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Шлях нашага народа пазначаны н.. толькі
славутымі падз..мі але і славутымі асобамі якія ў тым
ці іншым перы..дзе гісторыі станавіліся яго сімваламі.
Адным з такіх сімвалаў чалавекам (паданнем) стаў
Ус..слаў Чарадзей. Ус..слаў быў адным з тых першых
кн..зёў пры якім Полацкая зямля заявіла пра с..бе як
самастойная дз..ржава. Ён быў адным з першых ва
ўс..й Усходняй Усходняй Еўропе хто а..чуў
п..рспектыўнасць і гістарычную н..абходнасць
развіцця адносна малых незалежных дз..ржаў.

(Паводле С.Тарасава)



Шлях нашага народа пазначаны не толькі славутымі
падзеямі, але і славутымі асобамі, якія ў тым ці
іншым перыядзе гісторыі станавіліся яго сімваламі.
Адным з такіх сімвалаў, чалавекам – паданнем, стаў
Усяслаў Чарадзей. Усяслаў быў адным з тых першых
князёў, пры якім Полацкая зямля заявіла пра сябе як
самастойная дзяржава. Ён быў адным з першых ва
ўсёй Усходняй Усходняй Еўропе, хто адчуў
перспектыўнасць і гістарычную неабходнасць

развіцця адносна малых незалежных дзяржаў.

(Паводле С.Тарасава)



Шлях нашага народа пазначаны не толькі славутымі 
падзеямі, але і славутымі асобамі, якія ў тым ці іншым 
перыядзе гісторыі станавіліся яго сімваламі.

Усяслаў быў адным з тых першых князёў, пры якім 
Полацкая зямля заявіла пра сябе як самастойная 
дзяржава. 

Ён быў адным з першых ва ўсёй Усходняй Усходняй 
Еўропе, хто адчуў перспектыўнасць і гістарычную 
неабходнасць развіцця адносна малых незалежных 
дзяржаў.       



1. , (   якiя    …)         …

… з тых

…3.                 , (  хто    …  )

Скл. залежны сказ
з даданай азначальнай

часткай 

з каго?

x

якiх?

якiмi?

2.                 , ( пры   якiм    … )         
x

x

Скл. залежны сказ
з даданай 

азначальнай
часткай

Скл. залежны сказ
з даданай 

дапаўняльнай
часткай



Адказы

• 1.  б
• 2.  а
• 3.  б
• 4.  а—1
• б—3
• в—2,4,5
• 5.  в
• 6.  а, в, г, д


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Адказы

