкі, а
ТАНЦМАЙСГАР, -тра, мн. -тры, -траў, м.
таксама музычны твор у рытме i стылі такіх лупінай. Танкаскурыя апельсіны. || наз. таюш-(уст.). 1. Настаўнік танцаў. 2. Пастаноўшчык
рухаў. Беларускі народны т. 3. мн. Гулянка з скурасць, -і, ж.
танцаў у тзтры або танцавальнай групе.
муэыкай i танцамі; вечарынка. Кожную суТАНКАСЛОЙНЫ, -ая, -ае. 3 тонкімі слаТАНЦОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто танботу ў клубе былі танцы. 0 Hi дж талца, ні даямі. Танкаслойнае дрэва. || наз. танкжслой- цуе, умее танцаваць. Хлопец гэты i т., i спяружалца (разм. неадабр.) — пра няўмелага, ні насць, -і, ж.
вак. || ж. тшцоркя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак.
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ТАНЦОЎШЧЫК, -a, мн. -i, -аў, м. Артыст
ТАПІЦЬ , таплю, топіш, топіць; топлены;
балета, выканаўца танцаў. || ж. танцоўшчыца, незак., штпо. Награваючы, расплаўляць. Т.
-ы, мн. -ы, -чыц.
воск. || наз. тапленне, -я, н.
ТАНЦПЛЯЦОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і,
ТАПКІ гл. тапачкі.
-цовак, ж. Адкрытая, спецыяльна абсталяваТАПЛЁНЫ, -ая, -ае (разм.)- Toe, што i тоТАРАБАНПДЬ, -НЮ, -НІШ, -НІЦЬ; незак.
ная пляцоўка для танцаў пад музыку.
плены.
(разм). 1. што. Несці што-н. цяжкае,
ТАНЦЎЛЬКІ, -лек (разм. іран). Вечар з
ТАПЛЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Бер- вялікае, ірувасткае. 2. Моцна стукаць, грутанцамі, вечарынка. У яе т. ў галаве.
вяно, палена, якое затанула пры сплаве. Рэч- каць, утвараючы шум. Т. у дзверы.
ТАНЧФЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. (разм.). ка завалена таплякамі.
ТАРАБАРСЮ, -ая, -ае. 1. Тайнапісны,
Станавіцца танчэйшым, больш тонкім. Лё'д
ТАПОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст крыптаірафічны (разм.). Тарабарскае пісьмо.
танчэе з краёў. || зак. патанчэць, -эю, -эеш, у галіне тапаграфіі (у 1 знач.), па тапа- 2. перан. Бяссэнсавы, незразумелы (разм.).
-эе.
графічнай здымцы.
Тарабарская мова.
ТАПАГРАФІЯ, -І, Ж. 1. Раздзел геадэзіі,
ТАПОЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. i ТОПАЛЬ, -я,
ТАРАБАРШЧЫНА, -Ы, Ж. (разм). Што-н.
які займаецца вывучэннем паверхні зямлі, мн. -і, -яў, м. Дрэва сямейства вярбовых з
сродкаў яе вымярэння i адлкхправаннем мяс- высокім i моцным ствалом. || прым. таполевы, бяссэнсавае i незразумелае (пра мову, гаворку).
цовасці на планах або картах. 2. Паверхня i -ая, -ае. Т. пух.
ТАРАБАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыш»; незак.
ўзаемнае размяшчэнне асобных пунктаў мясТАПОНІМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Улацовасці (спец.). Т. Магілёўскай вобласці. Т. do сная назва якога-н. геаграфічнага аб'екта (на- (разм.)- Займацца пустымі размовамі, балбатаць.
pada. || прым. тапаграфічыы, -ая, -ае.
селенага пункга, ракі, возера i пад.). Тапонімы
ТАРАКАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Насякомае
ТАПАЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. Мінерал з ірупы Міншчыны.
чорнай або рыжай афарбоўкі з доўгімі вусамі,
сілікатаў, асобныя крышталі якога, дзякуючы
ТАПОР, тапара, мн. тапары, тапароў, м. некаторыя віды якога водзяцца ў жыллі чалабляску i прыгожаму колеру, выкарыстоўваюцПрылада для сячэння ў выглядзе насаджанай
тараканавы, -ая, -ае.
ца як каштоўныя камяні. || прым. тапазавы, на драўляную ручку металічнай лопасці з во- века. || прым.
ТАРАН1, -а, мн. -ы, -оў, м. Прамысловая
-а, -ае.
стрым лязом з аднаго боку i абухом з другога.
ТАПАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел матэматыкі, 3 лесу даносіўся стук тапара. 0 Хоць талор ве- рыба сямейства карпавых, разнавіднасць
прысвечаны вывучэнню найбольш агульных шай (разм.) — аб цяжкім, нясвежым паветры плоткі. Сушаны ш.
ТАРАН2, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Старажытная
уласцівасцей геаметрычных фігур, якія не мяў памяшканні. || памянш. тапорык, -а, мн. -і,
прылада, якой разбівалі крапасныя сцены i
няюцца пры любых дэфармацыях. || прым. та-аў, м. Ц прым. тапорны, -ая, -ае.
якая мела выгляд бервяна з металічным нахапалагічыы, -ая, -ае.
ТАПОРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. тапор. 2. перан.
ТАПАНІМІКА, -i, ДМ-мііш, ж. (спец.). 1. Грубы, нязграбны, як тапаром зроблены. Та- нечнікам, прымацаваным ланцугамі на перасовачнай вежы. 2. Выступ у насавой падвоСукупнасць тапонімаў якой-н. мясцовасці, порная мэбля. I наз.тапоршсць,-і, ж.
днай частцы баявога судна для нанясення
краіны. Т. Віцебшныны. Т. Беларусі. 2. Раздзсл
ТАПТАЦЦА,
тапчуся,
топчашся,
топчацца;
ўдару па корпусу варожага судна (спец.). 3.
мовазнаўства, які вывучае талонімы, заканамернасці ix узнікнення, развішхя i функцы- тапчыся; незак. 1. Пераступаць з нагі на нагу Прамы ўдар самалёта, танка, карабля, які
на адным месцы. 2. перан. Рабіць што-н., не робіць прабоіну. 4. Нанясенне ўдару носам
яніравання. || прым. ташшішчны, -ая, -ае.
дасятаючы мэты, без належных вынікаў карабля, вінтом самалёта, пярэдняй часткай
ТАПАНІМІЯ, -і, ж. (спец.). Toe, што i татанка па варожай машыне ў час бою. 5. Прапаніміка (у 1 знач.). || прым. ташшшічны, -ая, (разм.)- || наз. таптінне, -я, н.
ТАІГГАЦЬ, тапчу, топчаш, топча; тапчы; рыў фронту i глыбокае ўкліньванне ў раз-ае.
ТАПАРЬІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Ручка та- таптаны; незак. 1. каго-шгпо. Прымінаць на- мяшчэнне войск праціўніка, a таксама ўдагамі. Т. тправу. 2. каго. Наязджаючы канём, рная група, якая выконвае гэты прарыў. O
пара. Бярозавае тп.
ТАПАЧЮ, -чак, адз. тапачка, -і, ДМ -чцы, збіваць з ног, душыць, калечыць. 3. штпо. Гідраўлічны таран — тэхнічнае збудаванне
ж. i ТАПКІ, -пак, адз. -пка, ДМ -пцы, ж. Ступаючы, пэцкаць нагамі (разм.). Т. падлогу. для пад'ёму вады. || прым. таранны, -ая, -ае.
4. што. Збіваць, зношваць абутак. Т. богпы. 5.
Лёгкія туфлі без абцасаў. Спартыўныя т.
ТАРАНІЦЬ, -НЮ, -НІШ, -ніць; незак., што.
ТАПЁЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м. перан., шпго. Пагарджаючы, груба зневажаць, 1. Біць тараном2 (у 1 знач.). 2. Разбіваць або
уніжаць.
Т.
чалавечую
годнасць.
\\
зак.
патапЧалавек, які ўтапіўся або топіцца.
прабіваць чым-н. 3. Ісці на таран2 (у 4 знач.).
ТАПЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Музы- тадь, -тапчу, -топчаш, -топча; -тапчы; -тап- 4. Прарываць фрокг праціўніка прыёмам такант, які іграў за грошы на танцавальных ве- таны (да 1, 2 i 3 знач.) / стаптаць, стапчу, рана (у 5 знач.)- || зак. пратараніць, -ню,
чарах. || ж.тапёрка,-і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак стопчаш, стопча; стапчы; стаігганы (да 4 -ніш, -ніць; -нены (у 2 i 3 знач.).
знач.). || наз. талгпшне, -я, н.
(разм.)ТАРАНТАС, -а, мн. -ы, -аў, м. СпецыяльТАПТЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Той, ная дарожная, звычайна крытая павозка на
ТАПШАМБЎР, -у, м. Шматгадовая трахто
топчацца
без
справы,
марудна
робіць
вяністая расліна сямейства складанакветных з
чатырох колах. || прым. тарантасны, -ая, -ае.
прыдатнымі для яды клубнямі; земляная што-н. || ж. таптуха, -і, ДМ -тусе, мн. -і, -тух.
ТАРАНТУЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі ядаТАПТЎХА,
-і,
ДМ
-тусе,
мн.
-і,
-тух,
ж.
1.
фуша.
віты павук.
гл.
таптун.
2.
Адзін
з
відаў
рыбалоўнай
сеткі
ТАПІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйная няпарнаТАРАНТ&ЛА, -ы, ж. Італьянскі народны
капытная млекакормячая жывёліна трапічных (абл.).
ТАПЧАК, -а, мн. -і, -оў, м. Род коннага танец у хуткім тэмпе, a таксама музыка ў
лясоў з выцягнутымі ў невялікі хобат верхняй
рытме гэтага танца.
прывода.
губой i носам. Сямейства тапіраў.
ТАРАРАМ, -у, М. (разм.). Шум, грукат;
1
ТАПЧАН,
-а,
мн.
-ы,
-оў,
м.
Шырокая
лаўТАПІЦЦА , таплюся, топішся, топіцца; несварка. Падняць т.
ка,
звычайна
са
спінкай,
для
сядзення
або
зак. 1. Пазбаўляць сябе жыцця, кінуўшыся ў
ваду. 2. Пагружацца ў што-н. вязкае, зыбкае; для спання. Спаць на пгапчане. || памянш. тап- ТАРАРАХ (разм.)- 1. гукаперайм.. Ужыв.
для абазначэння моцнага раскацістага гуку. 2.
вязнуць, засядаць у чым-н. || зак. уташцца, чанок, -нка, мн. -rad, -нкоў, м.
ТАПЬІРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рьпша ; у знач. вык. Toe, што i трахнуць. Т. кулаком
утаплюся, утопішся, утопіцца. || наз. тапленне,
незак. 1. (7 / 2 ас. не ўжш.). Падымацца na стале.
-я, н.
ТАРАРАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
ТАПІЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., топіцца; не- ўверх, тарчма (пра валасы, шэрсць i пад.). 2.
зак. Награваючыся, станавіцца мяккім, перан. Быць незадаволеным чым-н.; упар- (разм.). 1. Загрукацець, загрымець. 2. кагоціцца. || зак. успшырыццж, -рыцца (да 1 што i без дап. Моцна ўдарыць; выстраліць. Т.
вадкім. Воск топіцца. || наз. тапленне, -я, н.
na спіне. Т. з ружжа. \\ незак. тарарахаць, -аю,
ТАПІЦЬ1, таплю, топіш, топіць; незак. 1. знач.).
ТАіШРЫЦЬ, -ру, -рьші, -рыць; незак., -аеш, -ае.
каго-што. Прымушаць тануць. Т. еарожыя
ТАРАСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжьш., -росіцца;
караблі. 2. перан., каго-што. Губіць, нішчыць, што. Паднімаць, ставіць тарчма, натапырвадь
нагаворваючы на каго-н. (разм.)- 3. перан., (валасы, шэрсць, вушы i пад.)- || зак. уста- незак. Грувасціцца таросамі (пра лёд).
ТАРАСІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -росіць; нешто. Заглушаць у сабе (думкі, пачуцці i пад.) пырыць, -ру, -рыш, -рыць; -раны.
(разм.)- Т. гора ў працы. || зак. паташць, -Ta
ТАРА, -Ы, ж. Упакоўка, у якой захоўваюц- зак.у што. Нагрувашчваць таросы. || наз. таnnic, -топіш, -топіць; патоплены i утаооць, ца або перавозяцца тавары, ірузы (мяшкі, рашэнне, -я, н.
утаплю, утопіш, утопіць; утоплены. || наз. па- бочкі, скрынкі i пад.). Шкляная т. || прым.
ТАРАТАЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -таек, ж.
тапленне, -я, н. (да 1 знач.) / тшіленне, -я, н.
тарны, -ая, -ае (спец.). Т. цзх.
(разм.). Лёгкая на двух колах павозка.
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няць праяўленне чаго-н. (спец.). Т. рэфлексы.
|| зак. затірмазіць, -мажу, -мозіш, -мозіць;
-мбжаны. || аднакр. тармазнуць, -ну, -неш,
-не; -нём, -няце, -нуць; -ні (да 1 знач.;
ТАРАТОРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак. разм.)- || наз. тарміжэнне, -я, н.
ТАРМАСІЦЦА, -машуся, -мосішся, -мо(разм.)- Гаварыць вельмі хутка, скорагаворсіцца; незак. Тузацца, торгацца. || наз. тіркай.
ТАРАХЦЁЦЬ, -хчу, -хшш, -хшць; -хшм, машэнне, -я, н.
ТАРМАСІЦЬ, -машу, -мосіш, -мосіць;
-хціце, -хцяць; -хш; незак. (разм.). 1. Утвараць рэзкія раскадістыя гукі. Матор та- -мошаны; незак., каго-што. Тузаць, торгаць.
рахціць. 2. перан. Хугка, гучна, несупынна га- Т. за рукаў. || наз. тармашэнне, -я, н.
ТАРОКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; неварыць; балбатаць. || наз. тарахценне, -я, н.
ТАРАШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць; не- зак. (разм.). Доўга дамаўляцца, спрачацца аб
зак., што (разм.). Шырока раскрывадь чым-н. Пакуль мы тарокаліся, цягнік пайшоў.
(вочы). || зак. вытарашчыць, -шчу, -шчыш, || наз. тарокАнне, -я, н.
ТАРОЮ, -аў (спец.). Рамяні каля задняй
-шчыць; -шчаны.
ТАРБАГАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Грызун лукі сядла ддя прывязвання каго-, чаго-н.
ТАРОПЮ, -ая, -ае. Схільны спяшацца;
атрада суркоў, які водзіцца ў Забайкаллі, на
Алтаі, у Манголіі i Паўночным Кітаі. || прым. хуткі, паспешны. Т. чалавек. Т. крокі. || наз.
таропкясць, -і, ж.
тарбапшівы, -ая, -ае.
TAPÓC, -а, мн. -ы, -аў, м. Ледзяная глыба,
ТАРБАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Струнны
шчыпковы музычны інструмент, блізкі да якая ўтвараецца пры сцісканні льдоў у паўночных морах i рэках. || прым. таросавы, -ая,
бандуры.
ТАРБАНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. -ае. Таросавыя заторы.
ТАРОСІСТЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
Музыкант, які іграе на тарбане.
ТАРБАНОША, -ы, мн. -ы, -нош, ж. Не- таросаў; багаты таросамі. Т. лёд. || наз. тавялікае сумчатае млекакормячае, якос жыве ў росістжсць, -і, ж.
ТАРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.,
Амерыцы; сумчаты пацук, алосум.
ТАРБАСЬІ, -6ў, адз. тбрбас, -а, м. Мяккія каго-што (спец.)- Прывязваць тарокамі (да
сядла).
боты з аленевых шкур шэрсцю наверх.
ТАРПА, -ы, мн. торпы / (з ліч. 2, 3, 4) TapТАРБАХВАТ, -а, М -ваце, мн. -ы, -аў, м.
ж. i ТОРП, -а, мн. тарпы, тар(разм.). Той, хто хапае i прысвойвае сабе mi, торпаў,
поў, м.к Вялікая сцірта снапоў, саломы або
што-н.; сквапны чалавек, хабарнік.
ТАРГАВАЦЦА, -гуюся, -гуешся, -гуецца; сена, складзеная асобым спосабам для захоў-гуйся; незак. 1. з кім. Дагаворвацца аб цане, вання пад адкрытым небам.
ТАРПАВАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
дабіваючыся ўступак пры заключэнні гандлёвых або іншых здзелак. 2. перан. Спрачацца, Той, хто ўкладвае торпы. || ж. тарпавальне згаджаючыся з чым-н., імкнучыся дабіцца шчыця» -ы, мн. -ы, -чыц.
ТАРПАВАЦЬ, -пую, -гтуеш, -пуе; -пуй;
чаго-н., атрымаць што-н. Т., каму прынесці
вады. || зак. старгавацца, -гуюся, -гуешся, -гу- -паваны; незак., што. Складаць у торпы. Т.
ецца; -гуйся (да 1 знач.). II наз. торг, -у, м. (да жыта. || наз. тарпшшне, -я, н.
ТАРПАКЛАД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
1 знач.; разм.).
ТАРГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; не- Укладчык снапоў, саломы ці сена ў торпы;
зак. 1. каго-што. Збіраючыся купіць што-н., тарпавалыпчык.
ТАРПАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Дзікі конь шэпрыцэньвацца, дамаўляцца аб цане. Т. бульбу.
2. Toe, што i гандляваць (разм.). 3. перан., рай масці з чорнымі грывай i хвастом, які
кім-чым. Рабіць прадметам гандлю (пра лю- вадзіўся ў стэпах Усходняй Еўропы.
ТАРПАТЬІНА, -ы, ж. (разм.). Toe, што i
дзей, ix пачуцці i пад). Т. сумленнем. || зак.
сгаргаваць, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; -гаваны тэрпенцін. || прым. тжрпатынавы, -ая, -ае.
ТАРПІДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -пед, ж.
(да 1 знач.), патарпйшць, -гую, -гуеш, -гуе;
Падводны снарад, які можа самастойна ру-гуй; -гаваны (да 1 знач.) / прытарпшаць,
-гую, -гуеш, -гуе; -гуй; -гаваны (да 1 знач.). || хацца i наводзіцца на караблі праціўніка для
ix знішчэння. || прым. тжрпедны, -ая, -ае. Т.
наз. торг, -у, м. (да 1 i 2 знач.; разм.).
катэр. Таряедная атака.
ТАРГАНЎЦЦА, -ЦЬ гл. торгацца, -ць.
ТАРПЕДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
ТАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. Прадмет кухоннага ўжытку ў выглядзе- пласцінкі з -даваны; зак. i незак., што. 1. Атакаваць, папраколатымі дзіркамі, прызначанымі для раз- разіць (паражаць) тарпедаю. Т. варожыя кадраблення, расцірання чаго-н. Драць бульбу раблі. 2. перан. Падарваць (падрываць), парушыць (парушаць) знутры. Т. перагаворы. | наз.
на тпарцы. || прым. тарк&вы, -ая, -ае.
тарпеддванне, -я, н.
ТАРКАНЎЦЬ / ТОРКНУЦЬ гл. торкаць.
ТАРПВДАНОСЕЦ, -носца, мн. -носцы,
ТАРЛАТАН, -у, м. Празрыстая баваўняная
-носцаў, м. Баявы самалёт або карабель, узтканіна, падобная на кісяю. || прым. тарброены тарпедамі.
латанавы, -ая, -ае.
ТАРПЕДАНОСНЫ, -ая, -ае. Узброены
ТАРМАЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -мозіцца; незак. Затрымлівацца ў сваім развіцці, тарпедамі. Тарпеданосная авіяцыя.
ТАРПЁДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ваеннаслуруху. Справа тармозіцца. || зак. затармтзіцца,
жачы тарпеднага катэра.
-мозіцца.
ТАРПЕДЬІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ТАРМАЗІЦЬ, -мажу, -мозіш, -мозіць; -можаны; незак., што. 1. i без dan. Запавольваць Ваенны марак, які абслугоўвае тарпедны апаабо спыняць рух чаго-н. (звычайна пры дапа- рат.
ТАРТАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Лесапільны замозе тормаза). Т. тракшар. Машына моцна
тармозіць. 2. перан. Стрымліваць рух чаго-н.; вод.
ТАРТАР, -а, м. У старажытнагрэчаскай
затрымліваць развіццё чаго-н. Т. рабому. Т.
будаўніцтва школы. 3. перан. Аслабляць, спы- міфалогіі: падземнае царства мёртвых; пекла.
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ТАРФА... (гл. торфа...). Першая частка
складаных слоў; ужыв. замест «торфа...», калі
націск у другой частцы слова падае на першы
склад, напр. тарфагной, тарфагнойны, тарфакрошка, тарфамаса, тарфапомпа, тарфарзз, тарфасос, тарфахімія.
ТАРФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе; -фуй;
-фаваны; незак., што. Угнойваць глебу торфам. || наз. тарфаваяне, -я, н.
ТАРФАГНОЙ, -ю, м. Сумесь торфу i гною
як угнаенне. || прым. тарфагноевы, -ая, -ае.
Тарфагноевая сумесь.
ТАРФАР^З, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Машына для рэзкі тарфяной масы.
ТАРФАСОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Машына
для здабычы торфу гідраўлічным спосабам.
ТАРФЙНІК, -а / -у, мн. -і, -аў, м. 1. -у. Залежы торфу, тарфяное балота. 2. -у. Асушанае тарфяное балота. 3. -а. Спецыяліст па
торфу або рабочы торфараспрацовак.
ТАРФЯНІСТЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў
сабе торф, багаты торфам. Тарфяністае балота. || наз. тарфяшстасць, -і, ж.
ТАРФЙНІШЧА, -а, мн. Асушанае тарфяное балота.
ТАРФЯНЬІ, -ая, -ое. 1. Які змяшчае ў сабе
торф. Тарфяное балота. 2. Які адносіцца да
здабычы i апрацоўкі торфу. Тарфяныя машыны.
ТАРЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
-цаваны; незак., што (спец.). 1. Адпілоўваць
канцы бярвення, брусоў i пад., апрацоўваць
тарцы. 2. Засцілаць тарцамі (у 2 знач.). || зак.
затарцаваць, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй; -цаваны (да 2 знач.)- || наз. тарцоўка, -і, ДМ
-ўцы, ж. i тарцаванне, -я, н.; прым. тарцовачны, -ая, -ае.
ТАРЦОВЫ гл. тарэц.
ТАРЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым, -чыце,
-чаць; -чы; незак. 1. Узвышацца, уздымацца
над паверхняй, вытаркацца ўбок, уперад,
уверх. 3-пад снегу тарчалі дошкі. 2. перан.
Знаходзіцца дзе-н., назаляючы сваёй непатрэбнай прысутнасцю (неадабр.). Увесь дзень
т. у суседзяў.
ТАРЧМА, прысл. Старчаком, у вертыкальным становішчы (звычайна ў спалучэнні: стаяць тарчма). Палка стаіць т.
TAPIIIŚP, -а, мн. -ы, -аў, м. Свяцільная
лямпа з абажурам на высокай падстаўцы,
якая ставіцца на падлогу.
ТАРЫ-БАРЫ, нескл. (разм.). Пустая размова, балбатня. Тары-бары разводзіць.
ТАРЬІФ, -у, мн. -ы, -аў, м. Афіцыйна ўстаноўленая сума збораў, аплаты за што-н. Таможны ттх. Чыгуначны т. \\ прым. тарыфны,
-ая, -ае.
ТАРЫФІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
-куй; -каваны; зак. i незак., што (спец.) Правесці (праводзіць) тарыфікацыю. Т. аклады.
ТАРЫФІКАЦЫЯ, -і, ж. (спец). Вызначэнне тарыфу чаго-н. Т. заработнай платы. ||
прым. тарыфікАцыйны, -ая, -ае.
ТАРЬІЦЬ гл. пратарыць.
ТАРЭАДОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Удзельнік
бою быкоў на арэне. || прым. тарэадорскі, -ая,
-ае.
ТАР^Ц, -рца, мн. -рцы, -рцоў, м. 1. Папярочны разрэз бервяна, бруса; папярочная
грань чаго-н. (спец.)- Т. дошкі. 2. Кароткі,
звычайна шасцігранны брусок для машчэння
вуліц. 3. Маставая з такіх брускоў. || прым.
тарцовы, -ая, -ае.
ТАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; -саваны; незак., штпо. Перамешваць (ігральныя
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карты). U зак. стасалаць, -сую, -суеш, -суе;
ТАЎРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра-суй; -саваны. || наз. тжсав&нне, -я, н. i ваны; незак., каго-што (спец.). Ставіць, вытасоўкі, -і, ДМ -ўцы, ж.
пальваць таўро. Т. жывёлу. \\ зак. затжўравадь,
ТАСЁМКА, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак, ж. -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
Toe, што i тасьма. || прым. тасёмачны, -ая, -ае
ТАЎРО, -а, мн. таўры, -оў, н. 1. Кляймо на
ТАЎЧОНІК, -а, м. (разм.). Блін з тоўчанай
i тесёмкмы, -ая, -ае.
скуры сельскагаспадарчых жывёл як распаз- бульбы. На снеданне падалі таўчонікі.
ТАСЁМЧЛТЫ, -ая, -ае. 3 тасьмой, тасём- навальны знак. 2. Прылада для клеймавання
ТАЎЧЬІ, таўку, таўчэш, таўчэ; таўчом, таўкай. Тасёмчатыя ўпрыгожанні.
жывёлы. || прым. таўровы, -ая, -ае.
чацс, таўкуць; тоўк, таўкла, -ло; таўчы;
ТАСТАМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
ТАЎРОВЫ1, -ая, -ае (спец.). Папярочнае тоўчаны; незак. 1. што. Рабіць больш дроб(уст.). Завяшчанне.
сячэнне ў форме літары «Т». Т. профіль вы- ным, драбніць. Т. соль. 2. штпо. Размінаць таўТАСЬМА, -ы, ж. Вузкая тканая або плеце- рабу.
качом, робячы мяккім. Т. бульбу. 3. што.
ная палоска для абшыўкі, аздаблення, змаТАЎРОВЫ2 гл. таўро.
Ачышчаць таўкачом у ступе зерне ад шацоўвання чаго-н. Каляровая т. Шаўковая т.
ТАЎСМАТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Трохі тоў- лупіння. Т. проса ў ступе. 4. што. Біць,
TATA, -ы, ДМ -у, Т -ам, мн. -ы, -аў, м. сты, таўставаты. Hoc кароткі i т. 2. Поўны, разбіваць шмат чаго-н. Т. талеркі (разм.). 5.
(разм.). Toe, што i бацька.
прысадзісты, моцна складзены (пра чала- каго. Наносіць пабоі, збіваць (разм.). б. што.
ТАТАЛІЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Ме- века). || наз. таўсматасць, -і, ж.
Мяць, нішчыць, вытоптваць што-н. Т. паханічны лічыльнік на скачках, які паказвае
ТАЎСТА... (гл. тоўсті...)- Першая частка севы. 0 Таўчы ваду ў ступе (разм. неадабр.) —
грашовыя стаўкі на таго ці іншага каня, a складаных слоў; ужыв. замест «тоўста...», калі дарма траціць час, займацца непатрэбнай
таксама бюро, якое прымае стаўкі i аддае націск у другой частцы падае на першы справай. | зак. стаўчы, стаўку, стаўчэш, стаўвыйірыш. 2. Гульня на ірошы на скачках.
склад, напр. таўстагубы, таўстаскуры, таў- чэ; стаўчом, стаўчаце, стаўкуць; стоўк, стаўТАТАЛГГАРНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які ха- станогі.
кла, -ло; стаўчьі; стоўчаны / растаўчы, -таўку,
рактарызуецца поўным панаваннем дзяржавы
ТАЎСТАБРЎХІ, -ая, -ае (разм.). 3 тоўстым, -таўчэш, -таўчэ; -таўчом, -таўчаце, -таўкуць;
над усімі бакамі жыцця грамадства, насіллем, вялікім жыватом.
-тоўк, -таўкла, -ло; -таўчы; -тоўчаны. || наз.
знішчэннем дэмакратычных свабод i правоў
ТАЎСТАЗАДЫ, -ая, -ае (разм. іруб.). 3 таўчэнне, -я, н.
асобы. Таталітарная дзяржава. Т. рэжым. \\тоўстым задам.
ТАЎЧЬІСЯ, таўкуся, таўчэшся, таўчэцца;
наз. татілггарнасць, -і, ж.
ТАЎСТАЛОБІК, -а, мн. -і, -аў, м. Прамы- таўчомся, таўчацеся, таўкуцца; тоўкся, таўТАТАЛГГАРЬІЗМ, -у, М. (КНІЖН.). Таталі- словая рыба сямейства карпавых, якая
клася, -лося; таўчыся; незак. (разм.). 1. (1 i 2
тарны рэжым.
водзіцца ў рэках Паўднёва-Усходняй Азіі, a ас. адз. не ўжыв.). Быць, знаходзіцца дзе-н.,
ТАТАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Усеабдым- таксама акліматызавана ў Паўднёвай Еўропе.
звычайна ў цеснаце. Капя парога таўкліся
ны, усеагульны. Татальная мабілізацыя. \\ наз. ТАЎСТАМОРДЫ, -ая, -ае (разм.). 3 тоў- людзі. 2. Рабіць што-н. без належных вынікаў
татальнасць, -і, ж.
i на працягу доўгага часу. Увесь дзень т. на
стай мордай. Т. бульдог.
ТАТАРЫ, -аў, адз. татарын, -а, м. 1. Накухні.
ТАЎСТАНОП, -ая, -ае. 3 тоўстымі нагамі.
род, які складае асноўные насельніцтва ТатаТАЎСТАНОЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і,
ТАЎШЧЫНЙ, -'i, ж. 1. гл. тоўсты. 2.
рыі, што ўваходзіць у склад Расійскай Федэ- -жак, ж. Перапончатакрылае насякомае
Велічыня папярочнага сячэння прадмета. Т.
рацыі, a таксама насяляе асобныя вобласці ў бліскучай, металічнай афарбоўкі.
бервяна.
Паволжы, Сібіры i некаторых іншых месцах.
ТАЎСГАРОГ, -а, мн. -і, -аў, м. ПарнакаТАЎШЧ&ШЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі
2. Назва розных плямён, утварыўшых дзярпытная жывёліна сямейства пустарогіх з тоўсты. Т. дуб.
жаву Залатой Арды, аб'яднаных у 13—15
вялікімі рагамі, якая водзіцца ў Паўночна-УсТАЎШЧ^РАЗНЫ, -ая, -ае (разм). Toe,
стст. || ж. татарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. ||
ходняй Азіі i Паўночнай Амерыцы; снежны што i таўшчэзны.
прым. татарскі, -ая, -ае.
ТАФТА, -ы, ДМ -фце, ж. Тонкая глянцавіТАТУІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; баран.
ТАЎСТАСЎМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (пагард.). тая шаўковая або баваўняная тканіна палат-раваны; зак. i незак., каго-што. Накалоць
ыянага перапляцення. || прым. тафцяны, -ая,
(наколваць) асобай фарбай узоры на целе. || Багацей. Развялося цяпер таўстасумаў.
ТАЎСГАШЧОЮ, -ая, -ае. 3 тоўстыі^к
-ое.
зак. таксама вытатуіраваць, -рую, -руеш,
мясістымі
шчокамі.
Т.
хлапчук.
-руе; -руй; -раваны. || звар. татуіравацца, -руТАХІКАРДЬІЯ, -і, ж. (спец.). Паскораны
ТАЎСТЎН,
-а,
мн.
-ы,
-оў,
м.
(разм.)Тоўюся, -руешся, -руецца; -руйся. || наз. татуірытм сардэчных скарачэнняў, абумоўлены
роўка, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак, ж. || прым. сты чалавек. || памянш.-ласк. таўстунок, -нка, рознымі фізіялагічнымі i паталагічнымі ўплымн. -ню, -нкоў, м. || ж. таўстухя, -і, ДМ -тусе, вамі.
татуіровачны, -ая, -ае.
ТАТУІРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак, мн. -і, -тух; памянш.-ласк. тжўстушка, -і, ДМ
ТАХТА, -ы, ДМ -хде, мн. -ы, тахт, ж. Шыж. 1. гл. татуіраваць. 2. Вытатуіраваныя на -шцы, мн. -і, 1-шак.
рокая канапа без спінкі. Спаць на тахце.
ТАЎСТЎХА
гл.
таўстун.
целе ўзоры. Т. на спіне.
ТАЧАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ТАЎСТЎХА2, -і, ДМ -тусе, мн. -і, -тух, ж. Рысорная павозка з адкрьпьім кузавам для
ТАТЫ, -аў, адз. тат, М таце, м. Народ, які
Грыб сямейства павуціннікавых з буравата- запрэжкі пары коней.
жыве ў прыкаспійскай частцы Азербайджана i
на поўдні Дагестана. || ж. тітка, -і, ДМ -тцы, жоўтай плямістай шапкай.
ТАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. РучТАЎСЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Станамн. -і, -так. || прым. тяцкі, -ая, -ае. Тацкая
ная каляска на адным коле, якую возяць,
мова (іранскай групы індаеўрапейскай сям'і віцца тоўстым, больш тоўстым. || зак. патаў- трымаючы за ручкі i штурхаючы перад сабой.
сцець, -ею, -ееш, -ее.
моў).
Вазіць цэглу на тачцы. || прым. тачачны, -ая,
ТАЎСЦІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ціць; не- -ае.
ТАТФМ, -а, м. У дакласавым грамадстве:
абогатвораная жывёла (іншы раз з'ява пры- зак., каго-што. Рабіць тоўстым або больш
ТАЧЬІЛА, -а, ДМ -е, мн. -ы, -чыл i -аў, н.
роды, расліна, прадмет), што лічыцца рода- тоўстым, надаваць выгляд тоўстага чалавека. Тачыльны камень, a таксама станок для напачынальнікам племені. || прым. татэмны, -ая, Ватоўка таўсціла жанчыну.
ТАЎТАЛОПЯ, -і, ж. (кніжн.). Паўтарэнне вострывання рэжучых інструментаў.
-ае.
ТАЧЬкЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
ТАТЭМІЗМ, -у, м. Першабытны культ та- аднаго i таго ж іншымі словамі, якія не ўдакІнструмент для вастрэння нажоў, брытваў i
ладняюць сэнсу сказанага. || прым. таўтатэмаў. I прым. татэмістычны, -ая, -ае.
пад. 2. Прыстасаванне, машынка для заТАЎКАТНЙ, -'i, ж. (разм.). Хаатычны рух, лалчны, -ая, -ае.
вострывання алоўкаў (разм.).
ТАЎХАНІНА, -ы, ж. (разм.). Хаатычны
цісканіна ў натоўпе; мітусня, сумятня.
ТАЧЬІЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
ТАЎКАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Кароткая рух, цісканіна, таўкатня. Ураздзявалцы т.
ТАЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. навострывання рэжучых інструментаў. Т. капрылада з патоўшчаным круглым канцом,
якой таўкуць што-н. Жанчыны таўклі таўка- Таўхаць каго-н. або адзін аднаго. || зак. таў- мень. Т. рэмень.
ТАЧЬІЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Тачыльная
чамі крупы на куццю. 2. перан. Пра ня- хануцца, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся, -нямайстэрня.
кемлівага чалавека, які таўчэцца, перашка- цеся, -нуцца; -н'іся.
ТАЧЬІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Раджаючы працаваць (разм. зневаж).
ТАЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што
ТАЎКЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (разм.). Штурхаць кароткім, рэзкім рухам. Т. бочы, які займаецца навострываннем рэжу(разм.). Бойкае месца, базар, дзе прадаюць пад локаць. | зак. тіўхануць, -ну, -неш, -не; чых інструментаў. Ц ж. тжчылыпчыцж, -ы, мн.
розныя рэчы з рук.
-нём, -няце, -нуць; -ні. || наз. таўханяе, -я, н. -ы, -чыц.
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штоўнасці. Т. гісторыі — народ. 2. (Т вяТЛУМ, -у, м. (разм.). 1. Адурэнне, замарачэнне. Нейкі т. у галаве. 2. Шум, гоман, сулікае). У рэлігіі: Бог як стваральнік свету.
ТВІСТ, -a, М -сце, м. Эксцэнтрычны пар- мятня. У пакоі стаяў т., усе нешта крычалі.
ТЛУМАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (уст.). Пераны танец з харатэрнымі рухамі бёдраў.
ТВОЙ, твайго, м.; ж. твая, тваёй; н. тваё, кладчык (звычайна для вуснага перакладу ў
ТАЧЬІЦЬ1, тачу, точыш, точыць; точаны;
незак., што. 1. Рабіць вострым рэжучую ча- твайго; мн. твае, тваіх, займ. прынал. Які мае часе размовы, перагавораў).
ТЛУМАЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
стку, лязо чаго-н. з дапамогай тачыла, бруска адносіны да цябе, належыць табе. Т. дом.
i пад.; вастрыць. Т. нож. 2. Рабіць прыдатным Твая кніга. Тваё палітпо. — Ці т. (наз.) do- хто займаецца тлумачэннем, трактоўкай
чаго-н. Т. сноў.
для карыстання (гтра аловак). 3. Вырабляць, Ma? — He, кудысьці пайшоў.
ТЛУМАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які заключае ў
ТВОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прадукг творчай
апрацоўваючы на такарным станку. Т. дэталі.
|| зак. натачыць, -тачу, -точыш, -точыць; працы (раман, карціна, архітэктурнае збуда- сабе тлумачэнне, трактоўку чаго-н. Т. слоўнік
беларускай мовы.
-точаны (да 1 знач.) / штачыць, -чу, -чыш, ванне i пад.).
ТЛУМАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыш»; -чаны;
-чыць; -чаны. || наз. тачэшіе, -я, н.
ТВОРНЫ: творны склон — склон, які адТАЧЬІЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., точыць; не- казвае на пытанні: кім? чым? i абазначае незак. 1. што. Давадь якое-н. тлумачэнне
чаму-н. Т. пастанову. Т. слова. 2. шпго каму i
зак. 1. што. Грызучы, праядаючы, рабіць прыладу або спосаб дзеяння.
дзіркі ў чым-н., пашкоджваць што-н. (пра наТВОРЦА, -ы, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i без дап. Асвятлядь, даваць зразумець сэнс
чаго-н. Т. рашэнне задачы. || наз. тлумачэнне,
сякомых, грызуноў). Краты точаць грады. 2. тварэц.
-я, н.
перан., каго-што. Неадступна мучыць, пастуТВОРЧАСЦЬ, -і, ж. Дзейнасць чалавека,
ТЛУМАЧЗННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гя.
пова пазбаўляючы сіл (пра хваробу, думкі, накіраваная на стварэнне культурных, духоўпачуцці i пад.). || зак. шггачыць, -точыць; ных i матэрыяльных каштоўнасцей. Т. Ку- тлумачыць. 2. Toe, што тлумачыць што-н.,
дапамагае зразумець прычыну чаго-н. Знайсці
-точаны (да 1 знач.).
палы. Народная тп. || прым. творчы, -ая, -ае. т. сваім паводзінам.
Творчая індывідуальнасць.
ТАЯМНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. Toe,
ТЛУМІЦЬ, тлумлю, тлуміш, тлуміць; нешто яшчэ не пазнана, не стала вядомым. ТаТКАНІНА, -ы, ж. 1. Выраб, атрыманы ў зак. У выразе: тлуміць галаву каму — мароямніцы мінулага. Т. атама. 2. Toe, што тры- працэсе ткання на ткацкім станку; матэрыя,
чыць, задурваць, збіваць з толку. || незак. замаецца ў сакрэце, наўмысна хаваецца ад матэрыял. Ільняныя тпканіны. 2. перан. Аснова,
тлушць, -лумлю, -луміш, -луміць; -лумлены.
іншых. He раскрываць таямніцы. Умець заха- змест чаго-н. Т. сюжэта. || прым. ткашнны,
Затлуміў мне галаву. || наз. тлумленне, -я, н.
ваць таямніцу.
-ая, -ае (да 1 знач.) / ткатнавы, -ая, -ае(да 1
ТЛЎМНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыводзіць да
ТАЯМНІЧЫ, -ая, -ае. 1. Поўны таямніцы знач.)адурэння, пазбаўляе здольнасці ўспрымаць,
(у 1 знач.), загадкава-незразумелы. Т. шорах.
ТКАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1. разумець што-н. Тлумная рабоша. 2. Шумны,
2. Які з'яўляецца тайнай i скрываецца. Прые- Група аднародных, звязаных паміж сабой гаманлівы, неспакойны. Т. натоўп. | наз.
хаў з таямнічай мэтай. 3. Шматзначны, за- клетак, якія выконваюць адну i тую ж функ- тлумшсць, -і, ж.
гадкавы. 3 таямнічым выразам твару. || наз. цыю ў жывёльных i раслінных арганізмах.
ТЛЎСТЫ, -ая, -ае. 1. Які ўтрымлівае ў
т&ямшчасць, -і, ж.
Тлушчавая т. Мышанная т. 2. Toe, што i тка- сабе шмат тлушчу. Тлустая свініна. 2. Тоўсты,
ТВАШСТЫ, -ая, -ае. Багністы, іразкі, у ніна (у 2 знач.). || прым. тканкавы, -ая, -ае.
укормлены, сыты. Тлустая індычка. Т. карп.
якім лёгка загразнуць, увязнуць. Тваністая
ТКАННЕ, -я, н. 1. гл. ткаць. 2. зб. Тканыя 3. Які атрымаўся ад тлушчу. Тлустая пляма.
мясцовасць. || наз. твшістасць, -і, ж.
вырабы (разм.).
4. перан. Насычаны карыснымі рэчывамі. Т.
ТВАНЬ, -і, ж. Дрыгва, багністае месца.
ТКАНЫ, -ая, -ае. Выраблены тканнем. чарназём. 5. Тоўсты, з тоўстымі лініямі (пра
лініі, друкарскія знакі, літары i пад.). Т.
ТВАР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Пярэдняя чаТканая посцілка.
стка галавы чалавека. Загарэлы т. Прыгожы ТКАЦЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да шрыфтп. || наз. тлустасць, -і, ж. (у 1 i 4 знач.).
ТЛУСЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Станат. Ведаць каго-н. у т. (па знешняму выгляду). ткадтва, ткання. Т. цэх. Ткацкая фабрыка.
2. перан. Індывідуальнае аблічча, выгляд, хаТКАЦТВА, -а, н. 1. Выраб тканіны з віцца тлустым, тлусцейшым. || зак. атлусцець,
рактэрныя рысы каго-, чаго-н. Мяняецца т. пражы на ткацкім станку. 2. Майстэрства, -ею, -ееш, -ее; наз. атлусценне, -я, н. i патлусцець, -ею, -ееш, -ее. || наз. тлусценне, -я, н.
гарадоў. 0 (He) да твару (разм.) — 1) (не) ідзе тэхніка вырабу тканін.
каму што-н.; 2) (не) прыстойна каму-н. так,
ТЛЎСЦІЦЬ, тлушчу, тлусціш, тлусціць;
ТКАЦЬ, тку, тчэш, тчэ; тчом, тчаце, ткуць;
(не) адпавядае чыйму-н. становішчу. || па- ткаў, ткала; тчы; тканы; незак., што i без dan. тлушчаны; незак., шшо. 1. Вымазваць, замянш. тварык, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.)1. Вырабляць тканіну шляхам перакрыжава- шмальцоўваць што-н. тлушчам, чым-н. тлуТВАРОГ, -рагу, м. Прадукт харчавання, які нага перапляцення ніцей асновы (падоўжных) стым. 2. Насычаць тлушчамі што-н. у прадэсе
атрымліваецца з кіслага малака пры аддзя- i ўтку (папярочных). 2. Плесці, віць. Паеук апрацоўкі (спец.). Т. скуру. || наз. тлушчэнне,
ленні ад яго сыроваткі пасля адтоплівання. тчэ павуціну. \\ зак. саткаць, -тку, -тчэш, -тчэ; -я, н. (да 2 знач.)ТЛУШЧ, -у, мн. -ы, -аў, м. НерастваральЗаправіць т. смятанай. || прым. тварожны, -ая, -тчом, -тчаце, -ткуць; -ткаў, -ткала; -тчы;
нае
ў вадзе масляністае рэчыва, якое ўтрым-ае. Т. сыр.
-тканы. || наз. ткішне, -я, н.
ліваецца ў жывёльных i раслінных тканках.
ТВАРОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Печаная
ТКАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Майстар, рабочы,
Растапіць т. Рыбін т.
аладка з тварагу; сырнік.
які вырабляе тканіну на ткацкім станку. || ж.
ТЛЎШЧАВЫ, -ая, -ае. 1. Які змяшчае ў
ТВАРОЖЫСТЫ, -ая, -ае. Падобны з вы- ткачыха, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых.
сабе тлушч. Тлушчавая шканка. 2. Звязаны з
гляду на тварог. Тварожыстая маса. || наз.
ТКНЎЦЦА, -ЦЬ гл. тыкацца1, -ць1.
апрацоўкай i выкарыстаннем тлушчу. Тлушчатварожысгасць, -і, ж.
ТЛ£Н, -у, м. (уст.). 1. Тленне, гніенне, вая прамысловасць. 3. Які атрымаўся ад тлуТВАРОЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца; распад. 2. Toe, што разбураецца ці разбурышчу; тлусты. Тлушчавая пляма.
незак. Ператварацца ў тварог (пра малако). || лася. 3. перан. Toe, што недаўгавечна, не мае
ТЛУШЧАЗАМЁННІК, -а, мн. -і, -аў, м.
наз. тварожанне, -я, н.
сапраўднай каштоўнасці.
Штучны заменнік тлушчаў.
ТВАРОЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны;
ТЛЁННЫ, -ая, -ае (уст.). Які разбураецца;
ТЛУШЧАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Тлушчавая
незак., што. Квасіць малако ддя атрымання часовы, не вечны. || наз. тленнасць, -і, ж.
падскурная пухліна.
тварагу. || наз. тварожанне, -я, н.
ТЛЁЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -еецца; незак.
ТЛЯ, -і, ж. 1. Дробнае насякомае-шкодТВАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., творьпша; Toe, што i тлець (у 2 i 3 знач.).
нік, якое жывіцца сокам раслін. Капусная т.
незак. Рабіцца, адбывацца. На вуліцы тварыТЛЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., тлее; незак. 1. 2. Пра нікчэмнага чалавека (разм.). Які ён
лася нешта незразумелае.
Гніючы, разбурацца; трухлець, парахнець. талент, т. нікчзмная!
ТВАРЬШЬ, твару, творыш, творыць;
Тлее апалае лісце. 2. Гарэць без полымя; слаба
ТЛЯТВОРНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Які
твораны; незак., што. 1. i без дап. Стварадь у падлрымліваць гарэнне. Асіна не гарыць, a выклікае тленне, смерць; выкдіканы тленнем.
працэсе творчай дзейнасці. 2. Рабіць, здзяй- тлее. 3. перан. Існаваць скрыта, слаба праяўТ. яд. Т. пах. 2. перан. Які шкодна ўплывае на
сняць. Т. дабро. Т. гісторыю.
ляцца дзе-н. (пра жыццё, пачуцці i пад.)- У каго-, што-н. Т. ўплыў. \\ наз. тлягворнасць, -і,
ТВАРФіШЕ, -я, н. Toe, што створана ў душы тлела надзея. || наз. тленне, -я, н. (да 1 i ж.
працэсе творчай дзейнасці; твор. Т. мастака. 2 знач.).
ТНУЦЬ гл. цяць.
TO, злуч. 1. Ужыв. ў пачатку галоўнага
ТВАРдЦ, -рца, мн. -рцы, -рцоў, м. 1. Той,
ТЛО, -а, н. (разм.)- Toe, што сатлела, спасказа, каб падкрэсліць яго сувязь з папяхто стварае матэрыяльныя i духоўныя ка- рахнела, згніло; тлен, прах, попел.
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рэднім даданым умоўным сказам. Калі не бу- ток ад проваду або рэйкі перадаецца рухавіку
дзе дажджу, то пойдзем па грыбы. 2. раздзя- электравоза, тралейбуса, маторнага вагона,
ляльны. Ужыв. для сувязі членаў сказа i сказаў пад'ёмнага крана. Т. электравоза. 2. Назва
пры пералічэнні падзей, з'яў, прадметаў з пе- розных прыбораў, у якіх адбываецца ператвараменным чаргаваннем. To mym, mo там чу- рэнне злеюрычнай энергіі.
духу, стылі; 3) з тым жа настроем, з той жа
ліся галасы. Шум то сціхаў, то ўзмацняўся. 3.
TÓKAP, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы-спецы- інтанацыяй (гаварыць).
раздзяляльны, які паўтараецца, з адмоўем «не» яліст па механічнай апрацоўцы цвёрдых маTÓHA, -ы, мн. -ы, тон, ж. Адзінка масы ў
або з часціцай «ці». Ужыв. для выражэння тэрыялаў, па такарнай справе. Т. na метале.
міжнароднай сістэме адзінак, роўная 1000
проціпастаўлсння з адцсннем няпэўнасці, суТОЛ, -у, м. Выбуховае рэчыва, якое вы- кілаграмаў. O Рэгістравая тош — умоўная
мнення або меркавання, развагі (разм.). He карыстоўваецца ў ваеннай справе i тэхніцы. ||
адзінка вымярэння ўнутранага аб'ёму трансmo лодка, не то човен.
прым.толавы,-ая, -ае. Толавая шашка.
партных марскіх суднаў, роўная 2,83 м3.
-TO, часціца. Ужыв. у сказах пры вылуТОЛК, -у, м. 1. Сэнс, разумнае меркаванне
TÓHA-ЮЛАМЁТР, -а, мн. -ы, -аў, м.
чэнні, падкрэсліванні слова, да якога аб чым-н. Дайсці da толку. 2. Карысць, до(спец.). Адзінка ірузаабароту, якая вылічаецадносіцца. Наступіў красавік, a надвор'е-то бры вынік. 3 гэтага будзе т. 0 Без толку —
ца перавозкай 1 тоны ірузу на 1 кіламетр.
халоднае.
без карысці, дарма. Да толку — дарэчы, да
ТОНКА... (а таксама танк*...1). Першая чаТОГА, -і, ДМ тозе, ж. У старажытных ры- месца. 3 толкям — з розумам, разумна.
стка складаных слоў са знач.: 1) тонкі (у 1
млян: верхняе мужчынскае адзенне, род манTÓJIKAM, прысл. (разм.). Так, каб было знач.), з тонкім (у 1 знач.), напр. тонкаватыі, звычайна з белай шэрсці. 0 Убірацці ў зразумела добра, як належыць. Толкам раслакністы, тонкадашчаны, тонкапрадзенне,
тоіу каго-чаго (кніжн.) — спрабаваць выдаць тлумачыць, у чым справа.
тонкаслаёвы, тонкасцябловы; 2) тонкі (у 7
сябе за каго-н. або заваяваць сабе якую-н.
ТОЛЬ, -ю, ДМ -і, м. Насычаны водане- знач.), напр. тонкапсіхалагічны; 3) дробны (у
рэпутацыю, не маючы на гэта дастатковых пранікальным саставам тоўсты кардон, які
1 знач.), дробна... (у 1 знач.), напр. тонкаабпадстаў.
выкарыстоўваецца як дахавы i ізаляцыйны малочаны, тонказярністы, тонкакрышталічны,
ТОЕСНАСЦЬ, -і, ж. 1. Поўнае падабен- матэрыял. || прым. толеш, -ая, -ае.
тонкапрасеяНіі, тонкапясчаны, тонкаразмоства, супадзенне. Т. поглядаў. 2. У матэмаТОЛЬЮ. 1. часц. вылучальна-абмежаваль- латы, тонкараспшены, тонкаструктурны; 4)
тыцы: роўнасць, справядлівая пры любых ная. He больш як, усяго. Заплаціў т. тры
лікавых значэннях велічынь, што ў яе ўвахо- рублі. Дзяўчынцы т. два тыдні. 2. часц. абме- тое, што i востра... (у 1 знач.), напр. тонказавостраны.
дзяць. || прым.тоесны,-ая, -ае (да 1 знач.).
жавальная. He раней чым. Я прыеду т. заўТОНКАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. тонкі. 2. мн. -і,
ТОЕСНЫ, -ая, -ае. 1. гл. тоеснасць. 2. тра. 3. часц. абмежавальная. Выключна,
Зусім падобны, аднолькавы, такі ж. Тоесныя адзіна; нічога, акрамя гэтага. Ён будзе т. на- -ей. Самыя дробныя дэталі, асаблівасці
з 'явы.
стаўнікам. На ўроку мы т. чыталі. 4. часц. чаго-н. Ведаць т. справы. He ўдавацца ў тонкасці.
ТОЙ, таго, м.; тая, той, ж.; тос, таго, н. мн. ўзмацняльная (пры займенніках i прыслоўях
TÓHKI, -ая, -ае. 1. Невялікі ў папярочным
тыя, тых; займ. указальны. 1. Паказвае на звычайна ў адмоўных сказах). Узмацняе ўяўсячэнні,
у абхваце. Тонкія ніткі. Тонкая ткаленне
аб
вялікай
колькасці,
аб'ёме
i
пад.
што-н. аддаленае ў прасторы ці часе, не гэты.
Той лес. На тпым тыдні. 2. Паказвае на прад- чаго-н. Чаго ён т. не расказваў. Чаго т. не ніна. Тонкія пальцы. Тонкая бярозка. 2. Немет ці асобу, што вылучаюцца з ліку іншых. прыдумаюць людзі. 5. прыся. Зусім нядаўна (аб вялікі па шырыне, вузкі. Тонкая рыска. 3. Пра
Вазьмі кніжку тую, якую яшчэ не чытаў. 3. завяршэнні якога-н. дзеяння, наступленні гукі, голас: высокі. Т. голас. 4. Пра твар,
Паказвае на які-н. прадмет, асобу, пра якія якога-н. стану). Дзеці т. павячэралі i спаць рысы твару: не грубы, прыгожа абрысаваны.
гаварылася раней. Прыйшла тая жанчына, яшчэ не клаліся. Я т. што прыехаў. б. злуч. су- Тонкія рысы meapy. 5. Складаны, выкананы з
якую мы чакалі. 4. Паказвае на вядомую ўжо праціўны. Злучае члены сказа i сказы з су- вялікай увагай, умела, па-мастацку. Тонкая
асобу ці прадмет. Добры скрыпач быў т. прадіўна-абмежавальнымі адносінамі. Ноч работа. Тонкая разьба. б. Пра смак, пах i
Мікола. 5. Іменна ён, не іншы, гэты ж самы была ціхая, т. сумна шумеў лес. 7. злуч. су- пад.: вытанчаны, не рэзкі. Т. водар кветак. 7.
(звычайна ў спалучэннях «той жа», «той праціўны. Аднак, але. £н доўга гаварыў, т. я не Пра розум, мысленне, гумар i пад.: гібкі,
самы», «той жа самы»)- Ехалі ў тым жа ва- паверыў яму. 8. злуч. далучальны. Ужыв. для праніклівы, які схоплівае малапрыметнае. Т.
гоне. 6. у знач. наз. Паказвае на якія-н. сувязі членаў сказа i сказаў, якія ўдакладня- розум. Тонкая крытыка. 8. Чуллівы, які
акалічнасці, падзеі, дзеянні i пад., пра якія юць або дапаўняюць выказаную думку. Ён ўспрымае самыя слабыя раздражненні (пра
ўжо ішла размова. Яны выканалі i маю норму, ніколі не расказваў пра сваё жыццё, хіба т. органы пачуццяў i ix дзейнасць). Т. слых. \\
a я таму i рады. 7. Уваходзіць у састаў: а) дзецям. 9. злуч. часавы. Ужыв. ў даданых ска- наз.тонкжсць,-і, ж.
ТОНМАЙСТАР, -тра, мн. -тры, -траў, м.
складаных злучнікаў: «дзякуючы таму што», зах часу, калі падзеі, аб якіх гаворыцца ў гаРаботнік радыё, кіно, тэатра, які ведае гука«з прычыны таго што», «для таго што», «да лоўным сказе, пачынаюцца адразу ж пасля
тых nop пакуль», «за тос што» «у той час як», падзей даданага сказа. Т. мы заснулі, i mym вым афармленнем спектакляў, радыёперадач i
«нягледзячы на тое што», «пасля таго калі» i жа раздаўся смук у акно. 10. злуч. умоўны. пад.
ТОНУС, -у, м. 1. Працяглае ўзбуджэнне
інш.; б) словазлучэнняў, звычайна пабочнага Падпарадкоўвае даданыя сказы са значэннем
характару, якія звязваюць розныя часткі вы- рэальнай умовы. Школу ты закончыш паспя- нервовых цэнтраў i мышачных тканак, якое
казвання: «апрача таго», «акрамя таго», «ра- хова, т. старайся. 0 Толькі i — выражае не суправаджаецца стомай i абумоўлівае пэўнае функцыяніраванне органаў. Зніжаны т.
ўзмоцненае адценне абмежавання.
зам з тым», «між тым» i інш.
TOK1, -у, мн. токі, -аў, м. 1. Рух электрыTOM, -a, мн. тамы, -оў, м. Асобная кніжка сэрца (спец.). 2. Ступень жыццядзейнасці арчнага зараду ў правадніку; злектрычная энер- якога-н. выдання збору твораў. Слоўнік у ганізма або асобных тканак. Жыццёвы т.
ТОНЯ, -і, мн. -і, -ей i -яў, ж. 1. Участак
гія. Токі высокай частаты. 2. звычайна мн. чатырох тамах. || памянш. томік, -а, мн. -і,
вадаёма, прызначаны для лоўлі рыбы
Пра нервовую энергію чалавека, якая ўспры- -аў, м. Т. вершаў Максіма Багдановіча.
маецца іншымі людзьмі; нервовае напружанТОН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Гук пэўнай вы- закідным невадам. 2. Адзін закід невада, a
не, узбуджэнне.
шыні, які ўтвараецца перыядычнымі ваган- таксама ўлоў ад аднаго закіду.
ТОПАЛЬ гл. таполя.
TOK , -a, мн. такл, -6ў, м. 1. Спецыяльны нямі паветра; музычны гук у адрозненне ад
ТОПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. Часбудынак для складання, абмалоту i ачысткі шуму. Узяць высокі т. 2. мн. Гукі сэрца, якое
збожжа; гумно. Ток будавалі далёка ад хатпы. прадуе, a таксама гукі, якія ўтвараюцца пры тка печы або катла, дзе спальваюць паліва. Т.
2. Пляцоўка для абмалоту збожжа. Збожжа выстукванні ўнутраных органаў цела чала- паравоза. || прым. тоаачны, -ая, -ае.
ТОПЮ1, -ая, -ае. Які лёгка топіцца пры
на тпаку малацілі цапамі.
века. Чыстыя тоны сэрца. 3. Вышыня або
3
высокай
тэмпературы. Топкае сала. || наз.
TOK , -у, мн. токі, -аў, м. Дзеянне паводле сіла гучання голасу чалавека, які гаворыць.
дзеясл. такаваць; такаванне. Цецеруковы т.
Знізіць т. 4. Адценне мовы, яе гучанне. Жар- топшісць, -і, ж.
ТОПКІ2, -ая, -ае. Балоцісты, гразкі,
ТОКА... Першая частка складаных слоў са таўлівы т. Рэзкі т. 5. Характар, стыль пазнач. які мае адносіны да току1 (у 1 знач.), водзін, жыцця. Правілы добрага тону. б. Ко- багністы. Т. бераг. || наз. тошйісць, -і, ж.
ТОПЛЕНЫ, -ая, -ае. Атрыманы шляхам
напр. токаабмежавальны, токаадвод, то- лер, афарбоўка, a таксама адценне колеру,
каздымальнік, токаздымальны, токаразмерка-якое адрозніваецца ступенню яркасці. Тка- ператоплівання (гл. тапіць2). Топленае масла.
ніна, афарбаваная ў спакойны т. Цёплы т.
вальнік.
TOP, -a, мн. -ы, -аў, м. Дарога, след,
Светлы т.ОУ тон (пад тон) — 1) пра гармо- пакінуты калёсамі. £н хоча свой пракласці т.
ТОКАПРЫЁМНІК, -а, мн. -і, -аў, м
(спец.). 1. Устройства, пры дапамозе якога нію колераў, адценняў колеру; 2) у тым жа (перан.).
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льны, торфанарыхтоўка, торфаўборачны, тор-ТРАВАСЁЯННЕ, -я, н. Сеянне кармавых
траў. Палявое т.
фаўгнаенне.
ТОРФАБРЫКЁТ, -у, М -кеце, м. СпрасаТРАВАСТОЙ, -ю, м. Травяное покрыва луваны ў выглядзе плітак, цаглін торф, прызна- гоў, сенакосу, пашы.
ТРАВЕНЬ, траўня, м. Устарэлая назва меТОРБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Невялікі мя- чаны для паліва. || прым. торфабрыкетны, -ая,
сяца мая. || прым. тржвеньскі, -ая, -ае.
шок (звычайна з даматканай тканіны). Напу- -ае.
ТОРФАПЕРАГНОЙНЫ, -ая, -ае: торфаііеТРАВЕРЗ, -у, МН. -Ы, -аў, м. (спец.). Нажаў мех, дык i т. страшна (прыказка). || памянш.-ласк.торбачкж,-і, ДМ -чцы, мн. -і, рагяойныя гаршчочкі — расадныя гаршкі, прамак, перпендыкулярны курсу судна, самапрыгатаваныя з торфу i перагною.
лёта. || прым. траверзны, -ая, -ае.
-чак, ж. || прым.торбачны,-ая, -ае.
ТОРФАРАСПРАЦОЎЮ, -цовак. Месца
ТРАВЕРЗА гл. траверса.
ТОРБАС гл. тарбасы.
ТРАВЕРС1, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
ТОРГ1, -у, мн. таргі, -оў, м. 1. гл. тарга- здабычы торфу. || прым. торфараспрацоўчы,
Папярочнае прыкрыццё (насып) у акопах,
ваць, -цца. 2. Базар, рынак; месца гандлю -ая, -ае.
ТОРЫЙ, -ю, м. Хімічны радыеактыўны траншэях, прызначанае для засцярогі ад агню
(уст.). Паспееш з козамі на т. (прымаўка). 3.
звычайна мн. Публічны продаж маёмасці, рэ- злсмент, які выкарыстоўваецца ў ядзернай з флангаў. 2. Папярочная дамба, якая ідзе ад
чаў, пры якім пакупніком становіцца той, хто энергетыцы як сыравіна для атрымання берага да сярэдзіны ракі. || прым. траверсны,
ядзернага паліва. || прым.торыевы,-ая, -ае / -ая, -ае.
прапануе больш высокую цану; аўкцыён.
ТРАВЕРС2, -у, МН. -Ы, -аў, м. (спец.). ПеТОРГ2 (разм.). Ужыв. ў значэнні выказ- торысты,1 -ая, -ае.
ТОСТ , -у, М тосце, мн. -ы, -аў, м. За- раход альпіністаў па маршруце, які праніка: таргануць. Т. за рукаў. Т. плячом.
ТОРГАЦЦА» -гаюся, -гаешся, -гаецца; не- стольная прапанова выпіць за чыё-н. здароўе, ходзіць па грэбені горнага хрыбта i злучае неу чым-н. або ў гонар каго-н.
калькі вяршынь. || прым. траверсны, -ая, -ае.
зак. Рабіць сутаргавыя рухі. Т. ўсім целам. || за поспех
тост2. -а, мн. -ы, -аў, м. Падсмажаная ці Т. маршрут.
аднакр. таргануцца, -нуся, -нешся, -нецца;
падсушаная лустачка хлеба. Тосты з сырам.
ТРАВЕРСА / ТРАВЕРЗА, -Ы, МН. -Ы, -саў
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся.
Тосты з вяндлінай.
(-заў), ж. (спец.). Папярочная бэлька, пераТОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. кагоТОСТЭР, мн. -ы, -аў, м. Электрычны пры- кладзіна для ўмацавання чаго-н., a таксама
што. Цягнуць, тузаць рэзкімі рухамі, рыў2
камі. Т. вяроўку. 2. Дрыжаць, торгацца. бор для прыгатавання тостаў . || прым. тостэр- папярочная перагародка, сценка, пліта спены,
-ая,
-ае.
цыяльнага прызначэння.
Шчака торгае. 3. што i без дап. Балець праз
ТОЎПІЦЦА, 1 i 2 ас. адз. не ўжыв., -піцца;
ТРАВЕСЦІ, нескл., н. (спец.). 1. Тэатральаднолькавыя прамежкі часу, тузаць (звычайна
пры ўтварэнні нарываў). Палец торгае. 4. незак. 1. Збірацца дзе-н. вялікай групай, утва- ная роля хлопчыка або юнака, якая выконвашто. Рэзкім рухам кранаць, зрушваць з мес- раць натоўп. Каля рэчкі тоўпіліся людзі. 2. ецца актрысай, пераапранутай у мужчынскую
ца. Паравоз торгае вагоны. 5. (/ / 2 ас. не Змяшчацца, умяшчацца дзе-н., у чым-н. вопратку. 2. Актрыса, якая выконвае такія
ўжыв.). Прыводзіць у рух паплавок, кляваць, (абл.). Людзі не тоўпіліся ў аўтобус. Думкі не ролі. 3. Від гумарыстычнай паэзіі, блізкай да
пародыі, які характарызуецца тым, што сур'ёторкаць (пра рыбу). || аднакр. тарпшуць, -ну, тоўпіліся ў галаве.
ТОЎСТА... (а таксама таўста...). Першая зны змест набывае камічную, жартаўлівую
-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -нІ (да 1 i 2
знач.) / торгнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1 частка складаных слоў, якая адпавядае па форму выражэння.
знач. слову тоўсты i пішацца, калі націск у
ТРАВІНА, -ы, мн. -ы, -в'ін, ж. (разм.). Toe,
знач.)- || наз. торпшне, -я, н.
ТОРК (разм.). Ужыв. ў знач. выказніка: другой частцы слова падае не на першы што i травінка.
склад, напр. тоўстагаловы, тоўстасцябловы, TPABtHKA, -i, ДМ -нцы, мн. -і, -нак ж.
торкнуў. Т. нагой суседа.
(разм.). Адно каліва травы. Кожная т. жыве
ТОРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго i тоўставалакністы.
ТОЎСТЫ, -ая, -ае. 1. Вялікі, значны ў сваім жыццём.
без дап. Таўхаць кароткімі штуршкамі. Т. у
бок. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Прыводзіць у рух аб'ёме, у абхваце. Т. чалавек. Тоўстая бяроза. ТРАВІЦА гл. трава.
ТРАВІЦЬ1, траўлю, травіш, травіць; траўпаплавок, кляваць (пра рыбу). 3. каго. Тузаць 2. Вялікі ў папярочным сячэнні. Тоўстае дрэза лейцы, прымушаючы каня ісці. 4. чым. ва. Тоўстая вяроўка. 3. Пра голас, гук: нізкі, лены; незак., што (спец.). Апрацоўваць паверхню чаго-н. кіслатой або іншымі хімічПоркаць чым-н. вострым. || аднакр. торкнуць, густы. || наз. таўшчыня, -'i, ж. (да 1 i 2 знач.).
ТОЎЧАНЫ, -ая, -ае. Атрыманы ў выніку нымі рэчывамі для атрымання ўзору. || зак.
-ну, -неш, -не; -ні / таркянуць, -ну, -неш,
вытравіць, вытраўлю, вытравіш, вытравіць;
-не; -нём, -няце, -нуць; -н'і. || наз. торканне, таўчэння. Тоўчаная бульба.
ТОЎШЧ, -ы, ж. Toe, што i тоўшча.
вытраўлены. || наз. траўленне, -я, н. || прым.
-я, н.
ТОЎШЧА, -ы, ж. Слой якога-н. рэчыва, травільны, -ая, -ае.
TÓPMA3, -a i -у, мн. тармазы, -оў, м. 1. -а.
ТРАВІЦЬ2, траўлю, іравіш, травіць;
Прыстасаванне для спынення або запаволь- што мае вялікую таўшчыню. Т. зямной кары.
ТОЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Наточаны, востры. траўлены; незак., што. Таптаць (лугі, палі),
вання руху машыны, цягніка i пад. Аўтаматычны т. Заскрыпелі тармазы, i машынаТочаная брытва. 2. Які вытачылі. Крэсла наз'ядаць пасевы; рабіць патраву. Т. пасевы. 0
спынілася. 2. -у, перан. Перашкода ў развіцці точаных ножках. 3. перан. 3 правільнымі, Козамі сена трівіць (разм. неадабр.) — разбачаго-н. Т. у рабоце. || прым. тармазны, -ая, -ое прыгожа акрэсленымі лініямі (пра рысы зарваць дабро. || зак. патравіць, патраўлю, патравіш, патравііхь; патраўлены / страшіь,
(да 1 знач.) /тормазны,-ая, -ае (да І знач.)твару, фігуру i пад.). Т. профіль.
ТОРНЫ, -ая, -ае. Пра дарогу: наезджаны,
TÓ4HA, прыся. У выразе: так точш! — страўлю, стравіш, стравіць; страўлены.
гладкі, роўны. Т. шлях. Ісці na торнай дарож-так, менавіта так.
ТРАВІЦЬ3, траўлю, травіш, травіць; незак.,
цы (перан.: выбраць звычайны шлях, неТПРУ, выкл. Выкрык, якім спыняюць што (спец.). 1. Выпускаць, адпускаць, аслабарыгінальнае рашэнне).
каня. 0 Hi тпру, ні но (разм.) — ні ўзад, ні ляць канат, снасць i пад., змяншаючы нацяжэнне. Т. канат. 2. Выпускаць пару, газ, паТОРП гл. тарпа.
ўперад; нічога не атрымліваецца.
веіра, змяншаючы ціск.
ТОРС, -а, мн. -ы, -аў, м. Тулава чалавека,
ТРАВА, -ы, ДМ -ć, мн. травы, -траў, ж. РаТРАВІЦЬ4, траўлю, травіш, травіць; незак.,
a таксама скулыпура тулава. Т. спартсмена. сліна з аднагадовымі зялёнымі неадзеравянеТОРТ, -а, М -рце, мн. тарты, -оў, м. лымі парасткамі i сцяблом. 0 Трава травой што. Засвойваць у працэсе стрававання, пеКандытарскі выраб са здобнага цеста з крэ(разм. неадабр.) — пра нясмачную яду. || па- раіраўліваць.
ТРАВЯНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нее; немам, фруктамі i пад. Бісквітны т. || прым. мянш. тржўка, -і, ДМ -ўцы / трашца, -ы, ж. \\
зак. Зарастаць травой. Агарод травянее.
тортавы, -ая, -ае.
прым. травяны, -ая, -óe.
ТРАВЯНІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які зарос траТРАВА... Першая частка складаных слоў,
ТОРФ, -у, м. Шчыльная маса, якая
ўтварылася з рэшткаў перагніўшых балотных якая адпавядае па значэнню слову трава, вою. Т. бераг. 2. Які з'яўляецца травой, склараслін, выкарыстоўваецца як паліва, угнаенне напр. шравакосны, травасеянне, травасумесь.даецца з травы. Т. луг. || наз. травяшстжсць, -і,
i для розных тэхнічных мэт. || прым. тарфяны,
ТРАВАЁДНЫ, -ая, -ае. Які корміцца ж.
-ая, -óe.
ТРАГЁДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. 1. Драрасліннай ежай (пра жывёл). Траваедныя жыматычны твор, у аснове якога ляжыць
ТОРФА... (а таксама тарфа...) Першая ча- вёлы.
стка складаных слоў са знач. які мае адноТРАВАПОЛЛЕ, -я, н. Севазварот з перы- непрымірымы жыццёвы канфлікт, сутыкненсіны да торфу, да здабычы торфу, напр. тор- ядычным травасеяннем на полі для аднаўлен- не характараў i пад., што часцей за ўсё зафаагрэгат, торфабрыкет, торфаздабыванне,ня ўрадлівасці глебы. || прым. травапольны, канчваецца смерцю героя. 2. Жудасная,
страшная падзея; няшчасце. || прым. трігеторфаізаляцыя, торфакампост, торфамінера-ая, -ае. Т. севазварот.
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дыйны, -ая, -ае. || наз. трагедыйнасць, -і, ж.
(да 2 знач.).
ТРАГІЗМ, -у, м. 1. Трагічны элемент у мастацкім творы. Спектакль поўны трагізму. 2.
Toe, што i трагічнасць (у 2 знач.). Т. падзей.
ТРАПК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Акцёр, які выконвае трагічныя ролі. 2. Аўтар трагедый.
ТРАПКАМЁДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. 1.
Драматычны твор, у якім спалучаюцца рысы
трагедыі i камедыі. 2. перан. Сумная i разам з
тым смешная падзея. || прым. трагікамічны,
-ая, -ае.
ТРАПКАМІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. трагікамедыя. 2. Сумны i адначасова смешны. Т. выпадак. || наз. трагікамічнасць, -і, ж.
ТРАІІЧНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. трагічны. 2.
Бязвыхаднасць, цяжкасць душэўнага стану,
што прыводзіць да катастрофы, гібелі каго-,
чаго-н.
ТРАГІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які адносіцца да
трагедыі (у 1 знач.). Т. жанр. 2. Страшэнны,
ашаламляльны, поўны гора, няшчасця. Т. выпадак. Т. лёс. \\ наз. трагічнасць, -і, ж.
ТРАГЛАДЬІТ, -а, М -дыце, мн. -ы, -аў, м.
1. Першабытны пячорны чалавек. 2. перан.
Грубіян, некультурны чалавек (лаянк.). 1 ж.
ірагладыпгкж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так (да 2
знач.).
ТРАДЫЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. Заснаваны
на ірадыцыі (у 1 знач.) i замацаваны ёю. Т.
звычай. 2. Які адбываецца па традыцыі (у 2
знач.), па ўстаноўленаму звычаю. Традыцыйныя спаборніцтвы па бегу. || наз. традыцыйнасць, -і, ж.
ТРАДЬІЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Звычаі, погляды, нормы паводзін i пад., якія перадаюцца ад папярэдніх пакаленняў наступным. Пстарычныя традыцыі. Традыцыі продкаў. 2. Парадак, звычай, што ўстанаўліваецца
ў паводзінах, быце. Т. адзначаць дзень нараджэння.
ТРАДЫЦЫЯНАЛІЗМ, -у, м. (кніжн).
Прыхільнасць да старых традыцый. || прым.
традыцыяналісцкі, -ая, -ае.
ТРАЕКТОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. (спец.).
1. Лінія, якую апісвае ў прасторы ў працэсе
руху якое-н. цела або гтункт. Т. палёту метэарыта. 2. Лінія палёту снарада, ракеты або
кулі. || прым. траекторны, -ая, -ае.
ТРАІСТЫ, -ая, -ае. 1. Траякі. Т. ўплыў. 2.
Пра палітычныя пагадненні: заключаны, падпісаны трыма дзяржавамі, бакамі. Траістае
пагадненне. || наз. тршстасць, -і, ж. (да 1
знач.).
ТРАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., троіцца; незак. Раздзяляцца на тры часткі, a таксама здавацца трайным, патройвацца (пра бачныя
прадметы). Траіцца ў вачах у каго-н.
ТРАІЦЬ, траю, троіш, троіць; троены; незак., што. 1. Дзяліць на тры часткі (разм.) Т.
бервяно. 2. Злучаць тры часткі разам. Т. ніткі.
3. Тройчы пераворваць зямлю (спец.). 4.
Страляць, удараць i пад. па трох адначасова.
Т. з ружжа (забіваць трох птушак адным зарадам). 1 наз. траенне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.).
ТРАЙНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (спец.). 1.
Прадмет, які мае тры аднародныя часткі або
складаецца з трох частак. Паляўнічы т. (трохстволка). 2. Мера або прадмет, якія складаюцца з трох аднолькавых адзінак. Дошка-т. ||
прым. трайніковы, -ая, -ае.
ТРАЙНЬІ, -ая, -ое. 1. Які складаецца з
трох аднародных або падобных частак, прадметаў. Трайныя рамы. 2. Павялічаны ў тры
разы. Прадаваць na тмйной цане.

1

ТРАЙНЙ , -'i, мн. тройні i (з ліч. 2, 3, 4)
трайні, тройняў, ж. Падоўжны брус у калёсах, які злучае пярэднюю вось з задняй.
ТРАЙНЙ 2 , -'i, мн. тройні, -яў, м. Toe, што
i трайняты.
ТРАЙНЙТЫ, -нят. Трое дзяцей, народжаных адначасова адной маці.
ТРАЙЧАСТЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца з
трох аднародных частак, прадметаў. Трайчасшыя вілы. 2. У выразе: трайчясты нерв
(спец.) — пятая пара чэрапна-мазгавых нерваў.
ТРАКТ, -у, М -кце, мн. -ы, -аў, м. Шырокая праезджая дарога. O Страўнікява-ігішачны
тракт (спец.) — стрававод, страўнік, тонкая i
тоўстая кішкі. || прым. трактшы, -ая, -ае.
ТРАКТАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іуецца; незак. 1. Быць прадметам абгаворвання,
разгляду, тлумачэння чаго-н*. 2. Характарызавацца, адлюстроўвацца пэўным чынам. || наз.
трактавалне, -я, н. i трактоўка, -і, ДМ -ўцы,
мн. -і, -товак, ж.
ТРАКТАВАЦЬ1, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; незак., што. 1. Разглядаць, расцэньваць якім-н. чынам. Па-новаму т. пытанне.
2. Даваць тлумачэнне чаму-н., тлумачыць. Т.
закон. || наз. трактоўк*» -і, ДМ -ўцы, мн. -і,
-товак, ж. i трактавшне, -я, н.
ТРАКТАВАЦЬ2, -тую, -туеш, -туе; -туй; незак., каго (абл.). Частаваць. Т. гасцей абедам.
|| наз. тражтямнне, -я, н.
ТРАКТАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Самаходная
машына для перамяшчэння, прывядзення ў
дзеянне сельскагаспадарчых i іншых прылад.
Калёсны т. \\ прым. трштарны, -ая, -ае.
ТРАКТАРА... Першая частка складаных
слоў, якая адпавядае па значэнню словам
траісгар, трактарны, напр. трактарабудаванне, трактарарамонтны.
ТРАКТАРАБУДАВАННЕ, -я, н. Галіна
машынабудаўнічай прамысловасці, якая вырабляе трактары i трактарныя рухавікі. ||
прым. трактірабудаўшчы, -ая, -ае.
ТРАКТАРЬІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -ау, м.
Вадзіцель трактара. || ж. трактарыстка, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так. || прым. трактарысцкі, -ая,
-ае.
ТРАКТАТ, -a, М -таце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Навуковая праца, у якой разглядаецца пэўнае
пытанне ці праблема (кніжн.). Філасофскі т.
2. Міжнародны дагавор, пагадненне (спец.).
Мірны т. || прым. трактатны, -ая, -ае.
ТРАЛ, -а, м. 1. Вялікая сетка для лоўлі
рыбы з суднаў. 2. Гідраграфічная прылада для
даследавання паверхні марскога дна, яго
флоры i фауны. 3. Прыстасаванне для выяўлення i абясшкоджвання мін. || прым.
тралавы, -ая, -ае. Траяавая лоўля рыбы.
ТРАЛЁЙБУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Шматмесная электрычная транспартная машына, якая
ездзіць па бязрэйкавай дарозе. || прым.
тралейбусны, -ая, -ае. Т. парк.
ТРАЛЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. (спец.). Дастаўка драўніны ад месца нарыхтоўкі да дарогі ці да месца сплаву. Т. бярвення. || прым.
тралёвачны, -ая, -ае.
ТРАЛЁЎІПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
працуе на тралёўцы.
ТРАЛІЦЬ, -ЛЮ, -ЛІШ, -ЛІЦЬ; -лены; незак.,
што. 1. Лавіць рыбу тралам. 2. Даследаваць
дно пры дапамозе трала (у 2 знач.). Т. марское дно. 3. Вылоўліваць i абясшкоджваць
падводныя міны. || зак. пратраліць, -лю, -ліш,
-ліць; -лены (да 3 знач.). || наз. траленне, -я,
н. || прым. тральны, -ая, -ае.

TPA—TPA
ТРАЛМАЙСГАР, -тра, мн. -тры, -траў, м.
Спецыяліст, які кіруе тралавым ловам рыбы.
|| прым. тралмайстарсжі, -ая, -ае.
ТРАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Ваеннае або рыбалоўнае судна для тралення. 2.
Спецыяліст, які кіруе лоўляй рыбы тралам.
ТРАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
-ляваны; незак., што (спец.). Дастаўляць зрэзаныя дрэвы (бярвенне) з лесасекі да месца
пагрузкі або сплаву.
ТРАМА, -Ы, МН. -Ы, трам, ж. Апорная
бэлька, якая падірымлівае столь (у драўляных
будынках).
ТРАМБАВІІПЫПЧЫК,

-а,

мн.

-і,

-аў,

м.

Рабочы, які займаецца трамбоўкай.
ТРАМБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
-баваны; незак.,
што. Ударамі, ціскам
ушчыльняць, выраўноўваць паверхню. Т.
сілас. || зак. утрамбавадк, -бую, -буеш, -буе;
-буй; -баваны. || наз. трамбоўка, -і, ДМ -ўцы,
ж. трамбаванне, -я, н., утрамбоўка, -і, ДМ
-ўцы, ж. i уграмбоўванве, -я, н. \\ прым. трамбавальны, -ая, -ае.
ТРАМБАНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Музыкант, які ітрае на ірамбоне.
ТРАМБАТЬІЧНЫ гл. тромб1.
ТРАМБОЗ, -у, мн. -ы -аў, м. (спец.). Утварэнне тромба1, тромбаў . || прым. трамбозны,
-ая, -ае.
ТРАМБОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Духавы медны музычны інструмент нізкага i рэзкага тэмбру. 1 прым. трамбонны, -ая, -ае.
ТРАМБОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. трамбаваць. 2. Трамбавальная машына, прылада
для трамбавання.
ТРАМВАЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Гарадская наземная элеюрычная чыгунка, a таксама поезд
гэтай чыгункі, які складаецца з аднаго або
некалькіх вагонаў. O Рачны трамвай — невялікі пасажырскі параход, які курсіруе па
рацэ ў межах горада. || прым. трамвайны, -ая,
-ае.
ТРАМВАЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Работнік трамвайнага транспарту. || ж. трамвайшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ТРАМПЛІН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1.
Спартыўнае прыстасаванне для адштурхоўвання пры скачках. Лыжны т. 2. перан.
Апора, зыходны пункт для якіх-н. дзеянняў
(кніжн). Дасягненні будуць трамплінам для далейшых дзеянняў. \\ прым. трамшйнны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
ТРАНЖЬІР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Чалавек, які транжырыць, марнатравец. || ж.
транжырка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым.
транжырскі, -ая, -ае.
ТРАНЖЬІРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; незак., што (разм.). Неразумна, без толку
траціць што-н. Т. грошы. || зак. растраяжырыць, -ру, -рыш, -рыць; -раны. || наз. траяжырства, -а, н. i транжыранне, -я, н.
ТРАНЗІСТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Паўправадніковы
прыбор, прызначаны для
ўзмацнення, пераўтварэння i генерыравання
электрычных сігналаў. 2. Партатыўны радыёпрыёмнік, пабудаваны на паўправадніках. ||
прым. траюістарны, -ая, -ае (да 1 знач.)ТРАНЗІТ, -у, М -з'іце, м. 1. Правоз тавараў
ці пасажыраў з аднаго пункта ў іншы цераз
прамежкавыя пункты. 2. Перавозка грузаў без
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Перакласці (перакладаць) які-н. музычны
нійь (відазмяняць). Т. атамную энергію ў
твор з адной танальнасці ў іншую. 2. Пера- электрычную. || наз. трансфармаванне, -я, н.
несці (пераносіць) што-н. (ідэю, вобраз,
ТРАНСФАРМАТАР1, -а, мн. -ы, -аў, м.
тэрміналогію i пад.) з аднаго жанру ў іншы, з Устройства для пераўтварэння відаў, форм
перагрузак на прамежкавых станцыях. || прым. адной навукі ў іншую, адпаведна змяняючы, або ўласцівасцей энергіі. Электрычны т. ||
прыстасоўваючы. || наз. транспаніроўка, -і, ДМ
прым. трансфарматарны, -ая, -ае. Трансфартранзгпш, -ая, -ае. Т. груз. Т. цягнік.
ТРАНЗІТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). -ўцы, мн. -і, -ровак, ж. i транспанаванне, -я, матпарная падстанцыя.
ТРАНСФАРМАТАР2, -а, мн. -ы, -аў, м.
Транзітны пасажыр. || ж. транзгпііца, -ы, мн. н.
(спец.).
1. Акцёр, які іграе некалькі роляў паТРАНСПАРАНТ,
-а,
М
-нце,
мн.
-ы,
-аў,
-ы, -ніц.
ТРАНКВІЛІЗАТАР, -у, мн. -ы, -аў, м. м. 1. Ліст з чорнымі лініямі, які падкладаецца пераменна, хутка мяняючы касцюм, грым i
(спец.). Лекавы прэпарат, які знімае нервовае пад нелінееную паперу, каб пры пісьме былі пад. 2. Фокуснік, які стварае аптычныя ілюзіі
ўзбуджэнне, пачуццё трывогі, страху. || прым. роўныя радкі. 2. Нацягнутая на раму тканіна ператварэння адных прадметаў у другія.
або папера з якім-н. тэкстам ці малюнкам.
ТРАНСЦЭНДЭНТАЛЬНЫ, -ая, -ае. У
трашвілізатарны, -ая, -ае.
Святочныя транспаранты. || прым. транс-філасофіі: які адносіцца да пазнання абТРАНС, -у, м. (кніжн.). Павышаная нервострактных, нібыта незалежных ад вопыту
вая ўзбуджанасць, якая суправаджаецца стра- паршпны, -ая, -ае.
ТРАНСПАРТ, -у, М -рце, м. 1. Галіна на- з'яў. || наз. трансцэццэнтальнасць, -і, ж.
тай кантролю над сваімі ўчынкамі, a таксама
ТРАНСЦЭНДЭНТНЫ, -ая, -ае. У філаформа псіхічнага расстройства, якая выяўля- роднай гаспадаркі, звязаная з перавозкай людзей i грузаў, a таксама сродкі для такой пе- софіі: які знаходзіцца за межамі свету; недаецца ў бессвядомых дзеяннях. Упасці ў тп.
ступны чалавечаму пазнанню, недасягальны
ТРАНС... прыстаўка. Утварае прыметнікі равозкі. Пасажырскі т. Гарадскі т. 2. Перадля чалавечага розуму. || наз. трансцэндэнтвозка
грузаў.
Т.
мінеральных
угнаенняў
na
чыса знач.: 1) рух цераз якую-н. прастору, напр.
гунцы.
3.
Партыя
атрыманых
або насць, -і, ж.
трансарктынны, трансатлантычны; 2) разТРАНТЫ, -аў (разм.). 1. Лахманы, старая
мешчаны за межамі чаго-н., напр. транс- прызначаных для перавозкі грузаў. Заўтра
адпраўляецца т. з бульбай. 4. Абоз або сукуп- падраная адзежа, бялізна. 2. Пра жаночыя
альпійскі.
насць якіх-н. сродкаў спецыяльнага прызна- ўборы (неадабр.). Кожны дзень новыя т. купТРАНСАЮЙНСШ, -ая, -ае. Звязаны з ручэння. Санітарны т. 5. Судна ваеннага флоту ляе.
хам цераз акіян. Трансакіянская экспедыцыя.
ТРАНШЗЯ, -і, мн. -і, -шэй, ж. 1. Роў, кадля перавозкі грузаў i людзей. Дэсантны т. ||
ТРАНСАРКТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Звязаны са прым. транспартны, -ая, -ае.
нава, прызначаныя для захоўвання, укладкі
зносінамі цераз арктычную вобласць. ТрансТРАНСПАРТАБЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, які чаго-н. Т. для закладкі водаправодных труб.
арктычная навігацыя.
можна перавозіць, транспартаваць. Т. хворы. || Сіласная т. 2. Вузкі глыбокі роў з брустверам,
ТРАНСАТЛАНТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Звязаны
які злучае ў адну лінію ўсе агнявыя пункты
наз. транспжртіібелышсць, -і, ж.
са зносінамі цераз Атлантычны акіян. Т. пеТРАНСПАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; абароны.1 || прым. трашпэйны, -ая, -ае.
ралётп.
ТРАП , -а, мн. -ы, -аў, м. Лесвіца на ка-туй; -таваны; зак. i незак., каго-што. ПераТРАНСГРЗкЛЯ, -і, ж. (спсц.). Наступленвезці (перавозіць) з аднаго месца ў другое. Т. раблі, a таксама перасоўная лесвіца для выне мора на сушу.
збожжа. || наз. транспартшнне, -я, н. i транс- хаду з самалёта i пасадкі. К самалёту падалі
ТРАНС'ЕЎРАПЙЙСЮ, -ая, -ае. Які прапарціроўка, -і, ДМ -ўцы, ж. \\ прым. транспар- т.
ходзіць цераз Еўрогту, перасякае яе. Транс'еўТРАП2, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Адтуліна
ціровачны, -ая, -ае.
рапейская нафтавая магістраль.
ў падлозе для сцёку вады i спуску яе ў канаТРАНСПАРТНІК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
РаТРАНСХАНТЫНЕНТАЛЬНЫ, -ая, -ае
лізацыю.
(кніжн.). Які мае адносіны да сувязі канты- ботнік транспарту (у 1 знач.).
ТРАПАК, -а, м. Рускі народны танец у
ТРАНСПАРЦЁР,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
1.
Каннентаў, паміж кантынентамі ці праходзіць
хуткім тэмпе з моцным прытупваннем, a таквеер
для
перамяшчэння
грузаў.
Паштовыя
адпраз увесь кантынент. Т. рэйс. Транскантысама музыка да гэтага танца. Вытанцоўваць
праўленні i пасылкі падаюцца з аўтамашыны
нентальная ракета. Транскантынентальная
трапака.
на
т.
2.
Ваенная
машына
для
перавозкі
пячыгунка.
ТРАПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
ТРАНСКРЫБІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; хоты i фузаў. || прым. транспарцёрны, -ая, -ае. трапання валакна. Трапальная машына.
ТРАНСПАРЦІР,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Прыбор
-руй; -раваны; зак. i незак., што (спец.).
ТРАПАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень / -льняў, ж.
Зрабіць (рабіць) транскрыпцыю, перадаць для чарчэння ў выглядзе падзеленага на граПамяшканне для трапання валакна.
дусы
паўкруга
i
лінейкі,
які
служыць
для
па(перадаваць) транскрыпцыяй (у 1 i 2 знач.).
ТРАПАЛЫІІЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабудовы вуглоў i ix вымярэння. || прым. трансТ. тпэкстп. || наз. траснкры(нраванне, -я, н.
бочы, які займаецца трапаннем валакна. || ж.
паршрны,
-ая,
-ае.
ТРАНСКРЬІПЦЫЯ, -і, ж. (спец). 1. Датрапалыпчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ТРАНСПАРЦІРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў,
кладная перадача на пісьме ўсіх асаблівасцей
ТРАПАНЫ, -ая, -ае. Ачышчаны ад кажывой гаворкі літарамі алфавіта i некаторымі м. Той, хто займаецца транспарціроўкай. || ж. стрыцы (пра валакно). Т. лён.
спецыяльнымі знакамі. Фанетычная т. 2. транспарціроўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ТРАПАР, -а, м. Песнапенне ў гонар
ТРАНСПІРАЦЫЯ, -І, Ж. (спец). Выпа- якога-н. свята ці святога.
Toe, што i транслітэрацыя. 3. Пераклад музырэнне
вады
раслінамі.
чнага твора, напісанага для аднаго музычнага
ТРАПАСФЁРА, -ы, ж. (спец.). Ніжні слой
ТРАНСПЛАНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; зямной атмасферы. || прым. трапасферны, -ая,
інструмента або голасу, для выканання другім
інструментам або голасам. || прым. транскрып- -туй; -таваны; зак. i незак., што. Ажыццявіць -ае.
(ажыццяўляць) трансплантацыю. Т. нырку.
цыйны, -ая, -ае.
ТРАПАЦЦА, траплюся, трэплешся, трэпТРАНСПЛАНТАТ, -a, М -нтаце, мн. -ы, лецца; трапіся; незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
ТРАНСЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. i незак., што. Перадаць -аў, м. (спец.). Участак тканкі, орган, які выРазвявацца ад ветру. Валасы трэплюцца на ве(перадаваць) па радыё або па тэлебачанні. Т. карыстоўваецца для трансплантацыі. || прым. тры. 2. Toe, што i трапаць языком (разм.). ||
даклад. || наз. тржнсляцыя, -і, ж. \\ прым. трансплантатны, -ая, -ае.
зак. патрапацца, -раллюся, -рэплешся, -рэпТРАНСПЛАНТАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. лецца; -рап'іся (да 2 знач.).
трансляцыйны, -ая, -ае.
ТРАНСЛГГАРАЦЫЯ, -І, Ж. (спец). Пера- (спец.). 1. Перасадка i прыжыўленне тканак
ТРАПАЦЬ, траплю, трэплеш, трэпле;
дача літар адной пісьменнасці літарамі другой або органаў на другое месца або ў другі ар- трап'і; трапаны; незак. 1. што. Ачышчаць вапісьменнасці, незалежна ад ix вымаўлення. || ганізм. 2. Перасадка часткі расліны ў тканку лакно, выбіваючы кастрыцу спецыяльнай
прым. транслітарацыйііы, -ая, -ае.
другой расліны ддя надання ёй новай якасці; прыладай. Т. лён. 2. каго. Ласкава паглаТРАНСЛЙЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. гл. прышчэпліванне.
джваць, пастукваць рукой, пальцамі. Т. na
трансліраваць. 2. Toe, што трансліруецца. ||
ТРАНСУРАНЫ, -аў, адз. трансуран, -у, м. плянах. 3. што. Тузаць, гайдаць (пра вецер).
прым. трансляцыйны, -ая, -ае.
Штучна атрыманыя радыеактыўныя хімічныя
Вецер трапаў хустачку на галаве. 4. каго-што.
ТРАНСМІСІЯ, -і, ж. (спец.). Сукупнасць элементы, якія ў перыядычнай сістэме элеБіць, калаціць, уцягваць у баявыя сутычкі. Т.
механізмаў для перадачы вярчальнага руху ад ментаў размешчаны пасля урану. || прым. варожыя войскі. 5. Ісці вялікую адлегласць
рухавіка да рабочых частак станкоў, машын. || трансуранавы, -ая, -ае.
(разм.). Трапаў пяць кіламетраў пехатой. 0
прым. травсмісійны, -ая, -ае. Т. пас.
ТРАНСФАРМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; Трапаць нервы (разм. неадабр.) — хвалявацТРАНСПАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -муй; -маваны; зак. i незак., што (кніжн. i ца; моцна нерваваць каго-н. Трапаць языком
-нуй; -наваны; зак. i незак., шгпо (сгтец.)- 1. спец.). Ператварыць (ператвараць), відазмя- (разм.) — гаварыць шмат i без толку. || зак.

TPA—TPA

661
Дарога, шлях. Аўтамабільная т. Паветраная
т. 3. След, які пакідае за сабой трасіруючая
куля, снарад i пад. Т. ракеты. || прым. трасавы, -ая, -ае.
ТРАСАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел крыміналісТРАСЦІЦЬ, трашчу, тросціш, тросціць;
тыкі, які займаецца фіксацыяй i вывучэннем трошчаны; незак., што (спец.). Злучаць, скруслядоў, пакінутых на месцы злачынства чала- чваць разам дзве або некалькі нітак. | зак.
векам, машынай i інш. || прым. трасалапчны, страсцдць, страшчу, стросціш, сіросціць;
-ая, -ае.
строшчаны; || наз. трашчэнне, -я, н.
ТРАСЁННЕ гл. трэсці.
ТРАСЯНІНА, -ы, ж. 1. гл. трэсці. 2. Хатнія
ТРАСІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. спрэчкі, сварка, калатня, лаянка (разм.)- Цэ(спец.). Машына для ачысткі льнянога валак- лую раніцу ішла т.
на.
ТРАСЙНКА, -і, ДМ -нцы, ж. 1. Сірэсенае
ТРАШЦЦА, -ПЛЮСЯ, -ПІШСЯ, -піцца; зак.
ТРАСІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.). сена з саломай, якое ідзе на корм жывёле.
1. Выпадкова сустрэцца, надарыцца. У лесе Рабочы, заняты ачысткай ільнянога валакна
Падрыхтаваць карове трасянку. 2. Прадукт
трапілася ўбачыць лісіцу. 2. Дастацца. Мне на трасілцы. || ж. трасілыпчыца, -ьі, мн. -ы, беларуска-рускага змешанага маўлення. Гаватрапілася цікавая кніга. 3. безас, з інф. Вы--чыц.
рыць на трасянцы.
пасці на чыю-н. долю, прыйсціся. Трапілася
ТРАСІРАВАЦЬ1, -рую, -руеш, -руе; -руй;
ТРАСЯНЎЦЬ гл. трэсці.
бачыць жывога Янку Купалу. 0 Трапілася łap -раваны; зак. i незак., што. 1. Абазначыць
ТРАТА, -Ы, ДМ траце, ж. 1. гл. траціцца,
any ш аяжу (разм. жарт.) — пра вельмі рэд- (абазначаць) трасу (у 1 знач.). 2. Пакінуць
-ць. 2. мн. -ы, трат. Toe, што i затрата (у 2
кую ўдачу, шчаслівы выпадак.
(пакідаць) след пры палёце (пра кулю, снарад
знач.).
ТРАГОЦЬ, -ПЛЮ, -ПІШ, -ПІЦЬ; зак. 1. Паi пад.). || наз. трас'іраванне, -я, н. (да 1 знач.) /
ТРАТУАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Дарожка для
цэліць у што-н., метка кінуўшы, сірзліўшы. трасіроўжа, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 1 знач.).
Т. з пісталета ў цэль. 2. Увайсці, пранікнуць
ТРАСІРАВАЦЬ2, -рую, -руеш, -руе; -руй; пешаходаў па баках вуліцы, плошчы. || прым.
куды-н., знайсці тое, што шукаў. Кароткім -раваны; зак. i незак., што (спец.). У фінан- тратуарны, -ая, -ае.
ТРАТЬІЛ, -у, м. Цвёрдае крышталічнае рэшляхам т. туды, дзе чакалі. 3. Апынуцца ў савай справе: перавесці (пераводзіць) выплату
якіх-н. умовах, абставінах (звычайна неспры- грошай на другую асобу. || наз. трасіраванне, чыва жоўтага колеру з вялікай выбуховай
сілай. || прым. тратылавы, -ая, -ае.
яльных). Т. у непрыемнае становішча. 4. Ака-я, н. i трасіроўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
зацца дзе-н. у патрэбны момант, алынуцца
ТРАЎЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяльнае
ТРАСІГРУЮЧЫ, -ая, -ае. Які пры палёце
дзе-н. Т. на вяселле. 5. Знянацку наспупіць на
пакідае бачны след i гэтым дапамагае весці судна для лоўлі рыбы тралам. || прым. траўлершто-н., уступіць у што-н. Т. нагой у лужу. 6.
далейшы прыцэл (пра кулю, снарад). Трасіру- ны, -ая, -ае.
Папасці, надарыцца. Яму трапіла ў рукі цікаТРАЎМА, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж. Пашкоджанючая куля.
вая кніга. 0 Трапіць на жручок каму, чый, да
ТРАСКА, -і, ДМ -сцэ, ж. Прамысловая не органа, тканкі знешнім уздзеяннем (ракаго (разм.) — дадь сябе падмануць, ашуненнем, ударам, апёкам i пад.), a таксама
каць, папасціся ў чым-н. Трапіць на язык рыба сямейства трасковых, якая водзіцца ў нервовае ўзрушэнне. Псіхічная т. O Бытавая
каму (разм.) — стаць прадметам гугаркі, аб- паўночных морах. Шрожаная т. || прым. тра- траўма — пашкоджанне здароўя ў выніку
сковы, -ая, -ае. Сямейства трасковых (наз.).
гавораў.
ТРАСКАНІНА, -ы, ж. (разм.). Toe, што i няшчаснага выпадку, не звязанага са службоТРАІЙЧНЫ га. тропік.
вай работай. || прым. траўматычны, -ая, -ае. Т.
траскатня.
ТРАПКАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Ручнік з
шок.
ТРАСКАТНЙ,
-i',
ж.
(разм.).
1.
Працяжны
доўгімі махрамі, звычайна з грубага палатна.
ТРАЎМАТАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел медытрэск, шум, стук. Т. кулямёта. 2. перан. БяTPAIUIÓ, -а, мн. -ы, -оў, н. 1. Прылада,
скрнцая балбатня, пустыя размовы. У вершы цыны, які займаецца траўмамі i ix лячэннем.
пры дапамозе якой трэплюць лён. 2. перан.
|| прым. траўматалапчны, -ая, -ае.
многа траскатні.
Чалавек, які гаворыць лухту, бязглуздзіцу, пуТРАЎМАТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач —
ТРАСКЎН,
-а,
мн.
-ы,
-оў,
м.
1.
Жук
сястазвон (разм.).
спецыяліст па траўматалогіі.
мейства
лістаедаў,
які
ўтварае
трэск,
тручыся
ТРАПНЫ, -ая, -ае. 1. Які дакладна папаТРАЎМАТЬІЗМ, -у, м. (спец.). Наяўнасць
дае ў цэль; метка накіраваны ў цзль. Т. стрэл. краямі брушка аб надкрыллі. 2. Моцны мароз траўмаў. Барацьба з вытворчым траўматыз2. перан. Які дакладна i правільна падмячае, (разм.). ^
ТРАСКЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які ўтварае трэск мам.
схоплівае што-н., дахладна i востра выражае,
ТРАЎМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
перадае асноўную сутнасць з'явы i пад. Т. вы- (у 1 i 2 знач.). 2. перан. Пусты, беззмястоўны,
разлічаны на знешні эфект (аб размове, сло- -раваны; зак. i незак., каго-што. 1. Нанесці
раз. 1 наз. ірапшсць, -і, ж.
(наносіць) траўму. Т. руку. 2. перан. ПаруТРАПЯТАЦЦА, -пячуся, -печашся, -пе- вах). 0 Траскучы мароз (разм.) — вельмі мошыць (парушаць) спакой, нерваваць. Дарэмна
чацца; -пячыся; незак. 1. Пастаянна рухацца, цны мароз. || наз. траскучасць, -і, ж.
тп. чалавека. || наз. траўміраванне, -я, н.
варушыцца, дрыжаць. Трапечацца лісце асіны. ТРАСТА, -ы, ДМ -сце, ж. (спец.). Сцёблы
ТРАЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Даведнік, які
Трапечуцца ветпразі. 2. Сутаргава падскокваць,льну, канапель, якія вылежаліся або вымаклі.
біцца аб што-н. У сетпцы трапяталася рыба. ТРАСЎХА, -і, ДМ -cyce, ж. 1. Беларускі апісвае лекавыя расліны i спосабы лячэння
3. Адчуваць дрыжыкі, моцнае хваляванне. народны танец. Полька-т. 2. Ліхаманка імі. || прым. траўнікавы, -ая, -ае.
ТРАФАРЗТ, -a i -у, М -рэце, мн. -ы, -аў,
(абл.).
Сэрца трапечацца ў грудзях. \\ наз. традятанне,
ТРАСЎЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. (разм.). Ліха- м. 1. -а. Пласцінка з прарэзанымі знакамі,
-я, «. (да 1 i 2 знач.).
малюнкамі, прызначанымі для ўзнаўлення
ТРАПЯТАЦЬ, -пячу, -печаш, -печа; -пя- манка, дрыжыкі ад хвалявання.
ТРАСЎЧЫ, -ая, -ае. Які моцна трасе, тра- (спец.). Чарціць na тпрафарэту. 2. -а. Знакі,
чы; незак. 1. Дрыжаць, варушыць чым-н.
малюнкі, нанесеныя пры дапамозе такой
Лісце трапятала на ветры. Верабей трапечасецца. Т. вагон. || наз. трасучасць, -і, ж.
ТРАСЦА, -Ы, Ж. (разм.). 1. Ліхаманка, ма- пласцінкі. 3. -у, перан. Раз i назаўсёды прыкрыламі. 2. Мільгаць (пра агеньчыкі). Удалелярыя. 2. перан. Ужыв. з адмоўным адценнем няты ўзор чаго-н., якога слепа прьггрымлівачыні трапяталі невядомыя агеньчыкі. 3. Узмоцнена часта біцца (пра сэрца). Сэрца тра- пры абазначэнні чаго-н. няпэўнага, невядо- юцца; шаблон. Мысліць na трафарэту. || прым.
пятала ад радасці. 4. Адчуваць страх перад мага i пад. Якой трасцы яму трэба? 3. Ужыв. трафарэтны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
ТРАФАР^ТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
кім-н. Перад ім кожны трапеча. || наз. тра-як лаянкавае слова. Нічога ты там не знойдзеш. Трасца! 0 Трасца ў бок каму (разм. ж. 1. Toe, што i трафарэт (у 1 знач.; разм.). 2.
пятанне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.).
Пэндзаль, якім малююць па трафарэце.
ТРАПЯТКІ, -ая, -ое. 1. Які пастаянна ва- іруб.) — пра пажаданне каму-н чаго-н. дрэнТРАФАРЗТНЫ, -ая, -ае. 1. гл. трафарэт. 2.
рушыцца. дрыжыць; дрыгатлівы. Вецер ска- нага. Адна трасца (разм. незадав.) — усё роўЯкі з'яўляецца трафарэтам (у 3 знач.),
лыхнуў трапяткое лісце. 2. Лёгкі, хуткі ў ру-на, без розніцы.
ТРАСЦІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ра- шаблонны. Трафарэтнае рашэнне. || наз. трахах, поўны энсргіі. Т. конь.
ТРАПЯТЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i тра- бочы, які займаецца трашчэннем пражы. || ж. фарэтнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
трасшлыпчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
пяткі (у 1 знач.).
ТРАФАР^ЦІЦЬ, -рэчу, -рэціш, -рэціць;
ТРАСА, -Ы, МН. -Ы, трас, ж. 1. Налрамак
ТРАСЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. Тонкая -рэчаны; незак., што (спец.). Размалёўваць,
лініі дарогі, канала i пад. Т. трубаправода. 2. пласцінка ў бёрдзе.
распісваць пры дапамозе трафарэта.
оатрапаць, -раплю, -рэплеш, -рэпле; -рал'і;
-рапаны (да 1 i 4 знач.) / растралаць, -раплю,
-рэплеш, -рэпле; -рапі; -рапаны (да 3 знач).
| наз. трашшне, -я, н. (да 1 знач.).
ТРАПЕЗА, -Ы, Ж. Агульны стол для яды ў
манастыры, a таксама прыём яды за такім
сталом i сама яда. || прым. тралезны, -ая, -ае.
Манастырская трапезная (наз.; сталовая).
ТРАПЁЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Чатырохвугольнік з дзвюма паралельнымі i дзвюма
непаралельнымі старанамі. 2. Гімнастычная
прылада, якая складаецца з перакладзіны,
падвешанай на двух тросах.
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ТРАФЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Узбраенне i
ваенная маёмасць, захопленыя ў пераможанага праціўніка. Ваенныя трафеі. 2. Рэчы,
здабыча як сведчанне або вынік перамогі,
поспехаў у якой-н. галіне. Паляўнічыя трафеі.
3. Арнаментальнае ўпрыгожанне ў выглядзе
ваенных даспехаў. || прым. трафейны, -ая, -ае.
ТРАХ. 1. гукаперайм. Ужыв. для абазначэння моцнага адрывістага гуку, трэску. 2. у
знач. вык. Трахнуў (разм.). Т. кулаком na
стале.
ТРАХА, прысл. (разм.). Чуць, амаль. Т. нос
не расквасіў. 0 Траха не... (разм.) — чуць не,
амаль не. Траха пгго (разм.) — амаль што.
ТРАХЕІТ, -у, М -хеше, м. Запаленне
слізістай абалонкі трахеі.
ТРАХЁЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. (спец.). Частка
дыхальных шляхоў — храстковая трубка
паміж гартанню i бронхамі, паперадзе стрававода. || прым. трахейны, -ая, -ае.
ТРАХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся; зак. (разм.). Упасці з размаху, з шумам
моцна стукнуцца аб што-н. Т. галавой аб
сцяну. | незак. трахяцца, -аюся, -аешся, -аецца.
ТРАХНУЦЬ, -ну, -нсш, -нс; -ні; зак.
(разм.). 1. Моцна, з сілай струкнуць каго-,
што-н. або чым-н. Т. кулаком na спіне. 2. Выстраліць; забіць, застрэлшь. Т. з вінтоўкі.
Трахнулі двух ваўкоў. || незак. трахаць, -аю,
-асш, -ае.
ТРАХОМА, -ы, ж. Хранічная вірусная хвароба вачэй, якая прыводзіць да слепаты. ||
прым. трахомны, -ая, -ае / трахямятозны, -ая,
-ас.
ТРАЦЁЙСЮ, -ая, -ае. Звязаны з разборам
спрэчкі, канфлікту трэцяй, незацікаўленай
стараной. Т. суд.
ТРАЦІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. 1. Старая
мера плошчы: трэцяя частка зямельнага надзелу. 2. Адна з трох роўных частак чаго-н.
Прадаць траціну збожжа.
ТРАіЦЦЦА, -ачуся, -адішся, -аціцца; незак. 1. Расходаваць свае грошы, сродкі на
якія-н. патрэбы. Т. на дарогу. 2. перан.
Знікаць, праходзіць, губляцца. 3 гадамі здароўе тпраціцца. || зак. пятраціцца, -ачуся,
-ацішся, -ацііша (да 1 знач.) || наз. тратж, -ы,
ДЛ/траце, ж.
ТРАЦІЦЬ, -ачу, -аціш, -аціць; -ачаны; незак. 1. што. Расходаваць грошы, сродкі на
што-н. патрэбнае, з пэўнай мэтай. Т. грошы
на падарункі. 2. што. Марна, без толку расходаваць; пазбаўляцца ад чаго-н. Т. нас. Т. здароўе. 3. каго (што). Несці страту ў асобе таго,
хто памёр, пайшоў i пад. Т. дарагога чалавека.
4. штпо. Несці страту ў якіх-н. матэрыяльных
каштоўнасцях. Т. маёмасць. 5. што. Парушаць сувязь, паслядоўнасць у думках, гутарцы i пад. Т. логіку ў разважаннях. || зак. патржціць, -ачу, -аціш, -аціць; -ачаны (да 1, 2 i
4 знач.). || наз. трата, ДЛ/траце, ж. (да 1, 2 i
4 знач.).
ТРАЦІЧНЫ, -ая, -ае. 1. У састве некаторых тэрмінаў ужываецца ў значэнні: які з'яўляецца трэцяй стадыяй у развіцці чаго-н.
Трацічная форма хваробы. 2. Звязаны з першым перыядам кайназойскай эры (спец.). Т.
перыяд.

ТРАЦЙК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Цяля, жарабя броўскімі адносінамі (разм., часта іран). Heва ўзросце трох год. 2. Траціна (у 1 знач.; разлучная т.
разм.). 3. Трэцяя частка чаго-н. (разм.).
ТРОЙЧЫ, прысл. 1. Тры разы. Ён т. быў у
Касіць на т. \\ ж. трацячка, -і, ДМ -чцы, мн. Мінску. 2. Утрайне, у тры разы больш. Быць
т. шчодраму плёну.
-і, -чак (да 1 знач.).
ТРОМБ1, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. ЗгуТРАІПЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым,
-чыце, -чаць; -чы; незак. 1. (/ / 2 ас. не стак крыві, які ўтвараецца ў крывяносным
ўжыв.). Ломячыся, крышачыся, утвараць сасудзе ці ў поласці сэрца. 2. Увогуле згустак
трэск. Лёд трашчыць. 2. Утвараць гукі падоб- рэчыва, які закупорвае сасуд, праток.
ныя на трэск (пра насякомых). Т. начныя Лімфатычны т. || прым. трамбатычны, -ая,
цвыркуны. 3. перан. Хутка, многа, не змаўка- -ае.
ТРОМБ2, -у, мн. -ы, -аў, м. Смерч над суючы гаварыць. Яна можа тп. гадзіну без перапынку. 4. перан. Быць напярэдадні краху, шай з моцным ветрам, ападкамі i навальраспаду; знаходзіцца пад пагрозай зрыву. ніцай.
План na перавозках грузаў трашчыць. 0 Мароз ТРОМБАФЛЕБІТ, -у, М -йце, м. Запалентрашчыць (разм.) — пра вельмі моцны мароз. не сценкі вены, якое вядзе да ўтварэння тро1
ТРАШЧОТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. мба .
ТРОН,
-а, м. Багата аздобленае крэсла на
1. Прылада, пры дапамозе якой утвараюцца
траскучыя гукі. 2. Народны ўдарны музычны спецыяльным узвышэнні — месца манарха ў
інсгрумент, які складаецца з набору драўля- час прыёмаў i іншых урачыстых цырымоній;
ных дошчачак, нанізаных адным канцом на ужыв. таксама як сімвал манархічнай улады. ||
дзве вяроўкі. 3. перан. Той (тая), хто многа, прым. тронны, -ая, -ае. Тронная зала.
ТРОНЮ, -нак. Ручка нажа, відэльца i пад.
не сціхаючы гаворыць; балбатун (балбатуха)
ТРОП1, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Слова
(разм.) || прым. трашчотячны, -ая, -ае.
або
зварот, якія ўжыв. ў пераносным, алеТРАІОРАДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца ў
сваяцкіх адносінах у трэцім калене па дзеду гарычным значэнні. Паэтычныя тропы. ||
-ая, -ае.
або бабс, па прадзеду або прабабцы. Т. брат. прым. тржілчны,
ТРОП2: збіціш з тропу (разм.) — заблытацТ. пляменнік.
ТРАЙЮ, -ая, -ае. Які мае тры віды, фо- ца, збіцца з толку.
ТРОШК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Уяўны круг,
рмы, значэнні. Траякая выгада. || наз.
які праходзіць паралельна экватару на адлегтраякжсць, -і, ж.
ласці 23°27' на поўнач або на поўдзень ад яго.
TPÓE, тра'іх, тра'ім, тра'імі, ліч.. зб. 1. 3 на- Т. Казярога. Т. Рака. 2. Гарачы пояс зямнога
зоўнікамі мужчынскага i агульнага роду, што шара, размешчаны паміж экватарам i гэтым
абазначаюць асоб, з разам узятымі асабовымі кругам. || прым. трашчны, -ая, -ас. Трапічная
назоўнікамі мужчынскага i жаночага роду, з спёка.
назоўнікамі мн. л., якія абазначаюць жывых
ТРОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Канат з пянькі
істот абодвух полаў, з ас. займ. мн. л. i без залежнага слова: колькасць тры. Т. сыноў. Т. або са стальнога дроту. || прым. тросавы, -ая,
cipom. Нас там працуе т.: два мужчыны i -ае.
ТРОХ... Першая частка складаных слоў са
жанчына. Т. свіней. Ix было т. Гэту работу
ўжо траім прапаноўвалі. 2. 3 назоўнікамі, якія знач.: 1) які змяшчае тры якіх-н. адзінкі, які
абазначаюць маладых істот: колькасць тры. Т. складаецца з трох адзінак, напр. трохгаловы,
дзяцей. Т. цялят. 3. звычайна Н i В. 3 множ- трохгранны, трохдзённы, трохколавы, трохналікавымі назоўнікамі: тры прадметы. Т. са- месны, трохпакаёвы, трохствольны, трохстуней. Т. штаноў. Т. сутак. 4. звычайна Н i В. пеньчаты, трохтактны, трохфазны, трох'3 некаторымі назоўнікамі, якія абазначаюць ярусны; 2) які мае адносіны да трох, напр.
прадметы, што існуюць або носяцца ў пары: трохгадзінны (поезд).
ТРОХБОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м.
тры пары або адзін паверх другога. Т. чаравіСпартсмен, які ўдзельнічае ў трохбор'і. || ж.
каў. Т. панчох.
трохборкя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак.
TPÓE4HIK, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). ВуТРОХБОР'Е, -я, н. Спартыўнае спачань, студэнт, які пастаянна аірымлівае борніцтва па трох віаах спорту ці па трох вітройкі за вучобу. || ж. троечніця, -ы, мн. -ы, дах практыкаванняў у адным відзе спорту.
-ніц.
Лёгкаатлетычнае т.
ТРОЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, троек, ж. 1.
ТРОХВЁРСГКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
Лічба 3. 2. Адзнака паспяховасці вучняў, сту- ж. Геаграфічная карта, якая мас маштаб тры
дэнтаў: пасрэдна (разм.). Атрымаць тройку na вярсты ў цалі.
матэматыцы. 3. Трое коней, запрэжаных поТРОХВУГОЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Геруч у адзін экіпаж. Катацца на тройцы. 4. аметрычная фігура, абмежаваная трыма праНазва чаго-н., што складаецца з трох адзінак, мымі лініямі, якія перасякаюцца i ўтвараюць
напр. ігральная карта з трыма ачкамі, група з тры ўнутраныя вуглы, a таксама ўсякі прадтрох самалётаў, камісія з трох чалавек, мет такой формы. 2. Музычны ўдарны
мужчынскі касцюм, у які ўваходзіць пінжак, інструмент з загнутага металічнага прута ў
штаны, камізэлька. 5. Назва чаго-н., абазна- форме трохвугольніка. Сярод удараў бубна i
чанага лічбай 3 (трамвай, аўтобус, тралейбус i талерак меладычна звінеў стальны т.
пад.; разм.). || прым. троеяны, -ая, -ае (да 3
ТРОХВУГОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае тры
знач.).
вуглы, у форме трохвугольніка. Трохвугольная
ТРОЙНІ, -яў. Вілы з трыма зубамі.
пляцоўка. Трохвугольная піраміда.
ТРОХВЫМЁРНЫ, -ая, -ае (спец). 1. Які
ТРОЙЦА, -ы, ж. 1. (Т вялікае). У
хрысціянскай рзлігіі: трыадзінае бажаство, у мае тры вымярэнні (даўжыню, шырыню i выякім спалучаюцца тры асобы: бог-бацька, шыню). 2. Які змяшчае тры часткі, тры
бог-сын i бог-дух святы. 2. (Т вялікае). Свята рытмічныя меры. Т. шакт. || наз. троххрысціянскай царквы, якое адзначаецца на вымершсць, -і, ж.
ТРОХВЯРСТОВЫ, -ая, -ае. 1. Працяглапяцідзесяты дзень пасля Вялікадня; сёмуха. 3.
Пра трох асоб, звязаных паміж сабой ся- сцю ў тры вярсты. Трохвярстовая дыстанцыя.
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ТРОХСОТГОДЦЗЕ, -я, н. 1. Прамежак
2. Які мае маштаб тры вярсты ў цалі. Трохчасу тэрмінам у 300 год. 2. чаго. Гадавіна
вярстовая карта.
ТРОХГАДЗІННЫ, -ая, -ае. 1. Які працяг- чаго-н., што адбылося 300 год таму назад. ||
ваецца тры гадзіны. Трохгадзінная экскурсія. 2. nap. трохсотгадовы, -ая, -ае.
ТРОХСОТЫ гл. трыста.
Прызначаны на тры гадзіны. Т. цягнік.
пад. Газавы т. || прым. трубаправодны, -ая,
ТРОХСТВОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, -ае.
ТРОХГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. Які праіснаваў,
прадягваецца тры гады. Т. тэрмін. Трохгадо- ж. Трохсгвольная паляўнічая стрэльба.
ТРУБАПРАВОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
вае навучэнне. 2. Узростам у тры гады. Трохга- ТРОХСТВОЛЬНЫ, -ая, -ае. 3 трыма ства- Спецыяліст па збудаванню i рамонту трубадовае дзіця.
ламі. Трохстпвольнае ружжо.
правода.
ТРОХГОДЦЗЕ, -я, н. 1. Прамежак часу
ТРОХСТВОРКАВЫ, -ая, -ае. 3 трыма
ТРУБАПРАКАТНЫ, -ая, -ае. Звязаны з
тэрмінам у тры гады. 2. чаго. Гадавіна якой-н. створкамі. Трохстворкавае акно.
вырабам металічных труб пракаткай. Т. завод.
падзеі, што была тры гады назад. Т. вяселля. \\
ТРОХТОМНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Твор або
ТРУБАЎКЛАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
прым. трохгадовы, -ая, -ае.
збор твораў у трох тамах.
Рабочы па ўкладцы труб. 2. Перасовачны
ТРОХГРАННЫ, -ая, -ае. 1. Які мае тры
ТРОХТОМНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з пад'ёмны кран для ўкладкі труб у траншэі
грані. Т. напільнік. 2. Утвораны перасячэннем трох тамоў. Т. раман.
трубаправода.
трох граней, што праходзяць праз адну кропТРОХТОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ТРУБАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Музыкант, які
ку (спец.). Т. вугал.
(разм.). Аўтамашына грузапад'ёмнасцю ў тры іграе на трубе.
ТРОХДЗЁННЫ, -ая, -ае. Які працягваецца тоны.
ТРЎБАЧКА, -і, ДЛ/-чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
тры дні; разлічаны на тры дні. Трохдзённая
ТРОХТОННЫ, -ая, -ае. 1. Масай у тры
гл. трубка. 2. Кандытарскі выраб у форме
камандзіроўка. Т. запас вады.
тоны. Т. груз. 2. Разлічаны на грузапад'ём- трубкі (у 1 знач.). Пірожнае-трубачка. Т. з
ТРОХЗНАЧНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з насць у тры тоны. Т. кран.
крэмам.
трох знакаў. Т. лік.
ТРОХТЫДНЁВЫ, -ая, -ае. 1. Які працяТРОХЗЎБЫ, -ая, -ае. 3 трыма зубамі. гваецца тры тыдні. Трохтыднёвая камандзіроў- ТРУБІЦЬ, трублю, трубіш, трубіць; незак.
1. Дзьмучы ў трубку, прымушаць яе гучаць. 2.
Трохзубыя восці.
ка. 2. Разлічаны на тры тыдні. Т. запас харТРОХІ, прысл. Няшмат, крыху. Т. спазніўся чоў. 3. Узростам у тры тыдні. Трохтыднёвае (1 i 2 ас. не ўжыв.). Гучаць (пра трубу). Трубяць трубы. 3. што. Гукамі трубы падаваць
на сход.
дзіця.
сігнал да чаго-н. Т. трывогу. Т. збор. 4. перан.,
ТРОХКАНТОВЫ, -ая, -ае. 3 трыма канТРОХТЬІСЯЧНЫ, -ая, -ае. 1. Ліч. парадк. аб кім-чым. Настойліва распаўсюджваць
тамі. Т. брус.
да тры тысячы. 2. Які складаецца з трох ты- якія-н. чуткі (разм.). 5. перан., што i без дап.
ТРОХКЛАСНЫ, -ая, -ае. Які мае тры сяч адзінак. Т. атрад. 3. Коштам у тры тыМнога есці (разм.). Т. хлеб. || зак. пратруйцк,
класы, складаецца з трох класаў. Трохкласная сячы рублёў.
-рублю, -рубіш, -рубіць (да 1, 2, 3 i 4 знач),
адукацыя.
ТРОХУ, прысл. (разм.). Toe, што i трохі.
рістру^іць, -рублю, -рубіш, -рубіць (да 4
ТРОХКОЛЕРНЫ, -ая, -ае. Які мае ў сваёй
ТРОХЧЛЁН, -а, м. Алгебраічны выраз, які знач.) / стру<нць, -рублю, -рубіш, -рубіць (да
афарбоўцы тры колеры або складаецца з трох складаецца з трох адначленаў. || прым. трох- 5 знач.).
частак розных колераў. Т. сцяг.
членны, -ая, -ае.
ТРЎБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. 1.
ТРОХЛШЁЙКА, -і, ДМ -нейцы, мн. -і,
ТРОХ'ЙРУСНЫ, -ая, -ае. 3 трыма ярусамі, гл. труба. 2. Назва розных прыбораў i прыста-неек, ж. (разм.)- Трохлінейная вінтоўка.
гарызантальна размешчанымі адзін над саванняў звычайна цыліндрычнай формы, a
ТРОХЛІНЁЙНЫ, -ая, -ае. Калібрам у тры адным.
таксама ў біялогіі i анатоміі: назва розных полініі (7,6 мм). Трохлінейная вінтпоўка.
ТРОШАЧЮ, прысл. (разм.). Toe, што i лых органаў цыліндрычнай формы. РэнтгеТРОХМЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае тры трошкі.
наўская т. Дыхальная т. 3. Частка тэлефонвымярэнні: даўжыню, шырыню i вышыню. 2.
ТРОІПЫ, прысл. Нямнога, крышку, чуць- нага апарата з устройствам для слухання i
Які змяшчае ў сабе тры часткі, тры чуць. Т. больш. Т. далей. Т. вышэй.
мікрафонам. Зняць трубку. 4. Рулон, скрутак
рытмічныя меры. Т. тактп.
ТРУБА, -Ы, МН. трубы / (з ліч. 2, 3, 4) якога-н. матэрыялу; тое, што мае форму вузТРОХМЁСНЫ, -ая, -ае. Які мае тры ме- трубы, труб, ж. 1. Доўгі пусты ў сярэдзіне кай трубы. Т. палатна. \\ памянш. трубачкя, -і,
сцы, з месцамі для траіх. Трохмесная палатпа. прадмет пераважна круглага сячэння, пры- ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. трубачны,
ТРОХПОЛЛЕ, -я, н. Устарэлая сістэма па- значаны для правядзення вадкасці, пары i -ая, -ае (да 1 знач.) / трубкавы, -ая, -ае (да 1
ляводства з падзелам ворнай зямлі на тры пад. Водаправодная т. 2. Духавы медны музы- знач.) Трубачны завод. Трубачныя рыштаванні.
палі, кожнае з якіх засявалася спачатку азі- чны інструмент з раструбам на канцы. 3. КаТРУБКАВАТЫ, -ая, -ае. Toe, што i трубчамымі, затым яравымі, a на трэці год застава- нал у арганізме для сувязі паміж асобнымі сты.
лася пад папар. || прым. трохлолыш, -ая, -ае. органамі. Еўстахіева т. (злучае поласць вуха
ТРОХПРАЦЗНТНЫ, -ая, -ае. 1. Які скла- з глоткай). 4. у знач. вык., каму-чаму i без дап. ТРУБЧАСТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае форму
дае тры працэнты чаго-н. Т. даход. 2. Які дае Справа дрэнь, гібель, пагібель (разм.). Цяпер трубы, трубкі. Трубчастая косць. 2. Які складаецца з труб, трубак. Трубчастая студня.
тры працэнты прыбытку. Трохпрацэнтная па- нам — т. Справа — т. 0 Вылецець у трубу
Трубчастае сцябло.
зыка. 3. У якім змешчана тры працэнты (разм.) — разарыіша, застацца без грошай.
ТРЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.,
якога-н. рэчыва. Т. раствор соды.
Хвост ірубой (разм. жарт.) — 1) аб паднятым
ТРОХРАДКА, -І, ДМ -дцы, МН. -І, дак, ж. i загнутым хвасце; 2) не сумаваць, не падаць што (разм.). Стамляць, натруджваць да болю
працяглай працай, хадой i пад. Т. рукі.
(разм.). Трохрадны гармонік.
духам, трымаць сябе самаўпэўнена. || памянш.
ТРУІЗМ, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
ТРОХРАДКОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Страфа трубка, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. (да 1
з трох радкоў.
знач.). || прым. трубны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). Агульнавядомая, збітая ісціна. Гаварыць труТРОХРАДНЫ, -ая, -ае. 1. 3 трыма радамі
ТРУБА... Першая частка складаных слоў са ізмы.
ТРУК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Лоўкі, эфектны
клавішаў (пра гармонік). 2. Размешчаны знач.: 1) які мае адносіны да труб (у 1 знач.),
прыём, нумар. Акрабатычны т. 2. перан. Лоўтрыма радамі, у тры рады. Трохраднае шво. 3. напр. трубаачышчальнік, трубаачышчальны,
кія штучкі, нечаканы ўчынак, махлярскія
Прызначаны для высеву насення трыма ра- трубазваршчык, трубаліцейны, трубаправод,
трубапракатны, трубатранспарт, трубаў- прадзелкі. || прым. трукавы, -ая, -ае (да 1
дамі. Трохрадная сеялка.
ТРОХРАЗОВЫ, -ая, -ае. Які паўтараецца кладчык; 2) які мае адносіны да трубы (у 3 знач.; спец.). Т. фільм.
знач.), напр. трубаглотачны, трубападнябен- ТРУКАЦТВА, -а, н. (разм.). Празмернае
тры разы. Т. напамін.
захапленне трукамі, знешнімі эфектамі. Ц
ТРОХРУБЛЁВЫ, -ая, -ае. 1. Вартасцю ў ны.
ТРУБАДЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Сярэдне- прым. тружацкі, -ая, -ае.
тры рублі. 2. Коштам у тры рублі.
ТРУКАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Чалавек, які
ТРОХСЕРЬІЙНЫ, -ая, -ае. Які складаецца вяковы правансальскі (у паўднёвай Францыі)
паэт-спявак. 2. перан., чаго. Той, хто ўслаў- выконвае трукі (у 1 знач.). 2. Чалавек, схільз трох серый. Т. фільм.
ТРОХСКЛАДОВЫ, -ая, -ае. Які ў сваёй ляе, прапагандуе што-н. (кніжн.). || прым. тру- ны да трукацтва (разм.). || ж. трукачкж, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак. || прым. трукяцкі, -ая, -ае.
структуры мае тры склады. Трохскладовае бадурскі, -ая, -ае.
ТРУБАПРАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ТРУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Месца паміж
слова.
ТРОХСОТГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. трох- Сістэма злучаных паміж сабой труб для пера- палубай i днішчам судна, прызначанае для
дачы на адлегласць вадкасці, газаў, пары i ўстаноўкі механізмаў, размяшчэння розных
сотгоддзс. 2. Які праіснаваў 300 год.
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ТРУСЯНЙ i ТРУСЯНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. Дзіцяня труса.
ТРУСЙТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Памяшканне для трусоў.
ТРУСЙЦІНА, -ы, ж. Мяса труса. На снеірузаў. 2. Памяшканне пад сцэнай у тэатры. ||
данне падалі свежай тпрусяціны.
прым. трумавы, -ая, -ае i трумны, -ая, -ае.
ТРЎФЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. КлубнепаТРУМО, нескл., н. 1. Высокае стаячае люстра. 2. Прасценак паміж вокнамі, звычайна добны падземны грыб, які выкарыстоўваецца
ў якасці прыправы да страў. 2. Гатунак шакаўпрыгожаны арнаментам (спец.).
ладных цукерак, якія сваёй формай падобны
ТРУНА, -ы, мн. труны i (з ліч. 2, 3, 4)
на гэты фыб. || прым. труфельны, -ая, -ае.
труны, трун, ж. Спецыяльная скрынка, у
ТРУХ, -у, м. (разм.). Павольны бег каня.
якой хаваюць памёршага. 0 Загнаць у труну Конь з галопу перайшоў на тп.
каго (разм. неадабр.) — зжыць са свету. ||
ТРУХА, -'i, ДМ трусе, ж. (разм.). Перацёрпрым. трунны, -ая, -ае (да 1 знач.).
тае сена, салома i пад.; пацяруха.
ТРЎНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. (абл.)ТРЎХАМ, прысл. Toe, што i трушком.
Алкагольны напітак. Выпіць па чарцы трунку
ТРЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
з дарогі.
Бегчы подбегам, трухам.
ТРУНАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Майстар, які
ТРУХЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
робіць труны.
Рабіцца трухлявым. Бярвецне трухлее. || наз.
ТРУП, -а, мн. -ы, -аў, м. Мёртвае цела ча- трухленне, -я, н.
лавека або жывёлы. || прым. трупны, -ая, -ае.
ТРУХЛЙВЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; неТ.яд.
зак. Toe, што i трухлець.
ТРЎПА, -ы, мн. -ы, труп, ж. Калектыў
ТРУХЛЙВЫ, -ая, -ае. Які ператварыўся ў
артыстаў тэатра, цырка. Балетная т.
парахню ад гнілі i часу, струхлеў. Т. пень. ||
ТРУПЦЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ціць; не- наз. трухлявасць, -і, ж.
зак. (разм.)- Утвараць глухі нячысты гук (пра
ТРУХЛЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. Трухлявы канадтрэснуты посуд). Гаршчок трупціць. || наз. валак чаго-н. (звычайна дрэва).
трупценне, -я, н.
ТРУХЛЙЦІНА, -ы, ж. (разм.). Toe, што
ТРУПЙРНЯ, -і, мн. -і, -рань i -рняў, ж. струхлела, разбурана ў працэсе гніення. Ad
Памяшканне для трупаў; морг.
балота несла трухляцінай.
ТРУС1, -а, мн. -ы, -оў, м. Невялікі хатні
ТРЎЦЕНЬ, трутня, мн. трутні, трутняў, м.
ірызун сямейства заечых, a таксама яго фу1. Самец у пчалінай сямЧ. 2. перан. Той, хто
тра. || прым. трусіны, -ая, -ае. Трусінае мяса. жыве за кошт чужой працы. Быць трутнем. \\
ТРУС2, -у, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Ваганне прым. трутневы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ТРУЦІЦЦА, тручуся, труцішся, труціцца;
зямлі, землетрасенне.
ТРУС3, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Чалавек, незак. (разм.). Прымаць атруту з мэтай самаякі лёгка паддаецца пачуццю страху; ба- губства або зазнаваць шкоднае дзеянне атрутнага рэчыва. || наз. тручэнне, -я, н.
язлівец.
ТРУЦІЦЬ,
тручу,
труціш,
труціць;
ТРУСАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Toe,
тручаны; незак., каго (што). Знішчаць атрушто i трусагадовец.
ТРУСАГАДОВЕЦ, -доўца, мн. -доўцы, тай. Т. мышэй. || зак. вытруціць« -ручу, -руціш,
-доўцаў, м. Той, хто займаецца трусагадоўляй. -руціць; -ручаны. || наз. тручэнне, -я, н.
ТРЎШАНКА, -і, ДМ -нцы, ж. Toe, што i
ТРУСАГАДОЎЛЯ, -і, ж. Прамысловае развядзенне трусоў. || прым. трусагадоўчы, -ая, трасянка.
ТРУШКОМ, прысл. Дробнай рыссю. Конь
-ае.
ТРУСАМАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, бег тп.
ТРУШОК, -шку, м. (разм.). Павольны бег,
ж. Трусіха, якая дае прыплод.
трух. Конь перайшоў на тп.
ТРУСАФЁРМА, -ы, мн. -ы, -ферм / -ферТРЎШЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыцца;
маў, ж. Трусагадоўчая ферма.
незак. (разм.). Ламацца, крышыцца. Лёд
ТРЎСІЮ, -аў (разм.). Toe, што i трусы.
трушчыцца.
ТРУСЙШ, -ая, -ае. 1. г/і. трус1. 2. ЗробТРЎШЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
лены з футра труса. Т. каўнер.
незак., што (разм.). 1. Біць, крышыць на
ТРУСІХА, -і, ДМ трус'ісе, мн. -і, -с'іх, ж. дробныя часткі. Т. шкло. 2. Ламаць, крыСамка труса.
шыць, разбураць. Танкі трушчылі ўсё на сваім
ТРЎСІЦЬ, трушу, трусіш, трусіць; незак. шляху. || зак. струппыць, -чу, -чыш, -чыць;
(разм.)- 1. Трэсціся, дрыжаць ад страху, хва-чаны.
лявання; баяцца. 2. што. Растрасаць што-н.,
ТРЫ, трох, тром, трыма; (аб) трох, ліч.
церушыць. Т. сена. 3. штпо. Сыпаць у не- кольк. 1. Лік, лічба i колькасць 3. На тры дні.
вялікай колькасці што-н. сыпкае. Т. соль у 2. Toe, што i тройка (у 2 знач.) За сачыненне
cmpaey. 4. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Падаць дроб- атрымаў т. || парадк. трэці, -яя, -яе (да 1
нымі кроплямі, церушыць (пра дождж). 5. знач.).
Бегчы трушком, подбегам. || зак. струсіць,
ТРЫАДЗІНСТВА, -а, н. Адзінства трох
струшу, струсіш, струсіць; струшаны (да 3 сутнасцей, з'яў, рыс. O Драматычнае трыадзінства — адзінства часу, месца i дзеяння,
знач.).
ТРЎСКА, -і, ДМ трусцы, мн. -і, -сак, ж. якое захоўвалася класічнай драматургіяй.
ТРЫАДЗІНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
Toe, што i трусіха.
ТРУСКАЛЫ, -лак, адз. трусалка, -і, ДМ трох частак, трох элементаў, што ўтвараюць
-лцы, ж. Toe, што i клубніцы. У садзе спеюць адзінства.
т. || прым. трусжалачны, -ая, -ае. Трускалачнае ТРЫБЎН, -а, мн. -ы, -аў, м. (высок.). Грамадскі дзеяч — выдатны прамоўца i
варэнне.
ТРУСЬІ, -оў. Спартыўныя кароткія штаны, публіцыст. Народны т.
ТРЫБЎНА, -ы, мн. -ы, -бун, ж. 1. Узвыa таксама прыналежнасць мужчынскай ці жашэнне для выступлення прамоўцы. Аратар
ночай бялізны.

ТРУ—ТРЫ

падняўся на трыбуну. 2. перан. Месца, сфера,
дзе праходзіць грамадская дзейнасць каго-н.
Грамадская т. 3. Збудаванне лавак для
публікі (на стадыёнах, плошчах i пад.). ||
прым. трыбунны, -ая, -ае.
ТРЫБУНАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Надзвычайны судовы орган. Ваенны т.
ТРЫБЎХ, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). 1.
Оіраўнік. 2. Жывот (іран.). Напхаць т. (наесціся). 3. мн. Вантробы (страўнік, кішкі i пад.).
|| прым. трыбуховы, -ая, -ае (да 3 знач.).
ТРЫБУХАТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 вялікім
трыбухом, жыватом. || наз. трыбухатасць, -і,
ж.
ТРЫБУХАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Чалавек з празмерна вялікім жыватом.
ТРЫБУШЬкЦЬ, -бушу, -бушыш, -бушыць; -бушаны; незак. (разм.). 1. каго (што).
Патрашыць, вымаць вантробы з забітай жывёліны. 2. перан., што. Разварочваць, разрываць што-н., даставаць, вымаць усё тое, што
знаходзіцца ў чым-н. Т. чамадан. 3. перан.,
каго-штпо. Рабіць вобыск, трэсці каго-н.
(іруб.)- || зак. вытрыбушыць, -шу, -шыш,
-шыць; -шаны (да 1 i 2 знач).
ТРЫВАЛЫ, -ая, -ае. 1. Устойлівы, моцны,
які з цяжкасцю паддаецца разбурэнню, надзейны. Трывалая апора. Т. будынак. 2. перан.
Вынослівы, стойкі, цярплівы. Т. чалавек. Т.
характар. 3. Які не мяняецца, надзейны,
устойлівы. Т. мір. Трывалая эканамічная
аснова. 4. Пра яду: сытны, пажыўны (разм).
Т. абед. || наз. трывалісць, -і, ж.
ТРЫВАННЕ1 гл. трываць.
ТРЫВАННЕ2, -я, мн. -і, -яў, н. У граматыцы: катэгорыя дзеяслова, якая выражае
абмежаванасць або неабмежаванасць працякання дзеяння ў адносінах да яго мяжы. Закончанае тп. Незакончанае тп. || прым. трывальны, -ая, -ае. Трывальная napa (у дзеяслове).
ТРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. шмо i
без дап. Цярпець, цярпліва пераносіць боль,
непрыемнасць i пад. Так хацелася спаць, што
ён не мог т. 2. (7 i 2 асн. не ўжыв.). Працягвацца пэўны час. Усё лета трывала засуха. Трывала маўчанне. 3. (J i 2 асн. не ўжыв.). Захоўваць прыдатнасць, выконваць сваё прызначэнне; трымацца, служыць. Кладачка слабая,
але яшчэ доўга будзе m. \ наз. трыванне, -я, н.
(да 1 знач.).
ТРЫВІЙЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Пазбаўлены арыгінальнасці, звычайны; пошлы. Трывіяльная думка. Т. фліртп. || наз. трывіялышсць,
-і, ж.
ТРЫВОГА, -і, ДМ -возе, ж. 1. Неспакой,
моцнае душэўнае хваляванне, выкліканае
страхам, небяспекай i пад. Т. за лёс дзяцей. 2.
Шум, перапалох, мітусня. Усе крычалі, адчувалася моцная т. 3. Небяспечнае становішча,
a таксама сігнал, які апавяшчае аб ім. Паветраная т. Пажарная т.
ТРЫВОЖНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны трывогі
(у 1 знач.), неспакою, хвалявання; які выражае трывогу. Т. сон. Т. голас. Трывожна
(прысл.) на душы. 2. Які выклікае трывогу (у
1 знач.), неспакой. Трывожныя звесткі. 3. Небяспечны. Т. час. 4. Які паведамляе пра небяспеку. Т. гудок. Т. сігнал. || наз. трывожнасць, -і, ж.
ТРЫВОЖЫЦЦА* -жуся, -жышся, -жыцца;
незак. Прыходзіць у стан трывогі, моцнага
душэўнага хвалявання, турбавацца. Т. за родных. || зак. устрывожыцца, -жуся, -жышся,
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-жыцца i патрывожыцца, -жуся, -жышся, тулава да пояса. || прым. трыковы, -ая, -ае (да
-жыцца.
1 знач.)ТРЫВОЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаТРЫКЎТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
ны; незак., каго-што. 1. Прыводзіць у стан Toe, што i трохвугольнік.
трывогі (у 1 знач.), хвалявання. Трывожыла
ТРЫКЎТНЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i выконваць тое, аб чым гаворыць назоўнік. Т.
становішча на фронце. 2. Парушаць спакой трохвугольны.
слова. Т. экзамен.
каго-, чаго-н., турбаваць. He трэба яго т. 3.
ТРЬІЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Кніга ці фільм
ТРЫМЦЁЦЬ, -мчу, -мц'іш, -мціць; -мцім,
перан. Бударажыць мінулае, перажытае. 4. з займальным, дэтэктыўным сюжэтам. || прым. -мціце, -мцяць; -мці; незак. 1. Дрыжаць, каРаздражняць, раз'ятрываць. Т. рану. || зак. трылерны, -ая, -ае.
лаціцца ад моцнага хвалявання, унутранага
усірывожыць, -жу, -жыш, -жыць; -жаны (да 1
ТРЫЛІСНІК, -у, м. Расліна, у якой ліст пачуцця. Г. ад страху. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
знач.), стрывожыць, -жу, -жыш, -жыць; складаецца з трох злучаных лісточкаў, a так- Слаба свяціцца дрыжачым святлом. На небе
-жаны (да 2 знач.) i патрывожыць, -жу, сама відарыс такіх лісцяў на розных эмбле- трымцелі зоркі. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан.
-жыш, -жыць; -жаны (да 2, 3 i 4 знач.).
мах. || прым. трыліснікавы, -ая, -ае.
Дрыжаць, заміраць. Сэрца трымціць. || наз.
ТРЫВУГОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
ТРЫЛОПЯ, -і, мн. -і, -гій, ж. Тры літара- трымценне, -я, н.
ж. Даўней: трохвугольная форменная шапка.
ТРЫНАЦЦАЦЬ, -і, ліч. кольк. Лічба, лік i
турныя або музычныя творы аднаго аўтара,
ТРЫГАНАМЁТРЫЯ, -і, ж. Раздзел геаме- аб'яднаныя агульнай ідэяй i пераемнасцю сю- колькасць 13. || парадк. трынаццаты, -ая, -ае.
трыі, які вывучае суадносіны паміж старанамі жэта.
ТРЫНОГА, -і, ДМ -нозе, мн. -і, -ног, ж.
i вугламі трохвугольніка. || прым. трыганаме(разм.). 1. Toe, што i трыножак. 2. Пута, якім
ТРЫЛЬЁН,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Лік
роўны
трычны, -ая, -ае.
тысячы мільярдаў. || прым. трыльённы, -ая, трыножаць каня — звязваюць пярэднія ногі з
ТРЫГЎБІЦА, ьі, мн. -ы, -біц, ж. 1. Від -ае.
адной задняй.
рыбалоўнай снасці. 2. Заечая губа (разм.).
ТРЫНОЖАК, -жка, мн. -жкі, -жкаў, м.
ТРЫМАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той,
ТРЫДЗЕВЙТЫ, -ая, -ае. У казках: вельмі
хто валодае якімі-н. каштоўнымі паперамі. Т. Падстаўка на трох ножках, a таксама прыстадалёкі (у старым лічэнні дваццаць сёмы). У
акцый. 2. Прыстасаванне для трымання саванне рознага прызначэння, зробленае з
трыдзевятым царстве.
трох палак, жэрдак i пад.
чаго-н. Т. для папер.
ТРЬІДЗЕВЯЦЬ: за трыдзевяць зямель
ТРЫНОЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак,
ТРЫМАРАН,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
(спец.).
(разм.) — у казках: у вельмі далёкай краіне,
ж. Падстаўка ў выглядзе жалезнага абруча на
Судна
з
трыма
злучанымі
ў
верхняй
частцы
вельмі далёка.
трох ножках, на якой гатуюць ежу на адкрыкорпусамі. || прым. трымаранны, -ая, -ае.
ТРЫДЗЕСЙТЫ, -ая, -ае. У казках: вельмі
тым ami, a таксама козлы, да якіх падвешваТРЫМАЦЦА,
-аюся,
-аешся,
-аецца;
недалёкі (у старым лічэнні трыццаты). У трыецца кацёл над кастром.
зак.
1.
за
каго-што.
Захоўваць
якое-н.
станодзесятым царстве.
ТРЫНОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Toe,
вішча, ухапіўшыся за каго-, што-н. Т. рукамі
ТРЬІЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Машына для
за плот. Т. за руку. Хлопчык трымаўся за што i трыножак. 2. Столік на трох ножках, на
ачысткі i сарціроўкі насення. || наз. трыерны, бацьку. 2. перан., за што. Старацца захаваць якім запальваўся свяшчэнны агонь або пры-ая, -ае.
што-н. для сябе, утрымаць за сабою. Селянін носілася ахвяра бажаству ў старажытных наТРЫЁД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Элек- заўсёды трымаўся за зямлю. Т. за пасаду. 3. родаў.
(/
іронная лямпа з трыма электродамі.
ТРЫНОЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жа/ 2 ас. не ўжыв.). Быць умацаваным на
ТРЬІЗНА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. У ста- чым-н., утрымлівацца на якой-н. апоры пры ны; незак., каго. Звязваць ногі каня трыногай.
ражытных славян: заключная частка паха- дапамозе чаго-н. Гузік трымаўся на адной I зак. стрыножыць, -жу, -жыш, -жыць; -жавальнага абраду, якая суправаджалася ваен- нітцы. 4. за што. Прыклаўшы руку да чаго-н. ны.
нымі гульнямі, спаборніцтвамі, a таксама вя- або ўзяўшыся за што-н., захоўваць яе ў такім
ТРЫН-ТРАВА, у знач. вык. (разм.). Усё
чэрай па нябожчыку. 2. Пахавальны i памі- становішчы. Т. за бок. Т. за калена. 5. Зна- адно, усё роўна, хоць бы што. Яму ўсё гэта
нальны абрад, a таксама (уст.) памінкі па ходзіцца, стаяць у якім-н. становішчы. Ледзь трын-трава.
нябожчыку.
т. на нагах ад стомы. Т. на вадзе (не тануць). ТРЬІО, нескл., н. 1. Музычны твор для
ТРЬІЗНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ніцца; б. He адступаць, не здавацца, моцна стаяць. трох выканаўцаў (музыкантаў, спевакоў, таннезак. Здавацца, уяўляцца; вярзціся. Гэта яму Т. на занятай пазіцыі. 7. перан. Паводзіць цораў) з самастойнымі партыямі для кожнага.
сябе пэўным чынам. Упэўнена т. Манера т. 8. 2. Ансамбль з трох выканаўцаў такога твора.
трызніццо. || зак. прытрызшцца, -ніцца.
ТРЬІЗНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак. 1. Га- У час руху прьпрымлівацца пэўнага напраТ. баяністаў.
варыць без памяці, будучы цяжка хворым або мку. Т. правага боку дарогі. 9. (1 i 2 ас. не
ТРЬІПЕР, -у, м. Toe, што i ганарэя. ||
ў сне. Хворы трызніў. 2. Гаварыць з упэўнена- ўжыв.). Утрымлівацца, захоўвацца. Надвор'е прым. трыперны, -ая, -ае.
сцю пра тое, чаго няма, не існуе. 3. У моц- трымалася добрае.
ТРЫПЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Самалёт, які
ным захапленні думаць i гаварыць усё пра
ТРЫМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. 1. мае тры нясучыя паверхні, размешчаныя адна
адно; марыць аб тым, што не можа каго-што. Узяўшы ў рукі (у зубы, у рот i над другой.
здзейсніцца, што даўно прайшло i больш не пад.), не даваць выпасці, вырвацца. Т. кніжку
ТРЫіІЎІгіІК, -у, м. Травяністая расліна
вернецца. || наз. трызненне, -я, н.
ў руках. Т. каня за павадок. 2. перан., каго- сямейства трыпутнікавых з шырокім лісцем i
ТРЫЗЎБЕЦ, -бца, мн. -бцы, -бцаў, м. Жа- штпо. Захоўваць за сабою; утрымліваць у сабе. дробнымі кветкамі ў коласападобным сузло з трыма зубцамі — атрыбут бога мораў у Атрад трымаў абарону. Печ доўга трымае цяквецці, якая расце абапал дарог, на лугах.
грэчаскай i рымскай міфалогіі, a таксама пло. 3. каго-што. Прымушаць знаходзіцца
ТРЬІПЦІХ, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.). 1.
прылада ў выглядзе трох вострых зубцоў на дзе-н. супраць волі, не выпускаць. Т. у па- Твор выяўленчага мастацтва, які складаецца з
дрэўку. Т. Нептуна.
лоне. Т. на галодным пайку. 4. каго-што. Мецьтрох частак, аб'яднаных адным сюжэтам i
ТРЫЗЎБЫ, -ая, -ас. 3 трыма зубамі, зуб- у сябе, у сваёй уладзе, гаспадарцы; кіраваць ідэяй. 2. Царкоўны абраз, які мае тры
цамі. Трызубыя восці.
кім-, чым-н. Т. дзве каровы. Т. уладу ў сваіх створкі.
ТРЫСНЁГ, -нягу, мн. -нягі, -нягоў, м. ВаТРЫКАТАЖ, -у, м. Тканіна машыннай руках. 5. што. Надаўшы чаму-н. якое-н. ставязкі, a таксама (зб.) вырабы з такой тканіны. новішча, захоўваць яго некаторы час. Т. рукі дзяная ці балотная шматгадовая расліна ся|| прым. трыкатажны, -ая, -ае. Трыкатажнае выцягнутымі ўперад. б. (7 i 2 ас. не ўжыв.), мейства злакаў з каленчатым цвёрдым сцяшто. Служыць апорай чаму-н.; пад- блом i раскідзістай мяцёлкай. O Цукровы
паяатно.
ТРЫКАТАЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ра- трымліваць. Бэлькі трымаюць столь. 7. што.трыснёг — трапічная ці субтрапічная расліна
ботнік трыкатажнай прамысловасці. || ж. тры- Захоўваць дзе-н. Г. грошы ў банку. 8. каго. сямейства злакаў, з соку якой здабываецца
Здаваць каму-н. за плату памяшканне. Т. ква- цукар. || прым. трысняговы, -ая, -ае.
кітажніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ТРЬІСТА, трохсот, тромстам, трымастамі,
ТРЫКО, нескл., н. 1. Шарсцяная, паўшарс- тарантаў. 9. Рухацца ў якім-н. напрамку
цяная або баваўняная тканіна ўзорнага пля- (разм.). Трымай управа. 10. што. Мець канта- (аб) трохстах, ліч. кольк. Лік i лічба 300, a такцення для верхняга адзення. 2. Трыкатажнае кты з кім-, чым-н. Т. сувязь з кім-н. 11. (1 i 2 сама колькасць, якая абазначаецца гзтай
адзенне, якое шчыльна аблягае цела i вы- ас. не ўжыв.). Утрымлівацца, трымацца (пра лічбай. || парадк. трохсоты, -ая, -ае.
ТРЫСЦЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. i ТРЫкарыстоўваецца як тэатральны або спартыўны мароз i пад.). Мароз трымае ўжо другі тыкасцюм. Спартыўнае т. 3. Жаночая бялізна з дзень. 12. што. У спалучэнні з некаторымі на- СЦЁНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Прыбудова да хаты
зоўнікамі
азначае:
ажыццяўляць,
здзяйсняць,
i пад. з трох сцен.
трыкатажу, якая прыкрывае ніжнюю частку

ТРЫ—ТРЫ
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ТРЫ—ТРЭ
ТРЫСЦЁ, -я, н.у зб. Трыснёг. Рэнка зарасла трысцём.
ТРЫСЦІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. Сцябло
ірыснягу.
ТРЫСЦЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Шматгадовая травяністая расліна сямейства злакаў, якая расце на балотах i берагах
вадаёмаў i нагадвае трыснёг.
ТРЫТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У антычнай
міфалогіі: марское бажаство ў выглядзе напалову чалавека напалову рыбы, якое ўздымае
або спыняе хвалі. 2. Хвастатае земнаводнае
сямейства саламацдраў, падобнае на яшчарку.
ТРЫУМВІРАТ, -у, М -раце, мн. -ы, -аў, м.
1. Саюз трох дзяржаўных дзеячаў для ажыццяўлення вярхоўнай улады. Ваенны т. 2. перан. Пагадненне трох асоб для сумеснай дзейнасці, звычайна палітычнай.
ТРЫЎМФ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Бліскучы
поспех, урачыстасць (першапачаткова ў Старажытным Рыме — урачыстая сустрэча палкаводца i яго войска ў сувязі з дасягнутай перамогай). 2. Наогул выдатны поспех, бліскучая перамога ў чым-н. Т. балета. || прым.
трыумфальны, -ая, -ае.
ТРЫУМФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе;
-фуй; незак. (разм.). Радавацца, весяліцца з
прычыны перамогі над кім-н., поспеху ў
чым-н.
ТРЫУМФАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн.). Пераможца, той, каго сустракаюць з
ірыумфам. || прым. трыумфатарскі, -ая, -ае.
ТРЫІЦКАЛЕ, нескл., н. Новая збожжавая
культура, якая з'яўляецца гібрыдам пшаніцы i
жыта.
ТРЫЦЦАЦІГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл.
трыццацігоддзе. 2. Які праіснаваў 30 год.
ТРЫЦЦАІЦГОДЦЗЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1.
Прамежак часу ў 30 год. 2. чаго. Гадавіна
чаго-н., што адбылося 30 год таму назад. Т.
перамогі. || прым. трыццацігадовы, -ая, -ае.
ТРЬІЦЦАЦЬ, -ццаш, Т -ццаццю, лЫ.
кальк. Лік i лічба 30, a таксама — колькасць,
якая абазначаецца гзтай лічбай. Яму ўжо за
тп. || парадк. трыцдаты, -ая, -ае.
ТРЫЙДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, трыяд, ж.
(кніжн). Адзінства, якое ўтвараецца трыма
асобнымі членамі i часткамі.
ТРЭ, у знан. вык. Tóe, што i трэба1.
ТРЗБА1, у знач. вык. 1. з інф. Неабходна,
абавязкова паірэбна. Т. ехаць. Т. чытаць. 2.
каго-што i з інф. Патрабуецца, патрэбна. Яму
т. кватэра. 3. безас, каму. Пажадана. Чаго
табе т. ? 0 Гэта ж трэба (разм.) — вокліч, які
выражае здзіўленне. Дзе трэба, дзе не трэба — недарэчы, не да месца. Што трэба, то
трэба (разм.) — абавязкова, бясспрэчна.
ТТЭБА 2 , -ы, мн. -ы, трэб, ж. У праваслаўі:
богаслужэбны абрад (хрысціны, вянчанне,
паніхіда i пад.), які выконваецца святаром па
просьбе веруючых.
ТРЗБНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Кніга, у якой
сабраны малітвы для адпраўлення трэб .
ТРЭК, -а, мн. -і, -аў, м. Дарожка, звычайна
круглая для трэніровак i гоначных спаборніцтваў па всла- i мотаспорту. Веласіпедны т.
|| прым. трэкавы, -ая, -ае. Трэкавыя гонкі.
ТРЭЛЬ1, -і, мн. -і, -ей, ж. У музыцы: хуткае i шматкратнае паўтарэнне гукаў, блізкіх

па тону, a таксама ўвогуле пералівісты дрыжачы гук. Трэлі салаўя.
ТРЭЛЬ2, -і, мн. -і, -ей, ж. (спец.). Сгтецыяльна пракладзеная дарога для тралёўкі, a
таксама месца, дзе складваецца траляваная
драўніна.
ТРЭЛЬЙЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Трохстворкавае люстра. 2. Тонкая агароджа для
павойных раслін. | прым. трэльяжны, -ая, -ае.
ТРЭМБІТА, -ы, ДМ -йце, мн. -ы, -йт, ж.
Гуцульскі народны духавы драўляны музычны
інструмент у выглядзе вялікай трубы.
ТРЭНАЖ, -у, м. (спец.). Сістэма, комплекс
трэніровачных практыкаванняў. Цыркавы т. ||
прым. ірэшйкны, -ая, -ае.
ТРЭНАЖОР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Прыстасаванне для трэнажу, трэніроўкі. ||
прым. трэнажорны, -ая, -ае.
ТР^НЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст,
які займаецца трэніроўкай спартсменаў. Т.
валейбальнай каманды. Т. па дзюдо. || ж. трэнерй, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.). ||
прым. трэнерсжі, -ая, -ае.
ТР^НЗЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Металічныя
цуглі, пры дапамозе якіх кіруюць канём, a
таксама ланцужок для ўтрымання муштука ў
роце каня. || прым. трэюелыш, -ая, -ае.
ТР&НШГ, -у, м. (спец.). Сістэма, рэжым
спартыўных трэніровак.
ТРЭНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; незак. 1. каго-шпго. Навучаючы
каго-н., праводзіць сістэматычныя практыкаванні. Т. хакеістаў. 2. што. Пастаяннай
сістэматычнай работай, практыкаваннямі развіваць, умацоўваць што-н. Т. памяць. || зак.
натрэніраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны. | звар. ірэшравацці, -руюся, -руешся, -руецца; -руйся; зак. шпрэніржваццж,
-руюся, -руешся, -руецца; -руйся. || наз. трэніроўші, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак, ж.
ТРЭНІРОВАЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для трэніроўкі. Т. касцюм. Трэніровачная пляцоўка.
ТРЭНІРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак,
ж. 1. гл. трэніраваць. 2. Вучэбныя заняткі,
практыкаванні з мэтай удасканалення навыкаў, умення.
TPŚHHE, -я, н. 1. Сіла, якая перашкаджае
руху аднаго цела па паверхні другога (спец.).
2. Рух прадмета па паверхні другога прадмета.
Дэталі знасіліся ad трэння. 3. перан., мн.
Спрэчкі, сутыкненні; рознагалоссі, якія перашкаджаюць нармальнаму ходу справы.
ТРЭПАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
-наваны; зак. i незак., што (спец.)- Зрабіць
(рабіць) трэпанацыю. Т. чэрап.
ТРЭПАНАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Хірургічная
аперацыя, звязаная з ускрыццём коснай поласці з мзтай пранікнення да ачага хваробы.
Т. чэрапа. || прым. трэпінжцыйны, -ая, -ае.
ТРЭПАНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Марская беспазваночная жывёліна тыпу ігласкурых, мяса
якой ужыв. ў ежу. || прым. трэпжнпшы, -ая,
-ае.
ТРЭСК, -у, м. 1. Сухі, рэзкі гук, які ўтвараецца пры ламанні, трэсканні, разрыванні i
пад. чаго-н. Т. галля. Праваліцца з трэскам
(таксама перан.: пацярпець няўдачу; разм.). 2.
Шум, які ўтвараецца пры рабоце механізмаў,
інструментаў i пад. Т. матора. Т. кулямёта. 3.
перан. Шуміха, пустая балбатня (разм.).
TPŚCKA, -і, ДМ трэсцы, мн. -і, -сак, ж.
Тонкі кавалак дрэва, адчасаны ад бервяна,
палена i пад.; шчэпка. Прынесці трэсак на

падпалку. Лес сякуць — трэскі ляцяць (прыказка).
ТРЭСКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
незак. Даваць трэшчыны, расколвацца. Зямля
пачала т. ад спёкі. || зак. патрэскжцці, -аецца.
ТРЗСНУГЫ, -ая, -ае. Надколаты, з трэшчынай. Т. гаршнок.
ТР^СНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся; зак., чым i без дап. (разм.). Моцна стукнуіша, ударыцца. Т. галавой аб сцяну.
ТР^СНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Стварыць трэск.
Пад нагамі трэснула сухая галінка. 2. ( 7 / 2 ас.
не ўжыв.). Лопнуць, раскалоцца, разламацца,
утварыць трэшчыну. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Патрэскацца (пра скуру, губы i пад.). 4. кагошто, каму,чым na чым i без дап. Моцна стукнуць, ударыць (разм.). 0 Хоць трэсні
(разм.) — пра дарэмныя намаганні, сгаранні.
|| незак. трэскаць, -ае (да 1 i 4 знач.). || наз.
трэсшшне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.).
ТР^СТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1. Аб'яднанне некалькіх аднатыпных прадпрыемстваў, a таксама наогул складанае вьггворчае
аб'яднанне. Будаўнічы т. 2. Адна з форм манапалістычнага аб'яднання прадпрыемстваў з
цэнтралізацыяй вытворчых i камерцыйных
аперацый. || прым. ірэстжўскі, -ая, -ае.
ТР^СІЦ» трасу, трасеш, трасе; трасём, трасяце, трасуць; трос, трэсла; трасі; трэсены;
незак. 1. каго-што. Штуршкамі хістаць. Т.
яблыню. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), каго-што i без
дап. Падкідаць, хістаць (пры яздзе па няроўнай дарозе). На калдобінах воз трэсла. 3. чым.
Часта махаць, ківаць чым-н. Т. галавой. 4.
што. Перамешваючы, рыхтаваць што-н. Т.
трасянку. 5. каго-што i без дап. Рабіць вобыск (разм.). 6. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), каго-што.
Выклікаць дрыжыкі (пра холад, ліхаманку,
страх i пад.). Хворага трэсла (безас.) ад высокай тэмпературы. 7. перан., каго. Непакоіць,
пазбаўляць пакою, турбаваць. 8. што. Узмахваючы чым-н., ачышчаць ад чаго-н., выбіваць. Т. дыван. Т. кудзелю. \ зак. вытрасці, -су,
-сеш, -се; -сі; -сены (да 8 знач.). || аднакр.
трасяяуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць;
-ні (да 1 i 3 знач.). || наз. трасенне, -я, н. (да
1, i 8 знач.) / ірясяіпна, -ы, ж. (да 2 знач.).
ТР^СІЦСЯ, трасуся, трасешся, трасецца;
трасёмся, трасяцеся, трасуцца; тросся,
трэслася; трасіся; незак. 1. Часта хістацца, калаціцца. Лісты ціха трэсліся. Рукі трасуцца.
2. Падскокваць (пры яздзе па няроўнай дарозе). Ехалі, трэсліся na камяністай дарозе. 3.
перан. Хвалявацца за каго-, што-н. Т. над
дзецьмі. Т. за капейку. 4. перад кім-чым i без
дап. Адчуваць страх, боязь. Т. перад начальствам.
ТРФФЫ, -аў, адз. трэфа, -ы, ж. Картачная
масць з малюнкам чорнага крыжыка ў выглядзе трылісніку. || прым. трэфовы, -ая, -ае. Т.
кароль.
ТРЭЦЕ... (а таксама трэця...) Першая частка складаных слоў у знач. трэці па колькасці, якасці, месцы, значэнні i пад., напр.
трэцечарговы, трэцеступенны.
ТРЭЦЕСГУПЁННЫ, -ая, -ае. Малаістотны, малаважны; пасрэдны па сваіх якасцях,
па майстэрству. Т. акцёр. Трэцеступенная
роля.
ТРФЦІ, -яя, -яс. 1. гл. тры. 2. Асабіста не
зацікаўлены ў чым-н., што датычыцца дзвюх
другіх асоб; пабочны. Трэцяя старана. 3. He
галоўны, не першаразрадны. Т. сортп. Трэція
ролі іграць. 4. трэцяя, -яй. Які атрымліваецца
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ад дзялення на тры. Трэцяя частка. 5. трэцяе,
-яга, н. Страва, якая падаецца на дысерт. На
трэцяе кампот.
ТРЭЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; незак., каго. Пагардліва абыходзіцца
3 кім-н., зневажальна адносіцца да каго-н. Т.
супрацоўніка. \\ наз. трэшраваяне, -я, н.
ТРЭЦЬ, -і, мн. -і, трацей, ж. Адна з трох
роўных частак, на якія дзеліцца што-н. Да вечара прайшлі т. дарогі. Лдна т.
ТРЭЦЯ... (гл. трэце...) Першая частка
складаных слоў, якая ўжываецца замест
«грэце...», калі націск у другой частцы падас
на першы склад, напр. трэцякласны, трэцясортны.
ТРЭЦЯКЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Вучань
трэцяга класа. || ж. трэцякласніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
ТРЭЦЯКЛАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які адносіцца да памяшканняў, месцаў трэцяга класа
на транспарце. Т. вагон. 2. Невысокай якасці,
малазначны, пасрэдны (разм.). Т. спецыяліст.
ТРЭЦЯРАДНЫ, -ая, -ае. Малаістотны,
малазначны; пасрэдны.
ТРЗІПЧЫНА,

-Ы, МН. -Ы, -чын,

Ж.

1.

Шчыліна, вузкае паглыбленне на паверхні.
Сцяна дала трэшчыну. 2. перан. Пра разлад,
разыходжанні паміж кім-н. У ix адносінах
утваршася т.
ТУАЛЁТ, -а / -у, М -лсце, мн. -ы, -аў, м. 1.
-у. Адзенне, убранне (пераважна жаночае).
Багаты т. Дарожны т. 2. -у. Прывядзенне ў
парадак, належны стан свайго выгляду (умыванне, прычэсванне, адзяванне). Займацца
туалетам. 3. -а. Столік з люстэркам, за якім
прычэсваюцца, адзяваюцца i пад. 4. -а. Прыбіральня. || прым. туалетны, -ая, -ае (да 2, 3 i
4 знач.). Туалетнае мыла.
ТЎБА1, -ы, мн. -ы, туб, ж. (спец.). Вялікі
цюбік. Ежа для касманаўтаў знаходзіцца ў
тубах. || прым. тубавы, -ая, -ае.
ТЎБА2, -ы, мн. -ы, туб, ж. Духавы медны
музычны інструмент самага нізкага рэгістра,
які складаецца са шматразова сагнутай трубкі
i раструба.
ТУБЕРКУЛЁЗ, -у, м. Інфекцыйная хвароба, пры якой пашкоджваюцца лёгкія, кішэчнік, косці, суставы i пад., выкліканая асобым мікробам — палачкай Коха. || прым. туберкулёзны, -ая, -ае. Т. дыспансэр.
ТУБЕРКУЛЁЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
(разм.). 1. Чалавек, хворы туберкулёзам. 2.
Урач, спецыяліст па лячэнню тубсркулёзу. ||
ж. туберкулёзніца, -ы, мн. -ы, -ніц (да 1
знач.).
ТУБЬІЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м.
Toe, што i туземец. || ж. тубылкж, -і, ДМ
-лцы, мн. -і, -лак. || прым. іубыльскі, -ая, -ае.
ТУВІНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Народ
цюркскай моўнай групы, які складае асноўнае насельнішва Рэспублікі Тувы, што ўваходзіць у склад Расійскай Федэрацыі. || ж.
тувінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
іувшскі, -ая, -ае.
ТУГА, -'i, ДМ тузе, ж. Журба, маркота,
смутак. Упесні чулася т.
ТУГА... Першая частка складаных слоў у
знач. тугі, напр. тугаплаўкі, тугадум.
ТУГАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі тугі. Тугаватая
спружына. Работа ішла тугавата (прысл.).
ТУГАВЎХІ, -ая, -ае. Які недачувае; глухаваты. || наз. іупшухасць, -і, ж.
ТУГАДЎМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Чалавек, які марудна ўсведамляе, павольна AyMae. || ж. тугадумкя, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак.

ТУГАПЛАЎКІ, -ая, -ае. Які плавііша пры
тэмпературы, што перавышае тэмпературу
плаўленага жалеза. Т. метпал. || наз. тугаПЛАўКЛСЦЬ, - І ,

ТРЭ—ТУМ

Ж.

ТУГІ, -ая, -ос. 1. Моцна нацягнуты. Тугая
ТУК, -у, м. 1. Растоплены тлушч. Мачаць
стпруна. 2. Да адказу напханы чым-н.; пругкі, бульбу ў т. 2. Мінеральнае ўгнаенне (спец.). |
ядраны. Т. мяшок. Т. качан капусты. 3. Які прым. тужавы, -ая, -ае.
цяжка сціскаецца або расцягваецца. Тугая
ТЎЛАВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Цела чалавека
спружына. 4. перан. Які заўсёды адчувае цяж- або жывёлы без галавы i канечнасцей.
касці ў вьфашэнні, выкананні чаго-н. (разм.).
ТУЛІЦЦА, тулюся, тулішся, туліцца; незак.
Яму туга (прысл.) давалася работа. 0 Тугі ші
1. Гарнуцца, прыціскацца да каго-, чаго-н.
вухж (разм.) — глухаваты. || наз. тугжсць, -і,
Дзіця туліцца da маці. 2. перан. Адчуваць
ж.
большую прыязнасць да каго-н., быць больш
ТЎГРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Грашовая адданым каму-н. Хлопчык больш туліўся da
адзінка Манголіі.
бацькі. 3. Знаходзіць прытулак, прыстанішча
ТУДЬІ, прысл. У той бок, у тое месца; дзе-н. у цеснаце. У цеснай хаце тулілася сям 'я
проціл. сюды. Калі ты паедзеш т. ? 0 Hi туды з дзевяці чалавек. 4. перан. Размяшчацца, знані сюды (разм.) — ні ў той ні ў другі бок; ні ходзіцца дзе-н. у зацішным месцы. Вёска
з месца. Туды i назад — у абодва канцы.
тулілася каля лесу.
ТУЖЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Прасякнуты тугой.
ТУЛІЦЬ, тулю, туліш, туліць; незак., кагоТ. настпрой. 2. Які наганяе, выклікае тугу. што. 1. Гарнуць да сябе з ласкай, пяшчотай.
Тужлівая цішыня. || наз. тужлшасць, -і, ж.
Маці туліла дзяўчынку да грудзей. 2. перан.
ТУЖЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. Быць прытулкам для каго-, чаго-н. Лес туліў
Форменная або дамашняя куртка, звычайна партызан ад немцаў. Густы зараснік туліў
двухбортная. || прым. тужурачны, -ая, -ае.
старую хатку.
ТЎЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца; неТУЛЙГА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -лязс, Т
зак. (разм.). Напружвацца, рабіць фізічныя -ай (-аю), ж., мн. -і, -ляг. 1. Чалавек, які тунамаганні; старацца. Тужыўся падняць мех.
ляецца, пазбягае сустрэч; бадзяга. 2. БаТУЖЬІЦЬ, тужу, тужыш, тужыць; незак. 1. язлівец, нерашучы чалавек (разм.).
Сумаваць, маркоціцца. Жывуць багатпа i не
ТУЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак.
тпужаць. 2. Гараваць, перажываць якое-н. 1. Блукаць, хадзіць без пэўнай мэты; бадзяняшчасце. Т. па сыне.
цца. Усё жыццё туляўся без ніякага занятку.
ТУЖЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эс; незак. 2. Знаходзіцца дзе-н., хаваючыся ад каго-,
Станавіцца тугім, больш тугім (у 1, 2 i 3 чаго-н. Туляўся ў лесе, пакуль партызан не
знач.). Струна тужэе. Цеста тужэе. || зак. знайшоў. || наз. тулянне, -я, н.
патужэць, -эе.
ТУМАК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Удар куТУЗ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Старшая ў кож- лаком. Надаваць тумакоў.
най масці ііральная карта з адным ачком.
ТУМАН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Згушчэнне
Хадзіць з туза. Бубновы т. 2. перан., чаго або дробненькіх кропелек вады або ледзяных
які. Багаты чалавек, высокапастаўленая, крышталікаў у прыземных слаях атмасферы,
уплывовая асоба (разм.). Фінансавыя тузы.
што робіць паветра непразрыстым. Had лугам
ТУЗАНІНА, -ы, ж. (разм.). Валтузня, слаўся густы т. 2. Непразрыстая заслона
штурханне; бойка. Пачаліся крыкі i т.
дыму, пылу i пад. Махорачны т. 3. перан. Пра
ТЎЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. стан няяснасці, змешанасці думак, уяўленняў.
Рабіць хуткія, рэзкія рухі, рыўкі. Бездапамож- Т. у галаве. || прым. іумянны, -ая, -ае.
на т. ў вадзе. 2. Мучыцца, робячы што-н.
ТУМАНІСТЫ, -ая, -ае (разм.). 3 частымі
(разм.)- Т. на сваім палетку. 3. Штурхаць або густымі туманамі; туманны. Туманістая
адзін аднаго, біцца, змагацца (разм.). Хлоп- восень. Туманістыя ночы. || наз. туманістасць,
чыкі штурхалі адзін аднаго, тузаліся. || аднакр.-і, ж.
тузануцца, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся,
ТУМАНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; не-няцеся, -нуцца; -н'іся.
зак. 1. Засцілацца, ахутвацца туманам. УдалеТЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. 1. чыні туманіцца лес. 2. перан. Пра вочы, покаго-што, за што. Торгаць, цягаць рыўкамі, гляд, памяць: пазбаўляцца здольнасці добра
рэзкімі рухамі. Т. за вяроўку. Т. за валасы. 2. бачыць, разумець (разм.). Галава туманіцца. ||
каго-што. Рытмічна торгаць, пранізваць (пра зак. затуманіцца, -іцца.
ТУМАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; неболь). Палец нарываў i моцна тузаў. 3. перан.,
каго. Непакоіць, дакучаць якімі-н. патраба- зак., што. 1. Засцілаць, рабіць нябачным
ваннямі, прыдзіркамі i пад. (разм.)- Яму не- што-н. Дым туманіў неба. 2. (7 i 2 ас. не
магчыма было працаваць, бо ўвесь дзень тузалі.ўжыв.), перан. Перашкаджаць добра бачыць
|| аднакр. тузануць, -ну, -неш, -не; -нём, або ясна разумець, успрымаць што-н. Слёзы
-няце, -нуць; -ні (да 1 i 2 знач.). || наз. тузан- туманілі вочы. Т. галаву. \\ зак. затуманіць,
-ню, -ніш, -ніць; -нены.
не, -я, н.
ТУМАННАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл. туТУЗЁМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў, м. Ураджэнец, карэнны жыхар якой-н. краіны або манны. 2. Густы туман (у 1 знач.). 3. У нашай
мясцовасці (звычайна аддаленай ад цэнтраў Галактыцы: воблака разрэджаных газаў i пылу
цывілізацыі); абарыген. || ж. іуземкж, -і, ДМ (спец.). Галактычныя туманнасці. 4. Па-за
нашай Галактыкай: Зоркавая сістэма бачная
-мцы, мн. -і, -мак.
ТУЗЁМНЫ, -ая, -ае. Мясцовы, карэнны, як туманная плямка (спец.). Пазагалактычуласцівы данай мясцовасці, краіне. Туземнае ныя туманнасці. || прым. тумжшшсны, -ая, -ае.
насельніцтва.
ТУМАННЫ, -ая, -ае. 1. гл. туман. 2. АхуТУЗЛЎК, -у, м. (спец.). Раствор солі для таны, засланы туманам. Т. бераг ракі. Туманзасолу рыбы, ікры i іншых прадуктаў, a так- ная раніца. 3. Расплыўчаты, няясны; бачны як
сама скураной сыравіны. || прым. тузлучны, цераз туман. Вырысоўваліся туманныя сілуэты
-ая, -ае.
будынкаў. 4. перан. Які мае няясны сэнс; не-
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2. Часта стукаць, тупаць нагамі аб падлогу, вожьпша аб кім-, чым-н. Т. за дзяцей. Т. за
будучы ўраджай. 2. Хвалявацца, непакоіцца.
зямлю. || наз. тупаценне, -я, н.
ТЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Сту- He турбуйся, усё будзе добра.
ТУРБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй; -бакаць, біць нагой (нагамі) аб зямлю, падлогу i
зразумелы. Туманныя разважанні. 5. перан.пад. Т. нагамі. 2. Хадзіць (разм.). Маці тпупала ваны; незак., каго-што. 1. Парушаць чый-н.
Невыразны, цьмяны. Туманныя вочы. Т. каля печы. || аднакр. тупвуць, -ну, -неш, -не; спакой, непакоіць каго-н., перашкаджаць
каму-н. На рабоце яго не турбавалі. 2. Хваляпозірк. || наз. туманнасць, -і, ж. (да 4 i 5 -ні (да 1 знач.). || наз. тупанне, -я, н.
ТУПЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Станавіц- ваць, трывожыць. Яго турбавала незвычайня
знач.).
ТУМАНОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор ца тупым (у 1, 3, 5 i 6 знач.). Нажы тпупеюць. цішыня вакол.
Погляд mynee. Боль mynee. \\ зак. атупець, -ею, ТУРБАВШТАВЬІ, -ая, -ое. У авіяцыі: такі,
ддя вымярэння шчыльнасці туману.
у якім паветраны вінт (прапелер) прыводзіцца
-ееш, -ее (паводле 3 знач. прым. тупы).
ТЎМБА, -ы, мн. -ы, -аў. 1. ж. Невысокі
ТУПІК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Вуліца, якая не ў рух газавай турбінай. Т. рухавік. Т. самалёт.
слупок каля дарогі або тратуара. Бетонная т.
ТУРБАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Лакаматыў,
мае скразнога праходу, праезду. Машына зае2. ж. Падстаўка для чаго-н. у выглядзе такога
хала ў т. 2. Чыгуначны станцыйны пуць, злу- які прыводзіцца ў рух паравой або газавай
слупка. 3. ж. Круглае збудаванне для наклейчаны з іншымі пуцямі толысі адным канцом. турбінай. U прым. турбжвозны, -ая, -ае.
вання аб'яў, афіш i пад. Рэкламная т. 4. пеПаравоз стаяў у тупіку. 3. перан. Безвыходнае ТУРБАГЕНЕРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м.
ран., м. i ж. Пра тоўстага непаваротлівага частановішча, a таксама тое, што не мае пер- Электрычны генератар, які прыводзіцца ў рух
лавека (часцей жанчыну; разм. зневаж.). || паспектывы далейшага развіцця. Вывесці гаспа- паравой ці газавай турбінай. || прым. турбагемянш. тумбачжа, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
дарку з тупіка. Перагаворы зайшлі ў т. || па- нератарны, -ая, -ае.
(да 1 i 2 знач).
менш. тушчок, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. (да 1 i
ТУРБАЗА, -Ы, МН. -Ы, -баз, ж. Турысцкая
ТЎМБАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 2 знач.). U прым. тушковы, -ая, -ае (да 1 i 2 база. Пуцёука на турбазу.
1. гл. тумба. 2. Невялікі столік-шафка, які знач.).
ТУРБАН, -а, мн. -ы, -оў, м. Галаўны ўбор
ставяць звычайна каля ложка.
ТУПІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., тупііша; не- у народаў Азіі i Паўночнай Афрыкі ў выгляТУНГЎСЫ, -аў, адз. -гус, -а, м. Ранейшая зак. Становіцца тупым (у 1 знач.), тупейшым. дзе палотнішча лёгкай тканіны, абматанай
назва эвенкаў. || ж. тувтускя, -і, ДМ -гусцы,
Сякера тупіцца. || зак. затушццж, затупіцца вакол галавы.
мн. -і, -сак. || прым. тунгускі, -ая, -ае.
/ стушцца, ступіцца.
ТУРБАРЭАКТЬІЎНЫ, -ая, -ае. У авіяцыі:
ТЎНДРА, -ы, ж. Зона арктычнага пояса,
ТУПІЦЬ, туплю, тупіш, тупіць; туплены; такі, які мае газавую турбіну, што прымае
якая характарызуецца суровым кліматам, бяз- незак., што. Рабіць тупым (у 1 знач.). Т. нож. ўдзел у стварэнні рэактыўнай цягі. Т. рухавік.
лессем, вечнай мерзлатой, беднай раслінна- || зак. затушць, -уплю, -упіш, -упіць; -уплены
Т. самалёт.
сцю, a таксама тып расліннасці, характэрны i стушць, ступлю, ступіш, ступіць; ступлены.
ТУРБАЦЫЯ, -І, Ж. (разм.). Турбота, клодля гэтай зоны. || прым. тундравы, -ая, -ае.
ТЎПЮ, -ая, -ае (разм.). Цвёрды, утаптаны пат.
ТУНЁЦ, -нца, мн. -нцы, -нцоў, м. Мар- (пра зямлю, грунт). Тупкае дно ракі.
ТУРБАЭЛЕКТРАХОД, -а, М -ходзе, мн.
ская прамысловая рыба сямейства скумбрыеТУПЬІ, -ая, -óe. 1. Недастаткова наво- -ы, -аў, м. Электраход, забяспечаны паравой
вых. || прым. тунцовы, -ая, -ае.
страны, такі, якім цяжка рэзаць, пілаваць, ка- ці газавай турбінай у якасці асноўнага рухаТУНІКА, -і, ДМ -ніцы, мн. -і, -нік, лс. 1. лоць i пад. Т. нож. Тупая піла. 2. Які не зву- віка. Ц прым. іурбжэлежтраходны, -ая, -ае.
Старажытнарымскае адзенне накшталт ка- жаецца або мала звужаецца ў канцы, з заТУРБІНА, -ы, мн. -ы, -бш, ж. Рухавік, які
шулі, якое насілі пад тогай. 2. Касцюм тан- кругленым канцом. Туфлі з тупымі насамі. 3. ператварае кінетычную энергію вады, пары,
цоўшчыцы з ліфа i пышнай спадніцы (спец.). перан. Разумова абмежаваны, няздольны, ня- газу ў механічную работу. Паравая т. || прым.
ТУНІСЦЫ, -аў, адз. тун'ісец, -н'ісца, м. На- кемлівы. Т. вучань. 4. перан. Які прыйшоў у тур^Інны, -ая, -ае.
ТУРБОТА, -ы, ДМ -боце, мн. -ы, -бот, ж.
род, які складае асноўнае насельніцтва Ту- стан атупення; раўнадушны, абыякавы. Тупое
ніса. || ж. тушска, -і, ДМ -нісцы, мн. -і, -сак. паслушэнства. 5. Невыразны, бяздумны. Т. 1. Заклапочанасць чым-н., неадольнае жаданпогляд. б. He востры, не вельмі адчувальны. не ажыццявіць што-н. Турботы яго не памян|| прым. туюсю, -ая, -ае.
Т. баль. 7. Глухі, не рэзкі, не звонкі (пра шаліся. 2. Апека над кім-н., клопат, увага да
ТУН&ЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Падземны пераход або праезд, пракладзены пад ракой, га- гукі). Пачуўся тп. трэск. || наз. тупясць, -і, ж.каго-н. Т. аб дзецях.
ТУРБОТЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
рой або пад якім-н. іншым збудаваннем. Пра- (у 3 i 41 знач.).
ходка тунзля. Т. працягласцю ў чатырыстпа ТУР , -а, мн, -ы, -аў, м. 1. Адзін круг тан- турботны. || наз. турботлівасць, -і, ж.
ца. Т. вальса. 2. Асобны этап якога-н. спаборТУРБОТНЫ, -ая, -ае. 1. Які турбуецца,
метраў. || прым. іунэльны, -ая, -ае.
ТУПА... Першая частка складаных слоў у ніцтва, конкурсу, у якім кожны з удзельнікаў клапоціцца аб кім-, чым-н. Турботная гаспазнач. тупы, напр. тупавугольны, тупагаловы, выступае адзін раз. Першы т. чэмпіянату na дыня. 2. Налоўнены рознымі турботамі, небаскетболу. 3. Этап, частка якой-н. падзеі, спакойны. Т. дзень. Турботная справа. || наз.
тупаморды.
ТУПАГАЛОВЫ, -ая, -ае (разм.). Тупы, ра- мерапрыемства i пад. Першы т. выбараў (пры турботнасць, -і, ж.
ТЎРЮ, -аў, адз. турак, -рка, м. Народ, які
зумова абмежаваны, някемлівы. || наз. тупа- шматступеннай выбарчай сістэме).
ТУР% -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Вымерлы дзікі складае асноўнае насельніцтва Т^рцыі. || ж.
галовасць, -і, ж.
бык, продак буйной рагатай жывёлы. 2. Гор- турчшя, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
ТУПАНІНА, -ы, ж. (разм.). 1. Тупанне наны каўказскі казёл.
іурэцкі, -ая, -ае.
гамі, гукі гэтага тупання. 2. Хаджэнне па роТУР... Першая частка складаных слоў са
ТУРКМЁНЫ, -аў, адз. -мен, -а, м. Народ,
зных інстанцыях у сувязі з вырашэннем
знач. турыстычны, турысцкі, напр. турбаза, які складае асноўнае насельніцтва Туркмеякой-н. справы. Тупаніны было на цэлы тытурлагер, турпаход, турпуцеука.
ністана. || ж. іуркменка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
дзень.
ТУРА, -Ы, МН. туры / (з ліч. 2, 3, 4) туры, -нак. | прым. турвменскі, -ая, -ае.
ТУПАНОСЫ, -ая, -ае. 1. 3 шырокім або тур, ж. (разм.). Шахматная фігура, якая мае
ТУРМА, -ы, мн. турмы i (з ліч. 2, 3, 4) туртоўстым носам, дзюбай (пра жывых істот). Т. форму вежы; ладдзя.
мы, турмаў, ж. 1. Месца зняволення, будысабака. 2. 3 тупым, шырокім носам, наском
ТУРА, -Ы, МН. туры # (з ліч. 2, 3, 4) туры, нак, дзе ўтрымліваюцца асобы, пазбаўленыя
(пра прадметы). Тупаносыя чаравікі.
тур, ж. (разм.). Шахматная фігура, якая мае волі. Сядзець у турме. 2. Пакаранне знявоТЎПАТ, -у, М -паце, м. Стук, шум ад уда- форму вежы; ладдзя.
леннем. Прайсці праз турму. 3. перан. Месца,
раў ног аб цвёрдую паверхню чаго-н. пры хаТУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; незак. дзе прыгнятаюць, дзе цяжка жывецца. 0 Турдзьбе, бегу i пад., a таксама самі такія ўдары. Toe, што i уторыць.
мж плача na кім (разм. неадабр.) — пра таго,
Чуўся конскі т.
ТУРБА... Першая частка складаных слоў са хто заслугоўвае пакаранне. | прым. турэмны,
ТАПАТАЦЬ, -пачу, -почаш, -поча; -пачы; знач. які мае адносіны да турбін, да турбабу- -ая, -ае.
незак. (разм.). Toe, што i тупацець. || наз. ту- давання, напр. турбаагрэгат, турбабудаўнічы, ТЎРМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Голуб асобай
патшше, -я, н.
турбабур, турбабурэнне, турбагенератар, турпароды, які мае здольнасць куляцца пры паТУПАТНЙ, -'i, ж. (разм.). Toe, што i тупа- бакампрэсар, турбаракетны, турбаход.
лёце.
ніна.
ТУРБАБУДАВАННЕ, -я, н. Вытворчасць
ТУРНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Гімнастычны
ТУПАЦЁЦЬ, -пачу, -пац'іш, -паціць; -па- турбін. Ц прым. турбабудаўшчы, -ая, -ае.
снарад: перакладзіна, гарызантальна ўмацавац'ім, -паціце, -пацяць; -пац'і; незак. 1. Часта i
ТУРБАВАЦЦА, -буюся, -буешся, -буецца; ная на дзвюх стойках. Практыкаванні на турмоцна тупаць нагамі пры хадзьбе, бегу i пад. -буйся; незак. 1. Праяўляць клопат, тры- ніку. || прым. туршковы, -ая, -ае.
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ТЎТАЎНІК, -а / -у, м. 1. -а. Тутавае дрэва.
ТУРНІКЁТ, -a, М -кеце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяльнае прыстасаванне для пропуску 2. -у, зб. Драўніна гэтага дрэва. 3. Участак,
людзей па чарзе, па аднаму. Прайсці цераз т. засаджаны тутавымі дрэвамі.
|| прым. туршкетны, -ая, -ае.
ТУГЗЙШЫ, -ая, -ае. Які родам з гэтай
ТУРНІР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. У Заходняй мясцовасці, жыве тут, не прыезджы. ТутэйТУШЬІЦЬ1, тушу, тушыш, тушыць;
Еўропе ў сярэднія вякі: спаборніцтва рыца- шыя жыхары.
тушаны; незак., што. 1. Спыняць гарэнне
ТУФ, -у, м. Порыстая горная парода вул- чаго-н.; гасіць. Т. касцёр. Т. лямпу. 2. перан.
раў. 2. Спартыўныя спаборніцтвы, асабістыя
ці камацдныя, у якіх усе ўдзельнікі сустрака- канічнага або асадачнага паходжання, якая Аслабляць, памяншаць. Т. спрэчку. Т. злосць. \\
юцца паміж сабой адзін або два разы. выкарыстоўваецца як будаўнічы матэрыял. || зак. затушыць, -ушу, -ушыш, -ушыць; -ушатуфавы, -ая, -ае.
Баскетбольны т. Міжнародны шахматны т.прым.
||
ны, атушыць, -ушу, -ушыш, -ушыць; -ушаны,
прым. туршрны, -ая, -ае.
ТЎФЛІ, туфель i -яў, адз. туфель, -фля, м. абтушыць, -ушу, -ушыш, -ушыць; -ушаны /
Абутак, які закрывае нагу ніжэй шчыкалаткі. патушыць, -ушу, -ушыш, -ушыць; -ушаны. ||
ТУРНЎЦЬ гл. турьшь.
ТУРНФ, нескл., н. 1. Падарожжа па круга- Жаночыя т. || памянш. іуфелыгі, -лек / -аў, наз. тушэнне, -я, н.
ТУШЫЦЬ2, тушу, тушыш, тушыць;
вому маршруту. Т. вакол свету. 2. Паездка адз. туфлік, -а, м. || прым. туфельны, -ая, -ае.
ТУХЛАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі тухлы. Тухла- тушаны; незак., што. Варыць на малым агні ў
артыстаў, спартсменаў на гастрольныя выстуватае мяса.
закрытай пасудзіне. Т. мяса. Т. бульбу. || зак.
пленні, спаборнііггвы i пад.
ТУХЛІНА, -ы, ж. (разм.). Пратухлыя, са- сіушыць, стушу, стушыш, стушыць; стушаны
ТУРН&ПС, -у, м. Кармавая рэпа. || прым.
псаваныя прадукты, a таксама непрыемны / патушыць* -ушу, -ушыш, -ушыць; -ушаны. ||
турнэпсавы, -ая, -ае.
наз. іушэнне, -я, н.
ТУРУХТАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Балотная пах ад ix.
ТЎХЛЫ, -ая, -ае. Пратухлы, з непрыемТУШ^, нескл., н. (спец.). 1. Характар, спогпушка з цёмным апярэннем, роднасная куліку, якая водзіцца ў тундры i ў лясной зоне ным пахам. Тухлая рыба. || наз. іухласць, -і, саб дакранання да клавішаў фартэпіяна пры
ж.
ігры. Мяккае т. Моцнае т. 2. У спорце: укол,
Еўразіі.
ТУХЛЙЦІНА, -ы, ж. (разм.). Пратухлыя удар, нанесены фехтавальшчыкам саперніку ў
ТУРЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыць; незак. прадукты, a таксама пах ад такіх прадуктаў.
адпаведнасці з правіламі, a таксама дотык
(разм.). 1. Утвараць характэрныя для жаб
1
t ТЎХНУЦЬ , 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; тух,
барца абедзвюма лапаткамі да дывана, які
гукі. У балоце турчаць жабы. 2. Тарахцець тухла;
незак. 1. Пераставаць гарэць, свяціць; абазначае паражэнне барца.
(пра гукі машын у час работы). Трактары гаснуць. Агонь тпухне. Свечка тухне. 2. перан.
ТЎЯ, туі, мн. туі, туй, ж. Вечназялёнае
турчаць усю ноч. || наз. турчанне, -я, н.
Слабець, памяншацца. Надзея тухне. || зак. хвойнае дрэва сямейства кіларысавых з дробТУРЬІЗМ, -у, м. 1. Від спорту — групавыя патухнуць, -не; патух, -хла, атухнуць, -не;
ным лускападобным лісцем. || прым. туевы,
паходы з мэтай фізічнай загартоўкі арганізма. атух, -хла, / стухнуць, -не; стух, -хла.
-ая, -ас.
Горны т. 2. Від падарожжаў, прызначаных
2
ТЎХНУЦЬ , 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; тух,
ТХАРАНЙ / ТХАРАНЁ, -цяці, мн. -няты,
для адпачынку i самаадукацыі. Міжнародны тухла; незак. Загніваць i непрыемна пахнуць;
-нят, н. Дзіцяня тхара.
т. 1 прым. турыстычны, -ая, -ае / турысцкі, пратухаць. || зак. стухнуць, -не; стух, -хла.
ТХЛАНЬ, -і, ж. (разм.). 1. Балоцістае ме-ая, -ае. Турыстычны маршрут. Турысцкая
ТЎЦІ, нескл., н. (спец.). Выкананне музыч- сца. Конь разам з коннікам праваліўся ў т. 2.
група.
нага твора ўсім саствам аркестра, хору.
Гніль, цвіль, сырасць. Патыхала тхланню.
ТУРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. ЧалаТУШ1, -а, мн. -ы, -аў, м. Кароткае музыТХЛІНА, -ы, ж. Тухлы, гнілы пах. Тхлінаю
век, які займаецца турызмам. || ж. турыстка, чнае прывітанне ў гонар каго-н. Сыграць т.
пахне.
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. турысцкі,
2
ТУШ , -ы, ж. Чорная ці каляровая фарба
ТХЛО, -а, н. (разм.). Toe, што i тхліна. 3
-ая, -ае.
для чарчэння, малявання або пісьма. Пісаць балот цягнула тхлом.
ТУРЬІЦЬ, туру, турыш, турыць; незак., тушшу. J прым. тушавы, -ая, -ае.
ТХНУЦЬ, -не; безас; незак., чым. Несці,
каго (штпо) (разм.). Выганяць, праганяць адТУІП , -у, м. Выпадковы дотык да шара
куль-н. || зак. вытурыць, -ру, -рыш, -рыць; пры гульні на більярдзе, што лічыцца за ўдар. патыхаць, перадавацца па паветры (пра пахі).
3 пограба тхнула сырасцю.
-раны / пратурыць, -туру, -турыш, -турыць;
ТЎША, -ы, мн. -ы, туш, ж. 1. Асвежаванае
ТХОР, тхара, мн. тхары, тхароў, м. Драпеж-тураны. || аднакр. турнуць, -ну, -неш, -не;
i выпаірашанае цела забітай жывёліны. Т. ная млекакормячая жывёліна сямейства
-нём, -няце, -нуць; -ні.
авечкі. 2. Пра вялікага, поўнага чалавека куніцавых з каштоўным футрам, a таксама
ТУРЭМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. На- (разм. неадабр.). || памянш. тушка, -і, ДМ
футра гэтай жывёліны. || прым. тхаровы, -ая,
глядчык у турме. 2. перан. Той, хто папірае -шцы, мн. -і, -шак, ж. (да 1 знач.). Т. труса.
-ае / тхарыны, -ая, -ае. Тхаровае фушра.
свабоду i дэмакратыю. || ж. турэмппыца, -ы,
ТУШАВАЦЦА гл. стушавацца.
Тхарыная нара.
1
мн. -ы, -чыц (да 1 знач.).
ТУШАВАЦЬ , -шую, -шуеш, -шуе; -шуй;
ТЫ, цябе, табе, цябе, табою, аб табе; займ.
ТУГ1, прысл. 1. У гэтым месцы. Т. многа -шаваны; незак., што. Наносіць цені на ма- асаб., 2 ас. адз. 1. Ужыв. пры звароце да
ягад. Т. пабудуем дом. 2. У гзты час, у гзты люнак, пакрываць тушоўкай, тушшу. || зак. блізкай знаёмай асобы або пры грубым,
момант. A m. i бацька зайшоў у хату. 3. у затушоаць, -шую, -шуеш, -шуе; -шуй; -ша- фамільярным звароце. Куды ты паедзеш? 2.
знач. часц. У спалучэнні з займеннікамі i ваны. || наз. тушшнне, -я, н. i іушоўка, -і, Выкарыстоўваецца для абагульненага абазнапрыслоўямі «як», «які», «дзе», «куды», «калі» ДМ -ўцы, ж. || прым. тушавальяы, -ая, -ае.
чэння чалавека наогул (разм.). Калі ты гаспаўжыв. у рытарычных пытаннях для ўзмацненТУШАВАЦЬ2, -шую, -шуеш, -шуе; -шуй; дар, то глядзі гаспадаркі. 3. Д табе, у знач.
ня экспрэсіўнасці выказвання. I як т. яму не незак. Выпадкова дакранацца да більярднага
часц. Выкарыстоўваецца для выказвання прыверыць? I дзе т. дзенешся? A, у знач. часц. Вы-шара, рабіць туш3.
красці, расчаравання, пагрозы i пад. Гэта
карыстоўваецца пры пераходзе да якой-н.
ТЎШАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны варкай у табе так не пройдзе. 4. У спалучэнні з
тэмы, прыкладу. Т. мы ўбачылі, што вярнуўсязакрытай пасудзіне. Тушанае мяса.
гаспадар. 0 1>т жа (разм.) — адразу ж. Тут яж ТУШКАНЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Млека- выклічнікамі ўжыв. для ўзмацнення экспрэсіўнасці выказвання. Ах ты, дурань! 0 A што
туг (разм.) — аб нечаканым з'яўленні каго-,
кормячая жывёліна атрада грызуноў з вельмі ты думаеш (разм.) — a чаму б i не зрабіць.
чаго-н.
доўгімі заднімі нагамі i хвастом, якая жыве ў На ты з кім — (быць) у такіх адносінах, калі
ТУТ2, -а (пра дрэва) i -у (пра драўніну i пустынях i стэпах. || прым. тушканчыкшы, -ая, пры звароце адзін да аднаго гаворыць «ты».
зб.), М туце, мн. -ы, -аў. м. Тутавае дрэва.
-ае. Сямейства тушканчыкавых (наз.).
Ух ты! — выкарыстоўваецца пры выказванні
ТУТАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ТУШОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. здзіўлення, захаплення i пад.
Спецыяліст у галіне тутаводства.
Кансерваванае тушанае мяса. Свіная т. \\
ТЫБЁТЦЫ, -аў, адз. -бецец, -бетца, м.
ТУТАВОДСТВА, -а, н. Развядзенне тута- прым. іушоначны, -ая, -ае.
Карэннае насельніцтва аднаго з раёнаў Цэнвага дрэва як галіна шаўкаводства. || прым. туТУШОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. туша- тральнай Азіі — Тыбета. || ж. тыбегка, -і, ДМ
таводчы, -ая, -ае.
ваць'. 2. Цені, штрыхі, якія наносяцца на ма- -тцы, мн. -і, -так. || прым. тыбецкі, -ая, -ае.
ТЬІГЕЛЬ, -гля, мн. -глі, -гляў, м. (спец.).
ТЎТАВЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да ту- люнак, план, карту i пад. Палажыць тушоўку
1. Пасудзіна з вогнетрывалага матэрыялу для
тавага дрэва. Т. ліст. O Тутжвае дрэва — паў- на малюнак. Густая т.
ТУШЬІЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Пры- плаўкі, варкі, нагрэву чаго-н. на моцным
днёвае дрэва з ядавітымі пладамі, лісце якога
выкарыстоўваецца як корм для шаўкалрада; стасаванне для тушэння вуглёў. 2. Накрыўка агні. 2. Металічная пліта друкарскай машыны
для прыціскання паперы да пакрытай фарбай
для трубы самавара.
шаўкоўніца.
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1) Ужыв. ў складдных сказах з даданымі да- дае пэўнаму тыпу, узору, мадэлі; стакдартны.
паўняльнымі, калі апорнае слова галоўнага
Трохпавярховы тп. будынак.
сказа кіруе як даданым сказам, так i зайТЫПАГРАВІОРА, -ы, мн. -ы, -вюр, ж.
меннікам. 2) Ужыв. ў складаных сказах з даГравюра, узноўленая друкарскім спосабам.
ТЫПАЖ, -у, м. 1. Сукупнасць тыпаў, узодрукарскай формы. || прым. тыгельны, -ая, данымі супастаўляльнымі, якія падпарадкоўваюцца пры дапамозе злучніка «чым». Чым раў, мадэлей якіх-н. дэталей, вырабаў. Т. са-ае.
ТЫГР, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйная драпеж- бліжэй восень, тым карацейшыя дні. 3) Ужыв.малёта. 2. Сукупнасць прыкмет, характэрных
ная млекакормячая жывёліна сямейства ка- перад членамі простага сказа, якія супастаў- для якога-н. грамадскага разраду, тыпу люшэчых з паласатай шкурай. || прым. тыгравы, ляюцца пры дапамозе злучніка «чым», каб дзей. Нацыянальны т. 3. Акцёр з яркай харакпадкрэсліць большую ступень праяўлення тэрнай знешнасцю, які падыходзіць па сваіх
-ая, -ае / тыгрыны, -ая, -ае.
прыметы (звычайна перад вышэйшай ступен- знешніх даных для пэўнай ролі. Т. узяты з
ТЫГРАНЙ / ТЫГРАНЁ, -цяці, мн. -няты,
ню прыслоўя або прыметніка). Чым госць ра- жыцця. || прым. тыпажны, -ая, -ае (да 3 знач).
-нят, н. Дзіцяня тыгра.
дзейшы, тым мілейшы (прыказка). 2. З'яўляТЫПАЛОПЯ, -і, ж. (спец.). КласіфікаТЫГРЬІЦА, -ы, мн. -ы, -рыц, ж. Самка ецца састаўной часткай складаных падзельцыя, якая ўяўляе сабой суадносіны паміж
тыгра.
ных злучнікаў «між тым, як», «перад тым як», рознымі тыпамі прадметаў, з'яў унутры ix
ТЬІДЗЕНЬ, -дня, мн. -дні, -дняў, м. 1. «тым больш што». 3. часц. ўзмацняльная. сістэмы ў цэлым. Т. моў. || прым. тыпалапчны,
Адзінка вылічэння часу, роўная сямі дням, ад Ужыв. з прыметнікамі i прыслоўямі вышэй- -ая, -ае.
панядзелка да нядзелі ўключна. Панядзе- шай ступені, каб падкрэсліць большую стуТЫПІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
лак — першы дзень тыдня. 2. Адрэзак часу ў пень праяўлення прыметы.
-заваны; зак. i незак., што. 1. Спецыяліза1
сем дзён, сямідзённы тэрмін. Застаўся т. адТЫМПАН , -а, мн. -ы, -аў, м. Старадаўні ваць, размеркаваць (-мяркоўваць), класіфікапачынку. 3. чаго або які. Сем дзён, прысвеча- ўдарны музычны інструмент, род медных та- ваць па тыпах (у 1 знач.). Т. будаўнічыя раных якому-н. ірамадскаму мерапрыемству, лерак або невялікай літаўры.
боты. 2. Увасобіць (-сабляць) у тыпічных
прапагандзе чаго-н. i пад. Т. паэзіі. \\ прым.
ТЫМПАН2, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). формах. Т. факты. \\ наз. тыпізацыя, -і, ж.
тыдвёвы, -ая, -ае.
ТЫПІЧНЫ, -ая, -ае. Toe, што i тыповы. ||
Трохвугольнае поле франтона з жывапіснымі
ТЬІКАЦЦА1, -аюся, -аешся, -аецца; незак. ці скульптурнымі ўпрыгожаннямі.
наз. тыпічнасць, -і, ж.
(разм.). 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Тыцкаць морТЫПОВЫ, -ая, -ае. 1. Якому ўласцівы
ТЫН, -у, мн. тыны, -оў, м. Агароджа з
дай у што-н. Kom бегаў, тыкаўся мордай у
асаблівасці, характэрныя для пэўнага тыпу
вертыкальных
або
папярочных
жэрдак,
пераmom. 2. Мітусліва рухацца, стараючыся прапрадметаў, з'яў, людзей i пад. Тыповыя прынікнуць куды-н. Т. ва ўсе дзверы. || зак. плеценых прутамі лазы. || памянш. шнок, кметы дыфтэрыі. 2. Які часта сустракаецца,
ткнуццд, ткнуся, ткнешся, ткнецца; ткнёмся, -нка, мн. -HKJ, -нкоў, м. || прым. тыішвы, -ая, звычайны, характэрны для каго-, чаго-н. Тыткняцеся, ткнуцца; ткніся. || наз. тышшне, -я, -ае.
ТЫНК, -у, м. Аддзелачны раствор з сумесі повая з'ява. 3. Які аб'ядноўвае індывідуальн.
вяжучых
рэчываў (вапны, цэменту, гліны, пя- ныя, своеасаблівыя рысы з прыкметамі i
2
ТЬІКАЦЦА , -аюся, -аешся, -аецца; незак.
ску
i
пад.),
a таксама засохлы слой такога ўласцівасцямі, характэрнымі для шэрага з'яў i
(разм.). Звяртацца да каго-н. на «ты». || наз.
асоб. Т. беларускі характар. Тыповыя вобразы
раствору.
Ад
сцяны
адваліўся т.
тыкжнне, -я, н.
баек. || наз. тыповасць, -і, ж.
1
ТЫНКАВАЛЬНЫ,
-ая,
-ае.
Які
мае
адноТЬІКАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; -аем, -аеце,
ТЫПОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі
-аюць; незак. 1. у каго-што або чым. Поркаць сіны да тынкоўкі, тынкавання. Тынкавальныя жук-караед цёмна-бурага колеру, які наносіць
чым-н. у што-н. Т. кіем у зямлю. 2. што. Уты- работы.
шкоду хвойным дрэвам.
ТЫНКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
каць, усоўваць у што-н. Т. кнопкі ў сцяну. 3.
ТЫРАДА, -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -рад, ж.
-каваны;
незак.,
што
i
без
дап.
Пакрываць
штпо або чым. Падносіць блізка, паказваць на
Доўгая фраза, урывак прамовы, асобная
сцены
або
столь
тынкам,
каб
зрабіць
гладкай
каго-, што-н. Т. пальцам у кожную л i mapy. 4.
шматслоўная рэпліка, якая гаворыцца звыперан., каго-што. Уключаць, накіроўваць паверхню. Т. хату. || зак. ітынкжваць, -кую, чайна прыўзнятым тонам.
(разм. неадабр.). Т. ва ўсе камісіі. 5. перан., -куеш, -куе; -куй; -каваны / ВЫТЫНКАВЖЦЬ,
ТЫРАЖ1, -у, мн. -ы, -оў, м. 1. Розыгрыш
-кую, -куеш, -куе; -куй; -каваны. || наз. тынкаго-што або кім-чым. Пастаянна навыйграшаў у пазыцы, латарэі. Т. грашова-рэпамінаць, гаварыць аб кім-, чым-н., упікаць коўка, -і, ДМ -ўцы, ж. i тынкявшне, -я, н.
чавай латарэі. 2. Пагашэнне аблігацый паТЫНКОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ковак, зыкі або іншых папер установай, якая ix вычым-н., папракаць (разм. неадабр.). 0 Тіікяць
ж.
1.
гл.
тынкаваць.
2.
Слой
тынку
на
паносім (разм. неадабр.) — звяртаць чыю-н.
пусціла. Аблігацыі выйшлі ў т. 0 Выйсці ў тыувагу на што-н. (віну, учынак i пад.; звычай- верхні будынкаў, на столі i сценах унутраных раж (разм.) — выйсці з ужытку, устарэць. ||
на ў грубай форме). Тыкаць у нос каму (каго- памяшканняў.
прым. тырііжны, -ая, -ае. Тыражная табліца.
ТЫНКОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рашто) або кім-чым (разм. неадабр.) — тое,
ТЫРАЖ2, -у, МН. -Ы, -оў, м. Колькасць
што i тыкаць1 (у 5 знач.). II зак. ткнуць, ткну, бочы, спецыяліст па тынкоўцы. || ж. тынэкзэмпляраў якога-н. друкаванага выдання
ткнеш, ткне; ткнём, ткняце, ткнуць; ткні i коўшчыці, -ы, мн. -ы, -чыц.
аднаго выпуску. Т. газеты павялічыўся ў тры
тыкнуць, тыкну, тыкнеш, тыкне; тыкні. || наз.
ТЫНЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. разы. || прым. тыражны, -ая, -ае.
тьшшне, -я, н.
(разм.)- Павець, сцены якой зроблены з
ТЫРАЖАВАЦЬ, -жую, -жуеш, -жуе; -жуй;
ТЬІКАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак., каго i без галінак, пераплеценых вакол гарызантальных -жаваны; зак. i незак., што (спец.). 1. Устанадап. (разм. неадабр.). Звяртацца да каго-н. на або вертыкальных жэрдак.
віць (устанаўліваць) тыраж кнігі, газеты i пад.
«ты». || наз. тыкжнне, -я, «.
ТЫП, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -у. Мадзль, 2. Рабіць неабходную колькасць копій (кінаТЫЛ, -у, мн. -ы, -оў, м. 1. Задняя частка, узор, форма з прыкметамі, якім адпавядае стужкі, пласцінкі i пад.). || наз. тыражівінне,
старана чаго-н.; частка, старана, процілеглая пэўная група прадметаў, з'яў. Трактар новага -я, н.
пярэдняй. Зайсці з тылу. 2. Тэрьггорыя, раз- тыпу. Т. гаспадаркі. 2. -у. Вышэйшы падразТЫРАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Дднаасобны
мешчаная ззаду лініі фронту. Ударыць у т. дзсл у сістэматызацыі раслін i жывёл, які правіцель у Старажытнай Грэцыі, сярэдневяпраціўніку. 3. звычайна мн. Сукупнасць час- аб'ядноўвае роднасныя класы (спец.). Т. ковай Італіі, які захапіў уладу сілай. 2. Правіцей, падраздзялснняў i ўстаноў, якія стварачленістаногіх. 3. -у. Характэрны фізічны цель, улада якога заснавана на дэспатызме i
юцца для матэрыяльнага, тэхнічнага i склад, знешні выгляд чалавека, звязаны з яго гвалце. 3. перан. Жорсткі, дэспатычны чаламедыцынскага забеспячэння войск. 4. перан. этнічнай прыналежнасцю. Славянскі т. век, які чыніць здзекі над людзьмі. || прым.
У час вайны: уся краіна ў процілегласць твару. 4. -у. Катэгорыя людзей, аб'яднаных тыранскі, -ая, -ае.
фронту. Працаўнікі тылу. \\ прым. тылжвы, -ая,супольнасцю якіх-н. характэрных унутраных
ТЫРАНІЦЬ, -НЮ, -НІШ, -НІЦЬ; незак., каго
або знешніх рыс. Т. лігпаратурнага героя. 5. (што). Мучыць каго-н., здзекавацца з каго-н.
-óe.
ТЫЛАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Той, -а. Асобны чалавек, індывідуум, які вылучаЁн тыраніў нават сваіх родных.
ецца сярод іншых характэрнымі рысамі (звыхто служыць у тыле (у 3 знач.).
ТЫРАНІЧНЫ, -ая, -ае. Жорсткі, уласцівы
ТЬІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца ззаду чайна адмоўнымі). Гэты т. (асуджэнне) выда- тырану.
каго-, чаго-н., з'яўляецца задняй стараной ваў сябе за журналіста.
ТЫРАНІЯ, -і, ж. 1. Праўленне, улада, зачаго-н. Т. бок далоні.
ТЫПАВЬІ, -ая, -óe. 1. Які з'яўляецца ты- снаваная на самовольстве i дэспатызме. 2. пеТЫМ, суадноснае слова, састаўная часткапам, узорам, мадэллю для чаго-н. Школа па- ран. Дэспатызм, жорсткасць у адносінах да
будавана na тыпавому праекту. 2. Які адпавя-каго-н.
складанага злучніка, часц. 1. суадноснае слова.
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ТЫТУНЕКУРЗННЕ,
-я, н. (спец).
ТЫРАНСТВА, -a, н. 1. Паводзіны, учынкі
тырана (у 2 знач.). 2. Дэспатызм, жорсткасць. Прывычка курыць тьпунь.
ТЫТУНЁВА-... Першая частка складаных
Мінуліся часы яго т.
ТЫРАНСТВАВАЦЬ, -твую, -твусш, -твуе; слоў са знач. тытунёвы (у 2 знач.), з тьггунё-твуй; незак. (разм.). Прыгнятаць, мучыць вым адценнем, напр. тытунёва-жоўты, ты- T3APŚMA, -ы, мн. -ы, -рэм, ж. Матэтунёва-зялёны.
каго-н., быць тыранам (у 3 знач.). Т. у сям'і.
матычнае палажэнне, правільнасць якога
ТЫТУНЁВЫ, -ая, -ае. 1. гл. тытунь. 2. Зе- ўстанаўліваецца доказам.
ТЬІРСА, -ы, ж. Від кавылю.
ТЫРЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым, ^bl ленавата-карычневы, колеру высушанага лісТЭАРЭТЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
ця тытуню.
ue, -чаць; -чы; незак. Toe, што i тарчаць.
-зуй; -заваны; незак. 1. Займацца тэарзтычТЫТЎНЬ,
-ю
/
ТЫТЎН,
-у,
м.
1.
ТравяТЬІСЯЧА, -ы, мн. -ы, тысяч, ж. 1. Назва
нымі пытаннямі, ствараць тэорьпо (у 1 i 2
лічбы i колькасці 1000. Т. рублёў. 2. звычайна ністая расліна сямейства паслёнавых, лісце знач.). 2. Абстрактна разважаць на тэарэтычякой
багата
нікацінам.
2.
Высушанае
i
дробна
мн. Вельмі многа, вялікая колькасць. На
ныя тэмы без карысці для справы. | наз. тэаабо расцёртае лісце гэтай расліны, рэтызаванне, -я, н.
мітпынг сабраліся тысячы людзей. Ц прым.нарэзанае
тыужыв. для курэння, нюхання. || памянш. тысячны, -ая, -ае.
ТЭАРЙТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавек,
ТЫСЯЧА... Першая частка складаных слоў тунец, -нцу, м. (да 2 знач.). || прым. тытунёвы, які займаецца тэарэтычнымі пытаннямі ў
-ая,
-ае.
са знач.: 1) які змяшчае тысячу (у 1 знач.)
якой-н. галіне ведаў. Фізік-т. 2. Чалавек з тэякіх-н. адзінак, напр. тысячаградусны, тыся- ТЫТУНЯВОД, -а, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. арэтычным (у 3 знач.) складам розуму.
Спецыяліст
па
тьпуняводству.
чакіламетровы, тысячарублёвы, тысячатонны;
ТЭАРЭТІІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. тзорыя. 2.
ТЫТУНЯВОДСТВА, -а, н. Развядзенне
2) які мае вельмі многа чаго-н., напр. тысяЯкі мае адносіны да тзорыі, заснаваны на тэтьпуню
(у
1
знач.)
як
галіна
раслінаводства.
||
нагаловы, тысячаножка.
орыі. Т. семінар. 3. Схільны, здольны да заТЫСЯЧАГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. га. тысяча- прым. тытуняводчы, -ая, -ае.
нятку тэорыяй. Т. розум. || наз. тэжрэтілнасць,
ТЫФ,
-у,
м.
Вострае
інфекцыйнае
захворгоддзе. 2. Які праіснаваў тысячу гадоў. Т. пе-і, ж.
ванне,
якое
характарызуецца
ліхаманкавым
рыяд.
ТЭАСОФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыхільнік,
станам
i
рассіройствам
свядомасці.
Брушны
ТЫСЯЧАГАЛОСЫ, -ая, -ае. Які складаецпаслядоўнік тэасофіі. || ж. тэасофы, -і, ДМ
т.
Зваротны
т.
Сыпны
т.
\\
прым.
тыфозны,
ца з тысячы, мноства галасоў; утвораны ты-фцы, мн. -і, -фак.
-ая, -ае. Т. хворы.
сячай, мноствам галасоў. Т. птушыны хор.
ТЭАСОФІЯ, -і, ж. Вучэнне пра непасрэдТЫФЛАПЕДАГОПКА,
-і,
ДМ
-гіцы,
ж.
ТЫСЯЧАГОДЦЗЕ, -я, н. 1. Прамежак часу
нае спасціжэнне боскіх тайнаў, пра зносіны з
Методыка
навучання
сляпых.
||
прым.
тыфлаў тысячу гадоў. Надыходзіць трэцяе т. 2. чаго.
тым светам. || прым. тэасофскі, -ая, -ае / тэаГадавіна падзеі, што адбылася тысячу год педдгапчны, -ая, -ае.
сафічны, -ая, -ае.
ТЬІЦКАЦЦА,
-аюся,
-аешся,
-аецца;
незак.
таму. || прым. тысячагадош, -ая, -ае.
ТЭАТР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Род мастац(разм.). Toe, што i тыкацца1. || зак. тыцнуцціі,
ТЬІСЯЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. тысяча. 2. Які -нуся, -нешся, -нецца; -ніся. || наз. тыцканне, тва, у якім жыццё адлюстроўваецца праз драскладаецца з тысячы (з тысяч) чалавек. Т. -я, н.
матычнае дзеянне на сцэне. Музычны тп. Замітынг. 3. Вартасцю ў тысячу (тысячы) руТЬІЦКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). хапляцца тэатрам. 2. Установа, якая мае пэўблёў. 4. тысячшя, -ай. Атрыманы ад дзялення
ны састаў артыстаў i ставіць спектаклі, a такToe, што i тыкаць1. || наз. тыцканве, -я, н.
на тысячу. Адна тысячная доля секунды. Адна
ТЬ&ЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1. сама памяшканне, дзе на сцэне паказваюцца
тысячная (наз.).
Шост, які ставіцца ў полі, на снезе для аба- драматычныя творы. Калектыў тэатра. ПраТЫТАН1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У старажыт- значэння дарогі, межаў зямельных участкаў i цаваць у тэатры. 3. каго. Сукупнасць дранагрэчаскай міфалогіі: волат, які ўступіў у ба- пад. 2. Шост, які выкарыстоўваецца як пад- матычных твораў (пісьменніка або літаратуррацьбу з багамі Алімпа. 2. перан. Чалавек порка для павойных раслін. || прым. тычжавы, най школы). Т. Шэкспіра. 4. перан. Месца,
вялікага таленту, надзвычайнага розуму (вы- -ая, -ое (разм.). Тычкавая фасоля.
дзе разгортваюцца, адбываюцца якія-н. значсок.). Т. навукі.
ныя падзеі. Т. ваенных дзеянняў. O АкжТЫЧКАВАЦЬ,
-кую,
-куеш,
-куе;
-куй;
ТЫТАН2, -у, м. Хімічны элемент — сера- -каваны; незак., штпо. Расстаўляць тычкі (у 1 дэмічны театр — ганаровая назва, якая
брыста-белы цвёрды метал. || прым. тытанавы, знач.) пры геадззічных работах. Т. дарогу. \\ прысвойваецца ўзорным дзяржаўным тэа-ая, -ае.
зак. атычкжваць, -кую, -куеш, -куе; -куй; трам. || прым. тэатралыш, -ая, -ае (у 1, 2 i 3
знач.).
ТЫТАН3, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі -каваны. || наз. тычжіванне, -я, н.
ТЭАТРАЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы,
кіпяцільнік асобай канструкцыі. Т. ужо заТЫЧЬІНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. Вялікая
кіпеў.
палка; шост. || памянш. ТЫЧЫНКІІ, -і, ДМ -нцы, -наўцаў, м. Спецыяліст у галіне тэатразнаўства.
ТЫТАНІСГЫ, -ая, -ае. Які мае ў сваім са- мн. -і, -нак, ж.
ТЭАТРАЗНАЎСГВА, -а, н. Галіна мастацставе тытан2. Т. жалязняк.
ТЫЧЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ТЫТАНІЧНЫ, -ая, -ае (высок.). 1. Які вы1. гл. тычына. 2. Мужчынскі орган кветкі, які твазнаўства, прысвечаная вывучэнню тэатра,
значаецца вялікай фізічнай або духоўнай змяшчае пылок. || прым. тычынжявы, -ая, -ае. яго тэорыі, гісторыі i ролі ў грамадскім
сілай, розумам, талентам; уласцівы тытану'.
ТЬІЧЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -чыцца; жыцці. || прым. іэатраэнаўчы, -ая, -ае.
ТЭАТРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Аматар тэа2. Вялікі па сіле, размаху; грацдыёзны; улас- незак., каго-наго. Мець адносіны, дачыненне
тра; часты наведвальнік тэатра. || ж. тэацівы тытану1 (у 2 знач.).
да
каго-,
чаго-н.
Гэтпа
яго
не
тычыцца.
ТЬІТУЛ1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Ганаровае
ТЬІШЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; не- тралжа, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак.
ТЭАТРАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
радавое або дараванае дваранскае званне, зак. (разм.). Прабірацца з цяжкасцю; лезці
якое падкрэслівала прывілеяванае сгановішча куды-н. напралом, ціснуцца. Куды ён ты- -зуй; -заваны; зак. i незак., што. Прыстасаваць (прыстасоўваць) для тэатра, для паказу ў
асобы. Т. графа. Т. князя. 2. Званне, якое шчыцца?
прысвойваецца каму-н. у гонар прызнання
ТЫЙРА, -ы, мн. -ы, тыяр, ж. Галаўны тэаіры. Т. раман. || наз. тэатралізацыя, -і, ж.
ТЭАТРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. тэатр. 2. пеяго заслуг. Т. чэмпіёна.
ўбор усходніх цароў у старажытнасці, a такран. Ненатуральны, паказны, раэлічаны на
ТЬІТУЛ2, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Загало- сама рымскага папы.
вак кнігі, a таксама старонка, на якой надруТЭА... Першая частка складаных слоў са знешні эфект. Т. жэст. || наз. тэатральнасць,
каваны загаловак, імя аўтара, год i месца вы- знач. які мае адносіны да тэатра, напр. тэа- -і, ж.
ТЭБЕНЕВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -бенюе;
дання. На адвароце тпытпула (на адвароце та-агляд, тэарэвю.
кой старонкі). || прым. тытульвы, -ая, -ае. Т.
ТЭАГОНІЯ, -і, м. Міфы аб паходжанні i незак. (спец.)- Знаходзіцца зімой на пашы,
пакрытай снегам.
ліст.
радаслоўнай багоў.
ТЫТУЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй;
ТЭБЕНЁЎКА, -і, ДМ -нёўцы, мн. -і, -нёТЭАДАЛІТ, -a, М -ліце, мн. -ы, -аў, м. Геа-лаваны; зак. i незак., каго (што). Назваць дэзічны i астранамічны вугламерны інсіру- вак, ж. (спец.). Пасьба сельскагаспадарчай
(называць) у адпаведнасці з тытулам1, зван- мент. || прым. тэаділгпш, -ая, -ае.
жывёлы на пашы, пакрытай снегам.
нем, чынам.
Т^ЗА, -ы, мн. -ы, тэз i -аў, ж. (спец.). Toe,
ТЭАКРАТЫЯ, -І, Ж. Форма кіравання,
ТЫТУЛЙРНЫ, -ая, -ае: тытулярны са- пры якой палітычная ўлада належыць духа- што i тэзіс (у 1 знач.)ветнік — у царскай Расіі: грамадзянскі чын 9 венству. || прым. тэажратычны, -ая, -ае.
ТЭЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -закласа.
ТЭАЛОПЯ, -і, ж. Toe, што i багаслоўе. || ваны; зак. i незак., што (кніжн.). Скласці
прым. тэалапчны, -ая, -ае.
ТЫТЎН гл. тьггунь.
(складаць) тэзісы да артыкула, даклада i пад.
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TŚJIEKC, -а, м. 1. Міжнародная сетка абаУ архітэктуры: тое, што i архітэктоніка. ||
прым. тэктітчны, -ая, -ае.
ненцкага тзлеграфавання. Звязацца na тэлекТЭЛЕ... Першая частка складаных слоў са су. 2. Апарат для такога тэлеграфавання. 3.
знач.: 1) які мае адносіны да тзлебачання, Тэкст паведамлення, атрыманы па такому
ТЭЗАЎРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; напр. тзлввяшчанне, тзлеантэна, тэлевежа, апарату. Атрыманы тэрміновы т. || прым.
зак. i незак., што (спец.). Зрабіць (рабіць) тэ- тэлемастацтва, тэленарыс, тэлеперадача, тэ-іілексны, -ая, -ае.
лерэклама, тэлерэпартаж, тэлеўрок; 2) які
ТЭЛЕМОСГ, -а, М -сце, мн. -масты, -мазаўрацьпо.
ТЭЗАЎРАЦЫЯ, -І, Ж. (спец.). Накапленне мае адносіны да тэлевізара, тэлевізараў, напр. стоў, м. Тэлевізійная сувязь на далёкія адлезолата (зліткаў, манет) як скарбу прыватнымі тэлеатзлье (па рамонту тэлевізараў), тэле- гласці пры даламозе касмічных апаратаў.
радыёла (тзлевізар, аб'яднаны з радыёлай); 3) Касмічны т.
асобамі.
ТЭЛЕПАТЫЯ, -і, ж. He растлумачаная наТЭЗАЎРУС, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. які мае адносіны да работы, што рэгулюецца
Слоўнік мовы, які мае на мэце поўнае адлю- з далёкай адлегласці рознымі сродкамі сувязі, вукай парапсіхалагічная з'ява перадачы думак
сіраванне ўсёй яе лексікі. 2. Слоўнік або звод напр. тэлевымярэнне, тэлекіраванне, тэлеме- i пачуццяў на адлегласці без дапамогі органаў
тэлепатычны, -ая, -ае.
даных, які поўнасцю ахоплівае тэрміны, па- трыя, тэлемеханіка, тэлемеханічны, тэлесігна-пачуццяў. || прым.
ТЭЛЕСКОП1, -а, мн. -ы, -аў, м. Астраняцці якой-н. спецыяльнай сферы. || прым. лізацыя.
ТЭЛЕАБ'ЕКТУЎ, -ыва, мн. -ывы, -ываў, намічны аптычны прыбор для назірання за
іэзаўрусны, -ая, -ае.
ТІЗІС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У логіцы: па- м. (спец.). Аб'ектыў фота- або кінаапарата нябеснымі целамі, свяціламі. || прым. тэлескопны, -ая, -ае / (спец.) тэлескяшчны, -ая,
лажэнне, якое патрабуе доказу. 2. Палажэн- для здымкі аддаленых аб'ектаў.
ТЭЛЕАЛОПЯ, -і. ж. Вучэннс, паводле -ае.
не, што коратка фармулюе якую-н. ідэю, a
ТЭЛЕСКОП2, -а, мн. -ы, -аў, м. Парода
таксама адну з асноўных думак сачынення, якога ўсё ў свеце ажыццяўляецца ў адпаведнасці
з
папярэдне
вызначанай
богам
або
прыакварыумных
залатых рыбак.
даклада i пад. Т. даклада. || прым. тэзісны, -ая,
родай мэтай. || прым. тэлеалжгічны, -ая, -ае.
ТЭЛЕСТАНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Ска-ае. Утпэзіснай форме.
ТЭЛЕБАЧАННЕ, -Я, Н. 1. Перадача i рачэнне: тэлевезійная станцыя — комплекс
ТЭІЗМ, -у, м. Сукупнасць рэлігійна-містычных уяўленняў, згодна з якімі бог з'яўля- прыём на экран відарысаў рухомых i нерухо- збудаванняў i ўстройстваў для тэлевяшчання.
ТЭЛЕСТЎДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж.
ецца разумнай істотай, якая стварыла свет i мых аб'ектаў на адлегласці сродкамі электраі радыёсувязі. Вяшчальнае т. Каляровае т. 2. Спецыяльна абсталяванае памяшканне для
кіруе ім. || прым. тэістычны, -ая, -ае.
Галіна радыётэхнікі, якая даследуе i распра- падрыхтоўкі тзлевізійных праграм i ix пераТЭІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Паслядоўнік тэізму. || ж. тэістка, -і, ДМ -тцы, мн. цоўвае тэхнічныя спосабы перадачы відары- дачы па тэлебачанні.
саў на адлегласць. 3. Установы, якія ажыцТЭЛЕТАЙП, -а, мн. -ы, -аў, м. Тэлеграф-і, -так. || прым. тэістычны, -ая, -ае.
ТЭКІНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Частка цяўляюць вяшчальныя перадачы. Супрацоўнік ны апарат з клавіятурай як у друкарскай
машынцы, які аўтаматычна прымае i запісвае
туркменаў, якая ўзыходзіць да асобнага буй- тэлебачання.
ТЭЛЕВІЗАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Апарат для паведамленні літарамі. || прым. тэлетійпны,
нога плсмя. || ж. тэкінкя, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
прыёму тэлевізійных перадач i ix гукавога су-ая, -ае.
-нак. || прым. іэіоіісш, -ая, -ае.
ТЭЛЕТАЙІЙСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ТЭКСТ, -у, М -сцс, мн. -ы, -аў, м. 1. праваджэння. || прым. тэлевізжрны, -ая, -ае.
ТЭЛЕВІЗІЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які перадаец- Той, хто працуе на тэлетайпе. || ж. тэлеСловы, сказы, паслядоўна звязаныя па сэнсу,
якія ўтвараюць пэўнае выказванне, твор, да- ца ці прымаецца па тэлебачанні. Т. фільм. Тэ- тайшстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ТЭЛЕФАКС, -а, м. Сетка сувязі, якая пекумент i пад., надрукаваныя, напісаныя ці левЫйная перадача. 2. Прызначаны для пераадлюстраваныя ў памяці. Т. апавядання. 2. дачы або прыёму відарысаў з дапамогай срод- радае па злектраканалах нерухомыя плоскія
адлюстраванні пры дапамозе факсімільных
Асноўны матэрыял якога-н. твора, дакумента каў тэлебачання. Тэлевізійная антпэна.
ТЭЛЕВЯШЧАННЕ, -я, н. Адзін з асноў- апаратаў. || прым. тэлефаксны, -ая, -ае. Тэлеi пад. у адрозненне ад заўваг, каментарыяў да
яго. Зноскі занялі больш месца, чым сам тп. 3. ных сродкаў масавай інфармацыі — перадача факсная сувязь.
ТЭЛЕФАНАГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж.
Словы, на якія напісана музыка. Т. песні. 4. паведамленняў i іншых інфармацыйных праАфіцыйнае паведамленне, якое перадаецца i
Шрыфт буйнога памеру каля 8 мм (спец.). || грам па тэлебачанні.
ТЭЛЕГЛЯДАЧ, -ледача, мн. -ледачы, -ле- прымаецца па тэлефоне.
прым. тэкспшы, -ая, -ае.
ТЭЛЕФАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
ТЭКСТАЛОПЯ, -і, ж. Галіна філалогіі, дачоў, м. Той, хто глядзіць тэлевізійныя пераякая займаецца вывучэннем, праверкай i да- дачы. U ж. тэлеглядічй, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -зуй; -заваны; зак. i незак., што. Правесці
-чак.
(праводзіць) тзлефанізацыю, забяспечыць
кладным навуковым выданнем тэкстаў літаратурных i іншых твораў. || прым. тэкстаТЭЛЕГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж. Тэр- (-печваць) тзлефонам. || наз. тэлефанізавшне,
-я, н.
лягічны, -ая, -ае.
міновае паведамленне, якое перадаецца па
ТЭЛЕФАНІЗАЦЫЯ, -і, ж. Забеспячэнне
ТЭКСГОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст тзлеграфе або радыё, a таксама бланк з такім
паведамленнем. Віншавальная тп. || прым. тэле-чаго-н. тэлефонам, тзлефоннай сувяззю. Т.
у галіне тэксталогіі.
новага мікрараёна.
ТЭКСТОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -товак, гржмны, -ая, -ае.
ж. (разм.). Кароткі тлумачальны подпіс пад
ТЭЛЕФАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ТЭЛЕГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Від сумалюнкам, здымкам, карыкатурай. Ён умеў вязі, які забяспечвае хуткую перадачу паведа-руй; -раваны; зак. i незак. Паведаміць (павепісаць з'едлівыя тэкстоўкі.
мленняў на далёкую адлегласць пры дапамозе дамляць) па тэлефоне, a таксама пазваніць
ТЭКСТУАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які дакладна, электрычных сігаалаў па правадах або па pa- (званіць) па тэлефоне. || зак. таксама пратэлелітаральна перадае тэкст, даслоўны. Тэксту- Abie. 2. Установа, якая прымае i адлраўляе та- фая'іраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
альнае супадзенне. || наз. тэкстуалыіасць, -і, ж. кія паведамленні, a таксама будынак, дзе знаТЭЛЕФАНІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ТЭКСТЎРА, -ы, ж. (спец.). Асаблівасці бу- ходзіцца такая ўстанова. Працаваць на тэле- 1. Спецыяліст па тзлефаніі. 2. Работнік тэледовы цвёрдага рэчыва, абумоўленыя характа- графе. Пошта i т. 3. Апарат для перадачы i фоннай станцыі. || ж. іэлефашстка, -і, ДМ
рам размяшчэння яго састаўных частак (кры- прыёму тзлеграм. || прым. тэлеграфны, -ая, -тцы, мн. -і, -так.
-ае. Тэлеграфныя слупы. Т. стыль пісьма (пешталяў, зерняў, слаёў). Т. горных парод.
ТЭЛЕФАНІЯ, -і, ж. Галіна навукі i тэхнікі, якая вывучае i распрацоўвае прынцыпы
ТЭКСТЬІЛЬ, -ю, м., зб. Агульная назва ран.: вельмі сціслы, лаканічны).
ТЭЛЕГРАФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе; тэлефоннай сувязі i неабходную для яе апараткацкіх вырабаў з натуральных i штучных валокнаў, a таксама пража i сыравіна для ix. || -фуй; -фаваны; зак. i незак., што i аб чым. туру.
прым. тэкстылыш, -ая, -ае. Тэкстшьная Паведаміць (-мляць) па тэлеграфе. Т. аб выезТЭЛЕФІЛЬМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Фільм,
дзе.
прамысловасць.
створаны для паказу па тэлебачанні.
ТЭЛЕГРАФІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ТЭКСТЬІЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. РаТЭЛЕФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Сістэма
ботнік тэкстыльнай прамысловасці. || ж. тэж- Работнік тэлеграфа (у 2 знач.), які прымае i тэхнічных прыстасаванняў, якая дае магчыперадае тэлеграмы. || ж. тэлеграфісткж, -і, ДМ масць весці размову на адлегласці па правастылыпчыц», -ы, мн. -ы, -чыц.
ТЭКТОНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. (спсц.). 1. -тцы, мн. -і, -так.
дах пры дапамозе электрычнай энергіі. ГаваБудова якога-н. участка зямной кары. 2. РазТЭЛЕГРАФІЯ, -і, ж. Навукова-тэхнічная рыць na тзлефоне. 2. Апарат для размовы
дзел геалогіі, які вывучае структуру зямной дысцыпліна, якая вывучае тэлеграфную су- такім спосабам. Аддаць т. у рамонт. 3. Нумар
кары ў сувязі з яе рухамі i дэфармацыямі. 3. вязь.
такога апарата (разм.). Запісаць т. знаёмых. \\
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прым. тэлефонны, -ая, -ае. Тэлефонная сгпан- Т^НДЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяльны
вагон для паліва, вады i пад., счэплены з пацыя.
ТЭЛЕЦЗНТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Скара- равозам, або задняя частка паравоза, прыстачэнне: тэлевізійны цэнтр — станцыя (у 3 саваная для захоўвання паліва i вады. || прым.
знач.), якая стварае тэлевізійныя праграмы i тэцдэрны, -ая, -ае.
ТЭРАРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ТЗНЗАР, -а, мн. -ы, -аў, м. У матэматыцы: Прьосільнік або ўдзельнік актаў індывідуальажышхяўляе ix вяшчанне.
іФМА, -ы, мн. -ы, тэм, ж. 1. Прадмет, аб'ект (радок, матрыца i пад.), каардынаты нага тэрору. || ж. тэрарыстш, -і, ДМ -тцы, мн.
асноўны змест разважання, выкладу думкі, якога пераўгвараюцца па пэўнаму закону пры -і, -так. || прым. тэрярысцкі, -ая, -ае.
творчасці. Перайсці да другой тэмы. Т. да- пераходзе ад адной сістэмы каардынат да
ТЭРАРЫСГЬІЧНЫ гл. тэрарызм / тэрор.
клада. 2. Галоўны матыў музычнага твора. Т. другой. || прым. іэнзарны, -ая, -ае. Тэнзарнае
ТЭРАСА, -Ы, МН. -Ы, -pac, ж. 1. Летняя
вшічэнне.
з варыяцыямі.
адкрытая (без сцен) прыбудова да дома. КрыТдНІС, -а, м. Парная спартыўная гульня тая т. (са стрэшкай на слупах). Зашклёная т.
ТЭМАТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. Сукупнасць, кола тэм. Гістарычная т. || прым. тэ- маленькім мячыкам, які перакідваецца ракет- 2. Гарызантальны ўступ зямной паверхні (на
кай цераз сетку, што раздзяляе пляцоўку- схілах) у выглядзе пляцоўкі. Бераг спускаецца
мітычны, -ая, -ае.
ТЭМАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. г/і. тэматыка. 2. корт. || прым. тэнісны, -ая, -ае.
тэрасамі.
ТЭШСІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Прысвечаны якой-н. адной тэме. Тэматычная
ТЭР'ЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Агульная назва
Іірок у тэніс. I ж. тэніс'істкж, -і, ДМ -тцы, мн. парод сабак, якія выкарыстоўваюцца для павыстаўка кніг.
ТЭМБР, -у, мн. -ы, -аў, м. Характэрная -і, -так.
лявання на невялікіх жывёлін, што жывуць у
TŚHICKA, -і, ДМ -нісцы, мн. -і, -сак, ж. норах, i для барацьбы з грызунамі.
афарбоўка гуку (у голаса, інструмента), якая
Сарочка
з
кароткімі
рукавамі,
звычайна
трынадаецца яму абертонамі, прыгукамі. ПрыемТЭРМА... Першая частка складаных слоў
катажная.
ны т. голасу. || прым. тэмбравы, -ая, -ае.
са знач.: 1) які мае адносіны да тэмпературы
ТЭНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Па- (у 1 знач.), напр. тэрмабаракамера, тэрмаТЭМП, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Ступень хуткасці ў выкананні музычнага твора, a так- русінавая стрэшка на судне, верандзе i пад., грама, тэрмадынаміка, тэрмарэгуляванне; 2)
сама ў рухах, выкананні чаго-н., чытанні. 2. якая засцерагае ад сонца, дажджу.
які мае адносіны да цеплаты, цялла, напр.
ТЭОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст у тэрмаактыўны, тэрмаакумуляцыя, тэрмагенеХуткасць ажыццяўлення, выканання або
інтэнсіўнасці развіцця чаго-н. Тэмпы бу- галіне тэалогіі, багаслоў.
ратар, тэрмаграфія, тэрматэрапія, тэрТЭОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. 1. Вучэнне, махімія; 3) які мае адносіны да высокай тэмдаўніцтпва. 0 У тэмпе (разм.) — хутка, энерсістэма навуковых прынцыпаў, ідэй, якія аба- пературы (у 1 знач.), напр. тэрмабарометр,
гічна. || прым. тэмпавы, -ая, -ае.
ТФМПЕРА, -ы, ж. 1. Фарбы, расцёртыя на гульняюць практычны вопыт i адлюстроўва- тэрмазварванне, тэрмасклейванне, тэрмаядзеяечным жаўтку або на сумесі клеявога ра- юць заканамернасці прьфоды, грамадства, рны.
створу з алеем. 2. Карціна, выкананая такімі мыслення. Т. пазнання. 2. Сукупнасць абаТЭРМАДЫНАМІКА, -і, ДМ -міцы, ж.
фарбамі i асобымі тэхнічнымі прыёмамі. || гульненых палажэнняў, што ўтвараюць наРаздзел фізікі, які вывучае законы цеплавога
вуку або раздзел якой-н. навукі, a таксама су- руху i яго ўплыў на ўласцівасці фізічных цел.
прым. тэмперны, -ая, -ае.
ТЭМПЕРАВАНЫ, -ая, -ае (спец.). 3 да- купнасць правіл у галіне якога-н. майстэр- || прым. тэрмадшшмпны, -ая, -ае.
кладна вызначанай колькасцю тонаў i ix суад- ства. Лінгвістычная т. Т. шахматнай гульні. 3. ТФРМАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяльная
носінамі па вышыні. Т. інструмент. Т. музыч-Думка, погляды, меркаванні, якія склаліся ў пасудзіна для захоўвання змесціва пры пастакаго-н. на што-н. (разм.)- У яго свая т. на- яннай тэмпературы. Кава ў тэрмасе. || прым.
ны лад.
ТЭМПЕРАМЕНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, конт гэтага пытання. \\ прым. тэжрэтычны, тэрішсны, -ая, -ае. Т. корак.
м. 1. Характарыстыка індывіда з боку ды- -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). Тэарэтыннае моваТЭРМАСГАТ, -а, М -стаце, мн. -ы, -аў, м.
намічных асаблівасцей яго псіхічнай дзей- знаўства.
(спец.). Прыбор для падтрымання пастаяннай
Т^ПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). 1. тэмпературы. || прым. тэрмжстятны, -ая, -ае.
насці (тэмпу, рытму, інтэнсіўнасці псіхічных
працэсаў), якія ўтвараюць пэўны псіхалагічны Ісці, робячы частыя крокі. 2. Ісці, хадзіць наТЭРМАЎСТОЙЛІВЫ, -ая, -ае (спец.). Які
тып. 2. Жыццёвая энергія, здольнасць да ўну- огул. Нехта тэпае na двары. 3. Пра дзяцей: вьпрымлівае высокую тэмпературу. Тэрматранага ўздыму. Чалавек з тзмпераментам. пачынаць хадзіць, хадзіць няўпэўнена. Хлоп- ўстойлівая пластмаса. || наз. тэрмаўстоаліТЭМПЕРАМЕНТНЫ, -ая, -ае. Жывы, чык ужо пачынае т. || наз. тэпанне, -я, н.
васць, -і, ж.
Т^ПЦІ» -яў, адз. тэпаць, -пця, м. (разм.).
энергічны, якому ўласцівы палкі тэмпераТЭРМАЙДЗЕРНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца
Від лёгкага хатняга абутку, часцей дзіцячага. || да ядзерных рэакцый пры звышвысокіх тэммент. Т. чалавек. Темпераментнае выступленпамянш. тэпцік, -а, мн. -і, -аў, м.
не. U наз. тэмпераментнасць, -і, ж.
пературах. Тэрмаядзерная рэакцыя.
ТЭРАКОТА, -ы, ДМ -коце, ж. Абпаленая
ТЭМПЕРАТЎРА, -ы, ж. 1. Ступень нагрэТЭРМІН1, -у, м. 1. Пэўны адрэзак часу,
тасці якога-н. цела, рэчыва; цеплавая харак- высокаякасная каляровая (жоўтая або чырво- адвсдзены для чаго-н. Закончыць работпу ў метарыстыка. Т. вады. Т. паветра. 2. Ступснь ная) ганчарная гліна, a таксама (зб.) абпале- сячны т. 2. Вызначаны час, дата, да наступцеплыні чалавечага цела як паказчык стану ныя непаліваныя вырабы з гэтай гліны. || лення якой або пасля якой павінна што-н.
здароўя. Памерыць тзмпературу дзіцяці. 3. прым. тэракотавы, -ая, -ае. Т. колер (чырвана- адбыцца, закончыцца. Набліжаўся т. уступПавышаная цеплыня цела; гарачка (разм.). У вата-карычневы).
ных экзаменаў.
ТЭРАПЁЎГ, -a, М -ўце, мн. -ы, -аў, м.
хворага т. || прым. тэмпературны, -ая, -ае.
ТЗРМІН2, -а, мн. -ы, -аў, м. Слова або
словазлучэнне, якое дакладна абазначае пэўТЭМПЕРАТЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; Урач, спецыяліст па тэрапіі.
ТЭРАПІЯ, -і, ж. 1. Лячэнне ўнутраных нае паняцце якой-н. спецыяльнай галіны нанезак. (разм.). Хварэць, маючы высокую тэмхвароб лякарствамі, сывараткамі, электрычна- вукі, тэхнікі, мастаіггва i пад. Тэхнічны т. Мопературу. Дзіця т.
ТФНАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Самы высокі сцю i іншымі нехірургічнымі метадамі. 2. вазнаўчы т.
мужчынскі голас. Лірычны т. 2. Спявак з Раздзел медыцыны, прысвечаны такому ляТЭРМІНАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
такім голасам. || памянш. тэнарок, -рка, мн. чэнню ўнутраных хвароб i ix прафілактыцы. || Частка порта, дзе апрацоўваюцца кантэйнерныя грузы. 2. Устройства ў ЭВМ, прызнача-рю, -ркоў, м. (да 1 знач.)- || прым. тэнаровы, прым. тэрапеўтычны, -ая, -ае.
ТЭРАРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; нае для ўводу i вываду інфармацыі. || прым.
-ая, -ае (да 1 знач.). Тэнаровая партыя.
-заваны; зак. i незак., каго-штпо. 1. Застра- іэрміішлыш, -ая, -ас.
ТЭНДЭНЦЬІЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які праТЭРМІНАЛОПЯ, -і, ж. Сукупнасць,
водзіць пэўную тэндэнцыю (у 1 знач.). 2. шьшь (страшыць) тэрорам, расправай, забойПрадузяты, неаб'ектыўны. || наз. тэндэнцый- ствам. 2. Прывесці (прыводзіць) у страх, за- сістэма тэрмінаў якой-н. навукі, галіны тэхпалохаць (запалохваць) чым-н. (разм.). Т. нікі, віду мастадтва. Т. фізікі. Т. філасофіі. Т.
шсць, -і, ж.
ТЭНДЗНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. На- сваімі паводзінамі. || наз. тэрарызшнне, -я, н. розных галін. || прым. тэрміналапчны, -ая, -ае.
ТЭРАРЬІЗМ, -у, м. Палітыка i практыка
ТЭРМІНОВЫ, -ая, -ае. 1. Які патрабуе
прамак развіцця, схільнасць, імкненне. Дэмакратычныя тэндэнцыі. 2. Асноўная думка,тэрору (у 1 знач.). || прым. тэрарыстычны, -ая, неадкладнага, хуткага выканання, вырашэн-ае.
ня. Т. заказ. 2. Разлічаны на пэўны тэрмін. Т.
ідэя, накіраванасць якога-н. твора, выказванТЭРАРЫЙ, -Я, МН. -І, -яў, м. Спецыяльнае ўклад. 3. Які адбываецца ў вызначаныя эаконя i пад. 3. Прадузятая аднабаковая думка,
якая навязваецца чытачу, гледачу, слухачу памяшканне для ўтрымання земнаводных i нам для чаго-н. тэрміны. Тэрміновая ваенная
служба. I наз. іэрміновасць, -і, ж.
паўзуноў.
(кніжн).

ТЭЛ—ТЭР
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ТЭР—У
ТЭРМІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па тэрмічнай апрацоўцы металаў.
ТЭРМІТ1, -у, М -мше, м. (спец.). Гаручая
парашкападобная сумесь, якая пры гарэнні
дае вельмі высокую тэмпературу. || прым. Tap
laniu, -ая, -ае.
ТЭРМІТ2, -а, М -міце, мн. -ы, -аў, м. Псралончатакрылае насякомае гарачых краін,
якое жыве вялікімі згуртаваннямі i з'яўляецца
шкоднікам драўніны, скуры, сельскагаспадарчых прадуктаў.
ТЭРМІТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Гняздо
тэрмітаў2.
ТЭРМІЧНЫ, -ая, -ае. Звязаны з выкарыстаннем цеплавой энергіі; цеплавы. Тэрмічная
апрацоўка металаў.
ТЭРМОМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
для вымярэння тэмпературы.
ТЭРОР, -у, м. 1. Палітыка залалохвання,
расправы з палітычнымі праціўнікамі шляхам
насілля аж да фізічнага знішчэння. Палітычны т. 2. Бязлітасны, жорсткі ўціск, насілле.
Т. самадура. \\ прым. тэрірыстычны, -ая, -ае.
ТЭРПЕНЦІН, -у, м. Смалістае рэчыва,
што выдзяляецца пры надрэзе хваёвых дрэў;
жывіца (у 1 знач.). || прым. тэрпенцшаш, -ая,
-ае.
ТЗРЦЫЯ, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. У музыцы:
трэцяя ступень гамы, а таксама інтэрвал (у 2
знач.), які ахошіівае тры ступені гукарада.
Вялікая тп. (інтэрвал у тры ступсні i два
тоны). Малая т. (інтэрвал у тры ступені i
паўтара тону). || прым. тэрцыевы, -ая, -ае.
ТЭРЦ^Т, -а, М -цэце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). 1. Вакальны твор для трох галасоў, а
таксама музычны твор для трох выканаўцаў;
трыо. 2. Страфа з трох вершаваных радкоў.
ТЭРЫКОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Конусападобны насып пустой пароды каля шахты.
ТЭРЫТОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Зямельная прастора з пэўнымі межамі. Т. Беларусі.
Т. завода. || прым. тэрытарыяльны, -ая, -ае.
ТЭРЭНКЎР, -а i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -у.
Дакладна дазіраваная ў часе i адлегласці лячэбная хадзьба на курортах i ў санаторыях. 2.

-а. Спецыяльна прыстасаваная дарожка для ажыццяўленні ўрадавай эканамічнай палітыкі.
такой хадзьбы.
|| прым. тэхнакратычны, -ая, -ае.
ТЭХНАЛОПЯ, -і, ж. Сукупнасць вытворТЭСГ, -у, М -сце, мн. -ы, -аў, м. (спсц.). 1.
Стандартнае заданне, якое прымяняецца ў чых метадаў i працэсаў у пэўнай галіне выпсіхалогіі i педагогіцы для вызначэння разу- творчасці, а таксама навуковае апісанне спомовых здольнасцей, схільнасцей, валявых сабаў вытворчасці. Т. парацоўкі металаў. ||
якасцей чалавека i іншых бакоў яго асобы. Т. прьш. тэхналапчны, -ая, -ае. Т. працэс.
на інтэлектуальнае развіццё. Т. ацэнкі матпэ- Т^ХНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Спецыяліст з
матычных здольнасцей. 2. Пробныя ўздзеяннісярэдняй тэхнічнай адукацыяй. 2. Спецыяліст
на арганізм з мэтай вывучэння розных фізія- у галіне тэхнікі, тэхнічных навук.
лагічных працэсаў у ім, а таксама для вызнаТЗХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. 1. Кола навук,
чэння функцыянальнага стану асобных орга- звязаных з вывучэннем i стварэннем сролкаў
наў, тканак i арганізма ў цэлым. Зрокавы, вытворчасці, прылад працы. Навука i m. 2.
слыхавы т. Т. на наяўнасць цяжарнасці. 3. У
Сукупнасць сродкаў працы, ведаў i дзейнасці,
інфарматыцы: задача з вядомым рашэннем, што служадь для стварэння матэрыяльных
прызначаная для праверкі правільнасці ра- каштоўнасцей. Авалодаць тпэхнікай. 3. Сукупботы ЭВМ i яе праграмнага забеспячэння. насць прыёмаў, што выкарыстоўваюцца ў
Тэсты для праверкі памяці ЭВМ. || прым. якой-н. галіне дзейнасці або мастацтве.
тэставы, -ая, -ае.
Музычная m. Т. cnpaeaeodcmea. 4. зб. МаТЭСЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; шыны, розныя прылады той ці іншай галіны
-раваны; незак., каго (спец.). Вызначаць разу- вытворчасці. Рамонт тэхнікі. Ваенная т. ||
мовыя здольнасці, схільнасці, валявыя якасці прым. тэхшчны, -ая, -ае.
чалавека i іншыя бакі яго асобы пры дапаТФХНІКУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Сярэдняя
мозе тэстаў. || наз. тэсіцраванне, -я, н.
тэхнічная або наогул спецыяльная навучальТЭТРАЛОПЯ, -і, мн. -і, -гій, ж. Чатыры ная ўстанова. Сельскагаспадарчы т. Гандлёвы
літаратурныя
або
музычна-драматычныя т. U прым. тэхнікумяўскі, -ая, -ае (разм.).
ТЭХНІЦЬкЗМ, -у, м. (кніжн.). Празмернае
творы, аб'яднаныя агульнай ідэяй i пераемназахапленне тэхнічным бокам якой-н. справы
сцю сюжэта. || прым. тэтралайчны, -ая, -ае.
ТЭТРАМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. У акгы- на шкоду яе сутнасці.
ТЭХНІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
чным вершаскладанні: чатырохдольны верш. ||
(разм.). 1. Работніца, якая прыбірае памяпрым. тэтраметрычны, -ая, -ае.
ТЭЎГОНЫ, -аў, адз. -тон, -а, м. Агульная шканне; прыбіральшчыца. 2. Машына
назва старажытнагерманскіх плямёнаў. || тэхнічнай дапамогі.
ТЭХНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. тэхніка. 2. Які
прым. тэўтонскі, -ая, -ае. Т. ордэн.
ТдФТЭЛІ, -яў. Ежа з мяснога фаршу ў мае адносіны да работы машын i механізмаў;
звязаны з абслугоўваннем тэхнікі якой-н вывыглядзе шарыкаў.
творчасці. Тэхнічныя навыкі, прыёмы. 3. Які
ТЭХ... Скарачэнне ў знач. тэхнічны, напр. падлягае выкарыстанню або апрацоўцы ў
тэхвучоба, тэхперсанал, тэхпрапаганда.
прамысловасці. Тэхнічная вада. 4. Які выконТЭХМІНІМУМ, -у, м. Сукупнасць всдаў, вае розныя дапаможныя работы ў якой-н.
вопьпу ў якой-н. галіне тэхнікі, неабходных справе, не адказны. Т. сакратар. 5. Які выдля авалодання якой-н. прафесіяй. Здаць т.
значаецца высокай тэхнікай, майстэрствам (у
ТЭХНА... Першая частка складаных слоў спорце, мастацтве). Г. футбаліст. \ наз.
са знач. тэхналагічны, напр. тэхнакантроль, тэхшчнасць, -і, ж. (да 5 знач.)тзхнакіраўнік.
ТЭХНОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
ТЭХНАКРАТ, -а, М -раце, мн. -ы, -аў, м. па тэхналогіі вытворчасці.
Прадстаўнік тэхнакратыі.
ТЭХРФД, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне:
ТЭХНАКРАТЫЯ, -І, Ж., зб. Высокаквалі- тэхнічны рэдактар — работнік выдавецтва,
фікаваныя спецыялісты ў галіне тэхнікі, якія які займаецца паліграфічным афармленнем
ўдзельнічаюць у кіраванні вытворчасцю i ў выдання. || прым. тэхрэдаўскі, -ая, -ае (разм.).

плаўках. Загарнуць у абрус. Цукеркі ў абгорт- адбываецца, маецца. Шыць кажух у краўца.
Гасціць у родных. Як у вас холадна! У яго
цы. 5. Ужыв. для ўказання колькасці якіх-н.
адзінак, з якіх што-н. складаецца. Даўжынёй спрыт у рабоце. Глядзі ў мяне! (выраз пагрозы;
разм.)- 2. Указвае на крыніцу атрымання, пау тры метры. П'еса ў трох дзеях. б. Ужыв.
пры абазначэнні моманту ці тэрміну. У ноч з ходжання чаго-н. Даведацца ў знаёмага.
пятніцы на суботу. У наступным годзе. У пя-Купіць карову ў суседа.
тай гадзіне. 7. Ужыв. пры абазначэнні прадУ2, выкл. 1. Выражае здзіўленне, здагадку,
мстаў, з'яў, у адносінах да якіх што-н. адбы- пазнаванне, папрок, пагрозу, абурэнне, гаеў i
У,1 прыназ. I. з В i М 1. Ужыв. пры абазна- ваецца, назіраецца. Недахопы ў рабоце. Ро- пад. У, які ты дужы/ У, забойца. 2. Ужыв. гучэнні месца, напрамку куды-н. ці знаходжан- зніца ў гадах. II. з В. 1. Ужыв. пры абазна- капераймальна для абазначэння гудзення,
ня дзе-н. каго-, чаго-н. Пакласці рэчы ў ку- чэнні суадносін лікаў. У два разы больш. 2. свісту, выцця (вымаўляецца працяжна). У-у-у!
фар. Адзенне вісіць у шафе. Падаць заяву ў Дзеля, для, у якасці чаго-н. He ў крыўду ка- Гудзе вецер.
інстытут. 2. Ужыв. пры абазначэнні з'яў,
жучы. Сказаць у насмешку. 3. Ужыв. пры аба- У..., прыстаўка. I. Ужыв. пры ўтварэнні
якія ўяўляюць сабой галіну дзейнасці, стан
чаго-н. Збірацца ў паход. Быў у паходзе. значэнні поўнага падабенства, тоеснасці з дзеясловаў са знач.: 1) накіраванасці дзеяння
Паглыбіцца ў роздум. 3. Ужыв. для ўказання кім-н. Уся ў бацьку. III. з М. Ужыв. пры аба- ўнутр прадмета або асяроддзя, напр. убіць,
на выгляд, форму чаго-н. Расцерці ў парашок. значэнні адлсгласці ад чаго-н. У трох кіламе- увезці, уплесці; 2) распаўсюджання дзеяння на
Лякарства ў парашках. Цукар у кавалках. трах ад горада працякае рэчка. IV. з Р. 1. ўвесь аб'ект або на частку яго, напр. увешаць,
Пальцы ў чарніле. 4. Ужыв. пры ўказанні на Ужыв. пры ўказанні на асоб, у асяроддзі якіх удзяліць; 3) давядзення дзеяння да пэўнага
знешні выгляд каго-, чаго-н., на абалонку, на або ў межах дзейнасці, валодання, разумення выніку, напр. угаварыць, угарнуць, усаліць; 4)
адзенне. Апрануцца ў новае паліто. Купацца ўякіх, ці ў межах прыналежнасці якім што-н. працякання дзеяння насуперак чаму-н., напр.
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усядзець, уцярпець; 5) аддзялення часткі ад чым-н. У. рознымі лахманамі, каб машкара не
прадмета, змяншэння або павелічэння яго кусала. 3. перан., у што i без дап. Умяшацца,
колькасці, аб'ёму, змянення якасці, напр. увязацца ў што-н. (разм. неадабр.). У ў чуурэзаць, удвоіць, усушыць; 6) устойлівасці дзе- жую справу. || незак. ублытвацца, -аюся, -аеяння, напр. устаяцца, улегчыся; 7) поўнага шся, -аецца.
УБЬІЦЬ, убуду, убудзеш, убудзе; убыў,
паглыблення ў дзеянне, напр. учытацца, удуУБЛЬІТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. -была, -ло; убудзь; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.).
мацца; 8) звычак суб'екта, яго асаблівых рыс, гл. блытаць. 2. каго-што ў што. Заблытаць у Паменшаць (у колькасці, аб'ёме i пад.). Убыла
налр. унадзіцца, ужыцца; 9) стану суб'екта, чым-н. 3. каго-што чым. Увязаць, абматаць вада ў сажалцы. Убыў дзень. Убыла рашучасць
напр. упіцца, угаманіцца; 10) узаемнасці дзе- чым-н. У валёнкі вяроўкамі. || незак. ублыт- (знікла, аслабла). 2. (звычайна з адмоўем
яння, напр. угаварыцца, умовіцца, улюбіцца. мць, -аю, -аеш, -ае.
«не»). Пражыць, прабыць пэўны час дзс-н.;
11. Ужыв. для ўтварэння прыслоўяў са знач.:
УБОП, -ая, -ае. 1. Надта бедны, жабрацкі. ужыцца з кім-н. Яны там доўга не ўбудуць —
1) месца, прасторы, напр. убок, уверсе; 2) Убогая хаціна. Убогая душа (перан.). 2. Які вернуцца. 3 табою ніхто не ўбудзе. || незак.
часу, напр. увосень, уначы; 3) меры i ступені, мае калецгва, фізічны недахоп (разм.). Пыш- убываць, -ае (да 1 знач.).
напр. удвайне, утрайне; 4) спосабу дзеяння, ная душа ва ўбогім целе (прыказка). Падышла
УБЯГАЦЬ гл. убегчы.
напр. употай, уголас. III. Утварае форму зак. ўбогая (наз.). || наз. убогасць, -і, ж.
УВА, прыназ. з М. Ужыв. замест прыназоўтрывання дзеясловаў, напр. уджаліць, уклеіць.
УБОК, прысл. Управа або ўлева ад чаго-н.
ніка «у» перад словамі «мне», «усіх», «усім»,
УБАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; зак. Адысці ўбок.
налр. Ува мне, yea ўсіх.
Зменшыцца, скараціцца. У ў вазе. Вады ў
УБОР, -у, мн. -ы, -аў, м. Убранне, адзенне;
УВАБРАЦЦА, убяруся, убярэшся, убярэцстудні ўбавілася. || незак. убаўляцца, -яецца. || строі. Шпюбны ў. Асенніў. лесу (перан.). O Гіназ. убаўленне, -я, н. i убаўжж, -і, ДМ -ўіш, ж. лаўны ўбор — агульная назва рэчаў, якія на- ца; убяромся, уберацеся, убяруцца; увабраўся,
-ралася; убярыся; зак. (пераважна ў прош.
(разм.).
дзяваюцца на галаву (шапка, капялюш, кепка
часе). 1. Пранікнуць унутр чаго-н., паглынуУБАВІЦЬ, убаўлю, убавіш, убавіць; убаў- i пад.).
лены; зак., што i каго-чаго. Адняўшы частку,
УБОРАЧНАЯ, -ай, ж. Уборка ўраджаю, цца, уцягнуцца. Дзёгаць увабраўся ў юхтовыя
боты. 2. Усяліцца куды-н. або забрацца, зазменшыць, знізіць, аслабіць. У. выдаткі. У. час уборкі ўраджаю. Распачынаецца ў.
лезці куды-н. (разм.). У ў новую кватэру. У ў
крок. || незак. убаўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз.
УБОРАЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
убаўленве, -я, н. i убаўка, -і, ДМ -ўцы, ж. ўборкі ўраджаю, да часу ўборкі сельскагаспа- гушчар. || незак. убірацца, -аюся, -аешся, -аецца.
(разм.).
дарчых культур. Уборачная тэхніка. Уборачная
УВАБРАЦЬ, убяру, убярэш, убярэ; убяром,
УБАКЎ, прысл. 1. У некаторым аддаленні кампанія.
убераце, убяруць; увабраў, -рала; убяры; уваад каго-, чаго-н. Стаяць у. У ad дарогі. 2. пеУБОРКА гл. убраць.
ран. Па-за асноўным напрамкам дзейнасці,
УБОСТВА, -а, н. 1. Беднасць, галеча, жа- браны; зак. 1. што. Паступова паглынуць,
па-за агульным шляхам развіцця. Стаяць у. брацкае жыццё. 2. Фізічны недахоп, вы- уцягнуць, усмактаць у сябе. Зямля ўвабрала
ад грамадскага жыцця.
родлівасць. У гарбуна выклікала літасць i спа- ваоу. 2. што. Заправіць, усунуць унутр чаго-н.
У кашулю ў штаны. 3. што. З'есці без астатку
УБАРАНІЦЦА, -ранюся, -ронішся, -роніц- гаду. 3. перан. Духоўная абмежаванасць, па(разм.). У місу капусты. 4. каго. Схапіць, заца; зак. (разм.). Абараніць сябе ад нападу, за- срэднасць. У. думкі.
маху, варожых дзеянняў; засцерагчы сябе ад
УБРАННЕ, -Я, Н. 1. Адзенне, убор; строі. хапіць (разм.). Разведчыкі ўвабралі фашыста. ||
небяспекі, шкоды i пад. У. ад ворага. У ад Жаночае ў. Лес у асеннім убранні (перан.). 2. незак. убіржць, -аю, -аеш, -ае.
УВАГА, -і, ДМ увазе, ж. 1. Сканцэнтравабяды.
Аддзелка, абсталяванне памяшкання; азданасць думак ці зроку, слыху на чым-н. ЗвяУБАРАНІЦЬ, -раню, -роніш, -роніць; -ро- бленне чаго-н. У. хаты. Ёлачнае ў.
нены; зак., каго-што (разм.). Абараніць ад
УБРАНЫ, -ая, -ае. Прыведзены ў парадак, рнуць увагу на што-н. Аднесціся з увагай.
нападу, замаху, варожых дзеянняў; засцераг- улрыгожаны. Убраная хата. || наз. убршсць, Удзяліць увагу каму-н. Браць пад увагу. У цэнтры ўвагі. Увазе слухачоў! (г. зн. слухачы,
чы ад небяспекі, шкоды i пад. У родную зя- -і, ж.
млю ад ворага. He ўбаранілі дзіця ад прастуды. УБРАЦЦА, убяруся, убярэшся, убярэцца; звярніце ўвагу). 2. Клапатлівыя, чулыя адноубяромся, уберацеся, убярўцца; -аўся, -алася; сіны да каго-, чаго-н. Сяброўская ў.
УБАЧЫЦЦА* -ЦЬ 2/І. бачыцца, -ць.
УВАГНАЦЬ, уганю, угоніш, угоніць; уваУБЁГЧЫ, убягу, убяжыш, убяжыць; убярыся; зак. 1. Набыць прыгожы выгляд;
убяжым, убежыце, убягуць; убег, -гла; убяжы; прыгожа апрануцца, прыбрацца. У ў свято- гнаў, -нала; угані; увагнаны; зак. 1. каго
зак. Пранікнуць куды-н. бягом У ў хату. || чны касцнш. 2. Управіцца з уборкай ураджаю (што) у што. Загнаць унутр. У жывёлу ў хлеў.
(разм.). У са збажыной. 0 Убрацца ў пер*е 2. што ў што. 3 сілай убіць, уткнуць. У рыднезак. убягаць, -аю, -аеш, -ае.
УБЕРАГЧЬІ, -агу, -ажэш, -ажэ; -ажом, (разм.) — абжыцца, палепшыць матэрыяль- лёўку ў зямлю. 3. перан., каго (што) у што.
-ажаце, -агуць; убярог, убсрагла, -ло; -ажы; нае становішча; пачаць жыць самастойна. || Давесці да якога-н. стану (звычайна непрыемнага). У у nom. У у чыреань. У у расходы. ||
-ажоны; зак., каго-што. Зберагчы, захаваць у незак. убіржцца* -аюся, -аешся, -аецца.
УБРАЦЬ, убяру, убярэш, убярэ; убяром, незак. упшяць, -яю, -яеш, -яе.
цэласці, ахаваць ад чаго-н. небяспечнага, неУВАГНЎТЫ, -ая, -ае. Які мае дугападобпажаданага. У расліны ад марозу. У дзіця ад убераце, убяруць; -аў, -ала; убяры; -аны; зак.,
прастуды. || незак. уберагаць, -аю, -аеш, -ае. || што. 1. Сабраць ураджай сельскагаспадарчых ную паверхню з угінам унутр.; проціл. выпузвар. уберагчыся, -агуся, -ажэшся, -ажэцца; культур. У буракі машынамі. 2. Надаць пры- клы. Увагнутае люстра. || наз. увагнутасць, -і,
-ажомся, -ажацеся, -агуцца; убярогся, убсра- гожы выгляд, упрыгожыць. У залу кветкамі. ж.
УВАГНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
глася, -лося; уберажыся; незак. уберігшша, Іней убраў дрэвы (перан.). | незак. убіраць,
-аю, -аеш, -ае. || наз. уборжа, -і, ДМ -рцы, ж. -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. (1 i 2
-аюся, -аешся, -аецца.
ас. не ўжыв.). Прагнуцца ўнутр, утварыўшы
УБЕРАЦЦА, -ЦЬ гл. убрацца, -ць, увабрац- (да 1 знач.).
УБРОД, прысл. Па дне ў мелкім месцы, не паглыбленне. 2. Сагнуцца пад цяжарам
ца, -ць.
чаго-н., згорбіцца. || незак. угінацца, -аюся,
УБІЦЬ, уб'ю, уб'еш, уб'е; уб*ём, уб'яце, ўплаў. Перайсці раку ў.
УБРЫКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- -аешся, -аецца.
уб'юць; уйты; зак. 1. што ў што. Б'ючы па
УВАГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
якім-н. прадмеце, прымусіць яго ўвайсці це, -нуць; -ні; зак., каго (што). Ударыць, выўнутр чаго-н. У цвік у сцяну. У у галаву цяць задняй нагой ці абедзвюма заднімі на- -нуць; -ні; -нуты; зак., што. 1. Сагнуць, уцісшто-н. каму-н. (перан.: прымусіць ірывала гамі (пра капытных жывёл). Гэты чалавек нуць унутр чаго-н., зрабіць паглыбленне ў
чым-н. 2. Апусціць уніз, схіліць (галаву,
засвоіць якую-н. думку; разм.). 2. што. Утап- можа знянацку i ў. (перан.)УБУДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дус; -дуй; -да- плечы i пад.)- 3. 3 цяжкасцю сагнуць. Дрот
таць, утрамбаваць да цвёрдасці. У сцежку цераз поле. 3. што. Дадаючы да стравы, умя- ваны; зак., што. Пабудаваць, збудаваць уну- цвёрды, насілу ўвагнуў. \\ незак. угінаць, -аю,
шаць (сьфыя яйкі), разбіць на скавараду тры чаго-н. У шафу ў сцяну. \\ незак. -аеш, -ае.
УВАЖЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Прасякнуты yea(яйкі). У. у цеста два яйцы. У некалькі яец на убудоўваць, -аю, -аеш, -ае.
УБЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што raft (у 1 знач.), сканцэнтраваны. У слухач. У
патэльню. 4. што. Змарнаваць, зрасходаваць
непрадукцыйна (разм.). У час. || незак. убі- i чаго (разм.). Усыпаць, уліць, укласці куды-н. позірк. 2. Які праяўляе ўвагу (у 2 знач.), чулы.
у вялікай колькасці. У многа гною ў глебу. У. гаспадар. Уважліва (прысл.) аднесціся да
ваць, -аю, -аеш, -ае.
УБЛЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. Столькі грошай убухалі за мэблю (перан.: па- просьбы старога чалавека. 3. Дастатковы для
1. у што. Заблытацца ў чым-н. Конь ублытаў- трацілі). I аднакр. убухцуць, -ну, -неш, -не; апраўдання чаго-н. Уважлівая прычына. || наз.
уважлівасць, -і, ж.
ся ў пастронкі. 2. чым. Абвязацца, абматацца -ні; -нуты.
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размовы (перан.: выкраіць). 2. што i чаго. Заставіць каго-н. патраціць час, энергію, сілы i
пад. (разм.). Колькі ён мне здароўя ўварваў! 3.
каго i без дап. Укусіць. Сабака ўварваў за
УВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; зак. 1. нагу. || незак. урываць, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2
што. Выканаць, прызнаўшы абгрунтаваным. знач.).
УВАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
У. ныю-н. просьбу. 2. каго (што). Аказаць
каму-н. павагу, выканаўшы яго жаданне. У. -таваны; зак., каго-што. Усцерагчы. У ад злостарога чалавека. 3. каму. Зрабіць уступку, дзеяў.
УВАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., уварыцца;
прыняўшы пад увагу што-н. Яму нельга не ў.,
зак. 1. Добра зварьпша. Грыбы ўварыліся. 2.
ён старэйшы.
Паменшыцца ад уварвання*. Мяса ўварылася. ||
УВАЗНЬІ гл. увеэці.
УВАЙСЦІ, увайду, увойдзеш, увойдзе; незак. уварпцця, -аецца.
УВАСАБЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. увасобіць. 2.
увайшоў, -шла, -ло; увайдзі; зак. 1. Уступіць,
пранікнуць унутр. У. ў дом. У ў гісторыю (пе- чаго. Той (тое), у кім (чым) увасобіліся
ран.: захавацца ў памяці чалавеіггва). 2. якія-н. характэрныя рысы. Гэты чалавек — у.
Уключьпша ў склад, у члены чаго-н. У ў дабрыні i сціпласці.
УВАСКРЗСІЦЬ, -эшу, -эсіш, -эсіць; -эшасклад праўлення. 3. Змясціцца. У бочку ўвайшло яшчэ адно вядро вады. 4. Асвоіцца з ны; зак. 1. каго-што. У рзлігійных уяўленнях:
чым-н., унікнуць у што-н. У ў новую работу. вярнуць да жыцця таго, хто памёр, ажывіць.
У ў курс справы. 5. У спалучэнні з абстрак- 2. перан., каго (што). Аднавіць чые-н. сілы,
тнымі назоўнікамі азначае пачатак дзеяння, бадзёрасць, ажывідь. Спорт уваскрэсіў ранейстану, названага назоўнікам. У. ў моду (стаць шую сілу i спрыт. 3. перан., каго-што. Адназвычайным, прывычным). У ў прывычку віць у памяці што-н. страчанае, забытае. У
(стаць прывычным). У ў азарт (моцна за- вобраз v памяці. \\ незак. уваскршшць, -аю,
хапіцца чым-н., адчуць запал да чаго-н.). У ў -аеш, -ае. || наз. увасжршпэнне, -я, н.
УВАСКР&СЛЫ, -ая, -ае. 1. У рэлігійных
давер (пачаць карыстацца даверам). У ў сілу
(падужэць, a таксама стаць законным, дзей- уяўленнях: які ўваскрзс, вярнуўся да жыішя.
ным). б. Прайсці які-н. шлях (разм.). У дзе- 2. Які зноў ажыў, праявіўся з ранейшай сілай.
сяць кіламетраў. || незак. уваходзіць, -джу, Уваскрэслае ў памяці мінулае.
УВАСКРдСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; увас-дзіш, -дзіць (да 1, 2, 3, 4 i 5 знач.). || наз.
уваход, -у, М -дзс, м. (да 1 знач.) i увахо- крэс, -сла; -ні; зак. 1. У рэлігійна-містычных
уяўленнях: стаць зноў жывым. 2. перан. Наджшше, -я, н. (да 1, 2, 4 i 5 знач.).
УВАЛАЧЬІ, -лаку, -лачэш, -лачэ; -лачом, быць новыя сілы, стаць зноў бадзёрым,
-лачаце, -лакуць; -лок, -лакла, -ло; -лочаны; ажыць. У духам. 3. перан. Праявіцца з ранейзак., каго-што (разм.). 1. Уцягнуць, з цяжка- шай сілай; адрадзішда, аднавіцца. Ва ўспасцю ўнесці ўнутр чаго-н. У мех з бульбай у мінах уваскрэсла мінулае. || незак. уваскрасаць,
сенцы. 2. Украсці. Воўк увалок авечку. || незак. -саю, -саеш, -сае. || наз. уваскрэсешіе, -я, н.
(да 1 i 2 знач.)увалжжаць, -аю, -аеш, -ае.
УВАСОБІЦДА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца;
УВАЛІЦЦА1, увалюся, увалішся, уваліцца;
зак. 1. у што. Упасці ўнутр чаго-н. У ў са- зак., у кім-чым (кніжн.). Знайсці праяўленне,
жалку. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць упалым. адлюстраванне ў яхой-н. канкрзтнай справе. ||
Шчокі ўваліліся. 3. (7 i 2 ас. не ўжьш.). незак. увасабляцца, -яецца.
УВАСОБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
Абрушыіша ўнутр чаго-н. (разм.). Уёалілася
страха гумна. 4. Увайсці з шумам, цяжка зак. 1. каго-што. Адлюстраваць у вобразе жы(разм.). У сені ўваліўся цэлы натоўп || незак. вой істоты. 2. каго-што. Выразіць у якой-н.
канкрэтнай форме. У. ідэю ў мастацкім воувальйццд, -аюся, -аешся, -аецца.
УВАЛІЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., увалшда; бразе. I незак. увасабляць, -яю, -яеш, -яе. ||
зак. Пра сукно, шэрсць: ушчыльніцца ў пра- наз. увасабленне, -я, н.
УВАССАЦЬ, -су, -сеш, -се; -сём, -сяце,
цэсе валення, стаць цвёрдым. Сукно добра
-суць; -с'і; -саны; зак., што i чаго. Ссучы,
ўвалілася. || незак. увальмцці, -аецца.
усмактаць некаторую колькасць. У. што-н. з
УВАПР&ЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i упрзлы.
малаком маці (перан.: засвоіць з ранняга
УВАПРЭЦЬ гл. упрэць.
УВАПХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., дзяцінства).
УВАСЬМЁХ, прысл. У колькасці васьмі чашто (разм.). Toe, што i упхаць. || незак. упіхаць, -аю, -аеш, -ас / угіхвжцц -аю, -аеш, -ае. лавек (толькі пра мужчын або толькі пра
УВАПХНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; жанчын).
УВАСЬМЯРЬкХ, прысл. Колькасцю ў восем
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. (разм.).
Toe, што i упхнуцца. У ў перапоўнены аўто- асоб (рознага полу) або істот (ніяхага роду).
УВАХОД, -a i -у, М -дзе, м. 1. -у, гл.
бус. | незак. ушхжцці, -аюся, -аешся, -аецца i
увайсці. 2. -а, мн. -ы, -аў. Месца, праз якое
утхвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УВАПХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, ўваходзяць куды-н. У у пячору. || прым.
-нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што (разм.). Toe, увжходны, -ая, -ае. Уёаходныя дзверы. У білет
што i упхнуць. || незак. ушхжць, -аю, -аеш, -ае (які дае права на ўваход куды-н.).
УВАХОДЖАННЕ гл. увайсці.
/ упЬсваць, -аю, -аеш, -ае.
УВАХОДЗШЫ, -дзін (разм.). Урачыстая
УВАРВАЦЦА, -вуся, -вешся, -вецца; -вёмся, -вядеся, -вуцца; -віся; зак. Увайсці гулянка з выпадку перасялення на новае мескуды-н. сілай, пераадольваючы перашкоды. ца, у новае жылое памяшканне.
У. ў чужую хату. Уакно ўварваўся вецер. || не- УВАХОДЗПДЬ гл. увайсці.
УВАЧАВІДІіі, прысл. 1. Хутка, на вачах;
зак. урывжцца, -аюся, -аешся, -аецца.
УВАРВАЦЬ, -ву, -веш, -ве; -вём, -вяце, імгненна. Дарога падсыхала ў. 2. Сваімі ва-вуць; -ві; -ваны; зак. 1. што i чаго. Хуткім чамі, асабіста. Упэўніцца ў.
УВАЧЧЎ, прысл. У вачах. Аж пацямнела ў.
рухам вырваць невялікую частку чаго-н. У
жменю сена. У грошай (перан.). У часу для Хто баіцца, таму ў. дваіцца (прыказка).

УВА—УВЕ

УВЁДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1. аб
кім-чым, пра каго-што i з дадан. сказам.
Атрымаць звесткі пра каго-, што-н.; выведаць
што-н., дазнацца. У пра смерць (аб смерці)
знаёмага. У, што здарылася. 2. каго-што i з
дадан. сказам. Набыць веды адносна чаго-н.;
атрымаць належнае ўяўленне пра каго-,
што-н. У шмат новага з кніг i часопісаў. У
людзей. У. цану жыцця. 3. што. Зазнаць, зведаць, перажыць. У. многа гора. || незак.
уведваць, -аю, -аеш, -ае.
УВЁЗЦІ, увязу, увязеш, увязе; увязём, увезяце, увязуць; увёз, увезла; увязі; увезены;
зак., каго-што ў што. Везучы, даставіць
куды-н., унутр чаго-н. У. тавары з-за мяжы. ||
незак. умзіць, -ожу, -озіш, -озіць. || наз. увоз,
-у, м.; прым. увазны, -ая, -ое. Увазная пошліна.
УВЕКАВЁЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; зак. 1. каго-што. Зрабіць навекі памятным, праславіць. У падзеі ў творах мастацтва. 2. што. Зрабіць нязменным, устойлівым,
даўгавечным. || незак. увекжвечваць, -аю,
-аеш, -ае. || наз. увекявечанне, -я, н.
УВЁНЧВАЦЦА гл. увянчацца.
УВЁНЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
каго-што. Ушаноўваць вянком, лаўрамі. У
чэмпіёна лаўровым еянком. 2. што. Toe, што i
вянчаць (у 2 знач.). || зак. увянчаць, -аю,
-аеш, -ае; -аны (да 1 знач.). || наз. увенчванне,
-я, н.
УВЁРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
зак., у каго-што (кніжн.). Канчаткова паверыць у што-н. У у поспех.
УВЕРАДЗІЦЬ, увераджу, увярэдзіш, увярэдзіць; увярэджаны; зак., што. Стаміць працай або пакалечыць, параніць. У. руку.
УВЁРСЕ, прысл. У верхняй частцы, у вышыні. У над дзвярыма была вялікая шчыліна.
УВЁРХ, прысл. 1. У вышыню, увысь; у напрамку да верхняй часткі чаго-н. Полымя
ўзвіваецца ў. Сцежка вяла ў., на ўзгорак. 2.
Унутраным бокам наверх ці ніжняй часткай
прадмета ўгору. Вывернуць кажух у. шэрсцю.
На беразе ляжала лодка ў. дном. 3. У напрамку да вытоку ракі, супраць цячэння. У na
Днялры. 0 Уверх дяом (разм.) — не так, як
трэба (пра ход спраў, парушэнне звычайнага
парадку).
УВЕРІЦОРА, -ы, мн. -ы, -цюр, ж. 1.
Музычны ўступ да оперы, балета, драмы i
пад. Оперная у. 2. Музычны твор, які складаецца з адной часткі i адносіцца да праграмнай музьпсі. || прым. уверцюрны, -ая, -ае.
УВЁРЧВАННЕ, УВЁРЧВАЦЦА, -ЦЬ гл.
увярцець.
УВЁСНУ, прысл. (разм.). Вясной.
УВЁСІД» увяду, увядзеш, увядзе, увядзём,
уведзяце, увядуць; увёў, увяла, -ло; увядз'і;
уведзены; зак. 1. каго-што ў што. Прымусіць
увайсці, прьгаесці куды-н. У войскі ў горад. У
кароеу ў хлеў. 2. што ў што. Уліць, упусціць,
умяшаць унутр чаго-н. У глюкозу. 3. кагошто ў што. Уключыць у што-н., зрабіць
дзейным або ўжывальным. У ў бой новыя
сілы. У канал у эксплуатацыю. У мяч у гульню. 4. каго (што) у што. Уцягнуць у што-н.;
прычыніць каму-н. што-н. У ў выдаткі. У ў
грэх. 5. каго (што) у што. Дапамагчы
асвоіцца з чым-н., азнаёміць. У. ў свае планы.
б. што. Устанавіць, пакласці пачатак чаму-н.
У. самаабслугоўванне. У надзвычайнае становішча. || незак. уводзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. ||
наз. увядзенне, -я, н. i увод, -у, М -дзе, м. (да
1 i 3 знач.).
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УВШІНЬІ, -ая, -ое. 1. Жвавы, спрытны ў
УВЁСЬ, усяго, м.; ж. уся, усёй; н. усё,
усяго; мн. усе, усіх, займ. азнач. 1. Поўны, без рухах (пра чалавека, жывёл, птушак); уласвыключэння, цалкам. Праседзець у. вечар за цівы такому чалавеку; хуткі, спорны. У. ў ракнігай. У. мокры. Спаліць усе дровы. Ва ўсёй боце. Увішныя рухі. 2. перан. Вынаходлівы,
красе. 3 усёй сілы. 2. у знан. наз. усё, усяго, н. хітры. У. палітык. || наз. увішшсць, -і, ж.
сустрэчы. Угаваршіся, што збяромся ў няУВОГУЛЕ. 1. прысл. Разглядаючы цалкам, дзелю. 2. Сказаць лішняе, прагаварьпша
Toe, што ёсць, цалкам, без выключэння. Усё
для справы. Заўсёды ўсім задаволены. Усяго па-не звяртаючы ўвагі на дробязі, прыватнае. У
(разм.). Чалавек угаварыўся, a потым папракрыху. Усё разам узятае (усе абставіны, усё, справы ідуць нядрэнна. 2. прысл. Заўсёды, ва віўся. || незак. угаворвжцца, -аюся, -аешся,
пра што гаварылася). 3. у знач. наз. усе, усіх. ўсіх выпадках. Ён у. такі. 3. Ужыв. ў знач. -аецца (да 1 знач.).
У поўным складзе, без выключэння (пра лю- абагульняючага слова перад заключэннем,
УГАВАРЬІЦЬ, -вару, -вбрыш, -ворыць;
дзей). Адзін за ўсіх i ўсе за аднаго. Усе да падагульненнем. На гэтым работу закончым i -вораны; зак., каго (што). 1. i з інф. або daаднаго (без выключэння). Лепшы за ўсіх. 4. ў. мы ўжо стаміліся. 4. у знач. пабочн. У цэ- dan, сказам. Пераконваючы, схіліць да чаго-н.
(толькі ў Н). Скончыцца, зрасходвацца цал- лым, у выніку. He дрэнны, у., чалавек, але п 'e. У пайсці ў грыбы. 2. Супакоіць, суцешыць. У.
кам. Саль уся. 5. толькі н. Скончана, канец
УВОД, -a i -у, М -дзе, м. 1. -у, гл. увесці. дзіця. || незак. угаворваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
(разм.)- Больш не ўбачымся. Усё. He хачу 2. -а. Устройства, месца, праз якое што-н. угаворвашіе, -я, н. i угавор, -у, м. (звычайна
ехаць — i ўсё! 0 Пж ўсЫ відаць (разм.) — па уваходзіць, устаўляецца; прыёмная частка ма- мн.)- He паддавацца ніякім угаворам.
ўсіх прыметах. Па ўсім відаць, што ён не шыны або ўстаноўкі. Электрычны ў. || прым.
УГАВОР, -у, м. 1. гл. угаварыць. 2. Узаемзгодзіцца на абмен. Увесь у каго (у бацьку, у уводны, -ая, -ае (да 2 знач.).
маці i пад.) хто — пра падабенства каго-н. да
УВОДЗШЫ, -дзін. Уступная, пачатковая ная дамоўленасць пра што-н. Дзейнічаць na
каго-н. Усё адно або усё роўш — аднолькава, частка чаго-н. У. да падручніка. У. ў мовазнаў- ўгавору (як дамовіліся). У. даражэй за грошы
(прыказка).
няма розніцы, абавязкова нягледзячы ні на ства (навука аб асновах мовазнаўства).
УГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
што. Усё адно я не пайду туды. Мне ўсё роўна.
УВОДЗІЦЬ гл. увесці.
Усё адно як або усё роўш як — як быццам
УВОДНЫ, -ая, -ае. 1. гл. увод. 2. Які з'яў- што. Выказаць правільнае меркаванне пра
бы. Ты ўсё адно як глухі. Усё як ёсць ляецца ўступам, увядзеннем у што-н. Уводная што-н. па якіх-н. прыметах, здагадацца. У.
чый-н. настрой. 2. каго-што. Раскрыць, pac(разм.) — літаральна ўсё, поўнасцю. Прадаць лекцыя.
пазнаць сэнс, сутнасць каго-, чаго-н. (разм.).
усё як ёсць. Усяго добрапі (або шйлепшаУВОЗ, УВОЗІЦЬ гл. увезці.
пі) — пажаданне пры развітанні.
УВОЛЮ, прысл. Да поўнага задавальнення, Мы ўгадалі выкапаць калодзеж у добрьш месцы. 3. што i без дап. Выпадкова даць правільудосталь. Конь еў аўса ў.
УВЁЧАР /' УВЁЧАРЫ, прысл. Всчарам.
УВОСЕНЬ, прысл. У асенні час, восенню. ны адказ. || незак. угадваць, -аю, -аеш, -ае. ||
УВЁШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
наз. угадванне, -я, н. (да 1 знач.).
каго-што чым. Вешаючы што-н. на каго-, У збіраюць яблыкі.
УГАДЗІЦЬ, угаджу, угодзіш, угодзіць; зак.,
УВОСЬМЕРА, прысл. У восем разоў, у вошто-н., закрыць якую-н. прастору. У. сцены
каму. Toe, што i дагадзіць.
пакоя фотакарткамі. || незак. увешмць, -аю, сем частак. Скласці паперу ў. У больш.
УГАЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
УВЬІСЬ, прысл. Toe, што i увышыню.
-аеш, -ае. || зеар. увешацця, -аюся, -аешся,
УВЫШЫНК), прысл. Уверх, угару. Дубок (разм.)- Ад гайданкі прыйсці ў хваравіты або
-аецца. У каралямі; незак. увешвдцці, -аюся,
санлівы стан. Угайдаўся ў верталёце. || незак.
падняўся ў.
-аешся, -аецца.
уго^двацці, -аюся, -аешся, -аецца.
УВЯДЗЁННЕ гл. увесці.
УВІВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.,
УГАЛОП, прысл. Самым хуткім алюрам,
УВЯЗАЦЦА, увяжуся, увяжашся, увяжацкаля каго (разм.)- Вярцецца каля каго-н., неадступна хадзіць за кім-н., дамагаючыся ца; увяжыся; зак. 1. Стаць увязаным, завяза- галопам. Пусціць каня ў.
УГАМАНІЦЦА, -манюся, -мбнішся, -мочаго-н., дагаджаючы каму-н. У. каля дзяў- ным. Рэчы добра ўвязаліся. 2. перан. Прыйсці
ў адпаведнасць з чым-н. Планы добра ўвяза- ніцца; зак. (разм.). Супакоіцца, уціхнуць.
чыны.
ліся з мясцоеымі ўмовамі. 3. перан. Без дазволу Гракі доўга не маглі ў. Мяцеліца к вечару ўгаУВІВАЦЬ гл. увіць.
накіравацца ўслед за кім-н., далучыцца да маніяася. || незак. упшоньвацця, -аюся, -аешУВІЛЬГАТНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ш- каго-н., хто ідзе, едзе (разм.). За намі ўвязаўся ся, -аецца.
ца; зак. Стаць вільготным, насыціцца вільгац- сабака. 4. перан. Уключыцца, умяшацца ў
УГАМАНІЦЬ, -маню, -моніш, -моніць;
цю. || незак. увільгжтняцца, -яецца. || наз.
што-н. (разм.)- У ў бойку. \\ незак. утязваццж, -монены; зак., каго (што) (разм.). Супакоіць,
увільгатненве, -я, н.
-аюся, -аешся, -аецца.
суняць. У. гарлапана. || незак. угвмоньваць,
УВІЛЬГАТНІЦЬ, -ню, -ніш, -ншь; -нім,
УВЯЗАЦЬ1, увяжу, увяжаш, увяжа; увяжы; -аю, -аеш, -ае.
-ніце, -няць; -готнены; зак., што. Зрабіць -язаны; зак., што. 1. Абвязаць з усіх бакоў
УГАМОН, -у, м.: угамону нямж на каго
вільготным, насыціць вільгаццю. Веснавыя або абвязаўшы, прывязаць да чаго-н.; сабраўдажджы ўвільгатнілі глебу. \\ незак. увільгат- шы, звязаць чым-н. У воз. У дровы на возе. (што) (разм.) — хто-н. не можа ўгаманіцца,
няць, -яю, -яеш, -яе. || наз. увільгатвенве. -я, У рэчы ў посцілку. 2. перан. Узгадніць, пры- супакоіцца.
УГАНЙЦЬ гл. увагнаць.
н.
весці ў адпаведнасць з чым-н. У тэорыю з
УГАР, -у, м. (спец.). 1. гл. угарэць. 2. звыУВІЛЬНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, практыкай. 3. у што. Уплесці вязаннем. || не-нуць; -н'і; зак. 1. ад каго-чаго. Лоўка павяр- зак. увязваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. увязка, -і, чайна мн. Адходы пры апрацоўцы валакна,
пражы i пад., прыгодныя для новай перапрануўшыся, пазбегнуць чаго-н. У ад удару. 2. ДМ -зцы, ж. i ушЬвшше, -я, н.
цоўкі. || прым. угарны, -ая, -ае. Угарная пража.
перан., ад чаго. Ухіліцца ад чаго-н., карыстаУВЯЗАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, шго
УГАРАДЗІЦЬ, -раджу, -родзіш, -родзіць;
ючыся рознымі хітрыкамі. У ад цяжкай i вязнуць. У. у гразі.
-рбджаны; зак. 1. што i чаго. Аддзяліць агапрацы. || незак. увільваць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
УВЙЗНУЦЬ гл. вязнуць.
ушльванне, -я, н.
УВЯНЧАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; роджай у сваю карысць. У пожні. 2. што.
УВІХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. зак., чым (кніжн.). Завяршыцца чым-н. до- Акружьшь агароджай. У деор.
УГАРНЎЦЬ, угарну, угорнеш, угорне;
1. каля каго-чаго, na чым. Хутка i спрытна брым. Справа ўвянчалася поспехам. \\ незак.
угарні; угорнуты; зак., каго-што ў што. 1.
рабіць што-н., займаіша чым-н.; клапацішіа увенчвацца, -аецца.
Горнучы, перамясціць куды-н. У жар у печ.
пра каго-, што-н. У каля печы. 2. каля кагоУВЯНЧАЦЬ гл. вянчаць / увенчваць.
чаго i за кім-чым. Toe, што i увівацца. У каля
УВЯРЦЁЦЬ, увярчу, уверціш, уверціць; 2. Ухутаць у што-н., закрыўшы з усіх бакоў;
начальства. 3. Хутка рухацца, круціцца. Трос уверцім, уверціце, уверцяць; увярц'і; увср- увярцець, укруціць. У рэчы ў паперу. У дзіця
круціўся, увіхаўся. || наз. увіханне, -я, н.
чаны; зак., каго-што. Завярцець, ухутаць у ў коўдру. || незак. угортваць, -аю, -аеш, -ае. ||
УВІЦЬ, уваўю, уваўеш, уваўе; уваўём, уваў- што-н., закрыўшы з усіх бакоў. У дзіця ў коў- наз. угортвжнне, -я, н.
УГАРЎ i УГОРУ, прысл. (разм.). Увыяце, уваўюць; ув'іў, увіла, -ло; уві; увіты; зак. дру. || незак. уверчваць, -аю, -аеш, -ае. || звар.
1. што ў што. Уплесці віццём. У стужку ў умрцецці, увярчуся, уверцішся, уверціцца; шыню, уверх. Шар падняўся ў. Дубы ўзнімаюць
вянок. 2. што на што. Намотваючы, змясцідь. уверцімся, уверціцеся, уверцяцца; незак. у. свае цяжкія кроны. 0 Ісці ўгару (разм.) — 1)
У усю пражу на верацяно. 3. каго-што. Абвіць уверчвацца* -аюся, -аешся, -аецца. || наз. атрымаць павышэнне па службе; 2) паспяхова
развівацца. Лапкі ўгору (разм. жарт.) — не
па ўсёй паверхні. Дзікі вінаград увіў сцены уверчванне, -я, н.
дама. 4. што чым. Упрыгожыць, абвіваючы
УГАВАРЬІЦЦА, -варуся, -ворышся, -во- суттраціўляцца.
чым-н. У арку гірляндамі. || незак. увіваць, рыцца; зак. 1. Загадзя дамовіцца пра што-н.;
УГАРЬІ, прысл. У вышыні (у паветры, у
-аю, -аеш, -ае.
прыйсці да згоды ў выніку перагавораў. У аб небе). У. ціўкнуў верабей.
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УГНЯВІЦЦА, -няўлюся, -невішся, -невіцУГР^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; -эты; зак.
ца; зак. Toe, што i угневацца.
(разм.)- 1. каго-што. Зрабіць цёплым, наУГНЯВІЦЬ гл. гнявіць.
фэць, сагрэць. Ледзь угрэлі гэту печ. 2. без
УГНЯЗДЗІЦЦА, -язджуся, -ездзішся, -ез- дап. Прыгрэць. Угрэла сонца. 3. каго-што.
УГАРдЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцца; дзіцца; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Звіць сабе Упарыць, моцна ўтаміць. У каня. 4. каго, na
чым i без дап. Ударыць чым-н., агрэць (груб.).
зак. Пачаць добра гарэць, разгарацца. Дровы гняздо дзе-н. (гтра птушак). 2. Зручна разУ na патыліцы. \\ незак. угршцц -аю, -аеш,
мясціцца, асталявацца дзе-н., звычайна на
ўгарэліся.
УГАРЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць, зак. невялікай прасторы (разм.). У на печы. 3. (7 / -ае.
УДАВА, -ы, мн. удбвы / (з ліч. 2, 3, 4)
(спец.)- Паменшаць пры гарэнні, плаўленні, 2 ас. не ўжыв.), перан. Моцна ўкараніцца
тэхнічнай апрацоўцы. | незак. угжраць, -ае i дзе-н., у чьш-н. (пра абсірактныя паняцці). удавы, удоў, ж. Жанчына, у якой памёр муж.
Ц прым. уддвІны, -ая, -ае. Удавіная даля.
Угняздзілася такая думка.
угірмць, -ае. || наз. упір, -у, м.
УГОДЦЗЕ, -я, звычайна мн. -і, -яў, н. МеУДАВАЦЦА1-2 гл. удацца1-2.
УГАЦІЦЬ, угачу, угашш, упшдць; угацім,
УДАВАЦЬ, удаю, удаеш, удае; удаём, удаугаціце, угацяць; угачаны; зак., што ў што. 1. сца, тэрыторыя як аб'ект сельскагаспадарчага
Выкарыстаць для гачэння, укласці ў гаць. 2. прызначэння (поле, лес, возера i пад.). Сена- яде, удаюць; незак. (разм). 1. гл. удаць. 2.
(пераважна са словамі «сябе», «з сябе»).
Зрасходаваць усё ці вялікую колькасць косныя ўгоддзі. Лясныя ўгоддзі.
УГОДЮ, -дак (уст.). Гадавіна звычайна з Рабіць выгляд, прыкідвацца. У з сябе пакрыўчаго-н. (разм.). У. усё масла ў кацёл. || незак.
дня смерці, a таксама наогул урачыстасць, джанага.
угачмць, -аю, -аеш, -ае.
прысвечаная гадавіне якой-н. падзеі.
УДАВЁЦ, удаўца, мн. удаўцы, удаўцоў, м.
УПНАЦЦА, -ЦЬ гл. увагнуцца, -ць.
УГОДЛІВЫ, -ая, -ае. Празмерна паслужМужчына, у якога памерла жонка.
УГЛЁДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; лівы, ліслівы, дагодлівы. У. чалавек. || наз.
УДАВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Жыць
зак. 1. у каго-што, на каго-што i без dan. угодлівтсць, -і, ж.
удавой або ўдаўцом.
Уважліва працягла глядзець, прыгледзецца,
УГОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Угодлівы
УДАВІЦЦА гл. давіцца.
стараючыся ўбачыць каго-, што-н. У ў марчалавек (разм.)- 2. У рэлігійным уяўленні:
УДАКЛАДНЁННЕ, -я, н. 1. гл. удакладскую даль. 2. у каго-што. He зводзячы вачэй,
святы, які ўгадзіў богу сваім бязірэшным ніць. 2. мн. -і, -яў. Думка, падрабязнасць, дэнерухома глядзець куды-н., на каго-, што-н.,
жыццём. || ж. угодліца, -ы, мн. -ы, -ніц.
таль, якія ўдакладняюць што-н. Удакладненні
уставіцца, утаропіцца. Чаго ты гэтак углеУГОДНІЦГВА, -а, н. (разм.). Рабалепна- да рэзалюцыі.
дзеўсяўмяне?\ незак. угляддцца, -аюся, -аешліслівае імкненне дагадэіць каму-н. Яго
УДАКЛАДНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -шся, -аецца i углядвацця, -аіося, -аешся, -аецпрынцьтоеай натуры праціўна было ў.
ца; зак. Стаць больш дакладным. Фармулёўкі
ца.
УГОДНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. ўдакладніліся. || незак. уддклядшпша* -яецца.
УГЛЁДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; (разм.). Весці сябе ўгодліва. У перад наУДАКЛАДНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нш,
зак. 1. каго-што, без дап. i з дадан. сказам. чальнікам.
-ніце, -няць; -ладнены; зак., што. Зрабіць
Заўважыць, прымеціць, згледзець. Упрыцемку
УГОЙДВАЦЦА гл. угайдацца.
больш дакладным. У спісы. || незак. уджжладя не ўгледзела, хто ішоў. 2, за кім-чым. ДаглеУГОЛАС, прысл. 1. Так, што чутно іншым, няць, -яю, -яеш, -яе. || наз. удікліднешс, -я,
дзець, прасачыць за кім-, чым-н. (разм.). За гучна, голасна. Чытаць у. 2. перан. Адкрыта,
н.
ўсімі не ўгледзіш. 3. што ў чым. Устанавіць, на людзях. Заявіць пра што-н. у.
УДАЛЁЦ, -льца, мн. -льцы, -льцоў, м.
выявіць, убачыць. У сур'ёзную памылку ў
УГОРТВАННЕ, -ВАЦЬ гл. угарнуць.
Смелы, адважны чалавек.
артыкуле.
УДАЛЕЧЫНІ, прысл. На значнай адлегУГОРУ гл. угару.
УГЛЬІБ, прысл. i прыназ. з P. Toe, што i
ласці, далёка. У цямнее лес.
УГРАВАЦЦА* -Ш> гл. угрэцца, -ш».
углыбіню.
УДАЛЕЧЫНК), прысл. На далёкую адлегУГРАЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; уграз, -зла;
УГЛЫБПНО, прысл. i прыназ. з Р. 1. Углыб -ні; зак. 1. Засесці, завязнуць у гразі. 2. перан. ласць. Паглядзець у.
чаго-н., унутр. Паплавок пайшоў у. 2. прыназ. Трапіўшы ў яхое-н. становішча, не знайсці
УДАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які завяршаецца ўдаУ што-н., унутр чаго-н. У. лесу.
сіл, магчымасці выйсці з яго (разм.). У у даў- чай, удачны, паспяховы. Удалая паездка. 2.
УГЛЬІБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біцца; гах. || незак. угразжць, -аю, -аеш, -ае.
Вельмі добры, які адпавядае патрабаванням;
зак., у што. 1. Зайсці ў глыбіню чаго-н. або
ЎГРА-ФІНСШ, -ая, -ае. Toe, што i фіна- правільны. Выбраць у. ход. 3. Здатны на ўсё,
калаючы, рыючы, пранікнуць глыбей у зя- угорскі.
спрытны, умелы. Удалая гаспадыня. 4. Смелы,
млю. У ў лес. Будаўнікі метро ўглыбіліся на
УГРЎЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; угруз, -зла; адважны, хвацкі. У. хлопец. | наз. удаласць, -і,
дзесяць метраў у зямлю. 2. перан. Засяродж- -ні; зак. Глыбока ўвязнуць (у гразі, снезе i ж.
вацца, цалкам аддацца чаму-н.; унікнуць у пад.); асесці, уехаць у зямлю. У. у снезе.
УДАР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Моцны рэзкі
тонкасці чаго-н. У ў аналіз твора. || незак. Хацінка ўгрузла ў зямлю. || незак. угруздць, -аю, штуршок, сутыкненне з кім-, чым-н. з сілай.
углыбляцца, -яюся, -яешся, -яецца. || наз. -аеш, -ае.
Гэты гадзіннік не баіцца ўдараў. Нанесці ў. У.
углыбленне, -я, н.
УГРУНТАВАНЫ, -ая, -ае. 1. Зроблены на- электрычнага току. 2. Гук (звон, трэск, груУГНАЁННЕ, -я, н. 1. гл. угааіць. 2. мн. -і, дзейна, моцна. У. падмурак. 2. Падмацаваны кат) ад такога штуршка, a таксама наогул
-яў. Рэчыва, якое ўносіцца ў глебу для па- пераканаўчымі доказамі, меркаваннямі. У. до- адрывісты гук, стук. У. гадзінніка. У. грому. 3.
велічэння ўраджаю. Мінеральныя, арганЫныя вад. || наз. угруіггжмшісць, -і, ж. (да 2 знач.).
перан. Імклівы налад, атака. Флангавы ў.
ўгнаенні. Вывозіць у. на палі.
УГРУНТАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., Штыкавы ў. 4. перан. Непрыемнасць, нечакаУГНАІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., угноіцца; -туецца; зак. Устанавіцца, усталявацца. Адно- нае гора, бяда. Перажыць нечаканы ў. У лёсу.
зак. Стаць угноеным. || незак. упюйвацця, сна рэферэндуму ўгрунтавалася пэўная думка. || 5. Кровазліццё ў мозг, апаплексія. Ала-аецца.
плексічны ў. б. чаго. Пра біццё сэрца, пульсу.
незак. угрунтоўвацца, -аецца.
УГНАІЦЬ, угнаю, угноіш, угноіць; угноУГРУНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; 0 Пад удар (ставіць) каго-што (разм. неаены; зак., што. Павысіць пажыўныя ўлас- -таваны; зак., што. 1. Зрабіць больш дабр.) — у небяспечнае становішча. Пад уджцівасці (глебы) унясеннем якога-н. рэчыва. У
устойлівым, моцным, надзейным, усталяваць. ржм (бьшь, знаходзіцца) — у небяспечным
агарод. | незак. угнойваць, -аю, -аеш, -ае. || 2. Прывесці пераканаўчыя доказы, матывы ў становішчы.
наз. угнаенве, -я, н. i угнойваяве, -я, н.
УДАРНІК1, -а, мн. -і, -аў, м. Перадавы ракарысць чаго-н., абгрунтаваць. У. прычыну
УГНАЦЦА, уганюся, угонішся, угоніцца; сваёй заяеы. \\ незак. угрунтоўваць, -аю, -аеш, ботнік вытворчасці. Ударнікі вытворчасці. | ж.
угнаўся, -налася; уганіся; зак., за кім-чым. 1. -ае; наз. угрунтоўванве, -я, н. | наз. угрун- уддрніцж, -ы, мн. -ы, -ніц.
Пабегчы так, каб дагнаць. У за хлопчыкам. 2. тавше, -я, н.
УДАРНІК2, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Частка зазвычайна з адмоўем. He адстаючы, ісці, бегчы
УГРЬкЗІЦСЯ, -зуся, -зешся, -зецца; -зём- твора вінтоўкі, агнястрзльнай зброі або гарза кім-, чым-н. За вамі не ў. 3. звычайна з ад- ся, -зяцеся, -зуцца; -зся, -злася, -лося; -зіся; маты, якая разбівае калсуль паірона пры вымоўем, перан. Зраўняцца з кім-, чым-н. у зак.у у каго-што. Моцна ўчапіцца зубамі. || не- страле. 2. Дэталь у механізме, інструменце,
чым-н. За ім у рабоце ніхто не ўгоніцца.
якая ўдарае.
зак. угрызтцці, -аюся, -аешся, -аецца.
УГНЁВАНЫ, -ая, -ае. Якога ўвялі ў гнеў,
УДАРНІК3, -а, мн. -і, -аў, м. Муэыкант, які
УГР^ЦЦА, -эюся, -эешся, -эецца: зак.
які выяўляе гнеў. У сусед. У голас. || наз. (разм.). 1. Сагрэцца, нагрэцца. Зямля ўгрэец- іграе на ўдарных інструментах.
угвеяавдсць, -і, ж.
УДАРНЫ1, -ая, -ае. 1. Звязаны з нанясенца — хутчэй зерне ўзыдзе. 2. Успацець,
УГНЁВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак. упарыцца, вельмі ўтаміцца. Конь угрэўся. \\ He- нем або атрыманнем удару (у 1 знач.). У.
Увайсці ў вялікі гнеў, раззлавацца.
музычны інструмент (у якім гук аірымліваецsax, угржвацці, -аюся, -аешся, -аецца.
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ца ў выніку ўдару). У механізм. Ударная стоіць адказам. || незак. удастойвжць, -аю,
хваля. 2. Які наносіць рашаючы ўдар (у 3 -аеш, -ае.
УДАЎ, удава, мн. удавы, удаваў, м. Вялікая
знач.). У. полк.
УДАРНЫ2, -ая, -ае. 1. Перадавы па выка- драпежная неядавітая змяя трапічных i субнанню планаў i норм, па прадукцыйнасці трапічных краін. || прым. удшавы, -ая, -ае. лоць хабатком, джалам (пра насякомых). 2.
працы. Ударная брыгада. Ударная праца. 2. Сямейства ўдававых (наз.).
перан., каго, na чым. Хвоснуць, ударыць. У
Першачарговы, неадкладны, a таксама прыУДАЎЖКІ, прысл. У даўжыню. Лес цягнуўся розгай.
свечаны вельмі важнай рабоце. Ударная бу- на некалькі кыаметраў у.
УДЗВІОХ, прысл. У колькасці дзвюх жандоўля.
УДАЎСГВО, -а, н. Бясшлюбны стан удавы, чын. У жнецца хутчэй.
УДАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; зак. удаўца.
УДЗЕВЯЦЁХ, прысл. У колькасці дзевяці
1. аб каго-што i чым. Наткнуўшыся ці сутыкУДАЦЦА1, удамся, удас'іся, удасца; уда- чалавек (толькі пра мужчын ці толькі пра
нуўшыся, атрымаць удар (у 1 знач.). У аб дз'імся, удасцеся, удадуцца; удаўся, удалася, жанчын).
шула. У галавой. 2. у што i аб што. У час -лося; удайся; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). ПасУДЗЕВЯЦЯРЬІХ, прысл. Колькасцю ў дзсімклівага руху наскочыць на што-н., сутык- пяхова ажыццявіцца, завяршыіша; атрымацца
вяць асоб роэнага полу або істот ніякага роду.
нуцца з чым-н. Човен ударыўся ў бераг. 3. пе- вельмі ўддлым (у 2 i 3 знач.)- Справа ўдалася.
УДЗЁЛ1, -у, м. Сумесная дзейнасць пры
ран., у што. Пачаць займацца чым-н. з заха- Ураджай удаўся. Ростам не ўдалася (пра чалавыкананні чаго-н., супрацоўніцтва ў ч^>ім-н.
пленнем, імкненнем; прыйсці ў які-н. стан. века, жывую істоту: не вырас; разм.). 2. безПрыняць у. у спаборніцтвах. Канцэрт з удзелам
У ў навуку. У ў слёзы. || незак. уддрацца, ас; з інф. Аказацца магчымым зрабіць
вядомых артыстаў эстрады.
-аюся, -аешся, -аецца.
што-н., пашчаслівіцца. Удалося дастаць рэдУДЗЁЛ , -а, мн. -ы, -аў, м. У старажытнай
УДАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; зак. кую кнігу. He ўдалося з'ездзіць. 3. (часцей у
1. каго (што) па чым, у што i без дап. На- прош. часе), у каго. Урадзііша, вьфасці падо- i сярэднявяковай Русі: вобласць, якой кіраваў
несці ўдар (у 1 знач.) каму-н., зрабіць удар аб бным на каго-н. Сын удаўся ў бацьку. || незак. князь. || прым. удзелыш, -ая, -ае. У. князь.
Удзельнае княства.
што-н. У палкай. Ударыла токам (перан.; уджвадца, удаецца.
УДЗЁЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
безас). У кулаком па стале. У у грудзі. 2.
УДАЦЦА2, удамся, удасіся, удасца; удакаго-што. Пашкодзіць, прычыніць боль уда- дзімся, удасцеся, удадуцца; удаўся, -далася, ўдзельнічае ў чым-н. У спаборніцтваў. Ц ж.
рам. У. калена. 3. што i ў што. Ударамі апа- -лося; удайся; зак., у што. 1. ( 7 / 2 ас. не удзельшца, -ы, мн. -ы, -ніц.
УДЗЁЛЬНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., у
вясціць, адзначыць што-н., a таксама ўвогуле ўжыв.). Урэзацца, зайсці далёка ў глыб
раздацца (пра рэзкі гук). У трывогу. Ударыў чаго-н. Бераг удаўся ў мора. 2. перан. Аддацца чым. Прымаць удзел у чым-н. У. у выбарах. У
самадзейнасці.
гром. 4. па кім-чым. Нанесці ўдар (у 3 знач.). якому-н. пачуццю, паглыбіцца (у 3 знач.; у баі. У у мастацкай
УДЗЁЛЬНЫ1, -ая, -ае (кніжн.). Які мае
У знянацку па ворагу. 5. перан., па кім-чым. разм.). У ў фантазію. Ц незак. удавяцца,
Спыніць чые-н. адмоўныя дзеянні, знішчыць удаюся, удаешся, удаецца; удаёмся, удаяцеся, непа^эдныя адносіны, дачыненне да чаго-н.
|| наз. удаелымсць, -і, ж.
што-н. адмоўнае. У па бюракратах. У па не- удаюцца.
УДЗЁЛЬНЫ2 гл. удзсл2.
дахопах. 6. што, чым i без дап. Пачаць
УДАЦЬ, удам, удасі^ удасць; удадзім, удаУДЗЁЛЬНЫ3, -ая, -ае (спец.). Які мае
энергічна рабіць што-н., энергічна дзейнічаць сце, удадуць; удаў, удала, -ло; удай; удадзены;
чым-н. (разм.)- Музыканты ўдарылі вальс. Ма-зак., каго (што) (разм.). Выдадь, выкрыць адносіны да адзінкі аб'ёму, масы i пад. У
тросы ўдарылі вёсламі. 7. (7 i 2 ас. не ўжыв.),каго-н. || незак. удшць, удаю, удаеш, удае; аб'ём. Удзельная цеплаёмістасць. Удзельная
вага (вага адзінкі аб'ёму рэчыва).
перан. Ралтоўна, з сілай наступіць. Ударыла удаём, удаяце, удаюць.
УДЗЁНЬ, прысл. Днём.
засуха. Ударылі маразы. 8. (7 / 2 ас. не ўжыв.)> УДАЧА, -ы, мн. -ы, удач, ж. Поспех, паУДЗЕСЯЦЁХ, прысл. У колькасці дзесяці
перан., у што. Моцна падзейнічаць на што-н. трзбны або жаданы зыход справы. Нечаканая
Віно ўдарыла ў галаву. || незак. удараць, -аю, ў. Пажадаць удачы. Ну i ў.! (таксама перан.: чалавек (толькі пра мужчын ці толькі пра
жанчын).
-аеш, -ае (да 1, 2, 3 i 8 знач.)такі ўжо ўрадзіўся, няўдаліца; разм. іран.)УДЗЕСЯЦЯРЬІХ, прысл. Колькасць у дзеУДАЧАРЬІЦЬ, -ру, -рьгш, -рыць; -рым,
УДАСКАНАЛЕННЕ, -я, н. 1. гл. удасканаліцца, -ць, 2. мн. -і, -яў. Змена, якая па- -рыце, -раць; -роная; зак., каго (што). Пры- сяць асоб рознага полу або істот ніякага роду.
УДЗЕСЯЦЯРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв.,
ляпшае, удасканальвае што-н. Рацыяналіза- няць у сям'ю (дзяўчынку) на правах роднай
дачкі. U незак. удачжраць* -аю, -аеш, -ае. || наз. -ышха; зак. Павялічыцца, узмацнііша ў дзетарскія ўдасканаленні.
сяць разоў, у многа разоў. Намаганні ўдзесяУДАСКАНАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -лііша; удачарэнне, -я, н.
УДАЧЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, якому ўсё ўда- цярыліся. || незак. удзесяцярацца, -аецца.
зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць больш даУДЗЕСЯЦЯРЬІЦЬ, -ру, -рыш, -рыць;
сканалым. Навыкі ўдасканаліліся. 2. у чым. ецца, справы якога заўсйды завяршаюцца
-рым, -рыце, -раць; -роны; зак., што. ПаПавысіць сваё майстэрства ў якой-н. галіне, ўдачай. У чалавек. || наз. удіічлівасць, -і, ж.
УДАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які паспяхова за- вялічыць, узмацніць у дзесяць разоў, у многа
свае веды i пад. У ў гульні на скрыпцы. 3. (7 /
2 ас. не ўжыв.). Развіцца, стаць вельмі ўсгтры- вяршыўся, удаўся. Удачная паездка. 2. Добры, разоў. У сваё багацце. У намаганні. || незак.
мальным, вострым (пра пачуцці i пад.). Густ удалы. Удачная выпечка хлеба. Удачна удзесяцараць, -аю, -аеш, -ае.
УДЗЕЎБАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
удасканаліўся. \\ незак. удісйшальваццж, (прысл.) падабраць колеры. || наз. удачнасць, -і,
-няце, -нуць; -ні; зак. i аднакр. Ударыць дзю-аюся, -аешся, -аецца; наз. уддсждндльваіше, ж.
УДВАІХ, прысл. Колькасцю ў дзве асобы бай, клюнуць.
-я, н. | наз. удаскдшшенне, -я, н.
УДЗІРВАНЁЛЫ, -ая, -ае. Які ўрос густой
УДАСКАНАЛПДЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; рознага полу або істоты ніякага роду. Маці з
травой, пакрыўся дзёрнам. Удзірванелая зямля.
зак. 1. каго-што. Развіць, зрабіць лепшым, сынам працуюць у.
УДВАЙНЁ, прысл. У двайным памеры, || наз. удзірванелясць, -і, ж.
больш дасканалым. У. вытворчы працэс. 2.
УДЗІРВАНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее;
што. Зрабіць больш успрымальным, вострым, удвая. Заплаціць у.
УДВАЙ, прысл. 1. У два разы. У больш. 2. зак. Урасці густой травой, пакрыцца дзёрнам.
віртуозным (пачуцці i пад.). У музыкальны
слых. | незак. удасканальваць, -аю, -асш, -ае; У два рады, сагнуўшы папалам. Ліст паперы Удзірванела мяжа.
УДЗЬМЎЦЬ, -му, -меш, -ме; -мём, -мяце,
наз. удісшшальвашіе, -я, н. || наз. удаскдна- складзены ў.
УДВОІЦЦА, 1 i 2 ас. нс ўжыв., -оіцца; зак. -муць; -т; -мугы / УДЗЬМЎХНУЦЬ, -ну,
ленне, -я, н.
УДАСТОІЦЦА* -оюся, -оішся, -оіцца; зак., Павялічыіша ўдвая, падвоіцца. Насельніцтва -нсш, -не; -ні; -нуты; зак., што ў што.
чаго. 1. Аказацца дастойным высокай ацэнкі, горада ўдвоілася. || незак. удмймцц», -аецца. || Дзьмучы, увесці ўнутр. У паветра куды-н. ||
незак. удзімаць, -аю, -асш, -ае.
узнагароды, звання i пад. (кніжн.). У прэміі. наз. удвтешк, -я, н.
УДЗЯЛІЦЬ, удзялю, удзеліш, удзеліць;
УДВОШЬ, -ою, -оіш, -біць; -оены; зак.,
2. Атрымаць што-н. як знак чыёй-н. увагі. У.
пахвалы. || незак. уддстойвацдд, -аюся, -аешся, што. Павялічыць удвая, падвоіць. У нама- удзелены; зак., што каму-чаму. Аддаць, даць,
ганні. || незак. удвойваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. выдзеліўшы з чаго-н. У частку гаспадаркі
-аецца.
сыну. У увагу каму-, чаму-н. || незак. удмляць,
УДАСТОІЦЬ, -ою, -оеш, -оіць; -осны; зак. удвіенне, -я, н.
УДВЎХ, прысл. У колькасці двух мужчын. -яю, -яеш, -яе.
1. каго-што чаго. Узнагародзіць, прызнаць
УДЗЯЎБіД, удзяўбу, удзяўбсш, удзяўбе;
дастойным (кніжн.). У урадавай узнагароды. У ехаць весялей.
удзяўбём, удзеўбяце, удзяўбуць; удзёўб, удзяўУДЖАЛІЦЬ гл. джаліць.
Дзеяч, удастоены ганаровага звання. 2. каго
УДЖГНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, бла, -лб; удзяў^і; удзяўбаны; зак. 1. Часта
(што) чым. Аказаць каму-н. гонар сваёй увагай, прыхільнасцю i пад. У позіркам. He ўда- -нуць; -ні; зак. (разм.). 1. каго. Балюча ўка- ўдараючы, разрыхліць, зрабіць паглыбленне ў
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чым-н. Зямля так умерзла, што не ў. яе. 2.
каго-што. Toe, што i удзеўбануць. 3. перан.,
што ў каго (што) або каму. Toe, што i удзёўбваць, -аю, -аеш, -ае (да 3 знач.).
УДЗЙЧНАСЦЬ, -і, ж. Пачуццё, якое ўзнікае ў адказ за зробленае дабро, увагу; падзяка. Прыняць што-н. з удзячнасцю. Словы
ўдзячнасці. Зрабіць што-н. у знак удзячнасці
або ва ў. за што-н.
УДЗЙЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які адчувае, выказвае ўдзячнасць або прасякнуты ўдзячнасцю.
У чытач. Я вам вельмі ў. за дагшмогу. У.
позірк. 2. перан. Які абяцае добрыя вынікі,
плён, які можа апраўдаць затрачаныя сілы,
сродкі. Удзячная праца.
УДМЎРТЫ, -аў, адз. -урт, -а, м. Народ
угра-фінскай моўнай групы, які складае
асноўнае насельнішва Удмурцкай Рэспублікі,
што ўваходзіць у склад Расійскай Федэрацыі.
|| ж. удмуртка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
прым. удмурцкі, -ая, -ае.
УДОВЫ, -ая (разм.)- Які (-ая) з'яўляецца
ўдаўцом (удавой).
УДОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Птушка
са стракатым апярэннем, веерападобным чубам i загаутай уніз дзюбай. || прым. удоддвы,
-ая, -ае (спец.). Сямейства ўдодавых (наз.).
УДОЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. 1. Колькасць малака, надоенага за адзін раз або за які-н. перыяд часу. Сутачны ў. Павысіць удоі. 2. Toe,
што i даенне. Малако вячэрняга ўдою. || прым.
удойны, -ая, -ае.
УДОЙНАСЦЬ, -і, ж. Toe, што i малочнасць. Значна павысіяася ў. кароў.
УДОЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. удой. 2. 3 высокай малочнасцю. Удойныя каровы.
УДОСГАЛЬ, прысл. Да поўнага задавальнення, у дастатковай ступені. Нагаварыцца ў.
У накарміць.
УДОЎЖ, прыназ. з Р i прысл. У напрамку
даўжыні чаго-н. У. сцен стаяць лавы. 0 Удоўж
i ўпоперак (разм.) — 1) ва ўсіх напрамках; 2)
добра, да дробязей. Ведаць што-н. у. i ўпоперак.
УДРУЖЬІЦЬ, -ужу, -ужыш, -ужыць; зак.,
каго-што каму i без дап. Аказаць сяброўскую
паслугу, узычыць. Удружы мне, суседка, расады. Вось дык удружыў/ (гаворыцца іранічна
ў знач.: зрабіў шкоду, непрыемнасць).
УДЎМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.,
у што. Сканцэнтраваўшыся, уважліва абдумаць што-н. У. ў сэнс слова. || незак. удумваццд, -аюся, -аешся, -аецца.
УДЎМЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Схільны глыбока
мысліць, унікаць у сэнс чаго-н. У. пісьменнік.
Удумліва (прысл.) аналізаваць. 2. Які выяўляе
такую здольнасць. Удумлівыя вочы. || наз.
удумлівасць, -і, ж.
УДЎШЛШАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. удушлівы. 2.
Частае, цяжкае дыханне, удушша.
УДЎіііЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які спірае дыханне, робіць яго цяжкім. Удушлівае паветра. 2.
Які выклікае ўдушша. У газ. 3. Такі, як пры
ўдушшы. У. кашаль. || наз. удушлівасць, -і, ж.
(да 1 знач.)УДЎШША, -а, н. Стан, пры якім спіраецца дыханне ў ірудзях, не хапае паветра для
дыхання. Мучае ў.
УДУШЬШДА, -ушуся, -ушышся, -ушыцца; зак. (раам.). 1. Павесіцца. 2. Памерці ад

чаго-н. засеўшага ў горле. || незак. удушвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
УДУШЬІЦЬ, -ушу, -ушыш, -ушыць; -ушаны; зак. 1. каго (што). Павесіш» (разм.)- 2.
каго (што). Забіць, сціснуўшы горла, задушыць (разм.). 3. перан., каго-што. Задушыць,
знішчыць. Свабоды не ў. || наз. удушэнне, -я,
н.
УДЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., перад
кім (разм.). Старацца задобрыць каго-н.
ліслівасцю, падлізвацца, паддобрывацца. Нечага мне перад ім ў. || наз. удыпшне, -я, н.
УДЬІХ, -у, мн. -і, -аў, м. Асобнае ўдыханне; проціл. выдых. Зрабіць глыбокі ў.
УДЫХНЎЦЬ1, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-нуць; -ш; зак., што. Набраць (у лёгкія паветра) пры дыханні. У. свежае паветра. || незак.
удыхіць, -аю, -аеш, -ае; наз. удыхшпю, -я, н.;
прым. удыхальны, -ая, -ае.
УДЫХНЎЦЬ2, -ну, -неш, -не; -нем, -няце,
-нуць; -ш; зак., што ў каго (што) (высок.).
Абудзіць у кім-н. што-н. (які-н. насірой,
думкі i пад.). У надзею. У жыццё ў каго-н.
(абудзіць да дзейнасці).
УДЭГЁЙЦЫ, -аў, адз. удэгеец, -гейца, м.
Народнасць, якая жыве на тэрыторыі Прыморскага i Хабараўскага краёў Расійскай Федэрацыі. | ж. удэгейкл, -і, ДМ -гейцы, мн. -і,
-геек. || прым. удэгейскі, -ая, -ае.
УЁДЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Здольны глыбока
пранікаць, уядацца ў што-н. У пах. Уедлівая
фарба. 2. перан. Які ўнікае ва ўсе дробязі,
прыдзірлівы. У. чалавек. У характар. || наз.
уедлімсць, -і, ж.
УЁЖНА, безас. у знач. вык. Дастаткова, багата ежы. Хоць не ў., дык улежна (хоць не дастаткова яды, затое можна спакойна паляжаць; прыказка).
УЁЗД, -a i -у, М -дзе, м. 1. -у, гл. уехаць.
2. -а, мн. -ы, -аў. Месца, праз якое ўязджаюць куды-н. Пры ўездзе ў вёску.
УЁСІЦ* усм, уясі, уесць; уядзім, уясце,
уядуць; уеў, уела; уеш / уеж; зак. 1. што i без
дап. (пераважна з адмоўем «не»). Пражаваць,
з'есці. Cam такое саленае, што не ў. 2. перан., каго (што). Укалоць заўвагай, рэплікай
(разм.)- II незак. уядаць, -аю, -аеш, -ае (да 2
знач.)УЁСІЦСЯ1, 1 i 2 ас. не ўжыв., уесца;
уядуцца; уеўся, уелася; зак., у што. Глыбока
пранікнуць, упііша ў што-н. Вяроўка ўелася ў
цела. Пыл уеўся ў скуру. || незак. уяддцца,
-аецца.
УЁСІЦСЯ2, уемся, уясіся, уесца; уядзшся,
уясцеся, уядуцца; уеўся, -елася; уешся i уежся; зак. (разм.). Прывыкнуць да якой-н.
стравы, корму, пачаць добра есці i тлусцець.
Парсюк уеўся аж уставаць не хоча. \ незак.
уядацця, -аюся, -аешся, -аецца.
УЁХАЦЬ, уеду, уедзеш, уедзе; уедзь; зак. 1.
Едучы, трапіць, пранікнуць унуір. У у лес. 2.
Праехаць які-н. шлях (разм.). За дзень уехалі
сто кіламетраў. 3. перан. Увайсці ў што-н.
мяккае, сыпучае; асесці, угрузнуць. Хата
ўехала ў зямлю. || незак. уязджаць, -аю, -аеш,
-ае. || наз. уезд, -у, м.; прым. уязны, -ая, -ое.
Уязная брама.
УЖО. 1. прысл. Указавае на канчатковасць,
завершанасць чаго-н. У. пайшоў. Ты ў. не маленькая. 2. прысл. Нарэшце. Супакойся ты ў.І
3. часц. ўзмацняльная. Ужыв. для падкрэслівання, ахцэнтавання асобнага слова. He так
у. дрэнна. У. не раз яму казалі.

УЖЫВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які часта, шырока ўжываецца. агульнапрыняты. Ужывальнае слова. І| наз. ужывальнасць, -і, ж.
УЖЫВАНЫ, -ая, -ае. Які ўжо быў ва
ўжытку. Ужыванае адзенне.
УЖЫВАЦЦА1 гл. ужыцца.
УЖЫВАЦЦА2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
незак. Быць ва ўжыванні, ужывальным. || наз.
ужывшше, -я, н. i ужытак, -тку, м. Увайсці ва
ўжыванне (ва ўжытак). Выйсці з ужывання
(ужытку).
УЖЫВІЦЬ, -ыўлю, -ывіш, -ывшь; -ыўлены; зак., што (спец.). Змясціць унутр жывога
арганізма часова ці для прыжыўлення. || незак. ужыўляць, -яю, -яеш, -яе.
УЖЬІТАК гл. ужывацца2, ужыць2.
УЖЬІЎЧЫВЫ, -ая, -ае. Які ўмее ўжывацца (гл. ужыцца ў 1 знач.), ладзіць з другімі
або ўласцівы такокіу чалавеку. У чалавек. У
характар. || наз. ужыўчывасць, -і, ж.
УЖЬІЦЦА, -ывуся, -ывешся, -ывецца;
-ывёмся, -ывяцеся, -ывуцца; -ьгўся, -ылася;
-лося; зак. 1. з кім. Наладзіць згоднае жыццё
з кім-н. He ўжыўся з суседзямі. 2. Прывыкнуць да жыцця дзе-н., у якіх-н. умовах. He ў.
на чужыне. 3. у што. Унікшы, асвоіцца з
чым-н. У ў ролю (пра акцёра). || незак.
ужывацца, -аюся, -аешся, -аецца. Як можа ў
адным чалавеку ў. нянавісць i любоў? (перан.)УЖЬІЦЬ1, -ыву, -ывеш, -ыве; -ывём,
-ывяце, -ывуць; -ыў, -ыла, -ло; -ыв'і; зак. (пераважна з адмоўем «не»). Змагчы жыць, пражыць дзе-н., з кін-н., ужыцца. Там ніхто не
ўжыве.
УЖЬІЦЬ2, -ыву, -ывеш, -ыве; -ывём,
-ывяце, -ывуць; -ыў, -ыла, -ло; -ыві; -ыты;
зак., што. Выкарыстаць, прымяніць што-н.
для чаго-н. У. новы метал. У незразумелае
слова. У што-н. у ежу. У свае веды. || незак.
ужываць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ужыванне, -я,
н. i ужытак, -тку, м. Рэчы хатняга ўжытку.
УЗ... (а таксама УЗА..., УС...), прыстаўка.
I. Ужыв. пры ўтварэнні дзясловаў i абазначае:
1) накіраванасць руху ўверх, напр. узляцець;
2) напружанасць, сілу дзеяння, хуткае наступленне якога-н. стану, напр. узвіхрыцца,
узрасці; 3) давядзенне дзеяння да якога-н.
стану, мяжы, напр. узбоўтаць, уз'есціся. П.
Ужыв. пры ўтварэнні назоўнікаў i прыслоўяў
i абазначае: на краі чаго-н. або побач з
чым-н., напр. узлесак, узмор'е, узбоч, уздоўж.
УЗА..., прыстаўка. Toe, што i уз...; ужыв.
замест «уз...» перад збегам зычных i перад
зычнымі, пасля якіх пішадца мяккі знак або
апостраф, напр. узаброцца, узаткнуць, узалью,
узаб'ю.
УЗАБРАЦЦА, узбяруся, узбярэшся, узбярэцца; узбяромся, узберацеся, узбяруцца; узабраўся, -ралася; узбярыся; зак., на каго-што.
Намагаючыся, забрацца наверх. У. на вал. ||
незак. узбірацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УЗАГНАЦЬ, узганю, узгоніш, узгоніць;
узагнаў, -нала; узгані; узагнаны; зак. 1. кагошто. Заставіць узысці куды-н.; загнаць на
што-н. У. ката на дрэва. У. машыну на
платформу. 2. каго. Прымусіць падняцца
адкуль-н., змяніць становішча; успудзіць
(разм.)- У чараду птушак. 3. што на што.
Насадзіць. У абручы на бочку. || незак. узпшяць, -яю, -яеш, -яе.
УЗАД, прысл. Назад, у процілеглы боіс У. i
ўперад. Ш ў. ні ўперад (т з месца, ні сюды, ні
туды).
УЗАДРАЦЬ, уздзяру, уздзярэш, уздзярэ;
уздзяром, уздзераце, уздзяруць; узадраў,
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УЗАТКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
-рала; уздзяры; узадраны; зак., што. ІЛдарваць, адцзяліць рыўком угору што-н. добра -нуць; -ні; -нуты; зак. (разм.). 1. каго-што.
прымацаванае i пад. У. маснічыну. 2. Узараць Насадзіць на што-н. вострае. 2. што. Наспех
(цаліну, папар i пад.; разм.). У. дзірван. || не- абуць, усунуць. У боты на босыя ногі. || незак.
устыкяць, -аю, -аеш, -ае.
зак. уэдзіраць, -аю, -аеш, -ае.
УЗАЦЙЖКУ: курыць узацяжжу — курыць
УЗАЕМА... Першая частка складаных слоў
у знач. узаемны, напр. узаемадапамога, узае- зацягваючыся, удыхаючы ў сябе дым.
мадзеянне, узаемавыгадны.
УЗБАГАЦІЦЦА, -гачуся, -гацішся, -гадшУЗАЕМААБУМОЎЛЕНАСЦЬ, -і, ж. Уза- ца; -гашмся, -гаціцеся, -гацяцца; зак. 1.
емная абумоўленасць; уплыў адных з'яў на Стаць багатым, разбагацець (разм.). 2. перан.
другія.
Папоўніцца чым-н., стадь больш багатым па
УЗАЕМААДНОСІНЫ, -сін. Узаемныя саставу, зместу i пад. Бібліятэка ўзбагацілася
новымі выданнямі. У. вопытам. || незак. узбіадносіны паміж кім-н. Таварыскія ў.
УЗАЕМАДАПАМОГА, -і, ДМ -мозе, ж. пічацці» -аюся, -аешся, -асцца. || наз. узбаУзаемная дапамога, дапамога адзін аднаму. гачэнне, -я, н.
УЗБАГАЦІЦЬ, -гачу, -гаціш, -гаідць; -гаKaca ўзаемадапамогі.
УЗАЕМАДЗЁЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; шм, -гаціце, -гацяць; -гачаны; зак., каго-што.
1. Зрабіць багатым, заможным. 2. перан.
незак. Знаходзііша ва ўзаемадзеянні.
УЗАЕМАДЗЁЯННЕ, -я, н. 1. Узаемная су- Зрабіць больш багатым, разнастайным па савязь дзвюх з'яў. У. попыту i прапановы. 2. Уз- ставу, зместу i пад. У сваю памяць. \\ незак.
годненасць дзеянняў, узаемная падтрымка. У. узбагачаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. узбагачэнне,
-я, н.
авіяцыі i танкаў.
УЗБАДЗЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
УЗАЕМАРАЗУМЁННЕ, -я, н. Узаемнае разуменне i згода. Атмасфера ўзаемаразумення. зак. Стаць, зрабіцца бадзёрым, падбадзёрыцУЗАЕМАСЎВЯЗЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Узаем- ца. | незак. узбадзёрмцца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ная сувязь, зносіны.
УЗБАДЗЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
УЗАЁМНЫ, -ая, -ае. Які праяўляецца ў
адносінах адзін да аднаго. Узаемнае давер 'e. У. зак., каго (што). Вьпслікаць бадзёры настрой,
прыліў энергіі, падбадэёрыць. Яго словы мяне
ўплыў. || наз. узаемшсць, -і, ж.
УЗАКОНЕННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. уза- ўзбадзерылі. || незак. узбадзёрвжць, -аю, -аеш,
коніць. 2. Пасганова, якая мае сілу закона -ае.
УЗБАЛАМЎІЦЦЬ гл. баламуціць.
(уст., афіц.). Зборнік узаконенняў.
УЗБАРАНАВАЦЬ гл. баранаваць.
УЗАКОНІЦЬ, -нк>, -ніш, -ніць; -нены;
УЗБЁГЧЫ, -бягу, -бяжыш, -бяжыць; -бязак., што. Надаць чаму-н. законную сілу. У
пастанову. || незак. узіконьвяць, -аю, -аеш, жым, -бежыце, -бягуць; -бег, -гла; -бяжы;
-ае; наз. узажоньванне, -я, н. || наз. узаковенве, зак. Падняцца бягом куды-н. || незак. узбягаць, -аю, -аеш, -ае.
-я, н.
УЗБЁЮ, -аў, адз. -ек, -а, м. Народ, які
УЗАМЁН, прысл. i прыназ. з Р. У абмен на
што-н., замест. Атрымаць у. У бульбы атры- складае асноўную частку насельнііггва Узбекістана. || ж. узбечжж, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
малі буракі.
УЗАПХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -чак. || прым. узбекскі, -ая, -ае.
УЗБІРАЦЦА гл. узабрацца.
-нуць; -ні; -нуты; зак. (разм.). 1. каго-што на
УЗБІЦЦА, узаб'юся, узаб'ешся, узаб'сцца;
што. Пхаючы, падняць наверх. У. воз на ўзгорак. 2. што на каго-што. 3 цяжкасцю надзець узаб'ёмся, узаб'яцеся, узаб'юцца; узбіўся,
што-н. вузкае, цеснае або наспех надзець -йлася; узбіся; зак. 1. на каго-што. Нечакана
які-н. абутак. Ледзь узапхнуў боты на ногі. 3. наскочыць, наткнуцца на каго-, што-н.,
перан., што на каго (што). Узваліць, абцяжа- сутьпснуцца з кім-, чым-н. непажаданым. У
рыць каго-н. чым-н. Усю работу ўзапхнулі на на камень. У на засаду. 2. на што. Натрапіць,
аднаго. || незак. успіхждь, -аю, -аеш, -ае / напасці на што-н. (разм.). У. на пашу. У на
капейку (перан.: разжыцца на грошы; разм.)усшхваць, -аю, -аеш, -ае.
3. на каго-што. Узабрацца наверх, насесці,
УЗАРАЦЬ гл. араць.
УЗАРВАЦЦА, -вуся, -вешся, -вецца; -вём- налезці на каго-, што-н. (разм.). У з бруднымі
ся, -вяцеся, -вуцца; -віся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не нагамі на лаўку. \\ незак, узбівацца, -аюся,
ўжыв.). Разбурыцца ад узрыву. Граната ўзар- -аешся, -аецца.
УЗБІЦЬ, узаб'ю, узаб'еш, узаб'е; узаб'ём,
валася. 2, (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Парушыцца (пра цішыню i пад.)- Цішыня ўзарва- узаб'яце, узаб'юць; узйў, -біла; узбі; узйты;
лася. Зала ўзарвалася ад апладысментаў. 3. пе- зак., што. 1. Ударам ці ўдарамі насадзіць, наран. He стрымадь свайго абурэння, вельмі калоць. У абруч на бонку. У вілкі на вожаг. 2.
раззлавацца (разм.). Ён цярпеў-цярпеў i ўзар- Надзець, насунуць на што-н. зверху або з
ваўся. || незак. узрывацці, -аюся, -аешся, цяжкасцю надзець што-н. вузкае, цеснае
(разм.). Ледзь узбіў паліто на плечы. 3. Лёгкімі
-аецца.
УЗАРВАЦЬ, -ву, -веш, -ве; -вём, -вяце, ўдарамі зрабіць больш рыхлым, пышным,
-вуць; -ві; -ваны; зак. 1. што. Разбурыць вы- пеністым. У падушку. У смятанку. 4. Разбіць
бухам. У пераправу. 2. што. Узадраць, пару- яйка на патэльню (разм.). 5. Паставіць, палашыць цэласць чаго-н. У. падлогу. 3. перан., жыць, павесіць што-н. на вельмі высокае, няшто. Парушыць чым-н. спакой, цішыню i зручнае месца (разм.)- Куды ты ўзбіў гэту
пад. Гром апладысментаў узарваў цішыню. 4. скрынку? || незак. узбіваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗБОЎГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
перан., каго (што); пераважна безас. Абурыць,
раззлаваць (разм.). Гэта несправядлівасць што. Боўтаючы, перамяшаць паміж сабой
узарвала яго. Ад яго слоў мяне ўзарвала. || не- часцінкі якой-н. вадкасці. У мікстуру. || незак. узрываць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 зак. узбоўтваць, -аю, -аеш, -ае.
знач.).
УЗБОЧ, прысл. i прыназ. з Р. На нейкай
УЗАСОС: цалавадцж ўзасос (разм.) — ца- адлегласці ад чаго-н., у баку ад чаго-н. Ён
ішоў у. У насыпу стаяла група людзей.
лавацца вельмі моцна, не адрываючыся.

УЗА—УЗБ
УЗБРАЁННЕ, -я, н. 1. гл. узброіцца, -ць,
2. Зброя i боепрыпасы для вядзення вайны,
бою. Новыя віды ўзбраення. Быць або знаходзіцца на ўзбраенні (пра зброю, якой аснашчаны войскі). Прыняць (узяць) на ў. (таксама перан.: актыўна выкарыстаць што-н.).
УЗБРОЕНАСЦЬ, -і, ж. Аснашчанасць, наяўнасць неабходных сродкаў для вядзення
бою. Тэхнічная ў. сельскай гаспадаркі (перан.:
аснашчанасць абсталяваннем).
УЗБРОЕНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
барацьбы са зброяй у руках. У атпрад. Узброенае паўстанне. Узброеныя сілы (армія,
войскі). У нейтралітэт (неўмяшанне ў вайну
пры поўнай да яе гатоўнасці).
УЗБРОІЦЦА, -оюся, -оішся, -оіцца; зак.
1. Запасціся сродкамі для вядзення вайны,
бою (зброяй, тэхнікай i пад.). У. да зубоў. 2.
перан., чым. Запасціся сродкамі для якой-н.
дзейнасці. У. новай тэорыяй. \\ незак. узбройвацця, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. узбраенне,
-я, н.
УЗБРОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены; зак.,
каго-што. 1. Забяспечыць сродкамі для вядзення вайны, бою (зброяй, тэхнікай i пад.).
У армію. У атрад вінтоўкамі. 2. перан., чым.
Забяспечыць сродкамі для якой-н. дзейнасці.
У. гаспадарку навейшай тэхнікай. Узброеным
вокам (пры дапамозе алтычных прылад). || незак. узбройваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. узбраенне, -я, н.
УЗБУДАРАЖЫЦЦА, -ЦЬ гл. бударажыць.
УЗБУДЖАЛЬНК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
хто або тое, што выклікае, узбуджае што-н. У.
грыпу.
УЗБУДЖАДЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыводзіць у стан узбуджэння. Узбуджальныя
сродкі. 2. Здольны хутка прыходзіць у стан узбуджэння. Лёгка ў. чалавек. || наз. узбуджілышсць, -і, ж.
УЗБЎДЖАНАСЦЬ, -і, ж. Стан узбуджэння.
УЗБУДЗІЦЦА, -уджуся, -удзішся, -удзіцца; зак. 1. Прачнуцца, абудзіцца. Дзіця ўзбудзілася ад шуму. 2. Прыйсці ў стан нервовага
пад'ёму. Нервы ўзбудзіліся. || незак. узбуджшат, -аюся, -аешся, -аецца (да 2 знач.) /
узбуджвацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1
знач.)- I наз. узбуджэнне, -я, н. (да 2 знач.).
-уджу, -удзіш, -удзіць;
t УЗБУДЗІЦЬ,
-уджаны; зак. 1. гл. будзіць. 2. каго-што.
Прывесці ва ўзбуджальны стан. У. хворага. У
нервы. 3. што. Выклікадь, абудзіць у кім-н.
якія-н. пачуцці, думкі, стан. У рэўнасць. У
апетыт. У цікаўнасць. 4. што. Паставіць, вынесці на абмеркаванне, вырашэнне. У
крымінальную справу. У пытанне. || незак.
узбуджяць, -аю, -аеш, -ае. || наз. узбуджэнве,
-я, н.
УЗБЎДЛІВЫ, -ая, -ае (спец.). Здольны рэагаваць на раздражненне. Узбудлівыя тканкі. ||
наз. узбудлімсць, -і, ж.
УЗБУЙНІЦЬ, -ню, -ніш, -н'іць; -н'ім, -ніце, -няць; узбуйнены; зак., што. Аб'ядноўваючы, зрабіць больш буйным (у 1 i 2 знач.І. У
птушкаферму. || незак. узбуйняць, -яю, -яеш,
-яе. || наз. узбуйненве, -я, н.
УЗБУНТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца; -туйся; зак. 1. Падняць бунт, паўстанне.
2. Прыйсці ў стан непакою, трывогі, узбуда-
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ражыіша, усхвалявацца. Ён узбунтаваўся,
прачытаўшы такое. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Пакрыіша хвалямі, прыйсці ў рух. Рака
ўзбунтавалася. || незак. узбуятоўвацці, -аюся,
-аешся, -аецца (да 1 знач.).
УЗБЯГАЦЬ гл. узбегчы.
УЗБЯРЗЖЖА, -а, мн. -ы, -аў, н. Паласа
зямлі ўздоўж марскога берага. || прым. узбврэжны, -ая, -ае.
УЗВАДНЬІ гл. узвод2.
УЗВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жьшь; -жаны;
зак. 1. каго-што. Вызначьшь вагу каго-,
чаго-н. У. рыбу. 2. перан., што. Папярэдне
абдумаць, ацаніць. У усе магнымасці. || незак.
узважваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. узважыцця,
-жуся, -жышся, -жыцца (да 1 знач.); незак.
уімжмціці, -аюся, -аешся, -аецца.
УЗВАЛАЧЬІ, -лаку, -лачэш, -лачэ; -лачом,
-лачаце, -лакуць; -лок, -лакла, -ло; -лочаны;
зак. (разм.)- 1. каго-што. Падняць наверх
што-н. цяжкае, ірувасткае. У мех на воз. 2.
каго (што). 3 цяжкасцю паставіць на ногі. У
каня на ногі. || незак. узмлікаць, -аю, -аеш,
-ае / узвалшаць, -аю, -аеш, -ае.
УЗВАЛАЧЬІСЯ, -лакуся, -лачэшся, -лачэцца; -лачомся, -лачацеся, -лакуцца; -локся,
-лаклася, -лося; зак. (разм.). 1. 3 цяжкасцю
ўзысці куды-н. У на пагорак. 2. 3 цяжкасцю
падняцца, устаць. У на ногі. \\ незак. узвалакжцца, -аюся, -аешся, -асцца i узвалжжвацці, -аюся, -аешся, -аецца.
УЗВАЛІЦЬ, -алю, -аліш, -аліш»; -алены;
зак., што на каго-што. 1. Падняўшы, наваліць. У мех на плечы. 2. перан. Абцяжарыць
каго-н. чым-н., ускласці што-н. на каго-н.
(разм.)- У усю работу на сакратара. 3. перан.
Беспадстаўна абвінаваціць у чым-н. У віну на
каго-н. || незак. узвальмць, -аю, -аеш, -ае.
УЗВАР, -у, м. Адвар з ягад, траў i пад.
УЗВАРОЧВАЦЬ гл. узвярнуць.
УЗВАРУШЬІЦЦА*
-ушуся,
-ушышся,
-ушыіша; зак. 1. Пачаць варушыцца, рухацца.
Мурашкі ўзварушыліся. 2. перан. Выйсці са
стану вяласці, расшавяліцца (разм.). Вяскоўцы
ўзварушыліся — панаўся сенакос. || незак.
узварушмцця, -аюся, -аешся, -аецца.
УЗВАРУШЫЦЬ, -ушу, -ушыш, -ушыць;
-ушаны; зак., каго-што. 1. Злёгку паварушыць, разварушыць. У зямлю вакол дрэва. 2.
перан. Вывесці са стану вяласці, пасіўнасці;
расшавяліць, узняць; абудзіць, ажывіць
(разм.). У народ. У успаміны. 3. перан. Выклікаць глыбокія пачуцці, узрушыць (разм.).
Вестка надта ўзварушыла яе. || незак. узварушваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗВАР'ЯВАЦЦА, -ЦЬ гл. вар'явацца, -ць.
УЗВЕЛІЧЗННЕ гл. узвялічыць.
УЗВЁСЦІ, -вяду, -вядзеш, -вядзе; -вядзём,
-ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла, -ло, -вядз'і;
-ведзены; зак. 1. каго на што. Всдучы, дапамагчы ўзысці, падняцца навсрх чаго-н. У
дзіця на ганак. 2. што на каго-што. Узняць
(вочы, позірк), паглядзець уверх. У вочы на
каго-н. 3. што. Прывесці ў гатовае да выстралу становішча (пра зброю). У курок. 4.
што. Збудаваць, паставіць. У будынак. У
помнік. 5. перан., каго-што ў што. Узвысіць
да якога-н. стану, звання; надаць чаму-н.
іншае ці важнае значэнне. У ў ранг заслужанага дзеяча навукі. У ў абсалют. У што-н. у

закон. б. перан., што на каго. Несправядліва
прыпісаць каму-н. што-н. У паклёп на каго-н.
7. што ў што (у якую-н. ступень, у квадрат,
у куб). Памножыць лік (ці велічыню) сам на
сябе столькі разоў, колькі вызначае паказчык
ступені. У сем у куб. || незак. узводзіць, -оджу,
-одзіш, -одзіць. || наз. узшдзеіше, -я, н. i
узмд, -у, М -дзе, м. (да 1 i 3 знач.).
УЗВІХРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца;
зак. Закружьпша віхрам. Узеіхрыўся пш на дарозе.
УЗВІЦЦА, узаўюся, узаўешся, узаўецца;
узаўсмся, узаўяцеся, узаўюцца; узвіўся, -вілася, -лося; узвіся; зак. 1. (/ / 2 ас. не ўжыв.).
Наматацца. Ніткі ўзеіліся на шпульку. 2. Узляцець увысь, падняўшыся, закруціцца, закружыцца. Узвіліся галубы. Узвіўся клубок
агню. 3. перан. Прыйсці ў раздражнены стан
(разм.). || незак. узіівжцці, -аюся, -аешся,
-аецца.
УЗВІЦЬ, узаўю, узаўеш, узаўе; узаўём,
узауяце, узаўюць; узвіў, -віла, -ло, узві;
узвіты; зак., што. 1. Навіць, наматаць на
што-н. У. ніткі на вітушку. 2. Падняўшы, закружыць, закруціць. Вецер узвіў шматкі паперы. || незак. узвівжць, -аю, -аеш, -ае.
УЗВОД1, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Падраздзяленне роты, эскадрона або батарэі. || прым.
узводны, -ая, -ае. Уэводны (наз.: узводны камацдзір).
УЗВОД2, -a i -у, М -дзе, м. 1. -у, г/і.
узвесці. 2. -а, мн. -ы, -аў. Прыстасаванне ва
ўдарным механізме зброі, якое дае магчымасць узвесці курок (спец.). Курок на ўзводзе.
0 Нж ўзводзе (разм.) — 1) у стане ап'янення;
2) у стане нервовага ўзбуджэння. || прым.
узвадш, -ая, -óe.
УЗВОДЗІЦЬ гл. узвесці.
УЗВЬІСІЦЦА, -ышуся, -ысішся, -ысіцца;
зак. 1. Узняцца ўвысь, падняцца вышэй навакольнага (пазт.). 2. перан. Дасягнуць больш
высокага ірамадскага становішча, значэння.
Жаданне ў. || незак. узвышацца* -аюся, -аешся,
-аецца. || наз. узвышэнне, -я, н.
УЗВЬІСІЦЬ, -ышу, -ысіш, -ысіць; -ышаны; зак., каго-што. 1. Узняць увысь, падняць
вышэй навакольнага (паэт.). 2. перан. Надаць
каму-, чаму-н. больш высокае становішча,
значэнне. У каго-н. у чыіх-н. вачах. 0 Узвысіць голас — тое, што i павысіць голас. || незак. узвышжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. узвышэнне, -я, н.
УЗВЬІШАНЫ, -ая, -ае. 1. Які ўзвышаецца
над наваколлем, высокі. Узвышаная мясцовасць. 2. перан. Поўны глыбокага зместу, значэння, высакародны, які ўзвышаецца над
паўсядзённасцю (высок.)- Узвышанае пачуццё.
|| наз. узвышяшсць, -і, ж. (да 2 знач).
УЗВЫШАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. гл. узвысіцца. 2. Пра што-н. высокае:
стаяць, знаходзіцца дзе-н., вылучаючыся сярод чаго-н. сваёй вышынёй, высіцца. Уздоўж
набярэжнай узвышаліся будынкі.
УЗВЬШіША, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Высокая
гарыстая або ўзгорыстая мясцовасць. Мазырскае ў. 2. Toe, што i узвышэнне (у 2 знач.).
УЗВЫШдННЕ, -я, н. 1. гл. узвысіцца, -ць.
2. мн. -і, -яў. Узвышанае мссца. Узысці на ў.
УЗВЯДЗЁННЕ гл. узвесці.
УЗВЯЛІЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., каго-што (высок.). Паказаць вялікім,
значным, праславіць, узнесці. У радзіму ў песнях. || незак. узвялічваць, -аю, -аеш, -ае; наз.
узвялічвяіше, -я, н. || наз. узвелічэіше, -я, н.

УЗВЯРНЎЦЬ, -вярну, -вернеш, -верне;
-вярні; -вернуты; зак., што (разм.). 1. Ускапаць, узараць, узламаць паверхню чаго-н.
Свінні ўзвярнулі двор. Вецер узеярнуў страху. 2.
на каго-што. Падняўшы, наваліць, узваліць.
У паклажу на воз, на плечы. 3. перан., на каго.
Прыпісаць каму-н. чужую віну, незаслужана
абвінаваціць. Усю віну ўзвярнулі на стрэлачніка. || незак. узварочваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗГАДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны; зак., каго-што. Вырасціць, гадуючы,
выхоўваючы. Дзетак у. — не грыбоў назбіраць
(прыказка). У cad. У надзею (перан.). || незак.
узгадоўваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗГАДНІЦЬ, -гадню, -годніш, -годніць;
-годнены; зак. 1. што i што з чым. Прывесці
ў пэўную адпаведнасць з чым-н. У дзеянні. У
гадавы план з дырэктарам. 2. што з кім.
Абмеркаваўшы, выпрацаваць адзіную думку
наконт чаго-н., атрымаць згоду на што-н. У
пытанне з начальствам. || незак. узпдняць,
-яю, -яеш, -яе. || наз. узгадненне, -я, н.
УЗГАЛОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Месца на
пасцелі, куды кладуцца галавой. Каля ўзгалоўя
стаіць тумбачка.
УЗГАНЙЦЬ гл. узагнаць.
УЗГАРФЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
-рымся, -рыцеся, -рацца; -рыся; зак. 1. ( 7 / 2
ас. не ўжыв.). Загарэцца, разгарэцца. Дровы
узгарэліся. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Нечакана ўзнікнуць, пачацца. Узгарэлася сварка. 3.
перан., чым, без dan. i з інф. Запаліцца якім-н.
пачуццём, моцна захацець зрабіць што-н. У.
жаданнем. | незак. узгарацця, -аюся, -аешся,
-аецца / узгарвацца, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца
(да 1 знач.).
УЗГОДНЕНЫ, -ая, -ас. Такі, у якім дасягнута адзінства, згода (у 2 знач.). Узгодненае
рашэнне. \\ наз. узгодвенасць, -і, ж.
УЗГОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Невялікая горка, узвышэнне з пакатымі схіламі;
пагорак. Пясчаны ў. || памянш. узгорачак, -чка,
мн. -чкі, -чкаў, м.
УЗГОРЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Невялікае
ўзвышэнне, узгорак.
УЗГОРКАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што
i узгорысты. || наз. узгорклватасць, -і, ж.
УЗГОРЫСТЫ, -ая, -ае. Няроўны, з
вялікай колькасцю ўзгоркаў. У рэльеф. || наз.
узгорыстасць, -і, ж.
УЗГР^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; -эты; зак., каго
(што) (разм.). Моцна вылаяць ці набіць за
якую-н. правіннасць. || незак. узгршці», -аю,
-аеш, -ае.
УЗДЗЁЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. i незак., на каго-што. Аказаць (-зваць) уздзеянне,
паўплываць (уплываць). У асабістым прыкладам.
УЗДЗЁРЦІ, -дзяру, -дзярэш, -дзярэ; -дзяром, -дзераце, -дзяруць; -дзёр, -дзерла; -дзяры; -дзёрты; зак., што. Toe, што i узадраць. ||
незак. уздзіраць, -аю, -аеш, -ае.
УЗДЗЁЦЬ, -ену, -енеш, -сне; -ень; -еты;
зак., што на каго-што. 1. Надзець, нацягнуць
(адзенне, абутак i пад.). У боты на ногі. 2.
Павесіць, началіць, прымадаваць да чаго-н.
У рукзак на плечы. У пятлю на крук. 3. Насадзіць на вастрыё, стрыжань, праколваючы,
надзець на што-н. У кола на вось. У. кавалак
мяса на відзлец. \\ незак. уздзяваць, -аю, -аеш,
-ае.
УЗДЗЁЯННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Дзеянне,
накіраванае на каго-, што-н. з мэтай дабіцца
чаго-н., паўплываць на каго-, што-н. Быць
пад уздзеяннем убачанага.
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УЗДОЎЖ, прызн. з Р i прысл. Toe, што i
УЗЛЁЗЦІ* -зу, -зеш, -эе; узлез, -зла;
удоўж.
узлезь; зак. 1. на што. Узабрацца куды-н. выУЗДРЬІГ, -у, м. Сутаргавы рух ад моцнага сока, на паверхню чаго-н. У. на слуп. 2. на
каго-што. Пра адзенне, абутак: надэецца, напачуцця, дрыжанне.
УЗДРЫГНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; лезці (разм.). Бот ледзь улез на нагу. 3. на чаго-н. Узмацняльная падстанцыя. Узмацняль-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. 1. Уз- каго-што. Прыціснуць нагой каго-, што-н., нае адценне суфікса.
дрыгнуць, здрыгнуцца, задрыжаць. У. ад неча- наступіць (разм.)- || незак. узлізіць, -лажу,
УЗМЁЖАК, -жка, мн. -жкі, -жкаў, м. Часканага стуку. Голас уздрыгнуўся ад хвалявання. -лазіш, -лазіць.
тка сенажаці, аблогі, якая прымыкае да агаУЗЛЁСАК, -ску, мн. -скі, -скаў, м. i рода. Абкасіць у.
2. (7 i 2 ас. не ўжыв'). Скалануцца, страсянуцца, задрыжаць. Ад павеву ветру галінкі УЗЛЁССЕ, -я, н. Край лесу.
УЗМОР'Е, -я, мн. -і, -яў, н. Марское ўзбяУЗЛЁТ, -у, М -лёце, мн. -ы, -аў, м. 1. гл. рэжжа, a таксама мора каля берага. Жыць на
ўздрыгнуліся.
узляцець.
2.
перан.,
чаго.
Уздым,
натхненне
УЗДРЫГНЎЦЬ, -ну, -неш, -нс; -нём, -няўзмор 'L
це, -нуць; -н'і; зак. 1. Здрыгануцца, задры- (высок.). У сіл.
УЗМОЦНЕНЫ, -ая, -ае. 1. Павялічаны,
жаць. У ад нечаканасці. Голас уздрыгнуў. 2. (7 УЗЛЁТНЫ гл. узляцець.
палепшаны. Узмоцненае харчаванне. 2. Надта
УЗЛІВАННЕ, -я, н. У старажытнасці: прыi 2 ас. не ўжыв.). Toe, што i уздрыгнуцца (у 2
настойлівы (кніжн.)- Узмоцненыя просьбы. ||
знач). Шыбы ўздрыгнулі. || незак. уздрыгваць, нясенне віна ў ахвяру багам.
наз. узмоцнешсць, -і, ж.
УЗЛІЦЬ,
узалью,
узальеш,
узалье;
узальём,
-аю, -аеш, -ае.
УЗМОШЧВАЦЦА гл. узмасціцца.
узальяце,
узальюць
i
-лію,
-ліеш,
-ліе;
-ліём,
УЗДЎМАЦЦА, -аецца; безас; зак., з інф.
УЗМУЖНЁЛЫ, -ая, -ае. Які дасягнуў поў-ліяце,
-ліюць;
узліў,
-ліла,
-ло;
узлі;
узлггы;
Нечакана прыйсці ў галаву, захацецца. Уздунага фізічнага развіцця, стаў дарослым. У.
зак.,
што
i
наго.
Лінуць
якую-н.
вадкасць
на
малася з'ездіць да знаёмага.
хлопец. Узмужнелая постаць. || наз. узмужнеУЗДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. з інф. паверхню чаго-н. У. алею на патэльню. || не- ласць, -і, ж.
Нечакана, раптам захацець ці вырашыць зак. уэлівяць, -аю, -аеш, -ас.
УЗМУЖНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. ДасягУЗЛОМ, УЗЛОМЛІВАЦЬ, УЗЛОМВАЦЬ
што-н. зрабіць. He ўздумайце ехаць без мяне!
нуць поўнага фізічнага развіцця, стаць зусім
гл.
узламаць.
2. каго-што i з дадан. сказам. Успомніць,
УЗЛОМШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто дарослым. Юнак узмужнеў. || наз. узмужвевяе,
прыпомніць (разм). Яўздумала, што не пры-я, н.
ўзломлівае
што-н. з мэтай абрабавання.
несла яшчэ дроў у хату. \\ незак. уздумваць,
УЗМЬІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
УЗЛЎШЧЫЦЬ гл. лушчыць.
-аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
каго (што). Запарыць хуткай яздой (пра
УЗЛЯГАЦЬ 2/і. узлегчы.
УЗДЬІМ, -у, м. 1. гл. узняцца, -ць. 2. пеУЗЛЯЦЁЦЬ, -лячу, -ляідш, -ляшць; -ля- каня). || незак. узмыльваць, -аю, -асш, -ае.
ран. Развіццё, рух наперад. У навукі. 3. перан.
УЗНАВІЦЬ, -наўлю, -новіш, -новшь;
шм,
-леціце, -ляцяць; -ляц'і; зак. Узняўшыся,
Натхненне, прыліў энергіі. Творны ў. Праца-ноўлены; зак., што. 1. Стварыць нанава. У.
паляцець.
Самалёт
узляцеў.
Верабі
ўзляцелі
на
ваць з уздымам.
страху. У. у паветра (таксама перан.: узар- капітал. 2. Аднавіць, адрадзіць разбуранае. У.
УЗДЫМАЦЦА* -ЦЬ гл. узняцца, -ць.
горад. 3. Пачадь зноў перапыненае. У знаёмУЗДЬІХ, -у, мн. -і, -аў, м. Удых, a за ім i вадца, разляцецца ад выбуху). || незак. узля- ства. 4. Аднавіць, паўтарыць у копіі: творча
выдах. Глыбокі ў. Да апошняга ўздыху (да таць, -аю, -аеш, -ае. || наз. узлёт, -у, М -лёце, аднавіць. У што-н. у памяці. У. гшртрэт. || нем.; прым. уэлёпш, -ая, -ае. Узлётная паласа.
смерці).
УЗМАКР&ЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які стаў зак. узнаўляць» -яю, -яеш, -яе. || наз. узвлўУЗДЫХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
моіфым (звычайна ад поту). У. лоб.
Рабіць уздыхі. 2. перан., na кім-ным. СумаУЗНАГАРОДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -род,
УЗМАКРдЦЬ гл. махрэць.
ваць, тужыць. У na каханай. || аднакр. уздыхУЗМАСЦІЦЦА, -машчуся, -мосцішся, ж. 1. Плата, дар за якія-н. заслугі i пад. Грануць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні
-мосціцца; зак., на што (разм.). Узабраў- шовая ў. 2. Ганаровы знак, ордэн, медаль i
(у 1 знач.).
шыся, змясціцца. У. на дах. \ незак. узмо- пад., якімі адзначаюцца чые-н. заслугі. ВысоУЗ'ЁСІЦСЯ, уз'емся, уз'ясіся, уз'есца; ШЧВЖЦЦІІ, -аюся, -аешся, -аецца.
кая ўрадавая ў. | прым. узшгародны, -ая, -ае.
уз'ядзімся, уз'ясцеся, уз'ядуцца; уз'еўся, -елаУ ліст.
УЗМАХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няся; уз'ешся; зак., на каго-штпо (разм. неа- це, -нуць; -ні; зак., чым. Махнуць (з рухам
УЗНАГАРОДЖАННЕ, -я, н. 1. гл. узнагадабр.). Неўзлюбіўшы, раззлаваўшыся або ра- уверх). У крыламі. || мнагакр. узміхваць, -аю, родзіць. 2. Toe, што i узнагарода (у 1 знач.).
здражніўшыся, пачаць палракаць, вінавадіць, -аеш, -ае. || наз. узмах, -у, м.
Грашовае ў.
лаяць каго-н. У на нявестку. || незак. уз'аджцУЗНАГАРОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
УЗМАЦНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ўзмацнеў,
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
-джаны; зак., каго (што) чым. 1. Даць ва
павялічыўся ў сіле, стаў больш трывалым. У
УЗІМКУ, прысл. (разм.)- Зімой. У. гасцінец вецер. Узмацнелая дружба. 2. Які стаў больш ўзнагароду што-н. У ордэнам. У артыстаў
заносіць снегам.
здаровым, моцным. У падлетак. 3. Які атры- воплескамі (перан.). 2. перан. Надзяліць, абдаУЗІРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. маў больш шырокі размах i арганізаванасць. рыць чым-н. (кніжн.). Прырода ўзнагародзіла
1. у каго-што. Вельмі ўважліва, налружана Узмацнелыя атрады партызан.
яго талентам. || незак. узшпроджваць, -аю,
глядзець куды-н., на каго-, што-н., углядацУЗМАЦНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. (/ / 2 -аеш, -ае; наз. узнагароджвжнне, -я, н. || наз.
ца. У ў далячынь. У ў твар. 2. у што. Разгля- ас. не ўжыв.). Узмацнііша, павялічыцца ў узвжгароджАнне, -я, н. (да 1 знач.). Прадстадаць сябе ў чым-н., глядзецца ў што-н. У ў сіле, стаць больш трывалым. Вецер узмацнеў. віць да ўзнагароджання. || прым. узняпцюдші,
люстэрка.
Галас узмацнеў. Лёд узмацнеў. 2. ( 7 / 2 ас. не -ая, -ае (да 1 знач.). Узнагародная грамата.
УЗЛАВАЦЦА* -ЦЬ гл. злавацца, -ць.
ўжыв.). Стаць больш моцным (у 6 знач.), Атрымаць узнагародныя (наз.).
УЗЛАЖЬІЦЬ, -лажу, -лбжыш, -ложыць; умацавацца. Гаспадарка ўзмацнела. 3. Стаць
УЗНАЎЛЁННЕ, -я, н. 1. гл. узнавіць. 2. У
-ложаны; зак. 1. каго-што на што. Палажыць больш здаровым, вынослівым. За лета дзеці эканоміцы: пастаяннае паўгарэнне, беспена што-н., паверх чаго-н., ускласці. У бервяно ўзмацнелі. | наз. узшацневяе, -я, н.
рапыннае аднаўленне працэсу вытворчасці.
на сані. 2. перан., што на каго-што. Даручыць УЗМАЦНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -моц- Расшыранае ў. || прым. узяаўленчы, -ая, -ае.
што-н. каму-н. У адказнасць на брыгадзіраў. ніцца; зак. Стаць мацнейшым. Вецер узУЗНАЎЛ^ЛЬНІК, -a i -у, мн. -і, -аў, м. 1.
УЗЛАМАЦЬ, -ламлю, -ломіш, -ломіць; мацніўся. Боль узмацніўся. Атака ўзмацнілася. ||-а. Той, хто што-н. узнаўляе. 2. -у. Рэчыва, з
-лам'і; -ламаны; зак., што. Ломячы, разбіць, незак. узмацняцца, -яецца. Ц наз. узмжцненне, даламогай якога адбываецца рэакцыя ўзнаўадкрыць, развярнуць (што-н. запёртае, цэлае -я, н.
лення (саставу, колеру i пад.). У для валасоў
i пад.)- У дзверы. \\ незак. уэломліваць, -аю,
УЗМАЦНІЦЬ, -мацню, -моцніш, -моц- (аюдак для ўзнаўлення ранейшага колеру).
-аеш, -ае / узломваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ніць; -мбцнены; зак., што. Зрабіць мацнейУЗНАЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
уэлом, -у, м. Крадзеж з узломам.
шым. У. гук. Артылерыя ўзмацніла агонь. У зак., што. Стаць на чале чаго-н., узяць на
УЗЛАХМАіЦЦЦА, -ЦЬ гл. лахмаціцца, выхаваўную работу. || незак. узмацняць* -яю, сябе кіраўніцтва чым-н. У дэлегацыю. У
-ць.
камісію. | незак. узшчалыаць, -аю, -аеш, -ае.
-яеш, -яе. || наз. узмацненне, -я, н.
УЗЛЁГЧЫ, -лягу, -ляжаш, -ляжа; -ляжам,
УЗНЁСЦІ, -нясу, -нясеш, -нясе; -нясём,
УЗМАЦН^ЛЬНК, -а, мн. -і, -аў, м. Пры-ляжаце, -лягуць; -лёг, -легла; -ляж; зак., на лада для павелічэння магутнасці або напру- -несяце, -нясуць; -нёс, -несла; -нясі; -некаго-што. Прыхіліўшыся, націснуць тулавам жання чаго-н. Электрычны ў.
сены; зак. 1. каго-што. Падняўшы, занесці
або часткай яго, наваліцца. У грудзьмі на
УЗМАЦНАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец). Які наверх. У. вёдры з вадою на ганак. 2. перан.,
стол. \ незак. уэлягяць, -аю, -аеш, -ае.
прызначаны для ўзмацнення, павелічэння што. Узняць угору, ускінуць. У смык рукой.
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УЗРЎШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца;
У. бервяно. 3. каго-што. Падняць уверх, надаць чаму-н. вышэйшае становішча. У. рукі. зак. Моцна ўсхвалявацца, устрьгаожыцца. |
У. бровы. У. галаву (таксама перан.: стаць ба- незак. узрушвацці, -аюся, -аешся, -асцца i
дзёрым, смелым). У. сцяг. У заслону сцэны. 4. узрупшццж, -аюся, -аешся, -аецца. | наз.
У. воны. 3. што. Збудаваць. У. палац. 4. перан.,каго-што. Прымусіць устаць, скрануцца з ме- узрушэнве, -я, н.
УЗРЎШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны;
каго (што). Узвялічыць, узвысіць. Лёс узнёс сца з якой-н. мзтай. У. полк у атаку. У. з логэтага чалавека. || незак. узяосіць, -ошу, жка каго-н. (разбудзіць). У. мядзведзя з бярлогі зак. 1. каго. Моцна ўсхваляваць, устрыво-осіш, -осіць. || наз. узяясенне, -я, н. (да 2, 3 i (успудзіць, выгнаць). 5. што. Паднядь уверх жыць. Гэта падзея ўзрушша ўсіх. 2. tamo.
(пыл, снсг i пад.). Машына ўзняла на дарозе Узрыхліць, узварушыць паверхню чаго-н.
4 знач.).
УЗНЁСІЦСЯ, -нясуся, -нясешся, -нясец- пыл. б. перан., каго (што) на што. Натхня- (разм.)- У зямлю на градах. Вецер узрушыў паца; -нясёмся, -несяцеся, -нясуцца; -нёсся, ючы, схіліць да актыўных дзеянняў. У. народ верхню возера. || незак. узрушаць, -аю, -аеш,
-неслася; -нясіся; зак. 1. Падняцца ўверх, на барацьбу. 7. што. Зрабіць вышэйшым. У. -ае / узрушвжцк, -аю, -аеш, -ае. \ наз.
уэляцець. 2. перан. Стаць ганарысгым, фана- узровень вады. У чый-н. аўтарытэт (перан.: узрушэнне, -я, н. (да 1 знач.).
УЗРЫВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м (спец.).
бэрыстым, пагардлівым (разм.). || незак. зрабіць больш значным у чыіх-н. вачах). 8.
узносіцца, -ошуся, -осішся, -осіцца. | наз. перан., што. Павялічыць, павысіць. У. пра- Механізм, які выклікае выбух зарада ў міне,
дукцыйнасць працы. У. цэны. 9. перан. Зрабіць артылерыйскім снарадзе, ракеце, авіябомбе,
узнясенне, -я, н. (да 1 знач.).
больш актыўным, прыўзнятым, палепшыць. тарпедзе i пад.
УЗНЁСЛЫ, -ая, -ае. 1. Прыўзняты, урачыУ. настрой. 10. што. Наладзіць, палепшыць,
УЗРЫВАЦЦА гл. узарвацца.
сты. У. настрой. Узнёслая прамова. 2. Поўны развіць. У. гаспадарку. У эканоміку. 11. што.
УЗРЫВАЦЬ1 гл. узрыць.
вялікага значэння, глыбокага змесіу, высака- Зрабіць, пачадь дзеянне, названае наУЗРЫВАЦЬ2 гл. узарваць.
родных пачуццяў. Узнёслыя мары. \\ наз. узяёс- зоўнікам. У плач (расплакацца). У. шум. У
УЗРЬІЎ, -ыву, мн. -ывы, -ываў, м. 1.
ласць, -і, ж.
трывогу. У пытанне. 12. што. Toe, што i уза- Імгненны распад рэчыва, які суправаджаецца
УЗНІКНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; раць (спец.). У. цаліну. 13. звычайна безас; ўтварэннем моцна нагрэтых, з высокім
узнік, -кла; зак. Пачацца, стварыіша, зара- перан., каго. Узлаваць, вывесці з сябе. Сказа- ціскам газаў, a таксама гук, які ўзнікае пры
дзіцца. Узнікла недавер'е. || незак. узяіжжць, нае чалавека ўзняло. || незак. узшмаць, -аю, такім разбурэнні; выбух. У газаў. У. бомбы. 2.
-ае. || наз. узшкнеіше, -я, н.
-аеш, -ае / уадюйіць, -аю, -аеш, -ае. || наз. Разбурэнне чаго-н., зробленае пры даламозе
УЗНОС, -у, м. 1. гл. узнесці. 2. мн. -ы, -аў. узняцце, -я, н. (да 3, 6, 10, 11 i 12 знач.), такога распаду рэчываў. У. скалы. 3. перан.,
Унесеныя за што-н. грошы. Прафсаюзныя уздым, -у, м. (да 2, 3, 6 i 10 знач.), узнімшше,
чаго. Раптоўнае бурнае праяўленне чаго-н. У
ўзносы.
-я, н. / уздыманве, -я, н.
смеху.
УЗНЙТЫ, -ая, -ае. 1. Радасна-ўсхваляУЗОР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Малюнак, у
УЗРЫЎНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Спецыяліст
ваны, бадзёры. У настрой. 2. Узвышаны, якім спалучаюцца ў пэўным парадку лініі, ко- па ўзрыўных работах.
урачысты (пра мову, стыль). || наз. узяятасць, леры, фігуры i пад. У тканіны. Маляўнічы ў.
УЗРЫЎНЬІ, -ая, -ое. Які служыць для
-і, ж.
Ледзяны ў. на акне (перан.)- 2. чаго i без дап. ўзрывання, узрыву (у 1 i 2 знач.); які з*яўляУЗНЙЦЦА, -німуся, -німешся, -німецца i' Паказальны або пробны выраб. Узоры тка- ецца вынікам узрыву. Узрыўныя работы.
уздымуся, уздымешся, уздымецца; -няўся, ніны. У. паперы. 3. чаго i без дап. Паказальны Узрыўная хваля.
УЗРЫЎЧАТКА, -і, ДМ -тцы, ж. (разм.).
-нялася, -лося; -німіся / уздым'іся; зак. 1. Пе- прыклад чаго-н., што-н. дасканалае, вартае
рамясціцца ўверх ці прыняць больш высокае пераймання. У. мужнасці. У. процавітасці. 3. Выбуховае рэчыва.
становішча. У на гару. У. на сцэну. Рукі ўзня- Спосаб канструкцыі, від, форма. Вінтоўка ноУЗРЫХЛЁННЕ, УЗРЫХЛІЦЬ гл. рыхліць.
ліся. У. na службовай лесвіцы (перан.: дасяг- вага ўзору. \\ прым. узорны, -ая, -ае (да 2
УЗРЫХЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., што.
нуць больш высокага ірамадскага станові- знач.).
Toe, што i рыхліць.
шча). 2. Узвысіцца над кім-, чым-н. Скалы
УЗОРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. узор. 2. Які можа
УЗРЬІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ые; -ыты;
ўзняліся над вадой. У над групавымі спрэчкамі служыць прыкладам, дасканалы, паказальны. зак., што. Разрыць лычом (пра жывёл). У. зя(перан.: стаць вышэй каго-н.). 3. ( 7 / 2 ас. не У парадак. Узорная служба. Узорна (прысл.) млю. || незак. узрываць, -ае.
ўжыв.). З'явііша над гарызонтам (пра месяц, правесці сяўбу. 3. Toe, што i узорысты (разм.).
УЗУРПАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
воблакі i пад.); распаўсюдзіцца над чым-н.
УЗОРЫСТЫ, -ая, -ае. Аздоблены ўзорамі, незаконна захапіў, узурпіраваў уладу, якія-н.
(пра туман, дым i пад.). Узняўся месяц. Had з узорамі. Узорыстыя ліштвы. Узорыстыя правы. || прым. узурпатарскі, -ая, -ае.
катлом узнялася napa. 4. Toe, што i падняцца фіранкі. || наз. узорыстасць, -і, ж.
УЗУРШРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
(у 2 знач.). У з ложка. 5. (7 i 2 ас. не ўжыв.).
УЗРАДАВАЦЦА, -ЦЬ гл. радавацца, -ць.
-раваны; зак. i незак., што (кніжн.). Учыніць
Узляцець, падняцца ў паветра. Качкі ўзняліся
УЗРАСЦІ, -расту, -расцеш, -расце; -рас- (-няць) незаконны захоп, прысваенне чаго-н.
ў паветра. Самалёт узняўся ў неба. 6. перан., цём, -расцяце, -растуць; -рос, -расла, -ло; (улады, правоў). || наз. узурпацыя, -ыі, ж.
на што. Пачаць актыўныя дзеянні. Народ зак. 1. Вырасці, стаць дарослым; узгадавацца;
ЎЗУС, -у, м. (кніжн.)- Toe, што прынята,
узняўся на барацьбу з ворагам. 7. (1 i 2 ас. не узышоўшы, вырасці (пра расліны). Сыны што стала звычайным, звычка. Моўны у.
ўжыв.). Узнікнуць, пачаць праяўляцца ў дзе- ўзраслі. Край, дзе я ўзрос, вабіць да сябе. Жыта(ужыванне слоў, форм, што замацавалася ў
янні. Узнялася паніка. Узняўся пратэст. добра ўзрасло. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Вырасці, мове). || прым. узуальны, -ая, -ае.
Узняўся вецер. 8. Павялічыцца ў росце; вы- стаць болыііым, мацнейшым, больш значУЗЫСЦІ, -ыду, -ыдзеш, -ыдзе; -ышоў,
расці, стаць дарослым; уздуцца, успучыіша. ным. Сілы ўзраслі. Узрасла актыўнасць. Узрос-шла, -ло; -ыдз'і; зак. 1. Ідучы, падняцца наУзняліся травы. Узняліся дзеці, пайшлі на свой аўтарытэт арганізацыі. || незак. узрастаць, верх. У. на ўзгорак. У на другі паверх. 2.
хлеб. Узнялася шнака. 9. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), -аю, -аеш, -ае.
Ступіць, уз'ехаць на паверхню чаго-н. або
перан. Стаць больш высокім, павялічыцца;
УЗРОВЕНЬ, -роўню, мн. -роўні, -роўняў, ўвайсці, уехаць куды-н. У на кладку. Поезд
дасягнуць вышэйшага ўзроўню развіцця. м. 1. Гарызантальная плоскасць, якая з'яўля- узышоў на мост. У на двор. 3. (7 / 2 ас. не
Узняліся цэны. Узнялася тэмпература. Узняўсяецца мяжой вышыні чаго-н. У. вады ў рацэ. ўжыв.). Пра нябесныя свяцілы: узняцца над
настрой (стаў больш бадзёрым, палепшыўся). На ўзроўні мора. 2. Ступень велічыні, развіц- гарызонтам. Сонца ўзышло. 4. Праросшы, па10. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Наладзіцца, палеп- ця, значнасці чаго-н. Жыццёвы ў. У механаа- казацца на паверхні глебы (пра пасеянае).
шыцца, развіцца. Узнялася гаспадарка. 11. пе- цыі гаспадаркі. На ўзроўні лепшых сусветных Лубін густа ўзышоў. || незак. узыходзіць, -джу,
ран. Раззлавацца, страціць раўнавагу. — Што стандартаў. 0 На ўзроўігі, у знач. вык. -дзіш, -дзіць / усходзіць, -джу, -дзіш, -дзіць
вы робіце! — узняўся на дзяцей бацька. | незак. (разм.) — адпавядае неабходным патрабаван(да 1 знач.). || наз. узыход, -у, М -дзе, м. (да 1
узяімацца, -аюся, -аешся, -аецца / уздымжцца, ням. Лекцыя была на ўзроўні || прым.
i 3 знач.) / узыходжанне, -я, н. (да 1 i 4 знач.).
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. уздым, -у, м. (да узроўневы, -ая, -ае.
УЗЫХОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 знач.).
УЗРОСТ, -у, М -сце, м. 1. Перыяд, сту1. гл. узысці. 2. да чаго. Весці свой пачатак,
УЗНЙЦЬ, -німу, -н'імеш, -н'іме / уздыму, пень у развіцці, росце чалавека, жывёліны, паходжанне ад чаго-н. Сучасны беларускі алуздымеш, уздыме; -няў, -няла, -ло; -нім'і / расліны. Дзіцячы ў. Сталы ў. 2. Колькасць фавіт узыходзіць да стараславянскай азбукі.
уздымі; -няты; зак. 1. каго-што. Нагнуўшыся, пражытага часу, гадоў. Жанчына ва ўзросце саУЗЬІЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак., што
узяць (з зямлі, падлогі i пад.). У лыжку. 2. рака пяці гадоў. || прым. узроставы, -ая, -ае. У (разм.). Toe, што i удружыць.
каго-што. Падняць, аддзяліць ад зямлі, ма- цэнз.
УЗ*К)РЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
ючы дастаткова сілы, каб утрымаць (навісу).
УЗРЎШАНАСЦЬ, -і, ж. Стан узрушэння.
зак. (разм.). Стаць узбуджаным, гуллівым.
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УЗ'ІОШАНЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі раз- пракалоўшы, заставіць увайсці ўнутр чаго-н.
гневаны, раз'юшаны. || наз. уз'юшаласць, -і, (разм.)- У пруток у клубок. || незак. ужолваць,
ж.
-аю, -аеш, -ае. || звар. укалоцц*, укалюся,
УЗ*К)ШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца; уколешся, уколецца (да 1 знач.); незак.
зак. (разм). Вельмі разгневацца, раззлавацца. ужолвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. укол, Уехаць куды-н. (разм.) У у двор на кані. \\ неЦ наз. уз'юшэнне, -я, н.
-У, м.
зак. укочваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗ'ЯДАЦЦА гл. уз'есціся.
УКАЛЫХАЦЬ, -ышу, -ышаш, -ыша;
УКАЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак., у
УЗ'ЯДНАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; -ышы; -ыханы; зак., каго (што). Калышучы, што. Выкачацца, запэцкацца ў што-н. У ў
зак. (высок. i афш). Аб'яднацца зноў. || незак. давесці да дрымоты. У дзіця. \\ незак. укалых- гразь. || незак. укячвацца, -аюся, -аешся, -аецуз'ядноўваццж, -аецца. || наз. уз'адшшне, -я, н. ваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. укялыхвянне, -я, н. ца.
УЗ'ЯДНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
УКАМПЛЕКТАВАЦЬ гл. камплектаваць.
УКАЧАЦЬ, -аю,. -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
што з чым (высок. i афіц.). Аб'яднаць зноў. ||
УКАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак., у каго-што ў што. Выкачаць, запэцкадь у
незак. уз'ядноўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. што. Капаючы, углыбіцца ў што-н.; выкалаць што-н.; качаючы, пакрыць чым-н. сыпкім. У
уз'яднанне, -я, н.
укрыцце. Пяхота ўкапалася ў зямлю. || незак.каго-н. у снег. У у муку рыбу. 2. што. КачаюУЗЙЦЦА гл. брацца.
укопвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
чыся, прымяць. Коні ўкачалі траву на прыгуУКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны / менні. | незак. укачваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗЙЦЦЕ гл. браць.
УЗЙЦЬ, вазьму, возьмеш, возьме; узяў, укопаны; зак. 1. што ў што. Умацаваць у выУКВЗЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
узяла, -ло; вазьм'і; узяты; зак. 1. гл. браць. 2. капаным паглыбленні. У слупы. Як укапаны каго-што (разм.). Умазаць, упэцкаць. У рукаў
каго (што). Арыштаваць (разм.). 3. Ужыв. ў (укопаны) стаіць (зусім нерухома). 2. перава- у фарбу. || звар. уквэцшша, -аюся, -аешся,
спалучэнні са злучнікамі «ды» i «дый» або жна з адмоўем «не», чаго i без дап. Змагчы -аецца.
«ды i» i іншым дзеясловам пры абазначэнні ўскапаць што-н. Зямля такая цвёрдая, рыдлёў- УКЁМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; зак., што i
нечаканага, раптоўнага дзеяння (разм.). A я кай не ўкапаеш. 3. што i чаго. Накапаць, вы- з дадан. сказам (разм.). Уцяміць, зразумець.
вазьму ды (дый) скажу. Узяў ды i кінуў усё' капаць невялікую колькасць чаго-н. (разм.). Ніяк не мог у., што mym да чаго.
mym. У i (ды, дый) паехаць. 4. Заг. i інф., звы- У крыху бульбы. || незак. укопваць, -аю, -аеш,
УКІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нься;
чайна ў спалучэнні з «хоць», «хоць бы» ўжыв. -ае.
зак. 1. у што. Імкліва кінуцца куды-н., скоУКАРАНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які пусціў глыпры прапанове звярнуць на што-н. увагу
чыць у што-н. У на хаду ў калёсы. 2. у што.
(разм). Вазьміце (або ўзяць) хоць бы гэты вы- бока карэнне. 2. перан. Які трывала замацаУваліцца куды-н., падаючы ўніз (разм.). У. ў
ваўся дзе-н., усталяваўся (пра погляды,
падак.
канаву. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Нечакана
УЙГЎРЫ, -аў, адз. уйгур, -а, м. Народ, які звычкі). Укаранелыя звычкі.
ўзнікнуць, паявіцца. Укінулася хвароба. | неУКАРАНЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; зак. зак. ужддвжцца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 i 2
жыве на тэрьггорыі Кітая, у Казахстане,
Кіргізстане, Узбекістанс, Афганістане. || ж. (разм.). Тос, што i укаранішха (у 1 i 2 знач.).
знач.).
УКАРАНІЦЦА, -ранюся, -рэнішся, -рэніцуйіурка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым.
УЙНУЦЬ, -ну, -неш, -не; уюнь; -нуты;
ца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пусціць глыуйгурсю, -ая, -ае.
зак. 1. каго-што ў што. Кінуць, апусціць
УЁАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Пастанова вяр- бока карэнне, добра ўрасці ў зямлю. Укаунуір. У камень у ваду. 2. чаго ў што або
хоўнага органа ўлады, якая мае сілу закона. раніўся пырнік у агародзе. 2. (7 i 2 ас. не
каму. Налажыць, дабавіць чаго-н. у што-н.;
У Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 2. у знан.ўжыв.), перан. Трывала замацавацца, усталядаць корму. У два драбкі цукру ў чай. У сена
вык., каму; звычайна з адмоўем. Аўтарытэт, вацца. Укаранілася такая звычка. 3. Абсталяконям (разм). || незак. укідаць, -аю, -аеш, -ае
узор ддя пераймання, указчык (разм.). Ты мне вацца дзе-н., умацаваць сваё становішча. У.
/ ужідваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. укіданне, -я,
на новым месцы. || незак. укдраняцца, -яюся,
mym не ў.
н. i ушдмшне, -я, н.
УКАЗАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які ўказвае на -яешся, -яецца. | наз. укаравенне, -я, н.
УЙСЛЫ, -ая, -ае. Які стаў кіслым, укіс.
УКАРАНІЦЬ, -раню, -рэніш, -рэніць; -рашто-н. або выражае ўказанне. Указальныя
Укіслае цеста.
знакі. У займеннік. 0 Указальны ішлец — нёны; зак., што. 1. Пасадзіўшы, даць умацаУЙСНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; укіс,
другі палец на руцэ паміж вялікім i сярэднім. вацца ў глебе каранямі. 2. перан. СаУКАЗАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. ука- дзейнічаць трываламу замацаванню чаго-н. у -сла; зак. Стаць кіслым, набыць неабходную
заць. 2. Службовае распараджэнне, загад; на- практыцы; заставіць увайсці ў быт, свядо- кіслату. Рошчына ўкісла. || незак. укісаць, -ае. ||
-я, н.
стаўленне, парада, што i як трэба рабіць. Ме- масць i пад. У гаспадарчы разлік. У новы ме- наз. укісшше,
УКЛАД1, -У, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Устатад у вытворчасць. || незак. укжржняць, -яю,
тадычныя ўказанні.
ноўлены або ўсталяваны парадак, лад (граУКАЗАЦЬ, укажу, укажаш, укажа; укажы; -яеш, -яе. || наз. ужаржненне, -я, н.
УКАРАЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -роціц- мадскага жыцця, побыту i пад.). Новы ў.
указаны; зак. 1. з дадан. сказам. Даць указанў.
не, настаўленне. У, як весці работу. 2. на ца; зак. Стаць карацейшым (у 1 i 3 знач.). жыцця. Гаспадарчы
2
што. Адзначыўшы што-н., звярнуць на яго Цень укараціўся. 3 надыходам зімы дні ўкара- УКЛАД . -У, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
ціліся. || незак. укярочвацца, -аецца. || наз. укі- Укладзеная куды-н. сума грошай. Выдача
ўвагу. У на памылкі. 3. што. Паказаць, наўкладаў у банках. 2. перан. Значнае дасягнензваць для ведама, кіраўніцтва. У лепшы ме- рачэнне, -я, н.
УКАРАЦІЦЬ, -рачу, -роціш, -роціць; -pó- не ў галіне навукі, культуры i пад. Працоўны
тад. 4. каму на каго-што. Toe, што i паказаць
(у 2 знач.). У месцазнаходжанне друкарні. ||чаны; зак., што. Зрабіць карацейшым (у 1 i 3 ЎУКЛАДАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
незак. указваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. знач.). У рукавы. У тэрмін. || незак.
2
укжрочваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. укжрачэнне, ўкладае (г/і. укласці ) што-н. У слоўніка. У
указашіе, -я, н.
хрэстаматыі
(аўтар,
які падбірае тэксты). || ж.
УКАЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак, ж. 1. -я, н.
УКАРМІЦЬ, укармлю, укорміш, укорміць; уыадальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. уклаПалачка, якой паказваюць што-н. Вадзіць
указкай na карце. 2. Указанне, распараджэнне укбрмлены; зак. 1. каго (што). Зрабіць сы- дальніцкі, -ая, -ае.
УКЛАДАННЕ1, -я, н. 1. г/і. укласці1. 2. мн.
тым, адкарміць. У парсюка. 2. каго-што.
(разм. неадабр.)- Без вашых указак абыдуся.
Пракарміць (разм.). У сям'ю. \\ незак. укорм- -і, -яў. Укладзеная сума грошай; укладзены
УКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто ўказвае другім, што i як трэба рабіць. Ён нам не ў. ліваць, -аю, -аеш, -ае. || звар. укжрмйцці, 1 i 2 прадмет. Капітальныя ўкладанні. Бандэроль з
Бач, які ў. знайшоўся. || ж. указчыца, -ы, мн. ас. не ўжыв., укорміцца (да 1 знач.); незак. цэнным укладаннем.
УКЛАДАННЕ2 гл. укласці2.
укормлівацца, -аецца.
-ы, -чыц.
1
УКЛАДАЦЦА
гл. укласціся.
УКАЦІЦЦА, укачуся, укоцішся, укоціцца;
УКАКОШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -ша2
УКЛАДАЦЦА
гл. улажыцца.
ны; зак., каго (што) (разм. груб.). Забіць, па- зак., у што. Коцячыся, апынуцца ўнутры
УКЛАДАЦЦА3 гл. улегчыся.
збавіць жыцця. Гэта ён у час вайны паліцая чаго-н., увайсці, уехаць. Мяч укаціўся ў ваУКЛАДАЦЬ1 гл. укласці.
роты. || незак. укочваццж, -аюся, -аешся, -аецўкакошыў.
УКЛАДАЦЬ2 гл. улажыць.
УКАЛОЦЬ, укалю, уколеш, уколе; укал'і; ца.
УКЛАДАЧНЫ, -ая, -ае. Які прызначаны,
УКАЦІЦЬ, укачу, укоціш, укоціць; укоуколаты; зак. 1. каго-што. Параніць, уватчаны; зак. 1. што ў што. Коцячы, упхнуць. У служыць для ўкладкі (у 1 знач.). Укладачная
кнуўшы ў цела тонкі, востры канец чаго-н. У
руку шпількай. 2. перан., каго (што). калёсы ў гумно. 2. перан., што каму. Зрабіць,машына.
УКЛАДВАННЕ гл. укласці / улажыць.
Пакрыўдзіць, абразіць, даняць. Заўвага ба- учыніць што-н. непрыемнае (разм.). У вылюча ўкалола яго. 3. што ў што. Уваткнуць,мову прагульшчыку (аб'явіць у загадзе). 3.
УКЛАДВАЦЦА1 гл. укласціся.
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УКЛЁНЧАНЫ, -ая, -ае. Які стаіць на каУКРУГАВЎЮ, прысл. У кругавым напрамку. Чарка пайшла ў.
ленках у час малення.
УКРУТЎЮ, прысл. Крута, да цвёрдага
УКЛЁНЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe,
стану (пра спосаб варкі яек). Яйкі варылі ў.
што i кленчыць (у 1 знач.)УКРУЦІЦЦА, -ручуся, -руцішся, -руціцца;
УКЛЁНЧЫЦЬ гл. кленчьшь.
УКЛАДВАЦЦА2 гл. улажыіша.
УКЛІНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; -нім- зак., у што. 1. Захутацца ў што-н., абматацца
УЕЛАДВАЦЦА3 гл. улегчыся.
ся, -ніцеся, -няцца; зак., у што. Увайсці, чым-н. У ў коўдру. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.).
УЮіАДВАЦЬ1 гл. укласці.
удацца клінам. У. ў размяшчэнне праціўніка Круцячыся, наматацца на што-н. Лейцы ўкру2
УКЛАДВАЦЬ гл. улажыць.
(перан.). || незак. уклшьваццж, -аюся, -аешся, ціліся ў кола. || незак. ужручвацца, -аюся,
1
УКЛАДКА, -і, ДМ -дцы, ж. 1. гл. укласці . -аецца.
-аешся, -аецца.
2. мн. -і, -дак. Toe, што складзена, укладзена
УКРУЦІЦЬ, -ручу, -руціш, -руціць; -руУКЛШІЦЬ, -ню, -н'іш, -ншь; -HIM, -ніце,
ў пэўным парадку. Прыгожая ў. валасоў.
-няць; -лінены; зак., што ў што. Урабіць, чаны; зак. 1. што ў што. Круцячы, уставіць.
УКЛАДНЫ, -ая, -óe. 1. Здольны ўкладвац- уставіць клінам. У дошку ў шчыліну. || незак.У лямпачку ў патрон. 2. каго-што ў што. Захутаць, завінуць. У дзіця ў коўдру. У. каўбасу
ца, зроблены для ўкладкі (у 1 знач.). Стол з ушгіныіаць, -аю, -аеш, -ае.
укладнымі дошкамі. У. ліст. 2. Які мае адно- УКЛЮЧАЮЧЫ, прыназ. з Р. У тым ліку ў паперу. 3. што. Убавіць, прыкруціць што-н.
2
сіны да ўкладання грошай, укладу (у 1 і..., разам з кім-, чым-н. Сабраліся ўсе, у. ма- У. кнот у лямпе. 4. што ў што. Уматаць у
што-н. У. канец вяроўкі ў кола. 5. што. Махзнач.). Укяадныя аперацыі.
лых.
УКЛАДЧЫК1, -а, мн. -і, -аў, м. Уладальнік
УКЛІОЧНА, прысл. Разам з апошнім назва- люючы, прысвоіць, не аддаць чаго-н. узятага,
пазычанага (разм.). У. дваццаць пяць тысяч
грашовага ўкладу. || ж. укладчыці* -ы, мн. -ы, ным прадметам. Па 15-е ліпеня ў.
-чыц.
УКЛІОЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. Пры- рублёў. || незак. укручваць, -аю, -аеш, -ае.
УКРЫВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
УКЛАДЧЫК2, -a, мн. -i, -аў, м. Рабочы, стасаванне для замацавання вясла на борце
займаецца ўкрывальніцтвам. У. крадзенага. ||
які займаецца ўкладваннем, укладкай чаго-н. лодкі. Жалезная ў.
У. рэек. || ж. укліідчыці, -ы, мн. -ы, -чыц.
УКЛЮЧЬкЦЦА,
-ючуся,
-ючышся, ж. укрывалыйцж, -ы, мн. -ы, -ніц.
УКРЫВАЛЬНПДТВА, -а, н. (спец). УтойУКЛАДЫШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што -ючыцца; зак., у што. Далучыцца да чагс-н.,
ванне злачынца або ўкрадзеных рэчаў, слядоў
ўкладзена ў што-н. (напр., укладны ліст, ка- стаць удзельнікам чаго-н. Станок уклюнаўся злачынства. Судзіць за ў.
аўтаматычна. У. ў размоеу. || незак. уклювалак чаго-н. i пад.).
УКРЬІЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаУКЛАСІД1, -ладу, -ладзеш, -ладзс; -ла- чацця» -аюся, -аешся, -аецца. || наз. уклю- ны; зак., каго (што). Моцна пакрыўдзіць.
дзём, -ладзяце, -ладуць; -лаў, -лала; -ладзі;
УКЛЮЧЬІЦЬ, -ючу, -ючыш, -ючыць; Хто ўкрыўдзіў малога?
-ладзены; зак. 1. каго (што). Прымусіць легУКРЬІЦЦЕ» -я, мн. -і, -яў, н. Месца, збучы, надаць каму-н. ляжачае становішча. У. ў -ючаны; зак. 1. каго-што ў што. Увесці, даванне, якое ўкрывае, абараняе ад каго-,
ложак. У спаць. 2. што чым. Пакрыць чым-н.унесці ў склад, лік каго-, чаго-н. У. у cnie на- чаго-н. Страляць з укрыцця. У ад зенітнага
ў
на якой-н. прасторы. У. дарожку каменнем. 3. вучэнцаў. У. соль у рацыён жывёлы. 2. што агню.
што. Палажыць у пэўным парадку. У. рэйкі. што. Далучыць да сістэмы чаго-н. У. апарат
УКРЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
У. снапы на таку ў адзін pad. У. валасы у сетку. 3. што. Прывесці ў дзеянне. У. стакаго-што. 1. Закрыць з усіх бакоў. У. машыну
нок.
Уключы
святло!
||
незак.
уключадь,
-аю,
(зрабіць прычоску). 4. што ў што. Палажыць,
брызентам. 2. Запоўніць, засеяць чым-н. па
змясціць унутр. У. пісьмо ў канверт. У. душу ў -аеш, -ае. || наз. уключэнне, -я, н.
паверхні, распаўсюдзіцца па ёй. Цвіль укрыла
УКОЛ, -у, м. 1. гл. укалоць. 2. мн. -ы, -аў.
што-н. (перан.). 5. што ў што. Змясціць у
сцены. Чырвань укрыла шчокі. 3. Схаваць, заякое-н. прадпрыемства (сродкі, грошы). У. Toe, што i ін'екцыя. Зрабіць у. хвораму.
сцерагчы ад каго-, чаго-н. Ноч укрыла партыкапітал у цяжкую прамысловасць. 6. перан., УКОЛВАЦЦА, -ЦЬ гл. укалоць.
зан ад ворага. У. злачынца. У. маёмасць ад
каго (што). Toe, што i забіць (у 1 знач.;
УКОПВАЦЦА, -ЦЬ гл. укапацца, -ць.
аблажэння падаткам (перан.: утаіць). || незак.
разм.). У. звера на месцы. || незак. укладдць,
УКОРМЛЕНЫ, -ая, -ае. Сыты, адкорм- укрываць, -аю, -аеш, -ае. \ звар. укрыцці,
-аю, -аеш, -ае (да 1, 2, 3, 4 i 5 знач.) i лены. Укормленая свіння. \\ наз. ужормленасць,-ыюся, -ыешся, -ыецца; незак. укрываццд,
ушдваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. укладанве, -і, ж. Мяса сярэдняй укормленасці.
-аюся, -аешся, -аецца. || наз. укрыццё, -я, н.
-я, н. (да 1, 2, 3, 4 i 5 знач.), ужладванне, -я,
УКОРМЛІВАЦЦА, ЦЬ гл. укарміць.
(да 1 i 3 знач.).
н. i укладкж, -і, ДМ -дды, ж. (да 3 знач.).
УКОС, -у, м. 1. Касьба, кашэнне. 2. мн.
УКРЫШЬІЦЬ, -ышу, -ышыш, -ышыць;
УКЛАСІЦ2, -ладу, -ладзеш, -ладзе; -ла- -ы, -аў. Колькасць скошанай травы, сена. Пе- -ышаны; зак., што i чаго ў што. Накрышыць
дзём, -ладзяце, -ладуць; -лаў, -лала; -ладз'і; ршыў. Вялікі ў.
чаго-н. у што-н. У. цыбулі ў салату.
УКОЧВАЦЦА, -ЦЬ гл. укаціцца, -ць.
-ладзены; зак., што. Стварыць, налісаць
УКЎС, -у, м. 1. гл. укусіць. 2. мн. -ы, -аў.
што-н., падабраўшы i аб'яднаўшы якія-н. маУКРАІНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Ус- Укушанае месца. Памазаць у. ёдам.
тэрыялы. У. слоўнік. У. зборнік практыкаван-ходнеславянскі народ, які складае асноўнае
УКУСІЦЬ, -ушу, -усіш, -усіць; -ушаны;
няў. || незак. укладаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. насельніцтва Украіны. || ж. ужшйнкд, -і, ДМ зак., каго-што. Ухапіўшы, праткнуўшы зубамі
укладднве, -я, н.
-нцы, мн. -і, -нак. || прым. украшскі, -ая, -ае. (ці праткнуўшы джалам), раніць. Сабака ўкуУКРАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., сіў за руку. Якая муха яго ўкусіла? (перан.:
УКЛАСІЦСЯ, -ладуся, -ладзешся, -ладзецца; -ладзёмся, -ладзяцеся, -ладуцца; -лаў- што. 1. Пырскаючы, зрабіць крапіны ў што з ім, чым ён незадаволены?; разм. жарт.).
ся, -лалася; -ладзіся; зак. \. (1 i 2 ас. не чым-н. (спец.). 2. (часцей у форме дзеепрым. || наз. укус, -у, м.
ўжыв.). Умясціцца ў што-н. Усе рэны ўклаліся зал. пр.), перан. Унесці, уключыць у склад
УЛАВІЦЬ, улаўлю, уловіш, уловіць; улоўў чамадан. 2. перан., у што. Падысці пад чаго-н. як устаўку, дадатак да асноўнага. У лены; зак. 1. каго-што. Схапіць, злавіць
якую-н. катэгорыю, класіфікацыю (кніжн.)- лесастэпе сярод стэпавай расліннасці ўкрапаны
каго-, што-н. (разм.)- У каня. 2. што. ВыУ. ў інструкцыю. 3. перан. Паспець зрабіць невялікія ляскі. || незак. ужрапваць, -аю, -аеш, явіць i прыняць, зарэгістраваць прыборамі. У
што-н. ў пэўны тэрмін. У ў рэгламент. 4. -ае. || наз. ужрапванне, -я, н.
радыёхвалю. 3. перан., што. Успрыняць (оргаЛегчы (спаць), улегчыся (разм.). У на канапе.
УКРАСА, -Ы, МН. -Ы, -pac, ж. 1. Прадмет, намі пачуццяў), заўважыць. У шолах лесу. У
0 Укласціся ў гілжве або у свядомасці прызначаны для ўпрыгожвання каго-, чаго-н. насмешку ў словах. У сэнс выказвання. 4. што.
(разм.) — дайсці да свядомасці, стаць зразу- Абновы i ўкрасы. 2. перан., чаго. Toe (той), Toe, што i улучыць (у 1 знач.). У зручны момелым. || незак. уклідацці, -аюся, -аешся, што (хто) з'яўляецца гордасцю, упрыгожвае мант. І| незак. улоўліваць, -аю, -аеш, -ае. ||
-аецца / укладвжцца, -аюся, -аешся, -аецца. У што-н. Дубовы гай — у. наваколля. Гэты сту-наз. улоўліванне, -я, н.
галаве (у свядомасці) не ўкладваецца што-н.дэнт — у. курса.
УЛАГОДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
(немагчыма дапусціць, паверыць у што-н.).
УКРАСІЦ гл. красці.
зак. Супакоіцца. Мора ўлагодзілася. \\ незак.
УКРАСІЦСЯ, -радуся, -радзешся, -радзец- улагоджвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УКЛЁІЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -еены; зак. 1.
што ў што. Уставіць, замацаваўшы клеем. У. ца; -раўся, -ралася; зак., у што. 1. (7 i 2 ас. не
УЛАГОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джакарту ў кнігу. 2. што чым. Заклеіць скрозь ўжыв.). Выпадкова паявіўшыся, застадца не- ны; зак., каго (што). Дагаджаючы чым-н., зашто-н. У. сцяну плакатамі. 3. перан., чым i без
заўважаным. У тэкст укралася памылка. 2. добрыць, супакоіць, суцешыць. У дзіця пададап. Нанесці ўдар, адлупцаваць (разм.)- У пу- Непрыкметна паявіцца дзе-н., пранікнуць рункам. У калег жартамі. || незак. улагоджгай. || незак. уклейваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. куды-н. У душу ўкраўся страх. \\ незак. украд-ваць, -аю, -аеш, -ае; наз. улагоджванне, -я, н.
уклеймнне, -я, н. i ужлейка, -і, ДМ -йцы, ж.
|| наз. улагоджанне, -я, н.
вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
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УЛАДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. адз. Права i строіць куды-н.; даламагчы паступіць на рамагчымасць распараджацца кім-, чым-н., боту, вучобу. У хворага ў шпіталь. У. на квападпарадкоўваць сваёй волі. Бацькоўская ў. тэру. У юнака на працу. 3. каго-што. Зручна
Перавысіць уладу. Выпусціць каго-, шмо-н. размясціць, палажыць, паставіць. У. калодачз-пад сваёй улады. Траціць уладу над сабой ны вулей на дрэве. 4. каму. Унаравіць, да- звод, збор законаў, пастаноў. У. аб пакаран(губляць самакантроль). Быць ва ўладзе або гадзіць (разм.). Гэтаму чалавеку цяжка ў. 5. нях. Саборнае ў. 1649 года.
пад уладай каго-, чаго-н. (пад уздзеяннем, што. Прывесці ў належны парадак; зрабіць
УЛАЗШЫ, -зін (разм.). Уходзіны, наваселуплывам; кніжн). Пад уладай пачуццяў (пе- прыгодным для карыстання (разм.). У усё ў ле.
ран.) 2. адз. Палітычнае панаванне, дзяржаў- хаце. У. станок. б. Паспець прыбыць куды-н.
УЛАЗЕДЬ гл. улезці.
нае кіраванне i яго органы. Вярхоўная ў. Вы- у пэўны час (разм.). Уладзіў пад самы абед. ||
УЛАМАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., уломіцца;
канаўчая ў. Быць ва ўладзе. Прыйсці да ўлады. незак. уладжмць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2, 3, 4,
уламаўся, -малася; зак. (разм.). Праламацца
3. мн. -ы, улад. Асобы з урадавымі i 5 i 6 знач.). | наз. уладжванне, -я, н. (да 1, 2,
пад уздзеяннем цяжару. Дах уламаўся. || незак.
адміністрацыйнымі паўнамоцтвамі. Мясцовыя 3 i 5 знач.).
уломлшацціі, -аецца / уломвацця, -аецца.
ўлады. 0 Ваша ўлада — рабіце, што хочаце,
УЛАДКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -куецУЛАМАЦЬ, уламлю, улбміш, улбміць;
ваша справа.
ца; -куйся; зак. (разм.). 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
УЛАДАЛЫНК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто Прыйсці ў належны парадак; станоўча вы- уламаў, -мала; улам'і; уламаны; зак. (разм.)- 1.
ўладае чым-н. У. аўтамашыны. || ж. уладаль- рашыцца. Жыцце ўладкавалася. Справы ўлад- што. Праламаць, зрабіць пралом. У. страху.
ніца, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. уладільніцкі, каваліся. 2. Асталявацца, стварыць неабход- 2. што i чаго. Ломячы, аддзяліць, адламаць.
У. хлеба. 3. перан., каго (што). Пераканаць,
-ая, -ае.
ныя ўмовы ддя жыцця; размясціцца, прыУЛАДАЛІОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). строіцца. Маладыя ўладкаваліся ў асобным па- угаварыць з цяжкасцю. Ледзь уламалі ўпартага. || незак. уломлшаць, -аю, -аеш, -ае i
Уладалюбівы чалавек.
коі. У. на возе. 3. Паступіць куды-н. (на
УЛАДАЛЮБІВЫ, -ая, -ае (кніжн.)- Які работу, службу). У еучнем на завод. || незак. уломваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. уломлшанне,
любіць уладу, імкнецца ўладарыць. || наз. ула- уладжоўваціш, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. -я, н. i уломвжшіе, -я, н.
УЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. У арміі царскай
далюбсгоа, -а, н.
уладшашіе, -я, н.
Расіі i некаторых замежных арміях: ваенны з
УЛАДАННЕ, -я, н. 1. гл. уладаць. 2. мн. -і,
УЛАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-яў. Нерухомая маёмасць, зямельны ўчастак -каваны; зак. (разм.). 1. што. Прывесці ў на- часцей лёгкай кавалерыі (першапач. ўзброе(таксама
пра дзяржаўныя
тэрыторыі). лежны парадак што-н., наладзіць, урэгуля- ных пікамі). Эскадрон уланаў. || прым. уланскі,
-ая, -ае.
Вялізныя ўладанні. Каланіяльныя ўладанні.
ваць. У. усё ў кватэры. У. справу. У непаразуУЛАСКАВІЦЬ, -каўлю, -кавіш, -кавіць;
УЛАДАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Той, хто ва- менне. 2. каго-што. Стварыць неабходныя
лодае чым-н., гаспадар чаго-н. У. маёнтка. 2. ўмовы для існавання; прыстроіць каго-н. зак., каго (што). Зрабіць ласкавым, лагодТой, хто карыстаецца неабмежаванай вярхоў- куды-н., даць месца для жылля i пад. У. ным. || незак. уласжяўляць, -яю, -яеш, -яе. ||
най уладай, каму ўсе падначальваюцца. У. асабістае жыццё. У каго-н. у гасцініцу. 3. кагоназ. уласкяўленне, -я, н.
УЛАСНА. 1. пабочн., са словам «кажучы»
дзяржавы. У дум (перан.). || ж. уладарка, -і, (што). Дапамагчы паступіць на работу, вуДМ -рцы, мн. -і, -рак.
чобу. У на працу. 4. каго-што. Зручна раз- або без яго. Па сутнасці, на самай справе. Я,
УЛАДАРНЫ, -ая, -ае. 1. Які валодае пра- мясціць, палажыць, паставіць. У. хворага на у. кажучы, не чакаў такога. 2. часц. Ва ўласвам наследавання ўлады. У. князь. 2. Схільны ложку. У шпакоўню на дрэве. \\ незак. улад- ным разуменні слова. За тэкстам літаратурзагадваць, падначальваць сабе; які выражае коўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. уладжоўванне, -я, нага сцэнарыя пачалася ў. рэжысёрская работа.
загад, здольны рабіць моцны ўплыў на н. || наз. уладкімнне, -я, н.
УЛАСНАРЎЧНЫ, -ая, -ае. Напісаны ўласкаго-н. У характар. У голас. 3. перан. НеУЛАДНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Схільны наадольны, усемагутны. У наступ вясны. Ула- вязваць сваю волю, загадваць, падначальваць най рукой. У подпіс.
УЛАСНАСЦЬ, -і, ж. 1. Маёмасць, якая
дарная сіла натхнення. \\ наз. уладарнасць, -і, сабе; які выражае ўладу, волю, рашучасць,
належыць каму-н. Дзяржаўная ў. 2. Прынаж. (да 2 i 3 знач.).
уладарны. У чалавек. У позірк. 2. (звычайна з
УЛАДАРСТВА, -а, н. 1. Вярхоўная ўлада, адмоўем «не»). Які мае права, уладу што-н. лежнасць каго-, чаго-н. каму-, чаму-н. з прапанаванне. 2. Нерухомая маёмасць, якой ва- рабіць. He ўладны загасіць такі агонь. 3. пе- вам распараджэння. Прыватная ў. на зямлю.
лодаюць як уласнасцю, уладанне (у 2 знач.)- ран. Неадольны, усемагутны. Уладнае пачуцце. Набыць што-н. ва ў. Права ўласнасці.
УЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Уладальнік
Аб'ехаць сваё ў.
|| наз. уладшсць, -і, ж. (да 1 знач.).
якой-н. маёмасці. Дробны зямельны ў. 2. Той,
УЛАДАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак. 1.
УЛАДЬІКА, -і, мн. -і, -дык, м. 1. Тьггула- хто імкнецца больш мець, хто ахоплены ўласПравіць краінай, дзяржавай, быць уладаром,
ванне архірэя. 2. Toe, што i уладар. || ж. ніцкімі інтарэсамі. || ж. уласніца, -ы, мн. -ы,
мець уладу на кім-, чым-н. У над прыродай.
уладычыца, -ы, мн. -ы, -чыц (да 2 знач.).
-ніц.
2. перан. Панаваць, займаць пануючае станоУЛАЖЬІЦЦА, улажуся, уложышся, улоУЛАСНІЦЮ, -ая, -ае. Уласцівы ўладальвішча. На дварэ ўладарыць восень. || наз.
жыцца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. неўжыв). Умясцііша ніку прыватнай уласнасці, звязаны з імкненуладаранне, -я, н.
УЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. кім- ў што-н. Усе рэчы ўлажыліся ў чамадан. 2. пе- нем да нажывы, абагачэння. Уласніцкія
чым. Мець у сваёй уласнасці. У крыніцамі сы- ран. Toe, што i укласціся (у 3 знач.). Даклад- схільнасці.
чык улажыўся ў гадзіну. || незак. укладяцці,
УЛАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які належыць каму-,
равіны. 2. чым. Мець якія-н. якасці,
уласцівасці. У добрым голасам. 3. чым. Дзей- -аюся, -аешся, -аецца / уішадвацця, -аюся, чаму-н. як уласнасць. Уласная машына. 2.
Свой, асабісты. Зрабіць што-н. уласнымі рунічаць, рухаць часткамі свайго цела. He ў. -аешся, -аецца.
УЛАЖЬІЦЬ, улажу, уложыш, уложыць; камі. На ўласныя вочы ўбачыць. Па ўласнай
правай рукой. 4. перан., кім. Трымаць у сваёй
уладзе, падпарадкоўваць сабе, кіраваць. Адна уложаны; зак. 1. што ў што. Палажыць, волі. 3. Які знаходзіцца ў непасрэдным распадумка ўладала ім. || наз. уладанне, -я, н. (да 1 змясціць унутр. У кнігу ў партфель. У душу ў раджэнні, падпарадкаванні каго-, чаго-н. У
любімую справу (перан.). 2. што ў што. карэспандэнт. Уласная канцылярыя. 4. Літаi 4 знач.).
УЛАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; Змясціць у якое-н. прадпрыемства (сродкі, ральны, сапраўдны. Ва ўласным сэнсе слова. 5.
зак. 1. (/ / 2 ас. не ўжыв.). Станоўча выра- грошы). У сродкі ў будаўніцтва дарогі. 3. каго Уласцівы толькі каму-, чаму-н., без пабочных
шыцца, ажыццявіцца. Справа ўладзілася. 2. (што). Надаць каму-н. ляжачае становішча, дабавак (спец.). Уласная вага цела. O Уласнае
Уладкавацца, асталявацца, стварыць неабход- прымусіць легчы. У хворага ў пасцель. 4. пе- імя — у граматыцы: назоўнік, які з'яўляецца
ныя ўмовы ддя існавання; размясціцца, пры- ран., каго (што). Toe, што i забіць (у 1 знач.; асабовай індывідуальнай назвай каго-,
строіцца. У на кватэры. У з харчаваннем. 3. разм.)- У на месцы з аўтамата. 5. што. чаго-н.; проціл. агульнае імя. Полацк — улаПаступіць на работу, вучобу, службу i пад., Зрабіць укладку (валасоў). У валасы. || незак. снае імя горада.
укладдць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2, 3 i 5 знач.)
УЛАСЦІВАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Харакзаняць якое-н. месца, становішча (разм.). У
на працу. \\ незак. уладжвацца, -аюся, -аешся, / укладваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. укладднне, тэрная асаблівасць, рыса, прымета каго-,
-я, н. (да 1, 2, 3 i 5 знач.), укладвшше, -я, н. i чаго-н. Валодаць якімі-н. уласцівасцямі. У
-аецца. || наз. уладжванне, -я, н.
спадчыннасці арганізма.
УЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзшь; -джаны; укладкі, -і, ДМ -дцы, ж. (да 5 знач.).
УЛАЖ^ННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. ДадатхоУЛАСЦІВЫ, -ая, -ае; каму-чаму. Які хазак. 1. што. Давесці да жаданага канца, да
вая рэч (звычайна каштоўная), уложаная рактэрны для каго-, чаго-н., з'яўляецца
згоды. У справу. У спрэчнае пытанне. У
канфлікт. 2. каго (што). Змясціць, пры- ўнутр чаго-н. Пакет з улажэннем. 2. Калісьці: ўласцівасцю, якасцю каго-, чаго-н. 3 улас-
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знаходзяцца дзе-н. Браць на ў. Стаць на ў.
Зняцца з уліку. Ваенны ў. 3. Прыняцце пад
увагу чаго-н. Пры ўліку ўсіх абставін. || прым.
уліковы, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). Уліковая дацівай яму працавітасцю. Чалавеку ўласціва кументацыя. Уліковая плошча.
УЛІІШУЦЬ, -ну, -неш, -не; уліп, -пла;
(прысл.) памыляцца.
УЛАШЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны; -ні; зак. 1. у што. Паласці ў што-н. ліпкае,
зак., каго (што) (разм.). Улагодзіць, задоб- вязкае. 2. перан. Трапіць у непрыемнае станорыць каго-н. || незак. уляшчвжць, -аю, -аеш, вішча (разм.). У у гісторыю. 3. Добра аблегчы, прыстаць (пра адзенне, абутак; разм.).
-ае. | наз. улаппвшше, -я, н.
Сукенка ўліпла. || незак. уліпаць, -аю, -аеш,
УЛЁВА, прысл. У левы бок. Павярнуць у.
-ае.
УЛЁГЦЫ, прысл. (разм.). Без паклажы, паУЛГГАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таражняком. Машына пайшла ў.
ваны; зак.у што (уст.). Toe, што i упаяць. || неУЛЁГЧЫ, улягу, уляжаш, уляжа; уляжам,
зак. улітоўвшіь, -аю, -аеш, -ае. || наз. улітоўш,
уляжаце, улягуць; улёг, улегла / улягла, улегла
-і, ДМ -ўцы, ж. i улітоўваіше, -я, н.
i улягло; уляж; зак. (разм.). 1. у што i з інф.
УЛІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Поўнасцю аддаіша якой-н. справе. У. ў навуку. У габляваць. 2. перан., у што i з інф. (спсц.). Частка ўнутранага вуха, дзе знахоУцягнуцца ў што-н., набыць моцную схіль- дзіцца гукаўспрымальны апарат. || прым. улЬнасць да чаго-н. У ў гарэлку. 3. за кім-ным. кавы, -ая, -ае.
УЛІЦЦА, увальюся, увальешся, увальецца;
Кінуцца наўздагон. Сабака ўлёг за катом. 4.
за кім. Пачаць заляцацца. У. за дзяўнынай. \\ увальёмся, увальяцеся, увальюцца / уліюся,
незак. улягаць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 4 уліешся, уліецца; уліёмся, уліяцеся, уліюцца;
уліўся, улілася, -лося; ул'іся; зак., у што. 1. (7
знач.).
УЛЁГЧЫСЯ, улягуся, уляжашся, уляжац- i 2 ас. не ўжыв.). Наліцца ўнутр. У. лодку ўліца; уляжамся, уляжацеся, улягуцца; улёгся, лася вада. 2. перан. Папоўніць сабою, далуулеглася / уляглася, улеглася / уляглося; чыцца. У працоўны калектыў улілося новае пауляжся; зак. 1. Легчы (спаць ці адпачываць); паўненне. || незак. улівацці, -аюся, -аешся,
-аецца.
змясціцца дзе-н. у ляжачым сгановішчы. У
адпачываць. Ты на гэгтшй канапцы не ўляжаш- УЛІЦЬ, увалью, увальеш, увалье; увальём,
ся. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Змясціцца (пра увальяде, увальюць / улію, уліеш, уліе; уліём,
прадметы). Кнігі ўлегліся ў намадан. 3. ( 7 / 2 уліяце, уліюць; ул'іў, уліла, -ло; улі; ул'іты; зак.
ас. не ўжыв.). Асесці, апусціцца. Улёгся пыл. 1. што i чаго ў каго-што. Наліць унутр. У.
Сена ўляглося. 4. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан. ваду ў бочку. У новую энергію ў каго-н. (пеАслабець, сціхнуць, супакоііша (разм.). Бура ран.). 2. перан., каго-што ў што. Дабавіць,
ўлеглася. Брзх сабак улёгся. Хваляванне ўля- уключьшь дадаткова. У. атрад у партызанскае
глося. 5. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Усталявацца, злучэнне. 3. (7 / 2 ас. не ўжыв.), без дап. Выстаць. Зіма добра ўлеглася. || незак. улягіцці, пасці ў вялікай колькасці (пра дождж; разм.)Увечары ўліў такі дождж. || незак. уліваць,
-аецца (да 3 i 4 знач.), укладшдо, -аюся,
-аешся, -аецца (да 1 i 2 знач.) / ужладмцца, -аю, -аеш, -ае (да 1 i 2 знач.); наз. улівшше,
-я, н. (паводле 1 знач.). У глюкозы (упырск-аюся, -аешся, -аецца (да 1 i 2 знач.).
УЛЁЖАЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца; ванне).
УЛПЬІЦЬ, -ічу, -ічыш, -ічыць; -'ічаны;
зак. 1. Асесці, ушчыльнііша ад доўгага
ляжання. Снег улежаўся. 2. Пасля доўгага ля- зак. 1. каго-што. Устанавіць наяўнасць шляжання стаць гатовым для карыстання, далей- хам падліку. У усіх спецыялістаў. У расходы.
шай апрацоўкі (пра садавіну, лён). Яблыкі 2. што. Прыняць пад увагу, у разлік. У. заўўлежаліся ў саломе. Лён улежаўся. || незак. вагу. У мінулы вопыт. || незак. улпоаць, -аю,
-аеш, -ае.
улежвацда, -аецца.
УЛОВІСТЫ, -ая, -ае (спец.). Які дае доУЛЁЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; зак. Прабыць на якім-н. месцы лежачы. 7 паўгадзіны бры ўлоў. Уловістае месца. У нераст. || наз.
улошстасць, -і, ж.
не ўлежыш у шакую спёку.
УЛОМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м. (часУЛЁЖНА, безас. у знач. вык. Добра, утульна ляжыць. Хоць не ўежна, дык у. (хоць не да- цей з адмоўем «не» i ў пытальна-клічных скастаткова яды, затое можна спакойна паля- зах). Слабы, кволы чалавек. Ты сам не ў.
зрабіць гэтпа.
жаць; прыказка).
УЛОМВАННЕ, -ЦЦА, УЛОМЛІВАННЕ,
УЛЁЗІЦ, -зу, -зсш, -зс; улез, -зла; улезь;
зак., у штпо. 1. Пранікнуць, забрацца ўнутр -ЦЬ гл. уламацца, -ць.
УЛОННЕ, -я, н. Toe, што i лона. Ва ўлонні
чаго-н. У ў кабіну. У ў аўтобус (увайсці;
разм.). У ў кішэню (таксама перан.: тайком; з мацеры. На ўлонні прыроды (на адкрытым памэтай украсці што-н.)- Карова ўлезла ў шкоду. ветры).
УЛОПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
2. Умясціцца ўнутры чаго-н. Нага не ўлезла ў
бот. Кнігі ўлезлі ў чамадан. 3. Умяшанне ў (разм.)- 1. У што. Папасці ў непрыемнае стаякую-н. справу (разм.)- У ў размову. 0 Колькі новішча з-за промаху, памылкі. У ў бяду. 2. у
ўлезе (разм.) — уволю, колькі хочаш. || незак. каго. Закахацца. У ў дзяўчыну.
УЛОЎ, улову, м. Колькасць злоўленай
улазіць, улажу, улазіш, улазіць.
УЛЁПЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. уляпіцца, -ць.
рыбы, дзічыны; звера. Атрымаць багаты ў.
УЛЁТКУ, прысл. Летам, у летні час. Добра рыбы.
ў. на палетку.
УЛОЎЛІВАЦЬ гл. улавіць.
УЛІВАННЕ гл. уліць.
УЛОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які можа быць
на слых. Ледзь у. шэпт. 2. Які дае добры ўлоў
УЛІВАЦЦА, ~Ш> гл. уліцца, -ць.
УЛІК, -у, м. 1. Устанаўленне наяўнасці, (спсц.). У. год. || наз. улоўшсць, -і, ж.
колькасці чаго-н. шляхам падлікаў. У. таваУЛЎКАТКІ: бегжць (хадзіць) улужжты
раў. Магазін зачынены на ў. Бухгалтарскі ў. 2. (абл.) — зігзагамі, не па прамой лініі. Бегаць
Рэгістрацыя з занясеннем у спісы асоб, якія У-
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УЛУПІЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; зак., чым,
na кім-чым (разм.). Ударыць, агрэць. У палкай.
УЛУЧЬІЦЬ, -учу, -учыш, -учыць; -учаны;
зак. 1. у што. Знайсці падыходзячы час для
чаго-н. У момант. У хвіліну. 2, Трапіць у
цзль. У каменьныкам у шыбу. 3. каго ў што.
Далучыць да каго-, чаго-н. (пра жывёл). У
авечку ў чараду. || незак. улучаць, -аю, -аеш,
-ае.
ЎЛЬТРА, нескл., м., звычайна мн. Крайні
рэакцыянер.
УЛЬТРА... прыстаўка. Утварае назоўнікі i
прыметнікі са знач. звыш, больш за (якую-н.
меру, мяжу), напр. ультракансерватар (крайні рэакцыянер), ультрафіялетавыя прамяні
(нябачныя вокам прамяні), ультракароткія
хвалі, ультрагук.
УЛЬТРАГЎК, -у, мн. -і, -аў, м. He чутныя
чалавекам пруткія хвалі, частоты якіх перавышаюць 20 кГц. || прым. ультржгуклвы, -ая, -ое.
УЛЬТРАКАРОТЫ, -ая, -ае: ультракаролая
хвалі — злектрамагнітныя хвалі даўжынёй да
10 м.
УЛЬТРАМАРЬІН, -у, м. Яркая сіняя фарба. || прым. ультрамарынжвы, -ая, -ае.
УЛЬТРАФІяЗіЁТАВЫ, -ая, -ае: ультрафіялетавыя прамяні — не бачныя вокам прамяні,
якія ляжаць у спектры за фіялетавымі.
УЛЬТЫМАТУМ, -у, м. Рашучае патрабаванне з пагрозай прымянення мер уздзеяння
ў выпадку адказу. Паставіць каму-н. у.
УЛЬТЫМАТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца ультыматумам, катэгарычны. Ультыматыўнае патрабаванне. || наз. ультыматыўшсць, -і, ж.
УЛЮБЁНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
Той, каго асабліва любяць, цэняць; пястун,
любімчык. || ж. улюбёшоі, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
-нак.
УЛЮБЁНЫ, -ая, -ае. 1. Зачараваны, захоплены кім-, чым-н. Улюбёныя ў зямлю
людзі. 2. Такі, якому аддаецца перавага ў параўнанні з чым-н. іншым, аблюбаваны. Улюбёная страва. Улюбёнае месца адпачынку. Улюбёная справа. || наз. улюбёшсць, -і, ж.
УЛЯГАЦЦА, -ЦЬ гл. улегчыся, улегчы.
УЛЯЖАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -жыцца;
зак. Toe, што i улежацца. Сена ўляжалася.
Грушы ўляжаліся.
УЛЯЖАЦЬ, уляжу, уляжыш, уляжыць;
уляжым, улежыце, уляжаць; уляжы; зак. Toe,
што i улежаць. Хіба доўга ўляжыш на такім
сонцы.
УЛЙПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
(разм.). 1. у што i чым. Абляпацца, вымазацца. У ў гліну або глінай. 2. у што i без дап.
Траліць у бяду, непрыемную справу. У ў
гісторыю. 3. у каго (што). Закахацца. У ў
хлопца.
УЛЯПІЦЦА, уляплюся, улепішся, улепіцца; зак. (разм.). 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Прыляпіцца, прыліпнуць. Фарба ўляпілася
так, што не ададраць. 2. за каго-што.
Учэпіста ўзяцца за каго-, што-н. У за поручні.
|| незак. улеплівжццж* -аюся, -аешся, -аецца.
УЛЯПІЦЬ, уляплю, улепіш, улепіць;
улеплены; зак. 1. што ў што. Лепячы, уставіць. У. мазаіку ў сцяну. 2. перан., што i каму.
Моцна ўдарыць, выцяць каго-н. (разм.)- У
яму снежкай. У у вуха. 3. перан., што.
Прычыніць, зрабіць што-н. (замяняе дзеясловы даць, паставіць i пад.). У вымову. У
двойку. || незак. улепліваць, -аю, -аеш, -ае.
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УЛЯЦЁЦЬ, улячу, уляціш, уляцшь;
уляшм, улеціце, уляцяць; уляці; зак. 1. у што.
3 лёту, на ляту пранікнуць куды-н. Ластаўка
ўляцела ў сенцы. 2. у што. Вельмі хутка ўбегчы, уехаць куды-н. (разм.). У у хату. 3. у
што. Упасці, уваліцца ў што-н. (разм.). У у
яму. У. у гразь. 4. безас, каму. Папасці за
якую-н. правіннасць (разм.). Яму ўляцела ад
бацькоў. || незак. улятаць, -аю, -аеш, -ае.
УМАЗАЦЬ, умажу, умажаш, умажа; умаж;
умазаны; зак., што ў што. 1. Запэцкаць, забрудзіць. У лоб у сажу. 2. Уставіць, замацаваўшы чым-н. вязкім. У. кацёл у печ. || незак.
умазваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. умазваляе, -я,
н. (да 2 знач.) / умазка, -і, ДМ -зцы, ж. (да 2
знач.).
УМАЙСГРАВАЦЬ, -рук>, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак., што (разм.). Прыладзіць
дзе-н., куды-н. У люстэрка. || незак. умайстроўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. умайстраванне, -я, н.
УМАЛІЦЬ, умалю, умоліш, умоліць;
умолены; зак., каго (што). Схіліць да чаго-н.
моцнай просьбай, угаворамі, упрасіць. У. няўступных бацькоў. \\ незак. умольваць, -аю,
-аеш, -ае.
УМАЛОТ, -у, М -лоце, м. Колькасць абмалочанага зерня. У з гектара. || прым. умалотны, -ая, -ае.
УМАЛОЦЬ, умялю, умелеш, умеле; умялі;
умолаты; зак., што (разм.). З'есці з вялікім
апетытам, умяць. У кавалак каўбасы.
УМАНЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак., што (спец.). Манціруючы, уставіць. У датчык.
УМАРЬІЦЬ гл. марьшь.
УМАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
каго-што. Абматаць, апавіць некалькі разоў.
У пакунак шпагатам. 2. што. Матаючы
(ніткі) ў клубок, заматаць унутр што-н. пабочнае. У напарстак у клубок. 3. што i чаго.
Намотваючы, змясціць у чым-н., на чым-н.
Вялікага матка ў адзін клубок не ў. || незак.
умотваць, -аю, -аеш, -ае.
УМАЎЛЁННЕ, -ЛЙЦЦА гл. умовіцца.
УМАЎЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чым,
-чыце, -чаць; -чы; зак., аб чым або пра што.
Toe, што i умоўчаць. У. аб недахопах. || наз.
умаўчанне, -я, н.
УМАЦАВАННЕ, -я, н. 1. гл. умацавацца,
-ць. 2. мн. -і, -яў. Абарончае збудаванне. Падземныя ўмацаванні.
УМАЦАВАЦЦА, -цуюся, -цусшся, -цуецца; -цуйся; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць
больш моцным, устойлівым. Бераг умацаваўся. Перасаджанае дрэва ўмацавалася ў ноеым
грунце. 2. Размясціцца, стварыўшы сабе абарончыя збудаванні. Часць умацавалася на новым месцы. 3. (/ i 2 ас. не ўжыв.). Стаць
больш моцным, здаровым, трьгаалым. Нервы
ўмацаваліся. Здароўе ўмацавалася. Яго становішча ўмацавалася. 4. {1 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Стаць цвёрдым, устойлівым, усталявацца, устанавіцца. Калгасы ўмацаваліся. || незак.
умацоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
умаіцтанне, -я, н.
УМАЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
-цаваны; зак. 1. што. Зрабіць мацнейшым,
больш устойлівым. У. дамбы. 2. што. Стварыць абарончыя збудаванні дзе-н., забяспечыць сродкамі абароны. У. подступы да горада. 3. каго-што. Зрабіць больш моцным,
здаровым, стойкім. Добрае харчаванне i свежае паветра ўмацавалі хворага. У нервы. У
здароўе. 4. перан., што. Зрабіць надзейным,

цвёрдым, устойлівым. У. сваё становішча. У
дысцыпліну. || незак. умлцоўваць, -аю, -аеш,
-ае; наз. умацоўвшше, -я, н. || наз. умацамнне,
-я, н. || прым. умшцшалыш, -ая, -ае. Умацавальныя адкосы. Умацавальныя збудаванні.
жыцця; разм.). б. звычайна мн. Даныя, патраУМЁЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў, м. баванні, з якіх неабходна зыходзіць. Умовы
Умелы працаўнік, майстар. Народны ў.
доследу. 0 Пры ўмове чаго, у знач. прыназоўУМЁЛЫ, -ая, -ае. Які валодае ўменнем, ніка з Р — пры залежнасці ад чаго-н., абуякі паказвае ўменне. Умелыя рукі. Умелае моўленасці чым-н. Гэта можна выканаць пры
кіраўніцтва.
ўмове добрага надвор 'я. Ва ўмомх чаго, у знач.
УМЁЛЬСТВА, -а, н. Уменне, спрыт, здоль- прыназоўніка з Р — пры наяўнасці чаго-н. нанасць рабіць што-н. з вялікім майстэрствам. вакольнага, спадарожнага. Працаваць еа ўмоУ рук. У кухара.
вах пастаяннага напружання.
УМЁННЕ, -я, н. Здольнасць рабіць
УМОВІЦЦА, -оўлюся, -овішся, -овіцца;
што-н., набытая ведамі, вопытам. Пры ўменні зак., з кім пра што, аб чым i з інф. Дамовіцца,
ўсё можна зрабіцы Пахваліць за ў. i старан- прыйсці да агульнай згоды адносна чаго-н. У.
насць.
пра тэрмін або аб тэрміне ад 'езду. У з кім-н.
УМЁРАНЫ, -ая, -ае. 1. Сярэдні паміж пра сустрэчу або аб сустрэны ці сустрэцца. ||
крайнасцямі — не вялікі i не малы, не га- незак. умаўляцца, -яюся, -яешся, -яецца. ||
рачы i не халодны i пад. Умераная скорасць. наз. умаўленне, -я, н.
Умераная вільготнасць. Умераныя патрабаУМОЛЬВАЦЬ гл. умаліць.
ванні. 2. Пра клімат: сярэдні паміж гарачым i
УМОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выражае моцную
халодным. У. клімат. У пояс. 3. Які трымаецца сярэдняй палітычнай лініі, схільны да просьбу. У позірк. Умольна (прысл.) глядзець.
УМОМАНТ, прысл. Імгненна, у адзін міг.
кампрамісу, згодніцтва. Умеранае крыло рэфарматараў. Умераная палітыка. \\ наз. умера- УМОТВАЦЬ гл. уматаць.
нісць, -і, ж. (да 1 i 3 знач.)УМОЎЛЕНЫ, -ая, -ае. Такі, аб якім загаУМЁРЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; умёрз, дзя ўмовіліся, назначаны па ўгавору. Умоўлеумерзла; -ні; зак. 1. у што. Пад уздзеяннем ная сустрэча. || наз. умоўленасць, -і, ж.
марозу шчыльна замацавацца ўнутры лёду,
УМОЎНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. умоўны. 2.
мёрзлай зямлі. Бочка ўмерзла ў лёд. 2. Зацвяр- Агульнапрынятая, хоць i непатрзбная сістэма
дзець ад марозу на значную глыбіню. Зямля звычак, норм паводзін. У палоне фармальнасмоцна ўмерзла. || незак. умярзжць, -аю, -аеш, цей i ўмоўнасцей.
-ае.
УМОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Загадзя ўмоўлены i
УМЁЦЬ, -ею, -ееш, -ес; незак., з інф. 1. зразумелы толькі тым, хто ўмовіўся. У стук.
Валодаць уменнем рабіць што-н. У. іграць на Умоўнае месца. 2. Які мае сілу толькі пры
скрыпцы. 2. Валодаць здольнасцю рабіць якіх-н. умовах. Умоўнае асуджэнне. Прыгавошто-н. Яна не ўмее перабольшваць. Ён не ўмее раны ўмоўна (прысл.). Умоўная згода. У рэліслівіць перад іншымі.
флекс (выпрацаваны пад уплывам пэўных
УМЁШВАЦЦА гл. умяшацца.
умоў). 3. Які не існуе на самой справе, яўны
УМЁШВАЦЬ1 гл. умясіць.
або сімвалічны. Умоўная мяжа. Умоўныя дэкаУМЁШВАЦЬ2 2/t. умяшаць.
рацыі. 4. У іраматыцы: які ўтрымлівае ў сабе
УМЁЮЧЫ, прысл. 3 уменнем, з веданнем значэнне ўмовы (у 1 знач.). У сказ. У лад
справы. Гэта трэба рабіць у.
дзеяслова. У злучнік. || наз. умоўнасць, -і, ж.
УМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ўмёрз у што-н. (да 2 i 3 знач.)У ў лёд кавалак дрэва. 2. Які зацвярдзеў ад
УМОЎЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак., аб
марозу на значную глыбіню. Умёзлая зямля.
чым або пра што. Знарок не сказаць пра
УМІГ, прысл. Імгненна. Усе ў. замоўклі.
што-н. У пра самае галоўнае. He магу ў. аб
УМІЛАСЦІВІЦЬ, -ціўлю, -цівіш, -цівіць; чым-н. або што-н. (павінен сказаць). || незак.
-ціўлены; зак., каго (што). Зрабіць мілас- умоўчваць, -аю, -аеш, -ае.
цівым, міласэрным. У. бацьку.
УМУДРЬІЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
УМІНАЦЦА, -ЦЬ гл. умяцца, -ць.
-рымся, -рыцеся, -рацца; зак. Ухітрыцца
УМІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Пера- зрабіць што-н., a таксама (іран.) ухітрыцца
стаць жыць, a таксама вянуць, сохнуць (пра зрабіць што-н. такое, чаго лёгка можна
расліны). Уміралі за радзіму. У са смеху пазбегнуць. Як ты ўмудрыўся на столькі
(вельмі смешна). 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан. спазніцца? || незак. умудрацца, -аюся, -аешся,
Знікаць, прападаць (кніжн.). Такія словы не -аецца.
ўміраюць у вяках. 3. (/ i 2 ас. не ўжыв.), перан.
УМУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
Адыходзіць у мінулае (пра ірамадскія з'явы i
-раваны; зак., што. Памясціць, умадаваўшы
пад.). Старое ўмірае, a новае нараджаецца.
цаглянай кладкай; умазаць. У касцёл. || незак.
УМОВА, -ы, мн. -ы, умоў, ж. 1. умуроўваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. умуроўванне,
Акалічнасць, ад якой што-н. залежыць. Гэта -я, н.
магчыма пры адной умове. 2. Патрабаванне,
УМЫВііЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Пасуякое прад'яўляецца адным з дагаворных бакоў. Назавіце вашу ўмову. Умовы міру. 3. дзіна з кранам або ракавіна з кранам над ёй
Пісьмовая або вусная дамоўленасць, згода. для ўмывання.
УМЫВАЛЬНЫ, УМЫВАЦЦА, -ЦЬ гл.
Выканаць умову. Парушыць умову. 4. мн. Правілы, устаноўленыя ў якой-н. галіне дзей- умыць.
УМЫКАННЕ, -я, н. У некаторых народаў:
насці, жыцця. Умовы карыстання электрычнымі прыборамі. 5. мн. Абставіны, у якіх пра- выкраданне нявесты ў яе бацькоў. Шлюб умыцякае або пры якіх адбываецца што-н. каннем. Звычай умыкання.
Кліматычныя ўмовы. Жыллёвыя ўмовы. ПадУМЫКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
рыхлюўка прадпрыемства да работы ў зімовых -нуць; -н'і; зак., каго (спец.). Выкрасці нявеумовах. Праца ў добрых умовах. Для спецы- сту, дзяўчыну. || незак. умыкаць, -аю, -аеш,
ялістаў — усе ўмовы (г. зн. добрыя ўмовы для -ае.
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Вячэрні у. У культуры. || прым. універсітэцкі,
УМЯШЧАЦЦА, -ЦЬ гл. умясціцца, -ць.
УНАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; -ая, -ас.
зак., з інф. Toe, што i панадзіцца.
УНІВЕРСІЙДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -сіяд,
УНАЙМЫ, прысл. У карыстанне за пэўную ж. Міжнародныя студэнцкія спартыўныя
спаборніцтвы. || прым. ушверсіядны, -ая, -ае.
УМЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак., плату. Здаць пакой у.
Універсіядныя старты. Універсіяднае першынУНАКЛАДКУ, прысл. (разм.)- Палажыўшы
каго-што. Памыць (твар, рукі, шыю). У
дзіця. У. рукі. (таксама псран.: ухіліўшыся, цукар у шклянку (у адрозненне ад упрыку- ство.
УНІЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Зневажальны
зняць з сябе адказнасць за што-н). Ранак, ску). Піць чай у.
УНАРАВІЦЬ, -раўлю, -ровіш, -ровіць; для чыёй-н. годнасці. Уніжальныя адносіны. 2.
умыты росамі (перан.). || незак. умываць, -аю,
-аеш, -ае. || звар. умыцца, -ыюся, -ыешся, зак., каму-чаму. Дагадзіць каму-н., зрабіўшы У іраматыцы: які мае адносіны да ўтварэння
назоўнікаў i прыметнікаў, што маюць адцен-ыецца; незак. умывацця, -аюся, -аешся, так, як трэба. Усім не ўнаровіш.
УНАРМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй; не зневажальнасці, пагардлівасці. У суфікс. ||
-аецца. || наз. умыванне, -я, н.; прым. умы-маваны; зак., што. Прывесці да нормы. У. наз. уніжальнасць, -і, ж.
валыш, -ая, -ае.
УНІЖАНЫ, -ая, -ае. Такі, якога ўнізілі,
напісанне ўласных імён. || незак. унармоўваць,
УМЯРЗАЦЬ гл. умерзнуць.
які зведаў на сабе ўніжэнне або выражае ўніУМЯСІЦЬ, умяшу, умесіш, умесіць; -аю, -аеш, -ае. || наз. унармаванне, -я, н.
УНАСІЦЬ, унашу, уносіш, уносіць; зак., жэнне. У чалавек. У выгляд. Ц наз. ушжжумешаны; зак., што. 1. Добра вымесіць. У.
цеста. 2. у што. Месячы, дабавіць. У рызынкі каго-што. Унесці ўнутр усё, многае ў не- шсць, -і, ж.
УНІЖЗННЕ, -я, н. 1. гл. унізіць. 2. Toe,
ў цеста. || незак. умешваць, -аю, -аеш, -ае.
калькі прыёмаў. У усе скрынкі ў склад.
УНАСЛНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; што прыніжае, зневажае чалавека, яго годУМЯСЦІЦЦА,
умяшчуся,
умесцішся,
умесціцца; зак. 1. Змясціцца ўнутры чаго-н., -даваны; зак. 1. гл. наследаваць. 2. Атрымаць насць. Цярпець у.
УНІЗ, прысл. 1. У напрамку да нізу, да
дзе-н. Кнігі ўмясціліся ў партфель. Думкі не якую-н. уласцівасць, якасць ад бацькоў, ад
зямлі. Спускацца ў. 2. У напрамку да вусця
маглі ў. ў галаве (перан.). 2. Размясціцца на папярэдніх пакаленняў. У характар бацькі.
ракі. У na Дзвіне.
якім-н. месцы. У. за адным сталом. || незак.
УНАЧЬІ гл. уночы.
УНІЗАЦЬ, -іжу, -'іжаш, -'іжа; -Ізаны; зак.,
умшгшда, -аюся, -аешся, -аецца.
УНЁСЦІ» унясу, унясеш, унясе; унясём,
УМЯСЦІЦЬ, умяшчу, умесціш, умесціць; унесяце, унясуць; унёс, унесла i унясла, што. Нанізваючы, навешваючы, пакрыць паумешчаны; зак., каго-што. 1. (/ i 2 ас. не унесла / унясло; унясі; унесены; зак. 1. каго- верхню чаго-н. вялікай колькасцю якіх-н.
ўжыв.). Змясціць, ахапіць сабою. Клуб не змог што. Прынесці ўнутр. У. рэчы ў дом. 2. што. прадметаў. У ёлку цацкамі. Ляшчына ўнізана
у. усіх наведвальнікаў. 2. у што. Змясціць Запладіць. У плату. 3. што. Перадаць на гронкамі арэхаў (перан.). Пальцы, унааныя
унутр чаго-н. У усе яблыкі ў кош. || незак. умя- чыё-н. меркаванне. У прапанову ў прэзідыум. пярсцёнкамі (перан.). || незак. ушзваць, -аю,
шчаць, -аю, -аеш, -ае.
4. каго-што. Уключыць, дабавіць. У змены ў -аеш, -ае.
УНІЗЕ, прысл. У ніжняй частцы чаго~н.,
УМЙЦША, -ы, мн. -ы, -цін, ж. Умятае, праект пастановы. У кампост у глебу. 5.
што. Выклікаць, зрабіць. У жвавасць у раз- пад чым-н. Дом стаіць у. (у нізіннай мясцоуціснутае месца. У на самавары.
УМЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., умнецца; мову. У. разлад у сям'ю. || незак. уносіць, васці).
УНІЗІЦЬ, -'іжу, -ізіш, -'ізіць; -'іжаны; зак.,
умяўся, умялася; зак. Стаць умятым, уцісну- уношу, уносіш, уносіць. || наз. унясенне, -я, н.
УНІВЕРМАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Скарачэн- каго (што). Паставіць каго-н. у прыніжальнае
тым у што-н. або шчыльным ад сціскання,
прымінання. Трава ўмялася ў зямлю пад ко- не: універсальны магазін. Цэнтральны ў. || становішча, зняважыць. У. падначаленага. ||
незак. уніжаць, -аю, -аеш, -ае. || звар. ушзіцца*
ламі трактара. Мокры жвір умяўся пад бо- прым. універмапіўскі, -ая, -ае (разм.)тамі. || незак. умішцц*, -аецца.
УНІВЕРСАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік, -'іжуся, -'ізішся, -'ізіцца. У да абману; незак.
УМЙЦЬ, умну, умнеш, умне; умнём, які валодае ўсімі прыватнымі спецыяльнас- ушжацца, -аюся, -аешся, -аецца. || наз. уніумняце, умнуць; умяў, умяла; умн'і; умяты; цямі ў сваёй прафесіі. Слесар-у. Канструк- жэнне, -я, н.
УНІКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Адзіны ў сваім розак., што. 1. у што. Прымяўшы, уціснуць, тар-у.
увагааць. У акурак у пясок. 2. Націскаючы,
УНІВЕРСАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зусш, -зуе; дзе, непаўторны. Унікальная знаходка. У рузрабіць больш шчыльным або прымяць ха- -зуй; -заваны; зак. i незак., што (кніжн.). капіс. У. эксперымент. || наз. унікалышсць, -і,
дой, яздой. У тытунь у люльцы. У зямлю гу- Абагульніць (-няць), зрабіць (рабіць) агуль- ж.
УНІКЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які пазбягае прама
сеніцамі трактара. 3. З'есці многа, прагна ным, універсальным; распаўсюдзіць (-джваць)
(разм.)- У бохан хлеба. || незак. умінаць, -аю,
на многае, многіх. У падрыхтоўку спецы- i адкрыта выказваць свае думкі, не прамы,
-аеш, -ае.
пазбаўлены шчырасці. У. адказ. 2. Які глыялістаў. || наз. універсалізацыя, -і, ж.
УМЯШАННЕ гл. умяшацца.
УНІВЕРСАЛІЗМ, -у, м. (кніжн.). Валодан- бока ўнікае ў сутнасць справы; праніклівы. У.
чалавек. Уніклівая думка чалавека. || наз.
УМЯШАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак., не разнастайнымі ведамі, звесткамі, навыушклівасць, -і, ж.
камі.
у што. 1. Пранікнуць куды-нм змяшацца з
УНІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; ун'ік, -кла;
чым-н. У. ў натоўп. 2. Стаць удзельнікам чуУНІВЕРСАЛІІ, -лій, адз. -лія, -ліі, ж.
жой справы; увязацца. У ў размову. 3. Пры- (спец.). Сукупнасць паняццяў, агульных для зак. 1. чаго. Пазбегнуць, ухіліцца ад чаго-н. У.
няць удзел у якой-н. справе з мэтай змены ўсіх ці многіх моў, але такіх, якія ў ix выра- аварыі. У лаянкі. 2. каго-чаго. He пажадаць
ходу яе. У канфлікт прыйшлося ў. дырэктару. ||жаюцца па-рознаму. У лексіка-семантычнага сустрэцца з кім-, чым-н. У сустрэчы. 3. у
незак. умепшацца, -аюся, -аешся, -аецца. || плана. Дыдуктыўныя i індуктыўныя моўныя у. што. Удумацца, пастарацца зразумець сугназ. умяшанне, -я, н. Узброенае ў. Хірургічнае УНІВЕРСАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Разнастайнасць чаго-н. У у змест прачытанага. || незак.
ў. (аперацыя).
ны, які ахоплівае многае. Універсальныя веды. унікаць, -аю, -аеш, -ае.
ЎНІКУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.)- НеУМЯШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., у У спецыяліст. 4. 3 разнастайным прызначэншто. 1. што i чаго. Мяшаючы, дабавіць. У
паўторны, адзіны ў сваім родзе прадмет (пенем, для разнастайнага выкарыстання. У
пшанічнай мукі ў жытнюю. 2. перан., каго інструмент. У станок. || наз. універсальнасць, ран. таксама пра чалавека).
(што). Прымусіць супраць волі ўдзельнічаць -і, ж.
УНІСОН, -у, м. (спец.). Сугучча з двух ці
у чым-н. У каго-н. у брудную справу. || незак.
УНІВЕРСАМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэн- некалькіх гукаў аднолькавай вышыні (якія
умешваць, -аю, -аеш, -ае.
не: універсальны магазін самаабслугоўван- ўтвараюцца рознымі галасамі або інструменУМЯШЧАЛЬНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. умя- ня — магазін, які гашшюе харчовымі тава- тамі). Спяваць ва ў. Дзейнічаць ва ў. з кім-н.
шчальны. 2. Здольнасць умяшчаць тую ці рамі i некаторымі таварамі гаспадарчага пры(перан.: зладжана, узгоднена).
іншую колькасць чаго-н., ёмістасць. У цы- значэння. || прым. універсаміўскі, -ая, -ае
УНГГАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Ракавіна ў
стэрны.
прыбіральнях для сцёку калу, мачы. || прым.
(разм.).
УМЯШЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які ўмяшчае
УНІВЕРСГГ^Т, -a, М -тэце, мн. -ы, -аў, м. унггазны, -ая, -ае.
значную колькасць, многа каго-, чаго-н. У. 1. Вышэйшая навучальная i навуковая ўстаУНГГАРНЫ, -ая, -ае: уніпрііая дэяржазал. У. чамадан. 2. Які можа ўмясціцца. || наз. нова з рознымі прыродазнаўча-матэматыч- ва — форма дзяржаўнага ўладкавання, пры
умяшчалыйсць, -і, ж. (да 1 знач.).
нымі i гуманітарнымі аддзялсннямі (факуль- якой тэрыторыя дзяржавы, у адрозненне ад
УМЯШЧАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Мссца, тэтамі). Беларускі дзяржаўны у. 2. Назва наву- федэрацыі, не мае ў сваім складзе федэратыўёмішча для ўмяшчэння, змяшчэння чаго-н. чальных устаноў па павышэнню навукова-па- ных адзінах (штатаў, зямель), a падраздзялялітычных ведаў, адукацыі ў якой-н. галінс. ецца на адміністрацыйна-тэрытарыяльныя
У. вады. У для збожжа.
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УНУШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
адзінкі (раёны, вобласці i гд.). Рэспубліка Беларусь — унітарная дзяржава.
Дзейнічаць на псіхіку з мэтай выклікаць пэўУНІФАРМІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. ную рэакцыю; прьгаодзіць у стан гіпнозу. ||
Работнік уніформы (у 2 знач.). || прым. уігі- зак. унушыць, -шу, -шыш, -шыць; -шым,
фарм'ісцкі, -ая, -ае.
-шыце, -шаць. || наз. унушэнне, -я, н.
дачыненне да каго-, чаго-н. Пра гэту з'яву
УНІФІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
УНУШ^ННЕ, -я, н. 1. гл. унушаць. 2. ёсць шматлікія ўпамінанні ў старых кнігах.
-каваны; зак. i незак., што (кніжн.). Прывесці Уздзеянне на псіхіку хворага, гіпноз. Лянэнне
УПАМЯНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -ня(-водзіць) да аднолькавасці, аднастайнасці. У
ўнушэннем.
це, -нуць; -н'і; -нёны i -нуты; зак., каго-што,
грашовую сістэму. || наз. ушфікацыя, -і, ж.
ЎНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Мера аптэ- пра каго-што, аб кім-чым або са злуч. «што».
УНІФОРМА, -ы, ж. 1. Форменнае адзен- карскай вагі, роўная 29,86 г.; у некаторых Назваць, закрануць мімаходам у размове, пры
не. 2. зб. У ішрку: адзеты ў спецыяльныя краінах наогул мера вагі (каля 30 г).
пералічэнні. У. ныё-н. імя. У. пра даўняе здааднолькавыя касцюмы падсобны персанал,
УНЯСЁННЕ гл. унесці.
рэнне. || незак. ушмішць, -аю, -аеш, -ае; наз.
які абслугоўвае арэну.
УПАД: да ўпаду (разм.) — да знямогі, поў- упамішіше, -я, н.
УНІЧЫК), прысл. Без выйгрьшіу i прой- най страты сіл. Танцы da ўпаду.
УПАПАД, прысл. Дарэчы, слушна. Сказаць
грышу (пра зыход гульні або спаборнііггваў).
УПАДАБАЦЦА гл. падабацца.
што-н. у.
Шахматная партыя закончылася ў.
УПАДАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
УПАПЯРОК гл. упоперак.
ЎНІЯ, -і, ж. (кніжн.). Аб'яднанне, саюз. (разм.). 1. што. Спадабаць, захапіцца чым-н.
УПАРАДКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -куДзяржаўная у. Царкоўная у. || прым. уніяцкі,У ноеую работу. 2. каго. Прыйсціся да спаецца; -куйся; зак. 1. Навесці ў сябе парадак,
-ая, -ае. Уніяцкая царква.
добы. У. дзяўчыну.
УНОСІЦЬ гл. унесці.
УПАДАК, -дку, м. Стан аслаблення дзей- справіцца з чым-н. У ў хаце. 2. ( 7 / 2 ас. не
УНОЧЫ / УНАЧЬІ, прысл. Ноччу. Пры- насці, змяншэння актыўнасці. У сіл. Гаспа- ўжыв.). Пайсці на лад, наладзіцца. Жыццё горада nacmynoea ўпарадкавалася. 3. ( 7 / 2 ас. не
ехацьу.
дарка прыйшла ва ў.
УНТЬІ, -оў, адз. унт, -а, м. i ЎНТЫ, унт,
УПАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. ( 7 / 2 ўжыв.). Стаць добраўпарадкаваным. Горад
адз. унта, -ы, ДМ -нцс, ж. Высокія футравыя ас. не ўжыв.), у што. Уцякаць, улівацца (пра упарадкаваўся. \\ незак. упараджоўвацца, -аюся,
боты, якія носяць на поўначы.
раку). Сож упадае ў Днепр. 2. за кім-чым. Да- -аешся, -аецца; наз. упараджоўванне, -я, н. ||
ЎНТЭР-АФІЦ^Р, -а, мн. унтэр-афіцэры, глядаць каго-, што-н. (разм.). Ён надта не наз. упжрадкшанне, -я, н.
УПАРАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-аў, м. Званне малодшага каманднага саставу ўпадае за гаспадарсай. 3. за кім. Заляцацца да
ў царскай i некаторых замежных арміях, a каго-н. (разм.). У за дзяўчынай. || наз. упі- -каваны; зак. 1. каго-што i без дап. Прывесці
таксама асоба, якая мае гзта званне. || прым. дзеыве, -я, н. (да 2 знач.). Пры ўпадзенні Па- ў парадак, навесці парадак дзе-н.; вырашыць;
уладкаваць. У кнігі. У у хаце. У справы. 2.
унгэр-афіцэрсжі, -ая, -ае.
латы ў Дзвіну.
УНЎК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Сын сына або
УПАДАЧНЫ, -ая, -ае. Такі, які бывае пры што. Добраўпарадкаваць. У гарадскія квардачкі. 2. мн. Дзеці сына або дачкі. Умяне ўжо ўпадку ў грамадскім, культурным жыцці, талы. || незак. ушрадкоўваць, -аю, -аеш, -ае;
ёсць унукі. Садзяць маладыя дрэўцы ўнукі Мічупасіўна-безнадзейны. Упадачная гаспадарка. наз. упарадкоўванне, -я, н. || наз. упарадкаванне, -я, н.
рына (перан.). || памянш. унучак, -чка, мн. У настрой. || наз. упадічнасць, -і, ж.
-чкі, -чкаў, м.
УПАРТАСЦЬ, -І, Ж. 1. гл. упарты. 2. НеУПАДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. ПаглыбУНЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; зак. ленае месца, паглыбленне. Вочная ў.
згаворлівасць, імкненне рабіць што-н. толькі
1. у што. Утуліцца ў што-н. або, паваліўшыся
УПАДНІЦТВА, -а, н. (кніжн.)- Упадніцкія па-свойму, наперакор каму-н. Пасварыцца з
з разгону наперад, уткнуцца тварам у зямлю,
настроі ў якой-н. галіне грамадскага жыцця. || кім-н. з-за сваёй упартасці.
снсг i пад. У ў падушку. 3 разгону ў. тварам у
УПАРТЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі ўстойлівы,
прым. упадніцкі, -ая, -ае.
пясок. 2. у што. Захапіўшыся, паглыбіцца ў
УПАІЦЬ, упаю, упоіш, упоіць; упоены; паслядоўны ў ажыццяўленні чаго-н., які
што-н. У. ў нытанне. 3. Апусціць галаву, паажыццяўляецца цвёрда i паслядоўна. У чаланурыцца. У i маўчаць. || незак. унурваццж, зак., каго (разм.). Напаіць дал'яна. || незак. век. Упартая барацьба. Аказваць упартае суупойваць,
-аю,
-аеш,
-ае.
-аюся, -аешся, -аецца.
УПАЙВАННЕ, УПАЙВАЦЬ, УПАЙКА гл. праціўленне. 2. Незгаворлівы, які імкнецца
УНЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; зак.,
рабіць толькі па-свойму, наперакор каму-н.
упаяць.
што. 1. у што. Увабраць у што-н. (галаву). У.
У. як асёл. Факты — упартая рэч (супраць
УПАКАВАЦЬ
гл.
пакаваць.
галаву ў каўнер. 2. Панура схіліць (галаву).
фактаў спрачацца бескарысна). 3. Які выраУнурыў галаву i маўчаў. 3. у што. Утаропіць у УПАКОВАЧНЫ, -ая, -ае. Які прызначаны, жае ўпартасць, рашучасць. Упартыя вочы. 4.
што-н. (вочы, погляд). У воны ў стол. || незак. служыць для ўпакоўкі. Упаковачная папера.
перан. Зацяжны, непрымірымы. Упартыя баі.
УПАКОЎВАННЕ гл. пакаваць.
унурваць, -аю, -аеш, -ае.
|| наз. упартасць, -і, ж. (да 1 знач.).
УПАКОЎВАЦЬ,
-аю,
-аеш,
-ае;
незак.,
УНЎГР, прысл. i прыназ. з Р. У сярэдзіну, у
УПАРІЦЦЦА, -рчуся, -рцішся, -рціцца;
што.
Toe,
што
i
пакаваць.
межы чаго-н. Прыняць лякарства ў. Зайсці ў.
УПАКОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. пака- незак. Упарта не згаджацца на што-н., з
дома.
чым-н.
УНЎТРАНА, прысл. Пра сябе, у душы. Я ў. ваць. 2. мн. -і, -ковак. Матэрыял, якім пакуУПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; зак.
юць. У. з цэлафану.
з ім не згодзен.
1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Дайсці да гатоўнасці ў
УПАКОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. РаУНЎТРАНАСЦЬ, -і, ж., чаго. Toe, што
ботнік па ўпакоўцы чаго-н. || ж. упакоўшчы- выніку парання. Буракі ўпаршіся. 2. Спацець
знаходзіцца ўнутры чаго-н. У. дома.
ад напружанай дзейнасці, цяжкай працы. У.
УНЎГРАНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца цж, -ы, мн. -ы, -чыц.
на рабоце. 3. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра каня:
УПАЛІЦЬ,
-алю,
-аліш,
-аліць;
-алены;
ўнутры. Унутраныя дзверы. Унутраныя хвапакрыцца потам, узмыліцца ад гонкі. Конь
робы (органаў грудной i брушной поласці). 2. зак., што. Прымусіць гарэць. Ледзь упаліла
упарыўся. || незак. ушрвацца, -аюся, -аешся,
перан. Які складае змест, раскрывае саму глы- сырыя дровы. || незак. ушільваць, -аю, -аеш,
-аецца.
біню, сутнасць, душу каго-, чаго-н. Унутра- -ае.
УПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; зак.
нае чуццё. Унутраная сувязь з'яў. У свет ма- УПАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ўваліўся, запаў
1. што. Парачы, згатаваць, давесці да паірэбстака. У голас (перан.: пра думкі). 3. Які мае унутр чаго-н. Упалыя вочы. 2. перан. Аслаадносіны да жыцця ўнутры якой-н. арганіза- белы, слабы (пра голас). Гаварыць упалым го- нага стану. У. рэпу. 2. каго (што). Увагааць у
пот цяжкай, налружанай працай. Гэта рацыі, дзяржавы. Унутраная палітыка. Унутра-ласам.
ная пазыка. Правілы ўнутранага распарадку. УПАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй; бота мяне ўпарыла. 3. каго. Загнаць (каня) да
УНУТРЬІ, прысл. i прыназ. з Р. У сярэдзіне, -ляваны; зак., каго-што. Здабыць у час паля- поту, узмыліць. || незак. упарваць, -аю, -аеш,
у межах чаго-н. У мяне ў. кіпела помста. У вання. У. двух зайцаў. || незак. упалёўваць, -ае.
УПАСВІЦЬ, -су, -сеш, -се; -сём, -сяце,
-аю, -аеш, -ае; наз. ушлёўванне, -я, н. \\ наз.
горада.
-суць; -свіў, -віла; -с'і; зак., каго (што). 1.
УНУТРЫ... прыстаўка. Утварае прыметні- упаляванне, -я, н.
УПАМІН, -у, мн. -ы, -аў, м. (разм.) / УПА- Змагчы пасвіць. Гэты малы адзін не ўпасе какі са знач. які знаходзіцца ў сярэдзіне, унутры чаго-н., напр. унутрыатамны, унутрыві- МІНАК, -нку, мн. -нкі, -аў, м. (разм.). Toe, роў. 2. перан. Упільнаваць, дагледзець (разм.).
У. куранят. 3. Адкарміць на падножным кошто i упамінанне.
давы, унутрывенны.
УПАМШАННЕ, -я, н. 1. гл. упамянуць. 2. рме (разм.).
УНЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. ДаУТіАСЦІ гл. падаць.
мн. -і, -яў. Паведамленне, заўвага, якія маюць
чка сына або дачкі.
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каго-, што-н., выявіць якую-н. перашкоду.
УПІЦЬ, уп'ю, уп'сш, уп*е; уп'ё>і, уп'яце,
Мы ехалі, ехалі i ўпёрліся ў плот. Справа ўпё'уп'юць; упіў, упіла, -ло; угіі; зак., што (перарлася ў непрадбачную цяжкасць (перан.). 3. пе-важна з адмоўем «не»). Змагчы выпіць што-н.
ран., на чым i без дап. Упарта не згадзіцца з Квас такі кіслы, што не ў.
УПЛАЎ, прысл. Плывучы па вадзе. Пусціць
УПАЎЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -зсм, -зяце, чым-н., на што-н.; занаравіцца (пра жывёл).
Упёрся на сваім. Конь упё'рся i ні з месца. 4. 3коней у.
-зуць; упоўз, упаўзла, -ло; -зі; зак. Улезці, заУПЛЁСІЦ* -ляту, -ляцеш, -ляце; -ляцём,
брацца куды-н. паўзком. Жук упоўз у шчыліну. цяжкасцю або без дазволу ўвайсці куды-н.;
улезці ў што-н. (разм.)- Упёрся ў хату з бруд- -лецяце, -лятуць; -лёў, -ляла, -ло; -ляці;
| незак. упяўзяць, -аю, -аеш, -ае.
-лецены; зак. 1. што ў што. Плетучы, устаУПАЎНАВАЖАННЕ, -я, н.: па ўпаўшм- нымі нагамі. Уперліся ў багну. || незак. упіржцца,
жаішю (афіц.) — па даверанасці. Дзейнічаць -аюся, -аешся, -аецца (да 1, 2 i 3 знач.). || наз. віць. У. стужкі ў косы. 2. перан., каго (што).
Уцягнуць, умяшаць у што-н. непрыемнае
упор, -у, м. (да 1 знач.).
па ўпаўнаважанню (чыім-н. або каго-н.)УПЕРШЫНІО, прысл. Першы раз. У. та- (разм.)- У каго-н. у цёмную справу. 3. што.
УПАЎНАВАЖАНЫ, -ara, мн. -ыя, -ых, м.
Зрасходаваць на пляценне чаго-н. Усе ніткі
Афіцыйная асоба, якая дзейнічае на падставе кое бачу.
1-2
1-2
ўпляла ў адзін пояс. 4. што. З'есці хутка, з
якіх-н. паўгіамошваў. У. фінансавага аддзеяа. УПІВАЦЦА гл. упіцца .
УПІЮ, -аў. Папрокі, абвінавачанні, выка- апетытам (разм.). У цзлую булку. || незак.
|| ж. ушўншжаная, -ай, мн. -ыя, -ых.
уплятаць, -аю, -аеш, -ае.
УПАЎНАВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; заныя каму-н.
УПЛЫВАЦЬ1 гл.уплысці.
-жаны; зак., каго (што) на што i з інф. Даць УПЕКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
УПЛЫВАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак., на
-нуць;
-н'і;
зак.,
каго
(што).
Папракнуць,
паўнамошвы на што-н. У на вядзенне перагакаго-што. Рабіць уплыў (у 1 знач.). У. на дзязрабіць
каму-н.
папрок.
У.
за
няўважлівасць.
||
вораў. || незак. ушўнаважваць, -аю, -аеш, -ае.
цей. У на творчасць.
незак. ушшіць, -аю, -аеш, -ае.
УПАЦЁЛЫ, -ая, -ае. Спаделы. Прыбег у.
УПЛЫВОВЫ, -ая, -ае. Які робіць уплыў
УПІЛЬНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
хлопчык.
-наваны; зак., каго-што. 1. Наглядаючы, (у 2 знач.). || наз. уплывовасць, -і, ж.
УПАЦЁЦЬ гл. пацець.
УПЛЬІСІЦ / УПЛЫЦЬ, -ыву, -ывсш,
пільнуючы, усцерагчы ад каго-, чаго-н. He
УПАЧАТКУ, прысл. Спярша, спачатку. У
-ыве; -ывём, -ывяцс, -ывуць; -ыў, -ыла, -ло;
ўпільнаваў рэчаў. He ўпільнавалі дзяцей ад шкобылі адны перажыванні.
днага ўздзеяння (перан.). 2. Усачыць, не -ыв'і; зак., у што. Заплысці ўнутр. У у заліў.
УПАЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны; зак., што ўпусціць з-пад увагі. Я не ўпільнавала, калі У пакой уплыла жанчына (перан.) || незак.
ў што. Урабіць, уставіць паяннем. || незак. яны прыехалі. || незак. упілыюўваць, -аю, -аеш, уплываць, -аю, -аеш, -ае.
упаймць, -аю, -аеш, -ае. || наз. упайка, -і, ДМ -ае.
yiUIbty, -ыву, мн. -ывы, -ываў, м. 1.
-йцы, ж. i упжйвшне, -я, н.
Уздзеянне на каго-, што-н. Рабіць у. на чытаУПШАЦЦА гл. упяцца.
УПЕРАВАЛКУ, прысл. (разм.). ПеравальваУПІСАЦЦА, -ішуся, -'ішашся, -'ішацца; чоў. Пад чужым уплывам. Дабратворны ў. 2,
ючыся, пахістваючыся на хаду (пра паходку), -ішыся; зак., у што. 1. Запісацца куды-н. У ў Аўтарытэт, улада. Чалавек з вялікім уплывам.
у развалку.
УПОЙВАЦЬ гл. упаіць.
cnie. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Умясціцца на
УПЕРАГІБ, прысл. (разм.). Сагнуўшыся якой-н. прасторы, у межах чаго-н. (разм.).
УПОКАТ, прысл. (разм.)- Toe, што i покавельмі нізка. Згінацца ў.
Сілуэт звера ўпісаўся ў здымак. 3. (1 i 2 ас. нетам (у 1 знач.).
УПЁРАД. 1. прысл. У напрамку перад са- ўжыв.). Гарманічна спалучыцца з акаляючым
УПОМНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак., кагобой, у напрамку паступальнага руху. Зрабіць асяроддзем. Новы дом упісаўся ў ансамбль ву-што (разм.)- Запомніць, утрымаць у памяці.
два крокі ў. У, да новых перамог! Рухаць на-ліцы. || незак. упісвацца, -аюся, -аешся, -аец- Дзе ты ўсё' ўпомніш.
вуку ў. (перан.). Крок у. (перан.: поспех у ца.
УПОР, -a i -у, м. 1. -у, гл. уперці, уперціся.
чым-н.). 2. прысл. Спярша, раней, раней за
УПІСАЦЬ, -ішу, -'ішаш, -'іша; -ішы; -іса- 2. мн. -ы, -аў. Прадмет, месца, у якое ўпіракаго-, што-н.; некалі, даўней. У падумай, a ны; зак. 1. каго-што. Напісаць, унесці юцца, падпорка. Прылегчы на ў. i стрэліць. У
потым гавары. Ён управіўся з заданнем у. закуды-н., напр. у спіс. У. прапушчаныя словы. для ног. 0 Ва ўпор — 1) у непасрэднай
мяне. Tym у. было зусім па-іншаму. 3. прысл.УУ даўжнікоў у запісную кніжку. У. новую стаблізкасці ад цэлі. Стрэліць ва ўпор; 2) адлік будучага, авансам. Узяць грошы за месяц у. ронку ў гісторыю (перан., высок.). 2. што. У крыта, без хітрыкаў (разм.)- Сказаць ва ўпор;
4. прыназ. з Р. Раней за каго-н. He лезь у. матэматыцы: начарціць адну фігуру ўнутры 3) пільна, прама i блізка. Паглядзець на
бацькі ў пекла (прымаўка пра непатрэбную другой з захаваннем пэўных умоў. У трохву- каго-н. ва ўпор. Рабіць упор на каго-што або
паспешлівасць).
гольнік у акружнасць. 3. што. 3 апетытам на кім-чым — звяртаць асаблівую ўвагу на
УПЁРАДЗЕ, прысл. 1. (таксама прыназ. з з'есці (разм.). У булку. || незак. утсваць, -аю, каго-, што-н., падкрэсліваць значэнне каго-,
Р). На якой-н. адлегласці перад кім-, чым-н. -аеш, -ае.
чаго-н.
Ісці ў. Ісці ў. ўсіх. 2. У будучым. У дзяцей усё УПІХАЦЦА, -ЦЬ, УПІХВАЦЦА, -ЦЬ гл.
УПОРАВЕНЬ, прысл. i прыназ. з Т (разм.).
1. прыназ., з чым. На адной лініі, вышыні,
Ўувапхнуцца, упіхнуцца, упхнуцца, увапхнуць,
глыбіні i пад.; на адным узроўні. Вада ў. з
УПЕРАМЁЖКУ, прысл. Папераменна чар- упіхнуць, упхнуць, увапхаць, упхаць.
гуючыся, перамяжоўваючыся.
УПКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; краямі бочкі. Самалёт ляціць у. з воблакамі. 2.
УПЕРАМЁШКУ, прысл. (разм.). У перамя- -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. (разм.). прысл., з кім. Аднолькава, на роўных правах.
шаным выглядзе, у беспарадку. Ёлкі раслі ў. з Toe, што i упхнуцца. || незак. ушхацца, -аюся, Адчуваць сябе ў. з іншымі. 3. прыназ., з кімлісцёвымі дрэвамі.
-аешся, -аецца / утхваціа, -аюся, -аешся, чым. Поруч, побач. Сядзець у. з кім-н.
УПОРНЫ, -ая, -ае. Які служыць, прызнаУПЁРЦІ, упру, упрэш, упрэ; упром, -аецца.
упраце, упруць; упёр, уперла; упры; упёрты;
УПІХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, чаны для ўпору. У ніт.
зак. 1. што. 3 цяжкасцю ўпхнуць, уціснуць у -нуць; -н'і; -нугы; зак., каго-што (разм.). Toe,
УПОТАЙ i УПОТАЙЫ, прысл. Непрыметшто-н. (разм.)- У рэчы ў чамадан. 2. што ў што i упхнуць. || незак. упіхжць, -аю, -аеш, -ае на для іншых, тайком, цішком. У назіраць за
што. Унесці (што-н. цяжкае, грувасткае; / утпхваць, -аю, -аеш, -ае.
кім-н.
разм.). У мяшок з бульбай у сенцы. 3. што ў УПІЦЦА1, уп'юся, уп'ешся, уп'ецца;
УПРАВА1, прысл. У правы бок, у правым
што. Шчыльна прыціснуць да чаго-н. У
уп'ёмся, уп'яцеся, уп'юцца; уп'іўся, -пілася, баку. Дарога павярнулася ў.
жэрдку ў сцяну. У рукі ў бокі. 4. перан., каго--лося; уп'іся; зак., у каго-што. Моцна, глыУПРІІВА 2 , -ы, мн. -ы, -раў, ж. 1. Магчышто. Навязаць каму-н., прымусіць насільна бока пранікнуць, уваткнуцца, увайсці ў масць зладзіць, управіцца з кім-, чым-н.
ўзяць што-н. (разм.)- У бракаваны прыёмнік. што-н. (чым-н. вострым, тонкім). П'яўка ўпі- Знайсці ўправу на каго-н. Няма ўправы на гэ5. перан., што. Патраціць, выдаткаваць лася ў цела. У зубамі ў мяса. Сякера ўпілася ўтага абібока. 2. Назва некаторых мясцовых
(сродкі, ірошы; разм.). У сто рублёў. || незак. дрэва. У вачамі ў каго-н. (перан.: пільна, не устаноў у дарэвалюцыйны час. Земская ў. Ваупіраць, -аю, -аеш, -ае. || наз. упор, -у, м. (да адрываючыся, пачаць глядзець на каго-н.). || ласная ў. || прым. упраўскі, -ая, -ае (да 2
знач.).
3 знач.).
незак. ушвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УПЁРЦІСЯ, упруся, упрэшся, упрэцца;
УПРАВІЦЦА, -аўлюся, -авішся, -авіцца;
УПІЦЦА2, уп'юся, уп'ешся, уп'ецца;
упромся, упрацеся, упруцца; упёрся, упер- уп'ёмся, уп'яцеся, уп'юцца; уп'іўся, -пілася, -аўся; зак. 1. з кім-чым. Скончыць якую-н.
лася; упрыся; зак. 1. чым у што. Уперці канец -лося; уп'іся; зак. 1. Напіцца дап'яна. У ад справу. Аднаму з гаспадаркай не ў. 2. Паспець
якога-н. прадмета для апоры, супраціўлення, віна. 2. перан., чым. Атрымаць асалоду, зача- за які-н. тэрмін схадзіць або з'ездзіць куды-н.
адштурхвання. У рукамі ў сцяну. У вяслом у равацца чым-н. (кніжн.). У гармоніяй гукаў. || i вярнуцца назад. У. за суткі. 3. Змагчы, пасдно. 2. у каго-што. У час руху наткнуцца на незак. ушвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
пець зрабіць што-н. He ў. адказаць. 4. з кім-
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чым і без dan. Адолець, стрымаць каго-,
што-н., падпарадкаваць сваёй волі. У. з дэбашырам. || незак. упраўляццд, -яюся, -яешся,
-яецца.
УПРАВІЦЬ, -аўлю, -авіш, -авіць; -аў;
-аўлены; зак. 1. што. Уставіць на сваё месца
(вывіхнутае). У. сустаў. 2. перан., каго-што.
Аддаць, прадаць; загубіць, знішчыць. У многа
лесу. У каня. 3. каго-што. Даць увязнуць
(разм.). У. воз у гразь. 4. што i чаго. Даглядзець, усё зрабіць (па гаспадарцы; разм.).
Прошаным канём гаспадаркі не ўправіш (прыказка). || незак. упраўляць, -яю, -яеш, -яе. ||
наз. упраўкя, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 1 i 3 знач.)
i упраўлянне, -я, н. (да 1 знач.).
УПРАГАЦЦА, -ЦЬ гл. упрэгчы.
УПРАЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца;
зак. Спражьпша да поўнай гатоўнасці (пра гарох, боб, семкі).
УПРАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны;
зак., што. Спражыць да поўнай гатоўнасці
(гарох, боб, семкі). У гарох. |І незак.
упражваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. упражванне,
-я, н.
УПРАСІЦЬ, -рашу, -росіш, -росіць; -póшаны; зак., каго (што) з інф. Просьбамі пераканаць зрабіць што-н. У застацца яшнэ на
дзянёк. |] незак. упрошваць, -аю, -аеш, -ае. ||
наз. упрошванне, -я, н.
УПРАЎЛЁННЕ, -я, н. Буйная адміністрацыйная ўстанова або орган установы, арганізацыі i пад., які кіруе пэўнай галіной
дзейнасці. Цэнтральнае статыстычнае ў. У
чыгункі. || прым. упраўленчы, -ая, -ае.
УПРАЎНЫ, -ая, -ае. Спрытны i жвавы ў
рабоце. У. чалавек. || наз. упріўшсць, -і, ж.
УПРАЎСЫ гл. управа2.
УПРЫГАЖдННЕ, -я, н. 1. гл. упрыгожьпхь. 2. мн. -і, -яў. Прадмет для аздаблення
каго-, чаго-н. Ляпныя ўпрыгажэнні.
УПРЫГАЖЗНСТВА, -а, н. У архітэкгуры,
a таксама ў мастацкай i публіцыстычнай
мове: імкненне да лішніх, неапраўданых аздабленняў. Выразная мова, тонкі гумар не патрабуюць упрыгажэнства.
УПРЫГЛДЦКУ, прысл. (жарт.). Пра чаяпіцце: без цукру, толькі гледзячы на цукар.
Піць чай у.
УПРЫГОЖАННЕ, -я, н. 1. гл. упрыгожыць. 2. мн. -і, -яў. Toe што i упрыгажэнне (у
2 знач.).
УПРЫГОЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца; зак. Набыць прыгожы, святочны выгляд.
Упрыгожыўся горад да свята. || незак.
упрыгожвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УПРЫГОЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; зак., каго-што чым. Нададь каму-,
чаму-н. прыгожы выгляд, зрабіць прыгажэйшым, ярчэйшым. У сукенку вышыўкай. У.
жыццё каму-н. (перан.). || незак. упрыгожваць,
-аю, -аеш, -ае; наз. упрыгожванне, -я, н. || наз.
упрыгажэнне, -я, н. i упрыгожшше, -я, н.
УПРЫКЎСКУ, прысл. Адкусваючы па кавалачках цукар (у адрозненне ад «унакладку»). Піць чай у.
УПРЬІСЯДЮ, прысл. Танцаваць, прысядаючы з папераменным выкідваннем ног.
УПРЫТЬІК, прысл. (разм.). Шчыльна
прымыкаючы, ушчыльную. Пуня стаіць у. да
хлява.
УПРФГЧЫ1, -рагу, -ражэш, -ражэ; -ражом, -ражаце, -рагуць; -pór, -рэгла; -ражы;
-рэжаны; зак., каго (што) ў што. Toe, што i
запрэгчы. У каня ў калёсы. || незак. упрлгаць,
-аю, -аеш, -ае. || звар. упрэгчыся, -рагуся, -ра-

жэшся, -ражэцца; -ражомся, -ражацеся, -рагуцца; -рогся, -рэглася; -ражыся; зак. У ў работу (перан.: уключыцца ў доўгую, цяжкую
работу; разм.); незак. упрагжццж, -аюся, -аешся, -аецца.
УПЗЎНЕНЫ, -ая, -ае. Які цвёрда верыць
УПР^ГЧЫ2, -рагу, -ражэш, -ражэ; -ра- у што-н., перакананы ў чым-н.; цвёрды, ражом, -ражаце, -рагуць; -pór, -рэгла; -ражы; шучы. У ў поспеху. У ў сабе (не сумняваецца
-рэжаны; зак., што. Toe, што i упражыць. У
ў сваіх сілах, магчымасцях). Упэўнена (прысл.)
боб.
гаварыць. У крок. У адказ. 0 Будзь упэўнеУПРЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Які добра ўварыўся, ны — не сумнявайся, не турбуйся (усё будзе
згатаваўся на жары, невялікім агні. Упрэлая так, як трэба). || наз. упэўневасць, -і, ж.
каша. 2. Упацелы, упараны (разм.). У. конь.
УПЗЎНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; зак.,
УПРЗЦЬ гл. прэць.
у чым i з дадан. сказам. Цвёрда паверыць у
УПУСГЎЮ, прысл. Дарэмна, безвынікова. што-н., пераканацца ў чым-н. У. ў чыёй-н.
Схадзілі ў.
шчырасці. Мы ўпэўніліся, што ён не падвядзе
УПУСЦІЦЬ, -ушчу, -усціш, -усціць; чалавека. || незак. упэўнівацца, -аюся, -аешся,
-ушчаны; зак. 1. каго-што. Даць увайсці -аецца.
каму-, чаму-н. куды-н. У. пасажыраў у вагон.
УП^ЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак.,
У холад у хату. У каплі ў нос (уліць). 2. каго- каго (што) у чым i з дадан. сказам. Прымусіць
што. Выпадкова не ўтрымаць. У канец вяроў- паверыць у што-н., пераканаць у чым-н. У
кі. 3. каго (што). Мімаволі даць магчымасць слухачоў у сваёй праваце. || незак. упэўніваць,
каму-н. уцячы, схавацца i пад. У зайца. 4. пе- -аю, -аеш, -ае.
ран., што. Прапусціць, не выкарыстаць
УПдЦКАЦЦА, -Ш> а/2. пэцкацца, -ць.
што-н. своечасова. Ён свайго не ўпусціць. У
УПЯКАЦЦА, -ЦЬ гл. упячыся, упячы.
магчымасць. У выпадак. 5. што. Уставіць у
УПЯРЗМЕШКУ, прысл. (разм.). Toe, што i
выразанае, паглыбленае месца. У замок у уперамешку.
дзверы. || незак. упускаць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
УПЯЦЁХ, прысл. У колькасці пяці чалавек
упуск, -у, м. (да 1 знач.) / упусжанне, -я, н. (да (толькі пра мужчын ці толькі пра жанчын).
1 знач.); прым. упускны, -ая, -óe (спец.). У
Пайшлі касіць у.
клапан.
УПЙЦЦА, упнуся, упнешся, упнецца;
УПХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што упнёмся, упняцеся, упнуцца; упяўся, упялася;
(разм.). 1. Пхаючы, усунуць куды-н. усё, упн'іся; зак. 1. чым у што. Уперціся ў што-н.
многае. У. салому ў мяшок. 2. З'есці многа для апоры, адштурхоўвання, супраціўлення
чаго-н. (іруб.). Місу бульбы ўпхаў. || незак. або моцна ўчапіцца за што-н. У. ў дзверы i не
упіхаць, -аю, -аеш, -ае / ушхваць, -аю, -аеш, пускаць каго-н. У рукамі ў баранку аўтама-ае.
шыны. 2, Напружыць свае сілы, напяцца.
УПХНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; Конь упяўся i крануў воз з месца. 3. перан.
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся; зак. (разм.). 3 Уперціся, не захадець згадзіцца з чым-н.
намаганнем прабрацца куды-н., уціснуцца. У
(разм.). Упяўся i не пусціў мяне ў паездку. || неў перапоўнены аўтобус. || незак. упіхшцш,
зак. упішіцці, -аюся, -аешся, -аецца.
-аюся, -аешся, -аецца / ушхвацця, -аюся,
УПЯЦЯРЫХ, прысл. Колькасцю ў пяць
-аешся, -аецца.
асоб (рознага полу) або істот (ніякага роду).
УПХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
УПЯЧЬІ, упяку, упячэш, упячэ; упячом,
-нуць; -ні; -нуты; зак. (разм.). 1. каго-што ў упечаце, упякуць; упёк, упякла, -ло; упячы;
што. Уштурхнуць, усунуць. У пальчаткі ў упечаны; зак. 1. што. Спячы, добра прапячы.
кішэню. Яго сілай упхнулі ў кабінет. 2. перан., У хлеб. 2. каго (што). Адправіць куды-н. сушто. Прымусіць узяць, прыняць што-н. У
праць волі; зняволіць (разм.). У ў глуш. У ў
няякасны тавар каму-н. 3. перан., каго. Паста- турму. 3. каго. Папракнуць, з'едліва сказаць
віць на якую-н. работу, пасаду i пад. супраць што-н. каму-н. (разм.). У каго-н. на сходзе. 4.
волі або уладкавадь куды-н. па пратэкцыі. У
што. Марна патраціць (разм.). Упяклі столькі
на завод. У сына на завочнае аддзяленне грошай. || незак. упякаць, -аю, -аеш, -ае.
інстытута. || незак. упіхаць, -аю, -аеш, -ае /
УПЯЧЬІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ячэцца,
ушхваць, -аю, -аеш, -ае.
-якуцца; упёкся, упяклася, -лося; зак. СпяУПЬІНАК, -нку, м.: 1) без упынку чыся да поўнай гатоўнасці. Хлеб добра ўпёкся.
(разм.) — не перастаючы, не абмяжоўваючы || незак. упякацца, -аецца.
сябе. Балбатаць без упынку; 2) не знаходзіць
УРА, выкл. Баявы вокліч войск пры атацы,
або не мець упынку (разм.) — не магчы супа- a таксама вокліч, які выражае захапленне,
коіцца, не быць у стане ўтрымацца ад чаго-н. адабрэнне. 0 На ўра — 1) рашучай атакай ці
Ён цэлы дзень не знаходзіў сабе ўпынку. Яна ў ў рашучую атаку з крыкамі «ура»; 2) перан. з
рабоце не мае ўпынку; 3) няма ўпынку каму- энтузіязмам, горача (разм.). Прапанова прайчаму або на каго-што (разм.) — нельга стры- шла на ўра; 3) перан. не падрыхтаваўшыся, з
маць, спыніць. Раздурэліся дзеці, што i ўпьшку надзеяй на выпадковы поспех (разм.).
ім або на ix няма. Дажджу або на дождж сён- Дзейнічаць на ўра.
ня i ўпынку няма — лье i лье.
УРАБІЦЦА, ураблюся, уробішся, уробіцца;
УПЬІРСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нугы; зак., у што i без dan. (разм.). Вымазадца,
зак., што. Увесці пад скуру (шпрыцам). У. упэцкацца ў што-н. Дзе ты гэтак урабіўся? ||
камфару. || незак. упырскваць, -аю, -аеш, -ае; незак. уроблівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
наз. упырскшпіе, -я, н.
УРАБІЦЬ, ураблю, уробіш, уробіць; уробУПЬІРХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. лены; зак. (разм.). 1. што. Падрыхтаваць (зяПырхаючы, уляцець. Верабей упырхнуў у акно. млю) для пасеву, абрабіць. У агарод. 2. каго|| незак. упырхваць, -аю, -аеш, -ае.
што ў што. Вымазаць, упэцкаць. У рукі ў
УПЗЎНЕНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. упэўнены. 2. гразь. 3. што ў што. Уставіць унутр, замацаЦвёрдая вера ў каго-, што-н., перакананасць ваўшы. У замок у дзверы. 4. што ў што.
у чым-н. У у сваіх сілах. У у сябрах.
Уплесці вязаннем. У. пяту ў панчоху. || незак.
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УРАЗ, прысл. 1. У той жа момант, імгненУРАЎНАВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць;
на. У. разгарэлася сварка. 2. За адзін прыём, -жаны; зак., што. 1. Зрабіць аднолькавым па
адразу. Вецер у. замятаў сляды на снезе.
вазе. У. шалі вагаў. 2. перан. Дабіцца раўнавагі, зрабіць роўным, ураўнаваць адно з
УРАЗАЦЦА, -ЦЬ гл. урэзацца, -ць.
УРАЗБІЎКУ, прысл. He па парадку, не пад- другім. У. сілы праціўнікаў. || незак. ураўнаурабляць, -яю, -яеш, -яе (да 1 знач.) і
уробліваць, -аю, -аеш, -ае (да 3 i 4 знач). || рад. Правяраць веданне табліцы множання ў. важваць, -аю, -аеш, -ае.
УРАЎНАВАЦЬ, -ную, -нусш, -нуе; -нуй;
УРАЗБРОД, прысл. Паасобку, нядружна.
наз. ураблянне, -я, н. (да 1 знач.) / уроблішш-наваны; зак., каго-што. Зрабіць роўным,
Дзейнічаць у.
ве, -я, н. (да 3 i 4 знач.).
УРАЗВАЛКУ, прысл. (разм). Перавальваю- аднолькавым. У. канцы вяроўкі. У. каго-н. у
УРАГАН, -у, мн. -ы, -аў, м. Вецер разбуральнай сілы. Па лесе прайшоў у. У вайны чыся, пахістваючыся на хаду (пра паходку). правах з кім-н. || незак. ураўноўваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. ураўноўванне, -я, н. || наз. уріў(перан.).
Пранесціся ўраганам (перан.: Ісці ў.
УРАЗДРОБ, прысл. (разм.). Часткамі, у наванне, -я, .
імкліва). || прым. ураганны, -ая, -ае. Вецер ураУРАЎНЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Матэмаганнай сілы. У абстрэл (беспералынны моцны розніцу. Прадаваць тавар у.
УРАЗІЦЬ, -ажу, -азіш, -азіць; -ажаны; зак. тычная роўнасць з адной або некалькімі нена працягу значнага часу).
1. каго (што). Зрабіць вялікае ўражанне. Яго вядомымі велічынямі, якая захоўвае сваю сілу
УРАД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Вышэй- ўразіла незвычайная цішыня. 2. каго-што. Ба- толькі пры пэўных значэннях гэтых велічынь.
шы выканаўчы i распарадчы орган дзяржаў- люча закрануць, пакрыўдзіць. У. чыё-н. сама- У з двума невядомымі. Інтэгральнае ў.
най улады ў краінс. Беларускі ў. || прым. любства. || незак. уряжшць, -аю, -аеш, -ае /
УРАЎНІЛАЎКА -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -лавак,
урадавы, -ая, -ае. Урадавая камісія.
уршкаць, -аю, -аеш, -ае.
ж. (разм.)- Неабгрунтаванае i нічым не апраўУРАДЖАЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. 1. Колькасць
УРАЗЛІВЫ, -ая, -ае. Здрльны жыва адчу- данае ўраўноўванне ў чым-н., ураўняльны
збожжа, пладоў, раслін, якая ўрадзілася, вы- ваць, успрымаць што-н.; такі, якога лёгка вы- падыход да чаго-н. У ў аплаце працы (незарасла. Сабраць у. Добры ў. садавіны. 2. Вялікая весці з раўнавагі. У. чалавек. Уразлівае сэрца. || лежна ад яе колькасці i якасці).
колькасць збожжа, пладоў, раслін, якая наз. уразлівасць, -і, ж.
УРАЎНЙЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
ўрадзілася. Калі добра ўзарэш, то i ў. збярэш
УРАЗНАБОЙ, прысл. (разм.). Нязладжана, ўраўноўвае (аб'ём, мсру i пад. чаго-н.), уста(прыказка). На дзяўчат у. (перан.: вельмі паасобку. Крочаць у.
наўлівае роўнасць у чым-н. Ураўняльнае размнога; жарт.). || прым. ураджайны, -ая, -ае (да
УРАЗНОС, прысл. (разм.)- Разносячы та- меркаванне. У. падыход да каго-, чаго-н. || наз.
2 знач). Ураджайныя гатункі пшаніцы.
ураўшілыіасць, -і, ж.
вары па хатах, вуліцах. Гандляваць у.
УРАЧ, -а, мн. -ы, -6ў, м. Асоба з вышэйУРАДЖАЙНАСЦЬ, -і, ж. Узровснь ураУРАЗРФЗ, прысл.: ісці ўразрэз з чым —
джаю (у 1 знач.) з пэўнай плошчы пасеву. рэзка разыходзіцца з чым-н., супярэчыць шай медыцынскай адукацыяй, якая лечыць
хворых. | ж. урачыха, -і, ДМ -чысе, мн. -і,
чаму-н.
Павелічэнне ўраджайнасці бульбы.
УРАЗУМЁЦЬ, -ею, -ееш, -će; -еты; зак., -чых (разм.).
УРАДЖЗНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
УРАЧЬІ, ураку, урачэш, урачэ; урачом,
Чалавек родам з пэўнай мясцовасці, краіны i што. Ахапіць розумам, асэнсаваць, усвядопад. У Случчыны. || ж. ураджэнка, -і, ДМ міць. У ісціну. У свой патрыятычны абавязак.урачаце, уракуць; урок, -ракла, -ло; урачы;
У свае памылкі. || незак. уразумяваць, -аю, урачоны; зак., каго-што i без dan. Toe, што i
-нцы, мн. -і, -нак.
сурочыць. || незак. уракаць, -аю, -аеш, -ае.
-аеш, -ае. || наз. уразуменне, -я, н.
УРАДЗІЦЦА,
ураджуся,
уродзішся,
УРАЧЬІСГАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл.
УРАКАЦЬ
гл.
урачы.
уродзіцца; зак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра
УРАЛОПЯ, -і, ж. Галіна медыцыны, якая урачысты. 2. Святкаванне якой-н. выдатнай
плады, злакавыя расліны i пад.: вырасці, паспець. Добры авёс урадзіўся. 2. якім i ў каго. займаецца хваробамі мачавой сістэмы (у муж- падзеі. Кастрычніцкія ўрачыстасці. Сямейная
Аказацца з якімі-н. якасцямі, асаблівасцямі чын — мочалалавых органаў). || прым. ура- ў. (з выпадку дня нараджэння, шлюбу i пад.).
з. Стан прыўзнятасці, натхнення, захаплення.
ад нараджэння; нарадзіцца падобным на лапчны, -ая, -ае.
УРАН, -у, м. Хімічны элемент, метал, які На душы была ў.
каго-н. (разм.). Такім ён ужо ўрадзіўся. У ў
УРАЧЬІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны
валодае радыеактыўнымі ўласцівасцямі. ||
бацьку.
да ўрачыстасці (у 2 знач.), звязаны з урачыпрым. уранавы, -ая, -ае. Уранавая руда.
УРАДЗІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., уродзіць;
УРА-ПАТРЫЯТЬІЗМ, -у, м. Паказны i стасцямі, які суправаджаецца ўрачыстасцю. У
зак. Даць ураджай, плады. Жыта добра ўра- шумны патрыятызм. || пр м. ура-патрыятычны, дзень. У napad войск. Урачыстае пасяджэнне.
дзіла. He ўрадзіў мак — перабудзем i так.
2. Важны, знамянальны; які вызначаецца ве-ая, -ае.
УРАДЛІВАСЦЬ, -і, ж. 1. Здольнасць заУРАССЫПНЎЮ, прысл. У розныя бакі. лічнасцю, сур'ёзны. Урачыстая хвіліна развібяспечваць расліны пажыўнымі рэчывамі, датання. У голас. У выгляд. 3. Надзвычай важКінуцца ў.
ваць ураджай. У глебы. 2. Тос, што i ураджайУРАСЦІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -це; урос, ура- ны па значэнні, зместу. Урачыстая клятва.
насць. Павысіць у. ільну.
сла, -ло; зак. 1. у што. Па меры росту Урачыстыя словы прысягі. || наз. урачыстасць,
УРАДЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які вызначаецца пранікнуць углыб, унутр. Яблынькі добра -і, ж.
ўрадлівасцю (у 1 знач.)- Урадлівая глеба. 2. Які ўраслі карэннем у глебу. Хата na вокны ўрасла УРАЧ^БНЫ, -ая, -ае. Toe, што i
медыцынскі. У. пункт. Урачэбная дапамога.
ў зямлю (перан.: моцна асела). 2. чым. Захарактарызуецца багатым ураджаем. У. год.
УРБАНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
УРАДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. У царскай расці, парасці. Двор урос травой. || незак. ура-заваны; зак. i незак., што (кніжн.). Сканцэнарміі: казацкі унтэр-афіцэр. 2. У царскай стаць, -ае.
УРАСЦЙЖКУ, прысл. Выцягнуўшыся на траваць (канцэнтраваць) насельнііггва, маРасіі: ніжэйшы чын павятовай паліцыі. ||
ўсю даўжыню, на ўвесь рост або напружва- тэрыяльнае i духоўнае жыццё ў гарадах. || наз.
прым. урадніцкі, -ая, -ае.
урбанізацыя, -і, ж. || прым. урбанізацыйны,
УРАЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які робіць моцнае ючы сілы (пра каіія). Легчы ў. Конь цягнуў воз
-ая, -ае.
ўражанне (у 2 знач.). У паказчык. || наз. УУРБАНІЗМ, -у, м. (спец.). 1. Напрамак у
УРАТАВАЦЦА,
-туюся,
-туешся,
-тусцца;
уражальнасць, -і, ж.
мастаігтве, які адлккпроўвае жыццё сучасных
УРАЖАННЕ, -Я, МН. -І, -яў, н. 1. След, які -туйся; зак., ad каго-чаго (разм.). Уберагчыся, вялікіх гарадоў. 2. Напрамак у горадабузастаецца ў свядомасці, у душэўным жыцці ад збавіцца ад чаго-н. непрыемнага, непажада- даўніцтве, які сцвярджае неабходнасць стваубачанага, пачутага, перажытага. Уражанні нага. У ad бяды. У ад дажджу. \\ незак. рэння вялікіх гарадоў. || прым. урбаністычны,
дзіцячых год. Падарожныя ўражанні. 2. Уплыў,уратоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца; наз. -ая, -ае.
уздзеянне. Знаходзіцца пад моцным уражан- уратоўванне, -я, н.
УРБАНІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
УРАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -танем. 3. Уяўленне, думка, што склаліся ў вы(кніжн.). Прыхільнік, паслядоўнік урбанізму.
ваны;
зак.,
каго-што
(разм.).
Уберагчы,
заханіку знаёмства, сустрэчы з кім-, чым-н.
Мастак-у. || ж. урбашстка, -і, ДМ -тцы, мн.
Дзяліцца ўражаннямі з кім-н. Гэты чалавек ваць у цзласці, пазбавіць ад чаго-н. непрыем- -і, -так. || прым. урбашсцкі, -ая, -ае.
зрабіў на нас добрае ў. Складваецца ў., што ённага, непажаданага. У ураджай. У дзіця ад
ЎРВІС, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Свапрастуды. || незак. уратоўваць, -аю, -аеш, -ае;
не ва ўсім mym разабраўся.
наз. уратоўванне, -я, н. || наз. уратаванне, -я, вольнік, вісус.
УРАЖАЦЬ, УРАЖВАЦЬ гл. уразіць.,
ЎРНА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Пасудзіна,
н.
УРАЖЛІВЫ, -ая, -ае. Які лёгка паддаецца
УРАЎНАВАЖАНЫ, -ая, -ае. Роўны, спа- звычайна ў выглядзе вазы, для пахавання, заўражанням, вельмі чулы. Уражлівае дзіця. || койны (пра характар, паводзіны). У чалавек. хавання ў калумбарыі праху нябожчыкаў,
падвергнутых спальванню. 2. Скрынка з вузназ. уражлівасць, -і, ж.
У характар. || наз. ураўнаважанасць, -і, ж.
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УРЬІЎКАМІ, прысл. Адрываючыся ад
кай адтулінай для апускання выбарчых бюлетэняў. 3. Спецыяльнае ёмішча, якое ўстанаў- якіх-н. спраў, прыхваткамі. Дапамагаць маці
ў. паміж вучобай.
ліваецца на вуліцах для смецця, акуркаў.
УРЬІЦЦА, -ыюся, -ыешся, -ыецца; зак., у
УРОБЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. урабіцца, -ць.
УРОДА, -ы, ДМ -дзе. 1. мн. -ы, урод, м. i што. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв). Пранікнуць у (да 1, 3, 4 i 6 знач.) / усадкж, -і, ДМ -дцы, ж.
ж. Чалавек з фізічным недахопам, брыдкім глыб чаго-н. рыючы (пра жывёл). 2. Схавацца (да 6 знач.; разм.)абліччам. 2. ж. Натура, характар; прырода. ў вьфытым паглыбленні ці ў чым-н. сыпкім.
УСАДКА, -і, ДМ -дцы, ж. 1. гл. усадзіць. 2.
У. ў сена. || незак. урывацца, -аюся, -аешся, Памяншэнне ў аб'ёме, памеры пры ўсыханні,
Такая ўжо яго ў.
УРОК, -a, мн. -i, -аў, м. 1. Вучэбная ра- -аецца.
застыванні, ушчыльненасці (спец.)- У бетону.
УРЭГУЛЯВАЦЬ гл. рэгуляваць.
бота, зададзеная вучню. Вывучыць у. He зрабіў
У тканіны.
УР^ЗАЦЦА,
-эжуся,
-эжашся,
-эжацца;
урокаў (не выканаў). На заўтра ў мяне многа
УСАЧЬІЦЬ, усачу, усочыш, усочыць;
-эжся;
зак.,
у
што.
1.
Уваткнуцца,
уклініцца
ў
ўрокаў. 2. Вучэбная гадзіна, прысвечаная асоусочаны; зак., за кім-чым. 1. Сочачы за кім-,
бнаму прадмету. У роднай мовы. Званок на ў., што-н. вузкім, вострым. Човен урэзаўся ў пяс- чым-н., паспець заўважыць што-н. За падзез урока. Зарабляць урокамі (даючы прыватныя чаны бераг. Лес клінам урэзаўся ў поле (пе- ямі не ў. 2. Назіраючы, не дапусціць чаго-н.
ўрокі). 3. Работа, якая павінна быць выка- ран). 2. перан. Імкліва ўварвацца ўнуір непажаданага, утрымаць ад непажаданых
нана да пэўнага тэрміну (уст.). Выканаць дзён- чаго-н. Конніца ўрэзалася ў варожыя рады. 3.учынкаў. У за дзіцем.
ны ў. 4. перан. Нешта павучальнае, з чаго мо- перан. Запомніцца моцна i адразу. У. ў паУСВАТАЦЬ гл. сватаць.
жна зрабіць вывад на будучае. Урокі гісторыі. мяць. 4. перан. 3 разгону сутыкнуцца з чым-н.
УСВЯДОМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; -мле(разм.).
Машына
ўрэзалася
ў
слуп.
|
І
незак.
Атрымаць добры ў. Гэта табе будзе ў. надалей.
ны; зак. Поўнасцю зразумець што-н., уразу0 Браць урокі чаго ў каго — вучыцца ў каго-н. уразжшйі* -аюся, -аешся, -аецца / урэзвжцца, мець. У неабходнасць чаго-н. У сабе ўсе
прыватным чынам, не ў школе. Браць урокі -аюся, -аешся, -аецца.
УР^ЗАЦЬ, -эжу, -эжаш, -эжа; -эж; -эза- акалічнасці справы. \\ незак. усведамляць, -яю,
музыкі. Діваць урокі — выкладаць асобным
ны; зак. 1. што. Адрэзаўшы частку, ука- -яеш, -яе / усвядомліваць, -аю, -аеш, -ае. ||
вучням, не ў школе.
наз. усведямленне, -я, н.
УРОЮ, -аў, адз. урок, -у, м. (разм). Паво- раціць, паменшыць. У. крысо. 2. перан., што.
УСЁ гл. увесь.
Зменшыць,
убавіць;
абмежаваць.
У
расходы.
дле народных уяўленняў: няшчасце, хвароба,
пашкоджанне, выкліканыя благім вокам ці У паўнамоцтвы. 3. што ў што. Уставіць у УСЕ... (а таксама уся...)- Першая частка
выразанае месца. У замок у дзверы. 4. што i складаных слоў у знач. які ахоплівае ўсіх,
дрэнным словам. Баяцца ўрокаў.
УРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач, спецы- чаго (пераважна з адмоўем *не»). 3 цяжкасцю распаўсюджваецца на ўсіх; абазначае паўнату
адрэзаць (што-н. надта цвёрдае; разм.). Мяса якасці, выражаную другой часткай слова, адяліст у галіне уралогіі.
павядае па знач. займенніку увесь (уся), усе,
УРОСЛЫ, -ая, -ае. Які ўрос. Урослая ў зя- такое мёрзлае, што не ў. 5. што i чаго. Адрэзаць, нарэзаць невялікую колькасць чаго-н. напр. усеагульны, усебаковы, усенародны.
млю хацінка.
УРОССЫП, прысл. 1. Toe, што i урассып- (разм.). У вяндліны. У сечкі карове. 6. перан., УСЕАГЎЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
ную. Бегчы ў. 2. Асобна, не разам. Касцы па- што i без дап. Нечакана i гучна заііраць, за- да ўсіх, распаўсюджваецца на ўсе. Усеагульнае
спяваць (разм). У. польку. 7. каму, na чым i выбарчае права. Усеагульнае навучанне. Курс
сталі ў.
YPÓH, -у, м. Страта, шкода. Буран нанёс без дап. Моцна ўдарыць, пабіць, збіць (разм.). усеагульнай гісторыі. || наз. усеагулышсць, -і,
У na твары. Так урэзалі яму, штпо i з ног ж.
значны ў. гаспадарцы.
зваліўся.
8. штпо i без дап. Сказаць прама i рэ- УСЕБАКОВЫ, -ая, -ае. Які ахоплівае, разУРОЧНЫ, -ая, -ае. Устаноўлены паводле
зка, заявіць што-н. (разм.). У праўду. \\ незак. глядае што-н. з усіх бакоў, падрабязны. У
пэўнай умовы. Уронная работа. У. час.
уразаць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 знач.) / разгляд справы. Усебакова (прысл.) абмеркаУРОЧЫШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Участак,
урэзвацц -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 i 3 знач.)- || ваць пытанне. || наз. усебжковасць, -і, ж.
адрозны ад навакольнай мясцовасці, напр.
наз. уразанне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.), урэзУСЕБЕЛАРЎСЮ, -ая, -ае. Які мае аднобалота, лес сярод поля.
ванне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.) / урэзка, -і, ДМ сіны да ўсёй Беларусі.
УРЎБ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Шчыліна,
-зцы, ж. (да 1, 2 i 3 знач.)УСЁДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак. Заякая прабіваецца ў горнай пародзе перад
УРЭМІЯ, -і, ж. Самаатручэнне арганізма стацца сядзець, утрымацца ад таго, каб
адбіваннем глыб.
рэчывамі, якія заірымліваюцца ў ім пры хва- устаць. Хлопчык хвіліны на месцы не ўседзіць.
УРЎБАВЫ, -ая, -ае. Які служыць для ўтва- робе нырак. || прым. урэмічны, -ая, -ае.
Хіба ў такую пагоду ўседзіш у хаце. Ледзь усерэння ўруба. Урубавая машына.
УР^ШЦЕ. 1. прысл. Пасля ўсяго, напаслеУРУБІЦЦА, урублюся, урубішся, урубіцца; дак, нарэшце. Ён у. паявіўся. 2. у знач. далу- дзеў на месцы ад нечаканасці. На гэтай пасазак., у што (спец.). Зрабіць уруб. || незак. чальнага злуч. Ужыв. для далучэння асобнага дзе ён доўга не ўседзеў (перан.).
УСЁДЛІВЫ, -ая, -ае. Старанны ў тым,
урублівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
слова ці цэлага сказа. Гул слабеў, у. знік зусім.
УРУБІЦЬ, урублю, урубіш, урубіць; 3. у знач. пабочн. Паказвае на завяршэнне што патрабуе доўгай i цярплівай сядзячай раурублены; зак., што ў што. Уставіць у высе- працэсу, дзеяння, з'явы. Ну, я, у., скончыла боты. У студэнт. Уседліва (прысл.) працачаную адтуліну. У перагародку ў сцяну. | не- сваю работу. 4. у знач. пабочн. Ужыв. як вы- ваць. У ў рабоце. || наз. уседлівасць, -і, ж.
УСЁЙВАЦЦА, -ЦЬ гл. усеяцца, -ць.
зак. урубліваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. урублі- ражэнне крайняй ступені незадавальнення,
УСЕМЯРЬІХ, прысл. Колькасцю ў сем асоб
ванне, -я, н.
нецярпення або падкрэслівае што-н. Замоўкні
(рознага полу) або істот (ніякага роду).
УРЎК, -у, м., зб. Высушаныя з костачкамі ты, y.f У, з кім хачу, з тым i сябрую.
УСЕНАВУЧ, -а, м. Скарачэнне: усеагульдробныя плады абрыкосаў.
УС..., прыстаўка (гл. уз...). Ужыв. замест
УРУКАПАШНУЮ, прысл. Дзейнічаючы «уз...» перад глухімі зычнымі, напр. ускінуць, нае абавязковае навучанне.
УСЕНАРОДНЫ, -ая, -ае. Агульны для
рукамі ці ручной зброяй (біцца, змагацца). уссесці.
Пайсці ў.
УСАДЗІЦЬ, усаджу, усадзіш, усадзіць; ўсяго народа, які належыць усяму народу.
УРУЧНЎЮ, прысл. Ручным спосабам (не усаджаны; зак. 1. што ў што. Уваткнуць з Усенароднае свята.
УСЕРАСІЙСЮ, -ая, -ае. Які мае адносіны
машынным). Шыць у.
сілай (а таксама трапіць снарадам, куляй у
УРУЧЬІЦЬ, уручу, уручыш, уручыць; што-н.; разм.). У рыдлёўку ў зямлю. У кулю ў да ўсёй Расіі. У. з'езд.
уручаны; зак., каго-што каму. 1. Аддаць у лоб. 2. што ў што. Усунуць унутр чаго-н. У
УСЕСАІОЗНЫ, -ая, -ае. Які распаўсюджрукі, непасрэдна. У дыплом. 2. Даверыць, да- руку ў ваду. 3. каго (што). Прымусіць або па- ваўся на ўвесь былы Саюз Савецкіх Сацыяручыць (кніжн.)- У свой лёс каму-н. (перан.)- магчы сесці. У. гасцей. 4. каго (што) за што i лістычных Рзспублік, агульны для ўсяго Са|| незак. уручаць, -аю, -аеш, -ае. | наз. уру- з інф. Прапанаваць сесці, даўшы які-н. заняюза. У з'езд прафсаюзаў. Усесаюзная кніжная
чэнне, -я, н.
так, прымусіць рабіць што-н. У. за піяніна. У палата. У рэкорд.
УРЬІВАК, -ыўка, мн. -ыўкі, -ыўкаў, м. Toe,
УСЁСЦІСЯ, усядуся, усядзешся, усядзецчытаць. 5. што ў што. Пасадзіць пячыся
што з'яўляецца часткай чаго-н. цэлага; не- (разм.)- У хлеб у печ. б. што чым. Саджаючы ца; усеўся, уселася; усядзься; зак. 1. Сесці
вялікая частка, выдзеленая з якога-н. твора. (расліны), заняць якую-н. прастору. У градку зручна ці надоўга. У на канапе. У i сядзець. 2.
У. з апавядання.
за што i з інф. Сеўшы, прыняцца за якую-н.
кветкамі. 7. перан., што i чаго ў што. РасхоУРЫВАЦЦА' гл. урыцца.
даваць, патраціць (сродкі, грошы; разм.). У. справу. У за шыццё'. У чытаць. \\ незак.
многа грошай у будаўніцтва. || незак. усадж- усаджвацца, -аюся, -аешся, -аецца / усядіццж,
УРЫВАЦЦА2 гл. уварвацца.
вадь, -аю, -аеш, -ае. || наз. усаджмнне, -я, н. -аюся, -аешся, -аецца.
УРЫВАЦЬ гл. уварваць.
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УСКАЛУІШЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
УСКОРАСЦІ, прысл. У хуткім часе, неўза-няце, -нуць; -ні; -нуты i (разм.) УСКА- баве, хутка. У адказ быў атрыманы.
ЛУПІЦЬ, -уплю, -упіш, -упіць; -уплены;
УСКОСНЫ, -ая, -ае. 1. He непасрэдны,
зак., што. Калупнуўшы, прыўзняць знізу. || пабочны; проціл. прамы. Ускосныя звесткі.
УСЕЎЛАДДЗЕ, -я, н. (кніжн.). Неабмежа- незак. ускалупліваць, -аю, -аеш, -ае / ускалуп- Ускосныя доказы. Абвінавачванне ўскосна
(прысл.) датычыць i яе. 2. У іраматыцы пра
ваная ўлада. Барацьба супраць усеўладдзя ма~ ваць, -аю, -аеш, -ае.
УСКАЛЫХНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; перадачу чужой мовы: які выражаецца даданаполій.
УСЁЧАНЫ, -ая, -ае. У матэматыцы: такі, у -нёмся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак. 1. Пачаць ным сказам. Ускосная мова. Ускоснае пытанкалыхацца. Ad ветру ўскалыхнулася возера. 2. не. O Ускоснае дашўненне — у граматыцы:
якога верхняя частка адсечана плоскасцю. У
перан. Прыйсці ў рух, у хваляванне, пачаць дапаўненне ў любым склоне, акрамя вінаконус.
праяўляць дзейнасць. Народ ускалыхнуўся.
вальнага без прыназоўніка. Ускосны склон —
УСЁЯЦЦА, усеюся, усеешся, усеецца;
УСКАЛЫХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
усейся; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Пакрыцца -няце, -нуць; -ні; -нугы; зак., каго-што. 1. у граматыцы: усякі склон акрамя назоўнага.
УСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. 1. на
мноствам чаго-н. Усеялася неба зорамі. Луг Прымусіць калыхацца. Вецер ускалыхнуў лісце.
усеяўся кветкамі. 2. Кончыць сяўбу, адсеяцца 2. перан. Прывесці ў рух, абудзіць да дзей- каго-што. Скокнуўшы, апынуцца дзе-н. У на
(разм.)- Брыгада ўсеялася. | незак. усейвацца, насці, усхваляваць. Страшныя чуткі ўскалых- лаўку. 2. Хуткім рухам падняцца з месца. У
ад спалоху. 3. у што. Скочыць у сярэдзіну
-аецца (да 1 знач.)нулі сяло.
чаго-н. У у лодку. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). РаУСЁЯЦЬ, уссю, усееш, ycće; уссй; усеяны;
УСКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., птам паявіцца, узнікнуць (пра прышч, нарыў
зак., што. 1. Заняць пасевамі (вялікую плошто. Капаючы, узрыхліць. У. агарод. \\ незак. i пад.). На лбе ўскочыў гузак. 5. у што. Імкліва
шчу). У увесь участак. 2. Пакрыць мноствам ускопваць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ускопванне,
ўвайсці, сілай уварвацца куды-н. Байцы ўскокаго-, чаго-н. Зоркі ўсеялі неба. Рыбакі ўсеялі -я, н.
чылі ў горад. б. у што. Трапіць куды-н. выўсё возера (перан.). || незак. усейваць, -аю,
УСКАРАБКАЦЦА гл. карабкацца.
падкова. У у яму. || незак. ускакваць, -аю,
-аеш, -ае.
УСКАРАСКАЦЦА гл. караскацца.
-аеш, -ас (да 1, 2, 3 i 4 знач.).
УСЁ1, прысл. 1. Увесь час, заўсёды, пастаУСКВАРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца;
УСКРАЕК, -райку, мн. -райкі, -райкаў, м.
янна. Ён у. заняты. 2. Да гэтага часу. Ён у. зак. 1. Саскварыцца да поўнай гатоўнасці. Крайняя частка якой-н. прасторы, край
яшчэ вучыцца. 3. Толькі, выключна. Справа
Сала добра ўскварылася. 2. Скварачыся, стала, ложка i пад. У. лесу. Сесці на ўскрайку
расстроілася, i ў. з-за вас. 4. У спалучэнні са зменшыцца ў вазе, аб'ёме. Сала ўскваршася, ложка.
словамі, якія абазначаюць змену прыметы ці i паявілася свабоднае месца на патзльні. || зак.
УСКРАіНА, -Ы, МН. -Ы, -раін, ж. 1. Край,
нарастанне яе. Вецер у. мацнее. У бальш i усжварвшшд, -аецца.
крайняя частка якой-н. мясцовасці. У лесу.
больш змяркалася. 5. У спалучэнні з вышэйУСКВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны; На ўскраіне пасёлка. 2. Аддаленая ад цэнтра
шай ступенню i злучнікам «чым» служыць зак., што. Саскварыць да поўнай гатоўнасці.
частка горада, якая прымыкае да межаў яго.
для ўзмацнення процістаўлення. Занятак не У. сала. || незак. ускырваць, -аю, -аеш, -ае. ||
Гарадскія ўскраіны. 3. Аддаленая, пагранічная
вельмі што, але ў. лепш, чым сядзець склаўшы наз. ускваршшіе, -я, н.
тэрыторыя дзяржавы. Усходняя ў. Беларусі. ||
рукі 6. Аднак, тым не менш. Як ён ні стараУСКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., прым. ускряіішы, -ая, -ае.
ецца, a ў. не атрымліваецца. 0 Усё ж, усё ж што. Кідаючы, ускласці на верх чаго-н. усё,
УСКРАІЙ1, прыназ. з Р. 3 краю чаго-н. У
m d — тым не менш. Ён усё ж або ўсё ж многае. У сена на вышкі.
поля
была мяккая густая мурава.
такі не паехаў.
2
УСКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -кінь; -нуты;
УСКРАЙ
, -Ю, МН. -І, -аў, м. (разм.). Toe,
2
УСЁ гл. увссь.
зак., што. 1. Рэзка ўзняць уверх. У сцяг над што i ускраек. На ўскраі лесу. Легчы на ў.
УСЁ... Першая частка складаных слоў, калонай. У галаву. У вочы на каго-н. (хутка лавы.
якая адпавядае па значэнню займенніку усё i глянуць). 2. на што. Падняушы ўверх, кінуць.
УСКРУЦІЦЦА, -учуся, -уцішся, -уціцца;
паказвае, што дзеянне i ўласцівасць, выражаУ граблі на воз. У рукзак на плячо. 3. на што. зак. (разм.). Устаць вельмі рана. Чаго ты так
ныя другой часткай слова, пашыраюцца на Надзець, накінуць на сябе (разм.). У хустку рана ўскруціўся? || незак. ускручвацца, -аюся,
ўсё, напр. усёабдымны, усёахопны, усёбачны, на плечы. \\ незак. усжідаць, -аю, -аеш, -ае / -аешся, -аецца.
усёвед, усёдаравальны, усёзнішчальны, усёма- усшдваць, -аю, -аеш, -ае.
УСКРЬІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
гутны, усёпажыральны, усёпераможны, усёса- УСЮПЁЦЬ гл. кіпець.
(разм.). Нечакана i адрывіста крыкнуць. Ракрушальны.
УСКЛАДНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; дасна ў. || незак. ускрыкваць, -аю, -аеш, -ае. ||
УСЁАБДЫМНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які зак. Стаць больш або надта складаным. Сіту- наз. усжрык, -у, м.
ахоплівае, спасцігае ўсё. У розум. || наз. усёаб- ацыя ўскладнілася. || незак. ускладняцца, -яецУСКУДЛАЦІЦЦА, -ЦЬ гл. кудлаціцца,
дымшсць, -і, ж.
ца.
-ць.
УСКЛАДНІЦЬ, -ню, -ніш, -н'іць; -нім,
УС^ДАРАВАННЕ, -я, н. (кніжн.). Поўнае
УСЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лавіш, -лавіць; -лаў-ніце, -няць; -ладнены; зак., што. Зрабіць
дараванне ўсяго, усіх крыўд, зла.
лены; зак., каго-што. Праславіць, усхваліць,
УСЁ^ЦНЫ, -ая, -ае. Які можа есці ўсякую больш складаным ці надта складаным. У за- апець. У свой народ. || незак. услаўляць, -яю,
ежу. Усёедная жывёліна. || наз. усёеднасць, -і, дачу. || незак. ускладняць, -яю, -яеш, -яе. || -яеш, -яе.
наз. ускладненне, -я, н.
ж.
УСЛАЦЬ, усцялю, усцелеш, усцеле; усцял'і;
УСКЛАСЦІ> -ладу, -ладзеш, -ладзе; -лаУСЁЗНАЙКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
усланы; зак., што i што чым. Сцелячы
дзём,
-ладзяцс,
-ладуць;
-лаў,
-лала;
-ладз'і;
-йцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -наек (разм.
што-н., пакрыць усю паверхню; заняць сабою
іран.). Чалавек, які самаўпэўнена думае, што -ладзены; зак. 1. каго-што на што. Пакласці ўсю паверхню. У падлогу дыванамі. Лісце
на што-н., паверх чаго-н. У плуг на калёсы. 2.
ён усё ведае.
ўслала дол. \\ незак. усцілаць, -аю, -аеш, -ае. ||
УСЁЗНАЙСТВА, -а, н. (разм. іран.). Паво- што на што. Урачыста пакласці. У вянок на наз. усціланне, -я, н.
магілу.
3.
што
на
каго
(што).
Даручыць
дзіны, уласцівыя ўсёзнайку.
УСЛІД. 1. прысл. i прыназ. з Д. Па слядах
што-н. каму-н. У адказнасць на каго-н. 0
УСЁМАГЎТНАСЦЬ, -і, ж. (высок.)- Бяз- Усшіасці віну на каго — палічыць вінаватым каго-н, чаго-н., непасрэдна за кім-, чым-н.
межная сіла, магутнасць. У чалавечага розуму.
каго-н. Ускласці або узваліць ня плечы каго, Ісці ў. Глядзець у. цягніку. 2. прысл. Наўздагон
УСЁМАГЎТНЫ, -ая, -ае (высок.). Які ва- або чые, або каму — абцяжарыць чым-н. за кім-н. Крыкнуць у.
лодае бязмежнай магутнасцю.
УСЛОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Пераносная
(звычайна працай, клопатамі; разм.). || незак.
УСЁ-ТАЮ / (разм.) УСЁ-ТКІ, злуч. (звы- усшшддць, -аю, -аеш, -ае / ускладвадь, -аю, лаўка на ножках у сялянскай хаце. || памянш.
чайна ў спалучэнні са злучнікамі «а», «але», -аеш, -ае. O Ускладдць надзеі на каго-што услончык, -а, мн. -ы, -аў, м.
«i») i часц. Тым не менш, нягледзячы на (кніжн.) — чакаць ад каго-, чаго-н. ажыццяўУСЛЎХВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
што-н. Я многа пражыў на свеце, a ў. такое лення сваіх надзей. || наз. ускладанне, -я, н. i зак., у што. Уважліва прыслухацца, стараюбачу ўпершыню. У ты не паехаў.
чыся пачуць, зразумець што-н. У ў гаворку. ||
ускладванне, -я, н.
УСКАКВАЦЬ гл. ускочыць.
УСКЛІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. незак. услухоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УСКАЛАМЎІЦЦЦА, -ЦЬ гл. каламуціцца, Вымавіць што-н. гучна, усхвалявана, з пачуцyCJIbtX, прысл. Так, што чутно іншым,
уголас. Чытаць у.
-ць.
цём. || незак. усклікаць, -аю, -аеш, -ае.
УСЛЯПЎЮ, прысл. Нічога не бачачы; наўУСКОПВАННЕ, УСКОПВАЦЬ гл. ускаУСКАЛМАіДЦЦА, -ЦЬ гл. калмаціцца,
паць.
гад. Страляць у.
-ць.
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УСПАМІНАЦЬ гл. успомніць / успамяУСМАГЛЫ, -ая, -ае. 1. Зняможаны ад
смагі. 2. Перасохлы ад недахопу вільгаці. нуць.
Усмаглыя губы.
УСПАМЯНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
УСМАГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; усмаг, -гла; -няцс, -нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што, пра
-ні; зак. 1. Дайсці да знямогласці ад смагі. каго-што i з дадан. сказам (разм.). Toe, што i УСПОМНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак.,
Усмаг араты за дзень на полі. 2. (1 i 2 ас. неуспомніць. || незак. успамінаць, -аю, -аеш, -ае. каго-што, пра каго-што i з дадан. сказам.
ўжыв). Перасохнуць ад недахопу вільгаці. ЗяУСПАРОЦЦА, -паруся, -порашся, -порац- Аднавіць у сваёй памяці. У мінулае. У пра
мля ўсмагла, патрэскалася.
ца; -парыся; зак. (разм.). 1. на што. Toe, што важнае даручэнне. || незак. успжмінаць, -аю,
УСМАЖЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца; i налароцца (у 1 знач.). У. на патарчаку. 2. -аеш, -ае.
Рана ўстаць, прачнуцца. Успароўся ні свет ні
зак. Смажачыся, згатавацца; добра праУСПОРВАЦЦА, -ЦЬ гл. успароцца, -ць.
зара. || незак. успорвацца, -аюся, -аешся,
смажыцца. || незак. усмажвацца, -аецца.
УСПРЫІМЛІВЫ, -ая, -ае. Toe, што i
УСМАК, прысл. (разм.)- 1. Са смакам, з -аецца.
успрымальны. Успрыімлівая натура. || наз.
апетытам. У пад'елі. 2. Да поўнага задавальУСПАРОЦЬ, -пару, -пораш, -пора; -пары; успрьпмлівасць, -і, ж.
нення. Выспацца ў.
-пораты; зак. 1. што. Распароўшы, адкрыць.
УСПРЫМАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які лёпса
УСМАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; У. мяшок. 2. каго (што). Рана падняць, раз- ўспрымае што-н. У розум. У да інфекцыйных
будзіць або ўзагнаць са свайго месца (разм.). хвароб чалавек. || наз. успрымальнасць, -і, ж.
зак., што. Упадабаць (якую-н. страву). У
Сёння ўспаролі мяне на досвітку. У. курыйу з
смажаныя грыбы.
УСПРЫМАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. НепаУСМАКТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -мок- гнязда. | незак. успорваць, -аю, -аеш, -ае.
срэднае пачуццёвае адлюстраванне рэчаісУСПАСЦІ» -паду, -падзеш, -падзе; -па- насці ў свядомасці, здольнасць успрымаць,
чацца; зак., у каго-што. 1. Упіўшыся, пачаць
смактаць. П'яўка ўсмакталася ў нагу. 2. Ува-" дзём, -падзяце, -падуць; -паў, -пала; -падзі; адрозніваць i засвойваць з'явы навакольнага
брацца, прасочваючыся. Вада ўсмакталася ў зак. (разм.). 1. на каго-што. Напасці з мэтай свету. Законы ўспрымання. Нашы ўспрыманні i
зямлю. 3. Прысмактацца губамі (пра дзіця). || захопу, ірабяжу, забойства i пад. Разбойнікі ўяўленні.
ўспалі на падарожнага. 2. на каго (што).
незак. усмоктвацца, -аецца.
УСПРЫНЙЦЬ, -ыму, -ымеш, -ыме;
УСМАКТАЦЬ, -макчу, -мокчаш, -мокча; Накінуцца на каго-н. з лаянкай, папрокамі.
-ыняў, -няла, -ло; -ым'і; -ыняты; зак., што.
-махчы; -мактаны; зак., што. Увабраць у У. на неслуха. 3. каго-што. Выпадкова Зразумець i засвоіць. || незак. успрымаць, -аю,
сябе, паглынуць; усмактаць. Зямля ўсмактала трапіць, набрысці на каго-, што-н. У на след. -аеш, -ае.
вільгаць. \\ незак. усмоктваць, -аю, -аеш, -ае. 4. (1 i 2 ас. не ўжыв.), на каго (што). НечаУСПЎДЗІЦЦА, -ЦЬ гл. пудзіцца, -ць.
УСМАЛІЦЬ1, -малю, -маліш, -маліць; кана авалодаць кім-н., ахапіць каго-н. (пра
УСПУХАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
-малены; зак., што (разм.). Добра засмаліць якое-н. пачуццё). На яго ўспала лень. 0 Успасці на думку каму (разм.) — прыйсці, з'я- Toe, што i пухнуць.
што-н. У лодку.
УСМАЛІЦЬ2, -малю, -маліш, -маліць; віцца ў думках. Позна мне гэта ўспала на дум- УСПЎХЛЫ, -ая, -ае. Які ўспух. Успухлая
губа.
-малсны; зак., чым i без дап. (разм.). Моцна ку. || незак. успадаць, -аю, -аеш, -ае.
УСПЎХНУЦЬ гл. пухнуць.
ўдарыць. У пугай. Замоўкні, бо зараз усмалю! УСПАЎЗЦІ» -зу, -зеш, -зе; -зём, -зяце,
УСПЎЧЫЦЦА, -ЦЬ гл. пучыцца, -ць.
УСМЁШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. -зуць; успоўз, -паўзла, -ло; -зі; зак., на што.
УСПЎШЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыцца;
Міміка твару, губ, вачэй, якая паказвае Паўзком узабрацца куды-н. або (разм.) пасхільнасць да смеху, выражае радасць, задаво- вольна ўзысці, уз'ехаць на што-н., куды-н. зак. (разм.). Раздуцца (пра жывот). || незак.
ленасць i пад. Чыстая ў. Вясёлая ў. Хітрая ў.Жук успоўз на сцяну. Фурманка ўспаўзла на успушвацца, -аецца.
|| памянш. усмешачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, пагорак. \\ незак. успаўзаць, -аю, -аеш, -ае.
УСПЎШЫЦЬ гл. пушыць.
УСПАЦЦА, -плюся, -пішся, -піцца; -пім-чак, ж.
УСПЬІРХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
УСМЁШЛІВЫ, -ая, -ае. 3 усмешкай на ся, -піцеся, -пяцца; -паўся, -палася; -п'іся; зак. Пырхнуўшы, узляцець. || незак. успырхтвары, які часта ўсміхаецца. || наз. усмешлі- зак. Моцна заснуць.
ваць, -ае.
УСПЁНІЦЦА^ -ЦЬ гл. пеніцца, -ць.
васць, -і, ж.
УСПЬІХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. 1.
УПЁНЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што. Раптоўна разгарэцца, загарэцца. Успыхнула
УСМІХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. Усмешкай выражаць яхія-н. пачуцці. Toe, што i пеніць.
запалка. Успыхнуў пажар. 2. перан. Раптоўна
Жыццярадасна ў. \\ зак. усміхнуцці, -нуся,
УСПЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Toe, што i пачацца, узнікнуць (пра пачуцці, грамадскія
2
-нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца; -ні- паспець . Успела схадзіць у магазін да яго ўзрушанні i пад.). Успыхнуў бой. Успыхнула
ся.
закрыцця. У на цягнік. || незак. успяваць, -аю, сварка. 3. перан. Пачырванець (ад хвалявання, збянтэжанасці i пад.). || незак. успыхваць,
УСМОКТВАЦЦА, -ЦЬ гл. усмактацца, -ць. -аеш, -ае.
УСМЙГЛЫ, -ая, -ае. Toe, што i усмаглы.
УСІПХАЦЬ, УСПІХВАЦЬ гл. узапхнуць / -аю, -аеш, -ае. || наз. успышкж, -і, ДМ -шцы,
мн. -і, -шак, ж. (да 1 i 2 знач.). У бензіну. У.
УСМЙГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; усмяг, -гла; успіхнуць.
-ні; зак. Toe, што i усмагнуць.
УСШХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, тыфу.
УСПЯВАЦЬ гл. успець.
УСОБІЦА, -ы, мн. -ы, -біц, ж. Міжусоб- -нуць; -н'і; -нуты; зак., каго-што на што
ная варожасць. Княжацкія ўсобіцы.
(разм.)- Toe, што i узапхнуць. У na дошцы
УССАДЗІЦЬ, -аджу, -адзіш, -адзіць;
вялікі камень на калёсы. || незак. успіхаць, -аю,-аджаны; зак. 1. каго (што) на каго-што.
УСОЎВАЦЦА, -ЦЬ гл. усунуцца, -ць.
Падняўшы, пасадзіць, паставіць на што-н. У
УСОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які высах, стаў -аеш, -ае / усшхваць, -аю, -аеш, -ае.
УСПЛЁСК, -у, мн. -і, -аў, м. Узнятая дзіця на воз. 2. што на што. Шчыльна навельмі сухім. Усохлая зямля. 2. Які засох, захваля, a таксама гук, шум, які яна ўтварае. садзіць, надзець што-н. У вілкі на вілачнік. ||
чах. Усохлае дрэўца.
незак. уссаджаваць, -аю, -аеш, -ае.
УСОХНУЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нецца; Усплескі хваль.
УССЁСЦІ, уссяду, уссядзеш, уссядзе;
усохся, -хлася, зак. Toe, што i усохнуць (у 2
УСПЛЁСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
знач.). Зерне ўсохлася. \\ незак. усыхіцца, Плёснуць, з шумам узняць уверх (ваду, вад- уссеў, уссела; уссядзь; зак., на каго-што
-аецца. || наз. усыханне, -я, н.
касць). Рыба ўсплёснула ў рацэ. || незак. усплё- (разм.) 1. Наваліцца ўсім сваім цяжарам. Двое
ўсселі на аднаго. 2. Сесці куды-н. у вялікай
УСОХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; усох, скваць, -аю, -аеш, -ае.
УСПЛЬІСЦІ / УСПЛЬІЦЬ, -ыву, -ывеш, колькасці. Мурашкі ўсселі на ногі. 3. перан. 3
-хла; зак. 1. Стаць цвёрдым ад высыхання.
Зямля ўсохла. 2. Зменшыцца ў вазе, аб'ёме ад -ыве; -ывём, -ывяце, -ывуць; усплыў, -лыла, лютасцю напасці. Глядзі, уссядуць сабакі — не
высыхання. Зерне ўсохда. 3. Засохнуць, зачах- -ло; зак. 1. Узняцца з глыбіні вады на паверх- абаронішся. 4. Неўзлюбіўшы каго-н. ці раззлануць. Яблыня ўсохла. || незак. усыхаць, -ае. || ню. 2. (1 i 2 ас. не ўжыв.), перан. Стаць вядо- ваўшыся на каго-н., пачаць папракаць, чамым, выкрыцца, выявіцца. Зноў усплыло гэта пляцца. Усселі на чалавека i не даюць яму
наз. усыхшне, -я, н.
пытанне. У наверх або на паверхню (выявіцца,жыцця.
УСПАДАЦЬ гл. успасці.
УССЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сунь; -нуты;
УСПАМІН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Узнаўлен- стаць вядомым). || незак. усплываць, -аю,
зак., што на што. 1. Сунучы, падняць наверх.
не ў думках таго, што захавалася ў памяці. -аеш, -ае.
УСПОМНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; У бэльку на зруб. 2. Абуць, надзець (звычайна
Аддацца ўспамінам (пачаць успамінаць). Застаўся адзін у. ад чаго-н. (нічога не засталося; зак. Аднавіцца ў памяці. Успомнілася перажы- наспех, часова; разм.). У боты набасанож. ||
жарт.). 2. мн. Запіскі або расказы пра мінулае. тае. \\ незак. успамінацца, -аюся, -аешся, незак. усоўваць, -аю, -аеш, -ае.
-аецца.
Пісаць успаміны. Вечар успамінаў.
УСТАВАЦЬ гл. устаць.
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УСТАПЬІРЫЦЦА, -ЦЬ гл. тапырыцца, боту). У на фабрыку. 2. Размясціцца дзе-н.;
наладзіць сваё жыццё ў якім-н. месцы. У.
-ць.
УСТАРАНІЦЦА, -ранюся, -ронішся, -pó- спаць на канапе. У на кватэру. \\ незак.
ніцца; зйк. Ухіліцца ад удзелу ў чым-н. У. ад устройвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УСТРОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены; зак.
УСТАВПЦ», -таўлю, -тавіш, -тавіць; -таў- спраў. || незак. устаржняцца, -яюся, -яешся,
1. што. Наладзіць, зрабіць, арганізаваць
лены; зак., што. 1. у што. Паставіць, -яецца.
УСТАРАНІЦЬ, -раню, -роніш, -роніць; што-н. У. ілюмінацыю. У. аблаву. У. вечарынку.
змясціць у сярздзіну чаго-н. У. шыбу ў раму.
2. што. Учыніць, справіць. У скандал. У.
У. зубы (штучныя). У слова ў размову (перан.) -ранёны; зак. 1. што. Зжыць, ліквідаваць. У
2. ным. Заняць, укрыць паверхню. У. стол перашкоды. 2. каго (што). Звольніць, вы- штуку (зрабіць што-н. недарэчнае, нечакаядой. 3. перан., у каго-што i каго-што. Неру- зваліць (афіц.). У ад выканання абавязкаў. \\ нае; разм.)- 3. каго (што). Уладкаваць, пахома ўгаропіць на каго-, што-н. (вочы, незак. устарашць, -яю, -яеш, -яе. || наз. уста- мясціць куды-н. У. на службу. || незак.
устройвіць, -аю, -аеш, -ае. || наз. устройстм,
позірк). Ў позірк у прастору. || незак. устаў- раненне, -я, н.
-а, н. (да 1 i 3 знач.).
УСТАР^ЛЫ, -ая, -ае. Які не адпавядае суляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. устаўка, -і, ДМ
УСТРОЙСГВА, -а, н. 1. гл. устроіць. 2.
-ўцы, ж. (да 1 знач.) / устаўлянне, -я, н. (да 1 часным патрабаванням, выйшаў з ужытку,
моды. У. погляд. Устарэлае слова. \\ наз. Тэхнічная канструкцыя, прыбор, механізм,
знач.).
устарэласць, -і, ж.
прыстасаванне (кніжн.)- Транспартнае ў. РэУСТАЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся, -люгулюючае ў.
УСГАР^ЦЬ гл. старэць.
ецца; -люйся; зак. 1. {1 i 2 ас. не ўжыв.). НаУСТАЎ, -тава, м. Буйны почырк старажытУСТРЫВОЖЫЦЦА, -ЦЬ гл. трывожыцца,
дзейна ўстанавіцца, умацавацца, зрабіцца
ўстойлівым, наступіць. Улада ўсталявалася. ных лацінскіх, грэчаскіх i славяна-рускіх ру- -ць.
УСТРЬІМАНЫ, -ая, -ае. Які ўмее
Зіма ўсталявалася. Усталявалася цішыня. 2. капісаў, які вызначаўся прамым i вельмі акуАсесці, уладкавацца дзе-н. £н усталяваўся на ратным напісаннем літар. || прым. устаўны, ўстрымлівацца, пазбягае празмернасцей. || наз.
-ая, -ае.
усірымяшсць, -і, ж.
новым месцы. 3. (7 / 2 ас. не ўжыв.). НаУСГРЫМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
УСТАЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. уставіць.
ладзіцца, замадавацца, стаць звычаем, традыцыяй. Паміж імі ўсталяваліся добрыя адно- 2. мн. -і, -тавак. Toe, што ўстаўлена. Устаўкі зак., ад чаго. Стрымаць сябе, адмовіцца ад
якога-н. дзеяння. У ад спіртных напіткаў. У.
сіны. У нас ужо ўсталявалася такая трады- ў рукапісе.
пры галасаванні (не галасаваць ні за, ні суУСТАЎЛЙННЕ, -ЛЙЦЬ гл. уставіць.
цыя. || незак. усталёФвацца, -аюся, -аешся,
УСТАЎНЫ, -ая, -óc. Прыстасаваны для праць). || незак. устрымлівацц», -аюся, -аешся,
-аецца. || наз. усталяванве, -я, н.
таго, каб устаўляць, устаўлены ў што-н. -аецца. || наз. усірымшне, -я, н.
УСТАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй; Устаўныя шыпы. Устаўныя зубы.
УСТУІІ1, -а, мн. -ы, -аў, м. Частка чаго-н.,
-ляваны; зак., што. 1. Паставіўшы, змяУСТАЦЬ, -ану, -анеш, -ане; зак. 1. Стаць якая ўтварае ступень, выемку. У катлавана.
сціўшы куды-н., устанавіць належным чынам. на ногі, прыняць стаячае становішча. У. з ка- Уступы гор.
У станок. 2. Зрабіць устойлівым, надзейным; напы. Рана ў. (рана падняцца з пасцелі). ХвоУСТЎП , -у, м. Пачатковая частка чаго-н.,
прывесці ў пэўны парадак. У уладу. У. жыц- рая ўстала (выздаравела). 2. перан. Падняцца, уводзіны да чаго-н. У да манаграфіі. Аркеце. || незак. усталёўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. рушыць на здзяйсненне чаго-н. У. на абарону стравы ў. да оперы.
усталёўванне, -я, н. || наз. усталяванне, -я, н.
Радзімы. 3. (1 i 2 ас. неўжыв). Пра нябесныя
УСГУПАЛЬНЫ, -ая, -ае. У іраматыцы: які
УСТАНАВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -новіц- свяділы: з'явіцца на гарызонце, узысці. Had выражае ўступку, дапушчэнне, процілегую
ца; зак. Умацавацца, наладзіцца. У горадзе лесам устала сонца. 4. перан. Узнікнуць, па- ўмову. У злучнік. У даданы сказ.
ўстанавіўся парадак. Устанавілася пагода. || явіцца, паўстаць. У памяці ўсталі вобразы сяУСГЎШСГЫ, -ая, -ае (разм.). Які мае
незак. устанжўлівацца, -аецца / усташўляцца, броў. || незак. уставаць, -таю, -таеш, -тае; ўступы1. У бераг. Уступістая вежа. || наз.
-яецца. || нйз. успшаўленне, -я, н.
-таём, таяце, -таюць; -тавай. || наз. устшнне, устушстісць, -і, ж.
УСТУПІЦЦА, -уплюся, -упішся, -упіцца;
УСТАНАВІЦЬ, -наўлю, -новіш, -новіць; -я, н. (да 1 знач.).
УСТАЙЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -таіцца; зак., за каго-што. Узяць пад ахову каго-,
-ноўлены; зак., што. 1. Паставіць належным
чынам. У генератар. У прыцэл. 2. Вызна- зак. 1. Пра вадкасць: у выніку доўгага стаян- што-н. У. за пакрыўджанага. У за чые-н.
чыць, назначыць, зацвердзіць, увесці ў дзеян- ня ў пэўных умовах стаць гатовым для ўжы- інтарэсы. || незак. уступжццй, -аюся, -аешся,
не. У. дзяжурства. У. дні адпачынку. У нормы вання. Квас устаяўся. 2. перан. Стаць з цягам -аецца.
выпрацоўкі. 3. Наладзіць, ажыццявіць. У. су- часу ўстойлівым, пастаянным. Характар
УСТУПІЦЬ1, -уплю, -упіш, -упіць; зак. 1.
вязь з кім-н. 4. i з дадан. сказам. Выявіць, вы- устаяўся. || незак. устойвацца, -аецца.
у што. Увайсці, уехаць куды-н. Войскі
УСТАЙЦЬ, -таю, -таші, -та'іць; -таім, -та- ўступілі ў горад. 2. у што. Стаць членам, дзезначыць; давесці, адкрыць. У, што чалавек не
вінаваты. У ісціну. \\ незак. устанаўліваць, іце, -таяць; -той; зак. 1. Утрымацца, захаваць ячам, удзельнікам чаго-н. У у прафсаюз. У у
-аю, -аеш, -ас / усташўляць, -яю, -яеш, -яе. || стаячае становішча, не ўпасці. У на нагах. 2. калгас. 3. у што. Пачаць рабіць што-н. або
наз. успшоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 1 знач.) i перан. Астацца стойкім, не паддацца чаму-н. прыйсці ў які-н. стан (у адпаведнасці са знач.
У. перад выпрабаваннямі. У перад спакусай. || наступнага наз.). У. у бой. У. у спрзчку. У у
устшаўленне, -я, н.
шлюб. У. у законную сілу. Новы завод уступіў у
УСТАНОВА, -ы, мн. -ы, -ноў, ж. Арганіза- незак. устойваць, -аю, -аеш, -ае.
УСТОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Апора моста, строй. 4. у што. Стаць нагой у што-н. Ў у
цыя, якая кіруе пэўнай галіной работы, занятая адпаведнай дзейнасцю. Дзяржаўныя ўста- гідратэхнічнага збудавання. Устоі мастоў. 2. лужыну. 5. на што. Ступіць на каго-, што-н.
новы. Навуковая ў. Дзіцячыя ўстановы (дзіця- перан., мн. Toe, што склалася, устаялася, У на нагу. || незак. устушць, -аю, -аеш, -ае
чыя яслі, сады, бальніцы i пад.). O Навучаль- асновы (у 4 знач.). Устоі жыцця. Маральныя (да 1, 2, 3 i 4 знач.)- || наз. устушіенне, -я, н.
(да 1, 2 i 3 знач.).
шя ўстанова — агульная назва школ, ўстоі.
УСТОЙЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які стаіць цвёрУСТУІЙЦЬ2, -уплю, -упіш, -упіць; -уплетэхнікумаў i пад.
да, не хістаючыся, не падаючы. Устойлівая ны; зак. 1. каго-што каму. Добраахвотна адУСГАНОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. га. уста- апора. Устойлівая раўнавага. 2. перан. Які не мовіцца на карысць іншага. У свае пазіцыі. У.
навіць. 2. мн. -і, -новак. Устаноўлены дзе-н. паддаецца ваганням, пастаянны, стойкі, месца. У дарогу каму-н. 2. каму-чаму i без дап.
механізм, прыстасаванне. Буравая ў. 3. мн. -і, цвёрды. Устойлівыя ўраджаі. Устойлівая ва- Пайсці на ўступкі, згадзіцца з чым-н. У
-новак. Мэтавая накіраванасць, арыенціроўка люта. У характар. || наз. устойлівасць, -і, ж. просьбам. 3. каму-чаму ў чым. Аказацца горна што-н. У. на высокую якасць прадукцыі.
УСТОЯНЫ, -ая, -ае. Які стаў гатовым для шым за каго-, што-н. у якіх-н. адносінах. Ён
Творчая ў. пісьменніка. 4. -і, -новак. Накіроўўжывання ў выніку доўгага стаяння ў адпа- нікому не ўступіць у храбрасці. Яго веды не
ваючае ўказанне, дырэктыва. У цэнтральных
ўступяць вашым. 4. што каму. Прадаць або,
ведных умовах. Устояная наліўка.
органаў. Даць, атрымаць устаноўку. || прым.
прадаючы, аддаць дзешавей. У рэч за пяцьдзеУСТОЯЦЦА*
1
i
2
ас.
не
ўжыв.,
-оііша;
установачны, -ая, -ае (да 1, 3 i 4 знач.).
зак. (разм.). Toe, што i устаяцца. || незак. сят тысяч рублёў. || незак. уступіць, -аю,
УСГАНОЎЧЫ, -ая, -ае (афіц.). Які мае устойвацца, -аецца.
-аеш, -ае. || наз. уступка, -і, ДМ -пцы, ж. (да
сваёй мэтай заснаванне, арганізацыю чаго-н.
1, 2 i 4 знач.).
УСТОЯЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; зак. (разм.).
Усход.
УСТЎПКА, -і, ДМ -пцы, ж. 1. гл.
Toe, што i устаяць. || незак. устойваць, -аю,
уступіць2. 2. мн. -і, -пак. Адказ ад чаго-н. на
УСТАНОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ра- -аеш, -ае.
ботнік па ўстаноўцы, мантажы чаго-н. У. маУСТРОІЦЦА, -оюся, -оішся, -оіцца; зак. карысць іншага. Ісці на ўступкі. 3. мн. -і,
шын. || ж. устаноўшчыця, -ы, мн. -ы, -чыц.
1. Уладкавацца, паступіць куды-н. (на ра- -пак, перан. Кампраміснае рашэнне, паслаб-
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ленне ў чым-н. Зрабіць уступку традыцыі. 4. усхлшнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз.
Скідка з назначанай цаны. Прадаць тавар з усхлшванне, -я, н.
уступкай.
УСХОД1, -у, М -дзе, м. 1. Паяўленне, час,
УСТЎПНЫ1, -ая, -ае. Які мае адносіны да a таксама месца паяўлення свяціла над гарыўступа1, мае від уступа, размешчаны ў выгля- зонтам. Устаць да ўсходу сонца. 2. Адзін з
УСЧАІЙЦЦА, -чаплюся, -чэпішся, -чэпіцдзе ўступа. Уступная выемка. Калоны рухаліся чатырох напрамкаў свету, процілеглы захаду, ца; зак. 1. на каго-што. Ухапіўшыся за каго-,
ва ўступным парадку.
i напрамак прасторы, процілеглы захаду; ча- што-н., павіснуць. У на шыю. 2. на што.
УіЛУіШЫ2, -ая, -ае. Які з'ўляецца ўсту- стка гарызонта, дзе ўсходзіць Сонца. 3. (з Узлезці куды-н. (чапляючыся, карабкаючыся;
пам2 да чаго-н., пачатковы. Уступнае слова. 2. вялікай літары). Краіны, размешчаныя ў гэ- разм.). У. на дрэва. || незак. усчэпліваіцйі,
Звязаны з паступленнем куды-н. У экзамен. тым налрамку i супрацьпастаўленыя Захо- -аюся, -аешся, -аецца.
У ўзнос.
дняй Еўропе i Амерыцы. Падарожжа на У
УСЧАГЙЦЬ, -чаплю, -чэпіш, -чэпіць;
УСГЎПЧАТЫ, -ая, -ае. Toe, што i усту- Блізкі У Далёкі У O Шўдлёвы ўсход — на- -чэплены; зак., што. 1. на каго-што. Папісты. || наз. усіупчятісць, -і, ж.
прамак паміж поўднем i ўсходам. Паўночны весіць, начапіць. У стрэльбу на плячо. 2. на
УСТЎПЧЫВЫ, -ая, -ае. Гатовы на ўступ- ўсход — напрамак паміж поўначчу i ўсходам. каго i без займ. -Надзець на сябе або на
кі, згаворлівы, памяркоўны. У чалавек. У. ха- || прым. усходні, -яя, -яе.
каго-н. вопратку (разм.). У камізельку. || нерактар. || наз. уступчывасць, -і, ж.
УСХОД2, -у, М -дзе, м. Верхняя больш вы- зак. усчэпліваць, -аю, -аеш, -ае.
УСТЫКАЦЬ гл. узаткнуць.
сокая частка ступні, пад'ём. Боты ціснуць на
УСЧАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., узачнецца;
УСУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае i усучу, усучаш, ўсходзе.
усчаўся, -чалася, -лося; зак. (разм.). Пачацца,
усуча; усукай i усучы; усуканы; зак., што. СуУСХОДАЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы, распачацца. Усчалася сварка. || незак. усчыканнем увіць, уплесці. У. шчаціну ў дратву. || -наўцаў, м. Вучоны, спецыяліст па ўсхода- нжшт, -аецца.
незак. усукведь, -аю, -аеш, -ае.
знаўству.
УСЧАЦЬ, узачну, узачнеш, узачне; узачУСУМНІЦЦА, -нюся, -нішся, -н'іцца;
УСХОДАЗНАЎСТВА, -а, н. Сукупнасць на- нсм, узачняце, узачнуць; усчаў, -чала, -ло;
-н'імся, -ніцеся, -няцца; зак., у кім-чым i без вук пра краіны Усходу. || прым. усходазшўчы, узачн'і; усчаты; зак., што i чаго (разм.). Падап. Адчуць сумненне, пачаць сумнявацца ў -ая, -ае.
чаць, распачаць. У сварку. Ц незак. усчышць,
кім-, чым-н. У. ў праўдзівасці панутага. Пануў УСХОДЖВАЦЦА гл. усходзіцца.
-аю, -аеш, -ае.
i ўсумніўся.
УСХОДЖЫ, -ая, -ае. Пра насенне: эдольУСЫНАВІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (афіц.).
УСЎНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; ны прарастаць, даваць усходы. Уасоджае на-нься; зак., у што. 1. Прасунуцца ўнутр сенне. || наз. усходжасць, -і, ж. Праверыць на- Чалавек, які ўсынавіў каго-н. || ж. усыыавіцельшцж, -ы, мн. -ы, -ніц.
чаго-н., паказацца ў чым-н. У дзверы ўсуну- сенне на ў.
УСЫНАВІЦЬ, -наўлю, -нав'іш, -нав'іць;
лася галава хлопчыка. 2. Уваліцца, трапіць ў
УСХОДЗІЦЬ гл. узысці.
-нав'ім, -навіце, -навяць; -ноўлены; зак., каго
што-н. (разм.). У ў студыю. 3. Увайсці
УСХОДЫ, -аў. Прыступкі, па якіх пад- (што). Прыняць у сям'ю (хлопчыка, дзяўчыпавольна, ледзь перастаўляючы ногі (разм.). У
німаюцца ўгору.
нку) на правах роднага сына, дачкі. У сірату.
хату ўсунулася старая жаннына. 4. УмяшацУСХОДЫ1, -аў. Першыя парасткі пасеваў. || незак. усынаўляць, -яю, -яеш, -яе. || наз.
ца, ублытацца ў што-н. (разм.)- У ў спрэнку. ||
Яравыя ў.
усынаўленне, -я, н.
незак. усоўвацця, -аюся, -аешся, -аецца.
УСХОДЫ2, -аў. Прыступкі лесвіцы. СпусУСЫПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; усып;
УСЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; усунь; -нуты;
-паны; зак. 1. што i чаго ў што. Сыплючы,
зак., што ў што. 1. Сунуўшы, змясціць унутр. кацца na ўсходах.
змясціць. У ісукар у шклянку. 2. што. ПаУСХОПЛІВАЦЦА гл. усхапіцца.
У. шуфляду ў стол. У руку ў кішэнь. 2. ПрасуУСЦЕРАГЧЬІ, -рагу, -ражэш, -ражэ; -ра- крыць паверхню чаго-н. чым-н. сыпучым,
нуць ў вузкую адтуліну. У нітку ў іголку. 3.
Прасунуць унутр чаго-н. У. галаву ў дзверы. || жом, -ражаце, -рагуць; усцярог, -церагла; дробным. Снег усыпаў зямлю. Зоркі ўсыпалі
-ло; -ражы; -ражоны; зак., каго-што. Убераг- неба (перан.). 3. каму. Моцна вылаяць або
незак. усоўваць, -аю, -аеш, -ае.
УСУР'ЁЗ, прысл. (разм.). Сур'ёзна, не жар- чы, ахоўваючы ад каго-, чаго-н. || нвзак. усце- пабіць каго-н. (разм.). || незак. усыпаць» -аю,
-аеш, -ае.
рагаць, -аю, -аеш, -ае.
там. Заняцца справай у.
УСЫПІЦЬ, -плю, -пші, -піць; -пім, -піце,
УСЦЕРАГЧЬІСЯ, -рагуся, -ражэшся, -раУСУТЬІЧ, прысл. Вельмі блізка, ушчыльжэцца; -ражомся, -ражацеся, -рагуцца; ус- -пяць; -плёны; зак. 1. каго (што). Прымусіць
ную. Ісці ў. адзін каля аднаго.
УСЎШКА, -і, ДМ -шцы, ж. Колькасць цярогся, -цераглася; -лося; -ражыся; зак. Збе- заснуць. У дзіця. У хворага перад аперацыяй.
страчанага прадукта пры высыханні. Норма рагчы, усцерагчы сябе ад чаго-н. У. ад небяс- 2. пвран., каго (што). Давесці да паўсоннага
пекі. || незак. усцерагацца, -аюся, -аешся, стану. Нудная кніжка ўсыпіла яго. 3. перан.,
ўсушкі.
што. Аслабіць, прымусіць бяздзейнічаць (выУСХАДЗІЦЦА, -хаджуся, -ходзішся, -хо- -аецца.
УСЦЁШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца; сок.). У. пільнасць. || незак. усыпляць, -яю,
дзіцца; зак. 1. Дайсці да крайняй ступені праяўлення чаго-н.; пачаць моцна дурэць, сва- зак. Знайсці для сябс задаволенне, уцеху ў -яеш, -яе. || наз. усышіенне, -я, н.
УСЫШіклЬНЫ, -ая, -ае. Які выклікае
воліць. Дзеці ўсхадзіліся, не суняць. 2. ( 7 / 2 ас. кім-, чым-н., узрадавацца. У ад сустрэчы са
не ўжыв.). Пачаць моцна бушаваць (пра з'явы старым знаёмым. || незак. усцешвацца, -аюся, сон, аднастайна-манатонны. У шум дажджу.
У голас. \\ наз. усыпляльнасць, -і, ж.
прыроды). Усхадзіўся вецер. || незак. -аешся, -аецца.
УСЫХАННЕ, -ХАЦЦА, -ЦЬ гл. усохнуцца,
усходжвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УСЦЁШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; зак.,
УСХАПІЦЦА, -хаплюся, -хопішся, -хопіц- каго (што). Выклікаць у каго-н. пачуццё за- -ць.
УСІОДЫ, прысл. У кожным месцы,
даволенасці, радасці; супакоіць. Навіна ўцеца; зак. 1. Хуткім рухам падняцца з месца. У
паўсюдна, скрозь. У пабываць. У было мокра
з крэсла. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.)у перан. Хутка i шыла чалавека. У брата добрым словам. \\ Hei гразка.
нечакана пачацца. Пасля адлігі ўсхапіўся ма- sax, усцешваць, -аю, -аеш, -ае.
УСЮДЫІСНЫ, -ая, -ае (іран.). Які ўсюды
роз. Усхапілася полымя. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). УСЦІЛАЦЬ гл. услаць.
Нечакана ўгварыцца, паявіцца (пра мазалі,
УСЦЯГНЎЦЦА, -ягнуся, -ягнешся, -яг- паспявас, ва ўсім прымае ўдзел. Усюдыісныя
прышчы i пад.). Усхапіліся крывавыя мазалі. || нецца; -ягн'іся; зак. (разм.). 1. 3 цяжкасцю рэпарцёры.
УСЮДЫХОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
незак. усхоплівацця, -аюся, -аешся, -аецца.
ўзысці, падняцца на верх чаго-н. Ледзь усцягУСХВАЛЯВАНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца нуўся на ўзгорак. 2. Устаць, падняцца з пас- Аўтамашына на гусенічным хаду, прызначацелі. Чаго ты ўсцягнуўся з тэмпературай? || ная для язды ў цяжкіх дарожных умовах.
ў стане хвалявання, выражае хваляванне. У
УСЮДЫХОДНЫ, -ая, -ае. Здольны перавыгляд. У голас. Гаварыць усхвалявана незак. усцягвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
(прысл.). | наз. усхвалявшасць, -і, ж.
УСЦЯГНЎЦЬ, -ягну, -ягаеш, -ягне; -ягн'і; мяшчацца ў цяжкіх дарожных умовах. УсюдыУСХВАЛЯВАЦЦА, -ЦЬ гл. хвалявацца, -ягнуты; зак. 1. каго-што. Цягнучы, падняць ходныя аўтамашыны.
УСЙ гл. увесь.
-ш».
наверх або з цяжкасцю ўнесці, узвезці на
УСЯ... (гл. усе...). Першая частка складаУСХВАЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., каго- што-н. высокае. У мех на вышкі. 2. што. Надзець, апрануць з цяжкасцю або накрыцца ных слоў, якая ўжыв. замест «усе...», калі
што (кніжн.)- Расхвальваць, праслаўляць.
УСХЛІП, -у, мн. -ы, -аў, м. Гук, які ўтва- чым-н., нацягнуць на сябе што-н. (разм.). націск у другой частцы падае на першы
Ледзь ужо ўсцягнула гэту сукенку. У. ватовую склад, напр. усявышні, усямерны, усяночны.
раецца пры плачы.
УСЯВЬІШНІ, -яга, м. У веруючых: урачыУСХЛІПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Су- коўдру. Ц незак. усцягмць, -аю, -аеш, -ае / усстая назва Бога.
таргава ўдыхаць паветра пры плачы. || аднакр. цягаць, -аю, -аеш, -ае.
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УТАЙМАВАЦЦА, -муюся, -муешся, -муУТАЧЬІЦЬ2, утачу, уточыш, уточыць;
сцца; -муйся; зак. 1. Уціхамірыцца, супа- уточаны; зак., што ў што. Шыючы, уставіць
коіцца (пра чалавека); стаць паслухмяным, кавалак матэрыі. У клін у рукаў. || незак. уточпадпарадкавацца волі чалавека (пра жывёл). ваць, -аю, -аеш, -ае.
Вясёлая публіка нарэшце ўтаймавалася. Звер
УТВАРЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ворыцУСЯГО. 1. гл. увесь. 2. прысл. Разам, наогул. У. зарабілі сто тысяч рублёў. 3. часц. ўтаймаваўся. 2. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Змен- ца; зак. Атрымацца, узнікнуць. Утварыліся
Толькі, не больш чым. Гэта каштуе ў. пяць шыцца або суняцца (пра боль i пад.), за- снежныя завалы. Утваршася новае таварысглушыцца (пра якос-н. пачуццё); прыйсці ў тва. || незак. утварацц*, -аецца. || наз. утватысяч рублёў.
нерухомы стан. Боль утаймаваўся. Хваляванне рэнне, -я, н.
УСЯДАЦЦА гл. усесціся.
УТВАРЬІЦЬ, -вару, -ворыш, -ворыць; -воУСЙК, прысл. (разм.). 1. Па-рознаму, неад- ўтаймавалася. \\ незак. утаймоўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
раны; зак., што. 1. Стварыць сабой,
нолькава. У. бывае. 2. Усімі спосабамі. У
УТАЙМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй; выклікаць сабой узнікненне чаго-н. Лініі
стараецца выкруціцца.
-маваны;
зак. 1. каго (што). Уціхамірыць, су- ўтварылі прамы вугал. Bada ўтварыла ў зямлі
УСЯКАЦЬ гл. усячы.
пакоіць (чалавека); падпарадкаваць волі чала- паглыбленне. 2. Арганізаваць, заснаваць. У. ваУСЙЮ, -ая, -ае, займ. азнач. 1. Кожны,
века (дзікую або непаслухмяную жывёлу). У. енна-палітычны саюз. 3. Зрабіць што-н. нечалюбы. У раз адно i тое ж. Усякая птушка
раззлаванага чалавека. У тыгра. 2. што. канае, непажаданае, напракудзіць (разм.). Ай,
сваё гняздо бароніць (прыказка). 2. Розны,
Зменшыць, аслабіць, прыглушыць праяўлен- што вы, дзеці, mym утварылі! || незак.
усялякі. Усякія людзі бываюць. 3. У спалучэнні
не чаго-н.; справіцца з якімі-н. стыхійнымі утвараць, -аю, -аеш, -ае. || наз. утварэнне, -я,
з прыназ. «без», узмацняючы прыназоўнік,
з'явамі. У. боль. У. смагу. У. пажар. || незак. н. (да 1 i 2 знач.).
азначае: зусім без. Без усякай мэты. Без усякіх
утанмоўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. угаймоўванУТВАР^ННЕ, -я, н. 1. гл. угварыцца, -ць.
цяжкасцей.
не, -я, н. || наз. утаймаванне, -я, н.
2. мн. -і, -яў. Toe, што ўтварылася з чаго-н.
УСЯЛЁНСЮ, -ая, -ае (уст.). Сусветны.
Тлушчавыя ўтварэнні.
УТАМІЦЦА гл. таміцца.
Усяленскія саборы.
УТКАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., утчэцца; зак.
УТАМІЦЬ, утамлю, утоміш, утоміць; утомУСЯЛІЦЦА, усялюся, уселішся, уселіцца;
Паменшаць у працэсе ткання. Многа пражы
зак. 1. Заняць месца на пражыванне, па- лены; зак., каго-што. Давесці да ўтомы, ўжо ўткалася. || незак. утыкацца, -аецца.
сяліцца. У ў новую хату. 2. перан. З'явіў- стаміць, змарыць. У. каня. У. рукі. || незак.
УТКАЦЬ, утку, утчэш, утчэ; утчом, утчаце,
шыся, апанаваць, агарнуць (высок.). У душу утамляць, -яю, -яеш, -яе.
уткуць; уткаў, -кала; утчы; утканы; зак. 1.
УТАМЛЙЦЦА,
-яюся,
-яешся,
-ясцца;
неўсяліўся жах. || незак. усяляцца, -яюся, -яешшто ў што. Уставіць тканнем нітку, паласу ў
ся, -яецца. || наз. усяленне, -я, н. (да 1 знач.). зак. Toe, што i таміцца (у 1 знач.)УТАПІЗМ, -у, м. Нязбытныя мары, схіль- тканіну. 2. што i чаго. Вырабіць тканнем. У
УСЯЛІЦЬ,
усялю,
уселіш,
уселіць;
пяць губак палатна. 3. што чым. Пакрыць
уселены; зак. 1. каго (што) у што. Пасяліцца насць, імкненне да ўтопій.
скрозь тканым узорам. У. дыван кветкамі. 4.
на жыхарства. У новых жыхароў у кватэру. 2. УТАПІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1. што. Зрасходаваць у працэсе ткання. За дзень
перан., што ў каго-што. Пасеяць, выклікаць Прыхільнік утапічнага сацыялізму. 2. Фанта- уткала кілаграм пражы. Ц незак. утышіць, -аю,
(высок.). У надзею ў каго-н. У трывогу ў cap зёр, летуценнік. || ж. уташсткж, -і, ДМ -тцы, -аеш, -ае.
ita. | незак. усяляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. мн. -і, -так. || прым. утапісцкі, 1-ая, -ае.
УТКНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмУТАПІЦЦА, ЦЬ гл. тапіцца , -ць'.
усяленне, -я, н. (да 1 знач.).
ся, -няцеся, -нуцца; -н'іся; зак., у што. 1. (7 /
УТАПІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. угопія. 2. Які
УСЯЛЙК, прысл. (разм.). Toe, што i усяк.
2 ас. не ўжыв.). Убіцца вострым канцом у
з'яўляецца ўтопіяй, нязбытны. || наз. упшІчУ бывае ў жыцці. Ён у. лаяўся mym.
што-н. Кап'ё ўткнулася ў зямлю. 2. Ткнуўнасць,
-і,
ж.
УСЯЛЙЮ, -ая, -ае, займ. азнач. 1. Самы
шыся, уперціся, зарыцца ў што-н. У. галавой
УТАПТАЦЬ, утапчу, утопчаш, утопча; у падушку. 3. перан. Паглыбіцца ў які-н. заняразнастайны, розны. Расказваць пра ўсялякія
здарэнні. У жыцці ўсялякае бывае (наз.)- 2. утапчы; утаптаны; зак., што. 1. Умяць, топ- так, уважліва разглядаючы што-н., займаюТос, што i усякі (у 3 знач.). Дзень прайшоў без чучы нагамі. У зямлю. 2. у што. Топчучы, чыся чым-н. (неадабр.)- У ў кнігу. 4. перан.
уціснуць. У. акурак у зямлю. У у гразь каго-н. Умяшацца, прыняць удзел у чым-н. (разм.
ўсялякіх здарэнняў. Без усялякай хітрасці.
УСЯМЙРНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які ажыц- (перан.). 3. Складаючы, уціснуць куды-н. усё, неадабр.). Усюды ты ўткнешся. \\ незак.
цяўляецца ўсімі магчымымі мерамі. Усямерная многае (разм.) або прыціснуць, умяць. У усе утыкацца, -аюся, -аешся, -аецца.
падтрымка. Усямерна (прысл.) падтрымлівацьрэчы ў чамадан. У сена. 4. перан. Многа з'есці УТКНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
чаго-н. (разм.)- У. гаршчок кашы. || незак. -нуць; -ні; -нуты; зак., што ў што. 1. Прыдобрую ініцыятыву.
УСЯМЁХ, прысл. У колькасці сямі чалавек утбютаць, -аю, -аеш, -ае.
мусіць пранікнуць, увайсці, усадзіць што-н.
УТАРГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; -га- вострае, тонкае. У. іголку ў клубок. 2. Схаваць,
(толькі пра мужчын або толькі пра жанчын).
УСЯНОЧНАЯ, -ай, ж. Царкоўная начная ваны; зак., што i чаго. Набыць якую-н. суму укрыць у што-н. У. твар у каўнер. 3. Уперці ў
грошай ад продажу чаго-н., выручьшь. У. што-н. У. нос у шыбу. 0 Уткыуць HOC у што
служба.
УСЯРЗДЗІНЕ, прысл. i прыназ. з Р. Уну- многа грошай. \\ незак. утяргоўвжць, -аю, -аеш, (разм. неадабр.) — паглыбііша ў разгляданне
тры, у цэнтры, пасярод чаго-н. Мыць бутэль- -ае.
чаго-н., пераважна ў чытанне. Сядзеў,
УТАРОГОЦЦА, -плюся, -пішся, -піцца; уткнуўшы нос у кніжку. || незак. утыкаць, -аю,
ку ў. У. двара.
УСЯЧЬІ, усяку, усячэш, усячэ; усячом, зак., у каго-што. He зводзячы вачэй, угля-аеш, -ае.
усечаце, усякуць; усск, -кла; усячы; усечаны; дзецца ў каго-, што-н.; стаць пільным,
УТЛУМАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., што. 1. Адсякаючы, укараціць; змагчы накіраваным (пра вочы, позірк). Чаго ты ў зак., што каму (разм). Тлумачачы, прымусіць
адсячы (пераважна з адмоўем «не»). У. мяне ўтаропіўся? Яго позірк утаропіўся ўдаль. || каго-н. зразумець, засвоіць што-н. У. правіла.
касільна. Палена цвёрдае — не ўсячэш. 2. незак. утароплівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
|| незак. утлумачваць, -аю, -аеш, -ае.
УТАРОШЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены;
Урабіць у высечаную адтуліну (спец.). У пеУТОЙВАННЕ, -ВАЦЬ гл. угаіць.
зак.,
што
ў
каго-што.
Уставіць
вочы,
позірк
рагародку ў сцяну. 3. перан. Паменшыць кольУТОК, утку, м. (спец.). Папярочныя ніткі
касць складоў у радку (кніжн.). У склад у вер- на каго-, што-н. У. вочы ў падлогу. || незак. тканіны, якія пераллятаюцца з падоўжнымі
шаваным радку. \\ незак. усякаць, -аю, -аеш, утароплваць, -аю, -аеш, -ае.
(асновай). || прым. уточны, -ая, -ае.
УТАЧЬІЦЦА1, 1 i 2 ас. не ўжыв., уточыц-ае. || наз. усячэнне, -я, н.
УТОМА, -ы, ж. (разм.)- Стан утомленага,
УСЙЧЫНА, -ы, ж.: усякая ўсячына ца; зак. Сточваючыся, зрабіцца вузейшым пачуццё стомленасці ад працы, стома. Адчуць
(разм.) — усё, што хочаш, сумесь чаго-н. (пра лязо). || незак. уточваццд, -аецца.
утому.
рознага, разнастайнага.
УТАЧЬІЦЦА2, утачуся, уточышся, уточыцУТОМЛЕНЫ, -ая, -ае. Абяссілены, змоУТАІЦЬ, утаю, утоіш, утоіць; утоены; зак., ца; зак., у што. Точачы, пранікнуць унутр ці раны цяжкай працай, іншымі заняткамі; які
што. 1. Захаваць у тайне, скрыць ад іншых. ў глыбіню чаго-н. Kpom утачыўся ў зямлю. || выражае зморанасць. У. выгляд. У. дарогай. \\
У праўду. 2. Тайна прысвоіць. У. чужыя незак. уточваццд, -аюся, -аешся, -аецца.
наз. утомлешсць, -і, ж.
грошы. || незак. утойвжць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
УТОМНЫ, -ая, -ае (разм.)- Які даводзіць
УТАЧЬІЦЬ1, утачу, уточыш, уточыць;
утойванне, -я, н.
уточаны; зак., што. Сточваючы, звузіць шы- да стомы, зморанасці. Утомная дарога. Утомрыню (ляза). || незак. уточваць, -аю, -аеш, -ае. ная гарачыня. || наз. утомнасць, -і, ж.
УТАЙМАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м
УТОШЯ, -і, ж. Нешта фантастычнае, няСпецыяліст па ўтаймаванню дзікіх звяроў. || || наз. уточкя, -і, ДМ -чцы, ж. i уточванне, -я,
н.
збытнае, неажыццявімая мара [паводле назвы
ж. утаймшлыііц*, -ы, мн. -ы, -ніц.
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рамана англ. пісьменніка 16 ст. Т.Мора, які
апісаў уяўны ідэальны ірамадскі лад будучыні]. || прым. уташчны, -ая, -ае. У сацыялізм.
УТОПТВАЦЬ гл. утаптаць.
УТОРА1, -ы, мн. -ы, утор, ж. (спец.). Унутраная нарэзка, у якую ўстаўлясцца дно ў бочцы, цэбры i пад.
УГОРА2, -ы, мн. -ы, утор, ж. (спец.). Другі
голас у музычнай партыі.
УТОРКНУЦЦА* -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак., у што. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Toe,
што i уткнуцца (у 1 знач.). Кап 'e ўторкнулася
ў зямлю. 2. Уперціся, уткнуцца ў што-н. Лодка ўторкнулася носам у пясок. У твар у падушку. 3. Toe, што i уткнуцца (у 3 знач.)- У ў
газету. || незак. уторквацці, -аюся, -аешся,
-аецца.
УТОРКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
зак., што ў што. Уткнуць, усадзіць што-н.
вострае, тонкае ў глыб або ўнутар чаго-н. У
кассё ў зямлю. || незак. уторкваць, -аю, -аеш,
-ае.
УТОРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.,
каму-чаму. 1. Выконвадь друтую партыю пры
спяванні або ігры на музычным інструменце
(спец.). Бас уторыць тэнару. 2. Паўтараць
якія-н. гукі. Лясное рэха ўторыць стуку сякеры.
УТОЧВАННЕ гл. угачыць1.
УТОЧВАЦЦА1-2, -ЦЬ 1 - 2 гл. угачыцца1-2,
-ць1—2.
УТОЧКА1, -і, ДА/-чцы, ж. 1. гл. утачыць1.
2. мн. -і, -чак. Сточаная частка чаго-н.
УТОЧКА2, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Toe, што ўшыта ў што-н.
УТОЧНЫ гл. угок.
УТРАІХ, прысл. Колькасцю ў тры асобы
(рознага полу) або істоты (ніякага роду).
Жыць у кватэры ў.
УТРАЙНЁ, прысл. У тры разы больш. Заплаціць у.
УТРАМБАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжьш., -буецца; зак. Стаць уірамбаваным. Дарога ўтрамбавалася.
УТРАМБАВАЦЬ,
УТРАМБОЎВАННЕ,
УТРАМБОЎКА гл. трамбаваць.
УТРАПЁННЕ, -я, н. Неўтаймаванае праяўленне якіх-н. пачуццяў, безразважнасць, шаленства.
УТРАПЁНЫ, -ая, -ае. 1. Раз'юшаны, ашалелы. Чаго равеш, як у.! 2. Нястрыманы ў
праяўленні якіх-н. пачуццяў, які выражае
ўтрапенне. У позірк. || наз. утралёшсць, -і, ж.
УТРАСАЦЦА, -ЦЬ гл. утрэсціся, утрэсці.
УТРАЙ, прысл. У тры разы. У больш.
УТРОІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -оіцца; зак.
Павялічыцца ўтрая, патроіцца. Намаганні
ўтроіліся. || незак. утройвацца, -аецца; наз.
угройв&нне, -я, н. || наз. уіраенне, -я, н.
УТРОІЦЬ, -ою, -оіш, -оіць; -оены; зак.,
што. Павялічыць утрая, патроіць. У сілы. ||
незак. утройвадь, -аю, -аеш, -ае; наз. утройванне, -я, н. || наз. уіраенне, -я, н.
УГРОХ, прысл. У колькасці трох чалавек
(толькі пра мужчын ці толькі пра жанчын).
Пойдзем касіць у.
УТРУПЯНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак.
(разм.)- Абмерці, абамлець ад спалоху. У ад
страху.
УТРЎСКА, -і, ДМ -усцы, ж. Страта вагі
сыпучага рэчыва пры перавозе, перасыпанні.
У збожжа.
УТРЫВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Цярпліва
перанесці, уірымацца ад праяўлення чаго-н.

Такі боль, што не ў. He ўтрываў, каб не запярэныць.
УГРЫМАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
Чалавек, які знаходзіцца на чыім-н. утрыманні. || ж. утрыманкА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || наз. утрасшне, -я, н. (да 1 знач.) / утрэсван|| прым. утрымшсіі, -ая, -ае.
не, -я, н. (да 1 знач.).
УГРЫМАННЕ1"2, -я, н. 1. гл. угрымаць1^.
УГУЛІЦЦА, -улюся, -улішся, -уліцца; зак.,
2. мн. -і, -яў. Утрыманая сума (афіц.). Памеры у што. 1. Уткнуўшыся, прыціснуцца да
ўтрымання з заработкаў. Утрыманні з гана-чаго-н. У тварам у падушку. 2. Захутацца ў
рару.
што-н. У ў каўнер. || незак. угульнацці, -аюся,
УГРЫМАННЕ2, -я, н. Забеспячэнне таго, -аешся, -аецца.
хто не працуе (хворага, састарэлага, непаўнаУТУЛІЦЬ, -улю, -уліш, -уліць; -улены;
летняга i пад.) сродкамі, неабходнымі для зак.у што. 1. у што. Схаваць або (пра галаву)
існавання. Мець на ўтрыманні дзяцей.
уцягнуць, увабраць унутр чаго-н. У. твар у
УГРЫМАНСШ, -ая, -ае. 1. гл. утрыманец / каўнер. У галаву ў плечы. 2. (7 / 2 ас. не
утрыманства. 2. Які выдзелены на ўірыманне ўжыв.). Прыціснуць (вушы) да галавы (пра
(афіц.). У фонд.
каня i пад.). Конь утуліў вушы. || незак.
УТРЫМАНСТВА, -а, н. (афіц.). 1. Знахо- уіульваць, -аю, -аеш, -ае.
джанне на чыім-н утрыманні. Дакументы аб
УТЎЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. Дэутрыманстве. 2. Імкненне жыць на ўсім гато- таль машыны або якога-н. прыстасавання —
вым, разлічваць на чыю-н. дапамогу, a не на металічная трубка, якая прызначана для
свае сілы. Нельга разлінваць на ў. || прым. змяншэння трэння ў месцы апоры вала. Каутрымжнскі, -ая, -ае (да 2 знач.)- Утрыманская лёсныя ўтулкі. || прым. утулкавы, -ая, -ае /
псіхалогія.
утулачны, -ая, -ае.
УГРЫМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
УТЎЛЬНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. угульны. 2.
1. Захаваць пэўнае становішча, не ўпасці. У
Выгода, прыемная ўпарадкаванасць быту,
на нагах. У за планку. У на кані. 2. Застацца жылля. Стварыць у. у доме. Хатняя ў.
на месцы; не адступіць. Ён доўга не ўтрымаўУТЎЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які вызначаецца
ся на пасадзе дырэктара. У. на сваіх пазіцыях. ўтульнасцю (у 2 знач.), зручны i прыемны. У
3. ад наго. Стрымаць сябе ад якога-н. учынку, пакой. Утульна (прысл.) ўмасціцца ў крэсле. 2.
дзеяння, не даць праявіцца чаму-н. (разм.). У. Заціпшы, укрыты ад каго-, чаго-н. У кутонак
ад слёз. Утрымаўся ад спакусы. \\ незак. для адпачынку. || наз. утульнасць, -і, ж.
утрымлівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УГЫКАЦЦА1 гл. угкнуцца.
УГРЫМАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. 1.
УТЫКАЦЦА2 гл. уткацца.
каго-што i чаго. Трымаючы, не даць упасці
УТЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што
каму-, чаму-н. He ўтрымаў вясло ў руках. 2. (разм.). Уткнуць многа чаго-н. па ўсёй прашто. Захаваць, зберагчы. У свае пазіцыі. У у сторы. У падушачку іголкамі. || незак. утыкаць,
памяці. 3. што. He адпусціць, не япдяіпіь час-аю, -аеш, -ае.
тку чаго-н. пры выплаце (афіц.). У дваццаць
УТЫКАЦЬ1 гл. угкнуць.
тысяч рублёў з зарплаты. 4. каго (што).
УТЫКАЦЬ2 гл. уткаць.
Затрымаўшы, спыніць ці прымусіць застацца.
У такое надвор 'e дзяцей у хаце не ўтрымаеш. УТЫЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
У каня. 5. каго (што) ад наго. He даць -заваны; зак. i незак., што. Знайсці (знахозрабіць што-н. У ад неабдуманага ўнынку. б. дзіць) прымяненне чаму-н., ужыць (-ываць) з
што i наго. He даць праявіцца чаму-н. Слёз карысцю. У адходы вытворчасці. || наз. утыбыло не ў. || незак. утрымліваць, -аю, -аеш, -ае. лізжцыя, -і, ж. || прым. утылізацыйны, -ая, -ае.
УГЫЛГГАРНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. Пра|| наз. утрымлівшше, -я, н. (да 1, 2, 4 i 6 знач.)
сякнуты утылітарызмам. Мець утшітарнае
/ утрымшне, -я, н. (да 3 знач.).
УТРЫМАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; зак., каго прызначэнне. У падыход да справы. 2. Пры(што). Забяспечыць сродкамі для існавання, кладны, вузкапрактычны. Утшітарныя веды.
пракарміць. І| незак. утрымліваць, -аю, -аеш, || наз. утылггарнасць, -і, ж.
УТЫЛГГАРЬІЗМ, -у, м. (кніжн). Вузкі
-ае; наз. угрымліваыне, -я, н. || наз. утрымшше,
пракгыцызм, імкненне атрымаць з усяго не-я, н.
УТРЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; пасрэдную матэрыяльную выгаду. || прым.
-раваны; зак. i незак., што i без дап. (кніжн.). утылітарысцкі, -ая, -ае.
УТЫЛГГАРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў,
Падаць (-даваць) у перабольшаным выглядзе,
сказіць (-ажадь) залішнім падкрэсліваннем м. (кніжн.). Той, хто кіруецца меркаваннямі
якіх-н. бакоў, рыс у чым-н. Факт праўдзівы, утылітарызму. || ж. утылітарыспйі, -і, ДМ
але ўтрыраваны. || наз. утрыраванне, -я, н. i -тцы, мн. -і, -так. || прым. утылггарысцкі, -ая,
-ае.
утрыроўші, -і, ДМ -ўцы, ж.
УТЬІЛЬ, -ю, м., зб. Адходы, рэчы, якія ўжо
УГРФСЦІ, -pacy, -расеш, -pace; -расём,
-расяце, -расуць; -рос, -рэсла; -рас'і; -рэсены; не прыгодны для карыстання, але могуць
зак., што. 1. Трасучы, паменшыць аб'ём быць выкарыстаны для перапрацоўкі, утылічаго-н. (сыпкага). У муку ў мяшку. 2. перан. зацыі ў якасці сыравіны. Здаць што-н. ва ў. ||
Уладзіць, узгадніць што-н. (разм.). У пытан- прым. утыльны, -ая, -ае.
УТЫЛЬСЫРАВІНА, -ы, ж. Toe, што i
не. || незак. утрасаць, -аю, -аеш, -ае /
утрэсвадь, -аю, -аеш, -ае. || наз. утрасішне, -я, утыль.
УФАЛОПЯ, -і, ж. Навука, якая займаецца
н. i утрэсванне, -я, н.
УГРдСЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжьш., -расецца; вывучэннем неапазнаных лятаючых аб'ектаў
-росся, -рэслася; зак. 1. Паменшыцца ў аб'ё- (НЛА). || прым. уфалапчны, -ая, -ае.
УФОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па
ме ад трасення (пра сыпкае). Крупы ў торбе
ўтрэсліся. 2. перан. Toe, што i уладзіцца ( у 1 уфалогіі.
знач.; разм.). He перажывай, усё ўтрасецца. || УХ, выкл. 1. Выражае розныя моцныя панезак. утрасацца, -аецца /' утрэсвяццд, -аецца. чуцці. Ух ты, прыгожа як! 2. Ужыв. пры аба-
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УХМЫЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; неУЦЁМНУЮ, прысл. У картачнай гульні: не
зак. (разм.). Toe, што i усміхацца. || зак. паглядзеўшы сваіх карт. Гуляць у. ДзейнЫаць
ухмыльнуцца, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся, у. (перан.: наўдачу, наўгад).
-няцеся, -нуцца; -ніся.
УЦЁС, -а, мн. -ы, -аў, м. Стромая скала.
УХОДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак. Гранітны ў.
значэнні рэзкага гуку ад удару, выбуху, вы(разм.)- 1. каго (што). Пазбавіць жыцця,
УЦЁСІСГЫ, -ая, -ае. Багаты ўцёсамі,
стралу. УхІ раздаўся глухі ўдар.
УХАБА, -Ы, МН. -Ы, ухаб, ж. Выбоіна на забіць. 2. каго (што). Змардаваць, змучыць. скалісты. У. бераг. \\ наз. уцёсісгасць, -і, ж.
Уходала яго хвароба. Уходалі сіўку крутыя
УЦІНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Абрубак.
дарозе. Калёсы падскакваюць на ўхабах.
УХАБІСГЫ, -ая, -ае. 3 вялікай колькасцю горкі (прымаўка). 3. што. Патраціць, расхода- У дрэва.
ўхаб. Ухабістая дарога. || наз. ухжбісгасць, -і, ваць або з'есці. У многа грошай. Уходалі гарш- УЦІНАННЕ, УЦІНАЦЬ гл. уцяць.
чок кашы.
УІДРАННЕ, -ЦЦА, -ЦЬ гл. уцерціся,
ж.
УХОДЖВАЦЦА гл. ухадзіцца.
уцерці.
УХАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., што.
УХЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., кагоУЦІСК, -у, м. 1. гл. уціскаць2. 2. Грубае
1. Хаваючы, зберагчы. У. чужыя рэчы. 2.
што. Захутаць, абгарнуць з усіх бакоў. У
абмежаванне ў правах, прыгнёт. Сацыяльны ў.
Утаіць ад каго-н. У сваю правіннасць.
УХАДЗІЦЦА, ухаджуся, уходзішся, ухо- дзіця ў коўдру. || незак. ухутмць, -аю, -аеш, Каланіяльны ў.
УІЦСКАЦЬ1 гл. уціснуць.
дзіцца; зак., з кім-чым. Управіцца, завяршыць -ае. | звар. ухугацца, -аюся, -аешся, -аецца;
2
уідскАць
, -аю, -аеш, -ае; незак., каго
якую-н. справу. У. з работай. || незак. незак. ухутвжцца» -аюся, -аешся, -аецца. || наз.
ухутванне, -я, н.
уходжвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
(што). Груба абмяжоўваць свабоду, правы
УЦАЛСЛЫ, -ая, -ае. Які ўцалеў, захаваўся. каго-н., прыгнятаць. У спабых. || наз. ушск,
УХАЛАСТЎЮ, прыаі. He робячы карыснай
-у, м.
работы (пра рух механізмаў), дарэмна. Матор У. дом.
УЦАЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Застацца
працуе ў.
УЦІСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніУХАПІЦЦА, ухаплюся, ухопішся, ухо- цэлым, непашкоджаным. Дом уцалеў пасля ся; зак. 1. Паглыбіцца, улезці ў глыб, унутр
чаго-н. У ў зямлю. 2. 3 цяжкасцю ўвайсці,
піцца; зак. 1. за каго-што. Схапііша, узяцца. бамбардзіровак.
УЦАНІЦЬ, уцаню, уцэніш, уцэніць; пранікнуць у што-н. цеснае, запоўненае. У. ў
У. за крысо. У за поручань. 2. перан., за што.
Узядца старанна за якую-н. справу; выкары- уцэнены; зак., што. Знізіць цану на што-н. У аўтобус. 3. Цесна абвязаць сябе чым-н.
стаць што-н. у сваіх інтарэсах. У за работу. тавар. || незак. уцзньвшц», -аю, -аеш, -ае. || (разм.). У папружкай. 4. перан. Якім-н. чыУ. за цікавую думку, за каштоўную прапанову. наз. уцэнка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. \\ нам уладкавацца куды-н. (разм.). Уціснуўся ў
тэхнікум. || незак. уціскацца, -аюся, -аешся,
УХАПІЦЬ, ухаплю, ухопіш, ухопіць; прым. уцэначны, -ая, -ае.
УЦВЯЛІЦЬ гл. цвяліць.
-аецца (да 1, 2 i 3 знач.).
ухоплены; зак. 1. каго-што. Схапіць, узяць.
У. за хвост. Стараецца ў. сабе пабольш. 2. пе- УЦЁРПЕЦЬ гл. уцярпець.
УЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
ран., што. Хутка, адразу зразумець, улавіць.
УЦЁРЦІ, утру, утрэш, утрэ; утром, утраце, зак. 1. каго-што ў што. Сціскаючы, з намаМы адразу ж ухапілі яго думку. 3. што i чаго. утруць; уцёр, уцерла; утры; уцёрты; зак. 1. ганнем змясціць, упхнуць. У падушку ў чамаЗ'есці чаго-н. крыху або наспех (разм.). У не- што ў што. Націраючы, заставіць увабрацца. дан. 2. што. Абвязваючы, зменшыць у аб'ёме.
калькі лыжак cyny. 4. што i чаго. Паспець У мазь. 2. каго-што. Выцерці, абцерці. У
У сена на возе. 3. што ў што. Увабраць
зрабіць што-н., управіцца з чым-н. (разм.). слёзы. У нос каму-н. (таксама перан.: аказац- унутр. У галаву ў плечы. \\ незак. уціскаць,
ца наперадзе, паказаць яўную перавагу ў -аю, -аеш, -ае.
Работы многа, за дзень не ўхопіш.
УЦІХАМІРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
УХВАЛА, -ы, ж. Адабрэнне, станоўчая чым-н.). || незак. уціраць, -аю, -аеш, -ае. || наз.
уціранне, -я, н.
зак. 1. Супакоіцца, суняцца; аслабець (пра сіацэнка. Ківаць галавой у знак ухвалы.
УЦЁРЦІСЯ, угруся, утрэшся, утрэцца; лу праяўлення чаго-н.). Крыкун уціхамірыўся.
УХВАЛІЦЬ, -алю, -аліш, -аліць; -алены;
зак., што. Даць станоўчую ацэнку, прызнаць утромся, утрацеся, утруцца; уцёрся, уцерлася; Мора ўціхамірылася. 2. Стаць паслухмяным,
добрым, правільным, дапушчальным. У. за- утрыся; зак. 1. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Увабрацца пакорным, утаймавацца. Раз'юшаны звер уцідуму. У план развіцця гаспадаркі. \\ незак. пры націранні. Мазь добра ўцерлася. 2. Вы- хамірыўся. || незак. уціхамірвацца, -аюся,
ухваляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. ухваленне, -я, церці сабе твар. У ручніком. 3. перан. -аешся, -аецца.
Праціснуўшыся, увайсці (разм.). У. ў гушчу
УЦІХАМІРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
н.
УХВАЛЬНЫ, -ая, -ае (разм.) Які заключае натоўпу. 4. перан. Пранікнуць куды-н. пры зак. 1. каго-што. Супакоіць, зменшыць сілу
дапамозе хітрыкаў, нядобрых прыёмаў i пад. праяўлення чаго-н. У дзяцей. У злосць. 2.
ў сабе, выражае ўхвалу. Ухвальныя словы.
УХІЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Нахіленая пака- (разм.)- У ў калектыў. У ў давер'е да каго-н. каго. Сілай супакоіць; задушыць (бунт, паўтая паверхня, схіл. Цягнік ідзе пад у. 2. перан. || незак. уцірацца, -аюся, -аешся, -асцца. || наз. станне i пад.). У бунтаўшчыкоў. 3. каго-што.
Падпарадкаваць сваёй волі; утаймаваць. У
Пэўны напрамак дзейнасці, інтарэсаў, спецы- уціраяне, -я, н.
УЦЁХА, -і, ДМ уцесе, мн. -і, уцех, ж. 1. стыхію. У раз'юшанага быка. || незак. уціялізацыі. Школа з мастацкім ухілам. 3. перан.
Адхіленне, адыход ад асноўнай лініі ў погля- Забава, задавальненне. Дзіцячыя ўцехі. 2. Той, хамірваць, -аю, -аеш, -ае.
хто (або тое, што) прыносіць радасць, задаУЦІХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; уц'іх, -хла; -ні;
дах, палітыцы. Правы ў.
УХІЛІСТЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены пэўнасці, вальненне. Толькі ў працы i знаходзіш уцеху. зак. Toe, што i заціхнуць. Шум уціх. Уціхла
УЦЁЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. Страта ў выніку навальніца. Боль уціх. Дзіця плакала доўга, a
яснасці, непрамы. У. адказ. || наз. ухілістжсць,
потым змаглося i ўціхла. || незак. уціхаць, -аю,
выцякання, рассыпання. У вады. У зерня. У
-і, ж.
УХІЛІЦЦА, ухілюся, ухіпішся, ухіліцца; інфармацыі (перан.). У мазгоў (перан.: эмігра- -аеш, -ае.
УЦІІІІЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны;
зак. 1. ад каго-чаго i без дап. Адхіліцца, адсу- цыя вучоных, спецыялістаў, творчых рануцца ўбок, каб пазбегнуць чаго-н. У ад ботнікаў ці пераход ix у іншую сферу дзей- зак. 1. каго (што). Уціхамірыць, утаймаваць.
У сабаку. 2. што. Палегчыць або суняць
удару. 2. ад чаго. Адысці ад прамога напра- насці ў сваёй краіне).
УЦЁШНЫ, -ая, -ае. Які прыносіць уцеху, (хваробу, боль); суцішыць, супакоіць (памку. Дарога ўхілілася ўлева. 3. перан., ad чаго.
Пазбягаючы чаго-н., устараніцца, адмовіцца радасны, прыемны. Уцешныя моманты жыц- чуцці, перажыванні i пад.). У боль. У хваляад чаго-н. У ad прамога адказу. У ад абавяз- ця. Уцешная мелодыя. || наз. уцешшісць, -і, ж. ванні. || незак. ушшваць, -аю, -аеш, -ае.
УЦ&НІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак., у кагокаў. || незак. ухіляцц», -яюся, -яешся, -яецца.
УЦЁШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны;
I наз. ухіленне, -я, н.
зак., каго (што). Спагадай, спачуваннем па- што i каму ў што. Страляючы, кідаючы або
УХГГРЬкЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; легчыць каму-н. гора, цяжкае становішча; па- ўдараючы, папасці ў каго-, што-н. Камень
-рымся, -рыцеся, -рацца; зак., з інф. Сумець, радаваць, абрадаваць чым-н. У дзіця. Яе пісь- уцэліў яму ў патылійу. У каменем у акно.
умудрыцца зрабіць што-н. цяжкае, што па- мо нас уцешыла. \\ незак. уцяшаць, -аю, -аеш,
УЦЗНАЧНЫ, УЦЗНКА, УЦЗНЬВАЦЬ
трабуе спрыту, знаходлівасці. Ухітрыўся пра- -ае. || звар. уцешыцца, -шуся, -шышся, -шыц- гл. уцаніць.
брацца незаўважаным. \\ незак. ухНрацца, ца; незак. уцяшацца, -аюся, -аешся, -аецца. ||
УЦЯГНЎЦЦА, -ягнуся, -ягнешся, -ягнец-аюся, -аешся, -аецца.
наз. уцяшэнне, -я, н.
ца; -ягніся; зак., у што. 1. ( 7 / 2 ас. неўжыв.).
УХМЫЛІЦЦА гл. хмыліцца.
УЦЁЫ, -аў. 1. Хуткі беспарадкавы адыход,
Прасунуцца ў вузкую адтуліну. Нітка ўцягнуУХМЬІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. адступленне. У недабітых варожых часцей. 2. лася ў іголку. 2. Прыняць удзел у чым-н. У ў
(разм.)- Toe, што i усмешка. Хітрая ў. Крывая Тайнае самавольнае знікненне з месца аба- размову. 3. перан. Асвоіцца з чым-н., прывыкЎвязковага знаходжання дзе-н. У з палону.
нуць, прызвычаіцца, прыахвоціцца да чаго-н.
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У. ў работу. У ў гарэлку. || незак. уцягвівда, шула варот. 4. перан., за што. Toe, што i
ухапіцца (у 2 знач.). У за думку. 5. за кім-аюся, -аешся, -аецца.
УЦЯПТЎЦЬ, -ягну, -ягнеш, -ягне; -ягн'і; чым. Далучыцца самавольна, без папярэдняй
-ягнуты; зак. 1. каго-што. Цягнучы, завалачы згоды да тых, хто ідзе куды-н. За намі
каго-, што-н. у што-н. або сілаю ўвесці ўнутр ўчапіўся сабака. || незак. учэплівацца, -аюся,
чаго-н. У сані ў вазоўню. У. каго-н. у памя- -аешся, -аецца (да 1 i 4 знач.).
УЧАІЙЦЬ, учаплю, учэпіш, учэпіць;
шканне. 2. што ў што. Усунуць у якую-н. адтуліну. У нітку ў іголку. 3. што. Удыхнуць. У учэплены; зак. 1. што. Зачапіць за што-н. У
паветра. 4. ас. i безас, што. Утуліць, ува- вудачку. 2. што на каго-што. Павесіць. У кабраць унуір (галаву, шчокі, жывот i пад.); за- ралі на шыю. 3. у што. У час руху зачапіць
пасці. У галаву ў плечы. Жывот уцягнула. 5. чым-н. ці за што-н. (разм.) У. колам у дрэва.
перан., каго (што) у што. Схіліць уступіць у
УЧАРАШНІ, -ЯЯ, -яе. 1. Які быў, адбыўся
што-н., прыняць удзел у чым-н. У у драмгур- ўчора. Шукаць учарашняга дня (траціць час на
ток. У у спрэчку. || незак. уцягааць, -аю, -аеш, пошукі таго, чаго ўжо няма; жарт.). 2. Які
-ае. || прым. уцяжны, -ая, -óe (да 1 i 3 знач.). быў нядаўна кім-, чым-н. Учарашнія студэУцяжная труба. У. рукаў помпы.
нты.
УЦЯЖАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
УЧАРНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які зблажэў,
зак., што (кніжн.). Зрабіць цяжэйшым. У. змарнеў, счарнелы. У. чалавек. У твар. 2. Паканструкцыю. || незак. уцяжжрваць, -аю, -аеш, чарнелы (разм.). Учарнелае лісце.
-ае. || наз. уцяжярвшше, -я, н.
УЧАРНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. 1. ЗблаУЦЯКАЦЬ1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак., жэць, змарнець. У ад хваробы. Твар учарнеў.
у што. Toe, што i упадаць (у 2 знач.). Ручай 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пачарнець (пад уздзеуцякае ў рэчку. \\ зак. уцачы, -ячэ, -якуць; яннем вільгаці, сонца, паветра i пад.; разм.)уцёк, уцякла, -ло.
Драніца на doxy ўчарнела.
УЦЯКАЦЬ2 гл. уцячы2.
УЧАРСЦВЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў чэрУЦЯКАЧ, уцекача, мн. уцекачы, уцекачоў, ствым, зачарсцвелы. У хлеб.
м. 1. Той, хто ўцёк2 (у 2 знач.)- 2. Toe, што i
УЧАРСЦВЁЦЬ гл. чарсцвець.
бежанец. || ж. уцякячкж, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
УЧАСГАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. 1. Асоб-чак.
ная частка якой-н. паверхні. У магістралі.
УЦЙМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; зак., што i
Пашкоджаны ў. скуры. 2. Частка зямельнай
з дадан. сказам (разм.). Зразумець сэнс, змест
плошчы, занятая чым-н. або прызначаная для
чаго-н., поўнасцю ўсвядоміць што-н. Я не
чаго-н. Зямельны ў. Працаваць на прысядзібадразу ўцяміў, пра што ідзе гаворка. У сэнс
ным участку. Доследны ў. 3. Адміністрацыйнавыказвання.
тэрытарыяльнае падраздзяленне чаго-н. ВыУЦЯПЛІЦЬ, уцяплю, уцепліш, уцепліць; барчы ў. Урачэбны ў. 4. Частка фронту, зона
уцеплены; зак., што. Зрабіць цяплейшым, дзеяння якой-н. воінскай часці, вайсковага
засцерагчы ад уздзеяння холаду. У. ферму. || злучэння. На ўчастку стралковага палка. 5.
незак. уцяпляць, -яю, -яеш, -яе. || наз. уцяпГаліна, сфера якой-н. грамадскай дзейнасці.
ленне, -я, «.; прым. уцяпляльны, -ая, -ае. У
Адказны ў. работы. б. У царскай Расіі: падразчахол (прызначаны для ўцяплення).
дзяленне, аддзяленне гарадской паліцыі.
УЦЯПЛЙЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.). Адвесці ва ў. || прым. учястковы, -ая, -ае (да 3
Уцяпляльны матэрыял.
i 6 знач.). У. ўрач. Участковая выбарчая камУЦЯРПЁЦЬ, уцярплю, уцярпіш, уцярпшь; панія. У ўпаўнаважаны. У. інспектар (афіцэр
уцярпім, уцерпіцс, уцярпяць; уцярпі / міліцыі, адказны за парадак на даручаным
УЦЁРПЕЦЬ, -плю, -піш, -піць; -пі; зак. яму ўчастку; у 3 знач.).
Цярпліва перанесці, утрымацца ад якога-н.
УЧАСТКОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. участак. 2.
дзеяння. He ўцярпеў (не ўцерпеў), каб не выкаучастковы, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Toe, што i
зацца.
УЦЙЦЬ, утну, утнеш, утне; утнём, утняце, участковы ўпаўнаважаны, участковы інспекутнуць; уцяў, уцяла, -ло; утні; уцяты; зак., тар (разм.).
УЧАСЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -'іцца;
што (разм.)- 1. Адсякаючы, адразаючы, укараціць. У канец вяроўкі. 2. у што. Уцягнуць, зак. Стаць больш частым (у 3 i 4 знач.)увабраць унутр (галаву, шыю). У галаву ў Учасціліся раннія замаразкі. Рытм сэрца
плечы. || незак. уцінаць, -аю, -аеш, -ае. || наз. ўчасціўся. || незак. учжшчацца, -аецца. || наз.
учашчэнне, -я, н.
уцінанне, -я, н.
УЧАСЦІЦЬ, -ашчу, -асшш, -асшць; -асУЦЯЧЬІ1 гл. уцякаць1.
УЦЯЧЬІ2, уцяку, уцячэш, уцячэ; уцячом, цім, -асціце, -асцяць; -ашчаны; зак., што.
уцечаце, уцякуць; уцёк, уцякла, -ло; уцячы; Зрабіць больш частым. У. абарачальнасць
зак. 1. Паспешліва пайсці адкуль-н., бягом аўтобусаў. У рытм руху. \\ незак. учашчаць,
накіравацца куды-н. У. з дому. 2. Пайсці тай- -аю, -аеш, -ае. || наз. учашяэнне, -я, н.
УЧОРА, прысл. 1. У дзень перад сёнком адкуль-н., выратавацца ўцёкамі. Мядзведзь зрабіў падкоп i ўцёк у лес. У з палону. няшнім. 2. у знач. наз., нескл., н. Учарашні
дзень. У не дагоніш, ад заўтра не ўцячэш
|| незак. уцякаць, -аю, -аеш, -ае.
УЦЯШАЦЦА, -ЦЬ, УЦЯШЗННЕ гл. уце- (прыказка).
УЧОТ, -у, М учоце, м. Рэгісірацыя кадраў,
шыць.
УЧАДЗЕЛЫ, -ая, -ае. Атручаны чадам (у 1 устанаўленне ix наяўнасці. Стаць на прафсаюзны ў. Зняцца з учоту. \\ прым. учотны, -ая,
знач.). Учадзелая дзіця.
-ае. У лісток.
УЧАДЗЕЦЬ гл. чадзець.
УЧОТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба, якая
УЧАПІЦЦА, учаплюся, учэпішся, учэпіцца; зак. 1. за каго-што, у каго-што. Моц- вядзе ўлік чаго-н. У. палявой брыгады. \\ ж.
на ўхапіцца за каго-, што-н. або ўплесціся за учотчыца, -ы, -чыц.
УЧУБКІ, прысл.: узяццж ўчубкі (разм.) — 1)
што-н., у што-н. У ў борт машыны. У ў валасы. 2. за што. Зачапіцца за што-н. Кручок учапіцца адзін аднаму ў валасы, пер'е; 2) павуды ўчапіўся за водарасці. 3. чым за што. За- чаць бурна спрачацца з кім-н. 3-за дробязі, a
крануць што-н. у час руху. У. воссю калёс за ў. ўзяліся.

УЦЯ—УШЧ
УЧЎЦЬ, -ую, -уеш, -уе; -уй; -уты; зак.,
што i з дадан. сказам (разм.). 1. Успрыняць
слыхам, пачуць. У далёкую гамонку. 2, Улавіць, зразумець тое, што гавораць. Прабач, я
не ўсё ўчуў, што ты сказаў. 3. Улавіць нюхам,
чуццём. Звер учуў небяспеку. У добразычлівасць у голасе.
УЧЬІНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. Дзеянне, учыненае кім-н., тое, што здзейснена
кім-н. Смелы ў.
УЧЫНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыніцца;
зак. (разм.). Здарыцца, адбыцца. Што там
такое ўчынілася, што быў крык? || незак.
учыняцці, -яецца.
УЧЫНІЦЬ гл. чыніць.
УЧЫНЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., што
(разм.). Toe, што i чыніць (у 1 знач.).
УЧЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.,
у што. Чытаючы, унікнуць. У ў незразумелы
тэкст. || незак. учытвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
УЧ^ШСТЫ, -ая, -ае. 1. Здольны чапляцца, хапацца i моцна трымацца за каго-,
што-н. Учэпістыя кіпцюры. У погляд (перан.).
2. перан. Які добра запамінае што-н. (пра памяць, розум). Учэпістая памяць. 3. перан.
Вельмі ўпарты, які настойліва дабіваецца
сваёй мэты. У чалавек. Учэпіста (прысл.)
трымацца за свае погляды. \\ наз. учэшстасць,
-і, ж.
УЧ^ПЛІВАЦЦА гл. учапіцца.
УШАНАВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл.
ушанаваць. 2. Урачыстасці ў гонар юбіляра i
пад. У ветэранаў працы.
УШАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
-наваны; зак. 1. каго-што. Выказаць пашану,
павагу каму-, чаму-н. У. чыю-н. памяць. У.
сваёй прысутнасцю. У памяць мінутным маўчаннем. 2. каго (што). Урачыста павіншаваць
у сувязі з чым-н. У юбіляра. Ц незак.
ушаноўвіць, -аю, -аеш, -ае; наз. ушалоўванне,
-я, н. || наз. уішшаванне, -я, н. Ваенныя ўшанаванні.
УШАСЦЁХ, прысл. У колькасці шасці чалавек (толькі пра мужчын або толькі пра
жанчын). Дояць кароў на ферме ў.
УШАСЦЯРЬІХ, прысл. Колькасцю ў шэсць
асоб (рознага полу) або істот (ніякага роду).
Ехаць у.
УШКЎЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Старадаўняя
пласкадонная лодка з парусамі i вёсламі.
УШМОРГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні;
-нуты; зак., што ў што. Шморгаючы, уцягнуць у сярэдзіну чаго-н. У шнуркі ў чаравікі.
|| незак. ушморгваць, -аю, -аеш, -ае.
УШРУБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
-баваны; зак., што ў што. Вярчэннем увесці
ў сярэдзіну чаго-н. У шрубу ў дзвярную ручку.
|| незак. ушрубоўваць, -аю, -аеш, -ае.
УШТУРХНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём,
-няце, -нуць; -ні; -нуты; зак., каго-што ў
што. Штурхнуўшы, прымусіць увайсці, штуршком упіхнуць куды-н. У падсвінка ў катух.
|| незак. упггурхвжць, -аю, -аеш, -ае / уштурхоўвжць, -аю, -аеш, -ае.
УШЧАМІЦЦА, -чамлюся, -чэмішся, -чэміцца; зак., у што. Аказацца заціснутым,
зашчэмленым з двух бакоў. Парася ўшчамілася ў плот. У ў пастку (таксама перан.:
апынуцца ў цяжкім становішчы). || незак.
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УШЧЫЛЫТЎЮ, прысл. Зусім шчыльна,
блізка. Сесці на лаўцы ў. Хмызняк падступае
да дарогі ў.
УШЧЫЛЬНЙЛЬНШ, -а, мн. -і, -аў, м.
ушчамляцца, -яюся, -яешся, -яецца / уппэм- (спец.)- Прыстасаванне для ўшчыльнення (у 1
знач.) чаго-н.
ліваццж, -аюся, -аешся, -аецца.
УШЧЫПНЎЦЬ гл. шчьтаць.
УШЧАМІЦЬ, -чамлю, -чэміш, -чэміць;
УШЧ^МЛІВАЦЦА, -ЦЬ гл. ушчаміцца,
-чэмлены; зак., каго-што. 1. Сціснуўшы,
зашчаміць. У палец ў дзверы. 2. перан. Абме- -ць.
УШЫРКІ / УШЫРЫНІО, прыся. На шыжаваць у чым-н. У каго-н. у правах. У самалюбства. 3. перан. Паставіць у няёмкае стано- рокую адлегласць, у шьфыню. Раздацца ў.
УШЫЎНЬІ, -ая, -óe. Такі, які ўшываецца,
вішча. || незак. упгшмляць, -яю, -яеш, -яе /
ушьггы. Ушыўныя кішэні.
ушчэмліваць, -аю, -аеш, -ае.
УШЬІЦЦА1, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыецца;
УШЧУВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Спагнанзак.
Звузіцца, укараціцца пры шыцці. || незак.
не, дакор, папрок. Tym ужо папрокамі i ўшчуушывацця, -аецца.
ваннем не дапаможаш.
УШЬІЦЦА2, -ыюся, -ыешся, -ыецца; зак.,
УШЧУВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго.
Дакараць, папракаць за што-н. У. за провін- у што (разм). 1. 3 цяжкасцю пранікнуць
насць. || зак. ушчуць, -ую, -уеш, -уе i куды-н.; залезці, схавацца ў чым-н. У ў натоўп. У ў салому. 2. перан. Сканцэнтраваць
ушчунуць, -ну, -неш, -не; ушчунь.
УШЧЎНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. 1. увагу на чым-н. У ў паперы. \\ незак.
Пакаранне, спагнанне. Сродкі ўшчунку. 2. Да- ушывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УПІЬІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
кор, папрокі. Асыпаць каго-н. ушчункамі i пашто. 1. у што. Прышыць, прымацаваць або
прокамі.
зашыць унутр. У гузік. 2. Паменшыць паУШЧЫКНЎЦЬ гл. шчыкаць.
УШЧЫЛЬНІЦЦА, -ыльнюся, -ыльнішся, мсры чаго-н., забраўшы лішняе ў швы. У су-ыльніцца; зак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Стаць кенку ў таліі. || незак. уліымць, -аю, -аеш,
больш шчыльным (у 1 знач.). 2. Пачаць жыць -ае. || наз. ушыўка, -і, ДМ -ўцы, ж. i
цясней, пасяліўшы да сябе каго-н. 3. ( 7 / 2 ас. ушывжнне, -я, н.
УІОК, -а, мн. -'i, -оў, м. Упакаваная пане ўжыв.), перан. Стаць цалкам залоўненым
(пра рабочы час). || незак. ушчыльняцца, клажа, якая перавозіцца на спіне жывёлы, a
-яюся, -яешся, -яецца. || наз. ушчыльненне, таксама сумка для такой паклажы.
УК)Н, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Невялікая
-я, «.
УШЧЫЛЬНІЦЬ, -ыльню, -ыльніш, -ыль- вельмі рухавая рыба з падоўжаным чэрвепаніць; -ыльнены; зак. 1. што. Зрабіць больш добным целам i дробнай луской. 2. перан.
шчыльным (у 1 знач.), сціскаючы. У глебу. У Пра рухавага, жвавага чалавека, звярка або
сіласную масу. 2. каго-што. Засяліць больш, пра праныру, лаўкача. Віцца ўюном. Гэты ў.
шчыльней ці ўсяліць каго-н. да каго-н. дадат- заўсёды выкруціцца. || прым. уюновы, -ая, -ае
кова. У кватэру. У жыльцоў. 3. перан., што. (да 1 знач.; спец.).
УЮРОК, -рка, мн. -ркі, -ркоў, м. НеЗапоўніць цалкам, зрабіць больш насычаным.
У рабочы дзень. Ушчыльнены графік работ. У вялікая паўночная таежная птушка. || прым.
тэрміны жніва (скараціць, сціснуць). || незак. уюрковы, -ая, -ае. Сямейства ўюрковых (наз.).
УІОЧНЫ, -ая, -ае. Які служыць, прызнаушчылышць, -яю, -яеш, -яе. || наз. ушчыльчаны для перавозкі ўюкаў. Уючная жывёла.
ненне, -я, н.

УШЧ—ФАЙ

УІОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак., кагошто. Класці ўюкам або нагружаць уюкам. У.
паклажу на вярблюда. || зак. шўючыць, -чу,
-чыш, -чыць; -чаны.
УЙВА, -ы, мн. -ы, уяў, ж. (разм.). 1. Toe,
што i ўяўленне. Перад ім ва ўяве прамільгнулі
знаёмыя вобразы. He мець уявы пра што-н. 2.
Напамінак, вобраз, прымета. Уявы вясны.
УЯВІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., уявіцца; зак.,
каму. Узнікнуць ва ўяўленні або (безас.) здацца, паказацца. Яму ўявілася будучае. Мне ўявілася, што наперадзе — абрыў. || незак. уяўляцця, -яецца.
УЯВІЦЬ, уяўлю, уявіш, уявіць; уяўлены;
зак., каго-чаго. 1. У думках скласці вобраз
каго-, чаго-н. У рысы дарагога налавека. 2.
Палічыць, дапусціць. Я не мог у., што ў нас
магло адбыцца такое. 3. заг. у знач. пабочн.
слоеа уяві, уяві сабе. Ужыв. для падкрэслівання чаго-н. дзіўнага, цікавага. || незак. уяўляць,
-яю, -яеш, -яе (у 3 знач. — толькі ў форме 2
ас. адз. л.).
УЯДАЦЦА1-2 гл. уесціся 1-2 .
УЯДАЦЬ гл. уесці.
УЯЗДЖЛЦЬ, УЯЗНЬІ гл. уехаць.
УЯЎЛЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Стварэнне ў думках вобраза каго-, чаго-н. ці ўзнаўленне ў свядомасці атрыманых раней успрыманняў, a таксама канкрэтны вобраз прадмета ці з'явы, які раней уздзейнічаў на органы пачуццяў, a ў гэты момант непасрэдна
не ўспрымаецца свядомасцю. Ва ўяўленні паўсталі эпізоды вайны. Зрокавыя ўяўленні. 2.
Псіхічны працэс, які заключаецца ў стварэнні
новых вобразаў на аснове ўжо наяўных шляхам ix пераўтварэння (спец.); творчая фантазія. У мастака. 3. Разуменне, веданне чаго-н.
He мець ніякага ўяўлення пра што-н. Скласці
сабе ў. пра што-н. г
УЙЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які існуе ва ўяўленні
або мажлівы тэарэтычна. Уяўная небяспека.
Уяўная лінія. 2. уяўны лік — у матэматыцы:
квадратны корань з адмоўнага ліку. || наз.
уяўнасць, -і, ж. (да 1 знач.).

ФАГОТ, -а, М -гоце, мн. -ы, -аў, м. Драўляны духавы язычковы музычны інструмент
нізкага тэмбру ў выглядзе доўгай канічнай
трубы. || прым. фаготны, -ая, -ае.
ФАЁ, нескл., н. Зала ў тэатры (кіно, клубе)
для адпачынку гледачоў у час антрактаў, перад пачаткам спектакля.
ФАЗА, -Ы, МН. фазы, фаз, ж. 1. Момант,
ФАБРЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. фабрыка. 2.
ФА, нескл., н. (спец.). Чацвёрты гук музычэтап, асобная стадыя ў развіцці i змяненні
най гамы, a таксама нота, якая абазначае Выраблены на фабрыцы, не саматужна. чаго-н. (напр., становішча планеты, формы
Фабрычная шафа. 3. Такі, дзе ёсць фабрыка;
гэты гук.
або стану рэчыва, ірамадскага працэсу), a
ФАБРЫКА, -І, ДМ -рыцы, мн. -і, -рык, ж. прамысловы. Ф. гарадок.
таксама само палажэнне, форма ў гэты моПрамысловае прадпрыемства з машынным
ФАБУЛА, -Ы, МН. -Ы, -бул, ж. (кніжн.).
мант. Першая ф. Месяца. Вадкая ф. Уступіць у
спосабам вытворчасці. Кандытарская ф. Ф. Сюжэтная аснова літаратурнага твора, дзе ноеую фазу развіцця. 2. Асобная група абмотак
дзіцячых цацак. || прым. фабрычны, -ая, -ае. Ф. храналагічна паслядоўна адлюстроўваюцца
генератара (спец.)- || прым. фазавы, -ая, -ае
гудок.
жыццёвыя падзеі, учынкі герояў i ix лёс. || (да 1 знач.) / фазны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ФАБРЫКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; прым. фабульны, -ая, -ае.
ФАЗАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікая птушка
-каваны; незак., што. 1. Вырабляць што-н.
атрада курыных з яркім апярэннем у самцоў.
ФАВАРЬІТ,
-a,
М
-рыце,
мн.
-ы,
-аў,
м.
1.
фабрычным спосабам (уст.). 2. перан. Рабіць
Той, каму спрыяе высокапастаўленая асоба, || прым. фазішавы, -ая, -ае.
што-н. у вялікай колькасці i няякасна або
улюбёнец уплывовай асобы. 2. У спорце:
ФАЗАТРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Параспаўсюджваць што-н. ілжывае, фальшывае
конь, коннік i каманда, якія маюць найболь- скаральнік цяжкіх зараджаных часціц.
(неадабр.)- Ф. дакументы. Ф. злосныя плёткі. ||
шыя шансы на першынство. || ж. фаварыткж,
ФАЗІС, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). Toe,
зак. сфабрыкаваць, -кую, -куеш, -куе; -куй; -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. фамрыцкі,
што i фаза (у 1 знач.). || прым. фазісны, -ая,
-каваны (да 2 знач.). || наз. фабрыкжцыя, -і, -ая, -ае.
-ае.
ж. i фабрыкавмне, -я, н.
ФАЙЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). У ЭВМ:
ФАГАТЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ФАБРЫКАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
пайменаваная вобласць даных. Захоўванне
1. Уладальнік фабрыкі. 2. перан. Той, хто Музыкант, які іграе на фагоце.

Ф

фабрыкуе (у 2 знач.) што-н. (неадабр.).
Фабрыканты няпраўды. || ж. фібрыкантка, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так (да 1 знач.; разм.). ||
прым. фабрыкшцкі, -ая, -ае (да 1 знач.)ФАБРЫКАТ, -у, М -каце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). Гатовы прадукт прамысловай вытворчасці.
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файла. Тэкставыя файлы (прызначаныя для
ФАКУЛЬТАТЬІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн).
чытання чалавекам). || прым. файлавы, -ая,
Неабавязковы, a таксама нерэгулярны, пры-ае. Файлавыя сістэмы.
значаны для дадатковай спецыялізацыі. ФаФАКАЛЬНЫ гл. фокус1
культатыўныя заняткі na псіхалогіі. || наз. фаФАКЕЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Свяцільня, культатыўнасць, -і, ж.
наз. фальсіфікацыя, -і, ж. \\ прым. фальсіфіФАКУЛЬТЗТ, -a, М -тэце, мн. -ы, -аў, м. кацыйны, -ая, -ае.
якая мае выгляд палкі з наматаным на канцы
прасмоленым пакуллем. Алімпійскі ф. 2. Аддзяленне вышэйшай навучальнай устаФАЛЬСІФІКАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м.
Плынь паветра i палаючых часцінак, якая новы, дзе вывучаецца пэўны цыкл сумежных (кніжн.). Той, хто фальсіфікуе што-н. || ж.
ўтвараецца ў топцы пры спальванні пылапа- навуковых дысцыплін. Біялагічны ф. || прым. фальсіфікатарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак
добнага, вадкага або газападобнага паліва, a факультэцкі, -ая, -ае.
(разм.). || прым. фальсіфікатарскі, -ая, -ае.
таксама наогул конусападобнае полымя
ФАКУСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
ФАЛЬСІФІКАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). 1. гл.
(спец.). || прым. фажельны, -ая, -ае.
-раваны; незак., што. 1. Збіраць (прамяні) у фальсіфікаваць. 2. Падробленая рэч, якая выФАКЕЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, фокус1 (у 1 знач.) (спец.). Ф. прамяні. 2. Уста- даецца за сапраўдную, падробка.
хто нясе факел у час шэсця, працэсіі. 2. Той, наўліваць фокус1 (у 2 знач.) (спсц.). Ф. адлюФАЛЬСТАРТ, -у, М -рце, м. У спорце:
хто падпальвае што-н. пры дапамозе факела. страванне. 3. перан. Сканцэнтроўваць, ставіць
старт, узяты кім-н. з удзельнікаў спаборніцтва
Факельшчыкі падпальвалі хаты. \\ ж. факель- у цэнтр чаго-н. (кніжн.). Ф. думку на чым-н. ||
раней, чым патрэбна.
шчыца, -ы, мн. -ы, -чыц (да 1 знач.). || прым. зак. сфакусіраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
ФАЛЬЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. Ме-раваны. || наз. факусіраванне, -я, н.
факелыпчыцкі, -ая, -ае.
ФАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Канат, вя- сца згібу аддрукаванага аркуша пры фальцаФАКІР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Мусульманскі
ванні. 2. Згіб на месцы змацавання тонкіх
манах, які даў абяцанне жабраваць; дэрвіш. 2. роўка, трос на караблі для пад'ёму сцяга.
ФАЛАНГА1, -і, ДМ -нзе, мн. -і, -аў, ж. 1. металічных лістоў. 3. Toe, што i паз.
Еўрапейская назва вандроўных фокуснікаў
ФАЛЬЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй;
(першапачаткова з'явіліся з краін Усходу). || Шчыльна самкнуты строй пяхоты ў старажытных грэкаў. 2. Вялікая абшчына, камуна -цаваны; незак., што (спец.). 1. Згінаць (адпрым. факірскі, -ая, -ае.
(у сацыяльным утапічным вучэнні Ш.Фур'е). друкаваны аркуш) пэўным чынам. Ф. кнігу. 2.
ФАКС, -а, м. Toe, што i тэлефакс.
ФАКСІМІЛЕ, 1. нескл., н. Дакладнае 3. У Іспаніі: назва фашысцкай партыі. || прым. Згінаючы i заціскаючы канцы, злучаць (металічныя лісты). || зак. сфалыдаваць, -цую,
ўзнаўленне рукапісу, дакумента, подпісу фаланпсцкі, -ая, -ае.
ФАЛАНГА2, -і, ДМ -нзе, мн. -і, -аў, ж. -цуеш, -цуе; -цуй; -цаваны. || наз. фаль(спец.). 2. нязм. прым. i прысл. Дакладна
цаванне, -я, н. i фальцоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. \\
ўзноўлены. Подпіс ф. Рукапіс выдадзены ф. || (спец.). Кароткая трубчатая косць пальца.
ФАЛАНГА3, -і, ДМ -нзе, мн. -і, -аў, ж. прым. фальцовачны, -ая, -ае / фальцавальны,
прым. факс'імільны, -ая, -ае.
ФАКСТРОТ, -а, М -роце, мн. -ы, -аў, м. Ядавітая драпежная павукападобная жывё- -ая, -ае. Фальцовачнае шво. Фальцавальны цэх.
ФАЛЬЦОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. РаХуткі рытмічны танец чатырохдольнага раз- ліна.
ФАЛДА, -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -аў, ж. 1. бочы, яісі займаецца фальцоўкай. || ж. фальмеру, a таксама музыка да гэтага танца. ||
Трубкападобная складка на адзенні. 2. Адна з цоўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
прым. факстротны, -ая, -ае.
ФАЛЬЦЗТ, -у, М -цэце, м. Пра спеў: вельФАКГ, -а, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1. Нявы- дзвюх ніжніх частак разразной спінкі
думаны, сапраўдны выпадак, падзея, тое, што пінжака, мундзіра i пад. || прым. фалдавы, -ая, мі высокі гук голасу, які патрабуе асобага
прыёму выканання, a таксама сама такая маадбылося на самай справе. Сапраўдны ф. Па- -ае.
ФАЛЕРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. нера спеву. || прым. фальцэтны, -ая, -ае.
ведаміць факты. Паставіць перад фактам
ФАЛЫІІ, -у, м. 1. Падман, ашуканства, a
каго-н. (у такое становішча, калі ўжо нічога Калекцыянер значкоў i розных нагрудных
нельга змяніць). 2. часц. сцвярджальная i па- знакаў адрознення. || ж. фалерыстка, -і, ДМ таксама падробка. Купіла не залатую рэч, a ф.
-тцы, мн. -і, -так. || прым. фалерысцкі, -ая, 2. Адсутнасць натуральнасці, няшчырасць,
бочн. сл. У значэнні: так, сапраўды, бяснеадпаведнасць праўдзе. У гутарцы чуўся ф.
спрэчна (разм.). Няўжо ўсе сабраліся? — Ф.! -ае.
Штучнасць i ф. рамана (неадпаведнасць маФАЛЕРЬкСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. ДаФАКТАГРАФІЯ, -І, Ж. (КНІЖН.). Апісанне
фактаў без усякага ix аналізу, абагульнення. || паможная гістарычная дысцыпліна, якая вы- стацкай праўдзе). 3. Пра спеў: недакладнасць
вучае гісторыю ордэнаў, медалёў i іншых зна- у выкананні, скажэнне. 4. Падман, ашуканпрым. фактаграфічны, -ая, -ае.
ФАКГАР, -а / -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). 1. каў адрознення. 2. Калекцыяніраванне знач- ства. Ф. у гульні ў карты.
ФАЛЫІІЫВАМАНЁТЧЫК, -а, мн. -і, -аў,
-у. Прычына, рухаючая сіла якога-н. працэсу, коў i розных нагрудных знакаў. || прым. фам. Чалавек, які займаецца вырабам фалынышто вызначае яго характар або асобныя лерыстычны, -ая, -ае.
рысы. Ф. часу. Трэба ўлічваць прыродныя фак- ФАЛІЙНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. вых грошай. || ж. фалыпываманетчыца, -ы,
тары. 2. -а. Пасрэднік, камісіянер (уст.). 3. (кніжн.). Тоўстая кніга вялікага фармата мн. -ы, -чыц.
ФАЛЫІІЬкВІЦЬ, -шыўлю, -шывіш, -шы-а. Кіраўнік тэхнічнай часткі друкарні, распа- (звычайна старадаўняя). || прым. фаліянтавы,
віць; незак. 1. Паводзіць сябе фальшыва,
-ая, -ае.
радчык яе работамі (уст.).
ФАЛЬБОНА, -ы, мн. -ы, -бон, ж. Паласа няшчыра, прьггварацца. 2. Пець не ў тон,
ФАКТОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. (уст.). 1.
Гацдлёвая кантора i пасяленне еўрапейскіх матэрыі, прышытая зборкамі да падала спад- утвараць фальшывыя гукі. || зак. сфалыпывіць,
-шыўлю, -шь'івіш, -шывіць.
купцоў у каланіяльных краінах. 2. Гандлёва- ніцы, фартуха i пад. Спадніца з фальбонамі.
ФАЛЫПЬІВЫ, -ая, -ае. 1. Які мае ў сабе
ФАЛЬВАРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. 1. У
забеспячэнскі i нарыхтоўчы пункт у аддалефеадальнай Польшчы, Літве, Беларусі i за- фальш, уводзіць у зман; несапраўдны, падных раёнах. Пушная ф. на Поўначы.
ФАКТЎРА1, -ы, ж. (спец.). 1. Своеасаблі- ходняй Украіне: панская гаспадарка з ком- роблены. Фальшывая даведка. 2. Які не адпавая якасць апрацоўкі матэрыялу, яго паверх- плексам будынкаў, заснаваная на паншчын- вядае сапраўднасці, ісціне; памылковы, няні. Ф. тканіны. 2. Своеасаблівасць мастацкай най працы сялян. 2. Невялікая сядзіба пана, верны. Фальшывая нота (не ў тон). 3. Прытворны, няшчыры, крывадушны. Фальшывае
тэхнікі ў творах мастацтва. Вобразная ф. па- хутар (уст.). || прым. фальварковы, -ая, -ае.
ФАЛЬКЛАРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, спачуванне. Фальшывыя людзі (з прытворнымі,
змы. || прым. фактурны, -ая, -ае.
ФАКТЎРА, -ы, ж. (спец.). Рахунак з во- м. Спецыяліст па фальклору. || ж. фальклары- няшчырымі паводзінамі). || наз. фалыпывасць,
пісам адпраўленага тавару. || прым. фактурны, стка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. фаль- -і, ж.
ФАЛЫПЬІЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -шыкларысцкі, -ая, -ае.
-ая, -ае.
ФАЛЬКЛАРЬІСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. вак, ж. (разм.). Фальшывы дакумент.
ФАКТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які адлюстроўвае
ФАМІЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. 1. Род, шэраг
сапраўдны стан чаго-н., адпавядае фактам; Навука аб народнай творчасці. || прым. фальпакаленняў, якія маюць аднаго продка. Радазаснаваны на дакументальнай дакладнасці кларыстычны, -ая, -ае.
ФАЛЬКЛОР, -у, м. Вусная народная твор- вітая ф. 2. Сям'я, члены сямЧ (уст.). || прым.
або які адпавядае ёй. Фактычныя даныя.
Фактычныя доказы. Фактычна (прысл.) ён часць, сукупнасць народных абрадавых дзе- фамілыш, -ая, -ае (да 1 знач.). Ф дом Міцкез'яўляецца кіраўніком гэтай тэмы. Ф. шлюб янняў. Беларускі славесны ф. \\ прым. фаль- вічаў.
ФАМІЛЬЙРНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. фамільяр(незарэгістраваны). Фактычныя выклады. || клорны, -ая, -ае.
ФАЛЬСІФІКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; ны. 2. Фамільярныя паводзіны, учынкі. Ф. у
наз. фактычнасць, -і, ж.
-куй; -каваны; зак. i незак., што (кніжн.). адносінах да старэйшых.
ФАКУЛЬТАТЬІЎ, -тыва, мн. -тывы, -тыФАМІЛЬЙРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; неваў, м. (разм.)- Факультатыўны курс, прадмет. Падрабіць (падрабляць), сказіць (скажаць) з
мэтай выдаць за сапраўднае. Ф. гісторыю. || зак., з кім i без дап. (разм.). Паводзіць сябе
Ф. na стылістыцы.
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наз. фанеравашіе, -я, н. i фшероўка, -і, ДМ
-ўцы, ж. || прым. фанеровжчны, -ая, -ае.
ФАНЁТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Раздзел
мовазнаўства, які вывучае гукі мовы. Эксразвязна, бесцырымонна. He надта з ім перыментальная ф. 2. Гукавы склад мовы. Ф.
усходніх гаворак. || прым. фанепічны, -ая, -ае.
фамільярнінай. || наз. фамільяршчанне, -я, н.
ФАНЗА, -Ы, Ж. Сялянская хата ў Кітаі,
ФАМШЬЙРНЫ, -ая, -ае. Развязны, занадта бесцырымонны. Фамільярныя адносіны да Карэі. || прым. фанзжвы, -ая, -ае.
ФАНЗА, -ы, ж. Кітайская шаўковая ткакаго-н. Ф. тон. || наз. фамільарнасць, -і, ж.
ніна, падобная да тафты. || прым. фанзовы,
ФАНА... (гл. фона...)- Першая частка скла- -ая, -ае. Ф. сарафан.
даных слоў; пішацца, калі націск у другой
ФАНОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
частцы слова падае на першы склад, i ужыв.
для запісу i ўзнаўлення гукаў (мовы, музыкі,
са знач.: 1) які мае адносіны да гукаў, напр.
спеваў). || прым. фашграф'ічны, -ая, -ае.
фанаграма, фанаграмны, фанаграфія, фанаФАНТ, -а, А/ -нце, мн. -ы, -аў, м. 1. мн.
скоп, фанограф; 2) які мае адносіны да фанетыкі, фаналогіі, напр. фанаскоп (прыбор для Гульня, удзельнікі якой у якасці штрафу вывывучэння фанетычных асаблівасцей мовы); конваюць якія-н. жартоўныя даручэнні. Гу3) які мае адносіны да гуказалісу, налр. фана- ляць у фанты. 2. Рэч, якая аддаецца
ўдзельнікам гэтай гульні для жараб'ёўкі. 3.
тэка, фанатэнны.
Заданне, якое даецца ўдзсльніку гульні ў
ФАНАБЗРЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што якасці штрафу. || памянш. фанцік, -а, мн. -і,
i фанабэрысты. || наз. фанабэрлівасць, -і, ж.
-аў, л#. (да 1 i 2 знач.).
ФАНАБдРЫСГЫ, -ая, -ае (разм.). Які
ФАНТАЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які
любіш» фанабэрыцца; з фанабэрыяй. Ф. дзя- любіць фантазіраваць. || ж. фавтазерка, -і,
цюк. Фанабэрыстая натура. || наз. фанабэры- ДМ -рцы, мн. -і, -pax. || прым. фантазёрсій,
стасць, -і, ж.
-ая, -ае.
ФАНАБ&РЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
ФАНТАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
незак. (разм.). Трымацца з фанабэрыяй; -руй; незак. 1. Аддавацца фантазіі; марыць. 2.
важнічаць, задаваіша.
Выдумляць (што-н. непраўдападобнае, тос,
ФАНАБдРЫЯ, -і, ж. (разм.). Зазнайства, чаго не можа быць). Дзеці многа фантазірупыхлівасць, ганарыстасць.
юць. || зак. сфаятізіраваць, -рую, -руеш, -руе;
ФАНАГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж. Дыск, -руй (да 2 знач.). || наз. фантазіраваяне, -я, н.
плёнка ці магнітная сгужка з гукавым за- i фантжзёрства, -а, н. || прым. фантазерскі, -ая,
-ае.
пісам. || прым. фанагржмны, -ая, -ае.
ФАНТАЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. 1. ЗдольФАНАГРАФІЧНЫ гл. фанограф.
ФАНАЛОПЯ, -і, jvc. 1. Раздзел мовазнаў- насць да творчага ўяўлення. Багатая ф. 2.
ства — вучэнне аб фанемах. Падруннік na фа- Mapa, прадукт чыйго-н. уяўлення. Гэта не
налогіі. 2. Сістэма фанем мовы. Беларуская ф. сапраўднасць, a ф. 3. Нешта непраўдападобнае, выдуманае. Гэта дзіцячая ф. 4. Дзівацтва;
| прым. фаналаіічны, -ая, -ае.
ФАНАТЬІЗМ, -у, м. Склад думак i паво- нечаканы, дзіўны ўчынак (разм.). Прыйшла ў
дзіны фанатыка. || прым. фанатычны, -ая, -ае. галаву ф. 5. Музычны твор свабоднага харакФАНАТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавек, тару; імправізацыя. Ф. на тэмы беларускіх наякі слепа адданы толькі сваёй рэлігійнай родных песень. || прым. фаіггазійны -ая, -ае (да
2 знач.).
веры. 2. перан. Чалавек, цалкам адданы
ФАНТАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Струмень
якой-н. справе. Ф. эстрады. || ж. фанатычка,
вадкасці, газу, які з сілай выкідваецца ўверх
-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
пад высокім ціскам. Ф. нафты. Газавы ф.
ФАНАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. фанатызм.
Кроў б'е фантанам з раны. Вогненны ф. (пе2. Прасякнуты фанатызмам, уласцівы фанаран.). Радасць б'е фантанам (перан.). 3. Збутыку. Фанатынная адданасць справе. || наз. фа-даванне для падачы i выкідвання вады пад
натычнасць, -і, ж. Ф. перакананняу.
напорам. Ф. у скверы. || прым. фшггшны, -ая,
ФАНАТдКАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік -ае. Фантанная нафта.
фанатэкі.
ФАНТАНАВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -нуе;
ФАНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; незак. (спец.). Выбівацца, выходзіць на па-даваны; зак. i незак., што (спец.). Уключьшь верхню чаго-н. у выглядзе фантана (у 1
(-чаць) у фонд (у 2 знач.). Ф. тавары. || наз. знач.). Нафта фантануе. || наз. фантанамнне,
фацдаванне, -я, н.
-я, н.
ФАНЁМА, -ы, мн. -ы, -нем, ж. У моваФАНТАСМАГОРЫЯ, -і, ж. Прывіды, вызнаўстве: абстрактная гукавая адзінка мовы, чварныя малюнкі, што бачадца чалавеку ў
якая ў розных пазіцыях выконвае сэнсаад- хваравітым сне. || прым. фантасмапірычны,
рознівальную функцыю. || прым. фаяемны, -ая, -ае.
-ая, -ае / фалематьпны, -ая, -ае.
ФАНТАСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ФАНЕНДАСКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які любіць аддавацца фантазіі (у 2
Медыцынскі прыбор для праслухоўвання хво- знач.), фантазёр. 2. Пісьменнік, што працуе ў
рых, які складаецца з дзвюх гнуткіх слыхавых галіне фантастыкі (у 3 знач.). || ж. фжнтістіыі,
трубах, злучаных гукаўлоўнай камерай. || -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
прым. фаневдаскопны, -ая, -ае.
ФАНТАСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Toe,
ФАНЁРА, -ы, ж. 1. Тонкія драўляныя што заснавана на творчым уяўлснні, на фанпласціны для абліцоўкі сталярных вырабаў. 2. тазіі. Ф. народных паданняў. 2. Што-н. нерэМатэрыял са склееных тонкіх пласцін дрэва з альнае, немагчымае. Асушыць такое балота!
перакрыжаваным размяшчэннем валокнаў Гэта ж ф./ 3. зб. Літаратурныя творы, у якіх
драўніны. Трохслойная ф. \\ прым. фанерны, алісваюцца выдуманыя, звышнатуральныя
-ая, -ае.
падзеі. Наеуковая ф. || прым. фантастычны,
ФАНЕРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ая, -ае. Ф. раман. Фантастычная літара-раваны; незак., штпо. Абліцоўваць фанерай. || тура.

ФАМ—ФАР

ФАНТАСТЬкЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. фантастыка. 2. Падобны на фантазію (у 2 знач.);
казачны, чароўны, звышнатуральны. Ф. прывід. Ф. пейзаж. Фантастыннае святло. 3.
Зусім неверагодны, непраўдападобны. Фантастычная задума. Гэты чалавек фантастычна (прысл.) таленавіты. || наз. фалтастычнсць, -і, ж.
ФАНТОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
Прывід, здань. Таямнічы ф.
ФАНФАРА, -Ы, МН. -Ы, -фар, ж. 1. Медны
духавы музычны інструмент, які мае выгляд
падоўжанай трубы. Пад гукі фанфар (таксама
перан.: вельмі ўрачыста). 2. Музычная фраза,
кароткі сігнал урачыстага характару, які выконваецца на такім інструменце. || прым. фанфарны, -ая, -ае.
ФАНФАРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
Выхваляка, хвалько, чалавек, які выстаўляе
напаказ свае ўяўныя якасці. || прым. фадфаронскі, -ая, -ая.
ФАНФАРОНСТВА, -а, н. (разм). Паводзіны фанфарона, пахвальба.
ФАНФАРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Трубач, які іграе на фанфары.
ФАРА, -Ы, МН. -Ы, фар, ж. Ліхтар з рэфлектарам на аўтамабілі, лакаматыве, матацыкле i пад. для асвятлсння шляху. Пярэднія фары. || прым. фарны, -ая, -ае.
ФАРАОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Тьггул старажытнасгіпецкіх цароў, a таксама асоба,
якая мае гэты тьггул. || прым. фараонаўскі, -ая,
-ае.
ФАРБА, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж. 1. Рэчыва, што
надае той ці іншы колер прадметам, якія яно
пакрывае або насычае. Ф. на ацэтоне. 2. мн.
Каларыт, колер, тон (на караціне, у прыродзе
i інш., a таксама перан.). Фарбы асенняй прыроды. Абмаляваць падзеі яркімі фарбамі. 4. адз.
Toe, што i румянец. Твар меў штучную фарбу.
|| прым. фарбавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ФАРБАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Рэчыва, якое выкарыстоўваецца для фарбавання. Натуральныя фарбавальнікі.
ФАРБАВАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень / -льняў,
ж. Майстэрня або цэх, дзе фарбуюць тканіны.
ФАРБАВАЛЫІІЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, спецыяліст па фарбавальнай справе. ||
ж. фарбшлыпчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ФАРБАВАЦЦА, -буюся, -буешся, -буецца;
-буйся; незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пакрывацца, насычацца фарбай. Сцены добра фарбуюцца. 2. ( 7 / 2 ас. на ўжыв.). Пэцкаць сабой
(пра што-н. нетрывала афарбаванае, пра свежую фарбу). Дзверы яшчэ фарбуюцца. 3. Падмалёўваць губы, твар, валасы (разм.). || зак.
пафарбавацца, -буюся, -буешся, -буецца;
-буйся (да 1 i 3 знач.), выфарбавацца* -буюся,
-буешся, -буецца; -буйся (да 1 знач. і, пра валасы, да 3 знач.), афарбавацца. -буецца (да 1
знач.) / нафарбавацца, -буюся, -буешся, -буецца; -буйся (да 1 знач. і, пра валасы, да 3
знач.)ФАРБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
-баваны; незак., што. 1. Пакрываць або
насычаць фарбай. Ф. сцены. 2. Пра нетрывала, няякасна або нядаўна афарбаваныя
рэчы; пэцкаць (разм.). || зак. пафарбаваць,
-бую, -буеш, -буе; -буй; -баваны (да 1 знач.),
афарбаваць, -бую, -буеш, -буе; -буй; -баваны
(да 1 знач.) / выфарбаваць, -бую, -буеш, -буе;
-буй; -баваны (да 1 знач.). || наз. фарбаванне,
-я, н. i пафарбоўка, -і, ДМ -ўцы, н. (да 1
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знач.). I прым. фарбавальны, -ая, -ае (да 1 пах фармалізкіу (у 2 знач.). Ф. метад. 4. Зроблены афіцыйна, законна. Ф. дазвол. Фармальзнач.).
ная прычына. 5. Такі, дзе захавана толькі
ФАРБАВЫ гл. фарба.
ФАРВАТЭР, -у, мн. -ы, -аў, м. Водны знешняя форма, які існуе толькі па форме,
шлях для бяспечнага плавання суднаў, вызна- для выгляду. Ф. падыход. Фармальнае права. ||Ф. машыны. 3. Бібліятэчная ўліковая картаччаны сігнальнымі знакамі. Марскі ф. Яго наз. фармалышсць, -і, ж. (да 2 i 5 знач.).
ка. I прым. фармулярны, -ая, -ае.
творчасць знаходзіцца ў фарватары сусветнайФАРМАТ, -а, М -маце, мн. -ы, -аў, м. ПаФАРПОСТ, -а, М -сце, м. 1. Перадавы
паэзіі (псран.: у асноўнай лініі, кірунку дзей- мер кнігі, аркуша, старонкі i пад. Вялікага пункт, перадавая ўмацаваная пазіцыя. 2. пефармату кніга. || прым. фарматны, -ая, -ае.
насці; кніжн.). || прым. фарватэрны, -ая, -ае.
ран. Перадавы пункт, апора чаго-н. (высок.).
ФАРМАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Пэў- Акадэмія — ф. наеукі. || прым. фарпоставы,
ФАРМА... (гл. форма...)- Першая частка
ная
стадыя
ў
развіцці
ірамадства,
a
тахсама
складаных слоў; пішацца, калі націск у дру-ая, -ае (да 1 знач.).
гой частцы слова падае на першы склад, i структура грамадства, уласцівая данай стадыі
ФАРС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Тэаіральная
ўжыв. са знач.: 1) які мае адносіны да формы развіцця, якая харахтарызуецца ўласцівым п'еса лёгкага, жартаўлівага зместу. 2. перан.
(у 1 знач.), напр. фармазмена; 2) які мае толькі ёй спосабам вытворчасці. 2. Сістэма Нешта ганебнае, цынічнае. Пусты ф. || прым.
адносіны да формы (у 7 знач.), напр. фарма- поглядаў, унутраны склад (кніжн.)- Чалавек
фарсавы, -ая, -ае.
творнасць; 3) фармавы (у 2 знач.), напр. фар- новай фармацыі. 3. Сукупнасць генетычна
ФАРСІРАВАНЫ, -ая, -ае. Які адбываецца
мапласт; 4) фармовачны, напр. фармацэх.
звязаных горных парод аднаго часу i спосабу
хутчэй, чым звычайна; паскораны. ФарсіраваФАРМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй; ўтварэння (спец.). || прым. фармацыйны, -ая,
ныя тэмпы.
-маваны; незак., што (спец.). Апрацоўваючы, -ае (да 1 i 3 знач.).
ФАРСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
штампуючы, прыдаваць чаму-н. якую-н. форФАРМАЦ^ЎГ, -a, М -ўце, мн. -ы, -аў, м.
-раваны; зак. i незак., што. 1. Узмацніць (узму. Ф. цэглу. || зак. адфармаваць, -мую, -му- Спецыяліст з фармацэўтычнай адукацыяй.
еш, -муе; -муй; -маваны / сфармаваць, -мую,
ФАРМАЦЗЎГЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. мацняць), паскорыць (паскараць) (кніжн.). Ф.
-муеш, -муе, -муй; -маваны. || наз. фарКомплекс дысцыплін, якія вывучаюць пы- пуск станцыі. 2. Пераадолець (пераадольваць)
маваіше, -я, н. i фармоўка, -і, ДМ -моўцы, мн. танні здабычы, апрадоўкі, вырабу, захоўвання якую-н. перашкоду або рубеж праціўніка
-і, -мовак, ж. Н прым. фармовачны, -ая, -ае. i водпуску лекавых сродкаў. || прым. фарма- (спец.). Ф. пераправу. \\ наз. фарсіравашіе, -я,
н. Ф. ракі.
ФАРМАВЬІ, -ая, -óe. 1. гл. форма. 2. Пры- цэўтычны, -ая, -ае.
ФАРСІСТЫ, -ая, -ае. Які любіць фарсіць;
годны для адліўкі вырабаў у форме (у 5 знач.;
ФАРМІРАВАННЕ, -я, н. 1. гл. фаміравацспец.). Фармавая сумесь. 3. Зроблены ў форме ца, -ць. 2. мн. -і, -яў. Сфарміраванае нанова франтаваты, модны. Ф. хлопец. Фарсістае
адзенне. \\ прым. фарсістасць, -і, ж.
(у 5 знач.). Ф- хлеб.
вайсковае злучэнне, часць.
ФАРСІЦЬ, -ршу, -рс'іш, -рс'іць; -рсім, -рсіФАРМАКАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб уздзеФАРМІРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -py
янні лекавых рэчываў на арганізм чалавека i emia; -руйся; незак. 1. Складвацца, набываць це, -рсяць; незак. (разм.). Франціць, важжывёлы. || прым. фармакалагічны, -ая, -ае.
пэўную форму, закончанасць, сталасць у вы- нічаць, выстаўляючы што-н. налаказ. Ф.
ФАРМАКАПЁЯ, -і, ж. (спец.). Афіцыйны ніку развіцця, змен. Пэўныя рысы характару гадзіннікам.
звод правіл, якім кіруюцца фармадэўты пры фарміруюцца ў дзяцінстве. 2. (7 / 2 ас. не ФАРСЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Той,
падрыхтоўцы, праверцы, захоўванні, назна- ўжыв.). Стварацца, арганізоўвацца (пра групу, хто любіць фарсіць. || ж. фарсуха, -і, ДМ
чэнні лякарстваў. || прым. фармакапейны, -ая, калектыў i пад.). Фарміруецца група народнага-cyce, мн. -і, -сух.
-ае.
кантролю. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Складацца з ФАРСЎНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ФАРМАКОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- вагонаў, суднаў шляхам размяшчэння ix у (спец.). Прыбор для распыльвання якіх-н.
пэўным парадку. Фарміруецца цягнік на Ма- вадкасцей або парашкападобнага паліва ў
яліст па фармакалогіі.
ФАРМАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; скву. Ц зак. сфарягіравацца, -руюся, -руешся, топках паравых катлоў, цыліцдрах рухавікоў.
Ф. паравоза. \\ прым. фарсуначны, -ая, -ае.
-зуй; -заваны; зак. i незак., што (кніжн.). Па- -руецца; -руйся. || наз. фарміраванііе, -я, н. (да
ФАРТЎНА, -ы, ж. (кніжн.). Лёс, удача,
казаць (-зваць) змястоўны бок з'явы ў выгля- 2 знач.) / фарміроўка, -і ДМ -ўцы, ж. (да 2
шчаслівы выпадак. Ф. мне спадарожнічае.
дзе фармальнай сістэмы або вылічэння. Фар- знач.; разм.).
ФАРТЎХ, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Пэўнага
малізаваная мова (сістэма спецыялізаваных
ФАРМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
моўных сродкаў або ix сімвалаў з дакладнымі -раваны; незак. 1. каго-што. Выпрацоўваць у крою жаночая адзежа, якую надзяваюць спеправіламі спалучальнасці; спец.). || наз. фар- каго-н. адлаведныя рысы характару, светапо- раду на сукенку, спадніцу, каб засцерагчы ix
малізацыя, -і, ж. Ф. апісання.
гляд i пад. Ф. характар вучняў. 2. што. Ства-ад забруджвання; пярэднік. 2. Чахол, рознага
ФАРМАЛІЗМ, -у, м. 1. Фармальнае пры- раць, арганізоўваць (калектыў, клас, вайско- роду покрыўка (спец.). || памянш. фартушок,
трымліванне якіх-н. знешніх форм на шкоду вую часць i пад.). Ф. атрад. Ф. урад. 3. што. -шка, мн. -шю, -шкоў, м. || прым. фартуховы,
сутнасці справы. Бюракратычны ф. 2. У ма- Састаўляць (цягнік), счэпліваючы пэўным па- -ая, -ае.
ФАРТЬІСІМА, прысл. (спец.). Яшчэ мацстацтве, эстэтыцы i інш. гуманітарных наву- радкам вагоны. Ф. таварны састаў. || зак.
ках: агульная назва кірункаў, якія надаюць сфарміраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра- ней i больш гучна, чым фортэ. Іграць ф.
ФАРТЫФІКАЦЫЯ, -і, ж. 1. Навука аб
значэнне толькі форме, знешняму выражэн- ваны. || наз. фарміраваіше, -я, н. i фарміроўка,
ню. Ф. у літаратуразнаўстве. || прым. фар--і, ДМ -ўцы, ж. (разм.). || прым. фарміровач- умацаванні вайсковых пазіцый i спосабах
малістычны, -ая, -ае / фармалкцкі, -ая, -ае.
ны, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.; спец.). Ф- пункт. абароны ад сродкаў паражэння. 2. ВаеннаФАРМАЛІН, -у, м. Дэзінфіцыруючы сроФАРМОВАЧНЫ, ФАРМОЎКА гл. фарма- інжынерныя збудаванні. Палявая ф. \\ прым.
фартыфікацыйны, -ая, -ае.
дак з рэзкім удушлівым пахам. || прым. фар- ваць.
ФАРТЭШЙНА, нескл., н. Клавішны струнмалкавы, -ая, -ае.
ФАРМОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. РаФАРМАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1. бочы, спецыяліст па фармоўцы. || ж. фармоў- ны музычны інструмент (раяль i піяніна).
Іграць на ф. || прым. фартэпіянны, -ая, -ае.
Чалавек, чыя работа прасякнута фармалізмам шчыца, -ы, -чыц.
ФАРФОР, -у, м. 1. Мінеральная маса з вы(у 1 знач.). 2. Паслядоўнік фармалізму (у 2
ФАРМУЛЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -лёзнач.). || ж. фармалістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, вак, ж. 1. гл. фармуляваць. 2. Сфармуляваная сакаякасных гатункаў белай гліны. Кубачкі з
фарфору. 2. зб. Вырабы, посуд з такой масы.
-так. || прым. фармалісцкі, -ая, -ае.
думка, формула (у 1 знач.). Выразная ф.
ФАРМАЛІСГЫКА, -і, ДМ -тыцы, м.
ФАРМУЛІРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, Выстаўка фарфору 19 cm. || прым. фарфоравы,
(разм.)- Фармальныя (у 2 знач.) адносіны да -ровак, ж. Toe, што i фармулёўка (у 2 знач.). -ая, -ае.
ФАРЦОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм).
чаго-н., прытрымліванне занадта лішніх
ФАРМУЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
знешніх фармальнасцей.
-люй; -ляваны; незак., што. Дакладна вьфа- Той, хто займаецца спекуляцыяй рэчамі, звыФАРМАЛЫІАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. фармаль- жаць думкі, рашэнні i пад. Ф. вывады камісіі. чайна перакупленымі ў чужаземцаў. || ж. фарны. 2. Toe, што i фармалізм (у 1 знач.). 3. мн. || зак. сфармуляваць, -люю, -люеш, -люе; цоўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. фарцоў-і, -ей. Дзеянні, неабходныя з пункту погляду -люй; -ляваны. || наз. фармулёўка, -і, ДМ ппыцкі, -ая, -ае.
пэўнага парадку пры выкананні, афармленні -лёўцы, ж. i фармуляванне, -я, н.
ФАРШ, -у, м. 1. Здробненае мяса для прычаго-н. Вытрымаць усе фармальнасці.
ФАРМУЛЙР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. гатавання розных відаў ежы. Курыны ф. 2.
ФАРМАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. форма. 2. Паслужны спіс (уст.). 2. Ліст, кніга або Мясная або любая іншая здробленая начынка
Прасякнуты фармалізмам (у 1 знач.)- Ф. бланк, куды заносяцца асноўныя звесткі пра для страў. Грыбны ф. || прым. фаршавы, -ая,
падыход да справы. 3. Заснаваны на прынцы- стан i эксплуатацыю механізма, збудавання. -ае.
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ФАСОЎКА гл. фасаваць.
ФАСОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
які займаецца фасоўкай. Ф. тавараў. Аптэчны
ф. || ж. фасоўшчыця, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым.
ФАРШМАК, -у, м. Страва са здробненага фасоўпршцкі, -ая, -ае.
ФАСТРЬІГА, -і, ДМ -рызе, ж. Шво
мяса ці селядца, запечаных з бульбай, цыбувялікімі шыўкамі, якім часова, папярэдне
ляй.
ФАРШЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; сшываецца.
ФАСТРЫГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -іуй;
-руй; -раваны; незак., што. Начыняць фаршам. Ф. рыбу. | зак. зафаршыраваць, -рую, -гаваны; незак., што. 1. Шыць, сшываць
-руеш, -руе; -руй; -раваны. || наз. фаршы- рэдкімі шыўкамі, фастрыгаю, намячаючы
раванне, -я, н. i фаршыроўка, -і, ДМ -роўцы, лінію швоў. Ф. сукенку. 2. Шыць рэдкімі
шыўкамі, рыхтуючы да прымеркі. Ф. паліто. ||
ж.
ФАРЫСЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Крывадуш- зак. прафжстрыгаваць, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй;
-гаваны (да 1 знач.) / сфастрыгаваць, -гую,
ны, ханжа [першапачаткова член старажытнай іудзейскай секты, што вызначалася -гуеш, -гуе; -гуй; -гаваны (да 2 знач.). || наз.
рэлігійным фанатызмам]. || ж. фарысейжа, -і, фастрыгаванне, -я, н.
ФАСФАРЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які свеціцца
ДМ -сейцы, мн. -і, -сеек, ж. \\ прым. фабледным святлом, як фосфар.
рысейскі, -ая, -ае.
ФАРЫСЁЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
ФАСФАТ, -у, М -фаце, мн. -ы, -аў, м.
Быць фарысеем, крывадушнічаць.
(спец.)- Мінеральнае рэчыва, соль фосфарнай
ФАРЫСЁЙСГВА, -а, н. Паводзіны фары- кіслаты, якая выкарыстоўваецца як угнаенне,
a таксама ў тэхніцы i ў медыцыне. || прым.
сея, крывадушнасць.
ФАРЗЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Ку- фасфатны, -ая, -ае / фасфатавы, -ая, -ае.
чар, які сядзіць на першым кані пры запрэжФАТ, -a, М фаце, мн. -ы, -аў, м. Пусты,
цы цугам. || прым. фарэйтарскі, -ая, -ае.
пошлы чалавек, які любіць рысавацца, паФАРЗЛЬ, -І, Ж. Toe, што i стронга. || прым. зіраваць.
фарэлевы, -ая, -ае i фарэльны, -ая, -ае.
ФАТА, -ы, ДМ фаце, ж. Галаўны ўбор няФАРЗРЦЫ, -аў, адз. фарэрац, -рца, м. весты: лёгкая белая накідка з кісяі або каруСкандынаўскі народ, які складае асноўнае нак. Вясельная ф.
насельнііггва Фарэрскіх астравоў. || ж. фарэрФАТАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Схільны да
ка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. фарэрскі, фатаўства. || наз. фатаватасць, -і, ж.
-ая, -ае. Фарэрская мова (германскай ірупы
ФАТАГРАФАВАЦЦА, -фуюся, -фуешся,
індаеўралейскай сям'і моў).
-фуецца; -фуйся; незак. Атрымліваць сваё
ФАС, -а, м. Выгляд спераду, з твару. Фа- адлюстраванне пры даламозе фатаграфіі (у 1
тографавацца ў ф. Павярнуцца фасам. | прым. знач.). || зак. сфатаграфавацца, -фуюся, -фуфасны, -ая, -ае.
ешся, -фуецца; -фуйся. || наз. фатаграфаФАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; -са- ванне, -я, н.
ваны; незак., што. Раскладваць, разважваць i
ФАТАГРАФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе;
ўпакоўваць што-н. у пэўных колькасцях, до- -фуй; -фаваны; каго-што., незак. Здымаць
зах. Ф. пячэнне. Ф. муку. || зак. расфасаааць, фатаірафічным апаратам. || зак. сфатагра-сую, -суеш, -суе; -суй; -саваны. || наз. фа- фаваць, -фую, -фуеш, -фуе; -фуй; -фаваны. ||
сажанне, -я, «., фасоўка, -і, ДМ -ўйы, ж., рас- наз. фатаграфавашіе, -я, н.
фасоўванне, -я, н. i расфасоўка, -і, ДМ -ўцы,
ФАТАГРАФІЗМ, -у, м. Знешне дакладнае,
ж. || прым. фасовачны, -ая, -ае / расфасовач- але ідэйна не асэнсаванае адлюстраванне рэны, -ая, -ае. Фасовачная машына.
чаіснасці.
ФАСАД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. ПярэдФАТАГРАФІЯ, -І, МН. -І, -фій, ж. 1. Атрыняя галаўная частка будынка, што выходзіць манне вобразаў прадметаў на светлоадчувальна вуліцу. | прым. фасадны, -ая, -ае.
ных пласцінках, плёнках. Каляровая ф. 2.
ФАСКА, -І, ДМ фасцы, мн. -'u -сак, ж. Здымак, атрыманы такім спосабам. Студэнц(спец.). 1. Навостраны бок ляза, скошаны кая ф. 3. Майстэрня, установа, дзе займаюцкрай шкла, металічных, драўляных i іншых ца фатаірафаваннем. || прым. фатаграф'ічны,
вырабаў. 2. Кадачка з вушкамі (разм.).
-ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
ФАСОЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Адно зерФАТАЛІЗМ, -у, м. (кніжн.). Містычная
не фасолі.
вера ў непазбежнасць лёсу, у тое, што ўсё ў
ФАСОЛЯ, -і, ж. Аднагадовая бабовая рас- свеце нібы загадзя вызначана наперад таліна з доўгімі вузкімі пладамі (стручкамі), a ямнічай сілай. || прым. фаталістычны, -ая, -ае.
таксама самі стручкі i яе насенне. || прым.
ФАТАЛІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
фасолевы, -ая, -ае.
(кніжн.). Чалавек, які верыць у непазбежФАСОН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Форма,
крой, па якіх што-н. пашыта. Модны ф. кас~ насць лёсу. || ж. фаталістка, -і, ДМ -тцы, мн.
цюма. 2. Знешні выгляд, форма якога-н. -і, -так.
ФАТАЛІСГЬкЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. фатапрадмета. Ф. мэблі. 3. Паказная франтаватасць; шык (разм.). Трымаць ф. (важнічаць, лізм. 2. Toe, што i фатальны. || наз. фаталіфранцііша). || прым. фасонны, -ая, -ае (да 1 i стьгшасць, -і, ж.
ФАТАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.)- Быццам
2 знач.).
ФАСОНІСТЫ, -ая, -ае. 1. Прыгожага, прызначаны лёсам; непазбежны, наканаваны.
моднага фасону. Фасонісшае плацце. 2. Пра Ф. збег акалічнасцей. Фатальнае супадзенне.
чалавека: франтаваты, франсісты. Ф. кавалер. наз. фатальнасць, -і, ж.
ФАТАЎСКІ, -ая, -ое. Уласцівы фату. Фа|| наз. фасоністжсць, -і, ж.
ФАСОННЫ, -ая, -ае. 1. гл. фасон. 2. Які таўскія манеры.
ФАТАЎСТВО, -а, н. Паводзіны фата.
мае адносіны да вырабаў пэўнай мадэлі, a
таксама ўскладненай мадэлі, фасону (спец.).
ФАТОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
Фасоннае ліццё.
па фатаграфіі.
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ФАУНА, -Ы, Ж. Сукупнасць усіх відаў nayHaft мясцовасці ці геалагічнага перыду. Ф. Белавежскай пушчы.
ФАЦ^Т, -у, М -цэце, мн. -ы, -аў, м.
Камічны, забаўны чалавек; пра некага малазнаёмага, пра каго-н. наогул.
ФАЦ^ТНЫ, -ая, -ае (разм.). Камічны, забаўны. || наз. фдцэтыасць, -і, ж.
ФАШЬІЗМ, -у, м. Ідэалогія ваяўнічага шавінізму i расізму, якая імкнецца да знішчэння
дэмакратыі, устанаўлення рэжыму жорсткай
рэакцыі i развязвання захопніцкіх войнаў. |
прым. фашысцкі, -ая, -ае. Ф. рэжым.
ФАШЬкНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. (спец.).
Звязаны пучок хворасту, чароту для ўмацавання насыпаў, пладін, дарог па болоце. |
прым. фашынны, -ая, -ае.
ФАШЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Прыхільнік фашызму, член фашысцкай партыі. || ж. фашыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
|| прым. фашысцкі, -ая, -ае.
ФАЭТОН1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Лёгкі экіпаж з адкідным верхам. 2. Легкавы аўтамабіль, у якім можна адкідаць верх (спец.). ||
прым. фаэтонны, -ая, -ае.
ФАЭТОН2, -а, мн. -ы, -аў, м. Птушка сямейства весланогіх, якая жыве ў трапічных
морах.
ФАЙНС, -у, м. 1. Мінеральная маса з
асобных гатункаў гліны з дамешкай гіпсу i
іншых рэчываў, якая служыць для вырабу керамікі. 2. зб. Пасуда, вырабы з гэтай масы. ||
прым. фаянсавы, -ая, -ае.
ФЕАДАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Пры феадалізме: прадстаўнік пануючага класа, памешчыкпрыгоннік, які эксплуатуе прыгонных сялян.
ФЕАДАЛІЗМ, -у, м. Грамадска-эканамічная фармацыя, якая існавала перад капіталізмам i характарызавалася наяўнасцю двух
асноўных класаў — феадалаў i залежных ад ix
прыгонных сялян. || прым. феадальны, -ая,
-ае.
ФЕДЭРАЛІЗМ, -у, м. 1. Дзяржаўны лад,
заснаваны на прынцыпах федэрацыі. 2. Палітычны рух за ўстанаўленне такога ладу. ||
прым. федэралісцкі, -ая, -ае.
ФВДЭРАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Прыхільнік федэралізму. || ж. федэр&шстка,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ФВДЭРАЦЫЯ, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. 1.
Саюзная дзяржава, якая складаецца з дзяржаў, што аб'ядналіся, або дзяржаўных утварэнняў, што захоўваюць пэўную юрыдычную
i палітычную самастойнасць; адпаведная форма дзяржаўнага ўладкавання. Расійская Федэрацыя. 2. Саюз асобных таварыстваў, арганізадый. Шахматная ф. || прым. федзратыўны, -ая, -ае / федэралыіы, -ая, -ае (да 1
знач.)- Федэратыўная дзяржава. Федэратыўная Рэспубліка Германіі. Федэратыўная адзінка. На федэратыўных пачатках. Федэральны
канцлер.
ФЕЕРВЁРК, -у, мн. -і, -аў, м. Каляровыя
агні ў паветры, якія аірымліваюцца пры
спальванні разнастайных парахавых сумесей у
час розных святаў, урачыстасцей i пад. Святочны ф. Ф. слоў (перан.: пра лішняе мнага||слоўе). || прым. феерверачіш, -ая, -ае.
ФЕЕРВЁРКЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. У царскай Расіі: унтэр-афіцэр артылерыі.
ФЕЕРЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. феерыя. 2.
Казачны, чароўны, як у феерыі. Феерычнае відовішча. || наз. феерычнасць, -і, ж. (да 2
знач.).
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ФЕРЗЬ, ферзя, мн. ферзі, -ёў, м. Самая
ФЕЁРЫЯ, -i, мн. -i, -рый, ж. 1. Тэатральнае або цыркавое прадстаўленне з казачным моцная фігура ў шахматнай гульні. || прым.
сюжэтам, раскошнымі дэкарацыямі i рознымі ферзевы, -ая, -ае. Ф. гамбіт.
сцэнічнымі эфектамі. 2. перан. Чароўнае, каФЁРМА1, -ы, мн. -ы, ферм, ж. 1. Жывёлазачнае відовішча. || прым. феерычны, -ая, -ае гадоўчая гаспадарка ў калгасах i саўгасах.
(да 1 знач.). Феерычныя эфекты.
Лепшая ў раёне малонная ф. 2. Прыватнае
ФЕЛАХ, -а, мн. -і, -аў, м. Селянін-земля- сельскагаспадарчае прадпрыемства, прыватроб у арабскіх краінах. || прым. фелахскі, -ая, ная гаспадарка, заснаваныя на ўласнай або
апрацаванай зямлі. || прым. ферменны, -ая,
-ае.
ФЕЛЬД'ЁГЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ваенны -ае.
ФЁРМА2, -ы, ж. (спец.). Збудаванне, канабо ўрадавы кур'ер для вельмі важных даручэнняў. || прым. фельд'егерскі, -ая, -ае. струкцыя са злучаных між сабой металічных
ці драўляных брусоў. Маставая ф. \\ прым.
Фельд'егерская пошта.
ФЕЛЬДМАРШАЛ, -а, мн. -аў, м. У цар- фермавы, -ая, -ае / ферменны, -ая, -ае (спец.).
ФЕРМЁНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
скай i некаторых замежных арміях: вышэйшы
генеральскі чын, a таксама асоба, якая мае (спец.). Арганічнае рэчыва, якое выпрацоўваецца жывой клеткай i рэгулюе абмен рэчываў
такі чын. || прым. фельдмаршальсю, -ая, -ае.
ФЕЛЬДФЁБЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. У цар- у арганізме. || прым. ферментны, -ая, -ае.
ФЁРМЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Уладальнік
скай i некаторых замежных арміях: званне
1
старшага унтэр-афіцэра, памочніка каман- або арандатар фермы (у 2 знач.). || прым.
фермерскі,
-ая,
-ае.
дзіра роты па гаспадарцы, a таксама асоба,
ФЁРМЕРСТВА, -а, н. 1. Фсрмерская
якая мае гэта званне. || прым. фельдфебельскі,
сістэма гаспадаркі. 2. зб. Фермеры.
-ая, -ае.
ФЕРТ, -а, М -рце, м. 1. Старая назва літаФЕЛЬЕГАНІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Аўтар фельетонаў. || ж. фельегашстка, -і, ДМ ры «ф». 2. Самаздаволены, фарсісты i фран-тцы, мн. -і, -так. j прым. фельеташсцкі, -ая, таваты чалавек (разм.). 0 Фертам хадзіць або
глядзець (разм.) — мець самаздаволены вы-ае.
ФЕЛЬЕТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Газетны гляд.
ФЁСКА, -і, ДМ фесцы, мн. -і, -сак, ж.
або часопісны артыкул на злабадзённую тэму,
Шапачка ў форме ўсечанага конуса з кутасом
у якім выкарыстаны гумарыстычныя i сатырычныя прыёмы выкладання. || прым. фелье- (галаўны ўбор у некаторых краінах Бліжняга
Усходу).
тонны, -ая, -ае.
ФЕСТОН, -у, мн. -ы, -аў, м. Адзін з выстуФЁЛЬЧАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Памочнік
урача — асоба з сярэдняй медыцынскай аду- паў зубчастай аблямоўкі па краях сукенкі,
кацыяй. || ж. фельчарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, фіранкі, штор i пад. || памянш. фестончык, -а,
-рак / фельчарыца, -ы, мн. -ы, -рь'ш (разм.)- || мн. -і, -аў, м. || прым. фестонны, -ая, -ае.
прым. фельчарскі, -ая, -ае. Фельчарскія курсы. ФЕСТЫВАЛЬ, -ю, мн. -і, -яў, м. Шырокая
ФЕЛІОГА, -і, ДМ -люзе, мн. -і, -люг, ж. грамадская ўрачыстасць з паказам i прагляНевялікае паруснае бяспалубнае судна на дам дасягненняў якіх-н. відаў мастацгва. Ф.
паўднёвых морах. || прым. фелюжны, -ая, -ае. дакументальных фільмаў. || прым. фестывальны, -ая, -ае.
ФЕН, -а, мн. -ы, -аў, м. Электрычны прыФЕТР, -у, м. Валены з воўны лепшы гатубор для сушкі валасоў нагрэтым паветрам.
нак лямцу, які ідзе на выраб капелюшоў, ваФЕНАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел біялогіі, які лёнак i інш. || прым. фетравы, -ая, -ае.
вывучае сезонныя з'явы ў жывой прыродзе,
ФЕТЬІШ, -ыша, мн. -ышы, -ышаў /
змены ў раслінным i жывёльным свеце, абу-ышоў, м. 1. У першабытных народаў: прадмоўлсныя зменай nop года i пагоднымі ўмомет, надзелены звышнатуральнай магічнай
вамі. || прым. феналалчны, -ая, -ае.
сілай, дзякуючы чаму служыў аб'ектам
ФЕНАМЕНАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Вы- рэлігійнага культу. 2. перан. Рэч або чалавек,
ключны, незвычайны; выдатны па сваіх якас- якога паважаюць, якому вераць i слепа пацях. Фенаменальныя здольнасці. Ф. голас. || наз.кланяюцца.
фенаменальнасць, -і, ж.
ФЕТЫШЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
ФЁНІКС, -а, мн. -ы, -аў, м. У некаторых -зуй; -заваны; зак. i незак., што (кніжн.). Пестаражытных міфалогіях: птушка, якая вало- ратварыць (ператвараць) што-н. у фетыш (у 2
дае здольнасцю спальваць сябе, a потым зноў знач.); адносіцца да чаго-н. як да фетыша. ||
узнікаць з попелу, з'яўляючыся сімваіам ве- наз. фетышызацыя, -і, ж.
чнага абнаўлення. Узнік, як ф. з попелу.
ФЕТЫШЬІЗМ, -у, м. 1. Культ неадушаўФЕНІЛ, -у, м. Радыкал2 (у 2 знач.), які лёных прадметаў у першабытных народаў. 2.
складаецца з пяці атамаў вадароду i шасці
Пакланенне фетышам (у 2 знач.), фстышызаатамаў вугляроду, астатак бензолу, што ўва- цыя чаго-н. (кніжн.)- II прым. фегышысцкі,
ходзіць у склад многіх арганічных злучэнняў. -ая, -ае.
Ц прым. фешлавы, -ая, -ае.
ФЕХТАВАЛЫІІЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
ФЕНОЛ, -у, м. Карболавая кіслата. || прым. Спартсмен, які займаецца фехтаваннем. || ж.
фенолавы, -ая, -ае.
фехтавалыпчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ФЕНОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
ФЕХТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; непа феналогіі.
зак. Біцца на рапірах, шпагах, шаблях i пад.
ФЕНОМЕН, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). 1. са спартыўнымі мэтамі. || наз. фехтаваяне, -я,
Незвычайная, асаблівая з'ява, рэдкі факт. 2. н. || прым. фехтавальны, -ая, -ае.
ФЕШЭНЁБЕЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які
Пра чалавека, які адрозніваецца выдатнымі
здольнасцямі, талентам. Ён быў феноменам ро- адпавядае патрабаванням найлепшага густу i
зуму i высакароднасці.
моды; злегантны, раскошны. Ф. дом адпачыФЕРАСПЛАЎ, -лаву, м. (спец.). Сплаў жа- нку. || наз. фешэнебельнасць, -і, ж.
ФЁЯ, -і, мн. -і, фей, ж. У заходнееўрапейлеза з якім-н. іншым элементам. || прым. фескай казачнай літаратуры — істота жаночага
расплаўны, -ая, -ае.

ФЕЕ—ФІГ
полу, здольная на цуды; чараўніца. Добрая ф.
Злая ф.
ФІБРА1, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Жылка,
нерв (уст.). 2. перан., мн. Ужьш. ў некаторых
выразах э займеннікам «увесь» у значэнні ўся
істота (чалавека), сукупнасць усіх сіл
(кніжн.). Ненавідзець усімі фібрамі душы
(вельмі ненавідзець). || прым. фіброзны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ФІБРА2, -ы, ж. (спец.). Гнуткая моцная
папяровая маса, апрацаваная хімічным спосабам i спрасаваная, якая замяняе скуру пры
вырабе чамаданаў i пад., a таксама з'яўляецца
ізаляцыйным матэрыялам. || прым. фібравы,
-ая, -ае. Ф. чамадан.
ФІБРОМА, -ы, ж. (спец.). Дабраякасная
пухліна з валакністай злучальнай тканкі. ||
прым. фібромны, -ая, -ае / фібраматозны, -ая,
-ае.
ФІГА1, -і, ДМ ф'ізе, мн. ф'ігі, фіг, ж.
(разм.). Toe, што i дуля (у 2 знач.). 0 Фіга з
маслам; фіга на талерцы (разм.) — нічога,
зусім нічога.
ФІГА2, -і, ДМ ф'ізе, мн. -і, фіг, ж. Фігавае
дрэва, a таксама плод гэтага дрэва. || прым.
фігавы, -ая, -ае. Фігавае дрэва (дрэва сямейства тутавых, плады якога зрастаюцца ў шарападобныя ўтварэнні, вядомыя пад назвамі
фіга, інжыр, вінная ягада).
ФІГЛІ-МІГЛІ, фігляў-мігляў (разм.). Жарты, хітрыкі, якія-н. незразумелыя i непрыстойныя прыёмы для дасягнення чаго-н. Ведаю я вашы фіглі-міглі, не пройдзе!
ФІГЛЙР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Фокуснік,
акрабат (уст.). 2. перан. Пра чалавека, які
імкнецца прыцягнуць да сябе ўвагу крыўляннем, жартамі (разм.). || прым. фіглярскі, -ая,
-ае.
ФІГЛЙРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Toe, што i фіглярыць.
ФІГЛЙРСТВА, -а, н. (разм.). Паводзіны
фігляра або выхадка фігляра (у 2 знач.).
ФІГЛЙРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.
(разм.). Займацца фіглярствам.
ФІГЎРА, -ы, мн. -ы, -гур, ж. 1. У геаметрыі: частка плоскасці, абмежаваная замкнутай лініяй, a таксама наогул сукупнасць размешчаных пэўным чынам пунктаў, ліній, паверхней i цел. 2. Комплекс рухаў пры выкананні чаго-н. (у танцы, пры катанні на лыжах
i пад.). Першая ф. кадрылі. 3. Постаць чалавека або жывёлы ў скулытгуры, жывапісе.
Скульптурная ф. 4. Целасклад, a таксама
знешнія абрысы, формы чалавека. У цемнаце
прабеглі тры фігуры. 5. перан. Пра чалавека як
носьбіта якіх-н. якасцей, уласцівасцей. Буйная палітычная ф. Раней ён быу вялікай фігурай (важнай). б. У шахматах: кароль, ферзь,
ладдзя, слон i конь, a таксама старшая ігральная карта (валет, дама, кароль, туз). 7. Моўны зварот, стылістычны прыём, які надае
мове асаблівую выразнасць. Рытмічныя
фігуры. || памянш. фігурка, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
-рак, ж. (да 3 i 4 знач.). || прым. фігурны, -ая,
-ае (да 6 i ў некаторых злучэннях, спец., да 3
знач.).
ФІГУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; незак. 1. Быць, знаходзіцца, прысутнічаць
дзе-н., прымаючы ўдзел у чым-н. Ф. на сходзе
ў якасці запрошанага. 2. Быць прадметам
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ФІЗІЯНОМІЯ, -і, мн. -і, -мій, ж. (разм). філармоніі. 2. Канцэртная зала такой устаТвар чалавека. Непрыемная ф. Пацешная ф. Ф. новы. || прым. філармашчны, -ая, -ае (да 1
мясцовасці, вёскі (перан.: знешні выгляд).
знач.). Ф. аркестр.
ФІЗІЯТЭРАПЁЎТ, -a, М -ўце, мн. -ы, -аў,
ФІЛАСОФІЯ, -і, ж. 1. Навука аб найбольш агульных законах развіцця грамадства,
увагі, абмеркавання. Гэта праблема не фігура- м. Спецыяліст па фізіятэрапіі. Урач-ф.
ФІЗІЯТЭРАПІЯ, -і, ж. Раздзел меды- прыроды i мыслення. 2. чаго. Метадалагічныя
вала на з'ездзе. || наз. фігураванне, -я, н.
ФВГУРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Алегарычны, во- цыны, які вывучае ўздзеянне на арганізм роз- прынцыпы, што ляжаць у аснове якой-н. набразны, які з'яўляецца фігурай (у 7 знач.). Ф. ных фізічных фактараў (святла, цеплыні, вукі. Ф. гісторыі. 3. Абстрактныя, пустыя развады, электрычнасці i пад.) i лячэнне хвароб важанні (разм). Навошта ты развёў mym цэ~
зварот. Ф. сэнс. \\ наз. фігуральнасць, -і, ж.
фізічнымі прыроднымі сродкамі. || прым. лую філасофію? || прым. філасофскі, -ая, -ае
ФІГУРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. фізіятэралеўтычны, -ая, -ае. Ф. кабінет.
(да 1 знач.)(уст.). 1. Танцоўшчык у групавых балетных
ФІЗКУЛЬТЎРА, -ы, ж. Фізічная культура,
ФІЛАСОФСКІ, -ая, -ае. 1. гл. філасофія. 2.
выступленнях. 2. Toe, што i статыст. || ж. усебаковае ўмацаванне i ўдасканаленне чалаУласцівы філосафу (у 2 знач.), спакойны,
фігурантка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
вечага цела пры даламозе фізічных практыка- разважлівы, удумлівы. Філасофскія адносіны да
ФІГЎРНЫ, -ая, -ас. 1. гл. фігура. 2. Які ванняў. Зшіа для фізкультуры. Адпусціць сродкісправы. 3. перан. Глыбакадумны, сур'ёзны
мае выгляд якой-н. геаметрычнай фігуры, на фізкультуру. || прым. фізкультурны, -ая, -ае. (разм.)- Рабіць з філасофскім выглядам. 4. У
узора. Фігурная рамка. 3. Які выконваецца з
ФІЗКУЛЬТЎРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Ча- аснову якога пакладзена глыбокая ідэя
фігурамі (у 2 знач.). Фігурнае плаванне. Фігу- лавек, які займаецца фізічнай культурай, (кніжн.). Філасофская паэма. O Філасофскі
рнае катанне на каньках. Фігурныя канькі (для спортам. 2. Выкладчык фізкультуры (разм.). || камень — згодна з уяўленнямі сярэдневякофігурнага катання). 4. Які мае прыгожую ж. фізкулыурніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
вых алхімікаў, фантастычнае цудадзейнае рэфігуру. Фігурная дзяўчына. || наз. фігурнасць,
ФІКС: ідэя-фікс (кніжн.) — неадчэпная, чыва, якое можа ператвараць металы ў зо-і, ж.
навязлівая думка, якая не дае спакою каму-н. лата, вылечваць усе хваробы, вяртаць малаФІГУРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ФІКСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; -са- досць i гл.
Спартсмен, які займаецца фігурным катан- ваны; незак., што. 1. Адзначаць на паперы,
ФІЛАСОФСТВАВАЦЬ, -ствую, -ствусш,
нем на каньках або выкананнем спартыўных замацоўваць што-н. у свядомасці (запісваць,
-ствуе; -ствуй; незак. 1. Займацца філапрахтыкаванняў з фігурамі (у 2 знач.). || ж. запамінаць). Ф. усе дробязі. Ф. у памяці. 2. софскімі пабудовамі (уст.). 2. перан. Мудрафігурыстка, -і, ДМ -шы, мн. -і, -так, ж.
Канчаткова ўстанаўліваць. Ф тэрмін склікан- ваць, безгрунтоўна разважаць на абстрактныя
ФЕГЎРЫСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Скла- ня нарады будаўнікоў. 3. Сканцэнтроўваць, тэмы (разм.). || наз. філасофстваванне, -я, н.
(да 2 знач.).
даны па форме. Фігурыстая разьба. 2. Які мае накіроўваць. Ф. увагу. 4. Замацоўваць у пэўным становішчы. Ф. хворую канечнасць. 5.
прыгожую фігуру (у 4 знач.). Ф- хлопец.
ФІЛАТЭЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ФІДЭІЗМ, -у, м. Рэлігійнае вучэнне, якое Апрацоўваць (матэрыял) хімічным рэчывам Чалавек, які займаецца калекцыяніраваннем
ставіць веру над розумам. || прым. фідэістыч- для замацавання саставу, формы (спец.). || марак. || ж. філатэлісткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
зак. зафіксшць, -сую, -суеш, -суе; -суй; -так. || прым. філатэлісцкі, -ая, -ае.
ны, -ая, -ае.
-саваны (да 1 i 2 знач.)- || наз. фіксшнне, -я,
ФІЛАТЭЛІЯ, -і, ж. Калекцыяніраванне i
ФІДЭІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Паслядоўнік фідэізму. || ж. фідэістка, -і, ДМ н. (да 1, 2 i 3 знач.) / фіксацыя, -і, ж. (да 1, 4 вывучэнне паштовых i іншых марак, паштоi 5 знач.).
вых знакаў, a таксама папяровых грашовых
-тцы, мн. -і, -так. || прым. фідэісцкі, -ая, -ае.
ФІКСАЖ, -у, м. (спец.). Хімічны раствор, у знакаў розных краін. || прым. філатэлістычны,
ФІЁРД, -а, М -дзс, мн. -ы, -аў, м. Вузкі, з
-ая, -ае.
крутымі i высокімі берагамі марскі заліў, які якім прамываюць пасля праяўлення фатаФШАФАНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
глыбока ўразасцца ў сушу. Скандынаўскія фіё- графічную плёнку, пласцінку або адбітак з яе
для замацавання відарыса. || прым. фіксажны, Чалавек, які займаецца філафаніяй. || ж.
рды.
-ая, -ае.
філафаіпстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
ФІЖМЫ, -аў. У 18 — пач. 19 стст.: шыФІКСАТУАР, -у, м. Памада для валасоў, прым. філафанісцкі, -ая, -ае.
рокі каркас, зроблены з кітовага вуса ў выФІЛАФАНІЯ, -і, ж. Калекцыяніраванне
глядзе абруча, які надзяваўся пад спадніцу i якая надае гладкасць мужчынскай прычосцы.
гуказапісаў. || прым. філафанічны, -ая, -ае.
ФІКТЬІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн.)- Які з'яўлянадаваў пышнасць фігуры, a таксама спадніца
ецца фікцыяй. Фіктыуныя дакументы. || наз. ФІЛЁ1, нескл., н. 1. Мяса вышэйшага газ такім каркасам.
тунку з сярэдняй часткі хрыбта тушы. Ф.
фіктыўнасць, -і, ж.
ФІЗІЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Вучоны —
ФІКУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Трапічная веч- скумбрыі. 2. Кусок мяса або рыбы, ачышчаны
спецыяліст у галіне фізіялогіі (у 1 знач.).
назялёная расліна з авальнымі лістамі, якая ад касцей, a таксама ежа з такога мяса. ||
ФІЗІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па вырошчваецца ў хаце як дэкаратыўная. || прым. філейны, -ая, -ае.
фізіцы.
ФІЛЁ2, нескл., н. Вышыўка па сетцы з
прым. фіікусны, -ая, -ае.
ФІЗІКА, -і, ДМ -зіцы, ж. 1. Адна з асноўФІКЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.)- Наўмысна выду- нітак або ажурная вязка. || прым. філейны, -ая,
ных галін прыродазнаўства — навука аб манае становішча, якое не адпавядае рэ- -ае. Філейная работа.
уласцівасцях i будове матэрыі, аб формах яе чаіснасці i выкарыстоўваецца як падробка.
ФІЛЁЙ, -ю, м. Toe, што i філе1 (у 1 знач.).
руху i зменах, аб агульных заканамернасцях
ФІЛАКАРТЬІСТ, -а, М -сцс, мн. -ы, -аў, м. || прым. філейны, -ая, -ае. Філейная выразка.
з'яў прыроды. Тэарэтычная ф. 2. Самі такія Чалавек, які займаецца філакартыяй. || ж.
ФІЛЁНГА, -і, ДМ -нзе, ж. (спец.). 1. Тонўласцівасці i будова, формы руху i змянення. філакартыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || кая дошка або фанера, якая ўстаўляецца ў
Ф. цвёрдага цела. Ф. плазмы. Ф. ядра. \\ прым. прым. філакартысцкі, -ая, -ае.
дзвярную або іншую раму. 2. Вузкая калярофізічны, -ая, -ае.
ФІЛАКАРТЬІЯ, -і, ж. Калекцыяніраванне вая палоска, якая аддзяляе афарбаваную паФІЗІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. фізіка. 2. Які мае мастацкіх, фатаграфічных паштовак. || прым. нзль ад верхняй часткі сцяны. || прым. філянадносіны да дзейнасці мышц, мускулаў у жы- філакартычны, -ая, -ае.
говы, -ая, -ае.
вых істот; цялесны. ФШчная праца. Фізічная ФІЛАЛОПЯ, -і, ж. Сукупнасць навук,
ФІЛЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.).
прыгажосць. Перамагчы фізічна (прысл.). 3. якія вывучаюць духоўную культуру народа,
Паліцэйскі агент, сышчык. || прым. філёрскі,
Які адносіцца да палавых узаемаадносін. выражаную ў мове i літаратурнай творчасці. -ая, -ае.
Фізічная блізкасць. 4. Матэрыяльны. Фізічнае Славянская ф. || прым. філалапчны, -ая, -ае.
ФІЛІГРАННЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адностарэнне машын. O Фізічная асоба (спец.) —
ФІЛАНТРОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, сіны да філіграні; зроблены з філіграні (у 1
чалавек як носьбіт ірамадзянскіх правоў i які займаецца філантропіяй. || ж. філін- знач.). Філігранныя вырабы. 2. перан. Вельмі
абавязкаў.
дакладны, які патрабуе асаблівай увагі да дротропка, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак.
ФІЛАНТРОПІЯ, -і, ж. Дабрачынная дзсй- бязей i дэталей. Фшграннае майстэрства. ||
ФІЗІЯЛОПЯ, -і, ж. 1. Навука аб жыццядзейнасці арганізма, яго клетак, органаў, насць, аказанне дапамогі бедным i тым, хто прым. філіграннасць, -і, ж.
функцыянальных сістэм. Ф. чалавека. Ф. мае ў чым-н. патрэбу, ix апекаванне. || прым.
ФІЛІГРАНЬ, -І, МН. -І, -ей, ж. 1. Мастацкі
раслін. 2. Сукупнасць жыццёвых працэсаў, філ&нтршпчны, -ая, -ае. Філантрапічнае та- ювелірны выраб з тонкага кручанага залатога,
што адбываюцца ў арганізме i яго частках. Ф. варыства.
сярэбранага або іншага дроту, які мае выгляд
вышэйшай нервовай дзейнасці. Ф. дыхання. 3.
ФІЛАРМОНІЯ, -і, мн. -і, -ній, ж. 1. Уста- карункаў. 2. Вадзяны знак на паперы, a такперан. Грубая пачуццёвасць, секс (разм.). || нова, якая займаецца арганізацыяй канцэртаў сама папера з такім знакам. || прым. філігранпрым. фізіялагічны, -ая, -ае.
i прапагандай музычнага мастацтва. Артыст ны, -ая, -ае (да 1 знач.).
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ФІЛІН, -a, мн. -ы, -аў, м. Драпежная начная птушка атрада соў.
ФІЛІШКА, -і, ДМ -піцы, ж. (кніжн.).
Гнеўная выкрывальная прамова, выступленне
супраць каго-, чаго-н.
ФІЛІСГЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). Чалавек з вузкім мяшчанскім кругаглядам i ханжаскімі паводзінамі, абывацель. | прым. філісіэрсжі, -ая, -ае.
ФІЛІСТЭРСГВА, -а, н. (кніжн.). Погляды i
паводзіны філістэра; абывацельская коснасць
i ханжаства.
ФІЛІЙЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Аддз5іленне
буйнога прадпрыемства, якой-н. установы ці
арганізацыі. Ф. банка. || прым. філіяльны, -ая,
-ае.
ФІЛОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Вучоны —
спецыяліст у галіне філалогіі.
ФІЛОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм. пагард.).
Лодар, гультай.
ФІЛОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.
(разм. пагард.)- Лодарнічадь, нічога не рабіць.
Даволі ф., трэба працаваць.
ФІЛОСАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Вучоны — спецыяліст у галіне філасофіі, a таксама ўвогуле мысліцель, што займаецца распрацоўкай пытанняў свстапогляду. 2. перан.
Чалавек, які ўдумліва, сур'ёзна ставіцца да
жыцця, спакойна i разважліва адносіцца да
жыццёвых няўдач i стрэсаў. 3. Той, хто
схільны да абстрактных разважанняў (разм.).
ФІЛУМЕНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Чалавек, які займаецца філуменіяй. || ж. філумешсткя, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. || прым.
філумешсцкі, -ая, -ае.
ФІЛУМЕНІЯ, -і, ж. Калекцыяніраванне
залалкавых этыкетак.
ФІЛЬМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Тонкая
празрыстая плёнка з нанесеным на яе святлоадчувальным слоем, якая ўжываецца для фатаграфічнай здымкі (спец.). 2. Такая стужка
са здымкамі для дэманстрацыі, паказу ў кіно;
кінакарціна. Дакументальны ф. Прыгодніцкі ф.
|| прым. ф'ільмівы, -ая, -ае.
ФІЛЬМА... Першая частка складаных слоў
са знач. які мае адносіны да фільмаў (у 2
знач.), налр. фільмакопія, фільматэка, фільмафонд.
ФІЛЬМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй;
-маваны; зак. i незак., што (спец.). Перанесці
(-носіць) адлюстраванне (пераважна друкаваны тэкст) на фільм (у 1 знач.). || наз.
фільмаванне, -я, н.
ФІЛЬМАСКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Праектар для паказу дыяфільмаў. || прым. фільмаскопны, -ая, -ае.
ФІЛЬМАТдКА, -і, ДМ -тэцы, мн. -і, -тэк,
ж. Установа або аддзел установы, дзе збіраюць i захоўваюць фільмы; збор кінастужак. ||
прым. фільматэчны, -ая, -ае.
ФІЛЬТР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыбор для
ачысткі вадкасцей, газаў. 2. Прыбор, які
затрымлівае праходжанне некаторых прамянёў, гукаў, электрамагнітных хваль (спец.).
Акустычны ф. || прым. ф'ільтравы, -ая, -ас.
ФІЛЬТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; незак., што. Прагтускаць праз
фільтр. Ф. вадкасць. || зак. адфільтраваць,
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны / прафільтраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. |
наз. фільтршнне, -я, н., фільтрацыя, -і, ж. i
фільтроўкж, -і, ДМ -ўцы, ж. || прым. фільтравалыіы, -ая, -ае, фільтрацыйны, -ая, -ае /
фільтровачны, -ая, -ае. Фільтравальная па-

пера. Фільтрацыйная ўстаноўка. Фільтровачныя матэрыялы.
ФІЛЯНГОВЫ гл. філёнга.
ФІМІЙМ, -у, м. Духмянае рэчыва для курэння ў час рэлігійных абрадаў, a таксама
дым, які ўзнікае пры згаранні гэтага рэчыва.
0 Курыць фіміям каму (кніжн. іран.) —
лісліва ўсхваляць каго-н.
ФІН... Першая частка складаных слоў,
якая адпавядае па значэнню слову фінансавы, налр. фінаддзел, фінінспектар.
ФІНАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Заключная
частка, канец, завяршэнне чаго-н. Ф. апавядання. Ф. сімфоніі. 2. Заключная частка спаборнштваў, у якой выяўляюцца пераможцы.
Футбольная каманда выйшла ў ф. || прым.
фіналыш, -ая, -ае.
ФІНАНСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
-саваны, зак. i незак., каго-што. Забяспечыць
(забяспечваць) ірашовымі сродкамі, фінансамі каго-, што-н. Ф. завод. Ф. будаўніцтва. ||
наз. фішнсашшне, -я, н.
ФІНАНСІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Спецыяліст па вядзенню фінансавых аперацый. 2. Капіталіст, які вядзс буйныя грашовыя аперацыі, банкір. || ж. фінансістка, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так. || прым. фішшсісцкі, -ая, -ае.
ФІНАНСЫ, -аў. 1. Грашовыя сродкі як
элемент народнагаспадарчага абароту. 2.
Грошы, грашовыя справы (разм.)- 3 фінансамі
цяжка. || прым. фінансавы, -ая, -ае.
ФІНА-УГОРСЮ, -ая, -ае. Які мае адносіны да ірупы роднасных па мове народаў, да
якой належадь фіны, венгры, карэлы, эстонцы, удмурты i інш.
ФІНА-УГРАЗНАВЕЦ, -наўца, мн. -наўцы,
-наўцаў, м. Спецыяліст на фіна-угразнаўству.
ФІНА-УГРАЗНАЎСГВА, -а, н. Сукупнасць
навук, якія вывучаюць гісторыю, мовы, літаратуру, фальклор i культуру фіна-угорскіх народаў. || прым. фіна-угразнаўчы, -ая, -ае.
ФІНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ядомы плод
фінікавай пальмы. || прым. фінікавы, -ая, -ае.
O Фінікамя палыш — пальма з кронай
вялікіх перыстых лістоў, якая дае салодкія
плады — фініхі.
ФІНІФЦЬ, -і, ж. Назва эмалі для пакрыцця металічных вырабаў i для нанясення ўзору
на фарфор. || прым. фішфцевы, -ая, -ае. Ф.
пярсцёнак (пакрыты фініфцю).
ФІНІШ, -у, м. 1. Заключная частка
спартыўнага спаборніцтва на хуткасць. 2. Канечны пункт, канец такога спаборніцтва. 3. У
спорце: некаторая адлегласць на дыстанцыі
перад канечным пунктам. Прайсці ф. || прым.
ф'інішны, -ая, -ае. Фінішная стужка.
ФІНППАВАЦЬ, -шую, -шуеш, -шуе; -шуй,
зак. i незак. 1. Прыйсці (прыходзіць) да
фінішу (у 2 знач.). 2. Прайсці (праходзіць) у
фінішы (у 3 знач.)- || наз. фіншшвшше, -я, н.
ФІНКА 1 , -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
Нож з тоўстым кароткім лязом, так званы
фінскі нож (разм.). 2. Круглая шапка з футравым адкладным аколышкам. 3. Невялікі
конь паўночнай пароды.
ФІНКА 2 гл. фіны.
ФІНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -оў, м. У спорце:
падманны рух, фальшывы выпад.
ФІНЦІКЛІОШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і,
-шак, ж. (разм.). 1. Цацка, забаўка, таннае
ўпрьпх)жанне. Уставіць пакой усякімі фінціклюшкамі. 2. звычайна мн. Несур'ёзныя, пустыя ўчынкі, словы. Усё гэта далёкія ад
справы фінціклюшкі. 3. Пра пустую, легкаду-
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мную жанчыну, якая толькі i думае пра шыкоўнае ўбранне.
ФШЦІЦЬ, -нчу, -ншш, -нідць; -ншм,
-нціце, -нцяць; незак. (разм.). Хітрыць, выкручвацца, весці сябе ненатуральна.
ФІНЫ, -аў, адз. фін, -а, м. Народ заходняй
часткі фіна-угорскай моўнай групы, які складае асноўнае насельнііхгва Фінляццыі. || ж.
фйшж, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. | прым.
фінскі, -ая, -ае.
ФІРАНКА, -І, ДМ -НЦЫ, МН. -І, -нак, ж.
Заслона з тонкага матэрыялу або з карунак
на вокны, дзверы i пад. || прым. фіраяачны,
-ая, -ае. Фіраначная тканіна.
ФІРМА, -ы, мн. -ы, фірм, ж. 1. Гандлёвае
ці прамысловае прадпрыемства, вытворчае
аб'яднанне. Замежная ф. 2. перан. Знешні выгляд, прыкрыцце чаго-н. Пад фірмай добразычлівасці. || прым. ффменны, -ая, -ае (да 1
знач.).
ФІРМЕННЫ, -ая, -ае. 1. гл. фірма. 2. Які
мае непасрэдныя адносіны да той ці іншай
прамысловай галіны ці прадпрыемства. Ф.
магазін.
ФІРН, -у, м. (спец.). Буйназярністы снег,
які ўтвараецца ў гарах у выніку частага вымярзання i адтайвання. || прым. фіірнжвы, -ая,
-ае.
ФІСГАРМОНІЯ, -і, мн. -і, -ній, ж. Клавішны духавы музычны інструмент з мяхамі.
ФІС&ІЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Пры Пятры I: чыноўнік, які назіраў за законнасцю у
галіне фінансавых i судовых дзеянняў урада,
устаноў i асоб. 2. перан. Даносчык, паклёпнік
(разм.). || ж. фіскаліш, -і, ДМ -лцы, мн. -і,
-лак (да 2 знач.). || прым. фіскальскі, -ая, -ае.
ФІСКЛЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.
(разм.). Быць фіскалам (у 2 знач.), паклёпнічаць на каго-н. || наз. фіскальства, -а, н.
ФІСТАШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
Паўднёвае пладовае дрэва з перыстымі
лістамі, a таксама ядомы плод гэтага дрэва. ||
прым. фіспшпйшы, -ая, -ае. Ф. колер (зеленаваты).
ФІСТАШКАВА-... Першая частка складаных слоў са знач. з фісташкавым адценнем,
напр. фісташкава-карычневы,
фісташкавашэры.
ФІСТУЛА, -ы, мн. -ы, -тул, ж. У медыцыне: свішч або штучны канал ад хворага
ачага на паверхню скуры. || прым. фістулыіы,
-ая, -ае.
ФІСТУЛА, -ы, мн. -ы, -тул, ж. 1. Старая
назва аднаствольных, a пазней шматствольных флейт. 2. Toe, што i фальцэт. Спяваць
фістулой.
ФГГА, -ы, ДМ фіце, ж. Перадапошняя
літара старога рускага алфавіта, якая была запазычана з грэчаскай мовы для перадачы гука
«ф» у словах ірэчаскага паходжання.
ФІФА, -ы, мн. -ы, фіф, ж. (разм. пагард.).
Пустая, легкадумная дзяўчына або жанчына,
якая думае толькі пра сваю знешнасць. || памянш. фііфачжа, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
ФШіКА, -І, ДМ -ШЦЫ, МН. -І, -шак, ж. 1.
Фігурка ў настольных гульнях для перасоўвання па клетках. 2. Кубік, кружок i пад. у
настольных гульнях для падліку ачкоў, бітак i
пад. || прым. фішачны, -ая, -ае.
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Ударыць з фланга. || прым. флаяговы, -ая, -ае. ФЛЁРДАРАНЖ, -у, м. Прыналежнасць вяФ. ўдар. Фланговая пазіцыя. Ф. марш (рух паўз сельнага ўбору нявесты — белыя кветкі, звычайна штучныя, падобныя на кветкі памеранфронт праціўніка).
ФЛАНЁЛЬ, -і, ж. Мяккая баваўняная або цавага дрэва. || прым. флёрдаранжавы, -ая, -ае.
ФЛІБУСЦЬЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
ФІЯЛЕТАВА-... Першая частка складаных шарсцяная тканіна палатнянага перапляценМарскі разбойнік, пірат, канірабандыст. ||
слоў са знач. з фіялетавым адценнем, напр. ня з двухбаковым начосам. || прым. флапрым. флібусцьерскі, -ая, -ае.
фіялетава-блакітны, фіялетава-ружовы, фія-нелевы, -ая, -ае / фланельны, -ая, -ае.
ФЛАНЕЦ, -нца, м. (спец.). Злучальная
ФЛІГЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Жылая прыбулетава-сівы.
ФІЯЛЁТАВЫ, -ая, -ае. Колеру фіялкі, сіні частка трубаправодаў, валаў i пад. у выглядзе дова пры галоўным будынку, a таксама нез чырванаватым адценнем. Фіялетавае чар- дыска з адтулінамі для балтоў. || прым. вялікі дом на двары вялікага будынка. || прым.
фланцавы, -ая, -ае.
флігельны, -ая, -ае.
ніла.
ФЛАНЁР,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
(разм.
уст.)ФЛІГЕЛЬ-АД'ЮТАНТ, -а, М -нце, мн. -ы,
ФІЙЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. Травяністая расліна сямейства фіялкавых з фія- Той, хто фланіруе, пазбягае работы. || прым. -аў, м. У царскай Расіі: афіцэр у свіце цара,
імператара, які выконваў абавязкі ад'ютанта,
летавымі або жоўтымі, белымі пахучымі квст- фланёрскі, -ая, -ае.
ФЛАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; або афіцэр для даручэнняў пры камандуючым
камі. |{ прым. фіялкявы, -ая, -ае. Ф. корань
арміяй, a таксама асоба ў гэтым чыне. || прым.
(карнявішча некаторых відаў касачоў, у склад незак. (разм. уст.). Прагульвацца, хадзіць без
флігель-ад'ктшцкі, -ая, -ае.
мэты, бяздзейнічаць.
якіх уваходзіць эфірнае масла). Сямейства
ФЛІРТ, -у, М -рце, м. Лёгкае заляцанне,
ФЛАНКІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
фіялкавых (наз.).
-раваны; зак. i незак. (спец.). 1. Быць на какецтва.
ФІЙЛКАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. фіялка. 2. Свефлангу, абараніць (абараняць), прыкрываючы
ФЛІРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; нетла-фіялетавы, колеру фіялкі.
з флангаў. 2. Абстраляць (абстрэльваць) з зак., з кім i без дап. Займацца фліртам.
ФІЙСКА, нескл., н. (кніжн.). Няўдача, поў- флангаў прадольным агнём. || наз. флашйраФЛОРА, -ы, ж. Сукупнасць усіх відаў
ны правал. Пацярпець ф.
ваяне, -я, н.
раслін якой-н. мясцовасці ці геалагічнага
ФЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Прымацаваны да
ФЛАРЬІН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Старадаў- перыяду. || прым. фларыстычны, -ая, -ае.
дрэўка або да шнура кавалак матэрыялу адпа- няя заходнееўрапейская залатая (або сярэбраФЛОТ, -у, М флоце, мн. флбты, -аў і
веднай формы i колеру, часта з эмблемай. ная) манета (першапачаткова ў Фларэнцыі). флаты, -оў, м. 1. Сукупнасць усіх ваенных ці
Дзяржаўны ф. Беларусі. Белы ф. (парламен- 2. У Нідэрландах: тое, што i гульдэн.
гандлёвых суднаў краіны або асобнага мора,
цёрскі або знак капітуляцыі). 0 Застацца за
ФЛАРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Ма- рачнога басейна. Рачны ф. Чарнаморскі ф. 2.
флагам — 1) у конна-спартыўных спа- стак, які стварае свае творы з засушаных Буйное злучэнне ваенна-марскіх суднаў. O
борніцтвах: не паспець прайсці дыстанцыю, раслін (галінак, кветак, моху).
Швеграны флот — сукупнасць ваенных або
адзначаную флажком, ва ўстаноўлены час; 2)
ірамадзянскіх лятальных апаратаў, авіяцыя. ||
ФЛАРЫСТЬІЧНЫ гл. флора.
перан. адстаць у чым-н. ад іншых, не дасягФЛАТАВОДЗЕЦ, -дца, мн. -дцы, -дцаў, м. прым. флоцкі, -ая, -ае. Сышлі на бераг флоцкія
нуць мзты, не быць дапушчаным куды-н. (высок.). Марскі военачальнік. || прым. фла(наз.; маракі).
Під флагам якім або чаго — 1) пад якім-н. таводчы, -ая, -ае.
ФЛЮАРАГРАФІЯ, -І, Ж. Метад рэнтгеналозунгам, у імя чаго-н.; 2) прыкрываючы
ФЛАТЫЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. 1. Злучэн- лагічнага даследавання — фатаграфаванне
чым-н. свае сапраўдныя мэты i намеры. || не ваенных суднаў, прызначаных для дзеян- адлюстравання на экране стану ўнутраных
прым. флапшы, -ая, -ае (спец.)няў на рэках, азёрах i прыбярэжнай зоне органаў чалавечага цела. || прым. флюараФЛАГ... / ФЛАГ-... Першая частка склада- мора. 2. Атрад караблёў спецыяльнага пры- графічны, -ая, -ае.
ных слоў са знач.: 1) у некаторых старых на- значэння. Кітабойная ф.
ФЛЮГАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
звах: які мае адносіны да флагмана (у 1
ФЛЁГМА, -ы, ж. 1. Toe, што i флегма- (спец.). 1. Рухомая частка флюгера (у 1
знач.), налр. флаг-ад'ютант, флаг-афіцэр, тызм. 2. м. i ж. Toe, што i флегматык (разм.). знач.)- 2. Флажок або іншы спецыяльны знак
флаг-капітан, флаг-лейтэнант; 2) які мае
ФЛЕГМАТЬІЗМ, -у, м. Незвычайны спа- на шлюпцы (парусах, буйках i пад.), які ўказадносіны да флага, напр. фдаг-антэна, флаг- кой, амаль поўная абыякавасць да ўсяго, вя- вае на прыналежнасць пэўнаму судну. 3. Русігнал, флагшток.
хомая жалезная надстаўная труба, якая ўсталасць. || прым. флегматьпны, -ая, -ае.
ФЛАГМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. КамандуФЛЕГМАТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Флегма- наўліваецца над дымавой або выцяжной труючы эскадрай, буйным злучэннем ваенных тычны чалавек.
бой i аблягчае выхад дыму ў ветранае надвокараблёў. 2. Вядучы ваенны карабель (марскі
ФЛЕГМАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Схільны да р'е. || прым. флюгаржчны, -ая, -ае.
або паветраны), на якім знаходзіцца каманду- флегматызму, вялы, абыякавы, раўнадушны.
ФЛІОГЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыбор
ючы эскадрай. 3. Самы буйны або самы лепФ. тзмперамент. Ф. характар. || наз. флегма- для вымярэння напрамку i хуткасці ветру. 2.
шы карабель флоту дадзенага раёна. 4. перан. тычнасць, -і, ж.
Даўней: флажок, які прымацоўваўся да пікі
Пра самае буйное, самае галоўнае сярод паФЛЕГМОНА, -ы, ж. Гнойнае запаленне кавалерыста. 3. перан. Пра таго, хто часта мядобных. Ф. культуры. || прым. флагшшскі, -ая, падскурнай клятчаткі, злучальнай тканкі. || няе свае погляды, перакананні (зневаж.). ||
-ас.
прым. флюгерны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
прым. флегмаіюзны, -ая, -ае.
ФЛАГШТОК, -а, мн. -і, -аў, м. Шост для
ФЛЮІДЫ, -аў, адз. флю'ід, -у, м. (кніжн).
ФЛЁЙТА, -ы, ДМ -йце, мн. -ы, флейт, ж.
пад'ёму флага.
Духавы музычны інструмент у выглядзе драў- Знешне неадчувальныя плыні, токі1, якія зыФЛАЖОК, -жка, мн. -жю, -жкоў, м. 1. Ма- лянай або металічнай трубкі з адтулінамі i ходзяць ад каго-, чаго-н. Ад гэтага чалавека
ленькі флаг, прызначаны для сігналізацыі, клапанамі. || прым. флеіН'авы, -ая, -ае.
ідуць ф. дабра. \\ прым. флюідны, -ая, -ае.
для ўпрыгажэння. 2. Кавалачак паперы ў выФЛЮС1, -у, м. Нарыў пад надкосніцай,
ФЛЕЙТЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
глядзе флага, прымацаваны да шпількі, доўМузыкант, які іграе на флейце. || ж. флей- выкліканы хворым зубам, у сувязі з чым надгай ніткі i пад. Флажкі на карце. Елачныя тыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
пухае шчака. || прым. флюсны, -ая, -ае.
флажкі. || прым. флажжовы, -ая, -ае. Флажко- ФЛЁКСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. У граматыцы:
ФЛЮС2, -у, мн. флюсы, -оў, м. (спец.).
вая сігналізацыя.
Матэрыялы, што ўводзяцца ў шыхту для
канчатак слова, які змяняецца пры спражэнні
ФЛАКОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікая бу- ці скланенні. || прым. флектыўны, -ая, -ае / ўтварэння шлаку патрэбнага саставу. || прым.
тэлечка са шчыльным коркам (звычайна для флексійны, -ая, -ае. Флектыўны націск (на флмсавы, -ая, -ае / флюсны, -ая, -ае.
духоў, адэкалону). || памянш. флшончыж, -а, флексіі). Флектыўныя мовы (якія ўтвараюць
ФЛЯНС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Адно каліва
мн. -і, -аў, м. || прым. флажонны, -ая, -ае.
формы словазмянення пры дапамозе флек- расады. Флянсы капусты. 2. Бакавы парастак,
ФЛАМАСГЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Каран- сій). Флексійны склад.
пасынак. || прым. флянсавы, -ая, -ае.
даш, у якім пішучым элементам з'яўляецца
ФЛЯНСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
ФЛЁКС, -а, мн. -ы, -аў, м. Дэкаратыўная
порысты стрыжань,
насычаны
фарба- садовая расліна з пахучымі кветкамі, сабра-саваны; незак., што. 1. Садзіць, рассаджваць
вальнікам. || прым. фламасіэрскі, -ая, -ае.
нымі ў буйное суквецце на вяршыні сцябла. || флянсы. Ф. лес. 2. Абломваць непатрзбныя
ФЛАМІНГА, нескл., м. Паўднёвая вадзяная прым. флёксавы, -ая, -ае.
флянсы (у 2 знач.). Ф. памідоры.
птушка з бледна-ружовым апярэннем, доўгай
ФОКСТЭР'ЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі
ФЛЁР, -у, м. 1. Тонкая, празрыстая, перашыяй i доўгімі нагамі.
важна шаўковая тканіна. 2. перан. Напаў- сабака з пароды тэр'ераў, з якім палююць на
ФЛАНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Левы ці правы празрыстая покрыва, заслона чаго-н. таем- лісіц, барсукоў i іншых невялікіх звяроў, што
жывуць у норах.
край шарэнгі, фронту, размяшчэння войск. нага. П прым. флёравы, -ая, -ае (да 1 знач.).
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ФОКУС , -a, м. 1. Пункт перасячэння пад.). Пераход ваенных на летнюю форму.
Школьная ф. 7. Сукупнасць прыёмаў i выяўадбітых або праломленых прамянёў, якія падаюць на аптычную сістэму паралельным ленчых сродкаў мастацкага твора. Апавядальпучком. 2. Пункт, у якім прадмет, што фата- ная ф. верша. 8. У мовазнаўстве: сродак выраграфуецца або разглядаецца пры дапамозе жэння граматычных катэгорый, узаемаад- таграфавання, напр. фотааматар, фотаапааптычнага прыбора, мае найлепшую рэз- носін слоў у сказе. Кароткая ф. прыметнікаў.рат, фотадзённік, фотакарэспандэнт, фотакасць, выразнасць. Навесці лінзы на ф. 3. Ачаг Формы множнага ліку назоўнікаў. 9. мн. лабараторыя, фотамакет, фотамантаж, фозапаленчага працэсу ў арганізме (спец.). Ф»У Абрысы, контуры чалавечага цела, фігуры тапапера, фотапласцінка, фотарэпартаж,
лёгкіх. 4. перан. Цэнтр якіх-н. з'яў, уласцівас- (разм.). 0 Па ўсёй форме (разм.) — як нале- фотачасопіс; 2) звязаны са светлавымі з'яцей, падзей (кніжн.). || прым. фшльны, -ая, жыць, як трэба. У форме — 1) у такім стане, вамі, са святлом, налр. фотаметрыя, фошто можа праявіць усе свае сілы, здольнасці,
-ае / фокусны, -ая, -ае.
тасінтэз, фотасфера, фотахімія.
ФОКУС2, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Лоўкі уменне; сабраны, падцягнуты. Шахматыст у
ФОТААМАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
бліскучай
сгшртыўнай
форме;
2)
чаго,
у
знан.
прыём, заснаваны на абмане зроку, увагі пры
займаецца фатаірафіяй як аматар. || прым. фопрыназ.
з
Р
—
у
выглядзе
чаго-н.,
будучы
дапамозе хуткага i ўмелага руху, спрыту.
тжаматарскі, -ая, -ае.
Дзіўны ф. 2. перан. Лоўкая хітрасць. 3. звы- аформлены, выражаны якім-н. чынам.
чайна мн.; перан. Калрызы, прычуды (разм.). Падрыхтаваць навуковае даследаванне ў форме ФОТАГЕНІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае выразВечныя фокусы з ядой. || прым. фокусны, -ая, брашуры. || прым. фармалыш, -ая, -ае (да 2, 7 ныя рысы, што добра перадаюцца на фоi 8 знач.), формжвы, -ая, -ае (да 5 знач.; таздымку ці на экране. Ф. выгляд. \\ наз. фота-ае (да 1 знач.)- Фокуснае мастацтва.
гешчнасць, -і, ж.
ФОКУСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Артыст, які спец.), фжрмавы, -ая, -óe (да S знач.; спец.),
ФОТАКАРТКА, -І, ДМ -ТЦЫ, МН. -І, -так,
паказвае фокусы2 (у 1 знач.). || ж. фокусніца, форменны, -ая, -ае (да 4 i 6 знач.) / формны,
-ая, -ае (да 5 знач.; спец.). Фармальны аналіз. ж. Фатаграфічная картка.
-ы, мн. -ы, -ніц. || прым. фокуагіцкі, -ая, -ае.
Форменны бланк. Форменны касцюм. ФормныФОТАПАЛЯВАННЕ, -я, н. ФатаірафаванФОКУСНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
не жывёл пры даламозе фотаружжа.
Рабіць што-н. не так, як трэба. Вы зноў фо- цэх.
ФОТАРЭЛЁ, нескл., н. Рэле, якос дзейФОРМА... (а таксама фарма...) Першая
куснічаеце! 2. Займацца якімі-н. хітрасцямі,
частка складаных слоў са знач.: 1) які мае нічае пры дапамозе фотаэлемента.
выдумкамі. || наз. фокуснічшне, -я, н.
ФОТАРЭПАРТАЖ, -у, мн. -ы, -аў, м. РэФОЛЬГА, -і, ДМ фользе, ж. Вельмі тонкі адносіны да формы (у 1 знач.), напр. формаметалічны ліст, ужываецца ў вытворчасці лю- абрысы, формазмяняльнасць; 2) які мае адно-партаж сродкамі фатаграфіі.
стэркаў, для упакоўкі харчовых прадуктаў i сіны да формы (у 5 знач.), напр. формаўкладФОТАРЭПАРЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Фачык; 3) які мае адносіны да формы (у 8 тограф, які займаецца фотарэпартажам. ||
пад, || прым. фольпшы, -ая, -ае.
1
знач.),
напр.
формазмяненне,
формаўтварэнне.
ФОН , -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Асноўны копрым. фотарэішрцёрсіа, -ая, -ае.
ФОРМЕНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
лер, тон, на якім пішацца карціна ці малюецФОТАСІНТЭЗ, -у, м. (спец.). У раслін i
ца што-н. Чырвоны ф. 2. Задні план карціны, (разм.). Форменнае верхняе адзенне ў матро- некаторых мікраарганізмаў: біялагічны працэс
a таксама ўвогуле задні план чаго-н., тое, на саў, навучэнцаў тэхнічных вучылішчаў i пад.
ператварэння прамянёвай энергіі Сонца ў арФОРМЕННЫ, -ая, -ае. 1. гл. форма. 2. ганічную (хімічную) энергію. || прым. фочым што-н. бачыцца, вылучаецца. Караблі на
фоне вянэрняга неба. 3. перан. Агульныя Сапраўдны (разм.). Форменнае злачынства. тасііггэтычны, -ая, -ае.
ўмовы, абставіны, у якіх што-н. адбываецца
ФОРМУЛА, -ы, мн. -ы, -мул, ж. 1. КаротФОТАТЬШіЯ, -і, ж. (спец.). Спосаб пло(кніжн.). На фоне цяперашніх міжнародных па~
кае i дакладнае славеснае выказванне, азна- скага друку са шкляной або металічнай пласдзей. || прым. фонавы, -ая, -ае.
чэнне чаго-н. Выкласці ў сціслых формулах. 2.ціны, a таксама адбітак, атрыманы такім споабазначэнне
адносін
якіх-н. сабам. || прым. фотжтышчны, -ая, -ае. ФоФОН , -у, м. (спец.). Адзінка ступені гуч- Умоўнае
велічынь, злемснтаў i пад. Арыфметычная ф. татыпічнае выданне кнігі.
насці.
ФОНА... (а таксама фаш...)- Першая час- 3. Літарнае абазначэнне хімічных працэсаў,
ФОТАТЭЛЕГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж.
тка складаных слоў са знач.: 1) які мае адно- будовы i саставу рэчываў. Ф. вады.
Тзлеграма, перададзеная пры дапамозе фотасіны да гукаў, напр. фонаграфаванне, фонагра- ФОРС, -у, м. (разм.). Франтаватасць, сама- тэлеграфа.
фаваць, фонаэлектракардыяграма; 2) які маехвальства, важнічанне. Прайсціся з форсам.
ФОТАТЭЛЕГРАФ, -at мн. -ы, -аў, м. ТэлсФОРТ, -а, М -рце, мн. фарты, -оў, м.
адносіны да фанетыкі, фаналогіі, напр. фонаАсобнае ўмацаванне ў сістэме крапасных збу- графны апарат для перадачы адлюстраванняў
марфалогія, фонахрэстаматыя.
(рукапісаў, малюнкаў, фотаздымкаў), a такФОНД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Гра- даванняў. || прым. фортжвы, -ая, -ае.
сама перадача адлюстраванняў сродкамі ташовыя сродкі. Ф. заработнай платы. Залаты ФОРТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. кога апарата. || прым. фотатэлеграфны, -ая,
ф. (таксама перан.: лепшая частка чаго-н.). 2. Шкляныя дзверцы ў акне для праветрывання. -ае.
Рэсурсы, заласы чаго-н. Насенны ф. Жыллёвы 2. Невялікія дзверы ў варотах, агароджы;
ФОТАХРОНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Хроніка
ф. 3. мн. Працэнтныя, каштоўныя паперы веснічкі. 3. Вольны прамежак часу ў раскла(спец.). Банкаўскія фонды. || прым. фонджвы,дзе заняткаў педагога (разм.). Расклад урокаў падзей, адлюстраваная ў фатаграфіях. || прым.
быў сюшдзены без фортак. || памянш. фортач-фотахрашшыіы, -ая, -ае.
-ая, -ае.
ФОТАЭЛЕМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў,
ФОНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. (спец.). Гукавая ка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым.
м. (спец.). Прыбор, у якім пад уздзеяннем
арганізацыя мастацкай мовы. Ф. верша. || фортячны, -ая, -ае.
ФОРТЭ, прысл. (спец.). Моцна, гучна; поў- святла ўзнікае электрарухаючая сіла. || прым.
прым. фшочны, -ая, -ае.
ФОРА, -ы, ж.: даць фору каму — наперад ная сіла музычнага гука; проціл. піяна. Іграць фотаэлементны, -ая, -ае.
ФРАГМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
даць перавагу (у некаторых гульнях, напр.
ФОРТЭЛЬ, -ю, мн. -і, -яў, м. (разм.). Лоў- (кніжн.). 1. Урывак якога-н. тэксту, мастацшахматах).
кага, музычнага твора. Ф. з оперы «Дзяучына з
ФОРВАРД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. У кая выхадка, нечаканы выбрык. Выкінуць ф.
ФОРУМ, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Плошча Палесся*. 2. Абломак, рэшткі старажытнага
фугіюле, хакеі: ігрок нападзення.
ФОРМА, -ы, мн. -ы, форм, ж. 1. Знешні ў Старажытным Рыме, дзе адбываліся сходы i твора мастацтва.
ФРАГМЕНТАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1.
контур, вонкавы выгляд прадмста. У форме пад. 2. Масавы сход, з'езд (высок.). Ф. еучоЯкі з'яўляецца фрагментам (у 2 знач.), захашара. Прадмет выпуклай формы. 2. Від, тып,ных.
ФОРЫНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Гра- ваўся ў выглядзе абломкаў, рэшткаў. 2. перан.
спосаб арганізацыі чаго-н., структура чаго-н.,
Няпоўны, урывачны. Ф. даклад. || наз. фрагабумоўленыя пэўным зместам. Адзінства фо- шовая адзінка ў Венгрыі.
рмы i зместу. 3. перан. Знешні выгляд, знешні
ФОСФАР, -у, м. Хімічны элемент, які ментарнжсць, -і, ж.
бок чаго-н. (як нешта, што пярэчыць унутра- ўтрымліваецца ў некаторых мінералах, у касФРАЗА, -Ы, МН. -Ы, фраз, ж. 1. Закончанае
наму зместу, рэчаіснасці). Вытрымаць форму. цях жывёл, у раслінных i жывёльных тканках. выказванне. Кароткая ф 2. Напьпшіівы выРабіць дзеля формы. 4. Устаноўлены ўзор Белы ф. (які лёгка загараецца i свеціцца ў це- раз, якім прыкрываецца беднасць, ілжывасць
чаго-н. Запоўніць ведамасць na форме. 5. Пры-мнаце). || прым. фосфарны, -ая, -ае.
зместу. He даклад, a пустыя фразы. 3. У мустасаванне для надання чаму-н. тых або
ФОТА, нескл., н. (разм.). Toe, што i фата- зыцы: рад гукаў або акордаў, якія ўтвараюць
іншых контураў, пэўнага знешняга выгляду. графія (у 2 знач.).
невялікую, адносна закончаную частку муФ. для капелюшоў. 6. Аднолькавае па крою,
ФОТА... Першая частка складаных слоў са зычнай тэмы, мелодыі. || прым. фржзавы, -ая,
колеру адзенне (для ваеннаслужачых, вучняў i знач.: 1) які мае адносіны да фатаірафіі, фа- -ае (да 1 i 2 знач.). Ф. акцэнт.
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ФРА—фРЭ
ФРАЗЕАЛАГІЗМ, -a, мн. -ы, -аў, м.
Устойлівае спалучэнне слоў, якое характарызуецца пастаянным лексічным саставам,
устойлівай іраматычнай будовай i вядомым
ддя носьбітаў дадзенай мовы значэннем (у
большасці выпадкаў — пераносна-вобразным), напр. даць дуба, застацца з носам.
ФРАЗЕАЛОПЯ, -і, ж. 1. Раздзел мовазнаўства — навука аб фразеалагізмах i ідыёмах. 2. Сукупнасць фразеалагізмаў. Ф. твораў
Я.Коласа. 3. Прыгожыя, напышлівыя выразы,
фразы. || прым. фразеалагічны, -ая, -ае (да 1 i
2 знач.). Ф. слоўнік.
ФРАЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які
любіць фразу (у 2 знач.), напышлівыя, гтустыя прамовы. || ж. фразёркя, -і, ДМ -рцы,
мн. -і, -рак. || прым. фразерагі, -ая, -ае.
ФРАЗЁРСТВА, -а, н. Пустаслоўе, любоў,
схільнасць да фразы (у 2 знач.).
ФРАЗЁРСГВАВАЦЬ, -ствую, -ствуеш,
-ствуе; -ствуй; незак. Займацца фразёрствам.
ФРАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; незак., што (спец.). Выдзяляць у
вымаўленні або выкананні выразныя месцы
фраз (у 3 знач.). || наз. фразіроўы, -і, ДМ
-ўцы, ж.
ФРАК, -а, мн. -і, -аў, м. Парадны
мужчынскі сурдут з выразанымі спераду поламі i доўгімі вузкімі фалдамі ззаду. || прым.
фрачны, -ая, -ае.
ФРАКЦЫЯ1, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. Група
членаў якой-н. партыі ў парламенце, грамадскай арганізацыі або адасобленая групоўка
ўнутры арганізацыі, партыі. || прым. фрікцыйны, -ая, -ае. || наз. фракцыйнасць, -і, ж.
ФРАКЦЫЯ2, -І, МН. -І, -ЦЫЙ, Ж. (спец.).
Частка вадкай сумесі, сыпучага або кускавога
матэрыялу, аддзеленая па яхой-н. адзнацы. ||
прым. фракцыйны, -ая, -ае.
ФРАМЎГА, -і, ДМ -музе, мн. -і, -муг, ж.
Верхняя адкідная створка акна ці дзвярэй. ||
прым. фржмужны, -ая, -ае. Фрамужнае шкло.
ФРАНДЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1.
Удзельнік фронды (у 1 знач). 2. перан. Той,
хто франдзіруе, выказвае незадаволенасць
чым-н. Ён — ф. увогуле. \\ прым. фрацдзёрскі,
-ая, -ае.
ФРАНДЗЁРСГВА, -а, н. (кніжн. уст). Незадаволенасць кім-, чым-н., якая выяўляецца
ў імкненні супярэчыць каму-н., чаму-н.,
крытыкаваць каго-, што-н.
ФРАНДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; незак. (уст. кніжн.). Займацца франдзёрствам; выказваць незадаволенасць кім-,
чым-н. з-за жадання супярэчыць. || наз.
фрацдзіравшне, -я, н.
ФРАНК, -а, мн. -і, -аў, м. Грашовая адзінка Францыі, Бельгіі, Швейцарыі i некаторых
іншых краін, роўная 100 сантымам. || прым.
франкавы, -ая, -ае.
ФРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які любіць модна апранацца; моднік. ||
ж. франціха, -і, ДМ -цісе, мн. -і, -ціх (разм.).
ФРАНТАВАТЫ, -ая, -ае. 1. Схільны да
франтаўства; які любіць франціць. Ф. хлопец.
2. Пра адзенне, прычоску i пад.: моднага
крою, фасону. Ф. гарнітур. || наз. франтаватасць, -і, ж.
ФРАНТАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Той, хто
знаходзіўся або знаходзіцца ў час вайны на

фронце. || ж. фралтавкк*, -і, ДМ -чцы, мн. -і, там — усім разам. || прым. фраятавы, -ая, -ое
(да 1, 2, 3 i 4 знач).
-чак (разм.).
ФРУКТ1, -а, Л/-кце, мн. -ы, -аў, м. Ядомы
ФРАНТАВЬІ, -ая, -6е. 1. гл. фронт. 2.
Прызначаны для патрэб фронту. Ф. закон. Ф. плод яхога-н. дрэва (звычайна садовага). ||
прым. фруктовы, -ая, -ае. Ф. сад.
друг. Франтавая аперацыя.
ФРУКТ2, -а, М -кце, м. (разм. пагард.). ЧаФРАНТАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Накіраваны ў
бок фронту; лабавы. Франтальная атака. Ф. лавек, ад якога можна чакаць усяхіх непрыўдар. 2. перан. Такі, які распаўсюджваецца на емнасцей; тып, суб'ект.
ФРУКТОЗА, -ы, ж. Пладовы цукар, які
ўсіх, адбываецца адначасова; агульны. Франтальная праверка дакумвнтаў. || наз. фран- маецца ў пладах, мёдзе i пад., выкарыстоўваецца ў харчовай прамысловасці i медыцыне. ||
тальвжсць, -і, ж. (да 2 знач.).
ФРАНТАЎСЙ, -ая, -6е. Які мае модны прым. фруктозны, -ая, -ае.
ФРЫВбЛЬНАСЦЬ, -і, ж. (кніжн). 1. гл.
выгляд, крой (пра адзенне, абутак). Ф. касфрывольны. 2. Фрывольнае слова, выраз. He
цюм.
ФРАНТАЎСТВО, -а, н. Залішняя ўвага да дазваляй сабе гаварыць фрывольнасці.
ФРЫВОЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). He зусім
сваёй знешнасці, моднага адзення i пад.
ФРАНТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Трохвуголь- прыстойны, легкадумны, нясціплы. Фрывольная або цыркульная верхняя частка фасада ныя размовы пра жанчын. \\ наз. фрывалышсць,
будынка, абмежаваная схіламі даху i карнізам. -і, ж.
ФРЫКАД^ЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і,
|| прым. фржнтонны, -ая, -ае.
ФРАНТЫСПІС, -а, м. 1. У архітэктуры: -лек. ж. Клёцка, галачка з сечанага мяса ці
галоўны фасад будынка. 2. Малюнак або пар- рыбы, звараная ў булёне.
ФРЫКАС^, нескл., н. Нарззанае дробнымі
трэт, які змяшчаецца перад першай старонкай кнігі або зверху старонкі перад пачаткам кавалачкамі смажанае або варанае мяса з
якой-н. прыправай.
тэксту. || прьш. франтысшсны, -ая, -ае.
ФРЫКАТЬІЎНЫ, -ая, -ае. У мовазнаўстве:
ФРАНІЙХА гл. франт.
які ўтвараецца шляхам трэння паветра ў
ФРАНЦІЦЬ, -нчу, -нціш, -ніііць; -ншм, шчыліне паміж збліжанымі моўнымі органамі
-нціце, -нцяць; незак. (разм.). Быць франтам, (пра гукі); шчылінны. Ф. зычны.
модна апранацца. Ф. у новым плацці.
ФРЭГАТ1, -a, М -гаце, мн. -ы, -аў, м. 1.
ФРАНЦЎЗЫ, -аў, адз. -цуз, -а, м. Народ Ваеннае паруснае трохмачтавае судна. 2. У
раманскай моўнай групы, які складае асноў- флоце некаторых краін: ваенны карабель для
нае насельніцтва Францыі. || ж. францужанка, крэйсерска-вартаўнічай службы. || прым. фрэ-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. фраяцузскі, гвтны, -ая, -ае.
-ая, -ае.
ФРЭГАТ2, -a, М -гаце, мн. -ы, -аў, м.
ФРАХТ, -у, М -хце, м. (спец.). 1. Плата за
Вялікая трапічная марская птушка атрада веперавозку грузаў водным шляхам. 2. Грузы, сланогіх з доўгім раздвоеным хвастом i чорякія перавозяцца на зафрахтаваным судне, a ным апярэннем.
таксама такая перавозка. || прым. фрахтовы,
ФРФЗА, -ы, мн. фрэзы, фрэз, ж. 1. Шмат-ая, -ас.
лязовы рэжучы інструмент для апрацоўкі паФРАХТАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. верхні металаў, дрэва, пластмас i інш. 2. Ма(спец.). Асоба або ўстанова, якая фрахтуе шына для рэзкі торфу, рыхлення глебы,
транспартныя сродкі.
здрабнення грунту. || прым. фрэзерны, -ая, -ае.
ФРАХТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
Фрэзерныя машыны. Ф. торф.
-таваны; незак., што (спец.). Наймаць судна
ФРЭЗЕРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
для перавозкі грузаў. || зак. зафрахтаваць, -раваны; незак., што i без dan. Апрацаваць
-тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны. || наз. фрах- (апрацоўваць) фрэзай. || зак. адфрэзершць,
тоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. || прым. фрахтовачны, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. || наз. фрэ-ая, -ае.
зержвшше, -я, н. i фрэзероўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
ФРАХТОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. П прым. фрэзершльны, -ая, -ае / фрэзероыч(спец.). Асоба або ўстанова, якая дае транс- ны, -ая, -ае.
партны сродак пад фрахт.
ФРЭЗЕРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. РаФРАЧНЫ гл. фрак.
бочы, спецыяліст па фрэзероўцы. Ф. іголак.
Ф. na дрэву. || ж. фрэзероўшчыца, -ы, мн. -ы,
ФРОНДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Дваранска-чыц. || прым. фрэзероўшчыцкі, -ая, -ае.
буржуазны рух супраць абсалютызму ў Францыі ў 17 ст. 2. перан. Непрынцыповая апаФР^ЙЛЕН, нескл., ж. Слова, якое ўжывазіцыя, галоўным чынам па матывах асабістага ецца пры ветлівым звароце да незамужняй
або ірупавога характару (кніжн.).
жанчыны, a таксама пры называнні яе імя
ФРОНТ, -у, М -нце, мн. франты, -оў, м. 1. або прозвішча ў немцаў i некаторых іншых
Строй саддат, войск. Выстраіць ва ф. 2. Звер- народаў.
ФРЗІЙЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. У некатонуты да ворага, непрыяцеля край баявога размяшчэння войск, лінія, па якой разгорнуты рых манархічных дзяржавах: званне прыдворперадавыя падраздзяленні. Ф. палка. 3. Група най дамы, якая была пры царыцы, каралеве,
дзсючых армій пад кіраўнііггвам аднаго ка- прынцэсе, a таксама асоба, што мела гзта
мандуючага. 3-і Беларускі ф. 4. Дзеючая армія званне. Надаць званне фрэйліны.
ФРЭНАЛОПЯ, -і, ж. Вучэнне аб наяўi раён, які яна займае. Адпраўка на ф. папаўнення. 5. перан., чаго. Месца, участак, сфера насці сувязі між псіхалагічнымі, маральнымі
якой-н. калектыўнай дзейнасці. Ф. забудовы ўласцівасцямі чалавека i будовай яго чэрапа. Ц
горада. Працоўны ф. Пашырыць.ф. сяўбы яра- прым. фрэналалчны, -ая, -ае.
вых. б. перан. Аб'яднанне ірамадскіх сіл, якія
ФРЭНЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыталеная
ажыццяўляюць дасягненне якой-н. мэты, для куртка ваеннага крою з чатырма накладнымі
дзеянняў у якім-н. напрамку. Адзіны ф. кішэнямі (на грудзях i баках).
прыхільнікаў міру. 0 Адзіным фронтам —
ФРЗСКА, -І, ДМ фрэсцы, мн. -і, -сак, ж.
дружна, згуртавана. На два франты — у двух
1. Карціна, напісаная вадзянымі фарбамі на
напрамках (дзейнічаць). Шырокім фрон- свежаатынкаванай сцяне. Фрэскі манастыра.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Вялікі,
2. Від жывапісу — насценны роспіс. || прым.
трывалы i моцны. Ф. дом. 2, перан. Абгрунтафрэсшвы, -ая, -ае. Ф. жывапіс.
ФТОР, -у, м. Хімічны элемент, бясколер- ваны, глыбока навуковы (кніжн.). Фундаменны газ з ядавітым пахам. || прым. фторысты, тальная навуковая праца. 3. Галоўны. Фундаментальная бібліятэка. || наз. фунддмен-ая, -ае.
ФУРМАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ФТЫЗІЙТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст талышсць, -і, ж. (да 1 i 2 знач.).
Падвода для перавозкі грузаў. || прым. фурФУНДАТАР,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Той,
хто
запа фтызіятрыі.
мшчны, -ая, -ае.
ФТЫЗІЯТРЬІЯ, -і, ж. Раздзел медыцыны, сноўвае што-н. ці дае фінансавыя сродкі на
ФУРНГГЎРА, -ы, ж. (разм.). Дапаможныя
заснаванне.
||
прым.
фуцдяіарскі,
-ая,
-ае.
які вывучае туберкулёз, метады яго лячэння i
матэрыялы, прыклад у якой-н. вытворчасці (у
ФУНДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дз'іць; -дз'ім, кравецкай справе — гузікі, кнопкі i пад.).
палярэджання. || прым. фтызіятрычны, -ая,
-дзіце, -дзяць; незак., што (разм.). Частаваць Шавецкая ф. \\ прым. фурнпурны, -ая, -ае.
-ае.
каго-н., купляць што-н. каму-н. у падарунак.
ФУ, выкл. 1. Ужыв. пры выражэнні дакору,
ФУРОР, -у, м. (кніжн.). Шумны публічны
Ф. марожанае. || наз. фунджэнне, -я, н.
поспех. Кніга зрабіла сапраўдны ф. у грамадпрыкрасці, пагарды. Фу! Як вам не сорамна!
ФУНДЎК,
-у,
м.
Адзін
з
відаў
арэшніку,
стве.
Фу! Брыдота якая! 2. Ужыв. пры стомленасці
або пасля аблягчэння ад чаго-н. Фу! Якая што расце на поўдні, a таксама (зб.) плады
ФУРЎНКУЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Гнойнае
гэтага
арэшніку.
страшэнная спёка! Фу, як здарожыўся! 0 Фу
запаленне валасяного мяшочка i сальнай заФУНІКУЛЁР, -а, м. Жалезная дарога з ка- лозы скуры.
ты (разм.) — ужыв. пры здзіўленні або разнатнай цягай на крутых пад'ёмах, у гарах. ||
дражненні ад чаго-н.
ФУРУНКУЛЁЗ, -у, м. (спец.). Захворванпрым. фунікулёрны, -ая, -ае.
не, пры якім на целе паяўляецца многа фуФЎГА, -і, ДМ фузс, мн. -і, фуг, ж. (спец.).
ФЎНКЦЫЯ,
-і,
мн.
-і,
-цый,
ж.
1.
У
філарункулаў.
|| прым. фурункулёзны, -ая, -ае.
Музычны твор, заснаваны на паслядоўным
ФЎРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. (разм.). Злая,
паўтарэнні адной музычнай тэмы некалькімі софіі: з'ява, якая залежыць ад другой i змяняецца па меры змянення гэтай другой з'явы. 2. сварлівая жанчына [ад імя багіні помсты у
галасамі. || прым. фупшы, -ая, -ае.
У матэматыцы: закон, паводле якога кожнаму
ФУГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; -га- значэнню пераменнай велічыні (аргумента) старажытнагрэчаскай міфалогіі].
ФУТ, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўнейшая руская
ваны; незак., што (спец.). 1. Стругаць фуган- ставіцца ў адпаведнасць некаторая пэўная
кам. 2. Шчыльна падганяць i склейваць ра- велічыня, a таксама сама гэта велічыня. i англійская мера даўжыні, роўная 30,48 см.
ФУГАРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
бром (выструганае). || зак. сфупшаць, -гую, Лінейная ф. (якая мяняецца прама прапарцы-гуеш, -гуе; -гуй; -гаваны (да 2 знач.). II наз. янальна змяненню свайго аргумента). 3. Ра- футляр. || прым. футаралыіы, -ая, -ае.
ФУТБАЛІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
фугоўка, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -говак, ж. i фу- бота, што выконваецца органам, арганізмам
гавадне, -я, н. || прым. фугшлыіы, -ая, -ае / (кніжн.). Ф. залоз. 4. Роля, значэнне, назна- Спартсмен, які гуляе ў футбол. || ж. футбафуговачны, -ая, -ае.
чэнне чаго-н. (кніжн.)- Функцыі крэдыту. 5. лістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. футбалісцкі, -ая, -ае.
ФУГАНАК, -нка, -мн. -нкі, -нкаў, м. Доўгі Абавязак, кола дзейнасці (кніжн.). Службовыя
сталярны рубанак. || прым. фупшачны, -ая, -ае функцыі. Функцыі прафкома. || прым. функцы- ФУГБОЛ, -а, м. Спартыўная камандная
гульня, у якой кожная з каманд імкнецца
яналыш, -ая, -ае.
/ фупшкавы, -ая, -ае.
ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. ўдарамі ног ці галавы забіць мяч у вароты
ФУГАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Зарад выбухопраціўніка. || прым. футбольны, -ая, -ае. Фувага рэчыва, які закладваецца ў зямлю або функцыя. 2. Выкліканы функцыяніраваннем тбольнае поле.
пад ваду i ўзрываецца ад удару; запальвання чаго-н., залежны ад дзейнасці, a не ад струкФУТБОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.,
або іншага дзеяння. || прым. фугасны, -ая, -ае. туры чаго-н. Ф. падзел працы. Функцыянальшто (разм.). Старацца пазбавіцца ад каго-,
ФУГАСКА, -і, ДМ -гасцы, мн. -і, -сак, ж. ные парушэнне сардэчнай дзейнасці.
(разм.). Фугасная авіябомба, фугасны снарад.
ФУНКЦЫЯНІРАВАЦЬ,
-рую, -руеш, чаго-н., перадаючы ад аднаго да другога.
ФУТБОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
ФУГАСНЫ, -ая, -ае. 1. гл. фугас. 2. Які -руе; -руй; незак. (кніжн.). Дзейнічаць, быць
дзейнічае сілай газаў, што ўтвараюцца пры у рабоце, працаваць. Ужо месяц функцыяніруе Спартыўная трыкатажная кашуля з рукавамі.
ФУГЛЙР, -а, мн. -ы, -аў, м. Скрынка або
ўзрыве (у адрозненне ад ударнага або запаль- бальніца. || наз. функцыяніраванне, -я, н.
нага). Ф. снарад.
ФУНТ1, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1. Ру- чахол, куды кладзецца рэч для захавання або
ФУГОВАЧНЫ гл. фугаваць.
ская мера вагі, роўная 409,5 г. 2. Англійская перасцярогі ад чаго-н. Ф. для акуляраў. || паФУГОЎКА гл. фугаваць.
мера вагі, роўная 453,6 г, a таксама старадаў- мянш. фуглярчык, -а, мн. -і, -аў, м. \\ прым.
ФУЖФР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі бакал на няя мера вагі ў іншых еўрапейскіх краінах. 0 футлярны, -ая, -ае.
ФЎТРА, -а, н. 1. Валасяное покрыва на
высокай ножцы. Хрустальны ф. || прым. П» чым фунт ліха (ведаць, зазнаць, паказаць
фужэрны, -ая, -ае.
i пад.; разм.) — зазнаць, як цяжка ў горы, у целе жывёл; шэрсць. 2. Вырабленая шкура
ФЎКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. нястачы. || памянш. фунцік, -а, мн. -і, -аў, м. пушнога звера, a таксама гэтыя шкуры як
(разм.)- 1. што або на што. Дзьмухнуць або (да 1 знач.). || прым. фунтовы, -ая, -ае (да 1 прадмет гандлю, вытворчасці. Ф. вавёркі. Гандляваць футрам. 3. Зімовая вопратка з вырадзьмухнуўшы, затушыць. Ф. на пыл. Ф. на знач.).
свечку. Ф. са стала паперкі. 2. што. У шашФУНТ2, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Грашо- бленых шкур пушнога звера. || прым. футравы,
ках: зняць з дошкі шашку праціўніка пры яго вая адзінка ў некаторых краінах. Англійскі ф. -ая, -ае / футровы, -ая, -ае.
ФУТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
памылцы ў гульні. || незак. фукяць, -аю, -аеш,
ФЎРА, -ы, мн. -ы, фур, ж. Вялікія, звы-раваны; незак., што. 1. У тэхніцы: абліцоў-ае. J наз. фукянне, -я, н.
чайна крытыя, калёсы для перавозкі ірузаў.
ФЎКСАМ, прысл. (разм.). Нечакана, без
ФУРАЖ, -у, м. Корм для свойскай жывёлы ваць унутраную паверхню чаго-н. вогнетрыусякіх падстаў, не па праву. Ф. прайсці ў кіно. i птушак. || прым. фуражны, -ая, -ае. Фура- валымі, a таксама хімічна стойкімі матэрыяламі. Ф. металургічную печ. 2. У кравецкай
ФУКСІН, -у, м. (спец.). Ярка-чырвоная жныя культуры.
анілінавая фарба, якая выкарыстоўваецца для
ФУРАЖКА, -І, ДМ -ЖЦЫ, МН. -І, -жак, ж. справе: падшываць футрам вопратку. 3. У
фарбавання паперы, скуры i інш. || прым. Галаўны ўбор з аколышам i казырком; фор- сталярскай справе: абшываць дошкамі, абшафуксшавы, -ая, -ае.
менная шапка. || прым. фуражачны, -ая, -ае. лёўваць. || наз. футршнне, -я, н. i футроўкл,
ФЎКСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. Дэкаратыўная
-і, ДМ -ўцы, ж.
Фуражачная майстэрня.
расліна сямейства скрыпнёвых з яркімі, пераФУТРАВІНА, -ы, ж. 1. зб. Вырабленыя
ФУРАЖЬІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работнік па
важна чырвонымі кветачкамі.
нарыхтоўцы, захаванню i выдачы фуражу, a шкуркі пушных звяроў як прадмет гандлю;
ФУЛЙР, -у, м. Лёгкая i мяккая шаўковая таксама той, хто адпраўлены на фуражыроў- пушніна. Гандляваць футравінай. 2. Валасяное
тканіна. || прым. фуляравы, -ая, -ае. Фуляравая ку. || прым. фуражырскі, -ая, -ае.
покрьгаа пушных звяроў.
хустка.
ФУТРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. фуграФУРАЖЫРОЎКА,
-і,
ДМ
-роўцы,
ж.
ФУНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; неваць. 2. Слой, абліцоўка з якога-н. вогнетрызак., што (разм.). Toe, што i фундзіць. || наз. Нарыхтоўка фуражу для войск.
ФУРГОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Крытая павоз- валага або хімічна стойкага матэрыялу для
фунддванне, -я, н.
ФУНДАМЕНТ, -а / -у, М -нце, мн. -ы, -аў, ка для паклажы, a таксама крыты аўтамабіль пакрыцця ўнутранай паверхні металургічных
м. 1. -а. Падмурак, аснова для сцен будынка. для перавозкі грузаў. || прым. фургонны, -ая, печаў, каўшоў i пад.
ФУГРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той,
Заліць ф. 2. -у, перан. База, апора, аснова -ае.
ФУРМАН, -а, мн. -ы, -оў, м. Чалавек, які хто займаецца футроўкай (у 1 знач.; разм.). 2.
(кніжн.). Ф. ведаў. Навуковы ф. || прым. фундяментны, -ая, -ае (да 1 знач.). Фундаментная кіруе коньмі ў запрэжанай павозцы; вазак. || Той, хто гандлюе футрам. || ж. футроўшчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц (да 2 знач.).
прым. фурмжнскі, -ая, -ае.
пліта.

ФТО—ФУТ
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ФУТ—ХАД
ФУГУРАЛОПЯ, -і, ж. (спец.). У адносінах
да сучасных канцэпцый будучьші: прагназіраванне садыяльных працэсаў. || прым. футуралагічны, -ая, -ае.
ФУТУРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Сацыёлаг,
5псі займаецца футуралогіяй.
ФУТУРЬІЗМ, -у, м.
Фармалістычная
плынь у літаратуры i мастацтве пачатку
20 ст., якая ў імя стварэння новага стылю адмаўляла рэалізм i культурную спадчыну. ||
прым. фуіурьістычны, -ая, -ае.

X
ХААТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Бязладны, пазбаўлены парадку, стройнасці, арганізаванасці.
Хаатычнае нагрувашчванне цытат. || наз. хаатычнасць, -і, ж.
ХАБАНдРА, -ы, ж. Кубінскі народны танец, a таксама музыка да гэтага танца.
ХАБАР, -у, мн. -ы, -аў, м. Грошы або
рэчы, якія даюцца каму-н. як подкуп з мэтай
атрымання пэўнай выгады. Браў х., a потым
самога забралі.
ХАБАРАДАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м
Той, хто дае хабар каму-н. || ж. хябараДЯМЛЬНІЦЯ, -ы, мн. -ы, -ніц.
ХАБАРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто бярэ
хабар. || ж. хабарыіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ХАБАРНІЦТВА, -а, н. Службовае злачынства, звязанае з атрыманнем або дачай хабару. X. караецца законам. || прым. хжбарніцкі,
-ая, -ае.
ХАБАТОК, -тка, мн. -тю, -ткоў, м. (спец.).
1. Toe, што i хобат (у 3 знач.). 2. Орган ссання ў членістаногіх жывёл у выглядзе выцягнутага ў трубку ротавага прыдатка. || прым. хабатконы, -ая, -ае.
ХАВАЛЬНІК, -a, Mtu -i, -аў, м. 1. Той, хто
хавае што-н., кладзе ў невядомае для іншых
месца. 2. Службовая асоба ў музеях, бібліятэках i пад., якая зберагае, захоўвае што-н. X.
рукапісаў. || ж. хавалыгіцд* -ы, мн. -ы, -ніц.
ХАВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. 1.
Забірацца куды-н., каб іншыя не бачылі, не
маглі знайсці. Партызаны хаваліся ў лясах. X.
за шафу. 2. перан. Ухіляцца ад чаго-н. X. ад
работы. 3. перан. Рабіць што-н. так, каб быць
незаўважаным. X. са сваімі намерамі ад суседзяў. 4. Быць заслоненым чым-н. За горкай
хавалася хатка. 5. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Знаходзіцца, захоўвацца дзе-н. (разм.). Адзенне i
палотны хаваліся ў скрыні. б. (7 i 2 ас. не
ўжыв.). Зберагацца на пэўны выпадак. На
жніво заўсёды хавалася сола. || зак. схавацці,
-аюся, -аешся, -аецца.
ХАВАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. 1.
каго-што. Класці, размяшчаць дзе-н. так, каб
ніхто не змог знайсці або ўбачыць. X. грошы.
2. каго-што. Укрываць, ахоўваць ад небяспекі. X. параненых партызан. 3. перан., што.

ФУТУРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Паслядоўнік футурызму. || ж. футурыспся, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. футурысцкі, -ая,
-ае.
ФУТдРКА, -а, мн. -і, -рак, н. (разм.). Кароткае фугра. Купілі ф. для хлапчука.
ФУФАЙКА, -І, ДМ -файцы, мн. -і, -фаек,
ж. 1. Цёплая вязаная кашуля. 2. Куртка,
пашытая на ваце; ватоўка. || прым. фуфіечны,
-ая, -ае.
ФУЭТФ, нескл., н. У класічным танцы:
група з характэрным махавым рухам нагі, які
дапамагае павароту або вярчэнню танцоўшчыка.
ФЫРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. 3 шумам выпускадь паветра з ноздраў. Конь фыр-

кае. 2. 3 шумам, з перарывамі выпускаць газ,
пару. Кран фыркае. 3. перан. Выказваць незадаволенасць чым-н. (разм.). Усім незадаволены, на ўсіх фыркае. \\ аднакр. фыркнуць, -ну,
-неш, -не; -ні. || наз. фыркшше, -я, н.
ФЭСТ, -у, М -сце, м. 1. Царкоўнае, прастольнае свята (часцей каталіцкае). 2. Наогул
свята з кірмашамі i гуляннем.

Не выяўляць адкрыта. X. свае думкі. X. усмешку. 4. каго-што. Засланяць сабой, рабіць нябачным. Разложыстая груша ў сваім цяні хавае хатку. 5. што. Трымаць што-н. у пэўным
месцы. X. рукі ў кішэнях. 6. што. Змяшчаць,
утрымліваць у сабе. Зямля хавае ў сваіх нетрах незлічоныя багацці. 7. што. Зберагаць
для пэўнай патрэбы, не траціць, захоўваць. X
яблыкі на зіму. 8. што. Берагчы, як скарб,
трымаць у памяці. X. у памяці мінулае. || зак.
схяваць, -аю, -аеш, -ае; -аны. || наз. хжвшне,
-я, н.
ХАВАЦЬ 2 , -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., кагошто. 1. Аддаваць зямлі, закопвадь нябожчыка або крэміраваць яго i ўстанаўліваць
урну з прахам дзе-н. 2. перан. Лічачы аджыўшым, аддаваць забыішю; забываць. X. свае
мары. || зак. шшшаць, -аю, -аеш, -ае; -аны;
наз. ш х ш н в е , -я, н. || наз. хжвшне, -я, н.
ХАДА, -ы, ДМ -дзе, ж. 1. Перамяшчэнне
на нагах. Стаміцца ad доўгай хады. 2.
Уласцівая каму-н. манера хадзіць, паходка.
Лёгкая х. 3. перан. Цячэнне, развіццё чаго-н.,
ход. X. падзей.
ХАДАВЬІ, -ая, -óe. 1. гл. ход. 2. Які знаходзіцца на хаду, у эксплуатацыі. X. транспарт. 3. He замацаваны ў пастаянным становішчы, рухомы (спец.). X. вал. 4. Які мае
вялікі попыт; які знаходзіцца ў шырокім
ужытку. X. тавар. Хадавая тэма. 5. Які многа
дзе бываў, ведае справу; лоўкі, растаропны
(разм.)- Хадавая жанчына. б. Звязаны з перамяшчэннем у пэўны перыяд у пэўным напрамку. Хадавая рыба.
ХАДАЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Той, хто
хадайнічае за каго-н. (разм.). 2. Асоба, якая
вядзе чыю-н. справу ў судах (уст.). II ж.
хаддйніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ХАДАЙНІЦТВА, -а, н. Афіцыйная просьба
ў пісьмовай або вуснай форме. Адказаць у хадатайніцтве.
ХАДАЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., за
каго-што, аб кім-чым. Выступаць з хадатайнііггвам. || зак. пжхадайнічаць, -аю, -аеш, -ае.
|| наз. хдджйніч&нне, -я, н.
ХАДАКІ, -оў, адз. хадак, -а, м. (разм.).
Боты, у якіх адрэзаны халявы. Уссунуць хадакі
на ногі.
ХАДЖАЛЫ, -ая, -ае (разм.)- 1. Які многа
бываў дзе-н.; бывалы. 2. Пра каня: які хадзіў
у запрэжцы.
ХАДЗІЦЬ, хаджу, ходзіш, ходзіць; незак. 1.
Рухацца, перамяшчацца, ступаючы нагамі
(пра чалавека, жывёл). Дзіця рана пачало х. 2.
Toe, што i ісці (у 1, 2, 3, 10, 14 i 15 знач.), але

абазначае рух, які паўтараецца ці адбываецца
ў розны час i ў розных напрамках. X. na садзе.
X. na вёсках. X. у ягады. X. у школу. X. каралём. Аўтобус да горада ходзіць два разы ў
дзень. Ходзяць хмары, a дажджу няма. Ходзяць
чуткі na свеце. Старасць ходзіць асцярожна i
абачліва глядзіць (з нар.). 3, (1 i 2 ас. не
ўжыв.). Перадавацца, пераходзіць ад аднаго
да другога. Кніжка хадзіла na ўсяму інстытуту. Ходзіць грып. 4. Рухацца ўзад i ўперад
або ўверх i ўніз, з боку ў бок. Падлога ходзіць
пад нагамі. 5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Падымацца
i апускацца пры глыбокім дыханні, напружанні i пад. Так cane, аж грудзі ходзяць. б. (/
/ 2 ас. не ўжыв.). Укісаючы, брадзіць. Цеста
ходзіць. 7. за чым. Выконваць якую-н. работу
пры дапамозе пэўнай прылады. X. за плугам
(разм.). 8. за кім. Клапаціцца аб кім-, чым-н.,
даглядаць каго-, што-н. X. за хворым. X. за
скацінай. 9. Апранацца ў што-н., насіць
іігго-н., мець пэўны знешні выгляд. X. у ботах. X. без шапкі. 10. Быць у яхім-н. званні,
выконваць якія-н. абавязкі (разм.). 11. Быць
цяжарнай (пра жанчыну) (разм.). X. другім
дзіцем. 12. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра коней, валоў i пад.: выкарыстоўвацца тым ці іншым
чынам. X. у плузе. X. пад сядлам. 13. Адпраўляць натуральную патрэбу (разм.). Дзіця
ходзіць на гаршчок. 14. хадзі(це). Запрашэнне
ісці куды-н. (разм.)- Хадзі сюды. 0 На галаве
хадзіць (разм. неадабр.) — дурэць, сваволіць.
| зак. схадзіць, схаджу, сходзіш, сходзіць (да
13 знач.). || наз. ход, -у, Л/ходзе (паводле 1, 2,
10 i 12 знач. дзеясл. ісці), хаджэнне, -я, н. (да
1 — паводле 1 i 3 знач. дзеясл. ісці, да 3, 7,
8, 9 i 10 знач.) / хадзьба, -ы, ж. (да 1 i 2
знач., пра перамяшчэнне на нагах). Ход цягніка. Хаджэнне na справах. Увесь дзень у хадзьбе. Спартыўная хадзьба (від спорту).

ФЮЗЕЛЙЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Корпус лятальнага апарата. || прым. фюзеляжны, -ая, -ае.
ФІОРЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. У фашысцкіх
арганізацыях: правадыр. || прым. фюрэрскі,
-ая, -ае.

ХАДЗЙЧЫ, -ая, -ае. 1. Які можа хадзіць на
ўласных нагах. X. хворы. 2. Шырокавядомы,
шырокаўжывальны. X. выраз. 3. Які з'яўляецца жывым увасабленнем пэўных якасцей
(разм.). Хадзячая энцыклапедыя.
ХАДНЙ, -і, ж. (разм.)- Хада, хаджэнне.
Пад поўнач х. заціхла.
ХАДОВЫ, -ая, -ае. Дзелавы, гаспадарлівы;
пранырлівы. X. чалавек.
ХАДОК, хадака, мн. хадаю, хадакоў, м. 1.
Той, хто ходзіць пехатой. У каго сілы хапае,
той i х. добры. 2. Выбраная асоба, якая пасылаецца куды-н. з хадайніцтвам, даручэннем
(уст.)- Сялянскія хадакі. 0 He хадок хто куды
(разм.) — пра таго, хто больш не пойдзе, не
хоча хадзіць. Я туды больш не х.
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ХАДЎЛІ, -яў, адз. хадуля, -і, ж. 1. Шасты
з высока прыбітымі прыступкамі, стаўшы на
якія можна хадзшь вялікімі крокамі. Хадзіць
на хадулях. 2. перан. Пра што-н. напьшшівае,
высакамернае, ненатуральнае. 3. перан. Доўгія
ногі (разм.). || прым. хадульны, -ая, -ае (да 1
знач.).
ХАДЎЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. хадулі. 2.
Збіты, пазбаўлены арыгінальнасці. X. выраз. \\
наз. хадулышсць, -і, ж.
ХАДЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Дзталь машыны, механізма, якая знаходзіцца ў пастаянным руху. 2. Прыстасаванне ў выглядзе
рамы на колцах, пры дапамозе якога дзяцей
вучаць хадзіць (разм.).
ХАДУНКІ, -оў, адз. хадунок, -нка, м. Toe,
што хадун (у 2 знач.).
ХАЗАРЫ, -аў, адз. -арын, -а, м. Старажытны вандроўны народ, які ўтварыў у 7—10
стст. дзяржаву з тэрыторыяй ад ніжняй Волгі
да Каўказа i Паўночнага Прычарнамор'я. || ж.
хазарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым.
хжзарскі, -ая, -ае.
ХАЙ. 1. насц. Выражае заклік, пажаданне
(разм.). X. жыве дружба! 2. часц. Выказвае дапушчэнне. X. едзе, калі хоча. X. так! 3. злуч.
Ужыв. у даданых сказах з уступальным значэннем. X. я памшіўся, але памылку гэту я
выправіў.
ХАКАСЫ, -аў, адз. -кас, -а, м. Народ, які
жыве ў Рэспубліцы Хакасіі, што ўваходзіць у
склад Расійскай Федэрацыі. || ж. хшска, -і,
ДМ -касцы, мн. -і, -сак. || прым. хакаскі, -ая,
-ае. Хакаская мова.
ХАКЕІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спартсмен, які займаецца хакеем. || ж. хаке'істш, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. хакеісцкі, -ая, -ае.
ХАКЁЙ, -ея, м. Спартыўная камандная
гульня з клюшкамі i шайбай на лёдзе або з
мячом на траве. X. з мячом. \\ прым. хакейыы,
-ая, -ае.
ХАЮ. 1. прым. нязм. Шаравата-зялёны, зелянковы. Гімнасцёрка колеру х. 2. нескл., н.
Тканіна або форменнае адзенне гэтага колеру.
ХАЛАДА... (гл. холадя...). Першая частка
складаных слоў; ужьш. замест «холада...», калі
націск у другой частцы слова падае на першы
склад, напр. халадабойня, халадалюбны, халадатранспарт, хаяадатэхніка.
ХАЛАДАБОЙНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Невялікая бойня з халадзільнікамі для захоўвання
мяса забітай жывёлы.
ХАЛАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. безас.
Пра наступленне халадоў, паніжэнне тэмпературы паветра. У кастрычніку стала х. 2.
Toe, што i халадзець (у 2 знач.) (разм.). 3.
Пакутаваць ад холаду; мерзнуць (разм.)- У
вайну i халадалі i галадалі. || зак. пахаладдць,
-ае (да 1 знач.)ХАЛАДЗЁЦ, -дцу, м. Страва з загуслага
пры ахаладжэнні мяснога або рыбнага адвару
з дробнымі кавалачкамі мяса або рыбы. ||
прым. халадцовы, -ая, -ае.
ХАЛАДЗЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. Станавіцца халодным, халаднейшым. У канцы
лета раніцы халадзеюць. Рукі халадзеюць. 2.
перан. Адчуваць холад ад моцнага хвалявання,
страху i пад. Кроў халадзее ў жылах. || зак. піхаладзець, -ею, -ееш, -ее.
ХАЛАДЗІЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
Шафа з халадзільнай устаноўкай. Трымаць
прадукты ў халадзільніку. 2. Збудаванне, прадпрыемства, спецыяльнае памяшканне з пані-

жанай тэмпературай для захоўвання чаго-н. у
холадзе. Вагон-х. Прамысловы х. || прым. хжладзолышшвы, -ая, -ае.
ХАЛАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны
для ахаладжэння, замарожвання чаго-н. ХаХАЛЕПА, -ы, ж. (разм.). Надвор*е са снеладзільная камера. 2. Які адносіцца да заха- гам i дажджом; хлюпота. || прым. халепны, -ая,
вання чаго-н. пры штучна паніжанай тэмпе- -ае.
ратуры. Халадзільная тэхніка.
ХАЛЁРА, -ы, ж. 1. Востразаразная кішэчХАЛАДЗІНА, -ы, ж. (разм.)- Toe, што i ха- ная хвароба, якая суправаджаецца рвотай, паладэча. На дварэ х.
носам, агульным парушэннем дзейнасці арХАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лодзіш, -лодзіць; ганізма. 2. Ужываецца як лаянкавае слова
незак. 1. што. Рабіць халодным, ахалоджваць, (разм. груб.). X. яго ведае. || прым. халерны,
астуджваць. Paca халодзіць ногі. 2. ( 7 / 2 ас. не -ая, -ае. Халерная эпідэмія.
ўжыв.), каго-што i без дап. Выклікаць адчуХАЛЁРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Тэмпераментванне холаду. Вецер дзьмуў у спіну i прыемна
халадзіў. Страх хаяадзіў кроў у жылах (пе- ны, неўраўнаважаны чалавек, які лёгка ўзбуран.). || наз. халаджэнне, -я, н. (да 1 знач.; джаецца пад уздзеяннем якіх-н. уражанняў. ||
прым. халерычны, -ая, -ае. X. тэмперамент.
спец.).
ХАЛІФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Тьггул вярхоўХАЛАДЗІШЧА, -а, м. Вельмі моцны холад.
ХАЛАДНАВАТЫ, -ая, -ае. 1. Умерана ха- нага правіцеля мусульман у арабскіх краінах
лодны. Халаднаватае надвор'е. 2. перан. Раў- да 13 ст., a таксама тьпул егіпецкага i турэцнадушны, бясстрасны. Халаднаватыя адно- кага султанаў i асоба, якая мела гэты тытул. ||
прым. халіфскі, -ая, -ае.
сіны. || наз. х&мдшватасць, -і, ж.
ХАЛІФАТ, -а / -у, М -фаце, м. (гіст.). 1. -у.
ХАЛАДНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак. 1. Станавіцца халодным, халаднейшым. Сістэма мусульманскага феадальнага кіраванБліжэй к вечару паветра халаднела. Рукі пачы-ня, пры якой халіф спалучаў свецкую ўладу з
наюць х. 2. перан. Траціць душэўную це- духоўнай. 2. -а, мн. -ы, -аў. Феадальная дзярплыню, станавіцца абыякавым. Дружба асты- жава, створаная ў выніку арабскага заваявання, якую ўзначальваў халіф. || прым. халівала, халаднела. || зак. пах&ладнець, -ее.
ХАЛАДНІК, -у, мн. -'i, -оў, м. Халодная фацкі, -ая, -ае.
ХАЛМАГОРКА, -і, ДМ -горцы, мн. -і, -рак,
страва з бацвіння i шчаўя, запраўленая
пакрышаным агурком, цыбуляй, яйцом i смя- ж. (разм.). Карова халмагорскай пароды. ||
прым. халмагорскі, -ая, -ае.
танай. || прым. халядніковы, -ая, -ае.
ХАЛОДНЫ, -ая, -ае. 1. 3 нізкай або адноХАЛАДОК, -дку, м. 1. Цяністае месца, цянёк. Сядзець у хападку. 2. Свежае халаднава- сна нізкай тэмпературай (паветра, цела). Хатае паветра. Павеяла халадком. 3. Час сутак, лоднае лета. Халодныя рукі. 2. Які астыў, стракалі ўжо спала або яшчэ не наступіла спёка. ціў цеплыню. X. cyn. Халодная каша. 3. Які не
Халадком добра касіць. 4. перан. Стрыманасць, ацяпляецца. Халодная веранда. 4. Які дае мала
раўнадушнасць у адносінах да каго-, чаго-н. цяпла, дрэнна грэе, не трымае цяпла. Халодныя боты. Халодныя рукавіцы. 5. Які пакутуе
У голасе яго адчуваўся х.
ХАЛАДЗЧА, -ы, ж. Моцны холад. На ад холаду (разм.). Дзеці былі часта галодныя i
халодныя. 6. Які ажыццяўляецца пры нізкіх
дварэ х., не вытрымаць.
ХАЛАМІДА, -ы, ДМ -мшзе, мн. -ы, -мід, тэмпературах, без награвання. Халодная коўка
металу. 7. перан. Звязаны з пачуццём унутраж. (разм.). Toe, што i хламіда.
ХАЛАСТЬІ1, -ая, -ое. 1. Нежанаты. X. муж- нага, душэўнага холаду. X. чалавек. 8. перан.
чына. 2. Уласцівы нежанатаму чалавеку. Хала- Строгі i нядобразычлівы. X. погляд. X. прыём.
стое жыццё. 3. Які складаецца з халасцякоў. 9. перан. Невыразны, бляклы. Халодныя фарбы. 10. халоднжя, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. ПаХаластая кампанія.
ХАЛАСГЬІ2, -ая, -óe. 1. He звязаны з вы- мяшканне для арыштаваных (разм. уст.)- Пакананнем карыснай работы, не рабочы. Ma- садзіць у халодную. 11. халоднае, -ага, н. Toe,
mop працаваў на халастых абаротах. Змагаццашто i халадзец. 0 Халодная вайна — варожаз халастым прабегам машын. 2. He здольны аірэсіўная палітыка рэакцыйных колаў
дзяржаў.
Халодшш
паразіць цэль; не баявы. X. выстрал. X. па- імперыялістычных
зброя — шабля, піка, штык i пад. || наз.
трон.
ХАЛАСЦЙК, -а, мн. -'i, -оў, м. Нежанаты халоднасць, -і, ж. (да 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9
мужчына. Стары х. || прым. халасцяцкі, -ая, знач.).
ХАЛОП, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У старажыт-ае.
ХАЛАСЦЙЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, най Русі: паднявольная асоба, па становішчу
ж. (разм.). Незамужняя жанчына (звычайна блізкая да раба; у прыгоннай Расіі: прыгонны
селянін, слуга. 2. перан. Пра чалавека, які рапра немаладую).
ХАЛАТ, -a, М -лаце, мн. -ы, -аў, м. 1. балепствуе, падхалімнічае перад кім-н.; халуй
Верхняе хатняе або рабочае адзенне, якое за- (пагард.). || ж. халопка, -і, ДМ -пцы, мн. -і,
хінаецца або зашпіляецца. Рабочы х. 2. Верх- -пак (да 1 знач.). || прым. халопскі, -ая, -ае.
ХАЛОПНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
няе адзенне ў некаторых азіяцкіх народаў,
полы якога захінаюцца адна за другую. || па- (пагард.). Дзейнічаць па-халопску, так, як хамянш. халжцік, -а, мн. -і, -аў, м. || прым. лоп (у 2 знач.); рабалепстваваць.
халатны, -ая, -ае. Халатная тканіна.
ХАЛОПСТВА, -а, н. 1. Стан халопа (у 1
ХАЛАТНЫ1, -ая, -ае. Нядобрасумленны, знач.). 2. зб. Халопы. 3. перан. Паводзіны,
нядбайны. Халатныя адносіны да выканання уласцівыя халопу (у 2 знач.; пагард.).
сваіх абавязкаў. || наз. халатнасць, -і, ж.
ХАЛТЎРА, -ы, ж. (разм.). 1. Пабочны,
ХАЛАТНЫ гл. халат.
звыш асноўнага, звычайна лёгкі заработак.
ХАЛВА, -ы, ж. Салодкі кандытарскі выраб Пасля работы займацца халтурай. 2. Нядоу выглядзе спрасаванай масы з расцёртага брасумленна, неахайна, без ведання справы
сланечніку, арэхаў i пад. || прым. халвовы, -ая, выкананая работа, a таксама рэч, зробленая
-ае. Халвовая маса.
такім чынам.
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каса (клешчаў), абкладзенага з унутранага
боку мяккім лямцам (хамуцінай), якая надзяваецца каню на шыю. Хто згадзіўся надзець
шоры, той надзене i х. (з нар.). 2. перан.
ХАЛТЎРНЫ, -ая, -ае (разм.). Які з'яўляец- Абуза, клопаты, паднявольнае становішча
ца халтурай (у 2 знач.), які займаецца халту- (разм.). Зняць х. з сябе. 3. Прыстасаванне
рай (у 2 знач.)- Халтурная работа. || наз. хал- кальцавой формы для змацоўвання, злучэння
чаго-н. (спец.). 4. Грубы, некультурны чалатурнасць, -і, ж.
ХАЛТЎРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). век, хам (разм. груб.). || памянш. хамуцік, -а,
1. Той, хто займаецца халтурай (у 1 знач.). 2. мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.). || прым. хамупш,
Той, хто робіць што-н. нядобрасумленна, не- -ая, -ае (да 1 знач.)ХАМЎЦШ, -а, мм. -i, -аў, м. 1. гл. хамуг. 2.
ахайна. || ж. хжліуршчыца, -ы, мн. -ы, -чьш
Заціскачка ў металарэзным станку, якая пе(да 2 знач.). || прым. халтурппыцкі, -ая, -ае.
ХАЛТЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак. радае вырабу вярчэнне ад патрона (спец.).
ХАМУЦІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. (спец.).
(разм.). 1. Займацца якой-н. работай звыш
Мяккі лямцавы валік, які прымацоўваецца
асноўнай для пабочнага, звычайна лёгкага заробку. 2. Нядобрасумленна адносіцца да пад клешчы хамута, каб не надіралі шыю
каню.
працы, неахайна выконваць работу.
ХАМЙК, -а, мн. -і, -оў, м. Грызун сямейХАЛЎЙ, -я, мн. -'i, -ёў, м. У буржуазна-дваранскім грамадстве: слуга, лакей (уст.). 2. пе- ства мышыных, шкоднік палявых i агародных
ран. Падхалім (пагард.). || прым. халуйскі, -ая, культур. || прым. хжмячыны, -ая, -ае.
ХАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Тьпул манарха,
-ае. Халуйская паслужлівасць.
ХАЛЎЙСТВА, -а, н. (пагард.). Паводзіны феадальнага правіцеля ў некаторых цюркскіх
i мангольскіх народаў, a таксама асоба, якая
халуя; падхалімства.
мае гэты тьпул. || прым. хаяскі, -ая, -ае.
ХАЛЎЙСТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш, -твуе;
ХАНА, нескл., ж, у знач. вык., каму-чаму
-твуй; незак. (пагард.). Весці сябе па-халуй(разм. жарт.). Канец, смерць. Цяпер яму х.!
ску, падхалімнічаць.
ХАНДРА, -Ы, Ж. Маркотны, сумны наХАЛЎІІА, -ы, мн. -ы, -луп, ж. Невялікая строй, туга.
бедная хата. Жыць у халупе.
ХАНДРЬІЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым,
ХАЛЦЭДОН, -у, м. Мінерал, разнавід- -рыце, -раць; незак. Знаходзіцца ў стане ханнасць кварцу. || прым. халцэдонаш, -ая, -ае.
дры; сумаваць, тужыць. X. ад адзіноты.
ХАЛЗМУС, нескл., м., у знач. вык., камуХАНЖА, -ы, ДМ -ы, Т -ой / -ою, мн. -ы,
чаму (разм. жарт.). Toe, што i хана.
-эй, м. i ж. Прытворна набожны або прыХАЛЙВА, -ы, мн. -ы, -ляў, ж. Частка бота, творна дабрадушны чалавек, крывадушнік.
якая закрывае нагу ад ступні да калена. ПрыХАНЖАСЮ, -ая, -ае. Уласцівы ханжы;
шыць новыя перады да халяў. 0 Нж халяву крывадушны. Ханжаскія паводзіны.
(разм. груб.) — 1) хітруючы, нічога не роХАНЖАСТВА, -а, н. Паводзіны, уласцівыя
бячы (жыць, пражыць i пад.); на дурніцу. ханжы; крывадушнасць.
Пражыць жыццё на халяву; 2) бясплатна, даХАНСТВА, -а, мн. -ы, -аў, ж. Дзяржава,
рэмна, нічога не плацячы (рабіць што-н., якой правіць хан.
выпіваць). Напіцца на халяву.
ХАНТЫ, -аў, адз. ханты, нескл., м. \ ж. i
ХАМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (пагард. лаянк.). хаятыец, -тыйца, мн. -тыйцы, -тыйцаў, м.
Грубы, нахабны чалавек. || ж. хдмка, -і, ДМ
Народ, які жыве ў Ханты-Мансійскай i
-мцы, мн. -і, -мак.
Ямала-Ненсцкай
аўтаномных
акругах
ХАМАВАТЫ, -ая, -ае. Схільны да хамства, Расійскай Федэрацыі. || ж. таксама хантыйкя,
ірубы. || наз. хамаватасць, -і, ж.
-і, ДМ -йцы, мн. -і, -тыек. || прым. ханты,
ХАМЕЛЕОН, -а, м. 1. Жывёліна цёплых нязм. i хавтыйсжі, -ая, -ае.
краін, здольная мяняць афарбоўку покрыва ў
ХАОС, -у, м. 1. У старажытнагрэчаскай
залежнасці ад колеру акаляючага асяроддзя. міфалогіі: стьосія, што існавала да ўзнікнення
2. перан. Чалавек, які часта мяняе свае думкі свету, зямлі i жыцця на ёй. 2. перан. Беспараi погляды ў залежнасці ад абставін. || прым. дак, неразбярыха; блытаніна. У. пакоі х.
хамелеонавы, -ая, -ае (да 1 знач.) / хамеХАПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для халеонскі, -ая, -ае (да 2 знач.).
пання, памагае хапанню (у жывёл). Хапальныя
ХАМЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. (разм.). органы.
Станавіцца хамам, пачынаць весці сябе паХАПАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
хамску. || зак. ахамець, -ею, -ееш, -ее.
-нуць; -н'і; зак. 1. Аднакр. да хапаць (у 1, 2 i
ХАМ'Ё, -я, н., зб. (разм. іруб.). Хамы. 4 знач.). 2. Добра зарабіць на чым-н. (разм.).
Трэба пазбаўляцца ad хам 'я.
Хапануў грошай за бульбу. 3. Забраць што-н. у
ХАМІЦЬ, -млю, -міш, -м'іць; -м'ім, -міце, каго-н.; незаконна прысвоіць (разм.). У яго
-мяць; незак. (разм.). Паводзіць сябе груба i хапанулі рукавіцы. 4. Выпіць спіртнога,
бесцырымонна. X. дарослым. || зак. нахашць, напіцца (разм.). X. cnipmy.
-млю, -міш, -м'іць; -м'ім, -міце, -мяць.
ХАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
ХАМСА, -ы, ж. Дробная марская рыба,
1. за каго-што. Браць, хапаць рукою (рукамі)
якая ўжыв. ў кансерваваным выглядзе; ан- каго-, што-н., брацца. X. за плот. 2. за што.
чоўс. || прым. хамсовы, -ая, -ае.
Паспешліва брацца за які-н. інструмент, прыХАМСКЗ, -ая, -ае. Уласцівы хаму, ірубы, ладу i пад., каб выканаць якую-н. работу
бесцырымонны. Хамскія адносіны.
(разм.). X. за лапату. 3. за што. Паспешна i
ХАМСТВА, -а, н. Хамскія паводзіны, гру- несістэматычна рабіць што-н., пераходзячы
басць, нахабнасць, бесцырымоннасць. Трэба ад адной справы да другой (разм.). He ведаю
выкараняць х.
за што х. Яна за ўсё' хапаецца i нічога не даХАМЎЛА, -ы, мн. -ы, -аў, м. (разм. груб.). водзіць да канца. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра
Хам. Маўчаць, хамула!
рыбу: кляваць насадку, лавіцца на вуду,
ХАМЎТ, -а, М -муце, мн. -ы, -оў, м. 1. спінінг (разм.). На белую блешню добра хапаЧастка вупражы ў выглядзе драўлянага кар- юцца шчупакі. || зак. схжшццж, схаплюся,

ХАЛ—ХАР

схопішся, схопіцца / хіігіціц, хаплюся,
хопішся, хопіцца (да 1, 2 i 3 знач.).
ХАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ас; незак., што
(разм.)- Браць, красці, прысвойваць што-н.
незаконна. || аднакр. хшшуць, -ну, -неш, -не;
-ні; -нуты. || наз. хашшне, -я, н.
ХАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
каго-што. 1. Браць рэзкім паспешлівым рухам рукі, зубоў, рота. X. кнігі i хутка складваць у партфель. X. ротам паветра. 2. Лавіць, затрымліваць, браць сілай каго-н.
(разм.). X. хуліганаў. 3. перан. Хутка, прагна
ўспрымаць што-н., засвойваць на хаду
(разм.). 4. 3 прагнасцю браць, купляць без
разбору (разм.)- X. што папала. 5. безас. Быць
дастатковым. He хапае часу. У нас усяго хапае.
|| зак. схашць, схаплю, схопіш, схопіць; схоплены / хашць, хаплю, хопіш, хопіць; хоплены
(да 1 знач.). || наз. хжшшне, -я, н.
ХАПІЦЦА, хаплюся, хопішся, хопііша; зак.
1. гл. хапацца. 2. каго-чаго. Успомніўшы, пачаўшы шукаць, раптоўна выявіць адсутнасць
каго-, чаго-н. Хапіуся ключоў, a ix няма. 3.
Агледзеўшыся, спахапіцца, ралтоўна заўважыць што-н. Хапіўся, што хату не замкнуў.
ХАПІЦЬ, хаплю, хбпіш, хопіць; хоплены;
зак. 1. 2/і. хапаць. 2. што, чаго i без дап.
Выпіць; хугка праглынуць што-н. (разм.). Хапіў з дзежкі, што не бачыць сцежкі (прыказка). 3. перан., чаго. Перажыць, перанесці
што-н. цяжкае, непрыемнае (разм.). X. гора.
4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.)% што. Зрабіць цвёрдым
(пра дзеянне холаду) (разм.). Марозік xanty зямлю. 5. Пераступіць межы ў разважаннях, выказваннях (разм.). Во куды хапіў! б. ( 7 / 2 ас.
не ўжыв.), каго-што. Раптоўна i моцна забалець (разм.)- Жывот хапіў. 7. безас, чаго.
Быць дастатковым. Яды хапіла ўсім. 8. хопіць,
з інф. або без дап. Дастаткова, даволі (разм.).
X. спаць.
ХАПЎГА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -пузе, Т
-ай (-аю), ж., мн. -і, -пуг (разм.). Той, хто хапае; прагны да нажывы; хабарнік, злодзей.
ХАРАВЬІ гл. хор.
ХАРАКІРЫ, нескл., н. У ялонскіх самураяў:
самазабойства шляхам успорвання жывата.
ХАРАКТАР, -у, мн. -аў, м. 1. Сукупнасць
усіх устойлівых псіхічных уласцівасцей чалавека, яго асабістых рыс, якія праяўляюцца ў
паводзінах i дзейнасці. Слабы х. Мяккі х. 2.
Настойлівасць у дасягненні чаго-н. Чалавек з
харакпгарам. 3. Уласцівасць, адметная рыса
чаго-н. X. эпохі. Дзелавы х.
ХАРАКТАРЫЗАВАЦЦА, -зуюся, -зуешся,
-зуецца; -зуйся; незак. Мець якія-н. характэрныя рысы. Стэпавыя раёны характарызуюцца сухім кліматам.
ХАРАКТАРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
-зуй; -заваны; зак. i незак., каго-што. 1. Даць
(даваць) харакгарыстыку каму-, чаму-н. X.
еучня з боку паводзін. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
Выявіць
(выяўляць)
адметную
рысу,
асаблівасць каго-, чаго-н. Яго характарызуе
чуласць да людзей. Нашу літаратуру характарызуе дэмакратычнасць. || зак. таксама іхарактарызаваць, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -заваны
(да 1 знач.).
ХАРАКТАРЬІСГЫКА, -і, ДА/-тыцы, мн. -і,
-тык, ж. 1. Апісанне харакгэрных рыс,
асаблівасцей, якасцей каго-, чаго-н. X. дзеючых персанажаў твора. 2. Афіцыйны дакумент з водзывам, заключэннем аб чыёй-н.
дзейнасці. X. з месца работы.
ХАРАКТдРНЫ, -ая, -ае. 1. 3 рэзка выяўленымі, своеасаблівымі рысамі. X. твар. 2.
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Уласцівы каму-, чаму-н. Характэрныя рысы
ХАРЧАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
героя рамана. 3. У мастацтве: уласцівы пэў- для харчавання. X. пункт.
наму народу, эпосе, грамадскаму асяродцзю.
ХАРЧАВАННЕ, -я, н. 1. гл. харчавацца,
Характэрныя ралі. Характэрныя танцы. || наз. -ць. 2. Паступленне i засваенне пажыўных
харшпэршсць, -і, ж.
рэчываў, неабходных для жыццядзейнасці Саюз, садружнасць. Маці бша ў хаўрусе з суХАРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Рэлігійнае мно- жьгаога арганізма. 3. Toe, чым хто-н. харчуец- седкай. || прым. хяўрусны, -ая, -ае.
гагалосае песнапенне, a таксама музычная ца; характар, якасць ежы. Дыетычнае х. 4.
ХАЎРУСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
п'еса ў такой форме. Харалы Баха. || прым. Прыпасы прадуктаў. Сяляне дзяліліся з парты- незак. (разм.). Быць ў хаўрусе з кім-н.
хяральны, -ая, -ае.
занамі харчаваннем. O Грамадскае хярчавшХАЎРЎСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
ХАРАСТВО, -а, н. 1. Сукупнасць якасцей, не — сістэма забеспячэння насельніігтва харСаўдзельнік у якой-н. справе, у хаўрусе. || ж.
якія прыносяць задавальненне, асалоду зроку, чаваннем праз сталовыя, рэстараны, закусачхжўрусігіці, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым. хяўслыху; усё прыгожае i прыемнае. Якое х. ва- ныя.
русніцкі, -ая, -ае.
кол! 2. Краса, прыгажосць, чароўнасць. He
ХАРЧАВАЦЦА, -чуюся, -чуешся, -чуецца;
ХАЎГЎРЫ, -тур (разм.). 1. Абрад пахавандзяўчына, a х. X. прыглядзіцца, a розум пры- -чуйся; незак. 1. Задавальняць патрэбу арня нябожчыка. Пайсці ў х. 2. Жалобны стол
гадзіцца (прыказка).
ганізма ў ежы; есці; карміцца. X гароднінай. па нябожчыку. || прым. хаўіурны, -ая, -ае.
ХАРАІПЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Toe, Заяц харчуецца капустай. 2. Сталавацца
ХА-ХА i' ХА-ХА-ХА, гукаперайм. Служыць
што i прыгажун. || ж. хжрішухя, -і, ДМ -шусе, дзе-н. X. ў сталоеай. || наз. харчаванне, -я, н.
для перадачы гучнага смеху, рогату.
мн. -і, -шух (разм.)ХАРЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чуе; -чуй; неХАХАНЬКІ, -аў (разм.). Жартачкі, смешкі.
ХАРАШЬІЦЦА, харашуся, харошышся, зак., каго-што. Даваць, дастаўляць каму-н.
Табе ўсё х.
харошыцца; незак. (разм.)- Прыбірацца, пры- ежу; карміць. X. усю сям'ю. || наз. харчавшне,
ХАХЎЛЯ, -і, мн. -і, -хуль, ж. Вадзяны звяхарошвацца.
-я, н.
рок атрада насякомаедных з каштоўным фуХАРАШЬІЦЬ, харашу, харошыш, хароХАРЧАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. Работнік хартрам бура-шэрага колеру, a таксама футра гэшыць; незак., каго-што (разм.)- Імкнуцца на- човай прамысловасці.
тага звярка. || прым. хахулёвы, -ая, -ае.
даць каму-, чаму-н. больш прыгожы, прывабХАРЧБЛОК, -а, мн. -і, -аў, м. (афіц.).
ХАЦЁННЕ, -я, ы. Жаданне. На хаценне
ны выгляд.
Прадпрыемства грамадскага харчавання.
ёсць цярпенне (прыказка).
ХАРАШЗЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. СтанаХАРЧО, нескл., н. Каўказская страва з баХАЦЁЦЦА, хочацца; безас; незак., чаго, з
віцца больш прыгожым, прывабным. Дзяў- раніны з вострымі прыправамі.
інф. i ca злуч. «каб». Адчуваць патрэбу ў
чынка з кожным днём харашэе. Харашэе наш
ХАРЧЗЎНЯ, -і, мн. -і, -чэвень / -чэўняў, чым-н., вельмі жадаць чаго-н. Яму хацелася
родны Мінск. || зак. пахарашэш», -эю, -эеш, ж. (уст.). Сталовая, закусачная, шынок з танесці.
-эе.
нымі i простымі стравамі.
ХАЦЁЦЬ, хачу, хочаш, хоча; хаш; незак. 1.
ХАРВАТЫ, -аў, адз. -ват, -а, М -ваце, м.
ХАРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. СпяПаўднёваславянскі народ, які складае асноў- вак, артыст хору. || ж. харыстка, -і, ДМ -тцы, чаго, каго-што, з інф., са злуч. «каб» i без дап.
Мець жаданне, ахвоту да чаго-н., адчуваць
нае насельніцтва Харватыі. || ж. харватка, -і, мн. -і, -так.
патрэбу ў кім-, чым-н. X. спаць. 2. каго-чаго,
ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. харшцгі, -ая,
ХАРЫУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Прэснаводная
чаго ад каго i ca злуч. «каб». Імкнуцца да
-ае.
рыба сямейства ласосяў.
чаго-н., дамагацца чаго-н. Чаго сабе не хочаш,
ХАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
ХАРЭАГРАФІЯ, -І, Ж. Мастацтва танца, a
Кашляючы, выплёўваць макроту. X. крывёю. || таксама пастаноўка балетных танцаў. || прым. таго i другому не зыч (прыказка). Хачу, каб не
хварэлі дзеці. Хачу, каб дюдзі жылі мірна. 3. з
аднакр. харкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. харэаграфічны, -ая, -ае.
інф. Мець намер зрабіць што-н. Ён хацеў рахжршшне, -я, н.
1
ХАРЗЙ , -Я, М. Двухскладовая вершаваная мантаваць абутак. 4. з інф. Ужыв. для абазХАРЫ, -аў (разм.). Макрота, якая адхаркстапа з націскам на першым складзе. || прым. начэння магчымасці, імавернасці ажыццяўваецца.
харэічны, -ая, -ае.
лення чаго-н. (разм.). Хочаш — гуляй, a хоХАРКОТА, -ы, ДМ -коце, ж. (разм.). ВыХАРЗЙ2, -я, М. Доўгі шост для кіравання
чаш — cni. 5. 3 адноснымі займеннікамі i
плёўванне макроты.
прыслоўямі ўтварае спалучэнні са значэннем
ХАРОШЫ, -ая, -ае (разм.)- 1. Прыгожы, запрэжкамі аленяў або сабак.
ХАРЭОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецы- азначальнасці: кожны, усякі (прадмет, месца,
прывабны. X. хлопец. 2. Які вызначаецца стачас i пад.)- Ён рабіў, што хацеў, хадзіў, куды
ноўчымі якасцямі. X. ён чалавек. 3. Добры, яліст па харэаграфіі.
ХАТА, -ы, ДМ хаце, мн. -ы, хат, ж. 1. Жы- хацеў.
высакаякасны. Харошая дарога. 4. Дастойны,
ХАЦІНА, -Ы, МН. -Ы, -цін, Ж. Убогая, стапрыстойны. Харошая кампанія. 5. Дарагі, лая сялянская пабудова, зрубленая з бярвенлюбы, мілы (у сяброўскім звароце). A мой ты ня. 2. Унутраная частка такой пабудовы. X. рая хата. || памянш. хацшка, -і, ДМ -нцы, мн.
х. || памянш. харошанькі, -ая, -ае (да 1 i 5 была чыста прыбрана. За чысцінёй у хаце со- -і, -нак, ж.
чаць, але ad парога хаты не мятуць (з нар). 3.
ХАЦЙ (разм.). 1. злуч. уступальны. Падпазнач.)ХАРТЫЯ, -І, МН. -І, -ТЫЙ, Ж. 1. Старадаўні Асобны сялянскі двор, гаспадарка; асобная радкоўвае даданыя ўступальныя сказы, выстурукапіс, a таксама матэрыял, на якім ён сям'я. Пасёлак у дваццаць хат. || памянш. паючы ў значэнні: нягледзячы на тое, што.
Сонца грэла моцна, х. была ўжо восень. 2. часц.
напісаны (спец.). 2. Дакумент важнага іра- хіткя, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. (да 1
ўзмацняльна-вшучальная. Самае меншае, ва
мадска-палітычнага значэння (кніжн.). Вялі- знач.)хАтні, -яя, -яе. 1. Які адносіцца да хаты ўсякім выпадку. Вы ж х. не спазняйцеся. 3.
кая х. вольнасцей.
ХАРЎГВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. У ста- (у 1 знач.). Хатнія дзверы. Хатнія рэчы. Хат- часц. ўзмацняльна-абмежавальная (звычайна ў
ражытнасці: баявы вайсковы сцяг. 2. Замаца- няя работа. 2. Прыватны, сямейны. X. на- спалучэнні з часц. «б»). Нічога больш, акрамя
ванае на доўгім дрэўку палотнішча з вобра- стаўнік. 3. Просты, свойскі. 4. Прыручаны, гэтага, усяго толькі. X. б глыточак вады глызамі святых, якое носяць у час рэлігійных не дзікі. Хатнія жывёлы i птушкі. 5. хатнія, нуць.
-ix, мн. Члены сям'і (разм.). Атрымаў ліст ад
ХВАЁВЫ, -ая, -ае. 1. гя. хвоя. 2. Уласцівы
шэсцяў.
хвоі; зроблены, атрыманы з хвоі. Хваёвыя
ХАРЎНЖЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. 1. Ка- сваіх хатніх.
ХАТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Культур- шышкі. Хваёвая смала.
зацкі афіцэрскі чын, роўны падпаручніку,
ХВАІНА, -ы, мн. -ы, хва'ін, ж. Toe, што i
ужываецца i ў сучасных арміях некаторых на-асветніцкі работнік на вёсцы, загадчык
хвоя (у 1 знач.); адно дрэва хвоі.
краін, a таксама асоба, якая мела такі чын. 2. хаты-чытальні.
ХАТЎЛЬ, -я, мн. -'i, -ёў, м. (разм.). Вялікі
ХВАЛА, -ы, ж. 1. Пахвала, адабрэнне. X.
Сцяганосец у войску (гіст.).
ХАРЧ, -у, м. 1. звычайна мн., -ы, -оў. Toe, клунак рэчаў, звязаных у хустку, посцілку i пра выдатную ткачыху разышлася na краіне.
2. у знач. вык. Воклік захаплення, удзячнасці,
што спажываць, чым жывядца, ежа. Мясны х. пад., які звычайна носяць за плячамі.
Нешта ж ты змізарнеў на гарадскіх харчах. 2. ХАЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.)- 1. прызнання каму-, чаму-н. X. працаўнікам паКорм для жывёлы. Нарыхтаваць харчу жы- Хапаць паветра раскрытым ротам; цяжка ды- лёў. 3. Агульнапрынятая думка пра каго-н.,
вёле на зіму. 3. перан. Toe, што з'яўляецца хаць. Хворы ледзь хаўкае. 2. Пазяхаць. || рэпутадыя. Адзін з'еш хоць вала, дык адна х.
крыніцай роздуму, разважанняў. Даць х. для аднакр. хяўкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. (прыказка).
роздуму. 0 На харчах святога Антонія (разм. хаўкаііне, -я, н.
ХВАЛЕ... (а таксама хваля...). Першая часжарт.) — недаядаючы, галадаючы. || прым.
ХАЎРЎС, -у, м. (разм.). 1. Група людзей, тка складаных слоў, якая адпавядае па знач.
харчовы, -ая, -ае.
звязаных агульнымі мэтамі, інтарэсамі. 2. слову хваля i пішацца, калі націск у другой
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для распаўсюджвання тых ці іншых хваль (гукавых, электрамагнітных, радыёхваль i інш.).
|| прым. хваляводны, -ая, -ае.
ХВАЛЯЛОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Гідрачастцы падае не на першы склад, напр. хвале- тэхнічнае збудаванне (дамба i пад.) для загароджвання рэйда, гавані, падыходу да марпадобны, хвалеўтваральнік.
ХВАЛЁБНЫ, -ая, -ае. У якім ёсць пахвала. скога канала, берагавых участкаў ад дзеяння
Хвалебная рэцэнзія. X. водзыў. || наз. хвалеб- хваль. || прым. хваляломны, -ая, -ае.
ХВАЛЯМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У радыёнасць, -і, ж.
ХВАЛІСТЫ, -ая, -ае. Падобны на хвалі, на тэхніцы: прыбор для вымярэння даўжыні элепаверхню вады, пакрытую хвалямі. || наз. хві- ктрамагнітных хваль або частаты электрамагнітных ваганняў. 2. У марской справе:
лістасць, -і, ж.
ХВАЛІЦЦА, хвалюся, хвалішся, хваліцца; прыбор для вызначэння вышыні, даўжыні i
незак. Расхвальваць свае поспехі, заслугі; з перыяду, a таксама хуткасці i напрамку распахвальбой расказваць пра свае ўчынкі, да- паўсюджання марскіх хваль. || прым. хвалясягненні i пад. Ён любіць х. X. поспехамі. || зак. мерны, -ая, -ае.
ХВАЛЯР^З, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
пахваліцца, пахвалюся, пахвалішся, пахвахвалялом. || прым. хвалярэзны, -ая, -ае.
ліцца.
ХВАРАВІТЫ, -ая, -ае. 1. Які часта хварэе,
ХВАЛІЦЬ, хвалю, хваліш, хваліць; хвалены; незак., каго-што. Выказваць адабрэнне, схільны да хваробы. X. хлопчык. 2. Які з'явіўпахвалу каму-, чаму-н. за што-н. X. вучня за ся ў выніку хваробы, які сведчыць аб хваробе.
выдатныя поспехі. || зак. пахшшць, пахвалю, X. выгляд. X. стан. 3. Выкліканы болем. X.
пахваліш, пахваліць; пахвалены. || наз. хм- стогн. 4. перан. Перабольшаны, празмерны,
ненатуральны. Хваравітая падазронасць. || наз.
ленне, -я, н.
ХВАЛЬБА, -Ы, Ж. 1. Празмернае расхваль- хваравггасць, -і, ж.
ХВАРАСЦЙНЫ гл. хвораст.
ванне сваіх вартасцей, заслуг, учынкаў, часта
перабольшаных. 2. Адабрэнне, пахвала
ХВАРОБА, -ы, мн. -ы, -роб, ж. 1. Парукаму-н.
шэнне нармальнай дзейнасці арганізма, недаХВАЛЬКО, -а, м. i нескл. ж. Той, хто маганне. 2. Дрэнная схільнасць да чаго-н.
любіць хваліцца.
Гультайства — гэта х.
ХВАЛЯ, -і, мн. -і, хваль, ж. 1. Вадзяны
ХВАРОБАТВОРНЫ, -ая, -ае. Які выклікае
вал, які ўтвараецца ад гайдання паверхні хваробу. X. вірус. || наз. хваробатворнасць, -і,
вады. Хвалі залівалі бераг мора. 2. Хістальны ж.
рух у фізічным асяроддзі, a таксама распаўХВАРОБНЫ, -ая, -ае. Які выклікае хвасюджанне гэтага руху. Электрамагнітныя робу, які адносіцца да хваробы. Хваробныя
хвалі. Гукавая х. 3. перан., чаго. Пра масу, мікробы.
плынь чаго-н., што рухаецца адно за адным з
ХВАРЗЦЬ, -ЭЮ, -эеш, -эе; незак. 1. на
пэўнымі інтэрваламі, перапынкамі. 4. перан., што, чым i без дап. Быць хворым на якую-н.
чаго. Узмоцнены рух, праяўленне чаго-н. X. хваробу. X. на туберкулёз. X. шкарлятынаю.
дэманстрацый. X. мітынгаў. || прым. хвалевы,Ён доўга хварэў. 2. перан., за каго-што. Тры-ая, -ае (да 1 i 2 знач).
вожыцца, непакоіцца аб кім-, чым-н. X. за
ХВАЛЯ... (а таксама хвале...) Першая час- работу. 3. на што i чым. Мець дрэнную
тка складаных слоў, якая адпавядае па знач. схільнасць да чаго-н. X. на гультая. X на
слову хваля i пішацца, калі націск у другой пана. 4. перан., за каго-што. Хвалявацца за
частцы падае на першы склад, напр. хвалярэз, чые-н. поспехі (спартсмена, спартыўную кахвалямер.
манду, артыста i пад.) (разм.). X. за сваю каХВАЛЯВАННЕ, -я, н. 1. Рух хваль па ва- манду.
дзяной паверхні. X. мора. 2. перан. Нервовая
ХВАСТАВЬІ 2/і. хвост.
ўзбуджанасць, выкліканая адчуваннем трыХВАСТАТЫ, -ая, -ае. 3 хвастом (у 1 знач.)
вогі, радасці i пад. X. доўга не пакідала жанчыну. 3. звычайна мн., -і, -яў, перан. Масавае або з вялікім хвастом. Хвастатая лісіца. Хвавыказванне незадаволення, пратэсту супраць статая камета.
ХВАСТАЦЬ, хвашчу, хвошчаш, хвошча;
чаго-н. X. незадаволеных.
ХВАЛЯВАЦЦА, -лююся, -люешся, -люец- хвашчы; хвастаны; незак. 1. каго-што i na
ца; -люйся; незак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). чым. Біць чым-н. гнуткім, сцябаць. X. дубцом
Быць у хваляванні (у 1 знач.)- Мора хвалюец- па нагах. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), каго-што па
ца. 2. перан. Перажываць хваляванне (у 2 чым i без дап. 3 сілай біць, сячы (пра вецер,
знач.), знаходзіцца ў трывожным стане. X. пе- снег, дождж i пад.). Дождж хвошча па твары.
рад экзаменамі. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.)у перан. || зак. выхвасгаць, -вашчу, -вашчаш, -вашча;
Выказваць пратэст супраць чаго-н., масавую -вашчы; -вастаны (да 1 знач.; разм.). || аднакр.
незадаволенасць чым-н. Натоўп хваляваўся. || хвастануць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
зак. усхвалявацца, -лююся, -люешся, -люец- -нуць; -н'і (да 1 знач.), хвоснуць, -ну, -неш,
-не; -ні (да 1 знач.) / хвжсянуць, -ну, -неш,
ца; -люйся.
-не; -нём, -няце, -нуць; -ні (да 1 знач.;
ХВАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй; разм.). || звар. хыстшцй, хвашчуся, хвошчашнезак. 1. што. Выклікаць хваляванне (у 1 ся, хвошчацца; хвашчыся (да 1 знач.). || наз.
знач.). Моцны вецер хваляваў мора. 2. перан., хваспшшіе, -я, н.
каго (што). Прыводзіць у хваляванне (у 2
ХВАСЦЁЦ, -стца, мн. -стцы, -стцоў, м.
знач). Яго хваляваў лёс дзяцей. 3. перан., каго
Ніжняя частка пазваночніка чалавека. || прым.
(што). Падбухторваць, схіляць да хваляванняў (да 3 знач.; уст.). X. народ. | зак. усхва- хвясіцовы, -ая, -ае. X. пазванок.
ХВАТ, -а, М хваце, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
ляваць, -люю, -люеш, -люе; -люй (да 1 i 2
Бойкі, спрытны чалавек.
знач.).
ХВАТАЛЬНЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
ХВАЛЯВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Устройства ў выглядзе канала, трубы i пад. хапальны. X. рух.
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ХВАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.). Toe, што i хапацца. || зак. хваійцца,
хвачуся, хвацішся, хваціцца.
ХВАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што
(разм.). Toe, што i хапаць (у 1, 2, 3 i 4 знач.).
|| аднакр. хштшуць, -ну, -неш, -нс; -нём,
-няце, -нуць; -н'і. || зак. хваціць, хвачу,
хваціш, хваціць. || наз. хватанне, -я, н.
ХВАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
Спосаб, прыём, якім хватаюць, схватваюць
што-н. 2. перан. Аб спрытнасці i хуткасці ў
рабоце, дзеянні (разм.). Учэпістая х.
ХВАТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які спрытна,
учэпіста хапае што-н. Хваткія рукі. 2. перан.
Скрытны, кемлівы. X. хлопец. || наз. хваткасць, -і, ж.
ХВАЦЮ, -ая, -ае. 1. Удалы, спрытны. X.
хлопец. 2. Вельмі добры, прыдатны для выкарыстання (разм.). X. ножык. || наз. хвацкасць, -і, ж.
ХВІЛІНА, -ы, мн. -ы, -л'ін, ж. 1. Мера
часу, роўная Убо гадзіны ці 60 секундам. Чакаем з хвіліны на хвіліну. 2. Кароткі прамежак
часу, імгненне (разм.). Зайдзі на хвіліну, ёсць
справа. Хвілінай веку не надточыш (прыказка).
|| памянш. хвілінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. I прым. хвілінны, -ая, -ае.
ХВОЙНІК, -у, мн. -і, -аў, м. Хваёвы лес. У
хвойніку было многа грыбоў.
ХВОЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. хвоя. 2. Які замест лісця мае іголкі. Хвойныя пароды дрэў. X.
перагной.
ХВОРАСТ, -у, М -сце, м., зб. Сухія галінкі,
адпаўшыя з дрэў або хмызняку. Прапаліць печ
хворастам. \\ прым. хварасцяны, -ая, -ае.
ХВОРАСЦБ, -і, мн. -і, -ей, ж. (разм.). Хвароба, недамаганне, хваравіты стан. X. напала
на чалавека.
ХВОРЫ, -ая, -ае. 1. Які хварэе на якую-н.
хваробу. X. дзед. Хворае дзіця. 2. Пашкоджаны
хваробай (пра цела i яго часткі). Хворае сэрца.
Хворыя ногі. 3. Які сведчыць аб хваравітым
стане, аб хваробе. X. выгляд. 4. Ненатуральны,
празмерны, ненармальны. Хворае ўяўленне. 5.
хворы, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Той, хто хварэе
(у 1 знач.). Прыём хворых. || ж. хворая, -ай,
мн. -ыя, -ых (да 5 знач.).
ХВОСТ, хвасга, А/хвасце, мн. хвасты, хвастоў, м. 1. У жывёл: звычайна рухомы прьшатак на задняй частцы цела або значна звужаная задняя частка цела (у рыб, паўзуноў i
пад.). Конскі х. X. яшчаркі. Птушыны х. 2.
Задняя, канцавая частка лятальнага апарата
(самалёта, ракеты i пад.). X. самалёта. 3. Задняя частка падола адзежы, якая цягнецца па
зямлі (разм.). X. сукенкі. 4. Канцавая частка
чаго-н., што рухаецца. X. калоны. X. поезда. 5.
Крайняя, ніжняя частка чаго-н. X. рэдзькі. 6.
Доўгая звілістая паласа (дыму, пылу i пад.). 3
трубы падымаўся х. дыму. 7. Рад людзей, якія
стаяць у чарзе за чым-н. (разм.). X у касу за
білетамі. 8. перан. Частка работы, не выкананая ў тэрмін; няздадзены экзамен або залік у
час сесіі. X. na матзматыцы. 9. Рэшткі ад
апрацоўкі пароды з карысным выкапнем
(спец.). || памянш. хвосцік, -а, мн. -і, -аў, м.
(да 1 i 5 знач.). || прым. хваставы, -ая, -ое (да
1, 2, 4, 5 i 9 знач.).
ХВОСТКІ, -ая, -ае. Які моцна хвошча,
сцябае. Хвосткая пуга.
ХВОСЦІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. хвост. 2.
Кончык, частка чаго-н., якая выступае. Яблык
з хвосцікам. 0 3 хвосцікам (разм.) — з лішкам, з невялікім дадаткам. Тры гады з хвосцікам.
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ХВОШЧ, хвашчу, м. Шматгадовая споравая расліна з зялёнымі, звычайна галінастымі
сцёбламі i лускаватым лісцем. || прым. хваПРЮВЫ, -ая,

-ае.

ХВОЯ, -і, мн. -і, хвой, ж. 1. Вечназялёнае
дрэва сямейства хваёвых з высокім прамым
ствалом i доўгай ігліцай; сасна. Стромкія хвоі
ўзнімаліся ў неба. 2. зб. Ігліца (абл.). Улесе зямля была ўсыпана хвояй. 3. Галінка хвойнага
дрэва. || прым. хвжёвы, -ая, -ае / хвойны, -ая,
-ае.
ХІДАР1, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочая частка
збожжаўборачнага камбайна.
Х^ДАР2, -а, мн. -ы, -аў, м. Яўрэйская пачатковая рэліпйная школа для хлопчыкаў.
ХЕК, -а, мн. -і, -аў, м. Марская прамысловая рыба сямейства трасковых. || прым. хекжвы, -ая, -ае.
ХЁРАС, -у, м. Гатунак белага моцнага вінафаднага віна. || прым. херасны, -ая, -ае.
ХЕРУВІМ, -а, мн. -ы, -аў, м. У хрысціянскай рэлігіі: анёл, які адносіцца да ліку вышэйшых анёлаў. || прым. херувімскі, -ая, -ае.
ХЕТ-ТРЫК, -у, м. У выразе: зрабіць хеттрык — тройчы паразіць вароты праціўніка ў
адной гульні адным i тым жа спартсменам (у
хаксі, футболе).
ХЁЎРА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (пагард.). Група
людзей, якія аб'ядналіся для разбою, злачынства; зграя, шайка, банда. Сабралася адна х.
ХІБ, хіба, мн. хібы, -6ў, м. 1. Пярэдняя
частка хрыбта свінні. Самае тоўстае сала ў
свінні на хібу. 2. Шчацінне на хрыбце. 3.
Спінны плаўнік у рыбы. 4. перан. Верхні
край, грэбень чаго-н. X. страхі. X. хвалі. X.
пракоса.
ХІБА1, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Памылка,
промах, недахоп. Хібы ў рабоце. 2. Пра фізічны недахоп. X. яго была ў тым, што ён кульгаў.
ХІБА2, насц. 1. Ужыв. у пытальных сказах,
якія выражаюць сумненне ў чым-н., недавер,
здзіўленне чым-н. i па значэнню блізкія да
слоў: няўжо, можа быць. X. ён ужо прыехаў?
X. я не так сказаў? 2. Ужыв. у пытальных
сказах для выказвання няўпэўненасці ў неабходнасці якога-н. дзеяння i блізка па значэнню словам: можа быць, не варта. X. мне паехаць туды? X. можна каго прымусіць рабіць
што-небудзь? 3. (звычайна ў спалучэнні са
словамі «толькі», «што»). Надае адценне
абмежаванасці, дапушчэння,
магчымасці
чаго-н. X. толькі заўтра ён прыедзе.
ХІБА3, злуч. 1. уступальна-абмежавальны.
Ужыв. у спалучэнні са словамі «толькі»,
«што» i без ix для выражэння абмежавання ў
значэнні: акрамя таго, што...; можа быць,
толькі... Вакол цішыня, х. толькі шпак засвішча. X. што мне туды пайсці. 2. умоўны.
Ужыв. для выражэння супрацыіастаўлення з
адценнем умоўнасці ў значэнні: калі не...,
калі толькі не... Работу законным, х. толькі
дождж перашкодзіць.
ХІБА4, выкл. Ужыв. з пытальнай інтанацыяй i выражае сумненне, недавер. — Я вас
ведаю. —X!
ХІБА1, часц. Toe, што i хіба2.
ХІБА2, злуч. Toe, што i хіба3.
ХІБІЦЬ, хіблю, хібіш, хібіць; незак. (разм.).
1. Дапускаць пралікі, недакладнасці, рабіць
памылкі. 2. перан. Баяцца каго-н., губляцца
перад кім-, чым-н. Перад кім хібіў старшыня,
дык гэта перад начальствам.
ХІБНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. хібны. 2. Розніца
паміж сапраўднай велічынёй чаго-н. i велічы24. Зак. 426.

нёй, атрыманай пры вымярэнні; адхіленне ад
зададзенай велічыні; недакладнасць. Абсалютная х. Адносная х.
ХІЛІЦЦА, хілюся, хілішся, хіліцца; незак.
1. Прыгінацца ўніз, нахіляцца, нагінацца. Да
ХІМІЯ, -і, ж. 1. Навука аб саставе, будове,
вады хіліліся вербы. Буйныя каласы хіліліся да уласцівасцях рэчываў i ix узаемных ператвазямлі. 2. Нахіляцца набок. Судна пачало х. на рэннях. Неарганічная х Фізічная х. 2. Якасны,
той бок, дзе была прабоіна. 3. ( 7 / 2 ас. не хімічны састаў чаго-н. X. крыві. X. нафты. ||
ўжыв.), перан., да чаго. Набліжацца да прым. хім'ічны, -ая, -ае.
чаго-н., да якой-н. мяжы. Кароткі снежаньскі
ХІМІЯ... Першая частка складаных слоў са
дзень хіліўся к канцу. Час хіліўся да восені. 4.
знач. які мае адносіны да хіміі, напр. хіміяперан., перад кім-чым. Здаваіша, пакарацца.
вакцына, хіміяпрамянёвы, хіміяпрэпараты,
He нам х. перад цяжкасцямі. 5. ( 7 / 2 ас. не
хіміясінтзз, хіміятэрапеўтычны, хіміятэрапія.
ўжые.), перан. Накіроўваіша, ісці да чаго-н.
ХІНА, -ы, ж. (разм.). Toe, што i хінін. ||
(пра гутарку, справы, учынкі i пад.). Было відавочна, куды хіляцца падзеі. Справа хіліцца ў прым. хінны, -ая, -ае. X. парашок. Хтнае дрэва
патрэбным напрамку. б. Туліцца, гарнуцца да (дрэва ў Паўднёвай Амерыцы, у кары якога
каго-н. Хлопчык хіліўся да матулі. 7. перан. ёсць хінін).
ХІНДЗІ, нескл., ж. Іцдаеўрапейская мова
Мець цягу, сімпатыю да каго-н. Сын больш.
індыйскай групы, дзяржаўная мова Іцдыі.
хіліўся да бацькі, чым да маці.
ХІНІН, -у, м. Белы парашок, горкі на
ХІЛІЦЬ, хілю, хіліш, хіліць; незак. 1. што.
Прыгінаць уніз, нахіляць. Вецер хіліць бярозку смак, з кары хіннага дрэва, выкарыстоўваецда зямлі. Маці хіліць галаву над магілай сына. ца ў медыцыне. || прым. хйпнны, -ая, -ае.
ХІНЎЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся,
2. што. Нахіляць набок. Вецер хіліў лодку. 3.
( 7 / 2 ас. не ўжыв.), каго-што i безас. Ахоп- -няцеся, -нуцца; -н'іся; незак. 1. Нахіляцца,
ліваць, адольваць каго-н. (пра сон, дрымоту). нагінацца. Куды вецер, туды i дрэва хінецца. 2.
Яго хіліць сон. Дзяцей хіліла на дрымоту. 4. (7 перан. Мець ахвоту да чаго-н., захапляцца
/ 2 ас. не ўжыв.), перан., на што. Хіліцца, чым-н. X. да навукі. 3. перан. Мець цягу да
набліжацца да чаго-н. Хіліла ўжо к вечару каго-н., сімпатызаваць каму-н. Хлопчык больш
(безас). 5. перан., што да чаго, куды i без дап. хінуўся да дзеда.
Накіроўваць да чаго-н. (думку, справу i пад.).
ХІНЎЦЬ, -ну, -неш, -не, -нём, -няце,
Было зразумела, куды ён хіліць гутарку. 6. (7 / -нуць; -ні; незак. 1. каго-што. Нахіляць,
2 ас. не ўжыв), перан., каго да каго-чаго. нагінаць. 2. перан., каго (што). Выклікаць
Прыцягваць, вабіць; гарнуць, цягнуць. Сумны прыхільнасць да сябе, схіляць на свой бок.
настрой не хіліў да песень. Яго хіліла да навукі Яго дабрата хінула да яго людзей. 3. што да
(безас).
чаго, куды i без дап. Накіроўваць на што-н.
ХІЛЫ, -ая, -ае (разм.). Слабы, хваравіты. што-н. (думку, справу i пад.). Было незразуХілае дзіця. Хілая расліна. || наз. хіііісць, -і, ж. мела, куды ён хінуў у сваёй гутарцы. 4. кагоХІМ... Першая частка складаных слоў са што. Прыхіляць, гарнуць да сябе. X. дзіця да
знач. які мае адносіны да хіміі, хімічны, напр. грудзей.
ХІПІ, нескл., м. Чалавек, які парваў сувязь
хімапаратура, хімвалакно, хімзавод, хімкамса сваім асяроддзем i вядзе валацужніцкае
бінат, хімсыравіна.
ХІМЁРА, -ы, мн. -ы, -мер, ж. 1. Неажьш- жыішё ў знак пратэсту супраць наяўных
цявімая, нязбытная i дзіўная мара (кніжн.). 2. сацыяльных адносін.
ХІРАМАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
Скулытгура фантастычнай пачвары (напалову
леў, напалову каза). || прым. хімеріпны, -ая, Той, хто займаецца хірамантыяй. || ж. хірамжнткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
-ае.
ХІРАМАНТЫЯ, -і, ж. Прадказанне будуХІМЕРЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. хімера. 2.
Фантастычны,
нязбытны,
няздзейсны чага i вызначэнне характару чалавека па вы(кніжн.)- ХІмерычная ідзя. || наз. хімерычнасць, разных лініях i бугарках на далонях рук.
-і, ж. (да 2 знач.)ХІРЎРГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач, спецыяліст
ХБШЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -за- у галіне хірургіі. Дзіцячы х.
ваны; зак. i незак., што. Укараніць (укараХІРУРГІЯ, -і, ж. Галіна медыцыны, якая
няць) дасягненні хіміі i хімічных метадаў займаецца аперацыйнымі метадамі лячэння.
апрацоўкі рэчываў у тэхніцы, прамысловасці i X сэрца. || прым. хірурпчны, -ая, -ае.
сельскай гаспадарцы. || наз. хімічацыя, -і, ж.
ХІСТАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. хістацХІМІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст у га- ца, -ць. 2. Няўстойлівасць, зменлівасць. X.
ліне хіміі, a таксама работнік хімічнай тэмпературы. 3. перан. Нерашучасць, супрамысловасці.
мненне. Прыняць рашэнне без хістання.
ХІМІКАЛІІ, -аў. Хімічныя прэпараты, выХІСТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
рабы.
1. Калыхацца, ківацца з боку ў бок. ВершаХІМІКАТ, -у, М -каце, мн. -ы, -аў, м. ліны дрэў хісталіся ад моцнага ветру. Агеньчык
Хімічны прэпарат, выраб.
свечкі слаба хістаўся. 2. Ківацца з боку ў бок
ХІМІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. хімія. 2. Які мае пры хадзьбе. Конь быў такі худы, што аж
адносіны да з'яў, што вывучаюцца хіміяй. хістаўся. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Калыхацца,
Хімічная рэакцыя. Хімічныя элементы. 3. Звя- калывацца ў бакі. Зуб хістаецца. 4. ( 7 / 2 ас.
заны з прымяненнем метадаў хіміі ў вытвор- не ўжыв.)у перан. Траціць ранейшае значэнне,
часці, у розных галінах гаспадаркі, a таксама сілу. Аўтарытэт закона хістаецца. 5. перан.
атрыманы пры дапамозе метадаў i сродкаў Быць у нерашучасці, вагацца. Перад тым, як
хіміі. Хімічная апрацоўка глебы. Хімічныя ўгна-прыняць рашэнне, ён заўсёды хістаўся. б. ( 7 / 2
енні. 4. Звязаны з прымяненнем прадуктаў ас. не ўжыв.), перан. Быць няўстойлівым, мяхіміі ў ваенных мэтах. Хімічная зброя. O няцца. Цэны на рынку хістаюцца. || аднакр.
Хімічны кжржвдаш — карандаш з асобым хіснуцца, -нуся, -нешся, -нецца; -нёмся,
графітам, які пры змочванні піша як чарніла. -няцеся, -нуцца; -н'іся / хктшуццв, -нуся,

ХВО—ХІС

722

ХІС—ХЛЁ
-нешся, -нецца; -нёмся, -няцеся, -нуцца;
-ніся. I наз. хіспшве, -я, н.
ХІСГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. кагошто. Ківаць з боку ў бок. Вецер хістае яліны.
2. чым. Рабіць хістальныя рухі. X. слуп. 3. перан., што. Рабіць няўстойлівым, падрываць.
Гэта хістала яго аўтарытэт. || аднакр.
хкнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць;
-ні. || наз. хістанне, -я, н. | прым. хісгалыш,
-ая, -ае (да 1 знач.)
ХІСГН, -ая, -ае. 1. Які хістаецца, ківаецца. Хісткія галінкі дрэў. X. мосцік. 2. перан.
Ненадзейны, няпэўны, малапераканальны.
Хісткія довады. 3. перан. Непастаянны ў сваіх
поглядах, учынках i пад. Рэвалюцыянер з яго
вельмі х || наз. хістысць, -і, ж.
ХГГОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У старажытных ірэкаў: доўгае i шырокае адзенне, часцей
без рукавоў. 2. Касцюм танцоўшчыцы балета
з глыбокімі разрэзамі па баках.
ХГГРАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі хітры, які
сведчыць пра хітрасць. X. чалавек. Хітраватая
ўсмешка.
ХПРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; незак. Toe, што i хітрыць.
ХГГРАСПЛЁЦЕНЫ, -ая, -ае (кніжн).
Вельмі хітры, мудрагелісты. Хітрасплеценае
выказванне. || наз. хлрасплеценасць, -і, ж.
ХПРАСПЛЯЦЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н.
(кніжн.). 1. Складаная задума, хітрасць. Разгадаць чые-н. хітраспляценні. 2. Складаны i
мудрагелісты выклад думак. Моўныя хітраспляценні.
ХІТРАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. 2/1. ХІТрЫ.
2. Учынкі, паводзіны, разлічаныя на ўвядзенне каго-н. у зман. Разгадаць чыю-н. х. 3.
Спрытнасць, выкрутлівасць. Me ўменнем, дык
хітрасцю. 4. Аб чым-н., што зроблена мудрагеліста, складана, з загадкай. Замок з хітрасцю.
ХГГРЎГА, -і, ДЛ/-у, Г-ам, л.,\ЯЛ/-рузе, Т
-ай (-аю), ж., мн. -i, -руг (разм.). Вельмі
хітры чалавек. Гэтпага хітругі больш пад зямлёй, чым на зямлі.
ХГГРЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Хітры
чалавек, махляр, падманшчык. || ж. хітруха,
-і, ДМ -русе, мн. -і, -рух. || прым. хггрунскі,
-ая, -ас.
ХІТРЫ, -ая, -ае. 1. Выкрутлівы, які
дзейнічае скрытна, не яўна. X. хлопец. 2. Які
выражае хітрасць. X. погляд. Хітрая ўсмешка.
3. Разлічаны на ўвядзснне каго-н. у зман.
Хітрая палітыка. 4. Зроблены з умельствам,
выдумкай, сакрзтам. X. механізм. \\ наз.
хлрасць, -і, мн. -і, -ей, ж. (да 3 i 4 знач.).
ХІТРЫКІ, -аў. Хіірыя, махлярскія прыёмы. Надаелі мне твае х.
ХПТЬІЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым, -рыце,
-раць; незак. Праяўляць хітрасць. He трэба х.
|| зак. схітрыць, -ру, -рыш, -рьшь; -рым, -рыце, -радь.
ХПТ^Ц, -раца, мн. -рацы, -рацоў, м.
Хітрун, каварны чалавек, махляр, ашуканец. ||
прым. хітрэцкі, -ая, -ае (разм.).
ХІХІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм).
Спадцішка смяяцца, звычайна са злараднасцю. Чаго ты хіхікаеш? || аднакр. хЬокнуць,
-ну, -неш, -не; -ні. || наз. хіхшйше, -я, .

ХЛАМ, -у, м., зб. Непатрэбныя старыя манні, з чыёй-н. ласкі. He вяліжі хлеб
рэчы. Выкінуць х. з хаты. \\ прым. хламны, -ая, (разм.) — 1) не вельмі добра; 2) невысокая
аплата працы, не зусім забяспечаныя ўмовы
-ае.
ХЛАМІДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -мід, ж. 1. жыцця. Пасадзіць на хлеб i ваду (разм.) —
пакараць голадам, абмежаваць у ядзе каго-н.
Адзенне старажытных ірэкаў i рымлян у вы~
глядзе плашча. 2. Нязграбная шырокая i доў- Хлеб ды соль (разм.) — прыемнага, добрага
апетыту (пажаданне таму, каго засталі за
гая адзежына (разм.).
ХЛАПЁЦ, -пца, мн. -пцы, -пцоў, м. Падле- ядой). Цяжкі хлеб (разм.) — праца, якая патак мужчынскага полу. || памянш. хлапчаня, трабуе вялікіх намаганняў, цяжкая фізічная
-няці, мн. -няты, -нят, н. i хлапчшё, -няці, праца. || памянш.-ласк. хлябок, -бка, м. (да 1 i
мн. -няты, -нят, н. || прым. хлалечы, -ая, -ае / 3 знач.). || прым. хлебны, -ая, -ае (да 1, 2 i 3
знач.).
хлапецкі, -ая, -ае.
ХЛЕБА... Першая частка складаных слоў,
ХЛАПЁЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Развітальная вечарынка з таварышамі ў доме жаніха якая адпавядае па значэнню словам: хлеб,
перад вяселлем, якая адбываецца адначасова хлебны, напр. хлебазавод, хлебабулачны, хлебапастаўкі.
з дзявочнікам.
ХЛЕБАБЎЛАЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адноХЛАПЧО, -чаці, «. (разм.). Хлапец, хлопсіны да хлебных вырабаў. Хлебабулачнае
чык.
ХЛАПЧЎК, -а, мн. -'i, -оў, м. Невялікі хла- прадпрыемства.
ХЛЕБАЗАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
пец, падлетак. || прым. хляпчуковы, -ая, -ае.
Завод з механічнай выпечкай хлеба. || прым.
Хшпчуковыя чаравікі.
ХЛАПЧЬІНА, -ы, мн. -ы, -чын i -аў, м. хлебазаводскі, -ая, -ае.
ХЛЕБАЗДАЧА, -ы, ж. Планавая здача
(разм.). Малады чалавек, дзяцюк. Рослы,
збожжа дзяржаве калгасамі i саўгасамі, ферплячысты х.
ХЛАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра- мерскікй гаспадаркамі.
ХЛЕБАПАСТАЎЮ, -тавак. Планавая здача
ваны; зак. i незак., што (спец.). 1. Абеззаразіць (-ражваць) пры дапамозе хлору. X. збожжа дзяржаве.
ХЛЕБАПЁК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i
ваду. 2. Апрацаваць (-цоўваць) хлорам. || наз.
пекар.
хлараванне, -я, н.
ХЛЕБАПЯКАРНЫ, -ая, -ае. Звязаны з пяХЛАРАФІЛ, -у, м. Зялёны пігмент раслін. ||
чэннем хлеба, хлебных вырабаў.
прым. хляржфіілавы, -ая, -ае.
ХЛЕБАПЯКАРНЯ, -І, МН. -І, -рань / -рняў,
ХЛАРАФОРМ, -у, м. Празрыстая лятучая
вадкасць з саладкаватым пахам, якая ўтрым- ж. Toe, што i пякарня.
ХЛЕБАПЯЧдННЕ, -я, н. Выпечка хлеба.
лівае хлор i выкарыстоўваецца як наркатычМеханізаванае х.
ны сродак. || прым. хлараформаш, -ая, -ае.
ХЛЕБАРОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Селянін, які
ХЛАРАФОС, -у, м. Белае крышталічнае
ядавітае рэчыва, якое раствараецца ў вадзе i займаецца хлебаробствам. || прым. хлебаробвыкарыстоўваецца ў барацьбе са шкоднымі скі, -ая, -ае.
ХЛЕБАРОБСТВА, -а, н. Праца земляроба
насякомымі. || прым. хларафосны, -ая, -ае.
ХЛАРОЗ, -у, м. 1. Адна з форм малакроўя; па вырошчванню хлеба (у 3 знач.). || прым.
бледная немач. 2. Хвароба раслін, пры якой хлебаробчы, -ая, -ае.
ХЛЕБАРОДНЫ, -ая, -ае. Які дае добры
парушаецца ўтварэнне хларафілу i лісце жаўўраджай хлеба, урадлівы. X. год. X. край.
цее. || прым. хларозыы, -ая, -ае.
ХЛЕБАР&З, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы, заХЛАРЬІДЫ, -аў, адз. хларыд, -у, М -дзс, м.
1. Злучэнні хлору з іншымі элемснтамі. Хла- няты рэзкай хлеба. || ж. хлебарэзка, -і, ДМ
рыд натрыю. 2. Мінералы, солі салянай -зцы, мн. -і, -зак.
ХЛЕБАРдЗКА, -І, ДМ -ЗЦЫ, МН. -І, -зак, ж.
кіслаты, якія шырока выкарыстоўваюцца ў
хімічнай i харчовай прамысловасці. || прым. 1. 2/і. хлебарэз. 2. Прыстасаванне для рэзкі
хлеба.
хларыдны, -ая, -ае.
ХЛЕБАРЗЗНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
ХЛАРЫТЫ, -аў, адз. хларыт, -у, М -рыцс,
м. 1. Група слюдападобных мінералаў зелена- рэзкі хлеба. X. стол.
ХЛЕБАСОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Хлебасольватага колеру, якія ўваходзяць у склад многіх
горных парод. 2. Солі хлорыстай кіслаты. || ны, гасцінны чалавек. Ён быў вялікі х. \\ ж.
хлебасолка, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак. || прым.
прым. хларытавы, -ая, -ае.
ХЛАР^ЛА, -ы, ж. (спец.). Багатая на бялкі хлебасольскі, -ая, -ае.
ХЛЕБАСОЛЬСТВА, -а, н. Гатоўнасць i
i тлушч аднаклетачная зялёная водарасць. ||
ўменне гасцінна сустрэць i пачаставаць. Белапрым. хларэлавы, -ая, -ае.
ХЛЕБ, -а, мн. хлябы, хлябоў, м. 1. адз. рускае х. \\ прым. хлебасольны, -ая, -ае.
ХЛЁБНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. Від таПрадукт харчавання, які выпякаецца з мукі.
Чорны х. Сітны х. Пшанічны х. 2. адз. Зерне, леркі, падноса, на якіх падаюць на стол хлеб.
якое мелецца на муку. Нарыхтоўка хлеба. 2. Невялікая скрынка для захавання хлеба. 3.
Уборка хлеба. X. — усяму галава (прыказка). Спецыяльная дзежка, у якой рашчыняюць
3. Зерневыя расліны (жыта, пшаніца i пад.) хлеб.
на корані. Добра ўрадзіў хлеб. Хлябы ў рост ча- ХЛЕСТАКОЎШЧЫНА, -ы, ж. Бессаромлавека. 4. адз. Сродкі для існавання, заробак. ная нястрымная пахвальба [ад імя ХлестаЦяжкай працай здабываць свой х. Адабраць кова, героя камедыі М.В.Гогаля «Рэвізор»].
чужы х. 0 Аб адным хлебе (разм.) — без дадаХЛЕЎ, хлява, мн. хлявы, хлявоў, м. Памятковай стравы. Без хлеба сядзець (разм.) — шканне для жывёлы i хатніх птушак. || пабыць незабяспечаным сродкамі існавання. мянш. хлеўчык, -а, мн. -і, -аў, м. i хлевушок,
Зайцаў хлеб (разм. жарт.) — рэшткі яды, -шка, мн. -ШКІ, -шкоў, м.
прывезеныя з поля, з лесу дзецям. I то хлеб
ХЛЁБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што
(разм.) — i гэта добра. Лёгкі хлеб (разм.) — (разм.)- 1. Есці, чэрпаючы лыжкай вадкую
пра лёгкую, бестурботную працу. Надзенны страву. X. cyn. 2. Піць вялікімі глыткамі. Ён з
хлеб — тое, што патрэбна для жыцця. Жыць прагнасцю хлёбае ваду. \\ аднакр. хлёбнуць, -ну,
на ласкавым хлебе (разм.) — жыць на ўтры- -неш, -не; -ні /' хлебануць, -ну, -неш, -не;
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ХЛЫСГОЎСГВА, -а, н. Адзін з напрамкаў
-нём, -няце, -нуць; -ні. 0 Хлебануць горж
(разм.) — перанесці, паспытаць многа не- сектанцтва, тах званыя духоўныя хрысціяне. ||
прым. хлыстОЎсю, -ая, -ае.
прыемнага, цяжкага. || наз. хлёбанне, -я, н.
ХЛЫСТОУШЧЫНА, -ы, ж. Toe, іігго i
ХЛІПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). 1.
Ціха плакаць, усхліпваць. Дзесьці жаласна хлыстоўства.
ХЛІОПАТ, -у, М -паце, м. (разм.). Гукі,
хліпала дзіця. 2. перан. Слаба, мігатліва гарэць. Уцемені хліпаў агеньнык свечкі. || аднакр. якія ўтвараюцца пры пераліванні, хлюпанні
хлшнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. хлшанне, вады.
ХЛІОПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не-я, н.
ХЛОПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго зак. (разм.)- Плюхацца (у гразі, вадзе). || наз.
(што) чым па чым i чым па чым. Стукаць па хлюпанне, -я, н.
ХЛІОПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
чым-н., звычайна з шумам. X. дапоняй па пле1. Утварадь характэрныя гукі, падобныя на
чуку каго-н. 2. чым. Утвараць моцныя гукі,
стукаючы чым-н. X. дзвярамі. 3. Утвараць ка- хлюпат (пра ваду, вадкасць). Пад нагамі хлюроткія адрывістыя гукі. Дзесьці хлопалі пала вада. 2. Рухацца, ісці па чым-н. вязкім,
стрэлы. || аднакр. хлопнуць, -ну, -неш, -не; гразкім, утвараючы такія гукі. X. na гразі. 3.
Плакаць, усхліпваючы. 4. 3 шумам, часта
-ні. || наз. хлошшне, -я, н.
ХЛОПЕЦ, -пца, мн. -пцы, -пцаў, м. Ма- ўцягваць носам паветра пры насмарку, плачу.
X. носам. || аднакр. хлюпнуць, -ну, -неш, -не;
лады чалавек, юнак.
ХЛОПЧА, клЫная форма ад наз. хлопец, м. -ні (да 1, 3 i 4 знач.). || наз. хлюшйше, -я, н.
ХЛІОІПК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.)- Бяз(разм.). Ужыв. 5ік сяброўскі зварот да каго-н.
вольны, нікчэмны, маладушны чалавек.
Адкуль ты, х., будзеш родам?
Нікчэмны х.
ХЛОПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Дзіця або
ХЛІОПЮ, -ая, -ае (разм.). Гразкі, багніпадлстак мужчынскага полу. 3 малых год х. сты, балоцісты. Хлюпкая дарога. || наз. хлюппачаў працаваць. 0 Хлопчык з ногцік, хлоп- кясць, -і, ж.
чыка з ногцік (разм. жарт.) — вельмі маХЛІОПНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
ленькі хлопчык [па назве казачнага перса-ніся; зак. (разм.). Упасці, плюхнуцца ў
нажа — вельмі маленькага, але кемлівага i
што-н. вязкае, вадкае. X. ў гразь.
спрытнага хлопчыка].
ХЛЮСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -оў, м. (разм.).
ХЛОР, -у, м. Хімічны элемент, удушлівы Франтаваты, нахабны, пранырлівы чалавек.
газ жоўта-зелёнага колеру, які выкарыстоўваХЛЯБОК гл. хлеб.
ецца як абеззаражвальны i атрутны сродак. ||
ХЛЯБТАЦЬ, хлябчу, хлебчаш, хлебча;
прым. хлорны, -ая, -ае. X. пах.
хлябчы; незак., што. 1. Піць, высоўваючы
ХЛОРАФАРМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; язык (пра некаторых жывёлін). Kom хлебча
-муй; -маваны; зак. i незак., каго-што (уст.). малако. 2. Піць прагна, у вялікай колькасці
Усыпіць (усыпляць) пры дапамозе хларафор- (разм.). X. ваду. X. гарэлку. || зак. выхлебттць,
му. X хворага. || зак. таксама захлоржфар- -бчу, -бчаш, -бча; -бчы; -бтаны. || наз. хлябмяваць, -мую, -муеш, -муе; -муй; -маваны.
танне, -я, н.
ХЛУД, -у, М -дзе, м. Дробны хвораст, вецХЛЙСІДК, -а, мн. -і, -аў, м. Вузкая палоце. Ачысціць двор ад хлуду.
ска тканіны, прьшіытая або прышпіленая па
ХЛУС, -а, мн. хлусы, -аў i хлусы, -оў, м. таліі верхняга адзення. Паліто з хлясцікам.
ХМАРА, -Ы, МН. -Ы, хмар, ж. 1. Вялікае,
Той, хто хлусіць; манюка.
ХЛУСІЦЬ, хлушу, хлусіш, хлусіць; незак. звычайна цёмнае воблака, якое прыносіць
Гаварыць няпраўду, манііхь. £н нікалі не хлу- дождж, град, снег. 3-за лесу выпаўзала цёмная
сіў. || зак. схлус'іць, схлушу, схлусіш, схлусіць; х. 2. перан., каго-чаго. Мноства, рухомая
маса. X. камароў. || памянш. хмаржж, -і, ДМ
схлушаны.
ХЛУСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які гаворыць ня- -рцы, мн. -і, -рак, ж. (да 1 знач.). || прым.
праўду, хлусню. Хлуслівая жанчына. 2. Фаль- хмаравы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ХМАРНЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты хмарамі.
шывы, няправільны. Хлуслівыя словы. ХлусХмарнае неба. 2. Пахмурны, хмурны. X. дзень.
лівыя чуткі. || наз. хлуслшжсць, -і, ж.
ХЛУСНЙ, -'i, ж. Мана, няпраўда, наўмы- 3. перан. Пануры, сумны, невясёлы. X. настрой. || наз. хмаршсць, -і, ж.
снае скажэнне фактаў.
ХМАРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцца;
ХЛЬІНУЦЬ, -не; зак. I. (1 i 2 ас. не
незак. Зацягвацца хмарамі, станавіцца хмарўжыв.). Паліцца з сілай, патокам. Хлынула
ным. Неба х. X. на дождж (безас.)вада. Кроў хлынула з носа. 2. ( 7 / 2 ас. адз. не
ХМАРЫЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыць; неўжыв.). Імкліва накіравацца куды-н. вялікай зак. 1. безас. Зацягваць хмарамі. Хмарыць,
масай. Людзі хлынулі ў адчыненыя дзверы. 3. (7 пэўна будзе дождж. 2. перан., каго-што. Заi 2 ас. не ўжыв.)у перан. З'явіцца ў вялікай смучаць, азмрочваць (разм.). Гора хмарыць
колькасці. У майстэрню хлынулі заказы.
вочы паланянак.
ХЛЫСТ1, -а, М -сце, мн. -ы, -оў, м. 1.
ХМЕЛЬ1, хмелю, м. Павойная расліна з
Спілаванае дрэва з верхавінай, ачышчанае ад доўгім тонкім сцяблом, a таксама насенне несукоў (спец.). 2. Тонкі, гнуткі дубец, пруцік. || каторых культурных відаў гэтай расліны, выпамянш. хлысцік, -а, мн. -і, -аў, м. (да 2 карыстоўваецца ў піваварэнні. || прым. хмезнач.)- || прым. хлыстовы, -ая, -ае (да 1 знач.)- левы, -ая, -ае.
ХЛЫСТ2, -a, М -сце, мн. -ы, -оў, м. ПасляХМЕЛЬ2, хмелю, м. Стан ап'янення, выдоўнік хлыстоўства. || ж. хлыстоўка, -і, ДМ кліканы алкагольнымі напіткамі. Яго х. не
-ўцы, мн. -і, -товак.
бярэ.
ХЛЫСТ3, -а, М -сце, мн. -ы, -оў, м. Toe,
ХМЁЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца ў
што i хлюст.
стане ап'янення, нецвярозы. 2. Які выклікае
ХЛЫСТАЦЬ, хлышчу, хлышчаш, хлышча; ап'яненне. X. напітак. Выпіць хмельнага
хлышчы; хлыстаны; незак. Toe, што i хва- (наз.).
стаць. || аднакр. хлыснуць, -ну, -неш, -не; -ні.
ХМЕЛЯВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
|| наз. хлыстанне, -я, н.
Спецыяліст па хмеляводству.

ХЛІ-^СНЫ
ХМЕЛЯВОДСТВА, -а, м. Вырошчванне
хмелю як галіна раслінаводства. || прым. хмеляводчы, -ая, -ае.
ХМУРНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. (7 /
2 ас. не ўжыв.). Рабіцца, станавіцца хмурым,
воблачным. Хмурнела неба. 2. перан. Станавіцца панурым, хмурным (у 2 знач.). || зак.
схмурнець, -ею, -ееш, -ее.
ХМЎРНЫ, -ая, -ае. 1. Пахмурны, воблачны (пра неба, пагоду i пад.). X. дзень. Хмурная
napa года. 2. перан. Сумны, пануры. Гаспадар
сядзеў х. X. настрой. \\ наз. хмурнасць, -і, ж.
ХМЎРЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i хмурны. X. дзень. X. твар.
ХМЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; незак. 1. (7 i' 2 ас. не ўжыв). Зацягвацца хмарамі, станавіцца хмурым. Неба х. X. на
дождж (безас). 2. перан. Станавіцца хмурным, насуплівадца. Твар х.
ХМЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.,
што. Панура або задумліва моршчыць, насупліваць (лоб, бровы).
ХМЫЗ, -у, м. Toe, што i хмызняк.
ХМЫЗНЙК, -у, мн. -'i, -оў, м. Кусты, зараснік. Каля рэчкі быў густы х. \\ прым. хмызняковы, -ая, -ае.
ХМЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.)Вымаўляць «хм» або «гм», выказваючы здзіўленне, іронію, сумненне, злосць. Чаго ты
хмыкаеш?\\ аднакр. хмыкнуць, -ну, -неш, -не;
-ні. I наз. хмыкшгае, -я, н.
ХМЬІЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; незак.
1. Злосна ўхмыляцца. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв).
Прыціскаць вушы да галавы (пра каня). Конь
хмыліцца, можа ўбрыкнуць. || зак. ухмылЫці,
-мылюся, -мылішся, -мыліцца.
ХМЯЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Станавіцца п'яным, п'янець. || зак. захмялець, -ею,
-ееш, -ее.
ХНА, хны, ж. Расліна, з якой атрымліваюць жоўта-чырвоную фарбу, a таксама сама
гэта фарба. X. ўжываецца для фарбавання еаласоў.
ХНЫ: хоць бы хны, у знач. вык. (разм.) —
ніколькі не хвалюе, не турбуе каго-н. Яго naпярэджваюць, a ён хоць бы хны.
ХНЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
1. Жаласна плакаць, утвараючы ныючыя гукі.
2. перан. Скардзіцца, наракаць на што-н. ||
наз. хшлканне, -я, н.
ХОБАТ, -а, М -аце, мн. -ы, -аў, м. 1. У
слана: нос у выглядзе доўгага трубападобнага
адростка. 2. Падоўжаны HOC у тапіраў, хахуль,
кратоў (спец.). 3. Выцягнуты прыдатак у пярэдняй частцы цела некаторых беспазваночных i насякомых, якая служыць для хапання
здабычы i абароны (спец.). 4. Частка механізмаў, машын, якая па форме нагадвае хобат жывёлы (спец.). 5. Задняя падоўжаная
частка лафета артылерыйскай гарматы або
задняя частка станка кулямёта (спец.). || прым.
хобатны, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 знач).
ХОБІ, нескл., н. Захалленне чым-н., любімы занятак у вольны час. Яго х. — збіранне
марак.
ХОВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
Месца, дзе можна знайсці прьггулак, схавацца ад каго-, чаго-н. 2. Скрытае, патайное месца для захоўвання чаго-н. 3. толькі мн.
Дзіцячая гульня, у якой адзін шукае астатніх
удзельнікаў гульні, якія схаваліся.
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ХОЛАДНА, у знач. вык. 1. Пра халоднае
ХРАБРАСЦЬ, -І, Ж. Здольнасць, уменне
надвор'е. Раніцай х. 2. каму-чаму. Аб станс пераадольваць страх; мужнасць, адвага. Узначалавека, які адчувае холад. Мне х.
гарода за х.
ХРАБРЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца храХОР, -у, мн. хары, хароў, м. 1. Група спеХОД, -а i -у, М аб (у) ходзе / на хаду, мн. вакоў, якія разам выконваюць вакальныя брасцю, смелы, мужны. X. чалавек. X. ўчынак.
ХРАБРЬІЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
хады, -оў / ходы, -аў, м. 1. -у, гл. хадзіць. 2. творы. X. хлопчыкаў. Спяваць хорам (прысл.).
-рымся, -рыцеся, -рацца; незак. (разм.). Ста-у, М на хаду. Рух, перамяшчэнне ў якім-н. 2. Музычная п'еса, прызначаная для выканапрамку. Сядзець у вагоне па ходу поезда. нання пеўчым калектывам. 3. Аркестр (уст.). рацца паказаць сябе храбрым.
ХРАБРЗЦ, -раца, мн. -рацы, -рацоў, м.
Машына паскорша х. 3. -у, М у ходзе, перан. X. трубачоў. 4. перан. Адначасовае гучанне
Развіццё, цячэнне чаго-н. X заняткаў. X. па- мноства галасоў, гукаў. X. дзіцячых галасоў. Храбры чалавек.
Птушыны х. 5. перан. Мноства аднолькавых
ХРАБР^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. (разм.).
дзей. 4. -у, М у ходзе, мн. ходы, -аў. Перамяшчэнне рухомай часткі механізма ад выказванняў, меркаванняў. X. пахвал. Прапа- Станавіцца храбрым, храбрэйшым. || зак. пяаднаго крайняга становішча да другога, a так- нову падхапілі хорам (у знач. прысл.). || прым. храбрэць, -эю, -эеш, -эе.
ХРАБУСТАЦЬ, -бушчу, -бушчаш, -бушча;
сама велічыня гэтага перамяшчэння. X. порш- харавы, -ая, -óe (да 1 i 2 знач.). X. гурток. Ха-бушчам, -бушчаце, -бушчуць; -бустаў, -тала;
ня. Велічыня ходу прэса. 5. -у, М у хадзс. Дзс- равыя песні.
ХОРАМ, -а, мн. харомы, харомаў, м. Вялікі
-бустай; незак. Есці, жаваць з хрустам. X.
янне, работа, якую выконвае машына, механізм. X гадзінніка. б. -у, М на хаду. Рабочая дом, палац. He дом, a х. пабудаваў. || прым. агуркі. || аднакар. храбуснуць, -ну, -неш, -не;
-нём, -няцс, -нуць; -ні. || наз. храбустшне, -я,
частка машыны, механізма (спец.). Анкерны х. хорамны, -ая, -ае.
ХОРАША, безас. у знач.'вык. 1. Аб прыем- н.
гадзінніка. 7. -у, М на хаду. Тэхналагічны
ХРАБУСПЙ, -ая, -óe. Які храбусціць.
працэс; цыкл (спец.). Домна на гарачым хаду. ных абставінах. Як х. вакол. 2. Аб пачуцці
ХРАБУСЦЁЦЬ, -бушчу, -бусціш, -бусціць;
8. -у, мн. хады, -оў. У шахматах, картах i пад.: ўнутранага задавальнення. X. на сэрцы.
чарговае выступленне іірака. X. пешкі. X. пеХОРДА1, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -аў, ж. У -бусцім, -бусціце', -бусцяць; -бусцеў, -цела;
шкай. X. козырам. 9. -у, М у ходзе, мн. хады, матэматыцы: прамая, якая злучае дзве кропкі -бусц'і; незак. Утвараць хруст, трэск. Пад нагамі храбусцеў снег. || наз. храбусценне, -я, н.
-оў, перан. Прыём, манеўр для дасягнення крывой (дугі, акружнасці).
якой-н. мэты. Дьтламатычны х. Хітры х. 10.
ХРАМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Збудаванне,
ХОРДА2, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -аў, ж.
-а, мн. хады, -оў. Месца, праз якое ўвахо(спец.). Спінная струна — першасная шкі- прызначанае для адпраўлення набажэстава i
дзяць куды-н., уваход. Пакой з асобным ходам. летная вось у вышэйшых жывёл i чалавека. || рэлігійных абрадаў, царква. Старажытны х.
11. -а, М у ходзе, мн. хады, -оў. Месца, па прым. хордавы, -ая, -ае.
2. перан. Месца, якое выклікае павагу, святое
якім ходзяць, шлях, пераход. Падземны х. 12.
ХОРМАЙСТАР, -тра, мн. -тры, -траў, м. для каго-н. X. наеукі. \\ прым. храмавы, -ая,
-у, мн. ходы, -аў, перан. Магчымасць дасягКіраўнік хору, харавы дырыжор. || прым. хор- -óe.
нення чаго-н. Трэба даваць х. маладым майстарскі, -ая, -ае.
ХРАМА... (гл. хрома...). Першая частка
пісьменнікам. O Жалезны ход — ніжняя хадаХОРЫ, -аў. Адкрытая галерэя або балкон у складаных слоў; ужыв. замест *хрома..>, калі
вая металічная частка воза або іншых якіх-н. верхняй частцы параднай залы або царкоў- націск у другой частцы слова падае на першы
транспартных сродкаў. Малы ход — запаво- нага будынка (першапачаткова для размяш- склад, напр. храмасома, храмасфера.
лены ход судна, a таксама каманда, якая пе- чэння хору, музыкантаў).
ХРАМАСОМЫ, -сом, адз. храмасома, -ы,
радаецца ў машыннае аддзяленне для змянХОХМА, -ы, ж. (разм.). Дасціпны, весёлы ж. (спец.). Пастаянная састаўная частка ядра
шэння ходу судна. Поўны ход! — словы ка- жарт, учынак i пад.
жывёльных i раслінных клетак, носьбіты
манды: з гранічнай скорасцю. 0 На хаду —
ХОЦЬ. 1. злуч. уступальны. Падпарадкоў- спадчыннай генетычнай інфармацыі. || прым.
мімаходам. Па ходу справы — у залежнасці вае даданыя ўступальныя сказы, выступаючы храмасомны, -ая, -ае.
ад абставін. Поўным ходам — інтэнсіўна, уз- ў значэнні: нягледзячы на тое, што. X. было
ХРАМІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
моцнена (ідзе, ішло i пад. што-н.). Сваім хо- ўжо позна, але ніхто не спаў. X. прыпякала -раваны; зак. i незак., што (спец.). 1. Падам — 1) пехатой; 2) работай свайго матора. сонца, a eada ў рэчцы была халодная. Бабка х. крыць (пакрываць) хромам (у 1 знач.) ме|| прым. хадавы, -ая, -6е (да 2, 4 i 6 знач.; старая, але рухавая. 1. злуч. уступальны (звы- талічныя вырабы. 2. Апрацаваць (апрацоўспец.). Дзве хадавыя гадзіны.
чайна ў спалучэнні з загадным ладам або ваць) солямі хрому (скуру). || наз. храміраванХОДЗШ, -аў (разм.)- Насценны гадзіннік інф.)- Ужыв. у пачатку даданых сказаў, у якіх не, -я, н. i храміроўка, -і, ДМ -ўцы, ж. || прым.
выказваецца далушчэнне, вызначаецца край- храміровачны, -ая, -ае.
простай канструкцыі з гірамі.
ХРАНА... (гл. хрона...). Першая частка
няя мяжа, ступень праяўлення чаго-н.,
ХОДН, -ая, -ае (разм.). 1. Які хутка магчымасць якога-н. выніку. Нікога не слухае, складаных слоў; ужыв. замест «хрона...», калі
ходзіць, рухаецца, лёгкі на хаду. X. конь. X. х. ты яго забі. 3. злуч. уступальны. Ужыв. пры націск у другой частцы слова падае на першы
характар. 2. Які карыстаецца вялікім попы- супастаўленні сказаў або членаў сказа з склад, напр. хранаграма, храналогія, хранатам (пра тавары, вырабы i пад.). Ходкая пра- узаемным выключэннем. 4. злуч. супраціўны. скоп.
дукцыя. || наз. ходкасць, -і, ж.
ХРАН^ЛАПЗАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). УстаУказвае на абмежаванасць таго, аб чым гаХОДЫРАМ: ходырам хадзіць (разм.) — ворыцца; па значэнню набліжаецца да наўленне часу існавання чаго-н. X. бронзавага
моцна трэсціся, хістацца. Ад ветру палатка злучнікаў «аднак», «але», «між тым». Купіў, х. веку.
ходырам ходзіць.
непатрэбна. 5. часц. ўзмацняльна-вшучальная. ХРАНАЛОПЯ, -і, ж. 1. Раздзел гістарычХОЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікае памяшкан- Ужыв. ў значэнні: самае меншае, ва ўсякім най навукі, які вывучае гісторыю летазлічэнне ў грамадскіх будынках (у гасцініцах, тэат- выпадку. Раскажы х. коратка пра сябе. б. ня. 2. Пералік падзей у ix часавай паслядоўчасц. ўзмаі{няльна-абмежавальная (звычайна ў насці. X. беларускай гісторыі. 3. Паслядоўрах i пад.) для адпачынку, чакання.
спалучэні з часціцай «бы»). Ужыв. ў значэнні: насць паяўлення чаго-н. у часе. X. падзей. ||
ХОЛАД, -у, М -дзе, мн. халады, халадоў, м. нічога больш, акрамя гэтага, усяго толькі. X. прым. храналапчны, -ая, -ае.
1. адз. Нізкая тэмпература паветра. Адчуваць бы крыху пацяплела. X. бы раз глянуць на яе. 7. ХРАНАСКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
х. 2. Халоднае паветра, надвор'е з нізкай тэмчасц. ўзмацняльная. Ужыв. ў значэнні: нават, Прыбор для вымярэння надзвычай малых
пературай паветра. Рана пачаліся халады. 3. няхай нават. Я х. заўтра гатова ў дарогу. 8. прамежкаў часу, a таксама для параўнання
адз. Адчуванне дрыжыкаў (ад хваробы, страху часц. вшучальная. Ужыв. ў значэнні: напры- паказальнікаў часу па розных прыборах. ||
i пад.). X. прабег na спіне. 4. адз., перан. Раў- клад. Калі ты х. вернешся? 9. часц. ўзмацняль- прым. хранаскашчны, -ая, -ае.
надушныя, стрыманыя адносіны да каго-, ная (у спалучэнні з неазначальным займ. i
ХРАНІКАЛЬНЫ гл. хроніка.
чаго-н. Ад яго слоў веяла холадам.
прысл.). Ужыв. ў азначальным значэнні:
ХРАНІКЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Супрацоўнік
ХОЛАДА... (а таксама халада...). Першая любы, усякі, у любое месца, у любы час. Я газеты, радыё, які дае інфармацыю ў адзел
частка складаных слоў са знач.: 1) які мае цяпер х. што з'ем. £н цяпер х. куды паедзе. 0 хронікі. || прым. хранікёрскі, -ая, -ае.
ХРАНІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Пра хваробу: які
адносіны да холаду (у 1 знач.), напр. халада- Хоць бы i TJUŁ — нічога дрэннага, калі i так
любівы, холадаўстойлівы; 2) які мае адносіны будзе. Хоць бы што каму (разм.) — нішто не працягваецца доўгі час, пастаянны. X.
да штучнага ахаладжэння чаго-н., да ха- дзейнічае на каго-н., не звяртае ўвагі на бранхіт. 2. Які працяглы час хварэе на пэўладзільных установак, напр. холадазабеспячэн- каго-н. Хоць куды, у знач. вы/с. (разм.) — ную хваробу. X. хворы. 3. перан. Працяглы,
вельмі добры, выдатны.
няспынны, пастаянны. Хранічнае недасыпанне.
не, холадакамбінат.
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ХРАНОГРАФ1, -a, мн. -ы, -аў, м. Помнік
ХРОНАМЕТРАЖ, -у, М. Дакладнае вымястаражытнай пісьменнасці, які паведамляе рэнне працягу якіх-н. працэсаў. || прым. хроўсеагульную гісторыю па біблейскіх легендах i наметражны, -ая, -ае.
візантыйскіх крыніцах. Візантыйскія храноХРОНАМЕТРАЖЬкСТ, -а, М -сце, мн. -ы,
графы. || прым. хранаграфічны, -ая, -ае.
-аў, м. Спецыяліст, які займаецца хронамеХРАНОГРАФ2, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор тражом. || ж. хронаметражыстка, -і, ДМ -тцы,
для вымярэння кароткіх адрэзкаў часу i для мн. -і, ДМ -тцы, мн. -і, так.
дакладнага часавага запісу. || прым. хранаХРОНАМЕТРЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў,
графічны, -ая, -ае.
м. Той, хто хронаметруе што-н. || ж. хронамеХРАНОМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Гадзіннік трыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ХРОНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
з вельмі дакладным ходам, прызначаны для
выкарыстання ў астраноміі, марской справе, Хранічны хворы.
спорце i пад. || прым. хронаметрычны, -ая, -ае.
ХРОНІКА, -і, ДМ -ніцы, мн. -і, -нік, ж. 1.
ХРАП, -у, м. Храпенне, a таксама гукі ад Запіс падзей у храналагічнай паслядоўнасці,
летапіс. 2. Літаратурны твор, у якім паслядоўяго. Моцна х. Сон з храпам. X. каня.
ХРАПА, -Ы, МН. -Ы, храп, ж. 1. Пярэдняя на паказана гісторыя ірамадскіх, палітычных,
частка галавы буйной жывёлы, морда. 2. сямейных i інш. падзей. Сямейная х. пісьменніка. 3. Аддзел паведамленняў у газеце, a такТвар, нос чалавека (груб.). Даць па храпе.
ХРАПАК: даць (заддць) хралака (разм.) — сама фільм, прысвечаны бягучаму грамалскаму жыццю. || прым. храшкяльны, -ая, -ае
захрапець, заснуць.
(да 2, 3 i 4 знач.). X. жанр. Хранікальныя sa
ХРАПЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Той, mcu.
хто храпе ў сне. || ж. храпуха, -і, ДМ -пусе,
ХРОСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Хросны сын у
мн. -і, -пух.
адносінах да хросных бацькоў.
ХРАПЦІ, -пу, -пеш, -пе; -пём, -пяце,
ХРОСНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Хросная
-пуць; хроп, храпла, -шю; -гіі; незак. 1. Утва- дачка ў адносінах да хросных бацькоў.
раць храп1. Ён моцна храпе як спіць. 2. Спаць
ХРОСНЫ, -ая, -ае. Мужчына i жанчына,
моцным сном (разм.). £н ужо тры гадзіны
якія ўдзельнічаюць у абрадзе хрышчэння
храпе. 3. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра жывёл: утвараць рэзкія хрыплыя гукі. Конь храпе. || дзіцяці (хросны бацька, хросная маці), a такаднакр. хралянуць, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- сама ахрышчаны з удзелам такіх асоб (хросны
сын, хросная дачка).
це, -нуць; -ш (разм.). || наз. храпенне, -я, н.
ХРЎМКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe,
ХРАСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ні- што i хрумстаць. Конь хрумкае авес. \\ наз.
ся; зак. (разм. іруб.). Моцна ўдарыцца або хрумканне, -я, н.
ўпасці. X. галавой аб слуп. X. на падлогу.
ХРЎМСГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
ХРАСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. Есці, жаваць з хрустам. X. агурок. 2. (1 i 2 ас.
(разм.). 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Зламацца з не ўжыв.). Утвараць хруст. Хрумстае пыл на
трэскам, трэснуць. Вось у калёсах храснула. 2. зубах. || наз. хрумстанне, -я, н.
каго-што. Моцна стукнуць, ударыць (груб.)ХРЎМСТЮ, -ая, -ае. Які хрумсціць. X. суХраснуў дручком па спіне.
хар. || наз. хрумсткасць, -і> ас.
ХРАСГКАВІНА, -ы, ж. Рэчыва, з якога
ХРУСТ, -у, М -сцс, м. Трэск ад чаго-н.,
складаецца храсток.
што крышыцца, ломіцца i пад. X. яловых лаХРАСТОК, -тка, мн. -ткі, -ткоў, м. Гнуткая пак nad нагамі.
i шчыльная злучальная тканка арганізма паХРУСГАЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. Частка вока
званочных жывёл i чалавека, якая ўтварае не- ў выглядзе празрыстай дваякавыпуклай лінзы.
каторыя часткі шкілета i дыхальных шляхоў. ||
ХРУСТАЛЬ, -ю, м. 1. Шкло высокай
прым. храстковы, -ая, -ае. Храстковыя рыбы. якасці з асобым бляскам, якое здольна моцна
ХРОМ, -у, м. 1. Хімічны элемент, цвёрды праламляць святло. Ваза з хрусталю. 2. зб.
метал светла-шэрага колеру. 2. Род жоўтай
Вырабы з такога шкла. Знізіць цэны на х. O
фарбы. 3. Сорт мяккай тонкай скуры. || прым. Горны хрусгаль — празрысты бясколерны
хромісты, -ая, -ае (да 1 знач.) / хромавы, -ая, мінерал, разнавіднасць кварцу, выкарыстоў-ае (да 3 знач.). X. абутак.
ваецца для аптычных i ювелірных вырабаў. ||
ХРОМА... (а таксама храма...) Першая прым. хрусгальны, -ая, -ае. X. бакал. Хручастка складаных слоў, якая пішацца, калі стальная ваза (таксама перан.: вельмі чыстая,
націск у другой частцы падае не на першы празрыстая).
склад, i мае знач.: 1) які адносіцца да хрому,
ХРУСТАЛЬШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ранапр. хромаалюмініевы; 2) які мае адносіны да ботнік хрустальнай вытворчасці. || ж. хруколеру, фарбы; каляровы, напр. хромаліта- сгальшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
графія.
ХРЎСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. УтваХРОМАЛІТАГРАФІЯ, -І, МН. -І, -фій, ж. раць гукі, падробныя на хруст. X. пальцамі. ||
Літаірафічны спосаб друкавання некалькімі аднакр. хруснуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз.
фарбамі, a таксама адбітак (малюнак), зроб- хрустанне, -я, н.
лены такім спосабам. || прым. хромалітшраХРЎСТЮ, -ая, -ае. Які хрусціць. X. снег. ||
фЬшы, -ая, -ае i хромалгпйрафскі, -ая, -ае.
наз. хруспшсць, -і, ж.
ХРОНА... (а таксама храна...)- Першая чаХРУСЦЁЦЬ, хрушчу, хрусшш, хрусшць;
стка складаных слоў са знач. які мае адно- хрусшм, хрусціце, хрусцяць; хрусцеў, -цела;
сіны да часу, напр. хронабіялогія, хронаме- хрусш; незак. Тос, што i хрустаць. Снег хрутраж, хронаметражны, хронаметрычны, хро-сціць пад нагамі. || аднакр. хруснуць, -ну,
нафатаграма, хронафатаграфія.
-неш, -не; -ні. || наз. хрусценне, -я, н.
ХРОНАМЕТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ХРУПІЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Жук сямейства
-руй; -раваны; зак. i незак., што. Правесці пласцініставусых; майскі жук.
(праводзіць) хранаметраж. X. рабочы дзень. ||
ХРУШЧЬІ, -оў, адз. хрушч, -а, м. Сухое
прым. хронаметрычны, -ая, -ае.
рассыпчатае пячэнне з вельмі тонкіх палосак

ХРА—ХРЫ
цеста, пракіпячоных у масле ці алеі. X. пасыпаюць цукровай пудрай.
ХРЫБЁТ, -бта, М -бце, мн. -бты, -бтоў, м.
1. Пазваночнік чалавека або жывёлы. 2.
Спіна (разм.). Гнуць х. на каго-н. 3. Верхні
край чаго-н. X. хвалі. 2. Рад гор, якія працягнуліся ў адным кірунку; горны ланцуг. Горны
х. || прым. хрыбтовы, -ая, -ае i хрыбетны, -ая,
-ае.
ХРЫБЁТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Пазваночнік.
ХРЫЗАЛІТ, -у, М -л'іце, м. Празрысты, каштоўны камень залаціста-зялёнага колеру. ||
прым. хрызалггавы, -ая, -ае.
ХРЫЗАНТЗМА, -ы, мн. -ы, -тэм, ж. Дэкаратыўная расліна сямейства складанакветных
з пышнымі махровымі кветкамі рознага колеру. || прым. хрызантэмны, -ая, -ае.
ХРЫП, -у, мн. -ы, -аў, м. Хрыплы гук,
хрыпенне.
ХРЫПАВАТЫ, -ая, -ае. Злёгку хрыплы. X
голас. || наз. хрыпштасць, -і, ж.
ХРЫПАТА, -ы, ДМ -паце, ж. Наяўнасць
хрыпу ў голасе.
ХРЫПАТЫ, -ая, -ае. Пра гукі, глухаваты,
сіплы, нячысты па тону; хрыплы.
ХРЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Хрыпла гаварыць, пакутаваць ад хрыпаты. 1
наз. хрышшяе, -я, н.
ХРЫПЁЦЬ, -плю, -піш, -пшь; -пім, -піце,
-пяць; -гіі; незак. 1. Утвараць хрыплыя гукі
пры дыханні. Дзед цяжка дыхае i хрыпіць. 2.
Хрыпла гучаць. Радыёпрыёмнік хрыпіць. || наз.
хрыпенне, -я, н.
ХРЫПЛІВЫ, -ая, -ае. Трохі хрыплы, з
хрыпатой. X. голас. || наз. хрышовжсць, -і, ж.
ХРЬІПЛЫ, -ая, -ае. 3 нячыстым тонам,
сіплы (пра гукі). X. голас. Хрыплыя гукі гармоніка. || наз. хрыплжсць, -і, ж.
ХРЬІПНУЦЬ, -ну, -неш, -не; хрып, -пла;
-ні; незак. 1. Пачынаць гаварыць хрыпла, губляць чыстату голаса. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.).
Станавіцца хрыплым. Голас хрылне. \\ зак.
ахрыпнуць, -ну, -неш, -не; ахрып, -пла; -ні.
ХРЫПЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). Чалавек з хрыплым голасам. || ж. хрыпуха, -і, ДМ
-пусе, мн. -і, -пух.
ХРЫСТОСАВАЦЦА, -суюся, -суешся, -суецца; -суйся; незак. У праваслаўных хрысціян: цалавацца тры разы, віншуючы са святам Вялікадня. || зак. пахрыстосжвацці, -суюся, -суешся, -суецца; -суйся.
ХРЫСЦІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да абраду хрышчэння. Хрысцільная кашуля.
ХРЫСЦІНЫ, -ц'ін. Хрысціянскі абрад
хрышчэння, a таксама пачастунак пасля гэтага абраду. || прым. хрысшшш, -ая, -ае.
ХРЫСЦІЦЦА, хрышчуся, хрысцішся,
хрысшцца; хрысціся; незак. 1. таксама зак.
Абрадам хрышчэння прыняць (прымаць)
хрысціянскую всру. 2. Рабіць малітвенны
жэст крыжа. || зак. ахрысіццца» ахрышчуся,
ахрысцішся, ахрысціцца (да 1 знач.), пяхрысшцца, пахрышчуся, пахрысцішся, пахрысціцца (да 1 знач.) / пержхрысі^ццж, -хрышчуся, -хрысцішся, -хрысціцца; -хрысшся (да
2 знач.).
ХРЫСЦІЦЬ, хрышчу, хрысціш, хрысціць;
хрысці; хрышчаны; незак. 1. каго (што).
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Хто-небудзь, хтосьці (разм.). Каб хто чуў,
ХУЛІГАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.
шмо ён гаварыў. 4. адносны. Падпарадкоўвае Груба парушаць грамадскі парадак, займацца
даданыя дапаўняльныя сказы. У таго добрыя хуліганствам. || зак. нахуліпшіць, -ню, -ніш,
вынікі, хто стараецца працаваць. 5. адносны.
-ніць.
ХУЛІГАННЁ, -я, н., зб. (разм.). Хуліганы.
Спраўляць над кім-н. царкоўны абрад хры- Падпарадкоўвае даданыя дзейнікавыя сказы
Сабрааася адно х.
шчэння. X. дзяцей. 2. каго. Быць хросным (пераважна пры наяўнасці ў галоўным сказе
ХУЛІГАНСГВА, -а, н. Грубае парушэнне
бацькам або хроснай маці. 3. каго-чаго. суадноснага слова «той»). Хто пытае — той
Рабіць знак крыжа (у 3 знач.) на кім-, чым-н. не блудзіць (прыказка). Хто сам на працы га- правіл ірамадскага парадку; паводзіны, у якіх
4. каго (што). Даваць мянушку (разм.). 5. рыць, той i людзям свеціць (прыказка). б. заключаецца непавага да грамадсгва, да чалакаго (што). Біць, хвастаць (разм.). X. дубцом адносны. Падпарадкоўвае даданыя азначаль- века. Пакараць за х.
ХЎНТА, -ы, ДМ -нце, мн. -ы, -аў, ж. 1. У
па спіне. 0 He дзяцей хрысціць каму з кім ныя сказы; па значэнню адпавядае слову «ка(разм.) — не мець інтарэсу да каго-н., нс жа- торы». Сабраліся ўсе, хто разам ваяваў. 7. Іспаніі i краінах Лацінскай Амерыкі: назва
адносны. У спалучэнні з часціцай «ні» пачы- розных аб'яднанняў, іруповак, саюзаў. 2. Вадаць мець справы з кім-н. || зак. ахрысшць,
нае даданы ўступальны сказ. Мы яго чакаем, енная рэакцыйная тэрарыстычная групоўка,
ахрышчу, ахрысціш, ахрысціць; ахрысц'і;
хто б ён ні быў. 8. Ужыв. ў размеркавальным якая захаліла ўладу i ўстанавіла тэрарыстычахрышчаны (да 1, 2, 4 i 5 знач.), піхрысіцць,
значэнні пры супастаўленні членаў сказа i ную дыктатуру.
пахрышчу, пахрысціш, пахрысціць; пахрысці;
сказаў у значэнні: «адно..., другое». Хто спаў,
ХУРАЛ, -а, м. Выбарны орган вярхоўнай i
пахрышчаны (да 1 i 2 знач.) / оерахрысцдць, a хто нытаў.
мясцовай улады ў Манголіі.
-хрышчу, -хрысціш, -хрысціць; -хрысш;
ХТО-НЁБУДЗЬ, каго-небудзь i пад. (г/і.
ХУРМА, -ы, ж. Паўднёвае пладовае дрэва
-хрышчаны.
ХРЫСІДЯНІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зус; хто), займ. неазнан. Які-небудзь чалавек, усё з аранжава-чырвонымі салодкімі даўкага
роўна
хто.
Пазаві
каго-небудзь.
-зуй; -заваны; зак. i незак., каго-што
смаку пладамі, a таксама плады гэтага дрэва.
ХТО-НІХТО, каго-нікаго, каму-нікаму,
(кніжн.). Падвергнуць (падвяргаць) хрысціяХЎСГА, -ы, ДМ -сце, мн. -ы, -аў, ж.
каго-нікаго, кім-нікш, займ. неазнан. Хто-ненізацыі.
Вялікая хустка.
ХРЫСЦІЯНІЗАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). 1. будзь з людзей; некаторыя людзі. Хто-ніхто
ХЎСГАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак. 1. гл.
Пераварочванне ў хрысціянства, распаўсю- выязджаў араць на зіму.
хустка. 2. Невялікі кавалачак тканіны квадХТОСЫЦ,
кагосьці,
камусьці,
кагосьці,
джванне дзе-н. хрысціянства. 2. Наданне
ратнай формы для выцірання носа, твару.
чаму-н. характару, які адпавядае паірабаван- кімсьці, аб юмсьці, займ. неазнан. 1. НевяХЎСТТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. Кадома
які
чалавек;
нехта.
X.
пастукаў
у
акно.
2.
ням хрысціянскай рэлігіі. X. язычніцкіх абраЯкі-н. чалавек, усё роўна хто. Пазваць ка- валак тканіны ці вялікага палатна, звычайна
даў.
квадратнай формы, які завязваюць на галаву,
госьці на дапамогу.
ХРЫСЦІЙНШ, -а, мн. -ціяне, -ціян, м.
шыю, ці накідваюць на плечы. Пуховыя х. ЗаХУДАВАТЫ,
-ая,
-ае.
Крыху
худы.
ХудаваПаслядоўнік хрысціянства, хрысціянскай
вязаць хустку. || памянш. хустічкж, -і, ДМ
тыя
плечы.
веры. | ж. хрысцшнш, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
-чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. хустачны, -ая,
ХУДАРЛЙВЫ,
-ая,
-ае.
Сухарлявы,
крыху
-нак. | прым. хрысціянскі, -ая, -ае.
худы. X. чалавек. X. твар. || наз. хударлшсць, -ае. Хустачная тканіна.
ХРЫСІЦЙНСГВА, -а, н. Рэлігія, у асновс
ХУСЦІНА, -Ы, МН. -Ы, -цін, Ж. (разм.).
-і, ж.
якой ляжыць вера ў Ісуса Хрыста як богачаХУДАСОЧНЫ, -ая, -ае. 1. Схуднелы, Toe, што i хустка. || памянш. хусшшыі, -і, ДМ
лавека, i якая мае іры напрамкі: праваслаўе,
змарнелы ў выніку хваробы, недаядання. Ху- -нцы, мн. -і, -нак, ж.
каталіцызм i пратэстанства. || прым. хрысці- дасочная жанчына. 2. Пра расліны: слабы,
ХЎТАР, -а, мн. -ы / (з ліч. 2, 3, 4) хутары,
янсжі -ая, -ас.
кволы. Худасочная бярозка. | наз. худасоч- -оў, м. Адасоблены сялянскі зямельны ўчаХРЬІШЧАНЫ, -ая, -ае. Той, каго хрысцілі насць, -і, ж.
стак разам з сядзібай уладальніка. Жыць на
па царкоўнаму абраду.
ХУДЗЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Рабіцца хутары. || памянш. хугарок, -рка, мн. -рка,
ХРЫШЧОНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыняў худым, худзейшым. Здавалася, што ён з ко- -ркоў, м. || прым. хутжрскі, -ая, -óe.
хрысціянства. 2. Toe, што i хросны. X. бацька. жным днём усё больш худзее. || зак. пжхудзець, ХУТАРАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
Хрышчоная маці. Гэта яго х. сын.
(разм.). Toe, што i хутаранін.
-ею, -ееш, -ее. || наз. пжхудзенне, -я, н.
ХРЫШЧдННЕ, -я, н. Адно з хрысціянскіх
ХУТАРАНІН, -а, мн. -ране, -ран, м. Жыхар
ХУДЗІЗНА, -ы, ж. 1. Знешні выгляд ху1
таінстваў, рэлігійны абрад прыняцця каго-н. дога чалавека. У вочы кінулася яго незвычай- або ўладальнік хутара. || ж. хугіранка, -і, ДМ
у лік веруючых, далучэнне да царквы i надан- ная х. 2. Пра худога чалавека або жывёлу -нцы, мн. -і, -нак. || прым. хутаранскі, -ая, -ае.
не асабовага імя. 0 Баявое хрышчэшіе — 1) (разм.).
ХЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што.
першы ўдзел у баі; 2) першае сур'ёзнае выХУДНЁЦЬ, -сю, -ееш, -ее; незак. Toe, што Старанна закручваць, загортваць у што-н.,
прабаванне ў якой-н. справе (высок.).
i худзець. | зак. схуднець, -ею, -ееш, -ее. || добра ўкрываць. X. дзіця ў коўдрачку. || зак.
ХРЭН, -у, м. Шматгадовая травяністая ра- наз. схудвенне, -я, н.
захутжць, -аю, -аеш, -ае; -аны. || звар. хутацсліна з мясістым горкім коранем, які выкарыХУДОБА, -ы, ж., зб. (разм.). Свойская жы- ця, -таюся, -таешся, -таецца; зак. захутаццж,
стоўваецца як вострая прыправа. || прым. вёла. Чым жа будзем карміць худобу?
-таюся, -таешся, -таецца. || наз. хутанне, -я, н.
хрэшшы, -ая, -ае. Хрэнавае лісце. Хрэнавая
ХУТКА... Першая частка складаных слоў у
ХУДОБША, -ы, мн. -ы, -бін, ж. (разм.).
прыправа.
знач. хуткі, напр. хуткабежны, хуткакрылы,
Пра адну буйную свойскую жывёлу.
ХРЗСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i
ХУДЬІ1, -ая, -óe. 3 тонкім, хударлявым це- хуткацечны.
хроснік.
ХЎГКАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. хуткі. 2. Ступень
лам. X. чалавек. Худыя рукі. \\ памянш. хуХРдСНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Toe, што дзенькі, -ая, -ае.
скорасці руху каго-, чаго-н. або распаўсю2
i хросніца.
ХУДЬІ , -ая, -ое (разм.). 1. Дрэнны. Худая джання чаго-н. X. гуку. 3. Ступень скорасці, з
ХРЭСТАМАТЫЯ, -і, мн. -і, -тый, ж. зямля. 2. Дзіравы, стары. X. мяшок. || памянш.якой адбываецца якое-н. дзеянне, працэс.
Вучэбны дапаможнік — зборнік выбраных худзеныа, -ая, -ае (да 2 знач.).
Поле ачышчалася ад снегу з небывалай хуткатвораў або ўрыўкаў з ix. || прым. хрэсгаХЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., на каго- сцю. 4. Ступень скорасці дастаўкі грузаў. Адматыйны, -ая, -ае. X. матэрыял. Хрхта- што, у што i без дап. Выпускаць ротам сіру- правіць груз малой хуткасцю. 5. Ступень скоматыйная ісціна (перан.: простая, агульнавя- мень паветра, каб сагрэць, прыцішыць боль i расці руху або вярчэння некаторых машын,
домая); наз. хрэспшятыйшсцц -і, ж.
пад. X. на рукі. || аднакр. хукнуць, -ну, -неш, звязаная з парадкам узаемадзеяння дэталей
ХРдСЬБІНЫ, -бін. Toe, што i хрысціны. || -нс; -ні. || зак. пахукжць, -аю, -аеш, -ае. || наз. каробкі скорасцей. Ехаць на трэцяй хуткасці.
прым. хрэсьбішш, -ая, -ае. Хрэсьбінныя песні. хукжнне, -я, н.
б. У механіцы: адносіны пройдзенага целам
ХУЛІГАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (пагард.). Той, шляху да часу, за які гэты шлях праходзіцца
ХТО, кагб, каму, каго, кім, аб кім, займ. 1.
пытальны. Абазначае агульнае пытанне аб хто груба парушае грамадскі парадак, займа- (спец.). || прым. хупшсны, -ая, -ае (да 2 i 6
жывых істотах i пра стан каго-н. Хто ідзе? ецца хуліганствам. || ж. хуліганкд, -і, ДМ знач.).
ХУТКАЦЁЧНЫ, -ая, -ае. Які хугка цячэ
Каго ты прывёў? 2. Ужыв. ў значэнні вылу- -нцы, мн. -і, -нах. || прым. хуліпшскі, -ая, -ае.
ХУЛІГАНІСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. або хутка праходзіць, мінае. Хуткацечная
чальных або ўказальных займеннікаў: «каторы», «той». Мала хто ўмеў так бегаць. Схільны да хуліганства. X. хлопец. 2. Такі, як рака. Хуткацечнае жыццё (перан.). 1 наз. хутыцечнасць, -і, ж.
Многа зробіць, хто рана ўстане. 3. неазнан. у хулігана. Хуліганістыя манеры.
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ХЎТ&І, -ая, -ае. 1. Які адбываецца з
вялікай хугкасцю. Хуткая хада. Хутка
(прысл.) бегаць. 2. Быстры ў сваіх рухах, дзеяннях, рашэннях i пад., паспешлівы. Хуткія
крокі. X. погляд. 3. Які адбываецца ў кароткі
адрээак часу, a таксама які павінен адбыцца
праз невялікі адрэзак часу. Хуткая перамога.
Да хуткай сустрэчы. || наз. хуткжсць, -і, ж.

. ч

ХЦІВАСЦЬ, -м, ж. 1. Празмернае імкненне задаволіць якое-н. жаданне. X. да яды. 2.
Скупасць, сквалнасць, карыслівасць.
ХЦІВЕЦ, хшўца, мн. хшўцы, хшўцаў, м.
Той, каму ўласціва хцівасць, хцівы чалавек. ||
ж. хпівіцж, -ы, мн. -ы, -віц.
ХЦІВЫ, -ая, -ае. 1. Нястрымны ў імкненні
задаволіць якое-н. жаданне, падкі да чаго-н.

ХУТ—ЦАР
X. на грошы. X. на чужое дабро. 2. Які выражае хцівасць. X погляд. 3. Скутты, карыслівы.
Хцівая пагоня за багаццем.

-луеш, -луе; -луй; -лаваны. || наз. цалшшше, насць, значэнне каго-, чаго-н. Ц. духоўныя
-я, н.
якасці чалавека. Ц. дружбу.
ЦАЛЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ёвак, ж.
ЦАП, у знач. вык. (разм.). Цапнуць. Ц. за
(разм.). Дошка таўшчынёй у адну цалю. || нагу.
прым. цжлёвачны, -ая, -ае.
ЦАПАЎЁ, -я, мн. цапоўі i (з ліч. 2, 3, 4) цаЦАЛІК, -у, м. Няходжаная, няезджаная па$, -ітоўяў, н. Toe, што i цапільна.
ЦАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
прастора, звычайна снежная. Дарогі не бшо,
(разм.)- 1. Хапацца рукамі, зубамі, кіпцюрамі
ехалі па цаліку.
ЦАЛІНА, -ы, ж. 1. Зямля, якая ніколі не i пад. 2. перан. Сварыцца, спрачацца. Ц. з-за
апрацоўвалася. Узнімаць цаліну. 2. Toe, што i дробязі. || зак. пацжпацца, -аюся, -аешся, -аецЦАБЭРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. 1. гл. цалік. 3. перан. Недаследаваная, нявывучаная ца (да 2 знач.).
ЦАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што
цэбар. 2. Невялікі цэбар. || прым. цабэрачны, галіна чаго-н. || прым. цалінны, -ая, -ае. Ца(разм.). 1. Хапаць рукамі, зубамі, кіпцюрамі i
лінныя землі.
-ая, -ае / цжбэржавы, -ая, -ае.
ЦАЛІННІК, -а, мн. -i, -ayt м. Той, хго пра- пад. 2. Лапаць, мацаць. He тваё, не цапай! |
ЦАГЁЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Рабочы, які працуе на цагельні. || ж. цягелыпца, цуе на цалінных землях. || ж. цалшшца, -ы, зак. сцапаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. || аднакр.
цжпнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. цапаіпіе,
мн. -ы, -ніц.
-ы, мн. -ы, -ніц.
ЦАГСЛЬНЫ 2/і. цэгла.
ЦАЛКАМ, прысл. 1. У поўным аб'ёме, ад -я, н.
ЦАГЙЛЬНА, -а, мн. -ы, -аў, н. Дзяржанне
ЦАГЁЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Прадпрыем- пачатку да канца; не часткова. Перадрукаваць
ства, на якім вырабляецца цэгла; цагельны артыкул ц. 2. Да канца, поўнасцю, зусім. Ц. цэпа ў выглядзе доўгай палкі, да якой прыпрысвяціць сябе навуцы. 0 Цалкжм i поўнасцю вязваецца біч. Арэхавае ц.
завод. Ц. заўсёды мае запас цэглы.
ЦАПСТРЫЮ, -аў (разм.). Дробныя рэчы
ЦАГЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Адна штука (разм.) — поўнасцю (з адценнем узмацненхатняга скарбу. Збірай свае ц.!
цэглы. | памянш. цжглшка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, ня).
ЦАПЎ-ЛАПЎ, прысл. (разм.). Спехам, абы-нак, ж.
ЦАЛКІ, -оў (абл.). 1. Яечня з цзлымі жаўтЦАГЛЯНА-... Першая частка складаных камі, не змешанымі з бялкамі. 2. He ачышча- як. Работа зроблена цапу-лапу.
ЦАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Тьпул манарха ў
слоў са знач.: 1) які мае адносіны да вытвор- ная, звараная ў лупінах бульба. 3. Зерні каначасці цэглы, зробпены з цэглы, напр. ца- пель, якія застаюцца цэлымі, нястоўчанымі. некаторых краінах, a таксама асоба, якая мае
такі тытул. 2. перан., каго-чаго. Першы, лепгляна-бетонны, цагляна-блочны; 2) з чырвана- Канапляныя ц.
шы ў якіх-н. адносінах сярод сабе падобных.
вата-карычневым адценнем, напр. цаглянаЦАЛКОМ, прысл. Цэлым кавалкам, не жуРужа — цар кветак. Леў — цар звяроў. 0 Без
буры, цагляна-чырвоны.
ючы. Ц. глытаць бульбу.
цара ў галжве хто (разм.) — пра дурнога чаЦАГЛЙНЫ, -ая, -ае. 1. гл. цэгла. 2. Які
ЦАЛОК, -лка, мн. -лкл, -лкоў, м. (разм.). лавека. || памянш. царок, -рка, -рю, -ркоў, м.
нагадвае колерам цэглу. Уяго твар цаглянага Чалавек, які метка пападае ў цзль.
(да 1 знач.). || ж. царьіца, -ы, мн. -ы, -рыц. |
колеру.
ЦАЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Мера даўжыні,
ЦАДЗІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. адна дванаццатая фуга, роўная 2,54 см. || прым. цароў, -ова (да 1 знач.) / царсжі, -ая, -ас
(да 1 знач).
Кавалак палатна, марлі i пад. або іншае прым. цалёвы, -ая, -ае. Цалёвая дошка.
ЦАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; непрыстасаванне для працэджвання малака ці
ЦАЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., у каго- зак. 1. Toe, што i царстваваць. 2. перан. Выякой-н. вадкасці.
што. 1. Старацца папасці ў цзль. Ц. снежкай
ЦАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для у сябра. 2. Пападаць, трапляць. Кулі метка лучацца сярод падобных да сябе якімі-н.
якасцямі; першынстваваць дзе-н., сярод
працэджвання. Ц. апарат.
цалялі ў мішэнь. 3. перан. Мець намер заняць
ЦАДЗІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., цэдзіцца; якое-н. месца, пасаду (разм.). Ц. у начальнікі. каго-, чаго-н. || наз. цараванне, -я, н. (да 1
знач.).
незак. Павольна ліцца праз вузкую адтуліну || наз. цалянне, -я, н.
ЦАРАДВОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м.
або праз цадзілку.
ЦАНА, -ы, мн. цэны / (з ліч. 2, 3, 4) цаны, (уст.). Саноўнік пры царскім двары; прыдворЦАДЗІЦЬ,
цаджу,
цэдзіш,
цэдзіць;
цэн, ж. 1. Грашовае выражэнне вартасці та- ны.
цэджаны; незак. 1. што. Прапускаць вадкасць
вару; плата. Зніжэнне цэн. Ц. праезду аўтобуЦАРАЗАБОЙСТВА, -а, н. Забойства цара.
праз цадзілку, сіта i пад. для ачысткі. Ц. масам. 2. звычайна ў форме Т шшой (-ою), чаго.
ЦАРАЗАБОЙЦА, -ы, ДМ -у, М -ам, м.; ДМ
лако. 2. што. Ліць павольна праз вузкае горУжыв. у значэнні: страціўшы што-н., ахвярала, адтуліну. Ц. квас у шклянку. 3. што. Паво- ваўшы чым-н., перажыўшы што-н. Дасягнуць -ы, Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў. Забойца цара.
льна піць, цягнуш> праз зубы. Ц. напітак праз перамогі цаной вялікіх cmpam. Любой цаной да- ЦАРКВА, -ы, мн. цэрквы / (з ліч. 2, 3, 4)
саломінку. 4. перан., што i без dan. Гаварыць сягнуць мэты. 3. перан. Значэнне, роля царквы, цэркваў, ж. 1. Аб'яднанне пасляпавольна праз зубы (разм.). Ён не гаварыў, a чаго-н. Ц. слова. O Адпускная цана — цана, доўнікаў той або іншай рэлігіі, арганізацыя,
цадзіў словы праз зубы. || наз. цаджэнне, -я, н. па якой прадаецца прадукцыя. 0 У цане якая ведае рзлігійным жыццём; рэлігійная
ЦАЛАВАЛЬНК, -а, мн. -і, -аў, м 1. У (разм.) — дорага каштуе; высока цэніцца. абшчына. Праваслаўная ц. 2. Памяшканне, у
Расіі 15—18 стст.: службовая асоба, абавяз- Цаны няма каму-чаму (разм. адабр.) — вельмі якім адбываецца набажэнства; храм. Пабудакамі якой былі збор падаткаў i выкананне не- дарагі, вельмі высокай якасці. || прым. цэш- валі новую царкву. || памянш. цэркаўіш, -і, ДМ
-ўцы, мн. -і, -кавак, ж. (да 2 знач.). || прым.
каторых судовых i паліцэйскіх функцый. 2. сны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
царкоўны, -ая, -ае.
Прадавец віна ў шынку ці карчме (уст.).
ЦАНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., цэніцца; неЦАРКОЎНА... / ЦАРКОЎНА-... Першая
ЦАЛАВАЦЦА, -луюся, -луешся, -луецца;
зак.
Мець пэўную цану; быць каштоўным. частка складаных слоў са знач. які мае адно-луйся; незак. Цалаваць адзін аднаго. Ц. пры
Беларускія трактары дорага цэняцца. Талентысіны да царквы, напр. царкоўна-богаслужэбны,
сустрэчы. || зак. пацалавацца, -луюся, -луешвысока цэняцца.
царкоўна-дагматычны, царкоўна-кніжны, царся, -луецца; -луйся. || наз. цалаванне, -я, н.
ЦАНІЦЬ, цаню, цэніш, цэніць; цэнены; коўнаславянізм, царкоўна-схаластычны.
ЦАЛАВАЦЬ, -лую, -луеш, -луе; -луй; -лаЦАРКОЎНАПРЫХОДСЫ, -ая, -ае. У царваны; незак., каго-што. Дакранацца губамі да незак., каго-што. 1. Вызначаць грашовы кошт
твару каго-н. у знак любві, ласкі, дружбы i каму-, чаму-н. Ц. тавар. 2. Прызнаваць цэн- скай Расіі: які знаходзіцца ў распараджэнні
пад. Ц. маці. Ц. руку. || зак. пацдлаваць, -лую,
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прадметам клопату, непрыемнасці (разм.). шэнне. 4. Трывалы, стабільны. Цвёрдыя цэны.
Параніў руку — зрабіў сабе цацку. | памянш. Цвёрдая зарплата. 5. Добра засвоены, трыцацачжа, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1 валы, грунтоўны. Цвёрдае веданне прадмета.
O Цвёрдыя зычныя — зычныя гукі, якія вызнач.)- || прым. ійцачны, -ая, -ае. Ц. магазін.
ЦАЦКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. маўляюіша без набліжэння сярэдняй часткі
царквы i прыходскага духавенства. Царкоў(разм. неадабр.)- 1. Гуляць з кім-, чым-н.; за- языка да цвёрдага паднябення. Цвёрды
напрыходская школа.
ЦАРКОЎНАСЛАВЙНСЮ, -ая, -ае. Які мае баўляцца. 2. перан. Займацца якой-н. клапа- зяак — назва літары «ь» у рускай азбуцы. |
адносіны да богаслужэбнай пісьменнасці ўс- тной справай, важдацца з кім-, чым-н. Хопіць наз. цвёрджсцц -і, ж.
ЦВІД, -у, М цв'ідзе, м. Стракатая шарсцяходніх i паўднёвых славян. Царкоўнаславян- ц. з гультаём.
ЦВЕРАЗЁЦЬ, -сю, -ееш, -ее; незак. Стана- ная ці вігоневая матэрыя з дыяганальным пеская мова.
ЦАРКОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. У вішда цвярозым, цверазейшым. || зак. пржцве- ралляценнем нітак. || прым. цвддавы, -ая, -ае.
ЦВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Металічны або
разець, -ею, -ееш, -ее / ацверазець, -ею, -ееш,
хрысціянскай царкве: служыцель культу.
драўляны стрыжань, завостраны на канцы,
ЦЛРСЫ, -ая, -ае. 1. га. цар. 2. Які -ее.
ЦВЕРАЗІЦЬ, цверажу, цвярэзіш, цвярэ- прызначаны для змацоўвання чаго-н. Забіваць
адносіцца да манархіі на чале з царом. Царская Расія. Ц. рэжым. 3. перан. Вельмі багаты,зіць; незак. Рабіць цвярозым, цверазейшым, цвікі ў дошку. 2. чаго. Самае значнае, галоўнае
(разм.)- Ц праграмы. Ц. сезону. || памянш.
раскошны. Ц. абед. O Царскал гарэлкд — су- прыводзіць у цвярозы стан.
ЦВЕРДА... {гл. цвёрда...)- Першая частка цвічок, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. || прым.
месь салянай i азотнай кіслот, якая растварае
золата, плаціну i іншыя металы. Цірсжія складаных слоў; ужыв. замест «цвёрда...», калі цвіжовы, -ая, -ае / цвікарны, -ая, -ае. Цвіковая
дзверы — пярэднія дзверы ў царкоўным іка- націск у другой частцы слова падае на першы прамысловасць. Цвікарны цэх.
склад, напр. цвердавэнджаны, цвердазём, цвер- ЦВІКАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Рабочы, які
настасе, што вядуць у алтар.
займаецца вырабам цвікоў.
ЦАРСТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Дзяржава, далобы, цвердамерзлы, цвердапаліўны, цвердаЦВКЛРНЯ, -І, МН. -І, -рань i -рняў, ж.
якой кіруе цар (уст.). 2. Час праўлення цара плодны, цвердаскуры, цвердасплаўны, цвердаМайстэрня па вырабу цвікоў.
целы.
(царыцы); цараванне. 3. перан. Адна з галін
ЦВІЛЬІ, -ая, -ое. 1. Пакрыты цвіллю. Ц.
ЦВЕРДАВАТЫ, -ая, -ае. He зусім цвёрды.
рэчаіснасці; асноўны цэнтр якіх-н. з'яў, прадхлеб. 2. Які патыхае цвіллю. Ц. пах.
метаў. Птушынае ц. Ц. кветак. 0 Царства ня- Цвердаватая скарынка.
ЦВІЛЬ, -і, ж. 1. Плесневы налёт на
ЦВЕРДАВдНДЖАНЫ, -ая, -ае (спец.).
беснже каму (разм.) — гаворыцца пры добрым упамінанні нябожчыка. Соннже царства Цвёрды ў выніку працяглага вэцджання (пра чым-н., які ўзнікае ад сырасці, гніення i пад.;
(на вадкасці) бросня. 2. перан. Аб чым-н. за(разм.жарт.) — спакой, цішыня, калі ўсе кілбасы).
стойным,
шкодным. Адолець адвечкую ц. ||
ЦВЕРДАЗЁМ,
-у,
м.
Цвёрдая,
не
рыхлая
спяць. Цёмше царства — некультурнае, непрым. цвілыіы, -ая, -ае. Ц. грыбок.
глеба. || прым. цверджзёмны, -ая, -ае.
вуцкае грамадскае асяроддзе.
ЦВІНТАР, -а, мн. -ы, -оў, м. Царкоўны
ЦВЕРДАКРЬІЛЫЯ, -ых. Атрад насякоЦАРСГВАВАЦЬ, -твую, -твуеш, -твуе;
двор, агароджанае месца вакол царквы, дзе
мых; жукі.
-твуй; незак. 1. Быць царом (царыцай); кіраЦВЕРДАЛОБЫ, -ая, -ае (разм. іран.). выконвалі розныя царкоўныя абрады i хавалі
вадь дзяржавай. 2. перан. Пераважаць;
некаторых служыцеляў царквы. На цвінтары
першынстваваць над усімі ў якіх-н. адносінах. Вельмі ўпарты; тугі на розум, тупы. || наз.
раслі векавыя ліпы. || прым. цвіятжрны, -ая, -ае.
цверд&лобасць,
-і,
ж.
3. перан. Напаўняць сабой; дамінаваць. || наз.
ЦВІНТАР^Й, -ю, м. Травяністая лекавая
ЦВЕРДЗЬ, -і, ж. 1. Цвёрдасць (разм.). 2.
царствжванне, -я, н.
Цвёрдая аснова, алора чаго-н. (уст.). Зямная расліна сямейства гарычкавых з ярка-ружоЦАРЬІЗМ, -у, м. Дзяржаўны лад, пры якім
вымі кветкамі. || прым. цвіятарэевы, -ая, -ае.
ц. (суша).
вярхоўная ўлада належыць цару; манархія. ||
ЦВІСЦІ, цвіту, цвіцеш, цвіце; цвіцём, цвіЦВЕТ, -у, М цвсце, м. 1. зб. Кветкі на
прым. царысцкі, -ая, -ае (кніжн.).
раслінах i дрэвах у перыяд цвіцення. Цвету цяце, цвітуць; цвіў, цвіла, -ло; цвш'і; незак. 1.
ЦАРЬІЦА гл. цар.
(1 i 2 ас. не ўжыв.). Пакрывацца кветкамі,
было многа на яблыні, a яблыкаў няма. Ліпавы
ЦАРЗВІЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. Сын цара.
ц. лечыць прастуду. 2. Час цвіцення. Здары- раскрывацца, распускацца (пра кветкі). ЦвіЦАРЗЎНА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Дачка цара. лася гэта, калі вішні былі ў цвеце. 3. перан., туць вішні. Цвітуць астры. 2. перан. ЗнаЦАЎЁ, -я, мн. цэўі i (з ліч. 2, 3, 4) ца#, чаго. Лепшая, перадавая частка чаго-н. Ц. мо- ходзіцца ў стане фізічнага росквіту, быць здацэўяў, н. 1. Верхняя частка ружэйнага ложа, ладзі. 4. перан. Росквіт сіл, гады маладосці. ровым, прыгожым. Дзяўчына цвіце. 3. перан.
на якой умацоўваецца ствол. 2. Доўгая тонкая Памёр у цвеце сіл. 5. Кветка (абл.).
Паспяхова развіваіша, квітнець. Цвіці, краіна
частка, дзяржанне ў чым-н. Ц. якара.
ЦВЕТАБОЙ, -ю, м. (разм.). Час дружнага наша! 4. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Пакрывацца
ЦАЦА, -ы, мн. -ы, цац, ж. (разм.). 1. Рэч, цвіцення раслін. Майскі ц.
цвіллю. Стаячая вада цвіце. Хлеб цвіце. || наз.
якая служыць для забаўляння дзяцей; цацка.
ЦВЁРДА... (а таксама цверда...)- Першая цвіценве, -я, н. (да 1 i 4 знач.).
2. Пра спакойнае, паслухмянае дзіця, частка слоў са знач.: 1) цвёрды (у 2 знач.), з
ЦВЬІРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
Ц.-хлопчык, слухае маму. 3. Пра таго, хто цвёрдым (у 2 знач.), напр. цвёрдаліставы, Утвараць рэзкія адрывістыя гукі (пра некатоважнічае, мае вялікія прэтэнзіі (неадабр.). О, цвёрдалускаватыя, цвёрданасенны, цвёрдападрых птушак i насякомых). 2. Утварадь гукі,
гэта добрая ц.! 0 Цаца-цжца, ды ў кішэнь нябенны; 2) цвёрды (у 4 знач.), напр. цвёр- падобныя на цвырканне птушак. || аднакр.
(разм.) — пра таго, хто не праміне ўзяць чу- дафіксаваны; 3) з тупым (у 3 i 4 знач.). напр. цвыркнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. цвыржос.
канне, -я, н.
цвёрдагаловы.
ЦАЦАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.:
ЦВЫРКЎН, -а, мн. -ы, -оў, м. Насякомае
ЦВЁРДАКАМЁННЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі
ібяцаякж — цацалка, a дурню радасць (пры- цвёрды. Цвёрдакаменная парода. 2. перан. Не-аірада прастакрылых, якое трэннем крыл
казка; разм.) — перасцерагае, каб заўчасна не пахісны, стойкі. Ц. характар.
утварае строкат. У сенцах аж заходзіўся ц. ||
радаваліся, бо абяцанага можна тры гады чаЦВЁРДАНАСЁННЫ, -ая, -ае. Пра насен- прым. цвыркуновы, -ая, -ае.
каць.
ЦВЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.)не злакавых раслін: які мае цвёрдую абалонЦАЦАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. ку, не прапускае паветра i доўга набухае ў ва- Ледзь дыхадь. Жонка памерла, i ён ледзь цвэПтушка атрада курыных. || прым. цацарчын, дзе.
гае.
-а.
ЦВЯЛІЦЦА, цвялюся, цвелішся, цвеліцца;
ЦВЁРДАПАДНЯБЁННЫ, -ая, -ае. Toe,
ЦАЦАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Майсгар, які што i сярэднеязычны.
незак. (разм.). Дражніцца, жартаваць.
вырабляе цацкі. || ж. ц&ЦАчшца, -ы, мн. -ы,
ЦВЯЛІЦЬ, цвялю, цвеліш, цвеліць; незак.,
ЦВЁРДАХАРАКТАРНЫ, -ая, -ае. Стойкі,
-ніц. || прым. цацачніцкі, -ая, -ае.
каго-што. 1. Дражніць, раздражняць. Ц. санепахісны ў сваіх дзеяннях, учынках.
ЦАЦКА, -і, ДМ -ццы, мн. -і, -цак, ж. 1.
ЦВЁРДЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца са баку. Ц. рану. 2. перан. Верадзіць, трывожыць.
Прадмет, прызначаны для гульні, аздобы, шчыльна прылеглых частак, не мяккі, стаЦ. успаміны. Ц. душу. || зак. уцвялІць, -вялю,
упрыгожання. Магазін дзіцячых цацак. Ёлач- більны па форме пры нармальных умовах, у -веліш, -веліць; -велены (да 1 знач.).
ныя цацкі. 2. Што-н. вельмі прыгожае, цікава адрозненне ад вадкага i газападобнага. ЦвёрЦВЯРДЗЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1.
аздобленае. He кватэра, a ц. 3. перан. Той, дае паліва. Цвёрдае рэчыва. 2. Які з цяжкасцю Станавіцца цвёрдым, цвярдзейшым. Ад холаду
кім распараджаюцца па ўласнаму жаданню, паддаецца сцісканню, згінанню, рэзанню i зямля пачала ц. 2. перан. Станавіцца нехто служыць каму-н. для пацех. Быць цацкай пад. Цвёрдая драўніна. Цвёрдая зямля. 3. перан.
пахісным, мужным, вынослівым. 3 гадамі Сау чужых руках. 4. Аб тым, што з'яўлясцца Устойлівы, непахісны. Ц. намер. Цвёрдае ра- шка цвярдзеў i мужнеў. \\ зак. сцвярдзець, -дзее

ЦАР—ЦВЯ

729
ЦЕМНАБРОВЫ, -ая, -ае. Які мае цёмныя
(да 1 знач.) # зацвярдзець, -дзее; наз. зацмрдзенве, -я, н. || наз. цвярдзенне, -я, н.
бровы.
ЦВЯРДЬІНЯ, -і, мн. -і, -дынь, ж. 1. КрэЦЕМНАВОЮ, -ая, -ае. Які мае цёмныя
пасць, умацаванае мссца. Брэсцкая крэ- вочы.
пасць — наша ц. 2. перан., чаго або якая.
ЦЕМНАСКЎРЫ, -ая, -ае. Які мае цёмны
Цвёрдая апора. Ц. міру.
колер скуры. Цемнаскурыя плямёны.
ЦВЯРОЗАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. цвярозы. 2.
ЦЕМНАТА, -ы, ДМ -наце, ж. 1. АдсутСтан цвярозага, разважлівага чалавека.
насць святла, асвятлення, цемра. У хаце ц.,
ЦВЯРОЗЫ, -ая, -ае. 1. He п'яны. Ц. чала- хоць яшчэ не вечар. 2. перан. Невуцтва, кульвек. 2. перан. Разважлівы, сур'ёзны, без фан- турная адсталасць, a таксама (разм.) пра матазёрства. Цвярозыя разважанні. || наз. лаадукаванага чалавека.
цвярозжсць, -і, ж. (у 2 знач.).
ЦЕМНАТВАРЫ, -ая, -ае. 1. Які мае смуЦВЯТНЫ, -ая, -óe: цштшя жануста — глявы, цёмны твар. 2. Які мае колер твару,
асобы від капусты, суквецце якой ідзе ў ежу.
уласцівы негроіднай pace.
ЦЁКАННЕ, -я, н. (спец.). Вымаўленне «ц»
ЦЁМРА, -ы, ж. 1. Адсутнасць святла, гуна месцы мяккага этымалагічнага «т» (ціха, сты змрок, цемната. Начная ц. 2. перан. Кульплаціць) i на месцы этымалагічна цвёрдага турная адсталасць; невуіггва. 3. перан. Увасаб«т» у пазіцыі перад галоснымі пярэдняга рада ленне зла, пакут, цемрашальства. Перамога
(хата — хадіна).
святла над цемрай. || прым. цемраны, -ая, -ае.
ЦЁЛА, -а, мн. -ы, цел, н. 1. Матэрыя, рэЦЁМРАДЗЬ, -і, ж. (разм.). Toe, што i цемчыва, што так ці інакш абмежавана ў пра- ра.
сторы; асобны прадмет у прасторы. Цвёрдае
ЦЕМРАШАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Носьбіт
ц. Газападобнае ц. Геаметрычнае ц. 2. Аррэакцыйнай, варожай прагрэсу i культуры
ганізм чалавека або жывёлы ў яго знешніх
фізічных формах. Часткі цела. Мёртвае ц. ідэалогіі, рэакцыянер. || прым. цемрашальскі,
(іруп). 3. Тулава, корпус чалавека, жывёлы, -ая, -ае.
ЦЕМРАШАЛЬСТВА, -а, н. Погляды i паптушкі. Ц. ў сіняках. 4. Асноўная частка, корпус чаго-н. Ц. гарматы. 0 (Быць) у целе водзіны цемрашалаў, варожасць да прагрэсу i
(разм.) — быць поўным, укормленым, сы- культуры.
ЦЁМЯ, цемя / цемені, н. Верхняя частка
тым. Спжсці з цела (разм.) — схуднець. Трымаць у «горным целе каго (разм.) — сурова, галавы, a таксама верх чэрапа паміж лобнымі,
строга абыходзііша з кім-н. || памянш. цельця, патылічнымі i скроневымі касцямі. || памянш.
-а, мн. -ы, -аў, н. (да 2 знач.). || прым. цемечка, -а, н. \ прым. цемянны, -ая, -óe.
ЦЕНЕЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Які любіць расці
цялесны, -ая, -ае (да 2 знач.). Ц. колер (ружаў цяні. Ценелюбівыя расліны. || наз. ценелюваты).
ЦЕЛААХОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Воін, (йвасць, -і, ж.
ЦЕНЕ... (а таксама ценя...) Першая частка
які ахоўваў жыццё якой-н. высокапастаўленай асобы, напр. манарха (уст.), a таксама ча- складаных слоў са знач. які мае адносіны да
лавек, які ахоўвае i пастаянна суправаджае ценю (у 1 знач.), напр. ценемобівы.
ЦЕНЬ, -ю, мн. -і, -яў, м. 1. Месца, заслокаго-н.
ЦЕЛАГРЗЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -рэек, ненае чым-н. ад сонца. Пад дрэвамі быў ц. 2.
Невыразныя абрысы фігуры, сілуэт. У акне
ж. 1. Toe, што i душагрэйка. 2. Ватовая курпрамільгнуў нечы ц. 3. перан., наго. Адбітак на
тка, ватоўка.
ЦЕЛАСКЛАД* -У, М -дзе, м. Склад, форма твары ўнутранага стану чалавека. Па твары
прамільгнуў ц. страху. 4. перан., чаго. Здань,
цела. Чалавек моцнага целаскладу.
ЦЁЛЬНАЯ (м. i н. не ўжьш.). Цяжарная дух. Цені мінулага. Цені продкаў. 5. перан.,
(пра карову, ласіху, аленіху i пад.). || наз. чаго. Нязначная, вельмі малая колькасць,
доля. / ценю праўды mym няма. б. Пра каго-н.
цельшсць, -і, ж.
ЦЕЛЫІУКАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Ня- вельмі аслабленага, худога. He чалавек, a ц. 0
складны, непаваротлівы. Ц. хлопец выглядаў Кідаць цень на каго-што (разм.) — выклікаць
падазрэнне да каго-н. Як цень (разм.) — неасілкам. || наз. цельпукаватясць, -і, ж.
ЦЁЛЬЦА, -а, мн. -ы, -аў, ж. 1. гл. цела. 2. адчэпна (хадзіць за кім-н.). || прым. ценявы,
мн. Невялікія ўтварэнні ў складзе якой-н. -ая, -ое (да 1 знач.)ЦЕНЯ... (гл. цене...) Першая частка склажывой тканкі. Белыя крывяныя цельцы (лейкацыты). Чырвоныя крывяныя цедьцы (эрьггра- даных слоў; ужыв. замест «цене...», калі
націск у друтой частцы слова падае на першы
цыты).
ЦЕЛЯПАЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; склад, напр. ценялюб (ценелюбівая расліна),
незак. (разм.). 1. Свабодна звісаючы, матляц- ценялюбны.
ЦЕНЯВІК, ценевіка, мн. ценевію, ценеца з боку на бок. Гузік целяпаецца на адной
нітачцы. 2. Матляцца, не прылягаючы (пра вікоў, м. (разм.). Дзялок ценявой эканомікі.
ЦЕНЯВЬк, -ая, -óe. 1. гл. цень. 2. Які
адзенне). Пінжак целяпаўся на худых плячах.
ЦЕЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., ным. знаходзіцца ў цяні, слаба асветлены. Ц. бок
Матляць чым-н. Ц. нагамі. || аднакр. целяп- вуліцы. 3. перан. Адмоўны, неспрыяльны, непажаданы. Ц. бок справы. O Ценявая экянонуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няцс, -нуць; -ні.
ЦЕЛЯПЁНЬ, -пня, мн. -пні, -пнёў, м. міка — гаспадарча-эканамічная нелегальная
дзейнасць або дзейнасць, якая не ўлічваецца,
(разм.). Нязграбны, нехлямяжы чалавек.
ЦЁМЕНЬ, -і, ж. (разм.). Густая цемната (у з мэтай незаконнага атрымання даходаў. Ценявы кябінет — ірупа ўплывовых парламен1 знач). Ц. хоць вока выкалі.
ЦЕМНА... (гя. цёмна...)- Першая частка тарыяў, якая мае сваю праграму дзейнасці i
складаных слоў; ужыв. замест «цёмна...» (у 2 прэтэндуе ў выпадку перамогі ix партыі на
знач.), калі націск у другой частцы падае на стварэнне новага ўрада.
ЦЕПЛА... Першая частка складаных слоў у
першы склад, напр. цемнабровы, цемнавокі,
цемнагрывы, цемнаколерны, цемналісты, це- знач. цеплавы, напр. цепластанцыя, цепламнаскуры, цемнатвары.
траса, цеплаўстойлівасць, цеплаізаляцыя.

ЦВЯ-ЦЕП
ЦЕПЛААБМЁН, -у, м. (спец.). Працэс пераносу цеплаты ад больш нагрэпгых цел, асяроддзя i пад. да менш нагрэтых. Ц. у атмасферы. || прым. цепліабменны, -ая, -ае.
ЦЕПЛААБМЁННІК, -а, мн. -аў, м. (спец.).
Апарат перадачы цяпла ад грэючага цела да
таго, якое награваецца.
ЦЕПЛААДДАЧА, -ы, ж. (спец.). 1. Аддача
цяпла нагрэтым целам у акаляючае асяроддзе.
2. У фізіялогіі: вылучэнне цялла жывёльным
арганізмам у працэсе яго жыццядзейнасці.
ЦЕПЛААХОВА, -ы, ж. (спец.). Toe, urro i
цеплаізаляцыя. || прым. цеплаахоўны, -ая, -ае.
ЦЕПЛАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Лакаматыў
з рухавіком унутранага згарання. || прьш. цеплавозны, -ая, -ае.
ЦЕПЛАВЬІ, -ая, -óe. Які мае адносіны да
цеплаты (у 1 знач.), заснаваны на дзеянні цеплаты. Цеплавая энергія. Цеплавая электрастанцыя.
ЦЕПЛАЁМІСТАСЦЬ, -і, ж. (спец). Колькасць цеплаты, якая паглынаецца целам пры
наіраванні на 1 °С.
ЦЕПЛАЁМІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які валодае
вялікай цеплаёмістасцю (спец.). 2. Які патрабуе вялікіх затрат цяпла, паліва. Цеплаёмістая
вытворчасць.
ЦЕПЛАЗАБЕСПЯЧЗННЕ, -я, н. Цэнтралізаванае забеспячэнне жылых дамоў i прамысловых прадпрыемстваў гарачай вадой i
парай для ацяплення бытавых i тэхнічных патрэб.
ЦЕПЛАІЗАЛЙЦЫЯ, -і, ж. Ахова жылых,
вьггворчых i інш. збудаванняў, цеплаўстановак, трубалраводаў i пад. ад непажаданага цеплавога абмену з акаляючым асяроддзем. Ц.
трубаправода. \\ прым. цеплаізаляцыйны, -ая,
-ае.
ЦЕПЛАКРОЎНЫЯ, -ых, адз. -ае, -ага, н.
Жывёлы з адносна пастаяннай тэмпературай
цела, якая не залежыць ад тэмпературы навакольнага асяроддзя (большасць млекакормячых i птушкі).
ЦЕПЛАЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Пра жывёл, расліны: які любіць цяпло, жыве ў цяпле, у цёплым клімаце. Цеплалюбівыя расліны. \\ наз.
цеолаліЫмвасць, -і, ж.
ЦЕПЛАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
для вызначэння колькасці цеплаты, якую
атрымлівае спажывец з цеплафікацыйнай
сеткі. || прым. цепламерны, -ая, -ае.
ЦЕПЛАНАСІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м.
(спец.). 1. Рухомае асяроддзе (газ, пара, вадкасць), якое скарыстоўваецца для пераносу
цеплаты. 2. У ядзерным рэактары: вадкае або
газападобнае рэчыва, якое выносіць з актыўнай зоны цяпло, вылучанае ў выніку рэакцыі
падзелу ядзер.
ЦЕПЛАПЕРАДАЧА, -ы, ж. (спец.). Цеплаабмен паміж двума цепланасіцелямі або
іншымі асяроддзямі цераз цвёрдую сценку,
якая ix размяжоўвае.
ЦЕПЛАПРАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў,
м. Трубаправод для перадачы на адлегласць
гарачай вады, пары.
ЦЕПЛАПРАВОДНАСЦЬ, -і, ж. (спец).
Уласцівасць цел перадаваць цеплыню ад нагрэтых участкаў да больш халодных.
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ЦЕРАБІЛЫНЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ра- рассыпацца. 3 шчшін столі церушыўся пясок.
ботнік, які цярэбіць лён, каноплі. || ж. це- 2. Ісці, імжэць (пра дробны снег, дождж).
ра^ільппыцА, -ы, мн. -ы, -чыц.
ЦЕРУШЬІЦЬ,
церушу,
цярушыш,
ЦЕРАБІЦЦА,
цераблюся,
цярэбішся, цярушыць; незак. 1. што. Пераціраць, здрабЦЕПЛАПРАВОДНЫ, -ая, -ае (спец). цярэбіцца; незак. 1. Вызваляцца ад чаго-н., няць што-н. сухое. 2. што i чым. Прымушаць
што насела на адзенне, поўсць i пад.; атра- што-н. сыпацца, падаць. Ц. соль на хаеб. 3.
Якому ўласціва цеплаправоднасць.
ЦЕПЛАСІЛАВЬІ, -ая, -óe. Звязаны з пе- сацца. 2. Чысціцца дзюбай (пра птушак). 3. 3 Ісці, імжэць (пра дробны снег, дождж). || наз.
раўтварэннем энергіі цеплавога руху часцінак цяжкасцю рухацца куды-н. (разм.)- Куды ты церушэнне, -я, н.
ЦЁРЦІ, тру, трэш, трэ; тром, траце, труць;
газу (пары, вадкасці) ў які-н. іншы від цярэбішся?
ЦЕРАБІЦЬ, цераблю, цярэбіш, цярэбіць; цёр, церла; тры; цёрты; незак., што. 1.
энергіі. Цепласілавая ўстаноўка.
ЦЕПЛАТА, -ы, ДМ -лаце, ж. 1. гл. цёплы. цярэблены; незак. 1. што. Ачышчаць ад Націскаючы, вадзіць узад i ўперад па чым-н.
Ц. падлогу шчоткай. Ц. спіну мачалкай. 2.
2. Форма руху матэрыі — беспарадачны рух хмызняку (лес). 2. Ачышчаць ад бацвіння, качасціц цела; энергетычная харакгарыстыка рэньчыкаў i пад. (гародніну). Ц. буракі. 3. Размінаючы, ператвараць што-н. у парашок.
Ц. тытунь. 3. (7 i 2 ас. не ўжыв.). Пра абутак,
цеплаабмену, што вызначаецца колькасцю што. Ачышчаць ад галінак, сучхоў (спілавабудучы
цесным,
нязручным,
энергіі, якую атрымлівае награваемае цела. нае дрэва). 4. што. Лузаць, лушчыць. Вавёрка адзенне:
Лдзінка цеплаты. 3. Toe, што i цеплыня церабіла шышкі. б. што. Торгаць, перабіраць націраць, пашкоджваць скуру. 4. Перадіраць,
пальцамі што-н. 7. перан., каго (што). Нада- рабіць мякчэйшым. Ц. лён. || аднакр. церануць,
(разм.).
кучаць пытаннямі, просьбамі (разм.)- 8. што. -ну, -неш, -не; -нём, -няце; -нуць; -ш (да 1
ЦЕПЛАТВОРНАСЦЬ, -і, ж. 1. Здольнасць Вырываць з коранем, убіраць машынай з знач.) / цярнуць, -ну, -нсш, -не; -нём, церутвараць цяпло. 2. Колькасць цяпла ў кало- поля (лён, каноплі). || зак. выцерабіць, -блю, няце, -нуць; -н'і (да 1 знач.).
рыях, якую выдзяляе 1 кг якога-н. рэчыва -біш, -біць; -блены (да 1 i 8 знач.)- II наз. цеЦЁРЦІСЯ, труся, трэшся, трэцца; тромся,
пры поўным згаранні (спец.). || прым. цепларабленне, -я, н. || прым. церабільыы, -ая, -ае трацеся, труцца; цёрся, церлася; трыся; незак.
творны, -ая, -ае.
(да 9 знач.).
1. Церці сябе чым-н. Ц. ручніком. 2. (1 i 2 ас.
ЦЕПЛАТРАСА, -Ы, МН. -Ы, -pac, ж. Лінія,
ЦЁРАЗ, прыназ. з В. 1. Упоперак чаго-н., з не ўжыв.). Рухацца, дакранаючыся якой-н.
шлях цеплалравода.
аднаго боку на другі. Перайсці ц. вуліцу. Пабу- паверхняй да іншай паверхні. Крыгі церліся
ЦЕПЛАТдХНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы- даваць nepanpaey ц. раку. 2. Паверх чаго-н. адна аб адну. Змазаць дэталі машыны, каб не
яліст па цеплатэхніцы.
Пераскочыць ц. плот. 3. (пры назвах прадме- церліся. 3. перан. Знаходзіцца дзе-н., каля
ЦЕПЛАТЗХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Раз- таў, асяроддзя, праз якія што-н., хто-н. пера- каго-н. без пэўнага занятку, ацірацца (разм.).
дэел навукі i тэхнікі, які займаецца атрыман- ходзіць, пранікае). Праз. Ісці ц. лес. Запезці ц. Хлапчукі церліся каля машыны. Ц. каля начальнем i выкарыстаннем цеплавой энергіі. || акно. Ц. шыбы ледзь прасочвалася святло. 4.ства. || зак. пацерціся, патруся, патрэшся, папрым. цеплатэхшчны, -ая, -ае.
Пры дапамозе каго-, чаго-н. Перадаць прыві- трэцца; патромся, паірацеся, патруцца; паЦЕПЛАЎСТОЙЛІВАСЦЬ, -і, ж. (спец). танне ц. знаёмага. 5. Праз некаторы час або трыся. || аднакр. цярнуцца, -нуся, -нешся,
Здольнасць цела вьпрымліваць высокую тэм- праз некаторую адлегласць пасля чаго-н. Су- -нецца; -нёмся, церняцеся, -нуцца; -ніся.
пературу або значную рознасць тэмператур, стрэліся ц. год. Дрэўцы раслі ц. кожныя дзесяцьЦЁСЛЯ, -і, ДМ -ю, Т -ем, мн. -і, -яў, м.
не трацячы сваіх якасцей. Ц. металу. || прым. метраў. б. Па якой-н. прычыне, па віне Toe, што i цясляр.
каго-н. Ц. яго многія пацярпелі.
цеплаўстойлівы, -ая, -ае.
ЦЕСНАТА, -ы, ДМ -наце, ж. 1. гл. цесны.
ЦЕРАЗЗЁРНІЦА, -ы, ж. (спец.). Няпоўная 2. Адсутнасць прасторы. Жыць у цеснаце. У
ЦЕПЛАФШАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе;
-куй; -каваны; зак. i незак., што. Забяспе- завязь зерня ў каласах хлебных злакаў у вы- цеснаце, ды не ў крыўдзе (прыказка). 3. Скапленне людзей на малой прасторы. У аўточыць (-печваць) цеплынёй (дамы, прадпрые- ніку няпоўнага апылення.
ЦЁРАМ, -а, мн. -ы, / (з ліч. 2, 3, 4) бусе ц.
мствы). Ц прым. цеплафікацыйны, -ая, -ае.
ЦЁСНЫ, -ая, -ае. 1. Які займае недастаЦЕПЛАФІКАЦЫЯ, -і, ж. Цэнтралізаванае церамы, церамоў, м. У старажытнай Русі: вызабеспячэнне жылых дамоў, прадпрыемстваў сокі багаты дом у выглядзе вежы. || памянш. тковую плошчу, непрасторны. Ц. пакой. Цесцяплом, атрыманым ад камбінаванай выпра- церамок, -мка, мн. -мю, -мкоў, м. || прым. ная вулачка. У вагоне цесна (у знач. вык.: цесната ў 3 знач.). 2. Пра адзенне, абутак i пад.:
цоўкі злектраэнергіі i цеплыні на цеплаэлек- церамны, -ая, -ае.
ЦЕРАСПАЛОСІЦА. ы, мн. -ы, -сіц, ж. малы па размеру. Цесныя боты. 3. Шчыльна
трацэнтралі. || прым. цеплафікацыйны, -ая,
Размяшчэнне зямельных участкаў адной гас- размешчаны адзін каля аднаго. Дзеці сядзелі
-ае.
цесным радком. Цесна (прысл.) паставіць кнігі.
ЦЕПЛАХОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. падаркі палосамі ўперамежку з чужымі ўча4. перан. Абмежаваны, вузкі. Цеснае кола знаСудна з рухавіком унутранага згарання. || сткамі. || прым. цераспалосны, -ая, -ае.
ЦЕРАССЯДЗЁЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. ёмых. 5. перан. Блізкі, непасрэдна звязаны з
прым. цеплаходны, -ая, -ае.
кім-, чым-н. Ц. кантакт. Цесная дружба. ГэЦЕПЛАЦЭНТРАЛЬ, -І, Г-ЛЛЮ, МН. -І, -ей, Toe, што i пасак (у 3 знач.).
ЦЕРАССЯДЗЁЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, тыя праблемы цесна (прысл.) звязаныя. || наз.
ж. (разм.). Toe, што i цеплазлектрацэнтраль.
цеснатж, -ы, ДМ -наце, ж. (да 2, 3, 4 i 5
м. Toe, што i пасак (у 3 знач.)ЦЕПЛАЭЛЕКГРАЦЭНТРАЛЬ, -І, Т -ЛЛЮ,
ЦЕРНАСЛІВА, -ы, мн. -ы, -сл'іў, ж. Пла- знач.) i цеснасць, -і, ж. (да 2, 3, 4 i 5 знач.).
мн. -і, -ей, ж. Цеплавая электрастанцыя, якая
ЦЁСТА, -а, М -сце, н. 1. Вязкая маса з
довае дрэва або куст, натуральны гібрыд цёрвыпрацоўвае электраэнергію i цеплыню (гана i слівы, a таксама салодкія сінявата-чор- мукі, замешанай на вадзе, малацэ i пад. Зарачую ваду, пару) (ЦЭЦ).
ныя плады гэтага дрэва. || прым. цернаслівавы, мясіць ц. Здобнае ц. 2. Густая маса, атрыманая
ЦЕПЛАЭНЕРГЁТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. -ая, -ае.
пры змешванні цвёрдага, сыпкага рэчыва з
Галіна цеплатэхнікі, якая займаецца пераЦЁРНІ, -яў, 1. Пра калючыя расліны, a вадкасцю. Бетоннае ц. || прым. цеставы, -ая,
ўтварэннем цяпла ў іншыя віды энергіі (ме- таксама калючкі на ix (уст. i кніжн.)- 2. перан. -ае (да 1 знач.).
ханічную, злектрычную). || прым. цеплаэнерЦЕСТАМЁС, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы,
Цяжкасці, пакуты, якія сустракаюцца на
гетычны, -ая, -ае.
які замешвае цеста, або апарат, які выконвае
жыццёвым шляху каго-н.
ЦЁПЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; неЦЁРНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Прылада, такую работу.
зак. Toe, што i цяпліцца.
ЦЕСТАМЯСІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і,
якой труць лён, каноплі.
ЦЁПЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак. Toe,
ЦЁРПКІ,
-ая, -ае. Кіславата-даўкі, -лак, ж. Машына, якая месіць цеста. Мешто i цяпліць.
аскомісты. Церпкае віно. || наз. церпкасць, -і, ханічная ц. || прым. цестамясільны, -ая, -ае.
ЦЕПЛЫНЙ, -'i, ж. 1. Нагрэтасць чаго-н. ж.
ЦЕСТАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Па ступені
(паветра, прадмета, памяшкання). A3 печы
ЦЕРУСІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., густаты, вязкасці падобны на цеста. Цестапаразыходзілася ц. 2. Адчуванне ўнутранага ця- цярусіцца; незак. (разм.). Toe, што i церу- добная маса. || наз. цеспшадобнасць, -і, ж.
пла. Па целе разлілася прыемная ц. 3. перан.
ЦЕСЦЬ, -я, мн. цясці / (з ліч. 2, 3, 4) цесці,
шыцца.
Сардэчнасць, дабрата, ласка; добрыя, шчыЦЕРУСІЦЬ, церушу, цярусіш, цярусіць; цясцёў, м. Жончын бацька. || прым. цесцеў,
рыя адносіны да каго-, чаго-н. У яго словах цярусім, цярусіце, цярусяць; незак. (разм.). -цева.
чулася душэўная ц.
ЦЕЦІВА, -ы, мн. цяшвы / (з ліч. 2, 3, 4)
Toe, што i церушыць.
ЦЕРАБІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
ЦЕРУШЬІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., цецівы, цяціў, ж. 1. Вяроўка, струна, якая
Машына для цераблення лёну, канапель.
цярушыцца; незак. 1. Сыпацца, пакрысе сцягвае канцы лука. 2. Туга нацягнутая вя-
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роўка, трос у некаторых мсханізмах, прыла- сумесна праводзіць час за заняткам, звычайна
дах (спец.)- Ц. лучковай пілы. 3. Бакавая непахвальным. Цёплае месца (разм. жарт.) —
нахіленая бэлька лесвіцы, У якую ўстаўлены выгадная пасада. | наз. цеплжта, -ы, ДМ -лаце, ж. (да 1, 2, 4 i 6 знач.). || прым. цёпленькі,
канцы прыступкаў (спец.).
ЦЕЦЯРЎК, цецерука, мн. цецерую, цеце- -ая, -ае (да 1, 3 i 5 знач.).
ЦШАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; незак.
рукоў, м. Вялікая птушка атрада курыных. ||
ЦЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1. Выглядваць адкуль-н. падглядваць за кім-н.,
прым. цецеруковы, -ая, -ае.
Сельскагаспадарчая машына для выцяруш- сачыць за кім-н. Ц. з-за вугла. \\ наз.
ЦЁЧА, -ы, ж. 1. Пранікненне вадкасці це- вання насення з галовак канюшыны, ільну i цікамнне, -я. н.
раз шчыліну, прабоіну. 2. Дзірка, прабоіна, пад. Механічная ц. 2. Лапатка з ручкай для
ЦКЛВІЦЦА, -каўлюся, -кавішся, -кавіцразгладжвання тынку пры тынкаванні. || ца; незак., кім-чым. 1. Імкнуцца атрымаць
праз якую працякае вадкасць куды-н.
ЦЁЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. (спец.). Перыяд прым. цёрачны, -ая, -ае. Ц. барабан.
звесткі аб кім-, чым-н. Ц. планамі на будучае.
ЦЁРЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. Гліняная пасу- 2. Захапляцца кім-, чым-н., імкнуцца да
палавой актыўнасці ў самак млекакормячых.
ЦЁІПЧА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Жончына дзіна, у якой труць мак, таўкуць бульбу i пад. каго-, чаго-н. Ц. музыкай.
У цёрле стаяла недатоўчаная бульба.
маці. || прым. цешчын, -а.
ЦКАВІЦЬ, -каўлю, -кавіш, -кавіць; неЦЁРН, -у, м. Калючы куст або дрэва сяЦЁШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца; незак., каго-што. 1. Выклікаць цікавасць,
зак. 1. Адчуваць радасць, задавальненне. Ц. мейства ружакветных, a таксама плады гзтай імкненне даведацца пра каго-, што-н. Усіх
дасягнутымі поспехамі. 2. Радавадца, ве- расліны чорна-сіняга колеру з шызым налё- цікавіла, што ён за чалавек. 2. Выклікаць засяліцца. Цешыліся дарослыя i дзеці, чуліся там, даўкага смаку. || прым. цярновы, -ая, -ае. хапленне, прыхільнасць да сябе. Яго цікавіла
песні. 3. Забаўляцца, гуляць. Дзіця ц. новай Ц. вянок.
скульптурнае мастацтва.
цацкай. 4. Суцяшаць, абнадзейваць сябе.
ЦЁСКА, -і, ДМ цёсцы, мн. -і, -сак, ж.
ЦІКАВЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае цікаЛюдзі цешыліся думкай аб лепшым будучым. \\(абл.). Трэска, шчэпка.
зак. пацешыцц*, -шуся, -шышся, -шыцца.
ЦЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. васць, захапляе чым-н. Цікавая кніга. Ц. чалавек. Цікавыя факты. Цікава (прысл.) расЦЁШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; незак. 1. Бацькава або матчына сястра; жонка дзядзькі.
казваць. 2. Які імкнецца што-н. ведаць, баВыклікаць радасць, задавальняць. Атрыманы 2. Жанчына — наогул (часцей пажылая;
чыць, даведацца чаго-н. Хто ц., стараўся даўраджай цешыў хлебароба. 2. Радаваць, ве- разм.). || ласк. цётічжл, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
ведацца, што здарылася. Будзеш цікавая —
сяліць. Усё, што здарылася, яго не цешыла, a -чак, ж. i цётухна, -ы, мн. -ы, -аў, ж. || прым.
хутка састарышся (прыказка). 3. Прыгожы
засмучала. 3. Забаўляць. Ц. дзіця цацкамі. 4. цётчын, -а.
(разм.). Ён ужо немалады, але ц. мужчына. ||
Суцяшаць, абнадзейваць. Ц. сябе надзеяй на
ЦЁХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). наз. ціжшсць, -і, ж.
лепшае. \\ зак. пацешыць, -шу, -шыш, -шыць. Утвараць гукі, падобныя на «цёх-цёх». ||
ЦШАЎНЫ, -ая, -ае. Які хоча ўсё ведаць,
ЦЁЗКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -зцы, Т аднакр. цёхнуць, -ну, -неш, -не; -ні. \ наз.
бачыць, дапытлівы. Ц. вучань. || наз. цікаў-ай (-аю), ж., мн. -і, -зак (разм.). Чалавек, які цёхжжт, -у, М -каде, м. i цёхкшше, -я, н.
ЦЁЦЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Зварот, галоўным шсць, -і, ж.
мае аднолькавае з кім-н. імя. Мы з ім цёзкі.
ЦІКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
ЦЁК, -у, м. Цячэнне, плынь. 0 Цёкам цм- чынам дзяцей, да дарослай жанчыны.
ЦЁША, -ы, ж. i ЦЁШКА, -і, ДМ -шцы, ж. (разм.). Ціха i мерна пастукваць (звычайна
чы— моцна цячы.
Брушная частка сяўругі, асётра i некаторых пра гукі гадзіннікавага механізма). || аднакр.
ЦЁЛКА гл. цялушка.
ЦЁМНА... / ЦЁМНА-... (а таксама цем- іншых рыб, якая ідзе ў ежу ў вэцджаным вы- ццшуць, -не. || наз. ціжшпіе, -я, н.
ЦІК-ТАК, гукаперайм. (разм.). Пра гукі
на...) Першая частка складаных слоў са глядзс.
ЦІ> злуч. i часц. 1. злуч. размеркавальны. працуючага гадзіннікавага механізма.
знач.: 1) цёмнага адцення, напр. цёмнаблакітны, цёмна-буры, цёмна-вішнёвы, цёмна- Ужыв. для супастаўлення членаў сказа i скаЦІМАФЁЕЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. Кармавая
зялёны, цёмна-карычневы, цёмна-сіні, цёмна- заў, якія па сваім значэнні з'яўляюцца расліна сямейства злакавых з коласападобнай
фіялетавы, цёмна-чырвоны, цёмна-шэры; 2) з аднолькава магчымымі ці раўназначнымі, мяцёлкай.
цёмным (у 2 знач.) (у адпаведнасці са значэн- указваючы на выбар аднаго з ix. Заўтра будзе
ЦІМЎРАВЕЦ, -раўца, мн. -раўцы, -раўцаў,
нем другой часткі складання), напр. цёмна- дождж ці снег. Хлопчыку гадкоў пяць ці шэсць.м. Член дзіцячай добраахвотнай дружыны, які
аблічны, цёмнабароды, цёмнавалосы, цёмна- 2. злуч. размеркавальна-пералЫальны. Аб'яд- дапамагае сем'ям воінаў, інвалідам, дзецямноўвае сказы i члены сказа пры пералічэнні. сіротам [ад імя Цімура, героя аповесці АТайлісцёвы.
ЦЁМНАВАЛОСЫ, -ая, -ае. Які мае цё- Ці рана, ці позна, ці зусім не прыйдзе. 3. Ува- дара]. || прым. цімураўскі, -ая, -ае. Ц. рух.
ходзіць у склад паўторнага пералічальна-размныя валасы. Ц. хлопчык.
ЦІНА, -ы, ж. 1. Зялёныя водарасці, якія
ЦЁМНЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены святла, меркавальнага злучніка «ці то..., ці то». 4. плаваюць густой масай у стаячай i мала праасвятлення. Ц. пакой. Цёмная ноч. Ухаце было злуч. далучальны. Ужыв. для далучэння членаў точнай вадзс. 2. перан. Аб тым, што засмоктцёмна (у знач. вык.). 2. Блізкі па колеру да сказа i сказаў з заўвагамі дадатковага харах- вае, абльгтвае, пазбаўляе волі, свабоды дзеянчорнага. Цёмная хмара. Цёмныя вочы. 3. пе- тару. Рукі выціралі скарачом ці як яго яшчэ ня. Ц. абывацельшчыны, мяшчанства засмоктран. Змрочны, пануры, невясёлы. Цёмныя называюць трапкачом. 5. злуч. падпарадка- вае бязвольных. \\ прым. цднны, -ая, -ае (да 1
думкі. На душы цёмна (у знач. вык.)- 4. перан. вальны. Ужыв. пры даданых сказах з ускос- знач.).
Неадукаваны, невысокай культуры, адсталы. ным пытаннем. Мы падумалі, ці не збіраецца
ЦІНІСТЫ, -ая, -ае. Пакрьггы цінай, у якім
Ц. чалавек. 5. перан. Які выклікае недавер, на дождж. б. часц. пытальная. Узмацняе пы- многа ціны. Ціністая сажалка. \ наз.
падазроны. Цёмная асоба. Цёмныя махінацыі. тальны харакгар. Ці зразумеюць яны нас?
цішстасць, -і, ж.
ІЦВЎН, -а, мн. -ы, -6ў, м. Назва розных
б. Незразумелы, няясны, заблытаны. Цёмнае
ЦІНЬКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.)пытанне. Цёмнае мінулае. 7. цёмная, -ай, мн. службовых асоб у Расіі да 17 стм a таксама
-ыя, -ых, ж. Памяшканне для арыштаваных, наглядчык за працай сялян у памешчыка ў Утвараць гукі, падобныя на «цінь-цінь» (пра
птушак). Цінькае сініца на асіне. \\ аднакр.
часы прыгону. || прым. цівунсжі, -ая, -ае.
карцар (уст.)іцнышуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. іоньканЦІК , -у, м. Нервовы стан, пры якім на- не, -я, н.
ЦЁПЛЫ, -ая, -ае. 1. Які мае тэмпературу
сярэднюю паміж гарачым i халодным. Цёплая зіраецца міжвольнае перасмыкванне мьпшхаў
ЦІТІКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
вада. Ц. вецер. Цёплае надвор'е. 2. 3 высокай твару, галавы, плячэй. || прым. ціжозны, -ая,
(ласк.). Курыца. || памянш. цшачка, -і, ДМ
сярэднегадавой тэмпературай. Ц. клімат. -ае. Цікозная сутарга.
ІЦК2, -у, м. Шчыльная льняная або баваў- -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Цёплыя краіны. 3. Які добра засцерагае ад хоЦПГЎН, -а, м. Хвароба птушак — храсткаладу. Цёплая хустка. 4. перан. Чулы, сардэч- няная тканіна, звычайна паласатая, якая
ны, прыязны, добразычлівы. Цёплыя словы. ўжыв. для абіўкі мэблі, пашыўкі чахлоў i пад. ватая нарасць на канцы языка. Ц. табе на
язык (жартаўлівае пажаданне таму, хто сказаў
Цёплыя адносіны. 5. перан. Заможны, багаты. || прым. ціжявы, -ая, -ае.
ІЦК3, -а / -у, м. 1. -а. Дзікарослае дрэва ся- тое, што не варта гаварыць).
Ц. гаспадар. 6. перан. Мяккі, прыемны для
ЦІП-ЦІП, вьйаі. Вокліч, якім падзываюць
зроку. Цёплыя фарбы восені. 7. цёпла, у знач. мейства вербенавых з моцнай драўнінай, paвык. Пра адчуванне цяпла. Сёння цёпла на cue ў лясной паласе Іцдыі, Іцдакітая. 2. -у. курэй.
дварэ. У пакоі цёпла. У кажушку мне цёпла. Драўніна гэтага дрэва, якая выкарыстоўваецЦШЧАК, -у, м. Стэпавая кармавая расліна
Цёпла на душы (перан.) ад добрых слоў. 0 Цё- ца ў караблебудаванні. || прым. іожавы, -ая, сямейства злакавых. || прым. ціпчаковы, -ая,
плал кямшшія (разм.) — ірупа людзей, якая -ае.
-ае.
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ЦІР—цок
ЦІР , -а, м. Спецыяльна прыстасаванае памяшканне, дзе трэніруюцца страляць у цзль.
ЦІР 2 , -у, м. (спец.). Састаў з каніфолі,
смалы i інш., якім змазваюць стаячы такелаж
i рангоўт на караблях.
ЦІС, -а / -у, м. 1. -а. Хвойнае вечназялёнае
дрэва або куст з цвёрдай буравата-чырвонай
драўнінай. 2. -у. Каштоўная драўніна гэтага
дрэва. || прым. іцсавы, -ая, -ае.
ЦІСК, -у, м. 1. Сіла, што дзейнічае на
якую-н. паверхню ў разліку на адзінку плошчы паверхні. Ц. паветра. Ц. пары на сценкі
катла. 2. Сіла, што дзейнічае на сценкі крывяносных сасудаў чалавека i жывёл пад уплывам кровазвароту. Павышаны крывяны ц. 3.
перан. Прымус, насілле над чыёй-н. воляй,
перакананнямі. Эканамічны ц. на малыя дзяржавы. Многа гадоў жші людзі пад панскім
ціскам.
ЦІСКАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які служыць для атрымання адбіткаў, для друкавання. Ц. станок.
ЦІСКАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы друкарні, які робіць адбіткі набору на
ручным станку. || ж. фскалыпчыцж, -ы, мн.
-ы, -чыц. | прым. шскалыпчыцкі, -ая, -ае.
ЦІСКАНІНА, -ы, ж. Цесната, штурханіна
ў натоўпе.
ЦІСКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.). Штурхаць, прыціскаць адзін аднаго ў
цеснаде.
ЦІСКАЦЬ 1 , -аю, -аеш, -ае; незак., кагошто. 1. Націскаць на што-н. шмат разоў. 2.
Сціскаць у абнімках, моцна абнімаць (разм.)
|| аднакр. ціскшуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні. || наз. ціскжнне, -я, н.
ЦІСКАЦЬ 2 , -аю, -аеш, -ае; незак., што
(спец.). Друкаваць з дапамогай друкарскага
прэса.
ЦІСКІ, -оў. 1. Прыстасаванне для заціску i
трымання прадмета пры яго апрацоўцы. 2.
перан. Toe, што пазбаўляе свабоды дзеяння,
ставіць у цяжкае бязвыхаднае становішча. 0
Узяць у ціскі — 1) прыгнятаючы, поўнасцю
падпарадкавадь сабе; 2) пра двухбаковы axon
войск праціўніка. || прым. цісковы, -ая, -ае (да
1 знач.).
ЦІСНЁННЕ, -я, н. 1. Выцісканне на
чым-н. (скуры, метале i пад.) рэльефных узораў, адбіткаў. 2. Рэльефны адбітак, узор,
атрыманы такім спосабам. Шпалеры з залатым цісненнем.
ЦІСНЁНЫ, -ая, -ае. 1. Атрыманы пры дапамозе ціснення (у 1 знач.). Ц. ўзор. 2. 3
цісненнем (у 2 знач.)- Сумка з каляровай
ціснёнай скуры.
ЦІСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся;
незак. 1. Прыціскацца, набліжацца да каго-,
*чаго-н. Ц. адзін да аднаго, каб хутчэй выйсці.
2. Жыць у цеснаце. Дзве сям'і ціснуліся ў
адным пакойчыку. 3. Пасоўвацца, набліжацца
цясней адзін да аднаго, каб вызваліць месца.
4. перан. Скупіцца, скнарнічаць (разм.). Раскашэльвайся, не трэба так ц.
ЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; незак. 1.
каго-што i на што. Налягаць сваім цяжарам
на каго-, што-н. Ц. пальцам на кнопку званка.
Пара цісне на сценкі катла. 2. перан. Прыгнятаць, душыць. Боль ціснуў грудзі. 3. Сціскаць.

Крыгі ціснулі лодку. Ц. руку. 4. (/ i 2 ас. не
ўжыв.). Пра абутак, адзежу: быць цесным,
сціскаць цела. Чаравікі ц. Пінжак цісне ў плячах. 5. Настойваць, дамагаіша, напіраць,
прымушаць. На яго ціснулі, прымушалі завяршаць работу. 6. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Мучыць,
турбаваць празмернымі цяжкасцямі. У час
вайны людзей ціснуў голад. 7. Прыціскаць,
туліць. Маці ціснула дзіця да грудзей. 8.
Выціскаць. Ц. сок з яблык. Ц. алей. 9. Пра
віно, гарэлку i пад. — рабіць саматужным
спосабам, гнаць (разм.). 10. ( 7 / 2 ас. не
ўжыв.). Быць моцным, інтэнсіўным. Мароз
цісне. 11. Старацца закончыць, завяршыць
якую-н. творчую работу (разм.). Ц. дысертацыю.
ЦІТАЎКА, -і, ДМ -таўцы, мн. -і, -тавак, ж.
1. Гатунак яблыні, якая дае буйныя кісла-салодкія плады. 2. Плод гэтай яблыні.
ЦІТЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. У сярэдневяковай пісьменнасці: надрадковы знак у выглядзе ламанай рыскі над словамі, напісанымі
скарочана або над літарамі, калі яны абазначалі лічбу. || прым. іртлшы, -ая, -ае.
ЦГГР, -а / -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а. Надпіс
на кадры ў кінафільме, што перадае словы
дзеючых асоб. 2. -у. У хіміі: канцэнтрацыя
раствору, што ўжываецца для цітравання. ||
прым. цітравы, -ая, -ае.
ЦГГРАВАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
Асоба, якая займаецца цітраваннем. || ж.
штрявальппыця, -ы, мн. -ы, -чыц.
ЦГГРАВАННЕ, -я, н. Прыём хімічнага аналізу, які заключаецца ў паступовым прыбаўленні раствору якого-н. рэчыва к раствору
другога, канцэнтрацыю якога неабходна ўстанавіць.
ЦПТАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны; зак. i незак. У хіміі: правесці (праводзіць) цітраванне.
ЦІЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Утвараць
гукі, падобныя на «ціў-ціў». Кураняты ціўкаюць. Had галавой ціўкалі кулі. || аднакр.
цдўкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. ціўіыйше,
-я, н.
ЦІЎ-ЦІЎ, гукаперайм.. Ужыв. для абазначэння птушынага спеву, палёту куль i пад.
ЦІХАМІРНЫ, -ая, -ае. Спакойны, ціхі,
рахманы. || наз. ціхжміршсць, -і, ж.
ЦІХАТА, -ы, ДМ -хаце, ж. (разм.). Toe,
што i цішыня.
ЦІХАХОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
Той, хто павольна рухаецца, перамяшчаецца.
Ляніўцы-ціхаходы (пра жывёл.). 2. Ціхаходны
транспартны сродак. Судна-ц.
ЦІХАХОДНЫ, -ая, -ае. 3 ціхім, павольным
ходам. Ц. трамвай. \\ наз. ціхаходшсць, -і, ж.
ЦІХАЧОМ, прысл. (разм.). Toe, што i
цішком.
ЦІХІ, -ая, -ае. 1. Слаба чутны; нягучны. Ц.
голас. Ц. шум дрэў. 2. Агорнуты цішынёй;
зацішны. Ц. вечар. 3. Без адзнак вялікага
руху, спакойны. Ціхая вёсачка. Ціхае жыццё.
4. Лагодны, паслухмяны, пакорлівы. Ц. чалавек. Па натуры яна дзяўчына ціхая. 5. Які праходзіць спакойна, не праяўляецца бурна.
Ціхая старасць. 6. Які не вызначаецца хуткасцю, павольны, марудны. Ціхая хада. || памянш. шхенькі, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.; разм.).
|| наз. іцхасць, -і, ж. (да 1, 3 i 4 знач.).
ЦІХМЙНЫ, -ая, -ае. Паслухмяны, пакорлівы, лагодны. || наз. ціхмяшсць, -і, ж.

ЦІХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; ціх, -хла; -ні;
незак. (разм.)- Сціхаць, змаўкаць, замаўкаць.
Ціхнуць птушыныя галасы.
Ц К О Н Я , -і, ДМ -ю, Т -ем, м.; ДМ -i, Т
-яй (-яю), ж., мн. -і, -хонь. Ціхі, лагодны чалавек. Ціхонем прыкінуўся.
ЦПСЎСЕНЬКА, прысл. (разм.). 1. Вельмі
ціха, бясшумна. Ц. зарыпела рама акна. 2. Павольна, крок за крокам. Коні ц. ішлі na гразкай дарозе. 3. Употай, цішком, каб ніхто не
бачыў. Як сцямнела, ён ц. залез у агуркі.
ЦКЎГКА, прысл. (разм.) 1. Вельмі ціха,
бясшумна. 2. Паволі, марудна. 3. Употай,
цішком.
ЦІХУТ&і, -ая, -ае. Вельмі ціхі. Ц. ветрык
кратаў галінкі дрэў.
ЦЙПА, -ы, ж. 1. Адсутнасць гукаў, шуму;
спакой, цішыня. У. начной цішы чуваць далёкія выстралы. 2. Ціхая, бязветраная пагода.
ЦІШКОМ, прысл. 1. Непрыкметна, паціху.
Ц. выйсці з хаты. 2. Ціха, нягучна, без шуму.
Ц. плакаць.
ЦІПІЫНЙ, -і, ж. 1. Адсутнасць шуму, шумаў; маўчанне. Вакол была незвычайная ц. 2.
перан. Душэўны спакой, уціхаміранне. 3. Адсутнасць варожасці, грамадскіх хваляванняў,
беспарадкаў.
ЦІШ^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе. Станавіцца
цішэй, цішэйшым. Вецер цішэе.
ЦКАВАЦЬ, цкую, цкуеш, цкуе; цкуём,
цкуяце, цкуюць; цкуй; цкаваны; незак., кагошто i без дап. 1. кім. Напускаць сабак на
каго-н.; нацкоўваць. Ц. сабакамі. 2. перан.
Мучыць нападкамі, праследаваць. \ зак. зацкаваць, -кую, -куеш, -куе; -куём, -куяце,
-куюць; -куй; -каваны. || наз. цкаванне, -я, н.
ЦМАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Прыцмокваць губамі, языком, выказваючы захапленне або незадаволенасць чым-н. Ну i
стрэльба ж у цябе, браце! Цмакаў бывалы паляўнічы. || наз. цмаканне, -я, н.
ЦМОК 1 , -а, мн. -і, -аў, м. У казках i народных паданнях: пачвара ў выглядзе змея, дракона. Асілкі змагаліся з цмокам.
2
выкл. 1. Ужыв. гукапераймальна
для абазначэння адрывістага гуку, які атрымліваецца раптоўным раскрыццём сціснутых
губ. 2. у знач. вык. Цмокнуў (разм.)- Хлопчык
ц. у шчаку бабулю.
ЦМОКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. (разм.)- Гучна цалавацца. || аднакр.
цмокнуцца, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся. ||
наз. цмокашіе, -я, н.
ЦМОКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. 1.
Утвараць губамі гук, падобны на гук усмоктвання. 2. каго-што. Гучна цалаваць (разм.)- ||
аднакр. цмокнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз.
цмоканяе, -я, н.
ЦНАТЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які не страціў нявіннасці. Ц. юнак. 2. Які зберагае, захоўвае
высокую мараль i чысціню чалавечых
адносін. || наз. цнятлівасць, -і, ж.
ЦНОТА, -ы, ДМ цноце, ж. 1. Чысціня маральных адносін. 2. Дзявочая нявіннасць.
ЦОКАЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Ніжняя патоўшчаная частка сцяны, збудавання, калоны, помніка, якая абапіраецца на фундамент. Ц. калоны. Ц. шматпавярховага дома. 2.
Металічная частка злектрычнай лямпачкі,
якая служыць для ўмацавання яе ў патроне
(спец.). II прым. цокжлыіы, -ая, -ае. Ц. паверх.
ЦОКАТ, -у, М -каце, м. Гукі цокання,
удары ног, капытаў. Ц. падкоў.
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ЦЎКАР, цукру, м. 1. Крышталічнае
ЦОКАЦЬ1, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Утвараць адрывістыя кароткія гукі, стукаючы спажыўнае салодкае рэчыва, якое атрымлівачым-н. цвёрдым аб камень, метал i пад. Пад- ецца з цукровых буракоў або цукровага трыковы цокаюць na бруку. 2. Утвараць кароткія снягу. Кілаграм цукру. 2. (мн. цукры, -оў). Назвонкія гукі (пра птушак i звяроў). || аднакр. зва некаторых арганічных злучэнняў, пераваЦУКРЬІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які змяшчае ў
цокнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. цоканне, жна з групы вугляводаў (спец.). Вінаградны ц. сабе значную колькасць цукру (у 1 знач).
Аналіз мачы на наяўнасць йукру. 0 He цукжр Цукрыстыя плады. 2. Які мае струкгуру цукру.
-я, н.
ЦОКАЦЬ2, -аю, -аеш, -ае; незак. (спец.). (разм.) — аб кім-, чым-н. непрыемным, || наз. цукрыстасць, -і, ж.
He адрозніваць гукі «ц» i «ч» пры вымаўленні цяжкім. Відаць, гэты дзядька не цукар. || прым. ЦУНАМІ, нескл., н. Гіганцкія разбуральў некаторых народных гаворках. || наз. цожан- цукровы, -ая, -ае. Цукровая пудра. Ц. завод. O ныя хвалі, якія ўзнікаюць на паверхні акіяна
Цукровая хвяроба — дыябет.
не, -я, н.
ў выніку падводнага землетрасення або выЦЎКАРНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Прадмет вяржэння падводных ці астраўных вулканаў.
ЦОПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Тос, што i цапаць. || аднакр. цопнуць, -ну, чайнай пасуды для цукру.
ЦЎІІЮ, -ая, -ае (абл.). Цвёрды, жорсткі,
ЦУКАТ, -у, М -каце, мн. -ы, -аў, м. Зацу- каляны. Цупкая тканіна.
-неш, -не; -ні. || наз. цопанне, -я, н.
краваны
плод
або
скурка
яго
(звычайна
цыЦОТ, -у, Л/цоце, м. (разм.). Гульня, заснаЦУР, выкл. (разм.). Вокліч, якім што-н. заваная на падліку цотных i няцотных ачкоў. трусавы). Торт з цукатамі. || прым. цукжтны, бараняецца або патрабуецца выконваць
-ая, -ае.
Гуляць у ц. i лішку.
якую-н. умову (звычайна ў дзіцячых гульнях).
ЦУКЁРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. (разм.). Ц. я першы!
ЦОТНЫ, -ая, -ае. Лік, які пры дзяленні на
два не мае астатку, кратны двум. || наз. Тос, што i цукерка.
ЦУРА, -Ы, Ж. Страва з пакрышанага ў
ЦУКЁРАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Кандыцотнасць, -і, ж.
квас або ў ваду хлеба з соллю, цыбуляй, a чатар,
які
вырабляе
цукеркі.
||
ж.
цукерачніца,
ЦУГ, -а, м. Запрэжка, у якой коні, валы i
сам з алеем.
пад. ідуць гужам або парамі адна за адной. || -ы, мн. -ы, -ніцЦУРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.,
ЦУКЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
прым. цугавы, -ая, -óe. Цугавая запрэжка.
каго-чаго. 1. Пазбягаць каго-, чаго-н.; ухіляцСалодкі
кацдытарскі
выраб
у
выглядзе
ЦЎГАМ, прысл. 1. Запрэжкай у дзве або
ца ад адносін з кім-н. або выканання чаго-н.
тры пары, гужам. 2. Гужам, адзін за адным. плітачкі, шарыка i пад. Шакаладныя цукеркі. \\ Ц. блЬкіх. 2. Адракацца ад каго-, чаго-н. Ц.
памянш.
цукерачкя,
-і,
ДМ
-чцы,
мн.
-і,
-чак,
Жураўлі ляцелі ц.
бацькоў.
ЦЎІЛІ, -яў. Два металічныя звяны, якія ж. || прым. цукерачны, -ая, -ае.
ЦУРБАК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Toe,
ЦУКЁРНІЦА* -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Вазачка
прымацаваны да рамянёў вуздэчкі i служаць
што i цурбан (у 1 знач.). || памянш. цурбачок,
для
цукерак.
ддя закілзвання каня. || прым. цуглевы, -ая,
ЦУКОРА, -ы, ж. (разм.). Toe, што i цыко- -чка, мн. -чю, -чкоў, м.
-ае.
ЦУРБАЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м.
рыя.
|| прым. цукорны, -ая, -ае.
ЦУД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Штосьці
ЦУКРА... Першая частка складаных слоў (разм.). Кусок дрэва, абрубак.
звышнатуральнае, выкліканае паводле рэліЦУРБАН, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Абрубак,
гійных уяўленняў боскай сілай. Спадзявацца са знач.: 1) які мае адносіны да цукру (у 1 кароткі кавалак бервяна. 2. перан. Пра нязнач.),
напр.
цукравытворчасць,
цукрапатачна ц. (калі няма выйсця, няма ратунку). 3 цукемлівага, непаваротлівага, тупога чалавека
даў ц.! (пра што-н. незвычайнае). 2. чаго. Не- ны, цукрарафінадны; 2) які мае адносіны да (лаянк.). Гэтаму цурбану не ўтлумачыш.
шта здзіўляючае сваёй незвычайнасцю. Цуды цукру (у 2 знач.), напр. цукрамер, цукразніЦЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. Тонкі
гераізму. 3. у знач. вык. Надзвычайна добры, жальны.
непараўнальны. Пагода сёння — ц.! He кулеш, ЦУКРАВАННЕ, -я, н. Утварэнне цукру, аскепак лучынкі, ірэскі, палачкі. || памянш.
цурачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым.
a — ц.10 Цуды ў рэшце (разм. жарт.) — пра цукрыстых рэчываў у чым-н. Ц. крухмалу.
цурачны, -ая, -ае.
ЦУКРАВАР,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
Спецыяліст
што-н. незвычайнае або незразумелае. ЦудаЦУРОК, -рка, мн. -ріа, -ркоў, м. Невялікі
па цукраварству.
юда — у казках: пачвара, страшыла.
ЦУКРАВАРНЯ, -І, МН. -І, -рань, ж. (разм.). струменьчык вады, вадкасці. Пот льецца цурЦУДАДЗЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Вялікі майком.
стар сваёй справы; той, хто ўмела, па-мастац- Невялікі цукраварны завод.
ЦУРЎБАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
ЦУКРАВАРСТВА, -а, н. Прамысловая выку валодае чым-н. A які ён на кухні ц.! || ж.
1. Прадаўгаваты кавалак дрэва. Цурубалкай
творчасць цукру з цукровых буракоў, трыцудадзейка, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -дзеек.
ледзь не забіла курыцу. 2. Драўляны самаробЦУДАДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. Незвычайнай снягу. || прым. цукраварны, -ая, -ае.
ЦУКРАВАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -py ны гузік у выглядзе кароткай круглай палачкі,
сілы ўздзеяння, які творыць цуды. Цудадзейнае лякарства. 2. Вельмі прыгожы, чароўны. emia; незак. Набываць якасці цукру, ператва- падобнай на таўкачык. Кажух зашпілены на
Цудадзейная музыка. || наз. цудадзейнасць, -і, рацца ў цукар, крышталізавацца ў цукар. Мёд цурубалкі.
ЦУРЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ыць; незак.
цукруецца.
ж.
1. Цячы, ліцца цурком. 2. Утварадь гукі бульЦУКРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
ЦЎДАМ, прысл. Незразумела як, незвычайным чынам, па шчаслівай выпадковасці. Ц. -раваны; незак., што (разм.). Пасыпаць, за- кання, пералівання (пра вадкасць). || наз. цурчанне, -я, н.
не спазніўся. Дом ц. уцалеў пасля бамбёжкі. праўляць цукрам, саладзіць. Ц. кашу.
ЦЫБАТЫ, -ая, -ае. 1. Высокі, хударлявы.
ЦУКРАЗАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ЦУДАТВОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м.
1. У рэлігійных уяўленнях: бажаство, святы, Завод, на якім вырабляецца цукар (у 1 знач.). Ц. хлопец. 2. Пра тонкія i доўгія ногі. Дзяцюк
заскакаў на сваіх цыбатых нагах. || наз.
што творыць цуды. У кутку гарэла лампадка || прым. цукразаводскі, -ая, -ае.
перад абразамі цудатворцаў. 2. перан. Той, хто ЦУКРАЗАВОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Ула- цыбатасць, -і, ж.
ЦЬІБІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Скрынка з
робіць што-н. дзіўнае, надзвычайнае. Гэта дальнік цукраварнага завода. || ж. цукрачаем вагой да двух пудоў. Чай у цыбіках.
заводчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
быў не проста ўрач, a сапраўдны ц.
ЦЫБЎК1, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Полы трубЦУКРАМЁТР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
ЦУДАТВОРНЫ, -ая, -ае. 1. Які творыць
Прыбор
для
вымярэння
канцэнтрацыі
цукру
кападобны
стрыжань курыльнай люлькі. 2.
цуды (у 1 знач.). Цудатворная крынічка. 2. Які
Сцябло. Кукурузныя цыбукі.
выкліхае што-н. вельмі добрае, незвычайнае ў растворах. || прым. цукраметравы, -ая, -ае.
ЦЫБЎК2, -а, мн. -і, -оў, м. (спец.). Віна(кніжн.)- Ц. клімат. Цудатворныя таблеткі. || ЦУКРАНОС, -у, мн. -ы, -аў, м. Расліна,
багатая цукрам. || прым. цукраносны, -ая, -ае. градны чаранок, які выкарыстоўваецца для
наз. цудатворнасць, -і, ж.
ЦУКРОВА-БЁЛЫ, -ая, -ае. Белы, як цу- пасадкі.
ЦУДОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які ўспрымаецца
ЦЫБУЛЕПАДОБНЫ, -ая, -ае. Па форме i
як цуд. Цудоўнае выратаванне. 2. Выдатны, кар, чыста-белы.
ЦУКРОВЫ гл. цукар.
выгляду падобны на цыбулю. || наз. цыбулеадмысловы; вельмі добры. Ц. будынак. 3. БаЦУКРОЗА, -ы, ж. (спец.). Трысняговы або падобнасць, -і, ж.
гата адораны прыродай. Ц. паэт. 4. Вельмі
прыгожы, маляўнічы. Ц. крыявід. Ц. дзень. 5. бурачны цукар, які ўтвараецца рэшткамі глюЦЫБЎЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. 1. ПаЦікавы, захапляючы. Цудоўная казка захапіла козы i фруктозы. || прым. цукрозны, -ая, -ае.
тоўшчаная частка (звычайна падземная)
ЦУКРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак, сцябла некаторых раслін. Ц. цюльпана. 2. Гадзяцей. 6. Прыемны, дзіўны, мілагучны. Ц.
голас. Ц. водар ліп. 7. Багаты, раскошны. Ц. ж. Летні гатунак ігрушы з салодкімі пладамі, лоўка цыбулі. Пакрышыць цыбуліну ў cyn. 3.
a таксама сам плод гэтага дрэва.
край. || наз. цудоўнасць, -і, ж.
Расшыраная частка некаторых органаў, ча-
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стка арганізма. Ц. воласа.
Ц памянш.
цыбулінка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЦЫБЎЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. цыбуля. 2.
Які па смаку, паху нагадвае цыбулю. Цыбульная прыправа. 3. Падобны па форме на цыбуліну. Цыбульныя купалы цэркваў ззялі на сонцы.
ЦЫБЎЛЯ, -і, ж. 1. Агароднінная расліна
сямейства лілейных з цыбулінай у падземнай
частцы i трубчастымі лістамі зверху. Пасадзіць
цыбулю. 2. зб. Ядомыя трубчастыя лісты або
падземныя галоўкі гэтай расліны. Зялёная ц.
Рэпчатая ц. 3. Назва некаторых травяністых
цыбульных раслін сямейства лілейных. Ц. мядзведжая. || памянш. цыбулыса, -і, ДМ -льцы,
ж. i прым. цыбульны, -ая, -ае. Сямейства цыбульных (наз.).
ЦЫБЎР, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.)- Сцябло, звычайна полае i пругкае. Цыбуры сланечніку.
ЦЫВІЛІЗАВАНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца
носьбітам цывілізацыі (у 2 знач.). || наз. цывілізавшсць, -і, ж.
ЦЫВІЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
-заваны; зак. i незак., каго-што. Далучыць
(далучаць) да цывілізацыі (у 2 знач.). || звар.
цывілізавшда, -зуюся, -зуешся, -зуецца; -зуйся.
ЦЫВІЛІЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (звычайна іран.)- Той, хто насаджае цывілізацыю
(у 2 знач.). || прым. цывілізатарс&і, -ая, -ае.
Цывілізатарская місія.
ЦЫВІЛІЗАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1.
Ступень грамадскага развіцця, яе матэрыяльнай i духоўнай культуры, харакгэрная для той
ці іншай ірамадска-палітычнай фармацыі.
Антычная ц. 2. Сучасная сусветная культура
(у 1 знач.).
ЦЫВІЛЬНЫ, -ая, -ае. He ваенны, грамадзянскі. Ц. касцкш. Цывільнае права.
ЦЫГАНАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
ж. 1. Памянш.-ласк. да цыганка. 2. Руская
народная песня i танец на музыку гэтай
песні.
ЦЫГАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак., што
i без dan. (разм.)- Выпрошваць, выманьваць. ||
зак. выцыпшіць, -ню, -ніш, -ніць; -нены.
ЦЫГАНЬІ, -оў, адз. -ган, -а, м. Народ
індыйскага паходжання, які жыве пераважна
качавымі i паўкачавымі этнічнымі групамі ў
розных краінах свету. || ж. цыганкя, -і, ДМ
-нцы, мн. -і, -нак. || прым. цыганскі, -ая, -ае.
Ц. табар.
ЦЫГАРА, -Ы, МН. -гар, ж. Туга скручанае
ў трубку тытунёвае лісце для курэння. Курыць
цыгары. || прым. цыгарны, -ая, -ае. Ц. дым.
ЦЫГАРАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны па
форме i выгляду на цыгару. Ц. дырыжабль. ||
наз. цыгараіыдобнжсць, -і, ж.
ЦЫГАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Папяроса-самакрутка. || прым. цыгарачны, -ая,
-ае / цыгаркавы, -ая, -ае.
ЦЫГАРЗТА, -ы, ДМ -рэце, мн. -ы, -рэт,
ж. Папяроса без муштука. || прым. цыгарэтны,
-ая, -ае.
ЦЫГАРЗТНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж.
Партсігар для захоўвання цыгарэт.
ЦЫГЁЙКА, -і, ДМ -йцы, ж. Футра, вырабленае са шкуры авечкі (спачатку казы).

Каўнер з цыгейкі. || прым. цыгейкавы, -ая, -ае.
Цыгейкавая шапка.
ЦЫКАДА, -ы, ДМ -дзс, мн. -ы, -кад, ж.
Насякомае падатрада цыкадавых з празрыстымі іфыламі, якое ўтварае характэрны
строкат. || прым. цыкадны, -ая, -ае. Ц. строкат.
ЦЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае (разм.)- 1. на
каго (што). Спыняць каго-н. вокрыкам «ц-сс», прыкрыкваць, забараняючы рабіць што-н.
Дзед цыкаў на дзяцей, каб не сваволілі. 2.
Сплёўваць сліну праз зубы. Курцы смалілі махорку i цыкалі слінай на траву. || аднакр.
цыкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. цышшне,
-я, н.
ЦЫКЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Сукупнасць
з'яў, працэсаў, што складаюць кругаабарот на
працягу пэўнага прамежка часу. Гадавы ц.
вярчэння Зямлі. 2. Той або іншы круг навук.
Гістарынны ц. 3. Закончаны шэраг якіх-н.
твораў, што выконваюцца публічна. Ц. вершаў. Ц. лекцый. Ц. песень. || прым. цыклявы,
-ая, -óe (да 2 i 3 знач.) / цыклічны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
ЦЫКЛАМЁН, -у, м. Травяністая шматгадовая расліна сямейства першакветных з
яркімі кветкамі, альпійская фіялка.
ЦЫКЛАШЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Аб старажытных збудаваннях: велічэзны, гіганцкі.
ЦЫКЛАТРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Паскаральнік пратонаў (або іонаў). || прым.
цыклатронны, -ая, -ае.
ЦЫКЛЁЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, спецыяліст па цыклёўцы.
ЦЫКЛІЗАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Аб'яднанне ў цыкл. Ц. рускіх былін.
ЦЫКЛІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. цыкл. 2. Які
адбываецца цыкламі (у 1 знач.). Цыклічнае
развіццё. || наз. цыклічнасць, -і, ж. Ц. вытворчасці. Графік цыклічнасці.
ЦЫКЛОН, -a i -у, м. 1. -у. Віхравы бурны
рух атмасферы ў вялікім радыусе, утвораны
вакол месцаў з нізкім атмасферным ціскам. 2.
-а. Апарат для аддзялення цвёрдых часціц ад
газу. || прым. цыклонны, -ая, -ае, цыкланальыы, -ая, -ае / цыклан'ічны, -ая, -ае. Цыклонны вецер. Цыкланічная дзейнасць (узнікненне цыклонаў i антыцыклонаў).
ЦЫКЛОП, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У старажытнаірэчаскай міфалогіі: магутны волат з
адным вокам у лбе. 2. Дробная драпежная
членістаногая жывёліна атрада весланогіх
рачкоў.
ЦЬкКЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. (спец.). Стальная пласцінка з вострым кантам, прызначаная для зачысткі драўляных вырабаў, паркету
i інш.
ЦЫКЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
-ляваны; незак., што. Рабіць гладкай, роўнай
драўляную паверхню з дапамогай цыклі. Ц.
дошкі. II зак. адцыкляваць, -люю, -люеш,
-люе; -люй; -ляваны. || наз. цыклёўка, -і, ДМ
-ўцы, ж. i цыкляванне, -я, н. || прым. цыклявальны, -ая, -ае. Ц. станок.
ЦЫКОРЫЯ, -і, ж. Расліна сямейства
складанакветкавых, сушанае карэнне якой
дадаецца ў каву для смаку i паху. || прым.
цыкорны, -ая, -ае.
ЦЫКЎТА, -ы, ДМ -куце, ж. Ядавітая травяністая балотная ці вадзяная расліна сямейства парасонавых.
ЦЫЛІНДР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Геаметрычнае цела, якое ўтвараецца вярчэннем прамавугольніка вакол аднаго з яго бакоў. 2.

Прадмет такой формы. 3. Высокі цвёрды з
палямі
мужчынскі
капялюш.
|| прым.
цыліціфычны, -ая, -ае (да 1 знач.) / цылшдравы, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
ЦЫМБАЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Музыкант, які іграе на цымбалах. || ж. цымбалістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ЦЫМБАЛЫ, -аў. Народны музычны інструмент у выглядзе ірапецападобнай скрынкі з металічнымі струнамі, па якіх удараюць
драўлянымі малаточкамі. || прым. цымбалыш,
-ая, -ае. Цымбальныя струны.
ЦЬІМУС, -у, м. 1. Аб вельмі прыгожым,
вельмі цікавым, найлепшым (разм.). 2. Салодкая страва з тушонай морквы. 3. Што-н.
вельмі істотнае, значнае (разм.)- У гэтай карціне увесь ц. \\ прым. цьімусны, -ая, -ае (да 2
знач.)ЦЫНГА, -'i, ДМ -нзе, ж. Хвароба,
выкліканая недахопам вітамінаў у арганізме,
выражаецца разрыхленнем i крыватачывасцю
дзяснаў, агульнай слабасцю i пад. || прым.
цынготны, -ая, -ае.
ЦЫНІЗМ, -у, м. Пагардлівыя адносіны да
агульнапрынятых норм маралі; бессаромнасць, нахабства.
ЦЬІНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Цынічны чалавек.
ЦЫНІЧНЫ, -ая, -ае. Поўны цынізму, бессаромны. Ц. жэст. || наз. цышчнасць, -і, ж.
ЦЬІНІЯ, -і, мн. -і, -ній, ж. Травяністая дэкаратыўная расліна сямейства складанакветкавых з буйнымі яркімі кветкамі. Расквітнелі
цыніі i флоксы. || прым. цыніевы, -ая, -ае.
ЦЫНК, -у, м. Хімічны элемент, коўкі метал сінявата-белага колеру. || прым. цынкжвы,
-ая, -аё.
ЦЫНКАВАЦЬ, -кую, -кусш, -куе; -куй;
-каваны; незак., што (спец.). Пакрываць
слоем цынку паверхню металічных вырабаў
для аховы ад карозіі. || зак. ацынкамць, -кую,
-куеш, -куе; -куй; -каваны. || наз. цынкшнне,
-я, н.
ЦЫНКАГРАФІЯ, - І , Ж. 1. Выраб фотамеханічным спосабам цынкавых клішэ для
друку. 2. Прадпрыемства або цэх па вырабу
такіх клішэ. || прым. цынкаграфскі, -ая, -ае (да
1 знач.) / цышййраф«чны, -ая, -ае.
ЦЫНКІТ, -у, М -юце, м. Мінерал чырвонага колеру, цынкавая руда, якая служыць
для атрымання цынку. || прым. цынштны, -ая,
-ае.
ЦЫНОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -новак,
ж. Шчыльная плеценая рагожа з лыка, трыснягу i пад. для падсцілкі на падлогу, для
ўпакоўкі. || прым. цыновжчны, -ая, -ае.
ЦЫНЎБЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Гэбель з
зубчастым жалязкам, прызначаны для нанясення шурпатасці на драўляныя часткі пры
склейванні. || прым. цынубельны, -ая, -ае.
ЦЬІПЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Востры, у
форме кліна выступ на чым-н. Ц. ключа. Падняцца на самы ц. гары. || памянш. цыплік, -а,
мн. -і, -аў, м. || прым. цыпельны, -ая, -ае.
ЦЬІПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
(ласк. разм.). Курыца. || памянш. цыпачка, -і,
ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
ЦЬІПКІ 1 ,
-пак
(разм.).
Дробныя
трэшчынкі, шурпатасць i чырвань на скуры
рук i ног, што з'яўляюцца ў выніку абветрывання.
ЦЬІПЫ 2 : на цыпкях (хадзіць) або на цыпкі
(стаць) — на кончыках (або на кончыкі)
пальцаў ног.
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ЦЫРАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для лёгкіх. || прым. цьцюзны, -ая, -ае / цыразіяльны, -ая, -ае.
цыравання. Цыравальныя ніткі.
ЦЫРАВАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той,
ЦЫРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак, ж.
1. гл. цыраваць. 2. Ніткі, якімі цыруюць. Бахто займаецца цыраваннем; майстар па цыраванню. || ж. цыршлыпчыца, -ы, мн. -ы, ваўняная ц. 3. Зацыраванае месца. Атрыма- клетак. || прым. цытяплазменны, -ая, -ае / цылася прыгожая ц.
-чыц. || прым. цыравалыпчыцкі, -ая, -ае.
тшілазмжтычны, -ая, -ае.
ЦЫРЎБАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
ЦЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раЦЫТАТА, -ы, ДМ -таце, мн. -ы, -тат, ж.
ваны; незак., што. Зашываць дзіркі ў тканіне, ж. Toe, што i цурубалка.
Даслоўная вытрымка з якога-н. тэксту ці правырабе густымі пераплеценымі сцяжкамі з
ЦЫРЎЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Майстар, мовы. Ц. з твораў Коласа. || прым. цытатны,
нітак. Ц. панчохі. Ц. рыбалоўную сетку. || зак. які займаецца галеннем, стрыжхай, прычо- -ая, -ае.
зацыраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. скай валасоў i пад. || ж. цырулыоіці, -ы, мн.
ЦЫТАТНІЦТВА, -а, н. (неадабр.). Праз|| наз. цыраванне, -я, н. i цыроўка, -і, ДМ -ы, -ніц, ж. || прым. цырульніцкі, -ая, -ае.
мернае ўжыванне цытат як спосаб выказван-ўцы, ж.
ЦЫРЎЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Спецыяль- ня думак i пацвярджэння зробленага вываду.
ЦЫРАТА, -Ы, ДМ -раце, мн. -ы, -рат, ж. ная ўстанова, дзе стрыгуць, голяць, прычэсЦЫТАХІМІЯ, -і, ж. Навука аб хімічных
Тканіна, пакрытая з аднаго боку асобым са- ваюць. Жаночая ц.
працэсах, якія адбываюцца ў жывой клетцы. ||
ставам, які робіць яе непрамакальнай. || прым.
ЦЫРЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Пра прым. цытахімічны, -ая, -ае.
цыратны, -ая, -ае / цыратовы, -ая, -ае.
некаторых птушак: абзывацца гукамі, падобЦЫТАЭКАЛОПЯ, -і, ж. Галіна біялогіі,
ЦЫРК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Від тэатраль- нымі на «цырык-цырык», шчабятаць. Жава- якая вывучае ролю змен на клетачным узроўнага мастацтва, які аб'ядноўвае выступленні ранкі цырыкаюць. || аднакр. цырыкнуць, -ну, ні ў працэсе прыстасавання арганізмаў да
акрабатаў, гімнастаў, клоунаў, дрэсіроўшчы-неш, -не; -ні. || наз. цырыканне, -я, н.
ўмоў навакольнага асяроддзя.
каў i пад. 2. Будынак i ўстанова для паказу
ЦЫРЫМАНІЙЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. РаспаЦЫТАЭКОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецытакога мастацтва. 3. перан. Пра што-н. смеш- радак цырымоніі (у 1 знач.), рытуал (у 2 яліст у галіне цытаэкалогіі.
нае (разм.). || прым. цыркявы, -ая, -ое (да 1 i 2 знач.). Воінскія цырыманіялы. || прым. цырымаЦЫТВАР, -у, м. Toe, што i цытвора. ||
знач.).
ніяльны, -ая, -ае. Ц. марш.
прым. цытварны, -ая, -ае.
ЦЫРКАРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж. Кіно з
ЦЫРЫМОНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
ЦЫТВОРА, -ы, ж. Высушаныя суквецці
панарамным экранам, які акружае глядзель- незак. 1. Захоўваць правілы прынятага этыцытворнага (сантанінавага) палыну. || прым.
ную залу. || прым. цыркарамны, -ая, -ае. Ц. кету; быць цырымонным. 2. з кім-ным. Працытворны, -ая, -ае.
фільм.
яўляць празмерную мяккасць; сарамлівасць.
ЦЬІТРА1, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж. Невялікі
ЦЫРКАЦТВА, -а, н. (разм.). Захапленне
He трэба з ім ц. \\ зак. пацырымоніцца, -нюся,
шчыпковы музычны інструмент у выглядзе
трукамі i іншымі цыркавымі прыёмамі пры -нішся, -ніцца (да 2 знач.).
фігурнай скрыпкі са струнамі.
выкананні чаго-н. || прым. цыркацкі, -ая, -ае.
ЦЫРЫМОНІЯ, -і, мн. -і, -ній, ж. 1. УстаЦЬГГРА2, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (разм. знеЦЬІРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- ноўлены ўрачысты абрад, парадак правядзенваж.).
Пра расфуфыраную, легкадумную жанзак. Toe, што i цыркаць (у 4 знач.). || наз. ня чаго-н. Вясельная ц. Ц. прыёму. 2. перан.,
цыркшше, -я, н.
звычайна мн. Вымушанасць, ненатуральнасць чыну. Завёў сабе нейкую цытру.
ЦЫТРАЛЬ, -Ю, М. (спец.). Сінтэтычнае рэЦЬІРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Ліцца у паводзінах. Навошта гэтыя цырымоніі?
маленькімі струменьчыкамі з перапынкамі. Прашу без цырымоній. || прым. цырыманіялыш, чыва, якое мае пах лімона. || прым. цытральны, -ая, -ае.
Чуваць, як у даёнку цыркае малако. 2. Пляваць -ая, -ае (да 1 знач.).
ЦЫТРАМОН, -у, м. Лекавы прэпарат, які
ЦЫРЫМОННЫ, -ая, -ае. 1. Як пры
праз зубы. Ц. слюнай. 3. Пра насякомых, птушак: стракатаць. У траве цыркаюць конікі. 4. цырымоніі (у 1 знач.), чапурысты. Ц. паклон. выкарыстоўваецца пры галаўных болях, неўперан. Плаціць, даваць што-н. дробнымі 2. Схільны да цырымоній (у 2 знач.). Ц. чала- ралгіі.
ЦЫТРОН, -у, м. Вечназялёная субтрапорцыямі, патроху. || аднакр. цыркнуць, -ну, век. || наз. цырымоннасць, -і, ж.
ЦЬкСТА, -ы, ДМ -сце, ж. (спец.). Абало- пічная цьпрусавая расліна сямейства ружа-неш, -не; -ні. Ц наз. цыркшше, -я, н.
ЦЫРКАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.)- Цыр- нка, утвораная некаторымі арганізмамі (напр. вых, a таксама падобныя на лімоны, жоўтыя
кавы артыст. || ж. цыркачка, -і, ДМ -чцы, мн. бактэрыямі i прасцейшымі), якая засцерагае ці аранжавыя плады гэтай расліны. || прым.
цытронны, -ая, -ае.
ix пры неспрыяльных знешніх умовах.
-і, -чак. || прым. цыркацкі, -ая, -ае.
ЦЫТРУСАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ЦЫСТАСКАПІЯ, -і, ж. (спец.). Метад даЦЬІРКУЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Інструмент
для вычэрчвання акружнасцей, дуг, вымярэн- следавання ўнутранай паверхні мачавога пу- Спецыяліст па цьггрусаводству.
ЦЫТРУСАВОДСГВА, -а, н. Развядзенне
няў i пераносу размераў на чарцяжы. || прым. зыра з дапамогай цыстаскопа. || прым. цыстацытрусавых як галіна народнай гаспадаркі. ||
скашчны, -ая, -ае.
цыркулыш, -ая, -ае.
ЦЫСТАСКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Інстру- прым. цытрусаводчы, -ая, -ае.
ЦЬІРКУЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. цыркуль. 2.
ЦЬкТРУСАВЫЯ, -ых, адз. -ае, -ага, н. Toe,
Які мае форму акружнасці або часткі акруж- мент для агляду поласці мачавога пузыра. ||
што i цытрусы. Пасадкі цытрусавых.
насці, кругападобны (спец.). Цыркульная зала. прым. цыстаскопны, -ая, -ае.
ЦЬІТРУСЫ, -аў, адз. -рус, -у, м. ВечназяЦЫРКУЛЯВАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -люе;
ЦЫСТЬІТ, -у, М -тыце, м. (спец.). Запанезак. Рабіць кругавы рух, кругаварот. Кроў ленне мачавога пузыра. || прым. цыстытыы, лёныя пладовыя расліны, да якіх адносіцца
лімон, апельсін, мандарын, грэйпфрут i інш.
цыркулюе па крывяносных сасудах. || наз. цыр- -ая, -ае.
Каўказскія ц. \\ прым. цытрусавы, -ая, -ае. Цыкуляцыя, -і, ж. || прым. цыркуляцыйны, -ая,
ЦЫСТ^РНА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Вялікі рэ-ае.
зервуар, a таксама вагон або аўтамабіль з трусавыя культуры.
ЦЫТРЬІН, -у, м. Мінерал, разнавіднасць
ЦЫРКУЛЙР, -а, мн. -ы, -аў, м. Дырэктыў- такім рэзервуарам для захоўвання або перанае распараджэнне ддя падведамных устаноў возкі вадкасці. Нафтавая ц. \\ прым. цыстэр- горнага хрусталю жоўтага колеру. || прым. цытрынны, -ая, -ае / цытрыыавы, -ая, -ае.
ці падначаленых службовых асоб. Ц. міні- навы, -ая, -ае.
ЦЫФЕРБЛАТ, -a, М -лаце, мн. -ы, -аў, м.
стэрства. || прым. цыркулярны, -ая, -ае. Ц. заЦЫТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; -тагад. У цыркулярным парадку.
ваны; незак., каго-што. Прыводзіць адкуль-н. Пласцінка з дзяленнямі, па якіх рухаецца
ЦЫРКУЛЙРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, цытату. Ц. класікаў літаратуры. \\ зак. працы- стрэлка ў гадзінніках, вымяральных прыбож. Піларама з дыскавай пілой. Круглая піла таваць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны. || наз. рах. || прым. цыферблятны, -ая, -ае.
ЦЫЦ, выкл. (разм.). Вокрык, якім загадвадля цыркуляркі. || прым. цыркулярачны, -ая, цытаванне, -я, н. i цытадыя, -і, ж. (кніжн.).
-ае.
ЦЫТАД^ЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Гарад- юць змоўкнуць, спыніць што-н. Ц. ты, дуЦЫРКУЛЙРНЫ1, -ая, -ае (спец.). Круглы, ская крэпасць. 2. перан., чаго. Цвярдыня, ронік!
ЦЬІЦЮ, -цак, адз. цыцка, -і, ДМ -ццы, ж.
які мае форму акружнасці. Цыркулярная піла. апора (высок.). Ц. міру. Брэсцкая ц.
Ц. душ.
ЦЫТАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб клетцы, яе (разм.). 1. Грудзі жанчын. 2. Саскі ў млека2
ЦЫРКУЛЙРНЫ гл. цыркуляр.
будове, развіцці i жыццядзейнасці. || прым. кормячых жывёлін. Ц. у каровы патрэскаліся.
ЦЬІЦЭР, -у, м. (спец.). Toe, што i цыцэра.
ЦЫРОЗ, -у, м. (спец.). Разрастанне ў цыталагічны, -ая, -ае.
ЦЫТАПЛАЗМА, -ы, ж. Пазаядзерная чаЦЬІЦЭРА, нескл., н. (спец.). Адзін з буйякім-н. органе злучальнай тканкі, што парушае функцыі гэтага органа. Ц. печані. Ц. стка пратаплазмы жывёльных i раслінных ных друкарскіх шрыфтоў.
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або завершанымі раздзеламі. Ладавая ц. || які ўжыв. для пламбавання зубоў. || прым.
прым. цэзурны, -ая, -ае.
цэментны, -ая, -ае / цэментавы, -ая, -ае.
ЦЭМЕНТАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які слуЦЭЙТНОТ, -у, М -ноце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). 1. У шахматах, шашках: становішча, жыць, прызначаны для цэментавання. Ц.
ЦЫЙН, -у, м. Бясколерны ядавіты газ з калі іграку не хапае адведзенага часу на агрэгат.
ЦЭМЕНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
рэзкім горкім пахам, злучэнне вугляроду з абдумванне чарговых хадоў пры гульні з
азотам. Ц прым. цыянавы, -ая, -ае / цыяністы, гадзіннікам. 2. перан. Востры недахоп часу ў -таваны; зак. i незак. 1. што. Падвергнуць
якой-н. справе. Пастаянны ц. \\ прым. цэйт(падвяргаць) цэментацыі (у 1 i 3 знач.). 2.
-ая, -ае.
што. Заліць (заліваць) цэментам. 3. перан.,
ЦЫЯНАВАННЕ, -я, н. (спец.). 1. Спосаб нотны, -ая, -ае.
ЦЭЙХГАУЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Ваен- каго-што. Згуртаваць (гуртаваць), з'яднаць
здабывання з руд золата i серабра шдяхам
растварэння ix у цыяністых растворах. 2. ны склад зброі, абмундзіравання, харчоў. || (яднаць) (высок.). Ц. рады аднадумцаў. || зак.
яшчэ зацэментаваць, -тую, -туеш, -туе; -туй;
Насычэнне вугляродам i азотам паверхневага прым. цэйхгаузны, -ая, -ае.
-таваны (да 1 знач.) / сцэментаваць, -тую,
Ц&ПАСНЫ, -ая, -ае. Які валодае ўнутрапласта стальных вырабаў для павышэння ix
ным адзінствам. Цэласная тэорыя. \\ наз. цэла- -туеш, -туе; -туй; -таваны. || наз. цэменцвёрдасці.
ЦЫЯШЗАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Toe, што i снасць, -і, ж. Тэрытарыянальная ц. дзяржавы.таванне, -я, н. (да 1 i 3 знач.).
ЦЭМЕНТАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). 1. Спосаб
Ц&ЛАСЦЬ, -і, ж. 1. Непашкоджанасць,
цыянаванне. Працэс цыянЬацыі.
умацавання
грунтоў, бетонных кладак i пад.
захаванасць.
Ц.
судна.
2.
Адзінства,
звязаЦЫЯНОЗ, -у, м. (спец.). Сіняватая афаршляхам увядзення ў ix пад ціскам вадкага цэбоўка скуры пры некаторых захворваннях, насць усіх частак чаго-н.
ЦЭЛАФАН, -у, м. Празрыстая цэлюлозная ментнага раствору. 2. Працэс дабывання з развязаных з расстройствам кровазвароту; сіствораў золата, серабра, медзі ix выцясненнем
нюшнасць, сінюха. || прым. цыявозны, -ая, плёнка, якая ўжываецца для ўпакоўкі, a таксама ў паліграфіі i інш. вытворчасці. || прым. (як больш элеюрададатных) менш высакаро-ае.
днымі металамі (менш электрададатнымі). 3.
ЦЬМА1, -ы, ж. 1. Toe, што i цемра, це- цэлафанавы, -ая, -ае.
Насычэнне паверхні малавугляроднай сталі
Ц&ЛІК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
(спец.).
Прасцеймрадзь. 2. перан. Невуіггва, неадукаванасць,
вугляродам пры высокай тэмпературы з мэшае
прыцэльнае
прыстасаванне
на
ствале
некультурнасць.
тай стварэння цвёрдага паверхневага слоя. 4.
i на гарматных панарамах.
цьмА2, -ы, ж. 1. У лікавай сістэме ста- зброі
Ц&ПІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; незак. 1. Геалагічны працэс счаплення састаўных чаражытнай Русі: дзесяць тысяч (уст.). 2. Toe,
Накіроўваць зброю на каго-, што-н. Ц. ў стак горнай пароды растворанымі мінеральшто i процьма. 0 Цыма цьмушчая (разм.) —
мішэнь. 2. перан. Мець намер завалодаць нымі рэчывамі. || прым. цэментацыйны, -ая,
вельмі многа, безліч.
чым-н., заняць якое-н. становішча. Ц. на вы- -ае.
ЦЬМЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак. гаднае месца na службе.
ЦЗНАСНЫ гл. цана.
(разм.). 1. Цьмяна гарэць. У зямлянцы цьмела
ЦЭНАЎГВАР^ННЕ, -я, н. (спец.). Працэс
Ц^ЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак. i незак. 1.
газоўка. 2. Станавіцца цьмяным, менш вынезак. Toe, што i цэлііша; цаляць. Ц. у зайца фарміравання цэн на тавары i сістэмы цэн
разным, цямнець. Пад раніцу зоркі цьмеюць.
з ружжа. Ц. у начальнікі. 2. зак. Трапіць, па- наогул. Рэформа цэнаўтварэння. || прым. цэПеражытае ўсё больш цьмела, забывалася (пе-пасці (разм.).
нжўтваральны, -ая, -ае.
ран.). 3. Вылучацца сваім цьмяным колерам,
ЦЭНЗ, -у, м. (спец.)- Умовы, якія дапускаЦЭЛУЛОІД, -у, М -дзе, м. Цвёрдае
цямнела.
пластычнае рэчыва з цэлюлозы. || прым. цэлу- юць чалавека да карыстання тымі ці іншымі
ЦЬМЙНЫ, -ая, -ае. 1. Ледзь прыкметны, лоідны, -ая, -ае / цэлулоіддвы, -ая, -ае.
палітычнымі правамі. Узроставы ц. Выбарчы
ледзь бачны; няяркі (пра святло, агонь i пад.).
Ц^ЛЫ, -ая, -ае. 1. Які поўнасцю ахоплівае ц. || прым. цэнзавы, -ая, -ае.
2. Цёмны, пацямнелы. Цьмянае неба. 3. перан. што-н. — у прасторы, часе, колькасці. ПрыЦЙНЗАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Службовая
Без бляску, невьфазны (пра вочы, погляд). 4. быў ц. полк салдат. 2. Такі, ад якога нічога не асоба, якая ажыццяўляе цэнзуру. || прым.
перан. Без яснага, выразнага сэнсу; мала зра- аддзелена. На чыстым абрусе ляжаў ц. бохан цэнзарскі, -ая, -ае.
зумелы. Цьмяная фармуліроўка. || наз. хлеба. 3. Аб вялікай колькасці, вялікіх памеЦЭНЗЎРА, -ы, ж. Сістэма дзяржаўнага
цьмяшсць, -і, ж.
рах, аб'ёме чаго-н. Ц. кавалак сала. Цэлая нагляду за друкам i сродкамі масавай інфарЦЬФУ, гукаперайм. (разм.). Імітаванне гука гара камення. Ц. мех бульбы. 4. He пашко- мацыі. Ваенная ц. Дазволена цэнзурай. || прым.
пляўка. Цьфу! Абрыдзеў як горкая рэдзька.
джаны, не знішчаны, не сапсаваны; не зно- цэнзурны, -ая, -ае.
ЦЗБАР, -бра, мн. цэбры, -аў i цабры, -оў, шаны, не дзіравы. Пасля пажару хата застаЦЭНЗУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
м. Шьфокая драўляная пасудзіна з клёпак, з лася цэлая. Чаравікі былі старыя, але цзлыя. 5. -раваны; зак. i незак., што (спец.). Падвердвума вушкамі. || памянш. цэбрык, -а, мн. -і, Жывы, здаровы, не паранены. Ц. вярнуўся з гнуць (-вяргаць) цэнзуры.
-аў, м. i цабэрак, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. || вайны. б. цэлае, -ага, н. Што-н. адзінае, непаЦЭНЗЎРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. цэнзура. 2.
прым. цэбравы, -ая, -ае.
дзельнае. Адзінае ц. O Цэлы лік або цэлже — Прыстойны, дапушчальны. He зусім цэнзурныя
ЦдБРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. цэбар. 2. лік, які складаецца з цэлых адзінак, які не аіовы. || наз. цэнзурнясць, -і, ж.
Невялікі цэбар.
мае дробу. 0 У цэлым — 1) ва ўсёй сукупЦ^ННАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. цэнны. 2. ВыраЦЗГЛА, -ы, ж., зб. Будаўнічы матэрыял у насці, цалкам; 2) увогуле, без падрабязнас- жаная ў грашовых адзінках вартасць, кошт
форме прамавутольных брускоў з гліны i цей.
чаго-н., цана. Пасылка з аб'яўленай цэннасцю.
іншых асадкавых парод. || прым. цжгляны, -ая,
ЦЭЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Прадмет, месца, || прым. цэннасяы, -ая, -ае (спец.)- Ц. ўлік усіх
-ае i югелыш, -ая, -ае. Цагляны будынак. Ца- куды накіроўваецца стрэл, удар, кідок, аперацый.
гельны завод. Цагельная прамысловасць.
Ц&ННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Даведнік цэн
мішэнь. Страляць у ц.
ЦдГЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Toe, што i
Ц&ПЬНЫ, -ая, -ае. 1. 3 аднаго рэчыва, з на тавары або паказальнік цаны. Ц. тавараў.
цагліна.
ЦЗННЫ, -ая, -ае. 1. Каштоўны, які мае
аднаго куска, суцэльны. Ц. мармур. Цэльная
ЦЭД, -у, М -дзе, м. Працэджаны раствор металічная трубка. 2. Неразбаўлены, нату- вялікую цану, дарагі. Цэнныя паперы. Цэнная
заквашанай у вадзе аўсянай мукі, з якога ва- ральны. Цэльнае малако. 3. перан. Якому рэч. 2. перан. 3 вялікімі якасцямі, важны, нераць кісель.
ўласціва ўнутранае адзінства. Ц. характар. || абходны. Цэннае дааіедаванне. || наз. цэныасць,
ЦЗДРА, -ы, ж. Верхні слой скуркі пладоў наз. цэльнісць, -і, ж.
-і, ж.
цьпрусавых, a таксама высушаная скурка ix,
ЦЭНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Дробная
ЦЭЛЮЛОЗА, -ы, ж. Рэчыва з хімічна
якая ў патоўчаным выглядзе служыць вострай апрацаванай драўніны, сцёблаў некаторых манета ў ЗША i некаторых іншых краінах,
прьпфавай. Лімонная ц. || прым. цэдравы, -ая, раслін, якое ідэе на выраб паперы, штучнага роўная адной сотай грашовай адзінкі. || прым.
-ае.
шоўку, выбуховых сродкаў i пад.; клятчатка. || цэнтавы, -ая, -ае.
Ц&ЗАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Тытул ста- прым. цэлюлозны, -ая, -ае.
ЦЭНТНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Мера масы,
ражьггных i візантыйскіх імператараў; кесар.
ЦЭМЁНТ, -у, М -нце, м. 1. Мінеральнае роўная 100 кг. || прым. цэнтнеравы, -ая, -ае.
2. Манарх, уладар (уст.).
ЦЭНТР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Пункт перапарашкаладобнае рэчыва, здольнае ўтвараць з
ЦЭЗЎРА, -ы, ж. (спец.). 1. У вершаскла- вадой масу, якая хутка зацвердзявае; служыць сячэння якіх-н. восей, ліній i фігуры, пункт
данні: паўза, якая падзяляе радок на часткі. для вырабу бетону i будаўнічых раствораў. Ц. засяроджання якіх-н. адносін у целе. Ц. акруВялікая ц. Малая ц. 2. У музычным выка- баіцца вільгаці. 2. Касцяная тканка, якая жнасці. Ц. цяжару. 2. Сярэдзіна, сярэдняя
нанні: кароткая паўза паміж дзвюма фразамі пакрывае корань i шыйку зуба. 3. Матэрыял, частка чаго-н., аднолькава аддаленая ад
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краёў, канцоў чаго-н. Ц. стала быў заняты зараджаецца з задняй (казённай) часткі
кнігамі. Камандзірская зямлянка знаходзілася ў ствала. Цэнтральная нервовая сістэмі —
цэнтры лагера. 3. Месца, дзе сканцэнтравана асноўная частка нервовай сістэмы ў пазваноякая-н. важная дзейнасць, кіраўніцтва чым-н. чных i чалавека, якая складаецца з галаўнога
Ц. навуковай думкі. Гандлёвы ц. 4. Горад, буй- i спіннога мозгу. || наз. цэнтральяасць, -і, ж.
ны населены пункт, які мае адміністрацый- (да 4 знач.).
нае, прамысловае, культурнае значэнне для
ЦЭНТРЫФЎГА, -і, ДМ -фузе, мн. -і, -фуг,
якой-н. мясцовасці, краіны. Абласны ц. ж. 1. Апарат для механічнага раздзелу сумесі
Адміністрацыйны ц. 5. Вышэйшы орган кіра- на састаўныя часткі пад дзеяннсм цэнтрабевання якой-н. дзейнасцю. Дырэктывы цэнтра. жных сіл. 2. Устаноўка для выпрабавання
6. Вядучая ўстанова, аддзел такой установы, прыбораў i для трэніроўкі лстчыкаў i касмаякі кіруе пэўнай галіной дзейнасці. Ц. радыё- наўтаў. | прым. цэнтрыфупілыіы, -ая, -ае /
вяшнання. Сінаптычны ц. Ц. кіравання палё- цэнтрыфужны, -ая, -ае.
тамі касмічных апаратаў. 7. Група нервовых
ЦЭНТРЫФУГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе;
клетак, якая рэгулюе тую або іншую функ- -іуй; -гаваны; зак. i незак., што (спец.). Разцыю арганізма. Дыхальны ц. Рухальны ц. 8. дзяліць (-ляць) неаднародныя сумесі пры даДэталь станка з конусным канцом, які слу- памозе дзеяння цэнтрабежных сіл. || наз.
жыць для падтрымкі рухомых загатовак пры цэнтрыфугаваные, -я, н.
ix алрацоўцы (спец.). O Цэнтр шшадзення —
ЦЭНТРЬІЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Які разасноўны ігрок групы нападзення ў футболь- мяшчаецца па кругу, у выглядзс круга аднонай i хакейнай камандах. 0 (Быць) у цэтры сна вертыкальнай восі ў цэнтры галоўнага
ўвагі — лічыцца галоўным, выклікаць усе- збудавання. || наз. цэнтрычшісць, -і, ж.
агульны інтарэс. || прым. цэнтравы, -ая, -ае (да
ЦЭП, -а, мн. цапы, цапоў, м. Прылада для
1 знач.)- Ц. пункт.
малацьбы збожжа ручным спосабам, у выгляЦЭНТРАБЁЖНЫ, -ая, -ае. Накіраваны ў дзе доўгай палкі (цапільна) з прымацаваным
час руху ад цэнтра да перыферыі. Цэнтра- да яе гужыкам драўлянага біча. Малаціць у
бежныя сілы. Цэнтрабежныя нервовыя валок-тры цапы. || прым. цэпавы, -ая, -ае.
ны.
ЦЭПЕЛІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Дырыжабль
ЦЭНТРАВАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Пры- з металічным каркасам, абцягнутым тканінай.
значаны для цэнтравання. Цэнтравальныя || прым. цэпелінны, -ая, -ае.
станкі.
Ц^ПЕНЬ, -пня, мн. -пні, -пняў, м. СтуЦЭНТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; жачны чарвяк, які паразітуе ў кішэчніку ча-раваны; зак. i незак., што (спец.). 1. Зрабіць лавека, жывёлы; саліцёр.
(рабіць) адтуліну ў цэнтры чаго-н. 2. ВызнаЦдПН, -ая, -ае (разм.)- Toe, што i
чыць (-чаць), устанавіць (-наўліваць) цэнтр, учэпісты. U наз. цэпкясць, -і, ж.
цэнтральную кропку чаго-н. || зак. яшчэ заЦ^РА, -ы, ж. (уст.). Высушаны грыб, які
цэнтршць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны запальваецца ад іскры пры высяканні агню. ||
i адцэіггрмаць, -рую, -руеш, -руе; -руй; прым. цэравы, -ая, -ае.
-раваны. || наз. цэнтршнне, -я, н.
ЦЗРБЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). 1. У
ЦЗНТРАВЫ, -ая, -ае. 1. гл. цэнтр. 2. Які старажытнагрэчаскай міфалогіі: люты трохгазнаходзіцца ў цэнтры. Цэнтравая лінія. Ц. ловы сабака са змяіным хвастом, які ахоўваў
ігрок. Ц. (наз.) баскетбольнай каманды. 3. За- уваход у пекла. 2. перан. Злосны, пільны варбяспечаны якім-н. цэнтральным прыстаса- тавы, які жорстка абмяжоўвае чыю-н. сваваннем. Ц. свердзел.
боду. Бязлітасны цэнзурны ц.
ЦЭНТРАІМКЛІВЫ, -ая, -ае. Накіраваны ў
ЦЗРКАЎКА гл. царква.
час руху ад перыферыі да цэнтра. ЦэнЦЭРЭБРАЛЬНЫ, -ая, -ас (спец). 1. Звятраімклівая сіла.
заны з мозгам i яго дзейнасцю; мазгавы. 2.
ЦЭНТРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. У царскай Які ўтвараецца пры загібе кончыка языка к
Расіі: цэнтральная турма.
цвёрдаму паднябенню (пра зычныя гукі).
ЦЭНТРАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
ЦЗТЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
-зуй; -заваны; зак. i незак., што. СканцэнтраРаспіска, квітанцыя, паперка. Рэгістратары
ваць (сканцэнтроўваць) у адным цэнтры; дэлегатаў раздавалі адпаведныя цэтлікі. \\
аб'яднаць (аб'ядноўваць) у адным месцы, у прым. цэтлічны, -ая, -ае.
адных руках. Ц. работу. || наз. цэнтралізацыя,
Ц^ЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, цэвак, ж.
-і, ж.
(спец.). 1. Дэталь псрадатачнага механізма
ЦЭНТРАЛІЗМ, -у, м. Сістэма кіравання, цыліцдрычнай формы. 2. Прыстасаванне ў
пры якой мясцовыя ўстановы, органы падпа- выглядзе трубкі, на якое навіваюцца ніткі i
радкаваны цэнтральнай ўладзе, цэнтру (у 5 якое ўстаўляецца ў чаўнок пры тканні. 3.
знач.). | прым. цэнтралісцкі, -ая, -ае.
Косць у назе птушкі паміж галёнкай i пальЦЭНТРАЛКА, -І, ДМ -ЛЦЫ, МН. -І, -лак, ж. цамі. || прым. цэўкявы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЦЭХ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Аддзяленне за(разм.). 1. Паляўнічая стрэльба цэнтральнага
вода, фабрыкі, занятае якой-н. часткай выбою (разм.). 2. Тос, што i цэнтрал (уст.).
ЦЭНТРАЛЬ, -І, МН. -І, -ей, ж. Галоўная, творчага працэсу. Ліцейны ц. Ц. муляраў. 2.
Асноўнае вытворчае падраздзяленне прамыцэнтральная магістраль. Электрычная ц.
ЦЭНТРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца словага прадпрыемства, a таксама памяшканне, дзе размешчана такое падраздзяленне. ||
цэнтрам (у 1 знач.). 2. Які знаходзіцца, размешчаны ў сярэдзіне, у цэнтры. Цэнтральная прым. цзхавы, -ая, -ае.
ЦЭХАЎШЧЬІНА, -ы, ж. (разм. неадабр.).
вуліца. 3. Галоўны, кіруючы. Цэнтральная
ўлада, 4. Асноўны, найбольш істотны. Цэн- Замкнёнасць у межах сваёй прафесіі, пратральная тзма. 5. Які прыводзіць у дзеянне, фесійная вузкасць.
абслугоўвае ўсю сістэму. Цэнтральнае ацяпЦЭЦ^, нескл., ж. Афрыканская жывародленне. O Цэнтральны вугал — вугал, утво- ная муха, якая корміцца кроўю чалавека i параны двума радыусамі якой-н. акружнасці. званочных i з'яўлясцца пераносчыкам соннай
Стрэльба цэнтральнага бою — стрэльба, якая хваробы.

ЦЭН—ЦЮР
ЦЗШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
(абл.). Кукарда. Шапка з цэшкай.
ЦЮБЕЦЁЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -цеек,
ж. Маленькая круглая ці востраверхая ўсходняя шапачка з вышытымі або тканымі ўзорамі. || прым. цюбецеечны, -ая, -ае.
ЦІОБІК, -а, мн. -і, -аў, м. Мяккая трубачка
з металу, пластмасы для мазі, клею, пасты i
пад., змесціва якой дастаецца выцісканнем.
Крэм у цюбіках.
ЦК^БШГ, -а, м. Металічная ці жалезабетонная пліта ў выглядзе сегмента, якая з'яўляецца часткай воданепранікальнага мадавання шахт i тунэляў. || прым. цюбінгавы, -ая, -ае.
ЦЮК1, -а, мн. -'i, -оў, м. Вялікі мяккі скрутак чаго-н., звычайна ў упакоўцы; вялікая
звязка чаго-н. Ц. сена. || памянш. цючок, -чка,
мн. -чю, -чкоў, м. || прым. цюкавы, -ая, -6е
(спец.). 2Цюкавое сена (у цюках).
цюк , гукаперайм. 1. Ужыв. для абазначэння стуку. 2. у знач. вык. Ужыв. у значэнні
дзеяслова цюкаць — цюкнуць i цюкацца —
цюкнуцца. Ц. у шыбу i разбіў.
ЦЮКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; незак., што. Увязваць, пакаваць у
цюкі. Ц. сена. || наз. цюкшіше, -я, н. i
цюкоўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
ЦІОКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.). Ударацца аб што-н. з лёгкім стукам;
стукацца. || аднакр. цюкнуцца, -нуся, -нешся,
-нецца; -ніся.
ЦК^КАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Удараць, утвараючы слабы стук. Чуваць было
як цюкалі сякеры. || аднакр. цюкнуць, -ну,
-неш, -не; -ні. || наз. цюжжнне, -я, н.
ЦІОКНУЦЬ, -ну, -неш, -нс; -ні; -нуты;
зак. (разм.). 1. гл. цюкаць. 2. каго. Забіць,
прыкончыць. Ц. табурэткай па галаве. 3.
Выпіць. Ц. па чарцы.
ЦЮКОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
які займаецца цюкоўкай. || ж. цюкоўшчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц.
ЦЮЛЁНІНА, -ы, ж. Мяса цюленя як ежа.
ЦЮЛЁНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Марская
ластаногая млекакормячая жывёліна. 2. перан.
Пра непаваротлівага, нязграбнага чалавека
(разм., жарт.). || прым. цюленевы, -ая, -ае (да
1 энач.)- Цюленевыя боты. Ц. тлушч.
ЦЮЛЕНЯНЙ / ЦЮЛЕНЯНЁ, -няці, мн.
-няты, -нят, н. Дзіцяня цюленя.
ЦЮЛЬ, -ю, м. Тонкая лёгкая сятчастая
тканіна. || прым. цюлевы, -ая, -ае. Цюлевыя
фіранкі.
ЦІОЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж.
Дробная марская прамысловая рыбка сямейства селядцовых.
ЦЮЛЫіАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Цыбульная
шматгадовая дэкаратыўная расліна сямейства
лілейных з буйнымі, у форме калпачкоў, кветкамі. || прым. цюльпанавы, -ая, -ае.
ЦЮРКАЛОПЯ, -і, ж. Галіна мовазнаўства, якая вывучае цюркскія мовы, літаратуру
i гісторыю. || прым. цюркілагічны, -ая, -ае.
ЦКЗРЮ, -аў, адз. цюрк, -рка. м. Вялікая
ірупа роднасных па мове народаў, да якіх
адносяцца татары, азербайджанцы, туркмены,
якуты, каракалпакі, туркі i інш. || прым.
цюркскі, -ая, -ае.
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ЦЮР—цяж
ЦЮРКІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Слова або
моўны зварот, запазычаны з адной з
цюркскіх моў.
ЦЮРКОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
па цюркалогіі.
ЦЮФЙК, -а, мн. -і, -оў, м. (спец.). Гнугкае
пакрыццё каля мастоў, плацін для засцярогі
рэчышча ракі i берагоў ад размыву.
ЦЮХЦЙЙ, -цяя, мн. -цяі, -цяёў, м. (разм.
неадабр.). Непаваротлівы, няспрытны, абыякавы да ўсяго чалавек; няўклюда. || ж. цюхцяйж*, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -цяек. || прым. цюхцяйскі, -ая, -ае.
ЦІОЦЕЛЬКА, -і, ж.\ цюцельк* ў цюцельку — зусім дакладна, кропля ў кроплю.
ЦІОЦЬКА, -і, мн. -і, -аў, м. (разм.). 1. Сабака. Выскаленая пыса цюцькі. 2. Ужыв. як лаянкавае слова. Гэта не пан, a ц., якіх свет не
бачыў.
ЦЮ-ЦК), у знач. вык. (разм. жарт.). Ужыв.
для абазначэння прапажы, знікнення чаго-н.
Грошыкі твае цю-цю!
ЦЮЦЮПАН, -у, м. Лугавая ці палявая расліна сямейства складанакветных з кветкамі,
падобнымі на рамонак. || прым. цюцюпжнавы,
-ая, -ае.
ЦЯВІНА, -ы, мн. -ы, -в'ін, ж. Сцябліна
травы, травінка. Зялёная ц. мятліцы. || памянш.
цявшкж, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЦЯГ, -у, м. (рэдка). Бег, рух. Бягуць
няспынным цягам дні. 0 Адным цягам
(разм.) — без перадышкі. Даць цягу
(разм.) — уцячы, пабегчы. 3 цягам чісу —
праз некаторы час.
ЦЙГА, -і, ДМ цязе, ж. 1. Сіла, пры дапамозе якой перамяшчаецца што-н., a таксама
крыніца такой сілы (жывёла, машына,
электрычнасць). Паравая ц. Конная ц. 2. Рух
газаў, дыму (звычайна ў топачных i вентыляцыйных канструкцыях), які выклікаецца
рознасцю ціску. Печ дыміць ад слабай цягі. 3.
Стрыжань, які перадае рух ад адной часткі
механізма да другой (спец.). Стрэлачная ц. 4.
У архітэктуры: зроблены з тынку або каменны паясок, які падзяляе вонкавыя i ўнутраныя сцены, абрамляе столь i пано. 5. Імкненне, прыхільнасць да каго-, чаго-н. Ц. да навукі. Ц. да цяпла. 6. Шлюбны палёт самца
слонкі ў пошуках самкі (спец.). || прым.
цягавы, -ая, -ае (у 1 знач.).
ЦЯГАВІТЫ, -ая, -ае. Здольны многа i
цяжка працаваць; загартаваны ў працы; працавіты. Ц. конь. Ц. работнік. || наз. цягавітасць, -і, ж.
ЦЙГАВЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
цягі (у 2 знач.); прызначаны для цягі, перамяшчэння чаго-н. Цягавая сіла.
ЦЯГАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які служыць
для выцягвання чаго-н. (цяжкасцей, фузаў i
пад.). Цягальная лябёдка.
ЦЯГАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Прыбор для вымярэння сілы цягі ў топках,
катлах ці вентыляцыйных канструкцыях. ||
прым. цягамерны, -ая, -ае.
ЦЯГАНІНА, -ы, ж. (разм.). Наўмыснае зацягванне якой-н. справы; маруднае рашэнне
якога-н. пытання; валакіта. Надакучыла гэта
ц., a цяпер пойдзе ц. na судах.

ЦЯГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. ваць, вымагаць (ірошы, падарункі i пад.). 7.
(разм.). 1. Валачыся па зямлі. Ланцуг цягаўся што. Уцягваць у сябе, убіраць, усмоктваць;
na зямлі. 2. Хадзіць дзе-н. доўга i без патрэбы. піць павольна. Расліны цягнуць з глебы пажыўЦ. na хатах. 3. Ездзіць куды-н. неаданаразова ныя рэчывы. Дзіця цягнула праз соску малако з
з якой-н. мэтай. Ён любіў ц. na замежных бутзлькі. 8. каго-што. Уцягваць, прыцягваць.
краінах. 4. з кім, за кім. Заляцацца да каго-н., Плыўца цягнула ў вір. 9. каго-што. Тузаць,
быць у інтымных адносінах з кім-н. 5. Спа- торгаць. Ц. за рукаў. Ц. за касу. Нагу цягне
(безас). 10. што. Падаўжаць расцягваннем;
борнічаць; мерацца сіламі з кім-н., стараючыся перамагчы. Дзе табе з ім ц.! 0 Цяпйша вырабляць, апрацоўваць, выцягваючы (спец.).
Ц. дрот. Металы можна гнуць, каваць i ц. 11.
за чубы (разм.) — біцца. || зак. пацягшцйі»
што i без дап. Прадаўжаць, працягвадь; зана-аюся, -аешся, -аецца.
ЦЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго- дта доўга займацца чым-н. Ц. пошукі. Ц.
што. Toe, што i цягнуць (у 1, 2, 4, 6 i 9 знач.) справу. 12. што. Павольна, марудна гаварыць,
з той розншай, што цягаць абазначае шмат- спяваць i пад. Ц. песню. Ц. гаворку. 13. безас.,
чым. Веяць, дзьмуць (пра паветра, вецер, хоразовае дзеянне, якое адбываецца ў розны
час i ў розных напрамках. 2. каго-што. лад i пад.). Ад ракі цягнула вільгаццю. Цягне з
Красці. Ліс цягае куранят. 3. што. Насіць акна. 14. Рухацца паволі, часцей грамадой у
доўгі час (пра адзенне, абутак; разм.). Пяты пэўным парадку ў якім-н. напрамку, ляцець.
Па гасцінцы ўвесь дзень цягнула пяхота. 3 поўгод чаравікі цягае. 4. каго-што. Валачы па
начы цягнулі хмары. Высока ў небе цягнуў ключ
зямлі. Ц. хустку na зямлі.
ЦЯГАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. Тракгар, ма- гусей. 15. (7 / 2 ас. не ўжыв.), што. Выклікаць
што-н., быць прычынай чаго-н. Злачынства
шына для буксіроўкі прычэпаў.
ЦЙГЛІ,
-яў.
Каленныя
сухажыллі. цягне за сабой пакаранне. 16. каго-што. Адчуваць патрэбу ў чым-н. (пра фізічны, псіхічны
Спаднічка не закрывае цягляў.
ЦЯГЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Toe, што i стан). Цягне (безас.) на сон. Ц. на сур'ёзную
размоеу. 0 За вушы цягнуць каго (разм.) —
мышца. || прым. цяглічны, -ая, -ае.
ЦЯГЛО, -а, н. 1. У Рускай дзяржаве 15— памагаць таму, хто сам не стараецца, не
імкнецца што-н. рабіць. Цягнуць адлу i тую ж
18 стст.: дзяржаўная павіннасць сялян i папесню (разм. неадабр.) — паўтараць адно i
садскіх людзей. 2. Адзінка абкладання павінтое ж. Цягнуць валынку (разм. неадабр.) —
насцямі ў прыгоннай гаспадарцы ў 18—19
марудзіць з ажыццяўленнем чаго-н. Цягнуць
стст. 3. зб. Рабочая жывёла для цягі, для певоз (разм.) — выконваць усю асноўную раравозкі чаго-н. || прым. цяглавы, -ая, -ае.
боту. Цягнуць жылы з каго (разм. неадабр.) —
ЦЙГЛЫ, -ая, -ае. 1. Абкладзены цяглом мучыць, знясільваць, зморваць; вымотваць
(гіст.). 2. Звязаны з адбываннем паншчыны непасільнай работай, празмернымі патрабаконьмі, жывёлай (гіст.). 3. Стромкі, высокі ваннямі. Цягнуць за язык каго (разм.) —
(пра дрэвы; разм.). Прыемна стаяць пад ця- прымушаць расказваць што-н. Цягнуць
глай сасной.
шшіцель (разм. неадбр.) — 1) рабіць, гаваЦЯГНІК, -а, мн. -і, -оў, м. Toe, што i по- рыць i пад. што-н. аднастайна, нудна; 2) маезд. Ц. прыбывае на першую платформу. \\ рудзіць, зацягваць якую-н. справу. Цягнуць
прым. цагніковы, -ая, -ае.
ката за хвост (разм. неадабр.) — нудна,
ЦЯГНЎЦЦА, цягнуся, цягнешся, цягнец- наўмысна павольна гаварыць што-н. Цягнуць
ца; цягніся; незак. 1. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Ва- лямку (разм.) — займацца цяжкай аднастайлачыся па зямлі. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Рас- най справай, працай. Цягнуць рызіну (разм.
пасцірацца на вялікую адлегласць. Уздоўж неадабр.) — адцягваць, адкладваць якую-н.
ракі цягнуўся луг. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Па- справу, работу надаўжэй; марудліва, павольна
вялічвацца ў даўжыню, шырыню ад нацяг- рабіць што-н. Цягнуць ярмо (разм.) — беспевання. Рызіна цягнецца. 4. да каго-чаго. Вы- рапынна i цяжка працаваць. || зак. пацягнуць,
цягвацца, цягнуцца ў якім-н. напрамку. Дзіця -цягну, -цягнеш, -цягне; -цягні (да 2, 3 i 11
цягнецца ручкамі da цацкі. Расліны цягнуцца da знач.).
сонца. 5. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Доўга, марудна
ЦЯГЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
праходзіць, працягвацца. Справа цягнецца два
гады. Час цягнецца марудна. 6. (7 / 2 ас. не Клейкая мяккая цукерка з малака i цукру.
ўжыв.). Рухацца ў адным напрамку, адзін за
ЦЯГЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Здольны расцягвацадным. Па дарозе цягнуўся абоз. 7. перан., за ца, падаўжацца, не абрываючыся, не ломякім-чым. Імкнуцца да каго-, чаго-н. Ц. за пе- чыся. Цягучая тканіна. 2. Густы i клейкі,
радавікамі. Ц. да ведаў. 8. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). ліпкі. Ц. клей. 3. перан. Працяглы, запавоПавольна распаўсюджвацца слабым струме- лены, марудлівы. Цягучыя песні. 4. Toe, што i
нем (пра пах, дым i пад.). Ад кастра цягнуўся цягавіты. || наз. цшучасць, -і, ж.
пах дыму. Па ўсёй нізіне цягнуўся туман. 9.
ЦЯЖ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Рэмень, трос,
Станавіцца навыцяжку (пра ваенных). 10. 3 які служыць сродкам перадачы цяглавай сілы.
цяжкасцю ісці, плесціся (разм.). Стары ледзь 2. Рэмень ці вяроўка, нацягнутыя ад верхняга
цягнуўся. 11. Адставаць ад іншых па якіх-н. канца аглоблі да восі пярэдняга кола для выпаказчыках (разм). Вучань цягнуўся на тройкі. раўноўвання ходу павозкі. || прым. цяжявы,
ЦЯГНЎЦЬ, цягну, цягнеш, цягне; цягн'і; -ая, -ае.
незак. 1. каго-што. Перамяшчаць за сабой з
ЦЯЖАР, -у, м. 1. Вага чаго-н., звычайна
намаганнем, не адрываючы ад паверхні; валачы. Два паравозы цягнулі таварны састаў. цяжкага. Ц. ношы. 2. Груз вялікай вагі. 3. пеП. цяля на вяроўцы. 2. перан., каго-што. Браць ран. Абавязкі, павіннасці, цяжкасці, звязаныя
з сабой без патрэбы. Ц. дзяцей з сабой. 3. з якой-н. адказнасцю, непрыемнасцю i пад.
4. Адчуванне чаго-н. цяжкага, непрыемнага.
каго. Прымушаць, застаўляць ісці куды-н. Ц.
Непрыемны ц. адчуваўся ва ўсім целе.
у кіно. 4. каго-што. Несці цяжкое або ў
ЦЯЖАРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
вялікай колькасці. Ц. мех на плячах. 5. што.
Выцягваць, здабываць, браць. Body цягнулі з Станавіцца цяжарнай. || зак. зацяжжраць, -аю,
-аеш, -ае.
возера na трубах. б. перан., што. Патраба-
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ЦЯЖЛРНАСЦЬ, -i, ж. Стан жанчыны (і абавязак. 8. Моцны, балючы, глыбокі. Цяжжывародзячых наогул) у перыяд развіцця кая крыўда. Цяжкая страта. 9. Які доўга i
плода ў арганізме.
дрэнна ператраўліваецца (пра ежу). 10. Пра
ЦЯЖАРНАЯ (М. І Н. род не ўжыв.). Якая ступень хваробы: моцны, небяспечны. Цяжкая хвароба. Ц. стан параненага. 11. каму. Які (разм. неадабр.) — празмерная або залішняя
носіць у сабе плод. Ц. жанчына.
ЦЙЖБА, -ы, ж. (уст.)- Спрэчка двух бакоў з'яўляецца цяжарам для каго-н., прыносіць сентыментальнасць у праяўленні пачуццяў,
перад судом; ірамадзянская судовая справа. клопат, турботы каму-н. Ц. сем'янін. 12. ласкі.
Змрочны, невясёлы, сумны. Ц. настрой.
Ц. з суседам. || прым. цяжбавы, -ая, -ае.
ЦЯЛЙТНІК1, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Хлеў для
ЦЯЖКА... Першая частка складаных слоў Цяжкія думкі. 13. Удушлівы, непрыемны (пра цялят. Пабудаваць ц. 2. Таварны вагон, прыса знач. цяжка, дрэнна, з цяжкім, напр. цяж- паветра, пах i пад.). Ц. дух. O Ціжжія атле- значаны для перавозкі жывёлы (разм.).
кавыканальны, цяжкавымоўны, цяжказразу- тыші — комплекс фізічных прахтыкаванняў
ЦЯЛЙТНЕК2, -а, мн. -і, -аў, м. Работнік па
па падыманню цяжараў. Цодяя вада — ізамелы, цяжкапраходнасць, цяжкачытзльны.
догляду
ЦЯЛЯТ. || Ж. ЦЯЛЯТНІЦА, -ы, мн. -ы,
ЦЯЖКААТЛЁТ, -a, М -леце, мн. -ы, -аў, м. топная разнавіднасць вады, у якой звычайны -ніц.
вадарод часткова або поўнасцю заменены
Спартсмен, які займаецца цяжкай атлетыкай.
ЦЯЛЙЦІНА, -ы, ж. Мяса цяляці як ежа.
ЦЯЖКААТЛЕТЬІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае цяжкім вадародам. Дяжкія прамысловжсць —
ЦЙМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; незак., што,
прамысловасць
па
вырабу
сродкаў
вьггворадносіны да цяжкай атлетыкі. Цяжкаатлетычасці. Цяжкія металы — металы з удзельнай у чым i без дап. (разм.). Разумець сэнс
чныя спаборніцтвы.
чаго-н., разбірацца ў чым-н., кеміць. Угэтым
ЦЯЖКАВАГАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Спарт- вагой звыш 5 ірамаў. || наз. цажкжсць, -і, ж.
пытанні ён цяміць. || зак. сцяміць, -млю, -міш,
смен (барэц, баксёр, штангіст i пад.) цяжкай (да 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 i 13 знач.).
-міць.
ЦЯЖдРНЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі
вагі.
ЦЙМШ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i цямцяжкі.
Ц.
чамадан.
ЦЯЖКАВАГАВЫ, -ая, -ае. 1. Які мае
ЦЯЖ^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. 1. Стана- лівы. || наз. цямшсць, -і, ж.
вялікую вагу; цяжкі. Цяжкавагавыя паязды. 2.
ЦЙМЛІВЫ, -ая, -ае (разм.)- Кемлівы, раЯкі перавышае сваёй вагой нормы загрузкі. віцца цяжэйшым, прыбаўлядь у вазе. Мокрае
Ц. таварны састаў. || наз. цяжквдгавасць, -і, адзенне цяжэе. 2. Адчуваць стомленасць, цяж- зумны, здагадлівы. || наз. цямлівасць, -і, ж.
ЦЯМЛЙК, цемляка, мн. цемляю, цемлякасць. Рукі i ногі цяжэюць. || зак. яцяжэць,
ж.
ЦЯЖКАВАТЫ, -ая, -ае. Даволі цяжкі. Ц. -эю, -эеш, -эе / падяжэцк, -эю, -эеш, -эе (да коў, м. Пятля з рэменя, стужкі i пад. на зфесе
ручной халоднай зброі (шаблі, шпагі i пад.).
1 знач.).
клунак. || наз. цяжкштжсць, -і, ж.
ЦЯКЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. Шашка з раменным цемляком. || прым. цяЦЯЖКАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы
конь асобай пароды, здольны перавозіць (разм. неадабр.). Розныя штодзённыя справы, млячны, -ая, -ае.
ЦЯМНЁЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -еецца;
вельмі цяжкія грузы. || прым. цяжкавозны, -ая, якія перашкаджаюць асноўным, галоўным. Ц.
незак. Toe, што i цямнець (у 2 i 3 знач.). || зак.
заела.
-ае.
ЦЯКЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Вадкі, здольны сцямвецца, -еецца.
ЦЯЖКАВЫХОЎНЫ, -ая, -ае. Які з цяжкаЦЯМНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
сцю паддаецца выхаванню. Цяжкавыхоўнае цячы. Цякучыя i сыпучыя целы. 2. Які праця1. Станавіцца цёмным, цямнейшым; траціць
кае, дзіравы. Цякучае вядро. 3. Які знадзіця. || наз. цяжкавыхоўшсць, -і, ж.
ЦЯЖКАГРЎЗНЫ, -ая, -ае. Прызначаны ходзіцца ў руху, цячэ (пра ваду); праточны. 3. яркасць. Срэбра з часам цямнее. 2. безас. Пра
для перавозкі цяжкіх грузаў. Цяжкагрузнае перан. Які часта мяняецца; непастаянны, няў- надыход цемнаты; змяркацца. Улетку позна
стойлівы. Ц. састаў рабочых. || наз. цякучасць, цямнее. 3. Вылучацца сваім цёмным колерам,
судна.
віднецца (пра што-н. цёмнае). Здалёк цямнеў
ЦЯЖКАДАСГЎПНЫ, -ая, -ае. 1. Да якога -і, ж. (у 1 i 3 знач.).
ЦЯЛЁЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, ж. лес. На фоне неба цямнела нейкая постаць. ||
цяжка даступіцца; цепраходны. Цяжкадаступныя балоты. 2. Цяжкі для разумення, выву- 1. Ручная ці механічная павозка для пера- зак. пацямнець, -ее (да 1 i 2 знач.) / сцямнець,
чэння. Ц. стыль. || наз. цяжжадаступнасць, -і, возкі грузаў. 2. Рухомая частка некаторых ма- -ее (да 2 знач). || наз. пацямненне, -я, н. (да 1
шын, тэхнічных канструкцый (спсц.). 3. знач.).
ж.
ЦЯМНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. (уст.). МеЦЯЖКАДЎМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i толькі мн. У калёсах — пярэднія колы на восі
сца зняволення, турма. || прым. цямшчны, -ая,
тугадум. || ж. цяжкадумка, -і, ДМ -мцы, мн. -і, з аглоблямі. || прым. цялеяшчны, -ая, -ае.
ЦЯЛЁСНЫ, -ая, -ае. 1. гл. цела. 2. -ае.
-мак.
ЦЯМНІЦЬ, цямню, цемніш, цемніць; неПрычынены целу; фізічны. Цялесныя пашкоЦЯЖКАПАРАНЕНЫ, -ая, -ае. Toe, што i
джанні. Ц. недахоп. 3. Які мае матэрыяльную зак. 1. што. Рабіць цёмным, цямнейшым. 2.
цяжкаранены.
ЦЯЖКАПРАХОДНЫ, -ая, -ае. Такі, па аснову, у процілегласць духоўнаму. Цялесныя Гаварыць блытана, няпраўду (разм). Ты
штосьці цямніш са сваім ад'ездам.
якім цяжка прайсці. Цяжкапраходнае балота. з'явы. || наз. цалесшсць, -і, ж. (да 3 знач.).
ЦЯМНО: да цямна — да позняга вечара;
ЦЯЛІЦА, -ы, мн. -ы, -л'іц, ж. (абл.). Ця| наз. цяжкапраходнасць, -і, ж.
ЦЯЖКАРАНЕНЫ, -ая, -ае. Які атрымаў лушка, якая яшчэ не прыводзіла цялят. || па- ад цямна дд цамш — увесь дзень, ад рання
да позняга вечара.
цяжкую рану, раненне. Цяжкараненыя сал- мянш. цял'ічка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
ЦЯМНОТА, -ы, ДМ -ноце, ж. (разм.).
ЦЯЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., целіцца; недаты. Перавозка цяжкараненых (наз.).
ЦЯЖКАРАСТВАРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які зак. Пра карову, самку аленя, лася i некато- Toe, што i цемната.
ЦЙМНЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i цядрэнна, марудна раствараецца. Цяжкараства- рых інш. жывёл: раджаць, нараджаць дзіця. ||
млівы.
ральныя солі. || наз. цяжкярастваральнасць, -і, зак. яцшііціці, ацеліцца. || наз. цяленне, -я, н.
ЦЯМОЧАК: ші цямочку — вельмі рана, на
ЦЯЛЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
ж.
ЦЙЖКАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. гл. Цяля жаночага полу; маладая карова, якая світанні.
ЦЯМРАВЫ, -ая, -ае (абл.). Змрочны, цемцяжкі. 2. звычайна мн. Цяжкія прадметы. Пе- яшчэ не цялілася. || памянш. цялушачка, -і,
равозка цяжкасцей. 3. Непрыемнае адчуванне; ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. i цёлка, -і, ДМ наваты.
ЦЯМРАНЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што i
-лцы, мн. -і, -лак, ж.
змрочны настрой, стан.
ЦЯЛЬНЙШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, цямравы.
ЦЙЖЮ, -ая, -ае i ЦЯЖКІ, -ая, -óe. 1. Які
ЦЙМЦЯ-ЛЙМЦЯ, цямці-лямці, Д цямцюмае вялікую вагу або з грузам вялікай вагі. ж. (разм.). Матроская нацельная кашуля ў
лямцю, Т цямцем-лямцем, м.; ДМ цямціЧамадан быў вялікі i ц. Конь ледзь цягнуў ц. сіне-белую палоску.
ЦЯЛЫТЎК, цельпука, мн. цельпую, цель- лямці, Т цямцяй-лямцяй / цямцяю-лямцяю,
воз. 2. Павольны, стомлены. Нехта набліжаўся цяжкімі крокамі. 3. Які робіць уражанне пукоў, м. (разм.). 1. Кароткі тоўсты кавалак ж., мн. цямці-лямці, цямцяў-лямцяў (разм.
вялікай вагі; густы, непразрысты. Цяжкія дрэва; калодка. 2. Пра нязграбнага непава- неадабр.). Пра няспрытнага, непаваротлівага
чалавека. На сход прыплёўся i гэты ц.-л.
хмары. 4. Пра стыль, мову, твор: які нялёгка ротлівага чалавека, дзіця.
ЦЯНЁК, -ньку, м. Месца, прастора, куды
зразумець; складаны, няясны. Аповесць
ЦЯЛЙ i ЦЯЛЁ, -ляці, мн. -ляты, -лят, н. 1.
напісана цяжкім стылем. 5. Масіўны, пазбаў- Дзіцяня каровы, a таксама ласіхі, аленя i не- не падаюць сонечныя промні; халадок. Сялены лёгкасці. Вуліца была забудавана цяжкімі каторых іншых жывёл. || памянш. цялятка, -а, дзець у цяньку.
гмахамі. 6. Моцны. Ц. ўдар. 7. Які патрабуе н. || прым. цялячы, -ая, -ае. 0 Цялячае захаЦЯНЁТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Павук, які
высілку, нялёгкі для выканання, турботны, пленне (разм.) — занадта бурнае або пляце павуціну, цянёты. || прым. цянётнікалы,
складаны. Цяжкае жыццё. Цяжкія часы. Ц. беспрычыннае захапленне. Цялячыя пяшчоты -ая, -ае.
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ЦЯНЁТЫ, -аў. 1. Сетка для лоўлі звяроў.
Трапіць у ц. 2. Toe, што i павуціна (разм). ||
прым. цянётны, -ая, -ае.
ЦЯНІСГЫ, -ая, -ае. Багаты ценем.
Цяністая вярба. Ц. сад. || наз. цяшстасць, -і,
ж.
ЦЯНЬКАМІ, прысл. (разм.)- Напрасткі, нацянькі. Хлопцы ідуць ц. да сяліб.
ЦЙПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Сячы. Ц. сякераю. \\ зак. цяпнуць, -ну, -неш,
-не; -нуты; -ні. || наз. цяпанне, -я, н.
ЦЯПЁЛЬЦА, -а, мн. -ы, -аў, н. (абл.). Невялікі касцёр, вогнішча. Пастухі развялі ц.
ЦЯПЁР. 1. прысл. Зараз, у гэты момант.
Папрацавалі, ц. i адпачыць можна. 2. у знач.
злуч. Ужыв. пры пераходзе да наступнай тэмы
гаворкі. Школу пабудавалі новую, прыгожую,
ц., калі гаварыць пра дзяцей, то яны вельмі задаволены.
ЦЯПЁРАКА, прысл. (абл.). Цяпер, зараз, у
сучасны момант. Ц. лета, можна i ў зямлянцы
пажыць.
ЦЯПЁРАШНІ, -яя, -яе (разм.). Які існуе
цяпер, мае адносіны да сучаснасці. Ц. нас.
ЦЯПЛЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
1. Станавіцца цёплым, цяплейшым. Рукі цяплеюць. 2. безас. Пра наступленне цёплага,
цяплейшага надвор'я. У красавіку ўжо пачне
цяплець. || зак. пацяплець, -ее; наз. пацялленне,
-я, н.
ЦЯПЛІЦА, -ы, мн. -ы, -л'іц, ж. Цёплае памяшканне з празрыстым дахам i сценкамі,
прызначанае для вырошчвання ў любую пару
года агародніны, кветак i пад. || прым.
цяплічны, -ая, -ае. Цяплічныя ўмовы (перан.).
ЦЯПЛІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., цепліцца;
незак. Гарэць слабым полымем, слаба
свяцішха. Яшчэ цяпліўся касцёр. У хаце
цяпліўся агеньчык. Цепліцца надзея (перан.:
яшчэ ёсць, не зусім прапала).
ЦЯПЛІЦЬ, цяплю, цепліш, цепліць; незак., каго-што. Абаграваць памяшканне, палячы ў печы або раскладаючы агонь; саграваць. Печ слаба цяпліла хату.
ЦЯПЛО, -а, н. 1. Нагрэты стан чаго-н.
(пра тэмпературу паветра, цел). На вуліцы
адзін градус цяпла. У доме далі ц. 2. перан.
Сардэчныя, добрыя адносіны. Ix заўсёды
яднала ц. дружбы.
ЦЯПЛЎШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
ж. (разм.). Таварны вагон, прыстасаваны для
перавозкі людзей. || прым. цяплушачны, -ая,
-ае.
ЦЯПЛЬкНЬ, -і, ж. Toe, што i цеплыня
(часцей пра надвор'е).
ЦЯПЛЙК, цепляка, мн. цеплякі, цеплякоў,
ж. (спец.). Часовае ацепленае памяшканне

для правядзення будаўнічых работ у зімовы драўніны, узвядзеннем драўляных будынкаў i
пад. || прым. цяслярскі, -ая, -ае.
час.
ЦЯСЛЙРСТВА, -а, н. Рамяство, занятак
ЦЯП-ЛЙП, гукаперайм. (разм.). Ужыв. для
цесляра. Займацца цяслярствам.
абазначэння хуткага, але абыякавага выкаЦЯСЛЙРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.
нання работы. Цяп-ляп i гатова.
Працаваць цесляром. £н яшчэ на поўную сілу
ЦЙПНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
зак. (разм.). 1. гл. цяпаць. 2. каго-што. цяслярыць. || наз. цясляранне, -я, н.
Укусіць, схапіць зубамі. Сабака цяпнуў за паЦЯСНІНА, -ы, мн. -ы, -н'ін, ж. Вузкая,
лец. 3. што i чаго. Выпіць. Ц. чарку. 4. каго. глыбокая рачная даліна з крутымі стромкімі
Стукнуць, ударыць каго-н. Ц. na галаве.
схіламі. Глыбокая ц. Дар'яла.
ЦЯСНІЦЦА, -нюся, -н'ішся, -н'іцца; -німЦЯРНІСТЫ, -ая, -ае. 1. Калючы; пакрыты
шыпамі (пра хмызняк, шыпы i пад.). Ц. куст. ся, цесніцеся, -няцца; незак. (разм.). 1. (1 i 2
2. перан. Цяжкі, пакуглівы. Ц. шлях яму давя- ас. адз. не ўжыв.). Размяшчацца ў вялікай
колькасці на невялікай прасторы блізка адзін
лося прайсці. || наз. цяршстасць, -і, ж.
ад аднаго. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.), перан. Пра
ЦЯРНОВЫ гл. цёрн.
ЦЯРНОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. Наліўка з думкі, пачуцці: захапляць, налаўняць сабою.
Угалаве цясніліся думкі. 3. Станавіцца цясней,
пладоў цёрну або цернаслівы.
вызваляючы месца для каго-, чаго-н.; пацясЦЯРНЎЦЦА* -ЦЬ гл. церціся, церці.
ЦЯРПЁННЕ, -я, н. 1. Здольнасць цярпець, няцца.
ЦЯСНІЦЬ, -ню, -н'іш, -н'іць; -н'ім, цесстойка пераносіць жыццёвыя нягоды. Няма
цярпення слухаць яе скаргі. 2. Настойлівасць, ніце, -няць; незак., каго-што. 1. Прымушаць
уменне захоўваць вьггрымку ў якой-н. справе, адступіць; адцясняць. Ц. варожыя флангі. 2.
рабоце. Работа з дзецьмі патрабуе вялікага Абмяжоўваць каго-н. у прасторы, плошчы. He
цярпення. 0 Цярпенне лопнула (разм.) — не буду я вас ц., паеду да сына. 3. Сціскаць,
спіраць (грудзі, дыханне i пад.). Праксэда адхапіла вьгтрымкі.
ЦЯРПЁЦЦА, -п'іцца; безас; незак. (разм.). чувала, як цясніла ёй дыханне.
ЦЯСНОТА, -ы, ДМ -ноце, ж. (разм.). Toe,
Пра магчымасць цярпець. Цярпі пакуль
што i цесната.
цярпіцца. He цярпіцца хутчэй даведацца.
ЦЙЎЕ, -я, н., зб. (абл.)- Націнне. Маці наЦЯРПЁЦЬ, -плю, -п'іш, -пшь; -пш, церпіце, -пяць; -пі; незак. 1. што i без дап. Муж- ламала бурачнага цяўя.
ЦЙЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Пра сана, стойка пераносіць фізічныя i маральныя
пакуты. Ц. боль. Ц. непрыемнасці. 2. каго-што. бак, лісіц, шчанят: адрывіста брахаць. Лісяня
цяўкала, як сабака. || аднакр. цяўкнуць, -ну,
Мірыцца з наяўнасцю каго-, чаго-н., пагаджацца з кім-, чым-н. He ц. каго-небудзь. He -неш, -не; -ні. || наз. цяўшшне, -я, н.
ЦЙЎНІК, -у, м., зб. (разм.). Toe, што i
ц. пярэчання. 3. што. Зносіць што-н.
непрыемнае. Ц. няўдачу. 4. ад чаго. Несці цяўе. Наламаць цяўніку.
ЦЯЦЁРА, -ы, мн. -ы, -цер, ж. (разм.). 1.
страты. Пасевы церпяць ад засухі. 5. ( 7 / 2 ас.
не ўжыв.). Быць такім, што можна адкласці, Toe, што i цецярук. 2. перан. Пра някемпачакаць; мець магчымасць пачакаць, не спя- лівага, няспрытнага чалавека (разм. неадабр.).
шацца. Пакуль цярпіць пагода, трэба закон- Глухая ц. (пра глухога чалавека). Сонная ц.
чыць уборку ўраджаю. || зак. пацяраець, -плю, (пра вялага, соннага чалавека).
-піш, -піць; -пім, церпіце, -пяць; -п'і.
ЦЯЦЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
ЦЯРПІМЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які можна Самка цецерука.
цярпець, з якім можна мірыцца. Цярпімыя
ЦЯЦЬ, тну, тнеш, тне; тнём, тняце, тнуць;
ўмовы жыцця. 2. Які ўмее мірыцца з кім-, цяў, цяла, -ло; тні; / ТНУЦЬ, тну, тнеш, тне;
чым-н.; памяркоўны. Цярпімыя адносіны да тнём, тняце, тнуць; тнуў, тнула; тні; зак.,
чаго-н. || наз. цяршмасць, -і, ж. (да 2 знач.)- Ц каго-што i без dan. 1. Ударыць, стукнуць
да чужых выказванняў.
чым-н. Цяў (тнуў) яму прыкладам у грудзі. 2.
ЦЯРПЛІВЫ, -ая, -ае. Надзелены вялікім
Балюча ўкусіць. Сабака цяў (тнуў) за нагу.
цярпеннем. Ц. чалавек. Цярплівыя адносіны.
ЦЯЧЬІ, 1 i 2 ас. не ўжыв., цячэ; цякуць;
Цярпліва (прысл.) тлумачыць што-небудзь. \\ цёк, цякла, -ло; незак. 1. Ліцца струменем,
наз. цярплівасць, -і, ж.
патокам у якім-н. напрамку. Рака цячэ між
ЦЯСАК, цесака, мн. цесак'і, цесакоў, м. Ха- гор. Кроў цячэ з раны. Цякуць гукі музыкі (пелодная зброя ў выглядзе шырокага, вострага з ран.). 2. Прапускаць вадкасць у выніку нясабодвух бакоў клінка з крыжападобнай руч- праўнасці (праз дзірку, адтуліну i пад.). Вядро
кай. 2. Цяслярская сякера для часання дрэва цячэ. 3. перан. Праходзіць, працякаць (пра
(спец.). I прым. цясачны, -ая, -ае.
час). Цякуць гады. || наз. цячэнне, -я, н. (да 1 i
ЦЯ&іА, -ы, мн. цёслы i (з ліч. 2, 3, 4) ця- 3 знач.).
слы, цёслаў, ж. (уст.). Цяслярская прылада з
ЦЯЧЗННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. гл. цячы.
паўкруглым лязом для выдзёўбвання карыт, 2. Рух вады ў рацэ, a таксама вада, якая руханачовак i пад.
ецца. Хуткае ц. ракі. 0 Плысці па цяпэнню —
ЦЯСЛЙР, цесляра, мн. цесляры, цесляроў, прыстасоўвацца да абставін, не выказваючы
м. Рабочы, які займаецца грубай апрацоўкай супраціўлення.
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ЧАЙКА , -і, ДЛ/чайцы, мн. -і, чаек, ж. Вадаплаўная пералётная іпушка сямейства чайкавых з кароткімі нагамі, доўгімі крыламі i
густым апярэннем, якая жыве на берагах мораў, рэк, азёр. Белакршая ч. || прым. чайчын,
-а, -ы i чайкавы, -ая, -ае. Чайчына гняздо. Сямейства чайкавых (наз.).
ЧАЙКА2, -і, ДМ чайцы, мн. -і, чаек, ж.
ЧАБАН, -a, мн. -ы, -оў, м. Пастух авечых
Пласкадонная лодка; пласкадонка. Падплысці
статкаў. Чабаны пагналі атары авечак. || прым.
на чайцы. Ц прым. чаечны, -ая, -ае.
чабанскі, -ая, -ае.
ЧАЙНАЯ, -ой, мн. -ыя, -ых, ж. 1. ГрамадЧАБАІПЦЬ, -НЮ, -НІШ, -НІЦЬ; незак. Быць
ская сталовая, дзе наведвальнікі могуць
чабаном.
выпіць чаю i паесці. 2. Пакой у багатым
ЧАБОР, -бару, мн. -бары, -бароў, м. Тра- доме, прызначаны для чаяпіцця (уст.).
вяністая духмяная расліна сямейства губаЧАЙНВОРД, -a, М. -дзе, мн. -ы, -аў, м.
кветных з дробнымі пахучымі кветкамі ру- Род задачы-галаваломкі на адгадванне слоў,
жова-ліловага ці белага колеру. || памянш. ча- размешчаных у клетачках такім чынам, што
барок, -рку, м. || прым. чібаровы, -ая, -ае.
апошняя літара папярэдняга слова з'яўляецца
ЧАБУР^К, -а, мн. -і, -аў, м. Адна з ус- першай літарай наступнага i гд. | прым. чайнходніх страў у выглядзе плоскага піражка з вордны, -ая, -ае.
тонкага раскачанага прэснага цеста, начынеЧАЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Пасудзіна з
нага баранінай з вострымі прыправамі. || носікам i ручкай для заваркі чаю або для гапрым. чабурэчны, -ая, -ае.
тавання вады. На пліце кіпеў ч. || памянш.
ЧАБУРЗЧНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Заку- чайнічак, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. || прым.
сачная, дзе падаюць чабурэкі i іншыя ўсход- чайнікавы, -ая, -ае.
нія стравы.
ЧАЙНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Пасудзіна
ЧАВЬІЧА, -ы / ЧАВЫЧА, -ы, ж. Прамы- для захоўвання сухога чаю.
словая рыба сямейства ласасёвых. || прым. чаЧАЙНЫ1, -ая, -ае: чайная ружа — гатунак
вычовы, -ая, -ае.
ружы з кветкамі бледнажоўтага колеру.
ЧАГА, -і, ДМ чазе, ж. Чорны ірыб у выЧАЙНЫ2 гл. чай.
глядзе нарасці на ствале бярозы. || прым.
ЧАЙХАНА, -ьі, мн. -ы, -хан, ж. Чайная ў
чапшы, -ая, -ае.
Сярэдняй Азіі, Іране. || прым. чайханны, -ая,
ЧАД, -у, М -дзе, м. 1. Удушлівы газ, які -ае.
ўтвараецца пры няпоўным згаранні вугалю з
ЧАЙХАНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Улапрычыны недастатковага прытоку паветра. Ad дальнік чайханы, a таксама той, хто абслугоўчаду балела галава. 2. Едкі, удушлівы дым, вае чайхану. | ж. чайхшппчыцж, -ы, мн. -ы,
утвораны пры гарэнні (звычайна тлушчу). 3. -чыц. || прым. чайханшчыцц, -ая, -ае.
перан. Стан самазабыцця, нястрымнага праЧАКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Звязаны з чаканнем;
яўлення якіх-н. пачуццяў. || прым. чадны, -ая, насцярожаны. Чакальная поза.
-ае.
ЧАКАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. (разм.). ПаЧАДЗЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Аіруч- кой для чакання ў якой-н. установе.
вацца чадам. || зак. учадзець, -ею, -ееш, -ее.
ЧАКАН1, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Штэмпель
ЧАДЗІЦЬ, -джу, -дз'іш, -дз'іць; -дзім, -дзі- для выбівання відарысаў на паверхні меце, -дзяць; незак. 1. Утвараць чад, куроды- талічных вырабаў (манет, медалёў i пад.). 2.
мець, курэць. Лямпа чадзіць. Печ чадзіць. 2. Адбітах відарыса на паверхні металічнага выНапускаць чаду, дыму. He чадзі ты папяросай. рабу; чаканка. 3. Слясарны інструмент у вы| зак. вачядзіць, -аджу, -адзіш, -адзіць.
глядзе зубіла, прызначаны для чаканкі. 4.
ЧАДРА, -Ы, МН. чадры, чадраў, чадрам, ж. Старажытная зброя ў выглядзе насаджанага
У мусульман: лёгкае жаночае пакрывала на на доўгае дзяржанне молата, што служыла
ўвесь рост, якое закрывае галаву i твар таксама знакам начальніцкай годнасці.
(акрамя вачэй) i спускаецца да ног. || прым.
ЧАКАН2, -а, мн. -ы, -аў, м. Птушка сямейчадровы, -ая, -ае.
ства драздовых. Чорнагаловы ч. || прым.
ЧАЕ... (а таксама чая...) Першая частка чажшвы, -ая, -ае.
складаных слоў са знач.: 1) які мае адносіны
ЧАКАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак., што.
да чаю (у 1 знач.), напр. чаевырабляючы; 2) 1. Выбіваць на паверхні металічных вырабаў
які мае адносіны да чаю (у 2 знач.), напр. рэльефны адбітак або ўзор. Ч. манеты. 2. печаедрабілка, чаезавялачны, чаепрасовачны, чаеран. Выразна, рэзка аддзяляць адно ад аднаго
разважачны, чаесушшьны, чаеўборачны, чае- (крокі, словы, гукі i інш.). Ч. крок. Ч. словы.
ўпаковачны.
3. Апрацоўваць (краі заклёпачных швоў меЧАЕАПРАЦОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. Апра- талічных вырабаў; спец.). 4. Абразаць ці
абломваць верхавінкі сцябла або бакавых пацоўка чаю (у 1 знач.).
ЧАЙ, -ю, мн. (пры абазначэнні гатункаў) расткаў для ўзмаднення плоданашэння i хутчаі, чаёў, м. 1. Вечназялёная расліна, высуша- чэйшага паспявання; пасынкаваць (спец.). ||
нае i спецыяльна алрацаванае лісце якой пры зак. вычянніць, -ню, -ніш, -ніць; -нены (да 1
заварцы дае духмяны танізіруючы напітак. знач.), адчавініць, -ню, -ніш, -ніць; -нены
Плантацыя чаю. 2. Высушанае, здробленае i (да 1 i 2 знач.), расчажаніць, -ню, -ніш, -ніць;
спецыяльна апрацаванае лісце такой расліны. -нены (да 3 знач.) / прачакініць, -ню, -ніш,
Заварыць ч. Індыйскі ч. Моцны ч. 3. Настой на -ніць; -нены (да 4 знач.). || наз. чакшкіі, -і,
травах, карэнні, кветках, які замяняе такі ДМ -нды, ж. i чаканенне, -я, н.
ЧАКАНКА, -і, ДМ -нцы, ж. 1. гл. чаканіць.
напітак i з'яўляецца лекавым сродкам. Ліпавы
ч. Грудны ч. 4. Чаяпііше, чаяванне. Запрасіць 2. мн. -і, -нак. Рзльефны адбітах, выкананы
на ч. 0 Нж чай (даваць, брадь) (разм.) — на металічным вырабе. Шабля, упрыгожаная
грошы за дробныя паслугі (чаявыя). || прым. чаканкай. 3. Апрацаваная паверхня металу,
загладжанае шво, трэшчына i пад. (спец.).
чайны, -ая, -ае.

ЧАБ—ЧАЛ
ЧАКАННЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны для
чаканкі (у 1 знач.). Ч. станок. 2. Выраблены
шляхам чаканкі (у 1 знач.); упрыгожаны чаканкай (у 2 знач.)- 3. перан. Ясны, выразны,
дакладны. Ч. крок. || наз. чакшнасць, -і, ж.
(да 3 знач.).
ЧАКАНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
спецыяліст па чаканцы (у 1 знач.). || ж.
чжкашпчыцж, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. чакаяшчыцкі, -ая, -ае.
ЧАКАЦЦА* 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; незак. Аб тым, што мае быць, што павінна
адбыцца. Заўтра чакаецца добрае надвор 'e.
ЧАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. кагошто, з дадан. сказам i без дап. Знаходзіцца
дзе-н., затрымлівацца, разлічваючы на чый-н.
прыход, на маючае адбыцца што-н. Ч. таварыша. Аўтобус чакаў пасажыраў. Гаспадара
чакала новая кватэра. 2. чаго, з дадан. сказам
i з інф. Спадзявацца, прадбачваць што-н.,
разлічвадь на што-н. Ён ужо нічога добрага не
чакаў. Ч. вясцей. Ён не чакаў сустрэць mym
знаёмага. 3. (7 i 2 ас. не ўжыв.)у каго-што.
Быць наканаваным каму-н., прадбачыцца
(пераважна аб чым-н. непрыемным). Яго чакалі непрыемнасці. Ніхто не ведае, што яго чакае. 4. чакай(це). Ужыв. як пагроза, як папярэджанне: я табе дам! Я табе пакажу! i пад.
Зноў падмануў? Ну чакай жа! 0 He чакай дібра — пра магчымасць бяды, непрыемнасці ад
каго-, чаго-н. Чаждць з морі пагоды (разм.
неадабр.) — спадзявацца, разлічваць на штон., застаючыся пасіўным; безнадзейна чакаць.
Чакаць не дячакаціш (разм.) — з нецярпеннем, прагна чакаць. || наз. чакмне, -я, н.
ЧАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Прычальны канат
для рачнога судна.
ЧАЛАБІТНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. У
Расіі да 18 ст.: пісьмовае прашэнне, скарга,
якая падавалася на імя цара ці мясцовым
уладам.
ЧАЛАБІТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. У Расіі 18
ст.: той, хто падае чалабітную. || ж. чалабгтчыца* -ы, мн. -ы, -чыц.
ЧАЛАБІЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. У Старажытнай Русі: паклон з дакрананнем ілбом
да зямлі. 2. Toe, што i чалабітная.
ЧАЛАВЁК, -а, мн. людзі, -ей / (у спалучэнні
з колькаснымі словамі) чалавекі, чалавек, чалавекам, чалавекамі, (аб) чалавеках, м. 1.
Найбольш развітая жывая істота, якая валодае дарам мыслення i маўлення, здольнасцю
ствараць прылады працы i мзтанакіравана
выкарыстоўваць ix у працэсе грамадскай
працы. Ч. —разумная істота. Пяць чалавек.
2. Муж; мужчына (разм.). Пражыла жанчына
са сваім чалавекам доўгае жыццё. 3. Асоба,
якой уласцівы высокія маральныя i інтэлектуальныя якасці. 3 яго будзе ч. Жыццё зрабіла з
яго чалавека. 4. Ужыв. ў значэнні займеннікаў: ён, нехта. Ч. не аглянецца як міне
год. Трэба ратаваць чалавека. 5. У часы прыгоннага права: дваровы слуга, лакей, a пазней
афіцыянт, слуга ў тракціры. || памянш. чалшечак, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. (да 1 знач.).
|| прым. чалыечы, -ая, -ае (да 1 знач.) 0 Божы
чалавек (уст.) — старад. Добры чалавек —
ласкавы зварот да незнаёмага. Малжды чалавек — зварот да маладога мужчыны або муж-
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ЧАПІЦЦА, чаплюся, чэпішся, чэпіцца; недоўгі кавалак тканіны, абгорнуты некалькі
разоў вакол галавы. || прым. чалмовы, -ая, -ае. зак. (разм.) Прыдзірацца, прыставадь да
ЧАЛО, -а, мн. чолы i (з ліч. 2, 3, 4) чалы, каго-н. Чаго ты чэпішся да яго?
ЧАГЙЦЬ, чаплю, чэпіш, чэпіць; зак., кагочолаў, н. (высок.). Лоб. Высокае ч.
ЧАЛЯДЗІН, -а, мн. -ы, -аў, м. (гіст.). 1. што i чаго (разм.). Закрануць, зачапіць. Куля
чыны маладзейшага ўзросту. || прым. чжлавечы, -ая, -ае (да 1 знач.). Чалавечая по- Дваровы чалавек, слуга ў панскім доме. 2. чапіла косць нагі.
ЧАПЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Вялікая балотстаць. Чалавечыя слабасці (характэрныя для Той, хто належыць да чэлядзі (у 1 знач.).
ЧАЛЯДЗІНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. ная птушка сямейства галянастых з вялікай
чалавека).
ЧАЛАВЕКА... i ЧАЛАВЕКА-... Першая Toe, што i чалядзін (у 1 знач.). || ж. чаля- дзюбай i доўгай шыяй.
ЧАПЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; незак.
частка складаных слоў са знач.: 1) які мае дзшка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
1. за каго-што. Кранаць, датыкадца, заадносіны да людзей, да чалавека, налр. чалаЧАЛЙДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Равекападобны, чалавекалюбец, чалавекалюбства,меснік у цэхавага майстра ў феадальных гара- чэпліваючы што-н. Кузаў машыны чапляўся за
чалавеканенавіснік, чалавеканенавісніцкі; 2) якідах Беларусі, Літвы, Полыпчы. || прым. галіны. 2. за каго-што. Хапацца, трымацца за
што-н.; падчэплівацца, павісаць на чым-н. Ч.
мае адносіны да магчымасцей ці патрзб чаладніцкі, -ая, -ае.
на плот. Дзяцел чапляецца кіпцюрамі за кару.
аднаго чалавека ў пэўны прамежах часу,
ЧАМАДАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Дарожная
Ч. HQ падножку трамвая. 3. перан., за што.
напр. чалавека-адзінка, чалавека-доза, чала- скрынка (са скуры, фібры i пад.) з адкідным
века-змена, чалавека-ложак (у бальніцы, ля- вечкам i ручкай для перавозкі рэчаў i багажу. Імкнуцца любым чынам утрымаць, зберагчы
што-н.; выкарыстаць усе сродкі, магчымасці
чэбным стацыянары).
|| памянш. чамаданчык, -а, мн. -і, -аў, м. ||
ЧАЛАВЁКА-ГАДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дз'ін, прым. чамаданны, -ая, -ае. Ч. настрой (перан.для дасягнення чаго-н. Усё старое ўпарта чапляецца за жыццё. 4. перан., да каго-чаго.
ж. Адзінка ўліку рабочага часу, якая вымяра- калі думаюць ужо толькі пра зборы, пра
Прыставаць, прыдзірацца да каго-, чаго-н.
ецца колькасцю працы, выкананай адным ча- ад'езд; разм. жарт.).
(разм.). Чаго ты да мяне чапляешся? || наз. чі1
лавекам за адну рабочую гадзіну.
ЧАМЎ , прысл. 1. пытальнае. 3 якой пры- плянне, -я, н.
ЧАЛАВЁКА-ДЗЁНЬ, -дня, мн. -дні, -дзён, чыны. Чаму ты спазніуся? 2. адноснае. Ужыв.
ЧАПЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1. за
м. Адзінка ўліку рабочага часу, якая вымяра- ў якасці злучальнага слова ў дапаўняльных
ецца колькасцю працы, выкананай адным ча- сказах i адпавядае словам: па якой прычыне. каго-што. Toe, што i чапляцца (у 1 знач.). 2.
што. Падчэпліваць, браць чым-н. вострым. Ч.
лавекам за рабочы дзень.
Хварэў, чаму i не прыйшоў. 3. у знач. злуч. ДаЧАЛАВЕКАЛІОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. лучае сказы са значэннем выніку i адпавядае скварку на відзлец. 3. што на што. Вешаць
(разм.). Ч. фіранкі. 4. што. Надзяваць што-н.
(кніжн.). Toe, што i чалавекалюбец.
словам: таму, у выніку гэтага.
непатрэбнае, лішняе (разм.). Яна што папала
2
1
ЧАЛАВЕКАЛІОБЕЦ, -бца, мн. -бцы,
ЧАМУ гл. што .
чапляе на сябе. || наз. чаллянне, -я, н.
-бцаў, м. Той, хто любіць людзей, гатовы даЧАМЎ-НЁБУДЗЬ1, прысл. Па якой-неЧАПРАК, -у, м. Найбольш тоўстая i моцпамагчы ім; гуманіст.
будзь прычыне.
ная частка скуры на спіне жывёлы, што ідзе
ЧАЛАВЕКАЛЮБІВЫ, -ая, -ае (кніжн).
2
ЧАМЎ-НЁБУДЗЬ гл. што-небудзь.
на выраб падэшвы i на тэхнічныя патрэбы. ||
Які любіць людзей; надзелены чалавекалюбЧАМЎСЬ, прысл. (разм.). Toe, што i ча- прым. чапрачны, -ая, -ае.
ствам.
1
ЧАПУРЬІСТЫ, -ая, -ае (разм.). Які любіць
ЧАЛАВЕКАЛІОБНЫ, -ая, -ае (кніжн). мусьці .
1
ЧАМЎСЫЦ
* прысл. Па нейкай прычыне, чапурыцца, прыбірацца. || наз. чалурыстасць,
Toe, што i чалавекалюбівы.
-і, ж.
ЧАЛАВЕКАЛІОБСГВА, -а, н. (кніжн). Лю- чагосьці. Усе сабраліся, a ён чамусьці не прый- ЧАПУРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
шоў.
боў да людзей; гуманнасць.
-рымся, -рыцеся, -раіша; незак. (разм.). ПрыЧАМЎСЫЦ2 гл. штосьці1.
ЧАЛАВЕКАНЕНАВІСНІК, -а, мн. -і, -аў,
харошвацца, прыбірадца. Дзяўчаты чапурыЧАМЯРЬІЦА,
-ы,
ж.
Травяністая
ядавітая
м. Той, хто ненавідзіць людзей, чалавецтва. ||
лугавая расліна сямейства лілейных, з тоў- ліся на гулянне. || зак. прычапурыццд, -руся,
ж. чалавешяешшісніця, -ы, мн. -ы, -ніц.
-рышся, -рыцца; -рымся, -рыцеся, -рацца.
ЧАЛАВЕКАНЕНАВІСНІЦГВА,
-а,
н. стым карэнішчам, буйным востраканечным
ЧАІТУРЬІЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -рым,
(кніжн.). Нянавісць да людзей, да чалавецтва. лісцем i мяцёлкамі кветак. || прым. чамя-рыце, -раць; незак., каго-што (разм.). Прырычны, -ая, -ае. Ч. корань.
|| прым. чалавекмешвістцкі, -ая, -ае.
харошваць, прыбіраць. || зак. прычапурыць,
ЧАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Вялікая -ру, -рыш, -рыць; -рым, -рыце, -раць; -роны.
ЧАЛАВЕКАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны
драўляная
або
металічная
пасудзіна,
якая
нана чалавека. O Чалавекшшдобныя мжлпы —
ЧАПЯЛА, -ы, мн. чапёлы i (з ліч. 2, 3, 4)
назва сямейства малпаў, да якіх адносяцца гадвае бак. || прым. чашвы, -ая, -óe. Ч. пасол чапялы, -пёл, ж. Спецыяльна загнутая на
рыбы.
гарылы, арангутан, шымпанзэ i гібон.
канцы лапатачка з ручкай для захоплівання
ЧАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. гарачай скаварады. || прым. чшялыпі, -ая, -ое
ЧАЛАВЁЦТВА, -а, н. Людзі планеты, чала(разм.). 1. Дакранацца, датыкацца да чаго-н. / чапельны, -ая, -ае.
вечы род; чалавечае грамадства.
ЧАЛАВЁЧА, клічная форма ад наз. «чала- He чапайся! 2. Прыставаць да каго-н. Віця
ЧАПЯЛЬНІК, чапельніка, мн. чапельнію,
век», м. (разм.). Ужыв. як ветлівы зварот да прасіў не чапацца, a mo паскардзіцца настаў- чапельнікоў, м. Ручка чапялы.
ніцы.
незнаёмага мужчыны. Адкуль ты, чалавеча?
ЧАРА, -Ы, МН. -Ы, чар, ж. (уст., паэт.).
ЧАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.). Шкляная пасудзіна для піцця віна, часта з
ЧАЛАВЁЧНЫ, -ая, -ае. Дастойны чалавека, уважлівы, чулы, душэўны; гуманны. Ча- Ісці павольна, не спяшаючыся. Давялося ч. рознымі ўпрыгожаннямі. || памянш. чарачжж,
лавечныя адносіны да людзей. Ён паступіў ча- звыш дваццаці кіламетраў.
-і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
лавечна (прысл.) ў гэтай сітуацыі. || наз. чаЧАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. кагоЧАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; нелявечшсць, -і, ж.
што. Дакранацца, датыкацца да каго-, чаго-н. зак. 1. Паводле забабонных уяўленняў:
ЧАЛАВЁЧЫ, -ая, -ае. 1. гл. чалавек. 2. He чапай рукамі! 2. што. Браць, карыстацца уздзейнічаць чарамі, магічнымі прыёмамі на
Toe, што i чалавечны. Чалавечыя адносіны. (разм.). He чапай майго нічога. 3. каго-што. людзей. 2. перан., каго-што. Захапляць,
Закранаць, турбаваць, крыўдзіць (разм.)- He вабіць, узбуджаць подзіў. Дзяўчына чаравала
Паступіць na-чалавечы (прысл.).
ЧАЛАВЁЧЫНА1, -ы, м. i ж. (разм., жарт. чапай яго, няхай спіць. 4. каго-што. Умешвац- ўсіх сваёй прыгажосцю. || наз. чараванне, -я, н.
ці неадабр.). Toe, што i чалавек (у 1 i 3 знач.). ца ў чые-н. справы, прыставаць да каго-н.
ЧАРАВІКІ, -аў, адз. чаравік, -а, м. НевыЧАЛАВЁЧЫНА2, -ы, ж. (разм.). Мяса ча- (разм.). He чапай дзяцей, хай гуляюць. 5. каго- сокі, да шчыкалаткі i крыху вышэй, скураны
што. Знішчаць, вынішчаць, прыносіць шкоду абутак на шнурках. || памянш. члршчкі, -аў,
лавека як ежа для драпежных звяроў.
ЧАЛЁСНІЮ, -аў. /\дтуліна, жарало за пры- каму-, чаму-н. Воўк падышоў блізка, але аве- адз. -чак, -чка, м. || прым. чаравічны, -ая, -ае.
печкам у печы. Чыгун ледзь пралез у ч. || прым. чак не чапаў.
ЧАРАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. чароды / (з ліч.
ЧАПЁЛЬНЫ 2/і. чапяла.
чалеснічны -ая, -ае / чалеснікявы, -ая, -ае.
2, 3, 4) чарады, чарод, ж. 1. Статак, гурт жыЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак., што
ЧАПЁЦ, -пца, мн. -пцы, -пцоў, м. Лёгкі вёл аднаго віду. Ч. авечак. Ч. кароў. 2. Гурт,
(спец.). Прыцягваючы, прымацоўваць чалам. галаўны ўбор у выглядзе шапачкі, завязанай натоўп (людзей). Ч. хлопчыкаў. Ч. мужчын. 3.
Ч. баржу. || наз. чаленне, -я, н.
Рад аднародных прадметаў, істот, якія разпад барадой, які раней насілі замужнія жанЧАЛМА, -ы, мн. чалмы, чалмаў, чалмам, чыны. || памянш. чэпчыж, -а, мн. -і, -аў, м. \\ мяшчаюцца або рухаюцца адзін за адным. Ч.
машын. Ч. хмар. Думкі плылі чарадой (перан.).
ж. Мужчынскі галаўны ўбор у мусульман: прым. чапечны, -ая, -ае / чашдовы, -ая, -ае.
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ЧАРАЎНІЦТВА, -а, н. 1. Сіла, дзеянні ча4. Чарга, месца, час каго-н. у якім-н. парадку
раўніка; вядзьмарства, чары (уст.). 2. Дзеянні
(разм.). Заўтра яго ч. пасвіць кароў.
ЧАРАДЗЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Вядзьмар, знахара шляхам замоў; знахарства. || прым. чячараўнік (уст.). 2. перан. Той, хто зачароўвае, ржўшцкі, -ая, -ае / чараўшчы, -ая, -ае.
захапляе чым-н. || ж. чарадзейка, -і, ДМ
ЧАРАЎНІЧЫ, -ая, -ае. 1. гл. чараўніцтва. афіксах роднасных слоў або форм. || наз. чар-йцы, мн. -і, -дзеек. || прым. чарадзейсжі, -ая, 2. перан. Які выклікае захапленне, зачароўвае; пшаяне, -я, н.
-ае.
чароўны. Чараўнічыя мясціны палачанскіх азё- ЧАРГАВАЦЬ, -іую, -гуеш, -гуе; -гуй; неЧАРАДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які валодае раў.
зак., каго-што. Паслядоўна зменьваць адно
магічнай, звышнатуральнай сілай. ЧарадзейЧАРАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. другім, размяшчаць адно за адным. Ч. работу
нае зелле. 2. Які захапляе, чаруе. Чарадзейная (разм.). 1. Моцна стукнуць па чым-н. Ч. пу- з адпачынкам. | наз. чаргаванне, -я, н.
сіла слова. || наз. чарадзейнасць, -і, ж.
гаўём па патшіцы. 2. Стрэліць кароткай чарЧАРГОВЫ, -ая, -ае. 1. Наступны за папяЧАРАДЗЁЙСТВА, -а, н. 1. Вядзьмарства, гой з аўтаматычнай зброі. Ч. з аўтамата. 3. рэднім. Чарговае заданне. Ч. аўтобус будзе
чары (уст.). 2. перан. Toe, што i чары (у 2 Разануць чым-н. вострым. Ч. нажом па паль- праз гадзіну. 2. Які адбываецца рэгулярна, у
знач.)цах.
пэўнай паслядоўнасці. Чарговая сесія. 3. Які
ЧАРАМША, -ы, ж. Від дзікарослай цыЧАРАЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. Адна паўтараецца рэгулярна час ад часу. Чарговая
булі, па смаку i паху падобнай на часнок; мя- сцябліна чароту.
сустрэча. \\ наз. чарговасць, -і, ж.
дзведжая цыбуля.
ЧАРАЦЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЧАРДАШ, -а / ЧАРДАШ, -а, м. Венгерскі
ЧАРАНКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; Пеўчая птушка атрада вераб'іных, якая жыве народны танец, a таксама музыка ў рытме гэ-каваны; незак., што (спец.). Прышчэпліваць ў чароце i ўзбярэжных кустах. Трашчаць тага танца.
i вьфошчваць расліны пры даламозе чаран- няспынна чарацянкі.
ЧАРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
коў. || зак. адчаранкаваць, -кую, -куеш, -куе;
Невялікая шкляначка, часта на ножцы, прыЧАРВА, -ы, ж., зб. (спец.). Лічынкі пчол.
-куй; -каваны. || наз. чаранкавашіе, -я, н.
ЧАРВІВЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак. значаная для піцця спіртных напіткаў. 2.
4APAHÓK, -нка, мн. -HKJ, -нкоў, м. 1.
Станавіцца
чарвівым. Грыбы чарвівеюць. || зак. Спіртное; выпіўка (разм.). £н ніколі не адказЧастка сцябіла, галінкі з пупышкамі ад раваўся ад чаркі. || памянш. чарачжа, -і, ДМ
сліны, прызначаная для прышчэпкі i пасадкі. зічарвівець, -ее, счарвшець, -ее / ачарвшець, -чцы, мн. -і, -чак, ж. || прым. чарачяы, -ая,
2. Вузкая частка ліста, якая злучае яго са сця- -ее.
ЧАРВІВЫ, -ая, -ае. Паточаны чарвямі, з -ае (да 1 знач.)- 0 Глядзець у чарку (разм.
блом. || прым. чаранковы, -ая, -ае.
іран.) — любіць выпіць. Пад чаркай (быць)
ЧАРАПАХА, -і, ДМ -пасе, мн. -пах, ж. 1. чарвямі ўнутры. Ч. яблык. Ч. грыб. || наз. чар- (разм.) — п'яным (быць). Заглядаць у чарку
в'івасць,
-і,
ж.
Жывёліна атрада паўзуноў, пакрытая касцяЧАРВІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -в'іць; незак. (разм. іран.) — выпіваць.
вым панцырам, якая вельмі павольна рухаецЧАРЛЬСТОН, -а, м. Амерыканскі танец з
ца на кароткіх лапах, што могуць разам з га- (спец.). Адкладваць яйцы, пладзіць чарву (пра чатырохдольным рытмам, a таксама музыка
лавой i хвастом уцягвацца ў панцыр. Марская пчол).
да гэтага танца.
ЧАРВЙК, -а, мн. -'i, -6ў i' чэрві, чарвей, м.
ч. 2. зб. Рагавыя пласцінкі панцыра гэтай жыЧАРНА... (гл. чорна...)- Першая частка
вёлы, a таксама вырабы з такіх пласцінак. || 1. Беспазваночны паўзучы жывёльны арскладаных
слоў, ужыв. замест «чорна...», калі
ганізм
з
доўгім
мяккім
целам,
без
канечнаспамянш. чарапашка, -і, ДМ -шцы, мн. -і,
-шак, ж. || прым. чарапахавы, -ая, -ае / ча- цей i ярка выражанай галавы. 2. перан. Пра націск у другой частцы падае на першы
нікчэмнага, агіднага чалавека (пагард.). 3. пе- склад, напр. чарнабровы, чарнакрылы, чарнаралашы, -ая, -ае.
ЧАРАПАіПКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ран., чаго. У спалучэнні са словамі, якія аба- бурка.
ЧАРНАБРОВЫ, -ая, -ае. 3 чорнымі брож. 1. гл. чарапаха. 2. Насякомае атрада кла- значаюць пачуццё, стан i пад., выражае пастаянства i пакутлівасць гэтага пачуцця, вамі. Чарнабровая дзяўчына.
поў, небяспечны шкоднік злакавых раслін.
ЧАРНАБЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак,
ЧАРАПАШЫ, -ая, -ае. 1. гл. чаралаха. 2. стану. Яго мучыў ч. нуды. 4. Від шрубы для
перан. Вельмі павольны. Ч. крок. Чарапашыяперадачы вярчэння ў некаторых механізмах ж. (разм.). Чорна-бурая ліса, a таксама фу(спец.). O Дажджавы чарвяк — чырвоны зе- тра, каўнер з такой лісы. Паліто з чарнабуртэмпы работы.
ЧАРАПІЦА, -ы, ж. 1. зб. Дахввы матэрыял мляны чарвяк. Раснічныя чэрві — клас кай.
ЧАРНАВАТА-... Першая частка складаных
чарвей
з
целам,
пакрытым
у выглядзе абпаленых гліняных або цэмент- плоскіх
ных пласцінак або плітак з пазамі. Дом па- раснічкамі. Шжўшвічны чарвяк — вусень ту- слоў са знач. з чорным адценнем, напр. чакрыты чарапіцай. 2. Асобная такая пласцінка. тавага шаўкапрада. 0 Замарыць чарвяка рнавата-ліловы, чарнавата-сіні, чарнавата(разм.) — злёгку перакусіць, прагнаць голад. фіялетавы.
I прым. чарашчны, -ая, -ае. Ч. завод.
ЧАРНАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. Чарнавы руЧАРАПІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. чарапіца. 2. Карміць чармй (разм.) — пра памёршага, заЗроблены з чарапіцы, пакрыты чарапіцай. Ч. капанага. || памянш. чарвячок, -чка, мн. -чю, капіс. Апавяданне ў чарнавіку. Ч. сачынення.
-чкоў, м. (у 1, 2 i 3 знач.). || прым. чарвяжоаы,
4APHABÓKI, -ая, -ае. 3 чорнымі вачамі.
дах.
Ч. хлопец.
ЧАРАПІЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. -ая, -ае (да 1 знач.) / чарвячяы, -ая, -ае (да 4
знач.). Чарвячная перадача.
ЧАРНАВЎСЫ, -ая, -ае. 3 чорнымі вусамі.
(разм.). Toe, што i чарапіца (у 2 знач.).
Ч. мужчына.
ЧАРГА, -і, ДМ -рзе, мн. чэргі i (з ліч. 2, 3,
ЧАРАПНЬІ гл. чэрал.
ЧАРНАВЬІ, -ая, -ое. 1. Напісаны начарна,
4) чаргі, чэргаў, ж. 1. Парадак, паслядоўЧАРАПОК1, -пка, мн. -ша, -пкоў, м. Абломак, асколак разбітай глінянай, чыгуннай, насць у руху каго-, чаго-н. Стпаяць у чарзе за не канчаткова. Ч. варыянт рукапісу. 2. Прышкляной пасудзіны. || прым. чарапкош, -ая, білетпамі. 2. Чыё-н. месца ў такім парадку. значаны для запісу начарна. Ч. сшытак. 3.
Прапусціць сваю чаргу. 3. Людзі, якія размяс- Дапаможны, падсобны (пра работу, разм.). 4.
-ае.
ЧАРАПОК2, -пка, мн. -md, -пкоў, м. (разм. ціліся паслядоўна адзін за адным з якой-н. Звязаны з першапачатковай стадыяй вытворфуб.). Toe, што i чэрал (у 1 знач.). Ляснік да- мэтай. У касу была вялікая ч. 4. Спіс асоб, часці. Чарнавая фрэзероўка. 5. Са значнай
якія павінны атрымаць што-н. у парадку чар- колькасцю прымесей (пра металы, спец.). Чагнаў парубшчыка i загрэў па чарапку.
ЧАРАЎНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. У казках i говасці. Ч. на атрыманне кватэр. 5. Пэўная рнавая медзь.
ЧАРНАГОРЦЫ, -аў, адз. -рац, -рца, м.
павер'ях: той, хто валодае чарамі; вядзьмар. колькасць патронаў, выпушчаных кулямётам,
Паўднёваславянскі народ, які складае асноўЗлы ч. ператварае чалавека ў жабу. 2. Знахар,аўтаматам за адзін прыём. Аўтаматная ч. 0
лекар-самавучка, які лечыцца нібыта з дапа- Жывая чарга — чарга, якая патрабуе абавяз- нае насельніцтва Чарнагорыі, што ўваходзіць
могай вядзьмарства, чараў. 3. перан. Чалавек, ковай прысутнасці ўсіх, хто заняў яе. Заняць у Югаславію. || ж. чарнагорка, -і, ДМ -рцы,
здольны захапіць чым-н., зачараваць. Ч. чаргу — стаць або запісацца ў чаргу за мн. -і, -рак. || прым. чарнагорскі, -ая, -ае.
чым-н. У сваю чаріу — са свайго боку; адпаЧАРНАГРЬІВЫ, -ая, -ае. 3 чорнай грывай.
слова. Ч. беларускай паэзіі. || прым. чараўшцкі,
ведна.
Ч. конь.
-ая, -ае.
ЧАРНАЗЁМ, -у, м. Урадлівая перагнойная
ЧАРГАВАЦЦА, -гуюся, -гуешся, -гуецца;
ЧАРАЎНІЦА» -ы, мн. -ы, -нш, ж. 1. Паводле казак i павер'яў — жанчына, якая -гуйся; незак. 1. Паслядоўна, па чарзе за- глеба цёмнага колеру. || прым. чарвазёмны,
-ая, -ае.
здольна чараваць, вядзьмарыць. 2. Знахарка, меньвацца адно другім; перыядычна паўтаЧАРНАКНІЖЖА, -а, н. (уст.). Чараўніцтва,
лекар-самавучка. 3. перан. Вельмі прыгожая рацца. 2. У лінгвістыцы, пра гукі: заканамерна замяняцца адзін другім у каранях або вядзьмарства, заснаванае нібы на сувязі
жанчына. || прым. чараўніцкі, -ая, -ае.
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счэрніць; счэрнены (да 1 i 2 знач.), зачаршць,
зачарню, зачэрніш, зачэрніць; зачэрнены (да
1 знач.), шчаршць, начарню, начэрніш,
начэрніць; начэрнены (да 1 знач.) / ачаршць,
ведзьмара, чарнакніжніка з т.зв. «нячыстай ачарню, ачэрніш, ачэрніць; ачэрнены (да 2
сілай», д'яблам. || прым. чарыактжны, -ая, -ае. знач.). || наз. чарненве, -я, н. (да 1 i 3 знач.).
ЧАРНІЧНІК, -у, м. Сцёблы, кусцікі, на
ЧАРНАКШЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст).
якіх растуць чарніцы, a таксама месца, заросТой, хто займаўся чарнакніжжам.
лае кустамі чарніц.
ЧАРНАЛЁССЕ, -я, н. Ліставы лес.
ЧАРНОБЫЛЬ, -ю, м. Шматгадовая траЧАРНАМАЗЫ, -ая, -ае (разм.). Смуглявы i
вяністая расліна сямейства складанакветных з
чорнавалосы. Ч. хлопчык.
чырванавата-бурым сцяблом; разнавіднасць
ЧАРНАМОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў, м.
палыну. U прым. чарнобылыш, -ая, -ае.
Марак чарнаморскага флоту.
4APHÓTA гл. чорны.
ЧАРНАПЛОДНЫ, -ая, -ае: чарналлодлая
ЧАРНЎШКА1, -і, ДМ -шцы, ж. Аонагадорабіна — дрэва або куст сямейства ружакветвая травяністая расліна сямейства казяльцоных, з лілова-чорнымі пладамі (ягадамі), a
вых, чорнае насенне якой выкарыстоўваецца
таксама самі ягады.
як вострая прыправа. Хлеб з чарнушкай. ||
ЧАРНАРЬІЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст). прым. чарнушкавы, -ая, -ае.
Манах, чарнец.
ЧАРНЎШКА2, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
ЧАРНАСКЎРЫ, -ая, -ае. 3 цёмнай, чорнай ж. (разм.). Смуглая чорнавалосая, чарнавокая
скурай.
жанчына, дзяўчынка.
ЧАРНАСЛІЎ, -ліву, м., зб. Сушаныя плады
ЧАРНЙВЫ, -ая, -ае. Цёмнавалосы. Ч.
слівы асобага сорту.
хлопчык.
ЧАРНАСОЦЕНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў,
ЧАРОМХА, -і, ДМ -мсе, ж. Дрэва ці куст
м. У царскай Расіі: крайні рэакцыянер, ша- сямейства ружакветных з сабранымі ў гронхі
вініст [першапачаткова пра членаў ма- белымі пахучымі кветкамі i чорнымі даўкімі
нархічных пагромных паліцэйскіх арганіза- на смак ягадамі. || прым. чаромхавы, -ая, -ае.
цый, так званых чорных соцень].
Ч. куст. Чаромхавае варэнне.
ЧАРНАСОЦЕННЫ, -ая, -ае. Уласцівы
ЧАРОПКА1, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
чарнасоценцам, рэакцыйна-шавіністычны.
Toe, што i чарапок1.
ЧАРНАТА гл. чорны.
ЧАРОПКА , -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
ЧАРНЁЦ, -няца, мн. -няцы, -няцоў, м. (разм. груб.). Toe, што i чэрап (у 1 знач.); га(уст.). Манах. || ж. чаршца, -ы, мн. -ы, -ніц.
лава.
ЧАРНЁЦЦА, 1 i 2 ас. нс ўжыв., -еецца; не4APÓT, -у, М -роце, мн. чараты, чаратоў,
зак. Toe, што i чарнець (у 2 знач.). Удалечыні м. Высокая вадзяная або балотная расліна сячарнелася сцяна лесу.
мейства асаковых, a таксама зараснік гэтай
ЧАРНЁЦЬ, -сю, -сеш, -ее; незак. 1. Стана- расліны. || прым. чаротавы, -ая, -ае / чавіцца чорным, цёмным або чарнейшым, ця- рацяіш, -ая, -ае.
мнейшым. Золата не чарнее. Смуглявы твар
ЧАРОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Надзвычайна прыад сонца яшчэ больш чарнеў. 2. (1 i 2 ас. не гожы; які зачароўвае, захапляе. Чароўная
ўжыв.). Вылучацца сваім колерам (пра што-н. дзяўчына. Чароўная музыка. 2. Які мае адночорнае, цёмнае). На гарызонце чарнеў лес. || сіны да чараў (у 1 знач.), казачны, таемны.
зак. счарнець, -ею, -ееш, -ее (да 1 знач.) / паЧароўная сіла. Чароўная папараць-кветка. ||
чарнець, -ею, -ееш, -ее (да 1 знач.).
наз. чароўнасць, -і, ж.
ЧАРНІЛА, -а, н. Водны раствор якога-н.
ЧАРОЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж< (разм.).
каляровага рэчыва, прызначанага для пісан- Toe, іігго i чараціна.
ня. Пісаць чарнілам. Чорнае ч. O Сімпатычнае ЧАРОЦІСТЫ, -ая, -ае. Парослы чаротам.
чарніла — бясколерная або слаба афарбаваЧароцістае балота.
ная вадкасць, якая выкарыстоўваецца ў тайЧАРПАК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Вялікая i
най перапісцы. || прым. чарнільны, -ая, -ае. Ч. глыбокая металічная лыжка, якой разліваюць
прыбор. Чарнільная пляма. O Чаршлькы арэ- страву, a таксама невялікая каструлька з рушак — арэхападобная чорная нарасць на чкай; коўшык. 2. Частка землярыйнай малісці дуба i некаторых іншых дрэў, якая pa- шыны, механізма ў выглядзе каўша. || прым.
Heft служыла для вырабу чарніла. 0 чарпаковы, -ая, -ае (спец.).
Чаршльвая дупш (уст. неадабр.) — пра
ЧАРПАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
канцылярскага чыноўніка-фармаліста.
(разм.). Прылада, пасудзіна для чэрпання.
ЧАРНІЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. НеВыліць з лодкі ваду чарпалкай.
вялікая спецыяльная пасудзіна для чарніла.
ЧАРПАЛЬНЫ гл. чэрпаць.
Шкляная ч.
ЧАРСЦВЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. (1 i
ЧАРНІЛЬНА-... Першая частка складаных 2 ас. не ўжыв.). Станавіцца чэрствым (у 1
слоў са знач. з чарнільным адценнем, напр. знач.), чарсцвейшым. Хлеб чарсцвее. 2. перан.
чарнільна-ліловы, чарнільна-чорны.
Станавіцца бяздушным, траціць чуласць, спаЧАРНІЦЫ, -н'іц, адз. чарніца, -ы, ж. 1. гадлівасць. Людзі з цяжкім лёсам не чарсцвеКустовая дзікарослая ягадная расліна сямей- юць душой. || зак. счарсцвець, -ею, -ееш, -ее,
ства бруснічных. 2. Чорна-сінія ягады гзтай зачарсцвець, -ее (да 1 знач.), учарсцвець, -ее
расліны. Кампот з чарніц. || прым. чартчны, (да 1 знач.), ачарсцвець, -ею, -ееш, -ее (да 2
знач.) i пачарсцвець, -ею, -ееш, -ее. || наз.
-ая, -ае.
ЧАРНІЦЬ, чарню, чэрніш, чэрніць; чарсцвенне, -я, н.
ЧАРТАПАЛОХ, -у, М -лосе, м. Шматгадочэрнены; незак. 1. каго-што. Рабіць чорным,
фарбаваць у чорны колер. Ч. бровы. 2. перан., вая калючая расліна сямейства складанакветкаго-што. Няславіць, ганьбаваць каго-, ных з перыста-рассечаным лісцем i гтурпушто-н. He трэба ч. людзей. 3. што. Toe, што i рова-сінімі кветкамі. Каля паркана буяў ч. i
вараніць. || зак. счаршць, счарню, счэрніш, палын. || прым. чартапалохавы, -ая, -ае.

ЧАР—ЧАС

ЧАРТАЎШЧЬІНА, -ы, ж. 1. зб. Паводле
забабонных уяўленняў: усё тое, што звязана з
нячыстай сілай. 2. перан. Нешта неверагоднае, незразумелае, недарэчнае (разм.). Усю
ноч вярзлася нейкая ч.
ЧАРТОЎСКІ, -ая, -ае. 1. гл. чорт. 2. Пракляты, ненавісны, страшэнны. 3. Незвычайна
моцны па ступені свайго праяўлення, непрыемны (разм.)- Чартоўская пагода. Ч. характар.
ЧАРТЫХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. (разм.)- Лаяцца, памінаючы чорта. ||
аднакр. чартыхнуцца» -нуся, -нешся, -нецца;
-нёмся, -няцеся, -нуцца; -ніся. || наз. чартыханве, -я, н.
ЧАРТЭР, -у, мн. -ы, -аў, м. У міжнародных
марскіх, паветраных, сухапутных перавозках:
дагавор на арэнду транспартнага сродку на
вызначаны рэйс або тэрмін. || прым. чартэрны,
-ая, -ае. Ч. рэйс.
ЧАРЦЁЖ, -цяжа, мн. -цяжы, -цяжоў, м.
Графічнае адлюсіраванне рысамі на плоскасці якога-н. збудавання, агрэгата, дэталі i
пад. Ч. пяціпавярховага дома.
ЧАРЦЁЖНШ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па чарчэнню. || ж. чарнежніца, -ы, мн.
-ы, -ніц. || прым. чарцёжніціы, -ая, -ае.
ЧАРЦЁЖНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да чарчэння; прызначаны для чарчэння. Чарцёжныя работы. Ч. стол.
ЧАРЦІЦЬ, чарчу, чэрціш, чэрціць; чэрцім,
чэрціце, чэрцяць; чэрчаны; незак., што. 1.
Праводзіць лінію, рысу. Ч. лініі ў сшытку. Ч.
круг цыркулем. 2. Рабіць чарцёж чаго-н. Ч.
план дома. || зак. начарціць, -чарчу, -чэрціш,
-чэрціць; -чэрцім, -чэрціце, -чэрцяць; -чэрчаны. || наз. чарчэнне, -я, н.
ЧАРЦЯНЙ i ЧАРЦЯНЁ, -няці, мн. -няты,
-нят, н. 1. Паводле забабонных уяўленняў:
дзіцяня чорта; маленькі чорт. 2. перан. Пра
гарэзлівае, свавольнае дзіця (разм.). || прым.
чарцянячы, -ая, -ае.
ЧАРЫ, -аў. 1. Чарадзейства, чараўнішва.
Яна ведала нейкія ч. 2. Прывабнасць, чароўнасць, абаянне. Ім валодалі непазбыўныя ч.
ЧАРФНЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Верхняя
знешняя частка рускай печы, ляжанка. Грэцца
на чарэні. 2. Гарызантальная паверхня ўнутры
рускай печы, под. || прым. чарэневы, -ая, -ае.
ЧАРдіПНЯ, -і, мн. -і, -шань, ж. Пладоваягаднае дрэва, падобнае на вішню, a таксама
ягады яго. || прым. чарэшневы, -ая, -ае. Чарэшневая костачка. Чарэшневае варэнне.
ЧАС, -у, м. 1. Бесперапынная i пастаянная
змена мінут, гадзін, дзён i пад. Ішоў ч. i наступіла лета. Ч. не стаіць на месцы. 2. Прамежак пэўнай працягласці, У які адбываецца
што-н., паслядоўная змена гадзін, дзён, гадоў
i пад. Скараціць ч. вучобы. Позні ч. Вольны ч.
3. Нейкі пэўны момант, у які што-н. адбываецца. Ч. абеду. Вызначыць ч. сходу. 4. Перыяд,
эпоха. Даваенны ч. 3 незапамятных часоў. 5.
Пара дня, года. Вячэрні ч. Летні ч. б. Зручны
момант, спрыяльная пара для чаго-н.
Упусціць ч. уборкі. Самы ч. пайсці ў адпачынак.
4. сеяць. 7. У філасофіі: адна з асноўных
аб'ектыўных форм (поруч з прасторай) існавання матэрыі. Па-за часам i прасторай няма
руху матэрыі. 8. У граматыцы: катэгорыя дзеяслова, якая выражае адносіны дзеяння або
стану да моманту гаворкі або да якога-н.
іншага моманту. Цяперашні ч. Прошлы ч. Будучы ч. O Камевданцкі час — забарона без
асобага дазволу з'яўляцца на вуліцах населе-
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ЧАСІНА, -ы, мн. -ы, -cm, ж. 1. Кароткі
нага пункта ў пэўны час пры аб'яўленні ваеннага або асаднага становішча. Машынны адрэзак часу. Зайдзі да нас на часіну. 2. Пара,
час — час, за які выконваецца работа ці вы- час, перыяд. Шчаслівая ч. наваселля.
4ACHÓK, -наку, м. Агароднінная расліна
творчая аперацыя машынай або механізмам.
Мясцовы час — час, які ўстанаўліваецца для сямейства лілейных, a таксама ядомыя цыбу- густы. Ч. штакетнік. Ч. дождж. 2. Размепэўнага геаграфічнага пояса, раёна, для пэў- ліны гэтай расліны з вострым смакам i рэзкім шчаны на невялікай адлегласці адзін ад
най мясцовасці- 0 Лдзін час — на працягу характэрным пахам. || прым. часночны, -ая, аднаго. Частыя тралейбусныя прыпынкі. 3. Які
нейкага часу; некалі, даўней. Ад часу да часу; -ас.
складаецца з хуткіх рухаў, гукаў, момантаў,
час ад часу — калі-нікалі, зрэдку. Без часу —
ЧАСОВЫ, • ая, -ае. Які існуе, дзейнічае на што ідуць адзін за адным. Ч. пульс. Чуліся чазаўчасна, не пражыўшы адведзены час. Да працягу пэўнага часу, непастаянны. Часовае стыя адрывістыя гукі. 4. Які паўтараецца праз
часу — 1) часова; 2) раней тэрміну. 3 ча- пасведчанне. Часовае месца жыхарства. Часокароткія прамежкі часу. Частыя сустрэчы. ||
сам — у будучым, некалі. На скорым часе — вая работа. || наз. часовясць, -і, ж.
наз. частата, -ы, ДМ -стаце (да 2 i 3 знач.).
неўзабаве, хутка. Нж часах — на апошнім меЧАСОПІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Перыядычнае
ЧАСУЧА, -ы, ж. Густая шаўковая тканіна
сяцы цяжарнасці (пра жанчыну). Па часе — выданне ў выглядзе кніжкі, у якой змешчаны
палатнянага перапляцення, звычайна жаўтапасля таго, як ужо што-н. здарылася. Тым ча- артыкулы або мастацкія творы розных аўта- вата-пясочнага колеру. || прым. часучовы, -ая,
сам — адначасова з гэтым, у той самы час. У раў. Аформіць падпіску на часопісы i газеты. -ае.
||
добры час — пажаданне поспеху, удачы прым. часопісны, -ая, -ае. Часопіснае выданне.
ЧАСЦІК, -у, м. Рыба, якую ловяць сеткай
каму-н. У саой час — 1) некалі, калісьці, paЧАСТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца;
з дробнымі ячэйкамі ў паўднёвых рыбапраHeft, у мінулым; 2) своечасова, калі ў чым-н. -туйся; незак., чым i без дап. Есці, піць тое,
мысловых раёнах. || прым. часціковы, -ая, -ае.
будзе патрзба, неабходнасць. У час — своеча- чым частуюць, a таксама частаваць адзін
Часціковыя кансервы.
сова, у патрэбны момант. Час не чакае — не- аднаго. Ч. блінамі. Ч. цукеркамі. || зак. пачжЧАСЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. (разм.).
льга далей адкладваць, трэба спяшацца з вы- ствдцца, -туюся, -туешся, -туецца; -туйся.
кананнем чаго-н. Час прабіў — прыйшла, наЧАСТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; не- Тос, што i частка (у 1, 2 i 3 знач.); вялікая,
стала пара для чаго-н. || прым. часавы, -ая, -ае зак., каго (што) чым. 1. Даваць каму-н. есці, значная частка чаго-н. O Часціны мовы —
(да 1, 2 i 6 знач.).
піць, выказваючы ўвагу, гасціннасць. Ч. піра- лексіка-граматычныя разрады слоў, якія характарызуюцца агульнымі лексічнымі i фаЧАСАЛІЧЗННЕ, -я, н. Спосаб лічэння ка- гамі. Ч. малаком. 2. перан. Рабіць KaNfy-н.
што-н. прыемнае або непрыемнае (разм.). Ч. матычнымі адзнакамі, агульнымі асноўнымі
ляндарнага часу.
сінтаксічнымі функцыямі ў сказе.
ЧАСАЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. новым апавяданнем. Ч. кіем. || зак. пачаЧАСЦІЦА, -ы, мн. -ы, -ціц, ж. 1. У грамаставаць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны. ||
Прылада для часання воўны, ільну i пад.
тыцы: службовае слова, якое не мае саманаз. частаванне, -я, н.
ЧАСАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. ПамяшканЧАСГАКОЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Агароджа, стойнага значэння, a выражае розныя сэнсане, цэх, у якім чэшуць воўну, лён i пад.
плот, зроблены з часта ўбітых калкоў, a не са выя, мадальныя i эмацыянальныя адценні
слоў, словазлучэнняў i сказаў. 2. ЭлементарЧАСАЛЫІІЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы, штыкецін. || прым. частаколавы, -ая, -ае.
ная частка ў складзе якога-н. рэчыва (спец.).
які займаецца часаннем воўны, ільну i пад. ||
ЧАСТАКОЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Адзін
ж. часальппыца, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. калок частаколу.
ЧАСЦІЦЬ, чашчу, часц'іш, часціць; часц'ім,
часалыпчыцкі, -ая, -ае.
ЧАСТАТА, -ы, ДМ -таце, мн. -тоты, -тотаў, часціце, часцяць; незак. (разм.)- Вельмі часта
ЧАСАМ i ЧАСАМІ, прысл. 1. Іншы раз, ж. 1. гл. часты. 2. Велічыня, якая выражае лік (часцей, чым трэба) выконваць якія-н. дзекалі-нікалі. 2. у знач. пабочн. сл. Дарэчы, між паўтарэнняў чаго-н. у адзінку часу (спец.). Ч. янні, рухі i пад.
іншым. Ты, часам (часамі), не ў госці ідзеш? хістанняў маятніка. Ч. электрамагнітных ЧАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Доля, пай, частка, якія належаць каму-н. Трэцюю ч. зямлі
ЧАСАНЫ1, -ая, -ае. Падвсргнуты часанню хваль. || прым. частотны, -ая, -ае (да 2 знач.)
ЧАСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. бацька адпісаў малодшаму сыну. 2. Асобная
грэбенсм, шчоткай. Ч. лён.
самастойная вайсковая адзінка. Камандзір
ЧАСАНЫ2, -ая, -ае. Падвергнуты часанню Пэўная доля чаго-н. цэлага. Разрэзаць пірог
на дзве часткі. Ч. вучняў займалася ў другуютанкавай часці. 3. Галіна якой-н. дзейнасці;
сякерай. Часанае бервяно.
змену. 2. Прадмет як састаўны элемент спецыяльнасць (разм.). Пайсці na фінансавай
ЧАСАЦЦА, чашуся, чэшашся, чэшацца; якога-н. цзлага арганізма, механізма. Запас- часці. Гэта не na маёй часці.
чэшамся, чэшацеся, чэшуцца; чашыся; незак. ныя часткі машын. Запасныя часткі прыёЧАСЦЯКОМ, прысл. (разм.). Даволі часта.
Расчзсваць, часаць валасы; прычэсвацца. || мніка. 3. Кампазіцыйны адрэзак, раздзел літа- Ён ч. бывае ў нас.
зак. пачасацца, -чашуся, -чэшашся, -чэшац- ратурнага, музычнага i пад. твора. Аповесць у
ЧАТЫРНАЦЦАЦІГАДОВЫ, -ая, -ае. 1.
ца; -чашыся. || наз. часанне, -я, н.
дзвюх частках. Ч. сюіты. 4. Аддзел якой-н. Узростам у чатырнаццаць гадоў. Ч. хлопец. 2.
1
ЧАСЛЦЬ , чашу, чэшаш, чэша; чэшам, установы, асобная галіна кіравання. Загадчык Працягласцю ў чатырнаццаць гадоў. Ч. печэшаце, чэшуць; чашы; часаны; незак. 1. навучальнай часткі. O Часткі свету — асо- рыяд.
каго-штпо. Распраўляць, расчэсваць ірэбенем бныя мацерыкі або вялікія ўчасткі ix тэрытоЧАТЫРНАЦЦАЦЬ, -і, ліч. кольк. Лік,
(валасы). Ч. валасы. Ч. дзіця. 2. штпо. Ачы- рыі разам з бліжэйшымі да ix астравамі (Еўлічба i колькасць 14. || парадк. чатырнаццаты,
шчаць валакно (ільну, канапель), воўну i пад. ропа, Азія, Афрыка, Аўстралія, Амерыка,
-ая, -ае.
ад рэштак кастрыцы, аддзяляць лепшае ад Антарктыда).
ЧАТЫРОХ... Першая частка складаных
горшага пры даламозе спецыяльных меЧАСТКАВЫ, -ая, -ае. Які складаецца з ча- слоў са знач.: 1) які змяшчае чатыры якія-н.
талічных шчотак, грэбеня або часальных ма- стак, долей, долек.
адзінкі, які складаецца з чатырох адзінак,
шын. Ч. воўну. 3. Хутка ісці, бегчы, энергічна
ЧАСТКОВЫ, -ая, -ае. Няпоўны, які
рабіць што-н., бойка гаварыць (разм.). Хлопец датычыцца толькі часткі чаго-н., распаўсю- напр. чатырохактовы, чатырахбальны, чатыбойка чэша ўпрысядкі. || зак. пачасаш», -чашу, джваецца толькі на частку чаго-н. Ч. рамонт. рохгалосы, чатырохгранны, чатырохдзённы,
чатырохмесны, чатырохструнны, чатырохсу
-чэшаш, -чэша; -чэшам, -чэшаце, -чэшуць;
Частковае вызваленне ад падатку. \\ наз. часттачны; 2) які мае адносіны да чатырох, напр.
-чашы; -часаны (да 3 знач.). || аднакр. ча- ковасць, -і, ж.
чатырохгадзінны (поезд).
сануць» -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць;
ЧАСТОТНАСЦЬ, -і, ж. (спец.). Паказчык
ЧАТЫРОХАКТОВЫ, -ая, -ае. Які склада-н'і; -нуты. || наз. часатіе, -я, н. (да 1 i 2 частаты (у 2 знач.) чаго-н. Вызначыць ч. ужыецца з чатырох актаў. Чатырохактовая п'еса.
знач.). || прым. часальны, -ая, -ае (да 2 знач.; вання асобных слоў.
спец.). Часальная машына.
ЧАТЫРОХБАЛЬНЫ, -ая, -ае. Сілаю ў чаЧАСТЎШАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
ЧАСАЦЬ2, чашу, чэшаш, чэша; чэшам, Складальнік i выканаўца частушак. || ж. час- тыры балы. Ч. шторм.
ЧАТЫРОХВУГОЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
чэшаце, чэшуць; чашы; часаны; незак., што. тушачніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЧАСТЎІПКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, Геаметрычная фігура, абмежаваная замкнутай
Сякерай апрацоўваць дрэва. Ч. бярвенне. Ч.
розныя фігуркі з дрэва. 0 Часаць языком (разм. ж. Кароткая, звычайна чатырохрадковая пес- ломанай лініяй, звёны якой утвараюць чанеадабр.) — гаварыць абы што, пляткарыць. ня жартаўлівага або сатырычнага зместу. || тьфы вуглы.
Хоць кол ш гілаве чашы каму (разм. не- прым. частушачны, -ая, -ае.
ЧАТЫРОХВУГОЛЫШ, -ая, -ае. У форме
адабр.) — пра ўпартага чалавека, які не падЧАСТЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца з чатырохвугольніка, які мае чатыры вуглы.
даецца ўгаворам. || наз. часанве, -я, н.
Чатырохвугольная пляцоўка.
блізка размешчаных адна ад другой частак;
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ЧАТЫРОХСЎТАЧНЫ, -ая, -ае. Які пра- чжхольчыж, -а, мн. -і, -аў, м. \\ прым. чахолыш,
цягваецца чацвёра сутак, прызначаны на ча- -ая, -ае.
ЧАЦВЁР, -вярга, мн. -вяргі, -вяргоў, м.
цвёра сутак. Ч. паёк.
ЧАТЫРОХТОМНК, -а, мн. -і, -аў, м. Які Чацвёрты (пасля нядзелі) дзень тыдня. ||
ЧАТЫРОХГАДЗІННЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца з чатырох тамоў. || прым. чатырох- прым. чацмрговы, -ая, -ае.
ЧАЦВЁРА, -вярых, -вярым, -вярымі, ліч.
працягваецца чатыры гадзіны. Ч. перапынак. томны, -ая, -ае. Чатырохтомнае выданне.
2. Назначаны на чатыры гадзіны. Ч. аўтобус. ЧАТЫРОХТЬІСЯЧНЫ, -ая, -ае. 1. ліч. па~ зб. 1. 3 назоўнікамі мужчынскага i агульнага
ЧАТЫРОХГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. чаты- радк. да чатыры тысячы. 2. Які складаецца з роду, што абазначаюць асоб, з разам узятымі
рохгоддзе. 2. Які праіснаваў, пражыў чатыры чатырох тысяч адзінак. Ч. атрад. 3. Цаною ў асабовымі назоўнікамі мужчынскага i жаночага роду, з назоўнікамі мн. л., якія абазначачатыры тысячы.
гады. Ч. сын.
ЧАТЬІРЫ, чатырох, чатыром, чатырма, юць жывых істот абодвух полаў, з ас. займ.
ЧАТЫРОХГОДЦЗЕ, -я, н. 1. Прамежак
часу ў чатьфы гады. 2. чаго. Гадавіна падзеі, (аб) чатырох, ліч. кольк. Лік, лічба i колькасць мн. л. i без залежнага слова: колькасць чатьфы. Ч. сяброў. Ч. cipom. Нас было ч.: два
якая адбылася чатыры гады таму назад. Ч. за- 4. || парадк. чацвёрты, -ая, -ае.
ЧАТЬІРЫСТА, чатырохсот, чатыромстам, мужчыны i дзве жанчыны. Ч. свіней. Тыя ч.
вода. || прым. чжтырохгадовы, -ая, -ае.
ўжо адправіліся ў дарогу. Гэту работу ўжо чаЧАТЫРОХГРАННІК, -а, мн. -і, -аў, м. чатырмастамі, (аб) чатырохстах, ліч. кольк.
цвярым прапаноўвалі. 2. 3 назоўнікамі, якія
Геаметрычнае цела, абмежаванае чатырма Лік i колькасць 400. || парадк. чатырохсоты,
абазначаюць маладых істот: колькасць ча-ая,
-ае.
гранямі, a таксама прадмет у форме такога
ЧАЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Утва- тьфы. Ч. дзяцей. Ч. ягнят. 3. звычайна з Н i
геамеірычнага цела.
В. 3 множналікавымі назоўнікамі: чатыры
ЧАТЫРОХГРАННЫ, -ая, -ае. Які мае ча- раць пры жаванні, ядзе характэрныя гукі гу- прадметы. Ч. саней. Ч. нажніц. Ч. сутак. 4.
бамі i языком; есці, прыцмокваючы. 2. перан.
тыры грані. Ч. штык.
звычайна з Н i В. 3 некаторымі назоўнікамі,
ЧАТЫРОХДЗЁННЫ, -ая, -ае. Які праця- Утвараць гукі, характэрныя для хадзьбы па якія абазначаюць прадметы, што існуюць або
гваецца чатыры дні, раэлічаны на чатыры дні. гразі; чвякаць. Гразь чаўкала пад ботамі. || наз.носяцца ў пары: чатыры пары або адзін пачіўшшне, -я, н.
Ч. паход. Ч. запас прадуктаў.
верх другога. Ч. шкарпэтак.
ЧАЎНОК, -нака, мн. -накі, -накоў, м. 1.
ЧАТЫРОХКАНТОВЫ, -ая, -ае. 3 чатырма
ЧАЦВЁРАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм).
Дзталь у ткацкім станку, якая мае форму чоўкантамі. Чатырохкантовая бэлька.
Вучань, які вучыцца на чацвёркі. || ж. чацвёЧАТЫРОХКЛАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае на, з пражай для пракладвання ўточнай ніткі. рачніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
чатыры класы, складаецца з чатырох класаў. 2. Дэталь у швейнай машыне з двухніткавым
ЧАЦВЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Чатырохкласная школа. 2. У аб'ёме чатырохшвом, якая падае ніжнюю нітку. || прым. чаў1. Лічба 4. Напісаць чацвёрку. 2. Школьная
класаў. Чатырохкласная адукацыя.
ЧАЎПЦІ, -пу, -пеш, -пе; -пём, -пяцс, адзнака «добра» (разм.). Атрымаць чацвёрку
ЧАТЫРОХКОННЫ, -ая, -ае. Прызначаны
na хіміі. 3. Запрэжка ў чатыры кані. Пад 'ехаць
ддя запрэжкі чатырох коней, a таксама запрэ- -пуць; -пі; незак., што (зневаж.). Гаварыць на чацвёрцы. 4. Колькасць каго-, чаго-н. у чажаны чатырма коньмі. Чатырохконная бры- недарэчнасці, глупства, бязглуздзіцу; паўта- тыры адзінкі; чатыры аднародныя прадметы.
раць; плесці адно i тое ж. Што ты чаўпеш?
чка.
Ч. самалётаў. 5. Назва чаго-н. абазначанага
ЧАЎПЦІСЯ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -пецца; не- лічбай чатыры (трамвая, тралейбуса i пад.). Ч.
ЧАТЫРОХКРАТНЫ, -ая, -ае. Які паўгараецца чатыры разы, павялічаны ў чатыры зак. (разм.). He выходзіць з галавы, вярзціся. ходзіць na кароткім маршруце. \\ прым. чацвёHe спаў, усю ноч нешта чаўплося.
разы. У натырохкратным памеры. Ч. чэмпіён.
рачны, -ая, -ае (да 2 i ў некаторых спалучэнЧАЎРФЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. (разм.). нях да 4 i 5 знач.).
ЧАТЫРОХКЎГНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
Хірэць, марнець, станавіцца хваравітым, ня(разм.). Toe, што i чатырохвугольнік.
ЧАЦВЁРТАКЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м.
ЧАТЫРОХКЎТНЫ, -ая, -ае (разм). Toe, дужым.
Вучань чацвёртага класа. || ж. чацвёртткласшто i чатырохвугольны.
ЧАХАРДА, -ы, ДМ -рдзе, ж. 1. Гульня, у шца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЧАТЫРОХМЁСНЫ, -ая, -ае. 3 месцамі якой адны па чарзе скачуць цераз спіны
ЧАЦВЁРТЫ, -ая, -ае. 1. гл. чатыры. 2. Які
другіх, якія стаяць на карачках. 2. перан. аірымліваецца ад дзялення на чатыры. Чадля чатырох. Чатырохмеснае купэ.
ЧАТЫРОХМЁСЯЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які Блытаніна, якая ўзнікае з-за пастаянных цвёртая частка (адна чвэрць). Адна чацвёрпрадаўжаецца чатыры месяцы; разлічаны на змен, перамяшчэнняў (разм. неадабр.). тая (наз.).
чатыры месяцы. Чатырохмесячная камандзі-Шністэрская ч. (частая змена міністраў).
ЧАЦВЯРНЬІ, -ая, -óe (разм.). 1. Які склароўка. Чатырохмесячныя запасы прадуктаў. 2.ЧАХЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лім, -ліце, даецца з чатырох аднародных або падобных
-ляць; -лёны; незак., што (спец.). Закрывадь частак. 2. У чатыры разы большы, павяУзростам у чатыры месяды. Ч. хлопчык.
ЧАТЫРОХПАВЯРХбВЫ, -ая, -ае. Вышы- чахлом (у 1 знач), чахламі. Ч. гарматы. || зак. лічаны ў чатьфы разы. У чацвярным памеры.
зачжхліць, -лю, -ліш, -лшь; -лш, -ліце, -ляць;
нёй у чатыры паверхі. Ч. дом.
ЧАЦВЯРНЙ, -'i, ж. (разм.). Чадвёра дзяЧАТЫРОХПАКАЁВЫ, -ая, -ае. 3 чатырма -лёны.
цей, народжаных адной маці адначасова; чаЧАХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які дрэнна, слаба pa- цвёра блізнят. Нарадзілася ч.
пакоямі. Чатырохпакаёвая кватэра.
ЧАТЫРОХПОЛЛЕ, -я, н. Сістэма севазва- cue (пра расліны); вялы, чэзлы. 2. Хваравіты,
ЧАЦВЯРТАК, -вертака, мн. -вертаю, -верроту з падзелам ворнай зямлі на чатыры палі, кволы. Чахлае дзіця. \\ наз. чахласць, -і, ж. такоў, м. (уст.). 1. Сярэбраная манета варта1
якія засяваюцца рознымі культурамі ў пэўнай
ЧАХНУЦЬ , -ну, -неш, -не; чах, -хла; -ні; сцю ў чвэрць рубля, дваццаць пяць капеек. 2.
паслядоўнасці.
незак. 1. Дрэнна, слаба расці; сохнуць, вя- Чвэрць надзела (пра зямлю). На жвірыстым
ЧАТЫРОХПОЛЬНЫ. -ая, -ае. Заснаваны нуць. Ярына чахла без дажджу. 2. Станавіцца чацвертаку нічога не расло. \\ прым. чжцмрслабым, кволым, нядужым. Дзіця чахне на ва- таковы, -ая, -ае.
на чатырохполлі. Ч. севазварот.
ЧАТЫРОХРАДКОВЫ, -ая, -ае. Які мае чах. || зак. зжчахлуць, -ну, -неш, -не; зачах,
ЧАЦВЯРЦІНА, -ы, мн. -ы, -ц'ін, ж.
чатьфы радкі, складаецца з чатырох радкоў. -хла; -ні.
(разм.). 1. Чацвёртая частка чаго-н. Ч. яблыка.
2
ЧАХНУЦЬ , -ну, -неш, -не; чахнуў, -нула; 2. Чацвёртая частка бервяна, распілаванага
Ч. верш. Чатырохрадковая страфа.
ЧАТЫРОХРАДКОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. -ні; зак. (разм.). Гучна стрэліць, ударыць i ўдоўж накрыж (спец.). 3. Старажытная пасупад.
Верш ці страфа з чатырох радкоў.
дзіна ёмістасцю ў адну чацвёртую частку вяЧАТЫРОХРАЗОВЫ, -ая, -ае. Які адбываўЧАХНУЦЬ3, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не; чах, дра. 4. Toe, што i чацвяртак (у 2 знач.). || пася, паўтараўся чатыры разы. Чатырохразовае -хла; незак. Паступова астываць. || зак. мянш. чацмрірнка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
каршенне. Ч. чэмпіён. Чатырохразовая доза ачахнуць, -не; ачах, -хла. Печ ачахла. НаЧАЦВЯРЦІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. 1. гл. чацвярціна. 2. Бутэлька гарэлкі ці
лякарства.
строй ачах (перан.).
ЧАТЫРОХСКЛАДОВЫ, -ая, -ае. Які ў
ЧАХОЛ, -хла, мн. -хлы, -хлоў, м. 1. віна ёмістасцю ў адну чацвёртую частку літра
сваёй структуры мае чатыры склады. Чаты- Покрыўка з тканіны або іншага матэрыялу, (разм.).
ЧАЦВЯРЦІЧНЫ, -ая, -ае (спец). Звязаны
рахскладовае слова (напр. па-ляў-ні-чы).
зробленая па форме якога-н. прадмета для
ЧАТЫРОХСОТГОДЦЗЕ, -я, н. 1. Праме- захоўвання яго ад псавання, забруджвання i з другім перыядам кайназойскай эры. Чажак часу ў 400 гадоў. 2. чаго. Гадавіна падзеі, пад. Ч. на канапу. 2. Жаночае адзенне з не- цвярцічныя выкапні.
ЧАЦВЯРЫК, -верыка, мн. -верыю, -верыякая адбылася 400 гадоў таму назад. Ч. го- празрыстай тканіны, якое надзяваецца пад
рада. || прым. чатырохсотгадовы, -ая, -ае.
лёгкую, празрыстую сукенку. || памянш. коў, м. 1. Старая мера аб'ёму сыпкіх цел;
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адна восьмая частка чвэрці. Ч. пшаніцы. 2.
Чатьфы кані ў адной запрэжцы. Ехаць на чацверыку. || прым. чадверыковы, -ая, -ае.
ЧАЧОТКА1, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Невялікая пеўчая птушка сямейства ўюрковых.
ЧАЧОТКА2, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Хуткі рытмічны танец з дробным прыстукваннем абцасамі аб падлогу. | прым. чдчотачны, -ая, -ае.
ЧАЧОТКА3, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Від бярозы з прыгожай узорнай драўнінай на
разрэзе; карэльская бяроза. || прым. чачоткавы, -ая, -ае. Чачоткавая шкатулка.
ЧАША, -ы, мн. -ы, чаш, ж. 1. У мінулым:
круглая пасудзіна ддя віна. Сярэбраная ч. 2.
Якая-н. пасудзіна, ёмішча круглай формы. У
бронзавай чашы гарэў вечны агонь. 3. перан.
Вялікі натуральны або штучны рэзервуар.
Сіняя ч. возера. 0 Періпоўніць чашу цярпення
(высок.) — пазбавіць сіл, магчымасці цярпець, выносіць што-н. Дом — поўная ł a 
nia — багаты, заможны.
ЧАШАЛІСЦІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец).
Адзін з зялёных лісцікаў, якія ўтвараюць чашачку кветкі.
ЧАШАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
(спец.). Знадворнае зялёнае покрыва кветкі,
якое ахоўвае бутон.
ЧАШЧАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. (абл.).
Грыб-падбярозавік. У бярэзніку сустракаліся
чырвоныя падасінавікі i белыя чашчавікі.
ЧАЯ... (а таксама чае...). Першая частка
складаных слоў; «чая...» пішацца, калі націск
у другой частцы слова падае на першы склад,
i ўжыв. са знач.: 1) тос, што i «чае...» (у 1
знач.), напр. чаявод, чаяводства, чаяводчы; 2)
які мае адносіны да чаю (у 3 знач.), напр.
чаялюб, чаяліцце.
ЧАЯВАЦЬ, чаюю, чаюеш, чаюе; чаюй; незак. (разм.). Праводзіць час за піццём чаю,
піць чай. || наз. чаяванне, -я, н.
ЧАЯВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па чаяводству.
ЧАЯВОДСГВА, -а, н. Развядзенне чаю,
чайнага куста як галіна раслінаводства. ||
прым. чжяводчы, -ая, -ае.
ЧАЯВЬІЯ, -ых. Грошы, якія даюць за дробныя паслугі, абслугоўванне (швейцару i
інш.).
ЧАЯПІЦЦЕ, -я, н. Піццё чаю (звычайна
працяглае). Ч. працягвалася цэлую гадзіну.
ЧВАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Toe, што i чаўкаць (у 2 знач.). || наз. чвшжнне,
-я, н.
ЧВАРТАВЛЦЬ, -тую, -туеш, -тус; -туй;
-таваны; зак. i незак., каго. У старажытнасці:
пакараць (караць) смерцю адсячэннем рук,
ног i галавы. || наз. чвартшнне, -я, н.
ЧВ^РТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Toe, што i чвэрць (у 1, 2, 3, 4, 5 i 6 знач.). ||
прым. чвэрткавы, -ая, -ае.
ЧВЭРЦЬ, -і, мн. -і, -ей / -яў, ж. 1. Чацвёртая частка цзлага. Ч. года. 2. Адзін з
чатырох перыядаў, на якія ўмоўна падзяляецца навучальны год у школе. Усе вучні паспяхова закончші першую ч. 3 . Даўняя мера
сыпкіх рэчываў, роўная 8 чацверыкам (каля
210 л.). Дзве чвэрці аўса. 4. Даўняя мера аб'ёму вадкасці, роўная чацвёртай частцы вядра
(каля 3 л.), якой карысталіся да ўвядзення
метрычнай сістэмы, a таксама пасудзіна ёмістасцю ў тры літры. 5. Старая мера даўжыні,
роўная чацвёртай частцы аршына, што існа-

вала да ўвядзення меірычнай сістэмы. б. Старая мера зямельнай плошчы, роўная 0,5 дзесяціны. 7. Нота працягласцю ў адну чадвёртую частку цэлай ноты (спец.). 8. Адна з
чатырох фаз Месяца; вузкі серп Месяца ў
першай ці алошняй фазе (спец.). 9. Паз прамавугольнага сячэння па канту дошкі для
змацавання яе з другой дошкай (спец.)- 0 Тры
чвэрці д і смерці (разм. жарт.) — пра слабага,
хворага чалавека, якому мала засталося жыць.
|| прым. чвэрцевы, -ая, -ае (да 2 i 7 знач).
ЧВЭРЦЬФІНАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. У
спартыўных
спаборнііхтвах:
гульня
на
першынство, якая папярэднічае паўфіналу. ||
прым. чвэрцьфіналыш, -ая, -ае.
ЧВЭРЦЬФІНАЛІСГ, -а, М -сце, мн. -ы,
-аў, м. У спартыўных спаборніцтвах: непасрэдны ўдзельнік чвэрцьфіналу. N ж. чвэрцьфінжлістй, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
ЧВЙКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.). Пададь, стукацца з глухім, мяккім гукам. || аднакр. чвякнуцца, -нуся, -нешся,
-нецца; -ніся. || наз. чвякжнне, -я, н.
ЧВЙКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
1. Утвараць гукі, характэрныя для хадзьбы na
гразі. 2. Ісці па мокрым, гразкім, утвараючы
характэрныя гукі. 3. Toe, што i чаўкаць (у 1
знач.) 4. Падаць, утвараючы глухі, мяккі гук.
|| аднакр. чвякнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1, 2
i 4 знач.). || наз. чвяк&нне, -я, н.
ЧЛЕН, -а, мн. -ы', -аў, м. 1. Асоба (а таксама краіна, арганізацыя), якая ўваходзіць у
састаў якога-н. саюза, аб'яднання, групы, таварыства. Правадзейны ч. Акадэміі навук. Ч.
Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. 2. Адна з састаўных частак якога-н. цзлага. Ч. прапорцыі
(спец.). Ч. сказа. 3. Частка цела (часцей пра
канечнасці). За час доўгага сядзення ў лодцы ў
экскурсантаў анямелі ўсе члены, асабліва ногі.
4. Toe, што i артыкль (спец.). Азначальны ч.
(напр. у нямецкай мове — der, die, das). ||
прым. членскі, -ая, -ае (да 1 знач.) / членны,
-ая, -ае (да 4 знач.).
ЧЛЕНАРАЗДЗЁЛЬНЫ, -ая, -ае. Выразны,
зразумелы, ясны (пра гукі мовы, пра мову).
Гаварыць членараздзельна (прысл.)- II наз. членараздзельнжсць, -і, ж.
ЧЛЕНАШКОДНІШВА, -а, н. 1. Наўмыснае пашкоджанне якога-н. члена ці органа
свайго цела. 2. Прычыненне знявечання
каму-н. || прым. членашкодніцкі, -ая, -ае.
ЧЛЕНІСГАНОПЯ, -ix, адз. -ае, -ага, н.
Вышэйшы тып беспазваночных жывёл, цела i
канечнасці якіх падзелены на сегменты
(членікі).
ЧЛЁНІСТЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
асобных частак, членікаў. Членістыя жывёлы,
расліны. || наз. члешстасць, -і, ж.
ЧЛЕН-КАРЭСПАНД^НТ, члена-карэспандэнта, мн. члены-карэспандэнты, членаў-карэспандэнтаў, м. Акадэмічнае вучонае званне,
ніжэйшае за акадэміка (правадзейнага члена),
якое носяць прызнаныя вучоныя або дзеячы
мастацтваў, выбраныя агульным сходам
якой-н. акадэміі ў яе састаў без права рашаючага голасу (у адрозненне ад правадзейных
членаў акадэміі). || прым. член-кірэспацдэнцкі,
-ая, -ае.
ЧЛЁНСТВА, -а, н. Удзел у арганізацыі, таварыстве, саюзе i пад. на правах члена (у 1
знач.)ЧЛЯНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., членіцца;
незак. Дзяліцца на асобныя часткі, члены;
расчляняцца. Слова членіцца на корань i
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суфіксы. || зак. расчляшцця, -членіцца. || наз.
члшенне, -я, н.
ЧЛЯНІЦЬ, чляню, членіш, членіць; члянёны; незак., што. Дзяліць на асобныя часткі,
члены; расчляняць. || зак. расчляшць, расчляню, расчленіш, расчленіць; расчлянёны. ||
наз. чляненне, -я, н.
ЧМЕЛЬ, чмяля, мн. чмял'і, чмялёў, м. Насякомае сямейства пчаліных з тоўстым махнатым цельцам. || прым. чмялшы, -ая, -ае.
ЧМУРЬІЦЬ, чмуру, чмурыш, чмурыць; незак. 1. каго-што. Адурманьваць, тлуміць. He
чмуры мне галавы. 2. каго. Ашукваць, абдурваць, збіваць з толку каго-н. || зак. ачмурыць,
-УРУі -урьіш, -урыць; -ураны.
ЧМУР^ЦЬ, -эю, -эеш, -эе; незак. (разм.).
Станавіцца дурным; дурнець.
ЧМУГ, -а / -у, М чмуце, мн. -ы, -аў, м.
(разм.). 1. -а. Ашуканец, несумленны ў
адносінах да людзей чалавек. 2. -у. Дурман,
ачмурэнне. Змятаць з дарог старых законаў ч.
ЧМУЦІЦЬ, чмучу, чмуціш, чмуціць; незак.
Баламуціць, дурыць галаву, вярзці бязглуздзіцу. || зак. ачмуцдць, ачмучу, ачмуціш,
ачмуціць; ачмучаны.
ЧМЬкХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. 3 шумам выпускаць паветра праз ноздры. 2. Смеючыся, плачучы ўтвараць гук носам ці губамі.
3. Перарывіста, з шумам выпускаць паветра,
пару, адпрацаваны газ. 4. перан. Выражаць
незадаволенасць чым-н. (разм.). || аднакр.
чмыхнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || наз. чмыханне, -я, н.
ЧМЙКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
(разм.). Падаць з глухім, мяккім гукам. ||
аднакр. чмякнуцца, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся. || наз. чмякянне, -я, н.
ЧМЙКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, што
i чвякаць. || аднакр. чмякнуць, -ну, -неш, -не;
-ні; || наз. чмякшше, -я, н.
4ÓBEH, чоўна, мн. чаўны, чаўноў, м. Лёгкая лодка, выдзеўбаная са ствала дрэва; лодка
наогул. || прым. чоўнавы, -ая, -ае.
ЧОКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
Пры піцці віна: дакранацца сваёй чаркай, бакалам i пад. да шклянкі, бакала каго-н. другога з добрымі пажаданнямі чаго-н. || зак.
чокнуцця, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся. || наз.
чокінне, -я, н.
ЧОКАЦЬ 1 , -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.)Утвараць рэзкія, адрывістыя гукі пры ўдары
аб што-н. шкляное, металічнае або пры
хадзьбе па бруку i пад. Ч. абцасікамі na асфальце. Дзяцел чокаў дзюбай na дрэву. || наз.
чоканне, -я, н.
ЧОКАЦЬ 2 , -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Вымаўляць гук «ч» на месцы гука «ц» (спец.). 2. (7 /
2 ас. не ўжыв.). Пра некаторых птушак i жывёл: абзывацца гукамі, падобнымі на «чокчок». || наз. чоканне, -я, н.
ЧОКНУТЫ, -ая, -ае (разм.). Прьшуркаваты; псіхічна не зусім нармальны.
ЧОП, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Toe, што i чан.
2. Затычка, якой затыкаюць адтуліну ў бочцы
ці якой-н. іншай пасудзіне (разм.).
ЧОРНА... (а таксама чарна...) Першая частка складаных слоў у знач. чорны (у 1 знач.);
пішацца, калі націск у другой частцы падае
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ЧУБАТКА, -І, ДМ -ТЦЫ, МН. -І, -так, ж.
ЧОРТ, -а, М -рцс, мн. чэрці i (з ліч. 2, 3, 4)
чарты / чорты, чарцей, м. 1. Паводле забаПтушка з чубам на галаве (звычайна пра кубонных уяўленняў: злы дух у вобразе чала- рьшу).
века, пакрытага чорнай шэрсцю, з рагамі,
ЧУБАТЫ, -ая, -ае. 1. 3 чубам. Чубатая кукапытамі i хвастом; д'ябал. 2. Ужыв. ях лаян- рыца. 2. Як састаўная частка некаторых бане на першы склад, напр. норнагаловы, чорнакавае слова (разм.). Куды лезеш, чорт?0 Адзін танічных i заалагічных назваў. Ч. шалфей. Ч.
бароды.
чорт (разм.) — усё адно, адно ліха. Да чорта
ЧОРНАБАРОДЫ, -ая, -ае. 3 чорнай бара- (разм.) — пра вялікую колькасць, вельмі рабчык. Ц наз. чубатасць, -і, ж.
ЧЎБІЦЦА, чублюся, чубішся, чубіцца; недой. Ч. мужчына.
многа. Куды яго чорт name, куды яго чэрці зак. (разм.). Біцца; сварыцца.
ЧОРНАГАЛОВІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. ўхапілі (разм. неадабр.) — куды ён дзеўся. К
ЧЎЬІЦЬ, чублю, чубіш, чубіць; незак.
Шматгадовая травяністая расліна сямейства чорту на рогі (разм.) — вельмі далёка, у глу(разм.). Тузаць за валасы, сварыцца, лаяцца з
губакветных. 2. Пра каго-н. з цёмнымі, чор- хія мясціны (ехаць, адпраўляцца i пад.). К чонымі валасамі (разм.). 3. Разнавіднасць бара- рту ў зубы (разм. неадабр.) — у небяспечнае кім-н. Хто каго мобіць, той таго i чубіць
(прыказка).
віка з цёмнай, чорнай шапачкай (разм.).
месца, на рызыкоўную справу (ісці). На чорта
ЧУВАЦЬ, у форме інф. i ў знач. вык. 1.
ЧОРНАГАЛОВЫ, -ая, -ае. 3 чорнымі ва- (разм. груб.) — навошта, дзеля чаго? Hi к Можна чуць, чуецца. Ч. як дождж барабаніць
ласамі (пра чалавека), з чорнай галавой (пра чорту (ве варш) (разм. незадав.) — ні на што у шыбы. 2. Ёсць звесткі пра каго-, што-н.
жывсл, птушак).
не прыгодны. (Сам) чорт галаву (наіу) (разм.). Што ч. на свеце? Бацька не вярнуўся з
ЧОРНАГАЛОЎ, -лову, м. Toe, што i чор- эломіць (разм.) — аб вялікім беспарадку вайны, i нічога не чуваць пра яго. 3. Успрыйдзе-н. Сам чорт не брат (разм.) — пра таго, мацца органамі пачуццяў. Ч. пах дыму.
нагаловік (у 1 знач.)ЧУВАШЬІ, -аў, адз. чуваш, -a i ЧУЧОРНАРАБОЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. каму ўсё лёгка, даступна, хто ні ад каго не заРабочы, які выконвас фізічную работу, што лежыць. Чорта лысага (разм.) — нічога па- ВАШЬІ, -оў, адз. чуваш, -а, м. Народ, які
не патрабуе кваліфікацыі. || ж. чорнарабочая, добнага; наўрад. Чортам падшыты (разм.) — складае асноўнае насельніцтва Чувашскай
непаседлівы, вяртлявы. Чорт ведае што Рэспублікі, што ўваходзіць у склад Расійскай
-ай, мн. -ыя, -ых.
(разм.) — нешта неймавернае, што цяжка ўяЧОРНЫ, -ая, -ае. 1. Які мас колер сажы, віць; усё, што хочаш. Чорт з ім (з табой, з ёй, Федэрацыі. || ж. чувашжа, -і, ДМ -шцы, мн. -і,
вугалю; проціл. белы. Чорная фарба. Чорная з аамі, з імі) (разм.) — хай, няхай будзе так. -шак. || прым. чувашскі, -ая, -ае.
ЧУВЙКІ, -аў, адз. -вяк, -вяка, м. Мяккі
барада. Ч. дым. 2. Цёмны, больш цёмны ў па-Чорт лазаты (разм. неадабр.) — пра таго, хто
раўнанні з чым-н. больш светлым. Ч. хлеб. Ч. з'яўляецца ўвасабленнем зла, несправядліва- абутак без абцасаў (пераважна ў народаў Каўад загару. 3. Брудны, запэцканы. Чорныя рукі сці. Чорт не бярэ (не возьме) (разм.) — нічога каза). || прым. чувячны, -ая, -ае.
ЧУДЗЬ, -і, ж., зб. У Старажытнай Русі:
ад гразі. 4. Некваліфікаваны, які не патрабуе не здарыцца, не шкодзіць (не пашкодзіць).
высокага майстэрства, часта фізічна цяжкі Чорт падаткнуў (разм.) — аб чым-н., чаго не агульная назва некаторых заходняфінскіх
(пра работу). Чорная работа (уст.). 5. Пры- трэба было рабіць. Чорт пацятнуў за язык плямён. Ц прым. чудсжІ, -ая, -ое.
ЧУЖАЗЁМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў, м.
значаны для якіх-н. службовых ці бытавых (разм.) — шкадаванне з прычыны сказанага
мэт; не парадны, не галоўны. Ч. ход. Чорная чаго-н. непатрэбнага. Чорт прынёс (паднёс, Чалавек з чужой краіны; іншаземец. || ж. чулесвіца. 6. He апрацаваны, чарнавы. Ч. вары- прыгнаў) каго (разм. неадабр.) — пра таго, жаземка, -і, ДМ -мцы, мн. -і, -мак.
ЧУЖАЗЁМНЫ, -ая, -ае. Toe, што i замежянт рукапісу. 7. перан. Нізкі, каварны, подлы. хто прыйшоў, з'явіўся не ў пару, недарэчы.
Чорная зайздрасць. Чорныя справы. 8. перан. Чорту лысаму (разм.) — невядома каму (ад- ны (у 1 знач.), іншаземны. Чужаземныя заДрэнны, адмоўны. Чорныя старонкі біяграфіі. даць, пакінуць i пад.). Чорт яго бяры хопнікі.
Ч. бок жыцця. 9. перан. Цяжкі, змрочны, бес- (разм.) — добра, няхай будзе так; згода.
ЧУЖАЗЁМШЧЫНА, -ы, ж. (уст). 1. Чупрасветны. Чорныя думкі. Чорная доля. 10. пе- Чэрці носяць дзе, каго (разм. неадабр.) — аб жая зямля, краіна; чужына. 2. Усё чужое, чуран. Крайне рэакцыйны. Чорныя сілы. 11. У тым, хто ходзіць невядома дзе. Што за чорт жаземнае (культура, звычаі i пад.).
дарэвалюцыйнай Расіі: які адносіўся да (разм.) — як выражэнне здзіўлення, незадаЧУЖАК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). 1. Чужы,
ніжэйшых слаёў грамадства, да простага на- воленасці. Якога чорта! ( разм. груб.) — вы- прышлы чалавек, чужынец. 2. Чужы чалавек
рода. Ч. народ. 12. У Рускай дзяржаве 14—17 ражэнне негатыўных адносін да каго-н., па духу, поглядах i пад. у якім-н. асяроддзі.
стст.: цяглавы, падатковы; дзяржаўны, не зласлівасці, незадавальнення. Баяцца як чорт Ён ч. сярод ix. 3. He родны чалавек, не сваяк.
прыватнаўласніцкі (гіст.). Чорныя землі. 13. крыжа (ладану) (разм.) — вельмі моцна баяц- || ж. чужачжа, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак (да 1
Паводле забабонных уяўленняў: вядзьмарскі, ца каго-, чаго-н. Як чорт пад крыжам знач.). || прым. чужацкі, -ая, -ае.
чарадзейскі, звязаны з нячыстай сілай (уст.). (разм.) — вельмі моцна (дрыжаць, каЧУЖАНІН, -а, мн. -ы, -аў, м. (нар.-паэт.).
14. Як састаўная частка некаторых заа- лаціцца). || памянш. чорціж, -а, мн. -і, -аў, м. || Чужынец.
лагічных i батанічных назваў. Чорныя парэнкі. прым. чартоўскі, -ая, -ае (да 1 знач.) / чортаў,
ЧУЖАНІЦА, -ы, мн. -ы, -нш, м. i ж. 1.
Чорная рабіна. Ч. дзяцел. O Чорнае золата — -тава (да 1 знач.). Чартоўскае насланнё. Чор- Чужы, нетутэйшы чалавек; іншаземны за1) нафга; 2) каменны вугаль. Чорная біржа тава стварэнне (лаянка). Чортаў сын (ла- хопнік. 2. Чужы чалавек па духу, поглядах i
(чорны рынаж) — неафіцыйная біржа (ры- янк.).
пад. у якім-н. асяроддзі. 3. He родны чалавек,
нак). Чоршя ікра — ікра асятровых рыб. Чоне сваяк.
рны кофе — моцны кофе без малака i вярЧОРТАЎ, -ава. 1. гл. чорт. 2. Вельмі дрэнЧУЖАРОДНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Чужы,
шкоў. Чорны шар — выбарчы шар, які азна- ны, непрыемны (разм.). Ч. мароз. Чортава неўласцівы, нехарактэрны для каго-, чаго-н.
чае «супраць абрання» каго-н. Чорны лес — работа. 3. У спалучэнні са словамі, якія аба- Эпігонскі класіцызм ва ўмовах Беларусі ўспрылісцёвы лес, чарналессе. Чорныя металы — значаюць вялікую колькасць, ужываецца для маўся як з'ява чужародная. || наз. чужародназва жалеза i яго сплаваў (сталі, чыгуна i ix узмаднення (разм.). Чортава процьма. O насць, -і, ж.
г.д.). 0 Hi чорнага ні белага (разм.) — не аба- Чортава вока — акно ў балоце. 0 Чортаў тузін
ЧУЖАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.
звацца, не сказаць ні слова каму-н. Трымаць (жарт.) — пра лічбу 13.
1. Пазбягаць каго-, чаго-н., цурадца. Родныя
у чорным целе — сурова, строга абыходзіцца
ЧОС: даць (задаць) чосу ( разм.) — пра- не чужаліся яго. 2. He праяўляць цікавасці да
з кім-н. У чорным святле — змрочным,
чаго-н. Крытык не чужаўся гісторыі.
непрыглядным, горш, чым на самай справе браць каго-н. за што-н.
ЧУЖЬІ, -ая, -ое. 1. He ўласны, які налеЧОЎНАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны на жыць каму-н. іншаму, не свой. Чужая кніга.
(бачыць, падаваць, паказваць i пад. што-н.).
човен;
які
мае
форму
чоўна.
На чорную гадзіну (разм.) — на цяжкі час
Ч. дом. He браць чужога (наз.). 2. Далёкі па
(пакінуць што-н.). Чорная косць (костка)
ЧУБ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Пасма валасоў, сваіх поглядах, інтарэсах ад чаго-н. 3. Які не
(уст.) — пра людзей простага, недваранскага якая спадае на лоб або ўзнімаецца над ілбом з'яўляецца месцам пастаяннага жыхарства,
паходжання. Чорны дзень (разм.) — перыяд (звычайна ў мужчын). 2. Пасма доўгіх вала- радзімай для каго-н. Чужая старонка. 4. He
нястачы, беднасці ў жыцці; цяжкая часіна. соў, пакінутая на цемені брытай галавы ў за- звязаны роднаснымі, сваяцкімі, блізкімі
Чорным па белым (разм.) — дакладна, выра- парожцаў i ўкраінскіх казакоў; асяледзец. 3.
адносінамі. Акрамя брата i сястры mym былі i
зна, ясна (напісана). Як чорны вол (рабіць,
Прыўзнятае пер'е на галаве некаторых птучужыя людзі. 1 наз. чужасць, -і, ж. (да 2 i 4
працаваць) (разм.) — рабіць, не пакладаючы шак. Курыца з чубам. 0 Брацца за чубы (разм.
знач.).
рук. || наз. чарната, -ы, ДМ -наце, ж. i ча- неадабр.) — біцца. || памянш. чубок, -бка, мн.
ЧУЖЬІНА, -ы, ж. Няродная, чужая крарнота, -ы, ДМ -ноце, ж. (да 1, 2 i 3 знач.).
-бкі, -бкоў, м.
іна, зямля. Жыць на чужыне.
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ЧУЖЬІНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. 3. Неглыбокі, лёгкі. Ч. сон. || наз. чуткасць, -і,
Чужы, нетутэйшы чалавек; вораг, захопнік. ж.
Чужынцаў засмактаў дняпроўскі іл. || ж.
ЧЎГНА i ЧУТНО. 1. безас, у знач. вык.,
чужынка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. каго-што. Можна чуць. He ч. песень. 2. безас,
чужынскі, -ая, -ае.
у знач. вык., пра каго-што (разм.). Ёсць захапленне. He чуць ног пад сабой (разм.) —
ЧЎЙНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які звяртае на звесткі. Пра яго нічога не ч. Што ч. на свеце? вельмі стаміцца ад бегу, доўгай хадзьбы i пад.
ўсё пільную ўвагу, здольны тонка адчуваць. 3. у знач. пабочн. сл. Кажуць, як кажуць, Дух чуць чый (разм.) — адчуваць чыю-н.
Чуйнае вуха. Дзеці былі nad чуйным наглядам нібыта (разм.)- Ён, ч., добра зарабляе.
строгасць, баяцца каго-н. Дзеці павінны бацьмаці. 2. Які востра перажывае што-н., рэагуе
ЧЎТНАСЦЬ, -і, ж. 1. Ступень выразнасці каў аух чуць. Чуць з трэціх вуснаў — чуць
на што-н. Ч. да чужога гора. 3. Асцярожны; гучання. Дрэнная ч. радыёперадачы. 2. Магчы- што-н. не непасрэдна, a праз каго-н. || зак.
насцярожаны. Чуйныя крокі. Ч. шолах лісця. 4. масць чуць, слухаць каго-, што-н. Зона чут- пачуць, -чую, -чуеш, чуе; -чуты (да 1, 3, 4 i 5
Неглыбокі, чуткі. Ч. сон. Чуйная дрымота. \\ насці.
знач.).
наз. чуйнасць, -і, ж.
ЧУТНО гл. чугна.
ЧУЦЬ2, прысл. i злуч. 1. прысл. Ледзь,
ЧЎКЧЫ, -аў, адз. чукча, -ы, м. Народ, які
ЧУІгіЫ, -ая, -ае; чуцён, чутна, -но. 1. Та- ледзьве. Стаміўся, што чуць дадаму дайшоў.
складае асноўнае насельніцтва Чукоцкай i кі, што можна чуць. Ледзь ч. шэпт старога 2. прысл. Зусім нямнога, злёгку. Чуць больш.
Каракскай аўтаномных акруг, што ўваходзяць бору. 2. у знач. вык. Чуецца, гучыць, адчуваец- Чуць лепш. 3. злуч. Ужыв. у даданых часавых
у склад Расійскай Федэрацыі. || ж. чукчанка, ца. У кнізе ч. подых гераічнай гісторыі Бела- сказах у знач.: як толькі, ледзь толькі. Чуць
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. чукоцкі, -ая, РУСІ•
узыдзе сонца — маці ўжо на нагах. 0 Чуць-ае.
ЧЎ'іЫ, -ая, -ае. Вядомы, аб якім ужо чулі. чуць — зусім нямнога. Чуць што — як толькі
ЧУЛЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Якому ўласціва
Чутае здарэнне. 0 Дай бог чутае бачыць што здарыцца, пры ўсякім выпадку.
ўспрымальнасць знешніх, фізічных раздра- (разм.) — пра пажаданне здзяйснення абяцаЧЎЧАЛА, -а, мн. -ы, чучал, н. 1. Напханая
жненняў. Чуллівыя нервы. 2. Які здольны ўла- нага.
чым-н. скура жывёлы ці птушкі, якая
віць нават нязначнае знешняе ўздзеянне. Ч.
ЧЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. знешнім выглядам нагадвае жывую жывёлу ці
прыбор. 3. Здольны да сентыментальнасці,
1. Чухаць, скрэбці сваё цела ці якую-н. частонкаадчувальны. Чуллівае сэрца. Ad гора тку цела. Сабака чухаецца. 2. перан. Рабіць птушку. Ч. зубра. Ч. вароны. 2. У садзе, агаролюдзі робяцца чуллівымі да іншых. || наз. што-н. марудна, без жадання (разм.). Хопіць дзе: фігура, падобная на чалавека для адпуджвання птушак. Ч. агароднае (таксама печуллівасць, -і, ж.
ч., napa справамі займацца. || зак. пачухацці, ран.: пра неахайнага, бруднага, дрэнна алраЧЎЛЫ, -ая, -ае. 1. Які адносіцца да -аюся, -аешся, -аецца. || наз. чуханне, -я, н.
нутага чалавека; разм. пагард.). 3. Ужыв. як
каго-н. з любоўю, уважліва, спагадліва. Ч. чаЧЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што. лаянкавае слова (разм.). Ч. ты гарохавае. ||
лавек. 2. Які сведчыць пра ўважлівасць, спа1. Скрэбці, драпаць, каб пазбавіцца свербу. прым. чучальны, -ая, -ае (да 1 знач.).
гадлівасць да людзей. Чулыя словы. 3. Ураж- 4. спіну. 2. перан. Трывожыць, турбаваць
ЧЎШКА1, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
лівы, успрыімлівы. Ч. на музыку. 4. Які хутка каго-н. (разм.). 0 Чухаць патыліцу (разм.) —
рэагуе на знешнія змены; дакладны. Ч. мікра- быць заклапочаным чым-н. || зак. пачухаць, (разм.). Свіння.
ЧЎШКА2, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
фон. || наз. чуласць, -і, ж.
-аю, -аеш, -ае. || наз. чухянне, -я, н.
(спец.).
Невялікі злітак металу, звычайна
ЧУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Лёгкае пераноснае
ЧЎЦЦА, чуюся, чуешся, чуецца; незак. 1.
жыллё конусападобнай формы з жэрдак, аб- (J i 2 ас. не ўжыв.). Быць чутным, успрымац- прызначаны для пераплаўкі. Ч. чыгуну. ||
цягнутых шкурамі, карой, войлакам i пад. у ца на слых. Чулася музыка. Чуўся смех. 2. (7 / прым. чушкавы, -ая, -ае.
некаторых паўночных народаў. || прым. чумны, 2 ас. не ўжыв.). Адчувацца, успрымацца оргаЧХАЦЬ, чхаю, чхаеш, чхае; незак. 1.
-ая, -ае.
намі пачуццяў. Чуецца пах кветак. У песні чу- Міжвольна з шумам выдыхаць паветра праз
ЧУМА, -ы, ж. Вострая інфекцыйная хва- ўся смутак i жальба. 3. у знач. пабочн. сл. нос пры раздражненні слізістай абалонкі. 2.
роба. Эпідзмія чумы. \\ прым. чумны, -ая, -ае. чуецца, чулася. Адчувацца, думацца. Яна Утвараць рэзкія адрывістыя гукі пры нераўнаЧУМАК, -а, мн. -'i, -оў, м. (уст.). Возчык i ківала галавой, але, чулася, была занята сваімі мернай рабоце (пра маторы, механізмы i пад.;
гандляр на Украіне i поўдні Расіі, які пераво- думкамі. 4. Адчуваць сябе, быць у пэўным разм.). 3. перан., на каго-што. He звяртаць
зіў на валах соль, рыбу i іншыя тавары. || стане. Добра чулася нам у лесе. Як табе чуецца увагі, выказваючы пагарду да каго-н. (разм.
груб.). Чхаў я на яго. Чхаў ён на такія загады.
прым. чумацкі, -ая, -ае. Ч. абоз.
ў лузе?\\ зак. пачуцца, -чуецца (да 1 i 2 знач.).
ЧУМАКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
ЧУЦЦЁ, -я, н. 1. У жывёл: здольнасць ад- || зак. чхнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце,
незак. (уст.). Займацца чумацкім промыслам, шукваць, заўважаць што-н. органамі пачуц- -нуць; -ні (да 1 знач.). || наз. чханне, -я, н. (да
1 знач). || прым. чхалыш, -ая, -ае (да 1 знач.)
быць чумаком. || наз. чумакавашіе, -я, н. i цяў, пераважна нюхам. 2. перан. Здольнасць
Ч. газ.
чумацтва, -а, н.
чалавека разумець, угадваць, заўважаць
ЧУМІЗА, -ы, ж. Расліна сямейства злака- што-н. Прафесійнае ч.
ЧЫГЎН, -a i -у, м. 1. -у. Сплаў жалеза з
вых, падобная на проса. || прым. чум'ізны, -ая,
ЧУЦЬ , чую, чуеш, чуе; чуты; незак. 1. вугляродам, больш крохкі, менш коўкі, чым
-ае.
каго-што. Успрымаць што-н. на слых, пры сталь. Выплаўка чыгуну. 2. -а. Гаршчок з таЧЎНІ, -яў, адз. чунь, -я, м. 1. Пяньковыя, дапамозе органаў слыху. Ч. птушыны спеў. Ч. кога сплаву. Паставіць ч. у печ. || памянш. чывяровачныя лапці (абл.). 2. Гумавы ці ску- музыку. 2. i без dan. Мець слых. Ён дрэнна чуе. гунок, -нка, мн. -нкі, -нкоў, м. (да 2 знач.) /
раны абутак у выглядзе галёшаў, якія надзя- 3. што, аб кім-чым, пра каго-што i з дадан. чыгунчык, -а, мн. -і, -аў, м. (да 2 знач.). ||
ваюцца пры рабоце ў шахтах, рудніках i пад., сказам. Атрымліваць якія-н. звесткі, даведва- прым. чыгунны, -ая, -ае.
a таксама самаробныя галёшы; бахілы.
цца. Ці чулі навіну? Я чуў, што ў вас былі
ЧЫГУНАЛІЦЁЙНЫ, -ая, -ае. Які мае
ЧУПРЬІНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж. Пасма госці. 4. каго-што i з дадан. сказам. Успры- адносіны да выплаўкі чыгуну (у 1 знач.) Ч.
валасоў, якая спадае на лоб або ўзнімаецца маць, пазнаваць шляхам адчування; адчуваць. завод.
над ілбом; чуб; a таксама валасы наогул. Гу- Птушкі чуюць пахаладанне. Ты чуеш, што na ЧЫГУНАЛІЦЁЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
me дымам? 5. (са словам «сябе»). Мець пэў- Рабочы, які займаецца выплаўкай чыгуну,
стая ч.
ЧУРЭК, -а, мн. -і, -аў, м. На Каўказе: ныя (фізічныя, псіхічныя) адчуванні; адчу- ліццём чыгунных вырабаў.
плоскі прэсны белы хлеб у форме вялікай ля- ваць. Ён чуў сябе mym як дома. б. чуеш
ЧЫГУНАПЛАВІЛЬНЫ, -ая, -ае. Toe, што
(чуеце). Ужыв. для пацвярджэння сказанага,
пёшкі. || прым. чурэчны, -ая, -ае.
ЧЎТАЧКУ, прысл. (разм.). Крышачку, тро- як настойлівае ўказанне, патрабаваннс чаго- i чыгуналіцейны. Ч. завод.
ЧЫГЎНАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Работнік
н. (разм.). Толькі не спазніся, чуеш! Прыяшачкі. Пасядзі ч., адпачні.
ЧЎТКА1, прысл. Спагадліва. Ч. аднесціся да зджай абавязкова, чуеш! 0 Чуць краем вуха чыіуначнага транспарту. || ж. чыгуначніца, -ы,
(разм.) — часткова, няпоўнасцю чуць што-н. мн. -ы, -ніц.
гора таварыша.
ЧЫГЎНКА, -і, ДЛ/-нцы, мн. -і, -нак, ж. 1.
ЧЎГКА2, -І, ДМ -ТЦЫ, МН. -І, -так, ж. Вес- I чуць не чуў (разм.) — поўны адказ ад чагоРэйкавая дарога, прызначаная для руху паязтка аб кім-, чым-н., звычайна яшчэ не па- н. На свае (уласныя) вушы чуць; сваімі вушамі чуць — непасрэдна самому чуць што-н. доў. Пракласці чыгунку. Рамонт чыгункі. 2.
цверджаная. Чуткамі зямля поўніцца.
ЧЎТКІ, -ая, -ае. 1. Які лёгка i добра He чуць душы ў кім (разм.) — вельмі моцна, Комплекснае транспартнае прадпрыемства,
ўспрымае што-н. слыхам, нюхам. Чуткія са- бязмежна любіць каго-н. He чуць зямлі пад якое забяспечвае перавозку пасажыраў i грубакі. 2. Уражлівы, успрыімлівы. Чуткая душа. сабой (разм.) — адчуваць вялікую радасць, заў па такой дарозе. Працаваць дыспетчарам
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коўвае даданыя супастаўляльныя сказы i плацяжы зямельнаму ўласніку за карыстанне
часткі сказа пры суадносным слове «тым» у зямлёй. 2. На Беларусі i ў Літве ў 15—19 стагалоўным сказе. Чым хутчэй імчыцца аўта- годдзі: грашовы аброк. || прым. чыншавы, -ая,
мабіль, тым далей павінны свяціць яго фары. 3. -ае.
ЧЫНШАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (гіст). 1. У
ма чыгунцы. 3. Чыгунная печка (разм.). || Уваходзіць у склад састаўнога непадзельнага
злучніка «перш чым», пры дапамозе якога феадальнай Еўропе: селянін, які карыстаўся
прым. чыгуначыы, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
ЧЫЖ, -а, мн. -ы, -оў, м. Невялікая лясная падпарадкоўваюцца даданыя часавыя сказы. зямлёй часова або бестэрмінова, за што плаціў чынш. 2. На Беларусі i ў Літве ў 15—19
есці, трэба мыць рукі.
пеўчая птушка сямейства ўюрковых. || прым. Перш чым
стагоддзі: селянін, асноўнай формай павінЧЫМ2 гл. што.
чыжоў, -жова / чыжовы, -ая, -ае.
насці якога быў грашовы аброк, чынш. ||
ЧЬІМСЬЦІ гл. штосьці1.
ЧЬІЖЫК1, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i
ЧЫЛІСЯ1, злуч. параўнальны (разм.). Ужьш. прым. чыншавіцкі, -ая, -ае.
чыж. || прым. чыжыкавы, -ая, -ае.
ЧЫРАНЁ гл. чыраня.
ЧЬІЖЫК2, -а, м. Дзіцячая гульня, у якой для сувязі параўнальных зваротаў, якія паясЧЫРАНКА, -І, ДМ -НЦЫ, МН. -І, -нак, ж.
завостраная з двух канцоў палачка заганяецца няюць адзін з членаў сказа ў форме вышэйў круг ударам другой палачкі, a таксама сама шай ступені параўнання. Мё'д саладзейшы, чы- Toe, што i чырок.
мся цукеркі.
ЧЫРАНЙ i ЧЫРАНЁ, -няці, мн. -няты,
такая палачка. Гуляць у чыжыка.
ЧЬІМСЯ2, займ. неазнач. (разм.). Toe, што -нят, н. Птушаня чырка.
ЧЫЙ', чыя, чыё, займ. пытальны i аднос4btPBA гл. чырвы.
i чымсьці. Ён быў чымся незадаволены.
ны. 1. пытальны. Указвае на прыналежнасць
ЧЫРВАНА... i ЧЫРВАНА-... (гл. чырЧЫН1, -a i -у, м. 1. -у. Службовы разрад у
каму-, чаму-н. Чыя гэта хата? Ч. гэта нож?
вайсковых i цывільных служачых. Ч. маёра. вона..., чырвона-...) Першая частка склада2. пытальны i адносны. 3 якой сям'і, з якога
На заводзе ў яго быў вялікі ч., дырэктарскі. 2. ных слоў; ужыв. замест «чырвона...» i «чырроду. Ч. ты будзеш? 3. неазнач. Toe, што i
-а. Пасада або асоба, якая займае пасаду вона-...», калі націск у другой частцы падае
чый-небудзь (разм.). He хадзі босы, абуй чые
(разм.). Чыны дыпламатычнага рангу. O Клас- на першы склад, напр. чырванагруды, чырвачаравікі. 4. адносны. Падпарадкоўвае даданыя ныя чыны — цывільныя званні, якія пры- назорны, чырвананосы, чырванаскуры, чырванаазначальныя сказы. Гэта быў чалавек, чыя свойваюцца пракурорска-следчым работнікам твары, чырванафлоцец, чырвана-плямісты.
хата стаяла на ўзлеску. 5. адносны. Падпарад- пракуратуры. Ніжні чын — салдат у царскай
ЧЫРВАНАБОЫ, -ая, -ае. 3 чырвоным бокоўвае даданыя дапаўняльныя сказы. б. ад- арміі ў адрозненне ад афіцэраў. 0 Чын чынам
кам. Ч. яблык.
носны. Падпарадкоўвае даданыя дзейнікавыя (чыыаром); чын па чыну (разм.) — найлепш;
ЧЫРВАНАВАТЫ, -ая, -ае. 3 чырвоным
сказы. Няхай той, чыя гэта шапка, i забярэ так, як трэба.
адценнем, блізкі па колеру да чырвонага.
яе.
ЧЫРВАНАВОЮ, -ая, -ае. 3 чырвонымі ваЧЫН2, -у, м.УТ адз. у спалучэнні з прыЧЫЙ2, чыю, мн. няма, м. 1. Высокі стэметнікам i займеннікам ужыв. ў значэнні: чамі. Чырванавокая плотка.
павы кавыль, які расце ў Сярэдняй i Цэн- спосаб, прыём; гэта спалучэнне адпавядае
ЧЫРВАНАГЎБЫ, -ая, -ае. 3 чырвонымі
тральнай Азіі. Сцябло чыю. 2. Высушаныя прыслоўю са знач. дадзенага прыметніка або
губамі.
сцёблы гэтай расліны, якія выкарыстоўваюц- займенніка. Такім чынам. Належным чынам.
ЧЫРВАНАДЗІОБЫ, -ая, -ае. 3 чырвонай
. ца для пляцення розных вырабаў, a таксама Адпаведным чынам. 0 Грэпшым чышм (у знач.
дзюбай.
як сыравіна для папяровай i цэлххлознай вы- пабочн.) (разм.) — трэба прызнацца; на
ЧЫРВАНАДРЭЎНЫ, -ая, -ае. Зроблены з
творчасці.
жаль.
чырвонага дрэва. Чырванадрэўная мэбля.
ЧЫЙ-НЁБУДЗЬ, чыя-небудзь, чыё-неЧЫНАДРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм. паЧЫРВАНАДРдЎШЧЫК, а, мн. -і, -аў, м.
будзь; займ. неазнач. Які належыць каму-н., гард.). Чыноўнік, бюракрат, фармаліст.
Спецыяліст па вырабу мэблі з каштоўных гадакладна не вядомы каму.
ЧЫНАРА, -Ы, МН. -Ы, -нар, ж. Дрэва ся- тункаў драўніны.
ЧЫЙ-НІЧЬІЙ, чыя-нічыя, чыё-нічыё; мейства платанавых; усходні платан. || прым.
ЧЫРВАНАЗЁМ, -у, м. Урадлівая, багатая
займ. неазнач. Які належыць сяму-таму.
чынаравы, -ая, -ае.
перагноем жалезістая глеба субтралічнай
ЧЬІЙСЫЦ» чыясьці, чыёсьці, займ., неЧЫНАШАНАВАННЕ, -я, н. (уст. іран). зоны. || прым. чырваназёмны, -ая, -ае.
азнач. Які невядома каму належыць. Пачуўся Павага, шанаванне старшых па чыну, па
ЧЫРВАНАНОП, -ая, -ае. 3 чырвонымі
ч. стук. Ляжала на стале чыясьці кніжка.
службоваму становішчу.
нагамі. Ч. бусел.
ЧЫК, у знач. вык. (разм.). Ужыв. для абаЧЫНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., чыніцца;
ЧЫРВАНАНОСЫ, -ая, -ае. 3 чырвоным
значэння кароткага адрывістага гуку, дзеян- незак. Рабіцца, дзеяіша, адбывацца. У вёсцы носам.
ня. Нажом ч. — / пальца няма.
чынілася несправядлівасць.
ЧЫРВАНАПЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і,
ЧЬІКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак.,
ЧЫНІЦЬ, чыню, чыніш, чыніць; чынены; -рак, ж. Рыба сямейства карпавых з чырвоз кім-чым (разм.). Валаводзіцца, вазіцца. Чаго незак., штпо. 1. Рабіць, учыняць, тварыць. За- нымі плаўнікамі.
з ім ч.!
пас бяды не чыніць. 2. Рабіць (пра кудзелю).
ЧЫРВАНАПЁРЫ, -ая, -ае. 3 чырвоным
ЧЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. ( 7 / 2 Жанчыны чынілі кудзелю. \\ зак. учышць, апярэннем (пра птушак), з чырвонымі
ас. не ўжыв.). Пра гукі, якія ўтвараюцца рабо- учыню, учыніш, учыніць; учынены (да 1 плаўнікамі (пра рыб).
тай некаторых механізмаў. Гадзіннік чыкае. 2. знач.).
ЧЫРВАНАСКЎРЫ, -ая, -ае. 1. 3 чырвонай
што i без дап. Хутка рэзаць, сячы i пад.
ЧЬкННЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Дзейсны, або чьфванаватай скурай. Ч. твар. 2. 3 цё(разм.)- || аднакр. чыкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. актыўны. Браць ч. ўдзел у чым-н. 2. Важны, мна-жоўтай, чырванаватай афарбоўкай скуры
I наз. чыканне, -я, н.
(пра індзейцаў Амерыкі).
салідны. Ч. выгляд. || наз. чыннасць, -і, ж.
ЧЫКІЛЬГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Ісці,
ЧЫНОЎШК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. У дарэваЧЫРВАНАСЦЙЖНЫ, -ая, -ае. Узнагарокульгаючы, прыпадаючы на адну нагу. || наз. люцыйнай Расіі i ў некаторых краінах: дзяр- джаны ордэнам Чырвонага Сцята. Ч. анчышльганне, -я, н.
жаўны служачы, які мае чын, службовае самбль.
ЧЫЯЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. Toe, званне. 2. пвран. Той, хто выконвае сваю раЧЫРВАНАТВАРЫ, -ая, -ае. 3 чырвоным
што i чыкільгаць. || наз. чьпгіляные, -я, н.
боту фармальна, без жывога інтарэсу, строга тварам. Ч. лейтэнант.
ЧЫЛІЙЦЫ, -аў, адз. чыліец, -л'ійца, м. па інструкцыі. || прым. чыноўшцкі, -ая, -ае /
ЧЫРВАНАФЛОЦЕЦ, -лотца, мн. -лотцы,
Народ, які складае асноўнае насельніцтва чывоўны, -ая, -ае (да 1 знач.)-лотцаў, м. Воінскае званне радавога саставу
Чылі. || ж. чылійка, -і, ДМ -л'ійцы, мн. -і,
ЧЫНОЎНІЦТВА, -а, н. 1. зб. Чьшоўнікі Ваенна-Марскіх сіл СССР (з 1935 да 1946 гг.,
-л'іек. | прым. чылійсжі, -ая, -ае.
(гл. чыноўнік у 1 знач.). Дробнае ч. 2. перан. калі яно было заменена званнем «матроо). ||
ЧЫЛІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe, Паводзіны, псіхалогія, уласцівыя чыноўніку прым. чырванафлоцкі, -ая, -ае.
(у 2 знач.). Яму не ўласціва ч.
што i цьфыкаць. || наз. чылшшве, -я, н.
ЧЫРВАНАШЧОЫ, -ая, -ае. 3 чырвонымі,
ЧЫНОЎНЫ, -ая, -ае (уст). 1. гл. чы- румянымі шчокамі. Ч. хлопчык. \\ наз. чырваЧЫМ1, злуч. 1. злуч. параўнальны. Ужыв.
для сувязі параўнальных сказаў i членаў сказа ноўнік. 2. Які і^ае чын або займае дзяржаў- нашчокасць, -і, ж.
ЧЫРВАНЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1.
са значэннем параўнання, супраціўлення, ную пасаду.
ЧЫНЎША, -ы, ДМ -у, Т -ам, мн. -ы, -аў, Станавіцца, рабіцца чырвоным. На захадзе
якія паясняюць у галоўным сказе прыслоўе ці
пачынала ч. неба. 2. Пакрывацца румянцам,
прыметнік у форме вышэйшай ступені параў- м. (разм. пагард.). Чьшоўнік, бюракрат.
нання. Лепш пірог, чым бульба. Лепш ехаць,
ЧЫНШ, -у, м. (гіст.). 1. У феадальнай Еў- станавіцца чырвоным ад прыліву крыві. Ч. ад
чым ісці. 2. злуч. супастаўляяьны. Падпарад- ропе: рэгулярныя натуральныя i грашовыя злосці. 3. перан. Саромецца. Гаворыць няпраўду
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ЧЬІРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Праi не чырванее. 4. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Вылучацца сваім чырвоным колерам, віднецца (пра водзіць чым-н. па чым-н., пакідаючы след,
што-н. чьфвонае). || зак. счырванець, -ею, лінію. Ч. запалкай па карабку. 2. Хутка, неа-ееш, -ее (да 2 i 3 знач.) i ппырванець, -ею, куратна пісаць. 3. Утвараць характэрныя гукі
(пра некаторых птушак). || аднакр. чыркжнуць, з нічым не змешаны, або з нязначнымі даме-ееш, -ее (да 1 i 2 знач.).
ЧЫРВАНІЦЦА, -ванюся, -вонішся, -во- -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні (да 1 i шкамі. Ч. спірт. Чыстая шэрсць. Чыстае павеніцца; незак. 1. Афарбоўвацца ў чырвоны ко- 2 знач.) / чыркнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 3 тра. Чыстая вада. 7. Выразны ў гучанні, без
лер. 2. ( 7 / 2 ас. неўжыв.). Вылучацца сваім знач.). || наз. чыркшше, -я, н.
пабочных шумаў; не ахрыплы. Даносіўся ч.
ЧЫРОК, -рка, мн. -рю, -ркоў, м. Не- гук званоў. Ч. голас салаўя. 8. Які адпавядае
чырвоным колерам.
ЧЫРВАНІЦЬ, -ваню, -воніш, -воніць; вялікая вадаплаўная птушка падсямейства ка- пэўным нормам, правілам (пра мову, склад i
-вонены; незак., каго-што. 1. Рабіць чырво- чак. || прым. чырковы, -ая, -ае.
пад.). Гаварыў на чыстай беларускай мове. 9.
ЧЫРЬІКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак. перан. Маральна бездакорны, сумленны,
ным, барвовым, надаваць чырвоны колер
каму-, чаму-н. Узыходзіла сонца i чырваніла Toe, што i цырыкаць. || аднакр. чырыкнуць, шчыры, праўдзівы, беззаганны. Гэта быў ча-не. || наз. чырыкжнне, -я, н.
неба. 2. Фарбаваць у чырвоны колер.
лавек крыштальна ч. ў маральных адносінах.
ЧЫСЛО, -а, н. Дзень у парадкавым радзе
ЧЬІРВАНЬ, -і, ж. 1. гл. чырвоны. 2. ЧырЧалавек з чыстым сумленнем. Чыстыя пачуцці.
воная пляма, пачырваненне ад прыліву крыві, іншых дзён гэтага месяца; дата. Заднім чыслом 10. Абсалютны, поўны (разм.). Чыстая праўзапалення. 3. Румянец. Твар наліўся чырванню. адзначыць.
да. Чыстая хлусня. Гэта чыстая выпадковасць.
ЧЫСТА-... i ЧЫСГА... Першая частка
ЧЫРВОНА... /ЧЫРВОНА-... Першая час11. He звязаны з практычным прымяненнем;
складаных
слоў
са
знач.
чысты
(у
6
знач.),
тка складаных слоў са знач.: 1) чырвоны (у 1
проціл. прыкладны. Чыстая тэорыя. O Чычыстага
тону,
без
усялякіх
дамешак,
напр.
чыi 2 знач.), з чырвоным, напр. чырвонагаловы;
стая вага — вага чаго-н. без пасуды, без упа2) чырвоны (у 3 знач.), напр. чырвонаармеец, ста-белы, чыста-блакітны, чыста-залаты, коўкі i пад.; нета. || наз. чыстата, -ы, ДМ чычыста-ружовы,
чыста-чырвоны,
чыстапародчырвонагвардзеец; 3) чырванаватага або бурага
стаце, ж. (да 1, 4, 5, 6 i 9 знач.).
адцення, напр. чырвонакачанны, чырвонаца- ны.
ЧЬІСЦЕЦ, -стца, м. Toe, што i
ЧЫСТАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Чы- чысцілішча.
гляны, чырвона-пярэсты, чырвона-рабы.
ставы
рукапіс,
чыставы
варыянт
чаго-н.
СёнЧЫРВОНААРМЁЕЦ, -мейца, мн. -мейцы,
ЧЫСЦЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. Стана-мейцаў, м. Баец Чырвонай Арміі. || прым. ня пачну свайго жыцця суровы ч.
ЧЫСТАВЬк, -ая, -ое. 1. Перапісаны, пера- віцца чысцейшым. Душой ч. у чысціні расы.
чырвонаармейсжі, -ая, -ае.
роблены начыста; выпраўлены. 2. ПрызнаЧЫСЦЁХА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ -цёсе,
ЧЫРВОНАГАЛОВІК, -а, мн. -і, -аў, м. чаны для канчатковай апрацоўкі дэталей
Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -цёх (разм.). Пра таго,
Toe, што i падасінавік.
(спец.). Ч. разец. Чыставая апрацоўка.
хто вельмі любіць чысціню i імкнецца да
ЧЫРВОНАГАЛОВЫ, -ая, -ае. 3 чырвонай
ЧЫСТАГАТУНКОВЫ, -ая, -ае. Адборны, чысціні. Жонка мая вялікая ч.
галавой, галоўкай. Ч. дзяцел. Ч. грыб.
чыстага гатунку. Чыстагатунковае насенне. || ЧЬІСЦК1, -у, м. Травяністая расліна сяЧЫРВОНАГВАРДЗЁЕЦ,
-дзейца, мн. наз. чыстагатунковасць, -і, ж.
мейства губакветных з кветкамі, сабранымі ў
-дзейцы, -дзейцаў, м. Баец чырвонай гвардыі.
ЧЫСТАЕРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, мяцёлкі i шурпатаваласістым сцяблом.
|| прым. чырвонагвардзейскі, -ая, -ае.
-ровак, ж. (разм.). Чыстакроўная, пародзістая
ЧЬІСЦІК2, -а, мн. -і, -аў, м. Марская птуЧЫРВОНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. 1. жывёла.
шка
атрада чысцікавых, якая жыве на скалах
Назва замежных залатых манет (дукатаў,
ЧЫСТАКРОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Чыстай, не
цэхінаў) у дапятроўскай Расіі. 2. Найменне змешанай пароды (пра жывёл). Жарабец чы- па берагах паўночных мораў. || прым. чысцірускіх залатых манст 3-рублёвай i 5-рублёвай стакроўнай пароды. 2. Сапраўдны, праўдзівы кавы, -ая, -ае.
вартасці ў 18—19 стагоддзяў. 3. 3 1922 г. да (разм.). Ч. арыстакрат. \\ наз. чыстакроўнасць, ЧЫСЦІЛІШЧА, -а, н. Паводле вучэння
1947 г.: грашовы крэдытны білет у 10 рублёў -і, ж.
каталіцкай царквы: месца, дзе душы ня(цяпер разм.)- || прым. чырвонцжвы, -ая, -ае.
ЧЫСТАПАРОДНЫ, -ая, -ае. Які нале- божчыкаў ачышчаюцца ад грахоў, перш чым
ЧЫРВОНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае афарбоўку жыць да якой-н. адной пароды, мае паласці ў рай. || прым. чысодлішчны, -ая, -ае.
аднаго з асноўных колераў спектра, што ідзе ўласцівыя ёй прыкметы (пра племянную жыЧЫСЦІЛЫІПЫК, -а, мн. -і, -аў, м Раперад аранжавым; колеру крыві. Чырвоныя вёлу). Чыстапародная жывёла. || наз. чыста- ботнік, які займаецца чысткай чаго-н. Ч. дыпамідоры. Ч. аловак. 2. Пачырванелы ад пры- пароднасць, -і, ж.
маходаў. Ч. ботпаў. || ж. чысцілыіічыца, -ы, мн.
ліву крыві да скуры. Ч. твар. 3. Звязаны з рэЧЫСТАШСАННЕ, -я, н. Вучэбны прадмет -ы, -чыц.
валюцыйнай дзейнасцю, з савецкім ладам, з у пачатковых класах, які ставіць сваёй мэтай
ЧЫСЦІНЙ, -'i, ж. Toe, што i чыстата.
Чырвонай Арміяй. Ч. камандзір. Чырвоныя выпрацоўку прыгожага выразнага почырку ў
ЧЬІСЦЕЦЦА, чышчуся, чысцішся, чысціц(наз.) ўступалі ў горад. 4. У народнай мове i вучняў. Урок чыстапісання.
паэзіі для абазначэння чаго-н. прыгожага,
ЧЫСТАСАРДЙЧНЫ, -ая, -ае. Шчыры, ад- ца; незак. Чысціць (у 1 знач.) сябе ці сваё
адзенне, абутак. || зак. шчысціцца, -ышчуся,
яснага, свстлага i пад. Чырвонае сонейка. Чыр- крыты. Ч. чалавек. Чыстасардэчнае прызнанне.
-ысцішся, -ысціцца / пачысціцца, -ышчуся,
воная раніца. 5. Як састаўная частка некато- || наз. чыстасардэянасць, -і, ж.
-ысцішся, -ысціцца. || наз. чышчанне, -я, н. /
рых батанічных i заалагічных назваў. Ч. перац.
ЧЫСТАСОРТНЫ, -ая, -ае. He змешаны,
0 Чырвонае віно — віно, прыгатаванае з цё- адборны, вышэйшага, чыстага сорту. Чыста- чыстка, -і, ДМ -тцы, ж.
мных гатункаў вінаграду. Чырвоная кніга — сортная пшаніца. \\ наз. чысгасортшсць, -і, ж. ЧЬІСЦІЦЬ, чышчу, чысціш, чысціць;
кніга Міжнароднага саюза аховы прыроды i
ЧЫСТАТА, -ы, ДМ -таце, ж. 1. гл. чысты. чышчаны; незак. 1. каго-што. Рабіць чыстым,
прыродных рэсурсаў, якая змяшчае ў сабе ка- 2. Чысты стан чаго-н. Захоўваць чыстату i здымаючы гразь, пыл i пад. з паверхні чаго-н.
роткія звесткі аб распаўсюджанні, колькасці, парадак у кватэры, на рабочым месцы.
Ч. касцюм. Ч. снег. 2. што. Здымаць лупіны,
біялопі i мерах аховы рэдкіх відаў жывёлы i
ЧЫСТАЦЁЛ, -у, м. Травяністая расліна скуру, луску i пад. (з гародніны, садавіны,
раслін усяго свету. Чырвоная рыба — рыба сямейства макавых з жоўтымі кветкамі, са- рыбы i інш.; разм.). Ч. бульбу. Ч. рыбу. 3.
сямейства асятровых. Чырвоны галыптук — бранымі ў парасонападобныя суквецці, i мле- што. Вызваляць ад смецця, ад шкодных элетое, што i піянерскі галышук. Чырвоны на- чным сокам.
ментаў. Ч. зубы. Ч. cad. 4. перан., каго-што.
пал — такая ступень нагрэву, пры якой меЧЬІСТЫ, -ая, -ае; чысцейшы. 1. Незабру- Абкрадаць, рабаваць (разм.). 5. перан., каго
талы пачынаюць свяцішіа чырвоным свя- джаны, свабодны ад бруду. Чыстая бялізна. (што). Лаяць каго-н., сварыцца на каго-н.
тлом. Чырвоны радок — першы радок абзаца.
Чыстая падлога. 2. Асабліва прыбраны, пры- (разм.). || зак. вычысціць, -чышчу, -чысціш,
Чырвоны лес — хваёвы лес. Чырвоная ікра — значаны не для штодзённых патрэб (разм.). У -чысціць; -чышчаны (да 1 i 3 знач.),
ікра ласасёвых рыб. || наз. чырвань, -і, ж. (да чыстай палавіне хаты спалі дзеці. 3. Пра ра- ачысціць, ачышчу, ачысціш, ачысціць; ачы1 i 2 знач.).
боту: не цяжкі, нябрудны. Ён працаваў на чы- шчаны (да 2 i 4 знач.) / пачысціць, -чышчу,
ЧЬІРВЫ, -аў, адз. чырва, -ы, ж. Карта- стай рабоце. 4. Акуратна, чыста зроблены, -чысціш, -чысціць; -чышчаны (да 1, 2, 3 i 4
чная масць з малюнкам у выглядзе чырвоных прыгожа аздоблены. Шкатулка чыстай ра- знач.). || наз. чысткя, -і, ДМ -тцы, ж. (да 1, 2
сэрцаў. || прым. чырвовы, -ая, -ае. Ч. ніжнік. боты. 5. Са свабоднай, адкрытай, не занятай i Ззнач.), чышчанне, -я, н. (да 1, 2 i 3 знач.) /
ЧЫРК, у знач. вык. (разм.). Чыркнуў. Ч. чым-н. паверхняй. Чыстае поле.Ч. ліст па- ачыстка, -і, ДМ -тцы, ж. (да 2 i 4 знач.). ||
перы. Чыстае неба. б. Без пабочных дамешак, прым. чысцдльны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
запалкай аб карабок.
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ЧЗЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Які слаба расце, хілы
(пра расліны). 2. Хваравіты, слабы, кволы. ||
наз. чэзласць, -і, ж.
Ч^ЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; чэз, -зла; -ні;
ЧЫТАБЕЛЬНЫ, -ая, -ае (разм.). Toe, што незак. 1. (1 i 2 ас. не ўжыв.). Станавіцца чэзi чытэльны. Ч. почырк. || наз. чіггабелышсць, лым (у 1 знач.)- Ad засухі чэзла ўсё' на полі. 2.
Губляць здароўе, сілы. Хлопчык чэз на вачах.
-і, ж.
3. Станавіцца менш выразным, змяншацца,
ЧЫТАЛЬНАСЦЬ, -і, ж. Пашыранасць, папрападаць. На світанні зоркі на небе чэзлі,
пулярнасць якога-н. твора сярод чытачоў.
станавіліся нябачнымі.
ЧЫТАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
ЧЭК1, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Грашовы дакуякі з высокім майстэрствам чытае творы ма- мент з распараджэннем укладчыка банка аб
стацкай літаратуры; артыст, дэкламатар. | ж. выдачы прад'яўніку сумы з бягучага рахунку
чыталыгіца, -ы, мн. -ы, -нш. || прым. ці пералічэнні грошай на іншы рахунак. Ч. на
чытальніцкі, -ая, -ае.
прад'яўніка. Падпісаць ч. 2. Талон з касы з паЧЫТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для цвярджэннем сумы, атрыманай за тавар, a
чытання, заняткаў з кнігамі, часопісамі. Чы- таксама талон у касу ад прадаўца з указаннем
тальная зала.
сумы, якую патрэбна заплаціць. || прым. чэЧЫТАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень i -льняў, ж. кявы, -ая, -ае. Чэкавая кніжка.
ЧЭК2, -а, м. Участак поля з пасевамі рысу,
Спецыяльнае памяшканне ў бібліятэцы, у
клубе для чытання ці заняткаў. Купіць кнігі абгароджаны землянымі валікамі для затрымкі вады. Рысавыя чэкі. \\ прым. чэкавы, -ая,
для чытальні.
ЧЫТАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. -ае.
ЧЭКА, нескл., ж. (з вялікай літары). СкаКніжка, падручнік, дзе змешчаны невялікія
тэксты, творы ці ўрыўкі з твораў для практы- рочаная назва надзвычайнай камісіі па бакавання ў чытанні, набыцця навыкаў чытан- рацьбе з контррэвалюцыяй, сабатажам i спекуляцыяй; існавала ў СССР у перыяд 1918—
ня; хрэстаматыя.
1922 гг.
ЧЫТАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца; неЧЭЙСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. (гіст.).
зак. 1. Паддавацца чытанню; быць чытальным. Апавяданне чытаецца з цікавасцю. Супрацоўнік Чэка. || ж. чэыстка, -і, ДМ -тцы,
мн. -і, -так. || прым. чэшсцкі, -ая, -ае.
Надпіс цяжка чытаецца. 2. безас. Пра наяўЧЭКМЁНЬ, -мяня, мн. -мян'і, -мянёў, м.
насць жддання ці магчымасці чытаць. Мне сягоння не чытаецца. 3. перан. Распазнавацца, Старадаўняе верхняе мужчынскае адзенне
каўказскага тыпу ў выглядзе паўкафтана,
угадвацца па якіх-н. прыкметах. У вачах чыпашытага ў талію са зборкамі ззаду.
таўся сум.
Ч&НЯДЗЬ, -і, ж., зб. 1. Насельніцтва феаЧЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; чытаны; незак. дальнай вотчыны Старажытнай Русі, якое
1. каго-што i без дап. Адрозніваць i спалучаць знаходзілася ў разнастайных формах залежлітары ў словы, знаёміцца са зместам напіса- насці ад феадалаў. 2. Дваровыя людзі, слугі
нага. Ч. кнігу. Ч. па складах. Бегла ч. 2. што. памешчыка пры прыгонным праве. 3. перан.
Разумець, разбірацца ў якіх-н. знаках, абазна- Людзі нізкага службовага становішча, якія
чэннях. Ч. ноты. Ч. чарцяжы. 3. што i без імкнуцца выслужыцца перад высокапастаўледап. Па знешніх прыкметах распазнаваць, нымі асобамі (пагард.).
угадваць што-н. (перажыванні, думкі i пад.).
Ч^МЕР, -у, м. Toe, што i чамярыца. ||
Ч. чужыя думкі. Ён чытаў у яе вачах страх. 4.
прым. чэмерны, -ая, -ае.
што. Пераказваць які-н. тэкст на памяць. Ч.
ЧЭМІПЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Спартна памяць байкі. 5. што. Выкладаць вусна пе- смен (або спартыўная каманда) — пераможца
рад аўдыторыяй. Ч. лекцыі. 0 Чытаць мараль ў спаборніцтвах па якому-н. віду спорту на
(натацыі, павучанні) — гаварыць з кім-н. першынство горада, краіны, свету. Ч. свету
строгім тонам, робячы вымову, дакараючы за na шахматах. Ч. Еўропы na боксу. 2. Жывёшто-н. || зак. прачытаць, -аю, -аеш, -ае; -чы- ліна, якая заняла першае месца на выстаўцы,
таны. || наз. чытанне, -я, я., чыггка, -і, ДМ спаборніцтвах. || ж. чэмпіёюйі, -і, ДМ -нцы,
-тцы, мн. -і, -так, ж. (да 1 i 2 знач.) / пра- мн. -і, -нак (разм.). || прым. чэмпіёнскі, -ая,
чытанне, -я, н. (да 1, 4 i 5 знач.).
-ае.
ЧЫТАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Той, хто чыЧЭМПІЯНАТ, -у, М -наце, м. Спабортае якія-н. творы, да каго звернуты творы ніцтва на першынство ў якім-н. відзе спорту
пісьменнасці. Апавяданне спадабалася чыта- або ў спартыўных гульнях. Ч. свету na скаччам. 2. Наведвальнік, абанент грамадскай ках у вышыню.
бібліятэкі, чытальні. Бібліятэка праводзіць пеЧФіПК, -а, мн. -і, -аў, м. Toe, што i бакас.
рарэгістрацыю чытачоў. || ж. чытачка, -і, ДМ || прым. чэпікаў, -кава, -кавы / чэігікавы, -ая,
-чцы, мн. -і, -чак. || прым. чытацкі, -ая, -ас.
-ае.
ЧЗПЧЫК гл. чапец.
ЧЬІТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1. гл.
чытаць. 2. Чытанне ўголас чаго-н. 3. Чытанне
ЧФРАВА, -а, н. 1. Бруха, жывот (разм.). 2.
акцёрамі п'есы па ролях (від рэпетыцыі).
Унутраная частка жывата чалавека, жывёлы.
ЧЫТЗЛЬНЫ, -ая, -ае. Які лёгка чытаецца; Развіццё плода ў чэраве маці.
выразны. Ч. почырк. \\ наз. чытэльнасць, -і, ж. ЧЭРАВАВЯШЧАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м
ЧЫХ1, -у, м. Toe, што i чханне. Раптам на Чалавек, які мае здольнасць чэрававяшчаць. ||
ж. чэрававяшчальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
яго напаў чых.
2
ЧЭРАВАВЯШЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; негукаперайм. Ужыв. для перадачы зак., што. Гаварыць, не рухаючы губамі,
рэзкага адрывістага гуку пры чханні.
ствараючы ўражанне, што гукі ідуць з жыЧЬІХАЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. (разм.). Toe, вата, з чэрава. || наз. чэрававяшчанне, -я, н. ||
што i чханне.
прым. чэрававяшчальны, -ая, -ае.
Ч^РАП, -а, мн. чарапы, чарапоў, м. 1.
ЧЫХІР, -у, м. Каўказскае чырвонае віно
Косці, якія ўтвараюць цвёрдую аснову галавы
хатняга вырабу.

чых ,

ў пазваночных. Траўма чэрапа. 2. часцей мн.
Абломак, асколак разбітага глінянага, шклянога i пад. посуду. || прым. чарапны, -ая, -óe.
ЧЭРВЕПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны на
чарвяка. Ч. адростак. || наз. чэрвепядобшісць,
-і, ж.
ЧЗРВЕНЬ, -Я, М. ШОСТЫ месяц каляндарнага года. || прым. чэрвеньскі, -ая, -ае.
4ŚPBI гл. чарвяк.
ЧЭРКЁСЫ, -аў, адз. -кес, -а, м. Народ, які
жыве ў Карачаева-Чэркескай Рэспубліцы,
што ўваходзіць у склад Расійскай Федэрацыі.
|| ж. чэркешанка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. ||
прым. чэркескі, -ая, -ае.
ЧЭРНЬ1, -і, ж., зб. (уст. зневаж.). 1. Просты народ, людзі, якія ў буржуазна-дваранскім асяроддзі належалі да непрывілеяваных слаёў грамадства. 2. Людзі, далёкія ад духоўнага жыцця, высокіх ідэалаў.
ЧЭРНЬ2, -і, ж. 1. Гравіроўка металічных
вырабаў, пераважна сярэбраных i залатых,
ішрыхі якой запаўняюцца спецыяльным чорным сплавам, a таксама вырабы, апрацаваныя
такім чынам. 2. Чорная вугальная фарба арганічнага паходжання (спец.). || прым. чэрневы, -ая, -ае.
ЧдРПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
што. 1. Даставаць, набіраць чым-н. што-н.
вадкае або сыпкае. Ч. ваду. Ч. каўшом пясок.
2. перан. Набываць, браць адкуль-н. (кніжн.)Ч. веды. Ч. сілы. || аднакр. чарпануць, -ну,
-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і (да 1
знач.). || наз. чэрпанне, -я, н. || прым. чарпальны, -ая, -ае.
ЧЗРСТВЫ, -ая, -ае. 1. Засохлы, цвёрды,
сухі, нясвежы. Ч. хлеб. Чэрствая булка. 2. перан. Нячулы, бяздушны. Ч. чалавек. Чэрствая
душа. \\ наз. чэрствасць, -і, ж.
ЧЗСАНН, -нак. Мяккія i тонкія валёнкі з
часанай воўны.
ЧЗСНЫ, -ая, -ае. 1. Праўдзівы, прамы;
добрасумленны. Ч. чалавек. Ч. ўчынак. 2. Заснаваны на правілах чэсці, добрапрыстойнасці. Чэснае жыццё. Чэснае імя. 3. Маральна
чысты, цнатлівы. 0 Чэснае слова — выраз,
які ўпэўнівае ў праўдзівасці чаго-н. || наз.
чэсыасць, -і, ж.
ЧЭСЦЬ, -і, ж. 1. Вартыя павагі i гордасці
маральныя якасці чалавека; яго адпаведныя
прынцыпы. Справа чэсці. 2. Добрая, незаллямленая рэпутацыя чалавека. Бараніць ч. свайго
імя. 3. Цнатлівасць, нявіннасць (пра жанчын). 4. Слава, павага, пашана. Госці ведалі,
каму аказваць ч. Ч. таму, хто самааддана
праііуе. 0 Аддаць чэсць каму — прывітаць ваеннага, прыклаўшы руку да галаўнога ўбору.
Пара i чэсць знаць (разм.) — пара закончыць
што-н.
ЧФХІ, -аў, адз. чэх, -а, м. Заходнеславянскі
народ, які складае асноўнае насельніцтва
Чэхіі. || ж. чэшка, -і, ДМ -шцы, мн. -і, шак. ||
прым. чэшскі, -ая, -ае.
ЧЭЧ^НЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Чэчэнскай
Рэспублікі, што ўваходзіць у склад Расійскай
Федэрацыі. || ж. чэчэнка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
-нак. || прым. чэчэнскі, -ая, -ае.
ЧЭШКА1 гл. чэхі.
ЧЗШКА2 гл. чэшкі.
Ч^ПІЮ, чэшак, адз. чэшка, -і, ДМ -шцы,
ж. Спартыўныя тапачкі на лёгкай (звычайна
на ласінай) падэшве для заняткаў гімнастыкай.
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ШАВІНІЗМ, -у, м. Крайні нацыяналізм,
які прапаведуе надыянальную i расавую вы- шакаладу. || прым. шакаладны, -ая, -ае. Ш. коключнасць i распальвае нацыянальную варо- лер (карычневы). Шакаладнае дрэва (вечназяжасць i нянавісць. || прым. шжвішстычны, -ая, лёнае паўднёвае дрэва, з насення якога
атрымліваюць какаву).
-ае.
ШАКАЛАДКА, -і, ДЛ/-ДЦЫ, мн. -і, -дак, ж.
ШАВІНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Рэакцыянер, прыхільнік шавінізму. || ж. шаві- (разм.). Плітка шакаладу або шакаладная цутстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым. шаві- керка.
ШАКАЛАДНА-... Першая частка складаШАБАС, -у, м. 1. Суботні адпачынак, уста- н'ісцкі, -ая, -ае.
ШАВЯЛІЦЦА, -вялюся, -велішся, -веліц- ных слоў са знач. колеру шакаладу, карычляваны яўрэйскай рэлігіяй. 2. Тос, што i
ца; незак. 1. Злёгку варушыцца. Лісце ша- невы, з адценнем такога колеру, напр. шакашабаш.
ладна-буры, шакаладна-карычневы.
ШАБАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суем, веліцца. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв). Мітусліва пеШАЙРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-суеце, -суюць; -суй; незак. Святкаваць ша- расоўвацца, знаходзіцца ў хаатычным руху.
-раваны; незак., каго (што) (кніжн). Ставіць
Мурашкі
шавеляцца
ў
муравейніку.
3.
перан.
бас. Яўрэі шабасавалі звычайна па корчмах.
Праяўляць актыўнасць, ажыццяўляцца. Народ у няёмкае становішча, бянтэжыць парушэнЦІАБАІП, -у, м. У сярэдневяковых пашавеліцца. 4. (1 i 2 ас. не ўжыв), перан. Пра- нем правіл прыстойнасці. Мяне шакіруе яго
вер'ях: начное зборышча i разгул ведзьмаў.
фармальнасць да гэтага чалавека.
ШАБАШ, -у, м. (разм.)- 1. Заканчэнне ра- яўляцца, прабуджацца (разм.). Шавеляцца
ШАЛ, -у, м. 1. Псіхічны стан чалавека,
боты, перапынак для адпачынку. Гудок думкі. Шавялілася надзея. 5. шавялі(це)ся. ахопленага вялікім гневам, узбуджэннем, шаУжыв.
пры
пабуджэнні
да
дзеяння
(разм.).
паклікаў на ш. 2. у знач. вык. Скончана, даХутчэй шавяліся! || зак. пашавяліцца, -вялюся, ленствам, раз'юшанасць. Чалавек быў у шале i
волі. Я за такое больш брацца не буду, ш.
-велішся, -веліцца. || аднакр. шавяльнуцца, ні на што не зважаў. 2. мн. -ы, -аў. ГаШАБАІПНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм., не-вяльнуся, -вяльнешся, -вяльнецца; -вяль- рэзлівасць, свавольства; гулянка. Спыніце свае
адабр.)- Той, хто падраджаецца на прыватныя
нёмся, -всльняцеся, -вяльнуцца; -вяльніся (да шалы. Ад чужога шалу ў галаве круціцца
выгадныя заработкі. Наняць шабашнікаў. ||
(непрыемнасці з-за другіх, з-за чужой віны;
1 знач.). || наз. пшвяленне, -я, н. (да 1 знач.).
прым. шабашшцкі, -ая, -ае.
прымаўка).
ШАВЯЛІЦЬ,
-вялю,
-веліш,
-веліць;
незак.
ШАБАШНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
ШАЛАМІЦЬ, -ламлю, -ломіш, -ломіць;
1. каго-што. Злёгку прыводзіць у рух, кра(разм.). Быць шабашнікам.
тадь. Вецер шавяліў лісце. 2. перан., каго-што. незак. 1. каго (што). Ашаламляць, рабіць
ШАБАШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шьшь; незак. Прымушаць да дзейнасці, працы, выводзіць моцнае ўражанне, прыводзіць у замяшанне.
(разм.). 1. Канчаць або перапыняць работу. 2. са стану вяласці, абыякавасці да навакольГэтага чалавека нічога не здзіўляе i не шаЗарабляць ірошы, выконваючы выгадную ра- нага. Вас не шавялі, дык самі не здагадаецеся ломіць. 2. каго-што. П'яніць, адурманьваць.
боту, акрамя асноўнай (неадабр.). || зак. па- нічога зрабіць. Нішто не шавеліць яе душу. 3. Гарэлка пачала ш. галаеу.
шабашыць, -шу, -шыш, -шыць.
ШАЛАНДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -аў, ж. 1.
чым. Злёгку рухаць. Ш. пальцамі. Ш. мазгамі
ШАБЕЛЬНЫ гл. шабля.
(перан.: думаць, разм. жарт.). || зак. пашавя- Невялікая несамаходная з мелкай пасадкай
ШАБЛІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. ліць, -вялю, -веліш, -веліць. || аднакр. шшяль- баржа для пагрузкі i разірузкі суднаў, для пеСпартсмен, які займасцца фехтаваннем на нуць, -вяльну, -вяльнеш, -вяльне; -вяльнём, равозкі грунту з землечарпальных снарадаў. 2.
шаблях. Каманда шаблістаў.
На Чорным моры: парусная пласкадонная
-вельняце, -вяльнуць; -вяльн'і. || наз. шавяШАБЛОН, -a i -у, м. 1. -а, мн. -ы, -аў. ленне, -я, н.
рыбацкая лодка. || прым. шаландны, -ая, -ае.
Узор, па якім штампуюцца аднолькавыя выШАЛАПЎТ, -a, М -пуце, мн. -ы, -аў, м.
ШАВЯЛІОРА, -ы, ж. Пышныя, густыя варабы. 2. -у, перан. Агульнавядомы, збіты ўзор, ласы на галаве.
(разм.). Легкадумны, пусты чалавек, баламут,
штамп, які слепа пераймаюць. Пазбягаць шаШАГ, -у, мн. шап, -оў, м. 1. Toe, што i свавольнік. || ж. шалдпуткл, -і, ДМ -тцы, мн.
блону ў рабоце. || прым. шаблонны, -ая, -ае (да крок (у 1 i 2 знач). 2. Пэўная адлегласць -і, -так.
1 знач.).
ІПАЛАПЎТНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
паміж суседнімі аднатыпнымі злементамі (у
ШАБЛОННЫ, -ая, -ае. 1. гл. шаблон. 2. механізмах, дэталях машын; спец.). Ш. ра- (разм.). Паводзіць сябе як шалапут.
перан. Які з'яўляецца шаблонам (у 2 знач.), зьбы. || прым. шагавы, -ая, -ае (да 2 знач.).
ШАЛАПЎТНЫ, -ая, -ае (разм.). Легкадумзбіты, банальны. Шаблонныя фразы. Ш. пады- ІПАГАМ, прысл. Мерна пераступаючы на- ны, дзівацкі, узбаламучаны. || наз. шалапутход да справы. || наз. шаблоныасць, -і, ж. (да 2 гамі, не бягом. Конь ішоў ш. Ш. марш! (кама- шсць, -і, ж.
знач.)ПІАЛАШ, -а, мн. -ы, -оў, м. Toe, што i бунда).
ШАБЛЯ, -І, МН. -І, -бель, ж. Халодная
ШАГІСЦІКА, -і, ДМ -ціцы, ж. Абучэнне дан. || прым. шжлішшы, -ая, -ае.
зброя з доўгім выгнутым клінком. Сячы ша- маршыроўцы (на шкоду іншым, больш істотІПАЛЕВЫ гл. шаль.
блямі ворага. Атрад у сто шабель (г.зн. скла- ным ваенным заняткам).
ШАЛЁНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. Шадаецца са ста кавалерыстаў). || памянш. шаШАЙБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Падкладка лёны чалавек, вар'ят.
белыса, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж. || прым. пад гайку ці плешку шрубы ў выглядзе меШАЛЁНСГВА, -а, н. 1. Інфекцыйная хвашябельны, -ая, -ае. Шабельныя ножны.
талічнага кольца. 2. Невялікі цяжкі гумавы роба, якая паражае цэнтральную нервовую
ШАБУЛДЬІХ, у знач. вык. (разм.). Упаў, дыск, які ўжыв. пры гульні ў хакей. Шайбу! сістэму, вадабоязь. 2. перан. Крайняя ступень
кінуўся ў ваду.
(вокліч хакейных балельшчыкаў, якія пада- раздражнення, гневу. Прыйсці ў ш.
ШАБУЛДЬІХНУЦЦА,
-нуся,
-нешся, хвочваюць ігракоў). || прым. шайбавы, -ая, -ае.
ШАЛЁЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак. 1. (1 i 2
-нецца; -ніся; зак. (разм.). 3 шумам, хутка
ІІіАЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, шаек, ж. ас. не ўжыв.). Захворваць шаленствам (пра
ўпасці, уваліцца ў ваду, балота i пад.
(разм.). Група людзей, аб'яднаных якой-н. жывёлу). 2. Прыходзіць у крайняе раздражШАБУЛДЬІХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; злачыннай дзейнасцю. Ш. бандытаў. Ш. ненне, гнеў або (перан.) бурна праяўляць сваё
зак. (разм.). 1. што. Кінуць у ваду або выпле- жулікаў.
дзеянне, сілу. Ш. ad злосці. Шалее вецер. 3.
снуць ваду куды-н. Ш. камень у ваду. 2. Toe,
ІПАЙТАН, -а, мн. -ы, -аў, м. У мусульманРабіць учынкі, пазбаўленыя разважлівасці,
што i шабулдыхнуцца.
скай міфалогіі: злы дух, сатана. He паддаецца здаровага розуму. Ш. ad захаплення. 0 Шалець
ШАВЁЦ, шаўца, мн. шаўцы, шаўцоў, м. дрэсіроўцы, ш. (як лаянка).
з раскошы (разм.) — перабіраць, капрызіць
Майстар па шыццю i рамонту абутку.
ШАКАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Драпежная жы- ад перанасычанага ўсім, забяспечанага жыцШАВЁЦЮ, -ая, -ае. Звязаны з шыццём i вёліна сямейства сабачых, якая харчуецца ця. || зак. ашалець, -ею, -ееш, -ее (да 1 i 2
рамонтам абутку або які служыць для шыцця мярцвячынай. || прым. шакальны, -ая, -ае / знач.)i рамонту абутку. Шавецкая справа. Ш. вар- шакаліны, -ая, -ае.
ШАЛЁВАЧНЫ гл. шаляваць # шалёўка.
штат.
ШАКАЛАД, -у, М -дзе, м. 1. Кандытарскі
ШАЛЁНЫ, -ая, -ае. 1. Хворы на шаленШАВІЁТ, -у, М -ёце, м. Мяккая, крыху выраб — застылая маса какавы з цукрам. ства (у 1 знач.). Ш. воўк. 2. Які страціў разПлітка шакаладу. 2. Салодкі напітак на ма- важлівасць, цвярозы розум. Шалёная, што ты
варсістая шарсцяная тканіна для верхняй волацэ з парашку гэтага вырабу. Выпіць кубак надумала рабіць! 3. перан. Вялікай сілы, напраткі. || прым. шавіётжвы, -ая, -ае.
25. Зак. 426.
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ШАЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
-ляваны; незак. Абшываць шалёўкай (у 2 i 4
знач.). III. хату. Ш. вокны. || наз. шалёўка, -і,
ДМ -ўцы / шжляванне, -я, н. || прым. шалёвачны, -ая, -ае.
ШАЛЯНІЦА, -ы, мн. -ы, -н'іц, м. i ж. 1.
Безразважны чалавек, дзівак. 2. Дураслівы,
свавольны чалавек.
ШАЛЯСЦЁЦЬ, -ляшчу, -лясц'іш, -лясц'іць;
-лясцш, -лесціце, -лясцяць; -лясш; незак.
Toe, што i шапацець. Шалясціць лісце на дрэвах. || наз. шалясценне, -я, н.
ШАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Чараўнік, знахар у народаў, рзлігія якіх заснавана на кульце духаў, магіі. || ж. шаманкя, -і, ДМ -нцы,
мн. -і, -нак. || прым. шаманскі, -ая, -ае. Шаманскія заклінанні.
ШАМАЦЁЦЬ, -мачу, -мацдш, -мац'іць;
-мацім; -маціце, -мацяць; -маш; незак. Шапацець, шумець; утвараць лёгкі шум, шорах,
кратаючы што-н. Шамацела, ападаючы, лісце.
He шамаці паперай. || наз. шамаценне, -я, н.
ПІАМАЙ, -'i, ж. Прамысловая рыба сямейства карпавых.
ПіАМКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Гаварыць невыразна, шапялявячы. Ш. бяззубым
ротам. | наз. шамканне, -я, н.
ШАМКІ, -оў. Бразготкі, бомы. || прым.
шамковы, -ая, -ае.
IUAMÓT, -у, М -моце, м. (спец.). Абпаленая да спякання гліна, a таксама вогнетрывалая цэгла з такой гліны. || прым. шамотавы,
-ая, -ае. Шамотавая цэгла.
ШАМПАНСКАЕ, -ага, н. Пеністае вінаграднае віно, насычанае вуглякіслым газам.
ШАМПІНЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м Ядомы
шаравата-белы пласціністы грыб. || прым.

пружаны; нястрыманы ў пачуццях. Шалёная
скорасць. 4. перан. Неўтаймоўны, люты. Ш.
характар. 5. перан. Выпадковы, бязладны.
Шалёная куля. 0 Шалёныя грошы — грошы,
якія лёгка дастаюцца i таму расходуюцца неэканомна. Шалёныя цэвы (разм.) — вельмі
высокія.
ШАЛЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. шаляваць. 2. зб. Тонкія дошкі, якія ідуць на абшыўку драўляных пабудоў, a таксама абшыўка з такіх дошак. Пафарбаваць шалёўку. 3. мн.
-і, -лёвак. Адна з такіх дошак. 4. Накладныя
планкі вакол акна, дзвярэй. || прым. шалёвачны, -ая, -ае.
ІПАЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. Паласа з тканіны
або шарсцяных нітак для захутвання шыі.
Цёплы ш.
ІПАЛОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i
шлем (у 1 знач.: уст.).
ШАЛОПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.)- Цяміць, разумець.
ШАЛУДЗІВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак.
(разм). Станавіцца шалудзівым. || зак. зашалудзівець, -ею, -ееш, -ее.
ШАЛУДЗІВЫ, -ая, -ае (разм.). Са струпамі, каростай на скуры. Шалудзівае кацяня. ||
наз. шалудзівасць, -і, ж.
ШАЛУПАЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -паек,
ж. Toe, што i шалупіна. Бульба з шалупайкамі.
ШАЛУПІНА, -ы, ж. 1. Вонкавая мяккая
прыродная абалонка (плода, бульбы i пад.),
скурка. Абдзерці шалупіну з бульбіны. 2. мн. -ы,
-пін. Адходы пасля ачысткі пладоў, бульбы.
ШАМіІЎНЬ, -ю, мн. -і, -яў, м. Мыльная
Збіраць шалупіны на корм свінням.
пахучая вадкасць або парашок для мыцця гаШАЛУПІННЕ, -я, «., зб. 1. Шалупіны; ад- лавы.
ходы пасля ачысткі пладоў, бульбы i пад. ЗваШАМІТЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. Завосіраны
рыць бульбу ў шалупінні. Ш. ад бульбы. 2. пе- металічны стрыжань для смажання шашлыку
ран., чаго i якое. Што-н. непатрэбнае, лішняе, на агні. || прым. шампурны, -ая, -ае.
наноснае. Адсейваць важнае ад выпадковага
ШАМЙКАЎ: шамякаў суд (разм.) — нешалупіння.
справядлівы, прадузяты суд, разбор.
ШАЛФЁЙ, -ю, м. Травяністая расліна сяШАНАВАННЕ, -я, н. 1. Глыбокая павага.
мейства губакветных з буйных пахучых кве- Адносіцца да каго-н. з шанаваннем. Маё ш.!
так, адзін з відаў якой выкарыстоўваецца ў (вітанне пры сустрэчы з кім-н.). 2. Выражэнмедыцыне для лекавых настояў, a таксама не ўдзячнасці, гонару, увагі i пад. Аказаць
сам настой. Паласкаць горла шалфеем. || прым.каму-н. ш.
шалфейны, -ая, -ае.
ШАНАВАЦЦА, -нуюся, -нуешся, -нуецца;
ШАЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Доўгая вузкая вя-нуйся; незак. Быць асцярожным, берагчыся.
заная тканіна або тканая хустка. Абкруціць
Трэба ш., не прастуджвацца.
шыю шалем. \\ прым. шалевы, -ая, -ае. Ш. Kay- ШАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
Hep.
-наваны; незак., каго-што. 1. Беражліва
ШАЛЬМАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Схільны адносіцца, не расходаваць што-н. дарэмна.
да шальмоўства, хітраваты. III. чалавек. Ш. III. сваё здароўе. Ш. грошы. 2. Адносіцца з павыгляд. || наз. шальмаватасць, -і, ж.
шанай, павагай да каго-, чаго-н., цаніць
ШАЛЬМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй; што-н., прытрымлівацца чаго-н. III. народныя
-маваны; незак. (разм.). 1. каго (што). Гань- традыцыі. Ш. свой аўтарытэт. Ш. парадак.
баваць, знеслаўляць. III. сумленнага чалавека.
ІІіАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. У 17—
2. Весці сябе несумленна ў якой-н. справе,
19 стст.: часовае палявое чатырохвугольнае
хітрыць. III. у картачнай гульні. || зак. ашаль- ўмацаванне, акоп. || прым. шанцавы, -ая, -ае.
маваць, -мую, -муеш, -муе; -муй; -маваны. || Ш. інструмент (сапёрны).
ШАНОЎНЫ, -ая, -ае. Дастойны павагі,
ШАЛЬМОЎСКІ, -ая, -ае. 1. гл. шэльма. 2. паважаны; які выклікае павагу. Ш. ўзрост.
Уласцівы шэльме, махлярскі, хітры (разм.)Шаноўныя таварышы! (пры звароце). || наз.
III. выгляд.
шаноўнясць, -і, ж.
ШАЛЬМОЎСГВА, -а, н. Махлярства, круШАНС, -у, мн. -ы, -аў, м. Верагодная
цельства, махлярскі, хітры ўчынак. III. ў магчымасць ажыццяўлення чаго-н. Шансы на
nocnex. He ўпусціць шансу. Апошні ш.
гульні.
ШАНСАНЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
ІПАЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. Круглая i плоская талерка вагаў. 2. мн. Bari, якія складаюц- ж. 1. Песня жартаўлівага, часта фрывольнага
зместу, якая выконваецца ў кафэшантане. 2.
ца з такіх талерак. Узважыць на шалях.

Спявачка, якая выконвае такія песні. || прым.
шаясанетны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ШАНТАЖ, -у, м. Непрыстойныя дзеянні,
пагроза выкрыцця або паведамленне якіх-н.
непажаданых звестак з мэтай вымагання
чаго-н., a таксама ўвогуле пагроза, залалохванне чым-н. з мэтай стварыць выгадныя для
сябе абставіны. || прым. шантажны, -ая, -ае.
ШАНТАЖЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; незак., каго (што). Дамагацца
чаго-н. у каго-н. шляхам шантажу.
ШАНТАЖЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Той, хто займаецца шантажом. || ж. шжнтажыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
шантажысцкі, -ая, -ае.
ШАНТРАПА, -ы, ж., таксама зб. (разм. лаянк.). Пусты, нікчэмны чалавек. He вадзіся з
усякай шантрапой.
ШАНЦ, -у, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i шанс.
ШАНЦАВАЦЬ, -цуе; безас; незак., каму ў
чым. Пра ўдачу ў чым-н. Яму шанцуе ў жыцці.
|| зак. пашанцаваць, -цуе. || наз. шанцамнне,
-я, н.
ШАНЦАВЫ гл. шанец.
ШАПАВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Майстар, які вырабляе валеннем шэрсці капелюшы i інш. рэчы.
ШАПАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Звязаны з апрацоўкай шэрсці шляхам узбівання, разрыхлення яе.
ШАПАВАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень, ж. Майстэрня або памяшканне, дзе апрацоўваюць
шэрсць для прадзення, валення.
ШАПАЦЁЦЬ, -пачу, -пад'іш, -пашць; -пацім, -паціцс, -пацяць; -паці; незак. Абзывацца шолахам, шумець чым-н. сухім або ўтвараць шолах, шум. Шапаціць чарот на беразе
возера. Ніва шапаціць спелымі каласамі. \\ наз.
шапаценне, -я, н.
ШАПАЧКА, -і, ДЛ/-чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
гл. шапка. 2. Верхняя расшыраная частка
чаго-н., што мае стрыжань, ножку i пад. Ш.
грыба. || прым. шалачкавы, -ая, -ае (да 2
знач.).
ШАПАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Майстар,
які шые шапкі. || ж. шапачніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
ПіАПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. 1.
Галаўны ўбор, звычайна цёплы, мяккі. Зімовая ш. У шапцы або без шапкі (таксама наогул
з пакрытай ці не пакрытай галавой). Валасы
шапкай (пра пышныя валасы). На злодзеі i ш.
гарыць (прыказка пра вінаватага ў чым-н. чалавека, які сам сябе выдае чым-н.). Па Сеньку i ш. (прымаўка пра таго, хто не заслугоўвае лепшага). Шапкамі закідаем (ужыв., калі
выхваляюцца чым-н., у знач.: лёгка адолеем,
пераможам). 2. перан. Toe, што мае форму
купала. Шапкі хвой. Снегавыя шапкі дрэў. 3.
Toe, што i шапачка (у 2 знач.). Ш. баравіка.
4. Загаловак буйным шрыфтам, агульны для
некалькі артыкулаў у газеце, a таксама назва
ўстановы-выдаўца, серыі i пад., якая змяшчаецца на тытульным лісце кнігі над загалоўкам
(спец.). Бюлетэнь выдаецца пад шапкай
міністэрства. 5. Верхні брус над дзвярамі,
акном для мацавання ix (спец.). 0 Па шапцы
даць каму (разм.) — выгнаць, зняць з работы.
На разбор шапш (прыйсці, паспець, з'явіцца
i пад.) (разм.) — к канцу, калі ўсе разыходзяцца, усё скончылася. Шапка ваяіцца
(разм.) — пра што-н. надта высокае. Шалка
расце на галаве (разм.) — пра вялікі страх. ||
памянш. шалачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
ж. (да 1 знач.)- || зневаж. шалчына, -ы, мн.
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-ы, -чын (да 1 знач.; разм). || прым. шапачны,
ШАРАДА, -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -рад, ж.
-ая, -ае (да 1 знач.) / шапкдвы, -ая, -ае (да 1 Загадка, у якой загаданае слова падзяляецца
знач.). На шапачны разбор прыйсці, паспець i на часткі, a кожная частка нагадвае самастойпад. (тое, што i на разбор шапак). Шапачнае нае слова, якое трэба адгадваць, каб выйшла
галоўнае слова. Разыгрываць шарады.
знаёмства (выпадковае; разм.).
хто-н. (неспакойна хуткі ў рухах; разм.). ||
ШАРАК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). 1. Шэры прым. шаршрны, -ая, -ае.
ШАПКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
незак. (разм.). 1. Уніжальна прасіць каго-н. аб заяц. 2. Кафтан з шэрага сукна. || памянш.
ШАРОШ1, -рашу, м. Дробны, крохкі лёд у
чым-н. 2. Рабалепстваваць, нізкапаклон- шарачок, -чка, мн. -чк'і, -чкоў, м. (да 1 знач.). выглядзе кашападобнай масы, які ідзе перад
ШАРАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае вы- ледаставам i ў час вясновага крыгаходу. Ідзе
нічаць; вітацца, знімаючы шапку. || наз. шалгляд шара. Шарападобныя бактэрыі. Ш. грыб.ш. na рацэ.
каванне, -я, н.
ШАПТАЛА, -ы, ж. Сушаныя на сонцы || наз. шарападобнасць, -і, ж.
ШАРОШ2, -рашу, м. (спец.). Лес, які
абрыкосы або персікі з костачкамі.
ШАРАХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; сплаўляецца па рацэ бярвеннем, не звязаным
-ніся; зак. 1. Ад спалоху, нечаканасці i пад. у плыт. || прым. шарашовы, -ая, -ае.
ШАПТАЦЦА, шапчуся, шэпчашся, шэпчацца; шапчыся; незак. Гаварыць паміж сабой кінуцца ўбок, назад. Людзі шарахнуліся назад.
ШАРПАК, -у, м. Абледзянелая скарынка
шэптам. Шапталіся ў кутку суседкі. \\ наз. Конь шарахнуўся ўбок. 2. Моцна ўдарыцца аб на паверхні снегу. Ісці na шарпаку.
што-н. (разм.) Ш. плячом аб кант дзвярэй. \\
шалтанне, -я, н.
ШАРПАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, -няШАПТАЦЬ, шапчу, шэпчаш, шэпча; ma незак. шарахжцца, -аюся, -аешся, -аецца. || це, -нуць; -н'і; зак. i аднакр., каго-што
наз.
шараханые,
-я,
н.
rred; незак. Гаварыць шэптам. Ш. на вуха
ШАРАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. (разм.). Драпнуць, зачапіць. Куля шарпанула
каму-н. Ш. малітвы. || аднакр. шалнуць, -ну,
байца na шчацэ.
-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і. || наз. шап- (разм.). 1. каго-што i na чым, у што. Моцна,
ШАРПАЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -аецца;
з шумам ударыць. Шарахнуць na галаве. 2.
танне, -я, н.
незак. (разм.). Рвацца (пра адзенне, абутак). ||
ШАіГІЎгі, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Чалавек, што i чым. Адрэзаць з сілай, хутка. Ш. кусок
зак. пашарпацця* -аецца.
які шэпчацца. 2. перан. Пляткар, распаўсю- булкі. 3. Toe, што i шарахнуцца (у 1 знач.).
ШАРПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
джвальнік чутак. 3. Знахар, чараўнік (уст.). || Коні шарахнулі ўбок. || незак. шарахаць, -аю,
1. Утвараць сухі шум, дакранаючыся да
-аеш, -ае. || наз. шараханне, -я, н.
ж. шаптуха, -і, ДМ -усе, мн. -і, -тух.
ШАРАХЦЁЦЬ, -хчу, -хц'іш, -хц'іць; -хц'ім, чаго-н. ці ад дотыку чаго-н., шуршэць. Галіны
ШАПЯЛЙВІЦЬ, -ляўлю, -лявіш, -лявіць;
дрэва шарпалі na даху. Пад нагамі шарпае
незак. Toe, што i шапяляць. || наз. шаляляў- -хціце, -хцяць; -хц'і; незак. (разм.). Toe, што i ржышча. 2. што. 3 шумам кратаць, драпаць
шархацець.
Шарахціць
сухі
снег.
||
наз.
шараленне, -я, н.
што-н. Звер шарпаў гальку. 3. што. Драць. Ш.
ШАПЯЛЙВЫ, -ая, -ае. 1. Які вымаўляе хценне, -я, н.
адзенне. \\ зак. пашарпаць, -аю, -аеш, -ае;
ШАРАЧАК,
-чка
i
-чку,
м.
1.
-чку.
Грубая
свісцячыя гукі (с, з) падобна да шыпячых (ш,
-аны. || наз. шарпанне, -я, н.
ж). Шапялявае дзіця. 2. Пра свісцячыя зыч- фарбаваная тканіна дамашняга вырабу. 2.
ШАРСЦІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
-чка, мн. -чкі, -чкаў. Кафтан з такой тканіны.
ныя гукі: які вымаўляецца блізка да шыпяж. Асобны валасок шэрсці.
чых. Ш. гук. Шапялява (прысл.) вымаўляць || прым. шарачковы, -ая, -ае.
ШАРСЦЯНЬІ гл. шэрсць.
ШАРАЧОК, -чка i -чку, м. 1. -чка, гл. ша*с». || наз. шапялявасць, -і, ж.
ШАРХАЦЁЦЬ,
-хачу, -хаціш, -хаціць; -харак.
2.
Toe,
што
i
шарачак
(у
1
i
2
знач.).
||
ШАПЯЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. Гавацім, -хаціце, -хацяць; -хаці; незак. (разм.).
рыць невыразна, з шапялявым адценнем. || прым. шарачковы, -ая, -ае. 2
Утвараць шорхат, шум, шапацець. Пад нагамі
ШАРАШОВЫ гл. шарош .
наз. шапяляшіе, -я, н.
ШАРБЁТ, -у, М -беце, м. 1. Усходні фрук- шархаціць кара. || наз. шархаценне, -я, н.
ШАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. У матэматыцы:
ШАРХЁБЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Вузкі ручастка прасторы, абмежаваная сферай. Па- товы прахаладжальны напітак. 2. Салодкая
верхня шара. 2. Прадмет такой формы. Паве- густая маса з фруктаў, кавы або шакаладу з банак з паўкруглым лязом для першаснай
грубай апрацоўкі драўніны. || прым. шархетраны ш.[\) лятальны аларат, які паднімаец- цукрам, часта з арэхамі.
бельны, -ая, -ае.
ШАРГАНЎЦЬ гл. шоргаць.
ца ў паветра лёгкім газам, што запаўняе яго
ШАРШАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
ШАРГАЦЁЦЬ, -гачу, -гаціш, -гаціць; -гашарападобную абалонку; 2) шарападобная
цацка ў выглядзе абалонкі, напоўненай паве- ц'ім, -гаціце, -гацяць; -гац'і; незак. Шапацець, Тоўстая i доўгая іголка. Сшываць пасак шаршаткай. || прым. шаршатачны, -ая, -ае.
трам або газам]. Зямны ш. (планета Зямля). шамацець, шумець. Дрэва шаргаціць голлем na
ШАРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. гл. шар. 2.
Хоць шаром пакаці (нічога няма, зусім пуста). сцянв. || наз. шаргаценне, -я, н.
ШАРЖ, -у, м. Сатырычнае або гумарыс- Састаўны элемент крыві. Белыя i чырвоныя
| памянш. шарык, -а, мн. -і, -аў, м. \\ прым.
тычнае адлюстраванне каго-, чаго-н. у пад- крывяныя шарыкі.
шаравы, -ая, -ое (да 1 знач.).
ШАРЫКАВЫ, -ая, -ае. Забяспечаны прыШАРАБАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Лёгкі, звы- крэслена скажоным, карыкатурным выглядзе.
стасаваннем у выглядзе шарыка, з шарыкамі.
чайна двухколавы экіпаж. || прым. шарабанны, Сяброўскі ш. || прым. шаржавы, -ая, -ае.
ШАРЖЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; Ш. падшыпнік. Шарыкавая ручка (з маленькім
-ая, -ае.
ШАРАВАРЫ, -аў, 1. Шырокія штаны -руй; незак., каго-што i без dan. Сатырычна шарыкам для падачы чарнільнай масы).
ШАРЫКАПАДШЬІПНІК, -а, мн. -і, -аў,
асаблівага крою, якія засоўваюцца ў халявы. ці гумарыстычна паказваць, адлюстроўваць
Казацкія ш. 2. Род шырокіх штаноў на гумках каго-, што-н. у падкрэслена карыкатурным м. Шарыкавы падшыпнік. || прым. шарыкападшыпнікявы, -ая, -ае.
унізе. Лыжныя ш. || прым. шараварны, -ая, -ае. выглядзе. || наз. шаржыраванне, -я, н.
ІПАРЫЙТ, -у, М -рыяце, м. Звод мусульШАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. чым i
ШАРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руецца;
-руйся; незак. 1. Церці сябе чым-н. (разм.). без dan. Утвараць шорах, шум трэннем, за- манскіх рэлігійных, юрыдычных, бытавых
Ш. вяхоткай. 2. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Датыка- кранаць што-н. з шумам. Ш. мянташкай na правіл, заснаваных на Каране.
ючыся, церці (у 1 знач.) адзін аб другога пры касе. Шабля шаркала аб падлогу. 2. са словам ШАРЗНГА, -І, ДМ -нзе, мн. -і, -рэнг, ж.
руху. Галіны шаруюцца аб сцяну. \\ наз. ша- «нагой» або без яго. Прыстаўляць адну нагу да Ваенны строй, у якім людзі стаяць адзін каля
другой, стукаючы абцасам аб абцас (пры па- аднаго на адной лініі. Выстраіцца ў дзве шараваные, -я, н.
ШАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра- клоне, вітанні i пад.). || аднакр. шаркнуць, -ну, рэнгі. Першая ш. || прым. пшрэнпшы, -ая, -ае.
ШАРЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; незак. 1.
ваны; незак. 1. каго-што. Чысцячы, вадзіць -неш, -не; -ні. || наз. шаркалне, -я, н.
ШАРЛАТАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Невук, які Станавіцца шэрым, шарэйшым. 2. Віднецца
чым-н. узад i ўперад па павсрхні. Ш. падлогу.
2. што 'аб што, na чым i чым. Церці (у 1 выдае сябе за знаўцу, падманшчык, махляр. || (пра што-н. шэрае). 3. безас. Світаць або
змяркацца. || зак. папшрэць, -эе (да 1 i 3
знач.) паверхняй аднаго прадмета аб павер- прым. шарлатанскі, -ая, -ае.
ШАРЛАТАНСТВА, -а, н. Спосаб дзеяння знач.)хню другога. Кола шаруе аб дошку. Дно лодкі
ШАСІ, нескл., н. (спец.). 1. Рама ці аснова
шаравала аб зямлю. || зак. вышараваць, -рую, шарлатана. Выкрываць ш.
ШАРЛОТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. розных машын, механізмаў i ўстановак. 2.
-руеш, -руе; -руй; -раваны (да 1 знач.) / пішараваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. || Страва з залечанага цеста або сухароў з яблы- Частка самалёта, прызначаная для руху яго па
аэрадроме, для ўзлёту i пасадкі. Падняць ш.
камі.
наз. шаравшне, -я, н.
ШАРНІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Рухомае злу- Выпусціць ш.
ШАРАВЬІ, -ая, -ое. 1. гл. шар. 2. Які мае
ШАСНАЦЦАЦЬ, -і, ліч. кольк. Лік i кольформу шара. Шаравая маланка. 3. Які мае чэнне дзвюх частак механізма, якое дазваляе
шарападобную будову, дэталі. Ш. клапан.
ім паварочвацца пад вуглом. Як на шарнірах касць 16. || парадк. шаснаццаты, -ая, -ае.
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ШАТЛАНДКА1, -і, ДМ -дцы, ж. Тканіна ў
ШАСІЦГОДЦЗЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1.
Тэрмін у 6 гадоў. 2. чаго. Гадавіна падзсі, што каляровыя клеткі.
ШАТЛАНДКА2 гл. шатландцы.
была 6 гадоў назад. || прым. шасцігадовы, -ая,
-ае.
ШАТЛАНДЦЫ, -аў, адз. -дзец, -дца, м.
ШАСІЦДЗЕСЙТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Народ, які складае асноўнае насельнінтва
ШАСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
(разм.) 1. Шуснуць, шмыгнуць куды-н. Ш. у Праірэсіўны грамадска-палітычны дзеяч 60-х Шатландыі. || ж. шатландка, -і, ДМ -ндды,
гушчар. 2. 3 шумам, хутка ўпасці, зляцець. гадоў 19 ст. ў Расіі. || ж. шасцідзесятшца, -ы, мн. -і, -дак. || прым. шатландскі, -ая, -ае.
ШАТРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
Дрэва шаснула на зяшю. 3. Моцна стукнуць мн. -ы, -ніц.
ШАСІДДЗЕСЙТЫ гл. шэсцьдзесят.
-раваны; незак., што. Ачышчаць (зерне) ад
па чым-н. або з энергіяй праявіцца ці хутка
ШАСЦІДЗЕСЯЦІГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. абалонак перад тым, як малоць або пускаць
зрабіць што-н. Ш. палкай па дошцы. Ш. нажом па мясе. Ш. талерку (пабіць). Шаснуў шасцідзесяцігоддзе. 2. Які праіснаваў 60 га- на крупы. Ш. збожжа. \\ зак. сшатраваць,
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. || наз. шадождж. Шаснула куля над галовамі. 4. Утва- доў.
ШАСІЦДЗЕСЯЦІГОДЦЗЕ, -я, мн. -і, -яў, травішне, -я, н. i шатроўка, -і, ДМ -ўцы, ж.
рыць шоргат, глухі шум. Нешта шаснула ў кун. 1. Тэрмін у 60 гадоў. 2. чаго. Гадавіна па- (разм.). || прым. шаіравальны, -ая, -ае. Шастах.
травальная машына.
ШАСТАВІК, -а, мн. -і, -оў, м. Спартсмен, дзеі, якая адбылася 60 гадоў таму назад. АдШАТРОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. шацёр. 2. Які
святкаваць ныё-н. ш. (шасцідзесяты дзень наякі займаецца скачкамі з шастом.
мае форму шатра (у 2 знач.). Ш. купал. ШаШАСТАВЬІ гл. шост.
тровая званіца.
-ае.
ШАСТАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Сярэбраная
ШАТЎН1, -а, мн. -ы, -оў, м. (спец.). РухоШАСІДКЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Вуманета ў сярэдневяковай Польшчы i Вялікім чань шостага класа. || ж. шасцікласыіца, -ы, мая дэталь, яхая злучае поршань з валам рукнястве Літоўскім вартасцю ў шэсць грошаў. мн. -ы, -ніц.
хавіка. || прым. шатунны, -ая, -ае.
|| прым. шдстачны, -ая, -ае.
ШАСІДКРАТНЫ, -ая, -ае. Toe, што i
ІПАТЎН2, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). МяШАСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Утва- шасціразовы.
дзведзь, які блукае зімой па лесе, a не спіць у
раць лёгкі шум, шоргат. Шастае дождж na
ШАСЦШАЛЬЦЫ, -ая, -ае. 3 шасцю паль- берлагу. Мядзведзь-ш.
даху. Ш. сенам. 2. Біць з шумам (разм.). Ш. цамі.
ШАТЫ, -аў. 1. Пышнае дарагое адзенне.
дубцам na нагах. 3. Хадзіць, снаваць туды- . ШАСІЦРАЗОВЫ, -ая, -ае. Які паўтараец- Апрануцца ў ш. 2. перан. Покрыва, тое, што
сюды з мэтай што-н. выгледзець, украсці i ца 6 разоў, павялічаны ў 6 разоў. У шасціразо- пакрывае, укрывае каго-, што-н. Снегавыя ш.
пад. (разм.). Ш. na лесе. He трэба ш., дзе не вым памеры.
Пад шатамі дрэў.
след. 4. што. Рэзаць (разм.). Ш. сала нажам. ||
ШАТЗН, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек з цёмШАСІДСОТГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл.
наз. шастанне, -я, н.
на-русымі, каштанавымі валасамі. || ж.
шасцісотгоддзе. 2. Які праіснаваў 600 гадоў.
ШАСІЦСОТГОДЦЗЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. шатэнка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.
ШАСТОК гл. шост.
ШАЎКАВІНА, -ы, ж. (спец.). Шаўковае
Тэрмін у 600 гадоў. 2. наго. Гадавіна падзеі,
ШАСЦЁРНЕВЫ гл. шасцярня2.
што адбылася 600 гадоў назад. Ш. горада валакно, нітка. || прым. шаўкявінны, -ая, -ае.
ШАСЦЕРЫКОВЫ гл. шасцярык.
(шэсцьсот гадоў з дня заснавання). || прым.
ШАЎКАВІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ШАСЦЁРА, -цярых, -цярым, -цярымі, ліч. шасцісотгадовы, -ая, -ае.
ж. Нітка, валасок шоўку.
зб. 1. 3 назоўнікамі мужчынскага i агульнага
ШАЎКАВІСТЫ, -ая, -ае. Падобны на
ШАСІЦСОТЫ гл. шэсцьсот.
роду, што абазначаюць асоб, з разам узятымі
ШАСЦГГЬІСЯЧНЫ, -ая, -ае. 1. Ліч. па- шоўк, гладкі, мяккі. Шаўкавістая папера.
асабовымі назоўнікамі мужчынскага i жаноШаўкавістыя валасы. \\ наз. шаўкав'істасць, -і,
чага роду, з назоўнікамі мн. л., якія абазнача- радк. да шэсць тысяч. 2. Коштам у шэсць тыж.
юць жывых істот абодвух полаў, з ас. займ. сяч рублёў (разм.). 3. Які складаецца з шасці
атрад.
ШАЎКАВІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
мн. л. i без залежнага слова: колькасць тысяч адзінак. Ш.
ШАСЦЯРНЙ1, -і, мн. -церні i (з лЫ. 2, 3, да здабывання шоўку ад тутавага шаўкалрада.
шэсць. Ш. хлопцаў. Ш. cipom. Hoc было ш.:
тры хлопцы i тры дзяўчыны. Ш. свіней. Тыя ш.4) -цярні, -церань, ж. Тос, што i шасцярык Ш. нареяк (вусень шаўкапрада).
ШАЎКАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ўжо пайшлі. Шасцярым прапаноўвалі. 2. 3 на- (у 2 знач.)ШАСЦЯРНЙ2, -і, мн. -церні / (з ліч. 2, 3, Спецыяліст па шаўкаводству.
зоўнікамі, яхія абазначаюць маладых істот:
ШАЎКАВОДСТВА, -а, н. Развядзенне шаўколькасць шэсць. Ш. дзяцей. Ш. звяркоў. 3. 4) -цярні, -церань, ж. Зубчастае кола, якос
звычайна Н i В. 3 множналікавымі на- перадае рух. || памянш. шасцарэнька, -і, ДМ капрада як галіна сельскай гаспадаркі. || прым.
зоўнікамі: шэсць прадметаў. Ш. сутак. Ш. ка- -ньцы, мн. -і, -нек, ж. || прым. шасцяронны, шаўкаводяы, -ая, -ае / шаўкшодчы, -ая, -ае.
ШАЎКАПРАД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
лё'с. Ш. нажніц. 4. звычайна Н i В. 3 некато- -ая, -ае / шжсцерневы, -ая, -ае.
ШАСЦЯРЬІК, -церыка, мн. -церыю, -це- Матыль, вусень якога ўе коканы, што ідуць
рымі назоўнікамі, якія абазначаюць прадметы, што існуюць або якія носяць у пары: рыкоў, м. 1. Старадаўняя руская мера (вагі, на выраб шоўку. Тутавы ш.
аб'ёму, ліку i пад.), якая змяшчае шэсць
ШАЎКАТКАЦЫ, -ая, -ае. Які мае адношзсць пар. Ш. шкарпэтак. Ш. туфель.
якіх-н. адзінак, a таксама прадмет такой вагі, сіны да ткання шоўку. Шаўкаткацкая выШАСЦЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. аб'ёму i пад. 2. Запрэжка ў шэсць коней. творчасць.
1. Лічба 6. 2. Назва чаго-н., што змяшчае Ехаць шасцерыком. \\ прым. шасцерыковы, -ая, ШАЎКОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. шоўк. 2. перан.
шэсць адзінак, напр. запрэжка ў шэсць ко- -ае.
Лагодны, паслухмяны, добры (разм.). Наней, ірупа з шасці чалавек, шлюпка з трыма
ШАСЬ (разм.). 1. гукаперайм. Абазначае чальнік зрабіўся шаўковым.
парамі вёсел, карта, дошчачка даміно з ша- шум, падзенне чаго-н. сыпкага, сухога. Ш.,
ШАЎКОЎНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Toe,
сцю ачкамі i пад. 3. Назва чаго-н., абазнача- ш., сыплецца зверху пясок. 2. у знач. вык. што i тутавае дрэва. || прым. шаўкоўнічны, -ая,
нага лічбай 6 (разм.)- Tym спыняецца ш. (пра Ужыв. паводле знач. дзеясл. шаснуць. Нехта -ае.
аўтобус, тралейбус i пад.). 4. Дэталь у мала- ў дзверы ш. Ш. нажом na шнурку.
ІПАЎРО, нескл., н. Гатунак мяккай хроматарні, шасцярня.2 || прым. шасцёрачны, -ая,
ШАСЗ, нескл., н. Toe, што i шаша. || прым. вай казінай скуры для абутку. || прым. шаў-ае (да 2 знач.).
ровы, -ая, -ае.
шасэйны, -ая, -ае.
ШАСЦІ... Першая частка складаных слоў
ШАТАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.)- Сатана,
ІПАЎРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
са знач.: 1) які змяшчае шэсць якіх-н. адзі- д'ябал.
Нашыўка з галуну ў выглядзе вугла на рукаве
нак, складаецца з шасці адзінак, напр.
ШАТКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; форменнага адзення. Яфрэйтарскі ш. Залатыя
шасцібальны, шасцівалентны, шасцівёславы, -каваны; незак., што. Рэзаць доўгімі тонкімі шаўроны. || прым. шаўронны, -ая, -ае.
шасцівугальны, шасцідзённы, шасцімесны, шапалоскамі (звычайна капусту). Ш. капусту. ||
ШАЎЧЬЬСА, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых, ж.
сцімесячны, шасцірублёвы, шасціструнны; 2) які
зак. сшаткшць, -кую, -куеш, -куе; -куй; (разм.). Жонка шаўца.
мае адносіны да шасці, да шостага, напр. -каваны. || наз. шаткавшне, -я, н. || прым. шатШАФА, -Ы, МН. -Ы, шаф, ж. 1. Прадмет
шасцігадзінны (поезд), шасцікласнік.
кавальны, -ая, -ае (спец.).
мэблі ў выглядзе стаячай скрынкі з дзверцамі
ШАСІЦГАДЗІННЫ, -ая, -ае. 1. ПрацяглаШАТКАЎНІЦА, -ы, мн. -ы, -нш, ж. для захоўвання чаго-н. Кніжная ш. Убудавасцю ў шэсць гадзін. Ш. рабочы дзень. 2. На- (разм.). Toe, што i шаткоўня.
ная ш. (уробленая ў сцяну). Незгаральная ш.
значаны на шэсць гадзін. Ш. поезд.
ШАТКОЎНЯ, -і, мн. -і, -ковень, ж. Пры- (металічная скрынка для захоўвання каштоўШАСЦІГАДОВЫ, -ая, -ае. 1. гл. шасцігод- лада для шаткавання (звычайна капусты). насцей). 2. Спецыяльнае прыстасаванне ў выглядзе скрынкі са створкай або дзверцамі для
Рунная ш.
дзе. 2. Які праіснаваў 6 гадоў.
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ШАЦЁР, шатра, мн. шатры, шаіроў, м. 1.
сушкі, выпечкі (у плітах) i пад. Сушшьная ш.
Выцяжная ш. || памянш. шафка, -і, ДМ -фцы, Лёгкае пераноснае жыллё з тканіны, скуры i
пад., якое будуецца звычайна ў форме конуса.
мн. -і, -фак, ж. || прым. шафавы, -ая, -ае.
ШАФЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Удзельнік вя- 2. Высокі пірамідальны чатырохгранны ці
сельнага абраду, які выконвае даручэнні па васьмігранны дах (цэркваў, званіц, вежаў i
распарадку i ў час вянчання трымае над гала- пад.; спец.). || прым. шатровы, -ая, -ае. Ш. навой жаніха (нявесты) вянец. || прым. ша- вес.
ШАЦІЯ, -і, ж. (разм. пагард.). Кампанія,
ферскі, -ая, -ае.
ШАФЕРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. ірупа людзей. Цягаецца mym усякая ш.
ШАША, -ы, мн. -ы, -эй, ж. Дарога, моСтаршая дружка нявесты ў вясельным абрашчаная шчэбенем, a таксама ўсякая дарога з
дзе.
ШАФЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вадзіцель аўта- цвёрдым пакрыццём. Асфальтавая ш. || прым.
мабіля. || прым. шаферсжі, -ая, -ае. Шафёрскія шашэйны, -ая, -ае.
ШАіПАЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Насякомае
правы.
ШАФРАН, -у, м. 1. Паўднёвая травяністая атрада жукоў, лічынкі якога псуюць скуры,
расліна сямейства касачовых, a таксама ры- футра, точаць дрэва i пад. Ш. патачыу шафу.
льцы яе кветак, высушаныя i расцёртыя на || прым. шашалевы, -ая, -ае.
ШАШАЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. Допарашок, якія выкарыстоўваюцца як вострая
прыправа i фарбавальнік. 2. Гатунак яблыкаў. шка з клеткамі для гульні ў шашкі, шахматы.
|| прым. шафрашшы, -ая, -ае / шафранны, -ая, 2. Скрынка 1ддя шашак, шахмат.
-ае (да 2 знач.). Шафранавы або шафранны ко- ШАШКА , -і, ДА/-ШЦЫ, мн. -і, -шах, ж. 1.
Брусок папярок распілаванага бервяна
лер (аранжава-жоўты з карычневым адцен(спец.)- 2. Будаўнічы матэрыял у выглядзе конем).
ШАФЯРНЙ, -і, ж., зб. (разм. пагард.). латых кавалкаў каменю пэўнай формы
Шафёры. Ш. лаецца, што прастоі зрываюць (спец.)- 3. Кубік прасаванага выбуховага рэчыва, якое ўжыв. пры выбуховых работах
графік.
(спец.). Тратылавая ш. 4. Вытачаны кружок
ШАХ1, -а, мн. -і, -аў, м. Тьггул манарха ў
для гульні ў шашкі. 5. Двухкаляровы ўзор у
некаторых краінах. Усходу, a таксама асоба, выглядзе квадрацікаў, што чаргуюцца адзін з
якая носіць гэты тьпул. || прым. шахскі, -ая, другім. Паркет шашкамі. Вязанне ў шашку. O
-ае.
Дымавая шашжа (спец.) — каробка, напоўнеШАХ2, -а, мн. -і, -аў, м. У шахматнай ная дымавой сумессю для стварэння дымавых
гульні: наладзенне якой-н. фігурай або пе- завес. || прым. шапшчны, -ая, -ае.
шкай на караля праціўніка, якое стварае яму
ПіАШКА2, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
пагрозу. Аб'явіць ш. Ш. каралю.
Ручная халодная зброя са злёгку загнутым
ШАХШШАХ, -а, мн. -і, -аў, м. Тьпул клінком, якой сякуць або колюць.
персідскага шаха (літаральна: цар цароў), a
ШАШКІ, -шак. Гульня белымі i чорнымі
таксама асоба, якая насіла гэты тытул. Ц прым. кружкамі (шашкамі ў 4 знач.) на дошцы ў 64
шахінпшхскі, -ая, -ае.
(рускія шашкі) або ў 100 клетак (міжнароШАХІНЯ, -і, мн. -і, -хінь, ж. Жонка дныя шашкі), якая заключаецца ў тым, што
шаха1.
кожны з двух партнёраў імкнецца знішчьшь
ШАХМАТЫ, -мат. 1. Гульня белымі i чор- шашкі саперніка або пазбавіць яго магчынымі фігурамі i пешкамі на дошцы ў 64 масці рабіць хады. Гуляць у ш. \\ прым. шашаклеткі, якая заключаецца ў тым, што кожны з чны, -ая, -ае. Ш. столік.
двух партнёраў імкнецца аб'явіць мат1 каралю
ШАШЛЬкК, -у, мн. -і, -оў, м. Страва з касаперніка, a таксама адпаведны від спорту. валачкаў бараніны (радзей ялавічыны, свіГуляць у ш. Першынство ceemy na шахматах. ніны), нанізаных на металічны стрыжань
2. Фігуры i пешкі для такой гульні. Дарожныя (шампур) i засмажаных разам з кольцамі цыш. || прым. шахматны, -ая, -ае. Ш. гурток.
булі. || прым. шжшлычны, -ая, -ае.
ШАХМАТЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ШАШЛЬ&ЧНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж.
Ігрок у шахматы. Турнір шахматыстаў. || ж. Сталовая, дзе гатуюць шашлыкі.
шахмжтыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -гак. ||
ШАШШ, -яў (разм. нсадабр.). 1. Інтрьпі,
прым. шахматысцкі, -ая, -ае.
падкопы. Патаемныя ш. з бандытамі. 2. ЛюШАХРАЙ, -Я, МН. -І, -ёў, м. (разм. пагард.). боўныя ііпрыгі, сувязі. Завязала ш. з калегам
Чалавек, які любіць пажывііша за кошт na рабоце.
іншых, жулік. || ж. шахрайка, -і, ДМ -йцы,
ШАІПОК, -шка, мн. -іша, -шкоў, м. Драмн. -і, -раек. || прым. шахрайскі, -ая, -ае.
пежны звярок сямейства куніц з каштоўным
ШАХРАЙСГВА, -а, н. Учынкі шахрая, футрам, a таксама фуіра яго. || прым. шашжульнштва.
ковы, -ая, -ае.
ШАШЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ШАХТА, -ы, М -хце, мн. -ы, шахт, ж. 1.
Іірок у шашкі. U ж. пшпыстка, -і, ДМ -тцы,
Вертыкальная ці нахіленая горная выпрацоўка, якая мае непасрэдны выхад на паверхню мн. -і, -так. || прым. шашысцкі, -ая, -ае.
ШАШ^ЙНЫ гл. шаша.
(цяпер прынята называць шахтавым ствалом).
ШВАБРА, -Ы, МН. -Ы, -аў, ж. Мятла з маСпускацца ў шахту. 2. Горнапрамысловае
прадпрыемства, якое вядзе падземную зда- чалы, вяровак i пад., уробленых у калодку. ||
бычу карысных выкапняў; мссца здабычы ix. прым. швабравы, -ая, -ае.
ШВАГЕР, -іра, мн. -гры, -граў, м. Брат
Працаваць у шахтах. 3. Вертыкальная падоўжаная поласць у некаторых прамысловых жонкі або муж сястры ці швагеркі.
ШВАГЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
канструкцыях (спец.). Ліфтавая іцахта. ||
прым. шахтавы, -ая, -ае. Шахтавая пен Жончына сясіра.
ШВАЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, шваек, ж.
(вертыкальная металургічная печ, якая заіруПлоскае шыла, якім колюць свіней. || прым.
жаецца зверху).
ШАХЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Горнарабочы,
які працуе ў шахце. || ж. шахцёрка, -і, ДМ
ШВАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. (уст.). Кра-ріхы, мн. -і, -рак. || прым. шахцёрскі, -ая, -ае. вецкая майстэрня.

ШАФ—ШВО
ШВАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны; незак., што (спец.). Прымацоўваць
марское судна швартовамі да прычальных
прыстасаванняў. || звар. швартавшцй, -туюся,
-туешся, -туецца; -туйся. || зак. прышвАртшць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны, адшвартаваць, -тую, -туеш, -туе; -туй; -таваны;
звар. прышвартавацца, -туюся, -туешся, -туецца; -туйся / адшварішцца* -туюся, -туешся, -туецца; -туйся. || наз. швартоўка, -і,
ДМ -ўцы, ж. i швартаваяве, -я, н. \\ прым.
швартоўны, -ая, -ае. Швартоўнае прыстасаванне.
ШВАРТОВЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае
адносіны да работ у час стаянкі судна на
швартовых. Швартовае прыстасаванне.
ШВАРТОЎ, -това, мн. -товы, -товаў, м.
(спец.). Канат, трос, якім прывязваецца марское судна да прычальных прыстасаванняў.
Аддаваць швартовы (адвязваць судна ад прычала).
ШВАХ, у знач. вык. (разм.). Дрэнна, кепска. Наша справа ш.
ШВАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Жанчына, якая прафесійна займаецца шыццём.
ШВ^ДЫ, -аў, адз. швсд, -a, М -дзе, м. Народ, які складае асноўнае насельнііггва Швецыі. || ж. шведкя, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак. |
прым. 'пшедскі, -ая, -ае.
ШВЁЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Работнік
швейнай прамысловасці. || ж. швейніца, -ы,
мн. -ы, -ніц.
ШВЁЙНЫ гл. шыць.
ШВЕЙЦАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вартаўнік
ля знадворных дзвярэй у пад'ездах устаноў,
рэстаранаў, гасцініц, жылых памяшканняў. ||
прым. швейцарскі, -ая, -ае.
ШВЕЙЦАРСКАЯ, -ай, мн. -ія, -ix, ж. Памяшканне для швейцара.
ШВЕЙЦАРЦЫ, -аў, адз. швейцарац, -рца,
м. Насельнііхтва Швейцарыі. || ж. швейцарка,
-і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. пшейцарскі,
-ая, -ае.
ШВЕРТБОТ, -а, М -боце, мн. -ы, -аў, м.
Паруснае аднамачтавае спартыўнае судна з
высоўным кілем.
ПІВІВА, -а, н. (разм.). Toe, што шыецца.
Маці дрэмле са швівам у руках.
ШВІЦКІ, -ая, -ае: ппйцкяя парода — парода буйной рагатай жывёліны [ад назвы кантона ІІІвіц у Швейдарыі, дзе ўпершыню выведзена гэта парода].
ІПВО, -а, мн. -ы, -оў, н. 1. Месца злучэння
сшьпых кавалкаў тканіны, скуры. Парвацца ў
шве. Накладаць швы (сшываць, змацоўваць
краі раны, парэзу). Па ўсіх швах трашчыць
што-н. (перан.: прыходзіць у поўны заняпад,
развальваецца; разм.). 2. Месца злучэння частак чаго-н. (спец.). Швы нэрапа. Ш. цаглянай
кладкі. 3. Спосаб шыцця, вьшіыўкі. Няроўнае
ш. Сцябліністае ш. 0 Рукі па швах — пра рукі,
выцягнутыя ўніз удоўж тулава. || прым. шыўны, -ая, -ое (да 1 знач.; спец.). Ш. матэрыял
(у хірургіі).
ШВОРАН, -рна, мн. -рны, -рнаў, м. Стрыжань у паваротным злучэнні пярэдняй часткі
кузава павозкі, які забяспечвае павароты на
хаду. || прым. шворыавы, -ая, -ае.
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ШКАТЎЛКА, -і, ДМ -лды, мн. -і, -лак, ж.
ШЕЛОГРАФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе;
Невялікая скрыначка з вечкам для захоўван-фуй; -фаваны; зак. i незак., што. Аддруканя дробных рэчаў. O Музычная шкатулж* — ваць (друкаваць) на шклографе.
механічны завадны музычны інструмент у
ШЮІЯНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
ШВЗНДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не- выглядзе скрыначкі, з якой гучыць якая-н. Застываючы, станавіцца падобным на шкло.
Вада ў сажалцы шклянее. Вочы nacmynoea
зак. (разм. нсадабр.). Хадзіць без справы, за- мелодыя. || прым. шкятулАчны, -ая, -ае.
шклянелі (перан.: станавіліся нерухомымі,
нятку, сноўдацца. Швэндаўся дзень невядома ПІКВАЛ, -у, м. Ралтоўны моцны парыў ветру, які суправаджаецца звычайна на- застылымі). || зак. ашкляыець, -ее.
дзе. | наз. швэвдянне, -я, н.
ШКЛЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ШКАДА. 1. безас. v знач. вык., каго-наго вальнічным ліўнем. Ш. смеху (перан.). Ш.
Шкляная цыліндрычная пасудзіна без ручкі,
або з інф. Пра пачуццё жалю, спагады i пад. агню (перан.: пра моцны артылерыйскі
да каго-, чаго-н. ПІ. хворай сястры. Ш. гля- агонь). || прым. шжвальны, -ая, -ае / шжва- прызначаная для піцця. Гранёная ш. Выпіць
дзець на яго. 2. безас. у знач. вык., чаго або з лісты, -ая, -ае. Шквальны (шквалісты) вецер. шклянку кавы. || прым. шкляшчны, -ая, -ае.
ШКЛЯНЬІ гл. шкло.
інф. Пра нежаданне аддадь, сіраціць i пад. Шквальны агонь кулямётаў (моцны, масіраШКЛЯР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Рабочы, які
што-н. Мне нічога не ш. для вас. Гадка з 'есці i ваны).
ШКЁЛЬЦА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. гл. шкло. ўстаўляе аконнае шкло ў рамы. 2. Работнік
ш. кінуць (прымаўка). 3. безас. у знач. вык., са
злучнікамі «што», «калі» ці без ix. Даводзіцца 2. Асколак або кавалак шкла. Шкельцы лужын шкляной прамысловасці (разм.).
ШКЛЙРУС, -у, м. Род буйнога бісеру ў
пашкадаваць. Ш., што яны не прыедуць. 4. у (перан.)- 3. мн. Акуляры або пенснэ (разм.).
выглядзе рознакаляровых кароткіх трубачак
знач. пабочн. На жаль. З'ездзіць бы, ды, ш., Надзець шкельцы.
ШКІЛЁТ,
-a,
М
-лсце,
мн.
-ы,
-аў,
м.
1.
са шкла, якія нанізваюцца на нітку для ўпрычасу няма!
ШКАДАВАННЕ, -я, н. 1. аб кім-чым. Па- Сукупнасць касцсй, якія ствараюць цвёрдую гажэння. I прым. шклярусны, -ая, -ае.
ШКОДА1, ы, ДМ -дзе, ж. 1. Пашкоджанчушхё смугку аб чым-н. сірачаным, непа- аснову цела чалавека i жывёл. Ш. чалавека.
На яго страшна глянуць: ш. (пра вельмі худога не, урон, страта. Зрабіць шкоду гаспадарцы.
праўным, засмучэнне з прычыны чаго-н. непажаданага. Ш. аб незваротнай страце. 2. да чалавека). 2. перан. Аснова, каркас. Ш. будын- Без шкоды для справы. Зрабіць на шкоду
каму-н. 2. Страта, прычыненая жывёлай, пакаго-чаго. Спагада, спачуванне. Адчуваць ш. ка. || прым. шкілетны, -ая, -ае.
ППОПЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Капітан не- трава i месца на зямлі, дзе жывёла можа
да каго-н. Зірнуць на каго-н. са шкадаваннем.
самаходнага карабля. 2. Капітан камерцый- зрабіць патраву. Цяля нарабіла ў агародзе
ШКАДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дус; -дуй; ненага судна (уст.). 3. На марскіх суднах: асоба, шкоды.
зак. 1. каго (што). Адчуваць жаль, спагаду да
адказная за маёмасць на палубе. || прым.
ШКОДА2, безас. у знач. вык., у знач. пакаго-н. Ш. бежанцаў. 2. каго-што i чаго. Бешкіперсжі, -ая, -ае.
бочн. Toe, што i шкада. Мне ш. траціць часу.
рагчы, ашчаджаць, скупіцца, не даваць. Людзі
ШКШІНАР, -у, м. Вадкасць з едкім пахам, Ш., што я туды не з'ездзіў. Мне трапіць
не шкадавалі жыцця для абароны айчыны. Ш.
якая здабываецца перагонкай смалы хвойных туды, ш., не выпадае.
грошы або грошай. 3. аб чым i з дадан. сказам.
дрэў. I прым. шжіпінжрны, -ая, -ас.
ШКОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; незак.
Смуткаваць, бедаваць з прычыны чаго-н. Ш.
ШКІРКА: узяць (схжпіць) за шкірку каго Прыносіць шкоду1 (у 1 знач.). Алкаголь
аб зробленых памылках. Шкадую, што не пай(разм.) — за частку адзення, якая прымыкае шкодзіць здароўю. 0 He шкодзіць або не шкошоў у тэатр. 4. з інф. He адважвацца што-н.
да шыі, за каўнер, за заднюю частку шыі дзіла б каму з інф. — неабходна, нядрэнна б
зрабіць. Я шкадую зразаць гэта дрэва. || зак.
ўзяць; таксама перан.: прымяніць насілле, зрабіць што-н. He шкодзіла б нам з 'ездзіць на
імшкадамць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; -дапрымус.
мора. || зак. тшкодзіць, -джу, -дзіш, -дзіць.
ваны.
ШКІЎ, шківа, мн. шювы, шківаў, м.
ШКАДЛІВЫ1, -ая, -ае. 1. Які прыносіць (спец.). Кола з шырокім абадом, дэталь раШКОДНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. шкодны. 2.
шкоду, шкодны. Шкадлівае паветра. 2. Які меннай або канатнай перадачы руху. || прым. Шкодныя для здароўя ўмовы вытворчасці
робіць шкоду, гарэзлівы, памаўзлівы. Ш. кот. шшўны, -ая, -ае.
(афіц.)- Ільготы за ш.
|| наз. шкядлівасць, -і, ж.
ШКОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. НасяхоШКЛА... (гл. шкло...) Першая часгка склаШКАДЛІВЫ2, -ая, -ае. Які шкадуе, выказ- даных слоў; ужыв. замест «шкло...», калі мае, якое прыносіць шкоду раслінам.
вае спагаду, жаль. Ш. галас. || наз. шжад- націск у другой частцы слова падае на першы
Шкоднікі злакаў. 2. Чалавек, які прычыняе
лівасць, -і, ж.
склад, напр. шклавар, шклавата, шклавырабы, шкоду, зло народным, дзяржаўным інтарэсам
ШКАЛА, -ы, мн. шкалы / (з ліч. 2, 3, 4) шкланітка, шклапластык, шклапосуд, шкларзз, са злачыннай мэтай, дыверсант. || прым.
шкодніцкі, -ая, -ае (да 2 знач.)шкалы, шкал, ж. 1. Лінейка або табліца з шклатара.
ШКОДНІЦТВА, -а, н. Злачынная, шкоддзяленнямі ў розных прыборах. Ш. прыёмніка.
ШКЛАГРАФІЯ, -І, ж. Друкаванне на
ніцкая дзейнасць.
2. Сістэма лікаў, велічынь ва ўзыходным i шклографе. || прым. шюіографкны, -ая, -ае.
сыходным парадку (спец.). Ш. заработнай
ІПКОДНЫ, -ая, -ае. Які прыносіць шкоду1
ШКЛО, -а, н. 1. Празрысты матэрыял, які
платы. || прым. шкілыіы, -ая, -ае (да 1 знач.; атрымліваецца шляхам шіаўлення кварцавага (у 1 знач.), небяспечны. Ш. для здароўя
спец.).
пяску. 2. таксама зб. Тонкі ліст ці іншай фо- клімат. Курыць шкодна (безас. ў знач. вык.).
ШКАЛЙРСТВА, -а, н. (разм. неадабр.). Не- рмы выраб з гэтага матэрыялу. Аконнае ш. Шкодная тэорыя. \\ наз. шкодішсць, -і, ж.
самастойны, начотніцкі падыход да чаго-н. || Лямпавае ш. Выстаўка шкла (зб.). || памянш.
ШКОЛА, -ы, мн. -ы, школ, ж. 1. Навупрым. шжалярскі, -ая, -ае.
шкельця, -а (да 2 знач.) / шклечші, -а, н. (да 2 чальная ўстанова (пераважна пра пачатковую
ПІКАНЦЫ, -аў (спец.)- Месца ў( сярэдняй знач.; разм.)- | прым. шкляны, -ае, -óe. Шкля- або сярэднюю). Хадзіць у школу. Будынак
частцы верхняй палубы ваенных караблёў, ная маса. Ш. посуд (са шкла). Шкляныя дзверы школы. Вясковая ш. Вячэрняя ш. Рамесная ш.
дзе адбываюцца агляды, цырымоніі i пад. Ка- (зашклёныя). Ш. завод. Шкляная папера Ш.-інтэрнат. Вышэйшая ш. (пра вышэйшыя
манда выстраена на шканцах. || прым. (шліфавальная папера са слоем тоўчанага навучальныя ўстановы). 2. перан. Вывучка,
шкінцмы, -ая, -ае. Ш. журнал (суднавы жур- шкла). Ш. погляд (перан.: нерухомы i пусты). дасягнуты ў чым-н. вопыт, a таксама тое, што
нал).
ШКЛО... (а таксама шкла...) Першая час- дае такую вывучку, вопыт. Ш. жыцця.
Прайсці армейскую школу. 3. Напрамак у гаШКАРЛЎПІНА, -ы, мн. -ы, -пін, ж. Цвёр- тка складаных слоў са знач.: 1) які мае аднодая абалонка чаго-н. (яйца, арэха). Замыкац- сіны да шкла, які ўтрымлівае ў сабе шкло, ліне навукі, майстэрства i пад. Жыновічаўская
ца ў сваёй шкарлупіне (перан.: замыкацца ў напр. шклобетонны, шкловытворчасць, шкло-ш. цымбалістаў. Стварыць сваю школу ў навузкім коле сваіх інтарэсаў, перажыванняў).
жалезабетон, шклокераміка, шклоруберойд, еуцы. || прым. школыш, -ая, -ае (да 1 знач.).
ШКОЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Вучань паШКАРЛЯТЬІНА, -ы, ж. Заразная хвароба, шклотканіна, шклоцэмент; 2) зроблены са
пераважна ў дзяцей, якая суправаджаецца бо- шкла, напр. шкловалакно, шкломазаіка, шкло- чатковай ці сярэдняй школы. || ж. школьніці,
-ы, мн. -ы, -ніц. || прым. школьніцкі, -ая, -ае.
лем у горле, сыпам i далейшым лушчэннем тавары.
скуры. || прым. шкжрлятынжвы, -ая, -ае / шкарШКОЛЬНІЦКІ, -ая, -ае. 1. гл. школьнік.
ШКЛОВЫДЗІМАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і,
летыіюзны, -ая, -ае. Шкарлятынавая эпідэмія. -аў, м. Рабочы, які шляхам выдзімання выра- 2. Уласцівы школьніку, несур'ёзны, няварты
Шкарлятынозная высыпка.
дарослага чалавека. Школьніцкая гарэзлівасць.
бляе розныя шкляныя рэчы.
ШКАРПдТКІ, -так, адз. шкарпэтка, -і, ДМ
ШКЛОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м Апарат || наз. школыгіцтва, -а, н.
ШКбЛЫПЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
-тцы, ж. Кароткія панчохі, якія не даходзяць для друкавання — змочанае клейкай вадкада калена. || прым. шкіроэтачны, -ая, -ае. сцю матавае шкло, на якім робіцца адбітак (разм.)- Паводзіць сябе па-школьніцку. | наз.
школьшчжнне, -я, н.
Панчошна-шкарпэтачныя вырабы.
арыгінала.
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ШЛЕЙФ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Доўгі падол
ШКУМАТ, -a, М -маце, мн. -ы, -оў, м.
(разм.). Абрывак, абрэзак (тканіны, скуры i жаночай сукенкі, які цягнецца ззаду. 2. перан.
пад.). Ш. матэрыі. || прым. шкуметны, -ая, -ае. Toe, што цягнецца, сцелецца за чым-н.
ШКУМАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; не- (спец.). Вадзяны ш. за цеплаходам. Ш. газу. 3.
Комплекс навясных i прычалных агрэгатаў да
зак., каго-што. Матляннем, тузаннем у розШЛІОПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
ныя бакі рваць, імкнуцца парваць на часткі. самаходнай машыны (спец.). Ш. машын для Лодка з моцным шырокім корпусам. ВыратаСабака шкуматаў прасціну. || аднакр. шкумят-трактара. \\ прым. шлейфны, -ая, -ае (да 1 вальная ш. Ц прым. шлюпжчны, -ая, -ае.
нуць, -ну, -неш, -нс; -нём, -няце, -нуць; -ні. знач.) / шлейфавы, -ая, -ае (да 2 i 3 знач.).
ПІЛЙГА, -і, ДМ шлязе, мн. -і, шляг, ж.
1 зак. пашкумятаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. ||
ШЛЕМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Старажытны Прылада, ударамі якой трамбуюць, ушчыльназ. шкуматанне, -я, н.
металічны воінскі галаўны ўбор, які ахоўваў няюць глебу, a таксама выраўноўваюць паШКЎРА, -ы, мн. -ы, шкур, ж. 1. Скура з галаву ад удараў, стрэл. 2. Спецыяльны галаў- верхню.
поўсцю, знешняе покрыва цела жывёл; скура ны ўбор лётчыкаў, танкістаў, спартсменаў i
ШЛЙГЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Модная папуз поўсцю, эшггая з забітай жывёлы. На жы- інш., a таксама асаблівы галаўны ўбор для лярная эстрадная песня, мелодыя.
вым мядзведзі шкуры не купляй (прыказка). 3аховы ад сонечных прамянёў. Скураны ш.
ШЛЯК, -а, мн. -'i, -оў, м. Палоска па краі
аднаго вала дзвюх шкур не дзяруць (прыказка).Коркавы ш. 3. Спецыяльнае прыстасаванне, тканіны іншага колеру або іншага ўзору.
Ласіная ш. Ратаваць сваю шкуру (перан.: ра- якое ахоўвае галаву i ізалюе яе ад наваколь- Лбрус з сінім шлякам. Ц памянш. шлячок, -чка,
тавадь сябе, не думаючы пра іншых; разм. нага асяроддзя. Вадалазны ш. Кіслародны ш.мн. -чю, -чкоў, м.; прым. шлячковы, -ая, -ае.
пагард.). Быць у чыёй-н. шкуры (перан.: быць (які забяспечвае паступленне кіслароду).
|| прым. шляковы, -ая, -ае.
у чыім-н. становішчы, звычайна дрэнным,
ШЛЕМАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м Шлем
ШЛЯХ, -у, на шляху, мн. -і, -оў, м. 1. Toe,
незайздросным; разм.). Воўк у авечай шкуры лётчыкаў, касманаўтаў, танкістаў з прыстаса- што i дарога (у 1 знач.)- Шырокі ш. Ш. у га(перан.: пра злога жорсткага чалавека, які ваннямі для ўключэння ў гГерагаворныя i інш. рах. Жыццёвы ш. (перан.: жыццё). Праводзіць
прыкінуўся лагодным). Шкуру (дзве шкуры, устройствы. || прым. шлемлфошш, -ая, -ае.
каго-н. у апошні ш. (перан.: хаваць; высок.).
сем шкур i пад.) драць, лупіць з каго-н. (перан.: ШЛЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. Стаяць на шляху чыім або ў каго (таксама пеабіраць, жорстка эксплуатаваць каго-н.; Авечка танкашэрснай пароды, a таксама фу- ран.: служыць перашкодай каму-н.). Быць на
разм.). На сваёй шкуры зведаць, адчуць што-н.тра i воўна яе. || прым. шлёнскі, -ая, -ае. шляху да чаго-н. (таксама перан.: набліжацца
(зведаць што-н. дрэннае на сабе, на сваім во- Шлёнская парода авечак.
да чаго-н.). Ix шляхі разышліся (перан.: яны
пыце; разм.)- Шкуру спусціць з каго-н. (моцна
ШЛЁПАНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. рассталіся). 2. Месца, лінія ў прасторы, дзе
збіць, караючы, a таксама, перан., наогул
адбываецца рух, перамяшчэнне. Паветраны
(разм.). Хатнія туфлі, звычайна без заднікаў.
жорстка абысціся з кім-н., пакараць каго-н.;
ШЛЁПАЦЦА, -аюся, -аешся, -асцца; не- ш. Чыгуначны ш. Шляхі зносін. Дыхальныя
разм.)- 2. Пра подлага, нізкага чалавека, вышляхі (органы дыхання). 3. Падарожжа, перамагальніка i шкурніка (разм. пагард.). || па- зак. (разм.). Падаць з шумам, плазам ці ўсім мяшчэнне куды-н. Небяспечны ш. Ш. праз бамянш. шкуркж, -і, ДМ -ріш, мн. -і, -рак, ж. целам. Ш. ў ваду. || аднакр. шлёпнуцца, -нуся, лота. 4. Напрамак, маршруг. Збіцца са шляху.
(да 1 знач.). || прым. шкурны, -ая, -ае (да 1 -нешся, -нецца; -ніся. || наз. шлёпанне, -я, н.
ШЛЁПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго Правільны ш. развіцця. Кружным шляхам. 5.
знач.).
(што),
na чым i чым. Удараць, стукаць чым-н. перан. Напрамак дзейнасці, развіцця чаго-н.,
ШКУРАДЗЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Рабочы
спосаб дзеяння. Накіраваць на правільны ш.
бойні, які здзірае шкуры з забітых жывёл. 2. мяккім, плоскім. Ш. na руцэ. Ш. вёсламі na Мірным шляхам.
перан. Пра скнарнага гандляра, спекулянта i вадзе. Ш. басаножкамі. 2. Toe, што i шлёпац- ШЛАХАМ, прыназ. з Р. Пры дапамозе
ца (разм.). Ш. у гразь. 3. Ісці, хадзіць, кропад., жывадзёр.
чаго-н. Перападрыхтоўка кадраў ш. арганізаШКЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. 1. чыць (разм.). Ш. na гразі. \\ аднакр. шлёпнуць, цыі курсаў.
-ну,
-неш,
-не;
-ні
(да
1
i
2
знач.).
|
)
наз.
шлёгл. шкура. 2. Папера ці тканіна з нанесеным
ШЛЯХАПРАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў,
на яе слоем абразіўнага матэрыялу, якая пры- панве, -я, н.
м. Мост цераз другі шлях на месцы перакрыШЛІФАВАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
мяняецца для шліфавання, зачысткі вырабаў.
жавання дзвюх дарог. || прым. шляхаправодны,
Рабочы, спецыяліст па шліфаванню. || ж.
ШКЎРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм. па-ая, -ае.
гард.). Пра чалавека, які клапоціцца толькі шліфавалытыця, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым.
ШЛЯХЁТНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. шляхетны.
шліфжйлыпчыцкі,
-ая,
-ае.
пра асабістую выгаду, не думаючы пра іншых.
2. Прыналежнасць да дваранскага саслоўя
ШЛІФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе; -фуй; (уст.).
|| ж. шкурніцж, -ы, мн. -ы, -ніц. || прым.
-фаваны; незак., што. 1. Апрацоўваць павершкурніцкі, -ая, -ае.
ШЛЯХЁТНЫ, -ая, -ае (уст.). 1. Дваранскі,
ШКЎРНІЦТВА, -а, н. Паводзіны шкур- хню металу, драўніны i пад. трэннем для на- дваранскага паходжання. 2. Высакародны, з
дання гладкасці, пэўнай формы. 2. перан. вялікім пачуццём годнасці; які адпавядае
ніка. || прым. шкурніцкі, -ая, -ае.
ШКЎРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. шкура. 2. Засна- Удасканальваць, паляпшаць. Ш. мову i стыль існуючым нормам маралі: выхаваны, сумленваны на імкненні толькі да асабістых выгад, твора. 1 зак. адшліфжваць, -фую, -фуеш, ны. Ш. тон. Ш. ўчынак. Шляхетная дзяўчына
інтарэсаў на шкоду інтарэсам грамадства, -фуе; -фуй; -фаваны. || наз. шліфавшше, -я, н. || наз. шляхетшсць, -і, ж. (да 2 знач.). У яго
своекарыслівы (разм. пагард.). Шкурныя на- i шліфоўка, -і, ДМ -ўцы, ж. | прым. шлі- паводзінах адчувалася ш.
фавальны, -ая, -ае (да 1 знач.) / шліфовачны,
меры.
ШЛЙХТА, -ы, ДМ -хце, ж. i ШЛЯХЁЦШЛАГБАУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Пад'ёмная -ая, -ае (да 1 знач.). Шліфавальны станок.
ТВА, -а, н. У 13 — пачатку 20 стст. у ПольІПЛЮБ,
-у,
мн.
-ы,
-аў,
м.
1.
Сямейны
ці рухомая перакладзіна для адкрывання i
шы, Літве i на Беларусі: дробнапамеснае двасаюз мужчыны i жанчыны; сумеснае, узако- ранства. || прым. шляхецкі, -ая, -ае i шляхечы,
закрывання шляху на пераездах, заставах.
ненае
жыццё
мужчыны
i
жанчыны.
ЗаШЛАК, -у, м. Застылыя рэшткі пасля вы-ая, -ае. Шляхецкае саслоўе. Шляхечыя засплаўкі металу з руды. || прым. шлшвы, -ая, рэгістраваць ш. Уступіць у ш. 2. Абрад, цыры-ценкі.
монія ўступлення ў такі саюз. Ехаць da
-ае.
ШЛЙХЦІЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. Асобны
шлюбу. || прым. шлюбны, -ая, -ае.
ШЛАКАБЕТОН, -у, м. Бетон з сумесі цэпрадстаўнік шляхты, дробнапамесны двараШЛЮБАРАЗВОДНЫ,
-ая,
-ае.
Які
мае
менту, пяску i шлаку. || прым. шлакжбетоішы,
нін. || ж. шляхцянка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
адносіны да разводу, да скасавання шлюбу. -нак.
-ая, -ае.
ШЛЯХЦІОК, -а, мн. -'i, -оў, м. (пагард.)ШЛАНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Гнуткая труба Ш. працэс.
ШЛЮЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Збудаванне на Звычайна пра маладога шляхціца. Цяпер гэты
для адводу, усмоктвання, пералівання i пад.
вадкасцей, газу, сыпучых рэчываў. Ссыпаць рацэ, канале для пропуску суднаў пры роз- ш. не будзе задавацца.
ШЛЯЧКОВЫ, ШЛЯЧОК гл. шляк.
збожжа цераз ш. Пажарны ш. \\ прым. ным узроўні вады на шляху ix руху, якое
складаецца з камеры (камер) з варотамі. ||
шлангавы, -ая, -ае.
ШЛЯЙ, -і, мн. шлеі i' (з ліч. 2, 3, 4) шля'і,
прым.
шлюзавы,
-ая,
-ае
/
шлюзны,
-ая,
-ае.
ШЛЁЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, шлеек, ж.
шлей, ж. 1. Частка збруі, рэмень, які прыма1. Стужка ці палоска тканіны, перакінутая
ШЛЮЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; цаваны двума канцамі да хамута, агібае ўсё
цераз плячо, якая падтрымлівае спадніцу, -заваны; зак. i незак., што (спец.). 1. Устана- тулава каня i падтрымліваецца папярочнымі
ліфчык i пад. 2. мн. Падцяжкі. Штаны на віць (-наўліваць) шлюзы. Ш. раку. 2. Пра- рамянямі. 2. У парнай запрэжцы: шырокая
шлейках. || прым. шлеечны, -ая, -ае.
пусціць (-пускаць) праз шлюэ. Ш. танкер. || лямка, якая замяняе хамут. || прым. шлейны,
-ая, -ае.
наз. шлюзшнне, -я, н.
ШЛЁЙНЫ гл. шляя.
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ковы, рознабаковы. Шматгранная дзейносць. \\ ШМАЦЦЁ, -я i ШМОЦЦЕ, -я, //., зб.
наз. шмаітршшсць, -і, ж. (да 2 знач.).
Рванае адзенне, шматкі чаго-н. Куды апранаць
ШМАТЗНАЧНЫ1, -ая, -ае. 1. Які мае такое ш.
вялікае значэнне, важныя вынікі, значны
ШМОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.
ШМАЛЕЦ, -льцу, м. Гусіны тлушч. || прым. ўплыў на каго-, што-н. Шматзначная падзея. 1. каго-што. Цягнуць, тузаць кароткімі,
2. Які робіць намёк на што-н. важнае, пра рззкімі рухамі; такімі рухамі зрываць, абрышмальцавы, -ая, -ае. Шмальцавая мазь.
ШМАЛЬЦАВАЦЬ, -цую, -цуеш, -цуе; многае гаворыць. Ш. позірк. Шматзначна ваць што-н. Ш. суседа за рукаў. Ш. лісце з ку-цуй; незак., што. Запэцкваць, вымазваць (прысл.) ўсміхацца. 3. Які мае многа значэн- ста. 2. што чым, чым na чым i без дап. Прачым-н. тлустым, ліпкім. Ш. целагрэйку. || зак. няў. Шматзначнае слова. || наз. шматзніч- водзіць па чым-н., намазваючы што-н.; праводзіць чым-н. па якой-н. паверхні, звычайна
вышмальцаваць, -цую, -цуеш, -цуе; -цуй; -ца- насць, -і, ж.
ШМАТЗНАЧНЫ2, -ая, -ае. Які складаецца ўтвараючы характэрны гук. Ш. нітку воскам.
ваны. || наз. шмальцаванне, -я, н.
Ш. запалкай na карабку. 3. чым. 3 шумам чаШМАНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.: i не з многіх лічбавых знакаў. Шматзначная лічба.
ста ўцягваць (носам) паветра. Ш. носам. ||
||
наз.
шмаізначнасць,
-і,
ж.
шмжшіе (разм.) — не звяртае ніякай увагі, не
ШМАТКРОП'Е, -я, мн. -і, -яў, н. Знак аднакр. шмаргануць, -ну, -неш, -не; -нём,
рэагуе, захоўвае поўны спакой.
-няце, -нуць; -н'і / шморгнуць, -ну, -неш, -не;
ШМАРАВАННЕ, -я, н. (разм.). 1. гл. шма- прыпынку ў выглядзе трох пастаўленых побач -ні (да 3 знач.). || наз. шморганне, -я, н.
раваць. 2. Лячэбная мазь, лякарства. Прыга- кропак, a таксама рад кропак, які абазначае
ШМОЦЦЕ гл. шмаццё.
пропуск у тэксце.
таваць ш. нанач.
ШМЎЛЯЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -яецца;
ШМАТЛІЮ,
-ая,
-ае.
1.
Які
складаецца
з
ШМАРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незак. 1. Выцірацца, зношвацца ад частага
вялікай
колькасці
каго-,
чаго-н.
ПІ.
атрад.
2.
-раваны; незак. (разм.). 1. каго-што.
ўжытку. Шмуляецца каўнер. 2. Церціся,
Націраць, намазваць каго-, што-н.; праці- Які праводзіцца, маецца, прысутнічае i пад. ў націрацца (пра скуру). Ад грубай тканіны
вялікай
колькасці.
Праводзіць
шматлікія
гураць, ачышчаючы што-н. Ш. варам дратву.
шмуляецца шыя.
Ш. шкло. 2. аб што. Церціся, зачэпліваючыся таркі з насельніцтвам. || наз. шматлікасць, -і, ШМЎЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., што.
за што-н. у час руху, цягнучыся па чым-н. ж.
1. Выціраць, зношваць, пашкоджваць ад чаКола шмаравала аб бакавіну тарантаса. \\ зак. ШМАТЛІОДНЫ, -ая, -ае. 3 мноствам лю- стага ўжытку. Ш. адзенне. 2. Сціраць,
дзей,
мнагалюдны.
Шматлюдная
аўдыторыя.
\\
нашмаравадц -рую, -руеш, -руе; -руй; -ранаціраць (скуру). Цвёрды хамут шмуляе шыю.
ваны (да 1 знач.). || звар. пгааравацца, -руюся, наз. шматлюднасць, -і, ж.
М зак. вышмуляць, -яю, -яеш, -яе; -яны (да 1
ШМАТНАЦЫЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае. У знач.)-руешся, -руецца; -руйся (да 1 знач). Ш.
шкіпінарам; зак., нашмаравацца, -руюся, -ру- склад якога ўваходзяць многія нацыі, народШМЬІГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
ешся, -руецца; -руйся. || наз. шмараванне, -я, насці. Шматнацыянальная дзяржава. || наз. 1. Хутка хадзіць, рухацца каля каго-, чаго-н.,
н.
шматнацыянальпасць, -і, ж.
паміж кім-, чым-н. Па вуліцы шмыгаюць маШМАТОК, -тка, мн. -тк'і, -ткоў, м. 1. шыны. 2. Праходзіць, выходзіць хутка, незаўШМАРАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм. лаАбрэзак, абрывак скуры, тканіны i пад. Ш. важана. Як убачыць мяне, шмыгае за дзверы. 3.
янк.). Нсахайны чалавек, мурза.
чым. Toe, што i шморгаць (у 3 знач.). Ш. ноШМАРГАНЎЦЬ, -ну, -неш, -не; -нём, матэрыі. 2. Жмут чаго-н. Ш. поўсці. 3. Не-няце, -нуць; -ні; зак. 1. гл. шморгаць. 2. вялікі кавалак, камяк чаго-н.; нязначная сам. || аднакр. шмыгнуць, -ну, -неш, -не; -нём,
Хутка, непрыкметна пайсці, прашмыгнуць колькасць чаго-н. Ш. сала. Сям-там тырчалі -няце, -нуць; -н'і # шмыгануць, -ну, -неш, -не;
шматкі сухой травы. || прым. шматояны, -ая,-нём, -няце, -нуць; -н'і. || наз. шмыганне, -я, н.
(разм.)- Ш. за дзверы.
-ае / шматковы, -ая, -ае.
(да 1 i 3 знач.).
ШМАТ1, прысл. 1. Вялікая колькасць, даШМАТПАКЎТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
ШНАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.
статковая колькасць каго-, чаго-н., многа. Ш.
перанёс шмат пакут, выпрабаванняў. Ш. на- (разм.). Шукаць навобмадак або заходзіць,
працуе. Ш. часу прайшло. Працы ў мяне цяпер
ш. (у знач. вык.)- Ці ш. людзей сабралася? 1. Урод. Шматпакутнае жыццё. || наз. шматпакут-заглядваць у розныя месцы, шукаючы каго-,
што-н. Ш. na закутках. Ш. вачамі (пільна
спалучэнні з прым. i прысл. вышэйш. ст. насць, -і, ж.
ШМАТПОЛЛЕ, -я, «. Тос, што i мнага- ўглядацца, шукаць позіркам). || наз. шшранне,
азначае: значна, намнога. Ён ш. маладзейшы
-я, н.
за мяне. 3. У спалуч. з адноснымі зай- полле. || прым. шматполыіы, -ая, -ае.
ШНІЦЭЛЬ, -ю, мн. -і, -яў, м. Тонкая адШМАТРАЗОВЫ, -ая, -ае. Які паўгараецца
меннікамі абазначае: многія, многае. Ш. каму
расказала пра гэта. Ш. якія падзеі адбшіся за ці паўтараўся шмат разоў. Шматразовае рэха. біўная ці рубленая катлета.
ШНУР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Кручаная ці
|| наз. шмаіразовасць, -і, ж.
гэты час.
ШМАТСКЛАДОВЫ, -ая, -ае. Які ў сваёй вітая тонкая вяроўка. Нацягнуць ш. Ш. з адвеШМАТ2, -a, М шмаце, мн. -ы, -оў, м.
(разм.)- Абрывак, адарваны кавалак чаго-н. будове мае некалькі, шмат складоў. Шмат- сам (у будаўнікоў, муляроў i пад.). 2.
складоеае слова. \\ наз. шматсжладовасць, -і, ж. Электрычны провад, які складаецца з неВаляліся шматы паперы.
ШМАТСЛОЎЕ, -я, н. Празмерная коль- калькіх ізаляваных жыл (спец.). 3. ВогнепраШМАТ... Першая частка складаных слоў у
знач. шмат1, многа, напр. шматвопытны, касць слоў (у размове, на пісьме i пад.). Ён не водны жгут, які перадае іскру выбуховаму рэчыву (спец.). Дэтануючы ш. 4. Чарада (птушматеяковы, шматгалосы, шматскладовы,любіць шматслоўя.
шматкаляровы.
ШМАТСЛОЎНЫ, -ая, -ае. Для якога ўлас- шак); шэраг аднародных прадметаў, размешчаных адзін за адным. Паляцеў ш. гусей.
ШМАТАБЯЦАЮЧЫ, -ая, -ае. Які падае ціва шматслоўе. Шматслоўнае апавяданне пра
Цягнуцца шнурам фурманкі. 5. Вузкая палоска
вялікія надзеі, прадракае што-н. значнае. Ш. што-н. Я mym не буду шматслоўным. || наз.
зямлі. Араць свой ш. \\ прым. пшуравы, -ая, -ое.
шматслоўшсць, -і, ж.
студэнт. Шматабяцаючая паездка.
ШНУРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руецШМАТСГУПЁННЫ, -ая, -ае. Які праШМАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
ца; -руйся; незак. Зацягваць на сабе што-н.
каго-што (разм.). Моцна хістаць, трэсці; ходзіць праз шэраг ступеней, стадый, не шнуруючы. Ш. ў гарсэт. || зак. запшуравацца,
шкуматаць. Вецер шматаў брызент. || аднакр.прамы. Шматступенныя выбары. \\ наз. шмат--руюся, -руешся, -руецца; -руйся. || наз. шнушматмуцц -ну, -неш, -не; -нём, -няце, ступеннасць, -і, ж.
раванне, -я, н.
-нуць; -н'і. || зак. пашматаць, -аю, -аеш, -ае;
ШМАТСТУПЁНЬЧАТЫ, -ая, -ае. Які
ШНУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-аны. || наз. шмжтшше, -я, н.
складаецца з некалькіх частак, ступеней. -раваны; незак. 1. што. Сцягваць шнурком.
ШМАТБАКОВЫ, -ая, -ае. 1. Абавязковы Шматступеньчатая ракета. || наз. шматсту- Ш. чаравікі. 2. што. Прашывадь шнурам. Ш.
для некалькіх зацікаўленых бакоў ці ўдзель- пеньчатасць, -і, ж.
інвентарную кнігу. 3. Часта хадзіць, ездзіць
нікаў чаго-н. Ш. дагавор. 2. Які вызначаецца
ШМАТСЯМЁЙНЫ, -ая, -ае. Які мае узад i ўпсрад (разм.). Ш. na вёсцы. \\ зак. зашырынёй, разнастайнасцю, рознабаковы. вялікую сям'ю, шмат дзяцей. Дапамога шнураваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны
Шматбаковая дапамога. || наз. шмжтбаковасць,шматсямейным. \\ наз. шматсямейнасць, -і, ж. (да 1 знач.) / прашнураваць, -рую, -руеш,
-і, ж.
ШМАТГЫРАЖКА, -І, ДМ -ЖЦЫ, МН. -І, -руе; -руй; -раваны (да 2 i 3 знач.). || наз. шнуШМАТГАДОВЫ, -ая, -ае. Які жыве, існуе, -жак, ж. Друкаваная газета прадпрыемства, раванне, -я, н. i шнуроўка, -і, ДМ -ўцы, ж. \\
працягваецца шмат гадоў. Шматгадовыя установы, якая вьшаецца значным тыражом. прым. шнуравалыіы, -ая, -ае (да 2 знач.;
Заводская ш.
травы. Шматгадовая дзейнасць.
спец.)ІПНУРОК, -рка, мн. -рю, -ркоў, м. Тонкі
ШМАТТЫРАЖНЫ, -ая, -ае. 3 вялікім тыШМАТГРАННЫ, -ая, -ае. 1. Які мае нешнур (у 1, 4 i 5 знач.), невялікі шнур. Шнуркі
калькі граней. Ш. камень. 2. перан. Усеба- ражом. Шматтыражнае выданне.
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з чаравікаў. Ш. слядоў на снезе. Зямля была пачые-н. дзеянні, свабоду дзейнасці. || прым.
біта на шнуркі.
шорны, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.).
ШОСТ, шаста, М шасце, мн. шасты, -оў,
ШНУРОУКА, -І, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. шнураваць. 2. мн. -і, -ровак. Шнур на адзенні, м. Доўгая тонкая палка ці жэрдка. Скачок з
абутку, a таксама само прашнураванае месца. шастом (у спорце). || памянш. шасток, -тка, адз. Неафіцыйная назва знака адрознення (у
Распусціць шнуроўку на сукенцы. (j прым. мн. -TK1, -ткоў, м. || прым. шасгавы, -ая, -ое выглядзе прамавугольніка) на пятліцах у
(спец.). Шаставая лінія сувязі (на шастах). \
пшуроаачны, -ая, -ае.
старшага камацднага саставу Савецкай Арміі
ШОСТЫ, -ая, -ае. 1. гл. шэсць. 2. ж. Які да 1943 г. (разм.). 3 трыма шпаламі на пятШНЬІПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.
(разм.)- 1. Заглядваць у розныя месцы, шука- атрымліваецца дзяленнем на шэсць. Шостая ліцах. || прым. шпалыш, -ая, -ае (да 1 знач.).
ючы, высочваючы каго-, што-н. Ш. па кла- частка. Адна шостая (наз.).
ШПАНА, -ы, ж., звычайна зб. (разм. падоўках. 2. Хадзіць, рухацца сюды-туды, у розШОУ, нескл., н. 1. Пышнае эстраднае відо- гард.). Злачынцы, жулікі, бадзягі.
ных напрамках. Па вуліцы шньтараць сыш- вішча. Канцэрт-ш. Ілюзійнае ш. (у цырку). 2.
ШПАНГОЎГ, -a, М -ўце, мн. -ы, -аў, м.
чыкі. | наз. пшыпаранне, -я, н.
перан. Што-н. паказное, разлічанае на шумны
(спец.). Папярочны крывы брус у корпусе каШНЬІРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак. знешні зфект. Палітычнае ш.
(разм.)- 1. Toe, што i шнарыць. 2. Toe, што i
ШОЎК, -у, мн. шаўю, шаўкоў, м. 1. Ніткі, рабля ці самалёта, які забяспечвае трываласць
шныпарыць (у 2 знач.). || наз. шныранне, -я, н. якія вырабляюцца з выдзяленняў вусеня шаў- бартоў i днішча.
ШПАРГАПКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
ШОК, -у, мн. -і, -аў, м. Агульнае цяжкае капрада. 2. Тканіна з такіх нітак, a таксама са
парушэнне функцый арганізма ў выніку моц- штучнага, сінтэтычнага валакна. 3. Адзенне з ж. (разм.). 1. Лісток паперы з залісамі, якім
нага фізічнага пашкоджання ці псіхічнага такой тканіны. Хадзіць у шаўках. Удаўгу, як у тайна карыстаецца нядобрасумленны навучэўзрушэння. У стане шоку. Траўматынны ш. \\шаўку (жарт. прымаўка: усім павінен). 4. пе- нец у час праверкі яго ведаў. 2. Паперка з
ран. Пра што-н. мяккае, шаўкавістае. Ш. ва- тэкстам, загадзя падрыхтаваная для выступапрым. шокавы, -ая, -ае.
ШОЛАХ, -у, мн. -і, -аў, м. Лёгкае ледзь чу- ласоў. \ прым. шжўжовы, -ая, -ае (да 1, 2 i 4 ючага. Гаварыць na шпаргалцы. || прым. пшаргалачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
знач.).
тнае шапаценне, шорах, шоргат. Ш. дрэў.
ШПАРЮ, -ая, -ае. Toe, што i хуткі (у 1 i 2
ШОЎКАМАТАННЕ, -я, н. (спец.). РазмотШОЛУДЗІ, -яў. Заразнае скурнае захворванне, a таксама струпы, сып, якія паяўляюц- ка шаўковых коканаў з мэтай атрымання знач.). Шпаркая язда. Ш. погляд. || наз. шпарца пры гэтым захворванні на скуры пад вала- шоўку-сырцу. || прым. шоўкаматжльны, -ая, касць, -і, ж.
ШПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.,
-ае.
самі.
ШОЎКАПРАДЗЁННЕ, -я, н. Працэс вы- што i без дап. (разм.). Рабіць што-н. з асобай
ШОМПАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Стрыжань
для чысткі i змазвання канала ствала ручной рабу шаўковай пражы з коканаў, якія не пад- сілай, энергіяй, імпэтам i пад. Ш. na шашы на
агнястрэльнай зброі, a таксама, у старажы- даюцца размотванню. || прым. шоўшшра- матацыкле. Ш. на гармоніку.
ІППАТЫ, -аў, адз. шпат, -у, М шпаце, м.
тнасці, для забівання з дула зарада ў піста- даільны, -ая, -ае.
леты i стрзльбы. Даць шомпалаў (пакараць,
ПШАГА, -і, ДМ шпазе, мн. -і, шпаг, ж. Назва групы мінералаў, якія валодаюць
наносячы ўдары такімі стрыжнямі; уст.). || Халодная колючая зброя з прамым доўгім здольнасцю пры ўдары расколвацца на квалкі
прым. пюмпалыіы, -ая, -ае.
клінком. Скрыжаваць шпагі (пачаць паяды- геаметрычна правільнай формы. Вапнавы
ШОРАХ, -у, мн. -і, -аў, м. Глухі гук ад нак, бой; таксама перан.; кніжн.)- || прым. шпат. Палявы шпат.
трэння, лёгкага дакранання да чаго-н. Ш. су- пшажны, -ая, -ас.
ШПАЦЫР, -у, м. Прагулка па свежым паПШАГАТ, -у, М -гаце, м. 1. Моцная тон- ветры. Выйсці на ш.
хога лісця.
ШОРГАТ, -у, М -гаце, мн. -ы, -аў, м. кая вяроўка. 2. У гімнастыцы: фігура, пры
ШПАЦЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
Слабы, невыразны шум ад руху, трэння якой ногі спартсмена, што сядзіць, шырока -руй; зак. Хадзіць на свежым паветры, адрассунуты i выцягнуты ў адну прамую лінію. пачываючы, прагульвацца або хадзіць не спяаднаго прадмета аб другі. Ш. пілы.
ШОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Утва- || прым. шпжгатны, -ая, -ае (да 1 знач.).
шаючыся, узад i ўперад. ПІ. вечарам na
ПШАЖЬІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. скверы. Што шпацыруеш na хаце? || зак. параць шоргат, з шумам праводзіць чым-н.
Спартсмен — фехтавальшчык на шпагах. || ж. шпацыраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй. || наз.
Шыны аўтамабіляў шоргалі na асфальце. Ш.
мятлой na тратуары. 2. чым i без dan. пшажыстжж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
шпацыраванне, -я, н.
Хадзіць, не падымаючы ног. He шоргай боШІіАК, -а, мн. -і, -оў, м. Невялікая пераШПАЧАНЙ / ШПАЧАНЁ, -няці, мн.
тамі. Хопіць ш. na хацг. 3. Шукаць навобма- лётная птушка атрада вераб'іных з цёмным -няты, -нят, н. Птушаня шпака.
цак, мацаць. Ш. упоцемку na дзвярах. || аднакр.апярэннем. || памянш. пшачок, -чка, мн. -чю,
ШПАЧЬІНЫ гл. шпак.
шаргануць, -ну, -неш, -не; -нём, -няце, -чкоў, м. I прым. шпаковы, -ая, -ае i
ШПЕГ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Тайны
-нуць; -ні i шоргнуць, -ну, -неш, -не; -ні. || пшачыны, -ая, -ае.
агент, які сочыць за кім-н., шпік. || прым.
наз. шорганне, -я, н.
ШПАКЛЁЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. (спец.). 1. шпегаўскі, -ая, -ае.
ШОРСТЫ, -ая, -ае. 1. Шурпаты, агру- гл. шпакляваць. 2. Замазка, якой шпаклююць.
ШПЕГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; небелы, калючы, цвёрды. Ш. асфальт. ШорПШАКЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе;
сткая далонь. Ш. снег. 2. перан. Рэзкі рашучы,-люй; -ляваны; незак., што (спец.). Замаз- зак. (разм.)- Тайна сачыць за кім-н. шпіёніць.
з цвёрдым характарам. Ш. чалавек. || наз. ваць, запаўняць трэшчыны, шчыліны спецы- || наз. пшегаваіше, -я, н.
ШПЕНЬ, шпяня, мн. шпян'і, шпянёў, м.
шорсткасць, -і, ж.
яльным саставам перад паліроўкай, фарбаПІОРТЫ, -аў. Род кароткіх (вышэй кале- ваннем. Ш. сцены. Ш. падлогу. |І зак. зашпаж- Стрыжань падоўжанай цыліндрычнай ці
ляваць, -люю, -люеш, -люе; -люй; -ляваны. || чатырохграннай формы на паверхні дэталі,
няў) штаноў. Мужчынскія ш.
ШОРХАТ, -у, М -хаце, м. Глухі гук, шум наз. шпажлявашм, -я, н. i пшажлёўка, -і, ДМ які ўваходзіць у паглыбленне другой дэталі
ад руху, трэння, лёгкага дакранання. Ш. лісця. -ўцы, ж. || прым. шпаклёвачны, -ая, -ае. для замацавання (спец.); завостраны стрыжань наогул для насаджвання чаго-н. || прым.
Шпаклевачныя работы.
Ш. ног.
ПШАКОЎНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. i (разм.) шшшёвы, -ая, -ае.
ШОРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Toe,
ШШГ, -у, м. (разм.). Прасоленае падскушто i шоргаць. Шорхаў гэбель. Пад нагамі ШПАКОЎНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Жыллё
для шпакоў у выглядзе невялікай будачкі, рнае свіное сала.
шорхала лісце. Ш. мятлой na панадворку. || наз.
ШШГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; -гапрымацаванай на доўгай жэрдцы ці на дрэве
шорханне, -я, н.
ваны; незак. 1. каго-што. Начыняць шпігам,
ШОРЫ, -аў. 1. Цвёрдыя пласцінкі, прыма- каля дома. || прым. шпажоўніцкі, -ая, -ас.
ПШАЛЁРА, -ы, мн. -ы, -лер / -лераў, ж. 1. утыкаючы яго ў надрэзы. Ш. дзічыну. 2. пецаваныя да вуздэчкі на ўзроўні вачэй, якія не
даюць магчымасці каню глядзець па баках. мн. Матэрыял у выглядзе шырокіх палос ран., каго (што). Заўзята навучаць, паведаузорыстай паперы для абклейкі сцен у жылых мляць каму-н. многа чаго-н., прымушаць заХто згадзіўся надзець ш., той надзене i хамут
(прыказка). 2. У парнай залрэжцы: збруя без памяшканнях. 2. Шарэнга войск па баках своіць што-н. (разм.). || наз. нашпігаааць,
дугі i хамута, са шлеямі (гл. шляя ў 2 знач.; руху каго-н. 3. Рад дрэў, хмызняку па баках -гую, -гуеш, -гуе; -гуй; -гаваны. || наз.
спсц.)- 3. перан. У некаторых вьфазах: тое, дарогі (спец.). || прым. шоалерны, -ая, -ае (да ппгігімнне, -я, н. i шшгоўжа, -і, ДМ -ўцы, ж.
1 знач.).
што перашкаджае каму-н. правільна разумець
ІШІІЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Тайны агент,
наваколле, абмежаванасць (кніжн.). Ш. на ваШПАЛЫ, шпал, адз. шпала, -ы, ж. 1. Ма- які займаецца шпіянажам. || ж. шігіёнка, -і,
чах у каго-небудзь. 0 Браць у шоры, трымжць у сіўныя папярочныя драўляныя або жалезабе- ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. шшёнскі, -ая,
шорах каго (разм.) — строга абмяжоўваць тонныя брусы, на якія ўкладваюць рэйкі. 2. -ае.
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ПШЎЛЬКА, -і, ДМ -лыхы, мн. -і, -лек, ж. мы, a таксама ix адбітак. Дробны ш. \\ прым.
1. Невялікі, звычайна драўляны цыліндр, на шрыфтявы, -ая, -óe.
які намотваецца што-н. Ш. нітак. 2. ПрыстаШТАБ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Орган кірасаванне ў швейных, ткацкіх i пад. машынах вання войскамі, a таксама асобы, якія ўвахоШГПЁНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак. для намотвання нітак. 3. Toe, што i шпуля (у дзяць у яго. Генеральны ш. Ш. дывЬіі. Ш. пал(разм.). 1. Займацца шпіянажам. 2. за кім. знач.; спец.). || прым. шпулечші, -ая, -ае / ка. 2. перан. Кіруючы орган чаго-н. Ш. новабудоўлі. || прым. штабны, -ая, -óe (да 1 знач).
Тайна сачыць за кім-н. Што ты за мной пшульжаіы, -ая, -ае.
Ш11УЛЯ, -І, МН. -І, шпуль, ж. 1. Toe, што
ШТАБ-... Першая частка складаных слоў
шпіёніш?\ наз. шшёвства, -а, н.
i шпулька (у 1 i 2 знач.). 2. Насадка з драў- са знач. які мае адносіны да штаба (у 1
ШШК, -у, м. (спец.). Касцявы мозг.
ніны ці кардону, якая надзяваецца на вераШШК2, -а, мн. -і, -оў, м. (разм.). Тос, што цяно для намотвання на яе пражы. 3. Стры- знач), напр. штаб-афіцэр, штаб-кватэра,
штаб-ротмістр.
i шпег.
жань для намотвання дроту, кабелю i пад., a
ШТАБ-АФІЦдР, -а, мн. -ы, -аў, м. У царПППЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Востраканцовы таксама наматаны сам дрот, кабель i пад.
скай i некаторых замежных арміях: афіцэр у
конусападобны стрыжань, якім завяршасцца (спец.)- Ш. кабелю.
чыне палкоўніка, падпалкоўніка i маёра. ||
верх будынка. Ш. вежы. || прым. пшілевы, -ая,
ПШУНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -6ў, м. прым. штаб-іфіцзрскі, -ая, -ае.
-ае (спец.).
(спец.). 1. Падоўжны выступ ці паз для злуШТАБЕЛЬ, -я, мн. -бялі, -бялёў, м. ПраШПІЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, ж. чэння дошак, брусоў i пад., a таксама злучэн1. Прыстасаванне ў выглядзе вілачкі для за- не такога віду, пры якім выступ адной са злу- вільна складзены рад чаго-н. Ш. цэглы. Уклаколвання валасоў. Сколваць валасы шпількай.чаных частак уваходзіць у паз другой часткі. дваць штабялямі. || прым. штжбельны, -ая, -ае.
ШТАБІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -av, м.
2. Засцежка для вопраткі, адзін канец якой 2. Дошка, брус, бэлька i пад., на адным канхаваецца ў кручкаватае паглыбленне — га- це якой зроблены падоўжны выступ, a на (разм.). Штабны афіцэр. || прым. пггашсцкі,
лоўку. Заколваць кішэню шпількай. 3. Іголка здругім — паз. 3. Корак, якім затыкаюць боч- -ая, -ае.
каляровай галоўкай для аздаблення жаночага ку. Ad усіх бочак ш. або nad усе бочкі ш. (пры- ШТАБ-КВАТдРА, -Ы, МН. -Ы, -тэр, ж. 1.
Месца размяшчэння вайсковага штаба. 2. пегалаўнога ўбору. 4. Тонкі i высокі абцас на маўка пра чалавека, якім карыстаюцца для
жаночым туфлі (разм.). 5. перан. З'едлівая выканання розных даручэнняў, просьбаў; ран. Галоўнае месца збораў, сходаў якой-н.
заўвага (разм.). Падпусціць шпільку каму-н. || разм.). || прым. шпунтавы, -ая, -óe (да 1 i 2 арганізацыі. Штаб-кватэра ААН.
ШТАБНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
прым. штлечны, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 знач.) i знач.).
шшльшы, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 знач.).
ІШІУР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Цы- -наваны; незак., што i без дап. (спец.).
ШШНАТ, -у, М -наце, м. Агародная тра- ліндрычная адтуліна, якая прасвідроўваецца ў Прашываць, прастрочваць што-н. (звычайна
вішістая расліна, вузкае сакавітае лісце якой горнай пародзе для размяшчэння выбуховага на машынцы). Ш. збрую. || зак. праштібнаідзе ў ежу. || прым. ппгіштші, -ая, -ае / рэчыва, a таксама наогул зробленая свердлам ваць, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; -наваны. || наз.
шпшжтны, -ая, -ае.
вузкая свідравіна. || прым. шпуржвы, -ая, -óe. пггабшваіше, -я, н.
ШТАБНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. (разм.). Toe,
ШШНГАЛЁТ, -а, М -лсцс, мн. -ы, -аў, м. Шпуравая свідравіна.
ШПУРЛЙЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; не- што i штабіст.
1. Засаўка для запірання створак акон, дзвяШТАБ-РОТМІСГР, -а, мн. -ы, -аў, м. У
рэй. 2. Пра падлетка, які мае малы рост зак., чым (разм.). Toe, што i кідацца (у 1
царскай арміі: афіцэрскі чын 7 кавалерыі i
(разм.). Ш., a лезе ў дарослую кампанію. || знач.). Ш. снежкамі. || наз. пшурлянне, -я, н.
прым. пшінгалетны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ШПУРЛЙЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак., каго- жандармерыі, роўны штабс-капітану, a такШШТАЛІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; што i чым (разм.). 3 сілай кідаць. Ш. камяні сама асоба, якая мае гэты чын. || прым. штаб-зуй; -заваны; зак. i незак., каго (што) або камянямі ў каго-н. Ш. грошы на вецер (пе-ротмістрскі, -ая, -ае.
ШТАБС-КАПГГАН, -а, мн. -ы, -аў, м. У
(спец.). Змясціць (змяшчаць) у бальніцу, шпі- ран.: выдаткоўваць без карысці, марна). ||
аднакр. шпурнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- царскай арміі: афіцэрскі чын у пяхоце, артыталь для лячэння. || наз. шпіталізацыя, -і, ж.
лерыі i інжынерных войсках, рангам вышэйШШТАЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Бальніца, пе- це, -нуць; -н'і. || наз. шпурлянне, -я, н.
шы за паручніка i ніжэйшы за капітана, a
ШПЯНЁВЫ гл. шпень.
раважна вайсковая. Палявы ш. || прым. пшіШПЯНЁК, -нька, мн. -нью, -нькоў, м. Не- таксама асоба, якая мае гэты чын. || прым.
штебс-жаттшскі, -ая, -ае.
ШГОЦ1, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Toe, што вялікі шпень, стрыжань. Спражка са шпяньШТАМП, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Інструмент,
ком.
i шпіль.
ІПРАМ, -а, мн. -ы, -аў, м. След на скуры форма для серыйнай вьггворчасці пры дапаШГПЦ2, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі пакаад раны. Глыбокі ш. на твары. Шрам на дрэвемозе ціску або штампоўкі розных прадметаў.
ёвы сабака з пушыстай поўсцю. Карлікавы ш. (перан.).
2. Від пячаці, звычайна прамавугольнай, з
ШПІЯНАЖ, -у, м. Выведванне, збіранне
ШРАІШЁЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Разрыўны назвай установы, адрасам i пад., якую ставяць
або выкраданне звестак, якія складаюць ваен- артылерыйскі снарад, начынены круглымі ку- звычайна ў верхняй частцы дзелавой паперы.
ную або дзяржаўную тайну, для перадачы ix лямі. || прым. шршшельны, -ая, -ае.
Бібліятэчны ш. 3. перан. Агульнаўжывальны,
іншай дзяржаве. Пайсці пад трыбунал за ш.
ШРАЦІНА, -ы, мн. -ы, -шн, ж. Адзін ша- збіты ўзор, шаблон. Канцылярскі ш. Мысліць
ШПОКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак. рык ружэйнага шроту.
штампамі. \\ прым. пггамішвы, -ая, -ае (да 1
(разм.)- Падаючы, стукаючыся аб што-н.,
ШРОТ, -у, М шроце, м., зб. Дробныя свін- знач.). Штампавая сталь.
утвараць кароткі глухі гук. Жалуды шпокалі з цовыя шарыкі для стральбы з паляўнічай
ШТАМПАВАЦЬ, -пую, -гтуеш, -пуе; -пуй;
дуба на дол. \\ аднакр. ппюжнуць, -ну, -неш, стрэльбы. || прым. шротавы, -ая, -ае.
-паваны; незак., што. 1. Вырабляць формы
-не; -ні. || наз. пшокшне, -я, н.
ШРОТНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. (спец.). штампа (у 1 знач.). Ш. дэталі. 2. Ставіць на
ШПОРА, -ы, мн. -ы, шпор, ж. 1. Сагнутая
Мяшочак ці каробачка для захоўвання шроту. што-н. штампы (у 2 знач.). 3. перан. Рабіць
па форме абцаса металічная дужка з кольцам
ШРЎБА, -ы, мн. -ы, шруб, ж. Шпень са што-н. хутка, фармальна, па старых гатовых
на канцы, якая прымадоўваецца да бота наез- спіральнай нарэзкай. Галоўка шрубы. || па- узорах. Ш. дырэктывы. || зак. адштампаваць,
ніка i служыць для пануквання каня. Даць мянш. шрубкж, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак, ж. || -пую, -пуеш, -пуе; -пуй; -паваны (да 1 знач.;
шпоры каню (надіснуць шпорамі). 2. Рагавы прым. шрубжвы, -ая, -ае.
спец.). || наз. пгпшпаванне, -я, н. i штаміюўкж,
завостраны выступ на нагах самцоў некатоШРУБАВАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец). Toe, -і, ДМ -ўцы, ж. || прым. пггамповачны, -ая, -ае
рых птушак. Шпоры ў пеўня. 3. Выступ на во- што i шрубарэзны.
(да 1 знач.) i штжмшшалыш, -ая, -ае (да 1
бадзе кола ці на звёнах гусеніц трактара, танШРУБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй; знач.; спец.). Штамповачная вытворчасць.
ка i пад. (спец.). || прым. шпорны, -ая, -ае.
-баваны; незак., што. 1. Рабіць на чым-н. Штамповачны цэх. Штампавальны станок.
ШПРОТЫ, -аў, адз. шпрот, -а, М -роце, шрубавую нарэзку. Ш. стрыжань. 2. УкруШТАНГА, -і, ДМ -нзе, мн. -і, -нг / -нгаў,
м. Дробная марская вэнджаная рыба, кансер- чваць або выкручваць шрубу. 3. Змацоўваць ж. 1. Вялікі металічны стрыжань як частка
ваваная ў алеі. || прым. шпротавы, -ая, -ае i шрубамі. Ш. дошкі. || наз. шрубаванве, -я, н.
інструмента, механізма i пад. Буравая ш.
шпроты, -ая, -ае.
ШРУБАР^ЗНЫ, -ая, -ае (спец.). Які слу- (інструмент для бурэння). 2. Спартыўны снаШПРЫЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. Медыцынскі жыць для наразання шрубавай разьбы. Ш. рад — металічны стрыжань, на канцах якога
прымацоўваюцца цяжкія здымныя дыскі.
інсгрумснт — цыліндрык з поршнем i ігол- станок.
Займацца штангай (практыкаваннямі з такім
ІПРЫФТ, -у, М -фце, мн. -ы, -оў, м. Камкай для ўвядзення ці адсмоктвання вадкасці.
плект друкарскіх літар пэўнага памеру i фор- снарадам; разм.). 3. Перакладзіна, брус фу|| прым. пшрыцавы, -ая, -ае.
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ібольных i хакейных варот. || прым. пгпшпшы, гэтпа рабіць? — A што? 3 чаго (разм.) —
чаму, па якой прычыне. / з чаго ёй дрэнна
-ая, -ае (да 1 знач.)
ШТАНТІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. cmana? Ha што ўжо (разм.) — уводзіць устуСпартсмен, які займаецца пракгыкаваннямі пальны сказ. На што ўжо ён негаваркі, i mo
са штангай (у 2 знач.).
разгаварші. Hi зж што (разм.) — ні ў якім
ШТОМЁСЯЧНЫ, -ая, -ае. Які бывае кожШТАНДАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У некато- разе. Hi за што, ні пра што (разм.) — 1) да- ны месяц, раз у месяц. Ш. часопіс. Штомерых арміях: палкавы сцяг у кавалерыйскіх рэмна; 2) без прычыны, падстаў. Hi з чым сячна (прысл.) плаціць узносы.
часцях або сцяг як знак дзяржавы ці грамад- (застацца, пайсці i пад.; разм.) — без усяго.
ШТО-НЁБУДЗЬ, чаго-небудзь, чаму-нескай арганізацыі. 2. У царскай Расіі i некато- Hi пры чым (разм.) — не мае адносін, не ві- будзь, займ. неазнач. Які-н. прадмет (з'ява,
рых краінах: сцяг кіраўніка дзяржавы (мана- наваты ў чым-н. Ён mym ні пры чым. Пры чым рэч), усё роўна які. Кожны раз што-н. прыеорха, прэзідэнта), які паднімаецца ў месцы яго (разм.) — у чым вінаваты, якія адносіны мае. зіць. Дай чаго-небудзь з'есці. Раскажы што-н.
знаходжання. 3. Сцяг (паэт.). || прым. пгпш- Пры чым mym мы? Ці што (разм.) — пабочн. цікавае.
дярны, -ая, -ас.
сл., якое выражае няўпэўненасць, сумненне.
ШТОНШІ, -аў (разм.). Кароткія або неШТАНЬІ, -оў. Верхняе адзенне, якое Ну, будзем ужо збірацца, ці што? Што ді чаго вялікія штаны. Дзіцячыя ш.
пакрывае ногі i ніжнюю частку тулава да по- (разм.) — у чым сутнасць, сэнс чаго-н. РазШТО-НПЫТО, чаго-нічаго, чаму-нічаму,
яса. 0 Штшш кдроткія ў каго (разм. іран.) — бярыся mym, што да чаго. Што ж (разм.) — займ. неазнач. (разм.). Нешта, сёе-тое. Пачуць
не дарос хто-н. да выканання якой-н. справы. рэпліка ў знач. так, прыходзіцца згадзіцца. што-нішто з чужой размоеы.
|| прым. штанны, -ая, -óe / штановы, -ая, -ае.
Што ж, няхай будзе так. Што за (разм.) — у
ШТОНОЧ i ШТОНОЧЫ, прысл. Кожную
ШТАПЕЛЬ, -ю, м. Штапельная тканіна.
пытанні i вокліч: які. Што за глупства?! Што ноч; кожнай ноччу. Мучыцца ad бяссонніцы ш.
ШТАПЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны за дзяўчына да вас прыехала? Што за страва! Ш. станавілася святлей: надыходзілі белыя
да выпрацоўкі тканіны з віскознага i сінтэ- (якая добрая). Што зробіш! — рэпліка ў знач. ночы.
тычнага валакна пэўнай даўжыні, роўнай даў- нічога не зробіш, так ужо будзе. Што i кязаць
ІПТОПАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Стрыжань
жыні баваўнянага i шарсцянога валакна; зро- (разм.) — вядома, сапраўды. Факт, што i
са шрубавай разьбой для адкаркоўвання бутэблены са шталелю. Штапельнае валакно. казаць, упартая рэч. Што рабіць! — тое, што
лек. 2. Фігура вышэйшага пілатажу — імШтапельная сукенка.
i што зробіш. Што там (разм.) — рэпліка ў клівае падзенне па крутой спіралі (спец.).
ШТАРМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй; знач. добра, няхай. Што ты (вы)? — выраз
Увайсці ў ш. || прым. штопарны, -ая, -ае.
незак. (спец.). Пра судна, яго экіпаж: здзіўлення, спалоху, пярэчання.
ШТОПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.
2
вытрымліваць шторм.
што , злуч. 1. Далучае даданы сказ да га- (спец.). Спускацца штопарам (у 2 знач.).
ШТАРМАВЬІ гл. шторм.
лоўнага. Крыўдна, ш. я гэтага не змог зрабіць. ШТОРА, -ы, мн. -ы, штор / штораў, ж. ЗаШТАРМОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -моТакі шум, ш. можна аглухнуць. Назбіралі так слона на акно, якую можна падымаць, апувак, ж. (разм.). Куртка з моцнай воданепры- мала ягад, ш. i варэнне не зварыш. 1, Як, чым,
скаць або рассоўваць у бакі. Апусціць, падняць
мальнай тканіны (у маракоў, геолагаў, спарт- нібы. Спіць, ш. мёртвы. 3. з часціцай «ні» або
шторы. Рассунуць шторы. || памянш. шторкя,
сменаў i пад.).
без яе. Указвае, што сказанае ў галоўным -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. || прым. штораіы,
ШТАРМІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -'іш»; не- сказе адносіцца да кожнага моманту, месца,
-ая, -ае / шторны, -ая, -ае.
зак. Пра шторм: быць всльмі неспакойным, да кожнай з'явы i пад., названых у даданым.
ШТОРАЗ, прысл. Кожны раз; з кожным
бурным. Чуваць, як штарміць мора.
Ш. ні дзень, мацнее барацьба за мір ва ўсім разам; надта часта. Ш. чытаючы гэты твор,
ШТАТ1, -у, Л/штаце, мн. -ы, -аў, м. 1. Па- свеце. Ш. край, то абычай (прыказка). 4. 3
адкрываеш для сябе ўсё новае i ноеае. Ш. пастаянны склад супрацоўнікаў якой-н. уста- паўторам — указвае на раўнапраўе, аднолькапраўляць акуляры на носе.
новы. Скарачэнне штатаў. Заліныць у ш. 2. васць, роўнасць у адносінах да чаго-н. Ш. ён
ШТОРАНІЦЫ, прысл. Кожную раніцу,
звычайна мн. Дакумент пра лік i пасады су- паедзе, ш. я — адно i тое ж.
кожнай
раніцай. Паліць у печы ш.
працоўнікаў установы i ix функцыі. ПерагляШТО... Першая частка складаных слоў у
ШТОРМ, -у, мн. -ы, -аў, м. Моцная бура
даць штаты. Належыць na штату. || прым. знач. які паўтараецца (у кожны прамежак
на моры. || прым. штармжш, -ая, -ое. Ш. вепттны, -ая, -ае.
часу, указаны ў другой частцы), напр. штовяШТАТ2, -a, М штаце, мн. -ы, -аў, м. чэрні, штоначны, штосутачны, штохвілінны. цер. Штармавое папярэджанне (пра надыход
шторму; спец.).
Адмішстрадыйна-тэрытарыяльная адзінка з
ШТОВЁЧАР, прысл. Кожны вечар, коІПТОСЬ1, чагось, чамусь, штось, чымсь,
унутраным самакіраваннем у ЗША, у краінах жным вечарам. Мыць ногі ш.
на чымсь, займ. неазнач. Toe, што i штосьці1.
Лацінскай Амерыкі, у Індыі.
ШТОГАДОВЫ, -ая, -ае. Які бывае кожны
ШТОСЬ2, прысл. Невядома чаму, невядома
ШТАТЬІЎ, -тыва, мн. -тывы, -тываў, м.
год, раз у год. Штогадовая справаздача.
з
якой
прычыны, чамусьці, штосьці2. Ш. сёнПадстаўка для якіх-н. прыбораў. Ш. колбы.
ШТОГОД, прысл. Кожны год, з году ў год. ня сваволіць сэрца.
Ш. фотаапарата. \\ прым. пггатыўны, -ая, -ае.
Прафсаюзныя камітэты перавыбіраюцца ш.
ШТОСЫЦ , чагосьці, чамусьці, штосьці,
ШТО1, чаго, чаму, чым, па чым, займ. 1.
ШТОГОДНІ, -яя, -ае (разм.). Toe, што i чымсьці, па чымсьці, займ. неазнач. Нейкі,
пытальны i адносны. Указвае, пра які прадмет,
невядома які прадмет (з'ява, рэч), нешта. Ш.
рэч, з'яву i пад. ідзе гаворка. Ш. там адбы- штогадовы. Ш. водпуск.
ШТОГОДШК, -а, мн. -і, -аў, м. Выданне, непрыемнае. Стукаць na чымсьці драўляным.
лося? Выканай вось ш. Ш. не ў меру, тое ў
ШТОСЫЦ2» прысл. Невядома чаму, чашкоду. Ш. вы кажаце? (ужыв. таксама як вы- якое выходзіць раз у год. Універсітэцкі ш.
ШТОДЗЁНЬ,
прысл.
Кожны
дзень;
з
дня
ў
мусьці.
Ш. не спіцца. Ш. холадна.
раз здзіўлення з выпадку чаго-н. сказанага).
ШТОТЬІДЗЕНЬ, прысл. Кожны тыдзень,
2. пытальны, у знач. вык. У якім стане, які, дзень. Ш. ідзе дождж.
ШТОДЗЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які бывае кож- на кожным тыдні. Ездзіць на дачу ш.
як. Як наша вёска, ш. суседзі? 3. пытальны, у
знач. прыся. Toe, што i чаму (у 1 знач.). Ш. не ны дзень. Штодзённая гімнастыка. Займацца ШТОТЫДНЁВІК, -а, мн. -і, -аў, м. Вызаходзіш да нас? Я раздумаў ехаць. — Ш. так? штодзённа (прысл.). 2. Звычайны, будзённы. данне, якое выходзіць раз на тыдзень. Ш.
4. пытальны i адносны. Toe, што i колькі (у 1 Штодзённая вопратка. || наз. штодзённасць, -і, «Літаратура i мастацтва*.
ШТОТЫДНЁВЫ, -ая, -ае. Які бывае кознач.)- Ш. яна варта. Ш. ёсць духу. Ш. толку ж.
ШТОДНЙ, прысл. 1. Toe, што i штодзень. жны тыдзень, раз у тыдзень. Штотыднёвая
ў гэтым (г. зн. няма толку). Ш. яму за
карысць ад гэтага? (якая карысць, няма Галіцца ш. 2. 3 кожным днём, з дня на дзень. газета. 1
ШТОФ , -а, мн. -ы, -аў, м. Старая руская
карысці). 5. пытальны, у знач. прысл. Наво- Халаднее ш.
ШТОЛЁТА, прысл. Кожнае лета, кожным мера гарэлкі, роўная ! /ю вядра, a таксама
іігга? для чаго? Ш. нам спрачацца з імі? б.
бутля такой меры. || прым. штофны, -ая, -ае.
адносны. Toe, што i які (у 1 знач.). Хата, ш. летам. Ш. адпачываць на поўдні.
ШТОЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. ГарызанШТОФ2, -у, м. Шчыльная шарсцяная або
каля лесу. 7. неазнач. Toe, што i што-небудзь
(разм.)- Калі ш. — я прыеду i зробім. Дайце тальная або нахіленая горная выпрацоўка, шаўковая тканіна для абіўкі мэблі, ддя пармне з 'есці чаго. 8. пытальны. Ужыв. для выра- якая мае непасрэдны выхад на зямную па- цьер i пад. || прым. штофны, -ая, -ае. Штофная канапа (абабітая штофам).
жэння пытання, перапытвання, уяўляе сабой верхню. || прым. штольневы, -ая, -ае.
ШТОМЁСЯЦ, прысл. Кожны месяц. ПраШТОХВІЛІННЫ, -ая, -ае. Які бывае кожсказ у знач. што ты сказаў? што трэба? што
ную хвіліну, надзвычай часта, бесперапынна.
такое? — Глянь сюды. — Ш.? Ш. ты? Ну i ш.? водзіць палявыя доследы ш.
ШТОМЁСЯЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Вы- Штохвілінныя сігналы. Штохвілінна (прысл.)
0 A што (разм.) — рэпліка ў адказ на пытанпазіраць у акно. || наз. штохвіліннасць, -і, ж.
не ў знач. чаму, чаго пытаешся. — Ты хочаш данне, якое выходзіць раз у месяц.

ШТА—ШТО
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што—шты

ШТУКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; незак., што. 1. Забіваючы, закладаючы, закрываць наглуха. Ш. прабоіны. 2. Цыраваць, сшываць нябачным швом (спец.). Ш.
ШТОХВІЛШЫ, прысл. Кожную хвіліну, шоўк. 3. перан. i без dan. Выдумляць, майстравельмі часта; з кожнай хвілінай. Вецер ш. ваць, вынаходзіць. Што ты mym узяуся ш. ? ||
зак. заштукшць, -кую, -куеш, -куе; -куй;
мацнеў.
-каваны (да 1 i 2 знач.). || наз. ппукоўкіі, -і,
ПГГРАФ, -у, мн. -ы, -аў, м. Грашовае спаДМ -ўцы, ж. i nrryKJUMime, -я, н.
гнанне, якое накладваецца ў якасці пакарання. Заплаціць ш. Налажыць ш. || прым. ппраф- ШТУКАР, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Артыст, які
паказвае фокусы. 2. Той, хто вырабляе штукі
ны, -ая, -óc.
ШТРАФАВАЦЬ, -фую, -фуеш, -фуе; -фуй; (у 4 знач.), выдумшчык, жартаўнік. || ж.
-фаваны; незак., каго (што). Накладваць штукжркя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым.
штушрскі, -ая, -ае.
штраф на каго-, што-н. || зак. іштрафожць,
ШТУКОВША, -ы, мн. -ы, -він, ж. (разм.)-фую, -фуеш, -фуе; -фуй; -фаваны. | наз.
Пра што-н., што выклікае здзіўленне, цікаўштрафжванне, -я, н.
насць ці якую-н. ацэнку. Што гэта ў цябе за
ШТРАФБАТ, -a, М. -баце, мн. -ы, -аў, м. ш. ў руках? Такое падарожжа — цікавая ш.
Скарачэнне: штрафны батальён. || прым.
ШТУРВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Рулявос
штрафбатаўскі, -ая, -ае (разм.).
кола на судне, самалёце, камбайне. Стаць за
ШТРАФНІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Ваенна- ш. карабля. || прым. штурвальны, -ая, -ае. Ш.
служачы штрафной часці. 2. У спорце: ігрок, трос.
часова пазбаўлены ўдзелу ў гульні за паруШТУРВАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. ішурвал.
шэнне правіл (разм.).
2. штурвальны, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Той, хто
ШТРАФНЬІ, -ая, -óe. 1. гл. штраф. 2. Які стаіць за штурвалам на судне, камбайне i пад.
мае адносіны да спагнання за парушэнне
ШТУРМ, -у, мн. -ы, -аў, м. Прыступ, раякіх-н. правіл. Ш. ўдар (у футболс). Штраф- шучая атака ўмацавання, крэпасці. Ісці на ш.
ная лава (у спорцс: для тых, хто часова выда- (таксама перан.)- II прым. штурмавы, -ая, -óe.
лены з поля за парушэнне правіл гульні). Ш. Ш. ўзвод. Штурмавая авіяцыя.
батальён, штрафная часць (з тых, хто праПГГУРМАВАЦЬ, -мую, -муеш, -муе; -муй;
вініўся).
-маваны; незак., каго-што. Рабіць штурм
ШТРЬІПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж. чаго-н. Ш. варожыя ўмацаванні. || наз. штурТасьма, якая гтрышьгеаецца знізу да кала- машне, -я, н.
шыны штаноў i ахоплівае ступню знізу. ||
ШТУРМАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Ваенны
прым. штрыпачны, -ая, -ае.
самалёт для атакі наземных цэлей з невялікай
ШТРЫХ, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Тонкая рыса, вышыні. 2. Лётчык такога самалёта.
лінія. Штрых на планшэце. 2. перан. ХаракПГГУРМАВЬІ, -ая, -ое. 1. гл. штурм. 2. У
тэрны момант, дэталь, падрабязнасць. выразе: штурмавая авіяцыя — франтавая авіШтрыхі з біяграфіі.
яцыя, прызначаная для штурмоўкі.
ШТРЫХАВАЦЬ, -рыхую, -рыхуеш, -рыШТЎРМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
хуе; -рыхуй; -рыхаваны; незак., што. На- па ваджэнні суднаў, лятальных апаратаў. ||
носіць штрыхі (у 1 знач.) на што-н. Ш. Ka прым. штурманскі, -ая, -ас.
pmy. || зак. заштрыхамцц -рыхую, -рыхуеш,
ШТУРМАЎШЧЬІНА, -ы, ж. (неадабр.).
-рыхуе; -рыхуй; -рыхаваны. || наз. штрыхоўкж, Паспешлівая праца з мэтай нагнаць утту-і, ДМ -ўцы, ж. i штрыхаванне, -я, н.
шчэнне, якая праводзіцца пры парушэнні
ШТРЫХАВЬІ, -ая, -óe. Выкананы штры- планавасці ў арганізацыі працэсу. Працаваць
хамі. Ш. маяюнак.
без штурмаўшчыны.
ШТРЭЙКБРдХЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. ЧаШТУРМОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. Паветралавек, які ў час забастоўкі, здраджвае інтарэ- ная атака з невялікай вышыні. Ш. варожага
сам забастоўшчыкаў. || прым. ппрэйкбрэхерскі, аэрадрома.
-ая, -ае.
ШТУРХ, у знан. вык. (разм.). Toe, што i
ШТРЭЙКБРдХЕРСГВА, -а, н. Дзеянні штурхануў. Раптам нехта ш. у бок.
цпрэйкбрэхераў, накіраваныя на зрыў забаШТУРХАНЁЦ, -нца, мн. -нцы, -нцоў, м. i
стоўкі.
ШТУРХАЛЬ, -я, мн. -'i, -ёў, м. (разм.). КаШТРЭК, -а, мн. -і, -аў, м. Гарызантальная роткі, моцны, рэзкі ўдар. Надаваць штурханпадземная горная выпрацоўка, якая не мае цоў (штурхалёў).
непасрэднага выхаду на паверхню. || прым.
ШТУРХАНІНА, -ы, ж. Цісканіна, сумятня
ппрэкжш, -ая, -ае.
ў натоўпе, цеснаце. Пачалася ш. ў раздзяШТУДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; вальні.
-раваны; незак., каго-што (кніжн.). НастойШТЎРХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; неліва, старанна вывучаць. Ш. фізіку. || зак. прж- зак. 1. Штурхаць каго-н. іншага або адзін
штудзіраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра- аднагр. Ш. ў натоўпе. 2. перан. Быць дзе-н. у
цеснаце, таўкатні (разм.). ПІ. ў аўтобусе. 3. у
ваны. || наз. штудзіраванне, -я, н.
ШТЎКА, -і, ДМ -уцы, мн. -і, штук, ж. 1. што. Штурхаць што-н., імкнучыся пранікчаго. Прадмет, які ўяўляе сабой нешта цэлае. нуць куды-н. (разм.). Ш. ў дзверы. 4. ЗнаШ. сукна, палатна (тканіна ў кавалку). 2. ходзіцца, бадзяцца дзе-н. без асобага занятку,
Асобны прадмет з шэрага аднародных. Не- без мэты (разм.). Ш. na базары. || наз. ппуркалькі штук яблыкаў. 3. Наогул пра рэч, хжнне, -я, н.
ШТЎРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
прадмет, якую-н. з'яву ці чалавека (разм.
жарт. або неадабр.). Набыты вопыт гэта до- каго-што. Рухаць ад сябе, кранацца рэзкім
брая ш. Адразу відаць, што ён за ш. 4. перан. рухам, кароткім ударам. Ш. у спіну сяброўку.
Незвычайны ўчынак, выхадка, выдумка Ш. тачку. Ш. ядро (у спорце: кідаць наперад).
(разм.). Кінь свае каварныя штукі! Вось дык Ш. штангу (у спорце: паднімаць у два прыш.І || памянш. ппучш, -і, ДМ -чцы, мн. -і, ёмы — да ўзроўню грудзей i на выцягнутых
руках уверх). 2. перан., каго (што). Прыму-чак, ж.

шаць да чаго-н., садзейнічаць сваім умяшаннем развіішю чаго-н. Ш. каго-н. на нядобры
ўчынак. || зак. штурхануць, -ну, -неш, -не;
-нём, -няце, -нуць; -ш / ппурхнуць, -ну,
-неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -ні. || наз.
штурхднве, -я, н. (да 1 знач.).
ШТУРХАЧ, -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Дэталь,
прыстасаванне для падііггурхоўвання чаго-н.
(спец.). Ш. клапана. 2. Дапаможны паравоз у
хвасце поезда або самаходнае судна, якое
штурханнем рухае баржы (спец.). 3. перан.
Чалавек, якому даручана падштурхнуць, паскорыць патрэбную ў дадзены момант справу
(разм.)ПГГУРХЁЛЬ (разм.). 1. -хяля, мн. -хялі,
-хялёў, м. Toe, што i штуршок (у 1 знач.).
Даць ш. у грудзі. 2. у знач. вык. Toe, што i
штурхнуў. Ш. у бок нагой.
ШТУРШОК, -шка, мн. -шкі, -шкоў, м. 1.
Кароткі, рэзкі дотык або ўдар ад сябе. Ш. у
бок. 2. Рэзкае хістанне ў выніку ўдару, рыўка
i пад. Ледзь не ўпаў з лаўкі ад рэзкага штуршка цягніка. Падземныя штуршкі. 3. У спорце:
рух, якім штурхаюць што-н. (напр. ядро,
штангу i пад.). Ш. левай рукой. 4. перан. Toe,
што выклікае што-н. або пабуджае да чаго-н.
(разм.)- Ш. да рзеалюцыйнага руху. || прым.
ппуршковы, -ая, -ае (да 1, 2 i 3 знач.; спец.).
ШТУЧНЫ1, -ая, -ае. 1. Ненатуральны,
зроблены накшталт сапраўднага. Штучнае валакно. Ш. адбор. Штучнае дыханне (сістэма
прыёмаў, якія аднаўляюць дыханне хворага,
пацярпелага). 2. Роблены, прытворны, няшчыры. Штучная ветлівасць. || наз. штучнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
ШТЎЧНЫ2, -ая, -ае. 1. Які ўяўляе сабой
асобную рэч, які нельга ўзважыць або адмераць. Ш. тавар. Ш. аддзел магазіна (для гандлю таварамі паштучна). 2. Які праводзіцца,
робіцца здзельна, за кожную штуку. Штучная
аплата.
ШТЫК1, -а, мн. -'i, -оў, м. Колючая зброя,
якая насаджваецца на канец ствала вінтоўкі,
ружжа. Ісці ў штыкі (пра рукапашны бой). У
штыкі сустракаць або прыняць каго-н. (перан.: крайне варожа). У роце засталося сорак
штыкоў (г.зн. стралкоў-пехацінцаў). Трымацца на штыках (перан.: сілай войск). 0 Як
штык (разм.) — зусім дакладна, безумоўна.
Каб з'явіўся заўтра сюды як ш. \\ прым. штыкавы, -ая, -óe.
ШТЫК2, -а, мн. -'i, -оў, м. (спец.). Пласт
зямлі на глыбіню палатна рыдлёўкі. Глыбінёй
у два штыкі.
ПГГЫКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны; незак., што (спец.). Перакопваць на
глыбіню, якая захопліваецца рыдлёўкай. Ш.
глебу. || наз. штыкаванне, -я, н. i аггыкоўка, -і,
ДМ -ўцы, ж.
ШТЫКЁТНІК, -a i -у, м. 1. -у, зб. Вузкія
драўляныя планкі, з якіх робяць плот. 2. -а,
мн. -і, -аў. Плот, агароджа з такіх планак.
ШТЫКЁТЫ, -аў, адз. штыкет, -а / -у, М
-кеце, м. Toe, што i штыкетнік.
ШТЫКЁЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж.
(разм.). Адна планка штыкетніку.
ІПТЫЛЁТ, -а, М -лсце, мн. -ы, -аў, м. Невялікі кінжал з тонкім трохгранным лязом.
ШТЫЛЬ1, -ю, м. Поўнае зацішша на
моры. || прым. штылявы, -ая, -óe.
ШТЫЛЬ2, -я, мн. -'i, -ёў, м. 1. Востры
стрыжань. 2. Toe, што i шып' (спец.).
ШТЫФТ, -a, М -фце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). Металічны стрыжанёк нерухомага
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злучэння чаго-н. (напр. дэталей машыны). || прыёмы, a таксама (перан.) увогуле махляр. ||
прым. штыфтавы, -ая, -ае.
прым. шулерскі, -ая, -ае. Ш. прыём (таксама
ШТЫХ, -а, мн. -і, -оў, м. Toe, што i штык. перан.: махлярскі, несумленны).
ПГГдМПЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Від пяШЎЛЕРСТВА, -а, н. Махлярская гульня,
чаткі з выпуклым адбіткам або надпісам, a прыёмы шулера.
2. перан. Пайсці масай (пра людзей); пастутаксама адбітак, зроблены такой пячаткай.
ІПУМ1, -у, м. 1. Гукі, якія зліліся ў гром- піць у вялікай колькасці. Натоўп шунуў. ЗаПаштовы ш. \\ прым. штэмпельны, -ая, -ае. кае i нязладжанае гучанне. Ш. прыбою. Ш. казы шунулі.
ШТЭМПЕЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; матораў. Без шуму перамяшчацца. Узняўся ш.ШУРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра-люй; -ляваны; незак., што. Ставіць штэм- Ш. у зале. 2. перан. Ажыўленае абмеркаванне, ваны; незак. 1. што. Перамешваць у топцы
пель на што-н. || зак. заштэмпеляваць, -люю, выкліканае павышаным інтарэсам да чаго-н. палаючае паліва (спец.)- 2. перан. Дзейнічаць,
-люеш, -люе; -люй; -ляваны. || наз. шггэмпе- Фільм выклікаў ш. 3. Гук з няяснай танальна- рабіць што-н. хутка, энергічна (разм.). 1 наз.
сцю (спец.)- Шумы ў сэрцы. 4. Сварка, крыкі, шуравшше, -я, н. i шуроўш, -і, ДМ -ўцы, ж.
лявжнне, -я, н.
ШТЗПСЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м Вілка для гучнае выражэнне незадавальнення. Што (да 1 знач.). || прым. шуровачны, -ая, -ае (да 1
ўключэння ў электрычную сетку пераносных там за ш. у суседзяў? Чаго ўзнялі ш., супакойзнач.).
апаратаў (радыёпрыёмнікаў, лямп i пад.). || цеся!\\ прым. шумавы, -ая, -óe (да 1 знач.).
ШУРПАТЫ, -ая, -ае. Нягладкі, з невя2
ПІУМ , -у, м. (разм.). Пеністы налёт на лікімі няроўнасцямі. Шурпатыя дошкі. Ш.
прым. штэпсельны, -ая, -ае.
ШЎЬА, -ы, мн. -ы, шуб, ж. 1. Зімовае паверхні cyny i пад. пры кіпенні, a таксама стыль (перан.). || наз. шурпатісць, -і, ж.
верхняе адзенне з футра. Лісіная ш. 2. Поўс- пена на сырадоі.
ШУРПАЦЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; неШУМАВІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. Работнік
цевае покрыва некаторых жывёл. Ш. вавёркі.
зак. i ШУРПАЦІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцтэатра, кіно, які стварае шумавыя эфекты. 2.
|| прым. шубны, -ая, -ае.
ца; незак. Станавіцца шурпатым. Скура шурШУГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. ( 7 / 2 Музыкант, які іірае на шумавых інструменпацее або шурпаціцца.
ас. не ўжыв.). Гарэць яркім полымем, палаць; тах.
ШУРПАЦІЦЬ, -пачу, -паціш, -паціць; неШУМАВЬІ, -ая, -óe (спец.). 1. гл. шум1. 2.
вырывацца адкуль-н. (пра полымя i пад.);
палымнець. Шугаў пажар. Шугае агонь. 3 Які ўтварае громкія рознахарактарныя гукі. зак., што. Рабіць шурпатым. Раствор шурпаціць скуру пальцаў.
акон шугала полымя. Had лесам шугае зарыва.Шумавыя музычныя інструменты (трашчоткі,
ІПУРФ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). НеглыНа дварэ шугала вясна (перан.). 2. (7 / 2 ас. нелыжкі, талеркі, званочкі, кастаньеты i пад.).
ўжыв.). Прыліваць да твару (пра кроў). Кроў Ш. аркестр (які складаецца з ударных i шу- бокая вертыкальная горная выпрацоўка для
шугае ў твар. 3. ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Парыві- мавых інструментаў). Шумавое афармленне разведвання выкапняу, для ўзрыўных работ.
ШЎСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
ста дзьмуць, урывацца куды-н. (пра дым, радыёперадачы.
napy i пад.). Цяпло шугае ў твар. 4. каго-што. ІПУМЁЦЬ1, -млю, -м'іш, -м'іць; -мім, -мі- (разм.). 1. Шмыгнуць, кінуцца куды-н.; хутка
Падкідаць на руках, гайдаць, гушкаць. Ш. це, -мяць; -м'і; незак. 1. Утвараць, рабіць шум залезці куды-н., схавацца дзе-н. Ш. за дзверы.
імянінніка. 5. Рэзка падымацца ўгору, узля- (у 1 знач.). Шуміць бор. Шуміць дождж. Ш. у ложак. 2. Зваліцца адкуль-н., нечакана
Шуміць у галаве (няясна ў думках ад стомле- праваліцца куды-н. Ш. у адхон. Ш. пад лёд. 3.
таць. Птушкі шугаюць угару. Велінныя сосны
шугаюць у неба (перан.: высяцца). 6. ( 7 / 2 ас. насці, моцнага перажывання, ап'янення). У Імкліва ўзняцца, узляцець уверх. Шуснула чане ўжыв.). Добра расці, буяць. Шугае рас- вушах шуміць (пра слыхавое раздражненне). 2. рада птушак. 4. 3 сілай выліць што-н.; рапліннасць. || аднакр. шупшуць, -ну, -неш, -не; Гучна выражаць незадаволенасць, сварыцца, там паліцца, пасыпацца. Ш. памыйную ваду ў
-нём, -няце, -нуць; -ні. || наз. шугінне, -я, н. крычаць. Няма чаго ш. з-за дробязі. 3. Ажыў- баразну. Шуснуў дождж. 5. Утварыць лёгкі
лена абмяркоўваць што-н., рабіць прадметам шум, шолах. Шуснула галінка. б. што. 3 сілай
Ш У К А Е М Ы , -ая, -ае. У матэматыцы: які
высыпаць. Ш. лапату пяску на агонь.
неабходна вызначыць, устанавіць. Шукаемая усеагульнай увагі. Ш. пра свае дасягненні.
ІПЎСТРЫ, -ая, -ае. Жвавы, імклівы, руШУМЁЦЬ2, 1 i 2 ас. не ўжыв., -м'іць; невелічыня. Знайсці шукаемае (наз.).
хавы; бойкі. Ш. хлопчык. \\ наз. шустрасць, -і,
ШУКАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чала- зак. Узнімацца пенай, пеніцца. Піва шуміць.
ІПУМІХА, -і, ДМ-ice, ж. (разм. неадабр). ж.
век, заняты пошукам, здабываннем чаго-н.
ІПУСЬ, у знач. вык. (разм.). Toe, што i шуЗалішне ажыўленае абмеркаванне чаго-н.
Ш. жэньшэню. Шукальнікі алмазаў. Ш. прыгод.
2. Прыстасаванне ў розных прыборах, якое (часцей падзеі, звычайна з мэтай прыцягнуць снуў. Свіння ш. у вароты.
ШЎФЕЛЬ, -фля, мн. -флі, -фдяў, м. Шыаблягчае знаходжанне якога-н. прадмета, асаблівую ўвагу да чаго-н.). Узняць шуміху варокая i глыбокая лапата для перасыпання сыаб'екта (спец.). Ш. у фотаапараце. \ ж. кол чаго-н.
1
ШУМЛІВЫ , -ая, -ае. 1. Схільны шумець, пучых рэчываў. Перакідваць збожжа шуфлямі.
шукільшца, -ы, мн. -ы, -ніц (да 1 знач.). ||
утвараць шум1 (у 1 знач.). Шумлівыя дзеці. 2. || памянш. шуфлік, -а, мн. -і, -аў, м. || прым.
прым. шушыгіцкі, -ая, -ае (да 1 знач.).
ШУКАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які выказвае по- Які суправаджаецца шумам, ажыўленнем, на- шуфелыіы, -ая, -ае.
шук каго-, чаго-н. Шукальныя рухі. 2. Які поўнены шумам1. Шумлівая гульня. Шушівая ШУФЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -люе; -люй;
-ляваны; незак., што. Зграбаць, ссыпаць, пеімкнецца здабыць чыю-н. прыхільнасць, спа- вуліца. || наз. шумлівасць, -і, ж.
ШУМЛІВЬг, -ая, -ае. Які мае пену, расыпаць i пад. шуфлем. Ш. еугаль. || наз. шугаду. Ш. погляд.
фляванне, -я, н.
ШУКАННЕ, -я, н. 1. гл. шукаць. 2. мн. -і, пеністы. Ш. напітак.
ШУФЛЙДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -ляд, ж.
ШЎМНЫ1, -ая, -ае. 1. Які стварае шум1 (у
-яў. Імкненне да чаго-н. новага, старанні
1 знач.); гучны. Ш. струмень. Шумная раз-1. Скрынка з невысокімі сценкамі i дном,
знайсці новыя шляхі (у навуцы, мастацтве).
1
мова. 2. Такі, дзе многа шуму (у 1 знач.), якая ўрабляецца ў ніжнюю частку шафы, у
Творчыя шуканні.
ІПУКАНЫ, -ая, -ае. Якога шукаюць, які надта ажыўлены. Шумная аўдыторыя. 3. пе- стол i служыць ёмішчам розных рэчаў. Высунеабходна адшукаць. Знайсці шуканую кнігу. ран. Які выклікае шум1 (у 2 знач.), сснсацыю. нуць шуфляду з шафы. 2. Збітыя ў выглядзе
ІПУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго- Ш. поспех. 4. Які з'яўляецца шумам1 (у 3 прамавугольніка дошкі, змешчаныя ў аконным праёме, унутры якіх замацоўваюць раму
што. Стараіша знайсці або выявіць. Ш. у по- знач.), утвараецца пры дапамозе шуму'
(спец.). Шумныя гукі. \\ наз. шумнасць, -і, ж. (спец.). || прым. шуфлядны, -ая, -ае.
цемках клямку. Ш. неабходную кнігу. Ш. праў2
ШЎХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
ШЎМНЫ , -ая, -ае. Які ўтварае на сваёй
ду. Ш. вачамі каго-н. (старацца ўбачыць). 2.
(разм.)- 1. Адным прыёмам зрабіць што-н. Ш.
каго-што i чаго. Старацца атрымаць. Ш. за- паверхні пену, пеністы. Ш. напітак.
ступніцтва. Ш. работу або работы. Ш. дапа- ІПУМОК, -мку, м. (разм.). Слабы шум1 (у вады на агонь. Шухнуў вобземлю (паваліўся). 2.
1 i 3 знач.). Па зале пайшоў ш. Ш. у сэрцы. 0 ( 7 / 2 ас. не ўжыв.). Хутка абваліцца, спаўзці,
могі. 3. без дап. Імкнуцца да новага (у навуцы, мастаіггве). || наз. шукшше, -я, н. (да 1 i Пад шумок (разм.) — незаўважна для іншых; з'ехаць уніз. Зямля шухнула ў яму. 3. ( 7 / 2 ас.
маскіруючыся, прыкрываючыся чым-н. Уцячы не ўжыв.). Нечакана настаць, надысці. Шу2 знач.).
хнула пацяпленне.
ШЎЛА, -а / ПІУЛО, -а, мн. шулы, шул / адкуль-н. пад ш.
ШУПГЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
ШУМОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -мовак,
шулаў, н. 1. Бервяно ці тоўсты брус з высечанымі пазамі, замацаваны ў чым-н. вертыкаль- ж. Вялікая лыжка з частымі дзіркамі для зды- незак., з кім i без дап. (разм.). Шаптацца, га2
на. Хата на шулах, без вуглоў. 2. Слуп ці брус, мання шуму , накіпу, для даставання мяса з варыць адзін з адным па сакрзту. ZZ7. ў кутку.
|| наз. шушушшне, -я, н.
на які падвешваецца створка варот. Навесіць cyny i пад.
ШЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; шунь; зак. 1.
ШУШЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
вароты на шулы.
ПГЎЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які ў Раптам паліцца, хлынуць, уварвацца ў што-н. Шаптаць, гаварыць па сакрэту. || наз. шушукжнне, -я, н.
картачнай гульні выкарыстоўвае махлярскія Шунула вада. У пакой шунула свежае паветра.
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Шчаслівы чалавек, той, каму шанцуе. || ж. лакмусавую паперу ў сіні колер. || прым.
шчжсліўкж, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -л'івак.
пгюлачны, -ая, -ае. Шчолачная рэакцыя.
ШЧАСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Поўны шчасця,
ШЧОЛАЧНАСЦЬ, -і, ж. Ступень насычаякому спрыяе шчасце, удача, поспех, які вы- насці чаго-н. шчолаччу.
ШЧОТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
ШХЁРЫ, -аў. Скалы i невялікія скалістыя ражае шчасце. Шчаслівае дзяцінства. ШчаПрыстасаванне для чысткі, мыцця, змятання
астравы каля марскіх бсрагоў, зрэзаных фіёр- слівая ўсмешка. Ш. ігрок (якому шанцуе ў
гульні). 2. Які прыносіць шчасце, удачу. Ш. чаго-н. у выглядзе плоскай калодачкі з густа
дамі. || прым. шхерны, -ая, -ае.
ШХЎНА, -ы, мн. -ы, шхун, ж. Марское білет. У яго шчасяівая рука (гаворыцца пра насаджаным на яе шчаціннем ці іншым масудна, якое мае дзве або некалькі мачтаў з чалавека, чые дзеянні, пачынанні прыносяць тэрыялам. Ш. для абутку. Зубная ш. Ш. для
удачу). 3. Добры, удалы. Шчаслівай дарогі! чысткі коней. 2. У коней: частка нагі над
касымі парусамі.
(развітальнае пажаданне таму, хго ад'язджае). калытом i пучок валасоў на гзтым месцы
ШЧАБЯТАЦЬ, -бячу, -бечаш, -беча; -бе- Шчаслівая ідэя. Шчасліва (прысл.) пазбавіцца (спец.). 3. Прыстасаванне ў электрамашыне
чам, -бечаце, -бечуць; -бячы; незак. 1. ( 7 / 2 ад чаго-н. (удачна вызваліцца ад чаго-н. не- для перадачы току ад вярчальных частак да
ас. не ўжыв.). Спяваць (пра ластавак, шчы- прыемнага).
нерухомых (спец.). || памянш. шчотачка, -і,
глоў i некаторых птушак). 2. перан. Гаварыць
ІПЧАСНЫ, -ая, -ае (разм.)- Toe, што i ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1 знач.). || прым.
хутка, безупынна (пра дзяцей, маладых жан- шчаслівы.
пгютачны, -ая, -ае.
чын; разм. жарт.). | наз. шчэбет, -у, М -беце
ІПЧОЎК 1. -у, мн. -і, -аў, м. Кароткі сухі
ШчАСЦЕ, -я, н. 1. Стан i пачуццё поўнай,
(да 1 знач.) / шчабятанве, -я, н.
найвялікшай задаволенасці. Народнае ш. Ся- гук ад стрэлу, дзеяння якога-н. механізма i
ШЧАБЯТЎХА, -і, ДЛ/-тусе, мн. -і, -тух, ж. мейнае ш. Ix шчасцю не было канца. 2. Поспех, пад. Пачуўся металічны ш. 2. у знач. вык.
(разм.). 1. Птушка, якая безупынна шчабеча. удача. Мне выпала ш. быць знаёмым з тым ча- Шчоўкнуў (разм.). Ш. курком.
Ластаўка-ш. 2. перан. Пра дзяўчынку, мала- лавекам. Яго ш., былі побач людзі, выратавалі
ШЧОЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., чым i
дую жанчыну, якія няспынна гавораць (разм. (у знач. вык.: яму пашанцавала). 0 На шча- без dan. Утвараць рэзкія, адрывістыя гукі.
жарт.).
сце — 1) каб былі поспех, удача ў каго-н.,
Шчоўкае замок у дзвярах. У лазняку шчоўкаў
ШЧАДРЗЦ, -раца, мн. -рацы, -рацоў, м. каб шанцавала каму-н. (даць, зрабіць, сказаць салавей. Ш. абцасамі. || аднакр. шчоўкыуць,
(уст.) / ШЧАДРОЎЮ, -ровак (разм.). Звычай што-н.); 2) у знач. пабочн. выражае задаваль- -ну, -неш, -не; -ні. || наз. шчоўканне, -я, н.
адзначаць вечар напярэдадні Новага года, сам ненне з выпадку чаго-н.
ШЧОЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
гэты вечар i песня, якая спяваецца ў гэты веШЧАСЦІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іць; бе- гл. шчака. 2. Toe, што i шчака (у 2 знач.;
чар. || прым. ппадрэцкі, -ая, -ае / шчадроўскі, зас; незак. Шанцаваць. Яму заўсёды шчасціла. спец.). Ш. абцугоў. Ш. замка.
-ая, -ае.
ШЧОЧНЫ гл. шчака.
|| зак. пшпчасціць, -іць.
ШЧАКА, -і, ДМ шчацэ, мн. шчокі / (з ліч.
ІПЧУП, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. Лёгкі
ШЧАЎЕ, -я, н. Травяністая i паўкуставая
2, 3, 4) шчаю, шчок, шчаках, ж. 1. Бакавая дзікарослая расліна з прадаўгаватым ядомым ручны бур для даследавання мяккіх парод i
частка твару ад скулы да ніжняй сківіцы. лісцем кіслага смаку, a таксама страва, пры- тарфянікаў. 2. Інструмент для выяўлення заЧырвоныя шчокі. Пацалаваць у шчаку. 2. Бака-гатаваная з лісця гэтай расліны. Сакавітае ш. кладзеных пад зямлёй мін. 3. Пусты ўнутры
вая плоская частка чаго-н. (спец.). Ш. сякеры. Сёрбаць ш. || прым. шчаўевы, -ая, -ае. Шчауе- стрыжань з вострым наканечнікам, які слу|| памянш. шчочка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, вая кіслата.
жыць для ўзяцця проб (зерня, мукі, масла i
ж. (да 1 знач.). || прым. шчочны, -ая, -ае
ШЧАЎЧОК, -чка, мн. -чк'і, -чкоў, м. 1. пад.). 4. Інструмент для вымярэння зазораў
(спец). Шчочная мышца.
Рэзкі адрывісты гук, які ўтвараецца пры паміж дэталямі механізмаў.
ШЧУПАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Драпежная
ШЧАКАСТЫ, -ая, -ае (разм). Які мае тоў- сутыкненні, рабоце механізма i пад. Ш. запрэснаводная рыба са сплюснутай выцягнустыя, пульхныя шчокі (у 1 знач). Ш. хлопец. || твора вінтоўкі. 2. Toe, што i пстрычка.
наз. шчакастасцц -і, ж.
ШЧАЦІНІСТЫ, -ая, -ае. 1. Пакрьггы гу- тай галавой i доўгім тулавам. Злавіць шчупака
ШЧАМІЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., шчэміць; стым шчаціннем, густа парослы жорсткімі ва- на вуоу. || памянш. шчупачок, -чка, мн. -чк'і,
-чкоў, м. || прым. шчупаковы, -ая, -ае.
незак., што. Сціскаць што-н. паміж чым-н. ласамі. Ш. хіб. Ш. твар. 2. Жорсткі, які нагаШЧУПАКОЎ, -ова. Які належыць шчудвае шчацінне (пра валасы, поўсць).
Перавясла шчэміць руку.
ШЧАНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., шчэніцца; Шчаціністыя вусы. || наз. шчадініспісць, -і, ж. паку. Шчупаковы зубы. Па шчупакоеай волі
ШЧАЦІНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; або на шчупакова казанне (само сабою, як бы
незак. Раджаць (пра сабаку, ваўчыцу, лісу i
некаторых іншых жывёл). || зак. ашчаіпцца, незак. Падымацца ўгору, уставаць тарчма. дзякуючы чарадзейству; разм.).
Шчаціняцца валасы на няголеным твары. На
ШЧЎПАЛЬЦЫ, -аў, адз. -льца, -а, н. Руашчэніцца. || наз. шчаненне, -я, н.
паляне шчацініцца сівец.
хомы орган для захоплівання ежы ў насякоШЧАНІОК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Toe, ІІГГО i
ШЧАЦІНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак., мых i ў некаторых іншых жывёл. || прым. ппушчаня. 2. перан. Пра маладога, неспрактыкаванага чалавека i як лаянка (разм.). Як ты што. Падымаць угору, натапырваць (поўсць, пальцавы, -ая, -ае. Тыл шчупальцавых (наз.).
шчацінне i пад.). Кошка шчацініць поўсць. Ве- ШЧЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак. 1.
размаўляеш са старэйшымі, ш.!
каго-штпо. Датыкацца, мацадь з мзтай агляду,
ШЧАНЙ i ПІЧАНЁ, -няці, мн. -няты, цер шчацініў салому на страсе (перан.).
ШЧАЦІНКА, -і, ДМ -нцы, ж. 1. гл. даследавання. Ш. курэй. Ш. вачамі каго-,
-нят, н. Дзіцяня сабакі, a таксама ваўчыцы,
што-н. (перан.: уважліва разглядаць). 2. што.
лісы i пад., a таксама (разм. іруб.) пра дзіця. шчацінне. 2. мн. -і, -нак. Кароткі жорсткі воДаследаваць шчупам. || зак. пашчупаць, -аю,
лас.
| прым. шчжнячы, -ая, -ае.
ШЧАЦІННЕ, -я, н., зб. 1. Жорсткая пра- -аеш, -ае; -аны. || наз. шчупанне, -я. н.
ШЧАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што. мая шэрсць у некаторых жывёл. Чорнае ш.
ШЧУПАЧОК, -чка, мн. -чк'і, -чкоў, м. 1.
Адколвадь тонкімі слаямі (дрэва). Ш. лучыну. дзіка. 2. Кароткія жорсткія валасы на няголе- гл. шчупак. 2. Дзіцяня шчупака, малы шчу| наз. ппашшне, -я, н. || прым. шч&пжльны, -ая, ным твары (разм.). Ш. пакрыла твар. 3. Жор- пак.
-ае (спец.).
ШЧУПАЧЬІНЫ, -ая, -ае. Такі, як у шчусткая валасяная частка шчоткі, пэндзля i пад.
ШЧАРБАТЫ, -ая, -ае. Са шчарбінамі, || памянш. шчацінка, -і, ДМ -нцы, ж., зб. \\ пака. Ш. хвост.
шчарбінай. Ш. комін. Ш. pom. Шчарбатав прым. шчашнны, -ая, -ае (да 1 i 3 знач.).
ШЧУПАЧЬІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, м.
дзіця. Шчарбатая праўда (перан.: няпоўная,
ІПЧОДРЫ, -ая, -ае. 1. Які шырока аказвае (разм.)- Велізарны шчупак. На вуду Алеся
аднабаковая). || наз. шчарбатасць, -і, ж.
дапамогу, ахвотна траціць сродкі на іншых, трапіў метровы ш.
ШЧАРБІНА, -ы, мн. -ы, -бш, ж. 1. Пу- не скупы. Ш. чалавек. Шчодрай рукой надзяШЧЎПЛЫ, -ая, -ае. Мізэрны, слабы,
стата паміж зубамі на месцы адсутнага зуба. ляць каго-н. (не шкадуючы). Ш. на пахвалу худы. Шчуплае цельца. || наз. шчупласць, -і, ж.
2. Зазубрына, няроўнасць у выглядзе малень- (перан.: які з ахвотай, многа хваліць). 2. КаШЧЫГЛЯНЙ / ШЧЫГЛЯНЁ, -няці, мн.
кай ямкі. || памян. ппарбшжа, -і, ДМ -нцы, мн. штоўны, багаты. Ш. падарунак. Шчодра -няты, -нят, н. Птушаня шчыгла.
-і, -нак, ж.
(прысл.) надзяляць каго-н. ным-н. 3. перан.
ІПЧЫГОЛ, -гла, мн. -глы, -глоў, м. МаШЧАРБІЦЬ, шчарблю, шчэрбіш, шчэрМоцны, інтэнсіўны ў сваім дзеянні, выяў- ленькая пеўчая птушка сямейства ўюрковых з
біць; шчэрблены; незак., што. Рабіць шчар- ленні. Ш. бой. Ш. дождж. || наз. пподрасць, яркім апярэннем. || прым. шчыглячы, -ая, -ае.
біны на чым-н. Ш. нож. \\ наз. шчарбленве, -і, ж. (да 1 i 2 знач.).
ШЧЫГРЬІН, -у, м. Мяккая казіная або
-я, н.
ШЧОЛАЧ, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Растворанае авечая (першапачаткова асліная) скура з
ШЧАСЛІВЕЦ, -л'іўца, мн. -ліўцы, -л'іўцаў, ў вадзе едкае хімічнае рэчыва, якое ўтвараец- адмысловым узорам на няроўнай паверхні. ||
м. i (разм.) ШЧАСЛІЎЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. ца пры злучэнні солі з кіслатой i афарбоўвае прым. шчыгрьшавы, -ая, -ае.
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шчы—шык

ШЧЬІКАЛАГКА, -i, ДМ -тцы, мн. -і, -так, прым. шчыішльны, -ая, -ае (да 3 знач.; спец.).
ж. Сучляненне касцей галёнкі з касцямі Шчыпальная машына (у прадзільнай вытворступні, якое выдаецца па баках нагі. || прым. часці).
шчыкалжтачны, -ая, -ае.
ШЧЫПКОВЫ, -ая, -ае. Пра музычныя
ШЧЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак., інструменты: такі, з яхога гукі здабываюцца
ШЧЗЛЕПЫ, -аў. Toe, што i жабры. ||
каго-што (разм.). Toe, што i шчыпаць. || шчыпком пальцаў або спецыяльнай цвёрдай прым. шчэлепны, -ая, -ае.
аднакр. ушчыкнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- пласцінкай. Шчыпковыя струнныя інструме- ШЧ^ННАЯ. Пра сабаку, ваўчыцу, лісу:
це, -нуць; -ш. || наз. шчыкжнне, -я, н.
нты (арфа, гітара, гуслі, мандаліна i пад.).
цяжарная. Ш. сука.
ШЧЫКЁТНІК, -а / -у, м. (разм.). Toe, што
ШЧЫПЦЫ, -оў. Інструмент для сцісканШЧЗПА, -ы, мн. -ы, шчэп, ж. 1. Чаранок
i штыкетнік.
ня, схоплівання ў выглядзе двух змацаваных высокагатунковага дрэва, які ўстаўляецца ў
ШЧЫКЁТЫ, -аў, адз. шчыкет, -a i -у, М на шарніры стрыжняў. Хірургічныя ш. Ш. для расшчэпленую частку расліны для прышчэп-кеце, м. Toe, што i штыкеты.
арзхаў. || прым. шчыпцовы, -ая, -ае.
кі. 2. Прышчэпленая расліна. || прым. шчэШЧЫКЁЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж.
ШЧЬІПЧЫКІ, -аў. Маленькія шчыпцы.
павы, -ая, -ае.
(разм.). Toe, што i штыкеціна.
ШЧЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
ШЧ^ПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
ШЧЬІЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. 1. Вузкая незак. (разм.). Дбайна, старанна, рупна рабіць Тонкая пласцінка, адколатая па слаі дрэва.
прадаўгаватая адтуліна. Шчыліны ў асфальце. што-н.; завіхацца каля чаго-н. Сяляне ўсё Яловыя шчэпкі. Худы як ш.
Глядзельная ш. Галасавая ш. (вузкая прастора жыццё шчыруюць. Ш. на ўборцы сена. || наз.
ШЧдРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца; непаміж галасавымі звязкамі). 2. Сховішча ад ппыравішне, -я, н.
зак. Скаліцца, аскальваць зубы. || зак.
асколкаў снарада, бомб у выглядзе траншэі.
ШЧЬІРЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае са- ашчэрыцціі, -руся, -рышся, -рыцца.
Схавацца ў шныліну. || памянш. шчылінкж, -і, праўдныя пачуцці, праўдзівы, адкрыты. Ш.
ШЧ^РЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.,
ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж. (да 1 знач.). || прым.
чалавек. Шчырае прызнанне. Гаварыць шчырашто. Скаліць, аскальваць. Ш. зубы. \\ зак.
шчылінны, -ая, -ае.
(прысл.). Сказаць ад шчырага сэрца. 2. Заду- ашчэрыць, -ру, -рыш, -рыць; -раны.
ШЧЬІЛІСТЫ, -ая, -ае. Які мае шмат шэўны, інтымны. Шчырая размова. 3. СардэчШ-Ш!, выкл. (разм.). 1. Ужыв. як заклік
шчылін, дзірак. Шчылістыя дзверы. \\ наз. ны, душэўны. Шчырая сяброўка. 4. Пазбаўзахоўвадь цішыню. 2. Абазначае гукі, якія
шчшгістасць, -і, ж.
лены прьггворства. Шчырае шкадаванне. 5. ўтвараюцца пры шыпенні i пад.
ШЧЫЛЬНАСЦЬ, -і, ж. 1. гл. шчыльны. 2. Старанны; верны, адданы, заўзяты. Шчырая
ШЬІБА, -ы, мн. -ы, шыб, ж. Кусок шкла,
Maca цела, заключаная ў адзінцы ято аб'ёму праца. Ш. змагар за светлую будучыню. Ш.
устаўлены ў аконную раму. Разбіць шыбу. ||
(спец.). Ш. вады.
следапыт. б. Просты, даверлівы. Ш. чалавек, прым. шыбавы, -ая, -ае.
ШЧЫЛЬНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; не- усяму верыць. 7. Які складаецца з аднолькавых
ШЫБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй; незак. Станавіцца больш шчыльным (у 1 i 3 парод дрэў (пра лес, бор); без дамешак, прызак. (разм.)- Хутка, жвава рухацца, ісці. Ш. na
знач.)- || зак. пашчыльнець, -ее.
месей. Ш. бор. Шчырае золата. 0 Шчырая грыбы. || наз. шыбавшне, -я, н.
ШЧЬІЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. 3 цесна злуча- праўда — сама праўда. || наз. ппырасць, -і, ж.
ШЬІБЕНЖ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Чалавек,
нымі часцінкамі або які змяшчае вялікую
ШЧЫТ, -а, М -ыце, мн. -ы, -оў, м. 1. пакараны смерцю праз павешанне на шыбеколькасць чаго-н. у малым аб'ёме, прасторы.
Прадмет старажытнай ручной зброі ў выгля- ніцы. 2. Свавольнік, балаўнік або той, хто заШчыльная тканіна. Шчыльна (прысл.) зачыніць
дзе круглаватай прамавугольнай плоскасці (з слугоўвае толькі шыбеніцы, бандыт, галаварэз
дзверы. Шчыльныя слаі атмасферы. Шчыльнае
дрэва, металу i пад.) для засцярогі ад удараў, (разм. лаянк.).
насельніцтва. Ш. плот. 2. Цесны, з абмежавастрэл. Са шчытом вярнуцца (перан.: пераможШЬІБЕНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Toe,
най прасторай. Шчшьная пасудзіна. 3. перан.
цам; высок.) На шчыце вярнуцца (перан.: пе- што i вісельня. || прым. шыбешчны, -ая, -ае.
Насычаны якімі-н. мерапрыемствамі, падзераможаным; высок.). Падняць на ш. каго-н.
ШЬкБША, -ы, мн. -ы, -бін, ж. Toe, што i
ямі. Ш. графік мерапрыемстваў. \\ наз. шчыль(перан.: залішне расхваліць; высок.). 2. Ага- шыба.
насць, -і, ж.
роджа, прыстасаванне ў выглядзе металічных
ШЧЫМЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -м'іць; не- пліт, збітых дошак i пад. Ш. артылерыйскай ШЬІВАРАТ, -а, М -раце, мн. -ы, -аў, м.
зак. 1. Востра балець, пячы ад драпін, раз- гарматы. Супрацьснежныя шчыты. 3. Фран- (разм.). Каўнер. Узяць за ш. 0 Шыварат-швыдражнення i пад. або ныць, балець тупым бо- тон двухскатнага даху. 4. Вялікая мішэнь для варат (разм.) — не так, як трэба, наадварот.
ШЫВОК, шыўка, мн. шыўкі, шыўкоў, м.
лем. Шчыміць рука ад драпін. Шчымела сэрца артылерыйскай стральбы на моры (спец.). 5.
(таксама перан.: пра душэўныя перажыванні). Дошка, на якой змяшчаюцца прадметы для Частка шва паміж двума праколамі іголкі.
2. Выклікаць адчуванне прыгнечанасці, нуды паказу, агляду. Шчыты з дыяграмамі. Ш. дляДробныя шыўкі. || прым. шыўковы, -ая, -ае.
ШЫД^ЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м.
i пад. У грудзях ад крыўды шчымела. || наз. насценгазеты. 6. Дошка, на якой зманціра(разм.). Кручок для вязання.
шчымленне, -я, н.
ваны вымяральныя i кантрольныя элекШЧЫМЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае трапрыборы. Ш. кіравання. Размеркавальны ш. ШЫЗА-... Першая частка складаных слоў
раздражненне, рэзкі боль. Ш. пах. 2. Тупы, 7. Верхняя рухомая частка пласціны для рэгу- са знач. шызы, з шызым адценнем, напр.
ныючы (пра боль). 3. Моцны, неадольны, які лявання ўзроўню вады (спец.). 8. У бу- шыза-блакітны, шыза-зялёны, шыза-чорны,
хвалюе. Шчымлівае жаданне. \\ наз. ппымлІ- даўніцтве зборных канструкцый: гатовая час- шыза-шэры.
ШЫЗАКРЬІЛЫ, -ая, -ае. Які мае шызыя
васць, -і, ж.
тка сцяны, перакрыцця, загароды i пад. 9.
ШЧЫПАЦЦА, -ыплюся, -ыплешся, -ып- Устройства для праходкі тунэля (спец.). Пра- крылы. Шызакршая чайка.
Ш Ы З А Ф Р З Н І К , -а, мн. -і, -аў, м Хворы
лецца; незак. 1. Шчыпаць (у 1 знач.) каго-н. ходка шчытом. 10. Прыстасаванне, на якім
або шчыпаць адзін аднаго. 2. Toe, што i шчы- умацавана карзіна для гульні ў баскетбол на шызафрэнію. || ж. шызафрэшчка, -і, ДМ
паць (у 2 знач.)- || наз. шчыпінне, -я, н.
(спец.)- || памянш. шчыпгок, -тка, мн. -ткі, -чцы, мн. -і, -чак.
ШЫЗАФРЭНІЯ, -і, ж. Цяжкае псіхічнае
ШЧЫПАЦЬ, -ыплю, -ыплеш, -ыпле; -ткоў, м. (да 2, 3, 4, 5 i 6 знач.). || прым. шчы-ыпаны; незак. 1. каго-што. Зашчамляць да тавы, -ая, -ое (да 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 захворванне, якое характарызуецца парушэннем звязанасці псіхічных працэсаў i зніжэнболю скуру пальцамі. Ш. за лыткі. 2. што. знач.).
нем псіхічнай дзейнасці. || прым. шызафрэВыклікаць адчуванне болю, свербу, пякоты i
ШЧЫТАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае шчны, -ая, -ае.
пад. Мароз шчыпле шчокі. Гарчыца шчыпле
форму шчыта. Шчытападобная залоза (залоза
ШЬкЗЫ, -ая, -ае. Цёмна-шэры з сіняваязык. Крыўда шчыпала сэрца (перан.: прыноўнутранай сакрэцыі).
тым адлівам. Шызыя хмары. \\ наз. шызасць, -і,
сіла душэўны боль). 3. што. Зашчамляючы
ШЧЬІТНЫ, -ая, -ае. Toe, што i шчыльны ж.
чым-н. (пальцамі, эубамі), аддзяляць. Ш.
ШЬкЙКА, -і, ДМ шыйцы, мн. -і, -шыек,
вішні. Конь шчыпаў траву. Ш. валакно. || зак. (у 1 знач.)- Ш. плот. \\ наз. шчытнасць, -і, ж.
ШЧЫТОК, -тка, мн. -ткл, -ткоў, м. 1. гл. ж. 1. гл. шыя. 2. Вузкая частка чаго-н. Ш. паабппышць / ашчыпаць, -ыплю, -ыплеш, -ыпшчыт.
2.
Прыстасаванне,
якое
надзяваецца
званка. Ш. касы. Ш. збана. 3. У рачных ракаў:
ле; -ыпаны (да 3 знач). || аднакр. ушчыпнуць,
-ну, -неш, -не; -нём, -няце, -нуць; -н'і (да 1 іфакамі ў футбол ці хакей на галёнку для за- хваставая частка цела. || прым. шыечны, -ая,
знач.) / ппыпнуць, -ну, -неш, -не; -нём, -ня- сцярогі ад удараў. || прым. шчытковы, -ая, -ае. -ае (спец.).
ШЧ^БЕНЬ, -ю, м. Раздроблены камень
це, -нуць; -ні; наз. ппыпок, -пка, мн. -пк'і,
ШЬІЙНЫ гл. шыя.
-пкоў, м. (паводле 1 i 3 знач.). || наз. для будаўнічых работ. || прым. шчэбеневы, -ая,
ШЫК, -у, м. 1. Паказная раскоша, форс,
шчыпанне, -я, н., абппыпвжйне, -я, н. (да 3 -ае.
элегантнасць. Апранацца з шыкам. Прайсці з
знач.) / ашчыпванне, -я, н. (да 3 знач). ||
Ш Ч Э Б Е Т гл. шчабятаць.
шыкам (з жаданнем зрабіць уражанне на лю-
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дзей). 2. у знач. вык. Задавальняе у вышэйшай
ступені, з'яўляецца найлепшым (разм.). Уборы — ш.
ШЫКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй; незак., чым i без дап. (разм.). Праяўляць у
чым-н. шык. || аднакр. шыкжнуць, -ну, -неш,
-не; -нём, -няце, -нуць; -н'і. | наз. шыжімнне,
-я, н.
ШЫКАРНЫ, -ая, -ае. Раскошны па знешнасці, убранству. Шыкарнае ўбранне. Шыкарна
(прысл.) апранацца. || наз. шыкярнасць, -і, ж.
ШЬІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
1. на каго (што). Вымаўляць гук «ш-ш!», стараючыся супакоіць каго-н. Што ты на мяне
шыкаеш, не даеш слова сказаць. 2. Гукамі «LU
LU!», шумам выражаць незадавальненне. Ш.
пасрэднаму дакладчыку. || зак. ашыкжць, -аю,
-аеш, -ае (да 2 знач.)- || аднакр. шыкнуць, -ну,
-неш, -не; -ні (да 1 знач.). || наз. шыканне, -я,

«.
ШЫКОЎНЫ, -ая, -ае. Toe, што i шыкарны. || наз. шыкоўнасць, -і, ж.
ШЬІЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. Інструмент для
праколвання адтулін у выглядзе завостранага
стрыжня з дзяржальнам. Ш. ў мяшку не схаваеш (прыказка). || памянш. шылыдд, -а, мн.
-ы, -аў, н. (разм.). || прым. шыльны, -ая, -ае
(спец.)ШЫЛАХВОСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
-так, ж. Дзікая качка з двума доўгімі пёрамі ў
хвасце.
ШЬІЛІНГ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Англійская
манета, роўная Ум фунта стэрлінгаў (у старой
грашовай сістэме). 2. Грашовая адзінка ў Аўстрыі, некаторых іншых краінах.
ШЬІЛЬДА, -ы, М -дзе, мн. -ы, -аў, ж. 1.
Дошка з надпісам назвы ўстановы, прадпрыемства i пад., вывеска. 2. перан. Пра знешні,
паказны бок паводзін, дзейнасці, спосабу
жыцця i пад. (разм.). Гэта толькі ш., на самай справе ён не такі чалавек. || прым.
шыльдавы, -ая, -ае.
ШЫМПАНЗ&, нескл., м. Род чалавекападобных малпаў.
ІПЬкНА, -ы, мн. -ы, шын, ж. 1. Гумавы
або металічны абруч на вобадзе кола. 2.
Цвёрдая накладная павязка на месцы пералому ці іншага пашкоджання для забеспячэння нерухомасці пашкоджаных частак цела.
Узяць у шыны нагу. Ц прым. шынны, -ая, -ае.
ШЫНЁЛЬ, -няля, мн. -нялі, -нялёў, м.
Форменнае паліто са складкай на спіне i
хлясцікам. Вайсковы ш. \\ памянш. шынялёк,
-лька, мн. -лью, -лькоў, м. || прым. шынелыіы,
-ая, -ае.
ШЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Сцегнавая ці лапатачная частка тушы свінні
або барана, адпаведным чынам прыгатаваная
для ўжывання. Вяпровая ш. || прым. шышчны,
-ая, -ае.
ШЫНКАР, -а, мн. -ы, -оў, м. (уст.). Уладальнік шынка. || ж. шынкарка, -і, ДМ -рцы,
мн. -і, -рак. || прым. шынкарскі, -ая, -ае.
ШЫНОК, -нка, мн. -нкі, -нкоў, м. (уст.).
Невялікі пітны дом, месца продажу спіртных
напіткаў. || прым. шынковы, -ая, -ае.
ШЫНШЬІЛА, -ы, мн. -ы, -шыл, ж. Падобная з выгляду на вавёрку жывёліна з
атрада грызуноў з каштоўным мяккім, густым
i доўгім футрам. || прым. тынілыдавы, -ая, -ае.

ПІЫНЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Жаночая
прычоска з накладнымі кудзерамі з натуральных або штучных валасоў, a таксама самі такія валасы. || прым. шыньёішвы, -ая, -ае.
ШЫП 1 , -а, мн. -ы, -оў, м. 1. Востраканцовы выступ, нарасць на целе некаторых жывёл. 2. Невялікі выступ на чым-н. Чаравікі з
шыпамі. Склеіць што-н. на шыпах (устаўляючы шыпы ў пазы). || прым. шыпавы, -ая, -ое
(да 2 знач.: спец.).
ШЫП 2 , -а, мн. -ы, -аў, м. Буйная прамысловая рыба сямейства асятровых.
ШЫП 3 гл. шыпець.
ШЫПЁЦЬ, -плю, -п'іш, -п'іць; -п'ім, -піце,
-пяць; -пі; незак. 1. Утвараць глухія гукі, якія
нагадваюць доўгі гук «ш». Гадзюка шыпіць.
Шыпеў газавы струмень. 2. перан. Гаварыць
здушаным ад злосці голасам (разм.). 3. перан.
Вымаўляць доўгі гук «ш», патрабуючы
цішыні. || наз. шыпенне, -я, м. i шып, -у, м.
ШЫПОЎЮ, -повак, адз. шыіюўка, -і, ДМ
-ўцы, ж. Спартыўны абутак з шыпамі1 (у 1
знач.) на падэшвах.
ШЫПЎЛЬКА, -і, ДМ -лыхы, мн. -і, -лек,
ж. Іголка хваёвай расліны. || прым. шыпулечны, -ая, -ае / шыпулыйшы, -ая, -ае.
ШЫПЎЧКА, -і, ДМ -чцы, ж. (разм.). Шыпучы напітак.
ШЫПЎЧЫ, -ая, -ас. 1. Які ўтварае шыпенне. Шыпучая змяя. 2. Які пеніцца i злёгку
шыпіць ад выдзялення вуглякіслага газу (пра
напіткі). Шыпучыя віны (штучна газіраваныя).
|| наз. шыпучасць, -і, ж.
ШЫПШЬІНА, -ы, ж. Дзікая кустовая
ружа з простымі, не махровымі кветкамі, a
таксама плады гэтай расліны. || прым. шыпшынавы, -ая, -ае.
ШЫПШЬІННІК, -у, м., зб. Кусты, зараснік шыпшыны. Густы ш.
ШЫПЯЧЫ, -ая, -ае. Пра гукі мовы: які
вымаўляецца з шыпеннем. Шыпячыя зычныя
(ж, ш, ч).
ПІЫР, -ы, ж. 1. Шырыня, вялікія памеры
ў шырыню. Змераць прагон на ўсю ш. 2. Ш ы рокая прастора, шырыня (гл. шырокі ў 3 i 6
знач.)- Разгарнуцца ва ўсю ш. (цалкам праявіць свае магчымасці).
ШЫРАКА... (гл. шырокя...)- Першая частка
складаных слоў; ужыв. замест «шырока...»,
калі націск у другой частцы слова падае на
першы склад, напр. шыракагруды, шыракалісты, шыракатвары.
ШЫРАКАКРЬІСЫ, -ая, -ае. Які мае шырокія крысы. Ш. сурдут.
ШЫРАКАПЛЁЧЬІ, -ая, -ае. Шырокі ў
плячах, плячысты. Ш. мужчына.
ПІЫРАТА, -ы, ДМ -раце, мн. шыроты,
-рот, ж. Адлегласць ад экватара па мерыдыяну, якая выражаецца ў градусах. Паўночныя
шыроты. На ўсіх шыротах (на ўсім зямным
шары, усюды). || прым. шыротны, -ая, -ае.
ШЫРАЧ&ШЫ, -ая, -ае (разм). Вельмі
шырокі.
Шырачэзнае
поле.
Шырачэзныя
штаны.
ІПЬІРМА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Пакаёвая,
складная перасоўная перагародка з рам-створак, абцягнутых тканінай, паперай. Ложак
стаіць за шырмай. 2. перан. Прыкрыццё
чаго-н. (звычайна непрыгожага, нядобрага;
кніжн.). За шырмай гучных слоў. || прым.
шырменны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ШЫРвКА... (а таксама шырака...) Першая частка складаных слоў у знач. шырокі,
напр. шырокавядомы, шырокагабарытны, шырокаўжывальны.

ШЫРОКАВЯШЧАЛЬНЫ,
-ая,
-ае
(кніжн.). Які многа абяцае, прыцягвае
многімі абяцаннямі. Шырокавяшчальныя прамовы. || наз. шырокмяппалыіасць, -і, ж.
ШЫРОКАКАЛЁЙНЫ, -ая, -ае. Які мае
шырокую чыгуначную каляю.
ШЫРОКАЭКРАННЫ, -ая, -ае. Які мае
адносіны да кінафільмаў з павялічаным полем зроку i гукаперадачай, якія набліжаюць
успрыняіше да рэальнага. Ш. фільм. Шырокаэкраннае кіно.
ШЫРОЫ, -ая, -ае. 1. Вялікі ў папярочніку. Шырокая вуліца. Шырока (прысл.) раскрыць вочы (таксама перан.: здзівіцца). 2. Пра
адзенне: прасторны (ці надта прасторны).
Куртка шырокая ў плячах. 3. Які займае сабой
вялікую прастору, мае вялікую працягласць.
Шырокія стэпы. Наступаць шырокім фронтам.
4. Размашысты, свабодны. Ш. крок. Ш. жэст
(перан.: пра высакародны ўчынак са знешняга боку). 5. перан. Вялікі па колькасці, ступені, ахопу, размаху i пад., масавы. Шырокая
сетка школ. Шырокія паўнамоцтвы. Тавары
шырокага ўжытку. б. перан. Вялікі, неабмежаваны, разнастайны на выбар. Шырокая
начытанасць. Шырокая праграма навуковых
даследаванняў. У шырокім сэнсе слова (у самым
агульным разуменні). 7. перан. He абмежаваны ў праяўленні, выяўленні чаго-н., з размахам. Жыць на шырокую нагу (багата,
раскошна). Шырокая натура (пра шчодрага,
адкрытага таварыскага чалавека). || наз. шырыня, -і, ж. (да 3, 4, 5, 6 i 7 знач.) / шырокжсць, -і, ж. (да 7 знач.).
ШЫРОТНЫ гл. шырата.
ШЫРСПАЖЬІЎ, -жыву, м. (разм). Прамысловыя тавары шырокага ўжытку. Вытворчасць шырспажыву. \\ прым. шырспажывецкі,
-ая, -ае.
ШЫРЬІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Разрэз у пярэдняй частцы штаноў, прарэх.
Зашпіліць шырынку. || прым. шырыначны, -ая,
-ае / шырыншшы, -ая, -ае.
ШЫРЫНЙ, -'i, ж. 1. гл. шырокі. 2. Працягласць чаго-н. у папярочніку, a таксама
(разм.) вялікі абшар, шыр. Ш. ракі. Матэрыял
шырынёй у адзін метр. Вакол ш. i прастор.
ШЬІРЫЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -рыцца;
незак. Станавіцца больш шырокім, павялічвацца, развівацца. Узараная паласа шырылася.
Шырыцца рух прыхільнікаў міру.
ШЬІРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак., што.
Рабіць больш шьфокім, павялічваць, развіваць. Ш. возера. Ш. спаборніцтва паміж калектывамі. Ш. фронт змагароў за мір.
Ш Ы Р З Ц Ь , 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; незак.
Станавіцца больш шырокім па тэрыторыі;
шырока прасцірацца або расці колькасна, духоўна. Плошча возера шырэе. Шырэюць рады
даследчыкаў космасу. || зак. пашырэць, -эе.
ПІЫТВО, -а, н. 1. гл. шыць. 2. Toe, што
шыюць ці сшытае. Сядзець з шытвом у руках.
ШЫЎКОВЫ гл. шывок.
ШЫЎНЫ гл. шво.
ШЫФАНЬЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што
i гардэроб (у 1 знач.)- || прым. шыфаяьерны,
-ая, -ае.
ШЫФАНЬЁРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак,
ж. Шафка для бялізны i дробных рэчаў.
ШЬкФЕР, -у, м. 1. Чорны або шэры
гліністы сланец, які ўжыв. для ірыфельных
дошак i ў будаўніцтве. 2. Будаўнічы матэрыял
у выглядзе плітак або лістоў са сланцу. Накрыць дом шыферам. | прым. шыферны, -ая,
-ае.
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ШЫФОН, -у, м. Тонкая мяккая баваўня- выпукласць, бугор. На лбе ўскочыла ш. 3. Пра
ная або шаўковая тканіна. || прым. шыфондвы, важную, значную, уплывовую асобу (разм.
-ая, -ае.
іран.). Ён там важная ш. || прым. ШЫІШІЧНЫ,
ШЫФР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Сістэма зна- -ая, -ае (да 1 знач.) / (у некаторых спецыялькаў для сакрэтнага пісьма. 2. Рэгістрацыйны ных назвах) шышкжвы, -ая, -ае.
чаго-н. Ш. пытанняў. У шэрагу выпадкау. 4.
ўмоўны знак на кнігах, рукапісах, дакументах.
ШЫШКАВАТЫ, -ая, -ае. Няроўны, з шы- мн. Склад, асяроддзе. Уліцца ў баявыя шэрагі.
|| прым. шыфравы, -ая, -ае.
шакамі1 (у 2 знач.). Шышкаватая паверхня. \\ Ш&РАНЬ, -і, ж. 1. Тонкі снежны слой,
ШЫФРАВАЛЫПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. наз. шышкжватасць, -і, ж.
які ўтвараецца дзякуючы выпарэнням паСпецыяліст па шыфраванню чаго-н. || ж. шыІПЬІЯ, -і, мн. -і, шый, ж. Частка цела, верхні пры рэзкім пахаладанні; туман з хафравалыпчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
якая злучае галаву з тулавам. На шыю вешаец- лодным дробным дажджом, імжа; смуга выШЫФРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; ца каму-н. (пра жанчыну: назойліва дабівацца парэнняў у сырое надвор'е. Дрэвы стаялі ў
-раваны; незак., што. Пісаць шыфрам (у 1 ўвагі; разм.)- На шыі вісець (або сядзець) у шэрані. Неба пакршася шэранню. 2. Змрок,
знач.)- Ш. радыёграму. || зак. зашыфраваць, каго-н. (быць цяжарам, клопатам для каго-н.; цемра. Перадранішняя ш. 3. Шэрая афарбоўка
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. || наз. шы- разм.). На шыі віснуць у каго-н. (тое, што i вічаго-н., шэрасць. Ш. хмар. Ш. будзёншчыны
фроўкя, -і, ДМ -ўцы / шыфраванне, -я, н. \\ снуць у 2 знач.; разм.). Скруціць або зламаць
(перан.)- I прым. шэраневы, -ая, -ае (да 1
прым. шыфршльны, -ая, -ае.
шыю на чым-н. (перан.: пацярпець няўдачу, знач.).
ШЫФРАГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж. загінуць; разм.). Намыліць шыю каму-н. (моцШ^РАНЬЮ, Ш^РАСЦЬ гл. шэры.
(спец.). Шыфравальная тзлеірама. || прым. на аблаяць, строга спагнаць; разм.). Даць na
ШЗРПЫ, -аў, адз. шэрп, -а, м. Народ, які
шыфраграмны, -ая, -ае.
шыі каму-н. (выгнаць, зняць з працы каго-н.;
ШЫФРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. гл. шы- разм.)- U памянш. шыйкі, -і, ДМ -йцы, мн. -і, насяляе высакагорныя раёны Усходняга Непала i суседнія з імі раёны Індыі. || ж.
фраваць. 2. мн. -і, -ровак. Зашыфраваны шыек, ж. || прым. шыйны, -ая, -ае.
шэрпка, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак. || прым.
запіс, тзлеірама, пісьмо (разм.). || прым. шыШЭД^ЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). Вы- шэрпскі, -ая, -ае.
фровачны, -ая, -ае.
ключны па сваіх вартасцях твор мастацтва,
ШЭРСЦЕПРАДЗЁННЕ, -я, н. Выраб праШЬІХТА, -ы, ДМ -хце, шыхт, м. (спец.). літаратуры, майстэрства. Шэдэўры архітэжы з шэрсці. || прым. шзрсцепрадзільны, -ая,
Сумесь матэрыялаў (руда, флюсы, кокс, ву- ктуры.
-ае.
галь i інш.), узятых у пэўнай прапорцыі, якую
ШЭЗЛОНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Лёгкае расШЭРСЦЬ, -і, ж. 1. Валасяное покрыва
загружаюць ў шіавільныя печы для перапра- соўнае крэсла з пакатай спінкай i доўгім сяцоўкі. Закласці шыхту спецыяльнай сталі. || дзеннем, з матэрыі, у якім адпачываюць паў- жывёл. Гладкая ш. Валіць ш. (рыхтуючы да
прым. шыхтавы, -ая, -ае.
лежачы. Пляжны ш. || прым. шэзлонгавы, -ая, апрацоўкі, узбіваць, збіваць). 2. Пража з такіх
валасоў. Вязаць шкарпэткі з шэрсці. 3. ТкаШЬІЦЦА1, шыюся, шыешся, шыецца; не- -ае.
зак. (разм.). 1. Лезці, прабірацца i пад. ў вузШЭЙК, -а, м. Эксцэнтрычны парны та- ніна з такой пражы. Сукенка з шэрсці. \\ прым.
шжрсцяны, -ая, -ое (да 2 i 3 знач.).
кае месца, туды, дзс цесна; хавацца куды-н.; нец.
пранікаць, залазіць куда-н. Ш. ў натоўп. Куры
ШЗРХЛЫ, -ая, -ае (разм.). Цвёрды, падШЭЙХ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. У арабскіх
шыюцца ў крапіву. 2. перан. Старацца быць краінах: галава роду, старэйшына абшчыны. сохлы (пра глебу i пад.). Ш. снег. Ісці na шэрхпадобным на каго-н., прыкідвацца кім-н. Ш.
2. У мусульман: асоба, якая належыць да вы- лым цаліку.
ў дурні.
ШдРХНУЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -не;
шэйшага духавенства, вучоны-багаслоў, пра2
ШЫЦЦА , 1 i 2 ас. не ўжыв., шыецца; не- вавед.
шэрх, -хла; незак. 1. Станавіцца цвёрдым,
зак. 1. Вырабляцца шыццём. 2. безас. Пра
ШЗЛЬМА, -ы, мн. -ы, -аў, м. i ж. Махляр, падсыхаць (пра глебу i пад.). Шэрхне зямля
жаданне або магчымасць шыць (разм.). Мне
круцель; нягоднік, паганец. || прым. пшль- пасля дажджу. 2. Нямець, дзервянець (пра
сёння не шыецца.
цела i яго часткі). Шэрхне скура. || зак. сшэрхмоўскі, -ая, -ае.
ШЫЦЦЁ, -я, н. 1. гл. шыць. 2. Toe, што
нуць, -не; сшэрх, -хла / зашэрхнуць, -не;
ШЭЛЬФ,
-а,
мн.
-ы,
-аў,
м.
(спец.).
Прышыюць ці сшытае, шытво. Здаць ш. заказбярэжная мелкаводная частка акіяна вакол -шэрх, -хла (да 1 знач.).
чыку.
Ш^РШАНЬ, -шня, мн. -шні, -шняў / (з
ШЫЦЬ, шыю, шыеш, шьіе; шыты; незак. мацерыка (з глыбінямі да 200 м). Кантынен- ліч. 2, 3, 4) шаршн'і, -ёў, м. Перапончатакрытальны
ш.
\\
прым.
шэльфавы,
-ая,
-ае.
Шэль1. што. Вырабляць, змацоўваючы ніткай краі
лае насякомае сямейства вос з джалам. ||
скроенай тканіны, скуры. Ш. касцюм. Ш. фавая зона.
ШдНКЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (спец.). Уну- прым. шэршневы, -ая, -ае.
боты. 2. што i без дап. Змацоўваць, злучаць
Ш^РЫ, -ая, -ае. 1. Колер, які атрымаўся
ніткай i інш. матэрыялам. Ш. кнігу. Хірургу траная, звернутая да каня частка нагі конніка ад змяшэння чорнага i белага, колер попелу.
даводзіцца больш ш., чым рэзаць. 3. чым i na ад калена да шчыкалаткі, якая дапамагае Ш. матэрыял. Шэрыя вочы. Шэрае неба. Ш.
чым. Вышываць, расшываць. Ш. гладдзю. 0 кіраваць канём. Даць шэнкеля (моцна надіс- кот. Ш. твар (бледны, з зямлістым адценШыта-крыта (разм.) — пра што-н. дрэннае, нуць шэнкелямі).
ШЭПТ, -у, М -пце, м. 1. Ледзь чутная гу- нем). 2. перан. Пасрэдны, знешне i ўнутрана
несамавітае, што застаецца ў тайне. || зак.
тарка,
пры якой гукі вымаўляюцца без удзелу не цікавы. Шэрае існаванне. Ш. раман. 3. песшыць, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты (да 1 знач.). ||
ран. Малакультурны, неадукаваны (разм.). Ш.
наз. шыццё, -я, н. (да 1 i 3 знач.). || прым. галасавых звязак. Гаварыць шэптам. Ш. хваль
чалавек. 4. перан. Пра надвор'е: хмурны. Шэшвейны, -ая, -ае (да 1 знач.). Швейная май- (перан.). 2. Погаласка, чутка, якія перадаюцца па сакрзту. Пра гэта ўжо пусцілі ш. Шэп- рае надвор'е. Шэрая раніца. \\ памянш. шэстэрня. Швейная машына.
ранькі, -ая, -ае. || наз. шэрасць, -і, ж. (да 2 i 3
ШЫШ, -а, мн. -ы, -оў, м. (разм.). 1. Toe, ты хату губяць (прыказка; разбураюць уклад, знач.).
уносяць
разлад).
3.
мн.
-ы,
-аў.
Набор
слоў,
што i кукіш. Паказаць ш. каму-н. 2. Пра
ШЭРЬІФ1, -а, мн. -ы, -аў, м. У Англіі,
што-н. надта малое, нязначнае. Вам з усяго якія паводле забабонных уяўленняў маюць Ірландыі i ЗША: службовая асоба, якая мае
чарадзейную
сілу,
заклінанне
(разм.).
Лячыць
гэтага ш. застанецца. 0 Hi шыша (разм. груб.
адміністрацыйныя, паліцэйскія i некаторыя
шэптамі.
неадабр.) — нічога.
ШЭРА-... Першая частка складаных слоў судовыя паўнамоцтвы.
ПІЫПіАК1, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Toe, што i
ШЭРЬІФ2, -а, мн. -ы, -аў, м. У мусульман:
гронка. Ш. вінаграду. 2. Патаўшчэнне ў вы- са знач.: 1) шэры (у 1 знач), з шэрым адценганаровае
званне асобы, якая нібыта вядзе
глядзе шышкі на сцёблах некаторых раслін нем, напр. шэра-блакітны, шэра-жамчужны,
(разм). Шышакі чароту. 3. Вялікая колькасць шэра-зялёны; 2) шэры (у 1 знач.) у спалучэнні сваё паходжанне ад Магамета.
ШЗСЦЕ, -я, н. Урачыстае праходжанне,
насякомых, якія сабраліся ў адзін ком. Ш. з іншым асобным колерам, напр. шэра-жоўпрацэсія. Першамайскае ш.
ты, шэра-залацісты.
пчол. || прым.2 шышачны, -ая, -ае.
ШЭСЦЬ, шасц'і, шасцю, ліч. кольк. Лік,
ШЭРАВОКІ, -ая, -ае. 3 шэрымі вачамі.
шышАк , -а, мн. -і, -оў, м. Старажытны
металічны шлем, які заканчваўся вастрыём з
ІІіФРАГ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Лінія роўна лічба i колькасць 6. || парадк. шосты, -ая, -ае
шышкай (у 2 знач.) наверсе.
размешчаных аднародных прадметаў, рад; Шостае пачуццё (інтуітыўнае адчуванне).
ШЬкШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж. 1. шарэнга. Ш. фурманак. Стаць у адзін ш. ШэШ^СЦЬДЗЕСЯТ, шасцідзесяш, шасцюКруглаватае ці авальнае суквецце i плод хваё- рагі байцоў. У першых шэрагах (таксама пе- дзесяццю, ліч. кольк. Лік i колькасць 60. Пад
вых i некаторых іншых раслін, пакрыты лу- ран.: наперадзе ўсіх). 2. Сукулнасць якіх-н. ш. каму-н. (хутка будзе шэсцьдзесят гадоў). За
ской. Яловая ш. Хваёвая ш. Альховая ш. Кедра- з'яў, што ідуць адна за другой. Ш. эпізодаў. 3. ш. каму-н. (больш чым шэсцьдзесят гадоў). ||
Некаторая, звычайна невялікая колькасць парадк. шасцідзесяты, -ая, -ае.
вая ш. (напоўненая арэхамі). 2. Круглаватая
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ШЭСЦЬСОТ, шасцісот, шасцюстамі, ліч.
кольк. Лік i колькасць 600. || парадк. шісцісоты, -ая, -ае.

ШЭФ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Кіраўнік, начальнік. Ш. паліцыі. 2. Пра начальніка ў адносінах да падначаленых (разм.). 3. Арганізацыя, якая ўзяла шзфства над кім-, чым-н.
Завод — ш. калгаса. || прым. шзфскі, -ая, -ае
(да 3 знач.).
ШЭФ-ПОВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Старшы
повар. || прым. шэф-іювярскі, -ая, -ае.

Расійскай Федэрацыі. || ж. эвешыйка, -і, ДМ
-йцы, мн. -і, -юек. || прым. эвенюйскі, -ая, -ае.
ЭВЕНТУАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Магчымы пры пэўных умовах. || наз. эвентуальнжсць, -і, ж.
ЭВЁНЫ, -аў, адз. эвен, -а, м. Народ, роднасны эвенкам, які жыве ў паўночна-ўсходніх
раёнах Сібіры. || ж. эвенка, -і, ДМ -нцы, мн.
Э, выкл. Выражае з дапамогай інтанадыі -і, -нак. I прым. эвёнскі, -ая, -ае.
розныя пачуцці, перажыванні: здзіўленне, неЭГАІЗМ, -у, м. Сябелюбства, перавага
давер'е, адчай i пад., a таксама рашучасць, сваіх асабістых інтарэсаў над грамадскімі i
нязгоду, пярэчанне субяседніку. Э, не! Нікуды інтарэсамі іншых людзей. || прым. эгшстычны,
ты не пойдзеш!
-ая, -ае.
ЭБАНІТ, -у, М -н'іце, м. Цвёрды матэрыял
ЭГАІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Чалаз вулканізаваных каўчукавых сумесей, які вы- век, якому ўласцівы эгаізм, сябелюб. || ж.
карыстоўваецца для розных вырабаў у элек- эга'істка, -i t ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
тратэхніцы. || прым. эбаютавы, -ая, -ае.
эгаістычньі, -ая, -ае.
ЭБЁНАВЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
ЭГАІСГЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. эгаізм /
чорнага трапічнага дрэва i роднасных яму na эгаіст. 2. Прасякнуты эгаізмам, сябелюбівы.
poo, з каштоўнай драўнінай. Сямейства эбена- Эгаістычная асоба. Эгаістычныя мэты. Павых (наз.).
ступіць эгаістычна (прысл.). || наз. эгшстычЭВАКА... Першая частка складаных слоў насць, -і, ж.
са знач. эвакуацыйны, напр. эвакавыратаЭГАЦЭНТРЬІЗМ, -у, м. (кніжн.). Крайняя
вальны, эвакапрыёмнік, эвакапункт, эвака- форма праяўлення эгаізму. Ц прым. эпйдэншпіталь.
трычны, -ая, -ае.
ЭВАКАПЎНКТ, -a, М -кце, мн. -ы, -аў, м.
ЭГАЦ^НТРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (кніжн.).
Эвакуацыйны пункт. Э. для раненых.
Toe, што i эгацэнтрыст.
ЭВАКАШПГГАЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. ЭваЭГАЦЭНТРЬІСТ, -a, М -рысце, мн. -ы,
куацыйны шпіталь.
-аў, м. (кніжн.). Чалавек, якому ўласцівы эгаЭВАКУАЦЫЯ, -І, Ж. Арганізаваны вываз
цэнірызм. || ж. эгацэнтрыстка, -і, ДМ -тцы,
людзей, устаноў, прамысловых аб'ектаў i пад.
мн. -і, -так. || прым. эгацэнтрычны, -ая, -ае.
з небяспечных мясцовасцей, якім пагражаЭГЁ / Э-ГЕ-ГЁ, выкл. Ужыв. пры выяўюць ваенныя дзеянні або стыхійнае няшчаленні чаго-н. важнага ці нечаканага у знач.
сце. || прым. эвакуацыйны, -ая, -ае.
ЭВАКУІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; вось яно што, вось яно як. Эге! Аказваецца
-раваны; зак. i незак., каго-што. Правесці вось у чым справа!
ЭГІДА, -ы, ДМ -дзе, ж.: пад эгідай чыёй
(праводзіць) эвакуацыю каго-, чаго-н. Дадаму
вярталіся эвакуіраваныя (наз). || звар. эм- (высок.) — пад чыім-н. заступнштвам,
куіравацца, -руюся, -руешся, -руецца; -руйся. кіраўнііггвам. Пад эгідай закона.
ЭДЭЛЬВЁЙС, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -у.
ЭВАЛІОЦЫЯ, -і, ж. Развіццё, працэс паГорная іравяністая расліна, суквецце якой
ступовага бесперапыннага колькаснага змянення каго-, чаго-н., які прыводзіць да якас- падобна на белую зорку. 2. -а. Кветка гэтай
нага змянення. || прым. эвалюцыйны, -ая, -ае. расліны.
Эвалюцыйнае развіццё. Эвалюцыйнае вучэнне ЭЗОПАЎСЫ, -ая, -ае: эзопаўсшйі мова —
(вучэнне аб паходжанні i развіцці жыцця).
багатая алегорыямі, намёкамі i іншымі прыёЭВАЛЮЦЫЯНІЗМ, -у, м. (кніжн). Ву- мамі з мзтай скрыць прамы сэнс такіх выкачэнне аб эвалюцыйным развіцці жыцця. || званняў [ад імя старажытнагрэчаскага байпрым. эвалюцыяністьічны, -ая, -ае / эвалюцы- капісца Эзопа].
янісцкі, -ая, -ае.
ЭКА... Першая частка складаных слоў са
ЭВАЛЮЦЫЯНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, знач. экалагічны, напр. экафонд, экацэнтр.
-руе; -руй; зак. i незак. (кніжн.). Развіцца
ЭКАЛОПЯ, -і, ж. 1. Навука аб адносінах
(развівацца) эвалюцыйным шляхам, зазнаць раслінных i жывёльных арганізмаў між сабой
(зазнаваць) эвалюцыю. || наз. эвалюцыяшра- i да акаляючага ix асяроддзя. Э. раслін. Э. чалавека. 2. Стан арганізмаў, што насяляюць
ЭВАЛЮЦЫЯНІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, агульную тэрыторыю, ix адносіны адзін да
-аў, м. (кніжн.). Прыхільнік эвалюцыянізму. || аднаго i да акаляючага асяроддзя. Э. глебы. Э.
ж. эвалюцыяністкя, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. лесу. Э. чалавека або сацыяльная э. (узаемадзе|| прым. эвалюцыяшсцкі, -ая, -ае.
янне чалавека, грамадства i навакольнага асяЭВЁНЮ, -аў, адз. эвенк, -а, м. Народ, які роддзя). Э. культуры (перан.). || прым. экаскладае асноўнае насельнііггва Эвенкійскай лагічны, -ая, -ае. Э. стан вадаёма, глебы. Экааўтаномнай акругі, што ўваходзіць у склад лагічныя росшукі. Экалагічная этыка. Эка-
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ШдФСТВА, -а, н. Грамадская дзейнасць
па аказанню культурнай, вьггворчай i інш. дапамогі. Браць ш. над кім-н. || прым. шэфсій,
-ая, -ае.
Ш^ФСГВАВАЦЬ, -твую, -твуеш, -твуе;
-твуй; незак. Быць шэфам (у 3 знач.). Ш. над
школай-інтэрнатам.

лагічна (прысл.) чыстае асяроддзе. Экалагічна
(прысл.) чыстыя прадукты.
ЭКАНАМІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст у галіне эканомікі, эканамічных
навук. || ж. эшшамісткя, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
-так. || прым. эканамісцкі, -ая, -ае.
ЭКАНАМІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны да эканомікі, гаспадарчы. Эканамічная
палітыка. Эканамічныя законы. Э. эфект.
Эканамічная выгада. 2. Які дае эканомію, выгадны ў гаспадарчых адносінах. Э. рухавік. ||
наз. эканам'ічнасць, -і, ж. (да 2 знач).
ЭКАНОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). 1. Гаспадарлівы, ашчадны чалавек. 2. Загадчык гаспадаркі. || ж. эканомка, -і, ДМ -мцы, мн. -і,
-мак (да 2 знач.).
ЭКАНОМІКА, -і, ДМ -міцы, ж. 1. Сукупнасць вытворчых адносін, якія адпавядаюць
дадзенай ступені развіцця прадукцыйных сіл
грамадства, пануючы спосаб вытворчасці ў
ірамадстве. Э. пераходнага перыяду. 2. Арганізацыя, структура i стан гаспадарчага жыцця
або якой-н. гаспадарчай дзейнасці. Э. прамысловасці. Э. сельскай гаспадаркі. 3. Навуковая
дысцыпліна, што вывучае якую-н. галіну вытворчай, гаспадарчай дзейнасці. Э. працы. ||
прым. эканамічны, -ая, -ае. Э. крызіс.
ЭКАНОМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; незак. 1.
што. Эканомна расходаваць. Э. гаручае. Э.
сілы. 2. на чым i без дап. Максімальна скарачаць выдаткі. Э. на будматэрыялах. Усё дарагое, даводзіцца э. || зак. зэканоміць, -млю,
-міш, -міць; -млены (да 2 знач.).
ЭКАНОМІЯ, -і, ж. 1. Ашчаднасць, беражлівасць пры расходаванні чаго-н. Змагацца за эканомію сыравіны. Навесці эканомію ў
карыстанні электраэнергіяй. 2. Выгада, якая
атрымліваецца пры ашчадным расходаванні
чаго-н. Э. часу. Сотні мільёнаў рублёў эканоміі
за год.
ЭКАНОМНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Быць вельмі эканомным.
ЭКАНОМНЫ, -ая, -ае. 1. Які ашчадна
расходуе што-н. Эканомная гаспадыня. Эканомна (прысл.) расходаваць сена. 2. Сціплы ў
расходах, які садзейнічае эканоміі (у 2 знач.)Э. ў пакупках. 3. Які патрабуе невялікіх затрат, дазваляе абысціся меншай колькасцю
чаго-н.; эканамічны. Э. від рухавіка ўнутранага згарання. \\ наз. эканомнасць, -і, ж.
ЭКАСІСТЗМА, -ы, ж. (спец.). Toe, што i
экалагічная сістэма.
ЭКВАТАР, -а, м. Уяўная лінія, якая падзяляе зямны шар на паўночнае i паўднёвае паўшар'і, a таксама прылеглая да гэтай лініі мясцовасць. || прым. экватарыяльны, -ая, -ае. Э.
пояс.
ЭКВІВАЛЁНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн.). Нешта раўнацэннае іншаму, здольнае поўнасцю яго замяніць. || прым. эквівалентны, -ая, -ае.
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ЭКВШАЛЁНТНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. гл.
ЭКШАЖ2, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Каманда,
эквівалент. 2. Цалкам раўнацэнны чаму-н. у асобны састаў карабля, самалёта, танка. Э.
якіх-н. адносінах. Э. абмен. || наз. экві- падводнай лодкі. Э. верталёта. 2. Берагавая
валентнасць, -і, ж.
воінская часць марской пяхоты. || прым.
ЭКВІЛІБРЬІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. экшажны, -ая, -ае.
i пагрузкі на транспарт зямлі, пяску, камення
Цыркавы артыст, які займаецца эквілібрысЭКШІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -рус; -руй; i пад. || прым. эксжжватарны, -ая, -ае.
тыкай. || ж. эквЬгібрысткж, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -раваны; зак. i незак., каго-што (кніжн.). ЗаЭКСКАВАТАРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
-так.
бяспечыць
(-чваць)
усім
неабходным, Той, хто працуе на экскаватары. || ж.
ЭКВІЛІБРЬкСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. абмундзіраваць (-роўваць). Э. атрад. || наз. экскштжршчыцж, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым.
Жанр цьфкавога мастаіггва — жангліраванне, эгішравашіе, -я, н. i экішроўка, -і, ДМ -ўцы, эксжаватаршчыцкі, -ая, -ае.
акрабатычныя практыкаванні пры няўстой- ж. || прым. эжшіровачіш, -ая, -ае.
ЭКСКРЭМЁНТЫ, -аў (спец.). Ператраўлелівым становішчы цела, напр. на канаце. Э.
ЭКШІРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. (кніжн.). 1. ная ежа ў выглядзе калу, мачы.
на канаце. Паэтычная э. (перан.). || прым. гл.
экіпіраваць.
2.
Абмундзіраванне,
ЭКСКУРС, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). АдэоЬгібрысплны, -ая, -ае.
амуніцыя.
ступленне ад галоўнай тэмы для падрабязнага
ЭКЗАЛЬТАВАНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
ЭКЛЕКТЬІЗМ,
-у,
м.
(кніжн.).
Беспрынвысвятлення пабочнага пытання. Э. у гістознаходзіцца ў стане павышанай узбуджальцыповае, адвольнае аб'яднанне разнародных рьйо роднага краю.
насці, прасякнуты экзальтацыяй. Э. налавек. ||
ідэйных напрамкаў, поглядаў, тэорый. Э. у
наз. экзальтшнасць, -і, ж.
даследаванні, у мастацтве. || прым. эклектыч- ЭКСКУРСАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
ЭКЗАЛЬТАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Стан ны, -ая, -ае. Эклектычная тэорыя.
Спецыяліст, які вядзе экскурсію i дае тлумачэнні. || ж. экскурсаводкя, -і, ДМ -дцы, мн. -і,
павышанай узбуджальнасці. Слухачы ў экзальЭКЛЁКТЫК,
-а,
мн.
-і,
-аў,
м.
(кніжн.).
-дак (разм.)- || прым. экскурсаводчы, -ая, -ае.
тацыі. || прым. экзальтацыйны, -ая, -ае.
ЭКЗАМЕН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Праверка Чалавек, схільны да эклектызму, каму ўласЭКСКУРСАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
ведаў па якім-н. вучэбным прадмеце. Э. na цівы эклектызм.
Удзельнік экскурсіі. || ж. экскурсанткж, -і, ДМ
ЭКЛЁКТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. (кніжн.). -тцы, мн. -і, -так. || прым. экскурашцкі, -ая,
фізіцы. 2. перан. Якое-н. выпрабаванне, праверка. Э. на смеласць. \\ прым. экзамешцыйны, Toct што i эклектызм; тос, што выяўляе ў -ае.
сабе эклектызм. || прым. эклекплны, -ая, -ае.
-ая, -ае (да 1 знач.).
ЭКСКЎРСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. 1. Паездка
ЭКЛЕКТЬІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн). 1. гл. (калектыўная ці індывідуальная) куды-н., наЭКЗАМЕНАВАЦЦА, -нуюся, -нуешся,
-нуецца; -нуйся; незак. Здаваць экзамен. || эклектыка / эклектызм. 2. Які выяўляе эклек- ведванне чаго-н. з навуковай, адукацыйнай ці
зак. праэкзамешшацца, -нуюся, -нуешся, -ну- тызм, з'яўляецца эклектызмам. Эклектычныя іншай мзтай. Э. ў музей. Паехаць на экскурсію
перакананні || наз. эклежтычнжсць, -і, ж.
ецца; -нуйся.
ў Мінск. 2. Група ўдзельнікаў такой паездкі,
ЭКЗАМЕНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
ЭКЛЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Пірожнае з за- такога наведвання (разм.). || прым. экс-нуй; -наваны; незак., каго-што. Правяраць варнога цеста з крэмам усярэдзіне.
курсійны, -ая, -ае (да 1 знач.)- Э. аўтобус. Э.
веды па яхім-н. прадмеце. || зак. праэкзамеЭКОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па сезон. Экскурсійнае бюро.
наваць, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; -наваны.
экалогіі.
ЭКСЛІБРЫС, -а, мн. -ы, -аў, м. Па-маЭКЗАМЕНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. ВыЭКРАН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Плоскасць, стацку аформлены кніжны знак, які наклейкладчык, які прымае экзамен. || ж. экза- паверхня, якая адбівае, паглынае ці пераўтва- ваецца на ўнутраным баку вокладкі кнігі i памешггержж, -і. 1 прым. экзамештфскі, -ая, -ае. рае выпраменьванне розных відаў энергіі з казвае на прыналежнасць яе ўладальніку. ||
ЭКЗАРХ, -а, мн. -і, -аў, м. У праваслаўнай мэтай аховы ад выпраменьвання ці яго вы- прым. экслібрысны, -ая, -ае.
царкве: галава асобнай царкоўнай ці сама- карыстання (спец.). 2. Устройства (першалаЭКСПАЗІЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Разстойнай царквы, a таксама асоба, якая носіць чаткова нацягнутая на раму белая тканіна)
мяшчэнне якіх-н. прадметаў у пэўным парадгзты тьпул.
для дэманстрацыі фільмаў, дыяпазітываў. Па- ку для агляду. Э. твораў мастака. 2. УступЭКЗАТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. экзотыка. 2. лотнішча экрана. 3. Пра паказ кінафільмаў, ная частка літаратурнага ці музычнага твора,
перан. Які здзіўляе сваёй незвычайнасцю, пра кінамастацтва. || прым. экранны, -ая, -ае. у якой выкладаюцца матывы, што ў ix развідзівосны, вычварны. Экзатычная прычоска. Экранная рама.
ваюцца (спец.). || прым. экспазіцыйны, -ая,
Экзатычная знешнасць. Экзатычна (прысл.)
ЭКРАНАВАННЕ, -я, н. (спец.). Toe, што i -ае.
апранацца. || наз. экзатычнясць, -і, ж.
экраніраванне.
ЭКСПАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй;
ЭКЗЕКЎТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). 1. У
ЭКРАНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй; -наваны; зак. i незак., каго-што. Выставіць
царскай Расіі: чыноўнік па гаспадарчай час- -наваны; зак. i незак., каго-што (спец.). Toe, (выстаўляць) для агляду. || наз. эксоанаваяне,
тцы i па нагляду за знешнім парадкам у што i экраніраваць.
-я, н.
якой-н. дзяржаўнай установе. 2. Той, хто
ЭКРАНІЗАВАЦЬ,
-зую,
-зуеш,
-зуе;
-зуй;
ЭКСПАНАТ, -a, М -наце, мн. -ы, -аў, м.
ўчыняе экзекуцыю. || прым. экзекутарскі, -ая,
-заваны; зак. i незак., што. Зняць (здымаць) Прадмет, які выстаўляецца ў музеі або на вы-ае.
для паказу ў кіно (балет, спектакль) або палаЭКЗЕКЎЦЫЯ, -і, ж. (кніжн. уст.). Цялес- жыць (класці) ў аснову стварэння кінафільма стаўцы для агляду. Музейны э. (таксама пенае пакаранне. || прым. экзекуцыйны, -ая, -ае. (літаратурны твор). || наз. экржнізацыя, -і, ж. ран.: пра што-н. вельмі старое, даўнейшае;
разм. жарт.). || прым. экспаштны, -ая, -ае.
ЭКЗОТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. (кніжн.). Э. оперы.
ЭКСПАНЁНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
Экзатычныя прадметы, з'явы. Усходняя э. \
ЭКРАНІРАВАННЕ, -я, н. (спец.). Спосаб
прым. экзатычны, -ая, -ае. Экзатычная пры- аховы, засцярогі каго-, чаго-н. ад пабочнага (спец.). Той, хто экспануе каго-, што-н. ||
прым. эксшшенцкі, -ая, -ае.
рода. Экзатычныя расліны.
ўздзеяння, шкоднага ўплыву пры дапамозе
ЭКСПАНСІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
ЭКЗЗМА, -ы, ж. Незаразнае запаленчае экрана. Цеплавое э.
бурна, нястрымана выяўляе свае пачуцці. ||
захворванне скуры, якое суправаджаецца
ЭКРАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; наз. экспансіўнасць, -і, ж.
свербам i з'яўленнем высыпкі, гнойных
-раваны; зак. i незак., каго-што (спец.).
ЭКСПАНСІЯ, -і, ж. (кніжн.). 1. Агрэсіўпухіроў, струпоў. || прым. экзэматозны, -ая,
Зрабіць (рабіць) экраніраванне.
ная палітыка, накіраваная на распаўсюджан-ае (спец.).
ЭКРАННЫ гл. экран.
не свайго палітычнага i эканамічнага ўплыву
ЭКЗЭМПЛЙР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. АсобЭКС-..., прыстаўка. Утварае назоўнікі са на іншыя краіны з мзтай захопу чужых тэрыная адзінка, асобны прадмет з шэрага падобных. Два экззмпляры газеты. Рэдкія экзэм- знач. які быў раней (у абазначэнні званняў, торый i рынкаў збьггу. 2. Пашырэнне, распляры паштовых марак. 2. перан. Toe, што i пасад), напр. экс-міністр, экс-прэзідэнт, экс- паўсюджанне чаго-н. за першалачатковыя
межы. Э. эпідэмій.
тып (у 5 знач.; разм. жарт.). O Сіпшльны рэкардсмен, экс-чзмпіён.
ЭКСПАНСІЯНІЗМ, -у, м
(кніжн).
ЭКСГУМАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Даставанне
экзэмпляр — першы друкаваны экзэмпляр,
Палітыка экспансій (у 1 знач.). || прым. эксякі з'яўляецца ўзорам для ўсіх іншых экзэм- трупа з месца пахавання для судова-медыцынскай або крыміналістычнай экспертызы. || ійшсіяшсцкі, -ая, -ае.
пляраў пэўнага выдання.
ЭКСПАНСІЯНІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў,
ЭЫПАЖ1, -а, мн. -ы, -аў, м. Агульная на- прым. эксгумацыйны, -ая, -ае.
ЭКСКАВАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Земля- м. Агрэсар, прьосільнік экспансій. || прым. эксзва лёгкіх пасажырскіх павозак. || прым.
экішіжны, -ая, -ае.
рыйная машына для вымання, перамяшчэння пжнсіяшсцкі, -ая, -ае.
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ЭКСТРААРДЫНАРНЫ, -ая, -ае (кніжн).
ЭКСПЛУАТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той,
хто эксплуатуе іншых. || ж. эксплуататарскі, Незвычайны, рэдкі; проціл. ардынарны. O
Экстраардышрны прафесар — пасада ў наву-ая, -ае.
ЭКСПЛУАТАЦЬІЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. чальнай установе, якую займаў звышштатны
дКСПАРТ, -у, -рце, м. Вываз тавараў, (спец.). Той, хто займаецца эксплуатацыяй (у прафесар. || наз. экстраярдынаршсць, -і, ж.
ЭКСТРАВАГАНТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Закапіталаў, тэхналогіі за мяжу; проціл. імпарт. || 2 знач.), практычным выкарыстаннем чаго-н.
Ачышчальныя збудаванні здадзены эксплуа- надта своеасаблівы, які разыходзіцца з агульпрым. экспартны, -ая, -ае.
напрынятымі нормамі. Э. ўчынак. Э. касцюм.
ЭКСПАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; тацыйнікам.
ЭКСПЛУАТАЦЫЯ, -і, ж. 1. Бязвыплатнае || наз. эжстрівагантііасць, -і, ж.
-таваны; зак. i незак., што. Вывезці (выЭКСТРАКТ, -у, М -кце, мн. -ы, -аў, м.
возіць) што-н. за мяжу. Э. сыравіну. || наз. экс- прысваенне аднымі людзьмі прадуктаў прады
іншых людзей. 2. Выкарыстанне для якіх-н. Toe, што i выцяжка (у 2 знач.). || прым.
шртаванне, -я, н.
ЭКСПАРЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). мэт прыродных багаццяў, сродкаў вытвор- экстракгны, -ая, -ае.
ЗКСГРАННЫ, -ая, -ае. 1. Тэрміновы, неАсоба або арганізацыя, якая экспартуе тавары часці, будынкаў i пад. Э. аўтамабіля. Слуэкба
эксплуатацыі на аўтамабільных дарогах. Э. адкладны. Экстраннае тармажэнне. 2. Надза мяжу. || прым. экспарцёрскі, -ая, -ае.
ЭКСПАТРЫЯВАЦЬ, -рыюю, -рыюеш, будынка тэатра. || прым. эксплуатацыйны, -ая, звычайны, непрадугледжаны. Экстранныя
расходы. || наз. экстржншісць, -і, ж.
-рыюе; -рыюй; -рыяваны; зак. i незак., каго -ае (да 2 знач.).
ЭКСТРАСЗНС, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
ЭКСПРАПРЫІРАВАЦЬ, -рую, -руеш,
(што) (кніжн.). Ажыццявіць (ажыццяўляць)
-руе; -руй; -раваны; зак. i незак., каго-што які валодае экстрасэнсорным успрыманнем.
экспаірыяцыю. || звар. эксмтрыяаацца, -ры(кніжн.). Падвергнуць (падвяргаць) каго-,
ЭКСТРАСЭНСОРНЫ, -ая, -ае (спец). Які
ююся, -рыюешся, -рыюецца; -рыюйся.
мае адносіны да звышпачуццёвага ўспрыманЭКСПАТРЫЙНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, што-н. экспрапрыяцыі. Э. маёмасць.
ЭКСПРАПРЫЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. ня. 1 наз. экстрасэнсорнасць, -і, ж.
м. (кніжн.). Асоба, якая правяла экспатрыяЭКСТРЭМАЛЬНЫ, -ая, -ае. Крайні па
цыю ці траліла пад яе ўздзеянне. || ж. экспа- (кніжн.). Той, хто экспрапрыіруе што-н. ||
сваім праяўленні (сіле, велічыні), які вылучатрыянпс*, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -так. || прым. прым. экспрапрыятарскі, -ая, -ае.
ЭКСПРАПРЫЙЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). ецца такім праяўленнем. Экстрэмальныя
экспатрыяшцгі, -ая, -ае.
Прымусовая канфіскацыя маёмасці ў каго-н. ўмовы.
ЭКСПАТРЫЙЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). ДаЭКСТРЭМІЗМ, -у, м. Схільнасць да крайбравольнае ці прымусовае высяленне каго-н. Э. зямлі. || прым. экспрапрыяцыйны, -ая, -ае.
ЭКСПРОМТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м. ніх поглядаў i мер (звычайна ў палітыцы). ||
за межы радзімы, якое звязана з пазбаўленнем грамадзянства. || прым. экспатрыяцыйны, Верш, музычны твор i пад., створаныя без прым. экстрэмісцкі, -ая, -ае.
папярэдняй падрыхтоўкі, у момант выкананЭКСТРЭМІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
-ая, -ае.
ЭКСПВДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; ня. Музычны э. || прым. экспромтны, -ая, -ае. Прыхільнік экстрэмізму. || ж. экстрэмсткж, -і,
ЭКСПРОМТАМ, прысл. Без падрыхтоўкі, ДМ -тцы, мн. -і, -так (разм.). || прым.
-руй; -раваны; зак. i незак., што (спец.). Адэкстрэм'ісцкі, -ая, -ае. Экстрэмісцкія'погляды.
правіць (адпраўляць) па прызначэнню (карэс- адразу. Выступіць э.
ЭКСГЭНСІЎНЫ, -ая, -ае. Накіраваны ў
ЭКСПРЗС, -а, мн. -ы, -аў, м. Цягнік, аўпандэнцыю, тавар i пад.). || наз. экспедзіратобус, параход i пад., якія ідуць з вялікай хут- бок колькаснага павелічэння, пашырэння,
ЭКСПВДЬІТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Ра- касцю i спыняюцца толькі на галоўных пры- распаўсюджання. Экстэнсіўнае земляробства.
ботнік, які займаецца прыёмам, адпраўлен- пынках, станцыях. || прым. экспрэсны, -ая, I наз. экстэнсіўшсць, -і, ж.
ЭКСТЭР'ЁР, -у, м. Знешні выгляд i склад
нем i рассылкай чаго-н. (спец.). 2. У царскай -ае.
ЭКСПРЭС-... Першая частка складаных цела жывёл. || прым. экстэр'ерны, -ая, -ас.
Расіі: чыноўнік, начальнік аддзела ў некатоЭКСГ^РН, -а, мн. -ы, -аў, м. Асоба, якая
рых установах. || прым. экспедытарскі, -ая, -ае. слоў са знач. маментальны, тэрміновы, напр.
ЭКСПЕДЬІЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. экспрэс-аналіз, экспрэс-дыягностыка, экспрэс- здае экзамены за вучэбны курс якой-н. навуАдпраўка i прыём ірузаў (спец.). Э. пасылак. інфармацыя, экспрэс-лабараторыя (якая ажыц-чальнай установы без вучобы ў ёй. Скончыць
2. Установа ці аддзел установы, якія займа- цяўляе тэрміновыя аналізы, пробы), экспрэс- універсітэт экстэрнам.
ЭКСТЗРНАМ: зддваць (здаць) экстэрюцца рассылкай ці адпраўкай чаго-н. (спец.). проба.
ЭКСПРЭСІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Выраз- нам — здаваць (здаць) экзамен без навучан3. газет. 3. Паездка, паход групы асоб,
атрада з навуковымі, даследчымі мэтамі. Дыя- ны, з экспрэсіяй. Экспрэсіўныя сродкі мовы. || ня ў адпаведнай навучальнай установе.
ЭКСТЭРНАТ, -у, М -наце, м. Самастойнае
лекталагінная э. Паехаць у экспедыцыю. 4. наз. экспрэс'іўшсць, -і, ж.
ЭКСПРЗСІЯ, -І, Ж. (КНІЖН.). Выразнасць, праходжанне курса навучання са здачай экзаГрупа ўдзельнікаў такой паездкі. Члены экспедыцыі. || прым. экспедыцыйны, -ая, -ае (да 1, сіла выражэння пачуццяў, перажыванняў. Дэ- менаў пры якой-н. навучальнай установе.
кламаваць з экспрэсіяй.
3 i 4 знач.).
ЭКСГЭРЫТАРЫЙЛЬНАСЦЬ,
-і,
ж.
ЭКСПРЭСІЯНІЗМ, -у, м. Плынь у маста- (спец.). Права дыпламатычных прадстаўнікоў,
ЭКСПЁРТ, -a, М -рце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст, які дае заключэнні пры разгля- цтве i літаратуры першай палавіны 20 ст., што знаходзяцца у якой-н. дзяржаве, падпадзе якога-н. пытання. Высокакваліфікаваны э. прадстаўнікі якой лічылі сваёй асноўнай зада- радкоўваюцца законам толькі сваёй дзярчай выражэнне ўнутранага свету мастака, яго жавы; дыпламатычны імунітэт. Э. пасла. ||
Судовы э. || прым. экспертны, -ая, -ае.
ЭКСПЕРТЬІЗА, -ы, мн. -ы, -тыз, ж. Раз- суб'ектыўных творчых перажыванняў, іншы прым. экстэрытарыялыш, -ая, -ае.
гляд якога-н. пытання экспертамі для дачы раз гратэскную эмацыянальную выразнасць
ЭКСЦ^НТРЫК1, -а, мн. -і, -аў, м. Артыст
вобраза. || прым. экспрэсіяністычны, -ая, -ае.
заключэння. Медыцынская э.
цырка ці эстрады, які выконвае своеасаЭКСПРЭСІЯНІСГ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, блівыя камічныя нумары, што вызначаюцца
ЭКСПЕРЫМЁНТ, -у, М -нце, мн. -ы, -аў,
м. 1. Навуковы вопыт. Ставіць э. 2. Уво- м. Мастак — паслядоўнік экспрэсіянізму. || сваёй нечаканасцю.
ЭКСЦ^НТРЫК2, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
гуле — вопыт, спроба зрабіць, ажыццявіць ж. экспрэсіяшспйі, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
Металічны дыск, насаджаны на вярчальны
што-н. новае. Псіхалагінны э. \\ прым. эксперы- прым. экспрэсіяшсцкі, -ая, -ае.
ЭКСТАЗ, -у, м. 1. Непрытомна-самазабыў- вал так, што цэнтры дыска i вала не супадаментальны, -ая, -ае (да 1 знач).
ЭКСПЕРЫМЕНТАВАЦЬ, -тую, -туеш, ны стан (кніжн.). Дайсці da экстазу. Гаварыць юць; ужываецца ў машынах для пераўтварэн-туе; -туй; -таваны; незак., над кім-чым або з што-н. у экстазе. 2. Від афсктыўнага ня вярчальнага руху ў паступальны.
кім-чым. Праводзіць эксперыменты. Э. з мар~ псіхічнага расстройства (спец.). || прым. эксЭКСЦ^НТРЫКА, -і, ДМ -рыцы, ж.
скімі свінкамі. || наз. эксперыментаванне, -я, н. татычны, -ая, -ае.
(спец.). У тэаіры, цырку i іншых відах відоФКСТРА, нескл. прым. Самы лепшы, вішч: востракамедыйнае, заснаванае на канЭКСПЕРЫМЕНТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м.
Асоба, якая праводзіць эксперымент (у 1 найвышэйшы (пра якасць, гатунак тавару). трастах i нечаканасцях адлюстраванне дзеянняў, учынкаў персанажаў. Музычная э. Цырказнач.). Вучоны-э. || прым. эксперыментатарскі, Гарэлка э.
-ая, -ае.
ЭКСТРА..., прыстаўка. Утварае назоўнікі i вая э. || прым. эксцэтрычны, -ая, -ае. Э. нуЭКСПЛУАТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; прыметнікі са знач.: 1) найвышэйшы, напр. мар.
ЭКСЦЭНТРЬІЧНЫ1, -ая, -ае. 1. Засна-туй; -таваны; незак. 1. каго-што. Падвяргаць экстракяас, экстракрышталічны; 2) які выэксплуатацыі (у 1 знач.). Э. працоўных. 2. ходзіць за межы звычайнага, напр. экстра- ваны на рэзкіх гукавых ці зрокавых кантрашто. Падвяргаць эксплуатацыі (у 2 знач.)- Э. ардынарны, экстразанальны, экстрамодны; 3)стах, незвычайных, смешных прыёмах. Э.
тэхніку. || наз. эксплуатаванне, -я, н.
экстраны, напр. экстрапошта, экстрафрахт. трук. 2. Вельмі дзіўны, своеасаблівы, мудра-
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гелісты. Эксцэнтрычныя выхадкі. || наз. эксцэн- ЭЛЕКТРАДЫНАМІКА, -і, ДМ -міцы, ж.
трычнасць, -і, ж.
(спец.). Тэорыя электрамагнітных працэсаў у
ЭКСЦЭНТРЬІЧНЫ2, -ая, -ае (спец). Які розных асяроддзях i ў вакууме. || прым. элекне мае агульнага цэнтра; проціл. канцэнтрыч- традыншшчны, -ая, -ае.
ны. Эксцэнтрычныя кругі.
ЭЛЕКТРАЗАСЦЕРАГАЛЬНІК, -а, мн. -і,
ЭКСЦЗС, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). 1. -аў, м. Прыстасаванне для засцярогі элекКрайняе праяўленне чаго-н.; празмернасць, трычных правадоў i прыбораў ад перагрэву.
ЭЛЕКТРАЗВАНОК, -нка, мн. -нкі, -нкоў,
нястрыманасць. 2. Парушэнне грамадскага
парадку. Захоўваць вытрымку, ніякіх эксцэсаў!м. Электрычны званок.
ЭЛЕКТРАЗВАРКА, -І, ДМ -рцы, ж. 1.
ЭКУМЕНІЗМ, -у, м. (спсц.). Супрацоўніцтва цэркваў розных веравызнанняў з Зварка металаў пры дапамозе электрычнага
мэтай збліжэння, a ў канчатковым выніку току. 2. Электразварачны цэх; электразварачзлучэння ўсіх напрамкаў хрысціянства i ная ўстаноўка (разм.). || прым. электразварачіншых веравызнанняў. || прым. эжумешчны, ны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАЗВАРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
-ая, -ае. Э. рух.
ЭЛАСТЫК, -у, м. Сінтэтычнае эластычнае Спецыяліст па злектразварцы. || ж. электравалакно, a таксама вырабы з яго. Панчохі з зваршчыцж, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым. электразварппыцЕІ, -ая, -ае.
эластыку. || прым. эластычны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАКАМІН, -а, мн. -ы, -аў, м. АбаЭЛАСТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. эластык. 2.
Гнуткі i пругкі. Э. бінт. 3. перан. Плаўны, гравальны бытавы прыбор, які дзейнічае на
пазбаўлены рэзкасці. Эластычныя рухі. || наз. электрычнай энсргіі.
эластычнасць, -і, ж. (да 2 i 3 знач.).
ЭЛЕКТРАКАРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
Вадзіцель электракараў. \ ж. электражаршчыЭЛЕВАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Збожжасховішча з механічным абсталяваннем для цж, -ы, мн. -ы, -чыц. | прым. электракарпрыёму, ачысткі, сушкі i адірузкі зерня. Везці шчыцкі, -ая, ае.
ЭЛЕКТРАКАРЫ, -аў. Самаходная бязрэйпшанійу на э. 2. Транспарцёр для перамяшчэння грузаў (спец.). || прым. элеватарны, кавая цялежка, якая рухаецца пры дапамозе
ўстаноўленага на ёй электрарухавіка, што
-ая, -ае.
ЭЛЕГАНТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Зграбны, сілкуецца ад акумулятараў.
прыгожы, з густам. Элегантнае адзенне. || наз. ЭЛЕКТРАКРАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Пад'ёмны кран, які дзейнічае пры дапамозе элекэлегантнасць, -і, ж.
ЭЛЕГІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. гл. элегія. трарухавіка.
2. Сумны, журботны, летуценны. Элегічныя
ЭЛЕКТРАЛІНІЯ, -і, мн. -і, -ній, ж.
думы. I наз. элегічнасць, -і, ж.
Устройства з проваду, кабелю i электраармаЭЛЁПЯ, -і, мн. -і, -гій, ж. Лірычны верш, туры для перадачы злектраэнергіі. Высакапрасякнуты пачуццсм смутку, журбы, роз- вальтная э.
ЭЛЕКТРАЛЙМПАВЫ, -ая, -ае. Які мае
думу, a таксама музычны твор такога хараадносіны да вырабу элеюралямпаў. Э. завод.
ктару. || прым. элегічны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАЛЯЧдННЕ, -я, н. Лячэнне шляЭЛЕКТРА... Першая частка складаных
слоў са знач.: 1) які мае адносіны да элект- хам уздзеяння на арганізм злектрычнага току
рычнасці (у 1 знач.), напр. электрабіялогія, або элеюрамагнітнага поля. || прым. электралячэбны, -ая, -ае.
злектрадуга, электрадынаміка, злектрамагнетызм, электрастатыка, электраўзбуджаль- ЭЛЕКТРАМАБІЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Аўганасць; 2) які мае адносіны да электрычнасці мабіль з электрычным рухавіком. || прым.
(у 2 знач.), напр. электраабсталяванне, эле- элекірамабілыш, -ая, -ае.
ктрааўтаматыка, электрабур, электраворыва, ЭЛЕКТРАМАГНЕТЬІЗМ, -у, м. (спец).
злектрадаенне, злектразабеспячэнне, электраСукупнасць з'яў, што вызначаюць непарыўінкубатар, злектракардыяграма, электра- ную сувязь паміж злектрычнымі i магнітнымі
плітка, злектраплуг, электрапоезд, электрапоўласцівасцямі рэчыва. || прым. электрамагмпа, злектрапрайгравальнік, злектрасетка,нетычны, -ая, -ае.
злектраўзброенасць, электраэнергетыка; 3) які ЭЛЕКТРАМАГНІТ, -а, М -нше, мн. -ы,
мае адносіны да алектрычнасці (у 3 знач.), -аў, м. Устройства для атрымання магнітнага
напр. электравыключальнік, электрагірлянда,
поля пры дапамозе злектрычнага току,
злектрасветлавы, электрасвятло, электра- звычайна ў выглядзе стальнога або жалезнага
свяцільнік; 4) які мае адносіны да работы з сардэчніка з драцянай абмоткай, штучны
злектрычнымі прыборамі, абсталяваннем, магніт. || прым. электрамагштны, -ая, -ае.
напр. мектраманцёр, электрарамонтны.
ЭЛЕКТРАМАНТАЖ, -у, м. Мантаж
ЭЛЕКТРАБЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. Машына электрычнага абсталявання, электрычных
з электрарухавіком для бурэння свідравін.
прыбораў, прыстасаванняў. || прым. электраЭЛЕКТРАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Лакама- мангажны, -ая, -ае.
тыў, што працуе ад электрасеткі. || прым.
ЭЛЕКТРАМАНЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м.
электравозны, -ая, -ае.
Манцёр, спецыяліст па злектрычным абстаЭЛЕКТРАВОЗАБУДАВАННЕ, -я, н. Вы- ляванні.
гтуск электравозаў. || прым. электравозабудаўЭЛЕКТРАМАТОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Рухаючы, -ая, -ае.
вік, які ператварае электрычную энергію ў
ЭЛЕКТРАПТАРА, -Ы, МН. -Ы, -тар, ж. механічную. || прым. электраматорны, -ая, -ае.
Гітара з электрычным уэмацненнем гучання.
ЭЛЕКТРАПАЛАЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м.
ЭЛЕКТРАГР&ПКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, Электрычная прылада для націрання падлогі.
-лак, ж. Электрычная ірэлка.
|| прым. элежтрапалацёріш, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАДАЁННЕ, -я, н. Даенне кароў
ЭЛЕКТРАПЕРАДАЧА, -ы, мн. -ы, -дач, ж.
злектрычным даільным апаратам. || прым. 1. Перадача электраэнергіі на адлегласць. 2.
электрадаільны, -ая, -ае.
Комплекс збудаванняў для такой п^адачы.
ЭЛЕКТРАДАІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, Лінія злектраперадач. || прым. элежтралерадачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
-лак, ж. (разм.). Элеюрадаільны апарат.

ЭКС—ЭЛЕ
ЭЛЕКТРАПЁЧ, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Печ,
што працуе на электраэнергіі.
ЭЛЕКТРАШЛА, -ы, мн. -п'ілы i (з ліч. 2, 3,
4) -пілы, -п'іл, ж. Піла, што прыводзііша ў
дзеянне электраматорам.
ЭЛЕКТРАПЛГГА, -ы, ДМ -ліце, мн. -плггы
i (з ліч. 2, 3, 4) -пліты, -пліт, ж. Пліта (у 2
знач.), якая працуе на электраэнергіі.
ЭЛЕКТРАПРАВОДКА, -і, ДМ -дцы, ж.
Сістэма правадоў для перадачы току нізкага
напружання.
ЭЛЕКТРАПРАВОДНЫ, -ая, -ае. Здольны
праводзіць электрычны ток. Ц наз. электраправоднасць, -і, ж.
ЭЛЕКТРАПРОВАД, -у, М -дзе, мн. -правады, -оў, м. Металічны провад для перадачы
злектрычнага току.
ЭЛЕКТРАПРЫБОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Бытавы электрычны прыбор (чайнік, плітка,
прас). Майстэрня na рамонту электрапрыбораў.
ЭЛЕКТРАРУХАВІК, -а, мн. -і, -оў, м.
Элеюрычная машына, якая пераўтварае
электрычную энергію ў механічную.
ЭЛЕКТРАРЎХАЮЧЫ, -ая, -ае: электрарухаючая сіла — крыніца энергіі, якая выклікае
i падтрымлівае электрычны ток у замкнутым
манцугу; велічыня, што характарызуе такую
крыніцу.
ЭЛЕКТРАСАМАВАР, -а, мн. -ы, -аў, м.
Самавар, у якім вада наіраваецца электраэнергіяй.
ЭЛЕКТРАСОН, -сну, м. Метад лячэння —
сон, які выклікаецца ўздзеяннем на галаўны
мозг слабага імпульснага электрычнага току.
ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж.
Электрычная станцыя —прадпрыемства, якое
выпрацоўвае злектрычную энергію.
ЭЛЕКТРАСТАТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж.
(спец.). Раздзел электрадынамікі, што вывучае ўзаемадзеянне электрычных зарадаў у
адносна нерухомым стане i ix электрычнага
поля. || прым. электрастатычны, -ая, ае.
ЭЛЕКГРАТАБЛО, нескл., н. Шчыт з
злектрычнымі сігнальнымі сістэмамі інфармацыйнага прызначэння.
ЭЛЕКТРАТРАНСПАРТ, -у, М -рце, м.
Транспарт, які працуе на электрычнай цязе. ||
прым. электратранспартны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАТЭРАПІЯ, -і, ж. (спец). Toe,
што i электралячэнне. || прым. электраіэрапеўтычны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАТЗХНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1.
Спецыяліст па злектратэхніцы. 2. Toe, што i
электраманцёр.
ЭЛЕКТРАТЗХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Навука аб прымяненні электрычнасці для
пракгычных мэт, a таксама само такое прымяненне. || прым. электратэхшчны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Устройства для ўзнаўлення гуку, запісанага на грампласцінках. || прым. электрафонны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАХАЛАДЗІЛЬНІК, -а, мн. -., -аў,
м. Халадзільны агрэгат, што працуе на электраэнергіі.
ЭЛЕКТРАХІМІЯ, -і, ж. Раздзел фізічнай
хіміі, які вывучае сувязь электрычных i
хімічных працэсаў. || прым. электрахімічны,
-ая, -ае.

774
ЭЛЕКТРЬІК, нескл. прым. Блакітна-сіні ко- развядзення. 2. Лепшыя прадстаўнікі грамадлер. Касцюм колеру э.
ства або якой-н. часткі. Навуковая э. |) прым.
ЭЛЕКТРЫФІКАВАЦЬ, -кую, -куеііг, -куе; элггны, -ая, -ае (да 1 знач.) / элітарны, -ая,
-куй; -каваны; зак. i незак. Укараніць (укара- -ае (да 2 знач.). Элітнае насенне. Элітарная
ЭЛЕКТРАХОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. няць) злектраэнергію ў народную гаспадарку культура.
ЭЛЬФ, -а, мн. -ы, -аў, м. У германаСамаходнае судна з электрарухавікамі. || прым. i быт. Э. вёску. | наз. электрьіфікдцыя, -і, ж. ||
прым. электрыфікжцыйны, -ая, -ае.
скандынаўскай міфалогіі: дух прыроды, каэлежтраходны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРЬІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, зачная істота, добразычлівая да людзей. Жылі
ЭЛЕКТРАЦЙГА, -і, ДМ -цязе, ж. Прымяненне электраэнергіі ў якасці цягі на транс- ж. (разм.). Электрычная чыгунка, a таксама ў тым лесе эльфы i феі...
поезд такой чыгункі. Вячэрняя э.
ЭМАЛЕВЫ 2/і. эмаль.
парце.
ЭЛЕКТРЬ^ЧНАСЦЬ, -і, ж. 1. Сукупнасць
ЭМАЛІРАВАНЫ, -ая, -ае. Пакрыты эмалЭЛЕКТРАШОК, -у, м. (спец.). Метад лячэння псіхічных расстройстваў шляхам з'яў, у якіх выяўляецца існаванне, рух, узае- лю (у 1 знач.). Э. посуд.
ЭМАЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
злектрычных разрадаў. || прым. электрашо- мадзеянне зараджаных часціц. Вучэнне аб
злектрыннасці. 2. Энергія, што атрымліваецца -раваны; незак., што. Пакрываць эмаллю (у 1
кавы, -ая, -ае.
ў выніку выкарыстання такіх з'яў. Прымянен- знач.). || наз. эмаліраванне, -я, н. i эмаліроўкі,
ЭЛЕКТРАЭНЁРПЯ, -і, ж. Электрычная
не электрычнасці ў тэхніцы. 3. Асвятленне, -і, ДМ -ўцы, ж. || прым. эмаліровачны, -ая,
энергія.
атрыманае на аснове гэтай энергіі. Запаліць э.
ЭЛЕКТРОБУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Мнага- || прым. электрычны, -ая, -ае. Э. зарад. Э. ток. -ае. Эмаліровачныя работы.
ЭМАЛІРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, -і, ж. 1. гл.
месная іранспартная машына, якая працуе на Электрычная лямпа.
эмаліраваць. 2. Слой эмалі (у 1 знач.) на
акумулятарных батарэях без рэек i проваду. ||
ЭЛЕМЁНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. 1. чым-н. Няякасная э.
прым. электробусны, -ая, -ае.
Састаўная частка чаго-н., -кампанент. КульЭМАЛІРОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м.
ЭЛЕКГРОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. тура складаецца з многіх элементаў. 2. Доля,
(спец.). 1. Праваднік, пры дапамозе якога некаторая частка ў складзс чаго-н. Інтэр- Майстар, які займаецца эмаліроўкай чаго-н. ||
частка злестрычнага ланцуга, што ўтвараецца нацыянальныя элементы ў беларускай тэрміна-ж. эмаліроўшчыця, -ы, мн. -ы, -чыц. || прым.
правадамі, злучаецца з часткай ланцуга, што логіі. 3. мн. Асновы, пачатак чаго-н. (кніжн.)- эмаліроўпгшцкі, -ая, -ае.
ЭМАЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Непразрыстая
праходзіць у неметалічным асяроддзі (вадЭлементы матэматыкі. 4. Пра чалавека,
касці, газе i інш.). Дадатны э. (анод). Лдмоўны асобу як члена якой-н. сацыяльнай групы. шклопадобная каляровая маса для пакрыцця
э. (катод). 2. Элемент кансірукцыі, па якім Прагрэсіўныя элементы грамадства. 5. Про- металічных прадметаў. 2. звычайна зб. Макуды-н. падводзіцца злектрычны ток. Звара- стае рэчыва, якое не раскладаецца на састаў- стацкія вырабы, пакрытыя такой масай.
Грузінскія эмалі. 3. Рэчыва, што пакрывае
чны э. || прым. электродны, -ая, -ае.
ныя часткі звычайнымі хімічнымі метадамі
ЭЛЕКТРОЛІЗ, -у, м. (спец.). Хімічны пра- (спец.)- Перыядычная сістэма элементаў (Мен- знешнюю частку зуба (спец.). 4. Лакафарбавы
цэс распаду рэчыва на састаўныя часткі пры дзялеева). б. Хімічная крыніца электрычнага матэрыял у выглядзе суспензіі пігментаў
праходжанні праз яго электрычнага току. || току. Гальванічны э. \\ прым. элементны, -ая, (іншы раз з напаўняльнікамі) у лаку. || прым.
эмалевы, -ая, -ае (да 1 i 4 знач.).
прым. электролізны, -ая, -ае.
-ае (да 1 i 6 знач.)ЭМАНСІПАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). ВызваЭЛЕКТРОМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. ПрыЭЛЕМЕНТАРНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае
бор для вымярэння электрычнага напружан- адносіны да злементаў (у 6 знач.). Э. састаў ленне ад залежнасці, прыгнёту, нераўнапраўя.
|| прым. эмшсіпацыйны, -ая, -ае.
ня, злеюрычнага патэнцыялу.
рэчыва. 2. Пачатковы, што адносіцца да асноў
ЭМАНСІПІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ЭЛЕКТРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). чаго-н. Элементарная фізіка. Элементарныя
Элементарная часціца э найменшым адмоў- веды. 3. перан. Нескладаны, прасцейшы, такі, -руй; -раваны; зак. i незак., каго-што
ным электрычным зарадам. || прым. электрон- які павінен быць вядомы кожнаму. Элемен- (кніжн.). Правесці (праводзіць) эмансіпацыю.
ны, -ая, -ае.
тарныя пытанні npaeanicy. Элементарныя пра- ЭМАЦЫЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. гл. эмоЭЛЕКТРОНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. Навука вілы паводзін. 4. перан. Спрошчаны, павярхоў- цыя. 2. Які выражае эмоцыі, насычаны,
аб узаемадзеянні электронаў з элеюра- ны, абмежаваны. Э. прынцып работы рухавіка. выкліканы імі. Эмацыянальная размова. 3.
Здольны жьгаа рэагаваць, які лёгка паддаецца
магнітнымі палямі i аб метадах стварэння || наз. элементарнасць, -і, ж. (да 3 i 4 знач.).
электрычных прыбораў i ўстройстваў.
ЭЛЕЎТЭРАКОК, -у, м. Хмызняковая рас- эмоцыям. Эмацыянальная асоба. || наз. эмацыЭЛЕКТРОННА-... Першая частка склада- ліна, якая валодае лекавымі ўласцівасцямі. || яналышсць, -і, ж.
ЭМБАРГА, нескл., н. (спец.). Дзяржаўная
ных слоў са знач. злектронны (у 2 знач.), прым. элеўтэракокавы, -ая, -ае.
напр. электронна-акустычны, злектроннаЭЛІКСІР, -у, м. Моцны настой на спірце, забарона ўвозу ці вывазу замежных тавараў,
аптычны, электронна-вылічальны, электронна-кіслотах i пад., ужываецца ў медьшыне, ка- каштоўнасцей або затрыманне дзяржавай мавымяральны, злектронна-лічыльны, электронна-сметыцы. Рамонкавы э. Жыццёвы э. (чарадзей- ёмасці (суднаў, узбраення), якая належыць
мікраскапічны, электронна-ядзерны.
ны напітак, які імкнуліся атрымаць алхімікі замежнай дзяржаве. Эканамічнае э.
ЭМБЛЁМА, -ы, мн. -ы, -лем, ж. Умоўнае
ЭЛЕКТРОННА-ВЫЛІЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. для таго, каб захаваць маладосць; таксама пеЯкі мае адносіны да электронных сродкаў, ран.: пра тое, што бадзёрыць, дае тонус жыц- абазначэнне якога-н. паняцця. Cepn i молат — э. працы. || прым. эмблематычны, -ая,
прызначаных для вылічальных аперацый, пе- цю). || прым. эліжсірны, -ая, -ае.
-ае.
раўтварэння інфармацыі, для кіравання меЙЛІНГ, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.). 1. ПамяЭМБРЫЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыханізмамі, агрэгатамі i пад. Электронна- шканне на беразе, дзе будуецца ці рамантуецвшічальная машына.
ца корпус судна. 2. Памяшканне для дыры- яліст па эмбрыялогіі.
ЭМБРЫЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). ЗаЭЛЕКТРОННЫ, -ая, -ае. 1. гл. электрон. жабляў i аэрастатаў. 3. Спецыяльнае памя2. Звязаны з выкарыстаннем уласцівасцей шканне для спартыўных суднаў, вёслаў i інш. родак жывёлы ці чалавека на пачатковых стадыях развіцця. || прым. эмбрыяналыш, -ая,
злектронаў, заснаваны на ix уласцівасцях. інвентара. || прым. элінгавы, -ая, -ае.
-ае.
Электронная вылічальная машына (ЭВМ). Э. ^ЛІНЫ, -аў, адз. элін, -а, м. Назва стаЭМБРЫЯЛОПЯ, -і, ж. Раздзел біялогіі,
ражытных грэкаў. || ж. элінкя, -і, ДМ -нцы,
мікраскоп. Электронная лінза.
які вывучае ўтварэнне i развіццё эмбрыёнаў. ||
ЭЛЕКТРЫЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; мн. -і, -нак. || прым. элінскі, -ая, -ае.
-зуй; -заваны; зак. i незак., каго-што. 1. ПеЗЛІПС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У матэма- прым. эмбрыялапчны, -ая, -ае.
ЭМІГРАНТ, -a, М -нце, мн. -ы, -аў, м. Чарадаць (перадаваць) якому-н. целу злектрыч- тыцы: замкнёная крывая, якая атрымліваецца
ны разрад. 2. перан. Узбудзіць, давесці (узбу- перасячэннем канічнай паверхні плоскасцю. лавек, які эмігрыраваў i знаходзіцца ў эміграджаць, даводзіць) да пэўнага стану. || зак. так- 2. Toe, што i эліпсіс. || прым. эліптычны, -ая, цыі. || ж. эмігрантка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так.
|| прым. эмігранцкі, -ая, -ае.
сама наэлектрызаваць, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; -ае. Эліптычная арбіта.
ЗЛІПСІС, -а, мн. -ы, -аў, м. У мовазнаў-заваны; звар. наэлектрызавацца, -зуюся, -зуЭМІГРАЦЫЯ, -І, Ж. 1. Добраахвотнае або
ешся, -зуецца; -зуйся. || наз. электрызацыя, -і, стве: рытарычная фігура, якая заключаецца ў вымушанае перасяленне са сваёй радзімы ў
пропуску якога-н. члена сказа, што лёгка іншую краіну па палітычных, эканамічных i
ж.
ЭЛЁКТРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Спецы- падразумяваецца. || прым. эліптычны, -ая, -ае. іншых матывах. 2. Месца, час прабывання ў
яліст у галіне электрычнасці, злектратэхнікі.
ЭЛІТА, -ы, ДМ -ліце, ж., зб. 1. Лепшыя выніку такога перасялення. Быць два гады ў
2. Элекгратэхнік, злектраманцёр. Выклікаць расліны, насенне або жывёлы, якія па сваіх эміграцыі. 3. зб. Эмігранты. || прым. эміякасцях найбольш прыгодныя для далейшага грацыйны, -ая, -ае.
электрыка.
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ЭНДАКРЬІННЫ, -ая, -ае. Які мае адноЭМІГРЬІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; зак. i незак. Перасяліцца (перасяляцца) сіны да залоз унутранай сакрэцыі. Эндакрынныя запозы.
са сваёй радзімы ў другую краіну.
ЭМІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Тытул правіцеля,
ЭНДАКРЫНОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач,
князя ў некаторых мусульманскіх краінах Ус- спецыяліст па эндакрыналогіі.
педыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. || прым.
ходу i Афрыкі, a таксама асоба, якая мае гэты
ЭНДАСКАПІЯ, -і, ж. (спец.). Медыцын- энцыклапедысцкі, -ая, -ае.
тьггул. || прым. эм'ірскі, -ая, -ае.
скае абследаванне пры дапамозе эцдаскопа.
ЭНЦЫКЛАПЁДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. 1.
ЭМІРАТ, -а, М -раде, мн. -ы, -аў, м. ДзярЭ. лёгкіх. || прым. зодаскдпічны, -ая, -ае. Э. Навуковае даведачнае выданне па ўсіх ці
жава, якая ўзначальваецца эмірам, кіруецца агляд.
асобных галінах ведаў у выглядзе слоўніка.
Саветам эміраў.
ЭНДАСКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Музычная э. Дзіцяная э. 2. Прыведзены ў
ЭМІСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.)
Прыбор для візуальнага ўнутранага абследа- сістэму агляд розных раздзелаў, галін якой-н.
Асоба, якую пасылаюць з палітычным дару- вання органаў чалавека (страўніка, стрававода навукі, уводзіны ў курс якой-н. навукі
чэннем у другую краіну. || прым. эягісарскі, i інш.)- II прым. эндяскопны, -ая, -ае.
(кніжн.). Э. навук. 0 Хждзячая энцыклапедыя
-ая, -ае.
ЗНДІШПЛЬ, -ю, м. (спец.). Заключная (жарт.) — пра адукаванага чалавека, які валоЭМІСІЯ1, -і, ж. (спец.). Выпуск каштоў- стадыя ў шахматнай, шашачнай партыі.
дае самымі рознымі ведамі. || прым. энцыклжных папер, паляровых грошай. || прым.
ЭНЕРГА... Першая частка складаных слоў педычны, -ая, -ае. Э. слоўнік.
эмісійны, -ая, -ае. Э. банк.
са знач.: 1) які мае адносіны да энергетыкі,
ЭНЦЭФАЛІТ, -у, М -ліце, м. Запаленне
ЭМІСІЯ2, -і, ж. (спец.). Выпраменьванне, напр. энергабаза, энергагігант, энергаўзброе- галаўнога мозга. || прым. энцэфалггны, -ая,
выдзяленне якім-н. целам электронаў, іонаў, насць; 2) які мае адносіны да энергіі (у 1 -ае.
пазітронаў i пад. пад уздзеяннем награвання, знач), напр. энергаёмістасць, энергаёмісты,
ЭПАЛЁТЫ, -аў, адз. -лет, М -леце, м. У
асвятлення i інш. Электронная э.
энергазабеспячэнне, энерганосьбіт, энергасілкацарскай арміі i некаторых замежных арміях:
ЭМОЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. (кніжн.). ванне.
парадныя пагоны афіцэраў, генералаў i
ЭНЕРГАНОСЬБПЫ, -аў, адз. энерганось- адміралаў, упрыгожаныя махрамі, пазуменДушэўнае перажыванне, пачуццё. Э. радасці. ||
прым. эмацыянальны, -ая, -ае. Эмацыянальнае біт, -а, М -біце, м. Карысныя выкапні i пра- тамі. || прым. эпалетны, -ая, -ае.
дукты ix перапрацоўкі як крыніцы энергіі (вуўздзеянне.
ЭПАПЁЯ, -і, мн. -і, -пей, ж. 1. Вялікі твор
ЭМПІРЬІЗМ, -у, м. 1. Філасофскі напра- галь, газ, нафта, нафгапрадукты).
эпічнага жанру, у якім апісваюцца значныя
ЭНЕРГЁТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецымак, які прызнае пачуццёвае ўспрыманне i
гістарычныя падзеі. Э. Івана Мележа *Людзі
вопыт адзінай крыніцай пазнання i недаа- яліст па энергетыцы.
на балоце*. 2. перан. Буйная, значная падзея,
ЭНЕРГЁТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Нацэньвае значэнне паняццяў, тэарэтычных
якая ахоплівае цэлы гістарычны перыяд. Э.
абагульненняў пры вывучэнні асобных фак- вука аб заканамернасцях працэсаў i з'яў,
Вялікай Айчыннай вайны. || прым. эпаоейны,
таў, з'яў. 2. Даследчы метад, заснаваны на прама або ўскосна звязаных з атрыманнем,
-ая, -ае.
апісанні фактаў, без далейшых заключэнняў i пераўтварэннем, перадачай, размеркаваннем i
^ПАС, -у, м. 1. Апавядальны род літаратэарэтычных абагульненняў (кніжн.). II прым. выкарыстаннем розных відаў энергіі (у 1
туры
(у адрозненне ад драмы i лірыкі) (спец.).
знач.).
Ядзерная
э.
2.
Галіна
эканомікі,
якая
эмігірычны, -ая, -ае.
ЭМПІРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Пасля- ўключае выпрадоўку, пераўтварэнне, пера- 2. Творы народнай творчасці — гераічныя
доўнік эмпірызму (у 1 знач.)- 2. Вучоны, які дачу i выкарыстанне розных відаў энергіі (у 1 сказанні, песні, паданні. Былінны э. || прым.
будуе свае даследаванні на эмпірызме (у 2 знач.)- Атамная э. || прым. энергетычны, -ая, эпічны, -ая, -ае. Э. жанр.
ЭПАХАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн). Які вы-ае. Энергетычныя рэсурсы.
знач.; кніжн.).
ЭНЕРЙЧНЫ, -ая, -ае. Рашучы, настой- значае эпоху; важны, значны. Эпахальныя
ЭМПІРЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. эмпірызм i
эмпірыя. 2. Прасякнуты эмпірызмам (у 2 лівы, актыўны, поўны энергіі (у 2 знач.)- Э. творы мастацкай літаратуры. || наз. эпжхалышсць, -і, ж.
кіраўнік. Энергінна (прысл.) дзейнінаць. \\ наз.
знач.). Э. вывад. || наз. эмпірычшсць, -і, ж.
ЭПІГОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.). ПаЭМПІРЬІЯ, -і, ж. (кніжн.). 1. Чалавсчы энергічшісць, -і, ж.
ЭНЁРПЯ, -і, ж. 1. Адна з асноўных слядоўнік якога-н. навуковага, палітычнага,
вопыт увогуле, успрыманне ўсяго знешняга
органамі пачуццяў. 2. Назіранне ў натураль- уласцівасцей матэрыі — мера яе руху, a так- мастацкага напрамку, пазбаўлены творчай
ных умовах у адрозненне ад эксперыменту. || сама здольнасць выконваць работу. Э. вады. арыгінальнасці, які механічна паўтарае ідэі i
Ядзерная э. Эканомія энергіі. 2. Рашучасць iметады сваіх папярэднікаў. || прым. эпігонсій,
прым. эмпірычны, -ая, -ае.
ЭМПІРЫЯКРЫТЫЦЬІЗМ, -у, м. Суб'ек- настойлівасць у рабоце, дзеяннях. Працаваць -ая, -ае.
ЭШГОНСГВА, -а, н. (кніжн.). Пераймальтыўна-ідэалістычны напрамак у філасофіі i з энергіяй. || прым. энергетычны, -ая, -ае (да 1
ная, пазбаўленая творчай арыгінальнасці
метадалогіі навукі канца 19 — пачатку 20 знач.).
^НСЮ, -ая, -ае. Ужыв. замест назвы, якая дзейнасць у якой-н. інтэлектуальнай сферы. ||
стст., які адмаўляе аб'ектыўнае існаванне матэрыяльнага свету i разглядае яго як з'яву па пэўных прычынах павінна застацца невя- прым. эшгонсй, -ая, -ае.
ЭШГРАМА, -Ы, МН. -Ы, -рам, ж. Кароткі
свядомасці i спалучэнне адчуванняў індывіда. домай [ад назвы лацінскай літары N]. Энская
сатырычны верш, які востра высмейвае
ФМУ, нескл., м. Вялікая птушка атрада ка- дывЫя. Э. завод.
ЭНТАМАЛОПЯ, -і, ж. Раздзел заалогіі, якую-н. пэўную асобу. Эпіграмы Кандрата
зуараў, падобная да страуса.
Крапівы. I прым. эпіграматычны, -ая, -ае
ЭМЎЛЬСІЯ, -і, ж. (спец.). 1. Вадкасць з яісі вывучае насякомых. || прым. энтамала(спец.).
узважанымі ў ёй часціцамі іншай вадкасці. 2. пчны, -ая, -ае.
ЭПІГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Выслоўе (або
ЭНТАМОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. СпецыяСвятлоадчувальны слой на фотапласцінках,
кароткая цытата), што змяшчаецца перад твофота- i кінаплёнцы. || прым. эмульс'ійньі, -ая, ліст па энтамалогіі.
ЭНТУЗІЙЗМ, -у, м. Душэўны ўздым, вы- рам або перад асобным яго раздзелам, у якім
-ае.
ЭМФАЗА, -Ы, Ж. (спец.). 1. У літаратуры: сокая ступень захаплення, натхнення. Ма- аўтар раскрывае сваю задуму, ідэю твора ці
яго часткі. || прым. эпіграфічны, -ая, -ае.
узмацненне эмацыянальнай выразнасці мовы, лады э.
ЭШГРАФІКА, -І, ДМ -фіцы, ж. ДапаможЭНТУЗІЙСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
якое дасягаецца зменай інтанацыі i выкарыстаннем парадку слоў i розных рытарычных Чалавек, які адданы справе, ідэі, дзейнічае з ная гістарычная дысцыпліна, якая займаецца
фігур. 2. У лінгвістыцы: спосаб артыкуляцыі, энтузіязмам. || ж. эніузшстка, -і, ДМ -тцы, вывучэннем старажытных надпісаў на каменных плітах, скалах, на металічных, гліняных
які стварае напружанасць у гучанні некато- мн. -і, -так.
ЭНЦЫКЛАПЕДЬІЗМ, -у, м. (кніжн). Усе- прадметах i іншых вырабах. || прым. эпірых зычных гукаў. || прым. эмфатычны, -ая,
баковая адукаванасць, глыбокая дасведча- графічны, -ая, -ае.
-ае. Э. націск.
ЭПІДЭМІЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Урач,
ЭМФІЗЁМА, -ы, ж. (спец.). Хваробатвор- насць у розных галінах ведаў. || прым. эыцынае скапленне паветра ў якіх-н. органах, клапедычны, -ая, -ае. Энцыклапедычныя веды. спецыяліст па эпідэміялогіі.
ЭГПДЗМІЯ, -і, ж. Шырокае распаўсюЭНЦЫКЛАПЕДЬІСТ, -а, М -сце, мн. -ы,
тканках. Э. лёгкіх. Тканкавая э. || прым.
-аў, м. 1. Усебакова адукаваны, дасведчаны джанне якой-н. заразнай хваробы. Э. халеры.
эмфізематозны, -ая, -ае.
ЭНДАКРЫНАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб за- чалавек (кніжн.). 2. Прадстаўнік фупы пера- || прым. эгадэмічны, -ая, -ае.
ЭПІДЭМІЯЛОПЯ, -і, ж. Галіна медылозах унутранай сакрэцыі i захворваннях, давых мысліцеляў у Францыі, аб'яднаных вазвязаных з парушэннем ix функцый. || прым. кол «Энцыклапедыі», якую выдавалі ў канцы цыны, якая вывучае прычыны ўзнікнення i
18 ст. Дзідро i Д'Аламбер. || ж. энцыкла- распаўсюджання эпідэмій, распрацоўвае меры
эцдажрыналагічны, -ая, -ае.
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слізістыя абалонкі, a таксама ўнутраная абаЭРУДЬІЦЫЯ, -і, ж. Начытанасць, глыболонка ў поласцях некаторых раслін. || прым. кія i ўсебаковыя веды ў якой-н. галіне навукі.
эппэліяльны, -ая, -ае.
Чалавек з вялікай эрудыцыяй.
ЭРЫТРАЦЬІТЫ, -аў, адз. -цыт, -a, М
ЭПІТЭТ, -а, А/ -тэце, мн. -ы, -аў, м. У пабарацьбы з імі. || прым. эшдэміялжпчны, -ая, этыцы: азначэнне, якое выражае эмацыя- -цыце, м. Састаўная частка крыві — чырвональную адэнку або дае вобразную харак- ныя крывяныя целыіы, якія ўтрымліваюць
-ае.
гемаглабін. \\ прым. эрытрацыпш, -ая, -ае /
ЭПІЗАДЬІЧНЫ, -ая, -ае. Выпадковы, які тарыстыку прадмету, з'яве.
ЭШЦІНТР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1. эрытрацытірны, -ая, -ае.
з'яўляецца эпізодам (у 1 i 2 знач.), які бывае
ЭСЁНЦЫЯ, -і, ж. Канцэніраваны раствор
не пастаянна. Эпізадынная дапамога. Э. кан- Вобласць на паверхні зямлі, размешчаная над
троль. Э. выпадак. Прыязджаць эпізадычна ачагом землетрасення, выбуху. Э. ядзернага або моцны настой якога-н. лятучага рэчыва,
выбуху. 2. перан. Месца, дзе што-н. праяўля- які ўжываецца ў харчовай, фармацэўтычнай i
(прысл.). || наз. этзадычшісць, -і, ж.
ЭШЗАОТЫЯ, -і, ж. (спец.). Шырокае ецца з найбольшай сілай (кніжн.)- У эпіцэн- парфумернай прамысловасці. Воцатная э.
ЭСКАДРА, -ы, мн. -ы, -др / -драў, ж. Буйраспаўсюджанне якой-н. заразнай хваробы тры падзей. || прым. эпіцэшрычны, -ая, -ае (да
ное злучэнне ваенных караблёў ці самалётаў.
сярод жывёл. Э. яшчура. || прым. эпізаатычны, 1 знач.).
ЭПІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. эпас. 2. перан. || прым. эскадраны, -ая, -ае. Э. мінаносец.
-ая, -ае.
ЭСКАДРОН, -at мн. -ы, -аў, м. ПадраздзяЭШЗОД, -у, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Поўны велічы i гераізму (кніжн.). Эпічныя паАсобнае здарэнне, выпадак. Э. з турысцкіх дзеі народнай гісторыі. 3. Велічна-спакойны, ленне ў кавалерыі, якое адпавядае пяхотнай
роце. || прым. эскадронны, -ая, -ае.
успамінаў. 2. Нязначны, дробны выпадак. бясстрасны. Эпічная манера выкладання. \\ наз.
ЭСКАДРЬІЛЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. ПадразГэта ўсяго адзін э. з жыцця паляўнінага. 3. эшчнасць, -і, ж. (да 3 знач.).
ЭПОХА, -і, ДМ эпосе, мн. -і, эпох, ж. дзяленне ў ваенна-паветраным флоце, якое
Частка мастацкага твора, якая мае пэўную самастойнасць i закончанасць. Э. са спектакля. Вялікі прамежак часу, які выдзяляецца па ўваходзіць у састаў авіяцыйнага палка i склаякіх-н. характэрных падзеях, з'явах. Геа- даецца з некалькіх звёнаў (атрадаў). || прым.
1 прым. эпізодны, -ая, -ае.
ЗіПК, -а, мн. -і, -аў, м. Аўтар эпічных тво- лагічныя эпохі. Э. феадалізму. Савецкая э. эскадрыльны, -ая, -ае.
ФРА, -ы, мн. эры, эр, ж. 1. Сістэма леЭСКАЛАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Лесвіца з
раў.
ЗіПКА, -і, ДМ эпіцы, ж. Сукупнасць эпі- тазлічэння, якая вядзе свой пачатак ад пэў- рухомымі прыступкамі для пад'ёму i сгтуску
нага моманту. Хрысціянская або новая, наша э.людзей, напр. у метро. || прым. эскалатарны,
чных твораў.
-ая, -ае.
Э П І К У Р З Е Ц , -рэйца, мн. -рэйцы, -рэй- пачынаецца са дня міфічнага нараджэння Ісуса
ЭСКАЛАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Рост, пацаў, м. 1. Паслядоўнік эпікурэізму. 2. Чала- Хрыста. 2. Вялікі гістарычны перыяд, які кавек, які любіць камфорт i вышэй за ўсё ста- рэнным чынам адрозніваецца ад папярэдняга. велічэнне, узмацненне чаго-н. Э. цэн. Э. ваенвіць асабістае задавальненне i пачуццёвую Э. касманаўтыкі. 3. Самы вялікі храналагічны ных дзеянняу.
падзел, значны этал у геалагічнай гісторыі
ЭСКАЛОП, -у, мн. -ы, -аў, м. Падсмажаасалоду.
ЭПІКУРЭІЗМ, -у, м. 1. У старажыгнагрэ- Зямлі (спец.). Палеазойская э. Мезазойская э. ныя порцыі нятлустай свініны, бараніны, цяляціны прадаўгаватай формы. || прым. эскачаскай i рымскай філасофіі, a пазней у Фран- Кайназойская э.
ЭРАЗІЙНЫ 2/і. эрозія.
лопны, -ая, -ае.
цыі 17 ст.: вучэнне, згодна з якім асновай
ЭРАТАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
ЭСКАРП, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Сушчасця чалавека з'яўляецца задавальненне
жыццёвых патдэб, разумная асалода i пакой Чалавек, які пакутуе ад эратаманіі, схільны да працьтанкавая перашкода ў выглядзе спадзіс[па імю ірэчаскага філосафа-матэрыяліста эратаманіі. || ж. эрітаманнл, -і, мн. -і, ДМ тай сценкі на схілах мясцовасці, звернутая ў
бок праціўніка. || прым. эскіірішвы, -ая, -ае i
Эпікура]. 2. Светапогляд, які ўзнік на глебе -нцы, мн. -і, -нак.
ЭРАТАМАНІЯ, -і, ж. (кніжн.). Павышаная эскжрпны, -ая, -ае.
гзтага вучэння i бачыць сэнс жыцця ў
ЭСКАРПАВАЦЬ, -пую, -пуеш, -пуе; -пуй;
асабістым задавальненні i камфорце (кніжн.). хваравітая сексуальнасць, палавая ўзбудлівасць.
-паваны; зак. i незак., што (спец.). Зрабіць
|| прым. эпікурэйскі, -ая, -ае.
ЭРАТЬІЗМ, -у, м. (кніжн.). Празмерная (рабіць) эскарпы. Э. мясцовасць.
ЭІПКУРдЙСГВА, -а, н. (кніжн.). СхільЭСКАРТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
насць да камфорту,. імкненне да задавальнен- пачуццёвасць, павышаны інтарэс да палавога
ня жьшдёвых патрэб. || прым. эпікурэйсжі, -ая, жыцця; праяўленне цягі да палавых пытан- -таваны; зак. i незак., каго-што (кніжн.)- Суняў. || прым. эратычны, -ая, -ае.
правадзіць (-джаць) эскортам. Э. караван суд-ае.
ЭРАТЬІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. гл. эра- наў. || наз. эскартаванне, -я, н.
ЭШЛЁПСІЯ, -і, ж. Хранічнае захворванне
ЭСКІЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Папярэдні накід
галаўнога мозга чалавека, якое характарызу- тызм / эротыка. 2. Прасякнуты эратызмам. ||
да карціны, малюнка ці ix асобных частак.
ецца сутаргавымі прыступамі i сіратай пры- наз. эратычвшсць, -і, ж.
ЭРГ, -а, мн. эргі, -аў, м. (спец.). Адзінка Лродаж эскізаў. Накідаць э. Эскізы тэатральтомнасці; падучая хвароба. || прым. эгілепработы (энергіі), роўная рабоце, выкананай ных касцюмаў (малюнак, па якому будуць
тычны, -ая, -ае.
ЭШЛЁПТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавск, сілай у адну дыну на шляху ў адзін санты- стварацца касцюмы). || прым. эайзны, -ая, -ае.
Э. праект будынка.
хворы на эпілепсію. || ж. эпілептычкі, -і, ДМ метр.
ЭРДЭЛЬТЭР'ЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. ПаЭСКІЗНЫ, -ая, -ае. 1. гл. эскіз. 2. перан.
-чцы, мн. -і, -чак (разм.).
Папярэдні, неканчатковы, зроблены ў агульЭПЫОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Заключная час- рода сабак — вялікі службовы тэр'ср з густой
тка мастацкага твора. Э. рамана. Э. оперы. \\ шорсткай поўсцю на мордзе, якая расце ў ных рысах. Паказаць падзеі эскізна (прысл.). ||
выглядзе барады i вусоў. Парода эрдельтэр'е- наз. эсйзнасць, -і, ж.
прым. эшлопвы, -ая, -ае.
ЭСЫМО, нескл., н. Род марожанага ў шаЭШСТАЛА, -ы, мн. -ы, -тал, ж. Жанр раў.
ЭРЗАЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. Непаўнацэнны каладзе. Порцыя э.
літаратуры 18 — пачатку 19 ст. ў выглядзе
заменнік чаго-н., сурагат. Э. ікры. Э. скуры.
ЭСЫМОСЫ, -аў, адз. -мос, -а, м. Група
паслання ў форме пісьма.
ЗРКЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i ліхтар народаў, якія жывуць на палярным узбярэжЭШСГАЛЙРНЫ, -ая, -ае. 1. Пра літаратужы Паўночнай Амерыкі, у Грэнландыі, a тахрны твор, напісаны ў форме пісем. Э. раман. (у 2 знач.). I прым. эркерны, -ая, -ае.
ЭРОЗІЯ, -і, ж. Поўнае або частковае раз- сама на паўночна-ўсходнім краі Азіі. || ж.
2. Які з'яўляецца сукупнасцю чыіх-н. пісем.
бурэнне паверхні чаго-н. Э. глебы. || прым. эскімоска, -і, ДМ -мосцы, мн. -і, -сак. || прым.
Эпісталярная спадчына Янкі Купалы.
эсіймоскі, -ая, -ае.
ЭПГГАЛАМА, -ы, мн. -ы, -лам, ж. 1. У эразійны, -ая, -ае. Эразійныя працэсы.
ЭСКОРТ, -у, М -рце, мн. -ы, -аў, м.
ЭРОТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. (кніжн.).
старажытных грэкаў i рымлян: віншавальная
песня маладым. 2. Верш-віншаванне ў гонар Павышаная пачуццёвасць, звернутая да пала- (кніжн.). Ваенны канвой, ахова, якая супратых, хто бярэ шлюб. || прым. эпггаламны, -ая, вога жыцця, да адлюсіравання яго; праяўлен- ваджае каго-, што-н. Ваенны э. || прым.
эскортны, -ая, -ае.
не палавой цягі. || прым. эратычны, -ая, -ае.
-ае.
ЭСКЎДА, нескл., м. Грашовая адзінка ПарЭРУДЗІРАВАНЫ, -ая, -ае. Дасведчаны,
ЭПГГАФІЯ, -І, МН. -І, -фій, ж. (кніжн.). 1.
Верш, налісаны ў сувязі з чыёй-н. смерцю. Э. які валодае эрудыцыяй. Э. чалавек. || наз. эру- тугаліі i некаторых іншых краін.
на смерць палкаводца. 2. Надмагільны надпіс. дзірашшасць, -і, ж.
ЭСКУЛАП, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст. жарт.).
3. на магільнай пліце.
ЭРУДЬІТ, -а, М -дыце, мн. -ы, -аў, м. Урач, доктар [ад імя бога лячэння ў стараЭПГГ&ІІЙ, -я, м. (спец.). Тканка, якая (кніжн.). Той, хто мае вялікую эрудыцыю. || жытнарымскай міфалогіі]. Уезны э. \\ прым.
высцілае паверхню i поласць цела, пакрывае ж. эрудытка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так (разм.). эскуляпскі, -ая, -ае.
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прым. эстэтычны, -ая, -ае. Эстэтычныя тэорыі.
ЭСТЭТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. эстэтыка. 2.
Прыгожы, звязаны з успрыманнем прыгожага
ў жыіші i ў мастацтве. Эстэтычнае задавальЭТНАГРАФІЯ, -і, Ж. 1. Навука, якая выненне. Э. густ. || наз. эстэтычнасць, -і, ж.
вучае матэрыяльную i духоўную культуру наЭСТ^ЦТВА, -а, н. (кніжн.). Паводзіны i родаў. 2. Асаблівасці быту, нораваў, кульспосаб дзеянняў эстэта (у 1 знач.), захапленне туры, звычаяў якога-н. народа, народнасці,
эстэтызмам (у 1 знач.).
мясцовасці i пад. Э. палескага краю. || прым.
ЭС^, нескл., н. (кніжн.). Празаічны нарыс этшграфічны, -ая, -ае.
невялікага аб'ёму i вольнай кампазіцыі на
ЭТНАЛОПЯ, -і, ж. Навука, якая даследуе
прыватную тэму, якая трактуецца суб'ектыў- народы, ix паходжанне (зтнагенез), рассяна i няпоўна. Філасофскае э. || прым. эсэіс- ленні, побыт i культуру; этнаграфія (у 1
тычны, -ая, -ае.
знач.). | прым. этналапчны, -ая, -ае.
ЭСЭІСГ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
ЭТНАНІМІКА, -і, ДМ -міцы, ж. Раздзел
(кніжн.). Той, хто піша эсэ. || ж. эсэісткж, -і, анамастыкі, які вывучае назвы нацый, нароДМ -тцы, мн. -і, -так.
даў, народнасцей, плямёнаў i гд. || прым.
ЭСФР, -а, мн. -ы, -аў, м. Toe, што i сацы- этшшімічны, -ая, -ае.
яліст-рэвалюцыянер (скарачэнне). J ж. эсэр^ТНАС, -у, м. (спец.). Від устойлівай
ка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. || прым. эсэраў- садыяльнай ірупоўкі людзей, што ўзнік
скі, -ая, -ае.
гістарычна (племя, народнасць, нацыя).
ЭСЗСАВЕЦ, -саўца, мн. -саўцы, -саўцаў,
ЭТНІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
м. У фашысцкай Германіі: ваеннаслужачы ня- якога-н. народа. Э. склад насельніцтва. O
мецкіх фашысцкіх ахоўных атрадаў ці спецы- Эппчшйі суполышсць — устойлівая сацыяльяльных часцей СС. || ж. эсэсаўжа, -і, ДМ ная група людзей (племя, народнасць, на-ўцы, мн. -і, эсэсавак. || прым. эсэсаўскі, -ая, цыя), якая ўзнікла пстарычна.
-ае.
ЭТНОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяліст
ЭТАЖЗРКА, -І, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. па этнаірафіі.
1. Прадмет мэблі ў выглядзе некалькіх паліц,
ЭТНОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па
размешчаных адна над адной на стойках. 2. этналогіі.
перан. Невялікі самалёт простай канструкцыі
ЭТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст па
з дзвюма плоскасцямі, размешчанымі адна
над другой (разм.)- Лятаць на этажэрцы. \\ эталогіі.
ЭТРЎСКІ, -аў, адз. зтруск, -а, м. Старапрым. этажэрачны, -ая, -ае (да 1 знач.)ЭТАЛОПЯ, -і, ж. Навука аб паводзінах жытныя плямёны, якія насялялі ў 1-м тысяжывёл у натуральных умовах. || прым. этшш- чагоддзі да н. э. паўночны захад Апенінскага
паўвострава. || прым. этрусій, -ая, -ае. Этрусгічны, -ая, -ае.
кая мова.
ЭТАЛОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Дакладны
ЗТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Філасофскае
ўзор устаноўленай адзінкі вымярэння, сама
такая дакладная мера. 2. перан. Узор, стан- вучэнне аб маралі, яе развіцці, прынцыпах,
дарт для параўнання з чым-н. (кніжн.). Быць нормах i ролі ў грамадстве. 2. Сукупнасць
эталонам для каго-н. || прым. эталонны, -ая, норм паводзін, мараль якой-н. грамадскай
групы. Навуковая э. Урачэбная э. || прым.
-ае.
этычны, -ая, -ае.
ЭТАП, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Асобны моЭТЫКЁТ, -у, М -кеце, м. Устаноўлены памант, стадыя якога-н. працэсу. Новы э. развіцця. Новы э. будаўніцтва горада. 2. Пункт на радак паводзін, формы абыходжання ў
шляху руху войск, дзе ваеннаслужачыя забяс- якім-н. асяроддзі, грамадстве. Дыпламатычны
печваюцца харчамі, фуражом, начлегам. 3. э. || прым. этыкетны, -ая, -ае.
ЭТЫКЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Пункт для начлегу на шляху партый арыштантаў, a таксама шлях ix руху да месца Ярлык на чым-н. з фабрычным, гандлёвым
ссылкі i сама група, партыя арыштантаў. 4. кляймом, подпісам i пад. Э. на бутэльцы. ||
Асобная частка шляху, a таксама (спец.) пэў- прым. этыкетачны, -ая, -ае.
ЭТЬІЛ, -у, м. Група з атамаў вугляроду i
ны адрэзак дыстанцыі ў спаргыўных спаЭСТРЛДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Артыст эстрады (у 2 знач.). || ж. эстрадліця, -ы, борнііхгвах. Этапы велагонкі. 0 Па эталу або вадароду, якая ўваходзіць у састаў многіх арэтапам — пад канвоем (пра спосаб перасылкі ганічных злучэнняў. || прым. этылавы, -ая,
мн. -ы, -ніц.
ЭСГФТ, -a, А/ -тэце, мн. -ы, -аў, м. 1. арыштантаў). Пройдзены этап — пра тое, -ае. Э. спірт.
ЭТЫЛЁН, -у, м. Бясколерны газ, які склаПрыхільнік эстэтызму (у 1 знач.). 2. Па- што зроблена, засталося ззаду. || прым.
даецца з вугляроду i вадароду i выкарыстоўваклоннік усято прыгожага. || ж. эстэткя, -і, ДМ этшшы, -ая, -ае.
-тцы, мн. -і, -так. || прым. эстэцкі, -ая, -ае.
ЭТНА... Першая частка складаных слоў са ецца для аірымання поліэтылену, этылавага
ЭСГЭТЬІЗМ, -у, м. 1. У мастацтве: праз- знач. які мае адносіны да народа, напр. этна- спірту i інш. || прым. этыленавы, -ая, -ае.
мернае захапленне знешнімі эфектнымі фор- геаграфія, этнадэмаграфія, этнакультуразнаў- ЭТЫМАЛАПЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе;
мамі на шкоду ідэйнаму зместу твора. 2. чы, этналінгвістыка, этнамоўны, этнамузыка--зуй; -заваны; незак., што i без dan. (спец.).
Займацца этымалагізацыяй. || наз. этымалаСхільнасць да прыгожага, да эстзтычных знаўства, этнапсіхалогія, этнасацыялогія.
форм. Вытанчаны э.
ЭТНАГЕАГРАФІЯ, -І, Ж. Навуковая ды- гізаванне, -я, н.
ЭТЫМАЛАПЗАЦЫЯ, -і, ж. (спец). УстаЭСТдТЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст сцыпліна, што знаходзіцца на стыку этнаграфіі з геаграфіяй i вывучае размяшчэнне наўленнс этымалогіі якога-н. слова.
па эстзтыцы.
ЭСГЗТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Філасо- зтнічных супольнасцей, асаблівасці ix рассяЭТЫМАЛОПЯ, -і, ж. 1. Раздзел мовафскае вучэнне пра сутнасць i формы прыго- лення i тэрытарыяльных узаемаадносін у цес- знаўства, які вывучае паходжанне i роднасжага ў мастацкай творчасці, у прыродзе i ў най залежнасці ад сацыяльна-эканамічных, ныя сувязі слоў. 2. Паходжанне таго або
жыцці, пра мастацтва як асобы від грамад- палітычных, прыродных i іншых фактараў. || іншага слова ці выразу. O Народная этымалогія (спец.) — пераробка запазычанага слова
скай ідэалогіі. Курс эстэтыкі. 2. Сістэма прым. этнагеаграфічны, -ая, -ае.
чыіх-н. поглядаў на мастацтва. Э. М.ЧарныЭТНАГЕНЁЗ, -у, м. (спец.). Паходжанне па ўзору блізкага па гучанню слова роднай
шэўскага. 3. Прыгажосць, мастацкасць у народаў. Э. славян. || прым. этнагенетычны, мовы. || прым. зтымалапчны, -ая, -ае. Э.
слоўнік.
афармленні, арганізацыі чаго-н. Э. сталіцы. || -ая, -ае.
ЭСМІНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. Скарачэнне: эскадраны мінаносец.
ЭСПАДРОН, -а, мн. -ы, -аў, *. Спартыўная шабля, якая прымяняецца ў фехтаванні. ||
прым. эспадронны, -ая, -ае.
ЭСПАНЬЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
ж. Кароткая i вузкая клінападобная бародка.
ЭСПЕРАНТА, нескл., н. Штучная міжнародная мова, створаная на аснове граматычных i лексічных злементаў заходнееўрапейскіх моў. Пісаць на э.
ЭСПЕРАНТЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў,
м. Той, хто карыстаецца мовай эсперанта. |
ж. зсперантыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
прым. эсоерантысцкі, -ая, -ае.
ЭСПЛАНАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -над
(спец.). 1. Шырокая вуліца з алеямі пасярэдзіне. 2. Пустое, незабудаванае месца паміж
сценамі крэпасці (уст.). 3. Плошча перад
вялікім будынкам.
ЭСТАКАДА, -ы, ДМ -дзс, мн. -ы, -кад, ж.
1. Збудаванне ў выглядзе моста для падняцця
шляхоў зносін над паверхняй зямлі, над вадой у месцы ix перасячэння, якое дазваляе
праезд або праход пад ім, a таксама збудаванне ўвогуле для падняцця дарогі на некаторую
вышыню. 2. Падводная загарода з паляў
(спец.). || прым. эстшдны, -ая, -ае. Э. праезд.
ЭСТАМП, -а, мн. -ы, -аў, м. Карціна —
адбітак якога-н. відарыса, здымак з гравюры.
|| прым. эсгамшіы, -ая, -ае.
ЭСГАФЁТА, -ы, ДМ -феце, мн. -ы, -фет,
ж. 1. Пошта, адпраўленая конным пасланцом
(уст.). Лдправіць эстафетай. 2. Спаборніцтва
спартыўных каманд на скорасць (па бегу,
плаванню i пад.), у якім адзін удзельнік на
вызначаным участку змяняецца другім, перадаючы яму ўмоўны прадмет. 3. Прадмет (палачка, пакет i пад.), які перадаецца на такім
спаборніцтве. Лыжная э. \\ прым. эстафетны,
-ая, -ае (да 2 i 3 знач.).
ЭСТОНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Народ
утра-фінскай моўнай групы, які складае
асноўнае насельніцтва Эстоніі. || ж. эстонкж,
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. эстонскі,
-ая, -ае.
ЭСГРАДА, -Ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -рад, ж. 1.
Падмосткі для канцэртных выступлснняў
артыстаў. Выйсці на эстраду. 2. Музычнае ці
драматычнае мастацтва — выкананне невялікіх твораў на сцэне, эстрадзе. Музыка для
эстрады. || прым. эстрадны, -ая, -ае.
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ЭХ, выкл. (разм.). Ужыв. пры выражэнні
ЭФЁКТ, -у, М -кце, мн. -ы, -аў, м. 1. Уражанне, зробленае кім-, чым-н. на каго-н. Яго раптоўнага здзіўлення, папроку, прыкрасці,
словы мелі незвычайны э. 2. Дзеянне як вынік шкадавання. Эх i надеор'е! Эх, сынок, сынок...
чаго-н. Э. ad прымянення новай апаратуры. 3. ЭІЦОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. У выЭТЫМОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст Сродах, пры дапамозе якога ствараюцца пэў- яўленчым мастаіггве: твор, выкананы з наныя ўражанні. Эфекты дажджу ў тэатры. туры, які з'яўляецца першапачатковым напа зтымалогіі (у 1 знач.).
ЭФЁКТНЫ, -ая, -ае. Які стварае зфект (у кідам, зскізам, часткай будучага кампазіцыйЭТЫМОН, -а, мн. -ы, -аў, м. У мовазнаў1 знач.). Э. гарнітур. || ж. эфектнасць, -і, ж. нага цэлага. 2. Невялікі твор навуковага,
стве: зыходныя формы i значэнні зыходнага
ЭФЕКТЬІЎНЫ, -ая, -ае. Які дае эфект (у 2 крытычнага i пад. характару, прысвечаны
слова або наогул моўнай адзінкі, што ўзнаўляецца i ад якіх паходзіць слова дадзенай знач.), дзейсны, выніковы. Э. спосаб гаспада- якому-н. асобнаму пытанню. Лінгвістычныя
рання. || наз. эфектыўнасць, -і, ж.
эцюды. 3. Музычны твор віртуознага харакмовы.
ЭФЕМЁРНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Часовы,
ЭТЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. гл. этыка. 2. Які ад- недаўгавечны. Эфемерныя радасці. 2. Нерэаль- тару. Эцюды Чэрні для цымбалаў. 4. Від
пракгыкавання (у музыцы, шахматнай гульні
павядае правілам этыкі (у 2 знач.). Э. ўчынак.
ны, уяўны. Эфемерная задума. \\ наз. эфемер- i пад.). Зборнік эцюдаў для шахматыстаў. 5.
Этычна (прысл.) паводзіць сябе. || наз.
насць, -і, ж.
мн. Маляванне фарбамі з натуры для практыэтычнасць, -і, ж.
ЭФЁС, -а, мн. -ы, -аў, м. Ручка халоднай кавання, загатоўкі эскізаў. Пайсці на эцюды. ||
ЭЎКАЛІПТ, -a / -у, М -пце, мн. -ы, -аў, м. зброі (шаблі, шпагі i пад.). || прым. эфесны,
прым. эцюдші, -ая, -ае (да 1, 3, 4 i 5 знач.).
1. -а. Паўднёвае вечназялёнае дрэва, якое -ая, -ае.
ЭІЦОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяльная
вельмі хутка расце i дасягае вялікіх памераў.
ЭФІОПЫ, -аў, адз. эфіоп, -а, м. Агульная
2. -у. адз. Драўніна гэтага дрэва. || прым. эўка- назва насельніцтва Эфіопіі. || ж. эфіопкя, -і, плоская скрынка з прыналежнасцямі для жылштавы, -ая, -ае.
ДМ -пцы, мн. -і, -пак. || прым. эфіопскі, -ая, вапісу, малявання i месцам для захоўвання
эцюда.
ЗЎРЫКА, выкл. Вокліч у значэнні: знай-ае.
шоў, зразумеў, адкрыў.
ЭФІР, -у, м. 1. мн. -ы, -аў. Арганічнае злуЭШАЛАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
ЭЎРЬІСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. (спец.). чэнне, якое ўтрымлівае кісларод. Простыя -руй; -раваны; зак. i незак., што (спец.). Раз1. Сукупнасць даследчых метадаў, якія вы- эфіры. 2. У старых тэорыях фізікі: асобае су- мясціць (размяшчаць) эшалонамі (у 1 знач.)карыстоўваюцца для адкрыцця раней невядо- цэльнае асяроддзе, што запаўняе сусветную Э. абарону. || наз. эшалашравшше, -я, н.
мага. 2. Метад навучання пры дапамозе на- прастору. 3. Прастора як распаўсюджвальнік
ЭШАЛОН, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Баявое,
вадных пытанняў, дыялогаў, які стымулюе ў радыёхваль. У эфіры гучыць музыка. || прым.
аператыўнае пастраенне. 2. Цягнік, a таксама
вучняў развіццё актыўнага пошуку рашэнняў, эфірны, -ая, -ае. Э. час.
іншы від транспарту спецыяльнага прызнаa таксама тэорыя такой методыкі. || прым.
ЭФІРАНОС, -у, м. Эфіраносная расліна.
эўрыстычны, -ая, -ае. Эурыстычныя метады ЭФІРАНОСНЫ, -ая, -ае. Які ўтрымлівае чэння для масавых перавозак. Воінскі э. Э. з
нафтай. || прым. эшалонны, -ая, -ае.
навучання.
эфірны алей. Эфіраносныя расліны. || наз. эфіЭШАФОТ, -а, Л/-фоце, мн. -ы, -аў, м. ПаЭЎФЕМІЗМ, -а, м. (кніжн.)- Слова або раноснжсць, -і, ж.
ЭФІРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. эфір. 2. перан. мост для пакарання. Узысці на э. (таксама певыраз, якія замяняюць грубы або нязручны
для дадзенай сітуацыі сэнс. || прым. эўБесцялесны, незямны (кніжн. іран.). Эфірнае ран.: прынесці сваё жыццё ў ахвяру чаму-н.).
фемістычны, -ая, -ае.
стварэнне. || наз. эфіршсць, -і, ж. (да 2 знач.). || прым. эшафотны, -ая, -ае.

ЭТЫ—ЮРЛ

ІОДА / ІЎДА, -ы, м. (пагард.)- Здраднік [ад ёркя, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. || прым.
імені апостала Юды Іскарыёта, які, паводле юшёрсжі, -ая, -ае.
евангельскай легенды, прадаў Ісуса Хрыста].
1ÓHKEP1, -а, мн. -ы, -аў, м. У царскай
ЮДАФОБ, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Тос, Расіі: выхаванец ваеннага вучылішча. || прым.
што i антысеміт. || ж. юдяфобжж, -і, ДМ -бцы, юнкерскі, -ая, -ае. Юнкерскае вучшішча.
мн. -і, -бах. || прым. юдіфобскі, -ая, -ае.
IÓHKEP2, -а, мн. -ы, -аў, м. Назва буйных
ЮДОЛЬ, -і, ж. 1. Даліна, лог (уст.). 2. У памешчыкаў у Германіі. || прым. юнкерскі, -ая,
некаторых выразах: месца, дзе пакутуюць, -ае. Юнкерскае землеўладанне.
ЮАНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Грашовая адзінка церпяць мукі, a таксама ўвогуле пра жыццё з
ЮННАТ, -а, м. -наце, мн. -ы, -аў, м. Скаяго клопатамі i смуткам (уст. кніжн.)- Ю. рачэнне: юны натураліст, удзельнік гуртка па
Кітайскай Народнай Рэспублікі.
ЮБІЛЁЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. 1. Гадавіна смутку. Ю. плачу. Зямная ю.
вывучэнню прыроды. || прым. юннжцкі, -ая,
ЮЗ, -у, м. Слізганне колаў, якія перасталі -ае. Юннацкая работа.
чыйго-н. жыцця, чыёй-н. дзейнасці, існавання каго-, чаго-н. (звычайна дзесяці-, двацца- круціцца. Машына ідзе юзам.
К)НЫ, -ая, -ае. 1. Які не дасягнуў сталага
цігоддзе i пад.). Пяцідзесяцігадовы ю. пісьмен- IÓKAJIA, -ы, ж. На Поўначы i Далёкім Ус- ўзросту. Ю. ўзрост. Юнае пакаленне. Ю. наніка. 2. Урачыстасці, прысвечаныя такой га- ходзе: вяленая рыба.
тураліст (юннат). 2. Уласцівы маладым, мадавіне. Запрасіць на ю. || прым. юбілейны, -ая,
ЮН... Першая частка складаных слоў у ладосці. Юныя сілы.
-ае. Ю. медаль. Юбілейныя дні.
знач. юны, напр. юннат (юны натураліст),
ЮПІТЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Магутная
ЮБІЛЙР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, чый юбі- юнкор (юны карэспандэнт), юнкораўскі.
ЮНАК, -а, мн. -'i, -оў, м. Чалавек мужчын- электрьпшая асвятляльная прылада для
лсй адзначасцца, святкуецца. Акадэмік-ю. Горад-ю. Віншаваць юбіляра. || ж. юбіляркж, -і, скага полу ва ўзросце паміж маленствам i да- кіназдымкі пры штучным або камбінаваным
росласцю. || прым. юшцкі, -ая, -ае / (разм.) асвятленні.
ДМ -рцы, мн. -і, -рак (разм.).
ЮР, -у, м. Павышанае імкненне да задаЮВЕЛІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Майстар, які юмчы, -ая, -ае.
ЮНАЦКАСЦЬ, -і, ж. Уласцівасць юнац- вальнення плоцевых пачуццяў. На яго напаў
вырабляе прадметы мастацтва, упрыгожанні i
ю.
пад. з каштоўных металаў, э каштоўнымі ка- кага; маладосць. Ю. душы.
ІОР'ЕЎ, -ва: вось табе, бабжа, i Юр'еў
мянямі, або прадавец такіх прадметаў.
ЮНАЦТВА, -а, н. 1. Перыяд жыцця пасля
ЮВЕЛІРНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны малалеіхтва да сталасці. Гады юнацтва. 2. зб. дзень — пра нечакана страчаную надзею,
да вырабаў з каштоўных металаў i камянёў. Юнакі i дзяўчаты; моладзь. Часопіс для юнац- спыненне свабодных дзеянняў i пад. [першапачаткова пра непрыемнасць, якая ўзнікла ў
Ювелірная майстэрня. Ювелірныя вырабы. тва.
2.
перан. Тонкі, дасканалы, такі, як у ювеліра;
ІОНГА, -і, мн. -і, -аў, м. Падлетак на су- сувязі з абмежаваннем свабоды дзеянняў, пеумела i старанна апрацаваны. Юеелірная ра- дне, які вывучае марскую справу, a таксама, у рамяшчэння i пад.; звязана з адменай у кабота. Ювелірнае выкананне.
некаторых замежных флотах, малодшы ма- нцы 16 ст. права прыгонных пераходзіць ад
аднаго памешчыка да другога ў асенняе свята
ЮГАСЛАВЫ, -аў, адз. -лаў, -лава, м. На- трос.
ЮНІЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спартсмен- святога Юрыя].
сельніцтва Югаславіі. || ж. югасліўка, -і, ДМ
ЮРЛІВЕЦ, -іўца, мн. -'іўцы, -'іўцаў, м. Ча-ўцы, мн. -і, -лавак. || прым. югаслаўскі, -ая, юнак, удзельнік спаборніцтваў у сваёй узроставай групе. Спартакіяда юніёраў. || ж. юігі- лавек, якому ўласціва сладастраснасць, павы-ае.

90

779

ЮРЛ—ядз

ЮРЫСДЬІКЦЫЯ, -і, ж. (спец). Правашанае імкненне да задавальнення палавых
пачуццяў.
моцнасць праводзіць суд, рашаць прававыя
ЮРЛІВЫ, -ая, -ае. Пажадлівы, поўны пытанні. Валодаць юрысдыкцыяй. Падлягаць
юру; які выражае юр. Ю. чалавек. Юрлівая чыёй-н. юрысдыкцыі.
ўсмешка. || наз. юрлівасць, -і, ж.
ЮРЫСКОНСУЛЬТ, -a, М -льце, мн. -ы,
ЮСТЬкЦЫЯ, -і, ж. Сістэма судовых устаЮРОДЗІВЫ, -ая, -ае. 1. Дурнаваты, блізкі -аў, м. Асоба, яхая з'яўляецца пастаянным ноў, a таксама сфера ix дзейнасці. Міністэрда вар'ядтва. Ю. хлопец. 2. юродзівы, -ага, мн.
кансультантам ва ўстанове па пытаннях права ства юстыцыі.
-ыя, -ых, м. Ва ўяўленні рэлігійных людзей:
ІОТРАНЬ, -і, ж. Ранішняя царкоўная
i выступае абаронцам яе інтарэсаў у юрыдывар'ят, яхі валодае дарам прадказання.
служба. Пайсці на ю.
чных
арганізацыях.
Ю.
фабрыкі.
\\
прым.
ЮРОДСГВА, -а, н. 1. Сган бессвядомасці,
ЮХТ, -у, М юхце, м. Сорт моцнай i тоўвар'яцтва. 2. Недарэчны ўчынак, неразумныя юрысконсульцкі, -ая, -ае.
стай спецыяльна апрацаванай скуры. Боты з
ЮРЫСПРУДЗНЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). Су- юхту. || прым. юхтовы, -ая, -ае.
паводзіны. Рабіць ю.
ЮРОДСТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш, -твуе; купнасць юрыдычных навук, a таксама
ІОШКА1, -і, ДМ юшцы, мн. -і, -шак, ж.
-твуй; незак. (неадабр.). Паводзіць сябе падо- практычная дзейнасць юрыстаў.
Металічны кружок або чатырохвугольная
бна юродзіваму (у 1 знач.).
ЮРЬІСТ, -a, М -сце, мн. -ы, -аў, м. Спе- пласціна, якімі закладаюць адтуліну ў коміне,
IÓPTA, -ы, ДМ юрце, -ы, -аў, ж. Перанос- цыяліст па юрыдычных навуках, юрыдычных каб не выходзіла цёплае паветра. || прым.
нае, конусападобнай формы жыллё, крьггае пытаннях. || ж. юрыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, юпшчны, -ая, -ае.
шкурамі ў некаторых качавых народаў Азіі i
ІОШКА2, -і, ДМ юшцы, ж. 1. Страва са
-тах (разм.)Паўднёвай Сібіры. || прым. юрт&вы, -ая, -ае.
свежай рыбы з прыправамі; рыбны адвар.
ЮС, -а, мн. -ы, -аў, м. Назва дзвюх літар у
ЮРЫДЬІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адноАкунёвая ю. 2. Поліўка (у 1 знач.). Грыбная ю.
сіны да права1 (у 1 знач.), прававы. Ю. доказ. стараславянскім алфавіце, якія абазначалі на- 3. Жыжка ва ўсякай страве. Сёрбай юшку, на
савыя галосныя. Юс вялікі (абазначаў гук «о» дне гушча! (з народнага). 4. перан. Кроў
Юрыдычная тэрміналогія. Юрыдычная кансультацыя. Юрыдычная асоба. 2. Які адносіцца данасавое). Юс малы (абазначаў гук «е» наса- (разм.). Сунуў кулаком у нос i спусціў яму
работы юрыста. Юрыдычная практыка.
вое).
юшку.

ЙВА, -ы, ж. Toe, што сапраўды існуе або
існавала; рэальнасць, рэчаіснасць, a не сон ці
мара. Mapa стала явай.
ЙВАР, -a i -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -a i (зб.) -у.
Дрэва сямейства кляновых; белы клён. 2. -у;
толькі адз. Драўніна гэтага дрэва. || прым. ямраяы, -ая, -ае.
ЙВАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны да
Я, мяне, мне, мяне, мной (-ою), аба мне, яўкі (у 1 знач.). Явачныя дні. 2. Які мае аднозайм. асаб. 1 ас. адз. 1. Служыць для абазна- сіны да яўкі (у 2 знач.). Явачная кватэра. 0
чэння тым, хто гаворыць, самога сябе. Я не я Явячным пярядкям — без папярэдняй згоды,
i кабша не мая (прыказка: нічога не ведаю, ні дазволу. Усяліцца ў дом явачным парадкам.
да чаго не маю дачынення). 2. у знач. наз.
ЯВІЦЦА, яўлюся, явішся, явіцца; зак.
нескл., н. Ужыв. для абазначэння сябе самога (разм.). Прыйсці куды-нм з'явіцца дзе-н. Я. ў
як асобы. Маё чалавечае «я». Паказаць сваё суд. \\ незак. яўляцца, -яюся, -яешся, -яецца. ||
«я» [а) поўнасцю выявіць свае якасці, магчы- наз. яўкя, -і, ДМ яўцы, ж.
масці, здольнасці; б) настаяць на сваім]. 0
ЯГА, -'i, ДМ язе, ж. У казках: баба-яга.
Вось я цябе (яго, яе, вас, ix)! (разм.) — паЙГАДА, -ы, ДМ -дзс, мн. -ы, ягад, ж. Неіражальны вокрык ці заўвага.
ЙБЛЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Плод яблыні. вялікі сакавіты плод кустовых i іравяністых
Летні сорт яблыкаў. Яблыку няма дзе ўпасці раслін. Ягады малін. Аднаго поля ягады (пе(перан.: надта цесна). Я. ад яблыні недалёка ран.: зусім свой па духу, паводзінах чалавек;
адкочваецца (прыказка пра таго, хто атрымаў разм., звычайна неадабр.) || памянш. ягадкя,
у спадчыну дрэнныя звычкі ад бацькі, маці). -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж. || прым. ягідны,
O Адамаў яблык — кадык. Вочны яблык — -ая, -ае. Я. год.
ЙГАДЗІЦА, -ы, ж. 1. мн. ягадзіцы, -дзіц.
шарападобнае цела вока. 0 У яблыкі — з
цёмнымі круглымі плямамі на поўсці (пра ко- Задняя мясістая частка тулава чалавека, сяней). Яблык разладу (кніжн.) — прычына, далішча. 2. Палавіна гзтай часткі тулава ў
прадмет спрэчкі, сваркі, разладу [паводле ста- форме паўшар'я. || прым. ягядзічны, -ая, -ае.
ражытнага грэчаскага міфа пра кінуты
ЙГАДНІК, -a i -у, м. 1. -у, мн. -і, -аў. Мебагіняй разладу Эрыдай яблык з надпісам сца, дзе растуць i разводзяцца ягады. 2. -а,
«найпрыгажэйшай» i як з-за гэтага ўзнікла мн. -і, -аў. Той, хто збірае або любіць збіраць
спрэчка паміж багінямі Герай, Афінай i ягады (разм.). || ж. ягадніці, -ы, мн. -ы, -ніц
Афрадытай]. || памянш. яблычак, -чка, мн. (да 3 знач.). || прым. ягяднікяяы, -ая, -ае (да 1
-чкі, -чкаў, м. || прым. яблычны, -ая, -ае. Я. i 2 знач.).
сок (з яблыкаў).
ЯГАМОСЦЬ, -і, ж. i -я, м., мн. -і, -яў
ЙБЛЫНЯ, -і, мн. -і, -лынь, ж. Пладовае (уст.). Форма звароту да каго-н.; пан, васпан.
дрэва сямейства ружакветных з ядомымі круСядайце за стол, ягамосці.
глымі салодкімі або кісла-салодкімі пладамі. ||
ЯГДТАШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Паляўнічая
памянш. яблыныыц -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек,
сумка для дзічыны.
ж. || прым. яблыневы, -ая, -ае.
ЙБЛЫЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. 1. гл.
ЙГЕЛЬ, -ю, м. Род лішайніку ў выглядзе
яблык. 2. Цэнтр мішэні (у 1 знач.) у выглядзе маленькіх шэрых кусцікаў, якія растуць у
чорнага круга. Папасці (пацэліць, трапіць) утуцдры i на тарфяных балотах, так зв. алесамы я. (таксама перан.: дакладна, правільна невы мох. || прым. ягельны, -ая, -ае. Ягельнае
покрыва. Ягельная тундра.
ўгадаць, сказаць i пад.; разм.).

Я

ЯГНІЦЦА, 1 i 2 ас. не ўжыв., -іцца; незак.
Пра авечку: нараджаць ягня, каціцца2. || зак.
іягніцці* -іцца. || наз. ягневне, -я, н.
ЯГНЙ i ЯГНЁ, -няці, мн. -няты, -нят, н.
Дзіцяня авечкі. || прым. ягнячы, -ая, -ае.
ЯГО. 1. гл. ён. 2. займ. прынал. Які належыць яму. Яго сям'я.
ЯГОНЫ, -ая, -ае; займ. прынал. (разм).
Тос, што i яго (у 2 знач.).
ЯГУАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйная драпежная жывёліна сямейства кашэчых з чырванавата-жоўтай поўсцю ў чорныя плямы. || прым.
ягуаравы, -ая, -ае.
ЯД, -у, М ядзе, м. 1. Рэчыва, здольнае
выклікаць атручэнне, смерць. Смяротны яд.
Пчаліны яд. Яд сумненняў (перан.). 2. перан.
Злосць, з'едлівасць. Кожны гад мае свой яд
(прыказка).
ЯДА, -ы, ДМ ядзе, ж. 1. гл. есці. 2. Toe,
што i ежа. Хлеб ды вада — маладзецкая я.
(прыказка).
ЯДАВІТЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца ядам
(у 1 знач), які выклікае атручэнне. Ядавітыя
рэчывы. Я. грыб. Я. газ. 2. перан. Зласлівы,
з'едлівы. Ядавітая іронія. Я. чалавек. Ядавіта
(прысл.) сказаць. 3. Пра колер, пах: непрыемны, рэзкі (разм). || наз. ядавгпісць, -і, ж.
ЯДАХІМІКАТЫ, -аў, адз. ядахімікат, -у, М
-каце, м. Ядавітыя рэчывы, якія прымяняюцца для барацьбы з пустазеллем, са шкоднікамі
сельскагаспадарчых
раслін.
||
прым.
ядахіміійітны, -ая, -ае.
ЙДЗЕРКА, -а, мн. -і, -рак, н. 1. гл. ядро. 2.
Шарападобнае цельца ўнутры ядра клеткі
(спец.).
ЙДЗЕРНЫ, -ая, -ае. 1. гл. ядро. 2. Які мае
адносіны да прадэсаў, што адбываюцца ў
атамным ядры, да ix вывучэння i выкарыстання. Я. рэактар. Ядзернае выпрамяненне.
Ядзерная зброя. Ядзерная фізіка. Ядзерная рэакцыя (рэакцыя пераўтварэння ядзер атамаў
пры ix узаемадзеянні адзін з другім). 3. Які
мае адносіны да ядзернай зброі, да валодання
такой зброяй. Ядзерныя запасы. Ядзерныя краіны.
ЙДЗЕРЦА 2/і. ядро.
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ЯДЎН, едуна, мн. едуны, едуноў, м.
(разм.). Toe, што i ядок (у 1 знач.).
ЯЁ. 1. гл. ён. 2. займ. прынал. Які належыць
ёй. Яе сям 'я.
ЯЁЧКА, -а, мн. -і, -чак, н. 1. гл. яйцо. 2.
ЙДЗЕРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Парная мужчынская палавая залоза, што выСпсцыяліст па ядзернай фізіцы.
ЯДЛОВЕЦ, -лоўцу, м. Хваёвы куст, радзей працоўвае мужчынскія палавыя клеткі, a такдрэва сямейства кіпарысавых. || прым. ядлаў- сама адзін з органаў унутранай сакрэцыі ў чалавека i млекакормячых. 0 Як яечка
цовы, -ая, -ае / ядлоўцавы, -ая, -ае.
(разм.) — пра што-н. добра зробленае, прыЯДНАННЕ, -я, н. 1. га. яднацца, -ць. 2.
гожае.
Цесная сувязь, якая прыводзіць да адзінства,
ЯЁЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Парная жаночая
згуртаванасці.
палавая залоза, у якой утвараюцца i спеюць
ЯДНАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; незак. палавыя клеткі.
1. Злучацца, збліжацца, утвараючы адзінае
ЯЁЧНЫ гл. яйцо.
цэлае. Дзве брыгады яднаюцца. 2. Аб'ядноўЯЁЧНЯ, -і / (разм.) ЯЁШНЯ, -і, ж. Ежа з
вацца, згуртоўвацца для агульных дзеянняў.
разбітых i запечаных у тлушчы яец (у 2
Народы ядналіся ў барацьбе з агульным воразнач.).
гам. 3. Уступіць у блізкія, сяброўскія адноЙЗВА, -ы, ж. 1. Гнойная або запалёная
сіны, падтрымліваць сувязь з кім-н. Суседзі
ранка на скуры ці слізістай абалонцы. Незаяднаюцца. || наз. яднанне, -я, н.
гойная я. 2. перан. Зло, шкода. Грамадскія
ЯДНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. што. язвы. 3. перан. Пра шкадлівага, з'едлівага чаЗлучаць, звязваць што-н. з чым-н. пэўным лавека (разм.)- O Сібірская язва — вострая
чынам. Я. рэкі каналам. 2. каго-што. Злучаць, заразная хвароба жывёлы i чалавека. Язвж
збліжаць каго-, што-н. з кім-, чым-н., утвара- страўшка — хранічнае захворванне страўніка
ючы адзінае цэлае; змяшчаць, аб'ядноўваць у з пашкоджаннем слізістай абалонкі. || памянш.
сабе. Дружная праца, узаемная павага i выру- язвачкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1
чка ядналі сям 'ю. Творы пісьменніка яднаюць у знач.). || прым. язвавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
сабе нацыянальныя i інтпэрнацыянальныя маЯзвавая хвароба (язва страўніка або дванацтывы. 3. каго (што). Аб'ядноўваць, згуртоў- цаціперснай кішкі).
ваць для дружных агульных дзеянняў. Рабочы
ЙЗВЕННІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Чакамітэт яднае людзей розных спецыяльнасцей. лавек, які хварэе язвавай хваробай. || ж.
4. каго (што). Ствараць паміж кім-н. блізкія, язвенніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
сяброўскія адносіны, падтрымліваць цесную
ЯЗДА гл. едзіць.
сувязь. Нас яднаюць агульныя інтарэсы. || наз. ЯЗДЖАЛЫ, -ая, -ае. Такі, па якім многа
ядшшве, -я, н.
ездзілі, біты. Язджааая дарога.
ЯДОК, едака, мн. едакл, едакоў, м. 1. Той,
ЯЗДОК, ездака, мн. ездаю, ездакоў, м. 1.
хто есць, мае патрэбу ў харчаванні або (звы- Той, хто едзе на кані вярхом або кіруе зачайна з азначэннем) пра чалавека, які выяў- прэжкай. Ездакі пазлазілі з коней. 2. Пра таго,
ляе пэўныя адносіны да яды. Які я., такі i ра- хто ўмее добра ездзіць (у 3 знач.). Добры я. на
ботнік (з народнага). 2. Той, хто харчуецца матацыкле. 0 He яздок куды (разм.) — пра
дзе-н. або знаходзіцца дзе-н. на харчовым за- таго, хто не хоча або не можа ездзіць
беспячэнні. Размеркаваць па едаках. || прым. куды-н., бываць дзе-н.
ядоцкі, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.)ЯЗЁВЫ гл. язь.
ЯДОМЫ, -ая, -ае. Прыгодны для спажыЯЗМІН, -у, м. Дэкаратыўны куст сямейвання, прыдатны для ежы. Я. грыб. ] наз. ства каменяломнікавых з белымі пахучымі
ядомасць, -і, ж.
кветкамі, сабранымі ў невялікія гронкі. ||
ЙДРАНЫ, -ая, -ае. 1. 3 буйным спелым прым. язмішшы, -ая, -ае.
ядром. Я. арэх. 2. перан. Які адрозніваецца ў
ЯЗЬІК, -а, мн. -і, -оў, м. 1. Рухомы мыякіх-н. адносінах: здаровы, моцны, мажны шачны орган у ротавай поласці, які з'яўляец(пра чалавека), свежы, чысты (пра паветра, ца органам смаку, a ў чалавека ўдзельнічае
надвор'е), моцны, які настояўся (пра напіткі), таксама ва ўтварэнні гукаў мовы. Паказаць я.
пругкі, сакавіты (пра плады, зелень), ірубаМалако ў каровы на языку (прыказка). Заліўны
ваты, але яркі i выразны (пра слова, мову i я. (страва). Востры на я. (умее гаварыць траппад.) i гд. Я. мужчына. Ядранае паветра. на, з'едліва). Доўгі я. у каго-н. (перан.: пра
Ядранае збожжа. || наз. ядрашсць, -і, ж.
балбатлівага чалавека; разм. неадабр.). Злы я.
ЯДРО, -а, мн. ядры i (з ліч. 2, 3, 4) ядры, у каго-н. (перан.: хто-н. злосна, з насмешкай
ядзер i ядраў, н. 1. Унутраная частка плода, гаворыць пра каго-, што-н.; разм.). Злыя
семя, пакрьггая цвёрдай абалонкай. Я. сліва- языкі (перан.: пра ахвотнікаў да плётак, нагавай костачкі. 2. Унутраная, звычайна больш вораў). Мянціць (малоць) языком (перан.: зайшчыльная частка чаго-н. Я. каметы. Я. Зямлі. мацца пустой балбатнёй; разм.). Прыкусіць я.
Я. атама (цэніральная, дадатна зараджаная (перан.: спахапіўшыся, раптоўна замаўчаць,
частка атама). 3. Важнейшая частка ўсякай устрымацца ад вьпсазвання; разм.). Прытрырасліннай i жывёльнай клеткі (спец.). 4. пе- маць я. (перан.: памаўчаць; разм.). Пытанне
ран. Асноўная частка якога-н. калектыву, было на языку ў каго-н. (хто-н. гатоў быў зафупы. Я. атрада, арганізацыі. 5. Даўнейшы даць пытанне). Развязаць я. (загаварыць, разгарматны снарад у выглядзе шара. || памянш. гаварыцца пасля маўчання; разм.). Віно развяядзеркя, -а, мн. -і, -рак, н. (да 1 знач.) / зала я. каму-н. (прымусіла разгаварыцца;
(разм.) ядзерца, -а, мн. -ы, -аў, н. (да 1 знач.)- разм.). Распусціць я. (пачаць гаварыць лішняе;
|| прым. ядзерны, -ая, -ае (да 1, 2, 3 i 5 энач.) разм. неадабр.). Сарвалася з языка што-н. у
/ ядровы, -ая, -ае (да 1 i 2 знач.). O Ядровае каго-н. (сказаў міжвольна, не падумаўшы;
мыла (спец.) — сорт мыла з вялікай колька- разм.). Трымаць я. за зубамі (перан.: маўчаць,
сцю тлушчавых кіслот.
калі гэта патрэбна). Цягнуць за я. каго-н. (пеЙДРЫЦА, -ы, ж. Крупы з ачышчаных цэ- ран.: прымушаць гаварыць, выказвацца;
лых зярнят грэчкі.
разм.)- Я. без касцей у каго-н. (перан.: пра

каго-н., хто любіць многа гаварыць, гаворыць
лішняе, пустое; разм). Я. добра падвешаны ў
каго-н. (мастак добра гаварыць; разм.). Я. не
паварочваецца сказаць (не хопіць рашучасці
сказаць; разм.)- Я. праглынеш (перан.: пра
што-н. надта смачнае; разм.)- Я. свярбіць у
каго-н. (перан.: цяжка прамаўчаць, хочацца
сказаць; разм.). 2. перан. Палонны, ад якога
можна аірымаць патрэбныя звесткі (разм.). 3.
У звоне: металічны стрыжань, які ўтварае гук
ударамі аб сценкі. 4. перан. Пра што-н. выцягнутае, па форме падобнае на язык. Языкі
полымя. Языкі сумётаў. \\ памянш. язычок,
-чка, мн. -чкІ, -чкоў, м. || прым. языковы, -ая,
-ае (да 1 знач.; спец.) / язычны, -ая, -ае (да 1
знач.; спец.)- Языковая мышца. Язычныя нервы.
ЯЗЫКАТЫ, -ая, -ае /' ЯЗЫКАСТЫ, -ая,
-ае. Востры на язык, ахвочы паспрачацца, панасміхацца. Языкатая (і языкастая) жанчына.
|| наз. языкятасць, -і, ж. i языкастасць, -і, ж.
ЯЗЬІЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Паслядоўнік
язычніцтва. || ж. язычніця» -ы, мн. -ы, -ніц.
ЯЗЬІЧНІЦТВА, -а, н. Рэлігія, заснаваная
на пакланенні многім багам, ідалапаклонства.
1 прым. язычніцш, -ая, -ае.
ЯЗЫЧОК, -чка, мн. -чкі, -чкоў, м. 1. гл.
язык. 2. Адростак на заднім краі паднябення
ў поласці рота. 3. Невялікі адростак ля
асновы ліставой пласцінкі ў злакавых i некаторых інш. раслін (спец.). 4. Рухомая, адным
канцом прымацаваная пласцінка ў розных
прыстасаваннях. Я. чаравіка. Я. замка. Я.
музычнага інструмента. || прым. язычковы,
-ая, -ае (да 2, 3 i 4 знач.; спец.). Я. музычны
інструмент.
ЯЗЬ, -я, мн. -'i, -ёў, м. Прэснаводная рыба
сямейства карпавых. || прым. язёвы, -ая, -ае.
ЙЙКА, -а, мн. -і, яек, н. Toe, што i яйцо (у
2 i 5 знач.).
ЯЙЦАВОД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). Канал жаночых палавых органаў, па
якім яйцаклетка выводзіцца з яечніка, матачная труба. || прым. яйцаводны, -ая, -ае.
ЯЙЦАКЛЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
ж. (спец.). Жаночая палавая клетка жывёльных i раслінных арганізмаў.
ЯЙЦАНОСЫ, -ая, -ае (спец.). Пра
свойскіх птушак: здольны несці яйцы, a таксама здольны добра несці яйцы. Яйцаноская
парода курэй. \\ наз. яйцалоскясць, -і, ж.
ЯЙЦАРОДНЫ, -ая, -ае (спец.). Які ўзнаўляе патомства шляхам адкладвання аплодненых яек, у адрозненне ад жывародных.
ЯЙЦО, -а, мн. яйцы / (з ліч. 2, 3, 4) яйцы,
яец, н. 1. Жаночая палавая клетка чалавека,
якая развіваецца ў новы арганізм пасля
апладнення, яйцаклетка. 2. У птушак, паўзуноў i яйцародных млекакормячых; такая
клетка авальнай формы ў шкарлупіне, абалонцы. Несці яйцы. Качынае я. Я. чарапахі.
Змяінае я. 3. Прадмет такой формы. Крыштальнае я. (прадмет упрыгожання). 4. У насякомых: такая клетка ў выглядзе невялікіх
крупінак. Мурашыныя яйцы. 5. Курыныя яйцы
як прадукт харчавання. Крутое я. \\ памянш.
яечжя, -а, мн. -і, -чак (да 2, 3, 4 i 5 знач.). ||
прым. яечны, -ая, -ае (да 2 i 5 знач). Яечнае
мыла (прыгатаванае з курыных яец).
ЯК1, -а, мн. -і, -аў, м. Буйная жвачная жывёліна з доўгай поўсцю i рагамі, якая водзіцца
ў Цэнтральнай Азіі. || прым. явлў, якава i
якявы, -ая, -ае.
ЯК . 1. прысл. пыталыте i адноснае. Якім
чынам. Я. знайсці тое месца? Я. жывеш? Вось
я. трэба рабіць. 2. прысл. пытальнае. У якой
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ступені, наколькі. Я. даўно ён паехаў? 3. каго-, чаго-н. Я. работы. Я. прадукцыі. Выпрысл. азначальнае. У якой меры, ступені, да датная я. Высокія душэўныя якасці. 0 У якасці
чаго. Я. ён пастарэў. Я. я рада! 4. прысл. неаз- каго-наго, прыназ. з Р — як хто-, што-н. Прынанальнае. Як-небудзь (разм.). Трэба ж я. сутнічаць у якасці наглядальніка. || прым. яказнайсці згубленае. 5. прысл. часавае. У які час.сны, -ая, -ае (да 1 знач.). Якасныя змены. Яка- ЙЛАВЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак. 1.
Я гэтпа бачыў, я. ішоў з працы. б. насц. Ужыв.сныя адрозненні. O Якжсны прымепак — у Заставацца ў стане ялаўкі. 2. Ляжаць аблогай,
пры выказванні здзіўлення, збянтэжанасці. граматыцы: прыметнік, што абазначае
не апрацоўвацца (пра зямлю, глебу).
Я.! Ты зноў дома/ — Я не ведаю, куды паклаў якасць, уласцівасць прадмета.
ЙЛАВІНА^ -ы, ж. Зямля, не араная нерэны. — Я. не ведаеш. 7. часц. ўзмацняльнаЙКАЎ гл. як1.
калькі гадоў запар, аблога. || прым. ялавшны,
сцвярджальная. Выражае бясспрэчнасць выкаЯКІ, -ая, -óe; займ. 1. пытальны i адносны.
занай думкі, выступаючы ў знач.: як можна, Абазначае пытанне пра якасць, уласціваць, -ая, -ае
ЙЛАВІЦА, -ы, мн. -ы, -віц, ж. Ялавая канемагчыма. Ну я. мне mym не перажываць. 8. прымету чаго-н. Якое сёння надвор'е? He вечасц. Пры дзеясл. зак. трывання абазначае даю, якое сёння чысао. 2. клічны. Абазначае рова.
ЙЛАВІЧЫНА, -ы, ж. Мяса каровы як ежа.
нечаканасць дзеяння. A ён я. усконыць, пабя- ацэнку якасці каго-, чаго-н., выражае захажыць/ 9. злун. параўнальны. Падобна да пленне, здзіўленне, абурэнне i пад. Я. сад! || прым. ялавічны, -ая, -ае.
ЙЛАВЫ, -ая, -ае. 1. Пра самак сельскагасчаго-н. Мяккі я. пух. Такі, я. i раней. 10. злуч. Якая бяда/Я. нягоднік/3. Пры рытмічным пыУ якасці каго-, чаго-н. Ён павінен гэгпа ведаць танні ці ў рэпліцы ў адказ абазначае адмаў- падарчых жывёл: бясплодны, неаплоднены.
я. спецыялістп. 11. злуч. Ужыв. ў саставе пабо- ленне: ніяхі, зусім не. Я. з яго паляўнЫы? Ай, Ялавая кароеа. 2, Пра скуру i вырабы з яе; са
чных груп i сказаў. Я. кажуць. Я. напрыклад. я. там заработак. Мала атрымалі. 4. неазнач. скуры маладой каровы. Ялавыя боты. \\ наз.
12. злуч. Абазначае часавыя адносіны паміж Toe, што i які-небудзь (у 1 знач.; разм.). Праз ялавасць, -і, ж. (да 1 знач.).
ЙЛАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, ялавак, ж.
галоўным i даданым сказамі. Я. успомніш, якую гадзіну пад'едзе i бацька. 0 Калі што якое
страшна становіцца (кожны раз, калі). Прай- (разм.) — калі здарыцца што-н. нечаканае, Toe, што i ялавіца.
шло шмат часу, я. яны выехалі адсюль (з таго узнікнуць якія-н. цяжкасці, непрыемнасці.
ЯЛЁЙ, -ю, м. Аліўкавы алей, які выкарычасу, калі). 13. злуч. Пасля адмоўных ці пы- Які б ні быў (разм.) — які хочаш, любы; такі, стоўваецца ў царкоўным ужьггку. || прым.
тальных слоў i выразаў — акрамя, толькі. які ёсць, калі іншага няма, іменна такі. Які- ялейны, -ая, -ае.
Хто гэта мог зрабіць, я. не ты. 0 Як адзін ча- ніякі (разм.) — хоць яхі-небудзь, няхай няЙЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. Невялікая шлюпка
лавек —дружна, усс разам. Як бы — умоўна- значны, не надта добры. Якое-ніякое жыллё, a з адной ці дзвюма парамі вёсел. || прым.
мяркуемае параўнанне. Згаджацца як бы не- сваё. Які яшчэ? (разм.) — ужыв. ў знач. які ЯЛІКАВЫ, -ая, -ае / ялічны, -ая, -ае.
хаця. Яж бы там ні было — пры ўсіх ўмовах, для ўзмацнення пытання. Акучнік забраў СярЯЛІНА, -ы, мн. -ы, ял'ін, ж. Высокая елка.
ва ўсякім выпадку. Як быццам — тое, што i гей. — Я. яшчэ Сяргей?
ЯЛКАВЕЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
быццам (у 1 i 2 знач.)- Як i што (разм.) —
ЯКІ-НЁБУДЗЬ, займ. неазнач. 1. Той ці Станавішха ялкавым на смак.
абагульненае ўказанне на аб'ект i сітуацыю. іншы. Вазьмі якую-небудзь палку. 2. He варгы
ЯЛКЛВЫ, -ая, -ае. Трохі ёлкі (пра тлуРаскажы нам, як i што. Як мага — служыць ўвагі, нязначны. Гэта ж дарагая рэч, a не
шчы).
Ялкавае сала. \\ наз. ялкавасць, -і, ж.
для ўзмацнення ступені параўнання. Заходзь якая-небудзь ламачына. 3. У колькасці не
ЯЛОВЫ гл. елка.
да нас як мага часцей. Як мага лепш. Як ні — больш чым што-н. (разм.)- Ён вернецца праз
ЯЛЧАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
хоць і, нягледзячы на тое, што. Як ні лаюся, якіх-небудзь дваццаць хвілін.
Псуючыся, станавіцца ёлкім (пра тлушчы). У
не слухаюць мяне. Як (або што) ні кажы
ЯКІСЫЦ / (разм.) ЯКІСЬ, займ. неазнач. 1.
(разм.) — нягледзячы ні на што, усё-такі. Як Невядома які, нейкі. Цябе пытаў я. чалавек. цёплым месцы масла ялчае. || зак. з'ялчаць, -ае
ні кажы, a свой куток мілы. Як сказаць 2. Ужыв. пры характарыстыцы якіх-н. адмоў- / паялчаць, -ае.
ЯМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўней: паштовая
(разм.) — выкарыстоўваецца, каб паказаць ных з'яў ці якасцей. Хлопец расце якімсьці
станцыя, дзе праезджыя мянялі коней. ||
ваганне, няўпэўненасць у чым-н. — Яшнэ як гультаём.
прым. ямсш, -ая, -óe. Ямская хата (памясказаць. Можа, — / не. Як толькі — адразу,
ЯК-НЁБУДЗЬ, прысл. 1. Якім-н. чынам,
зараз жа. Як..., так i — злучнік пералічальны. так або інакш. Выйдзем як-небудзь са станові- шканне такой станцыі).
ЙМА, -ы, -мн. -ы, ям, ж. 1. Паглыбленне
Ён заўсёды акуратна выконвае як вытворчую шча. 2. Калі-небудзь у недалёкім будучым.
ў зямлі. Выкапаць яму. Памыйная я. Паветраработу, так i грамадскую.
Зайдзі да мяне як-небудзь.
ная я. (перан.: участак у паветры, дзе самалёт
ЙКАВЫ гл. як1.
ЯК-НІЙК, прысл. 1. У нейкай меры, пэў- рззка зніжаецца, нібыта правальваецца). КаЯКАБІНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. 1. ным чынам. Я ж яшчэ магу як-ніяк стаяць на
паць яму каму-н. (перан.: рыхтаваць непрыемРэвалюцыянер-дэмакрат, член Вялікай фран- нагах. 2. у знач. пабочн. сл. Усё ж такі. Чаго
насць). 2. Абсталяванае паглыбленае месца
цузскай рэвалюцыі ў 18 ст. 2. Чалавек рэва- нам быць у злосці, мы ж, як-ніяк, — радня.
для захоўвання чаго-н. (спец.). Хаваць бульбу
люцыйных перакананняў, вальнадумец (уст.).
ЯКРАЗ. 1. прысл. У гэты час, момант. Tym ў яме. Вугальная я. (на судне). Аркестравая я.
|| прым. якабшскі, -ая, -ае.
я. у хату ўвайшоў бацька. 2. прысл. Дакладна, 3. Упадзіна, нізіна (разм.). Вёска стаіць у яме.
ЙКАННЕ, -я, н. У мовазнаўстве: вымаўлен- у самы раз. Я. такая кніга. Думаю, табе гэ- || памянш. лмка, -і, ДМ ямцы, мн. -і, ямак, ж.
не ненаціскнога галоснага «е» як «а» («я») па- тыя туфлі я. na назе. 3. прысл. (у спалучэнні (да 1 знач.).
сля мяккіх зычных у першым складзе перад са словам «як»). Кропля ў кроплю, аднольЯМБ, -а, м. Вершаваная двухскладовая
націскам.
кавы, надта падобны. Сын — я. як бацька.
стапа з націскам на другім складзе. || прым.
ЙКАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Металічны Шум я. як ad малатарні. 4. у знач. вык. Як па
ямбічны, -ая, -ае. Ямбічная стапа.
сірыжань з лаламі, які прымацоўваецца да мерцы, як на каго-н. шыты. Паліто мне я. 5.
ЙМША, -ы, мн. -ы, ямін, ж. (разм.)- Toe,
ланцуга i апускаецца на дно для ўірымання у знач. часц. Ужыв. для болыішй канкрэтызана месцы судна, бакена, плывучага маяха i цыі, удакладнення каго-, чаго-н., для ўзмац- што i яма (у 1 i 3 знач.)- || памянш. ямінка, -і,
пад. Стаяць на якары. Кінуць я. (стаць на нення якасці, падкрэслівання i абазначэння ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
ЙМКА, -і, ДМ ямцы, мн. -і, ямак, ж. 1. гл.
якар). Аддаць я. (апусціць). Выбіраць якары таго, што маецца на ўвазе. Гэтага я. я i хацеў.
яма. 2. Невялікае паглыбленне на чым-н., у
(паднімаць). Зняцца з якара. Я. ратунку (пс- Міхась я. падыходзіць на такую работу.
ран.: апошні сродак ратунку, апошняя наЯКЎТЫ, -аў, адз. якут, -а, М яхуце, м. На- чым-н. Ямкі на шчочках. 3. Ніша з боку прыдзея). 2. Частка злектрычнай машыны, якая род цюркскай моўнай ірупы, які складае печка, куды заірабаюць жар, замятаюць поўтрымлівае на сабе абмотку (спец.). 3. Рыба- асноўнае насельніцгва Рэспублікі Саха (Яку- пел. || памянш. ямачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
лоўны кручок з трыма зубцамі (разм.). II прым. ціі), што ўваходзіць у склад Расійскай Федэ- -чак, ж.
ЯМСКІ, -ая, -ое (уст.). 1. гл. ям. 2. Звяякарны, -ая, -ае.
рацыі. || ж. якутка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. ||
заны з перавозкай на конях пошты, грузаў i
ЙКАСНЫ, -ая, -ае. 1. гл. якасць. 2. Высо- прым. якуцкі, -ая, -ае.
кай якасці, легтшы. Якасныя сталі. Я. рамонт. ЯЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочая i вучэбная пасажыраў. Ямская тройка.
ЯМШЧЬІК, -а, мн. -і, -оў, м. Фурман на
|| наз. якасць, -і, ж. (да 2 знач.).
карабельная шлюпка, кароткая i шырокая,
ЙКАСЦЬ, -і, ж. 1. Характэрная адзінка, аднамачтавая, якая мае ад адной да трох пар ямскіх конях. Ц прым. ямшчыцкі, -ая, -ае.
ЯНА гл. ён.
істотная ўласцівасць, якая адрознівае адзін вёсел.
прадмет ці з'яву ад другіх. Колькасць i я. ПеЙЛАВАСЦЬ, -і, ж. Часовая адсутнасць
ЯНО1, нескл., н. (разм.). 1. Ужыв. ў знач.
раход да новай якасці. 2. Тая або іншая прыплоду ў самак сельскагаспадарчых жывёл займ. «гэта». Я. i відаць. Так я. i выйшла. 2.
ўласцівасць, годнасць, ступень прыгоднасці (пераважна кароў).
Ужыв. ў знач. ўзмацняльнай часціцы. Я. добра
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памянш. ярлычок, -чка, мн. -чю, -чкоў, м. (да
ЯСНАБАЧАННЕ, -Я, Н. (КНІЖН.). Незвы2 знач). || прым. ярлычны, -ая, -ае (да 2 чайная здольнасць прадбачыць, распазнаваць
знач.).
будучае i з'явы, якія недаступны ўспрыманню
ЯРМО, -а, мн. ёрмы, -аў i (з ліч. 2, 3, 4) звычайнага чалавека.
ЯСНЁЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ее; незак.
пасядзець у цяньку. Вось я. што! (вось, зна- ярмы, -оў, н. 1. Драўляны хамут для рабочай
буйной рагатай жывёлы. 2. адз., перан. Ня- Станавіцца ясным, яснейшым. Неба спакваля
чыць, у чым справа!).
воля, прыгнёт, уціск (высок.). Вызваліцца ад яснела. Твар яснее (становіцца радасным). ||
ЯНО2 гл. ён.
ЯНОТ, -а, М яноце, мн. -ы, -аў, м. Пушны каланіяльнага ярма. \ прым. ярэмны, -ая, -ае зак. пяяснець, -ее.
ЙСНЫ, -ая, -ае. 1. Яркі, зіхатлівы. Я. мезвярок з цёмна-жоўтым каштоўным футрам, a (да 1 знач.).
ЯРМОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж. сяц. 2. Светлы, нічым не зацемнены. Яснае
таксама футра гэтага звярка. || прым. янотавы,
Маленькая мяккая круглая шапачка без неба. Ясная ноч. Сягоння ясна (добрае надво-ая, -ае.
р*е). 3. перан. Нічым не засмучаны, спакойЯНТАР, -у, м. Скамянелая смала жоўтага аколышка.
ЙРУС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Рад гарызан- ны. Я. meap. Я. позірк. 4. Добра бачны, выразколеру (звычайна празрыстая), якая ўжыв.
для вырабу розных аздоб, дробных каштоў- тальнага размяшчэння прадметаў адзін над на ўспрымальны на слых, зразумелы. Ясныя
ных вырабаў; бурштын. Пярсцёнак з янтаром. другім. Дошкі складзены ў пяць ярусаў. 2. абрысы гор. Ясная дыкцыя. Абсшаноўка ясная.
|| прым. янтарны, -ая, -ае. Янтарныя пацеркі (з Адзін з сярэдніх або верхніх паверхаў у гля- Я. намер. Усё было ясна (безас. ў знач. вык.:
дзельнай зале. Ложа другога яруса. 3. Рыба- зразумела). 5. Лагічны, стройны, дакладны. Я.
янтару). Я. колер (залаціста-жоўты).
ЯНТАРНА-... Першая частка складаных лоўная снасць у выглядзе доўгай вяроўкі з розум. Я. адказ. || наз. яснасць, -і, ж. Унесці я.
слоў са знач. з янтарным, празрыста-жоўтым кручкамі (спец.). 4. Пласт зямной кары у гэтпа пытанне.
ЙСГРАБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Драпежная
адценнем, напр. янтарна-аранжавы, янтарна- (спец.). || прым. ярусны, -ая, -ае.
ЯРЧЗЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -эе; зак. Ста- птушка з кароткай кручкаватай дзюбай i
жоўты, янтарна-карычневы.
навіцца больш яркім, ззяць, зіхацець. Зоркі доўгімі вострымі кіпцюрамі. || прым. ястраЯНЬІ гл. ён.
ЯНЫЧАРЫ, -аў, адз. янычар, -а, м. Пры- ярчэюць у цемры. Зрок ярчэе (перан.: становіц- (мны, -ая, -ае. Ястрабінае паляванне (пры дапамозе лоўчых ястрабаў). Я. позірк (перан.:
вілеяваная пяхота ў султанскай Турцыі, якая ца больш выразным). || зак. пяярчэць, -эе.
драпежны).
ЯРШОВЫ
гл.
ёрш.
выкарыстоўвалася звычайна ў якасці паліцэйЯСГРАБОК, -бка, мн. -бкі, -бкоў, м. 1.
ЯРШЬІСТЫ, -ая, -ае. 1. Шчаціністы, віхскіх, карных войск. || прым. янычярскі, -ая,
расты, які тырчыць угару (пра валасы). Яршы- Маленькі ястраб. 2. Савецкі самалёт-зні-ае.
ЯПОНЦЫ, -аў, адз. -нец, -нца, м. Народ, стыя бровы. 2. перан. Няўстуттчывы, задзіры- шчальнік (разм).
ЯСТРАБЯНЙ / ЯСТРАБЯНЁ, -няці, мн.
які складае асноўнае насельніцтва Японіі. || сты. Я. хлопец. || наз. яршыстасць, -і, ж. (да 2
-няты, -нят, н. Дзіцяня ястраба.
ж. японкж, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым. знач.).
ЯСГЬІК, -а, м. Ікра асятровых i часцікавых
ЯРШЬІЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца;
япоыскі, -ая, -ас.
ЯР, -а, мн. -ы, -оў, м. Круты бераг, роў, -шымся, -шыцеся, -шацца; незак. (разм.). рыб у плеўцы, a таксама сама такая плеўка. ||
Станавіцца яршыстым (у 2 знач.), задзір- прым. ястычны, -ая, -ае.
лагчына. Глыбокі я.
ЯСЯНЁВЫ гл. ясень.
ЯРАВІЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй; лівым, праяўляць гарачнасць. У густым голлі
ЯТАГАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі з выгну-заваны; зак. i незак., што. Падвергнуць грушы яршыліся вераб'і.
ЯРЫНА, -ы, ж. Лднагадовыя сельскагас- тым лязом турэцкі кінжал.
(-вяргадь) насенне апрацоўцы, якая паскарае
ЯТРОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -ровак, ж.
працэс яго росту i выспявання. || наз. яра- падарчыя культуры, якія высяваюцца вясной
i выспяваюць летам ці восенню ў год сяўбы. Жонка аднаго брата ў адносінах да жонкі
візацыя, -і, ж.
Пасеяць ярыну.
другога брата.
ЯРАВЬІ, -ая, -óe. 1. Пра злакі: які высяваЙРЫСГЫ, -ая, -ае. 3 вялікай колькасцю
ЯТРЬкШНІК, -у, м. Травяністая шматгадоецца вясной i выспявае летам ці восенню ў
год сяўбы. Яравая пшаніца. Уборка яравых яроў, пасечаны ярамі. Ярыстая мясцоеасць. \\ вая расліна сямейства архідных, клубні якой
выкарыстоўваюцца ў медыцыне. || прым.
(наз.). 2. Засеяны такімі злакамі. Я. палетак. наз. ярыстасць, -і, ж.
ЙРЫЦА, -ы, ж. Яравое жыта.
ятрышнікавы, -ая, -ае.
ЯРАНГА, -І, ДМ -НЗС, МН. -І, -аў, ж. ПераЯРЗМНЫ гл. ярмо.
ЙЎКА, -і, ДМ яўцы, мн. -і, явак, ж. 1. гл.
носнае жыллё з канічным дахам у некаторых
ЯСАК, -у, м. Натуральны падатак у Рускай явіцца. 2. Месца, дзе адбываюцца канспінародаў паўночна-ўсходняй Сібіры. Я. аленядзяржаве, які збіралі на карысць казны з на- ратыўныя сустрэчы, a таксама сама сустрэча
водаў. || прым. ярангавы, -ая, -ае.
ЯРД, -a, М -дзе, мн. -ы, -аў, м. Англійская родаў Паволжа, Сібіры i Далёкага Усходу. || або ўмоўны знак пры сустрэчы. Ведаць яўку.
прым. ясячны, -ая, -ае.
Даць каму-н. яўку.
мера даўжыні, роўная 91,44 см.
ЯСАКЛР, -а (пры назве аднаго дрэва) / -у
ЙЎНЫ, -ая, -ае. 1. He скрыты, адкрыты,
ЙРКА1, -і, ДЛ/ярцы, мн. -і, -рак, ж. Маладая авечка, якая яшчэ не ягнілася. || памянш. (пры зб. знач. i абазначэнні драўніны), м. Я. вораг. 2. Зусім відавочны. Яўнае парушэнне
Разнавіднасць таполі (чорная таполя), a так- закона. Ён яўна (прысл.) памыляецца. \\ наз.
ярачкя, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
ЙРКА2, -і, ДМ ярцы, ж. (разм.)- Яравая сама драўніна гэтага дрэва. || прым. ясакяравы, яўнасць, -і, ж.
-ая, -ас.
ЯЎРФі, -яў, адз. -эй, -я, м. 1. Агульная
пшаніца.
ЯСАКЛРНІК, -у, м., зб. Зараснік ясакару.
этнічная назва народа, што гістарычна ўзыЯРКА... / ЯРКА-... Першая частка складаЙСЕНЬ, -я (пры назве аднаго дрэва) / -у ходзіць да старажытных семіцкіх плямёнаў
ных слоў са знач.: 1) яркі (у 1 знач.), з яркім,
налр. яркавокі, яркасвятлівы; 2) яркі (у 2 (пры зб. знач. i абазначэнні драўніны), м. (старажытных яўрэяў) i жыве цяпер у розных
знач.), налр. яркаафарбаваны, ярка-стракаты, Дрэва сямейства маслінавых з перыстым краінах свету агульным жыццём з астатнім
лісцем i цяжкай пруткай драўнінай, a таксама насельніцтвам гэтых краін. 2. Асноўнае
ярка-чырвоны.
ЙРН, -ая, -ае; ярчэй; ярчэйшы. 1. Які вы- драўніна гэтага дрэва. || прым. ясянёвы, -ая, насельніцтва дзяржавы Ізраіль. || ж. яўрэйжа,
-і, ДМ -йцы, мн. -і, -рэек. || прым. яўрэйскі,
лучае моцнае святло, асляпляльны, зіхатлівы. -ае (разм.).
ЯСКРАВЫ, -ая, -ае. 1. Выразны, ясны, -ая, -ае.
Яркае святло. Я. агонь. Яркае сонца. Ярка
ЯФРЗЙТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Другос ў
(прысл.) гарэць. 2. Пра колер: рэзкі па яркі. Яскравыя фарбы. Яскравае сонца. 2. печысціні i свежасці тону. Я. колер. Яркая зеля- ран. Пераканаўчы, яркі. Яскравае сведчанне парадку старшынства (пасля радавога) званне
салдата, a таксама салдат, які мае гзта званне.
ніна. 3. перан. Выдатны ў якіх-н. адносінах. Я. чаго-н. Я. прыклад. || наз. яскрявасць, -і, ж.
талент. Яркая dama. Ярка (прысл.) адлюстра- ЙСЛІ, -яў. 1. Кармушка для жывёлы ў вы- || прым. яфрэйтарскі, -ая, -ае.
ЙХАНТ, -у, М -нце, м. Старая назва каглядзе вузкай унізе скрынкі ці рашоткі,
ваць. || наз. яркасць, -і, ж.
ЯРЛЬІК, -а, мн. -'i, -оў, м. 1. У 13—15 стст. нахільна прымацаванай да сцяны. 2. Выха- штоўных камянёў рубіну, сапфіру i інш. ||
ваўчая ўстанова для самых маленькіх дзяцей, прым. яхалтавы, -ая, -ае.
на Русі: ірамата, пісьмовы загад ханаў ЗалаЯХІДНА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Невялікая
той Арды. 2. Лісток на чым-н. з указаннем дзе яны знаходзяцца ў час працы бацькоў.
назвы, колькасці, месца вырабу, нумара i пад. Дзіцячыя я. Адвесці дзіця ў я. || прым. яселыш, млекакормячая жывёліна, пакрытая іголкамі i
поўсцю, водзіцца ў Аўстраліі i на астравах
Багажны я. Бутэлечны я. 3. перан. Шаблон- -ая, -ас. Я. ўзрост (да трох гадоў).
Ціхага акіяна. 2. Ядавітая аўстралійская змяя
ЯСНА-... Першая частка складаных слоў са
ная, стацдартная (звычайна адмоўная), надта
кароткая характарыстыка, ацэнка каго-, знач. ясны (у 2 знач.), чыстага светлага тону, сямейства аспідаў. 3. перан. Пра злога, каварнага чалавека (разм).
чаго-н. Гатовыя ярлыкі. Прыклеіць я. каму-н. \\напр. ясна-жоўты, ясна-зялёны.
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ЯХІДНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Злосна іранізаваць, з'едліва насміхацца з каго-н. || зак. з'яхзднічаць, -аю, -аеш, -ае.
ЯХІДНЫ, -ая, -ае. Каварны, з'едлівы. Я.
чалавек. Я. позірк. || наз. ЯХІДНЯСЦЬ, -і, ж.
ЯХІДСТВА, -а, н. Злосць, з'едлівасць, каварства.
ЙХКАЦЬ, 1 i 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
Брахаць у час пагоні за зайцамі (пра сабаку).
|| наз. яхканне, -я, н.
ЯХТ... / ЯХТ-... Першая частка складаных
слоў са знач. які мае адносіны да ваджэння
яхтаў, да паруснага спорту, напр. яхт-клуб,
яхтклубавец.
ЙХТА, -ы, ДМ яхце, мн. -ы, -аў, ж. 1.
Вялікая i лёгкая спартыўная парусная лодка.
Гоначная я. 2. Невялікае судна ддя прагулак,
спорту. Маторная я. || прым. яхтавы, -ая, -ае.
ЯХТ-КЛЎБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спартыўная
арганізацыя, якая займаецца водным, пераважна парусным спортам. || прым. ахт-клубаўскі,
-ая, -ае.
ЯХТСМЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Спартсмен,
які займаецца парусным спортам. || ж.
яхтсменкя, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. || прым.
яхтсменскі, -ая, -ае.
ЯЦЬ, -я, м. Назва літары «h», якая абазначала ў старажытнасці асаблівы гук, які пазней
супаў з «е». 0 На яць (разм. жарт.) — вельмі
добра, як патрабуецца. Выканаць што-н. на
яць.
ЙЧАСТВА, -а, н. (разм. іран.)- Бесцырымоннае высоўванне на першы план самога
сябе, свайго «я» як праяўленне эгаізму.

ЯЧМЁНЬ1, -ю, м. Расліна сямейства злакавых, звычайна яравы. || прым. ячменны, -ая,
-ас i ячны, -ая, -ае. Янменная (і ячная) мука.
ЯЧМЁНЬ2, -ю, м. Гнойнае запаленне
тлушчавых залоз павек.
ЙЧНППЧА, -а, н. Поле, з якога сабралі
ячмень1.
ЯЧЗіСТЫ, -ая, -ае. 3 мноствам ячэек (у 1
знач.), наздраваты. Я. бетон. || наз. ячэістжсць,
-і, ж.
ЯЧ^ЙКА, -і, ДМ -йцы, мн. -і, ячэек, ж. 1.
Паглыбленне, дзірачка i пад. (у цзлай сістэме
падобных). Ячэйка сотаў. 2. Невялікая арганізацыйная група, дробная адзінка, якая
ўваходзіць у склад якога-н. аб'яднання або
грамадскай арганізацыі. Сям 'я — пярвічная я.
грамадства. Падпольная я. 3. Старая назва
пярвічнай партарганізацыі. Бюро ячэйкі. 4.
Невялікі акоп для аднаго стралка (спец.).
Агнявая я. \\ прым. ячэйкавы, -ая, -ае.
ЙШМА, -ы, ж. Горная асадкавая парода
чырвонага, зялёнага або шэрага колеру, якая
складаецца з дробных зерняў кварцу i халцэдону (выкарыстоўваецца як дэкарацыйны камень i для вырабу мастацкіх рэчаў). Шкатулка з яшмы. || прым. яшмавы, -ая, -ае.
ЙШЧАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Буйная млекакормячая жывёліна некаторых паўднёвых
краін, якая мае пакрытае рагавой луской
цела, невялікую галаву, доўгі хвост i кароткія
лапы з моцнымі капцюрамі. 2. Устарзлая назва некаторых вымерлых паўзуноў i земнаводных. || прым. яппарны, -ая, -ае.
ЙШЧАРКА, -і, ДМ -рцы, мн> -і, -рак /
ЙШЧАРЫЦА, -ы, мн. -ы, -рыц, ж. Невялікі

ЯХІ—яшч
паўзун з прадаўгаватым целам i доўгім хвастом, пакрыты дробнай рагавой луской. ||
прым. яппарійшы, -ая, -ае / яппарьпны, -ая,
-ас. Сямейства яшчаркавых (наз.).
ЙШЧУР, -у, м. Вострая заразная хвароба
буйной рагатай жывёлы, a таксама свіней,
авечак, коз. || прым. яшчурны, -ая, -ае.
ЯШЧ^. 1. прысл. У дадатак да таго, што
было або што ёсць; зноў, паўторна. Падліць я.
малака ў шклянку. Пасля камандзіроўкі прыеду
я. сюды. 2. прысл. Ужо, у мінулым. Купіў касцюм я. тры месяцы назад. 3. прысл. Да гэтага
часу. Стары я. рухавы. Бацькі дома я. няма
(пакуль няма). 4. прысл. Указвае на наяўнасць
дастатковага часу, умоў для чаго-н. Я. паспею
на аўтобус. Я вам я. спатрэблюся. Я. малады.
5. прысл. (пры вышэйшай ступені параўнання). У большай ступені. Ён я. ніжэй сагнуўся.
6. злуч. уступальны. Указвае на верагоднасць
умоў ці на ix суадноснасць з чым-н., хоць. Я.
не паправіўся пасля хваробы, a ўжо думае пра
работу. 7. часц. Ужыв. пасля займ. i прысл.
для ўзмацнення выразнасці. Ён нам дапамагаў, я. як дапамагаў! Акучнік забраў Сяргей. —
Які я. Сяргей?0 Яшчэ б (разм.) — было б недарэчы, калі б не... Я. б ты не быў задаволены!
Яшчэ ыічогж (разм.) — да некаторай ступені
здавальняюча. Гэта я. нічога! Яппэ які
(разм.) — такі, што нават дзіўна, цудоўна,
выключна.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы:
Т49 Больш за 65 000 слоў / Пад рэд. М.Р. Судніка,
М.Н. Крыўко; Афармленне A.M. Хількевіча. — 3-е
выд. — Мн.: БелЭн, 2002. — 784 с.
ISBN 985-11-0234-2.
Аднатомны «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы»
змяшчае больш за 65 тысяч слоў. У слоўнікавым артыкуле даюцца кароткія тлумачэнні значэнняў слова, прыклады яго ўжывання ў мове,
тэрміналагічныя i фразеалагічныя спалучэнні. Шырока выкарыстоўваюцца ў Слоўніку ў якасці ілюстрацый афарызмы, прыказкі, прымаўкі,
у патрэбных выпадках ix значэнні тлумачацца. Прыводзяцца асноўныя
граматычныя формы слова, стылістычныя паметы, якія ўказваюць на
сферу яго ўжывання. Адзначаецца націск. У слоўнікавым артыкуле даюцца вытворныя словы. У пачатку Слоўніка змешчаны неабходныя
ўступныя часткі.
Слоўнік прызначаны як для шырокага кола чытачоў, так i для спецыялістаў-мовазнаўцаў.
УДК 800.8 = 826(038)
ББК 81.2(4 Бен)я2

ДАВЕДАЧНАЕ ВЫДАННЕ

ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ
Аўтары: Бунчук Іван Міхайлавіч, Крыўко Мікалай Нілавіч, Кудрэйка Зоя Мікалаеўна,
Лявончык Ніна Міхайлаўна, Прышчэпчык Ганна Міхайлаўна, Суднік Міхаіл Раманавіч
Рэдактары: І.С. Александровіч, А.А. Грачанікава, Г.І. Дайлідава, Т.Я. Жэбіт,
Т.А. Меляшкевіч, І.У. Саламевіч
Афармленне A.M. Хількевіча
Мастацкі рэдактар A.M. Хількевіч
Тэхнічны рэдактар Н.М. Шэвель
Падрыхтоўка арыгінала-макета С.А. Макаёнка
Падпісана да друку 7.5.2002. Фармат 84x108 /\ь- Папера афсетная. Гарнітура тып Таймс.
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 82,32. Ум. фарб.-адб. 82,32. Ул.-выд. арк. 181,07. Тыраж
3000 экз. Заказ 426.
Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя
Петруся Броўкі» Міністэрства інфармайыі Рэспублікі Беларусь. Ліцэнзія ЛВ № 10 ад
10.11.2000. Рэспубліка Беларусь. 220072, Мінск, Акадэмічная, 15а.
Надрукавана з гатовых дыяпазітываў на Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
«Мінская фабрыка каляровага друку». Рзспубліка Беларусь. 220024, Мінск, Каржанеўскага, 20.

ISBN 985-11-0234-2
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