
 

Крыху   аб  слоўніку 
 

     Прапануемы Адваротны слоўнік беларускай мовы (у электронным выглядзе)  створаны 

на базе  тлумачальнага слоўніка Скарнік,   на сайце skarnik.by. 

     Па стану на красавік 2019 года ў Скарніку было 96632 словы, - не без "асаблівасцей". 

Напрыклад,словы: льга, ачэсаны, пракопаны, перасекчыся, асекчы, перасекчы - ў ім 

сустракаюцца двойчы. І такіх дублей знойдзена аж 549 штук.  

   У Адваротным слоўніку гэтыя "асаблівасці"  былі ліквідаваны. У ім былі праігнараваны 

яшчэ словы з кропкамі або рыскай на канцы (тыпу: анты...), якія несастойныя і на справе 

з'яўляюцца толькі часткай нейкіх іншых слоў. 

     У Скарніку сустракаюцца  таксама “асаблівасці”, якія можна ацаніць як вынік апіскі, 

напрыклад, фтарыраваные, вуглевыпальваные. 

    Шэраг слоў адсутнічае ў тлумачальным слоўніку skarnik.by,  напрыклад,- атоса, чулан, 

дзірканы,  дзю-дзю, чух-чух,  чувак, экспанента, квакуха, ау, каршэнь. У адваротным 

слоўніку яны не ўлічваліся. 

     Як відаць, Скарнік – не ідэальны слоўнік, але спаткаць у Сеціве штосьці лепшае за яго 

(у электронным выглядзе) мне не ўдалося.  

     Упарадкаванне слоў у Адваротным слоўніку зроблена з дапамогай распрацаванай 

спецыяльнай праграмы адпаведна гукавому ладу ў наступнай паслядоўнасці: 

а_б_в_г_д_е_ё_ж_з_зь_і_к_л_ль_м_н_нь_о_п_р_с_сь_т_у_ў_ф_х_ц_ць_ч_ш_ы_э_ю_я. 

     Апостраф і рыска,магчымыя ў слове, пры ўпарадкаванні ігнараваліся як негукавыя 

сімвалы. 

     Даследванне тлумачальнага слоўніка, размешчанага на сайце Skarnik.by, на магчымыя 

другія хібы ("асаблівасці") з мэтай іх выключэня не вялося. Пры такой акалічнасці ўсе яны 

(калі існуюць) былі аўтаматычна перанесены ў Адваротны слоўнік. 

                                                                  *      *       * 

  За выняткам згаданых слоў у Адваротным слоўніку аказалася 95598 слоў.     Сярод  іх:  

1675 аднаскладовыя словы, 12400 двухскладовыя словы,  31432 трохскладовыя словы , 

30829 чатырохскладовыя словы,  13566 пяціскладовыя словы. Усе яны вылучаны ў 

асобныя файлы, якія  пры наяўнасці зацікаўленасці можна апублікаваць тут.  

    Колькасць слоў з большым лікам складоў складае ў слоўніку агулам каля шасці тысяч. 

                                                                  *      *       * 

           Агулам у адваротным  слоўніку налічваецца 894450 літар і сімвалаў. Доля іх 

ужываемасці ў межах слоўніка пададзена ў табліцы 1.  

                                                                                                                                  табліца 1 

 сімвал    доля,%  сімвал    доля,%  сімвал   доля,%    сімвал    доля,% 

     а    18.65       і      3.87      с      4.08       ы      5.17 

     б      1.57       й      0.36      т      3.26       ь      3.36 

     в      4.26       к      3.90      у      2.39       э      1.05 

     г      1.39       л      3.70      ў      0.89       ю      0.19 

     д      2.64       м      2.03      ф      0.46       я      1.80 

     е      3.29       н      6.89      х      0.68       ‘     0.062 

     ё      0.27       о      2.21      ц      6.37 -  (злучок)     0.040  

     ж      0.62       п      3.88      ч      1.51   

     з      2.35       р      5.81      ш      1.00   

   

 Значыць, сярэдняя даўжыня слова ў слоўніку 894450/95598 = каля 9 сімвалаў. 

 

30 снежня  2019 года                                                 Валер Голуб,     канд.фіз.-мат. навук 
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задзірства 

камандзірства 

факірства 

дэзерцірства 

іканаборства 

адзінаборства 

духаборства 

сяміборства 



проціборства 

шасціборства 

пяціборства 

дзесяціборства 

супрацьборства 

дваяборства 

кручкатворства 

вершатворства 

прытворства 

абжорства 

дырыжорства 

самадурства 

пампадурства 

дзяжурства 

транжырства 

пранырства 

дэбашырства 

лідэрства 

маркшэйдэрства 

фрытрэдэрства 

пэрства 

братэрства 

магістэрства 

філістэрства 

міністэрства 

майстэрства 

афіцэрства 

унтэр-афіцэрства 

акушэрства 

баярства 

разьбярства 

ліхвярства 

шкалярства 

малярства 

сталярства 

пчалярства 

фіглярства 

гандлярства 

цяслярства 

мулярства 

махлярства 

дзягцярства 

замуства 

заканадаўства 

мараплаўства 

глебазнаўства 

правазнаўства 

архівазнаўства 

мовазнаўства 

мастацтвазнаўства 

паляўніцтвазнаўства 

кнігазнаўства 



лугазнаўства 

грамадазнаўства 

нарадазнаўства 

прыродазнаўства 

усходазнаўства 

сабаказнаўства 

чалавеказнаўства 

музыказнаўства 

бібліятэказнаўства 

металазнаўства 

манголазнаўства 

матэрыялазнаўства 

заканазнаўства 

кіназнаўства 

пушкіназнаўства 

візанціназнаўства 

японазнаўства 

машыназнаўства 

славяназнаўства 

таваразнаўства 

возеразнаўства 

колеразнаўства 

тэатразнаўства 

літаратуразнаўства 

расазнаўства 

лесазнаўства 

беларусазнаўства 

мерзлатазнаўства 

грунтазнаўства 

балотазнаўства 

крыніцазнаўства 

сэрцазнаўства 

вершазнаўства 

краязнаўства 

кітаязнаўства 

музеязнаўства 

землязнаўства 

самаўпраўства 

марнатраўства 

войтаўства 

зменавехаўства 

каралеўства 

вучнёўства 

старшынёўства 

старажоўства 

парабкоўства 

леснікоўства 

бацькоўства 

безбацькоўства 

дзякоўства 

рыбалоўства 

птушкалоўства 



звералоўства 

красамоўства 

шальмоўства 

папоўства 

сяброўства 

старастоўства 

талстоўства 

хлыстоўства 

жаніхоўства 

пастухоўства 

графства 

маркграфства 

шэфства 

таварыства 

княства 

абацтва 

байбацтва 

рыбацтва 

задавацтва 

дзівацтва 

рвацтва 

разявацтва 

лявацтва 

дэлегацтва 

рэнегацтва 

лайдацтва 

казацтва 

адвакацтва 

далікацтва 

цыркацтва 

ткацтва 

ваўнаткацтва 

шэрсцяткацтва 

трукацтва 

бурлацтва 

кулацтва 

прэлацтва 

басмацтва 

чумацтва 

прымацтва 

магнацтва 

аснацтва 

кунацтва 

мецэнацтва 

юнацтва 

брацтва 

жабрацтва 

панібрацтва 

запанібрацтва 

пірацтва 

радыёпірацтва 

батрацтва 



маярацтва 

прусацтва 

святатацтва 

мастацтва 

псеўдамастацтва 

кінамастацтва 

тэлемастацтва 

антымастацтва 

ліхацтва 

выдавецтва 

кнігавыдавецтва 

чалавецтва 

кравецтва 

шавецтва 

какецтва 

калецтва 

самакалецтва 

малалецтва 

скапецтва 

купецтва 

шляхецтва 

рыфмаплёцтва 

вершаплёцтва 

ідыёцтва 

каталіцтва 

найміцтва 

нахлебніцтва 

аднаасобніцтва 

звадніцтва 

упадніцтва 

здрадніцтва 

сацыял-здрадніцтва 

асадніцтва 

пасадніцтва 

прапаведніцтва 

доследніцтва 

зводніцтва 

другагодніцтва 

згодніцтва 

сацыял-згодніцтва 

угодніцтва 

прыгодніцтва 

шкодніцтва 

членашкодніцтва 

агародніцтва 

плодаагародніцтва 

народніцтва 

заходніцтва 

вынаходніцтва 

адыходніцтва 

пасрэдніцтва 

почвеніцтва 



прадажніцтва 

сабатажніцтва 

грабежніцтва 

драпежніцтва 

падзвіжніцтва 

перадзвіжніцтва 

бязбожніцтва 

наложніцтва 

скаталожніцтва 

падарожніцтва 

прыслужніцтва 

саматужніцтва 

валацужніцтва 

бадзяжніцтва 

стыляжніцтва 

суцяжніцтва 

пралазніцтва 

наезніцтва 

падлізніцтва 

рамізніцтва 

возніцтва 

хадайніцтва 

папрашайніцтва 

разбойніцтва 

прыстасавальніцтва 

укрывальніцтва 

саіскальніцтва 

богашукальніцтва 

пераймальніцтва 

богастваральніцтва 

збіральніцтва 

апісальніцтва 

бытапісальніцтва 

граданачальніцтва 

сумяшчальніцтва 

саўдзельніцтва 

насельніцтва 

народанасельніцтва 

свавольніцтва 

нявольніцтва 

раскольніцтва 

школьніцтва 

супольніцтва 

жульніцтва 

пустэльніцтва 

прадпрыемніцтва 

наёмніцтва 

схімніцтва 

надомніцтва 

бяздомніцтва 

паломніцтва 

выгнанніцтва 



пісьменніцтва 

прыгонніцтва 

абаронніцтва 

машэнніцтва 

паклёпніцтва 

перакупніцтва 

заступніцтва 

адступніцтва 

богаадступніцтва 

вераадступніцтва 

хабарніцтва 

саляварніцтва 

ударніцтва 

скнарніцтва 

слясарніцтва 

саперніцтва 

багаборніцтва 

спаборніцтва 

сацспаборніцтва 

каморніцтва 

шкурніцтва 

культурніцтва 

уласніцтва 

рабаўласніцтва 

месніцтва 

намесніцтва 

рамесніцтва 

ненавісніцтва 

чалавеканенавісніцтва 

жанчынаненавісніцтва 

посніцтва 

фокусніцтва 

лясніцтва 

цытатніцтва 

асветніцтва 

добраахвотніцтва 

самотніцтва 

начотніцтва 

бортніцтва 

пакутніцтва 

рабаўніцтва 

будаўніцтва 

горадабудаўніцтва 

домабудаўніцтва 

самалётабудаўніцтва 

сацбудаўніцтва 

чараўніцтва 

кіраўніцтва 

заводакіраўніцтва 

самакіраўніцтва 

домакіраўніцтва 

шахтакіраўніцтва 



парткіраўніцтва 

вартаўніцтва 

настаўніцтва 

прадстаўніцтва 

садоўніцтва 

чыноўніцтва 

вандроўніцтва 

гвалтоўніцтва 

супрацоўніцтва 

паляўніцтва 

склочніцтва 

язычніцтва 

двурушніцтва 

езуіцтва 

юрысконсульцтва 

педанцтва 

інтэнданцтва 

флагеланцтва 

кватаранцтва 

дылетанцтва 

сектанцтва 

паўстанцтва 

пратэстанцтва 

флігель-ад’ютанцтва 

агенцтва 

контрагенцтва 

трансагенцтва 

рэгенцтва 

дэкадэнцтва 

прэзідэнцтва 

студэнцтва 

капітулянцтва 

камедыянцтва 

абібоцтва 

дзявоцтва 

жываглоцтва 

правамоцтва 

паўнамоцтва 

адзіноцтва 

прароцтва 

сіроцтва 

донкіхоцтва 

невуцтва 

баламуцтва 

шалапуцтва 

банкруцтва 

сібарыцтва 

жрэцтва 

эстэцтва 

сваяцтва 

уніяцтва 

зямляцтва 



дзяляцтва 

бяспамяцтва 

серадняцтва 

бядняцтва 

маньяцтва 

вар’яцтва 

басяцтва 

ліштва 

брытва 

электрабрытва 

дзятва 

клятва 

ува 

похва 

рэхва 

прошва 

падэшва 

жыва 

зажыва 

нажыва 

пажыва 

спажыва 

лежыва 

разжыва 

варыва 

зарыва 

марыва 

грыва 

покрыва 

скрыва 

ворыва 

электраворыва 

курыва 

прэрагатыва 

альтэрнатыва 

інвектыва 

рэтраспектыва 

перспектыва 

кан’юнктыва 

дырэктыва 

ініцыятыва 

самаініцыятыва 

печыва 

рэчыва 

антырэчыва 

расшыва 

дрэва 

дзяржыдрэва 

ява 

заява 

праява 

аб’ява 



з’ява 

разява 

халява 

плява 

сялява 

сінява 

уява 

выява 

га 

ага 

люмбага 

вага 

навага 

раўнавага 

павага 

самапавага 

непавага 

перавага 

мікравага 

адвага 

падвага 

развага 

процівага 

стальвага 

грунтвага 

увага 

заўвага 

няўвага 

супрацьвага 

прывага 

знявага 

гага 

некага 

лага 

бедалага 

малага 

блага 

няблага 

баклага 

біклага 

мага 

смага 

калымага 

нага 

шпага 

цюпага 

рага 

брага 

драга 

дорага 

задорага 

прага 



курага 

юрага 

сага 

пісага 

ватага 

чага 

нечага 

карчага 

збольшага 

лега 

калега 

адлега 

амега 

ёга 

розга 

лузга 

мязга 

візіга 

ліга 

адліга 

чыліга 

кніга 

фіга 

сайга 

тайга 

івалга 

льга 

гідальга 

пустальга 

нельга 

ільга 

фольга 

мітульга 

тамга 

сёмга 

імга 

фанданга 

фаланга 

манга 

яранга 

танга 

штанга 

філёнга 

фламінга 

стронга 

дынга 

цынга 

шрубцынга 

марэнга 

шарэнга 

мерэнга 

мітрэнга 



юнга 

стэньга 

брам-стэньга 

убога 

нябога 

трывога 

сінагога 

нікога 

аблога 

падлога 

разлога 

эклога 

бярлога 

дапамога 

самадапамога 

узаемадапамога 

меддапамога 

запамога 

перамога 

падмога 

змога 

знямога 

мінога 

многа 

замнога 

намнога 

нямнога 

трынога 

дарога 

пірога 

асцярога 

неасцярога 

засцярога 

насцярога 

перасцярога 

тога 

нічога 

анічога 

кабарга 

эмбарга 

сударга 

карга 

скарга 

зашмарга 

катарга 

сутарга 

чарга 

качарга 

ірга 

паўморга 

сорга 

пурга 



пярга 

уга 

дуга 

падуга 

радуга 

электрадуга 

куга 

недалуга 

калуга 

слуга 

заслуга 

паслуга 

абслуга 

самаабслуга 

выслуга 

прыслуга 

бялуга 

фрамуга 

смуга 

нуга 

пуга 

хапуга 

задруга 

акруга 

наўкруга 

папруга 

латруга 

хітруга 

вятруга 

сяўруга 

звяруга 

дзяруга 

туга 

натуга 

ліхтуга 

фуга 

цэнтрыфуга 

валацуга 

сабачуга 

кальчуга 

п’янчуга 

ваўчуга 

доўга 

задоўга 

незадоўга 

надоўга 

ненадоўга 

нядоўга 

забулдыга 

індыга 

джыга 

сквалыга 



мамалыга 

басалыга 

маталыга 

камлыга 

квадрыга 

крыга 

інтрыга 

фастрыга 

расстрыга 

фатыга 

зладзюга 

бандзюга 

калюга 

сталюга 

глюга 

падлюга 

фелюга 

мотафелюга 

сінюга 

спрытнюга 

п’янюга 

цюга 

яга 

бяга 

звяга 

дзяга 

бадзяга 

брадзяга 

трудзяга 

міляга 

пляга 

туляга 

шляга 

стыляга 

дзяляга 

сярмяга 

сатняга 

пісяга 

прысяга 

лжэпрысяга 

ілжэпрысяга 

цяга 

рабацяга 

электрацяга 

суцяга 

да 

ада 

слабада 

вада 

завада 

бравада 

звада 



злагада 

пагада 

спагада 

выгада 

брыгада 

агітбрыгада 

ягада 

ваўчаягада 

блакада 

ракада 

эстакада 

мікада 

кавалькада 

аркада 

шкада 

барыкада 

цыкада 

дэкада 

лада 

балада 

замалада 

налада 

аблада 

анфілада 

молада 

улада 

рулада 

прылада 

памада 

грамада 

аграмада 

тамада 

армада 

нада 

рабінзанада 

каланада 

эспланада 

хламідаманада 

кананада 

тампанада 

буфанада 

арлекінада 

тарнада 

клаўнада 

прынада 

серэнада 

эскапада 

з-пада 

лампада 

рада 

барада 

скаварада 



загарада 

дарада 

эльдарада 

нарада 

парада 

фарада 

чарада 

шарада 

града 

здрада 

перада 

серада 

прада 

аўтастрада 

эстрада 

балюстрада 

тырада 

рэтырада 

асада 

засада 

пасада 

расада 

абсада 

надсада 

падсада 

глісада 

лансада 

хада 

ашчада 

харыбда 

кастаеда 

злыбеда 

рэзеда 

тарпеда 

непаседа 

бяседа 

гламазда 

язда 

агіда 

эгіда 

дзіда 

немезіда 

куліда 

хламіда 

піраміда 

феміда 

планіда 

гніда 

цыклоіда 

тангенсоіда 

сінусоіда 

абсіда 



апсіда 

сільфіда 

паніхіда 

яхіда 

нерэіда 

байда 

гайда 

знайда 

сайда 

крэйда 

кувалда 

фалда 

дылда 

сальда 

сольда 

мульда 

тыльда 

шыльда 

банда 

сарабанда 

кантрабанда 

лаванда 

альдраванда 

прапаганда 

кінапрапаганда 

контрпрапаганда 

тэхпрапаганда 

баланда 

шаланда 

каманда 

радыёкаманда 

веранда 

глісанда 

сфарцанда 

легенда 

скупенда 

вінда 

жмінда 

анаконда 

ронда 

фронда 

жыронда 

ратонда 

секунда 

ват-секунда 

штунда 

шлында 

рында 

брында 

гавэнда 

арэнда 

суарэнда 



крэшэнда 

гірлянда 

скупянда 

ода 

свабода 

падвода 

ваявода 

лагода 

нагода 

пагода 

непагода 

адгода 

згода 

нязгода 

паўгода 

выгода 

невыгода 

прыгода 

нягода 

кода 

шкода 

перашкода 

калода 

асалода 

самаасалода 

прахалода 

мода 

камода 

міні-мода 

супермода 

гаспода 

загарода 

узнагарода 

парода 

урода 

прырода 

сода 

метода 

цэстода 

арда 

алебарда 

бамбарда 

пагарда 

кукарда 

мансарда 

петарда 

чахарда 

бёрда 

цвёрда 

рэборда 

корда 

морда 



дзяржыморда 

хорда 

бурда 

буда 

вуда 

дуда 

жуда 

іуда 

пракуда 

паскуда 

эскуда 

луда 

палуда 

аблуда 

прыблуда 

нуда 

зануда 

паўпуда 

руда 

маруда 

груда 

запруда 

пасуда 

амплітуда 

застуда 

прастуда 

цуда 

праўда 

няпраўда 

крыўда 

карыда 

брыда 

эфемерыда 

стаўрыда 

пластыда 

карыятыда 

крэда 

юда 

блюда 

няўклюда 

слюда 

яда 

наяда 

бяда 

лебяда 

гавяда 

плеяда 

спартакіяда 

іерэміяда 

альпініяда 

алімпіяда 

універсіяда 



ляда 

каляда 

шуфляда 

дрыяда 

зверыяда 

трыяда 

эксцэнтрыяда 

турыяда 

жа 

распрадажа 

паклажа 

прапажа 

кража 

пакража 

пража 

сажа 

раджа 

магараджа 

банджа 

паранджа 

агароджа 

ежа 

вежа 

свежа 

бранявежа 

адзежа 

парубежжа 

узмежжа 

бязмежжа 

сумежжа 

чарнакніжжа 

мнагабожжа 

адзінабожжа 

збожжа 

падножжа 

падарожжа 

раздарожжа 

бездарожжа 

прыдарожжа 

прылужжа 

мнагамужжа 

замужжа 

дваямужжа 

паўкружжа 

правабярэжжа 

левабярэжжа 

безбярэжжа 

узбярэжжа 

прыбярэжжа 

ілжа 

імжа 

кумжа 



ханжа 

лонжа 

божа 

нябожа 

гожа 

рагожа 

прыгожа 

непрыгожа 

нягожа 

ложа 

кветаложа 

аванложа 

можа 

вяльможа 

рожа 

ржа 

баржа 

спаржа 

саржа 

іржа 

біржа 

лесабіржа 

дужа 

задужа 

лужа 

ружа 

дружа 

штокружа 

жыжа 

грыжа 

мярэжа 

сцюжа 

дзяжа 

мяжа 

за 

база 

кітабаза 

аўтабаза 

нафтабаза 

плембаза 

турбаза 

спартбаза 

плаўбаза 

харчбаза 

авіябаза 

ваза 

газа 

каза 

праказа 

страказа 

лаза 

пралаза 



па-за 

зараза 

абраза 

граза 

дзераза 

каза-дзераза 

фраза 

парафраза 

перыфраза 

фаза 

эмфаза 

абза 

кобза 

нэндза 

жалеза 

мітральеза 

марсельеза 

п’еза 

трапеза 

скабіёза 

левулёза 

арыёза 

з-за 

бамбіза 

віза 

авіза 

дэвіза 

маркіза 

падліза 

энкліза 

чуміза 

гільза 

пемза 

румза 

фанза 

лінза 

бонза 

бронза 

брынза 

доза 

віскоза 

глюкоза 

залоза 

цэлюлоза 

нітрацэлюлоза 

мімоза 

гумоза 

шымоза 

поза 

пагроза 

тубероза 

кроза 



цукроза 

проза 

паўроза 

бяроза 

мелітоза 

лактоза 

галактоза 

фруктоза 

мальтоза 

псеўдамарфоза 

парамарфоза 

метамарфоза 

каверза 

траверза 

кантраверза 

кірза 

мірза 

мурза 

гюрза 

буза 

абуза 

вуза 

медуза 

луза 

блуза 

мерлуза 

муза 

гіпатэнуза 

пуза 

друза 

біруза 

анакруза 

кукуруза 

памаўза 

паўза 

кляўза 

мыза 

рыза 

мікарыза 

капрыза 

рэпрыза 

антрэпрыза 

экспертыза 

шыза 

гарэза 

фрэза 

катахрэза 

тэза 

метатэза 

гіпотэза 

антытэза 

драбяза 



сляза 

ка 

клаака 

сабака 

табака 

кульбака 

рубака 

задавака 

жвака 

апівака 

выпівака 

зявака 

разявака 

імжака 

вужака 

служака 

дружака 

дрыжака 

макака 

балака 

салака 

талака 

воблака 

клака 

ламака 

тамака 

нашармака 

старчмака 

адзнака 

альпака 

рака 

небарака 

раскарака 

помарака 

драка 

цяперака 

задзірака 

асака 

пасака 

пісака 

кусака 

атака 

патака 

контратака 

тутака 

чытака 

чака 

патарчака 

патырчака 

шчака 

верашчака 

нямашака 



бабка 

прабабка 

прапрабабка 

швабка 

жабка 

скабка 

палабка 

арабка 

караібка 

скібка 

бобка 

скобка 

даробка 

недаробка 

жаробка 

каробка 

пераробка 

дробка 

надробка 

падробка 

пробка 

двухвантробка 

прыробка 

падсобка 

сербка 

бубка 

губка 

самагубка 

душагубка 

дубка 

старадубка 

белазубка 

драбназубка 

бяззубка 

галубка 

апалубка 

распалубка 

рубка 

зарубка 

парубка 

мясарубка 

абрубка 

грубка 

падрубка 

радыёрубка 

трубка 

урубка 

шрубка 

вырубка 

кашубка 

дыбка 

зыбка 



рыбка 

прыгрэбка 

скрэбка 

юбка 

дзюбка 

тупадзюбка 

любка 

самалюбка 

адналюбка 

зябка 

лёгка 

палёгка 

нялёгка 

павадка 

звадка 

вывадка 

гадка 

дагадка 

здагадка 

загадка 

адгадка 

згадка 

разгадка 

прыгадка 

ягадка 

кадка 

ладка 

аладка 

шакаладка 

наладка 

саманаладка 

пераналадка 

гладка 

разладка 

кладка 

акладка 

закладка 

накладка 

пракладка 

яйцакладка 

абкладка 

падкладка 

вокладка 

супервокладка 

складка 

раскладка 

укладка 

пуцеўкладка 

выкладка 

прыкладка 

соладка 

прыладка 



памадка 

грамадка 

канадка 

лампадка 

загарадка 

зарадка 

самазарадка 

перазарадка 

фіззарадка 

дзесяцізарадка 

аднарадка 

разнарадка 

градка 

рэтраградка 

разрадка 

самапрадка 

трохрадка 

двухрадка 

садка 

асадка 

самаасадка 

самасадка 

насадка 

пасадка 

лесапасадка 

перасадка 

прасадка 

адсадка 

падсадка 

рассадка 

усадка 

высадка 

прысадка 

выхадка 

букваедка 

людаедка 

дармаедка 

мухаедка 

сэрцаедка 

даведка 

сэрцаведка 

разведка 

геолагаразведка 

сейсмаразведка 

электраразведка 

контрразведка 

мядзведка 

сведка 

лжэсведка 

ілжэсведка 

шведка 

выведка 



дзедка 

гнедка 

дамаседка 

адседка 

суседка 

лябёдка 

загваздка 

заездка 

паездка 

аб’ездка 

выездка 

загвоздка 

карбідка 

кідка 

накідка 

плашч-накідка 

перакідка 

падкідка 

скідка 

самаскідка 

прыкідка 

кулідка 

еўрапеоідка 

гольдка 

галандка 

новазеландка 

лапландка 

ірландка 

нідэрландка 

ісландка 

шатландка 

фламандка 

нармандка 

фінляндка 

слабодка 

справаводка 

даводка 

заводка 

кукурузаводка 

шаўкаводка 

наводка 

льнаводка 

ільнаводка 

паводка 

праводка 

электраправодка 

кураводка 

верхаводка 

абводка 

адводка 

падводка 

зводка 



разводка 

метэазводка 

прыводка 

аднагодка 

васьмігодка 

сямігодка 

пяцігодка 

лодка 

калодка 

малодка 

салодка 

моталодка 

падлодка 

бародка 

скавародка 

агародка 

загародка 

перагародка 

абгародка 

адгародка 

разгародка 

чародка 

ходка 

самаходка 

знаходка 

вынаходка 

паходка 

праходка 

сходка 

жэрдка 

будка 

незабудка 

кінабудка 

пабудка 

пагудка 

дудка 

грудка 

брыдка 

дзюдка 

вярблюдка 

аглядка 

верхаглядка 

века 

павека 

паўвека 

калека 

няўмека 

сённека 

апека 

бяспека 

небяспека 

засека 



пасека 

прасека 

лесасека 

просека 

высека 

тапіёка 

далёка 

недалёка 

падаплёка 

спёка 

даважка 

недаважка 

каталажка 

паблажка 

каламажка 

ражка 

бражка 

пражка 

спражка 

кароткаметражка 

маламетражка 

малалітражка 

фуражка 

шматтыражка 

карчажка 

сыраежка 

перабежка 

прабежка 

разбежка 

суравежка 

нарвежка 

дзежка 

адзежка 

адлежка 

начлежка 

вылежка 

цялежка 

снежка 

сцежка 

засцежка 

бамбёжка 

налёжка 

кніжка 

ашчадкніжка 

рагожка 

ножка 

крываножка 

мнаганожка 

даўганожка 

пладаножка 

сараканожка 

каратканожка 



чырвананожка 

кветаножка 

станожка 

таўстаножка 

абножка 

падножка 

трыножка 

семяножка 

дарожка 

старожка 

дужка 

служка 

замужка 

незамужка 

пужка 

дружка 

укружка 

папружка 

стружка 

дзяружка 

стужка 

кінастужка 

перфастужка 

істужка 

п’янчужка 

жыжка 

лыжка 

адрыжка 

інтрыжка 

стрыжка 

качарэжка 

запрэжка 

прыпрэжка 

мярэжка 

зладзюжка 

радзюжка 

дзяжка 

бадзяжка 

ляжка 

сярмяжка 

цяжка 

зацяжка 

нацяжка 

перацяжка 

абцяжка 

адцяжка 

падцяжка 

сцяжка 

расцяжка 

выцяжка 

няцяжка 

вывазка 



лесавывазка 

казка 

падказка 

сказка 

указка 

каўказка 

прыказка 

лазка 

вылазка 

мазка 

замазка 

намазка 

перамазка 

абмазка 

падмазка 

подмазка 

змазка 

самазмазка 

умазка 

прымазка 

гразка 

выразка 

падпяразка 

абхазка 

іракезка 

тагалезка 

кангалезка 

жалезка 

слёзка 

цёзка 

кіргізка 

блізка 

слізка 

нізка 

возка 

завозка 

павозка 

перавозка 

падвозка 

звозка 

развозка 

прывозка 

залозка 

бярозка 

гагаузка 

гузка 

залатагузка 

блузка 

грузка 

дагрузка 

недагрузка 

загрузка 



нагрузка 

пагрузка 

вуглепагрузка 

перагрузка 

адгрузка 

падгрузка 

згрузка 

разгрузка 

самаразгрузка 

выгрузка 

кутузка 

коўзка 

рэзка 

хлебарэзка 

зарэзка 

буракарэзка 

саламарэзка 

кармарэзка 

нарэзка 

стапарэзка 

перарэзка 

прарэзка 

сіласарэзка 

гантарэзка 

цестарэзка 

абрэзка 

падрэзка 

зрэзка 

урэзка 

прырэзка 

каранярэзка 

саюзка 

вязка 

завязка 

павязка 

перавязка 

абвязка 

надвязка 

падвязка 

подвязка 

звязка 

увязка 

няўвязка 

прывязка 

жалязка 

шалудзька 

рэдзька 

дзядзька 

кузька 

заіка 

мазаіка 

архаіка 



сілабіка 

віка 

педагогіка 

сурдапедагогіка 

тыфлапедагогіка 

алігафрэнапедагогіка 

логіка 

дзіка 

гваздзіка 

фізіка 

геафізіка 

металафізіка 

тэктанафізіка 

гідрафізіка 

астрафізіка 

метафізіка 

псіхафізіка 

радыёфізіка 

біяфізіка 

геліяфізіка 

кузіка 

каліка 

публіка 

рэспубліка 

маёліка 

базіліка 

кліка 

энцыкліка 

сімволіка 

буколіка 

рэпліка 

гідраўліка 

дынаміка 

тэрмадынаміка 

гідрадынаміка 

электрадынаміка 

аэрадынаміка 

біядынаміка 

кераміка 

металакераміка 

фотакераміка 

палеміка 

міміка 

пантаміміка 

айканіміка 

аманіміка 

сінаніміка 

этнаніміка 

антрапаніміка 

тапаніміка 

эрганоміка 

эканоміка 



фізіяноміка 

сейсміка 

рытміка 

арганіка 

паніка 

батаніка 

геабатаніка 

палеабатаніка 

астрабатаніка 

механіка 

гідрамеханіка 

электрамеханіка 

аэрамеханіка 

фотамеханіка 

тэлемеханіка 

радыётэлемеханіка 

біямеханіка 

нягодніка 

еўгеніка 

біёніка 

нейрабіёніка 

астрожніка 

клініка 

паліклініка 

мнемоніка 

гідрапоніка 

аэрапоніка 

электроніка 

мікраэлектроніка 

оптаэлектроніка 

радыёэлектроніка 

хроніка 

кінахроніка 

фотахроніка 

тоніка 

фатоніка 

тэктоніка 

геатэктоніка 

неатэктоніка 

сейсматэктоніка 

архітэктоніка 

дыятоніка 

фоніка 

туніка 

тэхніка 

заатэхніка 

бальнеатэхніка 

цеплатэхніка 

святлатэхніка 

мнематэхніка 

гальванатэхніка 

рэнтгенатэхніка 



кінатэхніка 

агратэхніка 

гідратэхніка 

піратэхніка 

электратэхніка 

робататэхніка 

фотатэхніка 

псіхатэхніка 

аргтэхніка 

радыётэхніка 

сантэхніка 

геліятэхніка 

паляніка 

героіка 

піка 

філіпіка 

эпіка 

класіка 

кінакласіка 

калёсіка 

лексіка 

графіка 

эпіграфіка 

трофіка 

строфіка 

спецыфіка 

псіхіка 

масціка 

шагісціка 

байка 

каравайка 

парагвайка 

уругвайка 

свайка 

швайка 

гайка 

нагайка 

кантрагайка 

зайка 

лайка 

балалайка 

малайка 

майка 

ямайка 

нанайка 

знайка 

зазнайка 

усёзнайка 

нязнайка 

пайка 

запайка 

напайка 



падпайка 

спайка 

упайка 

шалупайка 

лушпайка 

прыпайка 

задрайка 

выкрайка 

шахрайка 

сайка 

спатайка 

таратайка 

кітайка 

алтайка 

гультайка 

разлятайка 

фуфайка 

сэрцайка 

чайка 

ручайка 

пячайка 

шайка 

папрашайка 

бейка 

верабейка 

сабейка 

плебейка 

нержавейка 

завейка 

салавейка 

крупавейка 

кацавейка 

здаровейка 

адыгейка 

цыгейка 

удэгейка 

зладзейка 

чарадзейка 

дабрадзейка 

ліхадзейка 

халдзейка 

белагвардзейка 

іудзейка 

лейка 

балейка 

жалейка 

вузкакалейка 

аднакалейка 

двухкалейка 

клейка 

аклейка 

заклейка 



наклейка 

пераклейка 

праклейка 

абклейка 

надклейка 

падклейка 

склейка 

расклейка 

уклейка 

прыклейка 

зеллейка 

голлейка 

батлейка 

шлейка 

арамейка 

змейка 

сямейка 

жнейка 

лінейка 

разлінейка 

сямілінейка 

трохлінейка 

сонейка 

капейка 

еурапейка 

самасейка 

фарысейка 

скуфейка 

свацейка 

багацейка 

плацейка 

грамацейка 

цюбецейка 

лецейка 

месцейка 

лісцейка 

госцейка 

вусцейка 

жыцейка 

нубійка 

малавійка 

гравійка 

лівійка 

балівійка 

латвійка 

бельгійка 

фрыгійка 

інданезійка 

меланезійка 

палінезійка 

фракійка 

фінікійка 



эвенкійка 

малійка 

самалійка 

аўстралійка 

чылійка 

танзанійка 

кенійка 

алімпійка 

бойка 

маслабойка 

набойка 

дальнабойка 

прабойка 

ссабойка 

адбойка 

навалаадбойка 

падбойка 

збойка 

каўбойка 

бранябойка 

двойка 

хвойка 

дойка 

перадойка 

палойка 

плойка 

слойка 

пераслойка 

праслойка 

расслойка 

апойка 

папойка 

кройка 

закройка 

перакройка 

прыкройка 

тройка 

настройка 

саманастройка 

сойка 

стойка 

настойка 

рудстойка 

няўстойка 

дуйка 

буржуйка 

сагдыйка 

андыйка 

студыйка 

камбаджыйка 

мыйка 

бульбамыйка 



пасудамыйка 

буракамыйка 

пескамыйка 

каламыйка 

сукнамыйка 

ваўнамыйка 

вуглямыйка 

шэрсцямыйка 

арыйка 

пескарыйка 

марыйка 

іберыйка 

ілірыйка 

сірыйка 

асірыйка 

аўстрыйка 

гурыйка 

землярыйка 

візантыйка 

фларэнтыйка 

партыйка 

кампучыйка 

шыйка 

змеяшыйка 

сіняшыйка 

ідэйка 

рэйка 

варэйка 

карэйка 

канарэйка 

батарэйка 

лабагрэйка 

вадагрэйка 

целагрэйка 

душагрэйка 

яўрэйка 

ячэйка 

кам’ячэйка 

чыстаплюйка 

яйка 

разгільдзяйка 

мякка 

скрабалка 

бурбалка 

цурубалка 

цырубалка 

рыбалка 

цыбалка 

валка 

завалка 

навалка 

сукнавалка 



снавалка 

перавалка 

шатравалка 

абвалка 

звалка 

сенаразбівалка 

выбівалка 

самахвалка 

умывалка 

сшывалка 

раздзявалка 

сявалка 

галка 

тагалка 

бразгалка 

мігалка 

бенгалка 

сінгалка 

шпаргалка 

партугалка 

жыгалка 

лесацягалка 

феадалка 

камчадалка 

сажалка 

саджалка 

бульбасаджалка 

расадасаджалка 

кукурузасаджалка 

рэзалка 

снопавязалка 

скакалка 

скалка 

фіскалка 

сокавыціскалка 

кукалка 

гушкалка 

арыгіналка 

прафесіяналка 

палка 

запалка 

капалка 

бульбакапалка 

буракакапалка 

землекапалка 

перапалка 

лёнатрапалка 

льнотрапалка 

ільнотрапалка 

падпалка 

непалка 

чарпалка 



водачарпалка 

самачарпалка 

землечарпалка 

распалка 

купалка 

лібералка 

абдзіралка 

тэатралка 

цэнтралка 

часалка 

льночасалка 

ільночасалка 

русалка 

каталка 

маталка 

сіменталка 

вясталка 

чыталка 

качалка 

мачалка 

счалка 

расчалка 

пішчалка 

мышчалка 

вешалка 

мешалка 

мяшалка 

бетонамяшалка 

елка 

забелка 

пабелка 

перабелка 

прабелка 

адбелка 

падбелка 

картвелка 

здзелка 

сядзелка 

мелка 

пахмелка 

скараспелка 

чарнацелка 

ёлка 

жывёлка 

сядзёлка 

гамёлка 

эспаньёлка 

перапёлка 

навасёлка 

вясёлка 

цёлка 

кацёлка 



першацёлка 

свісцёлка 

круцёлка 

мяцёлка 

электрадаілка 

паілка 

самапаілка 

аўтапаілка 

грабілка 

драбілка 

лёдадрабілка 

вугледрабілка 

каменедрабілка 

зернедрабілка 

церабілка 

лёнацерабілка 

каноплецерабілка 

льноцерабілка 

ільноцерабілка 

вілка 

развілка 

магілка 

маразілка 

скорамаразілка 

гладзілка 

радзілка 

цадзілка 

мілка 

тамілка 

пілка 

лесапілка 

спілка 

касілка 

сенакасілка 

трасілка 

восілка 

мясілка 

цестамясілка 

славянафілка 

капцілка 

сцілка 

засцілка 

пасцілка 

перасцілка 

падсцілка 

подсцілка 

посцілка 

рассцілка 

вусцілка 

дыскаболка 

балаболка 

карболка 



футболка 

волка 

самаволка 

аднастволка 

трохстволка 

двухстволка 

іголка 

манголка 

трывуголка 

золка 

колка 

заколка 

наколка 

аднаколка 

пераколка 

саколка 

падколка 

сколка 

ясколка 

двухколка 

прыколка 

кавамолка 

багамолка 

камсамолка 

ярмолка 

смолка 

асмолка 

засмолка 

прасмолка 

кафямолка 

полка 

праполка 

суполка 

трохполка 

солка 

хлебасолка 

засолка 

столка 

барахолка 

кашолка 

крэолка 

булка 

вулка 

каравулка 

прагулка 

цыдулка 

мулка 

намулка 

шкатулка 

утулка 

гуцулка 

качулка 



рачулка 

бабылка 

кабылка 

тубылка 

жылка 

старажылка 

памылка 

абмылка 

ухмылка 

марылка 

парылка 

перыстакрылка 

вастрылка 

курылка 

дасылка 

засылка 

пасылка 

прадпасылка 

спасылка 

перасылка 

адсылка 

ссылка 

рассылка 

высылка 

прысылка 

тачылка 

лічылка 

зернеплюшчылка 

сушылка 

плодасушылка 

сенасушылка 

лёнасушылка 

бавоўнасушылка 

снопасушылка 

зернесушылка 

льносушылка 

ільносушылка 

гарэлка 

карэлка 

грэлка 

электрагрэлка 

мегрэлка 

мінгрэлка 

стрэлка 

перастрэлка 

прыстрэлка 

венесуэлка 

пастаялка 

веялка 

сітавеялка 

сеялка 

льнасеялка 



ільнасеялка 

фіялка 

мялка 

бульбамялка 

льнамялка 

ільнамялка 

паганялка 

абганялка 

правінцыялка 

галька 

калька 

спіралька 

талька 

аглабелька 

грэбелька 

трэнзелька 

карамелька 

зямелька 

пелька 

капелька 

канапелька 

кропелька 

хлуселька 

выхавацелька 

абывацелька 

карацелька 

згубіцелька 

збавіцелька 

крыўдзіцелька 

карміцелька 

ганіцелька 

прасіцелька 

круцелька 

сужыцелька 

мучыцелька 

паручыцелька 

вяршыцелька 

цюцелька 

прыяцелька 

непрыяцелька 

ілька 

кілька 

шпілька 

зашпілька 

болька 

долька 

колька 

полька 

манаполька 

бабулька 

барабулька 

цыбулька 



крывулька 

рагулька 

гранкулька 

піскулька 

пулька 

шпулька 

шыпулька 

бірулька 

каструлька 

пісулька 

матулька 

татулька 

свістулька 

кашулька 

бабылька 

бэлька 

шлюпбэлька 

фрыкадэлька 

сардэлька 

камізэлька 

бутэлька 

паўбутэлька 

казюлька 

зязюлька 

люлька 

вісюлька 

цюлька 

лялька 

саамка 

дамка 

проламка 

мамка 

в’етнамка 

дынамка 

рамка 

брамка 

крамка 

самка 

хамка 

чужаземка 

іншаземка 

падземка 

туземка 

немка 

выемка 

ёмка 

каёмка 

знаёмка 

незнаёмка 

пазёмка 

тасёмка 

прыёмка 



няёмка 

заімка 

караімка 

зімка 

азімка 

радзімка 

невідзімка 

нелюдзімка 

падхалімка 

ананімка 

нядоімка 

пустадомка 

ломка 

галаваломка 

паломка 

саломка 

льносаломка 

ільносаломка 

аканомка 

хромка 

фомка 

карчомка 

кучомка 

падкормка 

гумка 

думка 

ліхадумка 

выдумка 

прыдумка 

кумка 

сумка 

дымка 

здымка 

кіназдымка 

пераздымка 

аэраздымка 

фотаздымка 

аэрафотаздымка 

пілігрымка 

недатрымка 

затрымка 

ператрымка 

падтрымка 

узаемападтрымка 

вытрымка 

эмка 

стрэмка 

ямка 

сіямка 

лямка 

клямка 

банка 



чабанка 

албанка 

кубанка 

гадаванка 

малдаванка 

шаткаванка 

брукаванка 

мураванка 

дратаванка 

выхаванка 

самазванка 

набіванка 

ліванка 

балванка 

жованка 

хованка 

схованка 

сванка 

абшыванка 

вышыванка 

яванка 

неспадзяванка 

пытляванка 

ганка 

паганка 

слізганка 

хуліганка 

унанганка 

танганка 

афганка 

выганка 

інтрыганка 

цыганка 

ладанка 

гражданка 

гайданка 

іарданка 

бярданка 

суданка 

смажанка 

ражанка 

беражанка 

слабаджанка 

гараджанка 

прыхаджанка 

паязджанка 

азербайджанка 

бежанка 

катаржанка 

служанка 

францужанка 

крыжанка 



ляжанка 

сапяжанка 

мазанка 

фазанка 

пейзанка 

коўзанка 

партызанка 

куртызанка 

вязанка 

малаканка 

мараканка 

чаканка 

пачаканка 

расчаканка 

магіканка 

рэспубліканка 

веліканка 

мексіканка 

тканка 

даматканка 

саматканка 

ашуканка 

амерыканка 

афрыканка 

запяканка 

прапяканка 

ланка 

галанка 

маланка 

планка 

засланка 

пасланка 

буланка 

наркаманка 

ламанка 

меламанка 

манаманка 

эфіраманка 

тэатраманка 

саманка 

атаманка 

эратаманка 

балетаманка 

клептаманка 

графаманка 

німфаманка 

ліхаманка 

шаманка 

падманка 

мусульманка 

нэпманка 

германка 



бірманка 

гурманка 

басурманка 

фурманка 

мічманка 

утрыманка 

нанка 

запанка 

копанка 

іспанка 

шпанка 

ранка 

баранка 

дваранка 

гаранка 

заранка 

памаранка 

паранка 

саранка 

табасаранка 

таранка 

хутаранка 

гранка 

вагранка 

дранка 

абадранка 

галадранка 

мудранка 

керанка 

іранка 

міранка 

фіранка 

ікранка 

салетранка 

быстранка 

вятранка 

скуранка 

порта-франка 

ахранка 

зыранка 

тыранка 

чыранка 

лютэранка 

нганасанка 

пісанка 

танка 

шарлатанка 

магаметанка 

султанка 

альтанка 

спартанка 

дагестанка 



хіндустанка 

боўтанка 

брытанка 

пурытанка 

маўрытанка 

чытанка 

смятанка 

перуанка 

баханка 

каханка 

лаханка 

вакханка 

буханка 

прачуханка 

калыханка 

цацанка 

абяцанка 

заляцанка 

талачанка 

мачанка 

грачанка 

тачанка 

парабчанка 

англічанка 

чукчанка 

ульчанка 

аднасяльчанка 

турчанка 

цюрчанка 

пясчанка 

датчанка 

ваўчанка 

палаўчанка 

маўчанка 

вашчанка 

мяшчанка 

лужычанка 

чэркешанка 

мешанка 

макшанка 

кошанка 

вушанка 

трушанка 

крышанка 

бляшанка 

мяшанка 

славенка 

эвенка 

сукенка 

каленка 

перасяленка 

высяленка 



каменка 

пераменка 

йеменка 

перазменка 

трохзменка 

туркменка 

ітэльменка 

барменка 

форменка 

рэкардсменка 

спартсменка 

ячменка 

бушменка 

ненка 

паненка 

пенка 

адшчапенка 

насенка 

безнасенка 

сценка 

пяцісценка 

даёнка 

раёнка 

расшчабёнка 

даўбёнка 

улюбёнка 

казёнка 

баразёнка 

халадзёнка 

аднадзёнка 

падзёнка 

сямідзёнка 

шасцідзёнка 

пяцідзёнка 

дзесяцідзёнка 

сцюдзёнка 

завядзёнка 

развядзёнка 

селязёнка 

дывізіёнка 

чэмпіёнка 

шпіёнка 

камісіёнка 

галёнка 

плёнка 

кінаплёнка 

фотаплёнка 

маслёнка 

шлёнка 

зялёнка 

пялёнка 

паштальёнка 



кампаньёнка 

пляцёнка 

кляёнка 

іншакраінка 

украінка 

чаінка 

ручаінка 

кабінка 

слабінка 

рабінка 

карабінка 

драбінка 

гарбінка 

шчарбінка 

вярбінка 

дубінка 

кубінка 

глыбінка 

лугавінка 

макавінка 

ракавінка 

лускавінка 

шаўкавінка 

палавінка 

славінка 

навінка 

баравінка 

кучаравінка 

правінка 

травінка 

картавінка 

верхавінка 

мардвінка 

сівінка 

хівінка 

свінка 

тувінка 

жарсцвінка 

жывінка 

крывінка 

лезгінка 

даргінка 

абазінка 

адзінка 

гадзінка 

льдзінка 

ільдзінка 

бландзінка 

кабардзінка 

сурдзінка 

грудзінка 

чалядзінка 



нізінка 

грузінка 

рызінка 

бярэзінка 

слязінка 

тэкінка 

галінка 

сцяблінка 

іглінка 

жывёлінка 

хвілінка 

дысцыплінка 

слінка 

раслінка 

кіслінка 

макулінка 

былінка 

пылінка 

шчылінка 

элінка 

замінка 

размінка 

саломінка 

ямінка 

дзярнінка 

сем’янінка 

запінка 

крапінка 

філіпінка 

сарпінка 

спінка 

крупінка 

асінка 

расінка 

абісінка 

варсінка 

русінка 

лысінка 

бедуінка 

фінка 

рабацінка 

скацінка 

лацінка 

залацінка 

націнка 

стацінка 

хацінка 

бесхацінка 

шчацінка 

мецінка 

асецінка 

кахецінка 



аргенцінка 

карцінка 

чацвярцінка 

пласцінка 

фотапласцінка 

грампласцінка 

часцінка 

шарсцінка 

хусцінка 

трысцінка 

мясцінка 

павуцінка 

пуцінка 

жаўцінка 

імерэцінка 

крэцінка 

смяцінка 

балабонка 

скарбонка 

пустазвонка 

гонка 

вагонка 

медагонка 

велагонка 

самагонка 

нагонка 

перагонка 

прагонка 

ветрагонка 

адгонка 

падгонка 

згонка 

вазгонка 

разгонка 

прыгонка 

донка 

пласкадонка 

македонка 

кардонка 

жонка 

смажонка 

джонка 

амазонка 

фармазонка 

конка 

параконка 

басконка 

суконка 

балонка 

абалонка 

жалонка 

калонка 



бензакалонка 

палонка 

каталонка 

слонка 

заслонка 

гамонка 

лімонка 

мармонка 

перапонка 

шпонка 

японка 

варонка 

сіваваронка 

сіўка-варонка 

каронка 

паронка 

старонка 

гронка 

франкмасонка 

сасонка 

саксонка 

саракатонка 

паўтаратонка 

бетонка 

сямітонка 

пяцітонка 

эстонка 

тэўтонка 

трохтонка 

двухтонка 

брэтонка 

пячонка 

машонка 

распашонка 

тушонка 

чыгунка 

ладунка 

мядунка 

дзікунка 

апякунка 

лунка 

струнка 

фарсунка 

вястунка 

звястунка 

вяшчунка 

дажджынка 

спружынка 

сняжынка 

сцяжынка 

валынка 

румынка 



рынка 

карынка 

скарынка 

вечарынка 

рабрынка 

серабрынка 

жвірынка 

задзірынка 

ікрынка 

скрынка 

іскрынка 

катрынка 

хітрынка 

хмурынка 

шырынка 

касынка 

цынка 

сарацынка 

злачынка 

начынка 

лагчынка 

лічынка 

арчынка 

пярчынка 

пясчынка 

лучынка 

аўчынка 

дзяўчынка 

маршчынка 

зморшчынка 

трэшчынка 

тычынка 

шынка 

машынка 

гарошынка 

пушынка 

парушынка 

птушынка 

смяшынка 

энка 

перараджэнка 

ураджэнка 

выраджэнка 

грэнка 

зрэнка 

шатэнка 

мітэнка 

ацэнка 

недаацэнка 

самаацэнка 

пераацэнка 

нацэнка 



расцэнка 

уцэнка 

апалчэнка 

навучэнка 

вылучэнка 

спрашчэнка 

чэчэнка 

лішэнка 

лаянка 

траянка 

кітаянка 

стаянка 

вантрабянка 

лубянка 

славянка 

травянка 

слівянка 

крывянка 

сеянка 

вадзянка 

грамадзянка 

суграмадзянка 

пападзянка 

курдзянка 

лядзянка 

мядзянка 

яр-мядзянка 

марзянка 

эрзянка 

сербіянка 

грубіянка 

расіянка 

марсіянка 

персіянка 

парафіянка 

хрысціянка 

смалянка 

салянка 

смуглянка 

склянка 

шклянка 

рымлянка 

філістымлянка 

зямлянка 

канаплянка 

дуплянка 

арлянка 

гарлянка 

жарлянка 

буслянка 

гулянка 

пагулянка 



прагулянка 

скулянка 

астраўлянка 

кухлянка 

медэлянка 

кастэлянка 

бялянка 

дзялянка 

сялянка 

тальянка 

італьянка 

бразільянка 

галамянка 

каламянка 

армянка 

румянка 

неслухмянка 

сямянка 

бессямянка 

паланянка 

лацінянка 

талакнянка 

адназярнянка 

вяснянка 

ваўнянка 

баваўнянка 

тынянка 

п’янка 

сярпянка 

валяр’янка 

валасянка 

расянка 

прасянка 

трасянка 

варсянка 

аўсянка 

парфянка 

балацянка 

чарацянка 

ізраільцянка 

касцянка 

берасцянка 

шарсцянка 

таўсцянка 

трысцянка 

жаўцянка 

шляхцянка 

таццянка 

негрыцянка 

індыянка 

вегетарыянка 

прэсвітэрыянка 



патрыцыянка 

карэянка 

банька 

дзеванька 

дарожанька 

цяжанька 

добранька 

гусанька 

ванька-ўстанька 

ночанька 

рэчанька 

вішанька 

кавенька 

варывенька 

сявенька 

лазенька 

блізенька 

жменька 

раненька 

апенька 

песенька 

ціхенька 

соценька 

хуценька 

лінька 

сінька 

донька 

гунька 

пунька 

яблынька 

вярэнька 

шасцярэнька 

кішэнька 

нянька 

пянька 

глыбока 

вока 

валавока 

дока 

кока 

валока 

павалока 

падвалока 

паўвалока 

склока 

мока 

апока 

барока 

марока 

замарока 

сарока 

сірока 



шырока 

высока 

затока 

патока 

пратока 

межытока 

шчытока 

капка 

лапка 

гусялапка 

канапка 

папка 

крапка 

храпка 

вытапка 

вочапка 

почапка 

зашчапка 

прычапка 

шапка 

кепка 

лепка 

выклепка 

клёпка 

заклёпка 

наклёпка 

пераклёпка 

адклёпка 

надклёпка 

падклёпка 

склёпка 

расклёпка 

прыклёпка 

нашлёпка 

ліпка 

абліпка 

піпка 

сіпка 

ціпка 

эфіопка 

копка 

пракопка 

абкопка 

адкопка 

падкопка 

раскопка 

прыкопка 

халопка 

кнопка 

чаропка 

кропка 

радыёкропка 



філантропка 

сопка 

топка 

снегатопка 

салатопка 

ператопка 

стопка 

істопка 

купка 

закупка 

пакупка 

перакупка 

селькупка 

скупка 

прыкупка 

групка 

крупка 

ступка 

заступка 

уступка 

пераўступка 

прыступка 

скрыпка 

штрыпка 

хрыпка 

сыпка 

засыпка 

насыпка 

перасыпка 

абсыпка 

адсыпка 

надсыпка 

падсыпка 

восыпка 

ссыпка 

рассыпка 

высыпка 

прысыпка 

цыпка 

прышчыпка 

рэпка 

свірэпка 

закрэпка 

зачэпка 

перачэпка 

адчэпка 

падчэпка 

аўтасчэпка 

шчэпка 

зашчэпка 

сашчэпка 

прышчэпка 



прычэпка 

шлюпка 

цюпка 

аляпка 

арка 

барка 

грабарка 

выбарка 

варка 

аварка 

баварка 

кававарка 

заварка 

сакаварка 

наварка 

скараварка 

пераварка 

кашаварка 

падварка 

зварка 

газазварка 

электразварка 

скварка 

сварка 

уварка 

выварка 

прыварка 

клеяварка 

кафяварка 

гагарка 

кагарка 

змагарка 

качагарка 

балгарка 

прыгарка 

цыгарка 

флюгарка 

валадарка 

гаспадарка 

энергагаспадарка 

лесагаспадарка 

байдарка 

бандарка 

аджарка 

казарка 

сабакарка 

лекарка 

балкарка 

шынкарка 

іскарка 

пляткарка 

штукарка 



аптэкарка 

бібліятэкарка 

тафаларка 

марка 

памарка 

кантрамарка 

вядзьмарка 

хмарка 

карчмарка 

рэмарка 

кенарка 

вінарка 

свінарка 

кулінарка 

парка 

запарка 

лапарка 

прапарка 

адпарка 

распарка 

прыпарка 

тарка 

кансерватарка 

завадатарка 

аматарка 

дэкламатарка 

сенатарка 

аператарка 

сакратарка 

рэгістратарка 

татарка 

эксплуататарка 

пралетарка 

акампанітарка 

санітарка 

нектарка 

доктарка 

кандуктарка 

обер-кандуктарка 

інструктарка 

дыктарка 

дырэктарка 

бухгалтарка 

бунтарка 

скульптарка 

старка 

перастарка 

бястарка 

гутарка 

палутарка 

паштарка 

экспедытарка 



ініцыятарка 

знахарка 

кухарка 

жыхарка 

доўгажыхарка 

цацарка 

швейцарка 

чарка 

падчарка 

фельчарка 

дыспетчарка 

аўчарка 

вышчарка 

яшчарка 

змеяяшчарка 

фаерка 

дробнакаліберка 

берберка 

малаверка 

аднаверка 

адзінаверка 

паверка 

стараверка 

праверка 

самаправерка 

узаемаправерка 

пераправерка 

іншаверка 

зверка 

выверка 

паняверка 

швагерка 

магерка 

венгерка 

кудзерка 

ядзерка 

табакерка 

квакерка 

цукерка 

сякерка 

лерка 

талерка 

мадэльерка 

мерка 

вадамерка 

маламерка 

перамерка 

фермерка 

прымерка 

касцюмерка 

нерка 

манерка 



кананерка 

фанерка 

блюзнерка 

камбайнерка 

кельнерка 

жаўнерка 

кушнерка 

піянерка 

місіянерка 

пансіянерка 

пенсіянерка 

мільянерка 

апазіцыянерка 

акцыянерка 

фракцыянерка 

рэакцыянерка 

секцыянерка 

контррэвалюцыянерка 

банбаньерка 

фераньерка 

бутаньерка 

шыфаньерка 

жардыньерка 

паперка 

серка 

шаферка 

фарбацерка 

цяцерка 

вавёрка 

чацвёрка 

пазёрка 

фразёрка 

фантазёрка 

жывадзёрка 

крупадзёрка 

марадзёрка 

прасадзёрка 

прызёрка 

юніёрка 

панікёрка 

кіяскёрка 

галёрка 

кантралёрка 

гастралёрка 

жанглёрка 

хлёрка 

васьмёрка 

сямёрка 

планёрка 

руцінёрка 

партнёрка 

пёрка 



краснапёрка 

тапёрка 

балансёрка 

цёрка 

бульбацёрка 

бузацёрка 

білецёрка 

капцёрка 

гімнасцёрка 

шасцёрка 

ліфцёрка 

вахцёрка 

шахцёрка 

пяцёрка 

бірка 

прабірка 

сібірка 

прасвірка 

просвірка 

гірка 

юкагірка 

дзірка 

брыгадзірка 

абдзірка 

паддзірка 

камандзірка 

прыдзірка 

батанізірка 

кірка 

банкірка 

шкірка 

башкірка 

сандамірка 

кашмірка 

капірка 

подпірка 

касірка 

зацірка 

перацірка 

працірка 

абцірка 

падцірка 

сцірка 

расцірка 

прыцірка 

аборка 

пераборка 

праборка 

адборка 

падборка 

зборка 

разборка 



аўтазборка 

уборка 

снегаўборка 

збожжаўборка 

сенаўборка 

бавоўнаўборка 

прыборка 

ворка 

гаворка 

агаворка 

недагаворка 

скорагаворка 

адгаворка 

прыгаворка 

пераворка 

аднадворка 

створка 

шворка 

горка 

халмагорка 

чарнагорка 

эквадорка 

стажорка 

іжорка 

зорка 

кіназорка 

разорка 

пратазорка 

радыёзорка 

квазізорка 

корка 

падкорка 

селькорка 

юнкорка 

каморка 

паморка 

норка 

мінорка 

порка 

падпорка 

распорка 

закупорка 

шпорка 

айсорка 

рысорка 

кансерваторка 

маторка 

дакторка 

канторка 

шторка 

канфорка 

махорка 



танцорка 

вячорка 

шорка 

бурка 

чарнабурка 

фігурка 

уйгурка 

снягурка 

самадурка 

тужурка 

маньчжурка 

дзяжурка 

мазурка 

мензурка 

кузурка 

курка 

закурка 

перакурка 

падкурка 

скурка 

раскурка 

надскурка 

шкурка 

прыкурка 

мурка 

хеўсурка 

белатурка 

настурка 

фурка 

цахурка 

цурка 

бачурка 

пячурка 

шурка 

павадырка 

пасажырка 

алжырка 

транжырка 

бесказырка 

нырка 

пераднырка 

багатырка 

салятырка 

бравэрка 

мільярдэрка 

баядэрка 

пладажэрка 

этажэрка 

эсэрка 

кватэрка 

паўлітэрка 

люстэрка 



футэрка 

акушэрка 

казюрка 

дзюрка 

манікюрка 

педыкюрка 

ярка 

баярка 

даярка 

пераярка 

ліхвярка 

мадзьярка 

салярка 

сталярка 

вуглярка 

гандлярка 

юбілярка 

цыркулярка 

мулярка 

пулярка 

махлярка 

вапнярка 

пяснярка 

дзягцярка 

смяцярка 

жняярка 

закваска 

падкваска 

фугаска 

каска 

хакаска 

ласка 

погаласка 

няласка 

маска 

паўмаска 

паска 

апаска 

папаска 

раска 

краска 

траска 

тэраска 

папуаска 

фаска 

вычаска 

арабеска 

завеска 

навеска 

занавеска 

падвеска 

вывеска 



прывеска 

чэркеска 

пралеска 

бурлеска 

замеска 

стамеска 

падмеска 

юнеска 

феска 

вёска 

лёска 

цёска 

кіска 

пліска 

попліска 

міска 

чараміска 

туніска 

тэніска 

апіска 

дапіска 

запіска 

самапіска 

перапіска 

прапіска 

адпіска 

надпіска 

падпіска 

распіска 

упіска 

выпіска 

прыпіска 

сасіска 

войска 

лаоска 

трохвоска 

коска 

пагалоска 

сямікалоска 

эскімоска 

носка 

шыраканоска 

пісьманоска 

ардэнаноска 

пераноска 

шчытаноска 

падноска 

зноска 

разноска 

альбіноска 

матроска 

папяроска 



соска 

негрытоска 

ваўначоска 

прачоска 

расчоска 

прычоска 

кепска 

гуска 

тунгуска 

індуска 

закуска 

перакуска 

луска 

зулуска 

велікаруска 

маларуска 

беларуска 

труска 

раструска 

утруска 

этруска 

радыска 

калыска 

рыска 

ірыска 

вятрыска 

метыска 

гумарэска 

трэска 

фрэска 

счэска 

плюска 

фіяска 

каляска 

свістапляска 

малдавяняска 

авоська 

коська 

проська 

татуська 

рабатка 

акрабатка 

вырабатка 

зубатка 

чубатка 

сыроватка 

харватка 

хватка 

схватка 

ухватка 

няхватка 

рагатка 



дэлегатка 

рэнегатка 

салдатка 

кандыдатка 

сенажатка 

прамакатка 

накатка 

пракатка 

сортапракатка 

лістапракатка 

абкатка 

адкатка 

падкатка 

скатка 

латка 

подкалатка 

шчыкалатка 

палатка 

плашч-палатка 

златка 

золатка 

аплатка 

мулатка 

крылатка 

матка 

дыпламатка 

свінаматка 

граматка 

трусаматка 

аўцаматка 

калматка 

авіяматка 

канатка 

юннатка 

мецэнатка 

лапатка 

канапатка 

курапатка 

неўрапатка 

псіхапатка 

вываратка 

сываратка 

сукаратка 

братка 

дэгенератка 

дэмакратка 

бюракратка 

арыстакратка 

коратка 

апратка 

вопратка 

спецвопратка 



буратка 

канфедэратка 

касатка 

насатка 

адрасатка 

татка 

нататка 

супастатка 

вярстатка 

дэпутатка 

хатка 

дваццатка 

трыццатка 

зубчатка 

трубчатка 

пальчатка 

свінчатка 

крупчатка 

брусчатка 

нітчатка 

клятчатка 

сятчатка 

узрыўчатка 

пячатка 

шаршатка 

мышатка 

лаўрэатка 

тыбетка 

ветка 

паветка 

падпаветка 

кветка 

засветка 

падсветка 

крэветка 

казетка 

разетка 

дзетка 

авіетка 

кетка 

жакетка 

какетка 

плакетка 

ракетка 

банкетка 

танкетка 

каскетка 

этыкетка 

бранзалетка 

малалетка 

палетка 

таблетка 



клетка 

яйцаклетка 

матацыклетка 

подплетка 

лёгкаатлетка 

катлетка 

рулетка 

метка 

заметка 

наметка 

паметка 

разметка 

ваганетка 

ранетка 

санетка 

шансанетка 

загнетка 

ларнетка 

зернетка 

брунетка 

марыянетка 

віньетка 

піпетка 

сетка 

цепласетка 

кінасетка 

электрасетка 

фасетка 

радыёсетка 

лётка 

скаралётка 

пралётка 

плётка 

аплётка 

папільётка 

намётка 

цётка 

ідыётка 

кіпрыётка 

патрыётка 

бітка 

варажбітка 

кібітка 

просьбітка 

барацьбітка 

вітка 

світка 

пярэвітка 

агітка 

паразітка 

калітка 

касмапалітка 



празелітка 

плітка 

электраплітка 

улітка 

намітка 

аксамітка 

хамітка 

семітка 

антысемітка 

нітка 

зенітка 

селенітка 

снітка 

сунітка 

шнітка 

гусітка 

шыітка 

педантка 

рызыкантка 

практыкантка 

дыпламантка 

хірамантка 

гувернантка 

лабарантка 

сігнарантка 

кватарантка 

сукватарантка 

імігрантка 

эмігрантка 

белаэмігрантка 

палітэмігрантка 

рээмігрантка 

аспірантка 

аркестрантка 

дэманстрантка 

фігурантка 

адрасантка 

універсантка 

дыверсантка 

курсантка 

канкурсантка 

экскурсантка 

дылетантка 

маркітантка 

праектантка 

сектантка 

кансультантка 

дысертантка 

канцэртантка 

маніфестантка 

пратэстантка 

арыштантка 



дэбютантка 

інтэлігентка 

рэгентка 

кліентка 

апанентка 

абітурыентка 

пацыентка 

дэкадэнтка 

дысідэнтка 

канфідэнтка 

карэспандэнтка 

прэтэндэнтка 

студэнтка 

канкурэнтка 

асістэнтка 

пасквілянтка 

спекулянтка 

сімулянтка 

камедыянтка 

экспатрыянтка 

рэпатрыянтка 

афіцыянтка 

бенефіцыянтка 

работка 

бразготка 

дрыготка 

аўдотка 

сайотка 

котка 

какотка 

браскотка 

ляскотка 

пякотка 

закалотка 

глотка 

жываглотка 

насаглотка 

нілотка 

пілотка 

плотка 

шарлотка 

намотка 

перамотка 

абмотка 

падмотка 

змотка 

размотка 

абармотка 

нотка 

гугенотка 

яснотка 

заваротка 



паваротка 

касаваротка 

каротка 

сіротка 

стакротка 

сотка 

пяцісотка 

гатэнтотка 

сухотка 

вяхотка 

чачотка 

шчотка 

трашчотка 

кляшчотка 

рашотка 

картка 

фотакартка 

ліставёртка 

вухавёртка 

адвёртка 

абгортка 

разгортка 

фортка 

куртка 

удмуртка 

чвэртка 

гімнастка 

аснастка 

расснастка 

пастка 

фантастка 

частка 

запчастка 

вестка 

павестка 

абвестка 

зюйдвестка 

нявестка 

гестка 

лёстка 

эгаістка 

кубістка 

іегавістка 

славістка 

лінгвістка 

рэцыдывістка 

актывістка 

калектывістка 

аквалангістка 

хакеістка 

акмеістка 

гімназістка 



марзістка 

юзістка 

сувязістка 

значкістка 

чэкістка 

гандбалістка 

валейбалістка 

бейсбалістка 

баскетбалістка 

сімвалістка 

медалістка 

скандалістка 

сіндыкалістка 

мінімалістка 

максімалістка 

фармалістка 

крыміналістка 

фіналістка 

паўфіналістка 

журналістка 

нацыяналістка 

інтэрнацыяналістка 

рацыяналістка 

ватэрпалістка 

маралістка 

кралістка 

федэралістка 

салістка 

фаталістка 

капіталістка 

тэледакументалістка 

індывідуалістка 

гомасексуалістка 

сенсуалістка 

спірытуалістка 

ідэалістка 

рэалістка 

навелістка 

евангелістка 

аўтамабілістка 

цывілістка 

нігілістка 

ухілістка 

матацыклістка 

стылістка 

мадэлістка 

акварэлістка 

філатэлістка 

віяланчэлістка 

раялістка 

матэрыялістка 

сацыялістка 



спецыялістка 

слаламістка 

фізіянамістка 

праграмістка 

палемістка 

мімістка 

песімістка 

рэфармістка 

легітымістка 

аптымістка 

урбаністка 

арганістка 

каланістка 

раманістка 

ананістка 

іспаністка 

іраністка 

фельетаністка 

бадмінтаністка 

тэлефаністка 

акардэаністка 

філуменістка 

какаіністка 

шавіністка 

дарвіністка 

мандаліністка 

эліністка 

феміністка 

альпіністка 

марфіністка 

мадэрністка 

лютністка 

камуністка 

апартуністка 

імажыністка 

машыністка 

баяністка 

піяністка 

фартэпіяністка 

сіяністка 

імпрэсіяністка 

экспрэсіяністка 

утапістка 

тэлетайпістка 

манатыпістка 

лінатыпістка 

стэнатыпістка 

брасістка 

тэнісістка 

марксістка 

фінансістка 

курсістка 



нарысістка 

альтруістка 

стэнаграфістка 

тэлеграфістка 

паліграфістка 

шклографістка 

сафістка 

арфістка 

пацыфістка 

анархістка 

манархістка 

фідэістка 

тэістка 

атэістка 

пантэістка 

шалахвостка 

шылахвостка 

верціхвостка 

круціхвостка 

гарыхвостка 

костка 

пачостка 

шостка 

трохперстка 

вёрстка 

перавёрстка 

падвёрстка 

развёрстка 

харчразвёрстка 

пяцівёрстка 

дзесяцівёрстка 

увёрстка 

трохвёрстка 

двухвёрстка 

шэрстка 

пяцівустка 

пустка 

хустка 

мадыстка 

радыстка 

садыстка 

метадыстка 

энцыклапедыстка 

веласіпедыстка 

кантрабандыстка 

прапагандыстка 

штундыстка 

рэкардыстка 

будыстка 

бандажыстка 

пейзажыстка 

хронаметражыстка 



суфражыстка 

масажыстка 

мантажыстка 

шантажыстка 

фалькларыстка 

гумарыстка 

сцэнарыстка 

тэрарыстка 

матарыстка 

гітарыстка 

утылітарыстка 

трактарыстка 

мемуарыстка 

харыстка 

эквілібрыстка 

камерыстка 

планерыстка 

скрэперыстка 

кар’ерыстка 

аферыстка 

панегірыстка 

рапірыстка 

тэлеметрыстка 

эгацэнтрыстка 

каламбурыстка 

фігурыстка 

бандурыстка 

пурыстка 

турыстка 

карыкатурыстка 

авантурыстка 

футурыстка 

пленэрыстка 

скутэрыстка 

юрыстка 

мініяцюрыстка 

шахматыстка 

супрэматыстка 

сепаратыстка 

акуратыстка 

статыстка 

куплетыстка 

памфлетыстка 

фанетыстка 

флейтыстка 

дантыстка 

эсперантыстка 

адвентыстка 

баптыстка 

анабаптыстка 

артыстка 

кінаартыстка 



філакартыстка 

банапартыстка 

пашпартыстка 

парашутыстка 

лібрэтыстка 

партрэтыстка 

сілуэтыстка 

нацыстка 

публіцыстка 

чыстка 

ачыстка 

снегаачыстка 

водаачыстка 

газаачыстка 

лесаачыстка 

зубачыстка 

зернеачыстка 

зачыстка 

перачыстка 

прачыстка 

падчыстка 

хімчыстка 

расчыстка 

вычыстка 

фашыстка 

антыфашыстка 

шашыстка 

энтузіястка 

арнаутка 

вутка 

тангутка 

алеутка 

якутка 

ламутка 

баламутка 

мінутка 

пяцімінутка 

шалапутка 

аднапутка 

ліліпутка 

закрутка 

саламакрутка 

самакрутка 

скрутка 

раскрутка 

выкрутка 

нявыкрутка 

ярутка 

прастытутка 

інстытутка 

хутка 

ціхутка 



чутка 

акванаўтка 

касманаўтка 

рэштка 

бандытка 

эрудытка 

крэдытка 

жытка 

лытка 

сібарытка 

фаварытка 

маргарытка 

спірытка 

адкрытка 

чытка 

падчытка 

счытка 

вычытка 

паэтка 

сурвэтка 

гаржэтка 

карэтка 

ларэтка 

трафарэтка 

субрэтка 

эгрэтка 

аперэтка 

сакрэтка 

табурэтка 

леўрэтка 

бюрэтка 

пульсэтка 

эстэтка 

статуэтка 

гашэтка 

планшэтка 

кушэтка 

блізютка 

малютка 

даўнютка 

часцютка 

ятка 

рукаятка 

дзевятка 

лебядзятка 

азіятка 

уніятка 

сакалятка 

цялятка 

памятка 

сухамятка 

куранятка 



зайчанятка 

птушанятка 

ягнятка 

зярнятка 

вынятка 

пятка 

саракапятка 

вар’ятка 

дзесятка 

паўдзесятка 

дзіцятка 

стыпендыятка 

азбука 

навука 

псеўданавука 

лжэнавука 

ілжэнавука 

абвіука 

кука 

дакука 

лука 

разлука 

мука 

прынука 

апука 

рука 

зарука 

парука 

сука 

цэнтрсука 

штука 

ашука 

баўка 

дабаўка 

забаўка 

набаўка 

перабаўка 

адбаўка 

надбаўка 

падбаўка 

збаўка 

разбаўка 

убаўка 

урубаўка 

прыбаўка 

крываўка 

кнігаўка 

гадаўка 

бародаўка 

рудаўка 

бронзаўка 

каўка 



макаўка 

спартакаўка 

рабфакаўка 

ікаўка 

покаўка 

зоркаўка 

туркаўка 

цэркаўка 

бліскаўка 

пырскаўка 

пукаўка 

безрукаўка 

стукаўка 

зыкаўка 

лаўка 

адбывалаўка 

забягалаўка 

абіралаўка 

абдзіралаўка 

камілаўка 

ураўнілаўка 

забягайлаўка 

плаўка 

наплаўка 

пераплаўка 

праплаўка 

электраплаўка 

сплаўка 

выплаўка 

перлаўка 

слаўка 

югаслаўка 

ялаўка 

дзетдомаўка 

юнгштурмаўка 

прымаўка 

канаўка 

стаханаўка 

будзёнаўка 

рабінаўка 

малінаўка 

конаўка 

лімонаўка 

антонаўка 

вапнаўка 

скандынаўка 

ліпаўка 

піліпаўка 

хлопаўка 

кірпаўка 

караўка 

сыграўка 



кедраўка 

праўка 

апраўка 

запраўка 

дазапраўка 

бензазапраўка 

напраўка 

папраўка 

перапраўка 

адпраўка 

падпраўка 

попраўка 

упраўка 

няўпраўка 

выпраўка 

прыпраўка 

траўка 

натраўка 

марнатраўка 

патраўка 

перламутраўка 

вытраўка 

мураўка 

засаўка 

спасаўка 

анісаўка 

затаўка 

братаўка 

сітаўка 

цітаўка 

стаўка 

дастаўка 

застаўка 

ластаўка 

сенастаўка 

пастаўка 

адстаўка 

надстаўка 

падстаўка 

наперстаўка 

устаўка 

спецстаўка 

выстаўка 

фотавыстаўка 

прыстаўка 

гарохаўка 

порхаўка 

чыхаўка 

арэхаўка 

нюхаўка 

плюшаўка 

карачаеўка 



цімафееўка 

дзеўка 

неспадзеўка 

фланелеўка 

плеўка 

запеўка 

спеўка 

прыпеўка 

пакаёўка 

маёўка 

жараб’ёўка 

паддзёўка 

селядзёўка 

кіёўка 

калёўка 

дамалёўка 

замалёўка 

перамалёўка 

прамалёўка 

абмалёўка 

падмалёўка 

размалёўка 

смалёўка 

палёўка 

тралёўка 

цалёўка 

трохцалёўка 

шалёўка 

ашалёўка 

абшалёўка 

падшалёўка 

габлёўка 

рублёўка 

трыццацірублёўка 

пяцірублёўка 

дзесяцірублёўка 

сторублёўка 

паўрублёўка 

рыдлёўка 

прафілёўка 

шпаклёўка 

цыклёўка 

пытлёўка 

фармулёўка 

нулёўка 

дылёўка 

хмялёўка 

агнёўка 

днёўка 

паўднёўка 

тэбенёўка 

вінёўка 



лінёўка 

трутнёўка 

вішнёўка 

крамянёўка 

пуцёўка 

абіўка 

набіўка 

прабіўка 

адбіўка 

падбіўка 

подбіўка 

разбіўка 

сенаразбіўка 

выбіўка 

прыбіўка 

завіўка 

падвіўка 

даліўка 

недаліўка 

заліўка 

наліўка 

паліўка 

пераліўка 

адліўка 

падліўка 

зліўка 

разліўка 

баязліўка 

санліўка 

поліўка 

ганарліўка 

дурасліўка 

шчасліўка 

палахліўка 

ніўка 

крапіўка 

выпіўка 

сіўка 

прагрэсіўка 

пламбоўка 

апламбоўка 

трамбоўка 

утрамбоўка 

афарбоўка 

дафарбоўка 

зафарбоўка 

пафарбоўка 

перафарбоўка 

падфарбоўка 

расфарбоўка 

вярбоўка 

шпігоўка 



фугоўка 

галадоўка 

кладоўка 

радоўка 

яндоўка 

мардоўка 

прыбудоўка 

нажоўка 

старажоўка 

гужоўка 

перамяжоўка 

газоўка 

лазоўка 

пазоўка 

перафразоўка 

перыфразоўка 

коўка 

акоўка 

бакоўка 

закоўка 

накоўка 

пакоўка 

запакоўка 

перапакоўка 

распакоўка 

упакоўка 

саракоўка 

бракоўка 

перабракоўка 

адбракоўка 

разбракоўка 

выбракоўка 

перакоўка 

падкоўка 

тынкоўка 

атынкоўка 

ацынкоўка 

зянкоўка 

закаркоўка 

акіркоўка 

куркоўка 

скоўка 

васкоўка 

маскоўка 

раскоўка 

дыскоўка 

вяскоўка 

аднавяскоўка 

дадрукоўка 

прыдрукоўка 

штукоўка 

прыкоўка 



стыкоўка 

састыкоўка 

расстыкоўка 

штыкоўка 

цюкоўка 

расцюкоўка 

галоўка 

круглагалоўка 

тоўстагалоўка 

змеегалоўка 

боегалоўка 

круцігалоўка 

залоўка 

салоўка 

краталоўка 

сталоўка 

мухалоўка 

тлушчалоўка 

мышалоўка 

сядлоўка 

пілоўка 

апілоўка 

запілоўка 

перапілоўка 

абпілоўка 

адпілоўка 

надпілоўка 

падпілоўка 

распілоўка 

выпілоўка 

прыпілоўка 

кіслоўка 

нялоўка 

дамоўка 

недамоўка 

памоўка 

рамоўка 

зімоўка 

перазімоўка 

акаймоўка 

штармоўка 

фармоўка 

штурмоўка 

шумоўка 

рыфмоўка 

аблямоўка 

падлямоўка 

кампаноўка 

перакампаноўка 

пастаноўка 

тэлепастаноўка 

радыёпастаноўка 



перастаноўка 

абстаноўка 

падстаноўка 

пістаноўка 

расстаноўка 

устаноўка 

кінаўстаноўка 

радыёўстаноўка 

абноўка 

багноўка 

асігноўка 

пераэкзаменоўка 

шаліноўка 

пратэрміноўка 

адтэрміноўка 

растэрміноўка 

цярноўка 

спружыноўка 

палыноўка 

цыноўка 

ашыноўка 

штампоўка 

групоўка 

перагрупоўка 

кароўка 

нумароўка 

шароўка 

броўка 

шаброўка 

каліброўка 

дуброўка 

зуброўка 

сяброўка 

вандроўка 

перавандроўка 

каландроўка 

фрэзероўка 

бункероўка 

фанероўка 

гравіроўка 

жвіроўка 

сервіроўка 

матывіроўка 

базіроўка 

перабазіроўка 

газіроўка 

дазіроўка 

фразіроўка 

градзіроўка 

зандзіроўка 

камандзіроўка 

раскамандзіроўка 



абмундзіроўка 

пераабмундзіроўка 

бамбардзіроўка 

візіроўка 

лакіроўка 

пералакіроўка 

блакіроўка 

аўтаблакіроўка 

плакіроўка 

ракіроўка 

кракіроўка 

пікіроўка 

фланкіроўка 

манкіроўка 

франкіроўка 

маркіроўка 

маскіроўка 

гукамаскіроўка 

самамаскіроўка 

святломаскіроўка 

дэмаскіроўка 

чыкіроўка 

ізаліроўка 

эмаліроўка 

паліроўка 

сталіроўка 

мэбліроўка 

нівеліроўка 

нікеліроўка 

філіроўка 

рэгуліроўка 

акуліроўка 

фармуліроўка 

капуліроўка 

мадэліроўка 

бальзаміроўка 

храміроўка 

нарміроўка 

фарміроўка 

перафарміроўка 

расфарміроўка 

кашміроўка 

грыміроўка 

прэміроўка 

планіроўка 

перапланіроўка 

транспаніроўка 

экраніроўка 

таніроўка 

трэніроўка 

саматрэніроўка 

ператрэніроўка 



інсцэніроўка 

капіроўка 

драпіроўка 

экіпіроўка 

масіроўка 

пасіроўка 

трасіроўка 

лесіроўка 

плісіроўка 

таксіроўка 

буксіроўка 

адбуксіроўка 

фарсіроўка 

факусіроўка 

самафакусіроўка 

дрэсіроўка 

градуіроўка 

татуіроўка 

ваціроўка 

каціроўка 

дэкаціроўка 

балаціроўка 

перабалаціроўка 

маціроўка 

букеціроўка 

баніціроўка 

праекціроўка 

пункціроўка 

карэкціроўка 

манціроўка 

пераманціроўка 

арыенціроўка 

пераарыенціроўка 

транспарціроўка 

сарціроўка 

бульбасарціроўка 

гравіясарціроўка 

юсціроўка 

чыстакроўка 

цукроўка 

свякроўка 

шатроўка 

метроўка 

кіламетроўка 

трохкіламетроўка 

міліметроўка 

стометроўка 

літроўка 

паўлітроўка 

фільтроўка 

аркестроўка 

футроўка 



падфутроўка 

муштроўка 

ятроўка 

пятроўка 

глазуроўка 

муроўка 

абмуроўка 

надмуроўка 

падмуроўка 

шнуроўка 

перашнуроўка 

шуроўка 

брашуроўка 

шыфроўка 

зашыфроўка 

расшыфроўка 

дэшыфроўка 

жыроўка 

фуражыроўка 

стажыроўка 

аранжыроўка 

шаржыроўка 

вальтыжыроўка 

утрыроўка 

гафрыроўка 

цыроўка 

пінцыроўка 

дыферэнцыроўка 

рэкагнасцыроўка 

бланшыроўка 

маршыроўка 

фаршыроўка 

вяроўка 

трохкаляроўка 

папяроўка 

соўка 

засоўка 

агаласоўка 

перагаласоўка 

масоўка 

насоўка 

пасоўка 

распасоўка 

прыпасоўка 

пераадрасоўка 

перасоўка 

кінаперасоўка 

прасоўка 

апрасоўка 

запрасоўка 

тасоўка 

ператасоўка 



падтасоўка 

растасоўка 

фасоўка 

расфасоўка 

перакамісоўка 

буксоўка 

пуансоўка 

варсоўка 

курсоўка 

прымусоўка 

рысоўка 

дарысоўка 

зарысоўка 

перарысоўка 

абрысоўка 

разрысоўка 

плюсоўка 

флюсоўка 

ватоўка 

гатоўка 

загатоўка 

самападгатоўка 

валатоўка 

залатоўка 

калатоўка 

занатоўка 

джыгітоўка 

кітоўка 

закітоўка 

перакітоўка 

абкітоўка 

падкітоўка 

літоўка 

налітоўка 

улітоўка 

прылітоўка 

найтоўка 

аднаактоўка 

трактоўка 

камплектоўка 

дыктоўка 

дубальтоўка 

бантоўка 

кантоўка 

акантоўка 

абкантоўка 

арнаментоўка 

інструментоўка 

бінтоўка 

вінтоўка 

плінтоўка 

шплінтоўка 



шпунтоўка 

грунтоўка 

падгрунтоўка 

фунтоўка 

працэнтоўка 

акцэнтоўка 

брызянтоўка 

бартоўка 

гартоўка 

дагартоўка 

загартоўка 

самазагартоўка 

электразагартоўка 

перагартоўка 

рассартоўка 

чартоўка 

спіртоўка 

буртоўка 

забастоўка 

перапластоўка 

лістоўка 

тэкстоўка 

падтэкстоўка 

талстоўка 

рустоўка 

шустоўка 

хлыстоўка 

забутоўка 

фрахтоўка 

шліхтоўка 

расшліхтоўка 

рыхтоўка 

нарыхтоўка 

бульбанарыхтоўка 

саманарыхтоўка 

бавоўнанарыхтоўка 

торфанарыхтоўка 

яйцанарыхтоўка 

падрыхтоўка 

самападрыхтоўка 

перападрыхтоўка 

шыхтоўка 

паштоўка 

бытоўка 

шліфоўка 

зашліфоўка 

перашліфоўка 

адшліфоўка 

страхоўка 

самастрахоўка 

перастрахоўка 

падстрахоўка 



духоўка 

пухоўка 

стрыхоўка 

штрыхоўка 

заштрыхоўка 

апрацоўка 

дрэваапрацоўка 

металаапрацоўка 

тэрмаапрацоўка 

футраапрацоўка 

дапрацоўка 

недапрацоўка 

чаеапрацоўка 

санапрацоўка 

перапрацоўка 

нафтаперапрацоўка 

прапрацоўка 

адпрацоўка 

падпрацоўка 

распрацоўка 

выпрацоўка 

абліцоўка 

пераніцоўка 

вальцоўка 

развальцоўка 

фальцоўка 

лямцоўка 

марганцоўка 

канцоўка 

блінцоўка 

спрынцоўка 

глянцоўка 

лупцоўка 

барцоўка 

тарцоўка 

фарцоўка 

мурцоўка 

пярцоўка 

ядлаўцоўка 

жыўцоўка 

шпрыцоўка 

пляцоўка 

танцпляцоўка 

спяцоўка 

начоўка 

леснічоўка 

раскарчоўка 

выкарчоўка 

скашоўка 

грушоўка 

тушоўка 

затушоўка 



ператушоўка 

адтушоўка 

падтушоўка 

стушоўка 

растушоўка 

рэтушоўка 

мышоўка 

дзяшоўка 

задуўка 

паветрадуўка 

пабыўка 

прамыўка 

адмыўка 

змыўка 

прарыўка 

грыўка 

разрыўка 

накрыўка 

покрыўка 

аператыўка 

сачыўка 

зашыўка 

нашыўка 

пашыўка 

перашыўка 

прашыўка 

абшыўка 

надшыўка 

падшыўка 

фальшыўка 

паршыўка 

сшыўка 

расшыўка 

ушыўка 

вышыўка 

прышыўка 

дрэўка 

цэўка 

абшэўка 

падшэўка 

яўка 

заяўка 

казяўка 

маляўка 

халяўка 

сіляўка 

сліняўка 

зярняўка 

п’яўка 

няяўка 

аграфка 

шафка 



тэасофка 

цацка 

цыцка 

бацька 

прабацька 

цюцька 

бабачка 

сабачка 

скібачка 

колбачка 

тумбачка 

каробачка 

торбачка 

галубачка 

трубачка 

рыбачка 

любачка 

лавачка 

славачка 

дзевачка 

жвачка 

язвачка 

выбівачка 

дзівачка 

палівачка 

газовачка 

вяровачка 

швачка 

белашвачка 

залаташвачка 

спявачка 

багачка 

паслугачка 

дачка 

падачка 

лайдачка 

лодачка 

калодачка 

мордачка 

жэрдачка 

вудачка 

дудачка 

бядачка 

глядачка 

тэлеглядачка 

ражачка 

дзежачка 

сцежачка 

кніжачка 

дарожачка 

лыжачка 

казачка 



козачка 

друзачка 

качка 

вадакачка 

смаркачка 

цыркачка 

скачка 

раскачка 

пераскачка 

праскачка 

заціскачка 

выскачка 

лаўкачка 

уцякачка 

лачка 

балачка 

навалачка 

галачка 

палачка 

русалачка 

воблачка 

кавадлачка 

елачка 

сілачка 

іголачка 

кашолачка 

булачка 

вулачка 

кулачка 

мамачка 

зімачка 

слімачка 

сумачка 

вымачка 

ямачка 

цыганачка 

зараначка 

пеначка 

саліначка 

пуначка 

скарыначка 

скрыначка 

дзяўчыначка 

юначка 

паляначка 

пачка 

шапачка 

ціпачка 

каракалпачка 

малпачка 

лямпачка 

скрыпачка 



цыпачка 

гарачка 

карачка 

марачка 

паўтарачка 

чарачка 

мешчарачка 

жабрачка 

драчка 

талерачка 

сібірачка 

дзірачка 

крачка 

іскрачка 

горачка 

зорачка 

прачка 

батрачка 

снягурачка 

юрачка 

красачка 

вёсачка 

місачка 

косачка 

лусачка 

прусачка 

ясачка 

тачка 

латачка 

матачка 

патачка 

лапатачка 

братачка 

татачка 

кветачка 

дзетачка 

клетачка 

сетачка 

цётачка 

нітачка 

мантачка 

шчотачка 

картачка 

фортачка 

куртачка 

стачка 

мастачка 

прастачка 

частачка 

вестачка 

костачка 

хустачка 



гафтачка 

кофтачка 

муфтачка 

нештачка 

вытачка 

чытачка 

слухачка 

радыёслухачка 

крымчачка 

бочачка 

дошчачка 

рэчачка 

чашачка 

пяршачка 

душачка 

падушачка 

цялушачка 

шышачка 

гаечка 

узбечка 

вечка 

авечка 

славечка 

свечка 

капеечка 

гняздзечка 

дзядзечка 

шклечка 

долечка 

бутэлечка 

зязюлечка 

люлечка 

семечка 

цемечка 

стрэмечка 

блізенечка 

печка 

перапечка 

выпечка 

сечка 

асечка 

засечка 

насечка 

надсечка 

падсечка 

высечка 

здароўечка 

цечка 

бацечка 

лецечка 

уцечка 

яечка 



недалёчка 

паранаічка 

стэпавічка 

лесавічка 

франтавічка 

бальшавічка 

меншавічка 

лесвічка 

гічка 

дзічка 

вадзічка 

родзічка 

алкагалічка 

палічка 

каталічка 

меланхалічка 

таблічка 

абязлічка 

клічка 

пераклічка 

радыёпераклічка 

аплічка 

каплічка 

цялічка 

анатамічка 

хімічка 

наймічка 

ранічка 

спаднічка 

знічка 

газнічка 

сангвінічка 

запальнічка 

сальнічка 

сярнічка 

сунічка 

вартаўнічка 

тэхнічка 

крынічка 

шызафрэнічка 

неўрастэнічка 

псіхастэнічка 

расічка 

лісічка 

лунацічка 

рапарцічка 

бочка 

белабочка 

вочка 

аднавочка 

залатавочка 

жаўтавочка 



скочка 

навалочка 

мочка 

замочка 

размочка 

прымочка 

ночка 

адзіночка 

почка 

сарочка 

строчка 

папярочка 

сочка 

асочка 

падсочка 

заточка 

праточка 

абточка 

надточка 

падточка 

сточка 

расточка 

уточка 

прыточка 

шчочка 

нахлабучка 

недавучка 

самавучка 

вывучка 

жыгучка 

цягучка 

падучка 

кучка 

бліскучка 

таўкучка 

пякучка 

цякучка 

палучка 

адлучка 

злучка 

унучка 

праўнучка 

прапраўнучка 

ліпучка 

шыпучка 

ручка 

заручка 

беларучка 

аднаручка 

аўтаручка 

бручка 

выручка 



недавыручка 

узаемавыручка 

сучка 

трасучка 

штучка 

аўталятучка 

чучка 

паляшучка 

лятўчка 

зморшчка 

закавычка 

звычка 

прывычка 

непрывычка 

медычка 

індычка 

жычка 

таджычка 

мужычка 

пазычка 

лычка 

перамычка 

адмычка 

змычка 

калмычка 

кумычка 

гарычка 

брычка 

фабрычка 

падагрычка 

электрычка 

пстрычка 

сястрычка 

істэрычка 

тычка 

затычка 

схізматычка 

астматычка 

матэматычка 

фанатычка 

склератычка 

касметычка 

паралітычка 

сіфілітычка 

кантычка 

каталептычка 

эпілептычка 

сутычка 

ерэтычка 

вуздэчка 

рэчка 

грэчка 



спрэчка 

пярэчка 

аптэчка 

мястэчка 

бібліятэчка 

смярдзючка 

калючка 

закаключка 

блазнючка 

слінючка 

сваячка 

траячка 

свярбячка 

здаравячка 

балячка 

палячка 

бяглячка 

мярзлячка 

гілячка 

зямлячка 

саплячка 

пашлячка 

пярмячка 

комі-пярмячка 

сераднячка 

бяднячка 

маньячка 

спячка 

басячка 

трацячка 

прасцячка 

дзяячка 

бабашка 

рубашка 

чувашка 

казашка 

кашка 

плашка 

адамашка 

замашка 

прамашка 

манашка 

чарапашка 

рашка 

прыстрашка 

мурашка 

мянташка 

пташка 

фісташка 

шашка 

балабешка 

даўбешка 



булдавешка 

галавешка 

булавешка 

плешка 

дамешка 

замешка 

перамешка 

вобмешка 

падмешка 

подмешка 

насмешка 

перасмешка 

пустасмешка 

усмешка 

прымешка 

лямешка 

пешка 

капешка 

цёшка 

кішка 

лішка 

мішка 

манішка 

мнішка 

фішка 

спадцішка 

сцішка 

дошка 

кошка 

валошка 

блошка 

лістаблошка 

мошка 

ношка 

марошка 

брошка 

крошка 

матрошка 

сошка 

расошка 

паўвяршка 

вушка 

бакавушка 

легкавушка 

плывушка 

інгушка 

лягушка 

сівадушка 

кадушка 

беладушка 

раскладушка 

падушка 



дрындушка 

мацярдушка 

макушка 

ракушка 

варакушка 

чакушка 

галушка 

заглушка 

гнілушка 

цяплушка 

амялушка 

весялушка 

цялушка 

мушка 

кармушка 

самакармушка 

аўтакармушка 

васьмушка 

днушка 

свінушка 

чарнушка 

піўнушка 

мянушка 

пушка 

хлапушка 

рапушка 

пампушка 

выпушка 

гарушка 

крупарушка 

брушка 

завірушка 

корушка 

ватрушка 

пятрушка 

сушка 

асушка 

недасушка 

перасушка 

прасушка 

абсушка 

падсушка 

усушка 

нясушка 

тушка 

балбатушка 

латушка 

матушка 

вітушка 

завітушка 

птушка 

жар-птушка 



картушка 

вяртушка 

чацвяртушка 

пастушка 

частушка 

таўстушка 

баўтушка 

жаўтушка 

чушка 

дачушка 

капчушка 

вышка 

тэлевышка 

задышка 

гладышка 

перадышка 

аддышка 

галышка 

малышка 

талышка 

мышка 

мармышка 

пышка 

успышка 

фотаўспышка 

пупышка 

таварышка 

крышка 

пакрышка 

велапакрышка 

аўтапакрышка 

замухрышка 

пупырышка 

латышка 

каратышка 

мартышка 

пустышка 

шышка 

рэшка 

стрэшка 

цэшка 

чэшка 

юшка 

дзюшка 

карталюшка 

габлюшка 

клюшка 

каклюшка 

фінціклюшка 

колюшка 

пялюшка 

панюшка 



бацюшка 

дзеравяшка 

ляшка 

бляшка 

пляшка 

цяльняшка 

касцяшка 

звадыяшка 

закавыка 

уладыка 

перыёдыка 

геральдыка 

мелодыка 

рытмамелодыка 

методыка 

пазыка 

музыка 

святламузыка 

колерамузыка 

рызыка 

лыка 

мурлыка 

фабрыка 

птушкафабрыка 

кінафабрыка 

рубрыка 

лірыка 

камбінаторыка 

рыторыка 

папрыка 

метрыка 

электрыка 

эксцэнтрыка 

дыёптрыка 

эўрыка 

істэрыка 

акрабатыка 

недатыка 

матыка 

дыпламатыка 

граматыка 

сімптаматыка 

аўтаматыка 

пнеўмааўтаматыка 

тэлеаўтаматыка 

дагматыка 

праблематыка 

кінематыка 

нумізматыка 

інфарматыка 

пнеўматыка 

тэматыка 



матэматыка 

сістэматыка 

аксіяматыка 

ідыяматыка 

статыка 

гідрастатыка 

электрастатыка 

аэрастатыка 

апалагетыка 

энергетыка 

цеплаэнергетыка 

гідраэнергетыка 

электраэнергетыка 

біяэнергетыка 

атлетыка 

касметыка 

арыфметыка 

фанетыка 

генетыка 

фенагенетыка 

кінетыка 

макракінетыка 

кібернетыка 

нейракібернетыка 

семіётыка 

палітыка 

геапалітыка 

энклітыка 

дыдактыка 

галактыка 

метагалактыка 

радыёгалактыка 

звышгалактыка 

прафілактыка 

фагапрафілактыка 

практыка 

педпрактыка 

тактыка 

эклектыка 

дыялектыка 

арктыка 

субарктыка 

перыстальтыка 

рамантыка 

семантыка 

арнаментыка 

готыка 

экзотыка 

склеротыка 

эротыка 

асептыка 

антысептыка 



гліптыка 

экліптыка 

оптыка 

электраоптыка 

фотаоптыка 

сіноптыка 

свастыка 

схаластыка 

пластыка 

гамапластыка 

рытмапластыка 

гальванапластыка 

арганапластыка 

рынапластыка 

цэрапластыка 

анамастыка 

гімнастыка 

фантастыка 

гебраістыка 

кітаістыка 

арабістыка 

славістыка 

лінгвістыка 

экстралінгвістыка 

псіхалінгвістыка 

сацыялінгвістыка 

кампаратывістыка 

сілагістыка 

сфрагістыка 

індаеўрапеістыка 

балістыка 

кабалістыка 

сімвалістыка 

фармалістыка 

крыміналістыка 

журналістыка 

арнаменталістыка 

дакументалістыка 

кінадакументалістыка 

арыенталістыка 

навелістыка 

цывілістыка 

стылістыка 

лінгвастылістыка 

містыка 

атамістыка 

баністыка 

балканістыка 

афрыканістыка 

раманістыка 

германістыка 

іспаністыка 



іраністыка 

фауністыка 

русістыка 

беларусістыка 

нарысістыка 

казуістыка 

сафістыка 

прагностыка 

дыягностыка 

рэнтгенадыягностыка 

цытадыягностыка 

акустыка 

гідраакустыка 

біягідраакустыка 

электраакустыка 

ультраакустыка 

біяакустыка 

рустыка 

энкаўстыка 

фалькларыстыка 

фларыстыка 

гумарыстыка 

характарыстыка 

самахарактарыстыка 

эквілібрыстыка 

фалерыстыка 

белетрыстыка 

эўрыстыка 

эрыстыка 

статыстыка 

публіцыстыка 

гумалястыка 

акванаўтыка 

касманаўтыка 

астранаўтыка 

аэранаўтыка 

прапедэўтыка 

тарэўтыка 

фармацэўтыка 

крытыка 

самакрытыка 

кінакрытыка 

прытыка 

этыка 

паэтыка 

патэтыка 

сінтэтыка 

эстэтыка 

дыэтэтыка 

дэка 

недарэка 

прастарэка 



раскірэка 

дыскатэка 

сінематэка 

фільматэка 

іканатэка 

фанатэка 

іпатэка 

фотатэка 

гліптатэка 

картатэка 

аптэка 

стэка 

бібліятэка 

чэка 

губчэка 

юка 

гадзюка 

падлюка 

злюка 

закаклюка 

манюка 

ваяка 

дваяка 

кулябяка 

здаравяка 

дзеравяка 

дзяка 

бадзяка 

падзяка 

аддзяка 

жалязяка 

забіяка 

выхваляка 

выскаляка 

гуляка 

крыўляка 

бадыляка 

кажамяка 

каняка 

салапяка 

чарцяка 

звадыяка 

кабала 

парабала 

камбала 

гіпербала 

жавала 

завала 

навала 

апівала 

паддувала 

хвала 



пахвала 

ухвала 

бывала 

зазывала 

пакрывала 

абшывала 

запявала 

падпявала 

гала 

дагала 

нагала 

жыгала 

седала 

аб’ядала 

жала 

джала 

пужала 

кружала 

зала 

кіназала 

аванзала 

курзала 

спартзала 

танцзала 

канферэнц-зала 

пікала 

канькала 

навокала 

буркала 

скала 

заткала 

сукала 

гаўкала 

шкала 

юкала 

лякала 

мала 

замала 

бязмала 

бомала 

смала 

трэмала 

нямала 

пала 

апала 

шпала 

рала 

арала 

забрала 

драла 

абірала 

абдзірала 



страла 

сала 

красала 

шаптала 

эпістала 

аятала 

хала 

махала 

зярцала 

мачала 

пчала 

чучала 

вешала 

вобла 

скрэбла 

ігла 

імгла 

накругла 

трыгла 

цэгла 

кавадла 

падла 

прасцірадла 

павідла 

шмаравідла 

правідла 

крапідла 

басідла 

кодла 

кудла 

пудла 

быдла 

страшыдла 

навела 

каравела 

газела 

дзела 

смела 

умела 

зразумела 

незразумела 

весела 

нявесела 

цела 

макрацела 

жывёла 

віёла 

карманьёла 

радыёла 

мацыёла 

выжла 

біла 



зубіла 

рубіла 

віла 

давіла 

здаравіла 

правіла 

заправіла 

матавіла 

сівіла 

магіла 

мазіла 

кадзіла 

панікадзіла 

брадзіла 

пудзіла 

боўдзіла 

мурзіла 

грузіла 

кіла 

граміла 

няміла 

гарніла 

чарніла 

дурніла 

роіла 

піла 

бензапіла 

крапіла 

электрапіла 

купіла 

сіла 

святласіла 

філа 

дразафіла 

вараціла 

пасціла 

свяціла 

нядбайла 

падмятайла 

пойла 

стойла 

яйла 

пекла 

кукла 

звыкла 

нязвыкла 

гола 

стадола 

гандола 

мандола 

фарандола 

скрындола 



разеола 

назола 

кола 

навакола 

хрызакола 

кока-кола 

пепсі-кола 

наўкола 

паўкола 

школа 

разведшкола 

палітшкола 

партшкола 

саўпартшкола 

прафтэхшкола 

спецшкола 

крамола 

піянола 

пола 

ватэрпола 

баркарола 

сола 

магнітола 

зацепла 

цёпла 

сціпла 

цёрла 

горла 

тырла 

масла 

прасла 

кісла 

сусла 

каромысла 

крэсла 

перавясла 

цясла 

датла 

светла 

засветла 

цітла 

мятла 

була 

вакабула 

фабула 

бібула 

фібула 

самнамбула 

прэамбула 

гула 

дула 

календула 



мензула 

клаўзула 

акула 

малекула 

макрамалекула 

скула 

карпускула 

мула 

хамула 

формула 

мушмула 

прымула 

гранула 

папула 

ампула 

ферула 

морула 

гаструла 

капсула 

бластула 

фістула 

шула 

кабыла 

сабадыла 

жыла 

мыла 

паныла 

рыла 

барыла 

гарыла 

фібрыла 

зубрыла 

хандрыла 

вятрыла 

дурыла 

бацыла 

сцыла 

тачыла 

тапчыла 

шыла 

шыншыла 

кандэла 

капэла 

хларэла 

тарантэла 

стэла 

міцэла 

парцэла 

гваюла 

дабяла 

кавяла 

ліяла 



піяла 

мяла 

амяла 

мяняла 

чапяла 

гама 

амальгама 

дама 

ведама 

немаведама 

статс-дама 

піжама 

лама 

эпіталама 

далай-лама 

рэклама 

самарэклама 

фотарэклама 

мама 

панама 

дынама 

рама 

цыркарама 

піларама 

панарама 

кінапанарама 

фотапанарама 

стэрэарама 

брама 

галаграма 

электраэнцэфалаграма 

каблаграма 

паўкілаграма 

асцылаграма 

намаграма 

сфігмаграма 

сейсмаграма 

пнеўмаграма 

анаграма 

манаграма 

фанаграма 

тэлефанаграма 

рэнтгенаграма 

скенаграма 

кінаграма 

стэнаграма 

тэлетайпаграма 

бараграма 

спіраграма 

праграма 

спектраграма 

шыфраграма 



магнітаграма 

піктаграма 

пентаграма 

крыптаграма 

картаграма 

таўтаграма 

ідэаграма 

тэлеграма 

фотатэлеграма 

радыётэлеграма 

радыёграма 

эпіграма 

дыяграма 

картадыяграма 

кардыяграма 

сейсмакардыяграма 

фонакардыяграма 

электракардыяграма 

драма 

меладрама 

сінерама 

крама 

аўтакрама 

прама 

трама 

дыярама 

сама 

таксама 

гэтаксама 

сухама 

магма 

дыяфрагма 

сінтагма 

бегма 

флегма 

апафегма 

сігма 

догма 

парадыгма 

стыгма 

выдма 

гема 

багема 

эмфізема 

экзема 

лема 

праблема 

эмблема 

клема 

сулема 

дылема 

неўрылема 



нема 

танема 

фанема 

сема 

лексема 

анафема 

апафема 

марфема 

схема 

картасхема 

танцьема 

міёма 

аксіёма 

ідыёма 

лежма 

піжма 

сціжма 

плазма 

эндаплазма 

неаплазма 

пратаплазма 

цытаплазма 

спазма 

клізма 

кафізма 

схізма 

прызма 

анеўрызма 

ведзьма 

зіма 

радзіма 

прарадзіма 

міма 

паміма 

пантаміма 

бравісіма 

піянісіма 

фартысіма 

прэстысіма 

парэнхіма 

схіма 

кайма 

абойма 

плойма 

пойма 

пройма 

стойма 

чалма 

пальма 

тальма 

кельма 

нельма 



ільма 

гульма 

шэльма 

бома 

дома 

вядома 

агульнавядома 

невядома 

кома 

лейкома 

саркома 

аскома 

глаўкома 

салома 

гнома 

адэнома 

ліпома 

фіброма 

хандрома 

склерома 

строма 

сома 

храмасома 

цэнтрасома 

скатома 

тэратома 

стома 

утома 

трахома 

варма 

дарма 

задарма 

недарма 

нездарма 

казарма 

карма 

бахтарма 

берма 

рысберма 

сперма 

ферма 

зааферма 

птушкаферма 

свінаферма 

звераферма 

трусаферма 

каняферма 

гусяферма 

фірма 

норма 

форма 

словаформа 



праформа 

уніформа 

прэс-форма 

платформа 

рэформа 

гурма 

сурма 

турма 

фурма 

хурма 

шырма 

дэрма 

эндадэрма 

мезадэрма 

экзадэрма 

лейкадэрма 

эктадэрма 

энтадэрма 

эпідэрма 

ізатэрма 

басма 

пасма 

тасьма 

астма 

гума 

дума 

задума 

кума 

куркума 

пума 

сума 

парфума 

чума 

траўма 

стаўма 

роўма 

рыфма 

драхма 

хохма 

ніцма 

цьма 

процьма 

карчма 

тарчма 

старчма 

тырчма 

кучма 

кашма 

кішма 

яшма 

прыма 

септыма 



дэцыма 

магчыма 

немагчыма 

флаэма 

паэма 

дыядэма 

тэарэма 

дрэма 

трырэма 

бярэма 

тэма 

хрызантэма 

сістэма 

энергасістэма 

мікрасістэма 

электрасістэма 

падсістэма 

радыёсістэма 

эрытэма 

яма 

пляма 

няма 

на 

нірвана 

чырвана 

дачырвана 

загана 

пагана 

фата-маргана 

прыгана 

фрыгана 

загадана 

пажадана 

непажадана 

відана 

суджана 

пушкініана 

райана 

кана 

аблана 

солана 

мана 

гамана 

шпана 

рана 

барана 

гарана 

зарана 

старана 

мембрана 

ядрана 

сапрана 



мецца-сапрана 

ветрана 

унутрана 

нярана 

сатана 

сутана 

смятана 

гуана 

ігуана 

марыхуана 

хана 

чайхана 

цана 

пашана 

непашана 

сцішана 

вымушана 

ганебна 

падобна 

асобна 

патрэбна 

непатрэбна 

багна 

прагна 

адна 

выгадна 

нявыгадна 

ладна 

дакладна 

голадна 

холадна 

суладна 

непанадна 

чадна 

ашчадна 

адпаведна 

давідна 

завідна 

звідна 

яхідна 

свабодна 

паўзводна 

малаверагодна 

згодна 

выгодна 

шкодна 

халодна 

модна 

родна 

усенародна 

неабходна 

паскудна 



нудна 

брудна 

судна 

крыўдна 

пасрэдна 

людна 

мнагалюдна 

паўсюдна 

нотабена 

вербена 

вена 

геена 

іена 

гіена 

гігіена 

зоагігіена 

псіхагігіена 

сіена 

калена 

палена 

зелена 

кантылена 

мена 

замена 

перамена 

адмена 

падмена 

змена 

севазмена 

відазмена 

фармазмена 

сартазмена 

падзмена 

ізахімена 

айкумена 

пена 

купена 

сена 

улюбёна 

сцюдзёна 

салёна 

паўмільёна 

важна 

пераважна 

безразважна 

незаўважна 

няважна 

незалежна 

улежна 

снежна 

уежна 

трывожна 



заложна 

можна 

няможна 

кружна 

княжна 

працяжна 

казна 

невыказна 

дапазна 

баразна 

вобразна 

слёзна 

сур’ёзна 

грандыёзна 

рабізна 

дарагавізна 

ружавізна 

галавізна 

навізна 

суравізна 

дзешавізна 

левізна 

сівізна 

крывізна 

радзізна 

худзізна 

галізна 

прыблізна 

белізна 

мелізна 

гнілізна 

бялізна 

прамізна 

сінізна 

касізна 

круцізна 

жаўцізна 

завозна 

нервозна 

позна 

запозна 

розна 

марозна 

старызна 

трызна 

сырызна 

блюзна 

развязна 

боязна 

хваіна 

краіна 

закраіна 



ускраіна 

гультаіна 

ручаіна 

бабіна 

кабіна 

аглабіна 

слабіна 

рабіна 

арабіна 

драбіна 

верабіна 

ухабіна 

скібіна 

бульбіна 

каламбіна 

аздобіна 

калдобіна 

худобіна 

асобіна 

гарбіна 

шчарбіна 

гурбіна 

турбіна 

паратурбіна 

гідратурбіна 

вярбіна 

дубіна 

зарубіна 

рыбіна 

шыбіна 

перахлябіна 

віна 

берагавіна 

лугавіна 

кругавіна 

гадавіна 

садавіна 

крыжавіна 

бакавіна 

макавіна 

ракавіна 

клейкавіна 

белкавіна 

каркавіна 

храсткавіна 

лукавіна 

шаўкавіна 

мешкавіна 

лавіна 

палавіна 

круглавіна 

седлавіна 



гарлавіна 

катлавіна 

дзятлавіна 

ялавіна 

дамавіна 

навіна 

пупавіна 

баравіна 

наздравіна 

свідравіна 

нафтасвідравіна 

дзеравіна 

правіна 

травіна 

журавіна 

сыравіна 

утыльсыравіна 

валасавіна 

кратавіна 

сітавіна 

бартавіна 

верхавіна 

уздыхавіна 

сарцавіна 

мачавіна 

раўчавіна 

храшчавіна 

клешчавіна 

слівіна 

крапівіна 

кроквіна 

круговіна 

штуковіна 

пусцяковіна 

кругловіна 

бабровіна 

псовіна 

пахвіна 

іцвіна 

аплывіна 

прамывіна 

размывіна 

старадрэвіна 

сухадрэвіна 

цявіна 

балацявіна 

пуцявіна 

ангіна 

сангіна 

лазіна 

заразіна 

абразіна 



адзіна 

гадзіна 

чалавека-гадзіна 

ват-гадзіна 

кілават-гадзіна 

палітгадзіна 

ягадзіна 

халадзіна 

перакладзіна 

грамадзіна 

аграмадзіна 

падзіна 

западзіна 

спадзіна 

упадзіна 

радзіна 

градзіна 

вінаградзіна 

мядзведзіна 

свідзіна 

льдзіна 

ільдзіна 

ундзіна 

гардзіна 

жардзіна 

сардзіна 

сурдзіна 

грудзіна 

судзіна 

пасудзіна 

студзіна 

худзіна 

сярэдзіна 

гавядзіна 

дзядзіна 

жалезіна 

нізіна 

вербалозіна 

карзіна 

бузіна 

кукурузіна 

паўтузіна 

рызіна 

дрызіна 

мотадрызіна 

аўтадрызіна 

бронедрызіна 

ваўкарэзіна 

бярэзіна 

слязіна 

мякіна 

ліна 



заваліна 

праваліна 

падваліна 

разваліна 

стваліна 

галіна 

прагаліна 

разгаліна 

даліна 

мандаліна 

міндаліна 

каліна 

акаліна 

маліна 

смаліна 

апаліна 

прапаліна 

абпаліна 

падпаліна 

выпаліна 

раліна 

караліна 

праталіна 

цаліна 

вершаліна 

вяршаліна 

сцябліна 

гліна 

цагліна 

брызгліна 

вянгліна 

кругліна 

цэгліна 

вяндліна 

адмеліна 

расселіна 

дзяцеліна 

жывёліна 

казліна 

завіліна 

звіліна 

развіліна 

хвіліна 

гніліна 

фрэйліна 

ізакліна 

выпукліна 

стадоліна 

частаколіна 

расколіна 

фасоліна 

канапліна 



дысцыпліна 

самадысцыпліна 

партдысцыпліна 

барліна 

сліна 

масліна 

расліна 

кісліна 

прасветліна 

цыбуліна 

крывуліна 

загагуліна 

рагуліна 

дуліна 

адтуліна 

кафліна 

тхліна 

пухліна 

прыпухліна 

трухліна 

тухліна 

здыхліна 

пошліна 

быліна 

бадыліна 

жыліна 

касмыліна 

шчыліна 

прэліна 

яліна 

міна 

даміна 

бальзаміна 

ламіна 

раміна 

саміна 

гміна 

азіміна 

буйміна 

праломіна 

бураломіна 

саломіна 

скароміна 

хароміна 

контрміна 

асьміна 

дыміна 

яміна 

пляміна 

кабаніна 

тарбаганіна 

беганіна 



струганіна 

цяганіна 

даніна 

важданіна 

смажаніна 

пражаніна 

вэнджаніна 

свежаніна 

бужаніна 

мазаніна 

разаніна 

тузаніна 

каніна 

парканіна 

гырканіна 

трасканіна 

цісканіна 

тканіна 

груканіна 

стуканіна 

пэцканіна 

паланіна 

саланіна 

ламаніна 

лахманіна 

карпаніна 

шарпаніна 

тупаніна 

бараніна 

пісаніна 

станіна 

штаніна 

блытаніна 

чытаніна 

штурханіна 

таўханіна 

квашаніна 

мешаніна 

зрэбніна 

радніна 

гародніна 

агародніна 

плодаагародніна 

аленіна 

цюленіна 

свініна 

асініна 

крамніна 

скаромніна 

кардоніна 

дзярніна 

цясніна 



палатніна 

даўніна 

раўніна 

драўніна 

ржэўніна 

іржэўніна 

апрычніна 

пушніна 

будыніна 

піяніна 

страляніна 

зеляніна 

кляніна 

трасяніна 

мітусяніна 

маразабоіна 

прабоіна 

убоіна 

выбоіна 

чарвябоіна 

завоіна 

вымоіна 

сухастоіна 

лапіна 

драпіна 

крапіна 

украпіна 

ліпіна 

спіна 

воспіна 

купіна 

лупіна 

халупіна 

шалупіна 

шкарлупіна 

крупіна 

лушпіна 

рэпіна 

парэпіна 

расшчэпіна 

асіна 

ласіна 

валасіна 

галасіна 

падласіна 

расіна 

карасіна 

ласасіна 

часіна 

перакосіна 

падкосіна 

адносіна 



псіна 

парусіна 

стусіна 

лысіна 

залысіна 

пралысіна 

лясіна 

балясіна 

руіна 

хіна 

махіна 

тахіна 

трыхіна 

ціна 

лабаціна 

карабаціна 

каваціна 

шпагаціна 

рагаціна 

разгаціна 

казаціна 

стракаціна 

скаціна 

лаціна 

балаціна 

плаціна 

жэлаціна 

націна 

санаціна 

паціна 

чараціна 

драціна 

сіраціна 

траціна 

кураціна 

шраціна 

хаціна 

сахаціна 

зайчаціна 

шчаціна 

хрыбціна 

кабеціна 

хрыбеціна 

газеціна 

паркеціна 

штыкеціна 

шчыкеціна 

паплеціна 

падплеціна 

меціна 

адмеціна 

віціна 



ракіціна 

брыганціна 

анданціна 

гонціна 

закоціна 

балоціна 

чароціна 

карціна 

кінакарціна 

курціна 

канцэрціна 

чацвярціна 

асціна 

гасціна 

касціна 

міласціна 

пласціна 

масціна 

прасціна 

трасціна 

часціна 

ісціна 

сексціна 

хусціна 

трысціна 

пярэсціна 

мясціна 

павуціна 

хамуціна 

пуціна 

руціна 

рэціна 

рашэціна 

жарабяціна 

галубяціна 

адсябяціна 

дзяціна 

лебядзяціна 

казляціна 

асляціна 

кісляціна 

трухляціна 

тухляціна 

здыхляціна 

пашляціна 

цяляціна 

гільяціна 

самяціна 

умяціна 

пяціна 

ласяціна 

парасяціна 



дзесяціна 

гусяціна 

трусяціна 

прамыіна 

каляіна 

вайна 

майна 

тайна 

звычайна 

надзвычайна 

сямейна 

дойна 

спакойна 

неспакойна 

непрыстойна 

буйна 

серыйна 

недаравальна 

пахвальна 

дзяржальна 

пужальна 

фармальна 

банальна 

параўнальна 

непараўнальна 

літаральна 

натуральна 

капітальна 

ідэальна 

паралельна 

грабільна 

правільна 

няправільна 

касавільна 

вудзільна 

умільна 

цапільна 

касільна 

вольна 

раздольна 

супольна 

агульна 

утульна 

няўтульна 

прытульна 

непрытульна 

пыльна 

шчыльна 

пустэльна 

сацыяльна 

спецыяльна 

сорамна 



зацемна 

прыцемна 

прыемна 

непрыемна 

цёмна 

зімна 

домна 

утомна 

сумна 

шумна 

бясшумна 

дымна 

дарэмна 

дацямна 

сцямна 

ванна 

саванна 

дзіванна 

канна 

манна 

гуманна 

туманна 

панна 

асанна 

затанна 

сумленна 

несумленна 

папераменна 

нязменна 

іменна 

пайменна 

вокамгненна 

несумненна 

бонна 

донна 

беладонна 

мадонна 

прымадонна 

конна 

законна 

пакалонна 

паэшалонна 

сонна 

безупынна 

пустынна 

дрэнна 

бона 

фальбона 

зона 

чакона 

ікона 

лона 



абалона 

калона 

мотакалона 

аўтакалона 

заслона 

мамона 

флегмона 

анемона 

нона 

апона 

запона 

перапона 

шпона 

абарона 

самаабарона 

забарона 

паўабарона 

варона 

карона 

макарона 

марона 

крона 

персона 

тона 

мегатона 

кілатона 

канцона 

драчона 

вапна 

нясцерпна 

прыступна 

уладарна 

ударна 

марна 

хмарна 

парна 

папарна 

сарна 

начарна 

сіберна 

верна 

каверна 

таверна 

сіверна 

заканамерна 

празмерна 

смірна 

горна 

зорна 

валторна 

сторна 

чорна 



начорна 

урна 

зурна 

курна 

хмурна 

пахмурна 

цыстэрна 

бензацыстэрна 

аўтацыстэрна 

люцэрна 

радасна 

нярадасна 

жудасна 

голасна 

уласна 

сасна 

адначасна 

шчасна 

сумесна 

цесна 

злосна 

млосна 

адносна 

росна 

зайздросна 

непамысна 

сумысна 

наўмысна 

ненаўмысна 

карысна 

бескарысна 

пярэсна 

плюсна 

перадплюсна 

ясна 

даясна 

вясна 

дзясна 

блясна 

няясна 

выдатна 

прыкметна 

непрыкметна 

журботна 

ахвотна 

вільготна 

маркотна 

спякотна 

сумотна 

дрымотна 

паротна 

пасмяротна 



пакутна 

мутна 

смутна 

чутна 

козытна 

сытна 

сюжэтна 

сауна 

фауна 

спелеафауна 

мікрафауна 

іхтыяфауна 

трыбуна 

лагуна 

лакуна 

камуна 

маруна 

труна 

струна 

суна 

парсуна 

картуна 

фартуна 

шхуна 

забаўна 

падаўна 

здаўна 

подаўна 

нядаўна 

жаўна 

слаўна 

спаўна 

спраўна 

войтаўна 

каралеўна 

князёўна 

дзіўна 

воўна 

бавоўна 

цудоўна 

леснікоўна 

дзякоўна 

безумоўна 

поўна 

запоўна 

папоўна 

роўна 

бандароўна 

гвалтоўна 

леснічоўна 

пэўна 

напэўна 



цэсарэўна 

царэўна 

хна 

футравхна 

божухна 

матухна 

дзетухна 

цётухна 

смертухна 

дочухна 

долюхна 

бацюхна 

бачна 

смачна 

нясмачна 

значна 

вечна 

навечна 

спрадвечна 

сонечна 

небяспечна 

стаічна 

сейсмічна 

відавочна 

змрочна 

точна 

спадручна 

зручна 

нязручна 

нязвычна 

непрывычна 

недарэчна 

бясспрэчна 

уключна 

выключна 

месячна 

машна 

страшна 

моташна 

смешна 

спешна 

уцешна 

зацішна 

сцішна 

вусцішна 

душна 

грэшна 

дына 

ажына 

збажына 

карчажына 

дажджына 



вярблюджына 

свежына 

адзежына 

рагожына 

абложына 

лужына 

бялужына 

дружына 

сандружына 

акружына 

спружына 

сяўружына 

чужына 

жамчужына 

сычужына 

камлыжына 

рыжына 

калюжына 

вілюжына 

сярмяжына 

каняжына 

сняжына 

сцяжына 

рына 

праварына 

прагарына 

выгарына 

штандарына 

паджарына 

выжарына 

карына 

акарына 

марына 

субмарына 

апарына 

выпарына 

віктарына 

сахарына 

тхарына 

вечарына 

абшарына 

амшарына 

імшарына 

рабрына 

парэбрына 

сябрына 

бугрына 

адрына 

зверына 

дзверына 

балерына 

прыма-балерына 



халерына 

бісерына 

задзірына 

разорына 

акорына 

апорына 

чупрына 

вітрына 

фотавітрына 

нейтрына 

дактрына 

асятрына 

урына 

кажурына 

хмурына 

гліцэрына 

нітрагліцэрына 

ярына 

звярына 

азярына 

палярына 

сіньярына 

пярына 

тарпатына 

шкарлятына 

вакцына 

тэрцына 

медыцына 

рыцына 

чына 

сабачына 

бедачына 

качына 

балачына 

аблачына 

ламачына 

вымачына 

шчупачына 

лагчына 

складчына 

спадчына 

заечына 

чалавечына 

мужчына 

ялавічына 

сачавічына 

дзічына 

клубнічына 

маснічына 

чарапічына 

айчына 

зайчына 



малайчына 

лейчына 

капейчына 

ляйчына 

жанчына 

абочына 

узбочына 

праточына 

уточына 

чарвяточына 

хлапчына 

шапчына 

чарчына 

паперчына 

салдатчына 

братчына 

старасветчына 

вотчына 

рэкрутчына 

азіятчына 

лучына 

анучына 

выпучына 

біручына 

аўчына 

шалёўчына 

вяроўчына 

дзяўчына 

гайдамаччына 

вашчына 

рашчына 

абшчына 

пахабшчына 

непатрэбшчына 

клешчына 

белагвардзейшчына 

кампанейшчына 

алілуйшчына 

афіцыйшчына 

д’ябальшчына 

бывальшчына 

нелегальшчына 

тэатральшчына 

сентыментальшчына 

патрыярхальшчына 

здзельшчына 

абывацельшчына 

здольшчына 

агульшчына 

багемшчына 

земшчына 

чужаземшчына 



дарэмшчына 

балаганшчына 

цыганшчына 

партызаншчына 

гетманшчына 

паншчына 

кераншчына 

ваеншчына 

дзеравеншчына 

казёншчына 

надзёншчына 

падзёншчына 

штодзёншчына 

будзёншчына 

палавіншчына 

сталыпіншчына 

славяншчына 

рошчына 

скупшчына 

тарабаршчына 

бульваршчына 

маршчына 

зморшчына 

літаратуршчына 

кан’юнктуршчына 

баяршчына 

сямібаяршчына 

канцыляршчына 

мацяршчына 

белаэмігрантшчына 

інтэлігентшчына 

дзедаўшчына 

бацькаўшчына 

манілаўшчына 

карнілаўшчына 

абломаўшчына 

дармаўшчына 

штурмаўшчына 

пасцяпенаўшчына 

групаўшчына 

эсэраўшчына 

чартаўшчына 

густаўшчына 

бытаўшчына 

цэхаўшчына 

аракчэеўшчына 

мітынгоўшчына 

панажоўшчына 

хлестакоўшчына 

бесталкоўшчына 

гурткоўшчына 

махноўшчына 



папоўшчына 

безгустоўшчына 

хлыстоўшчына 

мінуўшчына 

трэшчына 

клевяшчына 

ляшчына 

індычына 

мужычына 

старычына 

прычына 

першапрычына 

тычына 

зубатычына 

папярэчына 

уключына 

заячына 

дзеравячына 

мярцвячына 

месячына 

усячына 

шына 

калашына 

машына 

дынамамашына 

электрамашына 

аўтамашына 

урубмашына 

бронемашына 

бормашына 

ватэрмашына 

фашына 

алешына 

плешына 

старэйшына 

локшына 

альшына 

чарэмшына 

гарошына 

шыпшына 

старшына 

паўаршына 

рэйсшына 

прадушына 

аддушына 

апушына 

парушына 

брушына 

падбрушына 

грушына 

ігрушына 

крушына 



арэшына 

канюшына 

пляшына 

арэна 

марэна 

грэна 

гангрэна 

дрэна 

сірэна 

мурэна 

антэна 

радыёантэна 

драцэна 

сцэна 

авансцэна 

мізансцэна 

дзюна 

яна 

ліяна 

ленініяна 

кіналенініяна 

піяна 

фартэпіяна 

паляна 

дап’яна 

сп’яна 

сцяна 

медыяна 

фейхоа 

па 

капа 

скапа 

лапа 

канапа 

папа 

рапа 

шантрапа 

храпа 

сапа 

стапа 

гестапа 

шчапа 

халепа 

наслепа 

кіпа 

ліпа 

прыліпа 

малпа 

пульпа 

рампа 

помпа 

турбапомпа 



лямпа 

мікралямпа 

электралямпа 

радыёлямпа 

сінкопа 

антылопа 

ропа 

растропа 

шопа 

тарпа 

нерпа 

кірпа 

воспа 

выспа 

паўвыспа 

купа 

скупа 

лупа 

халупа 

цэйтлупа 

група 

падгрупа 

партгрупа 

прафгрупа 

спецгрупа 

трупа 

насупа 

ступа 

задрыпа 

рэпа 

свірэпа 

скрэпа 

незачэпа 

шчэпа 

прышчэпа 

прычэпа 

хлюпа 

зяпа 

ляпа 

шляпа 

расцяпа 

раздабара 

ізабара 

дзетвара 

пачвара 

гара 

багара 

гагара 

на-гара 

гаргара 

джугара 

цыгара 



няздара 

байдара 

жара 

выжара 

зара 

кара 

бакара 

машкара 

мара 

хмара 

нара 

скнара 

чынара 

пара 

тэрмапара 

ярара 

тара 

атара 

шклатара 

гітара 

электрагітара 

літара 

паўтара 

фара 

анафара 

метафара 

кіфара 

эпіфара 

амфара 

камфара 

фанфара 

хара 

чара 

звечара 

кашара 

амшара 

імшара 

бра 

швабра 

абракадабра 

фабра 

алгебра 

зебра 

фібра 

амбра 

дамбра 

домбра 

умбра 

добра 

нядобра 

кобра 

срэбра 



сябра 

багра 

швагра 

падагра 

пелагра 

танагра 

алегра 

ігра 

квадра 

эскадра 

чадра 

кафедра 

эфедра 

ноздра 

мяздра 

гідра 

саламандра 

хандра 

шандра 

скалапендра 

палундра 

тундра 

лесатундра 

дзындра 

каляндра 

пудра 

коўдра 

выдра 

цэдра 

паўвядра 

вера 

нявера 

мегера 

возера 

сякера 

лера 

галера 

шпалера 

халера 

склера 

кабальера 

вальера 

фільера 

мера 

камера 

сурдакамера 

велакамера 

кінакамера 

баракамера 

фотакамера 

перадкамера 

тэлекамера 



паккамера 

кунсткамера 

хімера 

увосьмера 

паўмера 

прэм’ера 

манера 

фанера 

рэвалюцыянера 

папера 

фотапапера 

тэмпера 

опера 

кар’ера 

сера 

філаксера 

афера 

сфера 

біягеасфера 

рызасфера 

храмасфера 

тэрмасфера 

атмасфера 

іанасфера 

трапасфера 

гідрасфера 

цэнтрасфера 

стратасфера 

літасфера 

магнітасфера 

фотасфера 

планісфера 

паўсфера 

батысфера 

біясфера 

дванаццацера 

дзевяцера 

дзесяцера 

цяцера 

парцьера 

трыера 

чацвёра 

васьмёра 

сямёра 

сеньёра 

сіньёра 

афёра 

шасцёра 

пяцёра 

віра 

просвіра 

гіра 



дзіра 

задзіра 

прыдзіра 

сякіра 

ліра 

міра 

пальміра 

рапіра 

парфіра 

марціра 

кайра 

сайра 

ікра 

мокра 

іскра 

электраіскра 

прыкра 

цемра 

паўцемра 

домра 

бора 

абора 

прытвора 

цытвора 

гора 

мандрагора 

дора 

зажора 

пражора 

абжора 

іжора 

разора 

какора 

пакора 

непакора 

скора 

наскора 

цукора 

флора 

мікрафлора 

пасіфлора 

мора 

камора 

змора 

апора 

падпора 

спора 

зааспора 

мікраспора 

дыяспора 

шпора 

рысора 



тора 

кантора 

прастора 

утора 

кутора 

фітафтора 

штора 

фора 

сафора 

камфора 

учора 

заўчора 

пазаўчора 

пячора 

пра 

лепра 

копра 

мірра 

дурра 

андатра 

паветра 

салетра 

паўкіламетра 

паўметра 

нетра 

макітра 

палітра 

паўлітра 

мітра 

няхітра 

контра 

рэсконтра 

лотра 

астра 

кастра 

каністра 

кайстра 

галайстра 

майстра 

экстра 

востра 

ростра 

маэстра 

люстра 

пілястра 

сястра 

медсястра 

брат-сястра 

путра 

футра 

заўтра 

назаўтра 



пазаўтра 

паслязаўтра 

напаслязаўтра 

муштра 

цытра 

урэтра 

ура 

бура 

кабура 

фігура 

раздура 

бандура 

працэдура 

сядура 

глазура 

амбразура 

танзура 

цэнзура 

фрызура 

цэзура 

сінекура 

скура 

шкура 

мура 

пахмура 

панура 

прафесура 

флексура 

рэжысура 

кінарэжысура 

тура 

кубатура 

экзекватура 

лігатура 

камендатура 

кандыдатура 

адвакатура 

аплікатура 

карыкатура 

наменклатура 

легіслатура 

табулатура 

макулатура 

мускулатура 

арматура 

натура 

сігнатура 

інтэрнатура 

ардынатура 

каларатура 

апаратура 

кінаапаратура 



фотаапаратура 

радыёапаратура 

літаратура 

квадратура 

тэмпература 

магістратура 

рэгістратура 

пракуратура 

дыктатура 

верхатура 

крэатура 

экспазітура 

палітура 

гарнітура 

фурнітура 

эпітура 

тэсітура 

рэдактура 

фрактура 

фактура 

мануфактура 

празектура 

кан’ектура 

інспектура 

прэфектура 

тынктура 

ад’юнктура 

кан’юнктура 

структура 

макраструктура 

мікраструктура 

ультраструктура 

стрыктура 

карэктура 

архітэктура 

халтура 

культура 

монакультура 

агракультура 

лесакультура 

фізкультура 

агрыкультура 

авантура 

дактарантура 

аспірантура 

агентура 

кліентура 

рэзідэнтура 

прэзідэнтура 

дацэнтура 

скульптура 

фотаскульптура 



рэцэптура 

мікстура 

тэкстура 

фіярытура 

партытура 

інвестытура 

апрэтура 

клавіятура 

абрэвіятура 

фура 

віхура 

цура 

пячура 

брашура 

мішура 

лаўра 

зеўра 

плеўра 

хеўра 

махра 

вохра 

праныра 

сыра 

сатыра 

шчыра 

эра 

бэра 

мадэра 

баядэра 

ненажэра 

хабанэра 

самбрэра 

кватэра 

штаб-кватэра 

ізатэра 

энатэра 

гетэра 

пантэра 

цэра 

цыцэра 

вячэра 

пячэра 

шэра 

юра 

гравюра 

хромагравюра 

тыпагравюра 

фотагравюра 

аўтагравюра 

геліягравюра 

нервюра 

шавялюра 



купюра 

уверцюра 

мініяцюра 

ахвяра 

гусцяра 

тыяра 

са 

аса 

кілбаса 

каўбаса 

каса 

ашчадкаса 

інкаса 

страхкаса 

ласа 

паласа 

лесапаласа 

напаўголаса 

маса 

шкламаса 

пластмаса 

паўмаса 

напаўмаса 

грымаса 

біямаса 

раса 

кіраса 

краса 

акраса 

закраса 

украса 

прыкраса 

траса 

цеплатраса 

аўтатраса 

тэраса 

фаса 

завеса 

меса 

каламеса 

куламеса 

баранеса 

патранеса 

песа 

п’еса 

кіса 

ліса 

меліса 

куліса 

міса 

вакса 

плакса 



такса 

букса 

кукса 

крыкса 

клякса 

камса 

хамса 

скоса 

палоса 

глоса 

ізаглоса 

проса 

папяроса 

траверса 

гірса 

бурса 

тырса 

спакуса 

самаспакуса 

мыса 

пыса 

рыса 

аўтаматрыса 

актрыса 

кінаактрыса 

бісектрыса 

дырэктрыса 

абатыса 

мантыса 

абсцыса 

сцюардэса 

прэса 

пратэса 

вікантэса 

паэтэса 

прынцэса 

кронпрынцэса 

баляса 

мяса 

ізабата 

гарбата 

любата 

вата 

мнагавата 

тугавата 

высакавата 

далекавата 

цяжкавата 

дзікавата 

ніякавата 

малавата 

шклавата 



ранавата 

галаднавата 

халаднавата 

віднавата 

нуднавата 

пазнавата 

цемнавата 

сумнавата 

цеснавата 

даўнавата 

страшнавата 

смешнавата 

скупавата 

правата 

сыравата 

пуставата 

сухавата 

багата 

небагата 

загата 

легата 

слізгата 

фугата 

даўгата 

рэгата 

дата 

смаката 

таката 

стаката 

апліката 

гарката 

афрыката 

піцыката 

лата 

свалата 

палата 

салата 

смуглата 

белата 

мерзлата 

мілата 

гнілата 

долата 

золата 

плата 

аплата 

даплата 

недаплата 

заплата 

пераплата 

натураплата 

адплата 



цеплата 

зарплата 

расплата 

выплата 

нявыплата 

прыплата 

слата 

кіслата 

вуглекіслата 

светлата 

мата 

сарамата 

грамата 

палітграмата 

прамата 

немата 

глуханемата 

гармата 

фермата 

граната 

саната 

драбната 

бедната 

відната 

пекната 

цемната 

чарната 

дурната 

цесната 

ясната 

паўната 

непаўната 

раўната 

душната 

ардыната 

лапата 

слепата 

сіпата 

хрыпата 

рата 

дабрата 

запанібрата 

сірата 

макрата 

трата 

затрата 

патрата 

страта 

вастрата 

растрата 

утрата 

дурата 



цырата 

шырата 

мадэрата 

басата 

тата 

та-та 

кантата 

прастата 

частата 

густата 

пустата 

чыстата 

нечыстата 

цытата 

фата 

хата 

страхата 

смехата 

ціхата 

духата 

глухата 

сухата 

здыхата 

рэшата 

надта 

занадта 

саета 

кабета 

шабета 

вета 

асвета 

санасвета 

палітасвета 

партасвета 

прафасвета 

досвета 

кювета 

гета 

фугета 

газета 

фотагазета 

радыёгазета 

насценгазета 

разета 

кета 

ракета 

анкета 

лета 

галета 

налета 

сёлета 

сяголета 



штолета 

катлета 

мета 

гамета 

камета 

памета 

адмета 

прыкмета 

пальмета 

прымета 

нета 

планета 

манета 

канцанета 

магнета 

сімфаньета 

касета 

песета 

эстафета 

мотаэстафета 

спірахета 

арыета 

ёта 

біта 

трэмбіта 

арбіта 

акавіта 

менавіта 

квіта 

світа 

сярдзіта 

валакіта 

ракіта 

такі-та 

каліта 

пліта 

электрапліта 

эліта 

суперэліта 

інкогніта 

сіта 

фіта 

сюіта 

флейта 

катаракта 

дэ-факта 

секта 

букта 

жлукта 

смальта 

кантральта 

сальта 



вольта 

катапульта 

дэльта 

ванта 

фарманта 

дамінанта 

субдамінанта 

паддамінанта 

эсперанта 

канстанта 

інфанта 

лента 

квінта 

пінта 

гонта 

сконта 

паўфунта 

хунта 

мецца-тынта 

рэнта 

плацэнта 

паўпрацэнта 

работа 

палітработа 

культработа 

журбота 

турбота 

субота 

дзівота 

квота 

рвота 

ахвота 

неахвота 

слізгота 

плявузгота 

зігота 

льгота 

ільгота 

гідота 

нудота 

брыдота 

бядота 

слізота 

мярзота 

каўзота 

згрызота 

тэракота 

гаркота 

маркота 

харкота 

спякота 

балота 



галота 

пазалота 

слота 

ламота 

самота 

сумота 

дрымота 

паўдрымота 

напаўдрымота 

нота 

бяднота 

блазнота 

адзінота 

цямнота 

чарнота 

дурнота 

яснота 

цяснота 

цнота 

лянота 

капота 

хлюпота 

рота 

паўабарота 

паўпаварота 

макрота 

паўрота 

басота 

псота 

то-та 

істота 

лістота 

пястота 

фота 

хота 

пярхота 

плюхота 

смяхота 

пяхота 

мотапяхота 

пяшчота 

лапта 

лепта 

варта 

кварта 

ін-кварта 

паўкварта 

паўчварта 

карта 

перфакарта 

ландкарта 

плацкарта 



парта 

сцірта 

аорта 

кагорта 

порта 

рэторта 

юрта 

баста 

каста 

паста 

стараста 

паўтараста 

траста 

лёнатраста 

льнотраста 

ільнотраста 

нявеста 

сіеста 

чэлеста 

места 

заместа 

песта 

цеста 

любіста 

кіста 

секста 

помста 

дзевяноста 

кароста 

староста 

проста 

бяроста 

вярста 

густа 

загуста 

мангуста 

нягуста 

луста 

пуста 

капуста 

распуста 

хуста 

мантэкрыста 

трыста 

чатырыста 

цыста 

чыста 

дачыста 

начыста 

урачыста 

нячыста 

прэста 



тратта 

гута 

мазута 

пакута 

цыкута 

баламута 

каламута 

смута 

мінута 

пута 

рута 

брута 

крута 

атрута 

пратрута 

дажаўта 

жоўта 

нафта 

тафта 

кофта 

муфта 

вахта 

брандвахта 

гаўптвахта 

плахта 

тахта 

шахта 

нехта 

шліхта 

піхта 

бухта 

лухта 

шыхта 

яхта 

шляхта 

мачта 

радыёмачта 

фок-мачта 

нешта 

завошта 

нізавошта 

навошта 

пошта 

авіяпошта 

пушта 

рэшта 

нібыта 

жыта 

мыта 

наўскапыта 

карыта 

сеньярыта 



сыта 

дасыта 

бэта 

сурвэта 

гэта 

вендэта 

манжэта 

мэта 

самамэта 

цыгарэта 

карэта 

лібрэта 

алегрэта 

аперэта 

дыэта 

каюта 

валюта 

свята 

мята 

пята 

напята 

уа 

буржуа 

амплуа 

кечуа 

фа 

лафа 

графа 

драфа 

страфа 

эпістрафа 

жырафа 

сафа 

шафа 

фіфа 

альфа 

лімфа 

німфа 

галгофа 

катастрофа 

цапфа 

арфа 

чуфа 

эфа 

трэфа 

люфа 

ха 

ха-ха-ха 

абліваха 

даха 

сінекдаха 

плаха 



расамаха 

апранаха 

паха 

папаха 

чарапаха 

траха 

страха 

саха 

птаха 

ха-ха 

мачаха 

пацеха 

уцеха 

самаўцеха 

лёха 

чысцёха 

вераб’іха 

заразіха 

парадзіха 

мядзведзіха 

ліха 

сабаліха 

каваліха 

сакаліха 

наліха 

шчыгліха 

бусліха 

жураўліха 

шуміха 

сланіха 

заманіха 

атаманіха 

султаніха 

ханіха 

старшыніха 

абляпіха 

ласіха 

трусіха 

салаўіха 

ціха 

браціха 

фабрыканціха 

франціха 

сціха 

старасціха 

шуціха 

вольха 

чаромха 

прайдоха 

эпоха 

расоха 

чоха 



ірха 

кірха 

пасха 

рабуха 

чылібуха 

гарбуха 

вуха 

медавуха 

векавуха 

аблавуха 

равуха 

сівуха 

дзявуха 

аплявуха 

маргуха 

задуха 

галадуха 

маладуха 

саладуха 

пладуха 

прадуха 

папрадуха 

аддуха 

рыжуха 

паказуха 

пазуха 

запазуха 

разуха 

лізуха 

паўзуха 

скакуха 

макуха 

гаркуха 

буркуха 

віскуха 

піскуха 

брыкуха 

крыкуха 

пстрыкуха 

глуха 

наглуха 

бялуха 

весялуха 

сцялуха 

муха 

сёмуха 

свінуха 

краснуха 

апуха 

капуха 

рапуха 

сапуха 



хапуха 

зялепуха 

сіпуха 

сопуха 

сярпуха 

хрыпуха 

гаваруха 

заваруха 

бруха 

разруха 

завіруха 

скруха 

свякруха 

труха 

хітруха 

пацяруха 

суха 

дасуха 

засуха 

ласуха 

насуха 

трасуха 

плаксуха 

досуха 

фарсуха 

лысуха 

прысуха 

балбатуха 

багатуха 

рагатуха 

стракатуха 

сакатуха 

залатуха 

лапатуха 

клапатуха 

бяздзетуха 

павітуха 

цвітуха 

квактуха 

крактуха 

таптуха 

шаптуха 

вяртуха 

свістуха 

таўстуха 

пястуха 

баўтуха 

жаўтуха 

квахтуха 

крахтуха 

скавытуха 

мармытуха 



шчабятуха 

лятуха 

палятуха 

лепятуха 

брахуха 

пярхуха 

пішчуха 

харашуха 

бальшуха 

аддыха 

старажыха 

маржыха 

блыха 

пыха 

паварыха 

бондарыха 

аптэкарыха 

карчмарыха 

млынарыха 

пісарыха 

сенатарыха 

губернатарыха 

сакратарыха 

доктарыха 

дырэктарыха 

бабрыха 

зубрыха 

фермерыха 

камандзірыха 

крыха 

майстрыха 

турыха 

неразбярыха 

сталярыха 

скачыха 

ткачыха 

мачыха 

шпачыха 

урачыха 

дзічыха 

мельнічыха 

крамнічыха 

дворнічыха 

леснічыха 

ляснічыха 

палкоўнічыха 

саечнічыха 

зайчыха 

купчыха 

старчыха 

барсучыха 

ваўчыха 



краўчыха 

шаўчыха 

плыўчыха 

вожычыха 

дзячыха 

рэха 

прарэха 

радыёрэха 

юха 

развалюха 

шлюха 

сінюха 

лявоюха 

пяюха 

псяюха 

вяха 

ляха 

бляха 

маца 

праца 

цаца 

самагубца 

самаўладца 

радца 

дарадца 

вынаходца 

пераможца 

жарабіца 

бясхлебіца 

няўдобіца 

усобіца 

міжусобіца 

губіца 

трыгубіца 

аблубіца 

гаўбіца 

беларыбіца 

расхлябіца 

рагавіца 

удавіца 

вежавіца 

бакавіца 

бліскавіца 

шаўкавіца 

ялавіца 

баравіца 

здравіца 

сукравіца 

травіца 

касавіца 

дыхавіца 

сачавіца 



паляндвіца 

сківіца 

празорлівіца 

зласлівіца 

зычлівіца 

нядобразычлівіца 

раўнівіца 

буквіца 

залвіца 

львіца 

ільвіца 

бесталковіца 

лесвіца 

рутвіца 

жывіца 

саслужывіца 

крывіца 

плеснявіца 

вадзіца 

ягадзіца 

маладзіца 

бязладзіца 

мядзведзіца 

галалёдзіца 

бязглуздзіца 

багародзіца 

вярблюдзіца 

нядбаліца 

буйваліца 

пігаліца 

няўдаліца 

маліца 

паліца 

сталіца 

табліца 

ігліца 

цягліца 

сядзеліца 

аселіца 

мяцеліца 

аднафаміліца 

карміліца 

чарніліца 

зямліца 

глаголіца 

аколіца 

ваколіца 

чыстаполіца 

застоліца 

пліца 

капліца 

цяпліца 



арліца 

гарліца 

жарліца 

жэрліца 

асліца 

масліца 

кісліца 

святліца 

мятліца 

пятліца 

вуліца 

кабыліца 

небыліца 

мыліца 

кірыліца 

матыліца 

патыліца 

гарэліца 

бутэліца 

мяліца 

шчамяліца 

цяліца 

саміца 

любіміца 

зіміца 

бяскорміца 

званіца 

марожаніца 

чужаніца 

лазаніца 

каланіца 

капаніца 

раніца 

зараніца 

бяссрэбраніца 

граніца 

баграніца 

заграніца 

драніца 

пудраніца 

бязветраніца 

салетраніца 

станіца 

вучаніца 

савучаніца 

мучаніца 

велікамучаніца 

плашчаніца 

вольнаадпушчаніца 

пшаніца 

сушаніца 

грабніца 



драбніца 

скрабніца 

нахабніца 

пахабніца 

хлебніца 

нахлебніца 

жалобніца 

аднаасобніца 

падсобніца 

скарбніца 

вербніца 

зубніца 

аднаклубніца 

рыбніца 

грыбніца 

зрэбніца 

лячэбніца 

зубалячэбніца 

водалячэбніца 

электралячэбніца 

кумысалячэбніца 

гразелячэбніца 

бальнеагразелячэбніца 

святлолячэбніца 

ветлячэбніца 

агніца 

правадніца 

бортправадніца 

звадніца 

брыгадніца 

ягадніца 

шакаладніца 

спадніца 

міні-спадніца 

максі-спадніца 

парадніца 

здрадніца 

разрадніца 

першаразрадніца 

трэцеразрадніца 

эстрадніца 

пасадніца 

прапаведніца 

спаведніца 

праведніца 

наследніца 

прастоланаследніца 

сунаследніца 

субяседніца 

агідніца 

грахаводніца 

зводніца 



другагодніца 

карагодніца 

угодніца 

шкодніца 

модніца 

агародніца 

народніца 

вынаходніца 

паскудніца 

блудніца 

грудніца 

пасудніца 

грыдніца 

пасрэдніца 

папярэдніца 

калядніца 

мядніца 

шыбеніца 

масленіца 

стаўленіца 

завусеніца 

гусеніца 

бажніца 

прадажніца 

бабінажніца 

стражніца 

беспасажніца 

сабатажніца 

трыкатажніца 

мантажніца 

электрамантажніца 

таежніца 

грабежніца 

начлежніца 

снежніца 

драпежніца 

мяцежніца 

карцёжніца 

чарцёжніца 

падзвіжніца 

кніжніца 

бязбожніца 

заложніца 

наложніца 

зложніца 

тварожніца 

падарожніца 

спадарожніца 

пірожніца 

скаржніца 

катаржніца 

радужніца 



калужніца 

прыслужніца 

жамчужніца 

даўжніца 

лыжніца 

сняжніца 

суцяжніца 

вазніца 

газніца 

мазніца 

разніца 

выразніца 

наезніца 

туберкулёзніца 

блізніца 

падлізніца 

завозніца 

залозніца 

розніца 

каверзніца 

кляўзніца 

рызніца 

чарнарызніца 

старызніца 

капрызніца 

гарэзніца 

саюзніца 

вязніца 

слязніца 

сініца 

лацініца 

гасцініца 

байніца 

нядбайніца 

каравайніца 

дайніца 

хадайніца 

райніца 

неахайніца 

чайніца 

швейніца 

алейніца 

келейніца 

кафейніца 

разбойніца 

памыйніца 

адпускніца 

выпускніца 

бальніца 

выпрабавальніца 

залогадавальніца 

паветраплавальніца 



кіславальніца 

утаймавальніца 

навальніца 

заснавальніца 

выратавальніца 

сартавальніца 

хавальніца 

ахавальніца 

захавальніца 

даразахавальніца 

выхавальніца 

віншавальніца 

наведвальніца 

наладжвальніца 

распаўсюджвальніца 

укрывальніца 

выкрывальніца 

плявальніца 

вымагальніца 

складальніца 

укладальніца 

уладальніца 

рабаўладальніца 

домаўладальніца 

саўладальніца 

землеўладальніца 

раскрадальніца 

выкрадальніца 

кідальніца 

кап’якідальніца 

апавядальніца 

наглядальніца 

зневажальніца 

абражальніца 

выражальніца 

суправаджальніца 

прадаўжальніца 

казальніца 

прадказальніца 

праракальніца 

прадракальніца 

патакальніца 

паласкальніца 

саіскальніца 

заціскальніца 

шукальніца 

вышукальніца 

наймальніца 

кватэранаймальніца 

паднаймальніца 

сунаймальніца 

пераймальніца 



атрымальніца 

залогатрымальніца 

аб’яднальніца 

заклінальніца 

памінальніца 

зачынальніца 

пачынальніца 

родапачынальніца 

запальніца 

капальніца 

стваральніца 

пераўтваральніца 

збіральніца 

назіральніца 

патуральніца 

пажыральніца 

пашыральніца 

сальніца 

стальніца 

чытальніца 

прыгнятальніца 

тлумачальніца 

начальніца 

роданачальніца 

спрачальніца 

уручальніца 

маўчальніца 

знішчальніца 

чэрававяшчальніца 

завяшчальніца 

апавяшчальніца 

абвяшчальніца 

сумяшчальніца 

пазычальніца 

спусташальніца 

завяршальніца 

парушальніца 

клятвапарушальніца 

суцяшальніца 

грабельніца 

цагельніца 

рукадзельніца 

удзельніца 

саўдзельніца 

капельніца 

тапельніца 

попельніца 

насельніца 

вясельніца 

вафельніца 

праследавацельніца 

любіцельніца 



правіцельніца 

суправіцельніца 

вызваліцельніца 

натхніцельніца 

служыцельніца 

папячыцельніца 

кадзільніца 

крапільніца 

прыхільніца 

вольніца 

свавольніца 

самавольніца 

сваявольніца 

нявольніца 

занявольніца 

ігольніца 

бяздольніца 

раскольніца 

школьніца 

дашкольніца 

супольніца 

настольніца 

шпульніца 

цырульніца 

беспрытульніца 

мыльніца 

курыльніца 

пустэльніца 

паведамляльніца 

узнаўляльніца 

брамніца 

крамніца 

спадкаемніца 

пераемніца 

наёмніца 

схімніца 

надомніца 

бяздомніца 

паломніца 

дыпломніца 

скаромніца 

бессаромніца 

скромніца 

разумніца 

нішчымніца 

нікчэмніца 

таямніца 

цямніца 

данніца 

памазанніца 

пасланніца 

выгнанніца 



абранніца 

выбранніца 

смятанніца 

пісьменніца 

пляменніца 

аднапляменніца 

іншапляменніца 

насенніца 

песенніца 

вераценніца 

летуценніца 

падзённіца 

нявінніца 

цалінніца 

імянінніца 

бяздонніца 

сезонніца 

конніца 

законніца 

палонніца 

паклонніца 

вогнепаклонніца 

лімонніца 

бяссонніца 

батонніца 

дружынніца 

сандружынніца 

дабрачынніца 

спадчынніца 

суайчынніца 

машэнніца 

дзянніца 

шклянніца 

паклёпніца 

захопніца 

пакупніца 

супніца 

заступніца 

наступніца 

адступніца 

богаадступніца 

вераадступніца 

рэпніца 

хабарніца 

цыгарніца 

валадарніца 

уладарніца 

ударніца 

пажарніца 

зарніца 

цукарніца 

якарніца 



стацыянарніца 

напарніца 

папарніца 

прыпарніца 

сухарніца 

чарніца 

даверніца 

лагерніца 

цераззерніца 

саперніца 

церніца 

флёрніца 

санаторніца 

вячорніца 

дурніца 

курніца 

фізкультурніца 

сырніца 

вячэрніца 

фрыцюрніца 

калгасніца 

валасніца 

жаласніца 

другакласніца 

аднакласніца 

чацвёртакласніца 

старшакласніца 

першакласніца 

васьмікласніца 

сямікласніца 

шасцікласніца 

дзевяцікласніца 

пяцікласніца 

дзесяцікласніца 

трэцякласніца 

уласніца 

рабаўласніца 

домаўласніца 

землеўласніца 

масніца 

грымасніца 

скарасніца 

скорасніца 

прасніца 

сладастрасніца 

сучасніца 

славесніца 

равесніца 

прадвесніца 

намесніца 

рамесніца 

ненавісніца 



накосніца 

надкосніца 

злосніца 

посніца 

зайздросніца 

хросніца 

папяросніца 

наперсніца 

другакурсніца 

аднакурсніца 

сакурсніца 

чацвёртакурсніца 

старшакурсніца 

першакурсніца 

трэцякурсніца 

спакусніца 

фокусніца 

распусніца 

хаўрусніца 

шклярусніца 

зламысніца 

хрэсніца 

паясніца 

калясніца 

выдатніца 

салатніца 

сараматніца 

саратніца 

куратніца 

воцатніца 

пальчатніца 

захрыбетніца 

асветніца 

газетніца 

ракетніца 

безбілетніца 

сметніца 

транзітніца 

блакітніца 

скітніца 

сітніца 

работніца 

домработніца 

тэхработніца 

тавотніца 

ахвотніца 

самотніца 

варотніца 

падваротніца 

гаротніца 

чаротніца 

шротніца 



сухотніца 

курортніца 

абутніца 

пакутніца 

жытніца 

мытніца 

цыгарэтніца 

сакрэтніца 

гарсэтніца 

цялятніца 

пятніца 

гусятніца 

медуніца 

куніца 

забаўніца 

рабаўніца 

баваўніца 

Радаўніца 

шаткаўніца 

балаўніца 

сталаўніца 

чараўніца 

здраўніца 

кіраўніца 

вартаўніца 

жартаўніца 

настаўніца 

прадстаўніца 

парахаўніца 

працаўніца 

заваёўніца 

чаёўніца 

крапіўніца 

праціўніца 

палюбоўніца 

садоўніца 

паслядоўніца 

смакоўніца 

шпакоўніца 

царкоўніца 

шаўкоўніца 

плоўніца 

змоўніца 

саноўніца 

віноўніца 

савіноўніца 

чыноўніца 

роўніца 

кароўніца 

вандроўніца 

лістоўніца 

ахоўніца 



супрацоўніца 

падрыўніца 

качэўніца 

заяўніца 

аб’яўніца 

прад’яўніца 

сабачніца 

партабачніца 

губачніца 

вяровачніца 

дачніца 

лодачніца 

удачніца 

няўдачніца 

казачніца 

запалачніца 

іголачніца 

булачніца 

падкулачніца 

стрэлачніца 

тасёмачніца 

начніца 

абараначніца 

чыгуначніца 

каруначніца 

шапачніца 

цукерачніца 

перачніца 

чацвёрачніца 

пяцёрачніца 

кветачніца 

цацачніца 

стачачніца 

шашачніца 

частушачніца 

баечніца 

балалаечніца 

саечніца 

капеечніца 

селядзечніца 

паплечніца 

лялечніца 

двоечніца 

троечніца 

рукавічніца 

спаднічніца 

роўнічніца 

чарапічніца 

завочніца 

малочніца 

склочніца 

памочніца 



станочніца 

многастаночніца 

адзіночніца 

часночніца 

паўночніца 

ларочніца 

пясочніца 

латочніца 

надхрасточніца 

мяшочніца 

разлучніца 

анучніца 

язычніца 

злоязычніца 

гарчычніца 

сардэчніца 

мяшэчніца 

ключніца 

тысячніца 

гарапашніца 

насмешніца 

перасмешніца 

лішніца 

панчошніца 

завушніца 

паслушніца 

птушніца 

заўшніца 

баярышніца 

грэшніца 

капялюшніца 

крыніца 

першакрыніца 

барвяніца 

зяніца 

медзяніца 

аляніца 

сталяніца 

шаляніца 

камяніца 

п’яніца 

аўсяніца 

тарфяніца 

капіца 

чарапіца 

спіца 

тупіца 

скрыпіца 

рэпіца 

свірэпіца 

сляпіца 

ласіца 



бязлесіца 

лісіца 

бяссэнсіца 

рознагалосіца 

цераспалосіца 

дараносіца 

міраносіца 

сваціца 

каракаціца 

маціца 

несусвеціца 

перасорціца 

часціца 

ісціца 

забойца 

мужазабойца 

чалавеказабойца 

бацьказабойца 

самазабойца 

царазабойца 

братазабойца 

дзетазабойца 

прапойца 

тройца 

колца 

крылца 

сальца 

сядзельца 

шкельца 

дупельца 

цяпельца 

крэсельца 

цельца 

кольца 

паўкольца 

рыльца 

крыльца 

шыльца 

мяльца 

наздзекаванца 

сігуранца 

венца 

бярвенца 

сцягенца 

акенца 

каленца 

паленца 

гуменца 

вераценца 

донца 

валаконца 

абаронца 



паўабаронца 

сонца 

інфлюэнца 

ядзерца 

вядзерца 

скерца 

перца 

творца 

вытворца 

таваравытворца 

празорца 

сэрца 

асца 

трасца 

месца 

золатца 

сітца 

балотца 

карытца 

груца 

збаўца 

абвінаваўца 

работадаўца 

выканаўца 

знаўца 

мовазнаўца 

мастацтвазнаўца 

кіназнаўца 

таваразнаўца 

самаўпраўца 

каліўца 

слоўца 

прамоўца 

дрэўца 

мулхца 

падабацца 

спадабацца 

упадабацца 

даграбацца 

заграбацца 

награбацца 

пераграбацца 

адграбацца 

падграбацца 

зграбацца 

разграбацца 

узграбацца 

выграбацца 

прыграбацца 

аскрабацца 

даскрабацца 

наскрабацца 



праскрабацца 

саскрабацца 

абскрабацца 

адскрабацца 

падскрабацца 

выскрабацца 

сцёбацца 

насцёбацца 

сасцёбацца 

агібацца 

загібацца 

перагібацца 

прагібацца 

падгібацца 

згібацца 

разгібацца 

выгібацца 

насёрбацца 

аскубацца 

наскубацца 

саскубацца 

абскубацца 

расскубацца 

выскубацца 

длубацца 

дзяўбацца 

надзяўбацца 

зыбацца 

зазыбацца 

пазыбацца 

грэбацца 

надзюбацца 

расхлябацца 

сцябацца 

насцябацца 

сасцябацца 

прабавацца 

спрабавацца 

патрабавацца 

атайбавацца 

пламбавацца 

трамбавацца 

утрамбавацца 

ганьбавацца 

пробавацца 

фарбавацца 

афарбавацца 

зафарбавацца 

нафарбавацца 

пафарбавацца 

перафарбавацца 

падфарбавацца 



выфарбавацца 

вербавацца 

завербавацца 

турбавацца 

затурбавацца 

патурбавацца 

устурбавацца 

інкубавацца 

шрубавацца 

зашрубавацца 

нашрубавацца 

сашрубавацца 

адшрубавацца 

расшрубавацца 

ушрубавацца 

прышрубавацца 

атаўбавацца 

лічбавацца 

любавацца 

залюбавацца 

налюбавацца 

палюбавацца 

дзівавацца 

рэзервавацца 

нервавацца 

занервавацца 

панервавацца 

перанервавацца 

знервавацца 

разнервавацца 

узнервавацца 

кансервавацца 

закансервавацца 

зап’янствавацца 

расп’янствавацца 

зафіласофствавацца 

нафіласофствавацца 

расфіласофствавацца 

матывавацца 

актывавацца 

дэзактывавацца 

аб’ектывавацца 

культывавацца 

рэдагавацца 

абстрагавацца 

экстрагавацца 

дэлегавацца 

пялегавацца 

шпігавацца 

эмульгавацца 

пралангавацца 

пудлінгавацца 



намітынгавацца 

размітынгавацца 

таргавацца 

датаргавацца 

затаргавацца 

патаргавацца 

пратаргавацца 

старгавацца 

прытаргавацца 

чаргавацца 

лугавацца 

фугавацца 

цэнтрыфугавацца 

фастрыгавацца 

давацца 

гадавацца 

пагадавацца 

адгадавацца 

падгадавацца 

разгадавацца 

узгадавацца 

выгадавацца 

дадавацца 

недадавацца 

задавацца 

пазадавацца 

шкадавацца 

барыкадавацца 

забарыкадавацца 

ладавацца 

складавацца 

надавацца 

падавацца 

радавацца 

зарадавацца 

нарадавацца 

парадавацца 

абрадавацца 

перадавацца 

узрадавацца 

прадавацца 

запрадавацца 

перапрадавацца 

распрадавацца 

абдавацца 

аддавацца 

паддавацца 

набедавацца 

збедавацца 

разбедавацца 

даследавацца 

наследавацца 



праследавацца 

абследавацца 

тарпедавацца 

здавацца 

паздавацца 

раздавацца 

пераздавацца 

гнездавацца 

агнездавацца 

ліквідавацца 

кансалідавацца 

аксідавацца 

сальдавацца 

прапагандавацца 

скандавацца 

накамандавацца 

арандавацца 

рэкамендавацца 

адрэкамендавацца 

расходавацца 

перарасходавацца 

зрасходавацца 

прыходавацца 

мардавацца 

замардавацца 

намардавацца 

памардавацца 

прамардавацца 

змардавацца 

удавацца 

будавацца 

дабудавацца 

забудавацца 

пабудавацца 

перабудавацца 

аббудавацца 

адбудавацца 

збудавацца 

разбудавацца 

выбудавацца 

выдавацца 

перавыдавацца 

прыдавацца 

склюдавацца 

жавацца 

нажавацца 

дрэнажавацца 

тыражавацца 

масажавацца 

межавацца 

абмежавацца 

адмежавацца 



размежавацца 

вымежавацца 

разжавацца 

крыжавацца 

перакрыжавацца 

скрыжавацца 

раскрыжавацца 

парафразавацца 

архаізавацца 

візавацца 

імправізавацца 

яравізавацца 

бальшавізавацца 

рэквізавацца 

актывізавацца 

аб’ектывізавацца 

каталагізавацца 

еўрапеізавацца 

гіпербалізавацца 

сімвалізавацца 

легалізавацца 

назалізавацца 

лакалізавацца 

нармалізавацца 

аналізавацца 

каналізавацца 

сігналізавацца 

нацыяналізавацца 

інтэрнацыяналізавацца 

дэнацыяналізавацца 

манапалізавацца 

муніцыпалізавацца 

дэмуніцыпалізавацца 

дэмаралізавацца 

паралізавацца 

мінералізавацца 

тэатралізавацца 

нейтралізавацца 

цэнтралізавацца 

дэцэнтралізавацца 

натуралізавацца 

дэнатуралізавацца 

рэнатуралізавацца 

палаталізавацца 

металізавацца 

капіталізавацца 

шпіталізавацца 

крышталізавацца 

закрышталізавацца 

адкрышталізавацца 

выкрышталізавацца 

дэталізавацца 



індывідуалізавацца 

ідэалізавацца 

рэалізавацца 

мабілізавацца 

адмабілізавацца 

змабілізавацца 

дэмабілізавацца 

стабілізавацца 

цывілізавацца 

стэрылізавацца 

стылізавацца 

утылізавацца 

лабіялізавацца 

індустрыялізавацца 

матэрыялізавацца 

сацыялізавацца 

спецыялізавацца 

субстанцыялізавацца 

хімізавацца 

легітымізавацца 

гальванізавацца 

арганізавацца 

пераарганізавацца 

з’арганізавацца 

дэзарганізавацца 

рэарганізавацца 

іанізавацца 

вулканізавацца 

каланізавацца 

паланізавацца 

шабланізавацца 

раманізавацца 

гарманізавацца 

германізавацца 

кананізавацца 

шампанізавацца 

экранізавацца 

сінхранізавацца 

танізавацца 

тэлефанізавацца 

механізавацца 

ваенізавацца 

вітамінізавацца 

фемінізавацца 

мадэрнізавацца 

політэхнізавацца 

латынізавацца 

машынізавацца 

славянізавацца 

рэвалюцыянізавацца 

тыпізавацца 

пемзавацца 



бранзавацца 

рэцэнзавацца 

бузавацца 

гербарызавацца 

вульгарызавацца 

салідарызавацца 

тэрарызавацца 

матарызавацца 

пралетарызавацца 

мілітарызавацца 

рэмілітарызавацца 

характарызавацца 

трактарызавацца 

аўтарызавацца 

метафарызавацца 

пульверызавацца 

канвеерызавацца 

полімерызавацца 

мерсерызавацца 

электрызавацца 

наэлектрызавацца 

бактэрызавацца 

пастэрызавацца 

палярызавацца 

секулярызавацца 

папулярызавацца 

наркатызавацца 

драматызавацца 

аўтаматызавацца 

схематызавацца 

акліматызавацца 

сістэматызавацца 

гіпнатызавацца 

дэмакратызавацца 

разгерметызавацца 

рамантызавацца 

стандартызавацца 

амартызавацца 

пашпартызавацца 

паэтызавацца 

канкрэтызавацца 

абсалютызавацца 

фашызавацца 

фетышызавацца 

тэзавацца 

сінтэзавацца 

шлюзавацца 

кавацца 

правакавацца 

шлакавацца 

смакавацца 

асмакавацца 



рассмакавацца 

пакавацца 

запакавацца 

перапакавацца 

спакавацца 

распакавацца 

упакавацца 

бракавацца 

атакавацца 

затакавацца 

звадкавацца 

ладкавацца 

уладкавацца 

прыладкавацца 

падкавацца 

парадкавацца 

падпарадкавацца 

упарадкавацца 

добраўпарадкавацца 

здзекавацца 

паздзекавацца 

папаздзекавацца 

апекавацца 

публікавацца 

эксплікавацца 

саймікавацца 

цеплафікавацца 

кінафікавацца 

газіфікавацца 

кваліфікавацца 

перакваліфікавацца 

дыскваліфікавацца 

дэкваліфікавацца 

муміфікавацца 

персаніфікавацца 

уніфікавацца 

класіфікавацца 

фальсіфікавацца 

інтэнсіфікавацца 

русіфікавацца 

кадыфікавацца 

мадыфікавацца 

скарыфікавацца 

тарыфікавацца 

нітрыфікавацца 

электрыфікавацца 

ратыфікавацца 

стратыфікавацца 

рэктыфікавацца 

ідэнтыфікавацца 

спецыфікавацца 

стралкавацца 



сілкавацца 

пасілкавацца 

падсілкавацца 

апылкавацца 

калькавацца 

дэкалькавацца 

франкавацца 

пасынкавацца 

тынкавацца 

цынкавацца 

закаркавацца 

адкаркавацца 

раскаркавацца 

меркавацца 

памеркавацца 

размеркавацца 

пераразмеркавацца 

прымеркавацца 

разбуркавацца 

скавацца 

васкавацца 

праваскавацца 

раскавацца 

канфіскавацца 

выдаткавацца 

шаткавацца 

святкавацца 

засвяткавацца 

насвяткавацца 

адукавацца 

рэдукавацца 

кукавацца 

накукавацца 

раскукавацца 

брукавацца 

друкавацца 

надрукавацца 

удрукавацца 

штукавацца 

цкавацца 

пачкавацца 

адпачкавацца 

стручкавацца 

тычкавацца 

выкавацца 

сіндыкавацца 

фабрыкавацца 

прыкавацца 

практыкавацца 

напрактыкавацца 

папрактыкавацца 

спрактыкавацца 



стыкавацца 

састыкавацца 

расстыкавацца 

штыкавацца 

крытыкавацца 

цюкавацца 

балавацца 

пабалавацца 

збалавацца 

разбалавацца 

сталавацца 

цалавацца 

нацалавацца 

пацалавацца 

перацалавацца 

працалавацца 

расцалавацца 

злавацца 

зазлавацца 

назлавацца 

пазлавацца 

раззлавацца 

узлавацца 

мілавацца 

замілавацца 

намілавацца 

памілавацца 

змілавацца 

пілавацца 

дапілавацца 

напілавацца 

распілавацца 

шклавацца 

цыклавацца 

даплавацца 

наплавацца 

адвеславацца 

звеславацца 

светлавацца 

тытулавацца 

амальгамавацца 

угамавацца 

бальзамавацца 

дэкламавацца 

рэкламавацца 

сублімавацца 

саймавацца 

атаймавацца 

утаймавацца 

шальмавацца 

мікрафільмавацца 

нармавацца 



фармавацца 

хлорафармавацца 

інфармавацца 

дэзінфармавацца 

сфармавацца 

трансфармавацца 

дэфармавацца 

рэфармавацца 

канфірмавацца 

штурмавацца 

прагумавацца 

насумавацца 

ссумавацца 

рыфмавацца 

лагарыфмавацца 

рэзюмавацца 

азанавацца 

наканавацца 

планавацца 

прапанавацца 

кампанавацца 

тампанавацца 

экспанавацца 

транспанавацца 

трэпанавацца 

баранавацца 

забаранавацца 

каранавацца 

экранавацца 

здатанавацца 

бетанавацца 

прафанавацца 

цанавацца 

шанавацца 

пашанавацца 

таршанавацца 

асігнавацца 

ленавацца 

заленавацца 

паленавацца 

абленавацца 

разленавацца 

экзаменавацца 

пераэкзаменавацца 

праэкзаменавацца 

адэкзаменавацца 

азнаменавацца 

перайменавацца 

абазнавацца 

дазнавацца 

зазнавацца 

блазнавацца 



пазнавацца 

спазнавацца 

распазнавацца 

сазнавацца 

прызнавацца 

камбінавацца 

галінавацца 

адгалінавацца 

разгалінавацца 

заклінавацца 

расклінавацца 

дысцыплінавацца 

элімінавацца 

тэрмінавацца 

інкрымінавацца 

дыскрымінавацца 

ілюмінавацца 

рафінавацца 

парафінавацца 

плацінавацца 

рацінавацца 

руйнавацца 

зруйнавацца 

пільнавацца 

вапнавацца 

абвапнавацца 

марнавацца 

прамарнавацца 

змарнавацца 

прытарнавацца 

снавацца 

аснавацца 

заснавацца 

выснавацца 

раўнавацца 

зараўнавацца 

параўнавацца 

абраўнавацца 

зраўнавацца 

разраўнавацца 

ураўнавацца 

выраўнавацца 

прыраўнавацца 

каардынавацца 

марынавацца 

замарынавацца 

шчыгрынавацца 

пампавацца 

штампавацца 

тарпавацца 

групавацца 

перагрупавацца 



згрупавацца 

разгрупавацца 

стэрэатыпавацца 

нагаравацца 

даравацца 

дэкларавацца 

хларавацца 

дэхларавацца 

нумаравацца 

шмаравацца 

ігнаравацца 

рапаравацца 

інкарпаравацца 

спаравацца 

прэпаравацца 

раскватаравацца 

перфаравацца 

чаравацца 

зачаравацца 

расчаравацца 

шаравацца 

нашаравацца 

прашаравацца 

нажабравацца 

шабравацца 

калібравацца 

сябравацца 

пасябравацца 

абагравацца 

адагравацца 

падагравацца 

разагравацца 

награвацца 

панагравацца 

перагравацца 

прагравацца 

сагравацца 

дайгравацца 

найгравацца 

прайгравацца 

выйгравацца 

угравацца 

паўгравацца 

выгравацца 

прыгравацца 

свідравацца 

дасвідравацца 

рассвідравацца 

высвідравацца 

навандравацца 

каландравацца 

фрэзеравацца 



клінкеравацца 

бункеравацца 

фанеравацца 

кааперавацца 

скааперавацца 

тэмперавацца 

трыеравацца 

падазравацца 

канваіравацца 

прабіравацца 

абсарбіравацца 

адсарбіравацца 

транскрыбіравацца 

гравіравацца 

сервіравацца 

суб’ектывіравацца 

субстантывіравацца 

легіравацца 

базіравацца 

перабазіравацца 

газіравацца 

дэгазіравацца 

дазіравацца 

зафантазіравацца 

расфантазіравацца 

кадзіравацца 

дэкадзіравацца 

акамадзіравацца 

парадзіравацца 

эрадзіравацца 

экспедзіравацца 

субсідзіравацца 

зандзіравацца 

камандзіравацца 

бліндзіравацца 

абмундзіравацца 

пераабмундзіравацца 

фундзіравацца 

бамбардзіравацца 

штудзіравацца 

візіравацца 

савецізіравацца 

анестэзіравацца 

кіравацца 

лакіравацца 

блакіравацца 

зблакіравацца 

плакіравацца 

самакіравацца 

накіравацца 

ракіравацца 

шакіравацца 



пікіравацца 

маркіравацца 

скіравацца 

маскіравацца 

замаскіравацца 

выкіравацца 

пратакаліравацца 

эмаліравацца 

паліравацца 

экстрапаліравацца 

сталіравацца 

дубліравацца 

нівеліравацца 

нікеліравацца 

філіравацца 

трансліравацца 

рэтрансліравацца 

каагуліравацца 

акуліравацца 

акумуліравацца 

вентыліравацца 

мадэліравацца 

бальзаміравацца 

праграміравацца 

храміравацца 

анатаміравацца 

нарміравацца 

фарміравацца 

перафарміравацца 

сфарміравацца 

расфарміравацца 

траўміравацца 

грыміравацца 

загрыміравацца 

нагрыміравацца 

перагрыміравацца 

падгрыміравацца 

разгрыміравацца 

легітыміравацца 

прэміравацца 

касцюміравацца 

абаніравацца 

эталаніравацца 

эшаланіравацца 

паніравацца 

дэпаніравацца 

браніравацца 

забраніравацца 

гудраніравацца 

экраніравацца 

саніравацца 

таніравацца 



веніравацца 

мініравацца 

пацініравацца 

сацініравацца 

старніравацца 

інтэрніравацца 

трэніравацца 

натрэніравацца 

патрэніравацца 

ператрэніравацца 

інсцэніравацца 

раяніравацца 

фракцыяніравацца 

калекцыяніравацца 

санкцыяніравацца 

капіравацца 

сінкапіравацца 

драпіравацца 

задрапіравацца 

экіпіравацца 

эмансіпіравацца 

узурпіравацца 

канспіравацца 

заканспіравацца 

інспіравацца 

акупіравацца 

перцыпіравацца 

аперцыпіравацца 

вар’іравацца 

масіравацца 

трасіравацца 

лесіравацца 

плісіравацца 

анексіравацца 

буксіравацца 

адбуксіравацца 

фарсіравацца 

факусіравацца 

сфакусіравацца 

мусіравацца 

дрэсіравацца 

рэпрэсіравацца 

дэзавуіравацца 

градуіравацца 

эвакуіравацца 

рээвакуіравацца 

татуіравацца 

прастытуіравацца 

канстытуіравацца 

парафіравацца 

шклографіравацца 

атрафіравацца 



гіпертрафіравацца 

ціравацца 

ваціравацца 

каціравацца 

сілікаціравацца 

дэкаціравацца 

балаціравацца 

перабалаціравацца 

флаціравацца 

маціравацца 

рэпеціравацца 

акціравацца 

флекціравацца 

карэкціравацца 

манціравацца 

уманціравацца 

дэманціравацца 

рэманціравацца 

каменціравацца 

кампасціравацца 

інвесціравацца 

амнісціравацца 

юсціравацца 

рэціравацца 

трэціравацца 

экспрапрыіравацца 

рэпатрыіравацца 

асацыіравацца 

інтэрв’юіравацца 

цукравацца 

зацукравацца 

саборавацца 

шатравацца 

хронаметравацца 

цітравацца 

фільтравацца 

прафільтравацца 

адфільтравацца 

цэнтравацца 

канцэнтравацца 

сканцэнтравацца 

сцэнтравацца 

секвестравацца 

аркестравацца 

рэгістравацца 

зарэгістравацца 

перарэгістравацца 

майстравацца 

умайстравацца 

прымайстравацца 

дэманстравацца 

люстравацца 



адлюстравацца 

ілюстравацца 

перлюстравацца 

футравацца 

муштравацца 

глазуравацца 

цэнзуравацца 

муравацца 

замуравацца 

мармуравацца 

шнуравацца 

зашнуравацца 

расшнуравацца 

дэнатуравацца 

шуравацца 

брашуравацца 

тэзаўравацца 

таўравацца 

шыфравацца 

дэшыфравацца 

ангажыравацца 

нажыравацца 

стажыравацца 

сальфеджыравацца 

аранжыравацца 

дэкарыравацца 

парыравацца 

сепарыравацца 

тарыравацца 

транслітарыравацца 

перфарыравацца 

аперыравацца 

рэферыравацца 

кастрыравацца 

утрыравацца 

рэстаўрыравацца 

гафрыравацца 

цыравацца 

дыслацыравацца 

перадыслацыравацца 

дэзінфіцыравацца 

дыферэнцыравацца 

рэкагнасцыравацца 

дэдуцыравацца 

мульчыравацца 

афішыравацца 

фаршыравацца 

ахвяравацца 

меліяравацца 

касавацца 

скасавацца 

ласавацца 



галасавацца 

каласавацца 

наласавацца 

паласавацца 

разласавацца 

сіласавацца 

дэкласавацца 

пасавацца 

дапасавацца 

прыпасавацца 

адрасавацца 

красавацца 

закрасавацца 

накрасавацца 

пакрасавацца 

прасавацца 

запрасавацца 

адпрасавацца 

спрасавацца 

распрасавацца 

упрасавацца 

выпрасавацца 

тэрасавацца 

тасавацца 

стасавацца 

дастасавацца 

прыстасавацца 

фасавацца 

камісавацца 

ваксавацца 

каксавацца 

таксавацца 

фіксавацца 

эмульсавацца 

авансавацца 

балансавацца 

анансавацца 

фінансавацца 

дэнансавацца 

нюансавацца 

кампенсавацца 

кандэнсавацца 

скандэнсавацца 

пераасэнсавацца 

хрыстосавацца 

пахрыстосавацца 

псавацца 

папсавацца 

перапсавацца 

сапсавацца 

варсавацца 

канверсавацца 



рысавацца 

парысавацца 

абрысавацца 

вырысавацца 

плюсавацца 

флюсавацца 

сабатавацца 

дэбатавацца 

гатавацца 

дагатавацца 

загатавацца 

пагатавацца 

згатавацца 

прыгатавацца 

датавацца 

азатавацца 

катавацца 

байкатавацца 

пілатавацца 

натавацца 

анатавацца 

ратавацца 

дратавацца 

адратавацца 

задратавацца 

уратавацца 

выратавацца 

канстатавацца 

эксплуатавацца 

дэбетавацца 

макетавацца 

пікетавацца 

брыкетавацца 

кампраметавацца 

скампраметавацца 

рэпетавацца 

кітавацца 

літавацца 

залітавацца 

адлітавацца 

злітавацца 

разлітавацца 

рэабілітавацца 

прылітавацца 

імітавацца 

лімітавацца 

рэмітавацца 

нітавацца 

знітавацца 

трактавацца 

кантрактавацца 

закантрактавацца 



праектавацца 

перапраектавацца 

камплектавацца 

укамплектавацца 

канспектавацца 

інспектавацца 

рэпрадуктавацца 

інструктавацца 

дыктавацца 

асфальтавацца 

катапультавацца 

скатапультавацца 

кансультавацца 

пракансультавацца 

кантавацца 

дыскантавацца 

трансплантавацца 

рамантавацца 

гарантавацца 

дэсантавацца 

прэзентавацца 

рэпрэзентавацца 

рэгламентавацца 

арнаментавацца 

пігментавацца 

ферментавацца 

аргументавацца 

дакументавацца 

цэментавацца 

сцэментавацца 

арыентавацца 

пераарыентавацца 

з’арыентавацца 

дэзарыентавацца 

бінтавацца 

забінтавацца 

разбінтавацца 

плінтавацца 

шплінтавацца 

бунтавацца 

пабунтавацца 

збунтавацца 

узбунтавацца 

шпунтавацца 

зашпунтавацца 

адшпунтавацца 

грунтавацца 

угрунтавацца 

акцэнтавацца 

аптавацца 

кааптавацца 

адаптавацца 



каптавацца 

акцэптавацца 

вартавацца 

чвартавацца 

швартавацца 

ашвартавацца 

зашвартавацца 

адшвартавацца 

прышвартавацца 

гартавацца 

дагартавацца 

загартавацца 

перагартавацца 

падгартавацца 

выгартавацца 

дажартавацца 

нажартавацца 

аджартавацца 

разжартавацца 

эскартавацца 

зарапартавацца 

імпартавацца 

экспартавацца 

рээкспартавацца 

транспартавацца 

сартавацца 

спіртавацца 

заспіртавацца 

наспіртавацца 

праспіртавацца 

сціртавацца 

буртавацца 

гуртавацца 

згуртавацца 

аставацца 

пааставацца 

даставацца 

заставацца 

пазаставацца 

баластавацца 

пластавацца 

напластавацца 

перапластавацца 

прапластавацца 

распластавацца 

кампаставацца 

частавацца 

пачаставацца 

пеставацца 

расставацца 

інкруставацца 

шуставацца 



трэставацца 

атэставацца 

пратэставацца 

напакутавацца 

спакутавацца 

ампутавацца 

рэкрутавацца 

гафтавацца 

фрахтавацца 

шліхтавацца 

рыхтавацца 

нарыхтавацца 

падрыхтавацца 

перападрыхтавацца 

зрыхтавацца 

крэдытавацца 

акрэдытавацца 

дыскрэдытавацца 

цытавацца 

дэкрэтавацца 

інтэрпрэтавацца 

разлютавацца 

фонаграфавацца 

стэнаграфавацца 

фатаграфавацца 

сфатаграфавацца 

літаграфавацца 

гектаграфавацца 

картаграфавацца 

тэлеграфавацца 

шклографавацца 

штрафавацца 

шліфавацца 

абшліфавацца 

адшліфавацца 

вышліфавацца 

арфавацца 

праарфавацца 

тарфавацца 

хавацца 

захавацца 

пахавацца 

папахавацца 

рахавацца 

парахавацца 

перахавацца 

зрахавацца 

разрахавацца 

прахавацца 

страхавацца 

застрахавацца 

перастрахавацца 



схавацца 

ухавацца 

выхавацца 

перавыхавацца 

прыхавацца 

штрыхавацца 

мацавацца 

замацавацца 

адмацавацца 

падмацавацца 

змацавацца 

размацавацца 

умацавацца 

прымацавацца 

працавацца 

апрацавацца 

дапрацавацца 

запрацавацца 

напрацавацца 

перапрацавацца 

адпрацавацца 

спрацавацца 

распрацавацца 

выпрацавацца 

рубцавацца 

зарубцавацца 

флейцавацца 

вальцавацца 

кальцавацца 

шмальцавацца 

зашмальцавацца 

абшмальцавацца 

ушмальцавацца 

вышмальцавацца 

фальцавацца 

злямцавацца 

фланцавацца 

танцавацца 

датанцавацца 

затанцавацца 

натанцавацца 

растанцавацца 

вытанцавацца 

свінцавацца 

спрынцавацца 

глянцавацца 

заглянцавацца 

адглянцавацца 

выглянцавацца 

тарцавацца 

шпрыцавацца 

матрыцавацца 



бічавацца 

карчавацца 

харчавацца 

пахарчавацца 

прахарчавацца 

падхарчавацца 

раскашавацца 

параскашавацца 

набушавацца 

разбушавацца 

узбушавацца 

тушавацца 

затушавацца 

стушавацца 

растушавацца 

рэтушавацца 

фрышавацца 

захлёбвацца 

насцёбвацца 

сасцёбвацца 

аскубвацца 

наскубвацца 

саскубвацца 

абскубвацца 

расскубвацца 

выскубвацца 

прадзёўбвацца 

абдзёўбвацца 

здзёўбвацца 

раздзёўбвацца 

удзёўбвацца 

выдзёўбвацца 

пазыбвацца 

аскрэбвацца 

даскрэбвацца 

наскрэбвацца 

праскрэбвацца 

саскрэбвацца 

абскрэбвацца 

адскрэбвацца 

падскрэбвацца 

выскрэбвацца 

саслізгвацца 

выслізгвацца 

перамігвацца 

пераміргвацца 

пераморгвацца 

ашморгвацца 

зашморгвацца 

пазашморгвацца 

сашморгвацца 

абшморгвацца 



адшморгвацца 

падшморгвацца 

расшморгвацца 

ушморгвацца 

вышморгвацца 

павышморгвацца 

паторгвацца 

астругвацца 

дастругвацца 

застругвацца 

настругвацца 

перастругвацца 

прастругвацца 

састругвацца 

абстругвацца 

адстругвацца 

надстругвацца 

падстругвацца 

выстругвацца 

прыстругвацца 

налыгвацца 

падлыгвацца 

злыгвацца 

разлыгвацца 

зрыгвацца 

дацягвацца 

зацягвацца 

пазацягвацца 

нацягвацца 

пацягвацца 

перацягвацца 

працягвацца 

абцягвацца 

адцягвацца 

падцягвацца 

сцягвацца 

пасцягвацца 

расцягвацца 

парасцягвацца 

усцягвацца 

уцягвацца 

выцягвацца 

павыцягвацца 

прыцягвацца 

дагадвацца 

здагадвацца 

загадвацца 

нагадвацца 

адгадвацца 

згадвацца 

разгадвацца 

угадвацца 



прадугадвацца 

выгадвацца 

прыгадвацца 

дакладвацца 

закладвацца 

перазакладвацца 

накладвацца 

перакладвацца 

пракладвацца 

абкладвацца 

адкладвацца 

падкладвацца 

складвацца 

раскладвацца 

ускладвацца 

укладвацца 

паўкладвацца 

выкладвацца 

прыкладвацца 

закрадвацца 

пракрадвацца 

падкрадвацца 

скрадвацца 

раскрадвацца 

украдвацца 

выкрадвацца 

выпрадвацца 

даведвацца 

наведвацца 

разведвацца 

уведвацца 

выведвацца 

дакідвацца 

закідвацца 

пазакідвацца 

накідвацца 

перакідвацца 

пракідвацца 

адкідвацца 

паадкідвацца 

падкідвацца 

скідвацца 

раскідвацца 

параскідвацца 

ускідвацца 

укідвацца 

выкідвацца 

павыкідвацца 

прыкідвацца 

пагойдвацца 

разгойдвацца 

угойдвацца 



забрындвацца 

апраўдвацца 

аглядвацца 

заглядвацца 

пераглядвацца 

праглядвацца 

разглядвацца 

углядвацца 

прыглядвацца 

выгаблевацца 

гневацца 

загневацца 

пагневацца 

разгневацца 

угневацца 

недаважвацца 

наважвацца 

упаўнаважвацца 

ураўнаважвацца 

пераважвацца 

абважвацца 

адважвацца 

падважвацца 

разважвацца 

узважвацца 

выважвацца 

прыважвацца 

атакелажвацца 

дасмажвацца 

насмажвацца 

перасмажвацца 

абсмажвацца 

падсмажвацца 

усмажвацца 

высмажвацца 

узбударажвацца 

абеззаражвацца 

дапражвацца 

перапражвацца 

падпражвацца 

заправаджвацца 

справаджвацца 

выправаджвацца 

загаджвацца 

абгаджвацца 

заладжвацца 

наладжвацца 

пераладжвацца 

абладжвацца 

загладжвацца 

нагладжвацца 

перагладжвацца 



абгладжвацца 

паадгладжвацца 

падгладжвацца 

згладжвацца 

пазгладжвацца 

разгладжвацца 

паразгладжвацца 

угладжвацца 

выгладжвацца 

павыгладжвацца 

прыгладжвацца 

падладжвацца 

разладжвацца 

уладжвацца 

суладжвацца 

прыладжвацца 

аграмаджвацца 

прынаджвацца 

асаджвацца 

дасаджвацца 

засаджвацца 

насаджвацца 

перасаджвацца 

прасаджвацца 

абсаджвацца 
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выройвацца 

затойвацца 

стойвацца 

астойвацца 

дастойвацца 

удастойвацца 

застойвацца 

настойвацца 

перастойвацца 

састойвацца 

адстойвацца 

устойвацца 

выстойвацца 

утойвацца 

прытойвацца 

давалаквацца 

завалаквацца 

пазавалаквацца 

абвалаквацца 

звалаквацца 

пазвалаквацца 

развалаквацца 

узвалаквацца 

вывалаквацца 

аплаквацца 

выплаквацца 

дакарабквацца 

ускарабквацца 

выкарабквацца 

аднеквацца 

пааднеквацца 



перахіхіквацца 

распоквацца 

адхарквацца 

расшарквацца 

уторквацца 

прыторквацца 

агырквацца 

адгырквацца 

адфырквацца 

адкарасквацца 

ускарасквацца 

выкарасквацца 

сплесквацца 

расплесквацца 

уплесквацца 

прыплесквацца 

расплёсквацца 

усплёсквацца 

уцісквацца 

апалосквацца 

напалосквацца 

перапалосквацца 

прапалосквацца 

адпалосквацца 

спалосквацца 

выпалосквацца 

апырсквацца 

паапырсквацца 

запырсквацца 

спырсквацца 

распырсквацца 

параспырсквацца 

упырсквацца 

выпырсквацца 

сысквацца 

растрэсквацца 

парастрэсквацца 

перагуквацца 

адгуквацца 

распуквацца 

насуквацца 

перасуквацца 

падсуквацца 

ссуквацца 

пассуквацца 

рассуквацца 

усуквацца 

прысуквацца 

перастуквацца 

прастуквацца 

адстуквацца 

выстуквацца 



ашуквацца 

дашуквацца 

падашуквацца 

адшуквацца 

расшуквацца 

вышуквацца 

растоўквацца 

зашчоўквацца 

пагоцквацца 

пазапэцквацца 

перапэцквацца 

выпэцквацца 

павыпэцквацца 

пагушквацца 

разгушквацца 

ушушквацца 

пасмыквацца 

перасмыквацца 

адбрыквацца 

выкрыквацца 

сашчыквацца 

адшчыквацца 

вышчыквацца 

даколвацца 

заколвацца 

наколвацца 

пераколвацца 

праколвацца 

абколвацца 

адколвацца 

паадколвацца 

надколвацца 

падколвацца 

сколвацца 

расколвацца 

уколвацца 

выколвацца 

прыколвацца 

дамолвацца 

намолвацца 

перамолвацца 

размолвацца 

аполвацца 

даполвацца 

пераполвацца 

праполвацца 

выполвацца 

закабальвацца 

завальвацца 

пазавальвацца 

навальвацца 

перавальвацца 



правальвацца 

паправальвацца 

абвальвацца 

паабвальвацца 

адвальвацца 

наадвальвацца 

паадвальвацца 

падвальвацца 

звальвацца 

развальвацца 

паразвальвацца 

узвальвацца 

увальвацца 

паўвальвацца 

захвальвацца 

перахвальвацца 

расхвальвацца 

вывальвацца 

павывальвацца 

прывальвацца 

насандальвацца 

разжальвацца 

накальвацца 

выскальвацца 

павыскальвацца 

асмальвацца 

паасмальвацца 

дасмальвацца 

перасмальвацца 

прасмальвацца 

абсмальвацца 

паабсмальвацца 

падсмальвацца 

высмальвацца 

прысмальвацца 

накрухмальвацца 

перакрухмальвацца 

пракрухмальвацца 

адкрухмальвацца 

падкрухмальвацца 

удасканальвацца 

самаўдасканальвацца 

выдасканальвацца 

апальвацца 

дапальвацца 

запальвацца 

пазапальвацца 

напальвацца 

перапальвацца 

прапальвацца 

абпальвацца 

паабпальвацца 



адпальвацца 

падпальвацца 

спальвацца 

распальвацца 

выпальвацца 

павыпальвацца 

прыпальвацца 

пратральвацца 

вытральвацца 

насальвацца 

прасальвацца 

зачальвацца 

размачальвацца 

падначальвацца 

узначальвацца 

перачальвацца 

адчальвацца 

падчальвацца 

счальвацца 

расчальвацца 

вычальвацца 

прычальвацца 

дабельвацца 

забельвацца 

перабельвацца 

прабельвацца 

адбельвацца 

падбельвацца 

убельвацца 

выбельвацца 

пашавельвацца 

расшавельвацца 

пацвельвацца 

перадзельвацца 

абдзельвацца 

пааддзельвацца 

раздзельвацца 

раскудзельвацца 

асмельвацца 

абеззямельвацца 

падвясельвацца 

развясельвацца 

узвясельвацца 

заільвацца 

спрывільвацца 

зашпільвацца 

пазашпільвацца 

перашпільвацца 

сашпільвацца 

адшпільвацца 

паадшпільвацца 

падшпільвацца 



расшпільвацца 

парасшпільвацца 

ушпільвацца 

прышпільвацца 

перасільвацца 

высільвацца 

знясільвацца 

прыхільвацца 

разбольвацца 

абязбольвацца 

задавольвацца 

здавольвацца 

запавольвацца 

занявольвацца 

разнявольвацца 

прынявольвацца 

агольвацца 

дагольвацца 

загольвацца 

перагольвацца 

прагольвацца 

падгольвацца 

згольвацца 

выгольвацца 

пераадольвацца 

адмольвацца 

асмольвацца 

дасмольвацца 

засмольвацца 

насмольвацца 

перасмольвацца 

прасмольвацца 

абсмольвацца 

падсмольвацца 

высмольвацца 

зацухмольвацца 

вымольвацца 

дасольвацца 

засольвацца 

насольвацца 

перасольвацца 

прасольвацца 

падсольвацца 

абяссольвацца 

усольвацца 

прысольвацца 

наканіфольвацца 

абагульвацца 

дагульвацца 

падагульвацца 

загульвацца 

нагульвацца 



прагульвацца 

згульвацца 

разгульвацца 

выгульвацца 

перакульвацца 

скульвацца 

паскульвацца 

выкульвацца 

павыкульвацца 

намульвацца 

абмульвацца 

паабмульвацца 

перашмульвацца 

абшмульвацца 

падрульвацца 

прырульвацца 

атульвацца 

затульвацца 

стульвацца 

растульвацца 

утульвацца 

прысутульвацца 

прытульвацца 

папрытульвацца 

расчульвацца 

выжыльвацца 

замыльвацца 

намыльвацца 

абмыльвацца 

падмыльвацца 

змыльвацца 

узмыльвацца 

апыльвацца 

запыльвацца 

распыльвацца 

прыпыльвацца 

перастрэльвацца 

прастрэльвацца 

абстрэльвацца 

адстрэльвацца 

расстрэльвацца 

прыстрэльвацца 

нацэльвацца 

прыцэльвацца 

раскашэльвацца 

завяльвацца 

правяльвацца 

абвяльвацца 

падвяльвацца 

вывяльвацца 

заломвацца 

пераломвацца 



праломвацца 

абломвацца 

паабломвацца 

адломвацца 

паадломвацца 

надломвацца 

падломвацца 

разломвацца 

паразломвацца 

уломвацца 

адумвацца 

дадумвацца 

задумвацца 

надумвацца 

перадумвацца 

прадумвацца 

абдумвацца 

раздумвацца 

уздумвацца 

удумвацца 

прыдумвацца 

абманвацца 

падманвацца 

пазагнінвацца 

пераконвацца 

выконвацца 

давыконвацца 

недавыконвацца 

перавыконвацца 

апаганьвацца 

перапаганьвацца 

спаганьвацца 

начаканьвацца 

перачаканьвацца 

прачаканьвацца 

адчаканьвацца 

вычаканьвацца 

адкланьвацца 

раскланьвацца 

пераманьвацца 

адурманьвацца 

задурманьвацца 

атуманьвацца 

затуманьвацца 

выманьвацца 

пратараньвацца 

выграньвацца 

амяшчаньвацца 

зашчабеньвацца 

падленьвацца 

заменьвацца 

наменьвацца 



пераменьвацца 

праменьвацца 

апраменьвацца 

абпраменьвацца 

выпраменьвацца 

абменьвацца 

адменьвацца 

падменьвацца 

зменьвацца 

разменьвацца 

выменьвацца 

запеньвацца 

успеньвацца 

абнасеньвацца 

засценьвацца 

аказёньвацца 

распалавіньвацца 

прарызіньвацца 

укліньвацца 

выкліньвацца 

засліньвацца 

абсліньвацца 

засіньвацца 

перасіньвацца 

падсіньвацца 

высіньвацца 

ашчаціньвацца 

дазвоньвацца 

перазвоньвацца 

сазвоньвацца 

вызвоньвацца 

запрыгоньвацца 

узаконьвацца 

разгамоньвацца 

угамоньвацца 

засупоньвацца 

рассупоньвацца 

перафасоньвацца 

сутоньвацца 

падлабуньвацца 

выструньвацца 

прыструньвацца 

разжэньвацца 

ацэньвацца 

недаацэньвацца 

пераацэньвацца 

нацэньвацца 

перацэньвацца 

расцэньвацца 

абясцэньвацца 

уцэньвацца 

прыцэньвацца 



зарумяньвацца 

нарумяньвацца 

падрумяньвацца 

разрумяньвацца 

совацца 

засовацца 

прасовацца 

закапвацца 

абкапвацца 

укапвацца 

украпвацца 

ацепвацца 

пацепвацца 

заклёпвацца 

наклёпвацца 

пераклёпвацца 

адклёпвацца 

надклёпвацца 

падклёпвацца 

склёпвацца 

расклёпвацца 

уклёпвацца 

выклёпвацца 

прыклёпвацца 

захліпвацца 

акопвацца 

дакопвацца 

закопвацца 

пазакопвацца 

накопвацца 

папакопвацца 

пракопвацца 

абкопвацца 

адкопвацца 

падкопвацца 

скопвацца 

раскопвацца 

ускопвацца 

укопвацца 

выкопвацца 

адсопвацца 

раскорпвацца 

зачэрпвацца 

начэрпвацца 

адчэрпвацца 

счэрпвацца 

вычэрпвацца 

папакупвацца 

перакупвацца 

пракалупвацца 

адкалупвацца 

падкалупвацца 



скалупвацца 

раскалупвацца 

выкалупвацца 

прашчупвацца 

задрыпвацца 

сашчыпвацца 

абшчыпвацца 

адшчыпвацца 

вышчыпвацца 

прышчыпвацца 

атрэпвацца 

растрэпвацца 

абляпвацца 

разляпвацца 

рвацца 

абарвацца 

атабарвацца 

дагаварвацца 

загаварвацца 

нагаварвацца 

перагаварвацца 

падгаварвацца 

згаварвацца 

угаварвацца 

даварвацца 

недаварвацца 

заварвацца 

пазаварвацца 

наварвацца 

пераварвацца 

праварвацца 

атаварвацца 

затаварвацца 

абварвацца 

адварвацца 

падварвацца 

зварвацца 

разварвацца 

паразварвацца 

даскварвацца 

заскварвацца 

пераскварвацца 

праскварвацца 

падскварвацца 

ускварвацца 

выскварвацца 

папасварвацца 

перасварвацца 

уварвацца 

выварвацца 

павыварвацца 

прыварвацца 



самазагарвацца 

разгарвацца 

узгарвацца 

угарвацца 

дарвацца 

адарвацца 

надарвацца 

падарвацца 

ацяжарвацца 

абцяжарвацца 

пераабцяжарвацца 

уцяжарвацца 

зарвацца 

разбазарвацца 

разарвацца 

узарвацца 

самаўзарвацца 

захмарвацца 

нахмарвацца 

нарвацца 

парвацца 

апарвацца 

дапарвацца 

запарвацца 

перапарвацца 

прапарвацца 

адпарвацца 

спарвацца 

распарвацца 

параспарвацца 

упарвацца 

вышпарвацца 

выпарвацца 

павыпарвацца 

перарвацца 

прарвацца 

сарвацца 

нафіксатуарвацца 

знявервацца 

абясколервацца 

дамервацца 

замервацца 

намервацца 

перамервацца 

прамервацца 

абмервацца 

адмервацца 

размервацца 

суразмервацца 

вымервацца 

прымервацца 

апервацца 



паапервацца 

ушчапервацца 

падбадзёрвацца 

узбадзёрвацца 

ірвацца 

уціхамірвацца 

агаворвацца 

дагаворвацца 

загаворвацца 

нагаворвацца 

перагаворвацца 

прагаворвацца 

абгаворвацца 

адгаворвацца 

падгаворвацца 

згаворвацца 

угаворвацца 

выгаворвацца 

прыгаворвацца 

даворвацца 

недаворвацца 

заворвацца 

пераворвацца 

праворвацца 

абворвацца 

адворвацца 

падворвацца 

разворвацца 

узворвацца 

расхворвацца 

выворвацца 

павыворвацца 

абдорвацца 

аддорвацца 

раздорвацца 

узорвацца 

акорвацца 

абкорвацца 

паскорвацца 

прыскорвацца 

заморвацца 

пазаморвацца 

зморвацца 

дапорвацца 

напорвацца 

перапорвацца 

прапорвацца 

застапорвацца 

адпорвацца 

паадпорвацца 

надпорвацца 

падпорвацца 



спорвацца 

распорвацца 

параспорвацца 

успорвацца 

паўспорвацца 

закупорвацца 

раскупорвацца 

прышпорвацца 

выпорвацца 

засорвацца 

падрысорвацца 

запраторвацца 

падбухторвацца 

зашторвацца 

абурвацца 

разбурвацца 

паразбурвацца 

узбурвацца 

выбурвацца 

задурвацца 

абдурвацца 

параздурвацца 

прыдурвацца 

акурвацца 

дакурвацца 

закурвацца 

пазакурвацца 

накурвацца 

пракурвацца 

абкурвацца 

падкурвацца 

скурвацца 

раскурвацца 

выкурвацца 

зажмурвацца 

пазажмурвацца 

сажмурвацца 

прыжмурвацца 

захмурвацца 

нахмурвацца 

панахмурвацца 

унурвацца 

прычапурвацца 

акультурвацца 

вырвацца 

растранжырвацца 

успузырвацца 

натапырвацца 

панатапырвацца 

адтапырвацца 

растапырвацца 

прырвацца 



расфуфырвацца 

размажджэрвацца 

ашчэрвацца 

вышчэрвацца 

закасвацца 

пазакасвацца 

адкасвацца 

паадкасвацца 

падкасвацца 

пападкасвацца 

папасвацца 

адпасвацца 

спасвацца 

выпасвацца 

павыпасвацца 

апісвацца 

дапісвацца 

запісвацца 

назапісвацца 

пазапісвацца 

перапісвацца 

прапісвацца 

адпісвацца 

надпісвацца 

падпісвацца 

пападпісвацца 

прадпісвацца 

спісвацца 

распісвацца 

параспісвацца 

упісвацца 

выпісвацца 

прыпісвацца 

разбэрсвацца 

паразбэрсвацца 

закусвацца 

пракусвацца 

абкусвацца 

адкусвацца 

надкусвацца 

падкусвацца 

скусвацца 

раскусвацца 

выкусвацца 

прыкусвацца 

выкрэсвацца 

натрэсвацца 

ператрэсвацца 

стрэсвацца 

растрэсвацца 

парастрэсвацца 

устрэсвацца 



утрэсвацца 

вытрэсвацца 

ачэсвацца 

зачэсвацца 

пазачэсвацца 

начэсвацца 

перачэсвацца 

прачэсвацца 

абчэсвацца 

адчэсвацца 

падчэсвацца 

счэсвацца 

пасчэсвацца 

расчэсвацца 

парасчэсвацца 

учэсвацца 

вычэсвацца 

павычэсвацца 

прычэсвацца 

папрычэсвацца 

прысватвацца 

адхватвацца 

падхватвацца 

схватвацца 

паўсхватвацца 

выхватвацца 

накатвацца 

пракатвацца 

абкатвацца 

раскатвацца 

падлатвацца 

апратвацца 

апячатвацца 

запячатвацца 

адпячатвацца 

распячатвацца 

прыпячатвацца 

адвітвацца 

развітвацца 

адквітвацца 

сквітвацца 

расквітвацца 

асвойтвацца 

засмоктвацца 

насмоктвацца 

прасмоктвацца 

абсмоктвацца 

адсмоктвацца 

усмоктвацца 
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прысмоктвацца 

дамотвацца 



замотвацца 

намотвацца 

перамотвацца 

абмотвацца 

паабмотвацца 

адмотвацца 

падмотвацца 

змотвацца 

размотвацца 

умотвацца 

вымотвацца 

прымотвацца 

затоптвацца 

натоптвацца 

пратоптвацца 

абтоптвацца 

адтоптвацца 

падтоптвацца 

стоптвацца 

пастоптвацца 

растоптвацца 

парастоптвацца 

утоптвацца 

вытоптвацца 

прытоптвацца 

нашэптвацца 

перашэптвацца 

агортвацца 

загортвацца 

пазагортвацца 

нагортвацца 

перагортвацца 

абгортвацца 

адгортвацца 

падгортвацца 

згортвацца 

пазгортвацца 

разгортвацца 

паразгортвацца 

угортвацца 

выгортвацца 

прыгортвацца 

распластвацца 

насвіствацца 

перасвіствацца 

захліствацца 

пахіствацца 

расхіствацца 

схвоствацца 

расхвоствацца 

апроствацца 

распроствацца 



выпроствацца 

павыпроствацца 

завёрствацца 

навёрствацца 

перавёрствацца 

падвёрствацца 

звёрствацца 

развёрствацца 

увёрствацца 

прывёрствацца 

расхрыствацца 

распутвацца 

ахутвацца 

захутвацца 

пазахутвацца 

расхутвацца 

ухутвацца 

перабоўтвацца 

збоўтвацца 

разбоўтвацца 

узбоўтвацца 

аблытвацца 

заблытвацца 

пазаблытвацца 

пераблытвацца 

адблытвацца 

зблытвацца 

разблытвацца 

ублытвацца 

выблытвацца 

павыблытвацца 

прыблытвацца 

апытвацца 

дапытвацца 

запытвацца 

перапытвацца 

распытвацца 

выпытвацца 

дачытвацца 

зачытвацца 

начытвацца 

паначытвацца 

перачытвацца 

прачытвацца 

адчытвацца 

падчытвацца 

счытвацца 

учытвацца 

вычытвацца 

абувацца 

пераабувацца 

раздувацца 



разувацца 

паразувацца 

ачувацца 

дачувацца 

пачувацца 

адчувацца 

прадчувацца 

заваёўвацца 

адваёўвацца 

дамалёўвацца 

замалёўвацца 

намалёўвацца 

перамалёўвацца 

прамалёўвацца 

абмалёўвацца 

падмалёўвацца 

змалёўвацца 

размалёўвацца 

вымалёўвацца 

асталёўвацца 

абсталёўвацца 

пераабсталёўвацца 

усталёўвацца 

ашалёўвацца 

абшалёўвацца 

падшалёўвацца 

нагаблёўвацца 

падгаблёўвацца 

згаблёўвацца 

выгаблёўвацца 

заштэмпелёўвацца 

наклёўвацца 

запаклёўвацца 

перашпаклёўвацца 

прашпаклёўвацца 

праклёўвацца 

склёўвацца 

расклёўвацца 

выклёўвацца 

аплёўвацца 

заплёўвацца 

адплёўвацца 

сплёўвацца 

выплёўвацца 

перашуфлёўвацца 

пераштэмпялёўвацца 

апрабоўвацца 

выпрабоўвацца 

запламбоўвацца 

затрамбоўвацца 

утрамбоўвацца 

афарбоўвацца 



дафарбоўвацца 

зафарбоўвацца 

нафарбоўвацца 

перафарбоўвацца 

падфарбоўвацца 

расфарбоўвацца 

выфарбоўвацца 

завярбоўвацца 

дашрубоўвацца 

зашрубоўвацца 

нашрубоўвацца 

перашрубоўвацца 

сашрубоўвацца 

адшрубоўвацца 

паадшрубоўвацца 

падшрубоўвацца 

ушрубоўвацца 

прышрубоўвацца 

аблюбоўвацца 

нашпігоўвацца 

прашпігоўвацца 

старгоўвацца 

прытаргоўвацца 

абслугоўвацца 

выслугоўвацца 

прыслугоўвацца 

сфугоўвацца 

прыфугоўвацца 

заінтрыгоўвацца 

зафастрыгоўвацца 

падфастрыгоўвацца 

сфастрыгоўвацца 

прыфастрыгоўвацца 

адгадоўвацца 

падгадоўвацца 

узгадоўвацца 

павыгадоўвацца 

агняздоўвацца 

адрэкамендоўвацца 

дабудоўвацца 

забудоўвацца 

пазабудоўвацца 

перабудоўвацца 

аббудоўвацца 

адбудоўвацца 

паадбудоўвацца 

надбудоўвацца 

падбудоўвацца 

разбудоўвацца 

убудоўвацца 

выбудоўвацца 

прыбудоўвацца 



дажоўвацца 

нажоўвацца 

перажоўвацца 

пражоўвацца 

зжоўвацца 

разжоўвацца 

перакрыжоўвацца 

скрыжоўвацца 

раскрыжоўвацца 

намяжоўвацца 

перамяжоўвацца 

абмяжоўвацца 

адмяжоўвацца 

размяжоўвацца 

вымяжоўвацца 

прымяжоўвацца 

перафразоўвацца 

перыфразоўвацца 

выкрышталізоўвацца 

рэалізоўвацца 

дэмабілізоўвацца 

арганізоўвацца 

дэзарганізоўвацца 

рэарганізоўвацца 

наэлектрызоўвацца 

акліматызоўвацца 

акоўвацца 

дакоўвацца 

закоўвацца 

рассмакоўвацца 

накоўвацца 

запакоўвацца 

напакоўвацца 

перапакоўвацца 

спакоўвацца 

распакоўвацца 

упакоўвацца 

забракоўвацца 

перабракоўвацца 

адбракоўвацца 

выбракоўвацца 

перакоўвацца 

пракоўвацца 

атакоўвацца 

звадкоўвацца 

уладкоўвацца 

паўладкоўвацца 

надкоўвацца 

падкоўвацца 

падпарадкоўвацца 

супадпарадкоўвацца 

упарадкоўвацца 



добраўпарадкоўвацца 

апублікоўвацца 

падсілкоўвацца 

апылкоўвацца 

затынкоўвацца 

ператынкоўвацца 

падтынкоўвацца 

вытынкоўвацца 

ацынкоўвацца 

закаркоўвацца 

адкаркоўвацца 

абмяркоўвацца 

размяркоўвацца 

пераразмяркоўвацца 

прымяркоўвацца 

скоўвацца 

наваскоўвацца 

праваскоўвацца 

раскоўвацца 

выдаткоўвацца 

перавыдаткоўвацца 

укоўвацца 

забрукоўвацца 

перабрукоўвацца 

падбрукоўвацца 

выбрукоўвацца 

прыбрукоўвацца 

дадрукоўвацца 

перадрукоўвацца 

паддрукоўвацца 

удрукоўвацца 

прыдрукоўвацца 

скрукоўвацца 

заштукоўвацца 

падцкоўвацца 

адпачкоўвацца 

атычкоўвацца 

пратычкоўвацца 

вытычкоўвацца 

выкоўвацца 

прыкоўвацца 

састыкоўвацца 

зацюкоўвацца 

расцюкоўвацца 

абвалоўвацца 

расцалоўвацца 

перасядлоўвацца 

рассядлоўвацца 

замілоўвацца 

апілоўвацца 

дапілоўвацца 

запілоўвацца 



напілоўвацца 

перапілоўвацца 

прапілоўвацца 

адпілоўвацца 

надпілоўвацца 

падпілоўвацца 

спілоўвацца 

распілоўвацца 

выпілоўвацца 

падвяслоўвацца 

звяслоўвацца 

угамоўвацца 

акаймоўвацца 

утаймоўвацца 

нафармоўвацца 

адфармоўвацца 

прагумоўвацца 

падсумоўвацца 

зарыфмоўвацца 

устрымоўвацца 

аблямоўвацца 

падлямоўвацца 

наканоўвацца 

перапланоўвацца 

прапаноўвацца 

перакампаноўвацца 

перабараноўвацца 

прабараноўвацца 

разбараноўвацца 

выбараноўвацца 

ушаноўвацца 

праштабноўвацца 

асігноўвацца 

пераасігноўвацца 

аб’ядноўвацца 

з’ядноўвацца 

раз’ядноўвацца 

уз’ядноўвацца 

пераэкзаменоўвацца 

адгаліноўвацца 

разгаліноўвацца 

закліноўвацца 

перакліноўвацца 

падкліноўвацца 

раскліноўвацца 

пратэрміноўвацца 

адтэрміноўвацца 

растэрміноўвацца 

падпільноўвацца 

абвапноўвацца 

задзярноўвацца 

абдзярноўвацца 



асноўвацца 

засноўвацца 

высноўвацца 

зараўноўвацца 

параўноўвацца 

абраўноўвацца 

падраўноўвацца 

зраўноўвацца 

разраўноўвацца 

ураўноўвацца 

выраўноўвацца 

прыраўноўвацца 

замарыноўвацца 

намарыноўвацца 

азнамяноўвацца 

пераймяноўвацца 

запампоўвацца 

напампоўвацца 

перапампоўвацца 

адпампоўвацца 

падпампоўвацца 

упампоўвацца 

выпампоўвацца 

наштампоўвацца 

адштампоўвацца 

выштампоўвацца 

перагрупоўвацца 

згрупоўвацца 

разгрупоўвацца 

занумароўвацца 

перанумароўвацца 

пранумароўвацца 

спароўвацца 

раскватароўвацца 

зачароўвацца 

расчароўвацца 

нашароўвацца 

перашароўвацца 

прашароўвацца 

дасвідроўвацца 

прасвідроўвацца 

сасвідроўвацца 

надсвідроўвацца 

рассвідроўвацца 

высвідроўвацца 

адфрэзероўвацца 

адкамандзіроўвацца 

раскамандзіроўвацца 

прыкамандзіроўвацца 

абмундзіроўвацца 

пераабмундзіроўвацца 

налакіроўвацца 



пералакіроўвацца 

накіроўвацца 

скіроўвацца 

замаскіроўвацца 

выкіроўвацца 

напаліроўвацца 

адпаліроўвацца 

перафарміроўвацца 

сфарміроўвацца 

расфарміроўвацца 

загрыміроўвацца 

перагрыміроўвацца 

падгрыміроўвацца 

разгрыміроўвацца 

задрапіроўвацца 

перабалаціроўвацца 

пераманціроўвацца 

зацукроўвацца 

нацукроўвацца 

падцукроўвацца 

прафільтроўвацца 

адфільтроўвацца 

сканцэнтроўвацца 

умайстроўвацца 

вымайстроўвацца 

прымайстроўвацца 

адлюстроўвацца 

замуроўвацца 

абмуроўвацца 

падмуроўвацца 

умуроўвацца 

вымуроўвацца 

зашнуроўвацца 

перашнуроўвацца 

прашнуроўвацца 

расшнуроўвацца 

зашыфроўвацца 

расшыфроўвацца 

зацыроўвацца 

перацыроўвацца 

нафаршыроўвацца 

абескаляроўвацца 

асоўвацца 

наасоўвацца 

паасоўвацца 

засоўвацца 

пазасоўвацца 

закасоўвацца 

перакасоўвацца 

скасоўвацца 

выкасоўвацца 

насоўвацца 



панасоўвацца 

пасоўвацца 

дапасоўвацца 

прыпасоўвацца 

пераадрасоўвацца 

перасоўвацца 

прасоўвацца 

апрасоўвацца 

дапрасоўвацца 

запрасоўвацца 

напрасоўвацца 

перапрасоўвацца 

адпрасоўвацца 

падпрасоўвацца 

спрасоўвацца 

распрасоўвацца 

упрасоўвацца 

выпрасоўвацца 

павыпрасоўвацца 

ператасоўвацца 

падтасоўвацца 

стасоўвацца 

дастасоўвацца 

растасоўвацца 

прыстасоўвацца 

расфасоўвацца 

абсоўвацца 

адсоўвацца 

паадсоўвацца 

падсоўвацца 

асэнсоўвацца 

пераасэнсоўвацца 

ссоўвацца 

нассоўвацца 

пассоўвацца 

рассоўвацца 

парассоўвацца 

уссоўвацца 

усоўвацца 

высоўвацца 

павысоўвацца 

дарысоўвацца 

зарысоўвацца 

перарысоўвацца 

абрысоўвацца 

падрысоўвацца 

разрысоўвацца 

прысоўвацца 

папрысоўвацца 

вырысоўвацца 

прыплюсоўвацца 

нагатоўвацца 



прыгатоўвацца 

занатоўвацца 

адратоўвацца 

уратоўвацца 

выратоўвацца 

павыратоўвацца 

закітоўвацца 

перакітоўвацца 

абкітоўвацца 

падкітоўвацца 

адлітоўвацца 

злітоўвацца 

разлітоўвацца 

улітоўвацца 

прылітоўвацца 

разнітоўвацца 

закантрактоўвацца 

перакамплектоўвацца 

укамплектоўвацца 

збалтоўвацца 

акантоўвацца 

абкантоўвацца 

перадыскантоўвацца 

забінтоўвацца 

разбінтоўвацца 

паразбінтоўвацца 

узбунтоўвацца 

зашпунтоўвацца 

адшпунтоўвацца 

загрунтоўвацца 

перагрунтоўвацца 

абгрунтоўвацца 

падгрунтоўвацца 

угрунтоўвацца 

зашвартоўвацца 

адшвартоўвацца 

прышвартоўвацца 

дагартоўвацца 

загартоўвацца 

самазагартоўвацца 

перагартоўвацца 

падгартоўвацца 

выгартоўвацца 

аджартоўвацца 

перасартоўвацца 

адсартоўвацца 

рассартоўвацца 

заспіртоўвацца 

наспіртоўвацца 

праспіртоўвацца 

згуртоўвацца 

напластоўвацца 



перапластоўвацца 

прапластоўвацца 

распластоўвацца 

скарыстоўвацца 

выкарыстоўвацца 

недавыкарыстоўвацца 

пераатэстоўвацца 

апратэстоўвацца 

зафрахтоўвацца 

расшліхтоўвацца 

нарыхтоўвацца 

перападрыхтоўвацца 

арыштоўвацца 

зашліфоўвацца 

перашліфоўвацца 

абшліфоўвацца 

адшліфоўвацца 

падшліфоўвацца 

вышліфоўвацца 

прышліфоўвацца 

праарфоўвацца 

адарфоўвацца 

ахоўвацца 

захоўвацца 

папахоўвацца 

перахоўвацца 

разрахоўвацца 

застрахоўвацца 

перастрахоўвацца 

праштурхоўвацца 

саштурхоўвацца 

адштурхоўвацца 

падштурхоўвацца 

расштурхоўвацца 

уштурхоўвацца 

выштурхоўвацца 

заслухоўвацца 

праслухоўвацца 

падслухоўвацца 

услухоўвацца 

паўслухоўвацца 

выслухоўвацца 

прыслухоўвацца 

выхоўвацца 

перавыхоўвацца 

прыхоўвацца 

заштрыхоўвацца 

замацоўвацца 

адмацоўвацца 

падмацоўвацца 

змацоўвацца 

размацоўвацца 



умацоўвацца 

прымацоўвацца 

апрацоўвацца 

дапрацоўвацца 

запрацоўвацца 

перапрацоўвацца 

прапрацоўвацца 

адпрацоўвацца 

падпрацоўвацца 

спрацоўвацца 

распрацоўвацца 

выпрацоўвацца 

зарубцоўвацца 

пазарубцоўвацца 

абліцоўвацца 

пераніцоўвацца 

развальцоўвацца 

закальцоўвацца 

зашмальцоўвацца 

ушмальцоўвацца 

вышмальцоўвацца 

злямцоўвацца 

датанцоўвацца 

вытанцоўвацца 

выглянцоўвацца 

затарцоўвацца 

раскарчоўвацца 

выкарчоўвацца 

прахарчоўвацца 

падхарчоўвацца 

раскашоўвацца 

затушоўвацца 

адтушоўвацца 

падтушоўвацца 

стушоўвацца 

растушоўвацца 

замахвацца 

перамахвацца 

прамахвацца 

абмахвацца 

адмахвацца 

размахвацца 

выплёхвацца 

пасміхвацца 

запіхвацца 

напіхвацца 

перапіхвацца 

прапіхвацца 

адпіхвацца 

падпіхвацца 

спіхвацца 

распіхвацца 



упіхвацца 

выпіхвацца 

запалохвацца 

раскатурхвацца 

праштурхвацца 

саштурхвацца 

адштурхвацца 

падштурхвацца 

расштурхвацца 

уштурхвацца 

выштурхвацца 

адпырхвацца 

аслухвацца 

даслухвацца 

заслухвацца 

падслухвацца 

выслухвацца 

прыслухвацца 

абдзьмухвацца 

аддзьмухвацца 

здзьмухвацца 

раздзьмухвацца 

выдзьмухвацца 

ачухвацца 

пачухвацца 

папачухвацца 

расчухвацца 

аддыхвацца 

закалыхвацца 

пакалыхвацца 

раскалыхвацца 

ускалыхвацца 

укалыхвацца 

адбрэхвацца 

аплюхвацца 

заплюхвацца 

наплюхвацца 

пераплюхвацца 

расплюхвацца 

уплюхвацца 

выплюхвацца 

павыплюхвацца 

данюхвацца 

перанюхвацца 

абнюхвацца 

знюхвацца 

разнюхвацца 

унюхвацца 

вынюхвацца 

прынюхвацца 

намацвацца 

прамацвацца 



абмацвацца 

прадбачвацца 

завінавачвацца 

правінавачвацца 

абвінавачвацца 

загачвацца 

выгачвацца 

абзадачвацца 

дакачвацца 

накачвацца 

перакачвацца 

абкачвацца 

адкачвацца 

скачвацца 

раскачвацца 

укачвацца 

выкачвацца 

прыкачвацца 

раскудлачвацца 

ускудлачвацца 

аплачвацца 

даплачвацца 

пераплачвацца 

адплачвацца 

расплачвацца 

выплачвацца 

прыплачвацца 

акулачвацца 

раскулачвацца 

скалмачвацца 

раскалмачвацца 

ускалмачвацца 

раскасмачвацца 

ператлумачвацца 

растлумачвацца 

вытлумачвацца 

разлахмачвацца 

узлахмачвацца 

з’іначвацца 

перайначвацца 

паперайначвацца 

зыначвацца 

пералапачвацца 

аканапачвацца 

заканапачвацца 

пераканапачвацца 

праканапачвацца 

адканапачвацца 

расканапачвацца 

выканапачвацца 

раскарачвацца 

абюракрачвацца 



затрачвацца 

ператрачвацца 

пратрачвацца 

страчвацца 

растрачвацца 

вымантачвацца 

палегчвацца 

засведчвацца 

увекавечвацца 

ачалавечвацца 

абязвечвацца 

аквечвацца 

расквечвацца 

асвечвацца 

засвечвацца 

прасвечвацца 

адсвечвацца 

падсвечвацца 

высвечвацца 

знявечвацца 

далечвацца 

недалечвацца 

залечвацца 

пазалечвацца 

скалечвацца 

папалечвацца 

пералечвацца 

падлечвацца 

вылечвацца 

павылечвацца 

скамечвацца 

засмечвацца 

анямечвацца 

забяспечвацца 

самазабяспечвацца 

далічвацца 

недалічвацца 

залічвацца 

налічвацца 

пералічвацца 

пралічвацца 

акаталічвацца 

аблічвацца 

адлічвацца 

падлічвацца 

злічвацца 

разлічвацца 

абязлічвацца 

улічвацца 

недаўлічвацца 

вылічвацца 

прылічвацца 



павялічвацца 

перавялічвацца 

узвялічвацца 

намагнічвацца 

размагнічвацца 

аджлукчвацца 

выжлукчвацца 

даканчвацца 

заканчвацца 

прыканчвацца 

выфранчвацца 

развенчвацца 

увенчвацца 

завінчвацца 

навінчвацца 

адвінчвацца 

развінчвацца 

узвінчвацца 

дакончвацца 

прыкончвацца 

патончвацца 

выняньчвацца 

заахвочвацца 

падахвочвацца 

разахвочвацца 

прыахвочвацца 

дакочвацца 

закочвацца 

пазакочвацца 

аблакочвацца 

накочвацца 

папакочвацца 

перакочвацца 

пракочвацца 

абкочвацца 

адкочвацца 

падкочвацца 

скочвацца 

паскочвацца 

раскочвацца 

ускочвацца 

укочвацца 

выкочвацца 

павыкочвацца 

прыкочвацца 

забалочвацца 

пазабалочвацца 

вызалочвацца 

акалочвацца 

дакалочвацца 

перакалочвацца 

абкалочвацца 



падкалочвацца 

выкалочвацца 

дамалочвацца 

намалочвацца 

перамалочвацца 

абмалочвацца 

паабмалочвацца 

змалочвацца 

размалочвацца 

вымалочвацца 

вышчалочвацца 

замочвацца 

намочвацца 

перамочвацца 

прамочвацца 

абмочвацца 

адмочвацца 

падмочвацца 

змочвацца 

размочвацца 

вымочвацца 

прымочвацца 

заклапочвацца 

абарочвацца 

паабарочвацца 

заварочвацца 

наварочвацца 

паварочвацца 

пераварочвацца 

папераварочвацца 

праварочвацца 

адварочвацца 

паадварочвацца 

падварочвацца 

зварочвацца 

разварочвацца 

паразварочвацца 

выварочвацца 

павыварочвацца 

прыварочвацца 

падкарочвацца 

скарочвацца 

укарочвацца 

прытарочвацца 

азмрочвацца 

застрочвацца 

перастрочвацца 

прастрочвацца 

састрочвацца 

абстрочвацца 

адстрочвацца 

падстрочвацца 



выстрочвацца 

прыстрочвацца 

асочвацца 

прасочвацца 

высочвацца 

заточвацца 

самазаточвацца 

наточвацца 

ператочвацца 

праточвацца 

абточвацца 

адточвацца 

надточвацца 

падточвацца 

сточвацца 

пасточвацца 

расточвацца 

абясточвацца 

уточвацца 

выточвацца 

прыточвацца 

абверчвацца 

уверчвацца 

наперчвацца 

праперчвацца 

падкурчвацца 

скурчвацца 

паскурчвацца 

дачэрчвацца 

зачэрчвацца 

начэрчвацца 

перачэрчвацца 

прачэрчвацца 

адчэрчвацца 

счэрчвацца 

расчэрчвацца 

учэрчвацца 

вычэрчвацца 

прычэрчвацца 

давучвацца 

недавучвацца 

завучвацца 

панавучвацца 

папавучвацца 

перавучвацца 

правучвацца 

адвучвацца 

паадвучвацца 

падвучвацца 

развучвацца 

паразвучвацца 

вывучвацца 



павывучвацца 

прывучвацца 

акучвацца 

скучвацца 

паадлучвацца 

дамучвацца 

замучвацца 

узбаламучвацца 

закаламучвацца 

скаламучвацца 

ускаламучвацца 

папамучвацца 

змучвацца 

засмучвацца 

вымучвацца 

успучвацца 

выпучвацца 

павыпучвацца 

дакручвацца 

закручвацца 

пазакручвацца 

накручвацца 

панакручвацца 

пакручвацца 

папакручвацца 

перакручвацца 

пракручвацца 

абкручвацца 

паабкручвацца 

адкручвацца 

паадкручвацца 

падкручвацца 

скручвацца 

паскручвацца 

раскручвацца 

параскручвацца 

ускручвацца 

укручвацца 

паўкручвацца 

выкручвацца 

павыкручвацца 

прыкручвацца 

выпручвацца 

атручвацца 

паатручвацца 

пратручвацца 

нартучвацца 

замоўчвацца 

адмоўчвацца 

загрувашчвацца 

нагрувашчвацца 

згрувашчвацца 



узгрувашчвацца 

падлашчвацца 

улашчвацца 

расснашчвацца 

вытарашчвацца 

распешчвацца 

праплішчвацца 

выплішчвацца 

правошчвацца 

падвошчвацца 

замошчвацца 

намошчвацца 

перамошчвацца 

падмошчвацца 

узмошчвацца 

умошчвацца 

вымошчвацца 

прымошчвацца 

папрымошчвацца 

нарошчвацца 

прарошчвацца 

зрошчвацца 

вырошчвацца 

прырошчвацца 

наморшчвацца 

зморшчвацца 

налушчвацца 

аблушчвацца 

адлушчвацца 

злушчвацца 

пратлушчвацца 

абястлушчвацца 

вылушчвацца 

павылушчвацца 

ператрушчвацца 

раструшчвацца 

параструшчвацца 

перахрышчвацца 

адхрышчвацца 

разбэшчвацца 

паразбэшчвацца 

вытрэшчвацца 

спярэшчвацца 

заплюшчвацца 

адплюшчвацца 

сплюшчвацца 

расплюшчвацца 

парасплюшчвацца 

прыплюшчвацца 

набычвацца 

запазычвацца 

склычвацца 



раскірэчвацца 

засакрэчвацца 

рассакрэчвацца 

аспрэчвацца 

абрашэчвацца 

зрашэчвацца 

разуючвацца 

наўючвацца 

пераўючвацца 

апалячвацца 

недаквашвацца 

заквашвацца 

наквашвацца 

пераквашвацца 

падквашвацца 

сквашвацца 

выквашвацца 

назапашвацца 

прызапашвацца 

закрашвацца 

запрашвацца 

застрашвацца 

завешвацца 

навешвацца 

перавешвацца 

правешвацца 

абвешвацца 

адвешвацца 

падвешвацца 

звешвацца 

пазвешвацца 

развешвацца 

увешвацца 

вывешвацца 

прывешвацца 

дамешвацца 

замешвацца 

намешвацца 

перамешвацца 

абмешвацца 

падмешвацца 

змешвацца 

размешвацца 

умешвацца 

вымешвацца 

прымешвацца 

спешвацца 

усцешвацца 

расклёшвацца 

сцішвацца 

суцішвацца 

прыцішвацца 



пабольшвацца 

перабольшвацца 

паменшвацца 

зменшвацца 

абяссэншвацца 

дакошвацца 

накошвацца 

перакошвацца 

паперакошвацца 

пракошвацца 

абкошвацца 

адкошвацца 

падкошвацца 

скошвацца 

выкошвацца 

агалошвацца 

даношвацца 

заношвацца 

пазаношвацца 

наношвацца 

праношвацца 

абношвацца 

зношвацца 

разношвацца 

выношвацца 

ахарошвацца 

падхарошвацца 

прыхарошвацца 

аброшвацца 

запрошвацца 

напрошвацца 

адпрошвацца 

паадпрошвацца 

выпрошвацца 

спустошвацца 

завершвацца 

пагоршвацца 

растрыбушвацца 

задушвацца 

перадушвацца 

прадушвацца 

здушвацца 

раздушвацца 

удушвацца 

выдушвацца 

прыдушвацца 

заглушвацца 

прыглушвацца 

апушвацца 

распушвацца 

успушвацца 

паварушвацца 



разварушвацца 

узварушвацца 

запарушвацца 

абрушвацца 

зрушвацца 

узрушвацца 

раструшвацца 

ацярушвацца 

зацярушвацца 

нацярушвацца 

панацярушвацца 

расцярушвацца 

нарасцярушвацца 

парасцярушвацца 

выцярушвацца 

прыцярушвацца 

асушвацца 

дасушвацца 

засушвацца 

насушвацца 

перасушвацца 

прасушвацца 

абсушвацца 

падсушвацца 

усушвацца 

высушвацца 

павысушвацца 

прытушвацца 

абкрышвацца 

адкрышвацца 

падкрышвацца 

раскрышвацца 

выкрышвацца 

павыкрышвацца 

раз’юшвацца 

загнюшвацца 

здабывацца 

раздабывацца 

забывацца 

пазабывацца 

прызабывацца 

набывацца 

адбывацца 

знебывацца 

збывацца 

пазбывацца 

разбывацца 

зажывацца 

нажывацца 

панажывацца 

спажывацца 

перажывацца 



пражывацца 

абжывацца 

паджывацца 

зжывацца 

разжывацца 

ужывацца 

прыжывацца 

папрыжывацца 

азывацца 

называцца 

празывацца 

абзывацца 

адзывацца 

падзывацца 

ззывацца 

вызывацца 

прызывацца 

калывацца 

закалывацца 

пакалывацца 

сплывацца 

расплывацца 

парасплывацца 

дамывацца 

замывацца 

намывацца 

перамывацца 

прамывацца 

абмывацца 

паабмывацца 

адмывацца 

паадмывацца 

падмывацца 

змывацца 

пазмывацца 

размывацца 

умывацца 

паўмывацца 

вымывацца 

павымывацца 

дарывацца 

зарывацца 

нарывацца 

парывацца 

перарывацца 

прарывацца 

абрывацца 

паабрывацца 

перабрывацца 

прабрывацца 

прышабрывацца 

падбрывацца 



збрывацца 

адобрывацца 

задобрывацца 

паддобрывацца 

раздобрывацца 

прыдобрывацца 

зазубрывацца 

выбрывацца 

павыбрывацца 

даігрывацца 

заігрывацца 

пераігрывацца 

абыгрывацца 

адыгрывацца 

разыгрывацца 

сыгрывацца 

адрывацца 

паадрывацца 

надрывацца 

падрывацца 

пападрывацца 

расшчодрывацца 

запудрывацца 

напудрывацца 

падпудрывацца 

прыпудрывацца 

зрывацца 

пазрывацца 

разрывацца 

паразрывацца 

западозрывацца 

узрывацца 

самаўзрывацца 

паўзрывацца 

акрывацца 

закрывацца 

пазакрывацца 

накрывацца 

панакрывацца 

пакрывацца 

перакрывацца 

абкрывацца 

адкрывацца 

паадкрывацца 

прыадкрывацца 

раскрывацца 

параскрывацца 

укрывацца 

паўкрывацца 

выкрывацца 

прыкрывацца 

пераветрывацца 



праветрывацца 

абветрывацца 

выветрывацца 

завострывацца 

навострывацца 

перавострывацца 

падвострывацца 

звострывацца 

раз’ятрывацца 

урывацца 

навохрывацца 

вырывацца 

павырывацца 

наадпачывацца 

дашывацца 

зашывацца 

пазашывацца 

нашывацца 

панашывацца 

перашывацца 

прашывацца 

абшывацца 

адшывацца 

надшывацца 

падшывацца 

сшывацца 

расшывацца 

ушывацца 

вышывацца 

прышывацца 

даваявацца 

наваявацца 

адваявацца 

разваявацца 

разгультаявацца 

авявацца 

навявацца 

абвявацца 

развявацца 

узвявацца 

зявацца 

зазявацца 

дзявацца 

адзявацца 

паадзявацца 

пераадзявацца 

пададзявацца 

разадзявацца 

надзявацца 

падзявацца 

спадзявацца 

паспадзявацца 



раздзявацца 

параздзявацца 

уздзявацца 

набалявацца 

разбалявацца 

хвалявацца 

захвалявацца 

нахвалявацца 

пахвалявацца 

перахвалявацца 

прахвалявацца 

расхвалявацца 

усхвалявацца 

ізалявацца 

самаізалявацца 

малявацца 

замалявацца 

намалявацца 

абмалявацца 

падмалявацца 

змалявацца 

размалявацца 

напалявацца 

тралявацца 

кантралявацца 

асталявацца 

абсталявацца 

пераабсталявацца 

усталявацца 

шалявацца 

габлявацца 

згаблявацца 

мэблявацца 

нагандлявацца 

прагандлявацца 

штабелявацца 

штэмпелявацца 

асімілявацца 

дысімілявацца 

кампілявацца 

прафілявацца 

наклявацца 

шпаклявацца 

цыклявацца 

плявацца 

аплявацца 

заплявацца 

наплявацца 

адплявацца 

расплявацца 

пытлявацца 

рэгулявацца 



адрэгулявацца 

урэгулявацца 

мадулявацца 

калькулявацца 

артыкулявацца 

сімулявацца 

фармулявацца 

стымулявацца 

анулявацца 

гранулявацца 

патрулявацца 

дыстылявацца 

картэлявацца 

падразумявацца 

уразумявацца 

сумнявацца 

засумнявацца 

пасумнявацца 

апявацца 

дапявацца 

напявацца 

перапявацца 

спявацца 

даспявацца 

наспявацца 

распявацца 

расспявацца 

вар’явацца 

павар’явацца 

развар’явацца 

узвар’явацца 

дасявацца 

засявацца 

насявацца 

панасявацца 

перасявацца 

прасявацца 

абсявацца 

адсявацца 

паадсявацца 

падсявацца 

рассявацца 

высявацца 

навысявацца 

прысявацца 

канструявацца 

рэканструявацца 

загасцявацца 

нагасцявацца 

экспатрыявацца 

вагацца 

завагацца 



павагацца 

разлагацца 

дамагацца 

намагацца 

запамагацца 

перамагацца 

знемагацца 

змагацца 

пазмагацца 

вымагацца 

аберагацца 

зберагацца 

уберагацца 

прыберагацца 

асцерагацца 

паасцерагацца 

засцерагацца 

перасцерагацца 

усцерагацца 

запрагацца 

пазапрагацца 

перапрагацца 

адпрагацца 

паадпрагацца 

падпрагацца 

спрагацца 

распрагацца 

параспрагацца 

упрагацца 

выпрагацца 

павыпрагацца 

прыпрагацца 

бегацца 

дабегацца 

забегацца 

набегацца 

адбегацца 

збегацца 

разбегацца 

узбегацца 

выбегацца 

абаджгацца 

бразгацца 

вывадзгацца 

слізгацца 

заслізгацца 

паслізгацца 

выслізгацца 

наплявузгацца 

спасцігацца 

далгацца 

залгацца 



разалгацца 

налгацца 

даілгацца 

разылгацца 

прымільгацца 

дрогацца 

шморгацца 

сашморгацца 

торгацца 

заторгацца 

паторгацца 

шоргацца 

абвяргацца 

падвяргацца 

звяргацца 

вывяргацца 

стругацца 

расшугацца 

соўгацца 

засоўгацца 

пасоўгацца 

жыгацца 

лыгацца 

налыгацца 

злыгацца 

разлыгацца 

адрыгацца 

садрыгацца 

здрыгацца 

астрыгацца 

дастрыгацца 

пастрыгацца 

перастрыгацца 

састрыгацца 

абстрыгацца 

адстрыгацца 

падстрыгацца 

расстрыгацца 

выстрыгацца 

забягацца 

прабягацца 

адбягацца 

паадбягацца 

збягацца 

назбягацца 

пазбягацца 

разбягацца 

паразбягацца 

злягацца 

разлягацца 

паразлягацца 

улягацца 



дасягацца 

прысягацца 

цягацца 

зацягацца 

нацягацца 

пацягацца 

папацягацца 

працягацца 

адцягацца 

сцягацца 

парасцягацца 

дацца 

бадацца 

перабадацца 

гадацца 

дагадацца 

здагадацца 

нагадацца 

згадацца 

разгадацца 

прыгадацца 

дадацца 

жадацца 

зажадацца 

пажадацца 

задацца 

нагаладацца 

прагаладацца 

згаладацца 

выгаладацца 

дакладацца 

закладацца 

накладацца 

пакладацца 

перакладацца 

пракладацца 

абкладацца 

адкладацца 

падкладацца 

складацца 

раскладацца 

ускладацца 

укладацца 

паўкладацца 

выкладацца 

прыкладацца 

падацца 

нападацца 

пападацца 

распадацца 

перадацца 

закрадацца 



пракрадацца 

падкрадацца 

раскрадацца 

выкрадацца 

прадацца 

запрадацца 

спрадацца 

распрадацца 

упрадацца 

выпрадацца 

абдацца 

аддацца 

паддацца 

ведацца 

даведацца 

наведацца 

выспаведацца 

пераведацца 

ждацца 

важдацца 

заваждацца 

наваждацца 

паваждацца 

праваждацца 

даждацца 

заждацца 

здацца 

раздацца 

кідацца 

дакідацца 

закідацца 

пазакідацца 

накідацца 

пакідацца 

перакідацца 

паперакідацца 

пракідацца 

адкідацца 

паадкідацца 

падкідацца 

скідацца 

паскідацца 

раскідацца 

параскідацца 

ускідацца 

укідацца 

выкідацца 

павыкідацца 

прыкідацца 

гайдацца 

загайдацца 

нагайдацца 



пагайдацца 

прагайдацца 

разгайдацца 

угайдацца 

гойдацца 

загойдацца 

пагойдацца 

прагойдацца 

разгойдацца 

шлындацца 

нашлындацца 

абрындацца 

забрындацца 

швэндацца 

нашвэндацца 

пашвэндацца 

прашвэндацца 

валэндацца 

павалэндацца 

правалэндацца 

уходацца 

удацца 

апраўдацца 

сноўдацца 

пасноўдацца 

прасноўдацца 

выдацца 

разбрыдацца 

разрыдацца 

прыдацца 

пастыдацца 

даядацца 

заядацца 

наядацца 

панаядацца 

праядацца 

аб’ядацца 

пааб’ядацца 

апавядацца 

спавядацца 

паспавядацца 

ад’ядацца 

пад’ядацца 

з’ядацца 

раз’ядацца 

параз’ядацца 

уз’ядацца 

аглядацца 

даглядацца 

заглядацца 

наглядацца 

пераглядацца 



праглядацца 

абглядацца 

надглядацца 

разглядацца 

углядацца 

паўглядацца 

прыглядацца 

ссядацца 

пассядацца 

рассядацца 

парассядацца 

усядацца 

уядацца 

паўядацца 

выядацца 

прыядацца 

жацца 

зневажацца 

заўважацца 

дажацца 

скажацца 

нажацца 

памнажацца 

перамнажацца 

размнажацца 

прымнажацца 

падаражацца 

заражацца 

паражацца 

абражацца 

ацверажацца 

працверажацца 

выцверажацца 

выражацца 

зніштажацца 

абжацца 

аджацца 

суправаджацца 

нагаджацца 

пагаджацца 

згаджацца 

паджацца 

раджацца 

зараджацца 

перазараджацца 

нараджацца 

параджацца 

спараджацца 

распараджацца 

перараджацца 

адраджацца 

падраджацца 



разраджацца 

выраджацца 

саджацца 

ашчаджацца 

аб’язджацца 

ад’язджацца 

з’язджацца 

наз’язджацца 

паз’язджацца 

раз’язджацца 

параз’язджацца 

зацвярджацца 

пацвярджацца 

сцвярджацца 

абуджацца 

прабуджацца 

узбуджацца 

асуджацца 

прысуджацца 

адлежацца 

злежацца 

улежацца 

вылежацца 

зжацца 

набліжацца 

падбліжацца 

збліжацца 

прыбліжацца 

заніжацца 

паніжацца 

зніжацца 

уніжацца 

прыніжацца 

няможацца 

адзержацца 

дзяржацца 

звужацца 

дужацца 

падужацца 

перадужацца 

мужацца 

пужацца 

напужацца 

папужацца 

перапужацца 

спужацца 

дагружацца 

загружацца 

нагружацца 

пагружацца 

перагружацца 

адгружацца 



падгружацца 

згружацца 

разгружацца 

выгружацца 

павыгружацца 

акружацца 

абкружацца 

чужацца 

адчужацца 

падаўжацца 

прадаўжацца 

надрыжацца 

асвяжацца 

прасвяжацца 

ляжацца 

даляжацца 

заляжацца 

наляжацца 

абляжацца 

адляжацца 

зляжацца 

разляжацца 

уляжацца 

казацца 

аказацца 

паказацца 

адказацца 

сказацца 

выказацца 

мазацца 

замазацца 

намазацца 

памазацца 

перамазацца 

абмазацца 

падмазацца 

змазацца 

размазацца 

умазацца 

вымазацца 

прымазацца 

даразацца 

наразацца 

пераразацца 

праразацца 

папраразацца 

абразацца 

адразацца 

надразацца 

падразацца 

аперазацца 

пераперазацца 



адперазацца 

падперазацца 

расперазацца 

зразацца 

пазразацца 

разразацца 

уразацца 

выразацца 

прыразацца 

лізацца 

налізацца 

аблізацца 

падлізацца 

злізацца 

вылізацца 

нізацца 

нанізацца 

знізацца 

разнізацца 

раскілзацца 

разрумзацца 

ёрзацца 

аскірзацца 

мурзацца 

замурзацца 

умурзацца 

вымурзацца 

змярзацца 

пазмярзацца 

лузацца 

налузацца 

аблузацца 

вылузацца 

тузацца 

затузацца 

натузацца 

патузацца 

стузацца 

растузацца 

выкаўзацца 

спаўзацца 

распаўзацца 

параспаўзацца 

укеўзацца 

коўзацца 

закоўзацца 

накоўзацца 

пакоўзацца 

пракоўзацца 

скоўзацца 

раскоўзацца 

напоўзацца 



распоўзацца 

агрызацца 

дагрызацца 

папагрызацца 

перагрызацца 

прагрызацца 

абгрызацца 

згрызацца 

разгрызацца 

угрызацца 

выгрызацца 

рэзацца 

зарэзацца 

нарэзацца 

парэзацца 

перарэзацца 

прарэзацца 

абрэзацца 

адрэзацца 

зрэзацца 

разрэзацца 

урэзацца 

вязацца 

абавязацца 

завязацца 

навязацца 

перавязацца 

абвязацца 

адвязацца 

падвязацца 

звязацца 

развязацца 

увязацца 

прывязацца 

расквакацца 

скакацца 

даскакацца 

заскакацца 

наскакацца 

расскакацца 

набалакацца 

давалакацца 

завалакацца 

пазавалакацца 

навалакацца 

панавалакацца 

перавалакацца 

правалакацца 

абвалакацца 

адвалакацца 

падвалакацца 

звалакацца 



пазвалакацца 

развалакацца 

узвалакацца 

увалакацца 

вывалакацца 

прывалакацца 

напрывалакацца 

папрывалакацца 

плакацца 

даплакацца 

заплакацца 

наплакацца 

паплакацца 

праплакацца 

адплакацца 

сплакацца 

расплакацца 

выплакацца 

заракацца 

адракацца 

паадракацца 

прадракацца 

зракацца 

сустракацца 

выракацца 

павыракацца 

чакацца 

дачакацца 

зачакацца 

начакацца 

прачакацца 

счакацца 

прычакацца 

карабкацца 

дакарабкацца 

пакарабкацца 

перакарабкацца 

ускарабкацца 

выкарабкацца 

нагалёкацца 

разгалёкацца 

разбожкацца 

ікацца 

заікацца 

аклікацца 

даклікацца 

заклікацца 

пераклікацца 

адклікацца 

склікацца 

выклікацца 

расплікацца 



пранікацца 

развойкацца 

таройкацца 

цмокацца 

нацмокацца 

покацца 

тарокацца 

чокацца 

цялёпкацца 

зацялёпкацца 

цёпкацца 

раскаркацца 

смаркацца 

засмаркацца 

высмаркацца 

вытаркацца 

адхаркацца 

расшаркацца 

поркацца 

запоркацца 

напоркацца 

папоркацца 

прапоркацца 

торкацца 

разбуркацца 

расцвыркацца 

гыркацца 

пагыркацца 

тыркацца 

вытыркацца 

павытыркацца 

адфыркацца 

расфыркацца 

цыркацца 

чыркацца 

змяркацца 

паласкацца 

дапаласкацца 

напаласкацца 

папаласкацца 

прапаласкацца 

адпаласкацца 

караскацца 

адкараскацца 

ускараскацца 

выкараскацца 

плёскацца 

заплёскацца 

паплёскацца 

расплёскацца 

пялёскацца 

запялёскацца 



ціскацца 

даціскацца 

заціскацца 

націскацца 

паціскацца 

пераціскацца 

праціскацца 

абціскацца 

адціскацца 

падціскацца 

сціскацца 

расціскацца 

парасціскацца 

уціскацца 

выціскацца 

павыціскацца 

прыціскацца 

папрыціскацца 

пырскацца 

апырскацца 

запырскацца 

папырскацца 

абпырскацца 

распырскацца 

выпырскацца 

лускацца 

пускацца 

апускацца 

паапускацца 

дапускацца 

запускацца 

пазапускацца 

напускацца 

папускацца 

перапускацца 

прапускацца 

адпускацца 

падпускацца 

спускацца 

паспускацца 

распускацца 

параспускацца 

прыспускацца 

упускацца 

выпускацца 

прыпускацца 

сыскацца 

трэскацца 

патрэскацца 

растрэскацца 

утрэскацца 

пляскацца 



спляскацца 

распляскацца 

упляскацца 

прыпляскацца 

ткацца 

заткацца 

напаткацца 

спаткацца 

саткацца 

уткацца 

дагукацца 

адгукацца 

дудукацца 

наблукацца 

прыблукацца 

пукацца 

папукацца 

рукацца 

барукацца 

пабарукацца 

парукацца 

грукацца 

разгрукацца 

сукацца 

ссукацца 

рассукацца 

прысукацца 

стукацца 

дастукацца 

пастукацца 

шукацца 

ашукацца 

дашукацца 

падашукацца 

нашукацца 

адшукацца 

шушукацца 

зашушукацца 

нашушукацца 

пашушукацца 

разгаўкацца 

здароўкацца 

наздароўкацца 

паздароўкацца 

пераздароўкацца 

расшчоўкацца 

раз’яўкацца 

размяўкацца 

разахкацца 

развохкацца 

разрохкацца 

выпацкацца 



цацкацца 

нацацкацца 

пацацкацца 

гоцкацца 

пагоцкацца 

тыцкацца 

патыцкацца 

пэцкацца 

апэцкацца 

запэцкацца 

папэцкацца 

перапэцкацца 

спэцкацца 

распэцкацца 

упэцкацца 

кешкацца 

закешкацца 

пракешкацца 

гушкацца 

нагушкацца 

пагушкацца 

перагушкацца 

разгушкацца 

ушушкацца 

абвыкацца 

звыкацца 

раззыкацца 

замыкацца 

пазамыкацца 

памыкацца 

адмыкацца 

змыкацца 

размыкацца 

смыкацца 

перасмыкацца 

умыкацца 

расхныкацца 

брыкацца 

пабрыкацца 

адбрыкацца 

стрыкацца 

расцырыкацца 

расчырыкацца 

тыкацца 

датыкацца 

затыкацца 

натыкацца 

патыкацца 

спатыкацца 

пратыкацца 

абтыкацца 

адтыкацца 



паадтыкацца 

падтыкацца 

стыкацца 

утыкацца 

сутыкацца 

паўтыкацца 

вытыкацца 

прытыкацца 

чыкацца 

пашчыкацца 

прашыкацца 

назюзюкацца 

цюкацца 

мацюкацца 

замацюкацца 

чвякацца 

лякацца 

задлякацца 

злякацца 

чмякацца 

шмякацца 

апякацца 

паапякацца 

дапякацца 

недапякацца 

запякацца 

пазапякацца 

напякацца 

перапякацца 

прапякацца 

адпякацца 

падпякацца 

спякацца 

упякацца 

выпякацца 

прыпякацца 

асякацца 

дасякацца 

засякацца 

насякацца 

перасякацца 

прасякацца 

абсякацца 

адсякацца 

надсякацца 

падсякацца 

ссякацца 

рассякацца 

усякацца 

высякацца 

сцякацца 

расцякацца 



распалацца 

шалацца 

сядлацца 

рассядлацца 

засцілацца 

насцілацца 

перасцілацца 

падсцілацца 

рассцілацца 

усцілацца 

высцілацца 

слацца 

даслацца 

падаслацца 

заслацца 

разаслацца 

паслацца 

спаслацца 

услацца 

выслацца 

дасылацца 

засылацца 

насылацца 

пасылацца 

спасылацца 

перасылацца 

адсылацца 

надсылацца 

падсылацца 

ссылацца 

рассылацца 

высылацца 

прысылацца 

ламацца 

даламацца 

заламацца 

наламацца 

паламацца 

пераламацца 

праламацца 

абламацца 

адламацца 

надламацца 

падламацца 

зламацца 

разламацца 

уламацца 

выламацца 

прыламацца 

драмацца 

задзімацца 

надзімацца 



панадзімацца 

прадзімацца 

абдзімацца 

аддзімацца 

здзімацца 

раздзімацца 

удзімацца 

выдзімацца 

занімацца 

абнімацца 

паабнімацца 

аднімацца 

пааднімацца 

паднімацца 

прыпаднімацца 

знімацца 

разнімацца 

перазнімацца 

узнімацца 

паўзнімацца 

прыўзнімацца 

сунімацца 

прысунімацца 

займацца 

пазаймацца 

наймацца 

пераймацца 

праймацца 

ачомацца 

думацца 

адумацца 

дадумацца 

задумацца 

прызадумацца 

надумацца 

падумацца 

абдумацца 

здумацца 

раздумацца 

уздумацца 

удумацца 

вымацца 

адымацца 

падымацца 

пападымацца 

прыпадымацца 

абдымацца 

паабдымацца 

здымацца 

пераздымацца 

уздымацца 

паўздымацца 



прыўздымацца 

выжымацца 

прымацца 

папрымацца 

успрымацца 

трымацца 

атрымацца 

датрымацца 

затрымацца 

патрымацца 

пратрымацца 

стрымацца 

устрымацца 

утрымацца 

прытрымацца 

пераканацца 

скаланацца 

кранацца 

дакранацца 

закранацца 

скранацца 

апранацца 

паапранацца 

пераапранацца 

папераапранацца 

падапранацца 

распранацца 

параспранацца 

гнацца 

абагнацца 

адагнацца 

падагнацца 

жагнацца 

перажагнацца 

аджагнацца 

разагнацца 

пагнацца 

настагнацца 

расстагнацца 

угнацца 

яднацца 

аб’яднацца 

з’яднацца 

раз’яднацца 

уз’яднацца 

знацца 

абазнацца 

дазнацца 

зазнацца 

пазнацца 

спазнацца 

сазнацца 



прызнацца 

завінацца 

абвінацца 

адвінацца 

развінацца 

увінацца 

агінацца 

загінацца 

пазагінацца 

нагінацца 

панагінацца 

перагінацца 

прагінацца 

папрагінацца 

абгінацца 

паабгінацца 

адгінацца 

паадгінацца 

надгінацца 

падгінацца 

згінацца 

пазгінацца 

разгінацца 

угінацца 

паўгінацца 

выгінацца 

павыгінацца 

прыгінацца 

папрыгінацца 

заклінацца 

мінацца 

замінацца 

памінацца 

дапамінацца 

запамінацца 

напамінацца 

успамінацца 

упамінацца 

прыпамінацца 

прамінацца 

абмінацца 

падмінацца 

размінацца 

умінацца 

прымінацца 

запінацца 

напінацца 

панапінацца 

распінацца 

упінацца 

выпінацца 

павыпінацца 



прыпінацца 

ахінацца 

паахінацца 

захінацца 

пазахінацца 

нахінацца 

абхінацца 

паабхінацца 

адхінацца 

паадхінацца 

падхінацца 

схінацца 

расхінацца 

парасхінацца 

прыхінацца 

зацінацца 

працінацца 

адцінацца 

сцінацца 

уцінацца 

акунацца 

дажынацца 

нажынацца 

пражынацца 

абжынацца 

аджынацца 

пааджынацца 

паджынацца 

зжынацца 

выжынацца 

паглынацца 

праглынацца 

захлынацца 

апынацца 

абрынацца 

зрынацца 

ачынацца 

зачынацца 

пачынацца 

распачынацца 

прачынацца 

папрачынацца 

расчынацца 

усчынацца 

схамянацца 

капацца 

акапацца 

дакапацца 

закапацца 

накапацца 

пакапацца 

папакапацца 



пракапацца 

абкапацца 

адкапацца 

падкапацца 

укапацца 

драпацца 

падрапацца 

трапацца 

атрапацца 

натрапацца 

патрапацца 

абтрапацца 

растрапацца 

хапацца 

нахапацца 

пацапацца 

чапацца 

шчапацца 

пашчапацца 

сашчапацца 

адшчапацца 

сцепацца 

шлёпацца 

скіпацца 

зліпацца 

пазліпацца 

разліпацца 

захліпацца 

гопацца 

лопацца 

налопацца 

палопацца 

улопацца 

карпацца 

пакарпацца 

пракарпацца 

вычарпацца 

шарпацца 

пашарпацца 

абшарпацца 

корпацца 

закорпацца 

накорпацца 

пакорпацца 

пракорпацца 

чэрпацца 

начэрпацца 

спацца 

абаспацца 

даспацца 

адаспацца 

заспацца 



разаспацца 

наспацца 

праспацца 

успацца 

выспацца 

купацца 

дакупацца 

закупацца 

накупацца 

пакупацца 

папакупацца 

перакупацца 

скупацца 

выкупацца 

калупацца 

пакалупацца 

пракалупацца 

затупацца 

натупацца 

патупацца 

ступацца 

аступацца 

даступацца 

заступацца 

паступацца 

саступацца 

адступацца 

падступацца 

расступацца 

уступацца 

прыступацца 

рыпацца 

задрыпацца 

сыпацца 

асыпацца 

паасыпацца 

дасыпацца 

засыпацца 

пазасыпацца 

насыпацца 

панасыпацца 

пасыпацца 

перасыпацца 

прасыпацца 

абсыпацца 

паабсыпацца 

адсыпацца 

паадсыпацца 

надсыпацца 

падсыпацца 

ссыпацца 

рассыпацца 



нарассыпацца 

парассыпацца 

усыпацца 

высыпацца 

навысыпацца 

павысыпацца 

прысыпацца 

шчыпацца 

пашчыпацца 

рэпацца 

парэпацца 

хлюпацца 

захлюпацца 

ляпацца 

заляпацца 

наляпацца 

абляпацца 

целяпацца 

зацеляпацца 

пацеляпацца 

працеляпацца 

разляпацца 

закляпацца 

скляпацца 

раскляпацца 

укляпацца 

прыкляпацца 

уляпацца 

арацца 

даарацца 

заарацца 

наарацца 

выдварацца 

абогатварацца 

ператварацца 

стварацца 

растварацца 

утварацца 

пераўтварацца 

вытварацца 

прытварацца 

загарацца 

самазагарацца 

пазагарацца 

разгарацца 

узгарацца 

самаўзгарацца 

адарацца 

надарацца 

здарацца 

ударацца 

выдарацца 



азарацца 

разарацца 

карацца 

пакарацца 

скарацца 

паскарацца 

выпарацца 

старацца 

настарацца 

пастарацца 

папастарацца 

перастарацца 

расстарацца 

выстарацца 

прыстарацца 

паўтарацца 

удачарацца 

вышчарацца 

выарацца 

брацца 

абрацца 

абабрацца 

увабрацца 

дабрацца 

адабрацца 

падабрацца 

забрацца 

разабрацца 

узабрацца 

набрацца 

пабрацца 

перабрацца 

прабрацца 

сабрацца 

падсабрацца 

убрацца 

выбрацца 

прыбрацца 

іграцца 

даіграцца 

дайграцца 

зайграцца 

найграцца 

прайграцца 

выграцца 

адыграцца 

разыграцца 

сыграцца 

драцца 

абадрацца 

дадрацца 

ададрацца 



нададрацца 

задрацца 

разадрацца 

узадрацца 

падрацца 

перадрацца 

прадрацца 

садрацца 

умудрацца 

выдрацца 

прыдрацца 

мерацца 

памерацца 

абмерацца 

прымерацца 

абірацца 

пераабірацца 

дабірацца 

забірацца 

пазабірацца 

набірацца 

панабірацца 

пабірацца 

перабірацца 

паперабірацца 

прабірацца 

адбірацца 

падбірацца 

збірацца 

назбірацца 

пазбірацца 

разбірацца 

узбірацца 

убірацца 

паўбірацца 

выбірацца 

павыбірацца 

перавыбірацца 

прыбірацца 

папрыбірацца 

азірацца 

паазірацца 

назірацца 

дадзірацца 

задзірацца 

пазадзірацца 

надзірацца 

перадзірацца 

прадзірацца 

папрадзірацца 

абдзірацца 

паабдзірацца 



аддзірацца 

пааддзірацца 

наддзірацца 

здзірацца 

паздзірацца 

раздзірацца 

параздзірацца 

уздзірацца 

выдзірацца 

павыдзірацца 

прыдзірацца 

узірацца 

сузірацца 

паўзірацца 

замірацца 

змірацца 

прымірацца 

апірацца 

запірацца 

напірацца 

адпірацца 

падпірацца 

спірацца 

успірацца 

паўспірацца 

упірацца 

паўпірацца 

выпірацца 

прыпірацца 

ацірацца 

паацірацца 

дацірацца 

зацірацца 

націрацца 

пацірацца 

перацірацца 

паперацірацца 

працірацца 

папрацірацца 

абцірацца 

паабцірацца 

адцірацца 

сцірацца 

пасцірацца 

распасцірацца 

расцірацца 

прасцірацца 

уцірацца 

выцірацца 

павыцірацца 

прыцірацца 

схітрацца 



ухітрацца 

завастрацца 

абвастрацца 

абурацца 

разбурацца 

паразбурацца 

занурацца 

цурацца 

адцурацца 

сцурацца 

завіхрацца 

нажырацца 

абжырацца 

настырацца 

пашырацца 

расшырацца 

давярацца 

перадавярацца 

правярацца 

пераправярацца 

звярацца 

вызвярацца 

вывярацца 

дамярацца 

замярацца 

перамярацца 

прамярацца 

абмярацца 

адмярацца 

размярацца 

вымярацца 

прымярацца 

удзевяцярацца 

удзесяцярацца 

закасацца 

накасацца 

адкасацца 

падкасацца 

апасацца 

запасацца 

атрасацца 

наатрасацца 

паатрасацца 

натрасацца 

ператрасацца 

абтрасацца 

наабтрасацца 

паабтрасацца 

страсацца 

растрасацца 

парастрасацца 

утрасацца 



вытрасацца 

павытрасацца 

часацца 

ачасацца 

зачасацца 

пачасацца 

перачасацца 

абчасацца 

счасацца 

расчасацца 

учасацца 

вычасацца 

прычасацца 

скісацца 

пісацца 

дапісацца 

запісацца 

напісацца 

перапісацца 

прапісацца 

адпісацца 

падпісацца 

спісацца 

распісацца 

упісацца 

выпісацца 

прыпісацца 

нагайсацца 

нагойсацца 

разбарсацца 

бэрсацца 

разбэрсацца 

абассацца 

увассацца 

разассацца 

нассацца 

прыссацца 

кусацца 

перакусацца 

насысацца 

рассысацца 

высысацца 

апаясацца 

забалбатацца 

набалбатацца 

прабалбатацца 

разбалбатацца 

выбалбатацца 

сватацца 

пасватацца 

сасватацца 

рассватацца 



прысватацца 

хватацца 

нахватацца 

нарагатацца 

разрагатацца 

катацца 

накатацца 

пакатацца 

перакатацца 

пракатацца 

абкатацца 

адкатацца 

раскатацца 

латацца 

матацца 

заматацца 

наматацца 

паматацца 

праматацца 

абматацца 

адматацца 

зматацца 

разматацца 

уматацца 

пашкуматацца 

расшкуматацца 

шматацца 

пашматацца 

расшматацца 

выматацца 

налапатацца 

разлапатацца 

заклапатацца 

шалпатацца 

братацца 

пабратацца 

збратацца 

кратацца 

закратацца 

пакратацца 

апратацца 

пячатацца 

запячатацца 

распячатацца 

нахлябтацца 

вылетацца 

налётацца 

аблётацца 

злётацца 

разлётацца 

вітацца 

павітацца 



перавітацца 

адвітацца 

развітацца 

квітацца 

паквітацца 

адквітацца 

сквітацца 

расквітацца 

прывітацца 

асвойтацца 

агойтацца 

расквактацца 

насмактацца 

усмактацца 

прысмактацца 

абгамтацца 

таптацца 

затаптацца 

патаптацца 

пратаптацца 

абтаптацца 

падтаптацца 

стаптацца 

растаптацца 

утаптацца 

прытаптацца 

шаптацца 

дашаптацца 

зашаптацца 

нашаптацца 

пашаптацца 

прашаптацца 

гартацца 

вяртацца 

павяртацца 

звяртацца 

стацца 

астацца 

хвастацца 

пахвастацца 

схвастацца 

расхвастацца 

дастацца 

застацца 

распластацца 

зрастацца 

пазрастацца 

разрастацца 

паразрастацца 

апрастацца 

распрастацца 

выпрастацца 



свістацца 

дасвістацца 

насвістацца 

расхлістацца 

хістацца 

захістацца 

пахістацца 

прахістацца 

расхістацца 

вярстацца 

увярстацца 

расстацца 

карыстацца 

пакарыстацца 

расхрыстацца 

путацца 

спутацца 

распутацца 

хутацца 

ахутацца 

захутацца 

расхутацца 

ухутацца 

боўтацца 

забоўтацца 

пабоўтацца 

перабоўтацца 

збоўтацца 

разбоўтацца 

узбоўтацца 

агоўтацца 

расквахтацца 

раскудахтацца 

наскавытацца 

расскавытацца 

казытацца 

блытацца 

аблытацца 

заблытацца 

паблытацца 

пераблытацца 

праблытацца 

адблытацца 

зблытацца 

разблытацца 

ублытацца 

выблытацца 

прыблытацца 

глытацца 

наглытацца 

пытацца 

дапытацца 



запытацца 

папытацца 

перапытацца 

спытацца 

распытацца 

чытацца 

дачытацца 

зачытацца 

начытацца 

адчытацца 

учытацца 

расшчабятацца 

налятацца 

адлятацца 

злятацца 

назлятацца 

пазлятацца 

разлятацца 

паразлятацца 

аплятацца 

даплятацца 

заплятацца 

пераплятацца 

адплятацца 

паадплятацца 

падплятацца 

сплятацца 

пасплятацца 

расплятацца 

парасплятацца 

уплятацца 

паўплятацца 

выплятацца 

прыплятацца 

замятацца 

намятацца 

памятацца 

апамятацца 

запамятацца 

перамятацца 

прамятацца 

абмятацца 

адмятацца 

падмятацца 

змятацца 

размятацца 

умятацца 

вымятацца 

прымятацца 

нагнятацца 

прыгнятацца 

трапятацца 



затрапятацца 

патрапятацца 

жахацца 

нажахацца 

кахацца 

закахацца 

пакахацца 

махацца 

замахацца 

намахацца 

памахацца 

адмахацца 

размахацца 

тарарахацца 

шарахацца 

набрахацца 

прабрахацца 

адбрахацца 

збрахацца 

разбрахацца 

трахацца 

ехацца 

заехацца 

праехацца 

ад’ехацца 

з’ехацца 

раз’ехацца 

плёхацца 

віхацца 

завіхацца 

пазавіхацца 

увіхацца 

паўвіхацца 

насміхацца 

панасміхацца 

пасміхацца 

перасміхацца 

усміхацца 

заўсміхацца 

паўсміхацца 

піхацца 

запіхацца 

напіхацца 

папіхацца 

перапіхацца 

прапіхацца 

адпіхацца 

падпіхацца 

спіхацца 

распіхацца 

упіхацца 

выпіхацца 



палохацца 

напалохацца 

папалохацца 

перапалохацца 

спалохацца 

пхацца 

напхацца 

прыпхацца 

вымерхацца 

заперхацца 

раскатурхацца 

штурхацца 

наштурхацца 

паштурхацца 

праштурхацца 

бухацца 

убухацца 

слухацца 

аслухацца 

заслухацца 

наслухацца 

паслухацца 

услухацца 

прыслухацца 

рухацца 

зарухацца 

парухацца 

чухацца 

ачухацца 

зачухацца 

пачухацца 

папачухацца 

прачухацца 

расчухацца 

вычухацца 

таўхацца 

пратаўхацца 

чхацца 

адачхацца 

зачхацца 

разачхацца 

вычхацца 

дыхацца 

задыхацца 

пазадыхацца 

надыхацца 

прадыхацца 

аддыхацца 

здыхацца 

удыхацца 

выдыхацца 

калыхацца 



закалыхацца 

накалыхацца 

пакалыхацца 

перакалыхацца 

раскалыхацца 

ускалыхацца 

укалыхацца 

запыхацца 

ссыхацца 

пассыхацца 

рассыхацца 

парассыхацца 

усыхацца 

затыхацца 

чартыхацца 

вытыхацца 

валюхацца 

плюхацца 

аплюхацца 

заплюхацца 

наплюхацца 

паплюхацца 

праплюхацца 

расплюхацца 

уплюхацца 

выплюхацца 

нюхацца 

данюхацца 

нанюхацца 

панюхацца 

перанюхацца 

абнюхацца 

знюхацца 

унюхацца 

прынюхацца 

пазяхацца 

распазяхацца 

выквацацца 

дамацацца 

гоцацца 

заквэцацца 

абквэцацца 

уквэцацца 

абяцацца 

заляцацца 

пазаляцацца 

прабачацца 

выбачацца 

абагачацца 

узбагачацца 

зачацца 

качацца 



закачацца 

накачацца 

пакачацца 

папакачацца 

перакачацца 

пракачацца 

абкачацца 

скачацца 

раскачацца 

укачацца 

выкачацца 

мачацца 

намачацца 

азначацца 

абазначацца 

зазначацца 

назначацца 

пазначацца 

адзначацца 

вызначацца 

самавызначацца 

прадвызначацца 

прызначацца 

пачацца 

распачацца 

абарачацца 

зварачацца 

скарачацца 

паскарачацца 

спрачацца 

даспрачацца 

заспрачацца 

наспрачацца 

паспрачацца 

праспрачацца 

страчацца 

лягчацца 

палягчацца 

аблягчацца 

залічацца 

налічацца 

пералічацца 

велічацца 

вылічацца 

прылічацца 

разважнічацца 

змякчацца 

размякчацца 

увамчацца 

дамчацца 

замчацца 

памчацца 



прамчацца 

імчацца 

даімчацца 

заімчацца 

вымчацца 

падымчацца 

прымчацца 

канчацца 

паканчацца 

патанчацца 

станчацца 

вянчацца 

павянчацца 

звянчацца 

увянчацца 

варочацца 

заварочацца 

паварочацца 

праварочацца 

набурчацца 

разбурчацца 

расчацца 

усчацца 

абучацца 

пераабучацца 

навучацца 

вывучацца 

прывучацца 

далучацца 

падалучацца 

залучацца 

налучацца 

спалучацца 

адлучацца 

злучацца 

разлучацца 

вылучацца 

прылучацца 

засмучацца 

ручацца 

даручацца 

перадаручацца 

заручацца 

паручацца 

падручацца 

уручацца 

выручацца 

прыручацца 

злаўчацца 

прылаўчацца 

намаўчацца 

адмаўчацца 



аснашчацца 

перааснашчацца 

пераснашчацца 

апрашчацца 

спрашчацца 

пачашчацца 

учашчацца 

прычашчацца 

развішчацца 

знішчацца 

вынішчацца 

напішчацца 

распішчацца 

згушчацца 

пушчацца 

патаўшчацца 

ачышчацца 

самаачышчацца 

дачышчацца 

зачышчацца 

начышчацца 

перачышчацца 

прачышчацца 

абчышчацца 

адчышчацца 

паадчышчацца 

падчышчацца 

счышчацца 

расчышчацца 

вычышчацца 

завяшчацца 

апавяшчацца 

спавяшчацца 

абвяшчацца 

прадвяшчацца 

замяшчацца 

перамяшчацца 

змяшчацца 

размяшчацца 

умяшчацца 

сумяшчацца 

пазычацца 

напазычацца 

дакрычацца 

накрычацца 

адкрычацца 

скрычацца 

раскрычацца 

выкрычацца 

насычацца 

перанасычацца 

заключацца 



перазаключацца 

пераключацца 

адключацца 

падключацца 

уключацца 

выключацца 

павыключацца 

прыключацца 

пасвячацца 

прысвячацца 

намячацца 

памячацца 

падмячацца 

размячацца 

прыкмячацца 

пагашацца 

раскашацца 

агалашацца 

рашацца 

арашацца 

прадрашацца 

уваскрашацца 

запрашацца 

вырашацца 

спусташацца 

вешацца 

абвешацца 

увешацца 

сцішацца 

суцішацца 

прыцішацца 

памяншацца 

перамяншацца 

змяншацца 

прымяншацца 

паляпшацца 

пагаршацца 

давяршацца 

завяршацца 

спакушацца 

самаспакушацца 

заглушацца 

прыглушацца 

змушацца 

вымушацца 

унушацца 

парушацца 

узрушацца 

асушацца 

завышацца 

павышацца 

перавышацца 



падвышацца 

узвышацца 

мяшацца 

дамяшацца 

замяшацца 

перамяшацца 

прамяшацца 

змяшацца 

размяшацца 

умяшацца 

прымяшацца 

спяшацца 

заспяшацца 

паспяшацца 

прыспяшацца 

пацяшацца 

уцяшацца 

суцяшацца 

рассвярбецца 

надубецца 

загавецца 

разгавецца 

ружавецца 

заружавецца 

запунсавецца 

распунсавецца 

паспеецца 

успеецца 

дзецца 

адзецца 

пераадзецца 

пададзецца 

разадзецца 

надзецца 

падзецца 

прыадзецца 

агледзецца 

загледзецца 

нагледзецца 

абгледзецца 

разгледзецца 

угледзецца 

прыгледзецца 

аседзецца 

даседзецца 

заседзецца 

наседзецца 

адседзецца 

расседзецца 

выседзецца 

раздзецца 

уздзецца 



рдзецца 

зардзецца 

ірдзецца 

заірдзецца 

зарудзецца 

глядзецца 

заглядзецца 

наглядзецца 

паглядзецца 

углядзецца 

прыглядзецца 

сядзецца 

дасядзецца 

засядзецца 

насядзецца 

адсядзецца 

рассядзецца 

збалецца 

разбалецца 

накалецца 

тлецца 

затлецца 

святлецца 

бялецца 

забялецца 

мецца 

падмецца 

саромецца 

засаромецца 

пасаромецца 

інтэрмецца 

разумецца 

паразумецца 

сумецца 

расшумецца 

даўмецца 

здаўмецца 

чырванецца 

зачырванецца 

расчырванецца 

абаднецца 

заднецца 

віднецца 

завіднецца 

развіднецца 

раззвінецца 

сінецца 

засінецца 

прыхінецца 

цямнецца 

зацямнецца 

сцямнецца 



чарнецца 

зачарнецца 

заяснецца 

рунецца 

зелянецца 

зазелянецца 

пецца 

дапецца 

напецца 

скіпецца 

раскіпецца 

рассіпецца 

ацерпецца 

цярпецца 

нацярпецца 

абцярпецца 

сцярпецца 

прыцярпецца 

спецца 

распецца 

мігацецца 

хацецца 

захацецца 

перахацецца 

адхацецца 

зіхацецца 

расхацецца 

мігцецца 

свіцецца 

засвіцецца 

вярцецца 

завярцецца 

навярцецца 

абвярцецца 

увярцецца 

загусцецца 

жаўцецца 

зажаўцецца 

зіхцецца 

адляцецца 

зляцецца 

разляцецца 

дваіцца 

задваіцца 

гаіцца 

загаіцца 

пагаіцца 

падгаіцца 

прыгаіцца 

даіцца 

аддаіцца 

раздаіцца 



слаіцца 

наслаіцца 

пераслаіцца 

праслаіцца 

адслаіцца 

расслаіцца 

гнаіцца 

загнаіцца 

нагнаіцца 

угнаіцца 

раіцца 

зараіцца 

параіцца 

драіцца 

адраіцца 

задраіцца 

зраіцца 

траіцца 

выстраіцца 

выраіцца 

таіцца 

затаіцца 

разгультаіцца 

стаіцца 

утаіцца 

прытаіцца 

прызвычаіцца 

біцца 

бабіцца 

абабіцца 

вабіцца 

дабіцца 

жабіцца 

забіцца 

аслабіцца 

паслабіцца 

расслабіцца 

набіцца 

пабіцца 

рабіцца 

жарабіцца 

ажарабіцца 

пажарабіцца 

выжарабіцца 

зарабіцца 

нарабіцца 

парабіцца 

перарабіцца 

абрабіцца 

драбіцца 

адрабіцца 

падрабіцца 



раздрабіцца 

перабіцца 

церабіцца 

ацерабіцца 

працерабіцца 

абцерабіцца 

выцерабіцца 

зрабіцца 

разрабіцца 

прабіцца 

урабіцца 

вырабіцца 

адбіцца 

падбіцца 

збіцца 

разбіцца 

узбіцца 

ганьбіцца 

спадобіцца 

аздобіцца 

разжалобіцца 

азлобіцца 

угробіцца 

увасобіцца 

пераўвасобіцца 

адасобіцца 

выгарбіцца 

шчарбіцца 

вышчарбіцца 

горбіцца 

пагорбіцца 

згорбіцца 

узгорбіцца 

прыгорбіцца 

убіцца 

губіцца 

загубіцца 

пагубіцца 

згубіцца 

разгубіцца 

дубіцца 

выдубіцца 

зубіцца 

вызубіцца 

галубіцца 

нагалубіцца 

клубіцца 

заклубіцца 

натрубіцца 

урубіцца 

чубіцца 

счубіцца 



выбіцца 

дыбіцца 

уздыбіцца 

заглыбіцца 

паглыбіцца 

углыбіцца 

прыбіцца 

спатрэбіцца 

любіцца 

палюбіцца 

злюбіцца 

улюбіцца 

віцца 

авіцца 

бавіцца 

дабавіцца 

забавіцца 

пабавіцца 

перабавіцца 

прабавіцца 

падбавіцца 

збавіцца 

пазбавіцца 

разбавіцца 

убавіцца 

выбавіцца 

прыбавіцца 

крывавіцца 

акрывавіцца 

абкрывавіцца 

скрывавіцца 

давіцца 

задавіцца 

падавіцца 

удавіцца 

завіцца 

цікавіцца 

зацікавіцца 

пацікавіцца 

лавіцца 

налавіцца 

злавіцца 

плавіцца 

аплавіцца 

наплавіцца 

пераплавіцца 

сплавіцца 

расплавіцца 

выплавіцца 

славіцца 

праславіцца 

абясславіцца 



выславіцца 

няславіцца 

абняславіцца 

зняславіцца 

навіцца 

станавіцца 

устанавіцца 

абнавіцца 

аднавіцца 

паднавіцца 

узнавіцца 

павіцца 

апавіцца 

спавіцца 

распавіцца 

аздаравіцца 

каравіцца 

наравіцца 

занаравіцца 

панаравіцца 

знаравіцца 

прынаравіцца 

кучаравіцца 

закучаравіцца 

перавіцца 

прадзіравіцца 

здзіравіцца 

правіцца 

аправіцца 

заправіцца 

паправіцца 

пераправіцца 

адправіцца 

падправіцца 

справіцца 

расправіцца 

управіцца 

падуправіцца 

выправіцца 

травіцца 

ператравіцца 

стравіцца 

растравіцца 

вытравіцца 

ставіцца 

заставіцца 

наставіцца 

паставіцца 

супаставіцца 

абставіцца 

прадставіцца 

расставіцца 



уставіцца 

выставіцца 

абвіцца 

адвіцца 

падвіцца 

звіцца 

развіцца 

недаразвіцца 

узвіцца 

дзівіцца 

задзівіцца 

надзівіцца 

падзівіцца 

пападзівіцца 

здзівіцца 

шчаслівіцца 

пашчаслівіцца 

працівіцца 

запрацівіцца 

папрацівіцца 

уміласцівіцца 

злітасцівіцца 

барвовіцца 

ружовіцца 

дамовіцца 

намовіцца 

перамовіцца 

абмовіцца 

адмовіцца 

змовіцца 

умовіцца 

здаровіцца 

паздаровіцца 

нездаровіцца 

занездаровіцца 

абяскровіцца 

пасвіцца 

напасвіцца 

папасвіцца 

прапасвіцца 

адпасвіцца 

выпасвіцца 

увіцца 

жывіцца 

ажывіцца 

зажывіцца 

пажывіцца 

прыжывіцца 

крывіцца 

закрывіцца 

пакрывіцца 

перакрывіцца 



скрывіцца 

прывіцца 

явіцца 

заявіцца 

паявіцца 

праявіцца 

аб’явіцца 

з’явіцца 

разявіцца 

угнявіцца 

уявіцца 

ажыццявіцца 

выявіцца 

абнадзеіцца 

заглеіцца 

клеіцца 

заклеіцца 

наклеіцца 

адклеіцца 

надклеіцца 

склеіцца 

расклеіцца 

уклеіцца 

прыклеіцца 

лінеіцца 

вазіцца 

навазіцца 

павазіцца 

вывазіцца 

сказіцца 

далазіцца 

налазіцца 

разлазіцца 

паразлазіцца 

тармазіцца 

затармазіцца 

заразіцца 

абеззаразіцца 

вымаразіцца 

абразіцца 

гразіцца 

пагразіцца 

прыгразіцца 

ацверазіцца 

працверазіцца 

выцверазіцца 

вадзіцца 

гадзіцца 

загадзіцца 

нагадзіцца 

пагадзіцца 

выпагадзіцца 



абгадзіцца 

згадзіцца 

ладзіцца 

маладзіцца 

амаладзіцца 

абмаладзіцца 

падмаладзіцца 

наладзіцца 

паладзіцца 

саладзіцца 

засаладзіцца 

падсаладзіцца 

ахаладзіцца 

пераахаладзіцца 

захаладзіцца 

прахаладзіцца 

абладзіцца 

гладзіцца 

загладзіцца 

абгладзіцца 

падгладзіцца 

згладзіцца 

разгладзіцца 

выгладзіцца 

прыгладзіцца 

падладзіцца 

зладзіцца 

разладзіцца 

пладзіцца 

напладзіцца 

распладзіцца 

уладзіцца 

выладзіцца 

прыладзіцца 

памадзіцца 

напамадзіцца 

грамадзіцца 

аграмадзіцца 

панадзіцца 

разнадзіцца 

унадзіцца 

прынадзіцца 

радзіцца 

гарадзіцца 

агарадзіцца 

загарадзіцца 

перагарадзіцца 

абгарадзіцца 

адгарадзіцца 

разгарадзіцца 

выгарадзіцца 

зарадзіцца 



перазарадзіцца 

нарадзіцца 

парадзіцца 

распарадзіцца 

перарадзіцца 

абрадзіцца 

збрадзіцца 

адрадзіцца 

падрадзіцца 

наверадзіцца 

пераверадзіцца 

уверадзіцца 

разрадзіцца 

урадзіцца 

вырадзіцца 

садзіцца 

асадзіцца 

абсадзіцца 

высадзіцца 

хадзіцца 

дахадзіцца 

захадзіцца 

нахадзіцца 

падхадзіцца 

расхадзіцца 

усхадзіцца 

ухадзіцца 

выхадзіцца 

цадзіцца 

нацадзіцца 

падсуседзіцца 

прысуседзіцца 

ездзіцца 

даездзіцца 

наездзіцца 

аб’ездзіцца 

ад’ездзіцца 

з’ездзіцца 

раз’ездзіцца 

уездзіцца 

гняздзіцца 

разгняздзіцца 

угняздзіцца 

гідзіцца 

вывандзіцца 

прындзіцца 

вэндзіцца 

завэндзіцца 

перавэндзіцца 

правэндзіцца 

падвэндзіцца 

даводзіцца 



заводзіцца 

пазаводзіцца 

абзаводзіцца 

паабзаводзіцца 

валаводзіцца 

павалаводзіцца 

правалаводзіцца 

наводзіцца 

паводзіцца 

пераводзіцца 

праводзіцца 

абводзіцца 

адводзіцца 

падводзіцца 

зводзіцца 

пазводзіцца 

разводзіцца 

наразводзіцца 

узводзіцца 

абязводзіцца 

уводзіцца 

выводзіцца 

павыводзіцца 

прыводзіцца 

падлагодзіцца 

улагодзіцца 

пагодзіцца 

апагодзіцца 

распагодзіцца 

разнягодзіцца 

узнагародзіцца 

скародзіцца 

засяродзіцца 

разасяродзіцца 

заходзіцца 

пазаходзіцца 

знаходзіцца 

абходзіцца 

адходзіцца 

сходзіцца 

пасходзіцца 

расходзіцца 

парасходзіцца 

абыходзіцца 

адыходзіцца 

паадыходзіцца 

разыходзіцца 

паразыходзіцца 

прыходзіцца 

сыходзіцца 

насыходзіцца 

пасыходзіцца 



скардзіцца 

наскардзіцца 

паскардзіцца 

зацвердзіцца 

пацвердзіцца 

здырдзіцца 

будзіцца 

абудзіцца 

дабудзіцца 

прабудзіцца 

збудзіцца 

узбудзіцца 

вудзіцца 

спракудзіцца 

паскудзіцца 

апаскудзіцца 

абпаскудзіцца 

спаскудзіцца 

лудзіцца 

заблудзіцца 

зблудзіцца 

прыблудзіцца 

нудзіцца 

занудзіцца 

панудзіцца 

пранудзіцца 

знудзіцца 

пудзіцца 

напудзіцца 

папудзіцца 

перапудзіцца 

спудзіцца 

успудзіцца 

упудзіцца 

замарудзіцца 

прымарудзіцца 

брудзіцца 

забрудзіцца 

перабрудзіцца 

грудзіцца 

згрудзіцца 

запрудзіцца 

натрудзіцца 

судзіцца 

насудзіцца 

пасудзіцца 

прасудзіцца 

студзіцца 

астудзіцца 

застудзіцца 

прастудзіцца 

выстудзіцца 



праўдзіцца 

спраўдзіцца 

крыўдзіцца 

пакрыўдзіцца 

укрыўдзіцца 

брыдзіцца 

збрыдзіцца 

зрэдзіцца 

разрэдзіцца 

вярэдзіцца 

навярэдзіцца 

павярэдзіцца 

падвярэдзіцца 

звярэдзіцца 

распаўсюдзіцца 

зажалезіцца 

блізіцца 

наблізіцца 

падблізіцца 

зблізіцца 

прыблізіцца 

рамізіцца 

абрамізіцца 

панізіцца 

знізіцца 

унізіцца 

прынізіцца 

давозіцца 

завозіцца 

перавозіцца 

правозіцца 

адвозіцца 

падвозіцца 

звозіцца 

развозіцца 

узвозіцца 

увозіцца 

вывозіцца 

прывозіцца 

марозіцца 

абмарозіцца 

размарозіцца 

ацвярозіцца 

павузіцца 

звузіцца 

грузіцца 

дагрузіцца 

загрузіцца 

нагрузіцца 

пагрузіцца 

перагрузіцца 

згрузіцца 



разгрузіцца 

выгрузіцца 

валтузіцца 

завалтузіцца 

навалтузіцца 

павалтузіцца 

правалтузіцца 

канфузіцца 

заканфузіцца 

сканфузіцца 

афранцузіцца 

раскапрызіцца 

слязіцца 

заслязіцца 

праслязіцца 

ліцца 

закабаліцца 

раскабаліцца 

валіцца 

заваліцца 

наваліцца 

паваліцца 

пераваліцца 

праваліцца 

абваліцца 

адваліцца 

падваліцца 

зваліцца 

разваліцца 

узваліцца 

вызваліцца 

уваліцца 

хваліцца 

нахваліцца 

пахваліцца 

расхваліцца 

вываліцца 

прываліцца 

галіцца 

агаліцца 

дагаліцца 

загаліцца 

пагаліцца 

перагаліцца 

прагаліцца 

падгаліцца 

выгаліцца 

даліцца 

аддаліцца 

скандаліцца 

аскандаліцца 

сандаліцца 



жаліцца 

нажаліцца 

пажаліцца 

зжаліцца 

разжаліцца 

заліцца 

перазаліцца 

накаліцца 

скаліцца 

выскаліцца 

маліцца 

намаліцца 

памаліцца 

адмаліцца 

узмаліцца 

смаліцца 

асмаліцца 

засмаліцца 

прасмаліцца 

абсмаліцца 

падсмаліцца 

высмаліцца 

прысмаліцца 

крухмаліцца 

накрухмаліцца 

перакрухмаліцца 

пракрухмаліцца 

наліцца 

удасканаліцца 

выдасканаліцца 

паліцца 

дапаліцца 

запаліцца 

напаліцца 

перапаліцца 

прапаліцца 

спаліцца 

распаліцца 

выпаліцца 

пераліцца 

праліцца 

траліцца 

саліцца 

дасаліцца 

засаліцца 

прасаліцца 

падсаліцца 

усаліцца 

наталіцца 

размачаліцца 

падначаліцца 

падчаліцца 



счаліцца 

абліцца 

асцябліцца 

замгліцца 

імгліцца 

заімгліцца 

абвугліцца 

кругліцца 

акругліцца 

закругліцца 

скругліцца 

выкругліцца 

адліцца 

падліцца 

выбеліцца 

кудзеліцца 

раскудзеліцца 

выдзеліцца 

паднядзеліцца 

асмеліцца 

рассмеліцца 

выселіцца 

зліцца 

разліцца 

заіліцца 

спрывіліцца 

зашпіліцца 

перашпіліцца 

сашпіліцца 

адшпіліцца 

расшпіліцца 

ушпіліцца 

прышпіліцца 

сіліцца 

засіліцца 

перасіліцца 

высіліцца 

знясіліцца 

хіліцца 

захіліцца 

нахіліцца 

пахіліцца 

перахіліцца 

адхіліцца 

падхіліцца 

схіліцца 

расхіліцца 

ухіліцца 

самаўхіліцца 

выхіліцца 

прыхіліцца 

акукліцца 



абкукліцца 

выпукліцца 

шкліцца 

зазямліцца 

прызямліцца 

насваволіцца 

задаволіцца 

здаволіцца 

запаволіцца 

зволіцца 

кволіцца 

разняволіцца 

расскуголіцца 

зацухмоліцца 

мусоліцца 

зацепліцца 

выцепліцца 

цяпліцца 

зацяпліцца 

нацяпліцца 

бурліцца 

масліцца 

замасліцца 

прамасліцца 

акісліцца 

падкісліцца 

мысліцца 

акрэсліцца 

высветліцца 

асвятліцца 

прасвятліцца 

уліцца 

абагуліцца 

перакуліцца 

скуліцца 

укуліцца 

выкуліцца 

замуліцца 

туліцца 

атуліцца 

затуліцца 

стуліцца 

растуліцца 

утуліцца 

сутуліцца 

ссутуліцца 

прысутуліцца 

прытуліцца 

расчуліцца 

нахохліцца 

разрыхліцца 

апошліцца 



выліцца 

жыліцца 

мыліцца 

замыліцца 

намыліцца 

памыліцца 

абмыліцца 

змыліцца 

узмыліцца 

хмыліцца 

нахмыліцца 

ухмыліцца 

пыліцца 

апыліцца 

запыліцца 

прапыліцца 

распыліцца 

упыліцца 

прыпыліцца 

акрыліцца 

прыліцца 

застрэліцца 

цэліцца 

нацэліцца 

прыцэліцца 

раскашэліцца 

бяліцца 

дабяліцца 

забяліцца 

набяліцца 

пабяліцца 

прабяліцца 

адбяліцца 

убяліцца 

вяліцца 

завяліцца 

правяліцца 

шавяліцца 

зашавяліцца 

пашавяліцца 

расшавяліцца 

абвяліцца 

падвяліцца 

цвяліцца 

пацвяліцца 

вывяліцца 

дзяліцца 

дадзяліцца 

падзяліцца 

абдзяліцца 

аддзяліцца 

раздзяліцца 



пахмяліцца 

апахмяліцца 

спапяліцца 
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абчысціцца 

адчысціцца 

падчысціцца 

счысціцца 

расчысціцца 

вычысціцца 

бэсціцца 

разбэсціцца 

пярэсціцца 

запярэсціцца 

мясціцца 

памясціцца 

перамясціцца 

змясціцца 

размясціцца 

умясціцца 

сумясціцца 

прамазуціцца 

муціцца 

замуціцца 

узбаламуціцца 

каламуціцца 

закаламуціцца 

пакаламуціцца 

скаламуціцца 

ускаламуціцца 

памуціцца 

перамуціцца 

змуціцца 

смуціцца 

засмуціцца 

пасмуціцца 

скапуціцца 

круціцца 

акруціцца 

дакруціцца 

закруціцца 

накруціцца 

пакруціцца 

папакруціцца 

перакруціцца 

пракруціцца 

абкруціцца 

адкруціцца 



падкруціцца 

абанкруціцца 

скруціцца 

раскруціцца 

ускруціцца 

укруціцца 

выкруціцца 

прыкруціцца 

выпруціцца 

труціцца 

атруціцца 

патруціцца 

выжаўціцца 

капыціцца 

скапыціцца 

насыціцца 

перанасыціцца 

трафарэціцца 

зрашэціцца 

расквяціцца 

свяціцца 

асвяціцца 

засвяціцца 

пасвяціцца 

прасвяціцца 

адсвяціцца 

кіпяціцца 

закіпяціцца 

пакіпяціцца 

абхарашыіцца 

змяіцца 

спахашійцца 

калоцца 

закалоцца 

накалоцца 

пакалоцца 

перакалоцца 

пракалоцца 

абкалоцца 

адкалоцца 

надкалоцца 

падкалоцца 

скалоцца 

раскалоцца 

укалоцца 

прыкалоцца 

малоцца 

дамалоцца 

намалоцца 

перамалоцца 

змалоцца 

размалоцца 



палоцца 

бароцца 

набароцца 

пабароцца 

пароцца 

напароцца 

папароцца 

перапароцца 

прапароцца 

адпароцца 

надпароцца 

спароцца 

распароцца 

успароцца 

абуцца 

пераабуцца 

дуцца 

раздуцца 

разуцца 

раскуцца 

дзьмуцца 

разадзьмуцца 

надзьмуцца 

раздзьмуцца 

дзеўбануцца 

зыбануцца 

рвануцца 

ірвануцца 

вагануцца 

слізгануцца 

мільгануцца 

шмаргануцца 

таргануцца 

шаргануцца 

саўгануцца 

дрыгануцца 

здрыгануцца 

уздрыгануцца 

гваздануцца 

гайдануцца 

згайдануцца 

разануцца 

тузануцца 

каўзануцца 

смаркануцца 

гушкануцца 

скалануцца 

замануцца 

абмануцца 

сцепануцца 

скупануцца 

сыпануцца 



церануцца 

крануцца 

дакрануцца 

скрануцца 

прыкрануцца 

апрануцца 

пераапрануцца 

падапрануцца 

распрануцца 

хістануцца 

крутануцца 

баўтануцца 

таўхануцца 

захлібнуцца 

зыбнуцца 

дзюбнуцца 

назябнуцца 

захлябнуцца 

гнуцца 

абагнуцца 

увагнуцца 

адагнуцца 

падагнуцца 

загнуцца 

разагнуцца 

нагнуцца 

пагнуцца 

перагнуцца 

прагнуцца 

сагнуцца 

мігнуцца 

перамігнуцца 

мільгнуцца 

перамаргнуцца 

зашмаргнуцца 

расшмаргнуцца 

вышмаргнуцца 

падвергнуцца 

вывергнуцца 

пераміргнуцца 

ушморгнуцца 

угнуцца 

выгнуцца 

адрыгнуцца 

садрыгнуцца 

уздрыгнуцца 

прыгнуцца 

прысягнуцца 

цягнуцца 

дацягнуцца 

зацягнуцца 

нацягнуцца 



пацягнуцца 

перацягнуцца 

працягнуцца 

абцягнуцца 

адцягнуцца 

падцягнуцца 

сцягнуцца 

расцягнуцца 

усцягнуцца 

уцягнуцца 

выцягнуцца 

прыцягнуцца 

гвазнуцца 

бразнуцца 

аблізнуцца 

паслізнуцца 

праслізнуцца 

саслізнуцца 

выслізнуцца 

намерзнуцца 

змерзнуцца 

змёрзнуцца 

аскірзнуцца 

вылузнуцца 

пакаўзнуцца 

скаўзнуцца 

саскаўзнуцца 

выкаўзнуцца 

агрызнуцца 

рэзнуцца 

завінуцца 

абвінуцца 

адвінуцца 

развінуцца 

увінуцца 

кінуцца 

закінуцца 

накінуцца 

перакінуцца 

пракінуцца 

адкінуцца 

падкінуцца 

скінуцца 

раскінуцца 

ускінуцца 

укінуцца 

выкінуцца 

прыкінуцца 

лінуцца 

мінуцца 

размінуцца 

хінуцца 



ахінуцца 

захінуцца 

нахінуцца 

абхінуцца 

адхінуцца 

падхінуцца 

схінуцца 

расхінуцца 

гакнуцца 

гракнуцца 

аднекнуцца 

ікнуцца 

заікнуцца 

аклікнуцца 

пераклікнуцца 

адклікнуцца 

расплікнуцца 

пранікнуцца 

адамкнуцца 

замкнуцца 

разамкнуцца 

памкнуцца 

самкнуцца 

імкнуцца 

вымкнуцца 

цмокнуцца 

распокнуцца 

чокнуцца 

вытаркнуцца 

адхаркнуцца 

змеркнуцца 

прымеркнуцца 

торкнуцца 

уторкнуцца 

прыторкнуцца 

агыркнуцца 

адгыркнуцца 

тыркнуцца 

вытыркнуцца 

адфыркнуцца 

расчыркнуцца 

ткнуцца 

уваткнуцца 

даткнуцца 

адаткнуцца 

падаткнуцца 

заткнуцца 

наткнуцца 

паткнуцца 

праткнуцца 

саткнуцца 

уткнуцца 



выткнуцца 

прыткнуцца 

перагукнуцца 

адгукнуцца 

распукнуцца 

грукнуцца 

стукнуцца 

перастукнуцца 

зашчоўкнуцца 

абвыкнуцца 

паабвыкнуцца 

звыкнуцца 

смыкнуцца 

перасмыкнуцца 

брыкнуцца 

датыкнуцца 

спатыкнуцца 

стыкнуцца 

сутыкнуцца 

адшчыкнуцца 

цюкнуцца 

чвякнуцца 

злякнуцца 

чмякнуцца 

шмякнуцца 

прасякнуцца 

кульнуцца 

ухмыльнуцца 

шавяльнуцца 

грымнуцца 

пнуцца 

абапнуцца 

запнуцца 

разапнуцца 

капнуцца 

напнуцца 

папнуцца 

адсапнуцца 

перашапнуцца 

шлёпнуцца 

зліпнуцца 

разліпнуцца 

захліпнуцца 

адхліпнуцца 

гопнуцца 

зачарпнуцца 

зачэрпнуцца 

выпнуцца 

сыпнуцца 

ляпнуцца 

гарнуцца 

агарнуцца 



загарнуцца 

нагарнуцца 

пагарнуцца 

перагарнуцца 

абгарнуцца 

адгарнуцца 

падгарнуцца 

згарнуцца 

разгарнуцца 

прыгарнуцца 

вывернуцца 

зірнуцца 

азірнуцца 

перазірнуцца 

абярнуцца 

вярнуцца 

завярнуцца 

навярнуцца 

павярнуцца 

перавярнуцца 

адвярнуцца 

падвярнуцца 

звярнуцца 

развярнуцца 

цярнуцца 

адкаснуцца 

апаласнуцца 

спаласнуцца 

храснуцца 

шаснуцца 

усплёснуцца 

перасвіснуцца 

скіснуцца 

хіснуцца 

пахіснуцца 

адхіснуцца 

схіснуцца 

ціснуцца 

даціснуцца 

заціснуцца 

націснуцца 

паціснуцца 

пераціснуцца 

праціснуцца 

абціснуцца 

адціснуцца 

сціснуцца 

расціснуцца 

уціснуцца 

выціснуцца 

прыціснуцца 

схвоснуцца 



выпырснуцца 

шуснуцца 

трэснуцца 

плюснуцца 

сплюснуцца 

ляснуцца 

пляснуцца 

калатнуцца 

скалатнуцца 

матнуцца 

крутнуцца 

баўтнуцца 

боўтнуцца 

вытнуцца 

мятнуцца 

акунуцца 

сунуцца 

асунуцца 

засунуцца 

насунуцца 

пасунуцца 

перасунуцца 

прасунуцца 

абсунуцца 

адсунуцца 

падсунуцца 

ссунуцца 

рассунуцца 

уссунуцца 

усунуцца 

высунуцца 

прысунуцца 

кіўнуцца 

бахнуцца 

бабахнуцца 

гахнуцца 

жахнуцца 

зжахнуцца 

махнуцца 

замахнуцца 

перамахнуцца 

прамахнуцца 

абмахнуцца 

адмахнуцца 

размахнуцца 

узмахнуцца 

тарарахнуцца 

шарахнуцца 

трахнуцца 

плёхнуцца 

віхнуцца 

адвіхнуцца 



звіхнуцца 

вывіхнуцца 

пасміхнуцца 

перасміхнуцца 

усміхнуцца 

адпіхнуцца 

упіхнуцца 

ссохнуцца 

рассохнуцца 

усохнуцца 

пхнуцца 

увапхнуцца 

адапхнуцца 

прапхнуцца 

упхнуцца 

выпхнуцца 

прыпхнуцца 

адштурхнуцца 

уштурхнуцца 

папярхнуцца 

затхнуцца 

вытхнуцца 

бухнуцца 

бабухнуцца 

варухнуцца 

паварухнуцца 

зварухнуцца 

узварухнуцца 

зрухнуцца 

шухнуцца 

задыхнуцца 

шабулдыхнуцца 

выдыхнуцца 

калыхнуцца 

пакалыхнуцца 

скалыхнуцца 

ускалыхнуцца 

чартыхнуцца 

плюхнуцца 

пераплюхнуцца 

выплюхнуцца 

бацнуцца 

гоцнуцца 

ачнуцца 

прачнуцца 

паглынуцца 

захлынуцца 

апынуцца 

рынуцца 

абрынуцца 

зрынуцца 

наклюнуцца 



праклюнуцца 

выклюнуцца 

аглянуцца 

пераглянуцца 

прыглянуцца 

віхлянуцца 

ахамянуцца 

схамянуцца 

страпянуцца 

устрапянуцца 

страсянуцца 

сапсуцца 

чуцца 

ачуцца 

дачуцца 

начуцца 

пачуцца 

адчуцца 

прычуцца 

рацыяналізаваццца 

здабыцца 

забыцца 

прызабыцца 

набыцца 

адбыцца 

збыцца 

пазбыцца 

разбыцца 

знябыцца 

развыцца 

жыцца 

бажыцца 

забажыцца 

пабажыцца 

важыцца 

наважыцца 

ураўнаважыцца 

паважыцца 

пераважыцца 

абважыцца 

адважыцца 

зважыцца 

узважыцца 

дажыцца 

зажыцца 

лажыцца 

залажыцца 

налажыцца 

палажыцца 

аблажыцца 

злажыцца 

разлажыцца 



улажыцца 

прылажыцца 

смажыцца 

дасмажыцца 

засмажыцца 

пасмажыцца 

перасмажыцца 

прасмажыцца 

сасмажыцца 

абсмажыцца 

падсмажыцца 

усмажыцца 

высмажыцца 

нажыцца 

даражыцца 

бударажыцца 

узбударажыцца 

перажыцца 

насцеражыцца 

пражыцца 

дапражыцца 

папражыцца 

перапражыцца 

прапражыцца 

падпражыцца 

спражыцца 

упражыцца 

куражыцца 

пакуражыцца 

раскуражыцца 

абжыцца 

аджыцца 

паджыцца 

задажджыцца 

раздажджыцца 

сцялежыцца 

манежыцца 

паманежыцца 

праманежыцца 

заснежыцца 

абснежыцца 

зжыцца 

разжыцца 

імжыцца 

трывожыцца 

затрывожыцца 

патрывожыцца 

ператрывожыцца 

растрывожыцца 

устрывожыцца 

упрыгожыцца 

множыцца 



памножыцца 

размножыцца 

прымножыцца 

трыножыцца 

тварожыцца 

стварожыцца 

здарожыцца 

ударожыцца 

прыдарожыцца 

насцярожыцца 

зніштожыцца 

ужыцца 

нядужыцца 

занядужыцца 

знядужыцца 

даслужыцца 

наслужыцца 

адслужыцца 

падслужыцца 

выслужыцца 

прыслужыцца 

падружыцца 

здружыцца 

раздружыцца 

кружыцца 

акружыцца 

закружыцца 

накружыцца 

пакружыцца 

пракружыцца 

абкружыцца 

адкружыцца 

раскружыцца 

мружыцца 

змружыцца 

напружыцца 

перанапружыцца 

тужыцца 

натужыцца 

паднатужыцца 

знатужыцца 

доўжыцца 

падоўжыцца 

прадоўжыцца 

здоўжыцца 

прыжыцца 

бянтэжыцца 

збянтэжыцца 

прыбянтэжыцца 

асвяжыцца 

прасвяжыцца 

сплыцца 



расплыцца 

мыцца 

адбамыцца 

дамыцца 

памыцца 

перамыцца 

прамыцца 

абмыцца 

адмыцца 

падмыцца 

змыцца 

размыцца 

умыцца 

вымыцца 

разныцца 

рыцца 

атабарыцца 

варыцца 

гаварыцца 

агаварыцца 

дагаварыцца 

загаварыцца 

нагаварыцца 

прагаварыцца 

адгаварыцца 

згаварыцца 

разгаварыцца 

узгаварыцца 

угаварыцца 

выгаварыцца 

даварыцца 

недаварыцца 

заварыцца 

наварыцца 

паварыцца 

пераварыцца 

праварыцца 

затаварыцца 

абварыцца 

адварыцца 

падварыцца 

зварыцца 

разварыцца 

скварыцца 

даскварыцца 

паскварыцца 

пераскварыцца 

праскварыцца 

саскварыцца 

падскварыцца 

ускварыцца 

выскварыцца 



сварыцца 

засварыцца 

насварыцца 

пасварыцца 

папасварыцца 

перасварыцца 

тварыцца 

натварыцца 

ператварыцца 

стварыцца 

растварыцца 

утварыцца 

пераўтварыцца 

прытварыцца 

уварыцца 

выварыцца 

прыварыцца 

дарыцца 

надарыцца 

дагаспадарыцца 

нагаспадарыцца 

здарыцца 

ударыцца 

выдарыцца 

абцяжарыцца 

зарыцца 

азарыцца 

разарыцца 

вызарыцца 

карыцца 

пакарыцца 

скарыцца 

марыцца 

замарыцца 

намарыцца 

змарыцца 

размарыцца 

хмарыцца 

захмарыцца 

нахмарыцца 

ганарыцца 

заганарыцца 

паганарыцца 

парыцца 

апарыцца 

дапарыцца 

запарыцца 

напарыцца 

папарыцца 

перапарыцца 

прапарыцца 

адпарыцца 



стопарыцца 

застопарыцца 

спарыцца 

распарыцца 

упарыцца 

выпарыцца 

шныпарыцца 

прарыцца 

засарыцца 

старыцца 

састарыцца 

загутарыцца 

разгутарыцца 

паўтарыцца 

нафіксатуарыцца 

фасфарыцца 

стхарыцца 

вышчарыцца 

брыцца 

дабрыцца 

недабрыцца 

пабрыцца 

перабрыцца 

серабрыцца 

засерабрыцца 

пасерабрыцца 

прабрыцца 

храбрыцца 

пахрабрыцца 

падхрабрыцца 

расхрабрыцца 

шабрыцца 

падбрыцца 

паддобрыцца 

здобрыцца 

раздобрыцца 

прыдобрыцца 

нядобрыцца 

зубрыцца 

зазубрыцца 

выбрыцца 

бугрыцца 

падрыцца 

наздрыцца 

мяздрыцца 

расхандрыцца 

расшчодрыцца 

умудрыцца 

прымудрыцца 

пудрыцца 

запудрыцца 

напудрыцца 



папудрыцца 

падпудрыцца 

прыпудрыцца 

верыцца 

даверыцца 

зверыцца 

вызверыцца 

уверыцца 

зняверыцца 

абясколерыцца 

мерыцца 

замерыцца 

намерыцца 

прымерыцца 

манерыцца 

заманерыцца 

паманерыцца 

аперыцца 

ушчаперыцца 

уперыцца 

бадзёрыцца 

падбадзёрыцца 

узбадзёрыцца 

вірыцца 

завірыцца 

мірыцца 

замірыцца 

памірыцца 

сціхамірыцца 

уціхамірыцца 

змірыцца 

прымірыцца 

крыцца 

акрыцца 

закрыцца 

накрыцца 

пакрыцца 

абкрыцца 

адкрыцца 

прыадкрыцца 

раскрыцца 

іскрыцца 

заіскрыцца 

укрыцца 

выкрыцца 

прыкрыцца 

шворыцца 

паскорыцца 

прыскорыцца 

спорыцца 

закупорыцца 

раскупорыцца 



запраторыцца 

пераветрыцца 

праветрыцца 

абветрыцца 

выветрыцца 

схітрыцца 

ухітрыцца 

вастрыцца 

завастрыцца 

навастрыцца 

абвастрыцца 

звастрыцца 

раз’ятрыцца 

урыцца 

бурыцца 

абурыцца 

забурыцца 

пабурыцца 

разбурыцца 

узбурыцца 

касавурыцца 

скасавурыцца 

дурыцца 

задурыцца 

падурыцца 

раздурыцца 

журыцца 

зажурыцца 

нажурыцца 

пажурыцца 

курыцца 

дакурыцца 

закурыцца 

накурыцца 

пракурыцца 

абкурыцца 

скурыцца 

раскурыцца 

жмурыцца 

зажмурыцца 

пажмурыцца 

сажмурыцца 

прыжмурыцца 

хмурыцца 

захмурыцца 

нахмурыцца 

занурыцца 

панурыцца 

унурыцца 

чапурыцца 

падчапурыцца 

прычапурыцца 



касурыцца 

натурыцца 

занатурыцца 

панатурыцца 

віхурыцца 

завіхурыцца 

размахрыцца 

віхрыцца 

завіхрыцца 

узвіхрыцца 

транжырыцца 

растранжырыцца 

зырыцца 

казырыцца 

заказырыцца 

пузырыцца 

успузырыцца 

тапырыцца 

натапырыцца 

адтапырыцца 

растапырыцца 

устапырыцца 

пупырыцца 

расфуфырыцца 

шырыцца 

пашырыцца 

расшырыцца 

фанабэрыцца 

зафанабэрыцца 

пафанабэрыцца 

размажджэрыцца 

шчэрыцца 

ашчэрыцца 

уз’юрыцца 

раз’ярыцца 

удзевяцярыцца 

удзесяцярыцца 

бачыцца 

пабачыцца 

сабачыцца 

рассабачыцца 

прадбачыцца 

убачыцца 

насавачыцца 

злайдачыцца 

разлайдачыцца 

валачыцца 

навалачыцца 

павалачыцца 

правалачыцца 

развалачыцца 

шчалачыцца 



вышчалачыцца 

кудлачыцца 

пакудлачыцца 

раскудлачыцца 

ускудлачыцца 

акулачыцца 

мачыцца 

замачыцца 

намачыцца 

памачыцца 

прамачыцца 

абмачыцца 

падмачыцца 

змачыцца 

размачыцца 

тлумачыцца 

вымачыцца 

значыцца 

азначыцца 

абазначыцца 

назначыцца 

пазначыцца 

адзначыцца 

вызначыцца 

самавызначыцца 

прадвызначыцца 

іначыцца 

з’іначыцца 

перайначыцца 

зыначыцца 

гарачыцца 

загарачыцца 

пагарачыцца 

разгарачыцца 

раскарачыцца 

замарачыцца 

абмарачыцца 

страчыцца 

вырачыцца 

сачыцца 

засачыцца 

насачыцца 

прасачыцца 

тачыцца 

затачыцца 

натачыцца 

пратачыцца 

абтачыцца 

стачыцца 

растачыцца 

утачыцца 

аблягчыцца 



сведчыцца 

увекавечыцца 

ачалавечыцца 

абязвечыцца 

нявечыцца 

знявечыцца 

калечыцца 

пакалечыцца 

перакалечыцца 

скалечыцца 

вылечыцца 

камечыцца 

анямечыцца 

забяспечыцца 

дзічыцца 

лічыцца 

далічыцца 

недалічыцца 

залічыцца 

налічыцца 

палічыцца 

пралічыцца 

акаталічыцца 

аблічыцца 

злічыцца 

разлічыцца 

абязлічыцца 

улічыцца 

павялічыцца 

узвялічыцца 

змякчыцца 

размякчыцца 

лямчыцца 

злямчыцца 

патанчыцца 

станчыцца 

раз’енчыцца 

кончыцца 

дакончыцца 

закончыцца 

скончыцца 

прыкончыцца 

няньчыцца 

наняньчыцца 

паняньчыцца 

папаняньчыцца 

праняньчыцца 

касабочыцца 

скасабочыцца 

збочыцца 

адскочыцца 

замарочыцца 



тарочыцца 

азмрочыцца 

праперчыцца 

корчыцца 

курчыцца 

пакурчыцца 

папакурчыцца 

падкурчыцца 

скурчыцца 

прыкурчыцца 

абучыцца 

пераабучыцца 

вучыцца 

давучыцца 

недавучыцца 

завучыцца 

навучыцца 

павучыцца 

папавучыцца 

перавучыцца 

правучыцца 

адвучыцца 

падвучыцца 

развучыцца 

вывучыцца 

прывучыцца 

скучыцца 

лучыцца 

далучыцца 

налучыцца 

спалучыцца 

адлучыцца 

злучыцца 

разлучыцца 

вылучыцца 

прылучыцца 

мучыцца 

дамучыцца 

замучыцца 

намучыцца 

памучыцца 

папамучыцца 

перамучыцца 

прамучыцца 

адмучыцца 

змучыцца 

пучыцца 

успучыцца 

выпучыцца 

ручыцца 

заручыцца 

паручыцца 



падручыцца 

прыручыцца 

лаўчыцца 

налаўчыцца 

падлаўчыцца 

злаўчыцца 

прылаўчыцца 

вашчыцца 

лашчыцца 

палашчыцца 

падлашчыцца 

улашчыцца 

прылашчыцца 

вытарашчыцца 

вытрашчыцца 

плішчыцца 

праплішчыцца 

уплішчыцца 

выплішчыцца 

нішчыцца 

знішчыцца 

моршчыцца 

наморшчыцца 

паморшчыцца 

зморшчыцца 

тапоршчыцца 

тапыршчыцца 

лушчыцца 

палушчыцца 

аблушчыцца 

адлушчыцца 

злушчыцца 

вылушчыцца 

трушчыцца 

патрушчыцца 

раструшчыцца 

прышчыцца 

тышчыцца 

плюшчыцца 

заплюшчыцца 

адплюшчыцца 

сплюшчыцца 

расплюшчыцца 

прыплюшчыцца 

набычыцца 

амужычыцца 

запазычыцца 

склычыцца 

тычыцца 

датычыцца 

раскірэчыцца 

пераключыцца 



адключыцца 

падключыцца 

уключыцца 

выключыцца 

уючыцца 

разуючыцца 

наўючыцца 

лячыцца 

далячыцца 

недалячыцца 

залячыцца 

палячыцца 

апалячыцца 

папалячыцца 

пералячыцца 

пралячыцца 

падлячыцца 

камячыцца 

пакамячыцца 

перакамячыцца 

скамячыцца 

раскамячыцца 

шыцца 

зашыцца 

нашыцца 

пашыцца 

капашыцца 

рашыцца 

харашыцца 

ахарашыцца 

падхарашыцца 

прыхарашыцца 

прашыцца 

патрашыцца 

страшыцца 

вырашыцца 

адшыцца 

падшыцца 

спешыцца 

прыспешыцца 

цешыцца 

нацешыцца 

пацешыцца 

усцешыцца 

уцешыцца 

суцешыцца 

сцішыцца 

суцішыцца 

прыцішыцца 

большыцца 

пабольшыцца 

імшыцца 



меншыцца 

паменшыцца 

зменшыцца 

спустошыцца 

палепшыцца 

пагоршыцца 

яршыцца 

наяршыцца 

вяршыцца 

давяршыцца 

завяршыцца 

расшыцца 

ушыцца 

душыцца 

задушыцца 

надушыцца 

падушыцца 

прадушыцца 

раздушыцца 

удушыцца 

глушыцца 

аглушыцца 

заглушыцца 

прыглушыцца 

пушыцца 

апушыцца 

лапушыцца 

залапушыцца 

разлапушыцца 

распушыцца 

успушыцца 

рушыцца 

варушыцца 

заварушыцца 

паварушыцца 

разварушыцца 

узварушыцца 

парушыцца 

запарушыцца 

абрушыцца 

церушыцца 

ацерушыцца 

зацерушыцца 

нацерушыцца 

абцерушыцца 

расцерушыцца 

выцерушыцца 

зрушыцца 

узрушыцца 

сушыцца 

дасушыцца 

засушыцца 



пасушыцца 

перасушыцца 

прасушыцца 

абсушыцца 

падсушыцца 

ссушыцца 

усушыцца 

высушыцца 

тушыцца 

утушыцца 

прытушыцца 

пышыцца 

крышыцца 

пакрышыцца 

перакрышыцца 

абкрышыцца 

адкрышыцца 

скрышыцца 

раскрышыцца 

выкрышыцца 

прышыцца 

раз’юшыцца 

уз’юшыцца 

прыспяшыцца 

нахварэцца 

расхварэцца 

загарэцца 

самазагарэцца 

разгарэцца 

узгарэцца 

самаўзгарэцца 

угарэцца 

састарэцца 

зашарэцца 

грэцца 

абагрэцца 

увагрэцца 

адагрэцца 

падагрэцца 

разагрэцца 

нагрэцца 

пагрэцца 

перагрэцца 

прагрэцца 

сагрэцца 

угрэцца 

прыгрэцца 

стрэцца 

сустрэцца 

забурэцца 

дадурэцца 

задурэцца 



надурэцца 

раздурэцца 

курэцца 

закурэцца 

баяцца 

забаяцца 

пабаяцца 

перабаяцца 

збаяцца 

каяцца 

закаяцца 

пакаяцца 

раскаяцца 

лаяцца 

далаяцца 

налаяцца 

палаяцца 

пералаяцца 

вылаяцца 

паяцца 

запаяцца 

адпаяцца 

спаяцца 

распаяцца 

прыпаяцца 

стаяцца 

дастаяцца 

застаяцца 

настаяцца 

перастаяцца 

адстаяцца 

устаяцца 

выстаяцца 

ахаяцца 

адхаяцца 

адчаяцца 

веяцца 

правеяцца 

адвеяцца 

развеяцца 

узвеяцца 

дзеяцца 

здзеяцца 

сеяцца 

засеяцца 

насеяцца 

пасеяцца 

прасеяцца 

абсеяцца 

адсеяцца 

рассеяцца 

усеяцца 



высеяцца 

бадзяцца 

набадзяцца 

пабадзяцца 

прабадзяцца 

збадзяцца 

узяцца 

закабаляцца 

раскабаляцца 

валяцца 

заваляцца 

наваляцца 

паваляцца 

праваляцца 

адваляцца 

зваляцца 

дазваляцца 

вызваляцца 

павызваляцца 

пахваляцца 

усхваляцца 

ухваляцца 

выхваляцца 

павыхваляцца 

агаляцца 

аддаляцца 

выдаляцца 

накаляцца 

выскаляцца 

павыскаляцца 

запаляцца 

распаляцца 

страляцца 

настраляцца 

пастраляцца 

перастраляцца 

абстраляцца 

адстраляцца 

прыстраляцца 

засаляцца 

наталяцца 

спадабляцца 

аздабляцца 

азлабляцца 

аслабляцца 

паслабляцца 

расслабляцца 

дарабляцца 

зарабляцца 

перарабляцца 

абрабляцца 

адрабляцца 



надрабляцца 

падрабляцца 

раздрабляцца 

разрабляцца 

урабляцца 

вырабляцца 

прырабляцца 

увасабляцца 

пераўвасабляцца 

адасабляцца 

вышчарбляцца 

павышчарбляцца 

губляцца 

пагубляцца 

агрубляцца 

заглыбляцца 

паглыбляцца 

углыбляцца 

зарыбляцца 

улюбляцца 

акругляцца 

закругляцца 

скругляцца 

выкругляцца 

расцугляцца 

зашпіляцца 

сашпіляцца 

адшпіляцца 

расшпіляцца 

прышпіляцца 

высіляцца 

захіляцца 

нахіляцца 

панахіляцца 

перахіляцца 

адхіляцца 

паадхіляцца 

падхіляцца 

схіляцца 

пасхіляцца 

расхіляцца 

ухіляцца 

прадухіляцца 

самаўхіляцца 

выхіляцца 

прыхіляцца 

выпукляцца 

зашкляцца 

паведамляцца 

усведамляцца 

праламляцца 

захламляцца 



абрамляцца 

выпрамляцца 

натамляцца 

ператамляцца 

стамляцца 

утамляцца 

прытамляцца 

зашчамляцца 

сашчамляцца 

расшчамляцца 

ушчамляцца 

прышчамляцца 

афармляцца 

пераафармляцца 

выдумляцца 

прыдумляцца 

затлумляцца 

азнаямляцца 

зазямляцца 

прызямляцца 

накапляцца 

акрапляцца 

скрапляцца 

трапляцца 

затапляцца 

патапляцца 

ператапляцца 

растапляцца 

ахапляцца 

захапляцца 

пазахапляцца 

нахапляцца 

прахапляцца 

чапляцца 

ачапляцца 

начапляцца 

пачапляцца 

абчапляцца 

падчапляцца 

счапляцца 

расчапляцца 

зашчапляцца 

перашчапляцца 

сашчапляцца 

пасашчапляцца 

адшчапляцца 

паадшчапляцца 

расшчапляцца 

парасшчапляцца 

прышчапляцца 

прычапляцца 

напрычапляцца 



купляцца 

акупляцца 

самаакупляцца 

савакупляцца 

дакупляцца 

закупляцца 

накупляцца 

адкупляцца 

падкупляцца 

скупляцца 

раскупляцца 

выкупляцца 

прыкупляцца 

затупляцца 

падтупляцца 

ступляцца 

вытупляцца 

павытупляцца 

прытупляцца 

усыпляцца 

заляпляцца 

падляпляцца 

разляпляцца 

асляпляцца 

прыляпляцца 

ацяпляцца 

нацяпляцца 

уцяпляцца 

шпурляцца 

акісляцца 

падкісляцца 

матляцца 

заматляцца 

паматляцца 

праматляцца 

асвятляцца 

прасвятляцца 

высвятляцца 

гуляцца 

дагуляцца 

загуляцца 

нагуляцца 

прагуляцца 

адгуляцца 

згуляцца 

разгуляцца 

узгуляцца 

выгуляцца 

куляцца 

закуляцца 

накуляцца 

пакуляцца 



муляцца 

замуляцца 

памуляцца 

абмуляцца 

шмуляцца 

зашмуляцца 

пашмуляцца 

перашмуляцца 

прашмуляцца 

туляцца 

атуляцца 

затуляцца 

патуляцца 

ператуляцца 

прытуляцца 

дабаўляцца 

забаўляцца 

пазабаўляцца 

набаўляцца 

перабаўляцца 

прабаўляцца 

адбаўляцца 

надбаўляцца 

падбаўляцца 

збаўляцца 

пазбаўляцца 

разбаўляцца 

убаўляцца 

прыбаўляцца 

абагаўляцца 

разгаўляцца 

падаўляцца 

аплаўляцца 

даплаўляцца 

наплаўляцца 

пераплаўляцца 

сплаўляцца 

расплаўляцца 

уплаўляцца 

выплаўляцца 

праслаўляцца 

абнеслаўляцца 

знеслаўляцца 

услаўляцца 

выслаўляцца 

дамаўляцца 

замаўляцца 

перамаўляцца 

абмаўляцца 

адмаўляцца 

змаўляцца 

умаўляцца 



вымаўляцца 

пастанаўляцца 

устанаўляцца 

абнаўляцца 

аднаўляцца 

паднаўляцца 

узнаўляцца 

самаўзнаўляцца 

усынаўляцца 

аздараўляцца 

апраўляцца 

запраўляцца 

напраўляцца 

папраўляцца 

перапраўляцца 

адпраўляцца 

падпраўляцца 

спраўляцца 

распраўляцца 

упраўляцца 

выпраўляцца 

прыпраўляцца 

ператраўляцца 

пратраўляцца 

страўляцца 

растраўляцца 

вытраўляцца 

стаўляцца 

дастаўляцца 

застаўляцца 

настаўляцца 

пастаўляцца 

проціпастаўляцца 

супастаўляцца 

супрацьпастаўляцца 

перастаўляцца 

састаўляцца 

абстаўляцца 

адстаўляцца 

надстаўляцца 

падстаўляцца 

прадстаўляцца 

процістаўляцца 

расстаўляцца 

устаўляцца 

выстаўляцца 

прыстаўляцца 

адухаўляцца 

падзешаўляцца 

адушаўляцца 

здзіўляцца 

супраціўляцца 



засупраціўляцца 

ажыўляцца 

зажыўляцца 

пажыўляцца 

ужыўляцца 

прыжыўляцца 

крыўляцца 

закрыўляцца 

пакрыўляцца 

перакрыўляцца 

скрыўляцца 

заяўляцца 

паяўляцца 

праяўляцца 

аб’яўляцца 

прад’яўляцца 

з’яўляцца 

разяўляцца 

паразяўляцца 

уяўляцца 

ажыццяўляцца 

выяўляцца 

разграфляцца 

расчахляцца 

віхляцца 

падрыхляцца 

разрыхляцца 

узрыхляцца 

шляцца 

закашляцца 

накашляцца 

пракашляцца 

адкашляцца 

раскашляцца 

выкашляцца 

апашляцца 

замышляцца 

мыляцца 

памыляцца 

ухмыляцца 

апыляцца 

самаапыляцца 

запыляцца 

распыляцца 

акрыляцца 

пастыляцца 

апастыляцца 

люляцца 

надзяляцца 

падзяляцца 

абдзяляцца 

аддзяляцца 



пааддзяляцца 

раздзяляцца 

падраздзяляцца 

удзяляцца 

выдзяляцца 

пахмяляцца 

апахмяляцца 

спапяляцца 

засяляцца 

пазасяляцца 

насяляцца 

пасяляцца 

перасяляцца 

адсяляцца 

паадсяляцца 

падсяляцца 

узвесяляцца 

ссяляцца 

рассяляцца 

парассяляцца 

усяляцца 

высяляцца 

павысяляцца 

прысяляцца 

мяцца 

замяцца 

памяцца 

перамяцца 

прамяцца 

абмяцца 

змяцца 

размяцца 

умяцца 

прымяцца 

аслабаняцца 

выслабаняцца 

ганяцца 

даганяцца 

заганяцца 

наганяцца 

паганяцца 

папаганяцца 

спаганяцца 

пераганяцца 

праганяцца 

абганяцца 

адганяцца 

падганяцца 

зганяцца 

разганяцца 

узганяцца 

уганяцца 



выганяцца 

прыганяцца 

заняцца 

кланяцца 

закланяцца 

пакланяцца 

адкланяцца 

скланяцца 

раскланяцца 

сланяцца 

асланяцца 

засланяцца 

пасланяцца 

прасланяцца 

адсланяцца 

прысланяцца 

наняцца 

абараняцца 

забараняцца 

адбараняцца 

укараняцца 

выкараняцца 

устараняцца 

праняцца 

абняцца 

распадабняцца 

прыпадабняцца 

здрабняцца 

раздрабняцца 

адняцца 

завадняцца 

навадняцца 

абвадняцца 

прывадняцца 

пагадняцца 

узгадняцца 

удакладняцца 

ускладняцца 

апладняцца 

падняцца 

прыпадняцца 

развідняцца 

забрудняцца 

збядняцца 

прыбядняцца 

апаражняцца 

спаражняцца 

выпаражняцца 

раздражняцца 

зняцца 

апазняцца 

спазняцца 



прыпазняцца 

разняцца 

перазняцца 

узняцца 

прыўзняцца 

разгаліняцца 

разбуйняцца 

узбуйняцца 

задавальняцца 

здавальняцца 

звальняцца 

абагульняцца 

падагульняцца 

ушчыльняцца 

самаўшчыльняцца 

зацямняцца 

зачарняцца 

апрасняцца 

здзяйсняцца 

праясняцца 

уясняцца 

пацясняцца 

самапацясняцца 

адцясняцца 

сцясняцца 

выцясняцца 

выясняцца 

увільгатняцца 

уняцца 

суняцца 

прысуняцца 

дапаўняцца 

запаўняцца 

напаўняцца 

папаўняцца 

перапаўняцца 

спаўняцца 

раўняцца 

зараўняцца 

параўняцца 

падраўняцца 

зраўняцца 

разраўняцца 

выраўняцца 

прыраўняцца 

натхняцца 

узмацняцца 

выняцца 

запыняцца 

перапыняцца 

спыняцца 

паспыняцца 



супыняцца 

прыпыняцца 

прыняцца 

успрыняцца 

зачыняцца 

пазачыняцца 

начыняцца 

прачыняцца 

адчыняцца 

паадчыняцца 

прыадчыняцца 

счыняцца 

расчыняцца 

парасчыняцца 

учыняцца 

рашчыняцца 

прычыняцца 

азеляняцца 

адчляняцца 

расчляняцца 

сучляняцца 

мяняцца 

дамяняцца 

замяняцца 

памяняцца 

перамяняцца 

апрамяняцца 

спрамяняцца 

абмяняцца 

адмяняцца 

падмяняцца 

асемяняцца 

абсемяняцца 

змяняцца 

відазмяняцца 

размяняцца 

прымяняцца 

ацяняцца 

зацяняцца 

адцяняцца 

прыцяняцца 

астояцца 

настояцца 

састояцца 

устояцца 

пяцца 

запяцца 

напяцца 

папяцца 

распяцца 

упяцца 

зацяцца 



працяцца 

сцяцца 

выцяцца 

смяяцца 

засмяяцца 

насмяяцца 

пасмяяцца 

папасмяяцца 

адсмяяцца 

падсмяяцца 

рассмяяцца 

пяяцца 

відавочца 

мышца 

іжыца 

кніжыца 

самадзержыца 

гарыца 

карыца 

старыца 

царыца 

падчарыца 

яшчарыца 

брыца 

зубрыца 

сухарэбрыца 

вугрыца 

тыгрыца 

ядрыца 

вадаперыца 

жрыца 

лакрыца 

макрыца 

матрыца 

імператрыца 

вастрыца 

кастрыца 

вустрыца 

сястрыца 

курыца 

сырыца 

ярыца 

чамярыца 

загадчыца 

адгадчыца 

разгадчыца 

угадчыца 

наладчыца 

дакладчыца 

закладчыца 

самакладчыца 

накладчыца 



перакладчыца 

абкладчыца 

укладчыца 

выкладчыца 

дарадчыца 

нарадчыца 

распарадчыца 

падрадчыца 

разведчыца 

выведчыца 

даследчыца 

лябёдчыца 

наводчыца 

даглядчыца 

наглядчыца 

надглядчыца 

перабежчыца 

нябожчыца 

даказчыца 

заказчыца 

пераказчыца 

адказчыца 

падказчыца 

суадказчыца 

расказчыца 

указчыца 

прыказчыца 

душапрыказчыца 

змазчыца 

перавозчыца 

падвозчыца 

развозчыца 

грузчыца 

нагрузчыца 

разгрузчыца 

абрэзчыца 

прарочыца 

гарчыца 

перапісчыца 

падпісчыца 

даносчыца 

пераносчыца 

падносчыца 

разносчыца 

перадатчыца 

здатчыца 

раздатчыца 

накатчыца 

пракатчыца 

абкатчыца 

падкатчыца 

сілікатчыца 



аўтаматчыца 

канапатчыца 

апаратчыца 

растратчыца 

багетчыца 

газетчыца 

макетчыца 

пікетчыца 

паркетчыца 

этыкетчыца 

разметчыца 

ваганетчыца 

фальшываманетчыца 

буфетчыца 

лётчыца 

налётчыца 

верталётчыца 

пераплётчыца 

кулямётчыца 

чалабітчыца 

валакітчыца 

зенітчыца 

перамотчыца 

абмотчыца 

размотчыца 

начотчыца 

учотчыца 

пратрутчыца 

здабытчыца 

падчытчыца 

счытчыца 

цыгарэтчыца 

валютчыца 

мучыца 

ваўчыца 

картатэччыца 

блашчыца 

гардэробшчыца 

абрубшчыца 

памешчыца 

трамвайшчыца 

пайшчыца 

бакалейшчыца 

клейшчыца 

аклейшчыца 

наклейшчыца 

абклейшчыца 

расклейшчыца 

закройшчыца 

раскройшчыца 

настройшчыца 

мыйшчыца 



награбальшчыца 

трамбавальшчыца 

фарбавальшчыца 

падавальшчыца 

пакавальшчыца 

каркавальшчыца 

навальшчыца 

баранавальшчыца 

рафінавальшчыца 

снавальшчыца 

тарпавальшчыца 

награвальшчыца 

свідравальшчыца 

капіравальшчыца 

цітравальшчыца 

цыравальшчыца 

сіласавальшчыца 

прасавальшчыца 

варсавальшчыца 

рысавальшчыца 

сціртавальшчыца 

шліхтавальшчыца 

шліфавальшчыца 

арфавальшчыца 

тушавальшчыца 

абівальшчыца 

набівальшчыца 

навівальшчыца 

палівальшчыца 

ссуквальшчыца 

прашывальшчыца 

падшывальшчыца 

сшывальшчыца 

вышывальшчыца 

вугальшчыца 

стругальшчыца 

стрыгальшчыца 

саджальшчыца 

абразальшчыца 

разразальшчыца 

нізальшчыца 

вязальшчыца 

снопавязальшчыца 

плакальшчыца 

ціскальшчыца 

сукальшчыца 

лякальшчыца 

надзімальшчыца 

выдзімальшчыца 

сігнальшчыца 

апальшчыца 

трапальшчыца 



падпальшчыца 

чарпальшчыца 

купальшчыца 

футаральшчыца 

разбіральшчыца 

выбіральшчыца 

прыбіральшчыца 

здзіральшчыца 

націральшчыца 

вымяральшчыца 

часальшчыца 

матальшчыца 

шоўкаматальшчыца 

тартальшчыца 

вярстальшчыца 

падмятальшчыца 

нюхальшчыца 

табельшчыца 

здзельшчыца 

факельшчыца 

балельшчыца 

вафельшчыца 

кафельшчыца 

плацельшчыца 

падаткаплацельшчыца 

неплацельшчыца 

каніцельшчыца 

арцельшчыца 

пляцельшчыца 

пяцельшчыца 

церабільшчыца 

лёнацерабільшчыца 

давільшчыца 

правільшчыца 

саладзільшчыца 

халадзільшчыца 

прадзільшчыца 

пенькапрадзільшчыца 

бавоўнапрадзільшчыца 

салільшчыца 

бялільшчыца 

гранільшчыца 

тапільшчыца 

мясільшчыца 

залацільшчыца 

сцільшчыца 

насцільшчыца 

трасцільшчыца 

чысцільшчыца 

круцільшчыца 

ігольшчыца 

палольшчыца 



асмольшчыца 

падпольшчыца 

рольшчыца 

засольшчыца 

барахольшчыца 

прагульшчыца 

цягнульшчыца 

марыльшчыца 

тэкстыльшчыца 

утыльшчыца 

валачыльшчыца 

мачыльшчыца 

тачыльшчыца 

лічыльшчыца 

сушыльшчыца 

крышыльшчыца 

мадэльшчыца 

застрэльшчыца 

паяльшчыца 

веяльшчыца 

сеяльшчыца 

мяльшчыца 

пад’ёмшчыца 

прыёмшчыца 

кілімшчыца 

нядоімшчыца 

выдумшчыца 

прыдумшчыца 

турэмшчыца 

барабаншчыца 

дываншчыца 

чамаданшчыца 

марожаншчыца 

стрыжаншчыца 

расчаканшчыца 

саманшчыца 

абманшчыца 

падманшчыца 

філіграншчыца 

духаншчыца 

лазеншчыца 

манекеншчыца 

сукеншчыца 

зменшчыца 

пескаструменшчыца 

падзёншчыца 

магазіншчыца 

рызіншчыца 

гоншчыца 

велагоншчыца 

самагоншчыца 

мотагоншчыца 



падгоншчыца 

макароншчыца 

басоншчыца 

фасоншчыца 

бетоншчыца 

фарсуншчыца 

зачыншчыца 

ацэншчыца 

расцэншчыца 

лепшчыца 

праклепшчыца 

закупшчыца 

перакупшчыца 

скупшчыца 

выкупшчыца 

засыпшчыца 

рассыпшчыца 

зачэпшчыца 

адчэпшчыца 

счэпшчыца 

прычэпшчыца 

выбаршчыца 

зваршчыца 

электразваршчыца 

электракаршчыца 

інкубатаршчыца 

экскаватаршчыца 

сепаратаршчыца 

перфаратаршчыца 

правершчыца 

звершчыца 

рэвальвершчыца 

канвеершчыца 

абмершчыца 

закапёршчыца 

прабіршчыца 

праціршчыца 

наборшчыца 

пераборшчыца 

падборшчыца 

зборшчыца 

нагаворшчыца 

падгаворшчыца 

угаворшчыца 

прытворшчыца 

акоршчыца 

канторшчыца 

падбухторшчыца 

арматуршчыца 

натуршчыца 

сігнатуршчыца 

кан’юнктуршчыца 



халтуршчыца 

ватэршчыца 

футляршчыца 

аліментшчыца 

працэнтшчыца 

разьбаўшчыца 

кубаўшчыца 

вагаўшчыца 

фальгаўшчыца 

кладаўшчыца 

прадаўшчыца 

бракаўшчыца 

клеймаўшчыца 

кранаўшчыца 

лямпаўшчыца 

праўшчыца 

запраўшчыца 

напраўшчыца 

папраўшчыца 

адпраўшчыца 

натраўшчыца 

пратраўшчыца 

вытраўшчыца 

прасаўшчыца 

бунтаўшчыца 

дастаўшчыца 

пастаўшчыца 

размалёўшчыца 

шпаклёўшчыца 

абіўшчыца 

заліўшчыца 

адліўшчыца 

разліўшчыца 

зяленіўшчыца 

пламбоўшчыца 

вярбоўшчыца 

забудоўшчыца 

распакоўшчыца 

упакоўшчыца 

разбракоўшчыца 

тынкоўшчыца 

атынкоўшчыца 

ацынкоўшчыца 

бальзамоўшчыца 

змоўшчыца 

зімоўшчыца 

фармоўшчыца 

пастаноўшчыца 

супастаноўшчыца 

штампоўшчыца 

нумароўшчыца 

шаброўшчыца 



каліброўшчыца 

свідроўшчыца 

фрэзероўшчыца 

фанероўшчыца 

гравіроўшчыца 

лакіроўшчыца 

плакіроўшчыца 

маркіроўшчыца 

ізаліроўшчыца 

эмаліроўшчыца 

паліроўшчыца 

мэбліроўшчыца 

нівеліроўшчыца 

нікеліроўшчыца 

рэгуліроўшчыца 

бальзаміроўшчыца 

нарміроўшчыца 

грыміроўшчыца 

планіроўшчыца 

капіроўшчыца 

драпіроўшчыца 

таксіроўшчыца 

дрэсіроўшчыца 

татуіроўшчыца 

праекціроўшчыца 

манціроўшчыца 

транспарціроўшчыца 

сарціроўшчыца 

футроўшчыца 

брашуроўшчыца 

расшыфроўшчыца 

фасоўшчыца 

расфасоўшчыца 

плюсоўшчыца 

камплектоўшчыца 

забастоўшчыца 

расшліхтоўшчыца 

нарыхтоўшчыца 

страхоўшчыца 

перастрахоўшчыца 

апрацоўшчыца 

абліцоўшчыца 

вальцоўшчыца 

фальцоўшчыца 

танцоўшчыца 

фарцоўшчыца 

намыўшчыца 

зрыўшчыца 

сышчыца 

уладычыца 

ключыца 

адбельшыца 



глушыца 

паўмесяца 

ча-ча-ча 

дача 

недадача 

задача 

падача 

перадача 

цеплаперадача 

электраперадача 

тэлеперадача 

радыёперадача 

аддача 

фондааддача 

цеплааддача 

самааддача 

святлоаддача 

паддача 

здача 

хлебаздача 

справаздача 

самасправаздача 

збожжаздача 

баваўназдача 

раздача 

пераздача 

удача 

няўдача 

выдача 

прыдача 

наўцекача 

мача 

горача 

апрача 

астача 

дастача 

недастача 

нястача 

веча 

чалавеча 

худзеча 

леча 

галеча 

малеча 

сінеча 

калатнеча 

скупеча 

сеча 

цеча 

ойча 

чукча 

каракульча 



мульча 

каланча 

апанча 

ранча 

саранча 

конча 

патароча 

хлопча 

парча 

гутаперча 

прытча 

буча 

куча 

ануча 

круча 

часуча 

качуча 

параўнаўча 

бахча 

ламачча 

заплечча 

перадплечча 

запечча 

падпечча 

аблічча 

пагранічча 

прыгранічча 

сугучча 

кручча 

стручча 

сучча 

зарэчча 

надрэчча 

міжрэчча 

прырэчча 

нашча 

пашча 

прашча 

цешча 

лежбішча 

стойбішча 

сельбішча 

мольбішча 

гульбішча 

стрэльбішча 

стагавішча 

логавішча 

макавішча 

такавішча 

кайлавішча 

станавішча 

малатавішча 



ставішча 

гарохавішча 

пневішча 

прозвішча 

бабовішча 

грыбовішча 

радовішча 

відовішча 

зімовішча 

становішча 

вандровішча 

сховішча 

бульбасховішча 

бамбасховішча 

архівасховішча 

кнігасховішча 

вадасховішча 

ледасховішча 

збожжасховішча 

газасховішча 

бензасховішча 

фільмасховішча 

сенасховішча 

казнасховішча 

вінасховішча 

сіласасховішча 

нафтасховішча 

гнаясховішча 

насеннясховішча 

зернясховішча 

слаявішча 

з’явішча 

карнявішча 

гразішча 

халадзішча 

гарадзішча 

пакідзішча 

сядалішча 

попелішча 

селішча 

аселішча 

паселішча 

сцелішча 

судзілішча 

нерасцілішча 

чысцілішча 

свяцілішча 

котлішча 

мятлішча 

мачулішча 

пылішча 

вучылішча 



педвучылішча 

прафтэхвучылішча 

страшылішча 

гарэлішча 

пагарэлішча 

папялішча 

займішча 

прыстанішча 

грачанішча 

вічанішча 

агнішча 

багнішча 

вогнішча 

днішча 

ячменішча 

глінішча 

вокнішча 

льнішча 

ільнішча 

гумнішча 

пнішча 

вапнішча 

капуснішча 

сметнішча 

палотнішча 

жытнішча 

бавоўнішча 

ячнішча 

млынішча 

прыпынішча 

канюшынішча 

карэнішча 

бульбянішча 

канаплянішча 

цяплянішча 

льнянішча 

ільнянішча 

прасянішча 

аўсянішча 

тарфянішча 

балацянішча 

пабоішча 

капішча 

стоўпішча 

хацішча 

дзецішча 

плошча 

жылплошча 

прошча 

гушча 

пушча 

тоўшча 



ржышча 

іржышча 

вужышча 

гужышча 

дварышча 

гарышча 

выгарышча 

пажарышча 

стажарышча 

выжарышча 

тапарышча 

абшарышча 

ігрышча 

апірышча 

зборышча 

падворышча 

азярышча 

шчупачышча 

бурачышча 

печышча 

пшанічышча 

крынічышча 

полчышча 

замчышча 

урочышча 

рэчышча 

старарэчышча 

пасмешышча 

здабыча 

нафтагазаздабыча 

золатаздабыча 

нафтаздабыча 

торфаздабыча 

вуглездабыча 

чавыча 

алыча 

халадэча 

камарэча 

старэча 

макрэча 

стрэча 

сустрэча 

прастэча 

пустэча 

гарчэча 

гушчэча 

балюча 

здавальняюча 

нездавальняюча 

кляча 

тысяча 

ша 



сыракваша 

прастакваша 

каша 

паша 

параша 

хораша 

антраша 

чаша 

шаша 

бекеша 

пеша 

дэпеша 

віша 

клавіша 

ніша 

афіша 

ціша 

гейша 

сейша 

квакша 

векша 

пікша 

мокша 

рыкша 

замша 

чарамша 

імша 

пакоша 

раскоша 

калоша 

ноша 

тарбаноша 

кніганоша 

лістаноша 

пароша 

паўгроша 

святоша 

парша 

верша 

міністэрша 

манікюрша 

педыкюрша 

спярша 

гарбуша 

душа 

валакуша 

саломавалакуша 

сенавалакуша 

макуша 

клікуша 

калакалуша 

чынуша 



папуша 

груша 

ігруша 

суша 

туша 

калатуша 

ратуша 

ляўша 

паддашша 

зацішша 

крывадушша 

маладушша 

аднадушша 

раўнадушша 

удушша 

узвышша 

застрэшша 

падстрэшша 

кацюша 

б 
========================= 

б 

аб 

баабаб 

ядваб 

шваб 

каб 

палаб 

жолаб 

раб 

араб 

прараб 

граб 

пограб 

хмеляграб 

выцераб 

краб 

кораб 

ястраб 

выраб 

засаб 

спосаб 

кітаб 

штаб 

маштаб 

генштаб 

кеб 

хлеб 

вадахлёб 

узахлёб 

караіб 



загіб 

перагіб 

уперагіб 

прагіб 

сагіб 

згіб 

разгіб 

выгіб 

хіб 

стыльб 

дыфірамб 

штамб 

лімб 

німб 

апломб 

ромб 

тромб 

румб 

ямб 

харыямб 

учашчэннб 

боб 

набоб 

жакоб 

лоб 

сноб 

хлебароб 

бракароб 

шклароб 

маслароб 

вінароб 

баваўнароб 

сырароб 

дроб 

ураздроб 

мікроб 

небаскроб 

анаэроб 

гардэроб 

збраяроб 

земляроб 

пацяроб 

расцяроб 

юдафоб 

англафоб 

тэрмафоб 

германафоб 

славянафоб 

скарб 

сверб 

герб 

серб 



горб 

ушчэрб 

душагуб 

дуб 

падуб 

зуб 

рагазуб 

ядазуб 

зазуб 

трубказуб 

скалазуб 

куб 

луб 

клуб 

аэраклуб 

мотаклуб 

інтэрклуб 

прэс-клуб 

спартклуб 

яхт-клуб 

голуб 

руб 

паруб 

лесаруб 

водруб 

зруб 

разруб 

раструб 

уруб 

выруб 

чуб 

кашуб 

кадаўб 

стоўб 

дыб 

дыб-дыб 

зыб 

глыб 

углыб 

грыб 

штыб 

водшыб 

наводшыб 

ажарэб 

нажадзюб 

крыжадзюб 

шыладзюб 

серпадзюб 

славалюб 

кнігалюб 

вадалюб 

уладалюб 



свабодалюб 

прыродалюб 

праўдалюб 

чалавекалюб 

пескалюб 

цеплалюб 

святлалюб 

самалюб 

адналюб 

жанчыналюб 

славяналюб 

срэбралюб 

сухалюб 

сябелюб 

шлюб 

жыццялюб 

сляб 

в 
========================= 

драйв 

рэзерв 

нерв 

серв 

г 
========================= 

рыгсдаг 

рыксдаг 

вожаг 

пожаг 

зігзаг 

лаг 

аналаг 

архіпелаг 

біёлаг 

мікрабіёлаг 

фізіёлаг 

нейрафізіёлаг 

электрафізіёлаг 

бібліёлаг 

міёлаг 

эпідэміёлаг 

семасіёлаг 

радыёлаг 

кардыёлаг 

эмбрыёлаг 

асірыёлаг 

бактэрыёлаг 

малярыёлаг 

іхтыёлаг 

сацыёлаг 



гляцыёлаг 

заолаг 

палеазаолаг 

ларынголаг 

алерголаг 

метадолаг 

педолаг 

сіфілідолаг 

індолаг 

геолаг 

гідрагеолаг 

спелеолаг 

бальнеолаг 

археолаг 

фармаколаг 

гінеколаг 

міколаг 

таксіколаг 

лексіколаг 

анколаг 

нарколаг 

цюрколаг 

цытаэколаг 

філолаг 

памолаг 

энтамолаг 

афтальмолаг 

касмолаг 

сейсмолаг 

этымолаг 

вулканолаг 

хранолаг 

рэнтгенолаг 

селенолаг 

фенолаг 

вітамінолаг 

крымінолаг 

сінолаг 

лімнолаг 

гіпнолаг 

этнолаг 

імунолаг 

тэхнолаг 

эндакрынолаг 

фрэнолаг 

акіянолаг 

полаг 

аполаг 

антраполаг 

палеаантраполаг 

таполаг 

метэаролаг 



гідролаг 

дэндролаг 

венеролаг 

метролаг 

астролаг 

уролаг 

футуролаг 

неўролаг 

псіханеўролаг 

нефролаг 

аэролаг 

рэфлексолаг 

сексолаг 

вірусолаг 

стаматолаг 

кліматолаг 

рэаніматолаг 

дэрматолаг 

траўматолаг 

рэўматолаг 

патолаг 

неўрапатолаг 

лесапатолаг 

сексапатолаг 

фітапатолаг 

псіхапатолаг 

саветолаг 

каметолаг 

касметолаг 

планетолаг 

герпетолаг 

паразітолаг 

семітолаг 

магнітолаг 

арнітолаг 

дыялектолаг 

дэфектолаг 

адантолаг 

палеантолаг 

трансплантолаг 

герантолаг 

егіптолаг 

курартолаг 

гістолаг 

тэкстолаг 

санскрытолаг 

цытолаг 

графолаг 

міфолаг 

марфолаг 

псіхолаг 

зоапсіхолаг 



парапсіхолаг 

ідэолаг 

тэолаг 

астэолаг 

флаг 

абшлаг 

аншлаг 

фаршлаг 

квершлаг 

маг 

прадмаг 

сельмаг 

універмаг 

арэапаг 

вараг 

бераг 

вораг 

шэраг 

пасаг 

пісаг 

ландтаг 

рэйхстаг 

бундэстаг 

штаг 

фаг 

саркафаг 

энтамафаг 

антрапафаг 

сапрафаг 

фітафаг 

бактэрыяфаг 

герцаг 

эрцгерцаг 

ачаг 

рычаг 

шаг 

бег 

забег 

набег 

перабег 

прабег 

мотапрабег 

аўтапрабег 

уподбег 

збег 

разбег 

тальвег 

наслег 

начлег 

шэлег 

снег 

шпег 



ёг 

быльнёг 

трыснёг 

сітнёг 

мозг 

удрузг 

лязг 

подзвіг 

міг 

уміг 

пфеніг 

шпіг 

сіг 

цугцванг 

ральганг 

акваланг 

фланг 

шланг 

трэпанг 

ранг 

бумеранг 

ратанг 

мустанг 

фанг 

пеленг 

радыёпеленг 

цюбінг 

слябінг 

вікінг 

смокінг 

крэкінг 

дрыблінг 

стэрлінг 

рыслінг 

шылінг 

элінг 

лемінг 

блюмінг 

спінінг 

браўнінг 

трэнінг 

снайпінг 

кемпінг 

дэмпінг 

допінг 

лопінг 

форсінг 

прэсінг 

віндсёрфінг 

брыфінг 

фолькецінг 

альцінг 



сторцінг 

гонг 

донг 

шэзлонг 

пінг-понг 

манафтонг 

паліфтонг 

дыфтонг 

трыфтонг 

лозунг 

тунг 

пудынг 

рынг 

спарынг 

скетынг-рынг 

клірынг 

мітынг 

рэйтынг 

картынг 

фартынг 

бог 

далібог 

дальбог 

паўбог 

педагог 

сурдапедагог 

тыфлапедагог 

дэмагог 

дог 

бульдог 

лог 

залог 

перазалог 

маналог 

мінералог 

некралог 

пралог 

каталог 

аблог 

глог 

падлог 

разлог 

эпілог 

бярлог 

паслялог 

дыялог 

смог 

васьміног 

рог 

абарог 

тварог 

нарог 



аднарог 

парог 

насарог 

таўстарог 

грог 

пірог 

трог 

астрог 

мурог 

казярог 

батог 

стог 

айсберг 

брэмсберг 

мірг 

фізорг 

морг 

шморг 

групорг 

прафгрупорг 

камсорг 

торг 

парторг 

прафорг 

шорг 

дэміург 

металург 

хірург 

нейрахірург 

драматург 

эрг 

луг 

плуг 

цярпуг 

друг 

круг 

жаўтакруг 

укруг 

наўкруг 

паўкруг 

пруг 

струг 

цуг 

ланцуг 

жэмчуг 

сычуг 

ашуг 

доўг 

шмыг 

брыг 

камбрыг 

дрыг 



уздрыг 

бліцкрыг 

настрыг 

перастрыг 

пострыг 

стратэг 

каўчэг 

вяртлюг 

мятлюг 

біцюг 

абсяг 

пісяг 

цяг 

самацяг 

працяг 

сцяг 

прасцяг 

д 
========================= 

ад 

вобад 

завад 

невад 

довад 

повад 

провад 

кармапровад 

мікрапровад 

электрапровад 

вывад 

прывад 

гад 

наўздагад 

неўздагад 

загад 

жыразагад 

надаўгад 

наўгад 

зад 

назад 

узад 

каскад 

лад 

шакалад 

мармелад 

злад 

разлад 

уразлад 

клад 

аклад 

трубаклад 



даклад 

садаклад 

заклад 

перазаклад 

самаклад 

саманаклад 

паклад 

капаклад 

тарпаклад 

пераклад 

сціртаклад 

яйцаклад 

абклад 

адклад 

поклад 

склад 

целасклад 

расклад 

зернясклад 

уклад 

выклад 

прыклад 

напрыклад 

голад 

солад 

холад 

няўлад 

над 

з-па-над 

карбанад 

ліманад 

па-над 

з-над 

рафінад 

марынад 

пад 

апад 

снегапад 

напад 

упапад 

неўпапад 

зарапад 

перапад 

лістапад 

з-пад 

спад 

вадаспад 

распад 

самараспад 

падыспад 

упад 

выпад 



заняпад 

каменяпад 

рад 

загарад 

прыгарад 

зарад 

маскарад 

гукарад 

нарад 

панарад 

паднарад 

снарад 

земснарад 

хімснарад 

парад 

плац-парад 

абрад 

град 

вінаград 

рэтраград 

падрад 

субпадрад 

верад 

перад 

наперад 

паперад 

уперад 

наўперад 

разрад 

ірад 

канакрад 

казнакрад 

горад 

аграгорад 

прад 

танкапрад 

шаўкапрад 

атрад 

падатрад 

піянератрад 

харчатрад 

урад 

наўрад 

сад 

заасад 

засад 

самасад 

пасад 

фасад 

палісад 

дзетсад 

метад 



захад 

выхад 

нявыхад 

чад 

смарагд 

лубаед 

грыбаед 

букваед 

кнігаед 

медаед 

людаед 

кветкаед 

мукаед 

мурашкаед 

птушкаед 

пчалаед 

дармаед 

бананаед 

сенаед 

караед 

міраед 

футраед 

скураед 

асаед 

мясаед 

кветаед 

лістаед 

пухаед 

яйцаед 

перцаед 

сэрцаед 

абед 

падабед 

прававед 

мовавед 

мастацтвавед 

музыкавед 

манголавед 

славянавед 

таваравед 

сэрцавед 

усёвед 

швед 

дзед 

прадзед 

прапрадзед 

плед 

партплед 

след 

паслед 

дослед 

услед 



лагапед 

мапед 

артапед 

паралелепіпед 

веласіпед 

мотавеласіпед 

дамасед 

сусед 

падсусед 

прысед 

змеяед 

семяед 

зерняед 

ёд 

лёд 

галалёд 

мёд 

дыёд 

трыёд 

гломазд 

заезд 

наезд 

пераезд 

праезд 

аб’езд 

ад’езд 

пад’езд 

з’езд 

раз’езд 

партз’езд 

уз’езд 

поезд 

энергапоезд 

электрапоезд 

аўтапоезд 

агітпоезд 

культпоезд 

браняпоезд 

уезд 

выезд 

нявыезд 

прыезд 

гвозд 

дрозд 

глузд 

грузд 

карбід 

від 

кругавід 

падвід 

неліквід 

індывід 



прывід 

краявід 

гід 

фармальдэгід 

фтывазід 

стагакід 

закід 

накід 

скід 

вадаскід 

ледаскід 

самаскід 

роскід 

уроскід 

выкід 

балід 

інвалід 

дойлід 

карбамід 

рамбоід 

еўрапеоід 

сперматазоід 

парабалоід 

гіпербалоід 

калоід 

алкалоід 

металоід 

цэлулоід 

саленоід 

крэціноід 

адэноід 

паліпоід 

негроід 

эфемероід 

анероід 

сфероід 

эліпсоід 

планетоід 

тыфоід 

трапецоід 

аспід 

друід 

фасфід 

апартэід 

слайд 

афсайд 

руберойд 

рэйд 

зюйд 

скальд 

гольд 

герольд 



джаз-банд 

гранд 

фордэвінд 

вундэркінд 

зонд 

мікразонд 

радыёзонд 

шар-зонд 

фонд 

жылфонд 

літфонд 

культфонд 

страхфонд 

раунд 

бунд 

карбарунд 

карунд 

электракарунд 

кампаўнд 

тамарынд 

дывідэнд 

стэнд 

бульбавод 

рыбавод 

справавод 

стрававод 

лугавод 

пладавод 

садавод 

завод 

хлебазавод 

рыбазавод 

казавод 

пеньказавод 

велазавод 

маслазавод 

кормазавод 

цукразавод 

лесазавод 

аўтазавод 

утыльзавод 

шклозавод 

льнозавод 

ільнозавод 

спіртзавод 

кукурузавод 

піўзавод 

авіязавод 

сабакавод 

буракавод 

парнікавод 

рахункавод 



кветкавод 

каўчукавод 

шаўкавод 

птушкавод 

маралавод 

пчалавод 

жывёлавод 

святлавод 

пісьмавод 

канавод 

свінавод 

раслінавод 

льнавод 

ільнавод 

баваўнавод 

групавод 

зверавод 

перавод 

трубаправод 

водаправод 

збожжаправод 

газаправод 

цеплаправод 

шламаправод 

пульпаправод 

параправод 

нафтаправод 

шляхаправод 

пуцеправод 

смеццеправод 

святлоправод 

семяправод 

куравод 

лесавод 

экскурсавод 

трусавод 

цытрусавод 

рысавод 

тутавод 

плытавод 

верхавод 

яйцавод 

бахчавод 

абвод 

адвод 

водаадвод 

маланкаадвод 

самаадвод 

громаадвод 

дымаадвод 

падвод 

звод 



развод 

узвод 

паўузвод 

увод 

прывод 

электрапрывод 

чаявод 

сабалявод 

хвалявод 

палявод 

хмелявод 

канаплявод 

каракулявод 

канявод 

аленявод 

насеннявод 

тытунявод 

год 

карагод 

штогод 

удод 

феод 

эпізод 

код 

рэнклод 

плод 

расплод 

прыплод 

анод 

сінод 

под 

спод 

антыпод 

род 

казлабарод 

гарод 

агарод 

вадарод 

серавадарод 

вуглевадарод 

недарод 

кісларод 

народ 

перарод 

брод 

зброд 

разброд 

уразброд 

бутэрброд 

уброд 

сінерод 

электрод 



мікраэлектрод 

урод 

смурод 

няўрод 

вырод 

азярод 

вуглярод 

серавуглярод 

сярод 

пасярод 

рапсод 

катод 

ход 

турбаход 

газатурбаход 

рыбаход 

уваход 

семяўваход 

снегаход 

крыгаход 

даход 

ледаход 

заход 

газаход 

цеплаход 

самаход 

атамаход 

дымаход 

веснаход 

паход 

турпаход 

культпаход 

скараход 

мараход 

параход 

пераход 

праход 

электраход 

планетаход 

плытаход 

ціхаход 

месяцаход 

пешаход 

абход 

адход 

сход 

расход 

недарасход 

перарасход 

партсход 

усход 

абыход 



адыход 

надыход 

падыход 

усюдыход 

зыход 

разыход 

узыход 

прыход 

бард 

ламбард 

форвард 

авангард 

кавалергард 

ар’ергард 

эндакард 

эпікард 

перыкард 

міякард 

нард 

леапард 

гепард 

сцюард 

вашгерд 

смерд 

фіёрд 

чайнворд 

красворд 

корд 

акорд 

септакорд 

секстакорд 

рэкорд 

лорд 

лендлорд 

мілорд 

норд 

форд 

манахорд 

тэтрахорд 

курд 

абсурд 

ярд 

лярд 

більярд 

мільярд 

метрабуд 

дзяржбуд 

гуд 

перагуд 

блуд 

жолуд 

хлуд 



талмуд 

пуд 

перапуд 

спуд 

аруд 

бруд 

груд 

ізумруд 

вашапруд 

суд 

самасуд 

перасуд 

сасуд 

посуд 

нарсуд 

прысуд 

сюд-туд 

цуд 

пакарочваццд 

гібрыд 

гідрыд 

ангідрыд 

наўзрыд 

нітрыд 

мюрыд 

генацыд 

стрэптацыд 

бактэрыцыд 

інсектыцыд 

паўпрэд 

тэхрэд 

эрстэд 

цэд 

шэд 

люд 

ваўкалюд 

лізаблюд 

вярблюд 

склюд 

прэлюд 

туд-сюд 

эцюд 

фотаэцюд 

яд 

агляд 

пераагляд 

кругагляд 

дагляд 

медагляд 

недагляд 

нагляд 

рыбнагляд 



тэхнагляд 

пагляд 

перагляд 

прагляд 

верхагляд 

тэхагляд 

надгляд 

падгляд 

разгляд 

догляд 

тэхдогляд 

погляд 

светапогляд 

выгляд 

прыгляд 

далягляд 

перыяд 

е 
========================= 

надвае 

многае 

нямногае 

такайскае 

шампанскае 

цымлянскае 

складаемае 

аднімаемае 

памяншаемае 

дзялімае 

знімае 

здымае 

множымае 

адтэрмінаванае 

авансаванае 

марожанае 

адходнае 

адыходнае 

пірожнае 

адхарквальнае 

адчэпнае 

сучынае 

натрае 

заўтрае 

фае 

бе 

сабе 

табе 

бясхлеб’е 

надлоб’е 

зуб’е 

вотруб’е 



бязрыб’е 

наводшыбе 

зрэб’е 

сябе 

цябе 

неўзабаве 

дзве 

абедзве 

ледзьве 

напагатове 

напашэве 

наяве 

эге-ге 

эге 

перасартоўванее 

балазе 

экспазе 

дзе 

кагадзе 

пазадзе 

наперадзе 

паперадзе 

уперадзе 

азаддзе 

пазаддзе 

разладдзе 

бязладдзе 

безуладдзе 

суладдзе 

несуладдзе 

многаўладдзе 

народаўладдзе 

чужаўладдзе 

самаўладдзе 

адзінаўладдзе 

поўнаўладдзе 

двоеўладдзе 

усеўладдзе 

прыладдзе 

міжраддзе 

прастоланаследдзе 

абоддзе 

радабоддзе 

мнагаводдзе 

мелкаводдзе 

малаводдзе 

паўнаводдзе 

паводдзе 

ціхаводдзе 

верхаводдзе 

разводдзе 

бязводдзе 



саракагоддзе 

стагоддзе 

тысячагоддзе 

сямігоддзе 

дваццацігоддзе 

пятнаццацігоддзе 

трыццацігоддзе 

шасцігоддзе 

пяцігоддзе 

дваццаціпяцігоддзе 

сямідзесяціпяцігоддзе 

дзесяцігоддзе 

васьмідзесяцігоддзе 

сямідзесяцігоддзе 

шасцідзесяцігоддзе 

пяцідзесяцігоддзе 

стопяцідзесяцігоддзе 

шасцісотгоддзе 

пяцісотгоддзе 

трохсотгоддзе 

чатырохсотгоддзе 

двухсотгоддзе 

угоддзе 

паўгоддзе 

трохгоддзе 

чатырохгоддзе 

двухгоддзе 

калоддзе 

мнагаплоддзе 

бясплоддзе 

суплоддзе 

падбароддзе 

загароддзе 

благароддзе 

высокаблагароддзе 

высакароддзе 

простанароддзе 

адроддзе 

асяроддзе 

правасуддзе 

неправасуддзе 

мнагалюддзе 

палюддзе 

бязлюддзе 

проціяддзе 

супрацьяддзе 

недзе 

нідзе 

анідзе 

дзе-нідзе 

годзе 

жэрдзе 



перадсэрдзе 

будзе 

папраўдзе 

абы-дзе 

жалеззе 

вербалоззе 

палоззе 

вяззе 

унізе 

морзе 

жыціе 

камюніке 

піке 

але 

адале 

трыцікале 

сальта-мартале 

шале 

паводле 

кантабіле 

перпетуум-мобіле 

факсіміле 

філе 

дэфіле 

букле 

шыгалле 

прычындалле 

Купалле 

многаначалле 

адзінаначалле 

чынаначалле 

белле 

евангелле 

зелле 

пустазелле 

рукадзелле 

пахмелле 

многазямелле 

малазямелле 

падзямелле 

беззямелле 

шматзямелле 

наваселле 

вяселле 

слабасілле 

засілле 

насілле 

бяссілле 

слабаволле 

сваволле 

бязволле 

прыволле 



падняволле 

голле 

вуголле 

завуголле 

раздолле 

бяздолле 

колле 

ваколле 

наваколле 

наўколле 

багамолле 

траваполле 

мнагаполле 

падполле 

перадполле 

сяміполле 

шасціполле 

шматполле 

трохполле 

чатырохполле 

двухполле 

застолле 

падстолле 

водгулле 

разгулле 

пакулле 

скулле 

бадылле 

жылле 

сухажылле 

капылле 

крылле 

падкрылле 

доле 

поле 

перакаці-поле 

после 

увогуле 

фуле 

суфле 

жэле 

жэмайтьі 

рэле 

фотарэле 

кантэле 

лье 

атэлье 

кінаатэлье 

фотаатэлье 

тэлеатэлье 

рышэлье 

чарназем’е 



нечарназем’е 

сухазем’е 

надзем’е 

раздум’е 

бяздум’е 

наўме 

бурыме 

рэзюме 

не 

малдаване 

дунгане 

бужане 

малакане 

магікане 

дэхкане 

памаране 

зыране 

англічане 

крымчане 

датчане 

лужычане 

макшане 

пярэдадне 

папярэдне 

сярэдне 

славене 

пасярэдзіне 

усярэдзіне 

удвайне 

крайне 

утрайне 

мне 

аграбанне 

награбанне 

пераграбанне 

праграбанне 

абграбанне 

падграбанне 

зграбанне 

разграбанне 

выграбанне 

скрабанне 

аскрабанне 

саскрабанне 

абскрабанне 

адскрабанне 

выскрабанне 

шкрабанне 

дбанне 

прыдбанне 

занядбанне 

сцёбанне 



загібанне 

перагібанне 

прагібанне 

падгібанне 

згібанне 

разгібанне 

сёрбанне 

скубанне 

расскубанне 

выскубанне 

тэхабслугоўбанне 

дзяўбанне 

шкандыбанне 

зыбанне 

сцябанне 

рабаванне 

абрабаванне 

апрабаванне 

спрабаванне 

выпрабаванне 

самавыпрабаванне 

сортавыпрабаванне 

патрабаванне 

запатрабаванне 

выпатрабаванне 

пламбаванне 

трамбаванне 

ганьбаванне 

фарбаванне 

перафарбаванне 

вербаванне 

інкубаванне 

лічбаванне 

грэбаванне 

любаванне 

самалюбаванне 

страваванне 

рэзерваванне 

нерваванне 

кансерваванне 

начальстваванне 

разглагольстваванне 

царстваванне 

філасофстваванне 

актываванне 

аб’ектываванне 

культываванне 

рэдагаванне 

абстрагаванне 

экстрагаванне 

стагаванне 

рэагаванне 



шпігаванне 

эмульгаванне 

пеленгаванне 

пудлінгаванне 

мітынгаванне 

чаргаванне 

лугаванне 

слугаванне 

фугаванне 

цэнтрыфугаванне 

фастрыгаванне 

гадаванне 

дадаванне 

недадаванне 

задаванне 

шкадаванне 

галадаванне 

складаванне 

падаванне 

паддаванне 

бедаванне 

прапаведаванне 

даследаванне 

наследаванне 

унаследаванне 

праследаванне 

абследаванне 

расследаванне 

перарасследаванне 

тарпедаванне 

здаванне 

гнездаванне 

ліквідаванне 

аксідаванне 

скандаванне 

камандаванне 

тэлекамандаванне 

арандаванне 

рэкамендаванне 

абнародаванне 

расходаванне 

перарасходаванне 

апрыходаванне 

мардаванне 

самамардаванне 

будаванне 

турбабудаванне 

цеплавозабудаванне 

паравозабудаванне 

танкабудаванне 

станкабудаванне 

домабудаванне 



суднабудаванне 

камбайнабудаванне 

вагонабудаванне 

машынабудаванне 

электрамашынабудаванне 

трактарабудаванне 

рэактарабудаванне 

прыборабудаванне 

маторабудаванне 

робатабудаванне 

ракетабудаванне 

самалётабудаванне 

мостабудаванне 

караблебудаванне 

дызелебудаванне 

тунелебудаванне 

аўтамабілебудаванне 

збудаванне 

гідразбудаванне 

убудаванне 

авіябудаванне 

склюдаванне 

калядаванне 

жаванне 

дрэнажаванне 

старажаванне 

тыражаванне 

масажаванне 

дажджаванне 

дражджаванне 

межаванне 

абмежаванне 

самаабмежаванне 

адмежаванне 

размежаванне 

перакрыжаванне 

скрыжаванне 

раскрыжаванне 

залазаванне 

пазаванне 

перафразаванне 

слібізаванне 

візаванне 

этымалагізаванне 

маралізаванне 

паралізаванне 

экранізаванне 

мадэрнізаванне 

рэвалюцыянізаванне 

тыпізаванне 

пемзаванне 

бранзаванне 



рэцэнзаванне 

бузаванне 

тэрарызаванне 

пралетарызаванне 

сістэматызаванне 

гіпнатызаванне 

стандартызаванне 

тэарэтызаванне 

абсалютызаванне 

тэзаванне 

пратэзаванне 

зубапратэзаванне 

сінтэзаванне 

шлюзаванне 

каванне 

смакаванне 

чумакаванне 

пакаванне 

перапакаванне 

бракаванне 

такаванне 

трубкаванне 

звадкаванне 

уладкаванне 

працаўладкаванне 

неўладкаванне 

падпарадкаванне 

непадпарадкаванне 

супадпарадкаванне 

упарадкаванне 

добраўпарадкаванне 

лесаўпарадкаванне 

землеўпарадкаванне 

апасродкаванне 

здзекаванне 

апекаванне 

лікаванне 

публікаванне 

апублікаванне 

саймікаванне 

газіфікаванне 

класіфікаванне 

мадыфікаванне 

цікаванне 

талкаванне 

сілкаванне 

электрасілкаванне 

падсілкаванне 

жылкаванне 

апылкаванне 

самаапылкаванне 

пераапылкаванне 



калькаванне 

дэкалькаванне 

чаранкаванне 

франкаванне 

пасынкаванне 

тынкаванне 

цынкаванне 

шапкаванне 

варкаванне 

меркаванне 

абмеркаванне 

размеркаванне 

параразмеркаванне 

пераразмеркаванне 

буркаванне 

васкаванне 

дыскаванне 

выдаткаванне 

перавыдаткаванне 

шаткаванне 

смуткаванне 

святкаванне 

кукаванне 

тузлукаванне 

брукаванне 

друкаванне 

кнігадрукаванне 

надрукаванне 

нотадрукаванне 

паркаледрукаванне 

святлодрукаванне 

штукаванне 

цкаванне 

ачкаванне 

пачкаванне 

адпачкаванне 

тычкаванне 

мышкаванне 

сіндыкаванне 

фабрыкаванне 

практыкаванне 

стыкаванне 

штыкаванне 

цюкаванне 

жалаванне 

разжалаванне 

сталаванне 

цалаванне 

сцеблаванне 

седлаванне 

мілаванне 

замілаванне 



памілаванне 

пілаванне 

цыклаванне 

плаванне 

касмаплаванне 

мараплаванне 

паветраплаванне 

веславанне 

кіславанне 

тытулаванне 

угамаванне 

бальзамаванне 

дэкламаванне 

рэкламаванне 

зімаванне 

акаймаванне 

саймаванне 

утаймаванне 

клеймаванне 

шальмаванне 

мікрафільмаванне 

унармаванне 

фармаванне 

хлорафармаванне 

інфармаванне 

трансфармаванне 

рэфармаванне 

рыфмаванне 

лагарыфмаванне 

аблямаванне 

азанаванне 

наканаванне 

планаванне 

перапланаванне 

панаванне 

прапанаванне 

тампанаванне 

экспанаванне 

транспанаванне 

баранаванне 

каранаванне 

экранаванне 

патранаванне 

бетанаванне 

фантанаванне 

інтанаванне 

дэтанаванне 

шанаванне 

самашанаванне 

чынашанаванне 

таршанаванне 

ушанаванне 



асігнаванне 

пераасігнаванне 

перайменаванне 

блазнаванне 

пазнаванне 

апазнаванне 

спазнаванне 

распазнаванне 

камбінаванне 

галінаванне 

адгалінаванне 

разгалінаванне 

элімінаванне 

інкрымінаванне 

рафінаванне 

рацінаванне 

гільяцінаванне 

камбайнаванне 

руйнаванне 

зруйнаванне 

вапнаванне 

марнаванне 

снаванне 

заснаванне 

існаванне 

суіснаванне 

раўнаванне 

ураўнаванне 

каардынаванне 

марынаванне 

цыянаванне 

малпаванне 

скальпаванне 

пампаванне 

штампаванне 

тарпаванне 

групаванне 

стэрэатыпаванне 

гараванне 

дараванне 

падараванне 

усёдараванне 

дэклараванне 

хлараванне 

нумараванне 

шмараванне 

ігнараванне 

рапараванне 

спараванне 

прэпараванне 

раскватараванне 

цараванне 



чараванне 

зачараванне 

расчараванне 

шараванне 

жабраванне 

калібраванне 

сябраванне 

абаграванне 

самаабаграванне 

адаграванне 

падаграванне 

разаграванне 

награванне 

саманаграванне 

пераграванне 

праграванне 

саграванне 

самасаграванне 

дайграванне 

прайграванне 

выграванне 

прыграванне 

шчадраванне 

свідраванне 

вандраванне 

каландраванне 

мудраванне 

вераванне 

зейгераванне 

фрэзераванне 

зенкераванне 

бункераванне 

бесемераванне 

фанераванне 

каапераванне 

трыераванне 

канваіраванне 

прабіраванне 

транскрыбіраванне 

віраванне 

лавіраванне 

бравіраванне 

гравіраванне 

фотагравіраванне 

пасівіраванне 

сервіраванне 

легіраванне 

базіраванне 

перабазіраванне 

газіраванне 

дазіраванне 

прагназіраванне 



пазіраванне 

фантазіраванне 

кадзіраванне 

дэкадзіраванне 

апладзіраванне 

парадзіраванне 

градзіраванне 

экспедзіраванне 

лідзіраванне 

субсідзіраванне 

зандзіраванне 

сейсмазандзіраванне 

камандзіраванне 

адкамандзіраванне 

прыкамандзіраванне 

абмундзіраванне 

пераабмундзіраванне 

фундзіраванне 

бамбардзіраванне 

штудзіраванне 

візіраванне 

кіраванне 

лакіраванне 

блакіраванне 

дэблакіраванне 

плакіраванне 

самакіраванне 

накіраванне 

кракіраванне 

радыётэлекіраванне 

пікіраванне 

фланкіраванне 

манкіраванне 

маркіраванне 

маскіраванне 

крэкіраванне 

прэваліраванне 

пратакаліраванне 

эмаліраванне 

паліраванне 

экстрапаліраванне 

дубліраванне 

жангліраванне 

нівеліраванне 

нікеліраванне 

капеліраванне 

драселіраванне 

філіраванне 

дэфіліраванне 

акумуліраванне 

маніпуліраванне 

камуфліраванне 



суфліраванне 

мадэліраванне 

бальзаміраванне 

праграміраванне 

храміраванне 

анатаміраванне 

нарміраванне 

фарміраванне 

перафарміраванне 

сфарміраванне 

расфарміраванне 

траўміраванне 

грыміраванне 

прэміраванне 

абаніраванне 

заніраванне 

эталаніраванне 

эшаланіраванне 

планіраванне 

апаніраванне 

акампаніраванне 

дэпаніраванне 

браніраванне 

экраніраванне 

саніраванне 

таніраванне 

тэлефаніраванне 

скеніраванне 

мініраванне 

размініраванне 

сацініраванне 

інтэрніраванне 

кальцыніраванне 

інсцэніраванне 

раяніраванне 

мікрараяніраванне 

фракцыяніраванне 

калекцыяніраванне 

санкцыяніраванне 

функцыяніраванне 

эвалюцыяніраванне 

капіраванне 

тэрмакапіраванне 

сінкапіраванне 

святлокапіраванне 

мікраскапіраванне 

драпіраванне 

экіпіраванне 

вар’іраванне 

інкасіраванне 

масіраванне 

трасіраванне 



лесіраванне 

глісіраванне 

плісіраванне 

буксіраванне 

індэксіраванне 

фарсіраванне 

рэверсіраванне 

курсіраванне 

факусіраванне 

мусіраванне 

градуіраванне 

татуіраванне 

канстытуіраванне 

парафіраванне 

ціраванне 

балаціраванне 

флаціраванне 

маціраванне 

эпаціраванне 

акціраванне 

флекціраванне 

пункціраванне 

карэкціраванне 

манціраванне 

пераманціраванне 

каменціраванне 

кампасціраванне 

інвесціраванне 

амнісціраванне 

юсціраванне 

трэціраванне 

цукраванне 

сабораванне 

выправанне 

шатраванне 

нітраванне 

цітраванне 

фільтраванне 

цэнтраванне 

канцэнтраванне 

сканцэнтраванне 

секвестраванне 

рэгістраванне 

адміністраванне 

майстраванне 

адлюстраванне 

ілюстраванне 

футраванне 

муштраванне 

фігураванне 

глазураванне 

мураванне 



мармураванне 

шнураванне 

дэнатураванне 

шураванне 

брашураванне 

тэзаўраванне 

манеўраванне 

шыфраванне 

жыраванне 

баражыраванне 

стажыраванне 

сальфеджыраванне 

шаржыраванне 

дырыжыраванне 

пратэжыраванне 

дэкарыраванне 

парыраванне 

сепарыраванне 

тарыраванне 

перфарыраванне 

вібрыраванне 

генерыраванне 

аперыраванне 

рэферыраванне 

вірыраванне 

кастрыраванне 

утрыраванне 

канкурыраванне 

гафрыраванне 

федэрыраванне 

цыраванне 

шпацыраванне 

музіцыраванне 

інфіцыраванне 

дэзінфіцыраванне 

пінцыраванне 

дыферэнцыраванне 

патэнцыраванне 

фасфарасцыраванне 

мульчыраванне 

шчыраванне 

бланшыраванне 

маршыраванне 

фаршыраванне 

ахвяраванне 

самаахвяраванне 

касаванне 

скасаванне 

галасаванне 

каласаванне 

паласаванне 

сіласаванне 



дапасаванне 

прыпасаванне 

красаванне 

прасаванне 

тэрасаванне 

тасаванне 

дастасаванне 

прыстасаванне 

калесаванне 

ваксаванне 

каксаванне 

таксаванне 

фіксаванне 

буксаванне 

эмульсаванне 

пульсаванне 

балансаванне 

фінансаванне 

дэнансаванне 

нюансаванне 

кандэнсаванне 

асэнсаванне 

пераасэнсаванне 

флянсаванне 

хрыстосаванне 

псаванне 

гіпсаванне 

варсаванне 

рысаванне 

плюсаванне 

флюсаванне 

сабатаванне 

гатаванне 

прыгатаванне 

датаванне 

катаванне 

самакатаванне 

пілатаванне 

анатаванне 

капатаванне 

ратаванне 

уратаванне 

выратаванне 

канстатаванне 

эксплуатаванне 

адтаванне 

падтаванне 

макетаванне 

пікетаванне 

анкетаванне 

банкетаванне 

брыкетаванне 



кампраметаванне 

паразітаванне 

кітаванне 

літаванне 

пералітаванне 

улітаванне 

імітаванне 

нітаванне 

ванітаванне 

трактаванне 

праектаванне 

перапраектаванне 

камплектаванне 

укамплектаванне 

канспектаванне 

інспектаванне 

інструктаванне 

дыктаванне 

гвалтаванне 

асфальтаванне 

катапультаванне 

кансультаванне 

рамантаванне 

лямантаванне 

прэзентаванне 

рэгламентаванне 

арнаментаванне 

аргументаванне 

дакументаванне 

эксперыментаванне 

цэментаванне 

арыентаванне 

бінтаванне 

блінтаванне 

плінтаванне 

шплінтаванне 

шпунтаванне 

грунтаванне 

абгрунтаванне 

угрунтаванне 

патэнтаванне 

акцэнтаванне 

кааптаванне 

каптаванне 

вартаванне 

чвартаванне 

швартаванне 

гартаванне 

самагартаванне 

электрагартаванне 

картаванне 

эскартаванне 



імпартаванне 

экспартаванне 

транспартаванне 

сартаванне 

перасартаванне 

рассартаванне 

спіртаванне 

сціртаванне 

буртаванне 

гуртаванне 

згуртаванне 

даставанне 

баластаванне 

пластаванне 

напластаванне 

перапластаванне 

распластаванне 

наставанне 

кампаставанне 

раставанне 

снегараставанне 

нераставанне 

частаванне 

адставанне 

расставанне 

уставанне 

шуставанне 

прыставанне 

трэставанне 

апратэставанне 

парашутаванне 

гафтаванне 

фрахтаванне 

фехтаванне 

шліхтаванне 

рыхтаванне 

шыхтаванне 

рыштаванне 

бытаванне 

крэдытаванне 

дыскрэдытаванне 

цытаванне 

дэкрэтаванне 

салютаванне 

фонаграфаванне 

стэнаграфаванне 

фатаграфаванне 

літаграфаванне 

гектаграфаванне 

картаграфаванне 

тэлеграфаванне 

шліфаванне 



арфаванне 

тарфаванне 

шурфаванне 

хаванне 

захаванне 

самазахаванне 

лесазахаванне 

пахаванне 

страхаванне 

самастрахаванне 

перастрахаванне 

выхаванне 

самавыхаванне 

перавыхаванне 

штрыхаванне 

мацаванне 

замацаванне 

адмацаванне 

падмацаванне 

змацаванне 

умацаванне 

прымацаванне 

рубцаванне 

ніцаванне 

флейцаванне 

вальцаванне 

кальцаванне 

фальцаванне 

танцаванне 

шанцаванне 

нешанцаванне 

свінцаванне 

спрынцаванне 

глянцаванне 

тарцаванне 

шпрыцаванне 

матрыцаванне 

качаванне 

бічаванне 

самабічаванне 

лінчаванне 

карчаванне 

харчаванне 

прахарчаванне 

тлушчаванне 

раскашаванне 

фінішаванне 

віншаванне 

бушаванне 

тушаванне 

рэтушаванне 

таварышаванне 



фрышаванне 

сасцёбванне 

аскубванне 

абскубванне 

выскубванне 

удзёўбванне 

аскрэбванне 

саскрэбванне 

абскрэбванне 

адскрэбванне 

выскрэбванне 

саслізгванне 

перамігванне 

накульгванне 

пераміргванне 

падміргванне 

пераморгванне 

падморгванне 

ушморгванне 

вышморгванне 

паторгванне 

астругванне 

састругванне 

абстругванне 

налыгванне 

злыгванне 

разлыгванне 

падрыгванне 

уздрыгванне 

зрыгванне 

зацягванне 

нацягванне 

пацягванне 

перацягванне 

працягванне 

абцягванне 

адцягванне 

падцягванне 

сцягванне 

расцягванне 

усцягванне 

уцягванне 

выцягванне 

прыцягванне 

загадванне 

нагадванне 

адгадванне 

разгадванне 

угадванне 

прадугадванне 

прыгадванне 

дакладванне 



закладванне 

накладванне 

перакладванне 

пракладванне 

абкладванне 

адкладванне 

падкладванне 

складванне 

раскладванне 

ускладванне 

укладванне 

выкладванне 

прыкладванне 

абкрадванне 

адкрадванне 

раскрадванне 

выкрадванне 

наведванне 

ненаведванне 

адведванне 

разведванне 

уведванне 

выведванне 

закідванне 

накідванне 

перакідванне 

абкідванне 

адкідванне 

падкідванне 

скідванне 

раскідванне 

ускідванне 

выкідванне 

прыкідванне 

пагойдванне 

авалодванне 

заглядванне 

пераглядванне 

праглядванне 

падглядванне 

разглядванне 

недаважванне 

ураўнаважванне 

пераважванне 

абважванне 

адважванне 

падважванне 

разважванне 

узважванне 

выважванне 

падсмажванне 

усмажванне 



высмажванне 

абеззаражванне 

упражванне 

заправаджванне 

справаджванне 

выправаджванне 

заладжванне 

наладжванне 

пераладжванне 

абладжванне 

пагладжванне 

падгладжванне 

згладжванне 

разгладжванне 

падладжванне 

уладжванне 

прыладжванне 

аграмаджванне 

прынаджванне 

асаджванне 

насаджванне 

перасаджванне 

абсаджванне 

адсаджванне 

падсаджванне 

ссаджванне 

рассаджванне 

усаджванне 

высаджванне 

прысаджванне 

наседжванне 

адседжванне 

падседжванне 

выседжванне 

завэнджванне 

абязводжванне 

абясшкоджванне 

амалоджванне 

абмалоджванне 

ахалоджванне 

пераахалоджванне 

агароджванне 

загароджванне 

узнагароджванне 

абгароджванне 

адгароджванне 

зброджванне 

вывуджванне 

спаскуджванне 

распуджванне 

успуджванне 

замаруджванне 



прамаруджванне 

запруджванне 

выстуджванне 

прарэджванне 

зрэджванне 

разрэджванне 

апярэджванне 

папярэджванне 

выпярэджванне 

працэджванне 

сцэджванне 

выцэджванне 

распаўсюджванне 

злежванне 

упрыгожванне 

стварожванне 

замарожванне 

намарожванне 

прамарожванне 

абмарожванне 

адмарожванне 

падмарожванне 

размарожванне 

звужванне 

выслужванне 

прыслужванне 

запужванне 

напружванне 

прадоўжванне 

працвярэжванне 

выцвярэжванне 

званне 

адазванне 

даказванне 

паказванне 

пераказванне 

падказванне 

прадказванне 

расказванне 

выказванне 

замазванне 

намазванне 

перамазванне 

абмазванне 

падмазванне 

змазванне 

размазванне 

умазванне 

прымазванне 

празванне 

апяразванне 

адпяразванне 



падпяразванне 

распяразванне 

аблізванне 

падлізванне 

злізванне 

данізванне 

нанізванне 

знізванне 

узнізванне 

унізванне 

закілзванне 

вылузванне 

патузванне 

споўзванне 

прызванне 

нарэзванне 

перарэзванне 

прарэзванне 

абрэзванне 

адрэзванне 

надрэзванне 

падрэзванне 

разрэзванне 

урэзванне 

вырэзванне 

прырэзванне 

завязванне 

навязванне 

перавязванне 

абвязванне 

адвязванне 

надвязванне 

падвязванне 

звязванне 

развязванне 

увязванне 

прывязванне 

абіванне 

набіванне 

перабіванне 

прабіванне 

адбіванне 

падбіванне 

збіванне 

разбіванне 

узбіванне 

убіванне 

выбіванне 

прыбіванне 

завіванне 

навіванне 

спавіванне 



перавіванне 

абвіванне 

адвіванне 

падвіванне 

звіванне 

развіванне 

увіванне 

ківанне 

недаліванне 

заліванне 

наліванне 

паліванне 

пераліванне 

абліванне 

перавабліванне 

прывабліванне 

пераробліванне 

надробліванне 

падробліванне 

разробліванне 

уробліванне 

прыробліванне 

назубліванне 

зарубліванне 

абрубліванне 

падрубліванне 

урубліванне 

ацярэбліванне 

працярэбліванне 

абцярэбліванне 

расцярэбліванне 

абвугліванне 

адліванне 

падліванне 

зліванне 

разліванне 

узліванне 

акукліванне 

атаясамліванне 

абломліванне 

адломліванне 

разломліванне 

узломліванне 

уломліванне 

выломліванне 

дакормліванне 

недакормліванне 

перакормліванне 

абкормліванне 

адкормліванне 

падкормліванне 

скормліванне 



укормліванне 

выкормліванне 

прыкормліванне 

затрымліванне 

падтрымліванне 

стрымліванне 

утрымліванне 

вытрымліванне 

прытрымліванне 

пакепліванне 

аблепліванне 

вылепліванне 

ператопліванне 

адтопліванне 

вытопліванне 

захопліванне 

перахопліванне 

схопліванне 

закупліванне 

перакупліванне 

аблупліванне 

адлупліванне 

вылупліванне 

утоўпліванне 

зачэпліванне 

начэпліванне 

перачэпліванне 

адчэпліванне 

падчэпліванне 

счэпліванне 

расчэпліванне 

зашчэпліванне 

перашчэпліванне 

сашчэпліванне 

прышчэпліванне 

воспапрышчэпліванне 

прычэпліванне 

намасліванне 

прамасліванне 

закрэсліванне 

перакрэсліванне 

пракрэсліванне 

падкрэсліванне 

выкрэсліванне 

уліванне 

сплаўліванне 

прадзіраўліванне 

ператраўліванне 

пратраўліванне 

страўліванне 

растраўліванне 

абезгалоўліванне 



аблоўліванне 

улоўліванне 

вылоўліванне 

абяскроўліванне 

пакашліванне 

адкашліванне 

выліванне 

загніванне 

перагніванне 

падгніванне 

выгніванне 

падражніванне 

перадражніванне 

паддражніванне 

асучасніванне 

выроўніванне 

запэўніванне 

самазапэўніванне 

упэўніванне 

разупэўніванне 

выпіванне 

запайванне 

напайванне 

перапайванне 

адпайванне 

спайванне 

распайванне 

упайванне 

прыпайванне 

адтайванне 

ахайванне 

перавейванне 

правейванне 

абнадзейванне 

заглейванне 

аклейванне 

заклейванне 

наклейванне 

пераклейванне 

праклейванне 

абклейванне 

адклейванне 

надклейванне 

падклейванне 

склейванне 

расклейванне 

уклейванне 

выклейванне 

прыклейванне 

асмейванне 

абсмейванне 

падсмейванне 



высмейванне 

разлінейванне 

прасейванне 

адсейванне 

рассейванне 

высейванне 

падвойванне 

здвойванне 

асвойванне 

засвойванне 

прысвойванне 

падгойванне 

раздойванне 

самазаспакойванне 

супакойванне 

наслойванне 

пераслойванне 

праслойванне 

адслойванне 

расслойванне 

угнойванне 

апойванне 

адпойванне 

спойванне 

выпойванне 

раззбройванне 

абяззбройванне 

перакройванне 

выкройванне 

прыкройванне 

патройванне 

стройванне 

настройванне 

перастройванне 

адстройванне 

падстройванне 

выстройванне 

прыстройванне 

утройванне 

затойванне 

настойванне 

адстойванне 

выстойванне 

утойванне 

саскакванне 

адскакванне 

падскакванне 

ускакванне 

абвалакванне 

звалакванне 

развалакванне 

узвалакванне 



вывалакванне 

аплакванне 

падтакванне 

аднекванне 

пераскокванне 

саскокванне 

адскокванне 

падскокванне 

прыцмокванне 

адхаркванне 

расшаркванне 

пафыркванне 

сплескванне 

расплескванне 

усплёскванне 

павіскванне 

пабліскванне 

папіскванне 

спалоскванне 

апырскванне 

авіяапырскванне 

спырскванне 

распырскванне 

упырскванне 

сыскванне 

патрэскванне 

растрэскванне 

паляскванне 

папляскванне 

перагукванне 

выгукванне 

панукванне 

пагрукванне 

усукванне 

прысукванне 

пастукванне 

перастукванне 

прастукванне 

выстукванне 

прыстукванне 

ашукванне 

абшукванне 

адшукванне 

падшукванне 

вышукванне 

утоўкванне 

пашчоўкванне 

парохкванне 

пагушкванне 

разгушкванне 

перасмыкванне 

пакрыкванне 



ускрыкванне 

выкрыкванне 

сашчыкванне 

вышчыкванне 

даколванне 

наколванне 

паколванне 

пераколванне 

праколванне 

абколванне 

надколванне 

падколванне 

сколванне 

расколванне 

выколванне 

прыколванне 

перамолванне 

размолванне 

даполванне 

праполванне 

закабальванне 

навальванне 

перавальванне 

абвальванне 

адвальванне 

падвальванне 

звальванне 

узвальванне 

увальванне 

захвальванне 

перахвальванне 

падхвальванне 

расхвальванне 

накальванне 

выскальванне 

асмальванне 

абсмальванне 

прысмальванне 

падкрухмальванне 

удасканальванне 

самаўдасканальванне 

выдасканальванне 

апальванне 

запальванне 

самазапальванне 

напальванне 

перапальванне 

прапальванне 

абпальванне 

адпальванне 

падпальванне 

спальванне 



самаспальванне 

распальванне 

упальванне 

выпальванне 

прыпальванне 

падначальванне 

узначальванне 

перачальванне 

адчальванне 

падчальванне 

счальванне 

расчальванне 

прычальванне 

абельванне 

дабельванне 

прабельванне 

падбельванне 

выбельванне 

абдзельванне 

абеззямельванне 

адвільванне 

увільванне 

спрывільванне 

зашпільванне 

перашпільванне 

сашпільванне 

адшпільванне 

падшпільванне 

расшпільванне 

прышпільванне 

выпільванне 

высільванне 

знясільванне 

самазнясільванне 

абязбольванне 

запавольванне 

занявольванне 

знявольванне 

агольванне 

выгольванне 

пераадольванне 

асмольванне 

засмольванне 

абсмольванне 

прысмольванне 

вымольванне 

засольванне 

перасольванне 

падсольванне 

абяссольванне 

рассусольванне 

падкаравульванне 



абагульванне 

дагульванне 

падагульванне 

перагульванне 

абгульванне 

перакульванне 

намульванне 

падрульванне 

вырульванне 

стульванне 

намыльванне 

апыльванне 

распыльванне 

адстрэльванне 

расстрэльванне 

нацэльванне 

прыцэльванне 

завяльванне 

перавяльванне 

правяльванне 

абвяльванне 

падвяльванне 

вывяльванне 

абломванне 

надломванне 

разломванне 

абдумванне 

выдумванне 

прыдумванне 

падманванне 

пераконванне 

выконванне 

абалваньванне 

апаганьванне 

расчаканьванне 

заманьванне 

адурманьванне 

аграньванне 

расшчабеньванне 

апраменьванне 

абпраменьванне 

выпраменьванне 

святловыпраменьванне 

абнасеньванне 

прарызіньванне 

укліньванне 

выкліньванне 

падсіньванне 

пазвоньванне 

вызвоньванне 

запрыгоньванне 

распрыгоньванне 



узаконьванне 

перафасоньванне 

падлабуньванне 

ачуньванне 

пераацэньванне 

абясцэньванне 

сованне 

закапванне 

накрапванне 

пакрапванне 

украпванне 

пахрапванне 

ацепванне 

пацепванне 

заклёпванне 

наклёпванне 

адклёпванне 

надклёпванне 

падклёпванне 

склёпванне 

расклёпванне 

уклёпванне 

прыклёпванне 

усхліпванне 

акопванне 

самаакопванне 

закопванне 

перакопванне 

пракопванне 

абкопванне 

адкопванне 

падкопванне 

скопванне 

ускопванне 

укопванне 

выкопванне 

прыкопванне 

палопванне 

пасопванне 

раскорпванне 

вычэрпванне 

падкалупванне 

прытупванне 

прашчупванне 

парыпванне 

паскрыпванне 

пашчыпванне 

сашчыпванне 

вышчыпванне 

прышчыпванне 

паляпванне 

недагаварванне 



падгаварванне 

угаварванне 

заварванне 

наварванне 

пераварванне 

праварванне 

атаварванне 

абварванне 

зварванне 

заскварванне 

падскварванне 

ускварванне 

выскварванне 

уварванне 

выварванне 

прыварванне 

самазагарванне 

перагарванне 

ацяжарванне 

абцяжарванне 

уцяжарванне 

разбазарванне 

апарванне 

запарванне 

прапарванне 

адпарванне 

спарванне 

вышпарванне 

выпарванне 

прыпарванне 

абясколерванне 

дамерванне 

недамерванне 

перамерванне 

абмерванне 

вымерванне 

прымерванне 

падбадзёрванне 

уціхамірванне 

агаворванне 

недагаворванне 

перагаворванне 

прагаворванне 

абгаворванне 

адгаворванне 

падгаворванне 

угаворванне 

даворванне 

заворванне 

пераворванне 

праворванне 

разворванне 



узворванне 

захворванне 

выворванне 

прыворванне 

узорванне 

акорванне 

абкорванне 

прыскорванне 

распорванне 

успорванне 

закупорванне 

раскупорванне 

падрысорванне 

падбухторванне 

адурванне 

абдурванне 

выдурванне 

акурванне 

абкурванне 

падкурванне 

скурванне 

раскурванне 

выкурванне 

прыкурванне 

акарыкатурванне 

акультурванне 

растранжырванне 

натапырванне 

растапырванне 

ашчэрванне 

закасванне 

адкасванне 

падкасванне 

адпасванне 

спасванне 

апісванне 

дапісванне 

запісванне 

перапісванне 

прапісванне 

надпісванне 

падпісванне 

спісванне 

распісванне 

упісванне 

выпісванне 

прыпісванне 

закусванне 

накусванне 

перакусванне 

абкусванне 

адкусванне 



надкусванне 

падкусванне 

скусванне 

раскусванне 

выкусванне 

выкрэсванне 

патрэсванне 

ператрэсванне 

стрэсванне 

растрэсванне 

устрэсванне 

утрэсванне 

вытрэсванне 

ачэсванне 

перачэсванне 

прачэсванне 

абчэсванне 

падчэсванне 

счэсванне 

расчэсванне 

вычэсванне 

прычэсванне 

перахватванне 

схватванне 

накатванне 

пракатванне 

абкатванне 

апячатванне 

распячатванне 

прыпячатванне 

прасмоктванне 

абсмоктванне 

адсмоктванне 

усмоктванне 

высмоктванне 

прысмоктванне 

пакрэктванне 

выбалботванне 

намотванне 

перамотванне 

абмотванне 

адмотванне 

падмотванне 

змотванне 

размотванне 

умотванне 

вымотванне 

абтоптванне 

стоптванне 

растоптванне 

утоптванне 

вытоптванне 



нашэптванне 

перашэптванне 

перагортванне 

абгортванне 

згортванне 

разгортванне 

угортванне 

выгортванне 

насвістванне 

пасвістванне 

перасвістванне 

падсвістванне 

высвістванне 

пахістванне 

расхістванне 

пахрумстванне 

выпростванне 

завёрстванне 

перавёрстванне 

падвёрстванне 

развёрстванне 

увёрстванне 

захутванне 

расхутванне 

ухутванне 

узбоўтванне 

пакрэхтванне 

аблытванне 

заблытванне 

зблытванне 

разблытванне 

ублытванне 

выблытванне 

апытванне 

дапытванне 

перапытванне 

прапытванне 

распытванне 

выпытванне 

зачытванне 

перачытванне 

прачытванне 

падчытванне 

счытванне 

вычытванне 

абуванне 

пераабуванне 

раздуванне 

куванне 

недачуванне 

пачуванне 

спачуванне 



адчуванне 

самаадчуванне 

светаадчуванне 

жыццеадчуванне 

святлоадчуванне 

прадчуванне 

ушчуванне 

заваёўванне 

дамалёўванне 

перамалёўванне 

прамалёўванне 

абмалёўванне 

падмалёўванне 

змалёўванне 

размалёўванне 

пераабсталёўванне 

усталёўванне 

ашалёўванне 

абшалёўванне 

падшалёўванне 

прагаблёўванне 

наклёўванне 

склёўванне 

аплёўванне 

самааплёўванне 

выплёўванне 

апрабоўванне 

выпрабоўванне 

самавыпрабоўванне 

апламбоўванне 

утрамбоўванне 

афарбоўванне 

зафарбоўванне 

перафарбоўванне 

падфарбоўванне 

расфарбоўванне 

дашрубоўванне 

зашрубоўванне 

перашрубоўванне 

сашрубоўванне 

падшрубоўванне 

ушрубоўванне 

аблюбоўванне 

нашпігоўванне 

утаргоўванне 

абслугоўванне 

самаабслугоўванне 

услугоўванне 

прыслугоўванне 

сфастрыгоўванне 

прыфастрыгоўванне 

узгадоўванне 



дабудоўванне 

забудоўванне 

перабудоўванне 

аббудоўванне 

адбудоўванне 

надбудоўванне 

убудоўванне 

прыбудоўванне 

перажоўванне 

разжоўванне 

скрыжоўванне 

раскрыжоўванне 

перамяжоўванне 

адмяжоўванне 

размяжоўванне 

выкрышталізоўванне 

акоўванне 

запакоўванне 

напакоўванне 

перапакоўванне 

спакоўванне 

распакоўванне 

упакоўванне 

перакоўванне 

пракоўванне 

уладкоўванне 

падкоўванне 

упарадкоўванне 

падсілкоўванне 

ператынкоўванне 

вытынкоўванне 

закаркоўванне 

адкаркоўванне 

акіркоўванне 

вымяркоўванне 

прымяркоўванне 

скоўванне 

наваскоўванне 

раскоўванне 

выдаткоўванне 

укоўванне 

забрукоўванне 

перабрукоўванне 

падбрукоўванне 

дадрукоўванне 

перадрукоўванне 

прыдрукоўванне 

заштукоўванне 

нацкоўванне 

атычкоўванне 

пратычкоўванне 

выкоўванне 



прыкоўванне 

састыкоўванне 

расцюкоўванне 

абвалоўванне 

апілоўванне 

перапілоўванне 

прапілоўванне 

абпілоўванне 

адпілоўванне 

надпілоўванне 

падпілоўванне 

спілоўванне 

распілоўванне 

выпілоўванне 

прыпілоўванне 

утаймоўванне 

прагумоўванне 

падсумоўванне 

аблямоўванне 

падлямоўванне 

ушаноўванне 

аб’ядноўванне 

з’ядноўванне 

падкліноўванне 

падпільноўванне 

абвапноўванне 

задзярноўванне 

абдзярноўванне 

асноўванне 

параўноўванне 

падраўноўванне 

ураўноўванне 

выраўноўванне 

запампоўванне 

напампоўванне 

перапампоўванне 

адпампоўванне 

падпампоўванне 

выпампоўванне 

спароўванне 

нашароўванне 

прашароўванне 

перавандроўванне 

накіроўванне 

перафарміроўванне 

сканцэнтроўванне 

абмуроўванне 

падмуроўванне 

умуроўванне 

перашнуроўванне 

расшнуроўванне 

расшыфроўванне 



абескаляроўванне 

засоўванне 

закасоўванне 

выкасоўванне 

насоўванне 

пасоўванне 

дапасоўванне 

прыпасоўванне 

перасоўванне 

прасоўванне 

спрасоўванне 

ператасоўванне 

падтасоўванне 

растасоўванне 

прыстасоўванне 

расфасоўванне 

прабуксоўванне 

асэнсоўванне 

пераасэнсоўванне 

ссоўванне 

рассоўванне 

уссоўванне 

усоўванне 

высоўванне 

дарысоўванне 

перарысоўванне 

абрысоўванне 

падрысоўванне 

зрысоўванне 

прыплюсоўванне 

уратоўванне 

закітоўванне 

перакітоўванне 

абкітоўванне 

падкітоўванне 

налітоўванне 

пералітоўванне 

адлітоўванне 

падлітоўванне 

разлітоўванне 

улітоўванне 

прылітоўванне 

укамплектоўванне 

акантоўванне 

зашпунтоўванне 

адшпунтоўванне 

дагартоўванне 

загартоўванне 

самазагартоўванне 

перагартоўванне 

падгартоўванне 

выгартоўванне 



рассартоўванне 

згуртоўванне 

напластоўванне 

перапластоўванне 

прапластоўванне 

распластоўванне 

скарыстоўванне 

выкарыстоўванне 

расшліхтоўванне 

зашліфоўванне 

перашліфоўванне 

ахоўванне 

захоўванне 

лесазахоўванне 

падрахоўванне 

перахоўванне 

перастрахоўванне 

праштурхоўванне 

саштурхоўванне 

падштурхоўванне 

выштурхоўванне 

заслухоўванне 

падслухоўванне 

услухоўванне 

выслухоўванне 

прыхоўванне 

заштрыхоўванне 

замацоўванне 

падмацоўванне 

змацоўванне 

умацоўванне 

прымацоўванне 

апрацоўванне 

прапрацоўванне 

распрацоўванне 

абліцоўванне 

пераніцоўванне 

развальцоўванне 

злямцоўванне 

перакачоўванне 

раскарчоўванне 

выкарчоўванне 

затушоўванне 

ператушоўванне 

адтушоўванне 

падтушоўванне 

стушоўванне 

растушоўванне 

памахванне 

размахванне 

узмахванне 

запіхванне 



напіхванне 

прапіхванне 

адпіхванне 

падпіхванне 

спіхванне 

распіхванне 

упіхванне 

выпіхванне 

запалохванне 

праштурхванне 

саштурхванне 

адштурхванне 

падштурхванне 

уштурхванне 

выштурхванне 

заслухванне 

праслухванне 

падслухванне 

выслухванне 

прадзьмухванне 

абдзьмухванне 

здзьмухванне 

раздзьмухванне 

выдзьмухванне 

расчухванне 

закалыхванне 

пакалыхванне 

укалыхванне 

успыхванне 

расплюхванне 

абнюхванне 

вынюхванне 

намацванне 

прамацванне 

абмацванне 

абвінавачванне 

самаабвінавачванне 

выгачванне 

азадачванне 

абзадачванне 

накачванне 

абкачванне 

скачванне 

раскачванне 

укачванне 

выкачванне 

прыкачванне 

скалачванне 

раскудлачванне 

аплачванне 

даплачванне 

недаплачванне 



пераплачванне 

выплачванне 

прыплачванне 

раскулачванне 

ператлумачванне 

утлумачванне 

з’іначванне 

перайначванне 

зыначванне 

пералапачванне 

расканапачванне 

вымантачванне 

увекавечванне 

ачалавечванне 

расквечванне 

засвечванне 

прасвечванне 

адсвечванне 

падсвечванне 

знявечванне 

самазнявечванне 

далечванне 

залечванне 

вылечванне 

самавылечванне 

апрадмечванне 

засмечванне 

анямечванне 

далічванне 

пералічванне 

акаталічванне 

аблічванне 

адлічванне 

падлічванне 

улічванне 

прылічванне 

павялічванне 

перавялічванне 

самаўзвялічванне 

намагнічванне 

развенчванне 

выкленчванне 

навінчванне 

падвінчванне 

развінчванне 

узвінчванне 

патончванне 

заахвочванне 

падахвочванне 

накочванне 

перакочванне 

абкочванне 



адкочванне 

падкочванне 

скочванне 

раскочванне 

ускочванне 

укочванне 

выкочванне 

прыкочванне 

забалочванне 

падкалочванне 

намалочванне 

перамалочванне 

вымалочванне 

вышчалочванне 

замочванне 

намочванне 

прамочванне 

адмочванне 

змочванне 

размочванне 

вымочванне 

абарочванне 

паварочванне 

пераварочванне 

пакарочванне 

укарочванне 

састрочванне 

асочванне 

прасочванне 

высочванне 

заточванне 

самазаточванне 

наточванне 

ператочванне 

абточванне 

адточванне 

надточванне 

падточванне 

сточванне 

расточванне 

уточванне 

выточванне 

прыточванне 

скурчванне 

перачэрчванне 

прачэрчванне 

учэрчванне 

завучванне 

перавучванне 

адвучванне 

развучванне 

вывучванне 



агучванне 

акучванне 

надакучванне 

скаламучванне 

ускаламучванне 

адмучванне 

вымучванне 

успучванне 

выпучванне 

закручванне 

накручванне 

пракручванне 

абкручванне 

адкручванне 

падкручванне 

скручванне 

раскручванне 

укручванне 

выкручванне 

прыкручванне 

атручванне 

самаатручванне 

пратручванне 

вытручванне 

замоўчванне 

умоўчванне 

нагрувашчванне 

падлашчванне 

аснашчванне 

расснашчванне 

замошчванне 

намошчванне 

перамошчванне 

умошчванне 

вымошчванне 

прымошчванне 

нарошчванне 

прарошчванне 

зрошчванне 

вырошчванне 

прырошчванне 

абястлушчванне 

вылушчванне 

раструшчванне 

разбэшчванне 

заплюшчванне 

сплюшчванне 

расплюшчванне 

запазычванне 

аспрэчванне 

наўючванне 

апалячванне 



заквашванне 

наквашванне 

падквашванне 

сквашванне 

выквашванне 

застрашванне 

навешванне 

перавешванне 

падвешванне 

развешванне 

вывешванне 

прывешванне 

замешванне 

памешванне 

перамешванне 

абмешванне 

падмешванне 

змешванне 

размешванне 

умешванне 

вымешванне 

прымешванне 

прыспешванне 

расклёшванне 

сцішванне 

суцішванне 

прыцішванне 

перабольшванне 

пераменшванне 

перакошванне 

абкошванне 

адкошванне 

падкошванне 

скошванне 

выкошванне 

зношванне 

разношванне 

выношванне 

падхарошванне 

прыхарошванне 

перапрошванне 

упрошванне 

выпрошванне 

апустошванне 

спустошванне 

пагоршванне 

удушванне 

выдушванне 

апушванне 

успушванне 

разварушванне 

узварушванне 



зрушванне 

нацярушванне 

расцярушванне 

выцярушванне 

асушванне 

дасушванне 

засушванне 

насушванне 

перасушванне 

прасушванне 

абсушванне 

падсушванне 

усушванне 

высушванне 

здабыванне 

торфаздабыванне 

прабыванне 

месцапрабыванне 

адбыванне 

убыванне 

прыбыванне 

завыванне 

падвыванне 

ажыванне 

зажыванне 

спажыванне 

самаспажыванне 

перажыванне 

суперажыванне 

пражыванне 

месцапражыванне 

аджыванне 

зжыванне 

ужыванне 

словаўжыванне 

злоўжыванне 

выжыванне 

прыжыванне 

зазыванне 

называнне 

падзыванне 

заплыванне 

пераплыванне 

падплыванне 

усплыванне 

выплыванне 

дамыванне 

намыванне 

перамыванне 

прамыванне 

абмыванне 

адмыванне 



падмыванне 

змыванне 

размыванне 

умыванне 

вымыванне 

парыванне 

прарыванне 

абрыванне 

падбрыванне 

збрыванне 

задобрыванне 

паддобрыванне 

зазубрыванне 

выбрыванне 

даігрыванне 

пераігрыванне 

выігрыванне 

абыгрыванне 

разыгрыванне 

адрыванне 

надрыванне 

падрыванне 

зрыванне 

узрыванне 

самаўзрыванне 

закрыванне 

накрыванне 

пакрыванне 

перакрыванне 

адкрыванне 

скрыванне 

укрыванне 

выкрыванне 

самавыкрыванне 

прыкрыванне 

трыванне 

пераветрыванне 

праветрыванне 

выветрыванне 

навострыванне 

перавострыванне 

раз’ятрыванне 

вырыванне 

астыванне 

застыванне 

адпачыванне 

спачыванне 

дашыванне 

зашыванне 

нашыванне 

перашыванне 

прашыванне 



абшыванне 

надшыванне 

падшыванне 

сшыванне 

расшыванне 

ушыванне 

вышыванне 

прышыванне 

заваяванне 

чаяванне 

павяванне 

развяванне 

зяванне 

адзяванне 

пераадзяванне 

надзяванне 

спадзяванне 

раздзяванне 

баляванне 

хваляванне 

ізаляванне 

самаізаляванне 

маляванне 

паляванне 

траляванне 

абсталяванне 

пераабсталяванне 

электраабсталяванне 

радыёабсталяванне 

усталяванне 

шаляванне 

габляванне 

штабеляванне 

штэмпеляванне 

кампіляванне 

прафіляванне 

шпакляванне 

цыкляванне 

пытляванне 

рэгуляванне 

самарэгуляванне 

тэрмарэгуляванне 

урэгуляванне 

мадуляванне 

спекуляванне 

сімуляванне 

фармуляванне 

стымуляванне 

ануляванне 

грануляванне 

патруляванне 

махляванне 



картэляванне 

падразумяванне 

праменяванне 

апяванне 

напяванне 

перапяванне 

адпяванне 

падпяванне 

спяванне 

даспяванне 

наспяванне 

паспяванне 

распяванне 

выспяванне 

вар’яванне 

дасяванне 

перасяванне 

прасяванне 

адсяванне 

падсяванне 

рассяванне 

высяванне 

прысяванне 

канструяванне 

рэканструяванне 

гасцяванне 

ваганне 

гаганне 

благанне 

дамаганне 

недамаганне 

намаганне 

змаганне 

вымаганне 

засцераганне 

запраганне 

перапраганне 

адпраганне 

падпраганне 

распраганне 

упраганне 

выпраганне 

прыпраганне 

беганне 

джганне 

бразганне 

слізганне 

плявузганне 

лузганне 

міганне 

лганне 

ілганне 



чыкільганне 

мільганне 

кульганне 

марганне 

шарганне 

мірганне 

морганне 

шморганне 

торганне 

шорганне 

курганне 

струганне 

соўганне 

удыганне 

рыганне 

дрыганне 

садрыганне 

скрыганне 

астрыганне 

застрыганне 

абстрыганне 

падстрыганне 

забяганне 

перабяганне 

збяганне 

пазбяганне 

узбяганне 

выбяганне 

заляганне 

наляганне 

паляганне 

абляганне 

уляганне 

выляганне 

прыляганне 

пасяганне 

прысяганне 

цяганне 

гаданне 

спагаданне 

жаданне 

пажаданне 

нежаданне 

заданне 

галаданне 

пахаладанне 

закладанне 

накладанне 

пакладанне 

перакладанне 

пракладанне 

абкладанне 



падаткаабкладанне 

самаабкладанне 

адкладанне 

тлушчаадкладанне 

складанне 

словаскладанне 

раскладанне 

самараскладанне 

вершаскладанне 

ускладанне 

укладанне 

капіталаўкладанне 

выкладанне 

прыкладанне 

уладанне 

рабаўладанне 

домаўладанне 

саўладанне 

землеўладанне 

наданне 

паданне 

ападанне 

западанне 

пападанне 

непападанне 

адпаданне 

спаданне 

упаданне 

выпаданне 

абкраданне 

раскраданне 

выкраданне 

страданне 

адданне 

веданне 

наведанне 

усёведанне 

няведанне 

снеданне 

зданне 

кіданне 

бомбакіданне 

абкіданне 

адкіданне 

падкіданне 

скіданне 

раскіданне 

ускіданне 

выкіданне 

прыкіданне 

гайданне 

валоданне 



авалоданне 

самавалоданне 

апраўданне 

самаапраўданне 

сноўданне 

выданне 

перавыданне 

рыданне 

недаяданне 

заяданне 

паяданне 

пераяданне 

праяданне 

завяданне 

апавяданне 

адпавяданне 

спавяданне 

звяданне 

з’яданне 

агляданне 

дагляданне 

загляданне 

нагляданне 

саманагляданне 

перагляданне 

прагляданне 

разгляданне 

угляданне 

выгляданне 

сняданне 

асяданне 

самаасяданне 

падсяданне 

ссяданне 

прысяданне 

паўпрысяданне 

самаабажанне 

важанне 

упаўнаважанне 

ураўнаважанне 

зневажанне 

богазневажанне 

самазневажанне 

разважанне 

скалалажанне 

смажанне 

падаражанне 

пражанне 

уражанне 

дагаджанне 

гладжанне 

аграмаджанне 



зараджанне 

саджанне 

гледжанне 

аб’язджанне 

вэнджанне 

валаводжанне 

абязводжанне 

пашкоджанне 

узнагароджанне 

скароджанне 

засяроджанне 

уваходжанне 

знаходжанне 

месцазнаходжанне 

паходжанне 

праходжанне 

абыходжанне 

разыходжанне 

узыходжанне 

сыходжанне 

пагарджанне 

абскарджанне 

сцверджанне 

маруджанне 

замаруджанне 

прамаруджанне 

спраўджанне 

апярэджанне 

папярэджанне 

распаўсюджанне 

узвіжанне 

упрыгожанне 

множанне 

адмарожанне 

ржанне 

іржанне 

дзяржанне 

дужанне 

напружанне 

перанапружанне 

дрыжанне 

ляжанне 

княжанне 

казанне 

аказанне 

паказанне 

проціпаказанне 

супрацьпаказанне 

прадказанне 

сказанне 

іншасказанне 

указанне 



мазанне 

памазанне 

мірапамазанне 

даразанне 

наразанне 

пераразанне 

праразанне 

абразанне 

надразанне 

падразанне 

зразанне 

разразанне 

уразанне 

выразанне 

нізанне 

крэмзанне 

ёрзанне 

замярзанне 

прамярзанне 

абмярзанне 

змярзанне 

вымярзанне 

прымярзанне 

лузанне 

угрузанне 

тузанне 

апаўзанне 

напаўзанне 

перапаўзанне 

адпаўзанне 

спаўзанне 

успаўзанне 

упаўзанне 

коўзанне 

поўзанне 

разгрызанне 

рэзанне 

вязанне 

сеткавязанне 

неўмяніанне 

аканне 

кваканне 

гагаканне 

кугаканне 

цюгаканне 

скаканне 

балаканне 

абвалаканне 

звалаканне 

развалаканне 

узвалаканне 

вывалаканне 



намаканне 

адмаканне 

вымаканне 

зараканне 

нараканне 

набраканне 

прадраканне 

краканне 

таканне 

патаканне 

татаканне 

чаканне 

карабканне 

дзеканне 

цеканне 

ёканне 

галёканне 

божканне 

іканне 

заіканне 

гіканне 

гігіканне 

кігіканне 

піліканне 

ціліканне 

кліканне 

закліканне 

перакліканне 

адкліканне 

скліканне 

выкліканне 

тыліканне 

чыліканне 

праніканне 

зніканне 

уніканне 

папіканне 

упіканне 

хіхіканне 

ціканне 

айканне 

войканне 

гойканне 

бульканне 

шамканне 

бомканне 

тромканне 

зумканне 

крумканне 

хрумканне 

блямканне 

дзылінканне 



дзвынканне 

бзынканне 

брынканне 

брэнканне 

дзеньканне 

дзіньканне 

ціньканне 

трэньканне 

оканне 

падвоканне 

квоканне 

цмоканне 

ноканне 

цоканне 

чоканне 

цялёпканне 

цёпканне 

гарканне 

карканне 

смарканне 

парканне 

харканне 

кравахарканне 

шарканне 

зірканне 

порканне 

торканне 

мурканне 

цвырканне 

гырканне 

фырканне 

цырканне 

чырканне 

змярканне 

паласканне 

пялёсканне 

саісканне 

блісканне 

цісканне 

зацісканне 

націсканне 

пацісканне 

рукапацісканне 

абцісканне 

адцісканне 

сцісканне 

расцісканне 

уцісканне 

выцісканне 

прыцісканне 

пырсканне 

лусканне 



апусканне 

кровапусканне 

дапусканне 

запусканне 

напусканне 

перапусканне 

прапусканне 

адпусканне 

спусканне 

распусканне 

мочаспусканне 

упусканне 

выпусканне 

рысканне 

сысканне 

трэсканне 

лясканне 

плясканне 

тканне 

спатканне 

гуканне 

блуканне 

нуканне 

пануканне 

баруканне 

груканне 

тпруканне 

суканне 

стуканне 

шуканне 

богашуканне 

адшуканне 

шушуканне 

вышуканне 

гаўканне 

чаўканне 

ціўканне 

здароўканне 

шчоўканне 

яўканне 

мяўканне 

курняўканне 

цяўканне 

чуфканне 

ахканне 

тахканне 

татахканне 

чахканне 

цёхканне 

вохканне 

рохканне 

бухканне 



вухканне 

чухканне 

пыхканне 

яхканне 

тыцканне 

пэцканне 

кешканне 

гушканне 

памяшканне 

зыканне 

бзыканне 

лыканне 

курлыканне 

мурлыканне 

мыканне 

замыканне 

адмыканне 

змыканне 

размыканне 

смыканне 

умыканне 

хмыканне 

прымыканне 

хныканне 

рыканне 

брыканне 

пстрыканне 

цырыканне 

чырыканне 

сыканне 

тыканне 

датыканне 

затыканне 

натыканне 

спатыканне 

абтыканне 

адтыканне 

утыканне 

сутыканне 

чуфыканне 

чыканне 

шчыканне 

шыканне 

бэканне 

мэканне 

кукарэканне 

улюлюканне 

цюлюлюканне 

сюсюканне 

мацюканне 

яканне 

вяканне 



жвяканне 

звяканне 

чвяканне 

зляканне 

чмяканне 

дапяканне 

запяканне 

спяканне 

распяканне 

выпяканне 

прыпяканне 

засяканне 

насяканне 

перасяканне 

прасяканне 

абсяканне 

адсяканне 

надсяканне 

падсяканне 

ссяканне 

рассяканне 

усяканне 

высяканне 

ацяканне 

працяканне 

абцяканне 

падцяканне 

сцяканне 

расцяканне 

семясцяканне 

уцяканне 

выцяканне 

паланне 

сядланне 

засціланне 

насціланне 

перасціланне 

падсціланне 

рассціланне 

усціланне 

высціланне 

сланне 

насланне 

пасланне 

адхланне 

пасыланне 

спасыланне 

перасыланне 

адсыланне 

рассыланне 

высыланне 

ламанне 



задзіманне 

надзіманне 

прадзіманне 

абдзіманне 

здзіманне 

раздзіманне 

удзіманне 

выдзіманне 

абніманне 

адніманне 

зніманне 

разніманне 

перазніманне 

узніманне 

прыўзніманне 

найманне 

паднайманне 

перайманне 

гукаперайманне 

думанне 

выманне 

адыманне 

падыманне 

суднападыманне 

абдыманне 

здыманне 

пераздыманне 

уздыманне 

выжыманне 

непрыманне 

успрыманне 

светаўспрыманне 

трыманне 

атрыманне 

недаатрыманне 

затрыманне 

снегазатрыманне 

падтрыманне 

нетрыманне 

стрыманне 

устрыманне 

утрыманне 

кананне 

перакананне 

скананне 

выкананне 

недавыкананне 

перавыкананне 

невыкананне 

дакрананне 

скрананне 

апрананне 



пераапрананне 

падапрананне 

распрананне 

спагнанне 

партспагнанне 

стагнанне 

выгнанне 

плодавыгнанне 

самавыгнанне 

яднанне 

аб’яднанне 

літаб’яднанне 

з’яднанне 

раз’яднанне 

уз’яднанне 

знанне 

дазнанне 

пазнанне 

апазнанне 

самапазнанне 

сазнанне 

веравызнанне 

прызнанне 

самапрызнанне 

абвінанне 

загінанне 

нагінанне 

прагінанне 

падгінанне 

згінанне 

разгінанне 

угінанне 

выгінанне 

заклінанне 

памінанне 

запамінанне 

напамінанне 

успамінанне 

упамінанне 

прыпамінанне 

размінанне 

напінанне 

распінанне 

ахінанне 

адхінанне 

сцінанне 

уцінанне 

лунанне 

параўнанне 

заглынанне 

паглынанне 

праглынанне 



засынанне 

пачынанне 

усчынанне 

капанне 

самакапанне 

драпанне 

крапанне 

трапанне 

хапанне 

чапанне 

шлёпанне 

закіпанне 

накіпанне 

адкіпанне 

ускіпанне 

наліпанне 

абліпанне 

зліпанне 

хліпанне 

прыліпанне 

лопанне 

хлопанне 

карпанне 

землечарпанне 

корпанне 

чэрпанне 

купанне 

калупанне 

тупанне 

ступанне 

наступанне 

пераступанне 

адступанне 

цупанне 

шчупанне 

лыпанне 

рыпанне 

скрыпанне 

асыпанне 

недасыпанне 

засыпанне 

насыпанне 

пасыпанне 

перасыпанне 

абсыпанне 

адсыпанне 

падсыпанне 

ссыпанне 

рассыпанне 

усыпанне 

высыпанне 

прысыпанне 



шчыпанне 

тэпанне 

хлюпанне 

ляпанне 

кляпанне 

ранне 

аранне 

скваранне 

дагаранне 

загаранне 

самазагаранне 

згаранне 

узгаранне 

самаўзгаранне 

выгаранне 

уладаранне 

гаспадаранне 

каранне 

дакаранне 

пакаранне 

паранне 

старанне 

абранне 

пераабранне 

шабранне 

убранне 

выбранне 

перавыбранне 

ігранне 

надранне 

абясколеранне 

меранне 

абіранне 

набіранне 

перабіранне 

адбіранне 

падбіранне 

збіранне 

разбіранне 

убіранне 

выбіранне 

прыбіранне 

снегапрыбіранне 

зазіранне 

назіранне 

саманазіранне 

абдзіранне 

здзіранне 

раздзіранне 

выдзіранне 

узіранне 

сузіранне 



самасузіранне 

светасузіранне 

заміранне 

паміранне 

уціхаміранне 

абміранне 

адміранне 

уміранне 

выміранне 

запіранне 

адпіранне 

упіранне 

заціранне 

націранне 

пераціранне 

праціранне 

абціранне 

адціранне 

падціранне 

сціранне 

расціранне 

уціранне 

выціранне 

прыціранне 

патуранне 

пажыранне 

казыранне 

ныранне 

правяранне 

пагасанне 

згасанне 

запасанне 

выкрасанне 

ператрасанне 

страсанне 

растрасанне 

утрасанне 

вытрасанне 

часанне 

правісанне 

звісанне 

закісанне 

накісанне 

пракісанне 

скісанне 

раскісанне 

укісанне 

пісанне 

апісанне 

жывапісанне 

землеапісанне 

жыццеапісанне 



напісанне 

летапісанне 

чыстапісанне 

бытапісанне 

вершапісанне 

падпісанне 

прадпісанне 

спісанне 

гайсанне 

гойсанне 

крамсанне 

барсанне 

ссанне 

згусанне 

кусанне 

рассысанне 

высысанне 

балбатанне 

сватанне 

гагатанне 

скагатанне 

рагатанне 

бразгатанне 

візгатанне 

скрыгатанне 

катанне 

ракатанне 

стракатанне 

сакатанне 

цакатанне 

екатанне 

клекатанне 

булькатанне 

варкатанне 

буркатанне 

вуркатанне 

туркатанне 

віскатанне 

ляскатанне 

грукатанне 

латанне 

матанне 

шоўкаматанне 

коканаматанне 

лапатанне 

шапатанне 

шалпатанне 

тупатанне 

хлюпатанне 

братанне 

пячатанне 

лётанне 



вітанне 

адвітанне 

развітанне 

світанне 

рассвітанне 

дацвітанне 

зацвітанне 

працвітанне 

адцвітанне 

расцвітанне 

выцвітанне 

прывітанне 

скрыгітанне 

літанне 

квактанне 

смактанне 

крактанне 

таптанне 

шаптанне 

гартанне 

тартанне 

вяртанне 

невяртанне 

астанне 

хвастанне 

зарастанне 

нарастанне 

перарастанне 

прарастанне 

абрастанне 

адрастанне 

падрастанне 

зрастанне 

разрастанне 

узрастанне 

урастанне 

прырастанне 

шастанне 

свістанне 

хістанне 

хрумстанне 

расстанне 

храбустанне 

хрустанне 

паўстанне 

карыстанне 

водакарыстанне 

землекарыстанне 

скарыстанне 

выкарыстанне 

недавыкарыстанне 

прыстанне 



путанне 

боўтанне 

квахтанне 

кудахтанне 

крахтанне 

скавытанне 

казытанне 

блытанне 

глытанне 

мармытанне 

пытанне 

апытанне 

запытанне 

папытанне 

чытанне 

розначытанне 

прачытанне 

прычытанне 

шчабятанне 

лятанне 

пралятанне 

аблятанне 

узлятанне 

аплятанне 

пераплятанне 

сплятанне 

расплятанне 

уплятанне 

падмятанне 

нагнятанне 

трапятанне 

лепятанне 

баханне 

бабаханне 

каханне 

маханне 

шараханне 

браханне 

плёханне 

завіханне 

увіханне 

насміханне 

піханне 

напіханне 

папіханне 

прапіханне 

адпіханне 

падпіханне 

спіханне 

распіханне 

упіханне 

выпіханне 



заціханне 

сціханне 

уціханне 

шарханне 

перханне 

шорханне 

штурханне 

пырханне 

буханне 

набуханне 

разбуханне 

вуханне 

слуханне 

апуханне 

напуханне 

распуханне 

успуханне 

прыпуханне 

затуханне 

патуханне 

прытуханне 

чуханне 

шуханне 

чханне 

дыханне 

уздыханне 

удыханне 

выдыханне 

прыдыханне 

калыханне 

палыханне 

чмыханне 

пасыханне 

перасыханне 

падсыханне 

ссыханне 

рассыханне 

усыханне 

высыханне 

патыханне 

плюханне 

нюханне 

пазяханне 

мацанне 

абяцанне 

заляцанне 

бачанне 

касмабачанне 

яснабачанне 

карабачанне 

еўрабачанне 

светабачанне 



прадбачанне 

тэлебачанне 

інтэрбачанне 

абвінавачанне 

самаабвінавачанне 

качанне 

кудлачанне 

мачанне 

значанне 

канапачанне 

мантачанне 

лягчанне 

сведчанне 

пасведчанне 

лжэсведчанне 

ілжэсведчанне 

увекавечанне 

ачалавечанне 

нявечанне 

знявечанне 

калечанне 

самакалечанне 

пакалечанне 

скалечанне 

мечанне 

анямечанне 

прыгнечанне 

велічанне 

спадарожнічанне 

хадайнічанне 

папрашайнічанне 

садзейнічанне 

міндальнічанне 

арыгінальнічанне 

ліберальнічанне 

сентыментальнічанне 

свавольнічанне 

самавольнічанне 

сваявольнічанне 

скромнічанне 

разумнічанне 

гаспадарнічанне 

лодарнічанне 

манернічанне 

грымаснічанне 

фокуснічанне 

какетнічанне 

скрытнічанне 

сакрэтнічанне 

настаўнічанне 

жлукчанне 

гвалчанне 



імчанне 

кленчанне 

вянчанне 

развянчанне 

увянчанне 

клянчанне 

няньчанне 

варочанне 

бурчанне 

вурчанне 

гурчанне 

журчанне 

цурчанне 

навучанне 

саманавучанне 

павучанне 

гучанне 

маўчанне 

умаўчанне 

нагрувашчанне 

аснашчанне 

верашчанне 

трашчанне 

благавешчанне 

вішчанне 

вяшчанне 

чэрававяшчанне 

завяшчанне 

шырокавяшчанне 

прадвяшчанне 

тэлевяшчанне 

радыёвяшчанне 

пазычанне 

запазычанне 

мычанне 

матычанне 

пярэчанне 

супярэчанне 

апалячанне 

квашанне 

страшанне 

вешанне 

павешанне 

перабольшанне 

апустошанне 

палепшанне 

пагоршанне 

замяшанне 

умяшанне 

дваенне 

падваенне 

здваенне 



раздваенне 

удваенне 

асваенне 

засваенне 

прысваенне 

гаенне 

даенне 

электрадаенне 

аўтадаенне 

занепакаенне 

заспакаенне 

самазаспакаенне 

супакаенне 

самасупакаенне 

слаенне 

наслаенне 

адслаенне 

расслаенне 

гнаенне 

нагнаенне 

угнаенне 

паенне 

аўтапаенне 

раенне 

раззбраенне 

узбраенне 

даўзбраенне 

самаўзбраенне 

пераўзбраенне 

патраенне 

пастраенне 

перастраенне 

утраенне 

прызвычаенне 

вабенне 

жарабенне 

грабенне 

скрабенне 

гібенне 

згібенне 

скубенне 

агрубенне 

даўбенне 

паднябенне 

бавенне 

збавенне 

гавенне 

арагавенне 

разгавенне 

акаркавенне 

благаславенне 

блаславенне 



пасівенне 

бярвенне 

адранцвенне 

здранцвенне 

амярцвенне 

памярцвенне 

абмярцвенне 

змярцвенне 

чарсцвенне 

клеенне 

лінеенне 

лазенне 

адзенне 

прабадзенне 

мадзенне 

падзенне 

нападзенне 

ненападзенне 

грэхападзенне 

адпадзенне 

распадзенне 

упадзенне 

супадзенне 

несупадзенне 

выпадзенне 

прадзенне 

тонкапрадзенне 

пенькапрадзенне 

шоўкапрадзенне 

воўнапрадзенне 

бавоўнапрадзенне 

шэрсцепрадзенне 

спецадзенне 

рдзенне 

ірдзенне 

цвярдзенне 

ацвярдзенне 

зацвярдзенне 

гудзенне 

дудзенне 

пахудзенне 

абязлюдзенне 

ядзенне 

аб’ядзенне 

вядзенне 

кнігавядзенне 

давядзенне 

абзавядзенне 

навядзенне 

саманавядзенне 

правядзенне 

голасавядзенне 



абвядзенне 

адвядзенне 

падвядзенне 

звядзенне 

развядзенне 

рыбаразвядзенне 

лесаразвядзенне 

узвядзенне 

увядзенне 

новаўвядзенне 

вывядзенне 

прывядзенне 

з’ядзенне 

глядзенне 

заглядзенне 

сядзенне 

вярзенне 

грызенне 

гніенне 

закабаленне 

валенне 

вызваленне 

самавызваленне 

хваленне 

усхваленне 

самаўсхваленне 

ухваленне 

неўхваленне 

самавыхваленне 

галенне 

агаленне 

згаленне 

аддаленне 

выдаленне 

заленне 

пакаленне 

маленне 

смаленне 

крухмаленне 

удасканаленне 

самаўдасканаленне 

паленне 

запаленне 

вуглепаленне 

спаленне 

самаспаленне 

траленне 

саленне 

засаленне 

сталенне 

чаленне 

падначаленне 



непадначаленне 

вабленне 

аздабленне 

азлабленне 

аслабленне 

паслабленне 

расслабленне 

аграбленне 

разграбленне 

драбленне 

раздрабленне 

церабленне 

увасабленне 

пераўвасабленне 

адасабленне 

дубленне 

агрубленне 

заглыбленне 

паглыбленне 

самапаглыбленне 

зарыбленне 

акругленне 

закругленне 

абеззямеленне 

заіленне 

абяссіленне 

высіленне 

знясіленне 

самазнясіленне 

мочазнясіленне 

нахіленне 

адхіленне 

схіленне 

ухіленне 

прадухіленне 

самаўхіленне 

выпукленне 

шкленне 

мленне 

абамленне 

паведамленне 

усведамленне 

самаўсведамленне 

пераламленне 

святлопераламленне 

праламленне 

праменепраламленне 

ашаламленне 

абрамленне 

выпрамленне 

атаясамленне 

тамленне 



ператамленне 

стамленне 

глебастамленне 

ушчамленне 

кармленне 

пракармленне 

афармленне 

глумленне 

затлумленне 

сумленне 

азнаямленне 

зазямленне 

прызямленне 

задаволенне 

самазадаволенне 

незадаволенне 

здаволенне 

самаздаволенне 

нездаволенне 

запаволенне 

заняволенне 

зняволенне 

разняволенне 

скуголенне 

пераадоленне 

накапленне 

крапленне 

акрапленне 

скрапленне 

тапленне 

снегатапленне 

затапленне 

салатапленне 

патапленне 

утапленне 

захапленне 

самазахапленне 

ачапленне 

счапленне 

расчапленне 

расшчапленне 

савакупленне 

атупленне 

заступленне 

наступленне 

контрнаступленне 

паступленне 

адступленне 

уступленне 

выступленне 

прытупленне 

усыпленне 



асляпленне 

ацяпленне 

пацяпленне 

уцяпленне 

бурленне 

акісленне 

самаакісленне 

падкісленне 

раскісленне 

мысленне 

крэсленне 

акрэсленне 

тленне 

асвятленне 

электраасвятленне 

прасвятленне 

высвятленне 

руленне 

атуленне 

расчуленне 

баўленне 

дабаўленне 

падбаўленне 

збаўленне 

пазбаўленне 

разбаўленне 

убаўленне 

выбаўленне 

прыбаўленне 

абагаўленне 

падаўленне 

ржаўленне 

іржаўленне 

плаўленне 

аплаўленне 

бласлаўленне 

праслаўленне 

самапраслаўленне 

абнеслаўленне 

знеслаўленне 

услаўленне 

выслаўленне 

абняслаўленне 

маўленне 

адмаўленне 

самаадмаўленне 

вымаўленне 

станаўленне 

устанаўленне 

абнаўленне 

сортаабнаўленне 

аднаўленне 



паднаўленне 

узнаўленне 

усынаўленне 

аздараўленне 

выздараўленне 

праўленне 

апраўленне 

папраўленне 

перапраўленне 

адпраўленне 

упраўленне 

палітупраўленне 

рудаўпраўленне 

выпраўленне 

самавыпраўленне 

траўленне 

ператраўленне 

страўленне 

вытраўленне 

стаўленне 

настаўленне 

проціпастаўленне 

супастаўленне 

супрацьпастаўленне 

састаўленне 

прадстаўленне 

процістаўленне 

выстаўленне 

прыстаўленне 

адухаўленне 

падзешаўленне 

адушаўленне 

здзіўленне 

непраціўленне 

супраціўленне 

абяскроўленне 

жыўленне 

ажыўленне 

зажыўленне 

ужыўленне 

прыжыўленне 

закрыўленне 

скрыўленне 

паяўленне 

праяўленне 

аб’яўленне 

прад’яўленне 

з’яўленне 

нез’яўленне 

уяўленне 

ажыццяўленне 

выяўленне 



самавыяўленне 

волевыяўленне 

графленне 

рыфленне 

адрахленне 

трухленне 

рыхленне 

разрыхленне 

узрыхленне 

апашленне 

мышленне 

амыленне 

смыленне 

апыленне 

пчолаапыленне 

самаапыленне 

пераапыленне 

распыленне 

водараспыленне 

бяленне 

вяленне 

шавяленне 

дзяленне 

надзяленне 

аддзяленне 

потааддзяленне 

мочааддзяленне 

раздзяленне 

падраздзяленне 

выдзяленне 

слёзавыдзяленне 

слінавыдзяленне 

потавыдзяленне 

мочавыдзяленне 

гноевыдзяленне 

жоўцевыдзяленне 

абмяленне 

ахмяленне 

захмяленне 

спапяленне 

асяленне 

засяленне 

насяленне 

перанасяленне 

пасяленне 

перасяленне 

падсяленне 

ссяленне 

рассяленне 

усяленне 

высяленне 

цяленне 



каменне 

праменне 

іменне 

найменне 

кляйменне 

уменне 

загуменне 

прыгуменне 

задуменне 

разуменне 

узаемаразуменне 

паразуменне 

непаразуменне 

светаразуменне 

неразуменне 

жыццеразуменне 

уразуменне 

неўразуменне 

недаўменне 

няўменне 

зацьменне 

аняменне 

зняменне 

аслабаненне 

выслабаненне 

пачырваненне 

ганенне 

узаканенне 

чаканенне 

паланенне 

пакланенне 

скланенне 

раненне 

вараненне 

укараненне 

выкараненне 

параненне 

устараненне 

граненне 

шчаненне 

распадабненне 

прыпадабненне 

здрабненне 

раздрабненне 

бубненне 

вокамгненне 

імгненне 

ягненне 

дасягненне 

адцягненне 

уцягненне 

прыцягненне 



завадненне 

навадненне 

абвадненне 

прывадненне 

пагадненне 

узгадненне 

удакладненне 

ускладненне 

апладненне 

самаапладненне 

забрудненне 

схудненне 

абядненне 

збядненне 

мядненне 

абнасененне 

апаражненне 

спаражненне 

раздражненне 

узмужненне 

апазненне 

запазненне 

спазненне 

адрозненне 

трызненне 

паўтрызненне 

блюзненне 

жалязненне 

згіненне 

галіненне 

адгаліненне 

разгаліненне 

укліненне 

сіненне 

пасіненне 

пабуйненне 

узбуйненне 

пранікненне 

узаемапранікненне 

знікненне 

узнікненне 

самаўзнікненне 

унікненне 

імкненне 

сутыкненне 

прасякненне 

задавальненне 

самазадавальненне 

незадавальненне 

здавальненне 

нездавальненне 

звальненне 



абагульненне 

падагульненне 

ушчыльненне 

самаўшчыльненне 

сумненне 

зацямненне 

пацямненне 

патанненне 

запрыгоненне 

узаконенне 

разгарненне 

марненне 

чарненне 

пачарненне 

сненне 

апрасненне 

цісненне 

здзяйсненне 

бросненне 

паясненне 

праясненне 

уясненне 

пацясненне 

самапацясненне 

адцясненне 

выцясненне 

увільгатненне 

пераўвільгатненне 

квітненне 

памутненне 

дапаўненне 

запаўненне 

напаўненне 

папаўненне 

перапаўненне 

раўненне 

адраўненне 

ураўненне 

запэўненне 

упэўненне 

разупэўненне 

натхненне 

узмацненне 

спыненне 

прыпыненне 

дачыненне 

узаемадачыненне 

сачыненне 

расчыненне 

учыненне 

прычыненне 

абясцэненне 



адзеравяненне 

адзервяненне 

аледзяненне 

абледзяненне 

зледзяненне 

азеляненне 

чляненне 

расчляненне 

сучляненне 

вычляненне 

акамяненне 

скамяненне 

апрамяненне 

спрамяненне 

выпрамяненне 

гама-выпрамяненне 

радыёвыпрамяненне 

асемяненне 

абсемяненне 

змяненне 

словазмяненне 

відазмяненне 

прымяненне 

ап’яненне 

аслупяненне 

зацяненне 

акасцяненне 

плоенне 

кроенне 

песнапенне 

утрапенне 

храпенне 

сапенне 

кіпенне 

сіпенне 

цярпенне 

доўгацярпенне 

нецярпенне 

атупенне 

рыпенне 

скрыпенне 

хрыпенне 

шыпенне 

скляпенне 

насенне 

трасенне 

землетрасенне 

абязлесенне 

вісенне 

абрусенне 

мітусенне 

палысенне 



аблысенне 

уваскрэсенне 

аблясенне 

нясенне 

данясенне 

занясенне 

нанясенне 

перанясенне 

аднясенне 

паднясенне 

суаднясенне 

узнясенне 

унясенне 

неўнясенне 

прыўнясенне 

вынясенне 

прынясенне 

слізгаценне 

мігаценне 

мільгаценне 

шаргаценне 

дрыгаценне 

булькаценне 

шамаценне 

касмаценне 

паценне 

лапаценне 

шапаценне 

тупаценне 

хлюпаценне 

хаценне 

зіхаценне 

шархаценне 

мігценне 

адценне 

цвіценне 

трымценне 

шасценне 

міжсценне 

аблісценне 

храбусценне 

загусценне 

атлусценне 

апусценне 

запусценне 

хрусценне 

шалясценне 

летуценне 

пажаўценне 

шалахценне 

тарахценне 

зіхценне 



пляценне 

перапляценне 

спляценне 

хітраспляценне 

вар’яценне 

багавінне 

ржавінне 

іржавінне 

вужавінне 

харкавінне 

пілавінне 

шумавінне 

кратавінне 

гарохавінне 

верхавінне 

бацвінне 

лупінне 

шалупінне 

шкарлупінне 

лушпінне 

рабацінне 

націнне 

шчацінне 

павуцінне 

адонне 

падонне 

прадонне 

бяздонне 

міжсезонне 

аконне 

падаконне 

міжаконне 

беззаконне 

балонне 

абалонне 

прыдалонне 

улонне 

бяссонне 

сутонне 

адхонне 

падрабрынне 

жабурынне 

начынне 

бажэнне 

зневажэнне 

упрыгажэнне 

скажэнне 

налажэнне 

палажэнне 

законапалажэнне 

пералажэнне 

разлажэнне 



улажэнне 

знемажэнне 

тармажэнне 

растармажэнне 

смажэнне 

намнажэнне 

памнажэнне 

перамнажэнне 

размнажэнне 

варажэнне 

заражэнне 

самазаражэнне 

абмаражэнне 

паражэнне 

зберажэнне 

самазберажэнне 

ацверажэнне 

працверажэнне 

выцверажэнне 

перасцеражэнне 

спражэнне 

выражэнне 

самавыражэнне 

зніштажэнне 

ваджэнне 

суднаваджэнне 

суправаджэнне 

самалётаваджэнне 

караблеваджэнне 

амаладжэнне 

абмаладжэнне 

саладжэнне 

ахаладжэнне 

пераахаладжэнне 

загараджэнне 

зараджэнне 

самазараджэнне 

нараджэнне 

жыванараджэнне 

месцанараджэнне 

параджэнне 

спараджэнне 

распараджэнне 

перараджэнне 

дзетараджэнне 

яйцараджэнне 

браджэнне 

адраджэнне 

выпераджэнне 

выраджэнне 

асаджэнне 

насаджэнне 



дрэванасаджэнне 

лесанасаджэнне 

хаджэнне 

цаджэнне 

зацвярджэнне 

пацвярджэнне 

сцвярджэнне 

самасцвярджэнне 

абуджэнне 

пабуджэнне 

прабуджэнне 

узбуджэнне 

самаўзбуджэнне 

вуджэнне 

луджэнне 

заблуджэнне 

суджэнне 

асуджэнне 

самаасуджэнне 

прысуджэнне 

пасяджэнне 

набліжэнне 

збліжэнне 

прыбліжэнне 

заніжэнне 

паніжэнне 

зніжэнне 

уніжэнне 

самаўніжэнне 

прыніжэнне 

самапрыніжэнне 

абвяржэнне 

звяржэнне 

вывяржэнне 

семявывяржэнне 

звужэнне 

залужэнне 

служэнне 

богаслужэнне 

свяшчэннаслужэнне 

кружэнне 

акружэнне 

галавакружэнне 

абкружэнне 

адчужэнне 

падаўжэнне 

прадаўжэнне 

ажыжэнне 

дрыжэнне 

пастрыжэнне 

расстрыжэнне 

асвяжэнне 



нацяжэнне 

сцяжэнне 

расцяжэнне 

выцяжэнне 

прыцяжэнне 

варэнне 

піваварэнне 

гаварэнне 

судагаварэнне 

абгаварэнне 

мёдаварэнне 

содаварэнне 

мылаварэнне 

самагонаварэнне 

салетраварэнне 

квасаварэнне 

выдварэнне 

клееварэнне 

сталеварэнне 

солеварэнне 

шкловарэнне 

тварэнне 

абогатварэнне 

стоўпатварэнне 

ператварэнне 

узаемаператварэнне 

стварэнне 

растварэнне 

утварэнне 

словаўтварэнне 

новаўтварэнне 

відаўтварэнне 

складкаўтварэнне 

цеплаўтварэнне 

формаўтварэнне 

слінаўтварэнне 

цэнаўтварэнне 

параўтварэнне 

пераўтварэнне 

гораўтварэнне 

салетраўтварэнне 

балотаўтварэнне 

гарэнне 

дарэнне 

здарэнне 

азарэнне 

разарэнне 

карэнне 

пакарэнне 

паскарэнне 

прыскарэнне 

марэнне 



выпарэнне 

засарэнне 

старэнне 

пастарэнне 

сутарэнне 

паўсутарэнне 

паўтарэнне 

самапаўтарэнне 

удачарэнне 

адабрэнне 

неадабрэнне 

серабрэнне 

зубрэнне 

мяздрэнне 

падазрэнне 

замірэнне 

змірэнне 

прымірэнне 

іскрэнне 

шамрэнне 

трэнне 

вастрэнне 

завастрэнне 

абвастрэнне 

бурэнне 

абурэнне 

турбабурэнне 

пабурэнне 

электрабурэнне 

разбурэнне 

самаразбурэнне 

узбурэнне 

адурэнне 

курэнне 

смалакурэнне 

вінакурэнне 

самагонакурэнне 

ачмурэнне 

завіхрэнне 

пашырэнне 

расшырэнне 

вымярэнне 

тэлевымярэнне 

радыёвымярэнне 

сувымярэнне 

апярэнне 

пабачэнне 

прабачэнне 

выбачэнне 

абагачэнне 

самаабагачэнне 

узбагачэнне 



самаўзбагачэнне 

узаемаўзбагачэнне 

валачэнне 

трубавалачэнне 

залачэнне 

шчалачэнне 

аблачэнне 

мачэнне 

тлумачэнне 

словатлумачэнне 

ператлумачэнне 

растлумачэнне 

вытлумачэнне 

значэнне 

азначэнне 

абазначэнне 

назначэнне 

адзначэнне 

вызначэнне 

самавызначэнне 

прадвызначэнне 

прызначэнне 

абарачэнне 

тавараабарачэнне 

пакарачэнне 

скарачэнне 

укарачэнне 

замарачэнне 

абмарачэнне 

адрачэнне 

самаадрачэнне 

вырачэнне 

сачэнне 

тачэнне 

атачэнне 

палягчэнне 

аблягчэнне 

адзічэнне 

здзічэнне 

лічэнне 

залічэнне 

налічэнне 

пералічэнне 

часалічэнне 

адлічэнне 

павелічэнне 

перавелічэнне 

узвелічэнне 

самаўзвелічэнне 

злічэнне 

летазлічэнне 

вылічэнне 



прылічэнне 

памякчэнне 

змякчэнне 

размякчэнне 

апалчэнне 

абмяльчэнне 

заканчэнне 

сканчэнне 

патанчэнне 

станчэнне 

чарчэнне 

сквірчэнне 

журчэнне 

вярчэнне 

кругавярчэнне 

абучэнне 

самаабучэнне 

пераабучэнне 

вучэнне 

веравучэнне 

вывучэнне 

лжэвучэнне 

ілжэвучэнне 

далучэнне 

залучэнне 

спалучэнне 

словаспалучэнне 

гукаспалучэнне 

адлучэнне 

злучэнне 

словазлучэнне 

разлучэнне 

вылучэнне 

прылучэнне 

мучэнне 

засмучэнне 

даручэнне 

кручэнне 

тручэнне 

атручэнне 

самаатручэнне 

уручэнне 

прыручэнне 

таўчэнне 

вашчэнне 

машчэнне 

аснашчэнне 

перааснашчэнне 

рашчэнне 

нарашчэнне 

зрашчэнне 

апрашчэнне 



спрашчэнне 

трашчэнне 

прырашчэнне 

пачашчэнне 

прычашчэнне 

нішчэнне 

знішчэнне 

самазнішчэнне 

вынішчэнне 

самавынішчэнне 

загушчэнне 

згушчэнне 

кушчэнне 

лушчэнне 

тлушчэнне 

апушчэнне 

дапушчэнне 

недапушчэнне 

адпушчэнне 

упушчэнне 

патаўшчэнне 

хрышчэнне 

ачышчэнне 

самаачышчэнне 

прачышчэнне 

расчышчэнне 

плюшчэнне 

апавяшчэнне 

спавяшчэнне 

абвяшчэнне 

замяшчэнне 

перамяшчэнне 

змяшчэнне 

водазмяшчэнне 

размяшчэнне 

умяшчэнне 

сумяшчэнне 

сычэнне 

насычэнне 

перанасычэнне 

заключэнне 

розумазаключэнне 

перазаключэнне 

пераключэнне 

адключэнне 

падключэнне 

уключэнне 

выключэнне 

самавыключэнне 

прыключэнне 

свячэнне 

асвячэнне 



пасвячэнне 

прысвячэнне 

лячэнне 

зубалячэнне 

водалячэнне 

цеплалячэнне 

самалячэнне 

парафіналячэнне 

электралячэнне 

кумысалячэнне 

кліматалячэнне 

торфалячэнне 

сонцалячэнне 

гразелячэнне 

святлолячэнне 

вылячэнне 

самавылячэнне 

пячэнне 

хлебапячэнне 

кіпячэнне 

забеспячэнне 

энергазабеспячэнне 

водазабеспячэнне 

газазабеспячэнне 

цеплазабеспячэнне 

самазабеспячэнне 

электразабеспячэнне 

боезабеспячэнне 

жыццезабеспячэнне 

сячэнне 

чэравасячэнне 

перасячэнне 

адсячэнне 

рассячэнне 

усячэнне 

цячэнне 

кровацячэнне 

слёзацячэнне 

смолацячэнне 

слінацячэнне 

камедзецячэнне 

слізецячэнне 

гноецячэнне 

гашэнне 

пагашэнне 

кашэнне 

галашэнне 

агалашэнне 

калашэнне 

тармашэнне 

нашэнне 

плоданашэнне 



паднашэнне 

прынашэнне 

ахвярапрынашэнне 

рашэнне 

арашэнне 

тарашэнне 

уваскрашэнне 

прашэнне 

запрашэнне 

патрашэнне 

вырашэнне 

спусташэнне 

суцішэнне 

памяншэнне 

змяншэнне 

прымяншэнне 

паляпшэнне 

пагаршэнне 

шуршэнне 

вяршэнне 

давяршэнне 

завяршэнне 

удушэнне 

спакушэнне 

глушэнне 

аглушэнне 

прымушэнне 

унушэнне 

самаўнушэнне 

пушэнне 

апушэнне 

варушэнне 

парушэнне 

правапарушэнне 

клятвапарушэнне 

абрушэнне 

церушэнне 

зрушэнне 

узрушэнне 

крушэнне 

караблекрушэнне 

сушэнне 

асушэнне 

тушэнне 

завышэнне 

павышэнне 

перавышэнне 

падвышэнне 

узвышэнне 

самаўзвышэнне 

крышэнне 

змяшэнне 



кровазмяшэнне 

прыспяшэнне 

уцяшэнне 

суцяшэнне 

самасуцяшэнне 

баянне 

абаянне 

каянне 

пакаянне 

раскаянне 

паянне 

стаянне 

настаянне 

сонцастаянне 

процістаянне 

супрацьстаянне 

веянне 

дзеянне 

узаемадзеянне 

уздзеянне 

процідзеянне 

супрацьдзеянне 

паслядзеянне 

сеянне 

травасеянне 

буракасеянне 

рассеянне 

святлорассеянне 

бадзянне 

ззянне 

проціззянне 

супрацьззянне 

зіянне 

выхвалянне 

назалянне 

выскалянне 

стралянне 

ураблянне 

вілянне 

сашпілянне 

чаплянне 

куплянне 

шпурлянне 

матлянне 

гулянне 

кулянне 

тулянне 

упраўлянне 

стаўлянне 

устаўлянне 

крыўлянне 

віхлянне 



люлянне 

шапялянне 

спаганянне 

абганянне 

падганянне 

лінянне 

буянне 

спрыянне 

бляянне 

асмяянне 

насмяянне 

абсмяянне 

пяянне 

чычэроне 

зерне 

прадвесне 

нараўне 

канечне 

канешне 

знешне 

лішне 

залішне 

нялішне 

славяне 

эрзяне 

сербіяне 

расіяне 

марсіяне 

паляне 

рымляне 

філістымляне 

зямляне 

драўляне 

мяне 

армяне 

лаціняне 

трусяне 

парфяне 

іншапланецяне 

ізраільцяне 

егіпцяне 

шансанье 

абое 

двое 

надвое 

адступное 

трое 

затое 

сёе-тое 

прэс-пап’е 

храп’е 

ахрап’е 



шматкроп’е 

двукроп’е 

круп’е 

атрэп’е 

стажар’е 

надхмар’е 

бясхмар’е 

паўшар’е 

давер’е 

узаемадавер’е 

перадавер’е 

недавер’е 

легкавер’е 

малавер’е 

павер’е 

іншавер’е 

пераддзвер’е 

бязвер’е 

нявер’е 

высакамер’е 

пер’е 

прыазёр’е 

перамір’е 

мнагабор’е 

сямібор’е 

шасцібор’е 

пяцібор’е 

трохбор’е 

двухбор’е 

надвор’е 

падвор’е 

загор’е 

высакагор’е 

пласкагор’е 

нагор’е 

адгор’е 

падгор’е 

перадгор’е 

прадгор’е 

міжгор’е 

узгор’е 

міжзор’е 

сямізор’е 

сузор’е 

акор’е 

лукамор’е 

памор’е 

узмор’е 

прымор’е 

запаляр’е 

наверсе 

паверсе 



уверсе 

пачассе 

бясчассе 

паднябессе 

залессе 

рэдкалессе 

малалессе 

драбналессе 

разналессе 

чарналессе 

старалессе 

падлессе 

міжлессе 

узлессе 

бязлессе 

прылессе 

двукоссе 

валоссе 

многагалоссе 

аднагалоссе 

рознагалоссе 

поўнагалоссе 

адгалоссе 

безгалоссе 

шматгалоссе 

чатырохгалоссе 

двухгалоссе 

калоссе 

пераноссе 

надпераноссе 

бруссе 

крыссе 

усе 

пакрысе 

дасье 

масье 

манпансье 

канферансье 

самадзяржаўе 

праваслаўе 

бясслаўе 

паўнапраўе 

раўнапраўе 

нераўнапраўе 

бяспраўе 

разнатраўе 

шчаўе 

пнеўе 

каліўе 

гняздоўе 

бездажджоўе 

нізоўе 



панізоўе 

міжрадкоўе 

пяцірадкоўе 

паўрадкоўе 

трохрадкоўе 

чатырохрадкоўе 

двухрадкоўе 

сярэдневякоўе 

пагалоўе 

свінапагалоўе 

падгалоўе 

безгалоўе 

узгалоўе 

прыгалоўе 

багаслоўе 

мнагаслоўе 

радаслоўе 

брыдкаслоўе 

зласлоўе 

марнаслоўе 

вастраслоўе 

саслоўе 

пустаслоўе 

шматслоўе 

выслоўе 

прыслоўе 

дзеепрыслоўе 

пасляслоўе 

разнамоўе 

прастамоўе 

адмоўе 

зімоўе 

шматмоўе 

двухмоўе 

здароўе 

нездароўе 

надброўе 

міжброўе 

вандроўе 

малакроўе 

белакроўе 

кустоўе 

ятоўе 

вярхоўе 

беспрацоўе 

безграшоўе 

падчарэўе 

качэўе 

карчэўе 

цяўе 

кофе 

хе 



хе-хе-хе 

э-хе-хе 

хе-хе 

наце 

браце 

бяссмерце 

шчасце 

няшчасце 

прычасце 

прадвесце 

дзвесце 

памесце 

прадмесце 

лісце 

жаўталісце 

выйсце 

прыйсце 

ахвосце 

надхвосце 

падпамосце 

падмосце 

перадмосце 

трохперсце 

вусце 

захалусце 

шэсце 

нашэсце 

сашэсце 

ушэсце 

прышэсце 

запясце 

багацце 

плацце 

зачацце 

вецце 

разнаквецце 

суквецце 

дасвецце 

беспрасвецце 

мнагалецце 

даўгалецце 

налецце 

паўналецце 

непаўналецце 

ліхалецце 

падклецце 

прыклецце 

амецце 

смецце 

чалабіцце 

сэрцабіцце 

досвіцце 



кровапраліцце 

прыліцце 

чаяпіцце 

рыжоцце 

смакоцце 

заплоцце 

лахмоцце 

шмоцце 

ашмоцце 

грымоцце 

макроцце 

страхоцце 

смяхоцце 

уздуцце 

луцце 

сухапуцце 

міжпуцце 

пачуцце 

агульнажыцце 

надкапыцце 

перакрыцце 

укрыцце 

прыкрыцце 

узяцце 

закляцце 

пракляцце 

бяспамяцце 

заняцце 

паняцце 

падняцце 

зняцце 

узняцце 

прыняцце 

непрыняцце 

распяцце 

нарэшце 

урэшце 

ранцье 

парцье 

фтарыраваные 

яе 

вуглевыпальваняе 

ё 
========================= 

баб’ё 

жарабё 

дуб’ё 

дуддзё 

суддзё 

рыззё 

муміё 



алё 

быдлё 

валлё 

галлё 

гніллё 

жуллё 

быллё 

жыллё 

касмыллё 

цялё 

лам’ё 

хлам’ё 

хам’ё 

цыганё 

маржанё 

вужанё 

стрыжанё 

тхаранё 

бабранё 

зубранё 

тыгранё 

выдранё 

зверанё 

куранё 

туранё 

чыранё 

сабачанё 

качанё 

крумкачанё 

шпачанё 

рачанё 

грачанё 

лашачанё 

каршачанё 

зайчанё 

галчанё 

хлапчанё 

сівучанё 

барсучанё 

пацучанё 

ваўчанё 

дзеўчанё 

шчанё 

індычанё 

сычанё 

чарапашанё 

птушанё 

мышанё 

ягнё 

блізнё 

хуліганнё 

груганнё 



зданнё 

тканнё 

насланнё 

спаннё 

вараннё 

каршуннё 

жабянё 

вераб’янё 

ястрабянё 

галубянё 

савянё 

львянё 

ільвянё 

змеянё 

гадзянё 

лебедзянё 

медзведзянё 

драздзянё 

верблюдзянё 

сабалянё 

буйвалянё 

сакалянё 

шчыглянё 

перапелянё 

казлянё 

пісклянё 

арлянё 

аслянё 

буслянё 

суслянё 

дзятлянё 

казулянё 

жураўлянё 

зязюлянё 

самянё 

груганянё 

канянё 

сланянё 

варанянё 

аленянё 

цюленянё 

пінгвінянё 

каршунянё 

малпянё 

нерпянё 

ласянё 

лісянё 

страусянё 

гусянё 

рысянё 

салаўянё 

кацянё 



крацянё 

дзіцянё 

чарцянё 

беркуцянё 

кап’ё 

куп’ё 

афіцар’ё 

звяр’ё 

парасё 

кассё 

усё 

пугаўё 

гадаўё 

ваўкаўё 

дамаўё 

сураўё 

касаўё 

верхаўё 

цаўё 

дзіцё 

асцё 

лісцё 

трысцё 

калаццё 

касмаццё 

шкумаццё 

шмаццё 

знаццё 

біццё 

адбіццё 

віццё 

развіццё 

недаразвіццё 

самаразвіццё 

прывіццё 

ліццё 

праліццё 

зліццё 

кровазліццё 

разліццё 

семязліццё 

гніццё 

піццё 

прапіццё 

гнуццё 

чуццё 

пачуццё 

быццё 

здабыццё 

забыццё 

самазабыццё 

паўзабыццё 



напаўзабыццё 

набыццё 

іншабыццё 

адбыццё 

небыццё 

выбыццё 

прыбыццё 

выццё 

жыццё 

пражыццё 

сужыццё 

адплыццё 

мыццё 

ныццё 

брыццё 

крыццё 

закрыццё 

пакрыццё 

металапакрыццё 

перакрыццё 

адкрыццё 

самаадкрыццё 

раскрыццё 

самараскрыццё 

укрыццё 

выкрыццё 

самавыкрыццё 

прыкрыццё 

шыццё 

радыё 

вастрыё 

ж 
========================= 

аж 

кліваж 

багаж 

бандаж 

бліндаж 

продаж 

запродаж 

выстаўка-продаж 

перапродаж 

распродаж 

абардаж 

пейзаж 

лаж 

такелаж 

стэлаж 

падхалімаж 

плюмаж 

карданаж 



пеанаж 

тампанаж 

патранаж 

персанаж 

танаж 

понаж 

грэнаж 

дрэнаж 

электрадрэнаж 

трэнаж 

шпіянаж 

сянаж 

паж 

экіпаж 

метранпаж 

купаж 

тыпаж 

політыпаж 

бараж 

гараж 

аўтагараж 

бездараж 

бракераж 

віраж 

міраж 

краж 

стораж 

вупраж 

метраж 

кіламетраж 

хронаметраж 

арбітраж 

вітраж 

літраж 

страж 

антураж 

фураж 

збожжафураж 

сенафураж 

зернефураж 

тыраж 

масаж 

самамасаж 

пасаж 

вернісаж 

фіксаж 

карсаж 

фарсаж 

кабатаж 

сабатаж 

трыкатаж 

пілатаж 



капатаж 

эпатаж 

каратаж 

пікетаж 

этыкетаж 

інструктаж 

вальтаж 

плантаж 

мантаж 

перамантаж 

электрамантаж 

фотамантаж 

літмантаж 

дэмантаж 

шантаж 

каптаж 

рэпартаж 

кінарэпартаж 

фотарэпартаж 

тэлерэпартаж 

радыёрэпартаж 

куртаж 

стаж 

лістаж 

партстаж 

бельэтаж 

ажыятаж 

стафаж 

каледж 

дождж 

брыдж 

катэдж 

грабеж 

рубеж 

падзеж 

крадзеж 

калодзеж 

залеж 

калеж 

цялеж 

безмеж 

помеж 

манеж 

капеж 

крапеж 

плацеж 

неплацеж 

насцеж 

наросцеж 

мяцеж 

карцёж 

чарцёж 



між 

заміж 

паміж 

спаміж 

меланж 

флёрдаранж 

мосенж 

эпонж 

нябож 

дож 

нож 

басанож 

набасанож 

шарж 

кансьерж 

корж 

морж 

сморж 

буж 

вуж 

гуж 

муж 

замуж 

уздоўж 

наўздоўж 

удоўж 

лоўж 

смоўж 

глыж 

пыж 

крыж 

накрыж 

стрыж 

прэстыж 

чыж 

бэж 

картэж 

ваяж 

сакваяж 

макіяж 

дубляж 

фюзеляж 

пля 

муляж 

камуфляж 

грыльяж 

трэльяж 

мар’яж 

цяж 

усцяж 

наўсцяж 



з 
========================= 

аз 

лабаз 

дыябаз 

вываз 

газ 

процівагаз 

керагаз 

джаз 

заказ 

наказ 

паказ 

напаказ 

пераказ 

адказ 

падказ 

доказ 

сказ 

расказ 

іншасказ 

указ 

прыказ 

лаз 

вадалаз 

скалалаз 

сценалаз 

пералаз 

пралаз 

верхалаз 

белаз 

артаклаз 

эўклаз 

полаз 

вылаз 

маз 

багамаз 

намаз 

алмаз 

тормаз 

аўтатормаз 

дыягназ 

паз 

тапаз 

раз 

зараз 

абраз 

дзікабраз 

вобраз 

гукавобраз 

правобраз 



першавобраз 

цераз 

якраз 

кнораз 

штораз 

праз 

хрызапраз 

страз 

ураз 

перыфраз 

выраз 

саз 

таз 

унітаз 

гіпастаз 

метастаз 

экстаз 

дыястаз 

хаз 

абхаз 

ксёндз 

ез 

без 

лікбез 

іракез 

рэмез 

паланез 

педагенез 

экагенез 

галагенез 

філагенез 

цыклагенез 

этнагенез 

імунагенез 

партэнагенез 

антрапагенез 

канцэрагенез 

патагенез 

метагенез 

эктагенез 

антагенез 

глотагенез 

псіхагенез 

палінгенез 

біягенез 

эмбрыягенез 

анамнез 

экасез 

анабіёз 

метабіёз 

сімбіёз 

скаліёз 



лямбліёз 

трыхінелёз 

фурункулёз 

туберкулёз 

бруцэлёз 

фасцыялёз 

кур’ёз 

сур’ёз 

насур’ёз 

усур’ёз 

фузарыёз 

карыёз 

бактэрыёз 

іхтыёз 

афіцыёз 

сервіз 

дэвіз 

гіз 

кіргіз 

маркіз 

эскіз 

блюдаліз 

вакаліз 

аналіз 

самааналіз 

псіхааналіз 

каталіз 

побліз 

ленд-ліз 

бактэрыёліз 

гідроліз 

электроліз 

фатоліз 

цытоліз 

раміз 

ніз 

карніз 

уніз 

круіз 

гіпафіз 

эпіфіз 

гіпофіз 

цэнз 

абоз 

трамбоз 

воз 

бамбавоз 

турбавоз 

газатурбавоз 

рыбавоз 

вадавоз 

рудавоз 



завоз 

бензавоз 

малакавоз 

цяжкавоз 

мукавоз 

цеплавоз 

капавоз 

тарпавоз 

шмаравоз 

паравоз 

перавоз 

правоз 

электравоз 

лесавоз 

матавоз 

ракетавоз 

цэментавоз 

нафтавоз 

абвоз 

адвоз 

падвоз 

звоз 

развоз 

узвоз 

тралейвоз 

увоз 

прывоз 

вуглявоз 

панелявоз 

зернявоз 

смеццявоз 

рагоз 

апафеоз 

эхінакакоз 

сілікоз 

сікоз 

таксікоз 

лейкоз 

наркоз 

электранаркоз 

вербалоз 

фімоз 

гумоз 

прагноз 

авітаміноз 

фіноз 

гіпноз 

самагіпноз 

стэноз 

біягеацэноз 

фітацэноз 

біяцэноз 



цыяноз 

хлароз 

мароз 

флюароз 

фіброз 

склероз 

атэрасклероз 

астэасклероз 

артэрыясклероз 

некроз 

неўроз 

псіханеўроз 

цыроз 

дэрматоз 

мітоз 

фагацытоз 

лейкацытоз 

віртуоз 

псіхоз 

траверз 

гагауз 

блакгауз 

пакгауз 

цэйхгауз 

камбуз 

гарбуз 

камвуз 

гуз 

нактоуз 

карапуз 

груз 

недагруз 

сухагруз 

друз 

туз 

матуз 

мянтуз 

картуз 

бутуз 

фуз 

канфуз 

хунхуз 

француз 

паўз 

кабыз 

кобыз 

кок-сагыз 

таў-сагыз 

хмыз 

брыз 

крыз 

эпікрыз 



прыз 

капрыз 

сюрпрыз 

рэпрыз 

фрыз 

стрыптыз 

акцыз 

бэз 

маянэз 

рэз 

хлебарэз 

зубарэз 

трубарэз 

шрубарэз 

галаварэз 

вадарэз 

ледарэз 

зарэз 

пазарэз 

гайкарэз 

ваўкарэз 

шкларэз 

нарэз 

купінарэз 

дзернарэз 

парэз 

перарэз 

наперарэз 

прарэз 

балтарэз 

кастарэз 

кустарэз 

электрафарэз 

тарфарэз 

абрэз 

адрэз 

наадрэз 

надрэз 

падрэз 

зрэз 

разрэз 

уразрэз 

крэз 

шартрэз 

урэз 

прырэз 

хвалярэз 

каменярэз 

куп’ярэз 

пратэз 

сінтэз 

хемасінтэз 



фотасінтэз 

біясінтэз 

дыятэз 

стыпль-чэз 

партшэз 

дыэз 

юз 

саюз 

прафсаюз 

блюз 

клюз 

шлюз 

вяз 

самавяз 

сатырыяз 

фтырыяз 

элефантыяз 

зь 
========================= 

мазь 

каламазь 

намаразь 

бразь 

гразь 

проразь 

ветразь 

завадзь 

запагадзь 

непагадзь 

негадзь 

спогадзь 

кадзь 

надгаладзь 

прохаладзь 

гладзь 

моладзь 

падзь 

загарадзь 

цемрадзь 

інахадзь 

заедзь 

наедзь 

лебедзь 

запаведзь 

водпаведзь 

пропаведзь 

мядзведзь 

споведзь 

ледзь 

наледзь 

медзь 



камедзь 

проедзь 

трыёдзь 

гасподзь 

самаходзь 

мімаходзь 

цвердзь 

жэрдзь 

дзе-небудзь 

колькі-небудзь 

які-небудзь 

калі-небудзь 

чый-небудзь 

як-небудзь 

адкуль-небудзь 

чаго-небудзь 

хто-небудзь 

што-небудзь 

чаму-небудзь 

куды-небудзь 

каторы-небудзь 

жудзь 

поскудзь 

жмудзь 

чудзь 

набрыдзь 

грыдзь 

рэдзь 

макрэдзь 

нелюдзь 

безлюдзь 

голядзь 

сцерлядзь 

чэлядзь 

роўнядзь 

калодзезь 

слізь 

скрозь 

наскрозь 

ферзь 

коўзь 

рэзь 

язь 

бязь 

дробязь 

вязь 

завязь 

пладазавязь 

семязавязь 

канавязь 

конавязь 

перавязь 



повязь 

сувязь 

узаемасувязь 

фельдсувязь 

радыёсувязь 

авіясувязь 

прывязь 

князь 

боязь 

вадабоязь 

святлабоязь 

віцязь 

непрыязь 

і 
========================= 

таі 

кальрабі 

рэгбі 

алібі 

хобі 

дэрбі 

візаві 

малаві 

сапераві 

чэрві 

благі 

неблагі 

варагі 

дарагі 

задарагі 

недарагі 

крагі 

печанегі 

бязмозгі 

вігі 

мігі 

напярэсцігі 

убогі 

разлогі 

галаваногі 

крываногі 

даўганогі 

легканогі 

танканогі 

шпарканогі 

каратканогі 

галаногі 

беланогі 

казланогі 

касманогі 

чырвананогі 



аднаногі 

чарнаногі 

махнаногі 

быстраногі 

басаногі 

таўстаногі 

клышаногі 

бязногі 

трохногі 

чатырохногі 

двухногі 

крыварогі 

паўдарогі 

аднарогі 

пустарогі 

крутарогі 

бязрогі 

строгі 

двухрогі 

шаблярогі 

бугі-вугі 

другі 

тугі 

патугі 

абцугі 

даўгі 

доўгі 

задоўгі 

нядоўгі 

даўгалыгі 

вярыгі 

туарэгі 

ятвягі 

сабеі 

халдзеі 

іудзеі 

леі 

прапілеі 

чацвяртнеі 

падсуседзі 

мідзі 

эфендзі 

хіндзі 

дэндзі 

брэндзі 

бігудзі 

шолудзі 

грудзі 

лэдзі 

мілэдзі 

людзі 

малпалюдзі 



жалюзі 

фекаліі 

хімікаліі 

маргіналіі 

сатурналіі 

універсаліі 

рэпрэсаліі 

канвульсіі 

бакі 

славакі 

хадакі 

злакі 

жмакі 

прысмакі 

аднакі 

неўзнакі 

адзінакі 

дашнакі 

шлапакі 

каракалпакі 

каракі 

мешчаракі 

кракі 

оракі 

буракі 

прусакі 

такі 

усё-такі 

сякі-такі 

так-такі 

сіртакі 

зноў-такі 

гэтакі 

хакі 

крымчакі 

бабкі 

слабкі 

выграбкі 

выскрабкі 

гібкі 

нягібкі 

ацяробкі 

пацяробкі 

учубкі 

дыбкі 

зыбкі 

шыбкі 

агрэбкі 

паскрэбкі 

зябкі 

мочапалавкі 

нітавкі 



лёгкі 

залёгкі 

паўлёгкі 

нялёгкі 

вогкі 

дрогкі 

пругкі 

вадкі 

напаўвадкі 

гадкі 

анігадкі 

пазадкі 

ладкі 

непаладкі 

гладкі 

нягладкі 

падкі 

ападкі 

дападкі 

нападкі 

спадкі 

гарадкі 

выперадкі 

навыперадкі 

украдкі 

попрадкі 

садкі 

высадкі 

едкі 

недаедкі 

аб’едкі 

адведкі 

водведкі 

ёдкі 

завідкі 

увачавідкі 

гідкі 

кідкі 

пракідкі 

някідкі 

дзесяцігодкі 

угодкі 

салодкі 

кісла-салодкі 

несалодкі 

ходкі 

сходкі 

усходкі 

няходкі 

дудкі 

пудкі 

грудкі 



загрудкі 

швыдкі 

жыдкі 

брыдкі 

нябрыдкі 

рэдкі 

нярэдкі 

ядкі 

упрысядкі 

узбекі 

навекі 

лекі 

некі 

далёкі 

недалёкі 

звышдалёкі 

уцёкі 

наўцёкі 

важкі 

малаважкі 

паўнаважкі 

раўнаважкі 

бязважкі 

уподбежкі 

басаножкі 

караняножкі 

старожкі 

дрожкі 

саматужкі 

удаўжкі 

удоўжкі 

накрыжкі 

цяжкі 

зацяжкі 

паўцяжкі 

звышцяжкі 

няцяжкі 

мазкі 

замаразкі 

прымаразкі 

абразкі 

гразкі 

блізкі 

няблізкі 

слізкі 

нізкі 

занізкі 

звышнізкі 

дзёрзкі 

вузкі 

завузкі 

грузкі 



коўзкі 

рэзкі 

вязкі 

бібікі 

чаравікі 

дзікі 

ходзікі 

паўдзікі 

напаўдзікі 

мнагалікі 

малалікі 

круглалікі 

італікі 

бязлікі 

колікі 

ворлікі 

шматлікі 

нешматлікі 

вялікі 

завялікі 

роўнавялікі 

невялікі 

падштанікі 

зрэбнікі 

лічыльнікі 

падкайданнікі 

штонікі 

чалеснікі 

падвуснікі 

мнагалетнікі 

пяцідзесятнікі 

нарукаўнікі 

качэўнікі 

наднырачнікі 

наручнікі 

навушнікі 

радыёнавушнікі 

варэнікі 

дзеравянікі 

пікі 

кепікі 

субтропікі 

падтропікі 

упікі 

вусікі 

трусікі 

боцікі 

паўбоцікі 

употайкі 

вейкі 

глейкі 

клейкі 



нейкі 

бойкі 

стойкі 

сейсмастойкі 

напаўстойкі 

нястойкі 

мяккі 

паўмяккі 

напаўмяккі 

валкі 

развалкі 

падалкі 

пазалкі 

трускалкі 

палкі 

цалкі 

пасядзелкі 

мелкі 

выселкі 

ёлкі 

зёлкі 

вілкі 

могілкі 

апілкі 

насілкі 

волкі 

золкі 

колкі 

смолкі 

солкі 

крыватолкі 

гулкі 

мулкі 

жылкі 

паджылкі 

мылкі 

гарэлкі 

некалькі 

грабелькі 

туфелькі 

колькі 

наколькі 

паколькі 

ніколькі 

аніколькі 

абы-колькі 

толькі 

столькі 

настолькі 

гэтулькі 

нагэтулькі 

танцулькі 



паўбутэлькі 

напрамкі 

шамкі 

семкі 

поцемкі 

прыцемкі 

ёмкі 

капіталаёмкі 

працаёмкі 

няёмкі 

абнімкі 

ломкі 

халадналомкі 

стромкі 

абдымкі 

плямкі 

цямкі 

жданкі 

зданкі 

жанкі 

ножанкі 

чаканкі 

гаманкі 

негаманкі 

выцінанкі 

ранкі 

франкі 

санкі 

падсанкі 

чэсанкі 

астанкі 

эвенкі 

зенкі 

пасядзенкі 

валёнкі 

інкі 

драбінкі 

слінкі 

памінкі 

кпінкі 

бацінкі 

вонкі 

звонкі 

гонкі 

наўздагонкі 

наперагонкі 

уперагонкі 

мотагонкі 

аўтагонкі 

падонкі 

сажонкі 

тронкі 



пастронкі 

тонкі 

нумарнкі 

справункі 

жадункі 

хадункі 

варункі 

карункі 

дажынкі 

недажынкі 

зажынкі 

разынкі 

пашчэнкі 

янкі 

паўшклянкі 

зямлянкі 

бялянкі 

п’янкі 

банькі 

свежанькі 

канькі 

добранькі 

шустранькі 

шэранькі 

хаханькі 

слабенькі 

сівенькі 

новенькі 

благенькі 

маладзенькі 

салодзенькі 

худзенькі 

нізенькі 

мякенькі 

маленькі 

немаленькі 

кругленькі 

міленькі 

цёпленькі 

шчупленькі 

светленькі 

саменькі 

тоненькі 

малюпасенькі 

нікагусенькі 

нічагусенькі 

лысенькі 

малюсенькі 

цалюсенькі 

цяплюсенькі 

бялюсенькі 

танюсенькі 



адзінюсенькі 

чарнюсенькі 

паўнюсенькі 

зелянюсенькі 

чысцюсенькі 

ціхенькі 

сухенькі 

ценькі 

залаценькі 

малюпаценькі 

кароценькі 

просценькі 

жоўценькі 

сыценькі 

старэнькі 

нацянькі 

крывабокі 

круглабокі 

белабокі 

светлабокі 

чырванабокі 

аднабокі 

касабокі 

крутабокі 

жаўтабокі 

глыбокі 

неглыбокі 

валавокі 

вірлавокі 

светлавокі 

чырванавокі 

аднавокі 

зеленавокі 

разнавокі 

цемнавокі 

чарнавокі 

яснавокі 

блакітнавокі 

слепавокі 

каравокі 

вастравокі 

шустравокі 

быстравокі 

шэравокі 

касавокі 

бязвокі 

сінявокі 

кокі 

скокі 

аблокі 

адзінокі 

покі 



тарокі 

урокі 

сурокі 

шырокі 

зашырокі 

нешырокі 

высокі 

рознавысокі 

невысокі 

звышвысокі 

сутокі 

біятокі 

ружовашчокі 

чырванашчокі 

паўнашчокі 

таўсташчокі 

тапкі 

вытапкі 

узахапкі 

наўзахапкі 

цапкі 

слепкі 

ліпкі 

хліпкі 

дакопкі 

таропкі 

нетаропкі 

сопкі 

топкі 

атопкі 

нятопкі 

церпкі 

збожжазакупкі 

крупкі 

тупкі 

цупкі 

сыпкі 

цыпкі 

крэпкі 

цэпкі 

хлюпкі 

варкі 

гаваркі 

негаваркі 

выскваркі 

шарваркі 

вываркі 

выгаркі 

жаркі 

каркі 

маркі 

шпаркі 



выпаркі 

харкі 

сіверкі 

мацеркі 

пацеркі 

абіркі 

лакіркі 

горкі 

зоркі 

дальназоркі 

апоркі 

вячоркі 

буркі 

жмуркі 

туркі 

зыркі 

ушыркі 

юркі 

цюркі 

яркі 

мацяркі 

няяркі 

баскі 

ханжаскі 

хакаскі 

водгаласкі 

дамаскі 

наскі 

манаскі 

парнаскі 

нянаскі 

папуаскі 

пачаскі 

вычаскі 

язычаскі 

грэчаскі 

старажытнагрэчаскі 

бабскі 

швабскі 

палабскі 

рабскі 

арабскі 

міжарабскі 

прарабскі 

караібскі 

хлебаробскі 

земляробскі 

юдафобскі 

славянафобскі 

сербскі 

кашубскі 

герцагскі 



туарэгскі 

слабадскі 

завадскі 

міжзавадскі 

складскі 

грамадскі 

проціграмадскі 

супрацьграмадскі 

антыграмадскі 

канадскі 

гарадскі 

агульнагарадскі 

каларадскі 

рэтраградскі 

пасадскі 

букваедскі 

людаедскі 

міраедскі 

шведскі 

суседскі 

добрасуседскі 

персідскі 

галандскі 

новазеландскі 

лапландскі 

ірландскі 

нідэрландскі 

ісландскі 

шатландскі 

фламандскі 

нармандскі 

фінляндскі 

садаводскі 

заводскі 

агульназаводскі 

конназаводскі 

горназаводскі 

фабрычна-заводскі 

цукразаводскі 

лесазаводскі 

ваяводскі 

сінодскі 

прыходскі 

царкоўнапрыходскі 

кавалергардскі 

курдскі 

жмудскі 

чудскі 

людскі 

нялюдскі 

чэркескі 

лескі 



воплескі 

калёскі 

пажскі 

варажскі 

нарвежскі 

калежскі 

печанежскі 

ятвяжскі 

каўказскі 

лазскі 

абхазскі 

іракезскі 

тагалезскі 

кангалезскі 

рэвізскі 

кіргізскі 

гагаузскі 

хунхузскі 

французскі 

фрызскі 

іерэзскі 

віскі 

чараміскі 

туніскі 

ціскі 

байскі 

парагвайскі 

уругвайскі 

нагайскі 

цыгайскі 

лёкайскі 

малайскі 

майскі 

першамайскі 

перадмайскі 

ямайскі 

данайскі 

нанайскі 

сіпайскі 

райскі 

самурайскі 

шахрайскі 

тайскі 

ратайскі 

кітайскі 

алтайскі 

гультайскі 

сабейскі 

плебейскі 

адыгейскі 

удэгейскі 

зладзейскі 



чарадзейскі 

ліхадзейскі 

халдзейскі 

гільдзейскі 

індзейскі 

гвардзейскі 

белагвардзейскі 

коннагвардзейскі 

чырвонагвардзейскі 

лейб-гвардзейскі 

іудзейскі 

судзейскі 

жакейскі 

лакейскі 

біблейскі 

арамейскі 

армейскі 

агульнаармейскі 

чырвонаармейскі 

конармейскі 

кампанейскі 

еўрапейскі 

індаеўрапейскі 

пазаеўрапейскі 

агульнаеўрапейскі 

транс’еўрапейскі 

фарысейскі 

архейскі 

багацейскі 

трацейскі 

адміралцейскі 

пуцейскі 

нубійскі 

малавійскі 

лівійскі 

балівійскі 

латвійскі 

бельгійскі 

фрыгійскі 

еўразійскі 

інданезійскі 

палінезійскі 

фракійскі 

фінікійскі 

эвенкійскі 

малійскі 

самалійскі 

аўстралійскі 

італійскі 

англійскі 

чылійскі 

танзанійскі 



кенійскі 

альпійскі 

субальпійскі 

алімпійскі 

перадалімпійскі 

расійскі 

усерасійскі 

мансійскі 

каўбойскі 

свойскі 

ізгойскі 

азойскі 

палеазойскі 

мезазойскі 

кайназойскі 

эазойскі 

геройскі 

буржуйскі 

халуйскі 

самадыйскі 

сагдыйскі 

дравідыйскі 

андыйскі 

індыйскі 

будыйскі 

арыйскі 

марыйскі 

кембрыйскі 

дакембрыйскі 

александрыйскі 

іберыйскі 

кавалерыйскі 

артылерыйскі 

кімерыйскі 

ілірыйскі 

сірыйскі 

асірыйскі 

аўстрыйскі 

гурыйскі 

сілурыйскі 

візантыйскі 

хантыйскі 

фларэнтыйскі 

кампучыйскі 

піфагарэйскі 

карэйскі 

архірэйскі 

эпікурэйскі 

яўрэйскі 

ліцэйскі 

паліцэйскі 

міліцэйскі 



казначэйскі 

разгільдзяйскі 

лакскі 

каракалпакскі 

каракскі 

іракскі 

оракскі 

сакскі 

узбекскі 

франкскі 

цюркскі 

баскскі 

сельджукскі 

таджыкскі 

ацтэкскі 

канібальскі 

д’ябальскі 

кавальскі 

гальскі 

тагальскі 

бенгальскі 

сінгальскі 

партугальскі 

камчадальскі 

ідальскі 

кардынальскі 

непальскі 

купальскі 

генеральскі 

адміральскі 

контр-адміральскі 

віцэ-адміральскі 

капральскі 

гуральскі 

сіментальскі 

неандэртальскі 

апостальскі 

цемрашальскі 

маршальскі 

фельдмаршальскі 

фельдфебельскі 

картвельскі 

евангельскі 

архангельскі 

сельскі 

абывацельскі 

наплявацельскі 

засядацельскі 

старацельскі 

любіцельскі 

абнавіцельскі 

саставіцельскі 



вадзіцельскі 

суднавадзіцельскі 

прадвадзіцельскі 

афарміцельскі 

прасіцельскі 

круцельскі 

паручыцельскі 

папячыцельскі 

прыяцельскі 

непрыяцельскі 

анёльскі 

ізраільскі 

бразільскі 

тамільскі 

юдафільскі 

славянафільскі 

бібліяфільскі 

нарадавольскі 

балагольскі 

мангольскі 

камсамольскі 

польскі 

цірольскі 

пасольскі 

крэольскі 

есаульскі 

каракульскі 

консульскі 

праконсульскі 

гуцульскі 

бабыльскі 

тубыльскі 

карэльскі 

мегрэльскі 

мінгрэльскі 

венесуэльскі 

саамскі 

дамскі 

в’етнамскі 

хамскі 

бемскі 

земскі 

караімскі 

херувімскі 

падхалімскі 

садомскі 

аканомскі 

прыфермскі 

думскі 

рымскі 

пілігрымскі 

эдэмскі 



ямскі 

сіямскі 

чабанскі 

албанскі 

плябанскі 

гаванскі 

малдаванскі 

праванскі 

ліванскі 

сванскі 

яванскі 

ганскі 

паганскі 

хуліганскі 

далганскі 

унанганскі 

танганскі 

дунганскі 

афганскі 

інтрыганскі 

цыганскі 

іарданскі 

суданскі 

азербайджанскі 

бежанскі 

казанскі 

пейзанскі 

партызанскі 

малаканскі 

мараканскі 

рэспубліканскі 

саюзна-рэспубліканскі 

агульнарэспубліканскі 

міжрэспубліканскі 

англіканскі 

веліканскі 

дамініканскі 

мексіканскі 

францысканскі 

ашуканскі 

дэхканскі 

амерыканскі 

праамерыканскі 

панамерыканскі 

афрыканскі 

міжафрыканскі 

крытыканскі 

дыяканскі 

уланскі 

драгаманскі 

меламанскі 

раманскі 



атаманскі 

шаманскі 

флагманскі 

мусульманскі 

нэпманскі 

нарманскі 

германскі 

пангерманскі 

бірманскі 

гурманскі 

басурманскі 

штурманскі 

фурманскі 

асманскі 

ватманскі 

гетманскі 

боцманскі 

лоцманскі 

мічманскі 

утрыманскі 

панскі 

белапанскі 

шампанскі 

іспанскі 

шпанскі 

дваранскі 

табасаранскі 

хутаранскі 

навабранскі 

іранскі 

зыранскі 

тыранскі 

лютэранскі 

нганасанскі 

шарлатанскі 

магаметанскі 

капітанскі 

штабс-капітанскі 

султанскі 

спартанскі 

дагестанскі 

хіндустанскі 

прыстанскі 

брытанскі 

пурытанскі 

маўрытанскі 

донжуанскі 

перуанскі 

ханскі 

багдыханскі 

благавешчанскі 

пушчанскі 



вадохрышчанскі 

мяшчанскі 

макшанскі 

фіхтэанскі 

ніцшэанскі 

венскі 

славенскі 

эвенскі 

блазенскі 

сіенскі 

праўленскі 

непраціўленскі 

членскі 

усяленскі 

йеменскі 

туркменскі 

джэнтльменскі 

ітэльменскі 

рэкардсменскі 

спартсменскі 

ігуменскі 

бушменскі 

гесенскі 

чэмпіёнскі 

шпіёнскі 

пансіёнскі 

паштальёнскі 

краманьёнскі 

кампаньёнскі 

украінскі 

усеўкраінскі 

якабінскі 

рабінскі 

кубінскі 

славінскі 

хівінскі 

свінскі 

тувінскі 

лезгінскі 

даргінскі 

абазінскі 

кабардзінскі 

грузінскі 

арлекінскі 

тэкінскі 

фрэйлінскі 

элінскі 

сатанінскі 

ленінскі 

марксісцка-ленінскі 

воінскі 

філіпінскі 



сталыпінскі 

абісінскі 

русінскі 

бедуінскі 

фінскі 

угра-фінскі 

лацінскі 

сярэднелацінскі 

пехацінскі 

асецінскі 

кахецінскі 

аргенцінскі 

імерэцінскі 

рэйнскі 

дэвонскі 

эпігонскі 

македонскі 

хамелеонскі 

фармазонскі 

конскі 

каталонскі 

вавілонскі 

мармонскі 

японскі 

баронскі 

масонскі 

франкмасонскі 

саксонскі 

англасаксонскі 

эстонскі 

тэўтонскі 

салдафонскі 

марафонскі 

іерыхонскі 

амікашонскі 

губернскі 

драгунскі 

дзікунскі 

клікунскі 

апякунскі 

клоунскі 

пластунскі 

ардынскі 

чужынскі 

румынскі 

мандарынскі 

сястрынскі 

мічурынскі 

мацярынскі 

сарацынскі 

медыцынскі 

судовамедыцынскі 



мужчынскі 

арчынскі 

старшынскі 

энскі 

лейдэнскі 

ардэнскі 

ордэнскі 

набажэнскі 

перараджэнскі 

адраджэнскі 

выраджэнскі 

апалчэнскі 

навучэнскі 

вылучэнскі 

спрашчэнскі 

чэчэнскі 

забеспячэнскі 

траянскі 

святаянскі 

славянскі 

царкоўнаславянскі 

стараславянскі 

праславянскі 

усходнеславянскі 

усеславянскі 

грамадзянскі 

эрзянскі 

фабіянскі 

грубіянскі 

мальтузіянскі 

артэзіянскі 

картэзіянскі 

акіянскі 

заакіянскі 

трансакіянскі 

юліянскі 

месіянскі 

марсіянскі 

феербахіянскі 

хрысціянскі 

дахрысціянскі 

філістымлянскі 

медэлянскі 

сялянскі 

дробнасялянскі 

італьянскі 

гегельянскі 

неагегельянскі 

армянскі 

парфянскі 

негрыцянскі 

грыгарыянскі 



тэрмідарыянскі 

вегетарыянскі 

прэтарыянскі 

венерыянскі 

прэсвітэрыянскі 

кантыянскі 

неакантыянскі 

венецыянскі 

канфуцыянскі 

патрыцыянскі 

снежаньскі 

травеньскі 

жнівеньскі 

чэрвеньскі 

студзеньскі 

ліпеньскі 

восеньскі 

гаспадыньскі 

лаоскі 

боскі 

бардоскі 

дакоскі 

закоскі 

валоскі 

плоскі 

эскімоскі 

носкі 

яйцаноскі 

абноскі 

матроскі 

ачоскі 

епіскапскі 

архіепіскапскі 

папскі 

вепскі 

кепскі 

някепскі 

эфіопскі 

халопскі 

селькупскі 

біскупскі 

архібіскупскі 

галавацяпскі 

тарабарскі 

грабарскі 

аварскі 

баварскі 

поварскі 

броварскі 

варварскі 

балгарскі 

гаспадарскі 



вінаградарскі 

жандарскі 

бондарскі 

аджарскі 

хазарскі 

кабзарскі 

правізарскі 

цэнзарскі 

сабакарскі 

лекарскі 

балкарскі 

шынкарскі 

друкарскі 

паркаледрукарскі 

штукарскі 

аптэкарскі 

бібліятэкарскі 

пякарскі 

тафаларскі 

марскі 

ваенна-марскі 

вядзьмарскі 

рымарскі 

кулінарскі 

семінарскі 

донарскі 

лапарскі 

слесарскі 

прафесарскі 

камісарскі 

эмісарскі 

пісарскі 

карсарскі 

гусарскі 

асэсарскі 

цэсарскі 

наватарскі 

кансерватарскі 

ліквідатарскі 

арандатарскі 

імправізатарскі 

рацыяналізатарскі 

цывілізатарскі 

стылізатарскі 

утылізатарскі 

хімізатарскі 

арганізатарскі 

дэзарганізатарскі 

каланізатарскі 

паланізатарскі 

механізатарскі 

мадэрнізатарскі 



вульгарызатарскі 

правакатарскі 

уніфікатарскі 

фальсіфікатарскі 

версіфікатарскі 

русіфікатарскі 

містыфікатарскі 

аматарскі 

кінааматарскі 

фотааматарскі 

радыёаматарскі 

дэкламатарскі 

рэфарматарскі 

экзаменатарскі 

сенатарскі 

камбінатарскі 

губернатарскі 

асемянатарскі 

узурпатарскі 

аратарскі 

дэкаратарскі 

прэпаратарскі 

літаратарскі 

аператарскі 

імператарскі 

канспіратарскі 

сакратарскі 

рэгістратарскі 

адміністратарскі 

куратарскі 

рэстаўратарскі 

інкасатарскі 

татарскі 

эксплуататарскі 

агітатарскі 

імітатарскі 

дыктатарскі 

плантатарскі 

каментатарскі 

эксперыментатарскі 

трыумфатарскі 

пралетарскі 

непралетарскі 

паўпралетарскі 

кампазітарскі 

інквізітарскі 

рэйтарскі 

фарэйтарскі 

берэйтарскі 

яфрэйтарскі 

рэдактарскі 

фактарскі 



празектарскі 

лектарскі 

інспектарскі 

доктарскі 

кандуктарскі 

канструктарскі 

інструктарскі 

дыктарскі 

рэктарскі 

карэктарскі 

прарэктарскі 

дырэктарскі 

архітэктарскі 

бухгалтарскі 

ментарскі 

бунтарскі 

скульптарскі 

пастарскі 

бургамістарскі 

капельмайстарскі 

гросмайстарскі 

балетмайстарскі 

канцэртмайстарскі 

хутарскі 

прыхутарскі 

аўтарскі 

сааўтарскі 

паштарскі 

экспедытарскі 

кандытарскі 

рытарскі 

рэпетытарскі 

авіятарскі 

плагіятарскі 

асімілятарскі 

гладыятарскі 

ініцыятарскі 

знахарскі 

тахарскі 

кухарскі 

царскі 

швейцарскі 

рыцарскі 

фельчарскі 

дыспетчарскі 

янычарскі 

умбрскі 

стаерскі 

берберскі 

аднаверскі 

стараверскі 

іншаверскі 



зверскі 

егерскі 

фельд’егерскі 

штэйгерскі 

венгерскі 

камергерскі 

бюргерскі 

культуртрэгерскі 

квакерскі 

юнкерскі 

камер-юнкерскі 

кавалерскі 

маклерскі 

шулерскі 

канцлерскі 

фермерскі 

кхмерскі 

прэм’ерскі 

кананерскі 

блюзнерскі 

дызайнерскі 

жаўнерскі 

кушнерскі 

капельдынерскі 

камердынерскі 

інжынерскі 

антрэпрэнерскі 

трэнерскі 

легіянерскі 

піянерскі 

місіянерскі 

камісіянерскі 

пенсіянерскі 

канцэсіянерскі 

міліцыянерскі 

акцыянерскі 

калекцыянерскі 

секцыянерскі 

браканьерскі 

каперскі 

шкіперскі 

падшкіперскі 

кліперскі 

снайперскі 

імперскі 

кватар’ерскі 

кур’ерскі 

крэйсерскі 

муст’ерскі 

шоферскі 

штрэйкбрэхерскі 

флібусцьерскі 



маёрскі 

фразёрскі 

фантазёрскі 

грэнадзёрскі 

марадзёрскі 

франдзёрскі 

бракёрскі 

панікёрскі 

хранікёрскі 

фланкёрскі 

маркёрскі 

кантралёрскі 

жанглёрскі 

філёрскі 

суфлёрскі 

грымёрскі 

рэзанёрскі 

фланёрскі 

руцінёрскі 

дактрынёрскі 

баксёрскі 

рэжысёрскі 

шафёрскі 

бузацёрскі 

палацёрскі 

мушкецёрскі 

акцёрскі 

пражэкцёрскі 

валанцёрскі 

манцёрскі 

парламенцёрскі 

рэпарцёрскі 

фотарэпарцёрскі 

вахцёрскі 

шахцёрскі 

брэцёрскі 

сібірскі 

сярэднесібірскі 

юкагірскі 

брыгадзірскі 

камандзірскі 

бамбардзірскі 

факірскі 

банкірскі 

башкірскі 

кашмірскі 

касірскі 

кірасірскі 

дэзерцірскі 

іканаборскі 

духаборскі 

горскі 



халмагорскі 

чарнагорскі 

ангорскі 

фіна-угорскі 

эквадорскі 

кампрадорскі 

тарэадорскі 

камандорскі 

камендорскі 

тамбурмажорскі 

іжорскі 

дырыжорскі 

коміваяжорскі 

рэвізорскі 

заморскі 

чарнаморскі 

паўночнаморскі 

паморскі 

прыморскі 

пракурорскі 

абсерваторскі 

кансерваторскі 

санаторскі 

дэбіторскі 

канторскі 

кансісторскі 

крэдыторскі 

бутафорскі 

шорскі 

бурскі 

уйгурскі 

самадурскі 

пампадурскі 

маньчжурскі 

мазурскі 

хеўсурскі 

цахурскі 

бакалаўрскі 

сеўрскі 

правадырскі 

фуражырскі 

пасажырскі 

алжырскі 

пырскі 

багатырскі 

манастырскі 

пастырскі 

архіпастырскі 

іаркшырскі 

лідэрскі 

маркшэйдэрскі 

фрытрэдэрскі 



братэрскі 

сельтэрскі 

унтэрскі 

спрынтэрскі 

ланкастэрскі 

гангстэрскі 

магістэрскі 

філістэрскі 

міністэрскі 

міжміністэрскі 

майстэрскі 

афіцэрскі 

штаб-афіцэрскі 

унтэр-афіцэрскі 

акушэрскі 

юрскі 

баярскі 

разьбярскі 

ліхвярскі 

мадзьярскі 

шкалярскі 

малярскі 

сталярскі 

пчалярскі 

фіглярскі 

гандлярскі 

гуслярскі 

цяслярскі 

мулярскі 

махлярскі 

канцылярскі 

пяснярскі 

тунгускі 

індускі 

зулускі 

запускі 

рускі 

велікарускі 

беларускі 

агульнабеларускі 

старабеларускі 

сярэднебеларускі 

усебеларускі 

старажытнарускі 

старарускі 

атрускі 

вытрускі 

этрускі 

сярэднярускі 

шпегаўскі 

лістападаўскі 

дзедаўскі 



старадзедаўскі 

прадзедаўскі 

з’ездаўскі 

перадз’ездаўскі 

пасляз’ездаўскі 

малдаўскі 

бундаўскі 

метрабудаўскі 

бальзакаўскі 

спартакаўскі 

рабфакаўскі 

банкаўскі 

бацькаўскі 

эсдэкаўскі 

палітаддзелаўскі 

ураўнілаўскі 

югаслаўскі 

лукулаўскі 

нахімаўскі 

дзетдомаўскі 

абкомаўскі 

фабкомаўскі 

райкомаўскі 

выканкомаўскі 

райвыканкомаўскі 

наркомаўскі 

саўнаркомаўскі 

заўкомаўскі 

фабзаўкомаўскі 

рэўкомаўскі 

прафкомаўскі 

мясцкомаўскі 

юнгштурмаўскі 

кумаўскі 

тэхнікумаўскі 

іванаўскі 

гамінданаўскі 

куклукскланаўскі 

пульманаўскі 

стаханаўскі 

рэнтгенаўскі 

фараонаўскі 

напалеонаўскі 

драконаўскі 

скандынаўскі 

мартэнаўскі 

гестапаўскі 

эзопаўскі 

нэпаўскі 

кайзераўскі 

гітлераўскі 

бесемераўскі 



іскраўскі 

сувораўскі 

рабкораўскі 

селькораўскі 

рабселькораўскі 

юнкораўскі 

дзяткораўскі 

запраўскі 

упраўскі 

марнатраўскі 

цімураўскі 

эсэраўскі 

вальтэраўскі 

пастэраўскі 

рыбгасаўскі 

саўнаргасаўскі 

лясгасаўскі 

тасаўскі 

загсаўскі 

сабесаўскі 

геркулесаўскі 

цэйсаўскі 

эсэсаўскі 

эмтээсаўскі 

санбатаўскі 

катаўскі 

волатаўскі 

наркаматаўскі 

камбінатаўскі 

юннатаўскі 

фатаўскі 

жактаўскі 

культаўскі 

пралеткультаўскі 

франтаўскі 

трэстаўскі 

лютаўскі 

сацстрахаўскі 

зменавехаўскі 

карачаеўскі 

варфаламееўскі 

каралеўскі 

нобелеўскі 

макіявелеўскі 

дамастроеўскі 

аракчэеўскі 

крамлёўскі 

вераснёўскі 

вучнёўскі 

старшынёўскі 

мардоўскі 

дзядоўскі 



ксяндзоўскі 

такоўскі 

парабкоўскі 

леснікоўскі 

гурткоўскі 

бацькоўскі 

дзякоўскі 

багаслоўскі 

шальмоўскі 

сыноўскі 

папоўскі 

сельпоўскі 

дэпоўскі 

сяброўскі 

майстроўскі 

дапятроўскі 

сватоўскі 

валатоўскі 

літоўскі 

чартоўскі 

талстоўскі 

хлыстоўскі 

фашыстоўскі 

жаніхоўскі 

пастухоўскі 

айцоўскі 

купцоўскі 

барцоўскі 

старцоўскі 

курцоўскі 

краўцоўскі 

графскі 

металаграфскі 

літаграфскі 

хромалітаграфскі 

тыпалітаграфскі 

маркграфскі 

скіфскі 

халіфскі 

карынфскі 

філасофскі 

натурфіласофскі 

тэасофскі 

шэфскі 

казахскі 

фелахскі 

мятлахскі 

шахскі 

шахіншахскі 

ніўхскі 

орачскі 

ульчскі 



чувашскі 

інгушскі 

талышскі 

латышскі 

чэшскі 

ляшскі 

таварыскі 

нетаварыскі 

малюскі 

хваткі 

наўзахваткі 

напярэхваткі 

агаткі 

багаткі 

наддаткі 

выдаткі 

стракаткі 

улукаткі 

палаткі 

шаматкі 

манаткі 

лапаткі 

шапаткі 

шалпаткі 

спаткі 

прыкараткі 

браткі 

шархаткі 

начаткі 

дзяўчаткі 

балеткі 

меткі 

звышметкі 

пінеткі 

шчамлёткі 

усё-ткі 

біткі 

недабіткі 

небіткі 

піткі 

недапіткі 

спіткі 

майткі 

наготкі 

калготкі 

мільготкі 

дрыготкі 

дамалоткі 

шмоткі 

ашмоткі 

шапоткі 

неўвароткі 



кароткі 

закароткі 

ультракароткі 

калаўроткі 

зіхоткі 

шархоткі 

ляшчоткі 

вёрткі 

порткі 

паўчвэрткі 

грувасткі 

напрасткі 

звесткі 

лёсткі 

хісткі 

хрумсткі 

хвосткі 

падмосткі 

жорсткі 

порсткі 

шорсткі 

храбусткі 

хрусткі 

нічагуткі 

гнуткі 

нягнуткі 

пруткі 

суткі 

хуткі 

ціхуткі 

чуткі 

раздабыткі 

пажыткі 

таўсталыткі 

плыткі 

прыткі 

гэткі 

шкарпэткі 

барэткі 

навюткі 

нізюткі 

галюткі 

цалюткі 

цяплюткі 

бялюткі 

чырванюткі 

танюткі 

драбнюткі 

адзінюткі 

яснюткі 

паўнюткі 

раўнюткі 



зелянюткі 

чысцюткі 

палітзаняткі 

блізняткі 

трапяткі 

сельджукі 

крыварукі 

даўгарукі 

блізарукі 

аднарукі 

сухарукі 

бязрукі 

есентукі 

пошукі 

прошукі 

даўкі 

паддаўкі 

плаўкі 

тугаплаўкі 

легкаплаўкі 

самаплаўкі 

няплаўкі 

хлебапастаўкі 

збожжапастаўкі 

малакапастаўкі 

мясапастаўкі 

паўстаўкі 

неспадзеўкі 

неўспадзеўкі 

дасеўкі 

засеўкі 

высеўкі 

трохрублёўкі 

глёўкі 

непераліўкі 

непярэліўкі 

коўкі 

някоўкі 

лоўкі 

нялоўкі 

шыпоўкі 

шчадроўкі 

красоўкі 

збожжанарыхтоўкі 

сенанарыхтоўкі 

лесанарыхтоўкі 

мясанарыхтоўкі 

шэрсценарыхтоўкі 

лесараспрацоўкі 

торфараспрацоўкі 

солераспрацоўкі 

начоўкі 



плыўкі 

зрыўкі 

спартыўкі 

пахкі 

вохкі 

крохкі 

пухкі 

абацкі 

дружбацкі 

байбацкі 

рыбацкі 

славацкі 

дзівацкі 

рвацкі 

харвацкі 

сербскахарвацкі 

хвацкі 

заліхвацкі 

лявацкі 

дэлегацкі 

рэнегацкі 

дацкі 

лайдацкі 

салдацкі 

кандыдацкі 

бядацкі 

чужацкі 

крыжацкі 

княжацкі 

велікакняжацкі 

казацкі 

адвакацкі 

цыркацкі 

ткацкі 

шаўкаткацкі 

саматкацкі 

льнаткацкі 

ільнаткацкі 

ваўнаткацкі 

баваўнаткацкі 

шэрсцяткацкі 

трукацкі 

сіндыкацкі 

бурлацкі 

кулацкі 

падкулацкі 

прэлацкі 

гайдамацкі 

ваенкамацкі 

слімацкі 

сармацкі 

рэфармацкі 



басмацкі 

чумацкі 

прымацкі 

магнацкі 

сенацкі 

камбінацкі 

юннацкі 

інтэрнацкі 

аснацкі 

кунацкі 

мецэнацкі 

юнацкі 

марацкі 

мешчарацкі 

брацкі 

жабрацкі 

паўжабрацкі 

напаўжабрацкі 

панібрацкі 

запанібрацкі 

пірацкі 

батрацкі 

магістрацкі 

бурацкі 

бурсацкі 

тацкі 

святатацкі 

стацкі 

мастацкі 

высокамастацкі 

антымастацкі 

дэпутацкі 

штацкі 

фарштацкі 

чытацкі 

халіфацкі 

ліхацкі 

слухацкі 

лаўрэацкі 

тыбецкі 

выдавецкі 

кнігавыдавецкі 

лавецкі 

рыбалавецкі 

палавецкі 

бабралавецкі 

кравецкі 

савецкі 

дасавецкі 

сельсавецкі 

антысавецкі 

шавецкі 



свецкі 

велікасвецкі 

старасвецкі 

спажывецкі 

маладзецкі 

кецкі 

стралецкі 

нямецкі 

важнецкі 

неважнецкі 

скапецкі 

хлапецкі 

егіпецкі 

купецкі 

касецкі 

хецкі 

шляхецкі 

прасцецкі 

клёцкі 

ідыёцкі 

кіпрыёцкі 

сейбіцкі 

сакавіцкі 

красавіцкі 

бальшавіцкі 

меншавіцкі 

свіцкі 

швіцкі 

крывіцкі 

джыгіцкі 

скіцкі 

мітрапаліцкі 

каталіцкі 

кірыліцкі 

хаміцкі 

семіцкі 

антысеміцкі 

найміцкі 

нахабніцкі 

нахлебніцкі 

аднаасобніцкі 

скарбніцкі 

звадніцкі 

упадніцкі 

здрадніцкі 

урадніцкі 

асадніцкі 

пасадніцкі 

прапаведніцкі 

доследніцкі 

медніцкі 

зводніцкі 



згодніцкі 

прыгодніцкі 

нягодніцкі 

шкодніцкі 

членашкодніцкі 

агародніцкі 

народніцкі 

іншародніцкі 

заходніцкі 

вынаходніцкі 

пасрэдніцкі 

прадажніцкі 

стражніцкі 

сабатажніцкі 

грабежніцкі 

начлежніцкі 

драпежніцкі 

мяцежніцкі 

карцёжніцкі 

падзвіжніцкі 

перадзвіжніцкі 

бязбожніцкі 

заможніцкі 

падарожніцкі 

спадарожніцкі 

прыслужніцкі 

саматужніцкі 

валацужніцкі 

лапцюжніцкі 

бадзяжніцкі 

суцяжніцкі 

наезніцкі 

падлізніцкі 

рамізніцкі 

возніцкі 

паравозніцкі 

саюзніцкі 

міжсаюзніцкі 

вязніцкі 

разбойніцкі 

выпрабавальніцкі 

гадавальніцкі 

абследавальніцкі 

прыстасавальніцкі 

выхавальніцкі 

укрывальніцкі 

вымагальніцкі 

укладальніцкі 

уладальніцкі 

рабаўладальніцкі 

суднаўладальніцкі 

землеўладальніцкі 



наглядальніцкі 

саіскальніцкі 

золаташукальніцкі 

наймальніцкі 

пераймальніцкі 

прадпрымальніцкі 

атрымальніцкі 

выканальніцкі 

пераўтваральніцкі 

збіральніцкі 

назіральніцкі 

прыгнятальніцкі 

начальніцкі 

столаначальніцкі 

сумяшчальніцкі 

саўдзельніцкі 

нарадавольніцкі 

дабравольніцкі 

нявольніцкі 

раскольніцкі 

школьніцкі 

крамольніцкі 

супольніцкі 

стольніцкі 

жульніцкі 

цырульніцкі 

пустэльніцкі 

самніцкі 

прадпрыемніцкі 

наёмніцкі 

схімніцкі 

надомніцкі 

паломніцкі 

падданніцкі 

вернападданніцкі 

пасланніцкі 

выгнанніцкі 

пісьменніцкі 

прыгонніцкі 

паўпрыгонніцкі 

нізкапаклонніцкі 

ідалапаклонніцкі 

вогнепаклонніцкі 

абаронніцкі 

свяшчэнніцкі 

машэнніцкі 

паклёпніцкі 

захопніцкі 

пакупніцкі 

перакупніцкі 

заступніцкі 

адступніцкі 



богаадступніцкі 

вераадступніцкі 

хабарніцкі 

гаспадарніцкі 

ударніцкі 

пажарніцкі 

абшарніцкі 

саперніцкі 

багаборніцкі 

спаборніцкі 

дворніцкі 

каморніцкі 

шкурніцкі 

культурніцкі 

калгасніцкі 

уласніцкі 

рабаўласніцкі 

домаўласніцкі 

дробнаўласніцкі 

суднаўласніцкі 

прыватнаўласніцкі 

землеўласніцкі 

месніцкі 

намесніцкі 

рамесніцкі 

ненавісніцкі 

чалавеканенавісніцкі 

жанчынаненавісніцкі 

злосніцкі 

посніцкі 

хаўрусніцкі 

прыватніцкі 

асветніцкі 

галетніцкі 

залётніцкі 

бітніцкі 

скітніцкі 

добраахвотніцкі 

самотніцкі 

пакутніцкі 

плытніцкі 

суніцкі 

рабаўніцкі 

будаўніцкі 

чараўніцкі 

настаўніцкі 

заваёўніцкі 

садоўніцкі 

палкоўніцкі 

прамоўніцкі 

змоўніцкі 

чыноўніцкі 



вандроўніцкі 

гвалтоўніцкі 

супрацоўніцкі 

качэўніцкі 

склочніцкі 

язычніцкі 

кастрычніцкі 

дакастрычніцкі 

перадкастрычніцкі 

паслякастрычніцкі 

гарапашніцкі 

двурушніцкі 

гусіцкі 

езуіцкі 

ад’юнкцкі 

кельцкі 

юрысконсульцкі 

паштамцкі 

гіганцкі 

педанцкі 

каменданцкі 

секунданцкі 

інтэнданцкі 

сяржанцкі 

музыканцкі 

фабрыканцкі 

практыканцкі 

флагеланцкі 

лейтэнанцкі 

акупанцкі 

лабаранцкі 

кватаранцкі 

дактаранцкі 

імігранцкі 

эмігранцкі 

белаэмігранцкі 

аспіранцкі 

аркестранцкі 

магістранцкі 

абскуранцкі 

дыверсанцкі 

камерсанцкі 

курсанцкі 

экскурсанцкі 

дылетанцкі 

маркітанцкі 

сектанцкі 

дысертанцкі 

паўстанцкі 

пратэстанцкі 

арыштанцкі 

ад’ютанцкі 



флігель-ад’ютанцкі 

інтэрвенцкі 

агенцкі 

інтэлігенцкі 

рэгенцкі 

рэцэнзенцкі 

кліенцкі 

парламенцкі 

міжпарламенцкі 

дэпартаменцкі 

абаненцкі 

дэпаненцкі 

дэкадэнцкі 

рэзідэнцкі 

прэзідэнцкі 

дысідэнцкі 

карэспандэнцкі 

студэнцкі 

асістэнцкі 

дацэнцкі 

правіянцкі 

пасквілянцкі 

спекулянцкі 

сімулянцкі 

капітулянцкі 

камедыянцкі 

дзявоцкі 

гоцкі 

остгоцкі 

сайоцкі 

нілоцкі 

пілоцкі 

флоцкі 

чырванафлоцкі 

жаноцкі 

гугеноцкі 

прароцкі 

сіроцкі 

соцкі 

гатэнтоцкі 

донкіхоцкі 

урарцкі 

удмурцкі 

ламаісцкі 

снабісцкі 

рэгбісцкі 

службісцкі 

кубісцкі 

іегавісцкі 

адзавісцкі 

славісцкі 

панславісцкі 



бабувісцкі 

кампаратывісцкі 

пазітывісцкі 

актывісцкі 

аб’ектывісцкі 

суб’ектывісцкі 

калектывісцкі 

канструктывісцкі 

рэлятывісцкі 

фалангісцкі 

акмеісцкі 

гімназісцкі 

праўдзісцкі 

танкісцкі 

трацкісцкі 

чэкісцкі 

сімвалісцкі 

сіндыкалісцкі 

анарха-сіндыкалісцкі 

мінімалісцкі 

максімалісцкі 

фармалісцкі 

фенаменалісцкі 

журналісцкі 

інтэрнацыяналісцкі 

манапалісцкі 

структуралісцкі 

федэралісцкі 

індывідуалісцкі 

нігілісцкі 

меркантылісцкі 

раялісцкі 

каланіялісцкі 

імперыялісцкі 

матэрыялісцкі 

ісламісцкі 

канфармісцкі 

рэфармісцкі 

легітымісцкі 

экстрэмісцкі 

пруданісцкі 

каланісцкі 

сен-сіманісцкі 

брахманісцкі 

кантанісцкі 

янсенісцкі 

кальвінісцкі 

фемінісцкі 

дэтэрмінісцкі 

альпінісцкі 

мадэрнісцкі 

апартунісцкі 



імажынісцкі 

рэвізіянісцкі 

ілюзіянісцкі 

сіянісцкі 

анексіянісцкі 

экспансіянісцкі 

імпрэсіянісцкі 

экспрэсіянісцкі 

абстракцыянісцкі 

абструкцыянісцкі 

інтэрвенцыянісцкі 

ізаляцыянісцкі 

папісцкі 

расісцкі 

марксісцкі 

дамарксісцкі 

антымарксісцкі 

русісцкі 

індуісцкі 

пацыфісцкі 

махісцкі 

анархісцкі 

манархісцкі 

хвасцісцкі 

садысцкі 

фрэйдысцкі 

кантрабандысцкі 

прапагандысцкі 

жырандысцкі 

штундысцкі 

авангардысцкі 

рэкардысцкі 

будысцкі 

талмудысцкі 

суфражысцкі 

шантажысцкі 

лейбарысцкі 

цэзарысцкі 

тэрарысцкі 

мілітарысцкі 

антымілітарысцкі 

утылітарысцкі 

валюнтарысцкі 

царысцкі 

дзекабрысцкі 

кар’ерысцкі 

цэнтрысцкі 

пурысцкі 

турысцкі 

авантурысцкі 

інтурысцкі 

футурысцкі 



ультыматысцкі 

сепаратысцкі 

абскурантысцкі 

баптысцкі 

анабаптысцкі 

банапартысцкі 

чартысцкі 

абсалютысцкі 

нацысцкі 

путчысцкі 

фашысцкі 

неафашысцкі 

прафашысцкі 

антыфашысцкі 

рэваншысцкі 

фетышысцкі 

невуцкі 

галагуцкі 

тангуцкі 

гайдуцкі 

алеуцкі 

якуцкі 

слуцкі 

ламуцкі 

ліліпуцкі 

банкруцкі 

рэкруцкі 

інстытуцкі 

агульнаінстытуцкі 

паляшуцкі 

скаўцкі 

ландскнехцкі 

бандыцкі 

лужыцкі 

сербалужыцкі 

мужыцкі 

калмыцкі 

кумыцкі 

сібарыцкі 

архімандрыцкі 

пракрыцкі 

санскрыцкі 

перакладчыцкі 

выкладчыцкі 

падрадчыцкі 

разведчыцкі 

следчыцкі 

даследчыцкі 

наглядчыцкі 

прыказчыцкі 

возчыцкі 

перавозчыцкі 



рэзчыцкі 

лётчыцкі 

памешчыцкі 

падпальшчыцкі 

балельшчыцкі 

ямшчыцкі 

прапаршчыцкі 

падбухторшчыцкі 

бунтаўшчыцкі 

змоўшчыцкі 

сышчыцкі 

кадэцкі 

дварэцкі 

старэцкі 

грэцкі 

жрэцкі 

курэцкі 

турэцкі 

камітэцкі 

універсітэцкі 

факультэцкі 

эстэцкі 

ваяцкі 

сваяцкі 

здаравяцкі 

забіяцкі 

азіяцкі 

палеаазіяцкі 

сярэднеазіяцкі 

уніяцкі 

гіляцкі 

дзяляцкі 

кажамяцкі 

комі-пярмяцкі 

серадняцкі 

бядняцкі 

гарняцкі 

блатняцкі 

маньяцкі 

вар’яцкі 

басяцкі 

дзесяцкі 

тысяцкі 

халасцяцкі 

камісарыяцкі 

сакратарыяцкі 

бацькі 

упобачкі 

дыбачкі 

начовачкі 

вілачкі 

кулачкі 



семачкі 

паначкі 

саначкі 

тапачкі 

цыпачкі 

рачкі 

карачкі 

кусачкі 

жартачкі 

лёстачкі 

трошачкі 

ніколечкі 

нізенечкі 

маленечкі 

сенечкі 

нагавічкі 

рукавічкі 

чаравічкі 

невялічкі 

раснічкі 

веснічкі 

скочкі 

прочкі 

аберучкі 

ваўчкі 

моўчкі 

парэчкі 

апашкі 

наапашкі 

смешкі 

перасмешкі 

пешкі 

кукішкі 

трошкі 

патрошкі 

пабягушкі 

пасядушкі 

апалушкі 

мінушкі 

вяснушкі 

варушкі 

вышкі 

гулюшкі 

паўпляшкі 

быкі 

таджыкі 

дрыжыкі 

коснаязыкі 

востраязыкі 

без’языкі 

калмыкі 

кумыкі 



выбрыкі 

набедрыкі 

мудрыкі 

набэдрыкі 

хітрыкі 

цапстрыкі 

дурыкі 

младаграматыкі 

парамагнетыкі 

антыбіётыкі 

антысептыкі 

шклапластыкі 

тэрмапластыкі 

таўкачыкі 

шчыпчыкі 

ключыкі 

грошыкі 

грэкі 

ацтэкі 

блізнюкі 

які 

дваякі 

траякі 

чувякі 

медзякі 

ніякі 

аніякі 

які-ніякі 

палякі 

белапалякі 

гілякі 

флякі 

усялякі 

пермякі 

комі-пермякі 

такі-сякі 

усякі 

буякі 

абы-які 

лі 

радыёхвалі 

халі-галі 

зводдалі 

уводдалі 

цынандалі 

сандалі 

калі 

некалі 

калі-нікалі 

абы-калі 

самалі 

ралі 



каралі 

мотаралі 

аўтаралі 

гуралі 

талі 

мікрашалі 

граблі 

шаблі 

аглоблі 

кеглі 

фіглі-міглі 

фіглі 

джунглі 

цуглі 

цяглі 

белі 

брэнзлі 

фрэнзлі 

чахахбілі 

паўмілі 

суахілі 

буклі 

русаллі 

надкрыллі 

даволі 

паволі 

паняволі 

крамзолі 

колі 

ніколі 

аніколі 

гастролі 

антрэсолі 

вакуолі 

плі 

каноплі 

соплі 

зараслі 

гуслі 

яслі 

гулі 

хадулі 

кулі 

каракулі 

пікулі 

рулі 

пачулі 

пантофлі 

туфлі 

рыфлі 

кнэлі 

арэлі 



тэфтэлі 

качэлі 

люлі 

мі 

гадамі 

прыцемкамі 

цянькамі 

прыхваткамі 

урыўкамі 

саламі 

намі 

гадзінамі 

цунамі 

рамі 

часамі 

татамі 

месцамі 

імі 

вельмі 

завельмі 

комі 

гумі 

шымі 

салямі 

днямі 

ні 

ані 

афгані 

пані 

васпані 

сані 

аэрасані 

мотасані 

хіндустані 

цыркавні 

напярэдадні 

задні 

суседні 

навагодні 

пераднавагодні 

мінулагодні 

стагодні 

тысячагодні 

штогодні 

сподні 

гасподні 

іншагародні 

міжгародні 

заходні 

сходні 

усходні 

далёкаўсходні 



блізкаўсходні 

апаўдні 

папаўдні 

апоўдні 

пярэдні 

папярэдні 

сярэдні 

паўсярэдні 

пельмені 

пені 

сені 

пролежні 

бліжні 

ніжні 

парожні 

пустапарожні 

паўпарожні 

напаўпарожні 

замужні 

незамужні 

позні 

сярэдняпозні 

кавярзні 

бікіні 

сіні 

крайні 

бяскрайні 

тройні 

розвальні 

дальні 

зімні 

падзімні 

скрыжаванні 

ранні 

заранні 

уранні 

звышранні 

сярэдняранні 

асенні 

вясенні 

перадвясенні 

старонні 

многастаронні 

рознастаронні 

роўнастаронні 

бесстаронні 

трохстаронні 

чатырохстаронні 

сынні 

смалянні 

гоні 

поні 



мацоні 

церні 

вячэрні 

надвячэрні 

перадвячэрні 

штовячэрні 

весні 

напрадвесні 

забарсні 

братні 

астатні 

хатні 

летні 

мнагалетні 

малалетні 

паўналетні 

непаўналетні 

сёлетні 

сяголетні 

суботні 

паўсотні 

кутні 

жытні 

чуні 

даўні 

старадаўні 

нядаўні 

плаўні 

пораўні 

біўні 

сыноўні 

нароўні 

іхні 

верхні 

поручні 

заўсёдашні 

дамашні 

тамашні 

учарашні 

заўчарашні 

пазаўчарашні 

цяперашні 

учорашні 

заўтрашні 

пазаўтрашні 

паслязаўтрашні 

леташні 

залеташні 

пазалеташні 

туташні 

шашні 

бывалешні 



знешні 

лішні 

залішні 

калішні 

некалішні 

колішні 

нялішні 

ранішні 

надранішні 

перадранішні 

апошні 

перадапошні 

поршні 

усявышні 

тадышні 

сённяшні 

сягонняшні 

удалечыні 

нюні 

абоі 

пабоі 

мроі 

строі 

пі 

кепі 

хіпі 

сі 

івасі 

шасі 

таксі 

грузатаксі 

прынамсі 

мансі 

мерсі 

персі 

джэрсі 

хі-хі-хі 

бэбахі 

казахі 

лахі 

мэтлахі 

даспехі 

ліхі 

хі-хі 

ціхі 

прымхі 

бронхі 

трохі 

патрохі 

панчохі 

пласкаверхі 

круглаверхі 



чырванаверхі 

вастраверхі 

залатаверхі 

крутаверхі 

сухаверхі 

бязверхі 

вярхі 

тугавухі 

даўгавухі 

аблавухі 

віславухі 

аднавухі 

карнавухі 

лапавухі 

вастравухі 

бязвухі 

духі 

глухі 

жалабабрухі 

таўстабрухі 

сухі 

паўсухі 

напаўсухі 

ніўхі 

апчхі 

чэхі 

ляхі 

ці 

палаці 

маці 

чатырнаццаці 

грабці 

заграбці 

зграбці 

уграбці 

выграбці 

выскрабці 

скубці 

аскубці 

даскубці 

наскубці 

паскубці 

пераскубці 

саскубці 

абскубці 

падскубці 

расскубці 

ускубці 

выскубці 

выдзеўбці 

дзяўбці 

дадзяўбці 



задзяўбці 

надзяўбці 

падзяўбці 

перадзяўбці 

прадзяўбці 

абдзяўбці 

аддзяўбці 

наддзяўбці 

паддзяўбці 

здзяўбці 

раздзяўбці 

удзяўбці 

грэбці 

агрэбці 

дагрэбці 

загрэбці 

нагрэбці 

пагрэбці 

перагрэбці 

прагрэбці 

абгрэбці 

адгрэбці 

падгрэбці 

згрэбці 

разгрэбці 

угрэбці 

прыгрэбці 

скрэбці 

аскрэбці 

даскрэбці 

заскрэбці 

наскрэбці 

паскрэбці 

папаскрэбці 

пераскрэбці 

праскрэбці 

саскрэбці 

абскрэбці 

адскрэбці 

падскрэбці 

зашкрэбці 

дзеці 

амеці 

канфеці 

везці 

давезці 

недавезці 

завезці 

навезці 

павезці 

перавезці 

правезці 



абвезці 

адвезці 

падвезці 

звезці 

развезці 

узвезці 

увезці 

вывезці 

прывезці 

лезці 

далезці 

залезці 

налезці 

палезці 

пералезці 

пралезці 

аблезці 

адлезці 

падлезці 

злезці 

узлезці 

улезці 

вылезці 

прылезці 

верзці 

наверзці 

зверзці 

вярзці 

навярзці 

звярзці 

паўзці 

апаўзці 

дапаўзці 

запаўзці 

напаўзці 

папаўзці 

перапаўзці 

прапаўзці 

абпаўзці 

адпаўзці 

падпаўзці 

спаўзці 

успаўзці 

упаўзці 

выпаўзці 

прыпаўзці 

грызці 

дагрызці 

загрызці 

нагрызці 

пагрызці 

папагрызці 



перагрызці 

прагрызці 

абгрызці 

адгрызці 

надгрызці 

падгрызці 

згрызці 

разгрызці 

угрызці 

выгрызці 

графіці 

пенальці 

напроці 

храпці 

захрапці 

пахрапці 

прахрапці 

сапці 

засапці 

пасапці 

прасапці 

чаўпці 

начаўпці 

тэпці 

асарці 

ліберці 

дзерці 

дадзерці 

задзерці 

надзерці 

падзерці 

перадзерці 

прадзерці 

абдзерці 

аддзерці 

здзерці 

раздзерці 

уздзерці 

выдзерці 

мерці 

замерці 

памерці 

перамерці 

абмерці 

адмерці 

змерці 

вымерці 

перці 

абаперці 

даперці 

заперці 

наперці 



паперці 

пераперці 

праперці 

адперці 

падперці 

сперці 

усперці 

уперці 

выперці 

прыперці 

церці 

ацерці 

дацерці 

зацерці 

нацерці 

пацерці 

перацерці 

працерці 

абцерці 

адцерці 

падцерці 

сцерці 

распасцерці 

расцерці 

прасцерці 

уцерці 

выцерці 

прыцерці 

распёрці 

паўчвэрці 

жэрці 

нажэрці 

пажэрці 

зжэрці 

басці 

забасці 

прабасці 

класці 

дакласці 

закласці 

накласці 

пакласці 

перакласці 

пракласці 

абкласці 

адкласці 

падкласці 

скласці 

раскласці 

ускласці 

укласці 

выкласці 



прыкласці 

адпаведнасці 

канечнасці 

пасці 

апасці 

дапасці 

запасці 

напасці 

папасці 

перапасці 

прапасці 

запрапасці 

адпасці 

падпасці 

спасці 

успасці 

упасці 

падупасці 

супасці 

выпасці 

прыпасці 

заняпасці 

расці 

дарасці 

водарасці 

зарасці 

нарасці 

парасці 

перарасці 

прарасці 

абрасці 

адрасці 

падрасці 

зрасці 

узрасці 

красці 

абакрасці 

накрасці 

пакрасці 

папакрасці 

перакрасці 

абкрасці 

адкрасці 

скрасці 

раскрасці 

украсці 

выкрасці 

ускорасці 

прасці 

дапрасці 

запрасці 

напрасці 



папрасці 

папапрасці 

перапрасці 

прапрасці 

адпрасці 

спрасці 

упрасці 

выпрасці 

прыпрасці 

затрасці 

вытрасці 

урасці 

вырасці 

прырасці 

есці 

даесці 

надаесці 

недаесці 

заесці 

наесці 

паесці 

папаесці 

пераесці 

праесці 

аб’есці 

весці 

давесці 

завесці 

навесці 

павесці 

перавесці 

правесці 

травесці 

абвесці 

адвесці 

падвесці 

звесці 

развесці 

узвесці 

увесці 

вывесці 

прывесці 

ад’есці 

над’есці 

пад’есці 

з’есці 

раз’есці 

плесці 

аплесці 

даплесці 

заплесці 

наплесці 



паплесці 

пераплесці 

праплесці 

адплесці 

падплесці 

сплесці 

расплесці 

уплесці 

выплесці 

прыплесці 

месці 

дамесці 

замесці 

намесці 

памесці 

папамесці 

перамесці 

прамесці 

абмесці 

адмесці 

падмесці 

змесці 

размесці 

умесці 

вымесці 

прымесці 

несці 

данесці 

занесці 

нанесці 

панесці 

перанесці 

пранесці 

абнесці 

гнесці 

прыгнесці 

аднесці 

паднесці 

суаднесці 

знесці 

разнесці 

узнесці 

унесці 

прыўнесці 

вынесці 

прынесці 

сесці 

асесці 

засесці 

насесці 

пасесці 

перасесці 



прасесці 

абсесці 

адсесці 

падсесці 

уссесці 

прысесці 

уесці 

выесці 

ісці 

цвісці 

дацвісці 

зацвісці 

пацвісці 

працвісці 

адцвісці 

падцвісці 

сцвісці 

расцвісці 

выцвісці 

гнісці 

дагнісці 

пагнісці 

перагнісці 

прагнісці 

абгнісці 

адгнісці 

надгнісці 

падгнісці 

згнісці 

выгнісці 

увайсці 

дайсці 

зайсці 

найсці 

знайсці 

вынайсці 

пайсці 

перайсці 

прайсці 

выйсці 

прыйсці 

восці 

гусці 

загусці 

пагусці 

папагусці 

перагусці 

прагусці 

адгусці 

абысці 

адысці 

надысці 



падысці 

зысці 

узысці 

плысці 

аплысці 

даплысці 

заплысці 

наплысці 

паплысці 

пераплысці 

праплысці 

абплысці 

адплысці 

падплысці 

сплысці 

усплысці 

уплысці 

выплысці 

прыплысці 

брысці 

дабрысці 

забрысці 

набрысці 

пабрысці 

перабрысці 

прабрысці 

адбрысці 

падбрысці 

збрысці 

узбрысці 

выбрысці 

прыбрысці 

сысці 

трэсці 

атрэсці 

датрэсці 

затрэсці 

натрэсці 

патрэсці 

папатрэсці 

ператрэсці 

пратрэсці 

абтрэсці 

адтрэсці 

падтрэсці 

стрэсці 

растрэсці 

утрэсці 

клясці 

заклясці 

паклясці 

праклясці 



склясці 

выклясці 

нагнясці 

дзесьці 

якісьці 

калісьці 

чыйсьці 

чымсьці 

чагосьці 

хтосьці 

штосьці 

чамусьці 

кудысьці 

туці 

раўці 

зараўці 

параўці 

папараўці 

прараўці 

вохці 

трэці 

даўніші 

псеўдаподыі 

памыі 

прэлімінарыі 

галатурыі 

перыпетыі 

вакацыі 

рэпарацыі 

спецыі 

паўпорцыі 

крывашыі 

даўгашыі 

танкашыі 

караткашыі 

таўсташыі 

яўрэі 

й 
========================= 

ай 

бай 

бай-бай 

выбай 

каравай 

куравай 

трамвай 

сталовай 

гай 

бугай 

папугай 

тугай 



бадай 

ураджай 

неўраджай 

бліжай 

ніжай 

такай 

лёкай 

сілай 

барклай 

май 

першамай 

пай 

сіпай 

спай 

прыпай 

рай 

караван-сарай 

грай 

самаграй 

край 

акрай 

небакрай 

ускрай 

паўскрай 

самурай 

шахрай 

вырай 

завадатай 

ратай 

аратай 

курултай 

гультай 

мінтай 

употай 

гарнастай 

фай 

хай 

малахай 

няхай 

паліцай 

раніцай 

чай 

малачай 

іначай 

няйначай 

адчай 

ручай 

абычай 

звычай 

зазвычай 

надзвычай 

лішай 



вышай 

бей 

скарабей 

верабей 

сабей 

плебей 

салавей 

веснавей 

ветравей 

буравей 

сухавей 

падвей 

спідвей 

праўдзівей 

сувей 

лацвей 

апагей 

перыгей 

цудадзей 

чарадзей 

дабрадзей 

ліхадзей 

халдзей 

злодзей 

іудзей 

музей 

жакей 

лакей 

камер-лакей 

хакей 

алей 

далей 

вадалей 

надалей 

падалей 

маўзалей 

тралей 

глей 

юбілей 

філей 

клей 

болей 

найболей 

дысплей 

бобслей 

вулей 

ялей 

пігмей 

змей 

раней 

зараней 

сугней 



меней 

гіменей 

пазней 

іней 

даўней 

лепей 

грыбасей 

мукасей 

самасей 

фарысей 

трафей 

эпістрафей 

шалфей 

карыфей 

трахей 

багацей 

грамацей 

ёй 

камбій 

ніобій 

эрбій 

тэрбій 

гравій 

мендзялевій 

курчатовій 

алювій 

пралювій 

ілювій 

элювій 

дэлювій 

кантагій 

спарангій 

цэзій 

кій 

галій 

калій 

магналій 

талій 

ганглій 

гелій 

перыгелій 

афелій 

берклій 

капрыфолій 

берылій 

эпітэлій 

міцэлій 

кадмій 

спермій 

фермій 

осмій 

магній 



геній 

алюміній 

кальчугалюміній 

дзюралюміній 

эйнштэйній 

крэмній 

цырконій 

палоній 

амоній 

патрымоній 

плутоній 

нептуній 

актыній 

рэній 

рутэній 

опій 

цэльсій 

морфій 

амфібрахій 

трыбрахій 

пірыхій 

ой 

бой 

габой 

вадабой 

градабой 

мардабой 

забой 

васкабой 

набой 

разнабой 

уразнабой 

свінабой 

зверабой 

перабой 

наперабой 

прабой 

ветрабой 

сабой 

табой 

цветабой 

кітабой 

адбой 

падбой 

збой 

разбой 

каўбой 

прыбой 

чарвябой 

вой 

авой 

навой 



павой 

развой 

канвой 

свой 

твой 

сувой 

ізгой 

казадой 

надой 

сырадой 

здой 

раздой 

удой 

сюдой 

палеазой 

мезазой 

кайназой 

пакой 

непакой 

спакой 

неспакой 

супакой 

лой 

аналой 

слой 

касаслой 

мой 

зімой 

гной 

перагной 

тарфагной 

мной 

вясной 

апой 

вадапой 

запой 

перапой 

прапой 

ступой 

прыпой 

рой 

гемарой 

герой 

кінагерой 

крой 

закрой 

пакрой 

перакрой 

раскрой 

строй 

дамастрой 

настрой 



той 

пехатой 

сёй-той 

астой 

травастой 

дрэвастой 

збожжастой 

застой 

сцебластой 

настой 

пастой 

перастой 

прастой 

сухастой 

адстой 

устой 

раніцой 

буй 

радыёбуй 

буржуй 

зуй 

ушкуй 

дзякуй 

валуй 

халуй 

статуй 

сабантуй 

дый 

паладый 

ванадый 

радый 

стадый 

рубідый 

скандый 

індый 

калодый 

плазмодый 

подый 

лікаподый 

родый 

эндакардый 

эпікардый 

ірыдый 

барый 

калумбарый 

гербарый 

віварый 

страдыварый 

разарый 

вікарый 

пескарый 

самарый 



карбанарый 

ліманарый 

прасемінарый 

альпінарый 

дэльфінарый 

дынарый 

сцэнарый 

кінасцэнарый 

акіянарый 

аграрый 

дэндрарый 

аэрарый 

тэрарый 

гласарый 

сінаксарый 

мандатарый 

флатарый 

фатарый 

пралетарый 

паўпралетарый 

напаўпралетарый 

планетарый 

дэпазітарый 

каментарый 

парламентарый 

інструментарый 

серпентарый 

эстуарый 

дакембрый 

люпазорый 

лепразорый 

суспензорый 

торый 

інкубаторый 

крэматорый 

санаторый 

мараторый 

супазіторый 

прафілакторый 

лекторый 

інгаляторый 

натрый 

ітрый 

мегатэрый 

палеатэрый 

кафетэрый 

клімактэрый 

крытэрый 

цэрый 

кюрый 

салярый 

аэрасалярый 



літый 

муфтый 

трытый 

тэхнецый 

сіліцый 

ферасіліцый 

бенефіцый 

кальцый 

францый 

стронцый 

нунцый 

сестэрцый 

панарыцый 

амерыцый 

патрыцый 

чый 

нічый 

чый-нічый 

абы-чый 

гэй 

спандэй 

сюдэй 

бліжэй 

ніжэй 

надаўжэй 

рэй 

барэй 

скарэй 

парэй 

харэй 

іерэй 

протаіерэй 

эмпірэй 

архірэй 

яўрэй 

сельдэрэй 

ліцэй 

казначэй 

лягчэй 

мякчэй 

мяльчэй 

кашчэй 

цішэй 

вышэй 

мяшэй 

чыстаплюй 

разгільдзяй 

воляй-няволяй 

батэрфляй 

наганяй 

цюхцяй 



к 
========================= 

бак 

абак 

абабак 

бензабак 

слабак 

рабак 

парабак 

выскрабак 

партабак 

дружбак 

байбак 

обак 

залобак 

узлобак 

заробак 

самаробак 

прыробак 

цурбак 

кубак 

абрубак 

патрубак 

урубак 

паўбак 

рыбак 

паскрэбак 

наддзюбак 

паддзюбак 

выплавак 

славак 

прылавак 

акравак 

насевак 

абсевак 

бівак 

дзівак 

вылівак 

сівак 

аловак 

загаловак 

падзагаловак 

адлюстровак 

абрывак 

загрывак 

урывак 

зявак 

лявак 

спявак 

сявак 

гак 



сайгак 

вывадак 

азадак 

выпладак 

прыладак 

ападак 

спадак 

распадак 

упадак 

выпадак 

прыпадак 

парадак 

правапарадак 

непарадак 

распарадак 

беспарадак 

вырадак 

асадак 

адсадак 

высадак 

ашчадак 

нашчадак 

наедак 

аб’едак 

паследак 

напаследак 

наждак 

падгруздак 

байдак 

сагайдак 

лайдак 

абзаводак 

адводак 

аднагодак 

першагодак 

сямігодак 

паўгодак 

акалодак 

сподак 

падбародак 

зародак 

самародак 

зімародак 

продак 

сродак 

сяродак 

асяродак 

абыходак 

адыходак 

кавардак 

самардак 

лапсардак 



падгрудак 

судак 

пасудак 

вылюдак 

ядак 

бядак 

жак 

важак 

памежак 

прамежак 

абмежак 

узмежак 

паўмежак 

прымежак 

хіжак 

пінжак 

ложак 

канапа-ложак 

трыножак 

парожак 

аброжак 

каржак 

дзяржак 

чужак 

рыжак 

крыжак 

ляжак 

вазак 

казак 

разак 

беразак 

рукзак 

гузак 

агузак 

падгузак 

выпаўзак 

агрызак 

недагрызак 

абрэзак 

адрэзак 

зрэзак 

урэзак 

прырэзак 

абавязак 

звязак 

пад’язак 

баскак 

лак 

аскабалак 

цурбалак 

кавалак 

прагалак 



разгалак 

пакалак 

ваўкалак 

асмалак 

апалак 

нітралак 

маршалак 

паўцагелак 

свярдзелак 

панядзелак 

кубёлак 

сядзёлак 

падсядзёлак 

церассядзёлак 

гамёлак 

анёлак 

пасёлак 

прасёлак 

падцёлак 

вужлак 

развілак 

гумілак 

напілак 

падпілак 

спілак 

асілак 

высілак 

клак 

хамлак 

цапанлак 

волак 

золак 

абколак 

сколак 

асколак 

пяколак 

аполак 

прыполак 

абмусолак 

столак 

шчолак 

прычолак 

краплак 

бурлак 

маслак 

завулак 

закавулак 

правулак 

кулак 

партулак 

утулак 

прытулак 



жаўлак 

вахлак 

шлак 

кішлак 

тамасшлак 

аджылак 

прожылак 

атожылак 

змылак 

падкрылак 

перадкрылак 

запатылак 

шыдэлак 

вандзэлак 

шэлак 

мак 

гамак 

аргамак 

гайдамак 

замак 

напрамак 

настрамак 

зацемак 

поцемак 

прыцемак 

жмак 

вядзьмак 

зазімак 

першазімак 

адзімак 

пярэзімак 

слімак 

знімак 

унімак 

аймак 

пустадомак 

бяздомак 

недаломак 

абломак 

адломак 

зломак 

уломак 

патомак 

бешбармак 

выкармак 

смак 

усмак 

прысмак 

васьмак 

клумак 

падсумак 

тумак 



чумак 

башмак 

фаршмак 

здымак 

пераздымак 

фотаздымак 

грымак 

прымак 

абярэмак 

прыямак 

рубанак 

электрарубанак 

ганак 

фуганак 

сняданак 

падпанак 

паўпанак 

ранак 

абаранак 

жаваранак 

заранак 

пазаранак 

прыстаранак 

адранак 

падранак 

жаўранак 

світанак 

паўстанак 

прыстанак 

каханак 

перасціханак 

аднак 

барвенак 

засценак 

прасценак 

падсценак 

прысценак 

шулёнак 

дзіцёнак 

пярсцёнак 

знак 

няўзнак 

падсвінак 

суглінак 

камінак 

напамінак 

успамінак 

упамінак 

абцінак 

адцінак 

уцінак 

адонак 



падонак 

рамонак 

застаронак 

акцябронак 

свіронак 

пастарнак 

праснак 

рабунак 

кунак 

пакунак 

пацалунак 

клунак 

шлунак 

дарунак 

падарунак 

аддарунак 

пастарунак 

кірунак 

трунак 

ласунак 

рысунак 

гатунак 

ратунак 

паратунак 

частунак 

пачастунак 

рыштунак 

лятунак 

рахунак 

парахунак 

падрахунак 

разрахунак 

мацунак 

падмацунак 

прахарчунак 

ушчунак 

будынак 

паядынак 

перапынак 

упынак 

супынак 

прыпынак 

рынак 

прыскрынак 

пасынак 

пачынак 

адпачынак 

спачынак 

учынак 

бясцэнак 

юнак 

малюнак 



падшклянак 

румянак 

пак 

апак 

гапак 

рапак 

драпак 

крапак 

трапак 

храпак 

ахапак 

пошапак 

аскепак 

злепак 

аскалёпак 

каракалпак 

цюльпак 

тампак 

недатопак 

чарпак 

шарпак 

ступак 

праступак 

прыступак 

шчупак 

каўпак 

шпак 

асыпак 

ашчэпак 

адшчэпак 

прышчэпак 

сляпак 

рак 

арак 

барак 

небарак 

фальварак 

прыварак 

агарак 

недагарак 

абгарак 

падарак 

андарак 

сандарак 

карак 

марак 

сухмарак 

перастарак 

пярэстарак 

паўтарак 

мешчарак 

шарак 



брак 

дабрак 

жабрак 

грак 

сіваграк 

недаверак 

цукерак 

недамерак 

поперак 

напоперак 

упоперак 

насуперак 

сібірак 

пярэбірак 

орак 

абворак 

задворак 

надворак 

панадворак 

падворак 

пагорак 

узгорак 

прыгорак 

корак 

морак 

заморак 

закаморак 

паморак 

аднорак 

спорак 

распорак 

сорак 

аўторак 

адвячорак 

надвячорак 

падвячорак 

чапрак 

трак 

батрак 

шатрак 

трыктрак 

отрак 

быстрак 

вятрак 

бурак 

прыдурак 

лазурак 

ляпіс-лазурак 

акурак 

недакурак 

падмурак 

прымурак 



заканурак 

турак 

фрак 

вырак 

пошвырак 

абэрак 

цабэрак 

куфэрак 

паярак 

пераярак 

недавярак 

сак 

пасак 

падпасак 

падсак 

падвесак 

прывесак 

пералесак 

падлесак 

узлесак 

прылесак 

рупесак 

супесак 

падлісак 

паўмісак 

спісак 

падосак 

акосак 

скосак 

адгалосак 

падгалосак 

неданосак 

абносак 

падносак 

зносак 

прысосак 

карсак 

бурсак 

бусак 

гусак 

русак 

прусак 

сусак 

рысак 

прысак 

ясак 

слясак 

цясак 

так 

вырабатак 

дадатак 

задатак 



падатак 

харчпадатак 

перавыдатак 

прыдатак 

латак 

выпаратак 

статак 

астатак 

дастатак 

зачатак 

пачатак 

першапачатак 

канчатак 

адпячатак 

прыкветак 

адзетак 

недалетак 

малалетак 

адналетак 

палетак 

пералетак 

аблетак 

падлетак 

подлетак 

сяголетак 

загнетак 

адбітак 

досвітак 

злітак 

напітак 

падсітак 

цік-так 

сяк-так 

маёнтак 

заработак 

пераработак 

адработак 

прыработак 

абаротак 

заваротак 

зваротак 

калаўротак 

тартак 

чацвяртак 

мастак 

зарастак 

парастак 

прастак 

вырастак 

участак 

шастак 

пялёстак 



прылістак 

недаростак 

пераростак 

праростак 

адростак 

прадростак 

зростак 

прыростак 

напарстак 

падшэрстак 

вярстак 

згустак 

пустак 

выпустак 

ашэстак 

абутак 

спецабутак 

закутак 

скутак 

жмутак 

смутак 

скрутак 

паўсутак 

маштак 

дабытак 

здабытак 

набытак 

збытак 

прыбытак 

звышпрыбытак 

нажытак 

пажытак 

спажытак 

перажытак 

пражытак 

абжытак 

разжытак 

ужытак 

зашчытак 

сшытак 

гэтак 

прысвятак 

занятак 

вынятак 

пятак 

запятак 

падпятак 

выспятак 

дзесятак 

рабфак 

медфак 

педфак 



падгрыфак 

хак 

мацак 

навобмацак 

ванцак 

панцак 

сподачак 

падбародачак 

жалудачак 

кавалачак 

клумачак 

пакуначак 

клуначак 

пачак 

шарачак 

пагорачак 

узгорачак 

абечак 

чалавечак 

апечак 

запечак 

падпечак 

прыпечак 

кіёчак 

палісаднічак 

начальнічак 

ельнічак 

напільнічак 

работнічак 

слоічак 

спічак 

кальчак 

чальчак 

вільчак 

пільчак 

стульчак 

смяльчак 

весяльчак 

ганчак 

данчак 

саланчак 

свінчак 

клубочак 

калочак 

замочак 

цямочак 

збаночак 

званочак 

сыночак 

вяночак 

падвяночак 

сасочак 



кусочак 

малаточак 

куточак 

гаршчочак 

мяшочак 

тапчак 

ціпчак 

крупчак 

варчак 

гарчак 

карчак 

старчак 

унучак 

раўчак 

плашчак 

блішчак 

пошчак 

маршчак 

змаршчак 

лушчак 

тлушчак 

ножычак 

яблычак 

імбрычак 

гаршчэчак 

мяшэчак 

паддашак 

прыдашак 

палукашак 

лашак 

манашак 

дамешак 

ішак 

лішак 

кілішак 

зацішак 

бальшак 

гарошак 

каршак 

коршак 

пяршак 

вушак 

паўкажушак 

глушак 

смушак 

гарнушак 

асушак 

аколышак 

шышак 

арэшак 

застрэшак 

падстрэшак 



акраек 

закраек 

ускраек 

бек 

узбек 

хаўбек 

дзюбек 

век 

чалавек 

надчалавек 

звышчалавек 

навек 

павек 

хто-кольвек 

здзек 

лек 

воддалек 

наводдалек 

зводдалек 

паўбутэлек 

каранек 

праслоек 

адроек 

запек 

прыпек 

дрывасек 

ледасек 

засек 

жарнасек 

перасек 

адсек 

парсек 

ссек 

хек 

ашыек 

перашыек 

баёк 

гаёк 

гнаёк 

паёк 

раёк 

краёк 

ручаёк 

язёк 

князёк 

кіёк 

маніёк 

лёк 

непадалёк 

здалёк 

малёк 

каралёк 



кашалёк 

васілёк 

клёк 

кулёк 

хатулёк 

скрылёк 

матылёк 

бялёк 

камялёк 

хмялёк 

намёк 

аганёк 

канёк 

лінёк 

грабянёк 

клубянёк 

дзянёк 

мянёк 

шпянёк 

цянёк 

пёк 

апёк 

хлебапёк 

недапёк 

санцапёк 

падпёк 

упёк 

прыпёк 

буёк 

зуёк 

цёк 

ацёк 

крывацёк 

вадацёк 

зацёк 

самацёк 

нацёк 

працёк 

падцёк 

кровападцёк 

сцёк 

вадасцёк 

зяцёк 

празаік 

вабік 

гуміарабік 

ромбік 

бобік 

таўсталобік 

кубік 

цыбік 

цюбік 



драбавік 

прававік 

лёгкавагавік 

цяжкавагавік 

рагавік 

плугавік 

гадавік 

гарадавік 

перадавік 

ледавік 

рэйдавік 

стэндавік 

трудавік 

дажджавік 

межавік 

біржавік 

крыжавік 

газавік 

пазавік 

бярозавік 

падбярозавік 

грузавік 

шлакавік 

сакавік 

легкавік 

вайскавік 

трэкавік 

палавік 

плавік 

цеплавік 

гарлавік 

тылавік 

дамавік 

ламавік 

штурмавік 

шумавік 

планавік 

падасінавік 

жарнавік 

чарнавік 

храпавік 

стэпавік 

баравік 

паравік 

спаравік 

кадравік 

гіравік 

буравік 

асавік 

каласавік 

масавік 

красавік 



лесавік 

франтавік 

фунтавік 

аптавік 

партавік 

маставік 

чыставік 

трутавік 

нафтавік 

паштавік 

бытавік 

махавік 

пухавік 

рухавік 

мікрарухавік 

ветрарухавік 

электрарухавік 

працавік 

сечавік 

харчавік 

чашчавік 

бальшавік 

меншавік 

чыншавік 

маршавік 

тыднёвік 

штотыднёвік 

паддубовік 

пудовік 

мядовік 

чырвонагаловік 

чорнагаловік 

сінегаловік 

прамысловік 

кляновік 

васьмікантовік 

пяцікантовік 

цвік 

баявік 

кінабаявік 

супербаявік 

гнаявік 

страявік 

нестраявік 

змеявік 

слізявік 

кароткахвалявік 

палявік 

бранявік 

пуцявік 

гік 

трагік 



логік 

газік 

разік 

тазік 

бзік 

лобзік 

дзік 

маладзік 

садзік 

гваздзік 

годзік 

сінодзік 

фордзік 

пудзік 

дзюдзік 

фізік 

геафізік 

касмафізік 

астрафізік 

метафізік 

радыёфізік 

біяфізік 

марозік 

гарбузік 

гузік 

карапузік 

жаўтапузік 

лік 

валік 

рагалік 

міндалік 

сердалік 

залік 

шкалік 

налік 

пералік 

пралік 

каталік 

хрусталік 

крышталік 

цалік 

шалік 

блік 

аблік 

караблік 

воблік 

гэблік 

зяблік 

шчыглік 

адлік 

падлік 

перападлік 



мэндлік 

зэдлік 

мэдлік 

разлік 

самаразлік 

пераразлік 

пэндзлік 

козлік 

базілік 

клік 

заклік 

пераклік 

воклік 

выклік 

алкаголік 

колік 

саколік 

ролік 

католік 

столік 

меланхолік 

аплік 

гаплік 

карлік 

падворлік 

тэрлік 

суслік 

мыслік 

цэтлік 

мятлік 

улік 

жулік 

кулік 

недаўлік 

туфлік 

шуфлік 

кохлік 

вылік 

скрылік 

прылік 

цэлік 

ялік 

дынамік 

керамік 

хімік 

геахімік 

касмахімік 

аграхімік 

электрахімік 

лесахімік 

нафтахімік 

алхімік 



біяхімік 

сеймік 

домік 

комік 

ломік 

томік 

сейсмік 

акадэмік 

эндэмік 

арганік 

неарганік 

сланік 

копанік 

срэбранік 

бяссрэбранік 

сярэбранік 

дранік 

набедранік 

белакудранік 

падкоўдранік 

пранік 

скуранік 

батанік 

геабатанік 

палеабатанік 

станік 

блытанік 

механік 

суднамеханік 

кінамеханік 

электрамеханік 

бортмеханік 

грачанік 

пясчанік 

мучанік 

велікамучанік 

дашчанік 

вольнаадпушчанік 

альшанік 

амшанік 

імшанік 

бабнік 

жабнік 

скрабнік 

штабнік 

нахабнік 

пахабнік 

судзебнік 

нахлебнік 

сэрцападобнік 

налобнік 

падробнік 



аднаасобнік 

паасобнік 

падсобнік 

валачобнік 

скарбнік 

дзербнік 

самагубнік 

зубнік 

палубнік 

аднаклубнік 

шубнік 

паглыбнік 

глебапаглыбнік 

рыбнік 

грыбнік 

служэбнік 

цяжэбнік 

грэбнік 

прыгрэбнік 

трэбнік 

лічэбнік 

лячэбнік 

вогнік 

цягнік 

энергацягнік 

электрацягнік 

бронецягнік 

праваднік 

неправаднік 

бортправаднік 

паўправаднік 

звышправаднік 

зваднік 

брыгаднік 

ягаднік 

снежнаягаднік 

заднік 

дэкаднік 

шакаладнік 

халаднік 

пладнік 

параднік 

браднік 

вінаграднік 

здраднік 

сацыял-здраднік 

разраднік 

першаразраднік 

трэцеразраднік 

эстраднік 

ураднік 

асаднік 



пасаднік 

расаднік 

курасаднік 

палісаднік 

рассаднік 

прысаднік 

хаднік 

даведнік 

запаведнік 

прапаведнік 

адпаведнік 

спаведнік 

праведнік 

мядзведнік 

наследнік 

прастоланаследнік 

сунаследнік 

доследнік 

меднік 

тарпеднік 

бяседнік 

субяседнік 

падлёднік 

заўсёднік 

агіднік 

воднік 

валаводнік 

грахаводнік 

падводнік 

зводнік 

другагоднік 

згоднік 

сацыял-згоднік 

штогоднік 

угоднік 

нягоднік 

шкоднік 

членашкоднік 

калоднік 

міжплоднік 

каляплоднік 

моднік 

споднік 

падбароднік 

скавароднік 

агароднік 

народнік 

міжнароднік 

прыроднік 

ходнік 

заходнік 

вынаходнік 



адходнік 

расходнік 

усходнік 

адыходнік 

наморднік 

шчытаморднік 

дуднік 

паскуднік 

прыблуднік 

полуднік 

руднік 

нагруднік 

суднік 

пасуднік 

брэднік 

пасрэднік 

мова-пасрэднік 

увярэднік 

папярэднік 

сярэднік 

эцюднік 

ляднік 

каляднік 

чаляднік 

шыбенік 

венік 

язвенік 

пядзенік 

стаўленік 

членік 

браценік 

біёнік 

клёнік 

падважнік 

багажнік 

прадажнік 

бандажнік 

такелажнік 

бумажнік 

карданажнік 

шпажнік 

стражнік 

кабатажнік 

сабатажнік 

трыкатажнік 

каратажнік 

мантажнік 

вышкамантажнік 

электрамантажнік 

дэмантажнік 

таежнік 

грабежнік 



надзежнік 

начлежнік 

амежнік 

сумежнік 

падснежнік 

драпежнік 

мяцежнік 

карцёжнік 

чарцёжнік 

падзвіжнік 

перадзвіжнік 

ніжнік 

кніжнік 

чарнакніжнік 

бязбожнік 

заложнік 

скаталожнік 

заможнік 

дапаможнік 

таможнік 

множнік 

сумножнік 

трыножнік 

тварожнік 

дарожнік 

падарожнік 

спадарожнік 

метэаспадарожнік 

пірожнік 

астрожнік 

скаржнік 

катаржнік 

перадплужнік 

прыслужнік 

саматужнік 

валацужнік 

кальчужнік 

даўжнік 

лыжнік 

вадналыжнік 

горналыжнік 

нагрыжнік 

дрыжнік 

качарэжнік 

падбярэжнік 

лапцюжнік 

сярмяжнік 

працяжнік 

чырванасцяжнік 

суцяжнік 

лабазнік 

заказнік 



выказнік 

прылазнік 

разнік 

заразнік 

абразнік 

выразнік 

наезнік 

трапезнік 

туберкулёзнік 

любізнік 

падлізнік 

рамізнік 

абознік 

вознік 

завознік 

паравознік 

вербалознік 

марознік 

каверзнік 

гарбузнік 

сіняблузнік 

кукурузнік 

паўзнік 

кляўзнік 

мызнік 

рызнік 

чарнарызнік 

старызнік 

капрызнік 

акцызнік 

гарэзнік 

парэзнік 

бярэзнік 

працвярэзнік 

выцвярэзнік 

саюзнік 

звязнік 

сангвінік 

фінік 

нядбайнік 

двайнік 

свайнік 

гайнік 

хадайнік 

майнік 

гнайнік 

райнік 

трайнік 

тайнік 

патайнік 

неахайнік 

чайнік 



малачайнік 

паручайнік 

лішайнік 

карабейнік 

верабейнік 

швейнік 

дзейнік 

самадзейнік 

садзейнік 

алейнік 

келейнік 

сямейнік 

рассейнік 

кафейнік 

самасційнік 

прабойнік 

разбойнік 

павойнік 

канвойнік 

хвойнік 

пакойнік 

збройнік 

адстойнік 

рукамыйнік 

эксплуатацыйнік 

ашыйнік 

нашыйнік 

ружэйнік 

сатэйнік 

пікнік 

прапускнік 

санпрапускнік 

адпускнік 

выпускнік 

золатаздабывалнік 

выпрабавальнік 

патрабавальнік 

фарбавальнік 

гадавальнік 

рыбагадавальнік 

плодагадавальнік 

лесагадавальнік 

залогадавальнік 

пазыкадавальнік 

самападавальнік 

снопападавальнік 

хабарадавальнік 

абследавальнік 

абмежавальнік 

размежавальнік 

валкавальнік 

размеркавальнік 



параразмеркавальнік 

цалавальнік 

касмаплавальнік 

паветраплавальнік 

кіславальнік 

зімавальнік 

утаймавальнік 

зруйнавальнік 

заснавальнік 

абагравальнік 

падагравальнік 

паветрападагравальнік 

электрападагравальнік 

награвальнік 

воданагравальнік 

паветранагравальнік 

перагравальнік 

параперагравальнік 

прайгравальнік 

электрапрайгравальнік 

кадзіравальнік 

паліравальнік 

ахвяравальнік 

прыстасавальнік 

гатавальнік 

бульбагатавальнік 

ратавальнік 

выратавальнік 

літавальнік 

кантавальнік 

гартавальнік 

сартавальнік 

фрахтавальнік 

хавальнік 

ахавальнік 

захавальнік 

страхавальнік 

выхавальнік 

замацавальнік 

карчавальнік 

віншавальнік 

угадвальнік 

наведвальнік 

разведвальнік 

раскідвальнік 

наладжвальнік 

разрэджвальнік 

распаўсюджвальнік 

адбівальнік 

апырсквальнік 

распырсквальнік 

апыльвальнік 



выпраменьвальнік 

уцяжарвальнік 

разбэшчвальнік 

спажывальнік 

размывальнік 

умывальнік 

перарывальнік 

узрывальнік 

адкрывальнік 

новаадкрывальнік 

першаадкрывальнік 

укрывальнік 

выкрывальнік 

сшывальнік 

скорасшывальнік 

заваявальнік 

цыклявальнік 

апявальнік 

вымагальнік 

засцерагальнік 

электразасцерагальнік 

складальнік 

стогаскладальнік 

саломаскладальнік 

сенаскладальнік 

копаскладальнік 

вершаскладальнік 

укладальнік 

уладальнік 

рабаўладальнік 

садаўладальнік 

грузаўладальнік 

домаўладальнік 

суднаўладальнік 

машынаўладальнік 

саўладальнік 

дачаўладальнік 

землеўладальнік 

раскрадальнік 

выкрадальнік 

кідальнік 

скідальнік 

жыжкараскідальнік 

гноераскідальнік 

выкідальнік 

кап’якідальнік 

міндальнік 

апавядальнік 

спавядальнік 

аглядальнік 

наглядальнік 

зневажальнік 



богазневажальнік 

скажальнік 

абражальнік 

выражальнік 

суправаджальнік 

ахаладжальнік 

параахаладжальнік 

паветраахаладжальнік 

загараджальнік 

насаджальнік 

пабуджальнік 

узбуджальнік 

разгружальнік 

самаразгружальнік 

самавыгружальнік 

падаўжальнік 

прадаўжальнік 

ажыжальнік 

паказальнік 

схілапаказальнік 

прадказальнік 

указальнік 

вязальнік 

вузлавязальнік 

праракальнік 

прадракальнік 

патакальнік 

саіскальнік 

заціскальнік 

адціскальнік 

блукальнік 

шукальнік 

скарбашукальнік 

богашукальнік 

відашукальнік 

праўдашукальнік 

мінашукальнік 

трасашукальнік 

золаташукальнік 

вышукальнік 

замыкальнік 

размыкальнік 

абцякальнік 

дзёрназнімальнік 

наймальнік 

кватэранаймальнік 

паднаймальнік 

сунаймальнік 

пераймальнік 

гукапераймальнік 

грузападымальнік 

плодаздымальнік 



гуказдымальнік 

прадпрымальнік 

трымальнік 

атрымальнік 

грузаатрымальнік 

пазыкаатрымальнік 

бомбатрымальнік 

залогатрымальнік 

іскразатрымальнік 

іголкатрымальнік 

шчоткатрымальнік 

пазыкатрымальнік 

паператрымальнік 

вэксалетрымальнік 

аб’яднальнік 

раз’яднальнік 

згінальнік 

заклінальнік 

памінальнік 

крымінальнік 

паглынальнік 

зачынальнік 

пачынальнік 

родапачынальнік 

запальнік 

капальнік 

канавакапальнік 

каналакапальнік 

ямакапальнік 

траншэекапальнік 

самапальнік 

спальнік 

купальнік 

ператваральнік 

стваральнік 

богастваральнік 

растваральнік 

солерастваральнік 

першастваральнік 

утваральнік 

пераўтваральнік 

паскаральнік 

маральнік 

сенападбіральнік 

збіральнік 

жыжказбіральнік 

сеназбіральнік 

паразбіральнік 

назіральнік 

сузіральнік 

уціральнік 

разбуральнік 



патуральнік 

пажыральнік 

пашыральнік 

завяральнік 

вымяральнік 

водавымяральнік 

святловымяральнік 

сальнік 

апісальнік 

бытапісальнік 

карыстальнік 

землекарыстальнік 

шпагаглытальнік 

пытальнік 

апытальнік 

чытальнік 

нагнятальнік 

прыгнятальнік 

махальнік 

абагачальнік 

тлумачальнік 

начальнік 

граданачальнік 

роданачальнік 

столаначальнік 

адзінаначальнік 

военачальнік 

вызначальнік 

спрачальнік 

павелічальнік 

фотапавелічальнік 

вылічальнік 

змякчальнік 

пчальнік 

злучальнік 

разлучальнік 

пратручальнік 

уручальнік 

чучальнік 

маўчальнік 

знішчальнік 

загушчальнік 

згушчальнік 

ачышчальнік 

канаваачышчальнік 

снегаачышчальнік 

водаачышчальнік 

каналаачышчальнік 

пылаачышчальнік 

паветраачышчальнік 

вяшчальнік 

чэрававяшчальнік 



завяшчальнік 

апавяшчальнік 

абвяшчальнік 

сумяшчальнік 

пазычальнік 

пераключальнік 

уключальнік 

выключальнік 

шальнік 

арашальнік 

спусташальнік 

вешальнік 

завяршальнік 

парушальнік 

правапарушальнік 

клятвапарушальнік 

асушальнік 

змяшальнік 

суцяшальнік 

ельнік 

грабельнік 

шабельнік 

цагельнік 

ягельнік 

пад’ельнік 

дзельнік 

сёдзельнік 

удзельнік 

саўдзельнік 

нядзельнік 

церассядзельнік 

мельнік 

беззямельнік 

вапельнік 

капельнік 

тапельнік 

чапельнік 

засельнік 

насельнік 

вісельнік 

бусельнік 

вясельнік 

нацельнік 

мыцельнік 

дзяцельнік 

паільнік 

дубільнік 

рубільнік 

плавільнік 

могільнік 

халадзільнік 

электрахаладзільнік 



будзільнік 

кізільнік 

напільнік 

гасільнік 

іскрагасільнік 

прыхільнік 

свяцільнік 

кіпяцільнік 

свавольнік 

самавольнік 

сваявольнік 

нявольнік 

занявольнік 

ігольнік 

вугольнік 

многавугольнік 

прамавугольнік 

навугольнік 

востравугольнік 

косавугольнік 

васьмівугольнік 

сямівугольнік 

шасцівугольнік 

пяцівугольнік 

дзесяцівугольнік 

трохвугольнік 

чатырохвугольнік 

дольнік 

здольнік 

бяздольнік 

накольнік 

сакольнік 

раскольнік 

школьнік 

дашкольнік 

палольнік 

крамольнік 

тапольнік 

супольнік 

расольнік 

стольнік 

настольнік 

саксаульнік 

надульнік 

перакульнік 

шпульнік 

цырульнік 

беспрытульнік 

быльнік 

мыльнік 

пыльнік 

затыльнік 



лічыльнік 

электралічыльнік 

ушчыльнік 

лушчыльнік 

нашыльнік 

тушыльнік 

пустэльнік 

сабутэльнік 

лаяльнік 

паяльнік 

электрапаяльнік 

паведамляльнік 

накапляльнік 

ацяпляльнік 

уцяпляльнік 

акісляльнік 

раскісляльнік 

асвятляльнік 

узнаўляльнік 

разрыхляльнік 

апыляльнік 

самаапыляльнік 

распыляльнік 

водараспыляльнік 

хмяльнік 

раздрабняльнік 

апладняльнік 

раздражняльнік 

ушчыльняльнік 

апрасняльнік 

здзяйсняльнік 

увільгатняльнік 

зернеўвільгатняльнік 

запаўняльнік 

напаўняльнік 

узмацняльнік 

спрамяняльнік 

папяльнік 

чапяльнік 

брамнік 

падрамнік 

крамнік 

выпрамнік 

атамнік 

пераемнік 

таемнік 

патаемнік 

шлемнік 

нашлемнік 

падшлемнік 

цемнік 

наёмнік 



пад’ёмнік 

рыбапад’ёмнік 

водапад’ёмнік 

грузапад’ёмнік 

буракапад’ёмнік 

сеткапад’ёмнік 

саломапад’ёмнік 

суднапад’ёмнік 

снопапад’ёмнік 

шахтапад’ёмнік 

вуглепад’ёмнік 

пуцепад’ёмнік 

прыёмнік 

водапрыёмнік 

эвакапрыёмнік 

токапрыёмнік 

сейсмапрыёмнік 

фотапрыёмнік 

тэлепрыёмнік 

радыёпрыёмнік 

зімнік 

схімнік 

надомнік 

бяздомнік 

паломнік 

дыпломнік 

каменяломнік 

помнік 

скаромнік 

бессаромнік 

скромнік 

аднатомнік 

пітомнік 

шматтомнік 

трохтомнік 

чатырохтомнік 

двухтомнік 

кормнік 

аднадумнік 

аднадушнаспь 

разумнік 

сумнік 

здымнік 

старарэжымнік 

тэмнік 

нікчэмнік 

баннік 

даннік 

ладаннік 

кайданнік 

памазаннік 

пасланнік 



маннік 

выгнаннік 

караннік 

абраннік 

выбраннік 

мнагаграннік 

васьміграннік 

сяміграннік 

шасціграннік 

пяціграннік 

дзесяціграннік 

шматграннік 

чатырохграннік 

ахраннік 

надгартаннік 

галаштаннік 

смятаннік 

вішаннік 

стаеннік 

малітвеннік 

леннік 

накаленнік 

надкаленнік 

заменнік 

тлушчазаменнік 

цеплаабменнік 

адменнік 

разменнік 

займеннік 

пісьменнік 

пляменнік 

аднапляменнік 

іншапляменнік 

насеннік 

песеннік 

летуценнік 

казённік 

дзённік 

падзённік 

клённік 

верацённік 

рабіннік 

арабіннік 

гужпавіннік 

журавіннік 

гадзіннік 

бузіннік 

мякіннік 

каліннік 

маліннік 

цаліннік 

асліннік 



імяніннік 

наспіннік 

асіннік 

бакасіннік 

шчаціннік 

трышчаціннік 

пласціннік 

золатапагоннік 

прыгоннік 

паддоннік 

сезоннік 

гарнізоннік 

коннік 

падаконнік 

законнік 

палоннік 

нізканаклоннік 

паклоннік 

ідалапаклоннік 

вогнепаклоннік 

лімоннік 

макароннік 

патроннік 

соннік 

сасоннік 

бяссоннік 

багуннік 

луннік 

струннік 

ажыннік 

дружыннік 

сандружыннік 

мандарыннік 

падтыннік 

чыннік 

спадчыннік 

суайчыннік 

вотчыннік 

аўчыннік 

абшчыннік 

ляшчыннік 

фашыннік 

шыпшыннік 

крушыннік 

вышыннік 

цэннік 

свяшчэннік 

першасвяшчэннік 

машэннік 

кішэннік 

святаяннік 

алавяннік 



дзяннік 

семяннік 

мар’яннік 

сяннік 

саджонік 

конік 

тэрыконік 

палонік 

апалонік 

гармонік 

канонік 

дуронік 

хронік 

парасонік 

платонік 

гіпатонік 

дальтонік 

гіпертонік 

драчонік 

таўчонік 

пячонік 

арапнік 

нахрапнік 

паклёпнік 

акопнік 

захопнік 

пакупнік 

крупнік 

трупнік 

заступнік 

наступнік 

адступнік 

богаадступнік 

вераадступнік 

стоўпнік 

падшыпнік 

ролікападшыпнік 

шарыкападшыпнік 

рэпнік 

прычэпнік 

хабарнік 

падтаварнік 

цыгарнік 

валадарнік 

гаспадарнік 

ударнік 

пажарнік 

карнік 

ясакарнік 

Скарнік 

цукарнік 

накамарнік 



свінарнік 

андынарнік 

стацыянарнік 

парнік 

запарнік 

кормазапарнік 

напарнік 

сухапарнік 

выпарнік 

аграрнік 

нектарнік 

падфарнік 

гушчарнік 

абшарнік 

давернік 

лагернік 

тэрмаядзернік 

лернік 

шпалернік 

вымернік 

пернік 

папернік 

сапернік 

сернік 

свірнік 

лірнік 

уціхамірнік 

паборнік 

спаборнік 

адборнік 

зборнік 

дворнік 

вытворнік 

падкорнік 

каморнік 

шпорнік 

падрысорнік 

санаторнік 

уторнік 

скурнік 

наскурнік 

шкурнік 

турнік 

культурнік 

фізкультурнік 

авантурнік 

пузырнік 

пырнік 

сырнік 

стырнік 

падлюстэрнік 

вячэрнік 



ахвярнік 

палярнік 

кілбаснік 

каўбаснік 

калгаснік 

каснік 

валаснік 

галаснік 

жаласнік 

каласнік 

другакласнік 

аднакласнік 

чацвёртакласнік 

старшакласнік 

першакласнік 

васьмікласнік 

сямікласнік 

шасцікласнік 

дзевяцікласнік 

пяцікласнік 

дзесяцікласнік 

трэцякласнік 

уласнік 

рабаўласнік 

домаўласнік 

суднаўласнік 

землеўласнік 

грымаснік 

запаснік 

зараснік 

скараснік 

параснік 

падраснік 

скораснік 

сладастраснік 

сучаснік 

веснік 

славеснік 

равеснік 

буравеснік 

прадвеснік 

калеснік 

намеснік 

рамеснік 

ненавіснік 

чалавеканенавіснік 

жанчынаненавіснік 

ліснік 

рагаліснік 

наліснік 

гліснік 

трыліснік 



прыпіснік 

напульснік 

нахвоснік 

мышахвоснік 

падхвоснік 

адкоснік 

злоснік 

поснік 

зайздроснік 

хроснік 

папяроснік 

соснік 

атоснік 

наперснік 

другакурснік 

аднакурснік 

сакурснік 

чацвёртакурснік 

старшакурснік 

першакурснік 

трэцякурснік 

градуснік 

спакуснік 

фокуснік 

соуснік 

капуснік 

бялян-капуснік 

распуснік 

паруснік 

хаўруснік 

шкляруснік 

зламыснік 

аднамыснік 

хрэснік 

чатырохполюснік 

ляснік 

баляснік 

мяснік 

ватнік 

падхватнік 

прыватнік 

багатнік 

выдатнік 

маржатнік 

накатнік 

мускатнік 

латнік 

залатнік 

салатнік 

сараматнік 

канатнік 

гранатнік 



ратнік 

папаратнік 

саратнік 

вератнік 

куратнік 

святататнік 

падварштатнік 

хатнік 

бясхатнік 

воцатнік 

пальчатнік 

ваўчатнік 

хрыбетнік 

захрыбетнік 

саветнік 

кветнік 

калякветнік 

светнік 

асветнік 

рэменяцветнік 

штыкетнік 

шчыкетнік 

летнік 

галетнік 

адналетнік 

сталетнік 

аблетнік 

белабілетнік 

безбілетнік 

міжклетнік 

сметнік 

прыметнік 

дзеепрыметнік 

залётнік 

цянётнік 

бітнік 

транзітнік 

ракітнік 

скітнік 

літнік 

аксамітнік 

тэрмітнік 

сітнік 

высакавольтнік 

дэсантнік 

пазументнік 

цэментнік 

рамонтнік 

работнік 

медработнік 

палітработнік 

культработнік 



прафработнік 

тэхработнік 

суботнік 

тавотнік 

ахвотнік 

добраахвотнік 

дрывотнік 

мярзотнік 

налакотнік 

падлакотнік 

балотнік 

пазалотнік 

злотнік 

самотнік 

потнік 

прываротнік 

гаротнік 

чаротнік 

смяротнік 

сотнік 

сухотнік 

рашотнік 

транспартнік 

аўтатранспартнік 

смертнік 

бяссмертнік 

бортнік 

курортнік 

абутнік 

гутнік 

сурдутнік 

кутнік 

пакутнік 

вастракутнік 

прастакутнік 

пяцікутнік 

чатырохкутнік 

трыкутнік 

хамутнік 

падхамутнік 

трыпутнік 

вірутнік 

жытнік 

пажытнік 

плытнік 

мытнік 

капытнік 

белакапытнік 

сытнік 

карэтнік 

сакрэтнік 

гарсэтнік 



ланцэтнік 

рашэтнік 

дыэтнік 

маятнік 

ястрабятнік 

галубятнік 

дзевятнік 

львятнік 

ільвятнік 

сцярвятнік 

сабалятнік 

шчыглятнік 

выжлятнік 

казлятнік 

цялятнік 

сырамятнік 

канятнік 

ягнятнік 

падпятнік 

ласятнік 

парасятнік 

дзесятнік 

васьмідзесятнік 

сямідзесятнік 

шасцідзесятнік 

пяцідзесятнік 

лісятнік 

страусятнік 

гусятнік 

трусятнік 

забаўнік 

рабаўнік 

крываўнік 

сагаўнік 

бародаўнік 

будаўнік 

турбабудаўнік 

горадабудаўнік 

цеплавозабудаўнік 

танкабудаўнік 

станкабудаўнік 

суднабудаўнік 

машынабудаўнік 

трактарабудаўнік 

робатабудаўнік 

ракетабудаўнік 

самалётабудаўнік 

мостабудаўнік 

шахтабудаўнік 

караблебудаўнік 

аўтамабілебудаўнік 

авіябудаўнік 



ржаўнік 

іржаўнік 

балаўнік 

сталаўнік 

плаўнік 

чараўнік 

кіраўнік 

домакіраўнік 

адпраўнік 

спраўнік 

траўнік 

страўнік 

ратаўнік 

гвалтаўнік 

вартаўнік 

жартаўнік 

настаўнік 

пастаўнік 

адстаўнік 

прадстаўнік 

тутаўнік 

працаўнік 

напаўкачаўнік 

пеўнік 

спеўнік 

заваёўнік 

чаёўнік 

крапіўнік 

праціўнік 

супраціўнік 

бабоўнік 

бульбоўнік 

фарбоўнік 

гербоўнік 

палюбоўнік 

бавоўнік 

саладоўнік 

садоўнік 

гняздоўнік 

мардоўнік 

дзядоўнік 

паслядоўнік 

вужоўнік 

ружоўнік 

назоўнік 

прыназоўнік 

макоўнік 

падрадкоўнік 

палкоўнік 

падпалкоўнік 

маркоўнік 

царкоўнік 



азбукоўнік 

бручкоўнік 

падгалоўнік 

змеегалоўнік 

слоўнік 

улоўнік 

гукаўлоўнік 

попелаўлоўнік 

пылаўлоўнік 

іскраўлоўнік 

зернеўлоўнік 

бактэрыяўлоўнік 

храмоўнік 

змоўнік 

размоўнік 

зімоўнік 

пісьмоўнік 

сланоўнік 

саноўнік 

віноўнік 

савіноўнік 

цярноўнік 

чыноўнік 

поўнік 

клапоўнік 

кароўнік 

баброўнік 

кедроўнік 

вандроўнік 

вятроўнік 

каласоўнік 

малітоўнік 

сітоўнік 

кустоўнік 

піхтоўнік 

мачтоўнік 

ахоўнік 

целаахоўнік 

арахоўнік 

альхоўнік 

духоўнік 

супрацоўнік 

прызыўнік 

дапрызыўнік 

падрыўнік 

узрыўнік 

аператыўнік 

ржэўнік 

іржэўнік 

паўкачэўнік 

баршчэўнік 

ляшчэўнік 



мячэўнік 

альшэўнік 

заяўнік 

аб’яўнік 

прад’яўнік 

гуляўнік 

цяўнік 

штрафнік 

падшэфнік 

тэхнік 

заатэхнік 

цеплатэхнік 

святлатэхнік 

агратэхнік 

гідратэхнік 

піратэхнік 

электратэхнік 

радыётэхнік 

сантэхнік 

ваентэхнік 

матрацнік 

наматрацнік 

сабачнік 

каробачнік 

торбачнік 

каравачнік 

падлівачнік 

вяровачнік 

дачнік 

задачнік 

упадачнік 

лодачнік 

удачнік 

будачнік 

няўдачнік 

пінжачнік 

лыжачнік 

казачнік 

перапёлачнік 

вілачнік 

іголачнік 

булачнік 

падкулачнік 

стрэлачнік 

рамачнік 

тасёмачнік 

адкормачнік 

башмачнік 

начнік 

абараначнік 

саначнік 

пласціначнік 



гоначнік 

пячоначнік 

чыгуначнік 

шапачнік 

клёпачнік 

рачнік 

барачнік 

байдарачнік 

чацверачнік 

цукерачнік 

талерачнік 

пяцёрачнік 

бурачнік 

бусачнік 

матачнік 

сетачнік 

шчотачнік 

цацачнік 

тачачнік 

стачачнік 

чорнарубашачнік 

ракушачнік 

частушачнік 

баечнік 

балалаечнік 

саечнік 

авечнік 

свечнік 

падсвечнік 

сямісвечнік 

батлеечнік 

капеечнік 

селядзечнік 

галечнік 

наплечнік 

паплечнік 

лялечнік 

мечнік 

наканечнік 

сланечнік 

сонечнік 

двоечнік 

троечнік 

хлапечнік 

пасечнік 

канарэечнік 

яечнік 

мазаічнік 

рукавічнік 

лічнік 

налічнік 

клічнік 



выклічнік 

ялічнік 

пагранічнік 

станічнік 

аднастанічнік 

клубнічнік 

спаднічнік 

чарнічнік 

дурнічнік 

бруснічнік 

сунічнік 

крынічнік 

чарапічнік 

вочнік 

відавочнік 

завочнік 

навочнік 

дзявочнік 

валочнік 

малочнік 

склочнік 

памочнік 

пазваночнік 

станочнік 

многастаночнік 

адзіночнік 

часночнік 

паўночнік 

чаўночнік 

ларочнік 

аброчнік 

агурочнік 

папярочнік 

пясочнік 

заточнік 

латочнік 

мачаточнік 

расточнік 

уточнік 

мяшочнік 

фабзавучнік 

акучнік 

лучнік 

злучнік 

разлучнік 

анучнік 

ручнік 

паручнік 

падпаручнік 

падручнік 

прашчнік 

індычнік 



язычнік 

злоязычнік 

лакрычнік 

апрычнік 

кастрычнік 

гарчычнік 

сардэчнік 

лажэчнік 

парэчнік 

урэчнік 

кішэчнік 

мяшэчнік 

ключнік 

пячнік 

месячнік 

штомесячнік 

тысячнік 

трыццацітысячнік 

буячнік 

шабашнік 

набалдашнік 

аднакашнік 

калашнік 

адамашнік 

кірмашнік 

запашнік 

гарапашнік 

прапашнік 

падпашнік 

мурашнік 

сашнік 

фісташнік 

чашнік 

раешнік 

алешнік 

падалешнік 

насмешнік 

перасмешнік 

многалямешнік 

прыспешнік 

каманішнік 

ранішнік 

гарадошнік 

гудошнік 

какошнік 

кіношнік 

чарнасошнік 

панчошнік 

вушнік 

душнік 

крывадушнік 

крутадушнік 



кажушнік 

ракушнік 

паслушнік 

свінушнік 

лапушнік 

набрушнік 

падбрушнік 

двурушнік 

птушнік 

жаўтушнік 

спарышнік 

ятрышнік 

арэшнік 

грэшнік 

падстрэшнік 

валюшнік 

плюшнік 

пылюшнік 

капялюшнік 

цяцюшнік 

кіяшнік 

вынік 

цынік 

шызафрэнік 

астэнік 

неўрастэнік 

псіхастэнік 

бульбянік 

жарсцвянік 

вадзянік 

жардзянік 

канаплянік 

прасянік 

аўсянік 

тарфянік 

балацянік 

драцянік 

шарсцянік 

слоік 

параноік 

стоік 

пік 

лапік 

хромпік 

тропік 

тупік 

шчупік 

шпік 

эпік 

чэпік 

хлюпік 

класік 



носік 

даўганосік 

стосік 

псік 

персік 

трусік 

стусік 

ясік 

графік 

дыстрофік 

цік 

цік-цік-цік 

салдацік 

лунацік 

брацік 

валасацік 

паласацік 

жакецік 

цік-цік 

банцік 

канцік 

рызыканцік 

менцік 

дакуменцік 

вінцік 

прэнцік 

коцік 

плоцік 

кноцік 

роцік 

дроцік 

лапцік 

кіпцік 

жарцік 

ферцік 

корцік 

порцік 

губасцік 

ласцік 

песцік 

пладалісцік 

спаралісцік 

чашалісцік 

хвосцік 

мосцік 

кусцік 

чысцік 

нячысцік 

хлясцік 

жгуцік 

хамуцік 

пруцік 



падкухцік 

жыцік 

ныцік 

шчыцік 

шыцік 

табурэцік 

люцік 

нейк 

шэйк 

катафалк 

полк 

толк 

тальк 

банк 

сельгасбанк 

бланк 

фланк 

франк 

танк 

енк 

эвенк 

палітэхінк 

тынк 

цынк 

бок 

бабок 

лежабок 

лабок 

жалабок 

набок 

жарабок 

карабок 

грабок 

драбок 

скрабок 

ястрабок 

абібок 

хібок 

то-бок 

гарбок 

убок 

дубок 

зубок 

назубок 

лубок 

галубок 

клубок 

чубок 

грыбок 

хлябок 

плавок 

паплавок 



равок 

ставок 

ківок 

рывок 

шывок 

зявок 

плявок 

хлявок 

док 

абадок 

павадок 

гадок 

задок 

галадок 

халадок 

радок 

гарадок 

спортгарадок 

брадок 

перадок 

садок 

хадок 

яздок 

кідок 

гудок 

жалудок 

грудок 

судок 

ядок 

дзядок 

лядок 

мядок 

сядок 

жок 

бажок 

лажок 

флажок 

ражок 

старажок 

піражок 

муражок 

стажок 

рычажок 

смаржок 

лужок 

плужок 

дружок 

кружок 

ланцужок 

метлюжок 

сняжок 

сцяжок 



вазок 

мазок 

памазок 

разок 

слізок 

кок 

стафілакок 

дыплакок 

пнеўмакок 

ганакок 

эхінакок 

стрэптакок 

скок 

заскок 

наскок 

паскок 

пераскок 

саскок 

адскок 

падскок 

прыскок 

валок 

баранавалок 

калок 

сакалок 

палок 

стралок 

паталок 

цалок 

блок 

шлакаблок 

маслаблок 

сілок 

пылок 

бялок 

дзялок 

асялок 

кацялок 

дамок 

замок 

камок 

церамок 

смок 

крывасмок 

кумок 

шумок 

цмок 

чмок 

дымок 

жбанок 

збанок 

званок 



пазванок 

ганок 

саганок 

таганок 

казанок 

пузанок 

каланок 

панок 

баранок 

варанок 

чаранок 

станок 

тапчанок 

клінок 

камінок 

часнок 

табунок 

гарбунок 

стаўбунок 

бегунок 

стрыгунок 

чыгунок 

паўзунок 

скакунок 

сысунок 

таўстунок 

чаўнок 

млынок 

сынок 

тынок 

шынок 

вянок 

лянок 

клянок 

капок 

снапок 

чарапок 

хапок 

сярпок 

слупок 

пупок 

шчыпок 

скляпок 

чабарок 

гаварок 

бугарок 

зарок 

ларок 

нумарок 

знарок 

назнарок 

неназнарок 



незнарок 

тэнарок 

парок 

прарок 

хутарок 

царок 

аброк 

ігрок 

здрок 

зрок 

вірок 

крок 

паўкрок 

мрок 

змрок 

паўзмрок 

папрок 

плімутрок 

урок 

агурок 

курок 

шнурок 

сурок 

турок 

цурок 

шлафрок 

казырок 

пузырок 

сырок 

чырок 

юрок 

уюрок 

звярок 

папярок 

упапярок 

сок 

басок 

квасок 

валасок 

галасок 

каласок 

насок 

верасок 

сасок 

вісок 

кусок 

брусок 

мысок 

сысок 

паясок 

лясок 

пясок 



ток 

хабаток 

сваток 

рагаток 

каток 

латок 

малаток 

маток 

шматок 

знаток 

паток 

грузапаток 

браток 

нераток 

электраток 

фотаток 

адток 

біток 

віток 

завіток 

квіток 

піток 

гурток 

мотагурток 

драмгурток 

літгурток 

палітгурток 

масток 

расток 

храсток 

шасток 

свісток 

лісток 

кусток 

уток 

куток 

жмуток 

пруток 

жаўток 

шток 

флагшток 

альпеншток 

футшток 

рышток 

выток 

глыток 

капыток 

прыток 

шчыток 

ляток 

сняток 

пяток 



фок 

цок 

чок 

бачок 

кабачок 

наждачок 

мазжачок 

пінжачок 

крыжачок 

казачок 

скачок 

кулачок 

семачок 

жмачок 

значок 

шчупачок 

каўпачок 

рачок 

шарачок 

страчок 

бурачок 

сачок 

гусачок 

прастачок 

пятачок 

каршачок 

палавічок 

навічок 

рухавічок 

цвічок 

маладзічок 

сеннічок 

каснічок 

начнічок 

смарчок 

павучок 

гучок 

жучок 

лучок 

злучок 

пучок 

дручок 

кручок 

стручок 

сучок 

ваўчок 

маўчок 

шчаўчок 

галашчок 

гаршчок 

бычок 

мужычок 



язычок 

смычок 

чарвячок 

дзячок 

глячок 

круглячок 

землячок 

светлячок 

шлячок 

касячок 

шок 

машок 

карашок 

парашок 

прэс-парашок 

грашок 

электрашок 

каташок 

веташок 

шашок 

штуршок 

вяршок 

абушок 

хлевушок 

душок 

кажушок 

пушок 

трушок 

катушок 

фартушок 

артышок 

мяшок 

смяшок 

барк 

кварк 

насмарк 

парк 

заапарк 

лесапарк 

таксапарк 

аўтапарк 

шарк 

кронверк 

феерверк 

ростверк 

фахверк 

клерк 

зірк 

возірк 

позірк 

торк 

тырк 



цырк 

чырк 

почырк 

прочырк 

росчырк 

юрк 

цюрк 

баск 

прыхадск 

водблеск 

рупеск 

кіёск 

плёск 

усплёск 

іск 

віск 

бліск 

водбліск 

пробліск 

выбліск 

абеліск 

васіліск 

меніск 

піск 

фіск 

ціск 

заціск 

націск 

проціціск 

поціск 

сціск 

уціск 

супрацьціск 

прыціск 

пярэціск 

прыіск 

воск 

пуск 

запуск 

самапуск 

напуск 

перапуск 

водпуск 

подпуск 

допуск 

пропуск 

спуск 

вадаспуск 

ледаспуск 

рудаспуск 

лесаспуск 

плытаспуск 



роспуск 

упуск 

выпуск 

навыпуск 

прыпуск 

этруск 

вобыск 

дыск 

рыск 

тамарыск 

трэск 

гратэск 

ляск 

бляск 

пляск 

бук 

клабук 

бамбук 

фернамбук 

самбук 

цыбук 

недавук 

самавук 

павук 

шчавук 

невук 

гук 

ультрагук 

інфрагук 

стэрэагук 

водгук 

выгук 

прыгук 

кадук 

акведук 

відук 

гайдук 

равендук 

бурундук 

фундук 

дудук 

віядук 

жук 

сельджук 

башыбузук 

лук 

архалук 

каблук 

тузлук 

хайлук 

хаўлук 

унук 



праўнук 

прапраўнук 

пук 

цяльпук 

тэхнарук 

брук 

сябрук 

грук 

друк 

старадрук 

перадрук 

першадрук 

фізрук 

крук 

ваенрук 

япрук 

вяпрук 

трук 

палітрук 

струк 

байструк 

урук 

жаўрук 

цецярук 

сук 

нансук 

барсук 

тук 

латук 

стук 

перастук 

прыстук 

гальштук 

муштук 

фук 

пацук 

парабчук 

цыганчук 

канчук 

мешчанчук 

бунчук 

пянчук 

хлапчук 

паварчук 

карчук 

слесарчук 

пісарчук 

каўчук 

раўчук 

хляўчук 

плячук 

разведпошук 



капшук 

росшук 

вышук 

паляшук 

тамагаўк 

глаўк 

воўк 

шчоўк 

шоўк 

супрэматысцк 

бык 

сарнабык 

аўцабык 

аленябык 

навык 

дык 

кадык 

медык 

лейб-медык 

індык 

сіндык 

таджык 

дожджык 

вожык 

ножык 

коржык 

мужык 

жэўжык 

пыжык 

рыжык 

крыжык 

чыжык 

зык 

бзык 

язык 

балык 

панталык 

яблык 

клык 

ярлык 

башлык 

шашлык 

калмык 

смык 

касмык 

пярэсмык 

кумык 

рык 

арык 

тварык 

гаспадарык 

парык 



старык 

ліхтарык 

шарык 

брык 

юмбрык 

бобрык 

кубрык 

выбрык 

цэбрык 

падагрык 

тугрык 

сандрык 

іпахондрык 

шмэндрык 

скверык 

халерык 

каўнерык 

падкаўнерык 

панегірык 

лірык 

клірык 

эмпірык 

крык 

вокрык 

покрык 

ускрык 

выкрык 

дворык 

сцізорык 

тапорык 

гісторык 

ветрык 

электрык 

дыэлектрык 

эксцэнтрык 

пстрык 

хет-трык 

мазурык 

сурык 

сатырык 

цырык 

дэрык 

патэрык 

істэрык 

чацвярык 

малярык 

семярык 

васьмярык 

мацярык 

шасцярык 

сык 

тык 



дагматык 

прагматык 

флегматык 

эмфізематык 

схізматык 

астматык 

пнеўматык 

рэўматык 

матэматык 

сістэматык 

фанатык 

дыябетык 

энергетык 

ферамагнетык 

генетык 

кібернетык 

аналітык 

палітык 

паралітык 

сіфілітык 

рахітык 

дыдактык 

практык 

тактык 

эклектык 

дыялектык 

рамантык 

аўтэнтык 

дотык 

наркотык 

склеротык 

псіханеўротык 

скептык 

каталептык 

эпілептык 

септык 

антысептык 

оптык 

сіноптык 

стык 

схаластык 

пластык 

эластык 

містык 

гностык 

агностык 

акустык 

каўстык 

статыстык 

ястык 

рыхтык 

штык 



крытык 

эмпірыякрытык 

упрытык 

тэарэтык 

ерэтык 

перыпатэтык 

эстэтык 

дыэтык 

чык 

квачык 

гарлачык 

рабчык 

дубчык 

зубчык 

галубчык 

рубчык 

жарэбчык 

загадчык 

адгадчык 

разгадчык 

угадчык 

наладчык 

кладчык 

дакладчык 

садакладчык 

закладчык 

самакладчык 

накладчык 

саманакладчык 

перакладчык 

пракладчык 

абкладчык 

укладчык 

трубаўкладчык 

рэйкаўкладчык 

бетонаўкладчык 

лесаўкладчык 

асфальтаўкладчык 

буртаўкладчык 

кабелеўкладчык 

пуцеўкладчык 

выкладчык 

дарадчык 

нарадчык 

парадчык 

распарадчык 

землеўпарадчык 

падрадчык 

субпадрадчык 

разведчык 

геолагаразведчык 

сейсмаразведчык 



нафтаразведчык 

контрразведчык 

выведчык 

даследчык 

лябёдчык 

сялёдчык 

даездчык 

аб’ездчык 

заводчык 

конназаводчык 

горназаводчык 

цукразаводчык 

наводчык 

трубаправодчык 

водаправодчык 

газаправодчык 

падводчык 

разводчык 

гародчык 

агародчык 

праходчык 

скорапраходчык 

шахтапраходчык 

першапраходчык 

абходчык 

пуцеабходчык 

аглядчык 

даглядчык 

наглядчык 

надглядчык 

перабежчык 

нябожчык 

даказчык 

заказчык 

паказчык 

пераказчык 

адказчык 

падказчык 

суадказчык 

расказчык 

указчык 

прыказчык 

душапрыказчык 

змазчык 

алмазчык 

возчык 

перавозчык 

падвозчык 

звозчык 

развозчык 

грузчык 

загрузчык 



кормазагрузчык 

нагрузчык 

сенанагрузчык 

пагрузчык 

снегапагрузчык 

збожжапагрузчык 

сіласапагрузчык 

аўтапагрузчык 

зернепагрузчык 

гноепагрузчык 

пуцепагрузчык 

разгрузчык 

выгрузчык 

рэзчык 

стапарэзчык 

абрэзчык 

зрэзчык 

зайчык 

малойчык 

пальчык 

вугельчык 

вузельчык 

вільчык 

вугольчык 

любімчык 

касцюмчык 

кабанчык 

адуванчык 

складанчык 

тараканчык 

парканчык 

тушканчык 

буланчык 

баранчык 

венчык 

мезенчык 

ленчык 

перакінчык 

блінчык 

вагончык 

ражончык 

кончык 

флакончык 

услончык 

рулончык 

пончык 

сальцісончык 

чыгунчык 

скакунчык 

жалошнчык 

трэнчык 

грабеньчык 



клубеньчык 

агеньчык 

каменьчык 

раменьчык 

струменьчык 

карэньчык 

копчык 

хлопчык 

купчык 

тыпчык 

чэпчык 

самаварчык 

гарчык 

тратуарчык 

мундзірчык 

ворчык 

калідорчык 

корчык 

футлярчык 

перапісчык 

падпісчык 

носчык 

даносчык 

пераносчык 

падносчык 

разносчык 

перахватчык 

датчык 

перадатчык 

тэлеперадатчык 

радыёперадатчык 

здатчык 

збожжаздатчык 

раздатчык 

водараздатчык 

кормараздатчык 

біядатчык 

плакатчык 

самакатчык 

накатчык 

перакатчык 

пракатчык 

трубапракатчык 

жалезапракатчык 

рэйкапракатчык 

сортапракатчык 

лістапракатчык 

сталепракатчык 

абкатчык 

адкатчык 

падкатчык 

сілікатчык 



укатчык 

аўтаматчык 

канатчык 

гранатчык 

канапатчык 

апаратчык 

прэпаратчык 

растратчык 

сельсаветчык 

антысаветчык 

багетчык 

газетчык 

макетчык 

ракетчык 

пікетчык 

паркетчык 

этыкетчык 

метчык 

разметчык 

ваганетчык 

манетчык 

фальшываманетчык 

кабінетчык 

буфетчык 

лётчык 

налётчык 

верталётчык 

пераплётчык 

мінамётчык 

гранатамётчык 

кулямётчык 

чалабітчык 

валакітчык 

словалітчык 

тэадалітчык 

дынамітчык 

гранітчык 

зенітчык 

тэракотчык 

пазалотчык 

перамотчык 

абмотчык 

размотчык 

начотчык 

учотчык 

аснастчык 

лакаутчык 

лазутчык 

пратрутчык 

здабытчык 

нафтаздабытчык 

набытчык 



павытчык 

падчытчык 

счытчык 

цыгарэтчык 

трафарэтчык 

камітэтчык 

валютчык 

саракапятчык 

рукаўчык 

хлеўчык 

шчасліўчык 

жыўчык 

ліфчык 

картатэччык 

загібшчык 

перагібшчык 

гардэробшчык 

апалубшчык 

парубшчык 

абрубшчык 

цюбінгшчык 

падлешчык 

памешчык 

пішчык 

трамвайшчык 

пайшчык 

спайшчык 

алейшчык 

бакалейшчык 

клейшчык 

аклейшчык 

наклейшчык 

праклейшчык 

абклейшчык 

расклейшчык 

ліцейшчык 

медналіцейшчык 

чыгуналіцейшчык 

сталеліцейшчык 

абойшчык 

забойшчык 

маслабойшчык 

адбойшчык 

навалаадбойшчык 

бранябойшчык 

закройшчык 

раскройшчык 

настройшчык 

алілуйшчык 

мыйшчык 

аварыйшчык 

галантарэйшчык 



награбальшчык 

трамбавальшчык 

фарбавальшчык 

стагавальшчык 

падавальшчык 

бранзавальшчык 

пакавальшчык 

каркавальшчык 

пілавальшчык 

навальшчык 

баранавальшчык 

рафінавальшчык 

сукнавальшчык 

снавальшчык 

лесапавальшчык 

тарпавальшчык 

награвальшчык 

свідравальшчык 

капіравальшчык 

цітравальшчык 

шыфравальшчык 

цыравальшчык 

сіласавальшчык 

прасавальшчык 

варсавальшчык 

рысавальшчык 

літавальшчык 

сціртавальшчык 

фехтавальшчык 

шліхтавальшчык 

шліфавальшчык 

арфавальшчык 

мацавальшчык 

тушавальшчык 

звальшчык 

абівальшчык 

набівальшчык 

навівальшчык 

палівальшчык 

ссуквальшчык 

прашывальшчык 

падшывальшчык 

сшывальшчык 

вышывальшчык 

габлявальшчык 

вугальшчык 

стругальшчык 

стрыгальшчык 

медальшчык 

зараджальшчык 

саджальшчык 

абразальшчык 



разразальшчык 

нізальшчык 

рэзальшчык 

вязальшчык 

снопавязальшчык 

плакальшчык 

скальшчык 

ціскальшчык 

сукальшчык 

лякальшчык 

спякальшчык 

надзімальшчык 

выдзімальшчык 

шкловыдзімальшчык 

сігнальшчык 

святлосігнальшчык 

апальшчык 

запальшчык 

трапальшчык 

абпальшчык 

падпальшчык 

стропальшчык 

чарпальшчык 

купальшчык 

вуглевыпальшчык 

кляпальшчык 

футаральшчык 

разбіральшчык 

выбіральшчык 

прыбіральшчык 

здзіральшчык 

націральшчык 

тральшчык 

правяральшчык 

вымяральшчык 

часальшчык 

матальшчык 

шоўкаматальшчык 

інструментальшчык 

тартальшчык 

вярстальшчык 

падмятальшчык 

нюхальшчык 

мачальшчык 

кабельшчык 

карабельшчык 

табельшчык 

адбельшчык 

мэбельшчык 

здзельшчык 

факельшчык 

балельшчык 



тунельшчык 

карусельшчык 

вафельшчык 

кафельшчык 

кацельшчык 

плацельшчык 

падаткаплацельшчык 

неплацельшчык 

каніцельшчык 

арцельшчык 

пляцельшчык 

пяцельшчык 

вабільшчык 

церабільшчык 

дубільшчык 

давільшчык 

плавільшчык 

медзеплавільшчык 

сталеплавільшчык 

правільшчык 

травільшчык 

магільшчык 

саладзільшчык 

халадзільшчык 

прадзільшчык 

пенькапрадзільшчык 

бавоўнапрадзільшчык 

вудзільшчык 

лудзільшчык 

смалільшчык 

салільшчык 

бялільшчык 

гранільшчык 

пільшчык 

крапільшчык 

электрапільшчык 

тапільшчык 

насільшчык 

трасільшчык 

мясільшчык 

залацільшчык 

сцільшчык 

масцільшчык 

насцільшчык 

трасцільшчык 

чысцільшчык 

круцільшчык 

самавольшчык 

ствольшчык 

ігольшчык 

палольшчык 

памольшчык 



смольшчык 

асмольшчык 

манапольшчык 

падпольшчык 

рольшчык 

засольшчык 

барахольшчык 

каравульшчык 

прагульшчык 

цягнульшчык 

марыльшчык 

парыльшчык 

вастрыльшчык 

бурыльшчык 

тэкстыльшчык 

утыльшчык 

валачыльшчык 

трубавалачыльшчык 

мачыльшчык 

тачыльшчык 

лічыльшчык 

сушыльшчык 

крышыльшчык 

мадэльшчык 

застрэльшчык 

адстрэльшчык 

маскатэльшчык 

паяльшчык 

веяльшчык 

сеяльшчык 

мяльшчык 

мяняльшчык 

рамшчык 

піларамшчык 

атамшчык 

пад’ёмшчык 

прыёмшчык 

кілімшчык 

ананімшчык 

нядоімшчык 

псаломшчык 

узломшчык 

паромшчык 

пагромшчык 

выдумшчык 

прыдумшчык 

парфумшчык 

калымшчык 

турэмшчык 

ямшчык 

барабаншчык 

караваншчык 



дываншчык 

балаганшчык 

чамаданшчык 

марожаншчык 

стрыжаншчык 

чаканшчык 

расчаканшчык 

саманшчык 

абманшчык 

падманшчык 

фурманшчык 

ваграншчык 

філіграншчык 

чайханшчык 

духаншчык 

човеншчык 

аўтагеншчык 

лазеншчык 

бакеншчык 

манекеншчык 

падкаменшчык 

зменшчык 

доменшчык 

пескаструменшчык 

падзёншчык 

маслёншчык 

мільёншчык 

турбіншчык 

палавіншчык 

магазіншчык 

гадзіншчык 

рызіншчык 

кіншчык 

барліншчык 

гоншчык 

загоншчык 

велагоншчык 

самагоншчык 

пагоншчык 

мотагоншчык 

аўтагоншчык 

падгоншчык 

згоншчык 

фургоншчык 

кардоншчык 

аконшчык 

суконшчык 

макароншчык 

электроншчык 

басоншчык 

фасоншчык 

кесоншчык 



бетоншчык 

табуншчык 

гарпуншчык 

фарсуншчык 

валыншчык 

катрыншчык 

зачыншчык 

мартэншчык 

ацэншчык 

расцэншчык 

дзяншчык 

фартэпіяншчык 

цюленьшчык 

лепшчык 

заклёпшчык 

склёпшчык 

прыклёпшчык 

закупшчык 

перакупшчык 

адкупшчык 

скупшчык 

выкупшчык 

засыпшчык 

перасыпшчык 

рассыпшчык 

зачэпшчык 

адчэпшчык 

счэпшчык 

прычэпшчык 

выбаршчык 

зваршчык 

газазваршчык 

электразваршчык 

броваршчык 

электракаршчык 

паршчык 

прапаршчык 

падпрапаршчык 

партупей-прапаршчык 

атаршчык 

інкубатаршчык 

экскаватаршчык 

элеватаршчык 

лакатаршчык 

сепаратаршчык 

перфаратаршчык 

ліхтаршчык 

правершчык 

звершчык 

рэвальвершчык 

канвеершчык 

ядзершчык 



тэрмаядзершчык 

вадамершчык 

замершчык 

дальнамершчык 

абмершчык 

фанершчык 

рафінёршчык 

закапёршчык 

прабіршчык 

паддзіршчык 

праціршчык 

боршчык 

наборшчык 

пераборшчык 

падборшчык 

сенападборшчык 

прэс-падборшчык 

зборшчык 

механазборшчык 

снегаўборшчык 

нагаворшчык 

перагаворшчык 

падгаворшчык 

угаворшчык 

растворшчык 

прытворшчык 

багоршчык 

акоршчык 

рысоршчык 

канторшчык 

падбухторшчык 

семафоршчык 

арматуршчык 

натуршчык 

сігнатуршчык 

мануфактуршчык 

кан’юнктуршчык 

халтуршчык 

ватэршчык 

футэршчык 

футляршчык 

цыркуляршчык 

аліментшчык 

працэнтшчык 

разьбаўшчык 

кубаўшчык 

вагаўшчык 

фальгаўшчык 

кладаўшчык 

бракаўшчык 

банкаўшчык 

брукаўшчык 



аблаўшчык 

плаўшчык 

сплаўшчык 

ферасплаўшчык 

клеймаўшчык 

фурмаўшчык 

кранаўшчык 

аўтакранаўшчык 

лямпаўшчык 

праўшчык 

запраўшчык 

бензазапраўшчык 

аўтазапраўшчык 

напраўшчык 

папраўшчык 

адпраўшчык 

грузаадпраўшчык 

натраўшчык 

пратраўшчык 

вытраўшчык 

прасаўшчык 

фруктаўшчык 

бунтаўшчык 

буртаўшчык 

гуртаўшчык 

дастаўшчык 

мастаўшчык 

пастаўшчык 

дахаўшчык 

калёўшчык 

размалёўшчык 

тралёўшчык 

шпаклёўшчык 

цыклёўшчык 

абіўшчык 

дэфензіўшчык 

заліўшчык 

паліўшчык 

адліўшчык 

водаадліўшчык 

разліўшчык 

зяленіўшчык 

пламбоўшчык 

вярбоўшчык 

фугоўшчык 

забудоўшчык 

калядоўшчык 

бранзоўшчык 

пакоўшчык 

распакоўшчык 

упакоўшчык 

разбракоўшчык 



тынкоўшчык 

атынкоўшчык 

ацынкоўшчык 

скоўшчык 

цюкоўшчык 

апілоўшчык 

распілоўшчык 

бальзамоўшчык 

змоўшчык 

зімоўшчык 

фармоўшчык 

пастаноўшчык 

супастаноўшчык 

устаноўшчык 

штампоўшчык 

нумароўшчык 

шаброўшчык 

каліброўшчык 

свідроўшчык 

каландроўшчык 

фрэзероўшчык 

бункероўшчык 

фанероўшчык 

гравіроўшчык 

кадзіроўшчык 

бамбардзіроўшчык 

лакіроўшчык 

плакіроўшчык 

пікіроўшчык 

маркіроўшчык 

маскіроўшчык 

чыкіроўшчык 

ізаліроўшчык 

эмаліроўшчык 

паліроўшчык 

мэбліроўшчык 

нівеліроўшчык 

нікеліроўшчык 

рэгуліроўшчык 

акуліроўшчык 

бальзаміроўшчык 

нарміроўшчык 

грыміроўшчык 

планіроўшчык 

капіроўшчык 

драпіроўшчык 

таксіроўшчык 

дрэсіроўшчык 

татуіроўшчык 

праекціроўшчык 

карэкціроўшчык 

манціроўшчык 



транспарціроўшчык 

сарціроўшчык 

юсціроўшчык 

футроўшчык 

абмуроўшчык 

мармуроўшчык 

брашуроўшчык 

расшыфроўшчык 

падтасоўшчык 

фасоўшчык 

расфасоўшчык 

плюсоўшчык 

палясоўшчык 

загатоўшчык 

літоўшчык 

камплектоўшчык 

асфальтоўшчык 

загартоўшчык 

забастоўшчык 

фрахтоўшчык 

расшліхтоўшчык 

нарыхтоўшчык 

збожжанарыхтоўшчык 

саманарыхтоўшчык 

бавоўнанарыхтоўшчык 

лесанарыхтоўшчык 

страхоўшчык 

самастрахоўшчык 

перастрахоўшчык 

апрацоўшчык 

дрэваапрацоўшчык 

абліцоўшчык 

вальцоўшчык 

фальцоўшчык 

танцоўшчык 

фарцоўшчык 

намыўшчык 

змыўшчык 

зрыўшчык 

узрыўшчык 

кааператыўшчык 

беладрэўшчык 

чырванадрэўшчык 

прышчык 

сышчык 

блюшчык 

мячык 

месячык 

шык 

кошык 

пшык 

капялюшык 



дэк 

цвіндэк 

спардэк 

фордэк 

эсдэк 

шнэк 

грэк 

ігрэк 

трэк 

велатрэк 

штрэк 

чабурэк 

чурэк 

стэк 

чэк 

каюк 

пападзюк 

бандзюк 

кіндзюк 

бурдзюк 

курдзюк 

сярдзюк 

люк 

мамелюк 

камлюк 

шчаўлюк 

канюк 

шпанюк 

шчанюк 

блазнюк 

блізнюк 

валапюк 

парсюк 

аўсюк 

уюк 

цюк 

асцюк 

шляхцюк 

дзяцюк 

як 

сваяк 

каяк 

маяк 

аэрамаяк 

радыёмаяк 

траяк 

стаяк 

лабяк 

гарбяк 

кракавяк 

здаравяк 

каравяк 



звяк 

чарвяк 

мярцвяк 

жарсцвяк 

чвяк 

неяк 

дзяк 

бадзяк 

рудзяк 

лядзяк 

мядзяк 

кізяк 

аміяк 

ніяк 

аніяк 

як-ніяк 

галяк 

смаляк 

паляк 

гляк 

смугляк 

кругляк 

бягляк 

казляк 

мярзляк 

гніляк 

валляк 

зямляк 

цямляк 

сапляк 

тапляк 

цапляк 

цяпляк 

арляк 

гарляк 

асляк 

масляк 

кісляк 

жаўтляк 

святляк 

шуляк 

рухляк 

трухляк 

здыхляк 

шляк 

пашляк 

друшляк 

бяляк 

ляляк 

усяляк 

камяк 

хамяк 



армяк 

пярмяк 

комі-пярмяк 

чмяк 

шмяк 

грабняк 

асабняк 

вярбняк 

дубняк 

сцягняк 

бадняк 

маладняк 

свінамаладняк 

серадняк 

жардняк 

бядняк 

паражняк 

лазняк 

беразняк 

скразняк 

слізняк 

хмызняк 

паўхмызняк 

напаўхмызняк 

жалязняк 

сіняк 

хвайняк 

вапняк 

ліпняк 

лупняк 

слупняк 

сыпняк 

таварняк 

дварняк 

гарняк 

сасняк 

блатняк 

плітняк 

сітняк 

жытняк 

сліўняк 

вішняк 

вяршняк 

сушняк 

шышняк 

каньяк 

маньяк 

кумпяк 

сяк 

басяк 

касяк 

накасяк 



наўскасяк 

так-сяк 

усяк 

цюфяк 

трацяк 

касцяк 

халасцяк 

прасцяк 

напрасцяк 

чысцяк 

жаўцяк 

мыш’як 

абы-як 

задыяк 

л 
=========================  

бал 

канібал 

д’ябал 

вал 

авал 

снегавал 

завал 

кавал 

навал 

канавал 

сукнавал 

карнавал 

павал 

напавал 

лесапавал 

шапавал 

перавал 

правал 

буравал 

паўавал 

абвал 

адвал 

падвал 

паўпадвал 

самазвал 

аўтасамазвал 

развал 

узвал 

буйвал 

шквал 

кімвал 

сімвал 

фінвал 

штурвал 

інтэрвал 



увал 

дувал 

самахвал 

прывал 

гал 

кагал 

прагал 

тагал 

мангал 

сінгал 

вугал 

мадрыгал 

феадал 

камчадал 

ідал 

вандал 

скандал 

сандал 

шандал 

кінжал 

выжал 

зал 

кіназал 

вакзал 

аэравакзал 

аўтавакзал 

курзал 

танцзал 

кал 

бакал 

вакал 

накал 

каракал 

аксакал 

шакал 

вокал 

навокал 

сокал 

аскал 

зубаскал 

фіскал 

выскал 

радыкал 

клерыкал 

вертыкал 

лал 

усмал 

крухмал 

канал 

радыёканал 

аманал 

веранал 



персанал 

медперсанал 

ветперсанал 

тэхперсанал 

сігнал 

радыёсігнал 

святлосігнал 

стоп-сігнал 

пенал 

арсенал 

арыгінал 

намінал 

тэрмінал 

крымінал 

люмінал 

фінал 

паўфінал 

чвэрцьфінал 

журнал 

бортжурнал 

трыбунал 

рэўтрыбунал 

кардынал 

прафесіянал 

інтэрнацыянал 

пал 

апал 

абапал 

наабапал 

паабапал 

недапал 

запал 

капал 

самапал 

напал 

перапал 

абпал 

адпал 

падпал 

шомпал 

кумпал 

распал 

купал 

прынцыпал 

вугляпал 

карал 

хларал 

марал 

футарал 

харал 

інтэграл 

чынадрал 



ліберал 

генерал 

мінерал 

адмірал 

контр-адмірал 

віцэ-адмірал 

капрал 

трал 

тэатрал 

нейтрал 

цэнтрал 

выстрал 

хурал 

аўрал 

васал 

універсал 

метал 

біметал 

капітал 

сітал 

сантал 

тантал 

квартал 

партал 

апостал 

п’едэстал 

інтэлектуал 

рытуал 

фал 

стэгацэфал 

макрацэфал 

мікрацэфал 

даліхацэфал 

брахіцэфал 

буцэфал 

вэрхал 

чал 

адчал 

прычал 

шал 

цемрашал 

маршал 

фельдмаршал 

ідэал 

рэал 

арэал 

пабел 

карабел 

прабел 

падбел 

кубел 

картвел 



ангел 

архангел 

задзел 

надзел 

падзел 

складападзел 

водападзел 

перадзел 

аддзел 

аргаддзел 

пададдзел 

жыладдзел 

фінаддзел 

палітаддзел 

тэхаддзел 

раздзел 

падраздзел 

свердзел 

электрасвердзел 

удзел 

саўдзел 

выдзел 

вузел 

гідравузел 

аэравузел 

радыёвузел 

санвузел 

факел 

мел 

перамел 

вымпел 

брэйд-вымпел 

попел 

жупел 

вокісел 

бусел 

замысел 

намысел 

домысел 

каромысел 

промысел 

нафтапромысел 

вымысел 

чыстацел 

дзяцел 

казёл 

анёл 

асёл 

навасёл 

ацёл 

кацёл 

касцёл 



іхтыёл 

іл 

заіл 

дэбіл 

кракадзіл 

кізіл 

кіл 

барбаміл 

таміл 

прапіл 

надпіл 

спіл 

распіл 

дзівасіл 

юдафіл 

дыскафіл 

англафіл 

тэрмафіл 

германафіл 

славянафіл 

хларафіл 

спарафіл 

бібліяфіл 

нахіл 

пахіл 

схіл 

небасхіл 

ухіл 

засціл 

насціл 

подсціл 

рассціл 

мюзікл 

цыкл 

матацыкл 

эпіцыкл 

дыскабол 

мотабол 

гандбол 

валейбол 

бейсбол 

баскетбол 

футбол 

пушбол 

вол 

дазвол 

ствол 

гол 

балагол 

мангол 

пратаргол 

шчыгол 



дол 

падол 

сухадол 

валідол 

салідол 

дыбазол 

перазол 

этазол 

сульфазол 

адзол 

падзол 

лізол 

камзол 

бензол 

нітрабензол 

крэзол 

кол 

вакол 

навакол 

дрывакол 

ледакол 

дзіракол 

пракол 

сакол 

пратакол 

частакол 

адкол 

надкол 

падкол 

ікол 

скол 

раскол 

укол 

наўкол 

прыкол 

тыякол 

салол 

ксілол 

мол 

багамол 

мукамол 

намол 

памол 

перамол 

камсамол 

размол 

асмол 

тымол 

фенол 

савінол 

пол 

упол 



прыпол 

рол 

рок-н-рол 

арол 

нігрол 

полісцірол 

фурфурол 

стырол 

хлебасол 

недасол 

засол 

пасол 

расол 

перасол 

падсол 

усол 

тол 

атол 

скатол 

метол 

ментол 

стол 

пастол 

прастол 

аўтол 

нафтол 

талуол 

трынітраталуол 

фол 

хол 

чахол 

мюзік-хол 

арэол 

крэол 

перл 

шэрл 

бітл 

аул 

баул 

есаул 

пад’есаул 

саксаул 

кабул 

самнамбул 

каравул 

вельзевул 

гул 

нагул 

прагул 

адгул 

разгул 

наогул 



выгул 

аракул 

фалікул 

карбункул 

фурункул 

туберкул 

мускул 

матрыкул 

артыкул 

мул 

намул 

стымул 

манул 

пул 

скрупул 

консул 

праконсул 

віцэ-консул 

посул 

капітул 

тарантул 

стул 

ростул 

прытул 

тытул 

калонтытул 

шмуцтытул 

гуцул 

эдыл 

пладажыл 

пескажыл 

старажыл 

пыл 

капыл 

распыл 

прыпыл 

гамадрыл 

мандрыл 

берыл 

хрызаберыл 

вінтакрыл 

шэрстакрыл 

тэтрыл 

пасыл 

тыл 

хрызатыл 

тратыл 

метыл 

этыл 

эл 

карэл 

мегрэл 



мінгрэл 

стрэл 

самастрэл 

прастрэл 

абстрэл 

адстрэл 

расстрэл 

прыстрэл 

прыцэл 

ял 

філіял 

цырыманіял 

фіял 

мемарыял 

экватарыял 

імперыял 

паўімперыял 

серыял 

матэрыял 

лесаматэрыял 

правінцыял 

дыферэнцыял 

патэнцыял 

ль 
========================= 

баль 

собаль 

заваль 

каваль 

фестываль 

кінафестываль 

гогаль 

гогаль-могаль 

вугаль 

гугаль 

стругаль 

стрыгаль 

даль 

воддаль 

наводдаль 

паводдаль 

зводдаль 

медаль 

педаль 

гандаль 

хлебагандаль 

кнігагандаль 

лесагандаль 

міндаль 

рондаль 

зэдаль 



жаль 

жужаль 

кужаль 

скрыжаль 

пэндзаль 

сізаль 

цокаль 

паркаль 

міткаль 

пэцкаль 

вертыкаль 

амаль 

вобмаль 

нармаль 

смаль 

эмаль 

нітраэмаль 

дыяганаль 

ізакліналь 

сінкліналь 

вухналь 

акропаль 

некропаль 

топаль 

мараль 

літараль 

пастараль 

сераль 

спіраль 

цэнтраль 

цеплацэнтраль 

цеплаэлектрацэнтраль 

магістраль 

цепламагістраль 

электрамагістраль 

аўтамагістраль 

містраль 

цытраль 

фехраль 

дзюраль 

недасаль 

вэксаль 

правансаль 

сусаль 

таль 

каталь 

паталь 

шпіталь 

эвакашпіталь 

ганталь 

гарызанталь 

сталь 



электрасталь 

удосталь 

хрусталь 

буталь 

кухталь 

крышталь 

монакрышталь 

дэталь 

вежэталь 

вуаль 

этуаль 

кефаль 

крахаль 

хахаль 

штурхаль 

кухаль 

гіцаль 

пішчаль 

шаль 

кашаль 

шашаль 

сенешаль 

бушаль 

дышаль 

дырыжабль 

ансамбль 

дубль 

канстэбль 

мангль 

бель 

кабель 

карабель 

мірабель 

табель 

штабель 

муштабель 

фельдфебель 

шархебель 

гібель 

пагібель 

пробель 

гарбель 

зензубель 

цынубель 

рубель 

паўрубель 

шпунтубель 

шліхтубель 

шархубель 

гэбель 

тэбель 

жавель 



журавель 

шчавель 

нагель 

мудрагель 

кегель 

флігель 

мергель 

бугель 

рыгель 

тыгель 

кіпрэгель 

ягель 

газель 

жаўтазель 

мадэмуазель 

дзель 

крэндзель 

скудзель 

пудзель 

рыдзель 

крамзель 

вензель 

трэнзель 

каўзель 

дызель 

чызель 

ракель 

нікель 

вінкель 

шэнкель 

паралель 

мель 

камель 

каламель 

карамель 

бешамель 

адмель 

водмель 

бружмель 

фумель 

хмель 

чмель 

фланель 

панель 

сінель 

шрапнель 

прунель 

тунель 

шынель 

палішынель 

капель 

сапрапель 



стапель 

штапель 

ніпель 

скальпель 

румпель 

штэмпель 

скарпель 

дупель 

купель 

цыпель 

сель 

кісель 

лісель 

стаксель 

брамсель 

дросель 

топсель 

штэпсель 

марсель 

карусель 

трысель 

партфель 

куфель 

муфель 

труфель 

туфель 

шуфель 

грыфель 

штрыфель 

штурхель 

таўхель 

штыхель 

праследавацель 

выхавацель 

абывацель 

засядацель 

старацель 

згубіцель 

любіцель 

збавіцель 

разбавіцель 

абнавіцель 

аднавіцель 

усынавіцель 

правіцель 

суправіцель 

саставіцель 

урвіцель 

праявіцель 

вадзіцель 

суднавадзіцель 

прадвадзіцель 



крыўдзіцель 

кіцель 

вызваліцель 

мысліцель 

рыхліцель 

саломааддзяліцель 

карміцель 

афарміцель 

ганіцель 

каніцель 

запаўніцель 

натхніцель 

азеляніцель 

замяніцель 

полымегасіцель 

цепланасіцель 

прасіцель 

хрысціцель 

шкенцель 

арцель 

сельгасарцель 

пасцель 

круцель 

служыцель 

свяшчэннаслужыцель 

сужыцель 

пыцель 

гучнагаварыцель 

разарыцель 

пакарыцель 

прымірыцель 

самавучыцель 

законавучыцель 

мучыцель 

паручыцель 

папячыцель 

вяршыцель 

душыцель 

глушыцель 

вогнетушыцель 

настаяцель 

прыяцель 

непрыяцель 

станіёль 

жоўтафіёль 

лакфіёль 

трыёль 

цэнтрыёль 

біль 

лакамабіль 

электрамабіль 

аўтамабіль 



бронеаўтамабіль 

нобіль 

пасквіль 

кальвіль 

свіль 

цвіль 

вадэвіль 

гіль 

дзягіль 

кіль 

какіль 

фальшкіль 

ваніль 

цытраваніль 

кашаніль 

гніль 

піль 

шпіль 

рашпіль 

брашпіль 

эндшпіль 

мітэльшпіль 

профіль 

епітрахіль 

ракайль 

кактэйль 

тэнакль 

міракль 

спектакль 

радыёспектакль 

манокль 

бінокль 

артыкль 

крэмль 

боль 

ракамболь 

карамболь 

варволь 

голь 

алкаголь 

глаголь 

жырандоль 

юдоль 

золь 

мазоль 

аэразоль 

куколь 

моль 

бемоль 

мармоль 

смоль 

кароль 



пароль 

пергідроль 

фавероль 

кроль 

троль 

кантроль 

самакантроль 

партдзяржкантроль 

тэхкантроль 

бандэроль 

соль 

парасоль 

фасоль 

кансоль 

бусоль 

толь 

гранітоль 

столь 

пістоль 

чыстоль 

каніфоль 

капрыфоль 

трыфоль 

мысль 

модуль 

куль 

дакуль 

пакуль 

каракуль 

адкуль 

неадкуль 

ніадкуль 

абы-адкуль 

аднекуль 

знекуль 

покуль 

куркуль 

цыркуль 

крумцыркуль 

штангенцыркуль 

кронцыркуль 

скуль 

рашкуль 

омуль 

нуль 

руль 

патруль 

мотапатруль 

капсуль 

датуль 

патуль 

хатуль 



адтуль 

стуль 

дагэтуль 

пагэтуль 

адгэтуль 

згэтуль 

джоўль 

быль 

бабыль 

небыль 

чарнобыль 

гарбыль 

кавыль 

бадыль 

кандыль 

касмыль 

брыль 

дрыль 

электрадрыль 

крыль 

скрыль 

матыль 

хатыль 

дактыль 

птэрадактыль 

вентыль 

стыль 

кастыль 

тэкстыль 

перыстыль 

утыль 

штыль 

эль 

мадэль 

авіямадэль 

цытадэль 

шпіндэль 

спаніэль 

рытурнэль 

акварэль 

марэль 

нанпарэль 

нонпарэль 

фарэль 

макрэль 

прэль 

трэль 

менестрэль 

турэль 

атэль 

метрдатэль 

маскатэль 



мускатэль 

матэль 

шпатэль 

бетэль 

мітэль 

капітэль 

гантэль 

картэль 

імартэль 

фартэль 

фортэль 

пастэль 

дуэль 

цэль 

шніцэль 

віяланчэль 

кашэль 

вермішэль 

вестыбюль 

рыдыкюль 

дасюль 

адсюль 

адусюль 

зусюль 

цюль 

раяль 

м 
========================= 

саам 

дубам 

рубам 

дыбам 

вам 

вігвам 

словам 

самаплывам 

гам 

шагам 

подбегам 

вомегам 

мігам 

вобмельгам 

кругам 

саматугам 

цугам 

поцягам 

задам 

ладам 

мадам 

пропадам 

падыспадам 



следам 

поедам 

поседам 

заездам 

мімаездам 

праездам 

сподам 

самаходам 

мімаходам 

гужам 

замужам 

плазам 

разам 

сезам 

нізам 

бальзам 

гамузам 

юзам 

подскакам 

волакам 

ракам 

выпадкам 

парадкам 

украдкам 

самацёкам 

подбежкам 

потайкам 

цалкам 

толкам 

мелькам 

поцемкам 

прыцемкам 

ранкам 

нагінкам 

бокам 

наскокам 

нарокам 

ненарокам 

змрокам 

няўрокам 

нахапкам 

похапкам 

назіркам 

адвячоркам 

надвячоркам 

прыхваткам 

досвіткам 

крукам 

вобмацкам 

пяшэчкам 

пешкам 

нішкам 



навалам 

слалам 

мадапалам 

напалам 

папалам 

напапалам 

бедлам 

жывасілам 

долам 

шолам 

іслам 

шэйх-уль-іслам 

агулам 

хлам 

шлам 

вылам 

імам 

самадумам 

нам 

аконам 

экстэрнам 

нахрапам 

залпам 

галопам 

оступам 

дыбарам 

дарам 

задарам 

макарам 

тарарам 

вечарам 

грам 

дэкаграм 

паралелаграм 

кілаграм 

міліграм 

сантыграм 

кандзібоберам 

церам 

камандзірам 

байрам 

скорам 

сорам 

хорам 

вальфрам 

феравальфрам 

храм 

шрам 

мэрам 

сам 

самапасам 

пустапасам 



часам 

авансам 

просам 

універсам 

прымусам 

там 

атам 

самакатам 

накатам 

покатам 

анатам 

патолагаанатам 

гіпапатам 

летам 

лётам 

мімалётам 

налётам 

капралактам 

тамтам 

экспромтам 

сям-там 

раптам 

оптам 

шэптам 

паўжартам 

штам 

хам 

верхам 

натрухам 

шляхам 

ніцам 

месцам 

быццам 

гм 

ністагм 

празем 

вобзем 

рэквіем 

шлем 

запоем 

сем 

восем 

дырхем 

вадаём 

унаём 

праём 

аб’ём 

пад’ём 

суднапад’ём 

цвердазём 

чырваназём 

драбназём 



гліназём 

чарназём 

буразём 

шэразём 

жаўтазём 

крэменязём 

днём 

рап’ём 

прыём 

сарказм 

плеаназм 

маразм 

эгаізм 

іудаізм 

юдаізм 

празаізм 

ламаізм 

гебраізм 

гераізм 

дыхраізм 

сінтаізм 

архаізм 

снабізм 

арабізм 

страбізм 

кубізм 

адзавізм 

панславізм 

атавізм 

бытавізм 

рэчавізм 

бальшавізм 

меншавізм 

білінгвізм 

нервізм 

бабувізм 

негатывізм 

кампаратывізм 

суплетывізм 

пазітывізм 

прымітывізм 

інтуітывізм 

аб’ектывізм 

суб’ектывізм 

калектывізм 

канструктывізм 

рэлятывізм 

алагізм 

фразеалагізм 

неалагізм 

паралагізм 

псіхалагізм 



сілагізм 

біялагізм 

сацыялагізм 

трагізм 

акмеізм 

астракізм 

бланкізм 

ламаркізм 

цюркізм 

панцюркізм 

трацкізм 

канібалізм 

сімвалізм 

эмпірыясімвалізм 

алкагалізм 

феадалізм 

вандалізм 

вакалізм 

пратакалізм 

радыкалізм 

сіндыкалізм 

анарха-сіндыкалізм 

клерыкалізм 

антыклерыкалізм 

мінімалізм 

максімалізм 

фармалізм 

персаналізм 

фенаменалізм 

наміналізм 

аказіяналізм 

прафесіяналізм 

нацыяналізм 

інтэрнацыяналізм 

рацыяналізм 

ірацыяналізм 

функцыяналізм 

канвенцыяналізм 

канстытуцыяналізм 

традыцыяналізм 

маралізм 

амаралізм 

імаралізм 

лібералізм 

нейтралізм 

цэнтралізм 

натуралізм 

структуралізм 

федэралізм 

плюралізм 

універсалізм 

фаталізм 



монаметалізм 

біметалізм 

віталізм 

неавіталізм 

капіталізм 

дакументалізм 

сентыменталізм 

кантыненталізм 

арыенталізм 

трансцэндэнталізм 

дуалізм 

індывідуалізм 

сексуалізм 

гомасексуалізм 

сенсуалізм 

інтэлектуалізм 

спірытуалізм 

ідэалізм 

рэалізм 

неарэалізм 

сюррэалізм 

макіявелізм 

паралелізм 

аўтамабілізм 

нігілізм 

катаклізм 

самнамбулізм 

батулізм 

меркантылізм 

інфантылізм 

мадэлізм 

авіямадэлізм 

мендэлізм 

філатэлізм 

раялізм 

каланіялізм 

неакаланіялізм 

імперыялізм 

сацыял-імперыялізм 

матэрыялізм 

сацыялізм 

правінцыялізм 

правідэнцыялізм 

экзістэнцыялізм 

садамізм 

камізм 

ісламізм 

панісламізм 

эканамізм 

дынамізм 

атамізм 

неатамізм 



эўфемізм 

анімізм 

унанімізм 

песімізм 

хімізм 

канфармізм 

трансфармізм 

рэфармізм 

сацыял-рэфармізм 

легітымізм 

аптымізм 

акадэмізм 

эндэмізм 

экстрэмізм 

татэмізм 

урбанізм 

дэзурбанізм 

антаганізм 

арганізм 

мікраарганізм 

геданізм 

пруданізм 

лаканізм 

вулканізм 

панамерыканізм 

паланізм 

манізм 

раманізм 

псіхаманізм 

гегеманізм 

сен-сіманізм 

сінгарманізм 

энгарманізм 

германізм 

пангерманізм 

гуманізм 

брахманізм 

дэманізм 

эўдэманізм 

эмпірыяманізм 

нанізм 

ананізм 

макаранізм 

байранізм 

анахранізм 

сінхранізм 

паркінсанізм 

платанізм 

сатанізм 

дальтанізм 

плутанізм 

пурытанізм 



сімфанізм 

механізм 

янсенізм 

какаінізм 

украінізм 

альбінізм 

шавінізм 

сацыял-шавінізм 

сангвінізм 

кальвінізм 

дарвінізм 

элінізм 

фемінізм 

тэрмінізм 

дэтэрмінізм 

індэтэрмінізм 

ленінізм 

марксізм-ленінізм 

альпінізм 

марфінізм 

крэцінізм 

сатурнізм 

мадэрнізм 

бакунізм 

камунізм 

антыкамунізм 

сунізм 

апартунізм 

політэхнізм 

імажынізм 

латынізм 

цынізм 

славянізм 

царкоўнаславянізм 

стараславянізм 

фабіянізм 

рэвізіянізм 

ілюзіянізм 

трэд-юніянізм 

сіянізм 

месіянізм 

экспансіянізм 

імпрэсіянізм 

экспрэсіянізм 

калабарацыянізм 

эксгібіцыянізм 

абаліцыянізм 

абстракцыянізм 

абструкцыянізм 

пратэкцыянізм 

эвалюцыянізм 

ізаляцыянізм 



эскапізм 

папізм 

геатрапізм 

хематрапізм 

тэрматрапізм 

электратрапізм 

фотатрапізм 

цытатрапізм 

філантрапізм 

геліятрапізм 

утапізм 

алімпізм 

расізм 

параксізм 

марксізм 

саліпсізм 

русізм 

беларусізм 

індуізм 

труізм 

альтруізм 

эўфуізм 

этнаграфізм 

фатаграфізм 

сафізм 

ізамарфізм 

зоамарфізм 

антрапамарфізм 

метамарфізм 

полімарфізм 

дымарфізм 

пацыфізм 

сацыял-пацыфізм 

махізм 

анархізм 

манархізм 

лунацізм 

хвасцізм 

шыізм 

дэізм 

фідэізм 

эпікурэізм 

тэізм 

атэізм 

монатэізм 

політэізм 

пантэізм 

абсентэізм 

меладызм 

садызм 

метадызм 

энцыклапедызм 



друідызм 

фрэйдызм 

штундызм 

авангардызм 

рэкардызм 

фардызм 

будызм 

талмудызм 

апатрыдызм 

мюрыдызм 

фотаперыядызм 

суфражызм 

варварызм 

алегарызм 

вульгарызм 

рыгарызм 

салідарызм 

цэзарызм 

тэйларызм 

тэрарызм 

тарызм 

таталітарызм 

мілітарызм 

антымілітарызм 

утылітарызм 

элітарызм 

парламентарызм 

валюнтарызм 

гістарызм 

рытарызм 

афарызм 

царызм 

гітлерызм 

планерызм 

дэльтапланерызм 

паўперызм 

кар’ерызм 

фур’ерызм 

лірызм 

эмпірызм 

цэнтрызм 

эгацэнтрызм 

геацэнтрызм 

этнацэнтрызм 

антрапацэнтрызм 

канцэнтрызм 

эксцэнтрызм 

геліяцэнтрызм 

пурызм 

турызм 

аўтатурызм 

культурызм 



авантурызм 

футурызм 

эгафутурызм 

пленэрызм 

гангстэрызм 

партыкулярызм 

канцылярызм 

акрабатызм 

кансерватызм 

аргатызм 

эргатызм 

эгатызм 

экзатызм 

драматызм 

меладраматызм 

храматызм 

ахраматызм 

аўтаматызм 

дагматызм 

прагматызм 

флегматызм 

астыгматызм 

схематызм 

траўматызм 

рэўматызм 

ультыматызм 

супрэматызм 

тэматызм 

ідыяматызм 

фанатызм 

прагнатызм 

гіпнатызм 

дэспатызм 

сепаратызм 

дэмакратызм 

сацыял-дэмакратызм 

бюракратызм 

арыстакратызм 

эратызм 

антысаветызм 

энергетызм 

квіетызм 

аскетызм 

атлетызм 

міметызм 

магнетызм 

палеамагнетызм 

парамагнетызм 

ферамагнетызм 

электрамагнетызм 

дыямагнетызм 

паразітызм 



апалітызм 

касмапалітызм 

празелітызм 

семітызм 

антысемітызм 

рахітызм 

дыдактызм 

эклектызм 

дыялектызм 

акультызм 

гігантызм 

педантызм 

рамантызм 

кансанантызм 

абскурантызм 

дылетантызм 

пратэстантызм 

адвентызм 

індыферэнтызм 

баптызм 

анабаптызм 

макартызм 

банапартызм 

чартызм 

артыстызм 

парашутызм 

скаўтызм 

гермафрадытызм 

бандытызм 

фаварытызм 

спірытызм 

эйдэтызм 

піэтызм 

сінкрэтызм 

эрэтызм 

перыпатэтызм 

эстэтызм 

абсалютызм 

ідыятызм 

патрыятызм 

ура-патрыятызм 

сацыял-патрыятызм 

нацызм 

ратацызм 

салецызм 

стаіцызм 

галіцызм 

каталіцызм 

англіцызм 

механіцызм 

тэхніцызм 

класіцызм 



неакласіцызм 

практыцызм 

скептыцызм 

гнастыцызм 

агнастыцызм 

містыцызм 

крытыцызм 

эмпірыякрытыцызм 

грэцызм 

путчызм 

фашызм 

неафашызм 

рэваншызм 

фетышызм 

энтузіязм 

хіязм 

ім 

караім 

херувім 

нелюдзім 

белапольскім 

падхалім 

кілім 

чылім 

мім 

псеўданім 

ананім 

споднім 

айконім 

амонім 

сінонім 

этнонім 

антрапонім 

тапонім 

максім 

перадусім 

зусім 

назусім 

серафім 

пабрацім 

найм 

тайм 

хаўтайм 

гейм 

сейм 

напалм 

фільм 

кінафільм 

мікрафільм 

стэрэафільм 

тэлефільм 

тонфільм 



дыяфільм 

варыяфільм 

ом 

бом 

нагбом 

альбом 

фотаальбом 

кругом 

бягом 

дом 

садом 

нардом 

дзетдом 

баржом 

ком 

старчаком 

абком 

фабком 

ладком 

радком 

крадком 

кружком 

паўзком 

маладзіком 

райком 

тайком 

цалком 

сілком 

мяльком 

выканком 

губвыканком 

райвыканком 

аблвыканком 

гарвыканком 

ваенком 

хапком 

групком 

гарком 

нарком 

саўнарком 

гуськом 

бітком 

партком 

заўком 

фабзаўком 

выстаўком 

рэўком 

губрэўком 

прафком 

цэхком 

мясцком 

бачком 



рачком 

тырчком 

вучком 

маўчком 

цішком 

пяшком 

паражняком 

прасцяком 

часцяком 

лом 

снегалом 

крыгалом 

ледалом 

залом 

металалом 

палом 

пералом 

пралом 

напралом 

ветралом 

буралом 

псалом 

касталом 

шалом 

аблом 

надлом 

злом 

разлом 

узлом 

дыплом 

хвалялом 

каменялом 

ном 

аканом 

эканом 

аграном 

метраном 

астраном 

гастраном 

радыёастраном 

гном 

біном 

паліном 

прытном 

трыном 

лекпом 

ром 

паром 

бром 

дабром 

гром 

пагром 



разгром 

танкадром 

веладром 

цыкладром 

касмадром 

іпадром 

планерадром 

аэрадром 

ракетадром 

мотадром 

вертадром 

аўтадром 

суздром 

паліндром 

сіндром 

хром 

манахром 

ферахром 

цытахром 

ніхром 

сом 

том 

мікратом 

фантом 

сімптом 

ціхом 

вярхом 

стаянцом 

нырцом 

праўцом 

жыўцом 

ракачом 

ціхачом 

пішчом 

шарашом 

галышом 

камандарм 

плацдарм 

шарм 

корм 

недакорм 

перакорм 

пракорм 

абкорм 

адкорм 

падкорм 

камбікорм 

прыкорм 

шторм 

ёдаформ 

хлараформ 

ксераформ 



штурм 

юнгштурм 

макракосм 

мікракосм 

рытм 

алгарытм 

шлагбаум 

бум 

адум 

тугадум 

легкадум 

цяжкадум 

ліхадум 

роздум 

дум-дум 

мемарандум 

рэферэндум 

одум 

лінолеум 

розум 

калёквіум 

калегіум 

элізіум 

сімпозіум 

кансіліум 

кандамініум 

патрымоніум 

прасцэніум 

опіум 

кум 

унікум 

тэхнікум 

палітэхнікум 

педтэхінкум 

рахат-лукум 

практыкум 

паноптыкум 

глум 

парабелум 

пеплум 

тлум 

затлум 

самум 

мінімум 

санмінімум 

палітмінімум 

партмінімум 

тэхмінімум 

максімум 

партмаксімум 

оптымум 

сфагнум 



пленум 

рум 

серум 

кворум 

дэкорум 

форум 

трум 

шурум-бурум 

сэрум 

сум 

таўстасум 

апосум 

універсум 

ультыматум 

фатум 

бітум 

пастфактум 

вотум 

пастскрыптум 

кутум 

індывідуум 

вакуум 

чум 

шум 

радыёшум 

пошум 

медыум 

прэзідыум 

кампендыум 

акварыум 

фузарыум 

тэрарыум 

соцыум 

кансорцыум 

лагарыфм 

хм 

дым 

курадым 

абдым 

раздым 

уздым 

куродым 

жым 

выжым 

рэжым 

калым 

эгалітарым 

грым 

пілігрым 

стрым 

тым 

затым 



сантым 

інтым 

потым 

прытым 

чым 

пачым 

айчым 

прычым 

эм 

тандэм 

эдэм 

джэм 

гарэм 

крэм 

кальдкрэм 

біякрэм 

ангстрэм 

татэм 

блюм 

вэлюм 

касцюм 

пнеўмакасцюм 

ям 

фіміям 

сям 

там-сям 

няўцям 

неўпрыцям 

н 
========================= 

кабан 

лабан 

балабан 

барабан 

шарабан 

чабан 

жбан 

збан 

кегельбан 

тарбан 

турбан 

цурбан 

плябан 

катлаван 

караван 

саван 

рыдван 

балван 

дзірван 

сван 

дыван 



тарбаган 

каган 

балаган 

наган 

ураган 

саган 

таган 

чыстаган 

ятаган 

хуліган 

галган 

кумган 

унанган 

электраарган 

орган 

прафорган 

курган 

груган 

выган 

інтрыган 

цыган 

бадан 

ладан 

чамадан 

урадан 

калчадан 

байдан 

майдан 

гаміндан 

лабардан 

кардан 

будан 

пеан 

кажан 

баклажан 

казан 

блазан 

рамазан 

граназан 

сазан 

фазан 

пармезан 

пейзан 

нарзан 

лузан 

пузан 

партызан 

бакан 

жакан 

таракан 

стакан 

чакан 



пекан 

велікан 

пелікан 

вулкан 

канкан 

кінкан 

кокан 

локан 

капкан 

аркан 

баркан 

паркан 

кукан 

лацкан 

старыкан 

палітыкан 

крытыкан 

дэкан 

дыякан 

іерадыякан 

протадыякан 

архідыякан 

лан 

валан 

калан 

нафталан 

рэглан 

капелан 

клан 

ку-клукс-клан 

баклан 

план 

акваплан 

манаплан 

паўтараплан 

гідраплан 

цэнтраплан 

аэраплан 

стратаплан 

ракетаплан 

дэльтаплан 

дзяржплан 

біплан 

генплан 

прамфінплан 

трыплан 

батыплан 

арлан 

гарлан 

мерлан 

улан 

кулан 



крылан 

аман 

драгаман 

французаман 

наркаман 

галаман 

англаман 

меламан 

манаман 

раман 

кінараман 

эфіраман 

тэатраман 

саман 

атаман 

эратаман 

балетаман 

клептаман 

графаман 

шаман 

абман 

флагман 

падман 

самападман 

зман 

ліман 

кайман 

імельман 

кульман 

пульман 

гоман 

гноман 

нэпман 

нарман 

фірман 

гурман 

дурман 

басурман 

турман 

штурман 

падштурман 

фурман 

талісман 

ватман 

ратман 

гетман 

туман 

брахман 

боцман 

лоцман 

мічман 

калашман 



дэман 

агрэман 

бібліяман 

банан 

пан 

клапан 

гарлапан 

цюльпан 

тымпан 

тарпан 

турпан 

васпан 

жупан 

прэсшпан 

шушпан 

марцыпан 

трэпан 

цюцюпан 

баран 

варан 

каран 

гексахларан 

катамаран 

аксюмаран 

праран 

табасаран 

таран 

рэстаран 

гран 

сігран 

рададэндран 

філадэндран 

намеран 

дзёран 

свіран 

айран 

джэйран 

кран 

электракран 

аўтакран 

стоп-кран 

экран 

кінаэкран 

стэрэаэкран 

варыяэкран 

шворан 

горан 

уран 

буран 

шафран 

тыран 

ветэран 



маяран 

сан 

клаксан 

цыклагексан 

сапсан 

сальварсан 

лаўсан 

платан 

тарлатан 

шарлатан 

джанатан 

шатан 

метан 

капітан 

штабс-капітан 

шайтан 

султан 

мультан 

лантан 

фантан 

шантан 

кафэшантан 

каптан 

тартан 

стан 

кабестан 

секстан 

цыклабутан 

арангутан 

кафтан 

турухтан 

баштан 

каштан 

флаг-каштан 

тытан 

этан 

урэтан 

поліурэтан 

донжуан 

цэлафан 

сарафан 

прафан 

фофан 

левіяфан 

хан 

бохан 

тархан 

штурхан 

духан 

кухан 

багдыхан 

чан 



качан 

калчан 

тапчан 

крышан 

стогн 

малебен 

бубен 

эбен 

човен 

эвен 

ген 

неаген 

глікаген 

храмаген 

фібрынаген 

антрапаген 

канцэраген 

гематаген 

фотаген 

мутаген 

аўтаген 

алерген 

пурген 

фасген 

дыфасген 

рэнтген 

абарыген 

антыген 

блазен 

дуайен 

бакен 

маракен 

манекен 

ламбрэкен 

фрэкен 

лен 

габелен 

селен 

фрэйлен 

крымплен 

тлен 

член 

мнагачлен 

адначлен 

сучлен 

трохчлен 

двухчлен 

метылен 

этылен 

поліэтылен 

ацэтылен 

дамен 



экзамен 

узамен 

цыкламен 

абмен 

кнігаабмен 

газаабмен 

цеплаабмен 

іонаабмен 

тавараабмен 

прадуктаабмен 

падмен 

пладазмен 

размен 

бязмен 

кмен 

туркмен 

джэнтльмен 

ітэльмен 

феномен 

бармен 

супермен 

красмен 

мотакрасмен 

рэкардсмен 

бізнесмен 

палісмен 

спартсмен 

яхтсмен 

кангрэсмен 

ігумен 

бушмен 

люмен 

павінен 

паліксен 

кніксен 

фен 

трысцен 

ён 

сабаён 

раён 

макрараён 

мікрараён 

падраён 

здавён 

палеагён 

жадзён 

маладзён 

развядзён 

легіён 

рэгіён 

дывізіён 

аніён 



дамініён 

трэд-юніён 

лампіён 

чэмпіён 

скарпіён 

шпіён 

пансіён 

лён 

клён 

заклён 

чарнаклён 

праклён 

млён 

плён 

паслён 

булён 

медальён 

батальён 

мотабатальён 

паштальён 

більён 

павільён 

мільён 

квадрыльён 

трыльён 

катыльён 

квінтыльён 

секстыльён 

каньён 

кампаньён 

міньён 

шампіньён 

шыньён 

драсён 

ласьён 

валансьён 

фён 

стадыён 

вібрыён 

эмбрыён 

сінедрыён 

цэнтурыён 

бастыён 

мацыён 

рацыён 

атракцыён 

канфекцыён 

аўкцыён 

фрыкцыён 

парцыён 

каін 

навакаін 



новакаін 

какаін 

птамаін 

фібраін 

ліграін 

гераін 

бабін 

жабін 

гемаглабін 

рабін 

карабін 

трамбін 

пратрамбін 

лубін 

рубін 

рыбін 

пінгвін 

мардвін 

алівін 

кельвін 

сільвін 

удовін 

каровін 

цвін 

прагін 

адгін 

лезгін 

анальгін 

сульгін 

угін 

выгін 

казеін 

алеін 

нуклеін 

пірамеін 

асеін 

кафеін 

абазін 

магазін 

зоамагазін 

хальказін 

сімазін 

нігразін 

адзін 

паладзін 

сульфідзін 

бландзін 

ніводзін 

габардзін 

валакардзін 

фларыдзін 

муэдзін 



прасталюдзін 

чалядзін 

сульфадымезін 

лізін 

фібрыналізін 

цыталізін 

бактэрыялізін 

бензін 

баргузін 

лімузін 

грузін 

тузін 

цэрэзін 

міязін 

казакін 

арлекін 

паланкін 

мараскін 

малескін 

сукін 

каалін 

газалін 

фармалін 

турмалін 

ланалін 

крыналін 

адрэналін 

гуталін 

нафталін 

блін 

равелін 

вазелін 

нікелін 

цэпелін 

селін 

марселін 

нефелін 

урабілін 

анілін 

ванілін 

цытраванілін 

піраксілін 

філін 

ацыдафілін 

клін 

тэтрацыклін 

паплін 

трамплін 

муслін 

бабулін 

фалікулін 

туберкулін 



інулін 

інсулін 

матулін 

паўлін 

кабылін 

пластылін 

лактабацылін 

фурацылін 

біцылін 

пеніцылін 

элін 

міэлін 

рэлін 

зязюлін 

амін 

пергамін 

бальзамін 

камін 

электракамін 

мамін 

памін 

напамін 

успамін 

упамін 

тэабрамін 

хлорамін 

вітамін 

абмін 

размін 

язмін 

кмін 

комін 

кармін 

спермін 

тэрмін 

альбумін 

дуралюмін 

малдаванін 

слабаджанін 

гараджанін 

прыхаджанін 

паязджанін 

катаржанін 

паліткатаржанін 

чужанін 

мезанін 

малаканін 

магіканін 

фенілаланін 

саланін 

меланін 

мусульманін 



дваранін 

памаранін 

хутаранін 

міранін 

сафранін 

зыранін 

лютэранін 

нганасанін 

танін 

катанін 

сератанін 

магаметанін 

сантанін 

станін 

пурытанін 

талачанін 

завадчанін 

англічанін 

аднапалчанін 

сяльчанін 

аднасяльчанін 

датчанін 

мешчанін 

агнішчанін 

лужычанін 

макшанін 

лігнін 

хінін 

варонін 

стрыхнін 

гаспадынін 

дзяўчынін 

славянін 

грамадзянін 

суграмадзянін 

эрзянін 

сербіянін 

расіянін 

марсіянін 

парафіянін 

хрысціянін 

селянін 

рымлянін 

філістымлянін 

зямлянін 

астраўлянін 

сем’янін 

армянін 

лацінянін 

парфянін 

ізраільцянін 

прэсвітэрыянін 



воін 

атрапін 

уратрапін 

стапін 

малпін 

рэзерпін 

супін 

рэпін 

клавесін 

эндатаксін 

фуксін 

апельсін 

эмульсін 

хамсін 

пепсін 

трыпсін 

русін 

бабуін 

бедуін 

фін 

дафін 

парафін 

графін 

дэльфін 

марфін 

балдахін 

акрыхін 

мастыхін 

цэхін 

барбацін 

вацін 

нікацін 

абрыкацін 

трыкацін 

жэлацін 

храмацін 

ахрамацін 

дэрмацін 

рацін 

карацін 

керацін 

сакрацін 

сацін 

віксацін 

кабецін 

асецін 

пальміцін 

фіцін 

хіцін 

бенедыкцін 

паланцін 

серпанцін 



каранцін 

страфанцін 

серпенцін 

тэрпенцін 

дэнцін 

брыльянцін 

траверцін 

эласцін 

нявесцін 

цэлесцін 

імерэцін 

крэцін 

кадэін 

тэін 

камбайн 

бульбакамбайн 

лёнакамбайн 

бавоўнакамбайн 

льнокамбайн 

ільнокамбайн 

дызайн 

рэйнвейн 

глінтвейн 

партвейн 

басейн 

штэйн 

бакштэйн 

кранштэйн 

гімн 

фараон 

махаон 

балабон 

гібон 

амбон 

трамбон 

бубон 

вон 

звон 

перазвон 

пустазвон 

адзвон 

дэвон 

гон 

вагон 

уздагон 

наўздагон 

загон 

самагон 

нагон 

канагон 

слінагон 

пагон 



перагон 

прагон 

ветрагон 

эстрагон 

лесагон 

плытагон 

абгон 

наабгон 

адгон 

падгон 

згон 

разгон 

палігон 

эпігон 

аргон 

жаргон 

фургон 

угон 

прыгон 

дон 

селадон 

радон 

паддон 

пірамідон 

купідон 

кардон 

пардон 

халцэдон 

напалеон 

хамелеон 

неон 

пеон 

маладажон 

ражон 

аджон 

піжон 

азон 

вазон 

газон 

кірказон 

фармазон 

дыяпазон 

баразон 

мезон 

камбінезон 

сезон 

дэмісезон 

бізон 

зубрабізон 

гарнізон 

рабінзон 

фрызон 



рэзон 

іон 

кон 

закон 

флакон 

спакон 

дракон 

бекон 

рубікон 

лексікон 

балкон 

цыркон 

скон 

тэрыкон 

анамастыкон 

сіндэтыкон 

балон 

газабалон 

галон 

калон 

адэкалон 

палон 

паралон 

салон 

аўтасалон 

талон 

эталон 

эшалон 

шаблон 

дублон 

білон 

аквілон 

кашмілон 

пілон 

філон 

нейлон 

паклон 

склон 

нуклон 

цыклон 

антыцыклон 

перлон 

слон 

заслон 

услон 

біятлон 

кулон 

рулон 

муфлон 

угамон 

кардамон 

рамон 



цытрамон 

гегемон 

лімон 

гармон 

мармон 

іхнеўмон 

этымон 

канон 

ксенон 

пампон 

тампон 

купон 

прыпон 

барон 

фон-барон 

жарон 

фанфарон 

чарон 

шарон 

раброн 

эскадрон 

паўэскадрон 

эспадрон 

гудрон 

элерон 

перон 

інтэрферон 

мірон 

нейрон 

крон 

мікрон 

мілімікрон 

капрон 

эпрон 

трон 

фазатрон 

сінхрафазатрон 

цыклатрон 

сінхрацыклатрон 

кліматрон 

кенатрон 

патрон 

фаустпатрон 

сінхратрон 

фітатрон 

бэтатрон 

пазітрон 

нітрон 

нейтрон 

электрон 

пластрон 

цытрон 



урон 

шаўрон 

неўрон 

аэрон 

дэдэрон 

ланжэрон 

першэрон 

сон 

басон 

масон 

франкмасон 

парасон 

электрасон 

фасон 

кесон 

унісон 

сальцісон 

пуансон 

пунсон 

мусон 

паўсон 

напаўсон 

патысон 

тон 

батон 

затон 

дэмікатон 

кратон 

пратон 

флексатон 

фатон 

бетон 

жалезабетон 

пемзабетон 

шлакабетон 

струнабетон 

кастрабетон 

керамзітабетон 

асфальтабетон 

туфабетон 

сталебетон 

пелетон 

фельетон 

магнетон 

бітон 

палітон 

пітон 

хітон 

нектон 

планктон 

зоапланктон 

фітапланктон 



антон 

кантон 

пантон 

франтон 

бадмінтон 

пептон 

крыптон 

абертон 

камертон 

унтэртон 

бастон 

кінгстон 

фестон 

флагістон 

пістон 

карнет-а-пістон 

чарльстон 

бутон 

плутон 

паўтон 

тэўтон 

барытон 

эмірытон 

прытон 

трытон 

фаэтон 

жэтон 

крэтон 

ацэтон 

казлятон 

фон 

тубафон 

мегафон 

ларынгафон 

салдафон 

металафон 

ксілафон 

плафон 

грамафон 

шлемафон 

марафон 

гідрафон 

мікрафон 

электрафон 

саксафон 

таксафон 

магнітафон 

відэамагнітафон 

дыктафон 

тэлефон 

мікратэлефон 

відэатэлефон 



радыётэлефон 

сіфон 

буфон 

грыфон 

тыфон 

шыфон 

патэфон 

дыяфон 

балахон 

прахон 

адхон 

карнішон 

таршон 

крушон 

капюшон 

акардэон 

пантэон 

керн 

цёрн 

фірн 

горн 

легорн 

мадэрн 

сатэрн 

інтэрн 

камінтэрн 

экстэрн 

канцэрн 

накцюрн 

табун 

гарбун 

стаўбун 

зыбун 

трыбун 

кавун 

равун 

цівун 

плывун 

пявун 

гун 

багун 

драгун 

лгун 

ілгун 

маргун 

стрыгун 

чыгун 

бягун 

гладун 

хадун 

ядун 

сядун 



прыгажун 

лазун 

бізун 

лізун 

паўзун 

грызун 

скакун 

плакун 

дзікун 

напаўдзікун 

клікун 

баркун 

смаркун 

шаркун 

цвіркун 

буркун 

цвыркун 

паласкун 

траскун 

віскун 

піскун 

шчаўкун 

брыкун 

крыкун 

пстрыкун 

апякун 

суапякун 

валун 

галун 

калун 

каплун 

весялун 

клоун 

капун 

храпун 

сапун 

хапун 

зіпун 

ціпун 

гарпун 

скрыпун 

хрыпун 

шыпун 

сляпун 

гаварун 

хітрун 

бурун 

пярун 

ласун 

красун 

трасун 

плаксун 



муксун 

фарсун 

лысун 

сысун 

лясун 

нясун 

балбатун 

рагатун 

сакатун 

варкатун 

буркатун 

лапатун 

клапатун 

шатун 

смактун 

крактун 

таптун 

шаптун 

вяртун 

пластун 

свістун 

таўстун 

вястун 

звястун 

пястун 

баўтун 

каўтун 

шалахтун 

крахтун 

шляхтун 

скавытун 

мармытун 

тытун 

шчабятун 

лятун 

лепятун 

тайфун 

брахун 

пярхун 

маўчун 

вяшчун 

харашун 

бальшун 

каршун 

ляўшун 

накдаўн 

фаўн 

нажын 

джын 

аджын 

магазын 

дзын-дзын 



акын 

палын 

млын 

румын 

спын 

упын 

супын 

балгарын 

маргарын 

мандарын 

алізарын 

фларын 

хларын 

аквамарын 

ультрамарын 

размарын 

кумарын 

гардэмарын 

санарын 

татарын 

сахарын 

стэарын 

фібрын 

шчыгрын 

эфедрын 

выдрын 

папаверын 

мацерын 

амідапірын 

аспірын 

антыпірын 

сірын 

пантакрын 

хлорпікрын 

дэкстрын 

люстрын 

сястрын 

цытрын 

тамбурын 

тэлурын 

мурын 

пурпурын 

авантурын 

ледэрын 

фосфарабактэрын 

азотабактэрын 

стэрын 

халестэрын 

баярын 

севярын 

сын 

тын 



алтын 

бурштын 

сарацын 

эрытраміцын 

тэраміцын 

сінтаміцын 

стрэптаміцын 

біяміцын 

куніцын 

ізалейцын 

дульцын 

капуцын 

серыцын 

чын 

зачын 

пачын 

адпачын 

спачын 

бабчын 

галчын 

русалчын 

перапёлчын 

бабульчын 

матульчын 

зязюльчын 

мамчын 

цыганчын 

паненчын 

жончын 

няньчын 

сарочын 

цацарчын 

вавёрчын 

даярчын 

росчын 

матчын 

цётчын 

ластаўчын 

дзеўчын 

даччын 

суччын 

цешчын 

мартышчын 

аршын 

файдэшын 

крэпдэшын 

эн 

малібдэн 

гульдэн 

ардэн 

ордэн 

цвінтарэн 



суверэн 

сюзерэн 

крэн 

трэн 

катрэн 

рэфрэн 

хрэн 

шатэн 

метрапалітэн 

мартэн 

нафтэн 

эацэн 

пліяцэн 

міяцэн 

гальюн 

уюн 

пяюн 

баян 

стаян 

грубіян 

павіян 

акіян 

гаалян 

кальян 

дурнап’ян 

бур’ян 

валяр’ян 

буян 

саф’ян 

бацян 

радыян 

абсідыян 

мерыдыян 

цыян 

нь 
========================= 

гавань 

сховань 

ворвань 

чырвань 

твань 

погань 

здань 

бездань 

сажань 

лежань 

межань 

снежань 

крыжань 

стрыжань 

казань 



лань 

тхлань 

глухамань 

запань 

фіньшампань 

падэспань 

рань 

грань 

філігрань 

герань 

цемрань 

корань 

саладкакорань 

чарнакорань 

жаўтакорань 

пространь 

ютрань 

дурань 

шэрань 

бессань 

дэсань 

гартань 

ростань 

прыстань 

бесцань 

печань 

вучань 

савучань 

мешань 

поршань 

шэршань 

юань 

зазубень 

клубень 

парубень 

надаўбень 

грэбень 

скрэбень 

шчэбень 

рагавень 

галавень 

плавень 

упоравень 

травень 

певень 

бівень 

лівень 

пролівень 

слівень 

жнівень 

ровень 

узровень 



адорвень 

чэрвень 

прошывень 

рэвень 

штэвень 

фарштэвень 

дзень 

авадзень 

пярэдадзень 

чалавека-дзень 

прыхадзень 

працадзень 

седзень 

радыёдзень 

Вялікдзень 

штодзень 

удзень 

будзень 

полудзень 

студзень 

поўдзень 

злыдзень 

дабрыдзень 

тыдзень 

штотыдзень 

брэдзень 

нелюдзень 

намарзень 

попаўзень 

выпаўзень 

апоўзень 

вязень 

палітвязень 

алень 

галень 

зелень 

надзелень 

прозелень 

цюлень 

камень 

рамень 

прамень 

радыёпрамень 

цемень 

таймень 

чэкмень 

ільмень 

промень 

кетмень 

прыгумень 

струмень 

духмень 



глухмень 

сухмень 

ячмень 

рэмень 

крэмень 

пень 

выкапень 

кіпень 

ліпень 

ёлупень 

ступень 

шпень 

скрыпень 

цэпень 

целяпень 

сляпень 

засень 

валасень 

верасень 

восень 

надвосень 

увосень 

вусень 

ясень 

цень 

зацень 

святлацень 

лопацень 

заварацень 

выварацень 

пярэварацень 

квецень 

кіпецень 

збіцень 

заверцень 

сцень 

прыхвасцень 

старасцень 

кісцень 

персцень 

трысцень 

віскуцень 

труцень 

паўцень 

пляцень 

дзінь-дзінь 

лінь 

фалінь 

перлінь 

лотлінь 

сінь 

просінь 



агонь 

вігонь 

конь 

балонь 

абалонь 

далонь 

фелонь 

гармонь 

бронь 

скронь 

чахонь 

чэрнь 

унь 

вунь 

акунь 

лунь 

шампунь 

рунь 

угрунь 

наўгрунь 

латунь 

тытунь 

плынь 

цяплынь 

латынь 

стынь 

фынь 

далячынь 

удалячынь 

чарэнь 

трэнь-брэнь 

мігрэнь 

дрэнь 

курэнь 

бюлетэнь 

сачэнь 

кішэнь 

мішэнь 

жэньшэнь 

каршэнь 

о 
========================= 

макао 

лао 

бо 

або 

жабо 

сабо 

альбо 

цюрбо 

во 



рукаво 

жніво 

сяйво 

статус-кво 

пітво 

бажаство 

хараство 

старшынство 

першынство 

удаўство 

балаўство 

кумаўство 

сватаўство 

фатаўство 

франтаўство 

сваяўство 

рамяство 

шытво 

шво 

брыво 

го 

о-го-го 

каго 

маго 

чаго 

ого 

арго 

яго 

усяго 

до 

гняздо 

ландо 

рандо 

бардо 

дзюдо 

ружжо 

фотаружжо 

ужо 

няўжо 

лязо 

фабліо 

фоліо 

ін-фоліо 

жако 

ракако 

малако 

хвалько 

нямко 

пісямко 

азярко 

гняўко 

ачко 



малачко 

трыко 

ало 

гало 

жарало 

чало 

скрабло 

табло 

электратабло 

сцябло 

пругло 

звягло 

цягло 

сядло 

зло 

жазло 

назло 

кіло 

сіло 

кайло 

шкло 

пенашкло 

дзякло 

трапло 

сапло 

дупло 

цяпло 

мурло 

чысло 

вясло 

тло 

жытло 

святло 

электрасвятло 

шуло 

барахло 

тхло 

крыло 

стыло 

зяло 

памяло 

сяло 

мо 

вязьмо 

эскімо 

кляймо 

бяльмо 

дармо 

ярмо 

пісьмо 

трумо 

но 



кімано 

пано 

фотапано 

чарано 

сцягно 

дно 

адно 

заадно 

радно 

відно 

ажно 

віно 

казіно 

кіно 

стэрэакіно 

тэлекіно 

варыякіно 

даміно 

лайно 

акно 

валакно 

пенькавалакно 

лёнавалакно 

шкловалакно 

льновалакно 

ільновалакно 

талакно 

сукно 

паўсукно 

гумно 

цямно 

стырно 

бярно 

палатно 

чутно 

руно 

даўно 

даўным-даўно 

яно 

звяно 

бервяно 

верацяно 

сельпо 

экспо 

кашпо 

дэпо 

фігаро 

дабро 

рабро 

серабро 

ядро 

бядро 



вядро 

балеро 

п’еро 

метро 

сітро 

бістро 

нутро 

таўро 

шаўро 

жыро 

бюро 

інфармбюро 

саўінфармбюро 

прэс-бюро 

палітбюро 

партбюро 

прафбюро 

пяро 

ласо 

кюрасо 

серсо 

крысо 

то 

лато 

плато 

спортлато 

паліто 

паўпаліто 

шапіто 

манто 

ото 

сто 

аўто 

хто 

ніхто 

аніхто 

хто-ніхто 

абы-хто 

што 

нізашто 

нашто 

нішто 

анішто 

што-нішто 

абы-што 

хо 

хо-хо 

яйцо 

кальцо 

паўкальцо 

сяльцо 

пісямцо 



вінцо 

азярцо 

жытцо 

слаўцо 

піўцо 

свінчо 

хлапчо 

харчо 

дзяўчо 

крумкаччо 

кулаччо 

мужыччо 

плячо 

адажыо 

арпеджыо 

сальфеджыо 

імпрэсарыо 

трыо 

капрычыо 

п 
========================= 

кап 

пікап 

епіскап 

архіепіскап 

гандыкап 

эскулап 

выхлап 

сінап 

арап 

драп 

крап 

скрап 

трап 

сатрап 

штормтрап 

пітэкантрап 

сінантрап 

штуртрап 

храп 

чэрап 

сап 

этап 

хап 

цап 

кацап 

вочап 

гаршкалеп 

склеп 

кураслеп 

гаршнеп 



паклёп 

склёп 

прыклёп 

шлёп 

губашлёп 

накіп 

скіп 

паліп 

сліп 

усхліп 

сіп 

ціп-ціп 

досціп 

тэлетайп 

залп 

скальп 

эстамп 

штамп 

алімп 

тэмп 

гоп 

эфіоп 

акоп 

рудакоп 

далакоп 

падкоп 

страбаскоп 

аваскоп 

эзафагаскоп 

ларынгаскоп 

фарынгаскоп 

слайдаскоп 

калейдаскоп 

фанендаскоп 

эндаскоп 

афтальмаскоп 

фільмаскоп 

тэрмаскоп 

сейсмаскоп 

гальванаскоп 

іканаскоп 

хранаскоп 

фанаскоп 

рынаскоп 

раскоп 

бараскоп 

гараскоп 

склераскоп 

гіраскоп 

піраскоп 

мікраскоп 

ультрамікраскоп 



электраскоп 

спектраскоп 

інтраскоп 

урэтраскоп 

жыраскоп 

атаскоп 

стаматаскоп 

статаскоп 

лактаскоп 

дэфектаскоп 

дэфектнаспь 

цыстаскоп 

стэтаскоп 

стэрэаскоп 

тэлескоп 

радыётэлескоп 

кінескоп 

эпіскоп 

перыскоп 

палярыскоп 

геліяскоп 

дыяскоп 

эпідыяскоп 

кардыяскоп 

салякоп 

вуглякоп 

землякоп 

лоп 

галоп 

угалоп 

наўгалоп 

эскалоп 

асталоп 

халоп 

клоп 

цыклоп 

сноп 

стэноп 

поп 

пратапоп 

гайдроп 

піроп 

сіроп 

кроп 

свінакроп 

агітпроп 

культпроп 

троп 

чарнатроп 

мізантроп 

філантроп 

строп 



геліятроп 

ісоп 

топ 

салатоп 

патоп 

стоп 

аўтастоп 

хоп 

ахоп 

недахоп 

захоп 

цоп 

чоп 

карп 

эскарп 

серп 

торп 

віначэрп 

закуп 

водкуп 

подкуп 

селькуп 

біскуп 

архібіскуп 

выкуп 

прыкуп 

пярэкуп 

каналуп 

скуралуп 

ёлуп 

слуп 

пуп 

круп 

труп 

струп 

суп 

туп 

туп-туп 

заступ 

наступ 

водступ 

подступ 

доступ 

поступ 

уступ 

выступ 

прыступ 

пярэступ 

хулахуп 

кетчуп 

шчуп 

натоўп 



стоўп 

джып 

лып 

рып 

грып 

скрып 

трып 

хрып 

сып 

насып 

восып 

просып 

россып 

уроссып 

тып 

манатып 

фенатып 

лінатып 

дагератып 

прататып 

стэрэатып 

архетып 

прынцып 

шып 

крывашып 

нэп 

вальдшнэп 

крэп 

фалрэп 

стэп 

лесастэп 

падстэп 

перадстэп 

тустэп 

цэп 

ачэп 

зачэп 

адчэп 

счэп 

адшчэп 

расшчэп 

прышчэп 

прычэп 

аўтапрычэп 

шлюп 

ляп 

кляп 

цяп 

галавацяп 

р 
========================= 



ар 

бар 

грабар 

табар 

хабар 

гарбар 

выбар 

цэбар 

сябар 

вар 

авар 

фарбавар 

грыбавар 

півавар 

садавар 

медавар 

салавар 

шклавар 

мылавар 

самавар 

электрасамавар 

навар 

кінавар 

цукравар 

правар 

салетравар 

сыравар 

тавар 

кашавар 

адвар 

узвар 

балівар 

буквар 

антыквар 

бульвар 

інвар 

повар 

ровар 

бровар 

варвар 

твар 

цытвар 

увар 

бювар 

явар 

клеявар 

салявар 

сталявар 

гар 

вагар 

загар 

магар 



змагар 

нагар 

перагар 

качагар 

падгар 

разгар 

партсігар 

ангар 

угар 

плугар 

выгар 

прыгар 

дар 

валадар 

уладар 

самаўладар 

гаспадар 

радар 

вінаградар 

хедар 

бездар 

гняздар 

свідар 

гармідар 

жандар 

сазандар 

штандар 

бондар 

кондар 

цыгундар 

ляндар 

каляндар 

водар 

лодар 

сардар 

удар 

вудар 

дудар 

контрудар 

гасудар 

жар 

пажар 

стажар 

прожар 

цяжар 

базар 

квазар 

лазар 

кабзар 

правізар 

стэрэавізар 

тэлевізар 



мікратэлевізар 

стэрэатэлевізар 

цэнзар 

дыфузар 

цэзар 

сабакар 

ясакар 

бекар 

лекар 

пекар 

свёкар 

цвікар 

байкар 

шынкар 

токар 

думпкар 

пляткар 

брукар 

друкар 

першадрукар 

паркаледрукар 

штукар 

цукар 

смушкар 

пушкар 

аптэкар 

бібліятэкар 

якар 

тафалар 

келар 

долар 

амар 

камар 

вядзьмар 

кальмар 

гумар 

нумар 

карчмар 

кашмар 

дымар 

рымар 

клямар 

званар 

кенар 

свінар 

кулінар 

камінар 

семінар 

шкіпінар 

гонар 

донар 

сенбернар 



камунар 

трунар 

шнар 

дынар 

ардынар 

млынар 

ветэрынар 

тэнар 

стацыянар 

запар 

узапар 

капар 

лапар 

папар 

трапар 

стопар 

штопар 

рупар 

радыёрупар 

ступар 

выпар 

прыпар 

штэпар 

ганарар 

насар 

кесар 

слесар 

прафесар 

камісар 

эмісар 

пісар 

сінаксар 

флексар 

пульсар 

карсар 

рэверсар 

гусар 

агрэсар 

кампрэсар 

турбакампрэсар 

асэсар 

пасэсар 

цэсар 

інкубатар 

экскаватар 

наватар 

элеватар 

гідраэлеватар 

экватар 

кансерватар 

актыватар 

культыватар 



навігатар 

алігатар 

эмульгатар 

пеленгатар 

радыёпеленгатар 

ірыгатар 

завадатар 

ліквідатар 

арандатар 

суарандатар 

фундатар 

дэгазатар 

дазатар 

імправізатар 

яравізатар 

актывізатар 

каталагізатар 

аналізатар 

каналізатар 

сігналізатар 

рацыяналізатар 

дэмаралізатар 

паралізатар 

каталізатар 

таталізатар 

крышталізатар 

стабілізатар 

сенсібілізатар 

транквілізатар 

цывілізатар 

стэрылізатар 

стылізатар 

утылізатар 

хімізатар 

арганізатар 

дэзарганізатар 

прафарганізатар 

рэарганізатар 

іанізатар 

вулканізатар 

каланізатар 

неакаланізатар 

паланізатар 

сінхранізатар 

механізатар 

гідрамеханізатар 

асенізатар 

мадэрнізатар 

вульгарызатар 

пульверызатар 

полімерызатар 

пастэрызатар 



палярызатар 

папулярызатар 

наркатызатар 

схематызатар 

сістэматызатар 

стандартызатар 

амартызатар 

катар 

правакатар 

лакатар 

гідралакатар 

радыёлакатар 

секатар 

мультыплікатар 

эксікатар 

газіфікатар 

уніфікатар 

класіфікатар 

фальсіфікатар 

версіфікатар 

русіфікатар 

кадыфікатар 

мадыфікатар 

скарыфікатар 

тарыфікатар 

электрыфікатар 

рэктыфікатар 

фартыфікатар 

пластыфікатар 

містыфікатар 

спецыфікатар 

індыкатар 

залатар 

эскалатар 

аматар 

кінааматар 

мотааматар 

фотааматар 

аўтааматар 

радыёаматар 

дэкламатар 

меладэкламатар 

інфарматар 

трансфарматар 

рэфарматар 

суматар 

азанатар 

рэзанатар 

дэтанатар 

антыдэтанатар 

кансігнатар 

экзаменатар 



сенатар 

камбінатар 

дэклінатар 

тэрмінатар 

ілюмінатар 

супінатар 

махінатар 

губернатар 

генерал-губернатар 

ардынатар 

каардынатар 

асемянатар 

эмансіпатар 

узурпатар 

экстырпатар 

аратар 

варатар 

дэзадаратар 

дэкаратар 

хларатар 

нумаратар 

сепаратар 

прэпаратар 

літаратар 

рэстаратар 

перфаратар 

вібратар 

інтэгратар 

электраінтэгратар 

дэзінтэгратар 

акселератар 

генератар 

турбагенератар 

лёдагенератар 

газагенератар 

тэрмагенератар 

парагенератар 

гідрагенератар 

рэгенератар 

аператар 

кааператар 

гукааператар 

кінааператар 

тэлеаператар 

імператар 

рэкуператар 

аспіратар 

канспіратар 

інспіратар 

рэспіратар 

сакратар 

статс-сакратар 



тэхсакратар 

секвестратар 

рэгістратар 

адміністратар 

дэманстратар 

ілюстратар 

куратар 

пракуратар 

сатуратар 

рэстаўратар 

мадэратар 

рэфрыжэратар 

карбюратар 

меліяратар 

лесамеліяратар 

касатар 

інкасатар 

таксатар 

фіксатар 

пульсатар 

імпульсатар 

кампенсатар 

кандэнсатар 

флататар 

рататар 

эксплуататар 

агітатар 

імітатар 

дыктатар 

плантатар 

каментатар 

тэлекаментатар 

радыёкаментатар 

эксперыментатар 

статар 

дэгустатар 

інкрустатар 

камутатар 

інтэрпрэтатар 

эвакуатар 

інсінуатар 

трыумфатар 

пралетар 

інгібітар 

кампазітар 

дэпазітар 

інквізітар 

рэквізітар 

акампанітар 

санітар 

сітар 

рэйтар 



фарэйтар 

берэйтар 

яфрэйтар 

гаўляйтар 

рэдактар 

характар 

трактар 

электратрактар 

экстрактар 

рэфрактар 

фактар 

рэзус-фактар 

рэактар 

праектар 

кінапраектар 

вектар 

гектар 

празектар 

лектар 

калектар 

бібкалектар 

селектар 

рэфлектар 

нектар 

інспектар 

аўтаінспектар 

санінспектар 

фінінспектар 

сектар 

вівісектар 

дэзінфектар 

ліктар 

доктар 

рэпрадуктар 

радыёрэпрадуктар 

абдуктар 

кандуктар 

обер-кандуктар 

індуктар 

рэдуктар 

канструктар 

авіяканструктар 

інструктар 

санінструктар 

дыктар 

пражэктар 

інжэктар 

эжэктар 

рэктар 

дарэктар 

карэктар 

прарэктар 



дырэктар 

пратэктар 

архітэктар 

дэтэктар 

алтар 

бухгалтар 

бюстгальтар 

гантар 

кантар 

лемантар 

інвентар 

ментар 

цвінтар 

бунтар 

янтар 

ротар 

протар 

адаптар 

скульптар 

перцэптар 

рэцэптар 

тартар 

канвертар 

інвертар 

пастар 

квестар 

транзістар 

рэзістар 

тэрмістар 

майстар 

падмайстар 

брандмайстар 

цырымоніймайстар 

шталмайстар 

капельмайстар 

тонмайстар 

кватармайстар 

обер-майстар 

багермайстар 

егермайстар 

хормайстар 

гросмайстар 

блатмайстар 

балетмайстар 

канцэртмайстар 

фехтмайстар 

паштмайстар 

паліцмайстар 

танцмайстар 

клейстар 

эксгаўстар 

адыстар 



дутар 

экзекутар 

хутар 

аўтар 

сааўтар 

ліхтар 

паштар 

кляштар 

экспедытар 

кандытар 

рытар 

рэпетытар 

інвестытар 

прэтар 

авіятар 

плагіятар 

інгалятар 

ізалятар 

перкалятар 

асімілятар 

кампілятар 

транслятар 

рэтранслятар 

табулятар 

каагулятар 

электракаагулятар 

трыянгулятар 

рэгулятар 

тэрмарэгулятар 

мадулятар 

андулятар 

калькулятар 

акумулятар 

стымулятар 

маніпулятар 

вентылятар 

турбавентылятар 

дыстылятар 

асцылятар 

карэлятар 

гладыятар 

радыятар 

медыятар 

экспрапрыятар 

ініцыятар 

рэзервуар 

кугуар 

ягуар 

будуар 

казуар 

муар 

фермуар 



бенуар 

аксесуар 

пісуар 

тратуар 

фіксатуар 

рэпертуар 

фосфар 

куфар 

знахар 

страхар 

віхар 

архар 

кухар 

сухар 

жыхар 

доўгажыхар 

стыхар 

бляхар 

цар 

швейцар 

рыцар 

качар 

вечар 

надвечар 

штовечар 

увечар 

фельчар 

ветфельчар 

анчар 

ганчар 

канчар 

глетчар 

дыспетчар 

аўтадыспетчар 

аўчар 

гушчар 

яшчар 

янычар 

ключар 

шар 

кашар 

абшар 

пеньюар 

калібр 

верлібр 

тэмбр 

зубр 

ізюбр 

кандэлябр 

анагр 

негр 

тыгр 



кадр 

стоп-кадр 

кедр 

сідр 

алеандр 

меандр 

каландр 

палісандр 

скафандр 

цыліндр 

дэкаэдр 

тэтраэдр 

гексаэдр 

актаэдр 

пентаэдр 

паліэдр 

рамбоэдр 

ер 

аер 

фраер 

стаер 

дабер 

шабер 

нейзільбер 

ломбер 

бербер 

цэрбер 

скрубер 

шыбер 

зябер 

давер 

недавер 

малавер 

напавер 

старавер 

гравер 

ландвер 

дзевер 

звер 

ківер 

лівер 

клівер 

сівер 

сквер 

рэвальвер 

пуловер 

асвер 

рэйхсвер 

бундэсвер 

бруствер 

трувер 

чацвер 



багер 

швагер 

лагер 

канцлагер 

егер 

фельд’егер 

штэйгер 

мінезінгер 

спрынгер 

стрынгер 

камергер 

бюргер 

культуртрэгер 

югер 

флюгер 

шлягер 

веер 

канвеер 

леер 

фальшфеер 

лазер 

кудзер 

кайзер 

эканамайзер 

гейзер 

бульдозер 

маўзер 

фрэзер 

тампліер 

квакер 

спікер 

анкер 

танкер 

шанкер 

зенкер 

клінкер 

бункер 

юнкер 

партупей-юнкер 

штык-юнкер 

камер-юнкер 

докер 

джокер 

покер 

рокер 

феерверкер 

эркер 

сераскер 

экер 

крэкер 

кавалер 

тралер 



талер 

тумблер 

швелер 

прапелер 

бестселер 

бойлер 

бройлер 

трэйлер 

маклер 

спрынклер 

эклер 

колер 

мотаролер 

кантролер 

стыплер 

шулер 

траўлер 

канцлер 

рэйхсканцлер 

віцэ-канцлер 

кавальер 

медальер 

гандальер 

эмальер 

мадэльер 

шагамер 

снегамер 

цягамер 

вадамер 

хадамер 

недамер 

секундамер 

цвердамер 

дажджамер 

замер 

газамер 

вакамер 

малакамер 

крокамер 

вугламер 

сіламер 

цепламер 

пыламер 

шумамер 

намер 

дальнамер 

святлодальнамер 

памер 

антрапамер 

парамер 

калібрамер 

перамер 



прамер 

ветрамер 

паветрамер 

частатамер 

грунтамер 

спіртамер 

растамер 

абмер 

эфемер 

размер 

тыпаразмер 

таймер 

фермер 

умформер 

зумер 

парфумер 

кхмер 

вымер 

прэм’ер 

чэмер 

касцюмер 

хвалямер 

салямер 

землямер 

глыбінямер 

узроўнямер 

вышынямер 

радыёвышынямер 

вільгацямер 

скарасцямер 

манер 

скенер 

блюзнер 

карабінер 

камбайнер 

дызайнер 

лайнер 

мікралайнер 

сейнер 

кантэйнер 

кельнер 

кернер 

корнер 

цэнтнер 

жаўнер 

каўнер 

кушнер 

капельдынер 

камердынер 

інжынер 

бортінжынер 

трэнер 



легіянер 

піянер 

місіянер 

камісіянер 

пансіянер 

пенсіянер 

канцэсіянер 

мільянер 

стацыянер 

апазіцыянер 

міліцыянер 

акцыянер 

фракцыянер 

рэакцыянер 

калекцыянер 

селекцыянер 

секцыянер 

функцыянер 

кандыцыянер 

рэвалюцыянер 

контррэвалюцыянер 

сацыяліст-рэвалюцыянер 

браканьер 

шыфаньер 

капер 

галкіпер 

шкіпер 

падшкіпер 

кліпер 

снайпер 

ампер 

мікраампер 

бампер 

джэмпер 

каўпер 

паўпер 

трыпер 

стрыпер 

рэпер 

скрэпер 

цяпер 

бар’ер 

кар’ер 

кватар’ер 

кур’ер 

дыпкур’ер 

тэр’ер 

эрдэльтэр’ер 

інтэр’ер 

фокстэр’ер 

экстэр’ер 

бісер 



глісер 

крэйсер 

міксер 

сеансер 

балансер 

дыспансер 

тубдыспансер 

рэверсер 

сурэжысер 

клясер 

буер 

туер 

шафер 

грэйфер 

шофер 

дэмпфер 

клопфер 

буфер 

кануфер 

каларыфер 

шыфер 

махер 

шахер-махер 

штрэйкбрэхер 

вецер 

вей-вецер 

ліцер 

венцер 

фотарэпарцер 

тэлерэпарцер 

кампосцер 

пяхцер 

кандацьер 

флібусцьер 

трыер 

інтэрв’юер 

ёр 

маёр 

секунд-маёр 

бабёр 

гравёр 

пазёр 

фразёр 

фантазёр 

адзёр 

жывадзёр 

задзёр 

каскадзёр 

гарладзёр 

грэнадзёр 

марадзёр 

скурадзёр 



шкурадзёр 

франдзёр 

прызёр 

гіпнатызёр 

юніёр 

мельхіёр 

клакёр 

бракёр 

лікёр 

панікёр 

хранікёр 

фотахранікёр 

фланкёр 

маркёр 

кіяскёр 

кантралёр 

гастралёр 

дублёр 

жанглёр 

фузілёр 

філёр 

жыклёр 

фунікулёр 

флёр 

суфлёр 

грымёр 

рэзанёр 

планёр 

фланёр 

пантанёр 

мінёр 

рафінёр 

руцінёр 

гувернёр 

партнёр 

дактрынёр 

антрэпрэнёр 

сутэнёр 

сеньёр 

сіньёр 

капёр 

сапёр 

тапёр 

стэрэатыпёр 

трасёр 

баксёр 

рэжысёр 

гукарэжысёр 

кінарэжысёр 

шафёр 

фарбацёр 

бузацёр 



макацёр 

палацёр 

электрапалацёр 

шацёр 

мушкецёр 

білецёр 

візіцёр 

саліцёр 

баніцёр 

акцёр 

кінаакцёр 

пражэкцёр 

дысканцёр 

валанцёр 

манцёр 

электраманцёр 

рэманцёр 

панцёр 

парламенцёр 

імпарцёр 

экспарцёр 

транспарцёр 

саломатранспарцёр 

бронетранспарцёр 

рэпарцёр 

кінарэпарцёр 

жасцёр 

касцёр 

ліфцёр 

вахцёр 

шахцёр 

брэцёр 

асяцёр 

прыёр 

канваір 

пламбір 

імбір 

вір 

клавір 

эльзевір 

жвір 

трыумвір 

юкагір 

чыгір 

снягір 

брыгадзір 

надзір 

перадзір 

паддзір 

камандзір 

мундзір 

віцмундзір 



бамбардзір 

візір 

блізір 

набакір 

факір 

банкір 

башкір 

нівелір 

ювелір 

клір 

мір 

кашамір 

кумір 

кашмір 

эмір 

кананір 

сувенір 

гарнір 

шарнір 

турнір 

бліцтурнір 

матч-турнір 

тэрмакапір 

святлокапір 

тапір 

ампір 

вампір 

касір 

кірасір 

эліксір 

буксір 

балансір 

тэфсір 

жуір 

зефір 

кефір 

сапфір 

парфір 

эфір 

пухір 

чыхір 

вяхір 

цір 

пацір 

пункцір 

арыенцір 

транспарцір 

сарцір 

дэзерцір 

клісцір 

сквайр 

эсквайр 



акр 

фіякр 

дыяпраектлр 

жанр 

бор 

дабор 

недабор 

водазабор 

набор 

фотанабор 

перабор 

прабор 

сабор 

чабор 

адбор 

падбор 

збор 

вадазбор 

пладазбор 

медазбор 

разбор 

убор 

прыбор 

электрапрыбор 

дагавор 

сацдагавор 

загавор 

нагавор 

перагавор 

абгавор 

адгавор 

падгавор 

снегавор 

згавор 

угавор 

прыгавор 

аднавор 

фавор 

двор 

надвор 

твор 

затвор 

кручкатвор 

створ 

раствор 

прытвор 

багор 

кагор 

касагор 

бугор 

вугор 

дор 



задор 

пікадор 

лабрадор 

кампрадор 

матадор 

тарэадор 

здор 

стывідор 

калідор 

памідор 

тэрмідор 

луідор 

напалеандор 

камандор 

камендор 

жор 

зажор 

мажор 

тамбурмажор 

форс-мажор 

менажор 

трэнажор 

мантажор 

стажор 

дырыжор 

вальтыжор 

пастыжор 

ваяжор 

коміваяжор 

дазор 

зазор 

падзор 

рэвізор 

узор 

першаўзор 

дакор 

наперакор 

рабкор 

селькор 

камкор 

ваенкор 

каленкор 

лінкор 

юнкор 

дзяткор 

спецкор 

дэкор 

фальклор 

сафлор 

хлор 

мор 

замор 



сікамор 

памор 

клапамор 

мухамор 

адмор 

змор 

гумор 

мінор 

туальдэнор 

запор 

напор 

тапор 

адпор 

падпор 

спор 

распор 

упор 

францірор 

пракурор 

генерал-пракурор 

обер-пракурор 

фурор 

тэрор 

засор 

айсор 

тор 

затор 

матор 

параматор 

электраматор 

таксаматор 

дэбітор 

манітор 

гідраманітор 

кастор 

прастор 

паўтор 

самапаўтор 

фтор 

крэдытор 

сакрэдытор 

святлафор 

семафор 

электрафор 

храматафор 

бутафор 

ракфор 

фарфор 

эфор 

хор 

махор 

сахор 



віхор 

тхор 

танцор 

фінішор 

рэтушор 

метэор 

вепр 

падэкатр 

натр 

тэатр 

кінатэатр 

радыётэатр 

амфітэатр 

метр 

кубаметр 

газаметр 

гекзаметр 

дэкаметр 

кіламетр 

тона-кіламетр 

кілаграмаметр 

параметр 

цукраметр 

тэтраметр 

пульсаметр 

вальтаметр 

пентаметр 

тэлеметр 

плювіёметр 

тэнзіёметр 

геліёметр 

ганіёметр 

эўдыёметр 

варыёметр 

гравіметр 

дазіметр 

міліметр 

экліметр 

планіметр 

мініметр 

фініметр 

плесіметр 

пульсіметр 

омметр 

эргометр 

адометр 

педометр 

спідометр 

хардометр 

геометр 

тахеометр 

фазометр 



п’езометр 

тэнзометр 

балометр 

дынамометр 

анемометр 

мнемометр 

тэрмометр 

гіпсатэрмометр 

сейсмометр 

арыфмометр 

гальванометр 

манометр 

эманометр 

экспанометр 

піранометр 

хранометр 

танометр 

фанометр 

пікнометр 

крэнометр 

тыпометр 

барометр 

віброметр 

гігрометр 

гідрометр 

акселерометр 

склерометр 

інтэрферометр 

сферометр 

пірометр 

спірометр 

мікрометр 

электрометр 

спектрометр 

псіхрометр 

бутырометр 

таксометр 

гіпсометр 

батометр 

фатометр 

спектрафатометр 

магнітометр 

лактометр 

рэфрактометр 

рэфлектометр 

квантометр 

пантометр 

адаптометр 

тахометр 

рэометр 

арэометр 

стэрэометр 



амперметр 

ватметр 

вальтметр 

каларыметр 

перыметр 

палярыметр 

альтыметр 

радыёальтыметр 

сантыметр 

дэцыметр 

дыяметр 

радыяметр 

скіпетр 

асетр 

фетр 

арбітр 

літр 

дэкалітр 

пюпітр 

цітр 

субцітр 

спектр 

фільтр 

іголкафільтр 

святлафільтр 

электрафільтр 

ультрафільтр 

біяфільтр 

цэнтр 

метэацэнтр 

радыёметэацэнтр 

разведцэнтр 

радыёцэнтр 

эпіцэнтр 

райцэнтр 

прэс-цэнтр 

дыёптр 

бастр 

алебастр 

кадастр 

растр 

секвестр 

аркестр 

семестр 

трыместр 

рэестр 

магістр 

рэгістр 

бургамістр 

бурмістр 

ротмістр 

штаб-ротмістр 



вахмістр 

міністр 

прэм’ер-міністр 

монстр 

ростр 

піястр 

пілястр 

перламутр 

унутр 

мэтр 

фізіятр 

фтызіятр 

псіхіятр 

педыятр 

бур 

турбабур 

ледабур 

электрабур 

сабур 

каламбур 

тапінамбур 

тамбур 

чамбур 

сумбур 

танбур 

стаўбур 

цыбур 

уйгур 

аўгур 

дур 

трубадур 

самадур 

пампадур 

жур 

ажур 

абажур 

маньчжур 

мазур 

пазур 

табакур 

смалакур 

вінакур 

перакур 

тэрэнкур 

пячкур 

сілур 

тэлур 

мур 

амур 

прыжмур 

мармур 

шнур 



шампур 

пурпур 

шпур 

хеўсур 

тур 

велатур 

гарнітур 

контур 

каптур 

коптур 

бахур 

цахур 

цур 

качур 

канчур 

шчур 

прашчур 

яшчур 

амбушур 

гяур 

стэгазаўр 

палеазаўр 

тэлеазаўр 

дыназаўр 

птэразаўр 

брантазаўр 

плезіязаўр 

іхтыязаўр 

лаўр 

бакалаўр 

маўр 

таўр 

кентаўр 

цэнтаўр 

манеўр 

сеўр 

контрманёўр 

ліўр 

шэдэўр 

шыфр 

чвыр 

вадыр 

павадыр 

правадыр 

шпандыр 

кендыр 

водыр 

ходыр 

жыр 

фуражыр 

пасажыр 

аўтажыр 



ранжыр 

транжыр 

інжыр 

зыр 

козыр 

гузыр 

пузыр 

такыр 

кныр 

нетапыр 

сыр 

надсыр 

ясыр 

батыр 

багатыр 

сатыр 

нашатыр 

псалтыр 

пластыр 

лейкапластыр 

манастыр 

пастыр 

архіпастыр 

пустыр 

штыр 

цыр 

спацыр 

шпацыр 

панцыр 

шыр 

дэбашыр 

ушыр 

эр 

дэбаркадэр 

драмадэр 

бельведэр 

рэйсфедэр 

лідэр 

фідэр 

аўтсайдэр 

рэйдэр 

грэйдэр 

маркшэйдэр 

газгольдэр 

польдэр 

эспандэр 

брандэр 

тэндэр 

стэндэр 

ордэр 

мільярдэр 

брудэр 



фрытрэдэр 

менеджэр 

мажджэр 

плунжэр 

фужэр 

мэр 

пленэр 

пэр 

фюрэр 

сэр 

эсэр 

нэсэсэр 

ватэр 

скватэр 

кільватэр 

фарватэр 

катэр 

бранякатэр 

флатэр 

альма-матэр 

патэр 

кратэр 

сетэр 

світэр 

прэсвітэр 

протапрэсвітэр 

салітэр 

рэпітэр 

юпітэр 

азотабактэр 

сфінктэр 

адзюльтэр 

пойнтэр 

унтэр 

гунтэр 

спрынтэр 

гелікаптэр 

калеоптэр 

картэр 

партэр 

стартэр 

гелертэр 

портэр 

баластэр 

фламастэр 

гангстэр 

філістэр 

містэр 

фаланстэр 

чэстэр 

вінчэстэр 

скутэр 



дрыфтэр 

ліхтэр 

барэтэр 

катэтэр 

камп’ютэр 

баўэр 

брандмаўэр 

афіцэр 

штаб-афіцэр 

флаг-афіцэр 

обер-афіцэр 

унтэр-афіцэр 

крэйцэр 

карцэр 

штуцэр 

цыцэр 

пінчэр 

доберман-пінчэр 

фінішэр 

кошэр 

таршэр 

акушэр 

юр 

каюр 

бардзюр 

манікюр 

педыкюр 

алюр 

велюр 

плюр 

турнюр 

гіпюр 

эпюр 

канфіцюр 

капцюр 

кіпцюр 

фрыцюр 

яр 

даяр 

мухаяр 

разьбяр 

ліхвяр 

мадзьяр 

скаляр 

шкаляр 

маляр 

сталяр 

пчаляр 

фігляр 

гандляр 

вяндляр 

юбіляр 



капіляр 

шкляр 

экземпляр 

гусляр 

вясляр 

цясляр 

футляр 

акуляр 

цыркуляр 

перпендыкуляр 

муляр 

фармуляр 

фуляр 

махляр 

пясняр 

псяр 

дзягцяр 

смяцяр 

жняяр 

с 
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ас 

бас 

кантрабас 

шабас 

тулумбас 

карбас 

вас 

квас 

альвас 

купарвас 

рыбгас 

калгас 

рыбакалгас 

леспрамгас 

племгас 

кунгас 

зелянгас 

саўнаргас 

лясгас 

фугас 

саўгас 

птушкасаўгас 

свінасаўгас 

зверасаўгас 

зернесаўгас 

спецгас 

сэдас 

бакас 

сакас 

хакас 



баркас 

каркас 

ляўкас 

выкас 

галас 

водгалас 

розгалас 

погалас 

палас 

фалас 

плексіглас 

кранглас 

фіберглас 

флінтглас 

лавелас 

мелас 

сілас 

клас 

экстра-клас 

падклас 

танцклас 

волас 

голас 

уголас 

колас 

атлас 

саламас 

ірмас 

тэрмас 

осмас 

космас 

мікракосмас 

прымас 

дэмас 

нас 

ананас 

парнас 

этнас 

вынас 

навынас 

дынас 

пас 

запас 

боезапас 

самапас 

напас 

канапас 

свінапас 

папас 

адпас 

лампас 

компас 



гіракомпас 

радыёкомпас 

ватэрпас 

спас 

выпас 

прыпас 

эпас 

амбарас 

брас 

райграс 

адрас 

верас 

херас 

клірас 

прас 

электрапрас 

трас 

саматрас 

эрас 

інтэрас 

трымітас 

тарантас 

лотас 

іканастас 

кутас 

папуас 

фас 

пафас 

каніфас 

анфас 

абцас 

час 

падчас 

зрэдчас 

няўчас 

плебс 

загс 

сабес 

табес 

навес 

наперавес 

правес 

адвес 

падвес 

боргес 

чэркес 

лес 

мелес 

анофелес 

геркулес 

замес 

цестамес 



падмес 

бізнес 

эфес 

карыес 

авёс 

лёс 

алёс 

плёс 

уцёс 

маіс 

біс 

ібіс 

ірбіс 

віс 

сервіс 

урвіс 

аазіс 

базіс 

фазіс 

генезіс 

партэнагенезіс 

парагенезіс 

патагенезіс 

антагенезіс 

псіхагенезіс 

лізіс 

катэхізіс 

гетэрозіс 

крызіс 

тэзіс 

антытэзіс 

элефантыязіс 

недакіс 

закіс 

перакіс 

вокіс 

трохвокіс 

двухвокіс 

кіс-кіс 

ліс 

фізаліс 

пропаліс 

меджліс 

віліс 

сіфіліс 

поліс 

пліс 

амарыліс 

міс 

чараміс 

кампраміс 

эпідэрміс 



аніс 

адоніс 

тэніс 

правапіс 

жывапіс 

запіс 

гуказапіс 

відэазапіс 

грамзапіс 

гукапіс 

рукапіс 

святлапіс 

іканапіс 

сценапіс 

клінапіс 

тайнапіс 

машынапіс 

перапіс 

скорапіс 

летапіс 

бытапіс 

надпіс 

подпіс 

вопіс 

допіс 

часопіс 

кіначасопіс 

тэлечасопіс 

радыёчасопіс 

спіс 

словаспіс 

роспіс 

франтыспіс 

выпіс 

ляпіс 

жыццяпіс 

місіс 

хематаксіс 

гіпатаксіс 

фотатаксіс 

сінтаксіс 

скепсіс 

сепсіс 

апакаліпсіс 

эліпсіс 

сінопсіс 

экзерсіс 

бенефіс 

офіс 

дэфіс 

арахіс 

ціс 



эдэльвейс 

гнейс 

рэйс 

цэйс 

гюйс 

паралакс 

клімакс 

буракс 

стыракс 

люракс 

сакс 

англасакс 

кекс 

гралекс 

комплекс 

трыплекс 

рэфлекс 

тэлекс 

секс 

флёкс 

ікс 

кікс 

комікс 

сарданікс 

фенікс 

онікс 

фікс 

афікс 

інфікс 

журфікс 

суфікс 

прэфікс 

сфінкс 

бокс 

паўбокс 

парадокс 

артадокс 

кокс 

букс 

штрукс 

фукс 

апендыкс 

тамарыкс 

індэкс 

кодэкс 

тэкс 

рамштэкс 

біфштэкс 

кальцэкс 

люкс 

солюкс 

галс 



вальс 

пульс 

імпульс 

рамс 

гзымс 

ямс 

аванс 

каданс 

дэкаданс 

кантраданс 

канкарданс 

сеанс 

кінасеанс 

дыліжанс 

секанс 

касеканс 

баланс 

раманс 

рэзананс 

асананс 

кансананс 

дысананс 

рэверанс 

канферанс 

прэферанс 

транс 

рэнесанс 

станс 

шанс 

нюанс 

тангенс 

катангенс 

воленс-ноленс 

пенс 

нонсенс 

анонс 

пранонс 

рэнонс 

альфонс 

скунс 

сэнс 

фаянс 

флянс 

альянс 

мезальянс 

пасьянс 

хаос 

бос 

барбос 

недакос 

какос 

сенакос 



пакос 

перакос 

наперакос 

пракос 

абкос 

адкос 

падкос 

каталікос 

лінкос 

скос 

раскос 

наўскос 

укос 

наўкос 

абрыкос 

фільдэкос 

адгалос 

калос 

эскімос 

нос 

дубанос 

падкаванос 

данос 

ваданос 

меданос 

занос 

каўчуканос 

качканос 

нанос 

панос 

перанос 

эфіранос 

цукранос 

вастранос 

суханос 

мечанос 

паднос 

знос 

разнос 

уразнос 

узнос 

страхузнос 

альбінос 

бурнос 

мерынос 

прынос 

апарос 

тарос 

грос 

крос 

велакрос 

мотакрос 



запрос 

трос 

альбатрос 

матрос 

ліктрос 

штуртрос 

салярос 

сос 

узасос 

малакасос 

пыласос 

электрапыласос 

насос 

тарфасос 

прысос 

салясос 

вуглясос 

землясос 

стос 

хрыстос 

штос 

негрытос 

карбафос 

хларафос 

метафос 

чос 

ачос 

зачос 

начос 

ваўначос 

учос 

каменячос 

калапс 

шнапс 

рапс 

вепс 

гіпс 

эліпс 

эгілопс 

мопс 

пупс 

рыпс 

турнэпс 

стэпс 

біцэпс 

барс 

марс 

фарс 

траверс 

рэверс 

пілерс 

перс 



фільдэперс 

юферс 

пірс 

ворс 

морс 

торс 

форс 

контрфорс 

курс 

ракурс 

конкурс 

фотаконкурс 

экскурс 

спецкурс 

тырс 

тсс 

канаус 

страус 

антабус 

омнібус 

байбус 

тралейбус 

бэйбус 

глобус 

аэробус 

аўтобус 

мікрааўтобус 

тубус 

рэбус 

вус 

негус 

тунгус 

аргус 

градус 

пандус 

індус 

модус 

казус 

узус 

рэзус 

кус 

перакус 

пракус 

надкус 

фікус 

фокус-покус 

крокус 

фокус 

мускус 

укус 

фукус 

прыкус 



гладыёлус 

улус 

зулус 

гамункулус 

хлус 

наўтылус 

мус 

генералісімус 

лакмус 

каптэнармус 

рэйсмус 

гумус 

прымус 

самапрымус 

цымус 

халэмус 

панданус 

гнус 

мінус 

сінус 

косінус 

конус 

тонус 

соус 

опус 

корпус 

тыпус 

люпус 

гарус 

велікарус 

маларус 

беларус 

парус 

брус 

абрус 

вірус 

антывірус 

папірус 

сорус 

прус 

трус 

цытрус 

тэзаўрус 

хаўрус 

ярус 

шклярус 

вісус 

ляпсус 

раматус 

статус 

габітус 

кактус 



палтус 

аболтус 

свінтус 

плінтус 

стус 

спірытус 

тыфус 

радыус 

страдыварыус 

натарыус 

харыус 

анчоўс 

архіварыўс 

мыс 

кумыс 

рыс 

барбарыс 

відарыс 

нарыс 

кінанарыс 

фотанарыс 

кіпарыс 

каштарыс 

абрыс 

экслібрыс 

ірыс 

прыс 

вырыс 

метыс 

фактыс 

солтыс 

нарцыс 

эс 

інтарэс 

прагрэс 

кангрэс 

рэгрэс 

прэс 

саламапрэс 

самапрэс 

кампрэс 

фільтрпрэс 

спрэс 

экспрэс 

суперэкспрэс 

саламатрэс 

стрэс 

далікатэс 

працэс 

абсцэс 

эксцэс 

дзюшэс 



эмтээс 

люэс 

юс 

полюс 

плюс 

флюс 

шлюс 

аншлюс 

гнюс 

альяс 

пояс 

трыяс 

ішыяс 

сь 
========================= 

карась 

ерась 

хрась 

летась 

залетась 

пазалетась 

іпастась 

шась 

увесь 

дзесь 

помесь 

сумесь 

травасумесь 

кармасумесь 

прымесь 

завісь 

навісь 

свісь 

якісь 

калісь 

блісь 

колісь 

пропісь 

хрумсь-хрумсь 

нябось 

вось 

вось-вось 

паўвось 

хвось 

чагось 

кось-кось 

лось 

ласось 

хтось 

штось 

гусь 



закусь 

лусь 

чамусь 

швагрусь 

хрусь 

хрусь-хрусь 

шусь 

высь 

падвысь 

увысь 

кудысь 

рысь 

трэсь 

плюсь 

лясь 

плясь 

т 
========================= 

ат 

абат 

кабат 

стылабат 

набат 

акрабат 

цэлібат 

камбат 

санбат 

медсанбат 

робат 

шкробат 

хобат 

ват 

газават 

кілават 

нават 

гектават 

віват 

харват 

рэзерват 

сват 

хват 

тарбахват 

недахват 

захват 

гарлахват 

перахват 

радыёперахват 

уперахват 

абхват 

падхват 

нарасхват 



дэрыват 

агат 

гагат 

кагат 

шпагат 

сурагат 

легат 

дэлегат 

страхдэлегат 

рэнегат 

бразгат 

візгат 

шпігат 

гогат 

скогат 

рогат 

шоргат 

скрыгат 

агрэгат 

фрэгат 

салдат 

мандат 

канкардат 

эксудат 

кандыдат 

кат 

адвакат 

плакат 

агітплакат 

самакат 

накат 

пакат 

перакат 

пракат 

металапракат 

напракат 

кінапракат 

абкат 

адкат 

ёкат 

блёкат 

клёкат 

дублікат 

сілікат 

пенасілікат 

ядахімікат 

фальсіфікат 

рэктыфікат 

сертыфікат 

булькат 

кокат 

покат 



упокат 

рокат 

строкат 

сокат 

цокат 

буркат 

скат 

вадаскат 

раскат 

лёскат 

плёскат 

віскат 

лускат 

мускат 

плюскат 

ляскат 

бляскат 

дукат 

грукат 

стукат 

цукат 

цёхкат 

сіндыкат 

прэдыкат 

фабрыкат 

паўфабрыкат 

пластыкат 

лат 

вымалат 

салат 

халат 

блат 

цыферблат 

сервелат 

волат 

молат 

выплат 

булат 

мулат 

пастулат 

флат 

бушлат 

прэлат 

мат 

ваенкамат 

наркамат 

філамат 

дыпламат 

супрамат 

тамат 

аўтамат 

кінааўтамат 



паўаўтамат 

догмат 

стыгмат 

каземат 

нумізмат 

фізмат 

сублімат 

клімат 

макраклімат 

мікраклімат 

фітаклімат 

фармат 

гістмат 

шкумат 

шмат 

зашмат 

нашмат 

няшмат 

прымат 

дыямат 

нат 

карбанат 

каганат 

канат 

дэканат 

каланат 

экспанат 

гранат 

патранат 

султанат 

магнат 

сенат 

камбінат 

рыбакамбінат 

холадакамбінат 

птушкакамбінат 

лёнакамбінат 

лесакамбінат 

мясакамбінат 

прамкамбінат 

хімкамбінат 

льнокамбінат 

ільнокамбінат 

быткамбінат 

харчкамбінат 

шпінат 

плацінат 

юннат 

інтэрнат 

экстэрнат 

мецэнат 

чэмпіянат 



пансіянат 

пат 

лагапат 

гамеапат 

алапат 

неўрапат 

псіхапат 

лопат 

клопат 

тропат 

дэспат 

гупат 

тупат 

шпат 

выпат 

прынцыпат 

шэпат 

хлюпат 

арат 

наварат 

выварат 

навыварат 

шыварат 

карат 

перхларат 

апарат 

кінаапарат 

бараапарат 

фотаапарат 

більдапарат 

прэпарат 

рэктарат 

дырэктарат 

пратэктарат 

брат 

сабрат 

панібрат 

квадрат 

гідрат 

крышталагідрат 

хларалгідрат 

агламерат 

кангламерат 

нерат 

дэгенерат 

рэгенерат 

рэферат 

аўтарэферат 

дуумвірат 

трыумвірат 

эмірат 

пірат 



крат 

дэмакрат 

нацыянал-дэмакрат 

сацыял-дэмакрат 

бюракрат 

арыстакрат 

плутакрат 

аўтакрат 

дамкрат 

фізіякрат 

спрат 

бундэсрат 

нітрат 

фільтрат 

інфільтрат 

канцэнтрат 

кастрат 

субстрат 

магістрат 

суперстрат 

бурат 

акурат 

пракурат 

скурат 

дэнатурат 

федэрат 

канфедэрат 

сідэрат 

маярат 

пасат 

адрасат 

трасат 

кандэнсат 

тат 

батат 

камітат 

прэцыпітат 

трактат 

дыктат 

рэзультат 

трансплантат 

цэластат 

фільмастат 

тэрмастат 

супастат 

старастат 

аэрастат 

стратастат 

фотастат 

рэастат 

атэстат 

дэпутат 



штат 

варштат 

фарштат 

трыацэтат 

фат 

каліфат 

халіфат 

фасфат 

тэрмафасфат 

суперфасфат 

грохат 

экзархат 

шорхат 

матрыярхат 

патрыярхат 

воцат 

крэчат 

лаўрэат 

шарбет 

курбет 

хрыбет 

дэбет 

шчэбет 

дыябет 

завет 

павет 

запавет 

савет 

педсавет 

рэдсавет 

райсавет 

сельсавет 

рэўваенсавет 

гарсавет 

квет 

вельвет 

карвет 

свет 

макрасвет 

мікрасвет 

прасвет 

крутасвет 

адсвет 

падсвет 

водсвет 

прайдзісвет 

сусвет 

антысвет 

цвет 

крывацвет 

самацвет 

познацвет 



страснацвет 

пустацвет 

жаўтацвет 

сухацвет 

санцацвет 

першацвет 

гарыцвет 

агняцвет 

прывет 

бювет 

кювет 

багет 

апалагет 

лангет 

брэгет 

глазет 

клазет 

ватэрклазет 

маркізет 

кет 

жакет 

макет 

пакет 

постпакет 

кракет 

турнікет 

пікет 

банкет 

паркет 

аскет 

баскет 

букет 

мушкет 

брыкет 

торфабрыкет 

крыкет 

этыкет 

балет 

арбалет 

кардэбалет 

валет 

шпінгалет 

флажалет 

бранзалет 

калет 

гідрасамалет 

эпалет 

пісталет 

туалет 

аблет 

дублет 

узлет 



білет 

партбілет 

прафбілет 

шкілет 

буклет 

матацыклет 

амлет 

дуплет 

куплет 

трыплет 

атлет 

лёгкаатлет 

цяжкаатлет 

драндулет 

амулет 

рулет 

памфлет 

камуфлет 

вылет 

навылет 

самалёта-вылет 

стылет 

штылет 

кабрыялет 

трыялет 

прадмет 

кмет 

неўпрыкмет 

бешмет 

фальканет 

планет 

партаманет 

партманет 

нанет 

ранет 

баранет 

санет 

загнет 

сыгнет 

кабінет 

парткабінет 

казінет 

сацінет 

карнет 

ларнет 

кларнет 

брунет 

люнет 

парапет 

лепет 

стрэпет 

сет 



фасет 

кісет 

афсет 

фет 

лафет 

марафет 

буфет 

хет 

ёт 

каёт 

шавіёт 

лёт 

недалёт 

залёт 

самалёт 

налёт 

палёт 

пералёт 

пралёт 

напралёт 

планеталёт 

верталёт 

аблёт 

адлёт 

падлёт 

злёт 

разлёт 

рыфмаплёт 

паплёт 

пераплёт 

вершаплёт 

падплёт 

атлёт 

матлёт 

навылёт 

прылёт 

бамбамёт 

замёт 

пескамёт 

мінамёт 

памёт 

перамёт 

гранатамёт 

сумёт 

кулямёт 

агнямёт 

гнёт 

прыгнёт 

ідыёт 

кіпрыёт 

патрыёт 

ура-патрыёт 



сацыял-патрыёт 

бабіт 

трылабіт 

флебіт 

тромбафлебіт 

варажбіт 

сейбіт 

гамбіт 

сарбіт 

носьбіт 

бацыланосьбіт 

просьбіт 

малацьбіт 

барацьбіт 

дэбіт 

уваравіт 

алфавіт 

квіт 

бісквіт 

росквіт 

кан’юнктывіт 

гіт 

эзафагіт 

менінгіт 

шунгіт 

ларынгіт 

фарынгіт 

джыгіт 

трахеіт 

шамазіт 

тэрмазіт 

дэпазіт 

паразіт 

пабядзіт 

магнезіт 

візіт 

рэквізіт 

люізіт 

керамзіт 

транзіт 

міязіт 

кіт 

блакіт 

фенакіт 

цынкіт 

скіт 

маскіт 

арбаліт 

карбаліт 

мегаліт 

рэгаліт 

садаліт 



тэадаліт 

фотатэадаліт 

палеаліт 

неаліт 

энеаліт 

мезаліт 

хрызаліт 

каліт 

галаліт 

ксілаліт 

трэмаліт 

маналіт 

магналіт 

касмапаліт 

мітрапаліт 

зампаліт 

нампаліт 

пампаліт 

фібраліт 

электраліт 

астраліт 

ураліт 

стаўраліт 

аэраліт 

танталіт 

тэксталіт 

энцэфаліт 

эаліт 

празеліт 

піеліт 

бакеліт 

шэеліт 

мірабіліт 

танзіліт 

ксіліт 

філіт 

сінкліт 

кімберліт 

перліт 

буліт 

радыкуліт 

тыфліт 

спандыліт 

міэліт 

астэаміэліт 

поліяміэліт 

сатэліт 

садаміт 

даламіт 

саламіт 

дынаміт 

скураміт 



храміт 

аксаміт 

панаксаміт 

хаміт 

сталагміт 

семіт 

антысеміт 

ліміт 

найміт 

тэрміт 

ніт 

карбаніт 

эбаніт 

базаніт 

аканіт 

вулканіт 

сапаніт 

граніт 

бетаніт 

перытаніт 

тытаніт 

магніт 

электрамагніт 

лігніт 

зеніт 

сіеніт 

селеніт 

вульфеніт 

каініт 

тэкставініт 

сільвініт 

каалініт 

сталініт 

мелініт 

уранініт 

рэцініт 

барніт 

этэрніт 

цыстніт 

суніт 

рыніт 

гагарыніт 

эшыніт 

лімфадэніт 

малібдэніт 

странцыяніт 

пульпіт 

сіт 

баксіт 

каксіт 

адамсіт 

варсіт 



гусіт 

кандуіт 

езуіт 

афіт 

неафіт 

лафіт 

спарафіт 

графіт 

сафіт 

малахіт 

рахіт 

трахіт 

бранхіт 

чараціт 

шыіт 

жадэіт 

бейт 

войт 

брандспойт 

акт 

жакт 

пакт 

катаракт 

тракт 

антракт 

кантракт 

экстракт 

такт 

затакт 

кантакт 

факт 

праект 

законапраект 

аб’ект 

суб’ект 

камплект 

некамплект 

боекамплект 

інтэлект 

дыялект 

аспект 

праспект 

канспект 

рэспект 

афект 

перфект 

плюсквамперфект 

імперфект 

эфект 

фотаэфект 

стэрэаэфект 

дэфект 



прэфект 

канфлікт 

рэлікт 

пункт 

эвакапункт 

кантрапункт 

лесапункт 

падпункт 

медпункт 

лікпункт 

карпункт 

агітпункт 

харчпункт 

інстынкт 

ад’юнкт 

дэкокт 

інфаркт 

прадукт 

паўпрадукт 

фрукт 

індыкт 

вердыкт 

інтэрдыкт 

эдыкт 

пражэкт 

крэкт 

гвалт 

накшталт 

халт 

болт 

альт 

кобальт 

дубальт 

удубальт 

базальт 

асфальт 

вольт 

кольт 

культ 

пралеткульт 

пульт 

фарбапульт 

збожжапульт 

гідрапульт 

зерняпульт 

інсульт 

юрысконсульт 

паштамт 

экспромт 

бант 

аксельбант 

квант 



сервант 

кансервант 

гігант 

нафтагігант 

звышгігант 

педант 

мандант 

камендант 

секундант 

інтэндант 

сяржант 

кант 

акант 

дыскант 

музыкант 

рызыкант 

фабрыкант 

практыкант 

талант 

флагелант 

атлант 

дыпламант 

мамант 

хірамант 

сакрамант 

атрамант 

момант 

умомант 

фармант 

інфармант 

лямант 

санант 

кансанант 

кансігнант 

лейтэнант 

акупант 

рант 

лабарант 

гарант 

сігнарант 

транспарант 

кватарант 

сукватарант 

дактарант 

імігрант 

эмігрант 

белаэмігрант 

палітэмігрант 

рээмігрант 

квадрант 

гідрант 

спірант 



аспірант 

аркестрант 

магістрант 

дэманстрант 

фігурант 

абскурант 

прэйскурант 

франт 

адрасант 

трасант 

універсант 

дыверсант 

камерсант 

курсант 

канкурсант 

экскурсант 

дэсант 

авіядэсант 

дылетант 

маркітант 

кантрактант 

праектант 

сектант 

дыктант 

кансультант 

літкансультант 

прэзентант 

рэпрэзентант 

аптант 

акцэптант 

дысертант 

канцэртант 

маніфестант 

секстант 

пратэстант 

дыскутант 

мутант 

дыспутант 

арыштант 

дэбютант 

ад’ютант 

флігель-ад’ютант 

фант 

сікафант 

страфант 

інфант 

яхант 

абсарбент 

адсарбент 

канвент 

сеньярэн-канвент 

інтэрвент 



агент 

холадагент 

фінагент 

суперагент 

контрагент 

страхагент 

рэагент 

інтэлігент 

кантынгент 

інсургент 

рэгент 

рэцэнзент 

брызент 

прэзент 

кліент 

рэцыпіент 

перцэпіент 

эквівалент 

талент 

пергамент 

фундамент 

рэгламент 

парламент 

прадпарламент 

арнамент 

тэмперамент 

канасамент 

дэпартамент 

пастамент 

тастамент 

фрагмент 

сегмент 

пігмент 

антаблемент 

камплемент 

элемент 

тэрмаэлемент 

фотаэлемент 

першаэлемент 

абанемент 

акампанемент 

палімент 

камплімент 

сэтльмент 

фермент 

дывертысмент 

аргумент 

пазумент 

дакумент 

кінадакумент 

фотадакумент 

манумент 



інструмент 

істэблішмент 

рудымент 

эксперымент 

сартымент 

асартымент 

ангажэмент 

цэмент 

рэтраншэмент 

дыямент 

абанент 

перманент 

апанент 

кампанент 

экспанент 

дэпанент 

кантынент 

субкантынент 

абсент 

градыент 

інгрэдыент 

абітурыент 

пацыент 

каэфіцыент 

сімбіёнт 

бінт 

вінт 

блінт 

шплінт 

фінт 

мастадонт 

гарызонт 

конт 

наконт 

віконт 

дысконт 

рамонт 

суднарамонт 

фронт 

бунт 

шпунт 

грунт 

фунт 

лабірынт 

форынт 

ратапрынт 

спрынт 

рэпрынт 

прэпрынт 

гіяцынт 

дэкадэнт 

рэзідэнт 



прэзідэнт 

віцэ-прэзідэнт 

дысідэнт 

канфідэнт 

карэспандэнт 

фотакарэспандэнт 

прэтэндэнт 

студэнт 

інцыдэнт 

прэцэдэнт 

кантакарэнт 

рэферэнт 

прэнт 

канкурэнт 

тэнт 

патэнт 

імпатэнт 

камітэнт 

эмітэнт 

рэмітэнт 

асістэнт 

цэнт 

дацэнт 

прыват-дацэнт 

працэнт 

акцэнт 

нашчэнт 

ушчэнт 

правіянт 

фаліянт 

апелянт 

інтэрпелянт 

сібілянт 

пасквілянт 

каагулянт 

спекулянт 

сімулянт 

капітулянт 

дуэлянт 

брыльянт 

радыянт 

камедыянт 

варыянт 

экспатрыянт 

рэпатрыянт 

негацыянт 

паліцыянт 

афіцыянт 

бенефіцыянт 

неўжывальньт 

от 

бот 



адработ 

мотабот 

шабот 

вельбот 

пакетбот 

швертбот 

ешыбот 

вот 

гавот 

тавот 

ківот 

жывот 

магот 

фагот 

контрафагот 

рэдынгот 

дот 

анекдот 

табльдот 

азот 

крэазот 

дзот 

сайот 

кот 

акот 

закот 

байкот 

каверкот 

шкот 

антрыкот 

лот 

акалот 

намалот 

перамалот 

сырамалот 

пустамалот 

абмалот 

умалот 

эхалот 

кашалот 

блот 

жываглот 

паліглот 

злот 

ілот 

нілот 

пілот 

аўтапілот 

камлот 

плот 

аплот 

жываплот 



камплот 

флот 

гідрафлот 

ацэлот 

санкюлот 

мот 

бергамот 

шамот 

бегемот 

абармот 

гугенот 

кнот 

блакнот 

цэйтнот 

янот 

пот 

капот 

тлушчапот 

кампот 

рот 

абарот 

кругаабарот 

грузаабарот 

тавараабарот 

жыраабарот 

паўабарот 

кругаварот 

водаварот 

заварот 

паварот 

паўпаварот 

пераварот 

неўправарот 

сонцаварот 

адварот 

наадварот 

зварот 

севазварот 

кровазварот 

разварот 

таваразварот 

чарот 

грот 

дрот 

крот 

трот 

факстрот 

калаўрот 

шрот 

асот 

семсот 

восемсот 



шэсцьсот 

дзевяцьсот 

пяцьсот 

гатэнтот 

фот 

эшафот 

донкіхот 

цот 

учот 

эўкаліпт 

гліпт 

манускрыпт 

рэскрыпт 

адэпт 

акцэпт 

рэцэпт 

шэпт 

паўшэпт 

штырбарт 

гарт 

перагарт 

стандарт 

жарт 

азарт 

карт 

рапарт 

імпарт 

экспарт 

лесаэкспарт 

рээкспарт 

транспарт 

электратранспарт 

аўтатранспарт 

авіятранспарт 

супарт 

пашпарт 

старт 

фальстарт 

мальберт 

канверт 

эксперт 

дэсерт 

ферт 

трансферт 

гайкавёрт 

флірт 

мірт 

спірт 

орт 

борт 

аборт 

бакборт 



фальшборт 

корт 

эскорт 

нацюрморт 

порт 

апорт 

касмапорт 

аэрапорт 

аванпорт 

спорт 

веласпорт 

аўтаспорт 

радыёспорт 

транспорт 

курорт 

сорт 

кансорт 

торт 

форт 

афорт 

камфорт 

дыскамфорт 

хорт 

чорт 

бурт 

гурт 

каракурт 

удмурт 

спурт 

сырт 

канцэрт 

радыёканцэрт 

юрт 

ласт 

баласт 

схаласт 

пласт 

металапласт 

пенапласт 

гімнаст 

паліспаст 

нараст 

бераст 

нераст 

хвораст 

кантраст 

навыраст 

педэраст 

фантаст 

шаст 

мошаст 

азбест 



вест 

зюйд-вест 

норд-вест 

рдзест 

ірдзест 

шэлест 

замест 

змест 

анапест 

прысест 

маніфест 

перыёст 

габаіст 

эгаіст 

дзюдаіст 

мазаіст 

ламаіст 

канаіст 

гебраіст 

алгебраіст 

кітаіст 

архаіст 

арабіст 

штабіст 

рэгбіст 

службіст 

самбіст 

кубіст 

віст 

іегавіст 

адзавіст 

станкавіст 

славіст 

панславіст 

лінгвіст 

архівіст 

рэзервіст 

свіст 

перасвіст 

подсвіст 

посвіст 

высвіст 

прысвіст 

твіст 

бабувіст 

рэцыдывіст 

кампаратывіст 

пазітывіст 

прымітывіст 

інтуітывіст 

актывіст 

аб’ектывіст 



суб’ектывіст 

калектывіст 

канструктывіст 

рэлятывіст 

псіхалагіст 

элегіст 

аквалангіст 

паралангіст 

фалангіст 

штангіст 

спінінгіст 

картынгіст 

хакеіст 

бабслеіст 

акмеіст 

індаеўрапеіст 

джазіст 

прагназіст 

гімназіст 

праўдзіст 

марзіст 

геадэзіст 

пратэзіст 

юзіст 

сувязіст 

капііст 

бланкіст 

танкіст 

трацкіст 

значкіст 

чэкіст 

ліст 

мотабаліст 

гандбаліст 

валейбаліст 

цымбаліст 

бейсбаліст 

баскетбаліст 

футбаліст 

сімваліст 

медаліст 

скандаліст 

вакаліст 

пратакаліст 

стрэлкаліст 

сіндыкаліст 

анарха-сіндыкаліст 

анімаліст 

мінімаліст 

максімаліст 

фармаліст 

сігналіст 



фенаменаліст 

наміналіст 

крыміналіст 

фіналіст 

паўфіналіст 

журналіст 

кінажурналіст 

фотажурналіст 

радыёжурналіст 

прафесіяналіст 

нацыяналіст 

інтэрнацыяналіст 

рацыяналіст 

функцыяналіст 

канстытуцыяналіст 

традыцыяналіст 

манапаліст 

ватэрпаліст 

раліст 

мараліст 

аўтараліст 

краліст 

вастраліст 

натураліст 

структураліст 

федэраліст 

плюраліст 

саліст 

баталіст 

фаталіст 

металіст 

віталіст 

капіталіст 

дакументаліст 

кінадакументаліст 

тэледакументаліст 

манументаліст 

інструменталіст 

сентыменталіст 

арыенталіст 

сальтамарталіст 

жаўталіст 

дуаліст 

індывідуаліст 

гомасексуаліст 

сенсуаліст 

працэсуаліст 

інтэлектуаліст 

спірытуаліст 

ідэаліст 

рэаліст 

неарэаліст 



сюррэаліст 

шабліст 

гліст 

навеліст 

макіявеліст 

евангеліст 

дызеліст 

аўтамабіліст 

цывіліст 

вадэвіліст 

нігіліст 

ухіліст 

ракліст 

матацыкліст 

акуліст 

наросхліст 

меркантыліст 

стыліст 

мадэліст 

авіямадэліст 

акварэліст 

філатэліст 

кантэліст 

дуэліст 

віяланчэліст 

раяліст 

каланіяліст 

імперыяліст 

сацыял-імперыяліст 

матэрыяліст 

сацыяліст 

нацыянал-сацыяліст 

спецыяліст 

неспецыяліст 

экзістэнцыяліст 

слаламіст 

рэкламіст 

эканаміст 

фізіянаміст 

праграміст 

палеміст 

міміст 

пантаміміст 

унаніміст 

песіміст 

уніфарміст 

канфарміст 

рэфарміст 

тэрміст 

электратэрміст 

акварыуміст 

легітыміст 



аптыміст 

акадэміст 

экстрэміст 

трамбаніст 

тарбаніст 

урбаніст 

пратаганіст 

антаганіст 

арганіст 

геданіст 

пруданіст 

афрыканіст 

каланіст 

біятланіст 

маніст 

раманіст 

сен-сіманіст 

гарманіст 

германіст 

гуманіст 

эўдэманіст 

ананіст 

іспаніст 

эспадраніст 

іраніст 

храніст 

фельетаніст 

кантаніст 

бадмінтаніст 

саксафаніст 

тэлефаніст 

сімфаніст 

механіст 

акардэаніст 

еўгеніст 

гігіеніст 

філуменіст 

янсеніст 

какаініст 

шавініст 

сацыял-шавініст 

кальвініст 

дарвініст 

букініст 

пушкініст 

мандалініст 

элініст 

фемініст 

дэтэрмініст 

індэтэрмініст 

альпініст 

марфініст 



гарніст 

валтарніст 

мадэрніст 

лютніст 

фауніст 

бакуніст 

камуніст 

апартуніст 

імажыніст 

марыніст 

латыніст 

машыніст 

аўтамашыніст 

урубмашыніст 

баяніст 

рэвізіяніст 

ілюзіяніст 

трэд-юніяніст 

піяніст 

фартэпіяніст 

сіяніст 

анексіяніст 

экспансіяніст 

імпрэсіяніст 

экспрэсіяніст 

калабарацыяніст 

абстракцыяніст 

інфекцыяніст 

абструкцыяніст 

аўкцыяніст 

пратэкцыяніст 

інтэрвенцыяніст 

эвалюцыяніст 

ізаляцыяніст 

папіст 

утапіст 

тэлетайпіст 

манатыпіст 

лінатыпіст 

стэнатыпіст 

дагератыпіст 

фотатыпіст 

кантрабасіст 

расіст 

брасіст 

тэнісіст 

таксіст 

марксіст 

фінансіст 

прэферансіст 

саліпсіст 

русіст 



беларусіст 

нарысіст 

экслібрысіст 

прагрэсіст 

кангрэсіст 

індуіст 

казуіст 

альтруіст 

акафіст 

палеаграфіст 

стэнаграфіст 

кінематаграфіст 

тэлеграфіст 

радыётэлеграфіст 

паліграфіст 

эпіграфіст 

шклографіст 

сафіст 

арфіст 

пацыфіст 

сацыял-пацыфіст 

махіст 

анархіст 

манархіст 

хвасціст 

дэіст 

фідэіст 

эсэіст 

тэіст 

атэіст 

монатэіст 

політэіст 

пантэіст 

ліцэіст 

батэрфляіст 

мікст 

тэкст 

падтэкст 

кантэкст 

хрумст 

ост 

хвост 

шалахвост 

лірахвост 

прахвост 

лісахвост 

мечахвост 

пагост 

зюйд-ост 

норд-ост 

жывакост 

пакост 



мост 

памост 

тэлемост 

дыягност 

пост 

кампост 

аванпост 

фарпост 

рост 

падрост 

нападрост 

узрост 

прост 

напрост 

наўпрост 

прырост 

тост 

шост 

карст 

курфюрст 

густ 

лангуст 

мангуст 

дуст 

падуст 

подуст 

куст 

муст 

руст 

лінкруст 

хруст 

шуст 

радыст 

парадыст 

бортрадыст 

садыст 

метадыст 

энцыклапедыст 

веласіпедыст 

тарпедыст 

фрэйдыст 

кантрабандыст 

прапагандыст 

жырандыст 

штундыст 

авангардыст 

рэкардыст 

більярдыст 

будыст 

талмудыст 

бандажыст 

пейзажыст 



шпажыст 

хронаметражыст 

вітражыст 

масажыст 

мантажыст 

шантажыст 

шаржыст 

муляжыст 

хлыст 

лейбарыст 

рыгарыст 

каларыст 

фалькларыст 

фларыст 

гумарыст 

семінарыст 

сцэнарыст 

тэлесцэнарыст 

тэрарыст 

матарыст 

гітарыст 

эгалітарыст 

мілітарыст 

антымілітарыст 

утылітарыст 

трактарыст 

пражэктарыст 

валюнтарыст 

мемуарыст 

фанфарыст 

харыст 

дзекабрыст 

эквілібрыст 

дамбрыст 

бульдазерыст 

кавалерыст 

фалерыст 

артылерыст 

планерыст 

дэльтапланерыст 

скрэперыст 

кар’ерыст 

фур’ерыст 

буерыст 

аферыст 

панегірыст 

рапірыст 

дамрыст 

жанрыст 

аорыст 

белетрыст 

секундаметрыст 



гідраметрыст 

астраметрыст 

фотаметрыст 

тэлеметрыст 

дазіметрыст 

фотаграмметрыст 

цэнтрыст 

эгацэнтрыст 

каламбурыст 

фігурыст 

бандурыст 

пурыст 

турыст 

карыкатурыст 

аўтатурыст 

мануфактурыст 

культурыст 

авантурыст 

інтурыст 

футурыст 

эгафутурыст 

літаўрыст 

росхрыст 

наросхрыст 

выхрыст 

антыхрыст 

пярэхрыст 

грэйдэрыст 

пленэрыст 

скутэрыст 

юрыст 

мініяцюрыст 

канцылярыст 

батыст 

фагатыст 

анекдатыст 

плакатыст 

граматыст 

эпіграматыст 

прагматыст 

шахматыст 

ультыматыст 

супрэматыст 

каратыст 

сепаратыст 

акуратыст 

статыст 

квіетыст 

куплетыст 

памфлетыст 

аметыст 

фанетыст 



карнетыст 

кларнетыст 

флейтыст 

альтыст 

дантыст 

эсперантыст 

адвентыст 

арнаментыст 

баптыст 

анабаптыст 

артыст 

кінаартыст 

філакартыст 

банапартыст 

пашпартыст 

афартыст 

чартыст 

батутыст 

парашутыст 

шрыфтыст 

піэтыст 

лібрэтыст 

партрэтыст 

сілуэтыст 

абсалютыст 

нацыст 

публіцыст 

механіцыст 

клініцыст 

класіцыст 

снегачыст 

путчыст 

фашыст 

неафашыст 

прафашыст 

антыфашыст 

шашыст 

рэваншыст 

фетышыст 

жэст 

агрэст 

трэст 

харчатрэст 

тэст 

пратэст 

фэст 

бюст 

хлюст 

энтузіяст 

бакаут 

лакаут 

раут 



бут 

скарбут 

атрыбут 

галагут 

жгут 

гумігут 

тангут 

кетгут 

сурдут 

рэдут 

алеут 

джут 

кунжут 

мазут 

кут 

закут 

беркут 

ласкут 

якут 

ламут 

баламут 

хамут 

жмут 

азімут 

вермут 

вісмут 

чмут 

нут 

трэшкоут 

капут 

саракапут 

шалапут 

ліліпут 

дыспут 

трубкакрут 

банкрут 

скрут 

выкрут 

рэкрут 

прут 

спрут 

трут 

грэйпфрут 

маршрут 

тут 

батут 

статут 

сервітут 

інстытут 

тубінстытут 

медінстытут 

педінстытут 



фут 

почут 

парашут 

аўт 

накаўт 

скаўт 

байскаўт 

тайм-аўт 

акванаўт 

касманаўт 

астранаўт 

аэранаўт 

пілот-аэранаўт 

стратанаўт 

акіянаўт 

тэрапеўт 

псіхатэрапеўт 

фізіятэрапеўт 

шпангоўт 

рангоўт 

плашкоўт 

дрэдноўт 

фармацэўт 

гафт 

алеанафт 

ландшафт 

брудэршафт 

ліфт 

эрліфт 

рыфт 

шрыфт 

штыфт 

гешэфт 

люфт 

вермахт 

фрахт 

кнехт 

ландскнехт 

дыхт 

рыхт 

юхт 

прычт 

кошт 

сабекошт 

арышт 

быт 

дабрабыт 

небыт 

збыт 

побыт 

нябыт 

трагладыт 



гермафрадыт 

бандыт 

кардыт 

эндакардыт 

эпікардыт 

перыкардыт 

міякардыт 

тэнардыт 

эрудыт 

крэдыт 

козыт 

плыт 

мыт 

следапыт 

запыт 

капыт 

вопыт 

допыт 

перадопыт 

попыт 

іспыт 

роспыт 

барыт 

габарыт 

сібарыт 

фаварыт 

лабрадарыт 

каларыт 

гаймарыт 

аглапарыт 

фасфарыт 

метэарыт 

флюарыт 

ангідрыт 

архімандрыт 

александрыт 

хандрыт 

дэндрыт 

тэтраэдрыт 

азакерыт 

сфалерыт 

склерыт 

ферыт 

ірыт 

пірыт 

халькапірыт 

спірыт 

пракрыт 

санскрыт 

іпрыт 

спрыт 

бушпрыт 



нітрыт 

артрыт 

поліартрыт 

гастрыт 

урэтрыт 

фульгурыт 

лазурыт 

плеўрыт 

неўрыт 

полінеўрыт 

нефрыт 

сідэрыт 

латэрыт 

энтэрыт 

дыфтэрыт 

дыярыт 

стаматыт 

дэрматыт 

апатыт 

гепатыт 

кератыт 

прастатыт 

стэатыт 

магнетыт 

тытанамагнетыт 

петыт 

апетыт 

сталактыт 

франтыт 

цэментыт 

астыт 

мастыт 

халецыстыт 

перыястыт 

фірмацыт 

барацыт 

антрацыт 

дэфіцыт 

кальцыт 

кварцыт 

плебісцыт 

апендыцыт 

серыцыт 

шчыт 

самшыт 

паэт 

кадэт 

тандэт 

бюджэт 

манжэт 

сюжэт 

зэт 



імпэт 

лазарэт 

філарэт 

мінарэт 

трафарэт 

вінегрэт 

эгрэт 

берэт 

сакрэт 

дэкрэт 

партрэт 

фотапартрэт 

аўтапартрэт 

табурэт 

шаўрэт 

клеўрэт 

гарсэт 

тэт-а-тэт 

катэт 

муніцыпалітэт 

генералітэт 

нейтралітэт 

набілітэт 

камітэт 

падкамітэт 

радыёкамітэт 

банітэт 

імунітэт 

суверэнітэт 

сюзерэнітэт 

эпітэт 

універсітэт 

радыёуніверсітэт 

эксцэнтрысітэт 

актэт 

факультэт 

квінтэт 

септэт 

квартэт 

кастэт 

секстэт 

эстэт 

паштэт 

парытэт 

рарытэт 

аўтарытэт 

прыярытэт 

піэтэт 

дуэт 

сілуэт 

менуэт 

піруэт 



спермацэт 

фацэт 

фальцэт 

ланцэт 

пінцэт 

эспарцэт 

тэрцэт 

рыкашэт 

планшэт 

ют 

дэбют 

салют 

абсалют 

плагіят 

азіят 

уніят 

каагулят 

дыстылят 

карэлят 

вар’ят 

семдзесят 

восемдзесят 

шэсцьдзесят 

пяцьдзесят 

стыпендыят 

антыкварыят 

камісарыят 

натарыят 

сакратарыят 

пралетарыят 

люмпен-пралетарыят 

напаўпралетарыят 

шарыят 

патрыцыят 

у 
========================= 

у 

фрау 

марабу 

табу 

зебу 

напалову 

рандэву 

наяву 

агу 

рагу 

яй-богу 

памногу 

гу-гу 

падоўгу 

адзаду 



ззаду 

какаду 

ззамаладу 

змоладу 

спадыспаду 

спераду 

нанду 

спадсподу 

зроду 

ходу 

урду 

напраўду 

сапажу 

адразу 

зразу 

блізу 

паблізу 

поблізу 

данізу 

спаднізу 

знізу 

понізу 

убаку 

ужадобку 

паасобку 

злёгку 

унакладку 

унакідку 

уроскідку 

пасяродку 

зрэдку 

упрыглядку 

давеку 

адвеку 

спрадвеку 

звеку 

зводдалеку 

непадалёку 

здалёку 

уподбежку 

уперамежку 

узацяжку 

урасцяжку 

навыцяжку 

зблізку 

спотайку 

употайку 

уперавалку 

уразвалку 

адмалку 

змалку 

папоцемку 



папацёмку 

узімку 

нацямку 

па-банку 

зранку 

уранку 

бесперастанку 

напераменку 

звонку 

спрасонку 

бесперапынку 

безупынку 

сынку 

памаленьку 

збоку 

навідавоку 

звысоку 

уроссыпку 

знадворку 

упрыкуску 

даастатку 

напачатку 

спершапачатку 

спачатку 

упачатку 

улетку 

неўзаметку 

унепрыкметку 

нападпітку 

усухамятку 

усмятку 

куку 

ку-ку 

уразбіўку 

зноўку 

знячэўку 

знянацку 

чутачку 

трошачку 

крышачку 

нацямочку 

нараспашку 

уперамешку 

упярэмешку 

трошку 

патрошку 

крышку 

пакрышку 

кукарэку 

памалу 

мала-памалу 

насілу 



долу 

дадолу 

зулу 

му 

каму 

па-рознаму 

таму 

чаму 

па-ранейшаму 

дадому 

эму 

яму 

ну 

ану 

гну 

повідну 

напалавіну 

усярэдзіну 

увесну 

увясну 

пароўну 

шоу 

хапу-лапу 

цапу-лапу 

сторапу 

саслепу 

сослепу 

угару 

няўмеру 

дзёру 

угору 

тпру 

кенгуру 

здуру 

су 

ату 

начыстату 

паўсвету 

банту 

дашчэнту 

паспарту 

папросту 

попусту 

фу 

тфу 

сосмеху 

паціху 

троху 

патроху 

даверху 

зверху 

кверху 



пасуху 

посуху 

поўху 

крыху 

пакрыху 

напоўніцу 

джыу-джыцу 

наўдачу 

уваччу 

заплеччу 

ноччу 

настрэчу 

насустрэчу 

пешшу 

увушшу 

ў 
========================= 

ў 

гаў 

ворагаў 

богаў 

насарогаў 

ваўкадаў 

базедаў 

дзедаў 

суседаў 

жакардаў 

бікфордаў 

удаў 

мужаў 

кузаў 

сабакаў 

дзядзькаў 

ураднікаў 

начальнікаў 

каморнікаў 

фількаў 

жаваранкаў 

жаўранкаў 

таткаў 

унукаў 

рукаў 

бацькаў 

вожыкаў 

музыкаў 

хлопчыкаў 

шамякаў 

анібалаў 

буйвалаў 

танталаў 

мафусаілаў 



кракадзілаў 

аўтаклаў 

канклаў 

энклаў 

дамоклаў 

эолаў 

плаў 

поплаў 

сплаў 

жалезасплаў 

самасплаў 

расплаў 

ферасплаў 

лесасплаў 

уплаў 

югаслаў 

буслаў 

дзятлаў 

вылаў 

адамаў 

сомаў 

тарбаганаў 

беф-строганаў 

пеліканаў 

султанаў 

каінаў 

саламонаў 

антонаў 

скандынаў 

сынаў 

сідараў 

гаймараў 

кесараў 

камісараў 

санітараў 

доктараў 

шваграў 

глаўбераў 

трэнераў 

маёраў 

сапёраў 

піраў 

свёкраў 

жораў 

нораў 

кастапраў 

архітраў 

востраў 

паўвостраў 

жураў 

амураў 

ахілесаў 



геркулесаў 

салдатаў 

братаў 

татаў 

берталетаў 

кабельтаў 

лейтэнантаў 

чортаў 

стаў 

трубастаў 

ледастаў 

рэкастаў 

пастаў 

старастаў 

састаў 

камсастаў 

святлосастаў 

палітсастаў 

начсастаў 

устаў 

пракрустаў 

сустаў 

паўустаў 

прыстаў 

зуаў 

сізіфаў 

шэфаў 

скамарохаў 

зайцаў 

сонцаў 

мамаеў 

гарнастаеў 

павеў 

абвеў 

змееў 

зеў 

князеў 

вальпургіеў 

аўгіеў 

гордзіеў 

фалопіеў 

леў 

собалеў 

дзядулеў 

хлеў 

гнеў 

запеў 

напеў 

перапеў 

адпеў 

спеў 

распеў 



нараспеў 

прыпеў 

юр’еў 

недасеў 

засеў 

самасеў 

пасеў 

перасеў 

абсеў 

адсеў 

падсеў 

рассеў 

высеў 

прысеў 

цесцеў 

госцеў 

зяцеў 

праметэеў 

кавалёў 

каралёў 

клёў 

бабылёў 

старшынёў 

іў 

звіў 

падзіў 

здзіў 

наўздзіў 

кіў 

шкіў 

вадаліў 

недаліў 

заліў 

наліў 

паліў 

пераліў 

праліў 

адліў 

водаадліў 

водліў 

наводліў 

зліў 

вадазліў 

разліў 

чарнасліў 

прыліў 

масіў 

пасіў 

курсіў 

архіў 

кінаархіў 

ціў-ціў 



любоў 

нелюбоў 

стрыжоў 

сайгакоў 

прымакоў 

шчупакоў 

дзікоў 

леснікоў 

алькоў 

скоў 

цецерукоў 

пацукоў 

дзякоў 

хамякоў 

крабалоў 

рыбалоў 

чорнагалоў 

тысячагалоў 

змеегалоў 

балігалоў 

сігалоў 

стрымгалоў 

далоў 

недалоў 

птушкалоў 

самалоў 

бабралоў 

тыгралоў 

звералоў 

кіталоў 

мышалоў 

аблоў 

адлоў 

плоў 

багаслоў 

брыдкаслоў 

марнаслоў 

вастраслоў 

часаслоў 

пустаслоў 

дзеяслоў 

караняслоў 

улоў 

дамоў 

чабаноў 

груганоў 

цыганоў 

бараноў 

зноў 

ізноў 

цівуноў 

каршуноў 



папоў 

роў 

гаспадароў 

здароў 

кабзароў 

камароў 

млынароў 

цароў 

баброў 

снегіроў 

кроў 

свякроў 

гусляроў 

пагатоў 

напагатоў 

кратоў 

найтоў 

швартоў 

бакштоў 

жаніхоў 

схоў 

пастухоў 

глушцоў 

пугачоў 

камдыў 

начдыў 

рэцыдыў 

шырспажыў 

водзыў 

позыў 

прызыў 

заплыў 

наплыў 

праплыў 

уплыў 

узаемаўплыў 

намыў 

падмыў 

змыў 

размыў 

нарыў 

парыў 

перарыў 

прарыў 

абрыў 

адрыў 

надрыў 

падрыў 

зрыў 

разрыў 

узрыў 

покрыў 



прэзерватыў 

негатыў 

сікатыў 

індыкатыў 

матыў 

лакаматыў 

нарматыў 

лейтматыў 

намінатыў 

кааператыў 

імператыў 

фіксатыў 

факультатыў 

штатыў 

рэчытатыў 

пазітыў 

дыяпазітыў 

прымітыў 

інфінітыў 

дэфінітыў 

актыў 

партактыў 

прафактыў 

рэактыў 

фотарэактыў 

аб’ектыў 

фотааб’ектыў 

тэлеаб’ектыў 

калектыў 

агіткалектыў 

парткалектыў 

карэктыў 

дэтэктыў 

кінадэтэктыў 

акрэдытыў 

паліятыў 

апелятыў 

пашыў 

рэў 

абагрэў 

падагрэў 

нагрэў 

перагрэў 

прагрэў 

электрапрагрэў 

угрэў 

прыгрэў 

маўляў 

мяў 

цяў 

ф 



========================= 

мезаскаф 

батыскаф 

кенаф 

граф 

ізаграф 

параграф 

хромалітаграф 

тэлеграф 

фотатэлеграф 

радыётэлеграф 

біёграф 

плювіёграф 

бібліёграф 

геліёграф 

міёграф 

камедыёграф 

кардыёграф 

электракардыёграф 

гістарыёграф 

каліграф 

паліграф 

эпіграф 

маркграф 

эргограф 

адограф 

географ 

палеограф 

археограф 

лексікограф 

цынкограф 

крышталограф 

ксілограф 

шклограф 

стылограф 

асцылограф 

сфігмограф 

анемограф 

кімограф 

тэрмограф 

сейсмограф 

пнеўмограф 

арыфмограф 

дэмограф 

туманограф 

хранограф 

фанограф 

селенограф 

этнограф 

стэнограф 

акіянограф 

тапограф 



тэмпограф 

тыпограф 

барограф 

метэарограф 

гігрограф 

гідрограф 

шапірограф 

петрограф 

спектрограф 

астрограф 

аэрограф 

курсограф 

кінематограф 

фатограф 

літограф 

магнітограф 

фактограф 

гектограф 

пантограф 

картограф 

аўтограф 

стэтограф 

рэограф 

марэограф 

харэограф 

дыграф 

зоагеотраф 

апостраф 

штраф 

філосаф 

натурфілосаф 

б’еф 

блеф 

рэльеф 

барэльеф 

гарэльеф 

макрарэльеф 

мікрарэльеф 

неф 

ростбіф 

скіф 

ліф 

каліф 

халіф 

іерогліф 

трыгліф 

шліф 

міф 

кейф 

шлейф 

сейф 

дрэйф 



сільф 

гольф 

эльф 

шэльф 

трыумф 

тэасоф 

штоф 

паўштоф 

зумпф 

верф 

суднаверф 

торф 

гідраторф 

шурф 

буф 

опера-буф 

пуф 

туф 

штуф 

рыф 

тарыф 

грыф 

лагагрыф 

шэрыф 

тыф 

паратыф 

эф 

трэф 

шэф 

генерал-аншэф 

х 
========================= 

ах 

бах 

бабах 

швах 

дах 

жах 

казах 

алах 

пярэпалах 

фелах 

сполах 

шолах 

мах 

замах 

гмах 

размах 

узмах 

тальмах 

стальмах 



стэльмах 

промах 

сумах 

шах-мах 

вымах 

манах 

іераманах 

альманах 

кінаальманах 

пах 

прыпах 

тарарах 

трах-тарарах 

шарах 

крах 

порах 

шорах 

прах 

трах 

страх 

пострах 

сацстрах 

жэрах 

посах 

тах 

катах 

ветах 

птах 

чах 

шах 

падзішах 

шахіншах 

позех 

плех 

мех 

смех 

насмех 

пустасмех 

усмех 

спех 

наспех 

паспех 

поспех 

лёх 

увасьмёх 

усямёх 

цёх 

ушасцёх 

удзевяцёх 

упяцёх 

удзесяцёх 

іх 



удваіх 

утраіх 

звіх 

вывіх 

келіх 

шліх 

жаніх 

мніх 

псіх 

дыпціх 

трыпціх 

шэйх 

ох 

вох 

падвох 

удвох 

жох 

лох 

малох 

перапалох 

чартапалох 

спалох 

мох 

рох 

гарох 

скамарох 

утрох 

учатырох 

вятох 

алігарх 

экзарх 

манарх 

іерарх 

тэтрарх 

верх 

глаўкаверх 

галоўкаверх 

наверх 

паверх 

напаверх 

паўзверх 

уверх 

корх 

штурх 

пырх 

стэрх 

патрыярх 

ух 

бух 

абух 

бабух 

гросбух 



галоўбух 

выбух 

трыбух 

вух 

аблавух 

удвух 

дух 

кажух 

зух 

подслух 

неслух 

послух 

свінух 

еўнух 

пух 

лопух 

рух 

самарух 

жаўтабрух 

зрух 

розрух 

рэзрух 

трух 

трух-трух 

катух 

абэлтух 

равентух 

свінтух 

клінтух 

хвартух 

фартух 

пастух 

шух 

дых 

перадых 

уздых 

шабулдых 

подых 

продых 

удых 

выдых 

слых 

услых 

працаздольных 

пых 

штрых 

учацвярых 

усемярых 

увасьмярых 

ушасцярых 

удзевяцярых 

упяцярых 



удзесяцярых 

штых 

чых 

эх 

арэх 

прарэх 

брэх 

пустабрэх 

грэх 

агрэх 

цэх 

кармацэх 

утыльцэх 

чэх 

удзвюх 

плюх 

нюх 

канюх 

панюх 

конюх 

кіях 

лях 

шлях 

шпэлях 

ц 
========================= 

бац 

канькабежац 

нарвежац 

запарожац 

грамавержац 

самадзержац 

абзац 

форзац 

эрзац 

палац 

клац 

мац 

аварац 

баварац 

аджарац 

балкарац 

марац 

ардынарац 

старац 

швейцарац 

каберац 

імберац 

аднаверац 

адзінаверац 

іншаверац 



ціверац 

падгерац 

венгерац 

перац 

кашмірац 

багаборац 

мнагаборац 

іканаборац 

шасціборац 

пяціборац 

дзесяціборац 

дваяборац 

змеяборац 

аднадворац 

царадворац 

моватворац 

цудатворац 

міратворац 

вершатворац 

горац 

чарнагорац 

эквадорац 

іжорац 

дазорац 

чарнаморац 

шпорац 

кансерваторац 

шорац 

матрац 

алжырац 

баец 

парагваец 

уругваец 

нагаец 

малаец 

ямаец 

нанаец 

акраец 

кітаец 

алтаец 

жарабец 

грабец 

самагубец 

дубец 

зубец 

трызубец 

галубец 

рубец 

кадаўбец 

рыбец 

праўдалюбец 

чалавекалюбец 



самалюбец 

карысталюбец 

сябелюбец 

плюгавец 

чэкадавец 

заканадавец 

спадчынадавец 

падавец 

прадавец 

кнігапрадавец 

хрыстапрадавец 

работадавец 

камбедавец 

вэксаледавец 

бундавец 

удавец 

метрабудавец 

выдавец 

кнігавыдавец 

зверыядавец 

спартакавец 

рабфакавец 

беркавец 

лавец 

карнілавец 

полавец 

плавец 

паплавец 

мараплавец 

нахімавец 

дзетдомавец 

райкомавец 

заўкомавец 

фабзаўкомавец 

рэўкомавец 

мясцкомавец 

гамінданавец 

куклукскланавец 

стаханавец 

пасцяпенавец 

будзёнавец 

знавец 

глебазнавец 

правазнавец 

мовазнавец 

мастацтвазнавец 

паляўніцтвазнавец 

кнігазнавец 

грамадазнавец 

нарадазнавец 

прыродазнавец 

усходазнавец 



сабаказнавец 

музыказнавец 

металазнавец 

манголазнавец 

матэрыялазнавец 

заканазнавец 

японазнавец 

машыназнавец 

славяназнавец 

таваразнавец 

тэатразнавец 

літаратуразнавец 

мерзлатазнавец 

сэрцазнавец 

краязнавец 

кітаязнавец 

музеязнавец 

землязнавец 

гестапавец 

аўтастопавец 

архаравец 

гітлеравец 

кравец 

іскравец 

суворавец 

самаўправец 

марнатравец 

эсэсавец 

эмтээсавец 

медсанбатавец 

пралеткультавец 

зменавехавец 

дзьмухавец 

шавец 

карачаевец 

аракчэевец 

карысталюбівец 

шкадлівец 

баязлівец 

санлівец 

руплівец 

ганарлівец 

празорлівец 

юрлівец 

зласлівец 

дураслівец 

шчаслівец 

нешчаслівец 

ліслівец 

мітуслівец 

карыслівец 

палахлівец 



зычлівец 

добразычлівец 

нядобразычлівец 

раўнівец 

лянівец 

крывапівец 

сівец 

мсцівец 

хцівец 

службовец 

козагадовец 

сабакагадовец 

авечкагадовец 

птушкагадовец 

жывёлагадовец 

свінагадовец 

зверагадовец 

курагадовец 

трусагадовец 

собалегадовец 

аленегадовец 

конегадовец 

мардовец 

пасялковец 

засцянковец 

фальварковец 

вайсковец 

вясковец 

аднавясковец 

пачатковец 

гуртковец 

драмгуртковец 

літгуртковец 

местачковец 

ядловец 

прамысловец 

рыбапрамысловец 

суднапрамысловец 

горнапрамысловец 

лесапрамысловец 

золатапрамысловец 

нафтапрамысловец 

вуглепрамысловец 

солепрамысловец 

жарновец 

махновец 

дэповец 

вандровец 

літовец 

талстовец 

кірмашовец 

чарвец 



жывец 

спажывец 

саслужывец 

плывец 

пакрывец 

вашывец 

паршывец 

клявец 

хлявец 

сявец 

адыгеец 

удэгеец 

індзеец 

гвардзеец 

белагвардзеец 

коннагвардзеец 

чырвонагвардзеец 

арамеец 

армеец 

чырвонаармеец 

конармеец 

культармеец 

еўрапеец 

індаеўрапеец 

пуцеец 

каўказец 

разец 

маладзец 

халадзец 

канадзец 

выхадзец 

галандзец 

новазеландзец 

лапландзец 

ірландзец 

нідэрландзец 

ісландзец 

шатландзец 

фламандзец 

нармандзец 

фінляндзец 

аўтазаводзец 

палкаводзец 

флатаводзец 

іншародзец 

інаходзец 

касмапраходзец 

першапраходзец 

землепраходзец 

канатаходзец 

селядзец 

тагалезец 



кангалезец 

нубіец 

малавіец 

лівіец 

балівіец 

латвіец 

бельгіец 

фрыгіец 

інданезіец 

меланезіец 

палінезіец 

фракіец 

фінікіец 

маліец 

самаліец 

аўстраліец 

чыліец 

танзаніец 

кеніец 

алімпіец 

іракец 

нядбалец 

валец 

бывалец 

падшывалец 

галец 

бенгалец 

сінгалец 

партугалец 

удалец 

закалец 

малец 

шмалец 

арсеналец 

палец 

непалец 

стралец 

неандэрталец 

круглец 

цяглец 

кубелец 

палітаддзелец 

сядзелец 

умелец 

беззямелец 

тапелец 

наваселец 

аднаселец 

бразілец 

аднафамілец 

кармілец 

гнілец 



клец 

нарадаволец 

дабраволец 

багамолец 

камсамолец 

аполец 

арлец 

гулец 

флец 

тубылец 

жылец 

мылец 

відэлец 

пагарэлец 

мінгрэлец 

венесуэлец 

прышэлец 

ялец 

пастаялец 

казялец 

в’етнамец 

самец 

спадкаемец 

земец 

чужаземец 

іншаземец 

туземец 

немец 

прадпрыемец 

знаёмец 

незнаёмец 

любімец 

радзімец 

шальмец 

відомец 

аднадумец 

вальнадумец 

іншадумец 

зямец 

сіямец 

лямец 

албанец 

гадаванец 

прыстасаванец 

выхаванец 

званец 

самазванец 

ліванец 

карбованец 

падшыванец 

яванец 

ганец 



каганец 

змаганец 

паганец 

таганец 

танганец 

марганец 

ферамарганец 

смарганец 

афганец 

паджыганец 

пакладанец 

іарданец 

суданец 

саджанец 

азербайджанец 

бежанец 

ружанец 

канец 

мараканец 

рэспубліканец 

дамініканец 

мексіканец 

францысканец 

ашуканец 

амерыканец 

афрыканец 

саланец 

сланец 

пасланец 

фланец 

германец 

бірманец 

утрыманец 

выгнанец 

абтрапанец 

абшарпанец 

іспанец 

ранец 

варанец 

табасаранец 

хутаранец 

навабранец 

абадранец 

галадранец 

пратуберанец 

іранец 

кранец 

памяранец 

танец 

спартанец 

дагестанец 

хіндустанец 



паўстанец 

брытанец 

перуанец 

штурханец 

шанец 

мяшанец 

фіхтэанец 

ніцшэанец 

славенец 

мезенец 

вызваленец 

шаленец 

непраціўленец 

пасяленец 

новапасяленец 

ссыльнапасяленец 

перасяленец 

высяленец 

йеменец 

ненец 

адшчапенец 

чарнасоценец 

улюбёнец 

краманьёнец 

жнец 

іншакраінец 

украінец 

бабінец 

якабінец 

кубінец 

славінец 

хівінец 

свінец 

тувінец 

даргінец 

казінец 

адзінец 

кабардзінец 

дзядзінец 

чалядзінец 

чэлюскінец 

тэкінец 

блінец 

эсмінец 

ленінец 

крапінец 

філіпінец 

сінец 

абісінец 

пехацінец 

бесхацінец 

кахецінец 



аргенцінец 

гасцінец 

імерэцінец 

дзяцінец 

мальтузійнец 

чырвонец 

македонец 

каталонец 

японец 

абаронец 

саксонец 

эстонец 

тэўтонец 

брэтонец 

марафонец 

гарнец 

чарнец 

плывунец 

даўгунец 

чыгунец 

гадунец 

скакунец 

храпунец 

тунец 

тытунец 

чужынец 

бядрынец 

мічурынец 

звярынец 

злачынец 

разначынец 

дабрачынец 

арчынец 

першынец 

энец 

мнагажэнец 

паражэнец 

перараджэнец 

ураджэнец 

выраджэнец 

акружэнец 

абкружэнец 

дваяжэнец 

прымірэнец 

назначэнец 

адрачэнец 

апалчэнец 

навучэнец 

вылучэнец 

спрашчэнец 

чэчэнец 

выключэнец 



забеспячэнец 

лішэнец 

парушэнец 

юнец 

грабянец 

вянец 

барвянец 

сеянец 

ледзянец 

рудзянец 

фабіянец 

феербахіянец 

глянец 

італьянец 

гегельянец 

младагегельянец 

неагегельянец 

рамянец 

румянец 

вальтэр’янец 

ясянец 

тэрмідарыянец 

вегетарыянец 

кантыянец 

неакантыянец 

канфуцыянец 

жывёлабоец 

малатабоец 

кітабоец 

цюленябоец 

каменябоец 

капец 

скапец 

хлапец 

патапец 

чапец 

ліпец 

хлопец 

спец 

купец 

пакупец 

стаўпец 

касец 

тунісец 

жывапісец 

одапісец 

байкапісец 

самапісец 

іканапісец 

сценапісец 

скарапісец 

летапісец 



бытапісец 

лаосец 

раганосец 

сцяганосец 

тарпеданосец 

крыжаносец 

факеланосец 

пісьманосец 

мінаносец 

ардэнаносец 

ракетаносец 

лістаносец 

шчытаносец 

венцаносец 

мечаносец 

збраяносец 

авіяносец 

браняносец 

кап’яносец 

пясец 

тыбецец 

айцец 

чырванафлоцец 

хвасцец 

ісцец 

чысцец 

сагдыец 

андыец 

індыец 

студыец 

камбаджыец 

арыец 

марыец 

іберыец 

ілірыец 

сірыец 

асірыец 

аўстрыец 

гурыец 

візантыец 

фларэнтыец 

партыец 

кампучыец 

піфагарэец 

карэец 

батарэец 

эпікурэец 

дзедзіц 

кіц-кіц 

бліц 

шліц 

ніц 



шпіц 

шляхціц 

флейц 

фальц 

зельц 

шанц 

прынц 

кронпрынц 

моц 

кварц 

герц 

шпрыц 

тыц 

цыц 

барэц 

дварэц 

тварэц 

карэц 

тарэц 

хутарэц 

храбрэц 

шчадрэц 

мудрэц 

жрэц 

макрэц 

хітрэц 

вастрэц 

нутрэц 

курэц 

некурэц 

нырэц 

сырэц 

глушэц 

заяц 

паяц 

пляц 

месяц 

штомесяц 

паўмесяц 

ць 
========================= 

падабаць 

спадабаць 

упадабаць 

грабаць 

аграбаць 

даграбаць 

заграбаць 

пазаграбаць 

награбаць 

панаграбаць 



пераграбаць 

папераграбаць 

праграбаць 

абграбаць 

паабграбаць 

адграбаць 

наадграбаць 

паадграбаць 

падграбаць 

пападграбаць 

зграбаць 

назграбаць 

пазграбаць 

разграбаць 

паразграбаць 

уграбаць 

выграбаць 

навыграбаць 

павыграбаць 

прыграбаць 

папрыграбаць 

скрабаць 

аскрабаць 

нааскрабаць 

пааскрабаць 

даскрабаць 

наскрабаць 

панаскрабаць 

праскрабаць 

саскрабаць 

насаскрабаць 

пасаскрабаць 

абскрабаць 

паабскрабаць 

адскрабаць 

паадскрабаць 

падскрабаць 

выскрабаць 

павыскрабаць 

шкрабаць 

зашкрабаць 

пашкрабаць 

дбаць 

надбаць 

падбаць 

прыдбаць 

занядбаць 

высцебаць 

хлёбаць 

расхлёбаць 

сцёбаць 

насцёбаць 



пасцёбаць 

сасцёбаць 

агібаць 

загібаць 

перагібаць 

прагібаць 

падгібаць 

згібаць 

разгібаць 

выгібаць 

скробаць 

шкробаць 

высербаць 

сёрбаць 

засёрбаць 

пасёрбаць 

адсёрбаць 

ссёрбаць 

сярбаць 

скубаць 

аскубаць 

нааскубаць 

пааскубаць 

даскубаць 

наскубаць 

панаскубаць 

саскубаць 

абскубаць 

паабскубаць 

падскубаць 

расскубаць 

парасскубаць 

выскубаць 

навыскубаць 

павыскубаць 

длубаць 

падлубаць 

здлубаць 

вырубаць 

выдзеўбаць 

дзяўбаць 

дадзяўбаць 

задзяўбаць 

надзяўбаць 

падзяўбаць 

перадзяўбаць 

прадзяўбаць 

абдзяўбаць 

аддзяўбаць 

наддзяўбаць 

здзяўбаць 

раздзяўбаць 



дыбаць 

задыбаць 

падыбаць 

калдыбаць 

кандыбаць 

шкандыбаць 

прышкандыбаць 

прыкандыбаць 

прыдыбаць 

зыбаць 

зазыбаць 

пазыбаць 

шыбаць 

падшыбаць 

грэбаць 

скрэбаць 

зашкрэбаць 

дзюбаць 

падзюбаць 

расхлябаць 

сцябаць 

асцябаць 

засцябаць 

насцябаць 

пасцябаць 

перасцябаць 

сасцябаць 

адсцябаць 

рабаваць 

нарабаваць 

парабаваць 

абрабаваць 

разрабаваць 

прабаваць 

апрабаваць 

папрабаваць 

перапрабаваць 

спрабаваць 

паспрабаваць 

пераспрабаваць 

выпрабаваць 

патрабаваць 

запатрабаваць 

выпатрабаваць 

вытрабаваць 

жальбаваць 

пламбаваць 

апламбаваць 

запламбаваць 

трамбаваць 

затрамбаваць 

утрамбаваць 



ганьбаваць 

зганьбаваць 

пробаваць 

папробаваць 

перапробаваць 

карбаваць 

фарбаваць 

афарбаваць 

дафарбаваць 

зафарбаваць 

нафарбаваць 

пафарбаваць 

перафарбаваць 

прафарбаваць 

падфарбаваць 

расфарбаваць 

выфарбаваць 

вербаваць 

завербаваць 

навербаваць 

турбаваць 

затурбаваць 

патурбаваць 

устурбаваць 

інкубаваць 

шрубаваць 

дашрубаваць 

зашрубаваць 

нашрубаваць 

перашрубаваць 

сашрубаваць 

адшрубаваць 

падшрубаваць 

расшрубаваць 

ушрубаваць 

прышрубаваць 

лічбаваць 

шыбаваць 

зашыбаваць 

пашыбаваць 

прашыбаваць 

прышыбаваць 

грэбаваць 

пагрэбаваць 

патрэбаваць 

налюбаваць 

аблюбаваць 

барваваць 

рэзерваваць 

зарэзерваваць 

нерваваць 

знерваваць 



узнерваваць 

кансерваваць 

закансерваваць 

раскансерваваць 

юродстваваць 

халуйстваваць 

генеральстваваць 

начальстваваць 

славянафільстваваць 

разглагольстваваць 

палітыканстваваць 

крытыканстваваць 

дыяканстваваць 

панстваваць 

папанстваваць 

тыранстваваць 

апякунстваваць 

кашчунстваваць 

самачынстваваць 

старшынстваваць 

пастаршынстваваць 

першынстваваць 

пяршынстваваць 

вяршэнстваваць 

п’янстваваць 

зап’янстваваць 

пап’янстваваць 

прап’янстваваць 

рабалепстваваць 

прафесарстваваць 

губернатарстваваць 

аратарстваваць 

дыктатарстваваць 

інспектарстваваць 

рэктарстваваць 

дырэктарстваваць 

рытарстваваць 

царстваваць 

пацарстваваць 

зверстваваць 

фразёрстваваць 

марадзёрстваваць 

рэзанёрстваваць 

рэжысёрстваваць 

проціборстваваць 

супрацьборстваваць 

філасофстваваць 

зафіласофстваваць 

пафіласофстваваць 

шэфстваваць 

фашыстваваць 

мецэнацтваваць 



святатацтваваць 

прэзідэнцтваваць 

эстэцтваваць 

матываваць 

актываваць 

дэзактываваць 

аб’ектываваць 

культываваць 

закультываваць 

пракультываваць 

рэкультываваць 

рэдагаваць 

перарэдагаваць 

прарэдагаваць 

адрэдагаваць 

варагаваць 

абстрагаваць 

экстрагаваць 

эрагаваць 

стагаваць 

застагаваць 

рэагаваць 

прарэагаваць 

адрэагаваць 

зрэагаваць 

калегаваць 

дэлегаваць 

пялегаваць 

шпегаваць 

мазгаваць 

памазгаваць 

абмазгаваць 

змазгаваць 

шпігаваць 

нашпігаваць 

прашпігаваць 

эмульгаваць 

пралангаваць 

пеленгаваць 

запеленгаваць 

пудлінгаваць 

мітынгаваць 

замітынгаваць 

памітынгаваць 

таргаваць 

затаргаваць 

натаргаваць 

патаргаваць 

старгаваць 

утаргаваць 

вытаргаваць 

прытаргаваць 



чаргаваць 

лугаваць 

слугаваць 

паслугаваць 

фугаваць 

сфугаваць 

прыфугаваць 

цэнтрыфугаваць 

інтрыгаваць 

заінтрыгаваць 

паінтрыгаваць 

фастрыгаваць 

дафастрыгаваць 

зафастрыгаваць 

нафастрыгаваць 

пафастрыгаваць 

перафастрыгаваць 

прафастрыгаваць 

падфастрыгаваць 

сфастрыгаваць 

прыфастрыгаваць 

дэсегрэгаваць 

даваць 
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перадаваць 

наперадаваць 

узрадаваць 

прадаваць 

запрадаваць 

папрадаваць 

перапрадаваць 

спрадаваць 

распрадаваць 

параспрадаваць 

абдаваць 

аддаваць 

пааддаваць 

наддаваць 

паддаваць 

бедаваць 

забедаваць 

пабедаваць 

перабедаваць 

адбедаваць 

прапаведаваць 

даследаваць 

наследаваць 

унаследаваць 

сунаследаваць 

праследаваць 

абследаваць 

расследаваць 

перарасследаваць 

тарпедаваць 

збаёдаваць 

здаваць 

наздаваць 

паздаваць 

раздаваць 

параздаваць 

пераздаваць 

ліквідаваць 

зліквідаваць 

кансалідаваць 

аксідаваць 

рэйдаваць 

сальдаваць 

прапагандаваць 

распрапагандаваць 

скандаваць 

праскандаваць 

камандаваць 

закамандаваць 

пакамандаваць 

скамандаваць 

карэспандаваць 



арандаваць 

заарандаваць 

фандаваць 

рэкамендаваць 

зарэкамендаваць 

парэкамендаваць 

адрэкамендаваць 

фундаваць 

прэтэндаваць 

абнародаваць 

расходаваць 

перарасходаваць 

зрасходаваць 

прыходаваць 

апрыходаваць 

запрыходаваць 

мардаваць 

замардаваць 

намардаваць 

памардаваць 

прамардаваць 

змардаваць 

сердаваць 

засердаваць 

пасердаваць 

удаваць 

будаваць 

дабудаваць 

забудаваць 

набудаваць 

пабудаваць 

перабудаваць 

аббудаваць 

адбудаваць 

надбудаваць 

падбудаваць 

збудаваць 

разбудаваць 

убудаваць 

выбудаваць 

прыбудаваць 

арудаваць 

крыўдаваць 

закрыўдаваць 

пакрыўдаваць 

выдаваць 

павыдаваць 

перавыдаваць 

прыдаваць 

склюдаваць 

асклюдаваць 

пасклюдаваць 



абсклюдаваць 

высклюдаваць 

калядаваць 

жаваць 

дажаваць 

нажаваць 

дрэнажаваць 

пажаваць 

папажаваць 

старажаваць 

перажаваць 

пражаваць 

тыражаваць 

масажаваць 

абжаваць 

аджаваць 

свежаваць 

асвежаваць 

межаваць 

намежаваць 

перамежаваць 

абмежаваць 

адмежаваць 

размежаваць 

вымежаваць 

прымежаваць 

зжаваць 

разжаваць 

віжаваць 

вывіжаваць 

бужаваць 

крыжаваць 

перакрыжаваць 

скрыжаваць 

раскрыжаваць 

газаваць 

загазаваць 

залазаваць 

пазаваць 

выпазаваць 

парафразаваць 

перафразаваць 

перыфразаваць 

гераізаваць 

архаізаваць 

слібізаваць 

паслібізаваць 

праслібізаваць 

расслібізаваць 

візаваць 

завізаваць 

імправізаваць 



зымправізаваць 

яравізаваць 

бальшавізаваць 

рэквізаваць 

актывізаваць 

аб’ектывізаваць 

калектывізаваць 

рэвізаваць 

прарэвізаваць 

абрэвізаваць 

гізаваць 

загізаваць 

этымалагізаваць 

каталагізаваць 

сацыялагізаваць 

еўрапеізаваць 

гіпербалізаваць 

сімвалізаваць 

легалізаваць 

назалізаваць 

лакалізаваць 

нармалізаваць 

аналізаваць 

прааналізаваць 

каналізаваць 

сігналізаваць 

прасігналізаваць 

нацыяналізаваць 

інтэрнацыяналізаваць 

дэнацыяналізаваць 

рацыяналізаваць 

манапалізаваць 

муніцыпалізаваць 

дэмуніцыпалізаваць 

маралізаваць 

дэмаралізаваць 

здэмаралізаваць 

паралізаваць 

спаралізаваць 

мінералізаваць 

тэатралізаваць 

нейтралізаваць 

цэнтралізаваць 

дэцэнтралізаваць 

натуралізаваць 

дэнатуралізаваць 

рэнатуралізаваць 

палаталізаваць 

металізаваць 

капіталізаваць 

шпіталізаваць 

крышталізаваць 



закрышталізаваць 

дэталізаваць 

індывідуалізаваць 

актуалізаваць 

ідэалізаваць 

рэалізаваць 

мабілізаваць 

адмабілізаваць 

змабілізаваць 

імабілізаваць 

дэмабілізаваць 

стабілізаваць 

сенсібілізаваць 

цывілізаваць 

стэрылізаваць 

стылізаваць 

утылізаваць 

лабіялізаваць 

індустрыялізаваць 

матэрыялізаваць 

сацыялізаваць 

спецыялізаваць 

субстанцыялізаваць 

палемізаваць 

хімізаваць 

легітымізаваць 

карбанізаваць 

гальванізаваць 

аганізаваць 

арганізаваць 

заарганізаваць 

пераарганізаваць 

з’арганізаваць 

дэзарганізаваць 

рэарганізаваць 

іанізаваць 

вулканізаваць 

каланізаваць 

паланізаваць 

шабланізаваць 

раманізаваць 

гарманізаваць 

германізаваць 

гуманізаваць 

кананізаваць 

шампанізаваць 

іранізаваць 

паіранізаваць 

экранізаваць 

сінхранізаваць 

танізаваць 

батанізаваць 



тэлефанізаваць 

сімфанізаваць 

механізаваць 

ваенізаваць 

вітамінізаваць 

фемінізаваць 

мадэрнізаваць 

імунізаваць 

політэхнізаваць 

латынізаваць 

машынізаваць 

славянізаваць 

хрысціянізаваць 

рэвалюцыянізаваць 

тыпізаваць 

пемзаваць 

бранзаваць 

набранзаваць 

пабранзаваць 

выбранзаваць 

рэцэнзаваць 

прарэцэнзаваць 

адрэцэнзаваць 

бузаваць 

пабузаваць 

збузаваць 

гербарызаваць 

вульгарызаваць 

тэрарызаваць 

матарызаваць 

пралетарызаваць 

мілітарызаваць 

дэмілітарызаваць 

рэмілітарызаваць 

характарызаваць 

ахарактарызаваць 

трактарызаваць 

інвентарызаваць 

заінвентарызаваць 

аўтарызаваць 

метафарызаваць 

пульверызаваць 

канвеерызаваць 

мерсерызаваць 

белетрызаваць 

электрызаваць 

наэлектрызаваць 

бактэрызаваць 

пастэрызаваць 

палярызаваць 

секулярызаваць 

папулярызаваць 



наркатызаваць 

драматызаваць 

аўтаматызаваць 

схематызаваць 

акліматызаваць 

матэматызаваць 

сістэматызаваць 

гіпнатызаваць 

загіпнатызаваць 

сімпатызаваць 

дэмакратызаваць 

бюракратызаваць 

герметызаваць 

загерметызаваць 

разгерметызаваць 

кібернетызаваць 

рамантызаваць 

стандартызаваць 

амартызаваць 

пашпартызаваць 

паэтызаваць 

апаэтызаваць 

тэарэтызаваць 

канкрэтызаваць 

абсалютызаваць 

фашызаваць 

фетышызаваць 

гарэзаваць 

нагарэзаваць 

пагарэзаваць 

тэзаваць 

пратэзаваць 

сінтэзаваць 

аклюзаваць 

шлюзаваць 

каваць 

акаваць 

правакаваць 

справакаваць 

дакаваць 

закаваць 

казакаваць 

шлакаваць 

ашлакаваць 

смакаваць 

пасмакаваць 

абсмакаваць 

рассмакаваць 

усмакаваць 

чумакаваць 

накаваць 

пакаваць 



запакаваць 

напакаваць 

перапакаваць 

спакаваць 

распакаваць 

упакаваць 

маракаваць 

памаракаваць 

бракаваць 

забракаваць 

набракаваць 

пабракаваць 

перабракаваць 

адбракаваць 

збракаваць 

разбракаваць 

выбракаваць 

перакаваць 

пракаваць 

такаваць 

атакаваць 

затакаваць 

контратакаваць 

адтакаваць 

парабкаваць 

адкаваць 

звадкаваць 

ладкаваць 

уладкаваць 

пераўладкаваць 

прыладкаваць 

надкаваць 

падкаваць 

парадкаваць 

папарадкаваць 

падпарадкаваць 

супадпарадкаваць 

спарадкаваць 

упарадкаваць 

добраўпарадкаваць 

апасродкаваць 

векаваць 

завекаваць 

звекаваць 

апекаваць 

лікаваць 

публікаваць 

апублікаваць 

эксплікаваць 

саймікаваць 

панікаваць 

запанікаваць 



леснікаваць 

шпікаваць 

цеплафікаваць 

кінафікаваць 

радыёфікаваць 

газіфікаваць 

кваліфікаваць 

перакваліфікаваць 

дыскваліфікаваць 

дэкваліфікаваць 

ампліфікаваць 

нуліфікаваць 

муміфікаваць 

персаніфікаваць 

уніфікаваць 

класіфікаваць 

фальсіфікаваць 

сфальсіфікаваць 

інтэнсіфікаваць 

русіфікаваць 

кадыфікаваць 

мадыфікаваць 

скарыфікаваць 

тарыфікаваць 

нітрыфікаваць 

электрыфікаваць 

натыфікаваць 

ратыфікаваць 

стратыфікаваць 

рэктыфікаваць 

ідэнтыфікаваць 

містыфікаваць 

дэнацыфікаваць 

спецыфікаваць 

цікаваць 

націкаваць 

пацікаваць 

падцікаваць 

выцікаваць 

прыцікаваць 

валкаваць 

жалкаваць 

пажалкаваць 

талкаваць 

расталкаваць 

сілкаваць 

падсілкаваць 

апылкаваць 

калькаваць 

скалькаваць 

дэкалькаваць 

банкаваць 



чаранкаваць 

адчаранкаваць 

расчаранкаваць 

франкаваць 

пасынкаваць 

тынкаваць 

атынкаваць 

затынкаваць 

патынкаваць 

ператынкаваць 

пратынкаваць 

абтынкаваць 

адтынкаваць 

падтынкаваць 

вытынкаваць 

цынкаваць 

ацынкаваць 

шапкаваць 

варкаваць 

каркаваць 

закаркаваць 

адкаркаваць 
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меркаваць 

памеркаваць 

абмеркаваць 

размеркаваць 

пераразмеркаваць 

вымеркаваць 

прымеркаваць 

акіркаваць 

падвячоркаваць 

пападвячоркаваць 

буркаваць 

забуркаваць 

пабуркаваць 

прабуркаваць 

скаваць 

васкаваць 

наваскаваць 

паваскаваць 

праваскаваць 

падваскаваць 

раскаваць 

канфіскаваць 

дыскаваць 

задыскаваць 

прадыскаваць 

выдаткаваць 

перавыдаткаваць 

шаткаваць 

нашаткаваць 



пашаткаваць 

сшаткаваць 

смуткаваць 

засмуткаваць 

пасмуткаваць 

прасмуткаваць 

шуткаваць 

пашуткаваць 

святкаваць 

дасвяткаваць 

засвяткаваць 

пасвяткаваць 

перасвяткаваць 

прасвяткаваць 

адсвяткаваць 

укаваць 

адукаваць 

рэдукаваць 

кукаваць 

закукаваць 

накукаваць 

пакукаваць 

пракукаваць 

адкукаваць 

скукаваць 

брукаваць 

дабрукаваць 

забрукаваць 

пабрукаваць 

перабрукаваць 

прабрукаваць 

падбрукаваць 

убрукаваць 

выбрукаваць 

прыбрукаваць 

друкаваць 

дадрукаваць 

надрукаваць 

падрукаваць 

перадрукаваць 

прадрукаваць 

аддрукаваць 

паддрукаваць 

удрукаваць 

выдрукаваць 

прыдрукаваць 

скрукаваць 

штукаваць 

заштукаваць 

адштукаваць 

выштукаваць 

цкаваць 



зацкаваць 

нацкаваць 

пацкаваць 

падцкаваць 

ачкаваць 

рачкаваць 

парачкаваць 

тычкаваць 

атычкаваць 

пратычкаваць 

вытычкаваць 

мышкаваць 

шышкаваць 

выкаваць 

сіндыкаваць 

рызыкаваць 

фабрыкаваць 

нафабрыкаваць 

сфабрыкаваць 

прыкаваць 

абматыкаваць 

практыкаваць 

напрактыкаваць 

стыкаваць 

састыкаваць 

штыкаваць 

крытыкаваць 

пакрытыкаваць 

раскрытыкаваць 

шыкаваць 

прастарэкаваць 

папрастарэкаваць 

цюкаваць 

зацюкаваць 

сцюкаваць 

расцюкаваць 

дзякаваць 

бадзякаваць 

падзякаваць 

аддзякаваць 

халасцякаваць 

балаваць 

пабалаваць 

збалаваць 

разбалаваць 

абвалаваць 

разжалаваць 

цалаваць 

зацалаваць 

нацалаваць 

пацалаваць 

перацалаваць 



абцалаваць 

расцалаваць 

выцалаваць 

пудлаваць 

спудлаваць 

злаваць 

зазлаваць 

пазлаваць 

папазлаваць 

раззлаваць 

узлаваць 

мілаваць 

замілаваць 

памілаваць 

пілаваць 

апілаваць 

дапілаваць 

запілаваць 

напілаваць 

папілаваць 

перапілаваць 

прапілаваць 

абпілаваць 

адпілаваць 

надпілаваць 

падпілаваць 

спілаваць 

распілаваць 

выпілаваць 

прыпілаваць 

шклаваць 

цыклаваць 

плаваць 

аплаваць 

наплаваць 

паплаваць 

папаплаваць 

праплаваць 

абплаваць 

адплаваць 

сплаваць 

веславаць 

завеславаць 

павеславаць 

правеславаць 

адвеславаць 

падвеславаць 

вывеславаць 

прывеславаць 

светлаваць 

тытулаваць 

амальгамаваць 



угамаваць 

бальзамаваць 

пракламаваць 

дэкламаваць 

меладэкламаваць 

прадэкламаваць 

рэкламаваць 

разрэкламаваць 

дыяфрагмаваць 

зімаваць 

дазімаваць 

зазімаваць 

перазімаваць 

празімаваць 

адзімаваць 

сублімаваць 

акаймаваць 

саймаваць 

утаймаваць 

клеймаваць 

аклеймаваць 

даклеймаваць 

заклеймаваць 

наклеймаваць 

паклеймаваць 

пераклеймаваць 

праклеймаваць 

адклеймаваць 

выклеймаваць 

шальмаваць 

ашальмаваць 

мікрафільмаваць 

нармаваць 

унармаваць 

штармаваць 

заштармаваць 

фармаваць 

зафармаваць 

нафармаваць 
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гумаваць 
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эксгумаваць 
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наканаваць 

планаваць 
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выбаранаваць 
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патранаваць 
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забетанаваць 
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дэзадараваць 

падараваць 
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шараваць 

зашараваць 

нашараваць 

пашараваць 

папашараваць 

перашараваць 

прашараваць 

адшараваць 

сшараваць 

вышараваць 

здабраваць 

жабраваць 

нажабраваць 

пажабраваць 

выжабраваць 

шабраваць 

калібраваць 

пракалібраваць 

эквілібраваць 

сябраваць 

пасябраваць 
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адаграваць 

падаграваць 

разаграваць 

награваць 

панаграваць 

папаграваць 
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дайграваць 
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павандраваць 

перавандраваць 
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абвандраваць 

адвандраваць 

звандраваць 

прывандраваць 

каландраваць 

мудраваць 

намудраваць 

памудраваць 

перамудраваць 

змудраваць 

вымудраваць 

прымудраваць 

вераваць 

увераваць 

зейгераваць 

фрэзераваць 

адфрэзераваць 

зенкераваць 

клінкераваць 

бункераваць 

бесемераваць 

фанераваць 

дэгенераваць 

каапераваць 

скаапераваць 

тэмпераваць 

трыераваць 

падазраваць 

канваіраваць 

расканваіраваць 
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абсарбіраваць 

адсарбіраваць 

транскрыбіраваць 
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суб’ектывіраваць 

драгіраваць 

легіраваць 



фугіраваць 

базіраваць 

перабазіраваць 

газіраваць 

дэгазіраваць 

дазіраваць 

прагназіраваць 

пазіраваць 

папазіраваць 

фразіраваць 

фантазіраваць 

зафантазіраваць 

нафантазіраваць 

пафантазіраваць 

сфантазіраваць 

кадзіраваць 

закадзіраваць 

перакадзіраваць 

раскадзіраваць 

дэкадзіраваць 

апладзіраваць 

заапладзіраваць 

паапладзіраваць 

акамадзіраваць 

радзіраваць 

парадзіраваць 

градзіраваць 

дэградзіраваць 
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лідзіраваць 

субсідзіраваць 
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пазандзіраваць 

камандзіраваць 

адкамандзіраваць 
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прыкамандзіраваць 

франдзіраваць 

бліндзіраваць 

абмундзіраваць 

пераабмундзіраваць 

фундзіраваць 

дыфундзіраваць 

бамбардзіраваць 

штудзіраваць 

праштудзіраваць 

візіраваць 
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савецізіраваць 

анестэзіраваць 

юзіраваць 



кіраваць 

лакіраваць 

залакіраваць 

налакіраваць 

палакіраваць 

пералакіраваць 
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заблакіраваць 

зблакіраваць 

дэблакіраваць 

адлакіраваць 

падлакіраваць 

плакіраваць 

накіраваць 

пакіраваць 

ракіраваць 

кракіраваць 
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пікіраваць 

спікіраваць 

фланкіраваць 

манкіраваць 

маркіраваць 

замаркіраваць 

размаркіраваць 

скіраваць 

маскіраваць 
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дэмаскіраваць 

укіраваць 

выкіраваць 

чыкіраваць 

крэкіраваць 
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пратакаліраваць 

запратакаліраваць 
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трэмаліраваць 

паліраваць 

напаліраваць 

папаліраваць 

экстрапаліраваць 

адпаліраваць 

інтэрпаліраваць 

выпаліраваць 

гастраліраваць 

саліраваць 

сталіраваць 

вуаліраваць 

завуаліраваць 

дубліраваць 

жангліраваць 



нівеліраваць 

нікеліраваць 

панікеліраваць 

капеліраваць 

інтэрпеліраваць 

драселіраваць 

філіраваць 

перапрафіліраваць 

дэфіліраваць 

прадэфіліраваць 

трансліраваць 

рэтрансліраваць 

каагуліраваць 

акуліраваць 

сфармуліраваць 

акумуліраваць 

капуліраваць 

маніпуліраваць 

пастуліраваць 

камуфліраваць 

закамуфліраваць 

суфліраваць 

вентыліраваць 

правентыліраваць 

мадэліраваць 

змадэліраваць 

бальзаміраваць 

забальзаміраваць 

набальзаміраваць 

праграміраваць 

запраграміраваць 

перапраграміраваць 

храміраваць 

літахраміраваць 

адхраміраваць 

анатаміраваць 

праанатаміраваць 

нарміраваць 

фарміраваць 

перафарміраваць 

сфарміраваць 

расфарміраваць 

гуміраваць 

траўміраваць 

грыміраваць 

загрыміраваць 

нагрыміраваць 

перагрыміраваць 

падгрыміраваць 

разгрыміраваць 

легітыміраваць 

прэміраваць 



касцюміраваць 

абаніраваць 

рэзаніраваць 

эталаніраваць 

эшаланіраваць 

планіраваць 

спланіраваць 

фланіраваць 

гарманіраваць 

дысгарманіраваць 

паніраваць 

апаніраваць 

акампаніраваць 

дэпаніраваць 

браніраваць 

забраніраваць 

разбраніраваць 

гудраніраваць 

загудраніраваць 

экраніраваць 

саніраваць 

дысаніраваць 

таніраваць 

тэлефаніраваць 

пратэлефаніраваць 

веніраваць 

мініраваць 

замініраваць 

размініраваць 

пацініраваць 

сацініраваць 

гарніраваць 

старніраваць 

інтэрніраваць 

кальцыніраваць 

галюцыніраваць 

трэніраваць 

натрэніраваць 

патрэніраваць 

ператрэніраваць 

інсцэніраваць 
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рацыяніраваць 

фракцыяніраваць 

калекцыяніраваць 

санкцыяніраваць 

функцыяніраваць 

кандыцыяніраваць 

эвалюцыяніраваць 

капіраваць 

накапіраваць 

перакапіраваць 



сінкапіраваць 

скапіраваць 

драпіраваць 

задрапіраваць 

экіпіраваць 

эмансіпіраваць 

карумпіраваць 

узурпіраваць 

эксцэрпіраваць 

канспіраваць 

заканспіраваць 

расканспіраваць 

інспіраваць 

купіраваць 
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перцыпіраваць 

аперцыпіраваць 
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інкасіраваць 

раскасіраваць 
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памасіраваць 
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курсіраваць 
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сфакусіраваць 
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рэпрэсіраваць 
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эвакуіраваць 

рээвакуіраваць 
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менструіраваць 
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вытатуіраваць 

флюктуіраваць 

прастытуіраваць 

канстытуіраваць 

парафіраваць 

шклографіраваць 

дэмпфіраваць 

ціраваць 
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балаціраваць 
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перабалаціраваць 
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прарэпеціраваць 
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акціраваць 
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карэкціраваць 

пракарэкціраваць 
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каменціраваць 

пракаменціраваць 
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кампасціраваць 

закампасціраваць 

перакампасціраваць 

пракампасціраваць 



травесціраваць 

інвесціраваць 

амнісціраваць 

асісціраваць 

юсціраваць 

дыскуціраваць 

падыскуціраваць 

трэціраваць 

ірадыіраваць 

экспрапрыіраваць 

рэпатрыіраваць 

асацыіраваць 
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цукраваць 
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нацукраваць 

падцукраваць 

сабораваць 

абаправаць 

даправаць 

адаправаць 

падаправаць 

разаправаць 

направаць 

пераправаць 

праправаць 

управаць 

паўправаць 
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пашатраваць 
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хронаметраваць 

захронаметраваць 
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хітраваць 
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адфільтраваць 
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адцэнтраваць 

канцэнтраваць 

сканцэнтраваць 



сцэнтраваць 

секвестраваць 

аркестраваць 

рэестраваць 

рэгістраваць 

зарэгістраваць 

перарэгістраваць 

адміністраваць 
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дамайстраваць 

намайстраваць 

адмайстраваць 

змайстраваць 

умайстраваць 

вымайстраваць 

прымайстраваць 

дэманстраваць 

прадэманстраваць 

люстраваць 

адлюстраваць 

ілюстраваць 

праілюстраваць 

перлюстраваць 

футраваць 

абфутраваць 

падфутраваць 

муштраваць 

намуштраваць 

памуштраваць 

папамуштраваць 

прамуштраваць 

вымуштраваць 

фігураваць 

здураваць 

глазураваць 

цэнзураваць 

мураваць 

дамураваць 

замураваць 

памураваць 

абмураваць 

адмураваць 

падмураваць 

змураваць 

мармураваць 

умураваць 

вымураваць 

прымураваць 

шнураваць 

зашнураваць 

перашнураваць 

прашнураваць 



расшнураваць 

тураваць 

дэнатураваць 

палітураваць 

шураваць 

пашураваць 

брашураваць 

збрашураваць 

тэзаўраваць 

таўраваць 

затаўраваць 

манеўраваць 

зманеўраваць 

шыфраваць 

зашыфраваць 

расшыфраваць 

дэшыфраваць 

радыраваць 

жыраваць 

ангажыраваць 

пажыраваць 

баражыраваць 

віражыраваць 

шантажыраваць 

стажыраваць 

сальфеджыраваць 

аранжыраваць 

шаржыраваць 

дырыжыраваць 

падырыжыраваць 

прадырыжыраваць 

вальтыжыраваць 

пратэжыраваць 

ваяжыраваць 

дэкарыраваць 

парыраваць 

адпарыраваць 

сепарыраваць 

тарыраваць 

транслітарыраваць 

фтарыраваць 

перфарыраваць 

вібрыраваць 

завібрыраваць 

мігрыраваць 

імігрыраваць 

эмігрыраваць 

рээмігрыраваць 

генерыраваць 

аперыраваць 

канферыраваць 

рэферыраваць 



вірыраваць 

кастрыраваць 

утрыраваць 

канкурыраваць 

рэстаўрыраваць 

гафрыраваць 

нагафрыраваць 

федэрыраваць 

цыраваць 

зацыраваць 

дыслацыраваць 

перадыслацыраваць 

нацыраваць 

пацыраваць 

спацыраваць 

шпацыраваць 

зашпацыраваць 

пашпацыраваць 

прашпацыраваць 

перацыраваць 

працыраваць 

падцыраваць 

рэзецыраваць 

музіцыраваць 

скіцыраваць 

інфіцыраваць 

дэзінфіцыраваць 

прадэзінфіцыраваць 

дыферэнцыраваць 

патэнцыраваць 

рэкагнасцыраваць 

фасфарасцыраваць 

флюарэсцыраваць 

дэдуцыраваць 

мульчыраваць 

шчыраваць 

афішыраваць 

рэваншыраваць 

бланшыраваць 

маршыраваць 

памаршыраваць 

папамаршыраваць 

прамаршыраваць 

фаршыраваць 

зафаршыраваць 

нафаршыраваць 

тушыраваць 

карбюраваць 

ахвяраваць 

меліяраваць 

сталяраваць 

дакляраваць 



падакляраваць 

басаваць 

шабасаваць 

касаваць 

закасаваць 

накасаваць 

пакасаваць 

перакасаваць 

скасаваць 

выкасаваць 

ласаваць 

галасаваць 

прагаласаваць 

каласаваць 

закаласаваць 

адкаласаваць 

выкаласаваць 

паласаваць 

напаласаваць 

адпаласаваць 

спаласаваць 

распаласаваць 

разласаваць 

сіласаваць 

засіласаваць 

насіласаваць 

дэкласаваць 

пасаваць 

дапасаваць 

адпасаваць 

спасаваць 

прыпасаваць 

адрасаваць 

заадрасаваць 

пераадрасаваць 

здрасаваць 

красаваць 

дакрасаваць 

закрасаваць 

пакрасаваць 

адкрасаваць 

прасаваць 

апрасаваць 

дапрасаваць 

запрасаваць 

напрасаваць 

папрасаваць 

перапрасаваць 

прапрасаваць 

адпрасаваць 

падпрасаваць 

спрасаваць 



распрасаваць 

упрасаваць 

выпрасаваць 

тэрасаваць 

тасаваць 

патасаваць 

ператасаваць 

падтасаваць 

стасаваць 

дастасаваць 

растасаваць 

прыстасаваць 

утасаваць 

фасаваць 

расфасаваць 

калесаваць 

камісаваць 

перакамісаваць 

ваксаваць 

наваксаваць 

паваксаваць 

падваксаваць 

вываксаваць 

каксаваць 

накаксаваць 

таксаваць 

кіксаваць 

скіксаваць 

фіксаваць 

зафіксаваць 

буксаваць 

забуксаваць 

пабуксаваць 

прабуксаваць 

вальсаваць 

правальсаваць 

эмульсаваць 

пульсаваць 

запульсаваць 

авансаваць 

заавансаваць 

балансаваць 

забалансаваць 

збалансаваць 

анансаваць 

фінансаваць 

дэнансаваць 

нюансаваць 

кампенсаваць 

скампенсаваць 

кандэнсаваць 

скандэнсаваць 



асэнсаваць 

пераасэнсаваць 

флянсаваць 

псаваць 

напсаваць 

папсаваць 

перапсаваць 

сапсаваць 

гіпсаваць 

загіпсаваць 

прыпсаваць 

варсаваць 

наварсаваць 

канверсаваць 

хаўрусаваць 

стусаваць 

рысаваць 

дарысаваць 

зарысаваць 

нарысаваць 

парысаваць 

перарысаваць 

абрысаваць 

падрысаваць 

зрысаваць 

разрысаваць 

вырысаваць 

плюсаваць 

сплюсаваць 

прыплюсаваць 

флюсаваць 

сабатаваць 

дэбатаваць 

гатаваць 

дагатаваць 

загатаваць 

нагатаваць 

пагатаваць 

перагатаваць 

падгатаваць 

згатаваць 

угатаваць 

прыгатаваць 

датаваць 

азатаваць 

катаваць 

закатаваць 

перакатаваць 

пракатаваць 

байкатаваць 

скатаваць 

пілатаваць 



заматаваць 

шматаваць 

натаваць 

анатаваць 

занатаваць 

аднатаваць 

патаваць 

запатаваць 

капатаваць 

скапатаваць 

ратаваць 

паратаваць 

дратаваць 

адратаваць 

задратаваць 

здратаваць 

выдратаваць 

закратаваць 

пратаваць 

уратаваць 

выратаваць 

канстатаваць 

эксплуатаваць 

абтаваць 

адтаваць 

паадтаваць 

падтаваць 

дэбетаваць 

макетаваць 

пікетаваць 

банкетаваць 

пабанкетаваць 

адбанкетаваць 

брыкетаваць 

збрыкетаваць 

летаваць 

пералетаваць 

аблетаваць 

адлетаваць 

кампраметаваць 

скампраметаваць 

адпетаваць 

рэпетаваць 

агітаваць 

разагітаваць 

джыгітаваць 

паразітаваць 

кітаваць 

закітаваць 

пакітаваць 

перакітаваць 

абкітаваць 



падкітаваць 

літаваць 

залітаваць 

налітаваць 

пералітаваць 

адлітаваць 

падлітаваць 

злітаваць 

разлітаваць 

рэабілітаваць 

улітаваць 

прылітаваць 

імітаваць 

лімітаваць 

эмітаваць 

рэмітаваць 

нітаваць 

ванітаваць 

наванітаваць 

званітаваць 

выванітаваць 

знітаваць 

разнітаваць 

прынітаваць 

заактаваць 

трактаваць 

патрактаваць 

кантрактаваць 

закантрактаваць 

кантактаваць 

праектаваць 

запраектаваць 

перапраектаваць 

спраектаваць 

камплектаваць 

перакамплектаваць 

скамплектаваць 

раскамплектаваць 

укамплектаваць 

даўкамплектаваць 

рэфлектаваць 

ін’ектаваць 

канспектаваць 

заканспектаваць 

праканспектаваць 

інспектаваць 

афектаваць 

канфліктаваць 

рэпрадуктаваць 

інструктаваць 

праінструктаваць 

дыктаваць 



падыктаваць 

прадыктаваць 

збалтаваць 

разбалтаваць 

гвалтаваць 

згвалтаваць 

дэкальтаваць 

асфальтаваць 

заасфальтаваць 

катапультаваць 

кансультаваць 

пракансультаваць 

кантаваць 

акантаваць 

абкантаваць 

дыскантаваць 

перадыскантаваць 

трансплантаваць 

рамантаваць 

парамантаваць 

адрамантаваць 

падрамантаваць 

лямантаваць 

залямантаваць 

пралямантаваць 

гарантаваць 

дэсантаваць 

прэзентаваць 

рэпрэзентаваць 

рэгламентаваць 

арнаментаваць 

пігментаваць 

ферментаваць 

аргументаваць 

дакументаваць 

інструментаваць 

эксперыментаваць 

цэментаваць 

ацэментаваць 

зацэментаваць 

сцэментаваць 

арыентаваць 

пераарыентаваць 

з’арыентаваць 

дэзарыентаваць 

бінтаваць 

забінтаваць 

перабінтаваць 

падбінтаваць 

разбінтаваць 

убінтаваць 

прыбінтаваць 



блінтаваць 

плінтаваць 

расплінтаваць 

шплінтаваць 

зашплінтаваць 

бунтаваць 

забунтаваць 

пабунтаваць 

збунтаваць 

узбунтаваць 

шпунтаваць 

зашпунтаваць 

адшпунтаваць 

грунтаваць 

загрунтаваць 

нагрунтаваць 

перагрунтаваць 

абгрунтаваць 

падгрунтаваць 

угрунтаваць 

патэнтаваць 

запатэнтаваць 

працэнтаваць 

акцэнтаваць 

аптаваць 

кааптаваць 

адаптаваць 

каптаваць 

акцэптаваць 

вартаваць 

павартаваць 

правартаваць 

увартаваць 

чвартаваць 

швартаваць 

ашвартаваць 

зашвартаваць 

адшвартаваць 

прышвартаваць 

гартаваць 

дагартаваць 

загартаваць 

пагартаваць 

перагартаваць 

падгартаваць 

выгартаваць 

жартаваць 

зажартаваць 

нажартаваць 

пажартаваць 

паджартаваць 

картаваць 



перакартаваць 

скартаваць 

эскартаваць 

рапартаваць 

адрапартаваць 

імпартаваць 

экспартаваць 

рээкспартаваць 

транспартаваць 

сартаваць 

насартаваць 

пасартаваць 

перасартаваць 

адсартаваць 

рассартаваць 

стартаваць 

заканвертаваць 

расканвертаваць 

інвертаваць 

чацвертаваць 

фліртаваць 

пафліртаваць 

спіртаваць 

заспіртаваць 

наспіртаваць 

праспіртаваць 

сціртаваць 

засціртаваць 

насціртаваць 

буртаваць 

забуртаваць 

гуртаваць 

згуртаваць 

спуртаваць 

канцэртаваць 

ставаць 

баставаць 

забаставаць 

даставаць 

надаставаць 

падаставаць 

заставаць 

баластаваць 

забаластаваць 

пластаваць 

напластаваць 

перапластаваць 

прапластаваць 

распластаваць 

наставаць 

дыягнаставаць 

кампаставаць 



закампаставаць 

раставаць 

нараставаць 

параставаць 

нераставаць 

занераставаць 

аднераставаць 

пераставаць 

праставаць 

папраставаць 

кантраставаць 

частаваць 

зачаставаць 

пачаставаць 

адчаставаць 

участаваць 

адставаць 

паадставаць 

прыадставаць 

пеставаць 

выпеставаць 

маніфеставаць 

віставаць 

уставаць 

густаваць 

дэгуставаць 

пуставаць 

запуставаць 

руставаць 

інкруставаць 

шуставаць 

паўставаць 

прыўставаць 

прыставаць 

папрыставаць 

трэставаць 

атэставаць 

пераатэставаць 

пратэставаць 

апратэставаць 

запратэставаць 

лакаутаваць 

забутаваць 

пакутаваць 

папакутаваць 

перапакутаваць 

прапакутаваць 

адпакутаваць 

выпакутаваць 

перкутаваць 

ампутаваць 

дыспутаваць 



збанкрутаваць 

рэкрутаваць 

парашутаваць 

спарашутаваць 

накаўтаваць 

гафтаваць 

выгафтаваць 

фрахтаваць 

зафрахтаваць 

фехтаваць 

шліхтаваць 

расшліхтаваць 

рыхтаваць 

нарыхтаваць 

падрыхтаваць 

перападрыхтаваць 

зрыхтаваць 

прырыхтаваць 

шыхтаваць 

каштаваць 

закаштаваць 

пакаштаваць 

перакаштаваць 

скаштаваць 

арыштаваць 

заарыштаваць 

пераарыштаваць 

бытаваць 

крэдытаваць 

акрэдытаваць 

дыскрэдытаваць 

цытаваць 

працытаваць 

дэкрэтаваць 

апрэтаваць 

інтэрпрэтаваць 

дэбютаваць 

лютаваць 

залютаваць 

салютаваць 

адсалютаваць 

адлютаваць 

разлютаваць 

памятаваць 

запамятаваць 

апанятаваць 

фонаграфаваць 

стэнаграфаваць 

застэнаграфаваць 

кінематаграфаваць 

фатаграфаваць 

зафатаграфаваць 



сфатаграфаваць 

літаграфаваць 

налітаграфаваць 

адлітаграфаваць 

гектаграфаваць 

картаграфаваць 

закартаграфаваць 

тэлеграфаваць 

пратэлеграфаваць 

шклографаваць 

штрафаваць 

аштрафаваць 

шліфаваць 

зашліфаваць 

пашліфаваць 

перашліфаваць 

абшліфаваць 

адшліфаваць 

падшліфаваць 

вышліфаваць 

прышліфаваць 

кейфаваць 

дрэйфаваць 

падрэйфаваць 

прадрэйфаваць 

здрэйфаваць 

трыумфаваць 

арфаваць 

даарфаваць 

наарфаваць 

паарфаваць 

пераарфаваць 

праарфаваць 

адарфаваць 

падарфаваць 

сарфаваць 

тарфаваць 

шурфаваць 

хаваць 

ахаваць 

захаваць 

нахаваць 

пахаваць 

папахаваць 

перапахаваць 

рахаваць 

парахаваць 

падрахаваць 

перахаваць 

зрахаваць 

разрахаваць 

страхаваць 



застрахаваць 

перастрахаваць 

падстрахаваць 

вырахаваць 

прырахаваць 

шахаваць 

псіхаваць 

запсіхаваць 

схаваць 

ухаваць 

выхаваць 

перавыхаваць 

прыхаваць 

штрыхаваць 

заштрыхаваць 

мацаваць 

замацаваць 

памацаваць 

адмацаваць 

падмацаваць 

змацаваць 

размацаваць 

умацаваць 

прымацаваць 

працаваць 

апрацаваць 

дапрацаваць 

недапрацаваць 

запрацаваць 

напрацаваць 

папрацаваць 

перапрацаваць 

прапрацаваць 

адпрацаваць 

падпрацаваць 

спрацаваць 

распрацаваць 

выпрацаваць 

зрубцаваць 

абліцаваць 

ніцаваць 

пераніцаваць 
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вальцаваць 

звальцаваць 

развальцаваць 

кальцаваць 

акальцаваць 

закальцаваць 

шмальцаваць 

зашмальцаваць 

пашмальцаваць 



абшмальцаваць 

ушмальцаваць 

вышмальцаваць 

фальцаваць 

сфальцаваць 

злямцаваць 

фланцаваць 

танцаваць 

датанцаваць 

затанцаваць 

патанцаваць 
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падначаваць 
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накарчаваць 

пакарчаваць 

папакарчаваць 

раскарчаваць 
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падхарчаваць 

засургучаваць 
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агрэбваць 

аскрэбваць 

даскрэбваць 
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пабразгваць 
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абслізгваць 
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падкульгваць 
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надстругваць 

падстругваць 

выстругваць 

навыстругваць 

павыстругваць 

прыстругваць 

залыгваць 



налыгваць 

пералыгваць 

падлыгваць 

злыгваць 

пазлыгваць 

разлыгваць 

перашмыгваць 

прашмыгваць 

вышмыгваць 

падрыгваць 

уздрыгваць 

выдрыгваць 

зрыгваць 

вырыгваць 

дацягваць 

недацягваць 

зацягваць 

назацягваць 
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нацягваць 
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абцягваць 
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напрыцягваць 
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загадваць 



нагадваць 

прагадваць 

адгадваць 

падгадваць 
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разгадваць 
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прадугадваць 

выгадваць 

прыгадваць 

дакладваць 
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перазакладваць 
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панакладваць 
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пракладваць 

абкладваць 
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адпрадваць 

выпрадваць 

наведваць 
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адведваць 

зведваць 
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заглядваць 



наглядваць 

паглядваць 
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праглядваць 
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разглядваць 
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прыглядваць 
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выгандлеваць 
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вымахлеваць 
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панасмажваць 

перасмажваць 
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дапражваць 

напражваць 
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падпражваць 
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заправаджваць 
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справаджваць 
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адваджваць 

загаджваць 

пазагаджваць 

абгаджваць 

паабгаджваць 

падгаджваць 

даладжваць 

заладжваць 
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паналаджваць 

пераладжваць 
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дагладжваць 

загладжваць 

пазагладжваць 
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пагладжваць 

перагладжваць 
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паабгладжваць 
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падгладжваць 
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разгладжваць 
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угладжваць 

выгладжваць 

павыгладжваць 

прыгладжваць 

падладжваць 

зладжваць 

разладжваць 
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занаджваць 

абнаджваць 
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асаджваць 

паасаджваць 

дасаджваць 

засаджваць 



пазасаджваць 

насаджваць 

панасаджваць 

перасаджваць 

наперасаджваць 

паперасаджваць 

прасаджваць 

абсаджваць 

паабсаджваць 

адсаджваць 

паадсаджваць 

падсаджваць 

ссаджваць 

пассаджваць 

рассаджваць 

парассаджваць 

уссаджваць 
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высаджваць 

павысаджваць 
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пахаджваць 

расхаджваць 

дагледжваць 
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прадугледжваць 
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даседжваць 

заседжваць 
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паседжваць 

папаседжваць 

пераседжваць 

праседжваць 

папраседжваць 

абседжваць 

адседжваць 

падседжваць 
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даезджваць 

пазаезджваць 

з’езджваць 

раз’езджваць 

уезджваць 

выезджваць 

завэнджваць 

навэнджваць 

перавэнджваць 

правэнджваць 

падвэнджваць 

вывэнджваць 



прывэнджваць 

паводжваць 

папаводжваць 

паабводжваць 

абязводжваць 

выводжваць 

залагоджваць 

аблагоджваць 

падлагоджваць 

улагоджваць 

адгоджваць 

падгоджваць 

пашкоджваць 

абясшкоджваць 

амалоджваць 

абмалоджваць 

падмалоджваць 

насалоджваць 

перасалоджваць 

падсалоджваць 

ахалоджваць 

пераахалоджваць 

перахалоджваць 

прахалоджваць 

расхалоджваць 

выхалоджваць 

расплоджваць 

нарасплоджваць 

абясплоджваць 

агароджваць 

дагароджваць 

загароджваць 

пазагароджваць 

нагароджваць 

узнагароджваць 

перагароджваць 

паперагароджваць 

абгароджваць 

паабгароджваць 

адгароджваць 

паадгароджваць 

разгароджваць 

паразгароджваць 

выгароджваць 

павыгароджваць 

прыгароджваць 

авысакароджваць 

пераскароджваць 

расскароджваць 

народжваць 

зброджваць 

засмуроджваць 



засяроджваць 

разасяроджваць 

даходжваць 

паходжваць 

папаходжваць 

пераходжваць 

абходжваць 

адходжваць 

выходжваць 

абскарджваць 

паабуджваць 

прабуджваць 

разбуджваць 

паразбуджваць 

узбуджваць 

паўзбуджваць 

папавуджваць 
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спуджваць 

распуджваць 
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забруджваць 

пазабруджваць 
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згруджваць 

запруджваць 
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ператруджваць 
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засуджваць 

пазасуджваць 

прасуджваць 

адсуджваць 

падсуджваць 

рассуджваць 

высуджваць 

прысуджваць 



астуджваць 

застуджваць 

пазастуджваць 

настуджваць 

перастуджваць 

прастуджваць 

папрастуджваць 

выстуджваць 

павыстуджваць 

спраўджваць 

прарэджваць 

зрэджваць 

разрэджваць 

навярэджваць 
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апярэджваць 

папярэджваць 
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адцэджваць 

падцэджваць 
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распаўсюджваць 
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адлежваць 

паадлежваць 
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сцялежваць 
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затарможваць 



прытарможваць 

перамножваць 

стрыножваць 
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здарожваць 

замарожваць 
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адслужваць 
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перапужваць 
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прыпужваць 
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афранцужваць 

падоўжваць 
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абазваць 

адазваць 

падазваць 
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вымазваць 



павымазваць 
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назваць 

пазваць 

папазваць 
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апяразваць 

перапяразваць 
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паўзвалакваць 
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патакваць 
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пераскокваць 

праскокваць 



саскокваць 

пасаскокваць 

абскокваць 

адскокваць 

паадскокваць 

падскокваць 

выскокваць 

павыскокваць 

прыскокваць 

пацмокваць 

падцмокваць 

прыцмокваць 

пацокваць 

захаркваць 

абхаркваць 

адхаркваць 

выхаркваць 

пашаркваць 

заторкваць 

паторкваць 

уторкваць 

пабуркваць 

пагыркваць 

пафыркваць 

сплескваць 

расплескваць 

уплескваць 

прыплескваць 

заплёскваць 

паплёскваць 

расплёскваць 

усплёскваць 

павіскваць 

пабліскваць 

прабліскваць 

адбліскваць 
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уціскваць 
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дапалоскваць 

напалоскваць 

перапалоскваць 
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адпалоскваць 

спалоскваць 

выпалоскваць 

павыпалоскваць 

апырскваць 

паапырскваць 

запырскваць 

пазапырскваць 



напырскваць 

панапырскваць 

папырскваць 

адпырскваць 

спырскваць 

распырскваць 

параспырскваць 

упырскваць 

выпырскваць 

налускваць 

палускваць 

сыскваць 

патрэскваць 

паляскваць 

папаляскваць 

папляскваць 

прыпляскваць 

пагукваць 

згукваць 

выгукваць 

панукваць 

пагрукваць 

папагрукваць 

насукваць 

перасукваць 

адсукваць 

падсукваць 

ссукваць 

пассукваць 

рассукваць 

усукваць 

прысукваць 

настукваць 

пастукваць 

папастукваць 

перастукваць 

прастукваць 

абстукваць 

адстукваць 

выстукваць 

прыстукваць 

пахукваць 

прахукваць 

адхукваць 
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падашукваць 

папашукваць 

перашукваць 

абшукваць 

адшукваць 

паадшукваць 

падшукваць 



расшукваць 

вышукваць 

павышукваць 

пагаўкваць 

датоўкваць 

абтоўкваць 

растоўкваць 

утоўкваць 

прытоўкваць 

зашчоўкваць 

пашчоўкваць 

падшчоўкваць 

пацёхкваць 

парохкваць 

папыхкваць 

пазапэцкваць 

панапэцкваць 

перапэцкваць 

спэцкваць 

выпэцкваць 
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ушушкваць 

перасмыкваць 
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пакрыкваць 
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прыкрыкваць 

папстрыкваць 

стыкваць 

перашчыкваць 

сашчыкваць 

пасашчыкваць 

адшчыкваць 

вышчыкваць 

прысюсюкваць 

даколваць 
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наколваць 

панаколваць 

паколваць 

папаколваць 

пераколваць 

праколваць 

папраколваць 

абколваць 

адколваць 



наадколваць 

паадколваць 

надколваць 

падколваць 

сколваць 

пасколваць 

расколваць 

нарасколваць 

парасколваць 

уколваць 

выколваць 

павыколваць 

прыколваць 

напрыколваць 

папрыколваць 

дамолваць 

намолваць 

панамолваць 

перамолваць 

падмолваць 

размолваць 

прымолваць 

аполваць 

даполваць 

наполваць 

пераполваць 

праполваць 

папраполваць 

выполваць 

павыполваць 

закабальваць 

завальваць 

пазавальваць 

навальваць 

панавальваць 

перавальваць 

правальваць 

абвальваць 

паабвальваць 

адвальваць 

паадвальваць 

падвальваць 

звальваць 

назвальваць 

пазвальваць 

развальваць 

паразвальваць 

узвальваць 

увальваць 

захвальваць 

нахвальваць 

пахвальваць 



перахвальваць 

падхвальваць 

расхвальваць 

выхвальваць 

вывальваць 

павывальваць 

прывальваць 

папрывальваць 

насандальваць 

разжальваць 

накальваць 

аскальваць 

выскальваць 

павыскальваць 

асмальваць 

паасмальваць 

дасмальваць 

насмальваць 

перасмальваць 

прасмальваць 

абсмальваць 

паабсмальваць 

адсмальваць 

падсмальваць 

высмальваць 

павысмальваць 

прысмальваць 

накрухмальваць 

перакрухмальваць 

пракрухмальваць 

адкрухмальваць 

падкрухмальваць 

удасканальваць 

выдасканальваць 

апальваць 

наапальваць 

паапальваць 

дапальваць 

падапальваць 

недапальваць 

запальваць 

назапальваць 

пазапальваць 

напальваць 

перапальваць 

паперапальваць 

прапальваць 

напрапальваць 

папрапальваць 

абпальваць 

наабпальваць 

паабпальваць 



адпальваць 

паадпальваць 

надпальваць 

падпальваць 

пападпальваць 
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распальваць 
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павыпальваць 
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зачальваць 

размачальваць 

падначальваць 

узначальваць 

перачальваць 

адчальваць 

падчальваць 

счальваць 
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дабельваць 

забельваць 
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прабельваць 

адбельваць 
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павыбельваць 

прыбельваць 
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пашавельваць 

расшавельваць 

пацвельваць 

расцвельваць 
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раздзельваць 

раскудзельваць 

асмельваць 

абеззямельваць 

даспельваць 

пераспельваць 



выспельваць 

падвясельваць 

развясельваць 

узвясельваць 

заільваць 

павільваць 

адвільваць 

падвільваць 

увільваць 

спрывільваць 

зашпільваць 

пазашпільваць 

перашпільваць 

сашпільваць 

адшпільваць 

паадшпільваць 

падшпільваць 

расшпільваць 

парасшпільваць 

ушпільваць 

прышпільваць 

напрышпільваць 

папрышпільваць 

выпільваць 

асільваць 

перасільваць 

абяссільваць 

прысільваць 

знясільваць 

прыхільваць 

пабольваць 

абязбольваць 

падфутбольваць 

задавольваць 

здавольваць 

запавольваць 
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занявольваць 
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папагольваць 

перагольваць 

прагольваць 
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абяздольваць 
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пагульваць 

папагульваць 

перагульваць 

прагульваць 
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адгульваць 

падгульваць 
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выгульваць 



зажульваць 

абжульваць 

перакульваць 
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паскульваць 

выкульваць 

павыкульваць 

намульваць 

панамульваць 

абмульваць 

паабмульваць 

змульваць 

перашмульваць 

абшмульваць 
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адрульваць 

падрульваць 
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вырульваць 
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атульваць 

затульваць 

пазатульваць 

падтульваць 

стульваць 
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зажыльваць 

замыльваць 
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абмыльваць 
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закапыльваць 
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настрэльваць 

пастрэльваць 
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перастрэльваць 

прастрэльваць 
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абстрэльваць 

адстрэльваць 

падстрэльваць 

расстрэльваць 
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выстрэльваць 

прыстрэльваць 

нацэльваць 

падцэльваць 
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навяльваць 
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абвяльваць 

падвяльваць 

вывяльваць 
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заломваць 

наломваць 
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праломваць 

абломваць 

наабломваць 

паабломваць 

адломваць 

наадломваць 

паадломваць 

надломваць 

панадломваць 

падломваць 
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паразломваць 

уломваць 

навыломваць 

павыломваць 

прыломваць 

дадумваць 

недадумваць 

задумваць 

надумваць 

падумваць 

пападумваць 

перадумваць 

прадумваць 

абдумваць 

здумваць 

раздумваць 

уздумваць 

выдумваць 



навыдумваць 

павыдумваць 

прыдумваць 

напрыдумваць 

папрыдумваць 

пагрымваць 

задрэмваць 

падрэмваць 

абманваць 

падманваць 

даконваць 

пераконваць 

выконваць 

давыконваць 

недавыконваць 

павыконваць 

перавыконваць 

паперавыконваць 

абалваньваць 

апаганьваць 

запаганьваць 

перапаганьваць 
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перачаканьваць 

прачаканьваць 

адчаканьваць 
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заарканьваць 

заманьваць 

пераманьваць 
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адурманьваць 

задурманьваць 
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затуманьваць 
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аграньваць 
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зашчабеньваць 
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наменьваць 

пераменьваць 
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абпраменьваць 

распраменьваць 



выпраменьваць 

абменьваць 

наабменьваць 

паабменьваць 

адменьваць 

паадменьваць 

падменьваць 

зменьваць 

разменьваць 

выменьваць 

навыменьваць 

павыменьваць 

запеньваць 

напеньваць 

успеньваць 

абнасеньваць 

засценьваць 

аказёньваць 

аб’іньваць 

распалавіньваць 

прарызіньваць 

укліньваць 

засліньваць 

пазасліньваць 
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панасліньваць 
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запрыгоньваць 

распрыгоньваць 
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раздраконьваць 

запалоньваць 

угамоньваць 

засупоньваць 

пазасупоньваць 

адсупоньваць 



рассупоньваць 

правароньваць 

распатроньваць 

перафасоньваць 

загарпуньваць 

наструньваць 

прыструньваць 

ачуньваць 

паачуньваць 

набрыньваць 

разжэньваць 

ацэньваць 

недаацэньваць 

пераацэньваць 

нацэньваць 
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расцэньваць 
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рассоваць 

закапваць 

пазакапваць 

накапваць 

панакапваць 

пакапваць 

папакапваць 

перакапваць 

абкапваць 

падкапваць 

скапваць 

укапваць 

надрапваць 

прадрапваць 

абдрапваць 

накрапваць 

пакрапваць 

украпваць 

пахрапваць 

прыхрапваць 

пасапваць 

ацепваць 

пацепваць 

асцепваць 



даклёпваць 

заклёпваць 

наклёпваць 

пераклёпваць 

адклёпваць 

надклёпваць 

падклёпваць 

склёпваць 

расклёпваць 

уклёпваць 

выклёпваць 

прыклёпваць 

папрыклёпваць 

пашлёпваць 

дакіпваць 

пахліпваць 

усхліпваць 
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паакопваць 

дакопваць 
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папакопваць 

перакопваць 
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напракопваць 

папракопваць 

абкопваць 
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паабкопваць 

адкопваць 

наадкопваць 

паадкопваць 

надкопваць 

падкопваць 
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раскопваць 

параскопваць 

ускопваць 

паўскопваць 

укопваць 

наўкопваць 

паўкопваць 

выкопваць 

навыкопваць 



павыкопваць 

прыкопваць 

палопваць 

пахлопваць 

падхропваць 

пасопваць 

прытопваць 

раскорпваць 

параскорпваць 

выкорпваць 

зачэрпваць 

начэрпваць 

паначэрпваць 

перачэрпваць 

адчэрпваць 

счэрпваць 

вычэрпваць 

павычэрпваць 

дакупваць 
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папракалупваць 
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паадкалупваць 
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прытупваць 

прашчупваць 
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задрыпваць 
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дашчыпваць 

пашчыпваць 

сашчыпваць 

абшчыпваць 

паабшчыпваць 

адшчыпваць 

вышчыпваць 

павышчыпваць 

прышчыпваць 

атрэпваць 

датрэпваць 



патрэпваць 

папатрэпваць 

адтрэпваць 

растрэпваць 

паляпваць 

абляпваць 
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недагаварваць 
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выбранзоўваць 

наэлектрызоўваць 

акліматызоўваць 

акоўваць 
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абвалоўваць 



расцалоўваць 

перасядлоўваць 
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наапілоўваць 
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пераймяноўваць 
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перапампоўваць 
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падпампоўваць 

упампоўваць 

выпампоўваць 

павыпампоўваць 

наштампоўваць 

адштампоўваць 
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прычароўваць 
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перашароўваць 

прашароўваць 

вышароўваць 

выжаброўваць 

дасвідроўваць 

насвідроўваць 

панасвідроўваць 

перасвідроўваць 

прасвідроўваць 

напрасвідроўваць 
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павысвідроўваць 
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падлакіроўваць 

накіроўваць 
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замаскіроўваць 

выкіроўваць 

напаліроўваць 
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паадсоўваць 

падсоўваць 
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падлітоўваць 
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улітоўваць 
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закантрактоўваць 

назакантрактоўваць 

перакамплектоўваць 

раскамплектоўваць 
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перадыскантоўваць 
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дагартоўваць 

загартоўваць 

пазагартоўваць 
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падстрахоўваць 
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саштурхоўваць 
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уштурхоўваць 
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заслухоўваць 
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павыкарчоўваць 

прахарчоўваць 

падхарчоўваць 

затушоўваць 

пазатушоўваць 

ператушоўваць 

адтушоўваць 

падтушоўваць 

стушоўваць 

растушоўваць 

хваць 

памахваць 

папамахваць 

абмахваць 

адмахваць 

падмахваць 

змахваць 

размахваць 

узмахваць 

вымахваць 

папахваць 

падпахваць 

прыпахваць 

выплёхваць 

вывіхваць 

павывіхваць 

дапіхваць 

запіхваць 

назапіхваць 

пазапіхваць 

напіхваць 

панапіхваць 

папіхваць 

перапіхваць 

прапіхваць 

адпіхваць 

паадпіхваць 

падпіхваць 

спіхваць 

паспіхваць 

распіхваць 

параспіхваць 

успіхваць 
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вызываць 

павызываць 

прызываць 

калываць 

засёдлываць 

аплываць 

пааплываць 

даплываць 

заплываць 

пазаплываць 

наплываць 



пераплываць 

папераплываць 

праплываць 

абплываць 

адплываць 

падплываць 

сплываць 

пасплываць 

усплываць 

наўсплываць 

паўсплываць 

уплываць 

паўплываць 

выплываць 

павыплываць 

прыплываць 

напрыплываць 

дамываць 

замываць 

пазамываць 

намываць 

панамываць 

папамываць 

перамываць 

прамываць 

папрамываць 

абмываць 

наабмываць 

паабмываць 

адмываць 

паадмываць 

падмываць 

змываць 

пазмываць 

размываць 

паразмываць 

умываць 

паўмываць 

вымываць 

навымываць 

павымываць 

занываць 

знываць 

дарываць 

зарываць 

нарываць 

панарываць 

парываць 

папарываць 

перарываць 

прарываць 

папрарываць 



абрываць 

паабрываць 

забрываць 

перабрываць 

прабрываць 

прышабрываць 

падбрываць 

збрываць 

адобрываць 

задобрываць 

паддобрываць 

раздобрываць 

зазубрываць 

падзубрываць 

вызубрываць 

выбрываць 

павыбрываць 

даігрываць 

заігрываць 

паігрываць 

пераігрываць 

выігрываць 

абыгрываць 

адыгрываць 

падыгрываць 

разыгрываць 

адрываць 

наадрываць 

паадрываць 

надрываць 

падрываць 

пападрываць 

запудрываць 

напудрываць 

падпудрываць 

прыпудрываць 

зрываць 

назрываць 

пазрываць 

разрываць 

паразрываць 

западозрываць 

узрываць 

паўзрываць 

акрываць 

дакрываць 

закрываць 

назакрываць 

пазакрываць 

накрываць 

панакрываць 

пакрываць 



перакрываць 

паперакрываць 

абкрываць 

адкрываць 

паадкрываць 

прыадкрываць 

скрываць 

раскрываць 

параскрываць 

укрываць 

паўкрываць 

выкрываць 

павыкрываць 

прыкрываць 

папрыкрываць 

трываць 

датрываць 

патрываць 

ператрываць 

пратрываць 

пераветрываць 

праветрываць 

абветрываць 

выветрываць 

стрываць 

завострываць 

назавострываць 

навострываць 

перавострываць 

адвострываць 

падвострываць 

звострываць 

вывострываць 

павывострываць 

утрываць 

вытрываць 

раз’ятрываць 

урываць 

навохрываць 

вырываць 

навырываць 

павырываць 

астываць 

паастываць 

застываць 

пазастываць 

настываць 

панастываць 

прастываць 

устываць 

выстываць 

прыстываць 



адпачываць 

спачываць 

дашываць 

падашываць 

зашываць 

пазашываць 

нашываць 

панашываць 

папашываць 

перашываць 

паперашываць 

прашываць 

абшываць 

паабшываць 

адшываць 

надшываць 

падшываць 

сшываць 

насшываць 

пасшываць 

расшываць 

ушываць 

наўшываць 

вышываць 

навышываць 

павышываць 

прышываць 

напрышываць 

папрышываць 

ваяваць 

даваяваць 

заваяваць 

наваяваць 

паваяваць 

папаваяваць 

праваяваць 

адваяваць 

зваяваць 

раяваць 

гультаяваць 

пагультаяваць 

чаяваць 

пачаяваць 

авяваць 

навяваць 

павяваць 

абвяваць 

адвяваць 

падвяваць 

развяваць 

узвяваць 

зяваць 



празяваць 

дзяваць 

адзяваць 

паадзяваць 

пераадзяваць 

дадзяваць 

пададзяваць 

задзяваць 

разадзяваць 

надзяваць 

панадзяваць 

падзяваць 

паддзяваць 

здзяваць 

паздзяваць 

раздзяваць 

параздзяваць 

уздзяваць 

зацвердзяваць 

баляваць 

забаляваць 

пабаляваць 

адбаляваць 

хваляваць 

захваляваць 

пахваляваць 

перахваляваць 

расхваляваць 

усхваляваць 

ізаляваць 

каляваць 

маляваць 

дамаляваць 

замаляваць 

намаляваць 

памаляваць 

папамаляваць 

перамаляваць 

прамаляваць 

абмаляваць 

адмаляваць 

падмаляваць 

змаляваць 

размаляваць 

прымаляваць 

паляваць 

запаляваць 

напаляваць 

папаляваць 

прапаляваць 

адпаляваць 

інтэрпаляваць 



упаляваць 

траляваць 

натраляваць 

кантраляваць 

пракантраляваць 

абсталяваць 

даабсталяваць 

пераабсталяваць 

усталяваць 

шаляваць 

ашаляваць 

зашаляваць 

пашаляваць 

абшаляваць 

падшаляваць 

бляваць 

габляваць 

агабляваць 

дагабляваць 

нагабляваць 

пагабляваць 

перагабляваць 

прагабляваць 

абгабляваць 

адгабляваць 

надгабляваць 

падгабляваць 

згабляваць 

прыгабляваць 

мэбляваць 

гандляваць 

нагандляваць 

пагандляваць 

прагандляваць 

угандляваць 

штабеляваць 

аднікеляваць 

апеляваць 

штэмпеляваць 

заштэмпеляваць 

паштэмпеляваць 

пераштэмпеляваць 

праштэмпеляваць 

інтэрпеляваць 

асіміляваць 

кампіляваць 

скампіляваць 

прафіляваць 

спрафіляваць 

кляваць 

дакляваць 

закляваць 



пакляваць 

запакляваць 

шпакляваць 

зашпакляваць 

пашпакляваць 

перашпакляваць 

прашпакляваць 

абкляваць 

адкляваць 

скляваць 

раскляваць 

цыкляваць 

ацыкляваць 

замляваць 

пляваць 

апляваць 

запляваць 

напляваць 

папляваць 

адпляваць 

спляваць 

датляваць 

ператляваць 

пытляваць 

напытляваць 

спытляваць 

рэгуляваць 

адрэгуляваць 

падрэгуляваць 

урэгуляваць 

мадуляваць 

спекуляваць 

калькуляваць 

скалькуляваць 

цыркуляваць 

артыкуляваць 

жэстыкуляваць 

зажэстыкуляваць 

пажэстыкуляваць 

сімуляваць 

фармуляваць 

сфармуляваць 

стымуляваць 

ануляваць 

грануляваць 

руляваць 

заруляваць 

зруляваць 

патруляваць 

капітуляваць 

шуфляваць 

перашуфляваць 



махляваць 

намахляваць 

змахляваць 

дыстыляваць 

штыляваць 

картэляваць 

парцэляваць 

падразумяваць 

уразумяваць 

недаўмяваць 

зацьмяваць 

шчабняваць 

дняваць 

задняваць 

перадняваць 

прадняваць 

абледзеняваць 

ценяваць 

старшыняваць 

апяваць 

дапяваць 

запяваць 

напяваць 

папапяваць 

перапяваць 

адпяваць 

падпяваць 

спяваць 

даспяваць 

заспяваць 

наспяваць 

паспяваць 

папаспяваць 

распяваць 

пераспяваць 

праспяваць 

саспяваць 

адспяваць 

успяваць 

выспяваць 

павыспяваць 

прыпяваць 

вар’яваць 

павар’яваць 

узвар’яваць 

дасяваць 

падасяваць 

недасяваць 

засяваць 

назасяваць 

пазасяваць 

насяваць 



панасяваць 

перасяваць 

прасяваць 

абсяваць 

паабсяваць 

адсяваць 

паадсяваць 

падсяваць 

рассяваць 

высяваць 

прысяваць 

канструяваць 

пераканструяваць 

сканструяваць 

рэканструяваць 

гасцяваць 

загасцяваць 

пагасцяваць 

прагасцяваць 

адгасцяваць 

экспатрыяваць 

гаць 

вагаць 

павагаць 

гагаць 

загагаць 

благаць 

разлагаць 

недамагаць 

намагаць 

памагаць 

дапамагаць 

запамагаць 

перамагаць 

падмагаць 

занемагаць 

абнемагаць 

знемагаць 

змагаць 

высмагаць 

вымагаць 

аберагаць 

зберагаць 

уберагаць 

прыберагаць 

асцерагаць 

засцерагаць 

перасцерагаць 

падсцерагаць 

усцерагаць 

запрагаць 

пазапрагаць 



перапрагаць 

адпрагаць 

паадпрагаць 

падпрагаць 

спрагаць 

паспрагаць 

распрагаць 

параспрагаць 

праспрагаць 

упрагаць 

паўпрагаць 

выпрагаць 

павыпрагаць 

прыпрагаць 

папрыпрагаць 

шагаць 

бегаць 

абегаць 

абабегаць 

забегаць 

набегаць 

пабегаць 

папабегаць 

прабегаць 

аббегаць 

адбегаць 

збегаць 

выбегаць 

дзёгаць 

умалёгаць 

шлёгаць 

джгаць 

абаджгаць 

наджгаць 

паджгаць 

праджгаць 

прыджгаць 

бразгаць 

забразгаць 

пабразгаць 

папабразгаць 

прабразгаць 

вывадзгаць 

вэдзгаць 

завэдзгаць 

развэдзгаць 

замэдзгаць 

слізгаць 

заслізгаць 

саслізгаць 

абслізгаць 

расслізгаць 



выслізгаць 

плявузгаць 

наплявузгаць 

паплявузгаць 

расплявузгаць 

лузгаць 

абмызгаць 

абрызгаць 

лязгаць 

залязгаць 

мігаць 

замігаць 

памігаць 

прамігаць 

сігаць 

засігаць 

адсігаць 

насцігаць 

спасцігаць 

расшэйгаць 

лгаць 

налгаць 

палгаць 

салгаць 

ілгаць 

абылгаць 

прылгаць 

вільгаць 

чыкільгаць 

дачыкільгаць 

зачыкільгаць 

пачыкільгаць 

прачыкільгаць 

падчыкільгаць 

прычыкільгаць 

мільгаць 

замільгаць 

памільгаць 

адмільгаць 

кульгаць 

дакульгаць 

закульгаць 

пакульгаць 

пракульгаць 

адкульгаць 

падкульгаць 

выкульгаць 

прыкульгаць 

ногаць 

пазногаць 

дрогаць 

маргаць 



замаргаць 

памаргаць 

прамаргаць 

вышмаргаць 

шаргаць 

міргаць 

заміргаць 

паміргаць 

праміргаць 

моргаць 

заморгаць 

паморгаць 

сморгаць 

шморгаць 

ашморгаць 

зашморгаць 

нашморгаць 

пашморгаць 

прашморгаць 

сашморгаць 

абшморгаць 

торгаць 

заторгаць 

паторгаць 

праторгаць 

шоргаць 

зашоргаць 

пашоргаць 

сшоргаць 

абвяргаць 

падвяргаць 

звяргаць 

вывяргаць 

стругаць 

астругаць 

дастругаць 

застругаць 

настругаць 

пастругаць 

папастругаць 

перастругаць 

прастругаць 

састругаць 

абстругаць 

адстругаць 

надстругаць 

падстругаць 

выстругаць 

прыстругаць 

шугаць 

зашугаць 

прашугаць 



адшугаць 

вышугаць 

соўгаць 

засоўгаць 

удыгаць 

выдыгаць 

павыдыгаць 

жыгаць 

джыгаць 

лыгаць 

залыгаць 

налыгаць 

палыгаць 

пералыгаць 

пралыгаць 

падлыгаць 

злыгаць 

разлыгаць 

клыгаць 

заклыгаць 

шмыгаць 

рыгаць 

зарыгаць 

дрыгаць 

адрыгаць 

задрыгаць 

падрыгаць 

скрыгаць 

заскрыгаць 

праскрыгаць 

адскрыгаць 

астрыгаць 

дастрыгаць 

застрыгаць 

настрыгаць 

панастрыгаць 

пастрыгаць 

папастрыгаць 

перастрыгаць 

прастрыгаць 

састрыгаць 

абстрыгаць 

паабстрыгаць 

адстрыгаць 

надстрыгаць 

падстрыгаць 

пападстрыгаць 

расстрыгаць 

выстрыгаць 

павыстрыгаць 

прыстрыгаць 

вырыгаць 



цвэгаць 

абягаць 

дабягаць 

забягаць 

пазабягаць 

набягаць 

панабягаць 

запабягаць 

перабягаць 

прабягаць 

аббягаць 

адбягаць 

паадбягаць 

падбягаць 

збягаць 

пазбягаць 

узбягаць 

убягаць 

выбягаць 

павыбягаць 

прыбягаць 

напрыбягаць 

папрыбягаць 

звягаць 

зазвягаць 

пазвягаць 

папазвягаць 

залягаць 

пазалягаць 

налягаць 

палягаць 

пралягаць 

аблягаць 

адлягаць 

падлягаць 

злягаць 

узлягаць 

улягаць 

вылягаць 

павылягаць 

прылягаць 

высмягаць 

сягаць 

дасягаць 

пасягаць 

перасягаць 

прысягаць 

цягаць 

дацягаць 

зацягаць 

нацягаць 

панацягаць 



пацягаць 

папацягаць 

перацягаць 

працягаць 

адцягаць 

сцягаць 

пасцягаць 

расцягаць 

парасцягаць 

усцягаць 

выцягаць 

павыцягаць 

прыцягаць 

даць 

бадаць 

забадаць 

перабадаць 

прабадаць 

гадаць 

загадаць 

нагадаць 

пагадаць 

спагадаць 

паспагадаць 

перагадаць 

прагадаць 

адгадаць 

падгадаць 

згадаць 

разгадаць 

угадаць 

прадугадаць 

выгадаць 

прыгадаць 

дадаць 

недадаць 

жадаць 

зажадаць 

пажадаць 

задаць 

галадаць 

пагаладаць 

папагаладаць 

прагаладаць 

згаладаць 

халадаць 

захаладаць 

пахаладаць 

схаладаць 

прыхаладаць 

дакладаць 

закладаць 



пазакладаць 

накладаць 

панакладаць 

пакладаць 

спакладаць 

выпакладаць 

перакладаць 

наперакладаць 

паперакладаць 

пракладаць 

абкладаць 

паабкладаць 

адкладаць 

наадкладаць 

паадкладаць 

падкладаць 

складаць 

наскладаць 

паскладаць 

раскладаць 

нараскладаць 

параскладаць 

ускладаць 

паўскладаць 

укладаць 

паўкладаць 

выкладаць 

павыкладаць 

прыкладаць 

напрыкладаць 

папрыкладаць 

уладаць 

аўладаць 

заўладаць 

паўладаць 

саўладаць 

надаць 

падаць 

ападаць 

паападаць 

дападаць 

западаць 

пазападаць 

нападаць 

пападаць 

перападаць 

прападаць 

папрападаць 

адпадаць 

паадпадаць 

падпадаць 

занепадаць 



спадаць 

успадаць 

упадаць 

падупадаць 

супадаць 

паўпадаць 

выпадаць 

павыпадаць 

прыпадаць 

перадаць 

накрадаць 

перакрадаць 

абкрадаць 

раскрадаць 

параскрадаць 

выкрадаць 

павыкрадаць 

прадаць 

дапрадаць 

падапрадаць 

запрадаць 

напрадаць 

перапрадаць 

адпрадаць 

спрадаць 

распрадаць 

упрадаць 

выпрадаць 

абдаць 

аддаць 

наддаць 

паддаць 

абедаць 

даабедаць 

паабедаць 

ведаць 

наведаць 

паведаць 

выспаведаць 

пераведаць 

праведаць 

адведаць 

зведаць 

разведаць 

уведаць 

выведаць 

снедаць 

даснедаць 

паснедаць 

збаёдаць 

ждаць 

даждаць 



пераждаць 

прыждаць 

здаць 

гваздаць 

прыгваздаць 

даздаць 

раздаць 

пераздаць 

згламэздаць 

відаць 

кідаць 

акідаць 

дакідаць 

закідаць 

пазакідаць 

накідаць 

панакідаць 

пакідаць 

папакідаць 

перакідаць 

наперакідаць 

паперакідаць 

пракідаць 

абкідаць 

адкідаць 

наадкідаць 

паадкідаць 

падкідаць 

скідаць 

наскідаць 

паскідаць 

раскідаць 

нараскідаць 

параскідаць 

ускідаць 

наўскідаць 

паўскідаць 

укідаць 

паўкідаць 

выкідаць 

навыкідаць 

павыкідаць 

прыкідаць 

гайдаць 

загайдаць 

пагайдаць 

прагайдаць 

разгайдаць 

гойдаць 

загойдаць 

пагойдаць 

прагойдаць 



разгойдаць 

лындаць 

шлындаць 

пашлындаць 

прашлындаць 

брындаць 

абрындаць 

забрындаць 

пабрындаць 

швэндаць 

правалэндаць 

валодаць 

авалодаць 

завалодаць 

ахалодаць 

подаць 

спродаць 

аходаць 

уходаць 

удаць 

апраўдаць 

сноўдаць 

засноўдаць 

выдаць 

перавыдаць 

рыдаць 

зарыдаць 

парыдаць 

абрыдаць 

забрыдаць 

прыбрыдаць 

прыдаць 

даядаць 

надаядаць 

падаядаць 

недаядаць 

заядаць 

пазаядаць 

наядаць 

панаядаць 

паядаць 

папаядаць 

пераядаць 

праядаць 

папраядаць 

аб’ядаць 

пааб’ядаць 

завядаць 

апавядаць 

адпавядаць 

спавядаць 

паспавядаць 



адспавядаць 

звядаць 

ад’ядаць 

над’ядаць 

пад’ядаць 

з’ядаць 

паз’ядаць 

раз’ядаць 

параз’ядаць 

аглядаць 

пааглядаць 

даглядаць 

падаглядаць 

заглядаць 

наглядаць 

панаглядаць 

паглядаць 

пераглядаць 

праглядаць 

абглядаць 

надглядаць 

падглядаць 

разглядаць 

выглядаць 

прыглядаць 

сядаць 

асядаць 

паасядаць 

засядаць 

насядаць 

панасядаць 

перасядаць 

прасядаць 

абсядаць 

адсядаць 

падсядаць 

рассядаць 

уссядаць 

высядаць 

павысядаць 

прысядаць 

папрысядаць 

уядаць 

выядаць 

павыядаць 

жаць 

паважаць 

пераважаць 

зневажаць 

зважаць 

разважаць 

паразважаць 



уважаць 

заўважаць 

дажаць 

недажаць 

зажаць 

скажаць 

нажаць 

сенажаць 

намнажаць 

памнажаць 

перамнажаць 

размнажаць 

прымнажаць 

пажаць 

папажаць 

падаражаць 

заражаць 

паражаць 

абражаць 

пагражаць 

ацверажаць 

працверажаць 

выцверажаць 

перажаць 

пражаць 

уражаць 

выражаць 

зніштажаць 

абжаць 

аджаць 

суправаджаць 

дагаджаць 

пагаджаць 

перашкаджаць 

паджаць 

раджаць 

зараджаць 

перазараджаць 

нараджаць 

параджаць 

спараджаць 

перараджаць 

адраджаць 

падраджаць 

звераджаць 

апераджаць 

папераджаць 

выпераджаць 

разраджаць 

саджаць 

насаджаць 

пасаджаць 



перасаджаць 

прасаджаць 

пахаджаць 

ашчаджаць 

бразджаць 

забразджаць 

пабразджаць 

даязджаць 

заязджаць 

наязджаць 

панаязджаць 

пераязджаць 

праязджаць 

абязджаць 

пааб’язджаць 

ад’язджаць 

паад’язджаць 

пад’язджаць 

з’язджаць 

паз’язджаць 

раз’язджаць 

уз’язджаць 

уязджаць 

наўязджаць 

выязджаць 

павыязджаць 

прыязджаць 

напрыязджаць 

папрыязджаць 

пагарджаць 

зацвярджаць 

пацвярджаць 

сцвярджаць 

абуджаць 

пабуджаць 

прабуджаць 

узбуджаць 

асуджаць 

прысуджаць 

далежаць 

залежаць 

належаць 

пералежаць 

пралежаць 

адлежаць 

злежаць 

улежаць 

вылежаць 

зжаць 

набліжаць 

збліжаць 

прыбліжаць 



заніжаць 

паніжаць 

зніжаць 

уніжаць 

прыніжаць 

ржаць 

заржаць 

паржаць 

папаржаць 

праржаць 

іржаць 

заіржаць 

дзяржаць 

ужаць 

павужаць 

звужаць 

дужаць 

адужаць 

падужаць 

перадужаць 

здужаць 

уздужаць 

выдужаць 

нядужаць 

занядужаць 

абнядужаць 

знядужаць 

залужаць 

пужаць 

запужаць 

напужаць 

папужаць 

перапужаць 

адпужаць 

спужаць 

распужаць 

прыпужаць 

дагружаць 

недагружаць 

загружаць 

нагружаць 

панагружаць 

пагружаць 

перагружаць 

адгружаць 

паадгружаць 

падгружаць 

згружаць 

разгружаць 

паразгружаць 

выгружаць 

павыгружаць 



акружаць 

абкружаць 

адчужаць 

падаўжаць 

прадаўжаць 

выжаць 

дрыжаць 

задрыжаць 

падрыжаць 

пападрыжаць 

перадрыжаць 

прадрыжаць 

аддрыжаць 

вырыжаць 

асвяжаць 

прасвяжаць 

ляжаць 

даляжаць 

наляжаць 

паляжаць 

папаляжаць 

пераляжаць 

праляжаць 

абляжаць 

адляжаць 

уляжаць 

паўляжаць 

напаўляжаць 

прыляжаць 

казаць 

аказаць 

даказаць 

недаказаць 

заказаць 

наказаць 

паказаць 

пераказаць 

праказаць 

адказаць 

падказаць 

прадказаць 

сказаць 

дасказаць 

расказаць 

указаць 

выказаць 

прыказаць 

мазаць 

дамазаць 

замазаць 

намазаць 

памазаць 



перамазаць 

прамазаць 

абмазаць 

падмазаць 

змазаць 

размазаць 

умазаць 

вымазаць 

прымазаць 

даразаць 

заразаць 

наразаць 

панаразаць 

пераразаць 

напераразаць 

праразаць 

напраразаць 

папраразаць 

абразаць 

наабразаць 

паабразаць 

загразаць 

угразаць 

адразаць 

наадразаць 

паадразаць 

надразаць 

панадразаць 

падразаць 

пападразаць 

аперазаць 

пераперазаць 

адперазаць 

падперазаць 

сперазаць 

расперазаць 

зразаць 

назразаць 

пазразаць 

разразаць 

наразразаць 

паразразаць 

уразаць 

выразаць 

навыразаць 

павыразаць 

прыразаць 

папрыразаць 

лізаць 

далізаць 

залізаць 

палізаць 



пералізаць 

аблізаць 

падлізаць 

злізаць 

вылізаць 

прылізаць 

нізаць 

данізаць 

нанізаць 

панізаць 

перанізаць 

пранізаць 

паднізаць 

знізаць 

разнізаць 

узнізаць 

унізаць 

кілзаць 

закілзаць 

раскілзаць 

гамзаць 

румзаць 

зарумзаць 

парумзаць 

прарумзаць 

крэмзаць 

закрэмзаць 

накрэмзаць 

пакрэмзаць 

перакрэмзаць 

скрэмзаць 

ёрзаць 

заёрзаць 

паёрзаць 

папаёрзаць 

з’ёрзаць 

мурзаць 

замурзаць 

змурзаць 

умурзаць 

вымурзаць 

замярзаць 

пазамярзаць 

намярзаць 

панамярзаць 

перамярзаць 

прамярзаць 

абмярзаць 

паабмярзаць 

адмярзаць 

паадмярзаць 

падмярзаць 



умярзаць 

паўмярзаць 

вымярзаць 

павымярзаць 

прымярзаць 

папрымярзаць 

лузаць 

далузаць 

налузаць 

палузаць 

пералузаць 

аблузаць 

злузаць 

разлузаць 

вылузаць 

загрузаць 

пагрузаць 

угрузаць 

тузаць 

затузаць 

натузаць 

патузаць 

ператузаць 

пратузаць 

стузаць 

растузаць 

саскаўзаць 

выкаўзаць 

апаўзаць 

паапаўзаць 

дапаўзаць 

запаўзаць 

назапаўзаць 

пазапаўзаць 

напаўзаць 

панапаўзаць 

перапаўзаць 

паперапаўзаць 

прапаўзаць 

абпаўзаць 

адпаўзаць 

паадпаўзаць 

падпаўзаць 

спаўзаць 

паспаўзаць 

успаўзаць 

упаўзаць 

выпаўзаць 

навыпаўзаць 

павыпаўзаць 

прыпаўзаць 

папрыпаўзаць 



укеўзаць 

коўзаць 

закоўзаць 

абкоўзаць 

скоўзаць 

раскоўзаць 

поўзаць 

апоўзаць 

запоўзаць 

папоўзаць 

папапоўзаць 

прапоўзаць 

абпоўзаць 

адпоўзаць 

споўзаць 

азызаць 

дагрызаць 

загрызаць 

пазагрызаць 

нагрызаць 

папагрызаць 

перагрызаць 

паперагрызаць 

прагрызаць 

папрагрызаць 

абгрызаць 

паабгрызаць 

адгрызаць 

паадгрызаць 

надгрызаць 

падгрызаць 

згрызаць 

пазгрызаць 

разгрызаць 

паразгрызаць 

угрызаць 

выгрызаць 

павыгрызаць 

рэзаць 

дарэзаць 

зарэзаць 

нарэзаць 

парэзаць 

папарэзаць 

перарэзаць 

прарэзаць 

абрэзаць 

адрэзаць 

надрэзаць 

падрэзаць 

зрэзаць 

разрэзаць 



урэзаць 

прырэзаць 

вязаць 

абавязаць 

давязаць 

недавязаць 

завязаць 

навязаць 

павязаць 

папавязаць 

перавязаць 

правязаць 

абвязаць 

адвязаць 

надвязаць 

падвязаць 

звязаць 

развязаць 

увязаць 

вывязаць 

прывязаць 

акаць 

квакаць 

заквакаць 

чвакаць 

гакаць 

гагакаць 

адгакаць 

кугакаць 

закугакаць 

цюгакаць 

зацюгакаць 

скакаць 

даскакаць 

заскакаць 

паскакаць 

папаскакаць 

пераскакаць 

праскакаць 

абскакаць 

адскакаць 

падскакаць 

выскакаць 

прыскакаць 

балакаць 

пабалакаць 

давалакаць 

завалакаць 

пазавалакаць 

навалакаць 

панавалакаць 

перавалакаць 



наперавалакаць 

правалакаць 

абвалакаць 

адвалакаць 

паадвалакаць 

падвалакаць 

звалакаць 

назвалакаць 

пазвалакаць 

развалакаць 

узвалакаць 

наўзвалакаць 

паўзвалакаць 

увалакаць 

вывалакаць 

навывалакаць 

павывалакаць 

прывалакаць 

напрывалакаць 

папрывалакаць 

таралакаць 

плакаць 

аплакаць 

заплакаць 

наплакаць 

паплакаць 

папаплакаць 

праплакаць 

адплакаць 

выплакаць 

дамакаць 

замакаць 

пазамакаць 

намакаць 

панамакаць 

перамакаць 

прамакаць 

папрамакаць 

абмакаць 

паабмакаць 

адмакаць 

падмакаць 

жмакаць 

змакаць 

размакаць 

паразмакаць 

умакаць 

цмакаць 

чмакаць 

вымакаць 

павымакаць 

наракаць 



набракаць 

разбракаць 

прадракаць 

кракаць 

закракаць 

пакракаць 

папракаць 

сустракаць 

уракаць 

выракаць 

такаць 

патакаць 

татакаць 

хакаць 

захакаць 

чакаць 

дачакаць 

пачакаць 

папачакаць 

перачакаць 

прачакаць 

счакаць 

вычакаць 

прычакаць 

дзекаць 

алекаць 

кумекаць 

пакумекаць 

скумекаць 

раскумекаць 

ёкаць 

заёкаць 

галёкаць 

загалёкаць 

пагалёкаць 

прагалёкаць 

адгалёкаць 

божкаць 

забожкаць 

ікаць 

паікаць 

гікаць 

загікаць 

гігікаць 

загігікаць 

кігікаць 

закігікаць 

зачыкільгікаць 

кугікаць 

тылілікаць 

пілікаць 

запілікаць 



папілікаць 

прапілікаць 

цілікаць 

клікаць 

аклікаць 

заклікаць 

наклікаць 

паклікаць 

пераклікаць 

адклікаць 

склікаць 

пасклікаць 

усклікаць 

выклікаць 

павыклікаць 

расплікаць 

тылікаць 

чылікаць 

зачылікаць 

нікаць 

занікаць 

панікаць 

пранікаць 

знікаць 

пазнікаць 

узнікаць 

унікаць 

вынікаць 

прынікаць 

пікаць 

дапікаць 

папікаць 

упікаць 

хіхікаць 

захіхікаць 

пахіхікаць 

цікаць 

зацікаць 

айкаць 

дзейкаць 

войкаць 

завойкаць 

павойкаць 

правойкаць 

гойкаць 

загойкаць 

булькаць 

забулькаць 

шамкаць 

зашамкаць 

пашамкаць 

прашамкаць 



бомкаць 

забомкаць 

комкаць 

скомкаць 

тромкаць 

бумкаць 

зумкаць 

зазумкаць 

крумкаць 

закрумкаць 

хрумкаць 

блямкаць 

заблямкаць 

дзылінкаць 

дзвынкаць 

задзвынкаць 

бзынкаць 

дзынкаць 

задзынкаць 

брынкаць 

забрынкаць 

прабрынкаць 

дрынкаць 

задрынкаць 

падрынкаць 

трынкаць 

патрынкаць 

брэнкаць 

канькаць 

заканькаць 

паканькаць 

выканькаць 

дзінькаць 

цінькаць 

пабрынькаць 

трэнькаць 

окаць 

квокаць 

заквокаць 

кокаць 

локаць 

цмокаць 

зацмокаць 

пацмокаць 

чмокаць 

нокаць 

занокаць 

покаць 

шпокаць 

штокаць 

цокаць 

зацокаць 



пацокаць 

працокаць 

чокаць 

цялёпкаць 

цёпкаць 

гаркаць 

загаркаць 

каркаць 

закаркаць 

накаркаць 

пакаркаць 

пракаркаць 

смаркаць 

абсмаркаць 

высмаркаць 

таркаць 

вытаркаць 

харкаць 

кравахаркаць 

захаркаць 

нахаркаць 

абхаркаць 

адхаркаць 

выхаркаць 

шаркаць 

зашаркаць 
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вылатаць 

прылатаць 

матаць 

даматаць 

заматаць 

наматаць 

паматаць 

папаматаць 

пераматаць 

праматаць 

абматаць 

адматаць 

падматаць 

зматаць 

разматаць 

уматаць 

шкуматаць 

пашкуматаць 

адшкуматаць 

расшкуматаць 

шматаць 

пашматаць 

адшматаць 

расшматаць 

выматаць 

прыматаць 

лапатаць 

залапатаць 

налапатаць 

палапатаць 



пралапатаць 

клапатаць 

заклапатаць 

паклапатаць 

выклапатаць 

шапатаць 

прашапатаць 

шалпатаць 

тупатаць 

хлюпатаць 

каратаць 

пракаратаць 

скаратаць 

кратаць 

закратаць 

пакратаць 

перакратаць 

пратаць 

апратаць 

пячатаць 

апячатаць 

запячатаць 

адпячатаць 

распячатаць 

прыпячатаць 

абтаць 

выхлебтаць 

хлябтаць 

пахлябтаць 

адтаць 

падтаць 

гергетаць 

загергетаць 

вылетаць 

уметаць 

лётаць 

залётаць 

палётаць 

папалётаць 

пралётаць 

аблётаць 

адлётаць 

злётаць 

вітаць 

завітаць 

павітаць 

адквітаць 

сквітаць 

світаць 

рассвітаць 

дацвітаць 

падацвітаць 



зацвітаць 

пазацвітаць 

працвітаць 

адцвітаць 

паадцвітаць 

расцвітаць 

парасцвітаць 

выцвітаць 

павыцвітаць 

прывітаць 

скрыгітаць 

праскрыгітаць 

хітаць 

пахітаць 

квактаць 

заквактаць 

паквактаць 

смактаць 

дасмактаць 

засмактаць 

насмактаць 

пасмактаць 

прасмактаць 

сасмактаць 

абсмактаць 

адсмактаць 

рассмактаць 

усмактаць 

высмактаць 

прысмактаць 

крактаць 

закрактаць 

пакрактаць 

пракрактаць 

выжлуктаць 

згамтаць 

лотаць 

таптаць 

датаптаць 

затаптаць 

натаптаць 

патаптаць 

ператаптаць 

пратаптаць 

абтаптаць 

адтаптаць 

падтаптаць 

стаптаць 

растаптаць 

утаптаць 

вытаптаць 

прытаптаць 



шаптаць 

зашаптаць 

нашаптаць 

пашаптаць 

прашаптаць 

гартаць 

агартаць 

пагартаць 

перагартаць 

прагартаць 

адгартаць 

адгортаць 

вяртаць 

павяртаць 

звяртаць 

стаць 

хвастаць 

захвастаць 

нахвастаць 

пахвастаць 

перахвастаць 

абхвастаць 

адхвастаць 

схвастаць 

расхвастаць 

выхвастаць 

прыхвастаць 

дастаць 

застаць 

распластаць 

настаць 

пастаць 

растаць 

дарастаць 

зарастаць 

пазарастаць 

нарастаць 

панарастаць 

парастаць 

перарастаць 

прарастаць 

папрарастаць 

абрастаць 

паабрастаць 

адрастаць 

паадрастаць 

падрастаць 

перастаць 

узрастаць 

паўзрастаць 

прастаць 

апрастаць 



распрастаць 

выпрастаць 

урастаць 

паўрастаць 

вырастаць 

навырастаць 

павырастаць 

прырастаць 

папрырастаць 

шастаць 

зашастаць 

пашастаць 

перашастаць 

прашастаць 

абшастаць 

адшастаць 

расшастаць 

вышастаць 

абстаць 

адстаць 

прыадстаць 

шалёстаць 

свістаць 

асвістаць 

засвістаць 

насвістаць 

пасвістаць 

папасвістаць 

перасвістаць 

прасвістаць 

абсвістаць 

адсвістаць 

падсвістаць 

высвістаць 

лістаць 

расхлістаць 

хістаць 

захістаць 

пахістаць 

прахістаць 

расхістаць 

хрумстаць 

захрумстаць 

пахрумстаць 

схрумстаць 

постаць 

выростаць 

вярстаць 

завярстаць 

навярстаць 

перавярстаць 

падвярстаць 



звярстаць 

развярстаць 

увярстаць 

прывярстаць 

устаць 

храбустаць 

пахрабустаць 

хрустаць 

захрустаць 

пахрустаць 

паўстаць 

прыўстаць 

скарыстаць 

выкарыстаць 

недавыкарыстаць 

прыстаць 

расхрыстаць 

хлебястаць 

гутаць 

нахамутаць 

путаць 

апутаць 

папутаць 

спутаць 

распутаць 

хутаць 

ахутаць 

захутаць 

расхутаць 

ухутаць 

каўтаць 

боўтаць 

забоўтаць 

набоўтаць 

пабоўтаць 

перабоўтаць 

збоўтаць 

разбоўтаць 

узбоўтаць 

квахтаць 

заквахтаць 

паквахтаць 

кудахтаць 

закудахтаць 

пакудахтаць 

пракудахтаць 

тарарахтаць 

крахтаць 

закрахтаць 

пакрахтаць 

пракрахтаць 

скавытаць 



заскавытаць 

паскавытаць 

праскавытаць 

казытаць 

заказытаць 

паказытаць 

блытаць 

аблытаць 

заблытаць 

наблытаць 

паблытаць 

пераблытаць 

адблытаць 

зблытаць 

разблытаць 

ублытаць 

выблытаць 

прыблытаць 

глытаць 

паглытаць 

пераглытаць 

мармытаць 

замармытаць 

намармытаць 

памармытаць 

прамармытаць 

вымармытаць 

пытаць 

апытаць 

дапытаць 

перадапытаць 

запытаць 

напытаць 

папытаць 

перапытаць 

прапытаць 

спытаць 

паспытаць 

распытаць 

выпытаць 

брытаць 

забрытаць 

чытаць 

дачытаць 

зачытаць 

начытаць 

пачытаць 

папачытаць 

перачытаць 

прачытаць 

адчытаць 

падчытаць 



счытаць 

расчытаць 

вычытаць 

прычытаць 

шчабятаць 

зашчабятаць 

пашчабятаць 

прашчабятаць 

адшчабятаць 

лятаць 

далятаць 

залятаць 

назалятаць 

пазалятаць 

налятаць 

паналятаць 

палятаць 

папалятаць 

пералятаць 

папералятаць 

пралятаць 

аблятаць 

адлятаць 

паадлятаць 

падлятаць 

злятаць 

пазлятаць 

узлятаць 

аплятаць 

даплятаць 

падаплятаць 

заплятаць 

пазаплятаць 

наплятаць 

панаплятаць 

пераплятаць 

папераплятаць 

праплятаць 

адплятаць 

паадплятаць 

падплятаць 

сплятаць 

пасплятаць 

расплятаць 

парасплятаць 

уплятаць 

паўплятаць 

выплятаць 

павыплятаць 

прыплятаць 

улятаць 

вылятаць 



павылятаць 

прылятаць 

напрылятаць 

папрылятаць 

дамятаць 

замятаць 

пазамятаць 

намятаць 

панамятаць 

памятаць 

запамятаць 

перамятаць 

прамятаць 

абмятаць 

паабмятаць 

адмятаць 

паадмятаць 

падмятаць 

змятаць 

назмятаць 

пазмятаць 

размятаць 

паразмятаць 

умятаць 

вымятаць 

навымятаць 

павымятаць 

прымятаць 

нагнятаць 

прыгнятаць 

трапятаць 

затрапятаць 

патрапятаць 

лепятаць 

залепятаць 

пралепятаць 

бахаць 

бабахаць 

забахаць 

гахаць 

жахаць 

нажахаць 

кахаць 

закахаць 

пакахаць 

махаць 

замахаць 

намахаць 

памахаць 

папамахаць 

прамахаць 

адмахаць 



размахаць 

умахаць 

вымахаць 

тарарахаць 

шарахаць 

брахаць 

абрахаць 

забрахаць 

набрахаць 

пабрахаць 

папабрахаць 

перабрахаць 

прабрахаць 

збрахаць 

разбрахаць 

выбрахаць 

прыбрахаць 

трахаць 

чахаць 

шахаць 

ехаць 

даехаць 

заехаць 

наехаць 

панаехаць 

паехаць 

пераехаць 

праехаць 

аб’ехаць 

вехаць 

ад’ехаць 

над’ехаць 

пад’ехаць 

з’ехаць 

уз’ехаць 

нехаць 

уехаць 

выехаць 

прыехаць 

плёхаць 

зіхаць 

піхаць 

запіхаць 

назапіхаць 

пазапіхаць 

напіхаць 

панапіхаць 

папіхаць 

перапіхаць 

прапіхаць 

папрапіхаць 

адпіхаць 



паадпіхаць 

падпіхаць 

спіхаць 

паспіхаць 

распіхаць 

параспіхаць 

успіхаць 

упіхаць 

паўпіхаць 

выпіхаць 

павыпіхаць 

абсьіхаць 

аціхаць 

заціхаць 

пазаціхаць 

пераціхаць 

абціхаць 

сціхаць 

пасціхаць 

перасціхаць 

уціхаць 

прыціхаць 

папрыціхаць 

бохаць 

вохаць 

завохаць 

палохаць 

запалохаць 

напалохаць 

папалохаць 

перапалохаць 

спалохаць 

прыпалохаць 

самохаць 

нашарохаць 

адгрохаць 

пхаць 

увапхаць 

дапхаць 

запхаць 

разапхаць 

напхаць 

папхаць 

перапхаць 

прапхаць 

сапхаць 

упхаць 

выпхаць 

прыпхаць 

шархаць 

керхаць 

перхаць 



заперхаць 

шорхаць 

катурхаць 

раскатурхаць 

ускатурхаць 

штурхаць 

заштурхаць 

наштурхаць 

паштурхаць 

пераштурхаць 

расштурхаць 

выштурхаць 

шурхаць 

пырхаць 

запырхаць 

папырхаць 

тхаць 

бухаць 

бабухаць 

забухаць 

набухаць 

пабухаць 

адбухаць 

разбухаць 

паразбухаць 

убухаць 

выбухаць 

вухаць 

заглухаць 

слухаць 

аслухаць 

даслухаць 

заслухаць 

паслухаць 

пераслухаць 

праслухаць 

абслухаць 

адслухаць 

падслухаць 

расслухаць 

выслухаць 

дзьмухаць 

задзьмухаць 

падзьмухаць 

пападзьмухаць 

прадзьмухаць 

абдзьмухаць 

аддзьмухаць 

здзьмухаць 

раздзьмухаць 

выдзьмухаць 

апухаць 



паапухаць 

запухаць 

пазапухаць 

напухаць 

панапухаць 

падпухаць 

спухаць 

распухаць 

параспухаць 

успухаць 

паўспухаць 

прыпухаць 

рухаць 

парухаць 

трухаць 

затрухаць 

патрухаць 

пратрухаць 

прытрухаць 

атухаць 

затухаць 

пазатухаць 

патухаць 

пратухаць 

абтухаць 

стухаць 

прытухаць 

чухаць 

зачухаць 

пачухаць 

папачухаць 

расчухаць 

шухаць 

таўхаць 

затаўхаць 

патаўхаць 

чхаць 

зачхаць 

начхаць 

пачхаць 

дыхаць 

задыхаць 

надыхаць 

падыхаць 

перадыхаць 

прадыхаць 

аддыхаць 

здыхаць 

паздыхаць 

уздыхаць 

заўздыхаць 

паўздыхаць 



удыхаць 

выдыхаць 

павыдыхаць 

калыхаць 

закалыхаць 

пакалыхаць 

перакалыхаць 

пракалыхаць 

раскалыхаць 

ускалыхаць 

укалыхаць 

палыхаць 

чмыхаць 

зачмыхаць 

пачмыхаць 

пыхаць 

запыхаць 

дасыхаць 

засыхаць 

пазасыхаць 

насыхаць 

пасыхаць 

перасыхаць 

паперасыхаць 

прасыхаць 

папрасыхаць 

паабсыхаць 

адсыхаць 

паадсыхаць 

падсыхаць 

пападсыхаць 

ссыхаць 

усыхаць 

паўсыхаць 

высыхаць 

павысыхаць 

прысыхаць 

папрысыхаць 

патыхаць 

эхаць 

валюхаць 

плюхаць 

аплюхаць 

заплюхаць 

наплюхаць 

паплюхаць 

расплюхаць 

уплюхаць 

выплюхаць 

нюхаць 

панюхаць 

перанюхаць 



пранюхаць 

абнюхаць 

знюхаць 

разнюхаць 

унюхаць 

вынюхаць 

зяхаць 

пазяхаць 

запазяхаць 

выквацаць 

клацаць 

мацаць 

намацаць 

памацаць 

перамацаць 

прамацаць 

абмацаць 

вымацаць 

ляйцаць 

заляйцаць 

разляйцаць 

адсвянцаць 

гоцаць 

пагоцаць 

дваццаць 

дванаццаць 

адзінаццаць 

семнаццаць 

васемнаццаць 

чатырнаццаць 

шаснаццаць 

дзевятнаццаць 

пятнаццаць 

трынаццаць 

трыццаць 

квэцаць 

заквэцаць 

абквэцаць 

уквэцаць 

абяцаць 

наабяцаць 

паабяцаць 

кляцаць 

прабачаць 

выбачаць 

абагачаць 

узбагачаць 

зачаць 

качаць 

дакачаць 

закачаць 

накачаць 



пакачаць 

папакачаць 

перакачаць 

пракачаць 

абкачаць 

адкачаць 

падкачаць 

скачаць 

раскачаць 

укачаць 

выкачаць 

прыкачаць 

залачаць 

мачаць 

памачаць 

вымачаць 

азначаць 

абазначаць 

зазначаць 

назначаць 

паназначаць 

пераназначаць 

пазначаць 

адзначаць 

паадзначаць 

вызначаць 

павызначаць 

прадвызначаць 

прызначаць 

пачаць 

распачаць 

абарачаць 

зварачаць 

скарачаць 

паскарачаць 

пераспрачаць 

страчаць 

атачаць 

выстачаць 

палегчаць 

вылегчаць 

лягчаць 

палягчаць 

аблягчаць 

акалечаць 

залічаць 

назалічаць 

налічаць 

пералічаць 

велічаць 

вылічаць 

прылічаць 



нахабнічаць 

зваднічаць 

злараднічаць 

пазлараднічаць 

дармаеднічаць 

суседнічаць 

яхіднічаць 

з’яхіднічаць 

грахаводнічаць 

зводнічаць 

угоднічаць 

моднічаць 

агароднічаць 

пасрэднічаць 

папярэднічаць 

верхагляднічаць 

важнічаць 

заважнічаць 

паважнічаць 

кабатажнічаць 

сабатажнічаць 

начлежнічаць 

падарожнічаць 

спадарожнічаць 

асцярожнічаць 

саматужнічаць 

валацужнічаць 

стыляжнічаць 

суцяжнічаць 

трапезнічаць 

каверзнічаць 

кляўзнічаць 

капрызнічаць 

закапрызнічаць 

гарэзнічаць 

нагарэзнічаць 

хадайнічаць 

пахадайнічаць 

гультайнічаць 

папрашайнічаць 

карабейнічаць 

дзейнічаць 

узаемадзейнічаць 

свяшчэннадзейнічаць 

падзейнічаць 

садзейнічаць 

пасадзейнічаць 

ліхадзейнічаць 

уздзейнічаць 

бяздзейнічаць 

процідзейнічаць 

супрацьдзейнічаць 



лакейнічаць 

фарысейнічаць 

разбойнічаць 

разгільдзяйнічаць 

міндальнічаць 

арыгінальнічаць 

паарыгінальнічаць 
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перашчымець 

нямець 

анямець 

занямець 

панямець 

знямець 

абалванець 

дзірванець 

задзірванець 

падзірванець 

здзірванець 

удзірванець 

чырванець 

зачырванець 

пачырванець 

счырванець 

закажанець 

саланець 

рахманець 

парахманець 

запанець 

распанець 

закаранець 

укаранець 

шаранець 

зашаранець 

ядранець 

паядранець 

танець 

патанець 

сатанець 

асатанець 

акачанець 

карчанець 

закарчанець 

пакарчанець 

скарчанець 

укарчанець 



пазграбнець 

драбнець 

падрабнець 

здрабнець 

днець 

свабаднець 

лагаднець 

палагаднець 

заднець 

разаднець 

халаднець 

пахаладнець 

схаладнець 

разднець 

віднець 

завіднець 

павіднець 

развіднець 

увіднець 

вывіднець 

разлагоднець 

уднець 

забруднець 

худнець 

схуднець 

люднець 

палюднець 

абязлюднець 

вылюднець 

бяднець 

абяднець 

пабяднець 

збяднець 

бляднець 

пабляднець 

збляднець 

менець 

паважнець 

спаважнець 

мажнець 

памажнець 

мужнець 

памужнець 

узмужнець 

сур’ёзнець 

пасур’ёзнець 

грузнець 

інець 

заінець 

аб’інець 

звінець 

зазвінець 



пазвінець 

папазвінець 

празвінець 

адзвінець 

з’інець 

сінець 

засінець 

пасінець 

ссінець 

зашчацінець 

дзяцінець 

здзяцінець 

спакайнець 

паспакайнець 

пастрайнець 

буйнець 

пабуйнець 

узбуйнець 

патускнець 

шчыльнець 

пашчыльнець 

прытомнець 

апрытомнець 

знепрытомнець 

разумнець 

паразумнець 

пасумнець 

палымнець 

запалымнець 

адпалымнець 

цямнець 

ацямнець 

зацямнець 

пацямнець 

сцямнець 

уцямнець 

прыцямнець 

таннець 

патаннець 

сутонець 

мізарнець 

памізарнець 

змізарнець 

марнець 

памарнець 

змарнець 

умарнець 

прымарнець 

спарнець 

паспарнець 

прастарнець 

папрастарнець 



чарнець 

зачарнець 

пачарнець 

счарнець 

учарнець 

прысмірнець 

дурнець 

адурнець 

падурнець 

здурнець 

хмурнець 

пахмурнець 

спахмурнець 

схмурнець 

чэрнець 

каснець 

закаснець 

плеснець 

заплеснець 

праплеснець 

сплеснець 

броснець 

заброснець 

паброснець 

падброснець 

яснець 

заяснець 

паяснець 

праяснець 

раз’яснець 

запляснець 

спляснець 

выяснець 

вільгатнець 

завільгатнець 

павільгатнець 

звільгатнець 

далікатнець 

падалікатнець 

змаркатнець 

спалатнець 

запатнець 

спатнець 

квітнець 

заквітнець 

адквітнець 

расквітнець 

блакітнець 

паблакітнець 

замаркотнець 

мутнець 

замутнець 



памутнець 

смутнець 

пасмутнець 

стаўбунець 

рунець 

зарунець 

паўнець 

папаўнець 

распаўнець 

адраўнець 

парахнець 

папарахнець 

спарахнець 

пульхнець 

струхнець 

мацнець 

памацнець 

узмацнець 

смачнець 

пасмачнець 

змрачнець 

пазмрачнець 

бучнець 

гучнець 

пагучнець 

раскашнець 

параскашнець 

пышнець 

змаршчынець 

юнець 

дубянець 

адубянець 

задубянець 

падубянець 

здубянець 

лубянець 

залубянець 

злубянець 

дзеравянець 

адзеравянець 

задзеравянець 

здзеравянець 

травянець 

затравянець 

барвянець 

дзервянець 

адзервянець 

задзервянець 

здзервянець 

вадзянець 

адвадзянець 

звадзянець 



ледзянець 

аледзянець 

заледзянець 

паледзянець 

абледзянець 

зледзянець 

арудзянець 

студзянець 

сцюдзянець 

зелянець 

зазелянець 

пазелянець 

ззелянець 

шклянець 

ашклянець 

камянець 

акамянець 

закамянець 

скамянець 

крамянець 

акрамянець 

прамянець 

запрамянець 

румянець 

цьмянець 

пацьмянець 

п’янець 

ап’янець 

зап’янець 

пап’янець 

сп’янець 

слупянець 

аслупянець 

трупянець 

атрупянець 

струпянець 

утрупянець 

касцянець 

акасцянець 

закасцянець 

пруцянець 

апруцянець 

папруцянець 

спруцянець 

пець 

апець 

дапець 

запець 

асалапець 

напець 

папець 

папапець 



атарапець 

перапець 

прапець 

адпець 

падпець 

кіпець 

дакіпець 

закіпець 

накіпець 

пакіпець 

перакіпець 

пракіпець 

адкіпець 

скіпець 

ускіпець 

укіпець 

выкіпець 

прыкіпець 

ліпець 

праліпець 

сіпець 

засіпець 

прасіпець 

карпець 

пакарпець 

пракарпець 

сцерпець 

уцерпець 

выцерпець 

цярпець 

дацярпець 

пацярпець 

папацярпець 

перацярпець 

працярпець 

адцярпець 

сцярпець 

уцярпець 

спець 

даспець 

падаспець 

недаспець 

заспець 

наспець 

паспець 

распець 

пераспець 

саспець 

успець 

выспець 

прыспець 

скупець 



паскупець 

рупець 

струпець 

прырупець 

тупець 

атупець 

затупець 

прытупець 

рыпець 

зарыпець 

парыпець 

прарыпець 

адрыпець 

скрыпець 

заскрыпець 

паскрыпець 

праскрыпець 

адскрыпець 

хрыпець 

захрыпець 

пахрыпець 

прахрыпець 

шыпець 

зашыпець 

пашыпець 

прашыпець 

сець 

асець 

касець 

абязлесець 

вісець 

павісець 

правісець 

восець 

абезгалосець 

сапсець 

русець 

абрусець 

лысець 

залысець 

палысець 

пралысець 

аблысець 

злысець 

вылысець 

рабацець 

гарбацець 

згарбацець 

бубацець 

багацець 

забагацець 

пабагацець 



разбагацець 

узбагацець 

бразгацець 

забразгацець 

пабразгацець 

прабразгацець 

слізгацець 

заслізгацець 

мігацець 

замігацець 

памігацець 

мільгацець 

замільгацець 

памільгацець 

прамільгацець 

шаргацець 

дрыгацець 

задрыгацець 

стракацець 

застракацець 

булькацець 

браскацець 

бліскацець 

забліскацець 

ляскацець 

праляскацець 

грукацець 

загрукацець 

пагрукацець 

прагрукацець 

адгрукацець 

стукацець 

застукацець 

залацець 

пазалацець 

шамацець 

зашамацець 

пашамацець 

прашамацець 

аблахмацець 

пацець 

запацець 

капацець 

лапацець 

залапацець 

напацець 

папацець 

прапацець 

шапацець 

зашапацець 

прашапацець 

адшапацець 



адпацець 

шалпацець 

шурпацець 

зашурпацець 

пашурпацець 

спацець 

распацець 

упацець 

тупацець 

затупацець 

патупацець 

пратупацець 

выпацець 

прыпацець 

хлюпацець 

карацець 

пакарацець 

сірацець 

асірацець 

пасірацець 

хацець 

захацець 

перахацець 

адхацець 

зіхацець 

зазіхацець 

пазіхацець 

адзіхацець 

шархацець 

зашархацець 

схацець 

расхацець 

мігцець 

замігцець 

памігцець 

вылецець 

зніцець 

шамцець 

трымцець 

затрымцець 

патрымцець 

капцець 

закапцець 

трупцець 

карцець 

закарцець 

астачарцець 

выверцець 

вярцець 

завярцець 

абвярцець 

развярцець 



увярцець 

прасцець 

папрасцець 

спрасцець 

часцець 

шасцець 

аблісцець 

хрумсцець 

шарсцець 

храбусцець 

захрабусцець 

пахрабусцець 

хрыбусцець 

гусцець 

загусцець 

пагусцець 

згусцець 

тлусцець 

атлусцець 

патлусцець 

растлусцець 

пусцець 

апусцець 

запусцець 

спусцець 

хрусцець 

захрусцець 

таўсцець 

затаўсцець 

патаўсцець 

растаўсцець 

чысцець 

пачысцець 

шалясцець 

зашалясцець 

прашалясцець 

адшалясцець 

летуцець 

жаўцець 

зажаўцець 

пажаўцець 

зжаўцець 

шалахцець 

тарахцець 

затарахцець 

натарахцець 

пратарахцець 

шарахцець 

зашарахцець 

зіхцець 

дыхцець 

пыхцець 



плюхцець 

сыцець 

пасыцець 

рассыцець 

люцець 

ляцець 

даляцець 

заляцець 

наляцець 

паляцець 

пераляцець 

праляцець 

абляцець 

адляцець 

падляцець 

зляцець 

узляцець 

уляцець 

прыляцець 

абяспамяцець 

вар’яцець 

павар’яцець 

звар’яцець 

дваіць 

падваіць 

гаіць 

загаіць 

пагаіць 

падгаіць 

прыгаіць 

даіць 

дадаіць 

надаіць 

падаіць 

пападаіць 

перадаіць 

аддаіць 

здаіць 

раздаіць 

выдаіць 

слаіць 

наслаіць 

пераслаіць 

праслаіць 

адслаіць 

расслаіць 

гнаіць 

загнаіць 

нагнаіць 

пагнаіць 

перагнаіць 

прагнаіць 



падгнаіць 

згнаіць 

угнаіць 

прыгнаіць 

паіць 

апаіць 

дапаіць 

запаіць 

напаіць 

папаіць 

перапаіць 

прапаіць 

адпаіць 

падпаіць 

спаіць 

распаіць 

упаіць 

выпаіць 

раіць 

нараіць 

параіць 

драіць 

адраіць 

задраіць 

надраіць 

падраіць 

прадраіць 

аддраіць 

выдраіць 

зраіць 

выкраіць 

траіць 

патраіць 

выстраіць 

прыраіць 

таіць 

затаіць 

стаіць 

разнастаіць 

утаіць 

прытаіць 

прызвычаіць 

біць 

бабіць 

абабіць 

вабіць 

завабіць 

павабіць 

перавабіць 

падвабіць 

звабіць 

прывабіць 



дабіць 

забіць 

скабіць 

слабіць 

аслабіць 

паслабіць 

праслабіць 

расслабіць 

набіць 

пабіць 

папабіць 

рабіць 

дарабіць 

недарабіць 

зарабіць 

падзарабіць 

нарабіць 

парабіць 

папарабіць 

перарабіць 

прарабіць 

абрабіць 

грабіць 

аграбіць 

награбіць 

паграбіць 

папаграбіць 

разграбіць 

драбіць 

адрабіць 

надрабіць 

падрабіць 

раздрабіць 

перабіць 

церабіць 

ацерабіць 

зацерабіць 

нацерабіць 

пацерабіць 

працерабіць 

абцерабіць 

падцерабіць 

сцерабіць 

расцерабіць 

выцерабіць 

зрабіць 

разрабіць 

прабіць 

урабіць 

вырабіць 

прырабіць 

адбіць 



надбіць 

падбіць 

абясхлебіць 

збіць 

разбіць 

узбіць 

хібіць 

схібіць 

бамбіць 

адбамбіць 

разбамбіць 

ганьбіць 

зганьбіць 

спадобіць 

аздобіць 

разжалобіць 

азлобіць 

угробіць 

собіць 

увасобіць 

пераўвасобіць 

адасобіць 

пасобіць 

падсобіць 

шчарбіць 

пашчарбіць 

вышчарбіць 

горбіць 

згорбіць 

узгорбіць 

прыгорбіць 

убіць 

губіць 

загубіць 

пагубіць 

згубіць 

разгубіць 

выгубіць 

прыгубіць 

дубіць 

дадубіць 

надубіць 

падубіць 

перадубіць 

прадубіць 

выдубіць 

зубіць 

скалазубіць 

назубіць 

падзубіць 

вызубіць 

галубіць 



прыгалубіць 

апалубіць 

распалубіць 

клубіць 

рубіць 

дарубіць 

зарубіць 

нарубіць 

парубіць 

абрубіць 

грубіць 

агрубіць 

нагрубіць 

падрубіць 

зрубіць 

трубіць 

затрубіць 

натрубіць 

патрубіць 

папатрубіць 

пратрубіць 

адтрубіць 

струбіць 

раструбіць 

вытрубіць 

урубіць 

вырубіць 

чубіць 

начубіць 

выбіць 

дыбіць 

уздыбіць 

заглыбіць 

паглыбіць 

зарыбіць 

абязрыбіць 

прыбіць 

спатрэбіць 

любіць 

незалюбіць 

палюбіць 

адлюбіць 

знелюбіць 

разлюбіць 

неўзлюбіць 

улюбіць 

зябіць 

віць 

авіць 

бавіць 

дабавіць 

забавіць 



набавіць 

пабавіць 

перабавіць 

прабавіць 

адбавіць 

надбавіць 

падбавіць 

збавіць 

пазбавіць 

разбавіць 

убавіць 

выбавіць 

прыбавіць 

крывавіць 

акрывавіць 

пакрывавіць 

абкрывавіць 

скрывавіць 

раскрывавіць 

абагавіць 

давіць 

задавіць 

падавіць 

здавіць 

раздавіць 

заржавіць 

завіць 

цікавіць 

зацікавіць 

гаркавіць 

уласкавіць 

лавіць 

недалавіць 

залавіць 

налавіць 

палавіць 

папалавіць 

пералавіць 

аблавіць 

адлавіць 

падлавіць 

злавіць 

плавіць 

аплавіць 

даплавіць 

заплавіць 

наплавіць 

пераплавіць 

праплавіць 

сплавіць 

расплавіць 

уплавіць 



выплавіць 

славіць 

благаславіць 

блаславіць 

праславіць 

расславіць 

абясславіць 

уславіць 

выславіць 

няславіць 

абняславіць 

зняславіць 

улавіць 

вылавіць 

вымавіць 

навіць 

станавіць 

пастанавіць 

устанавіць 

абнавіць 

аднавіць 

паднавіць 

узнавіць 

усынавіць 

павіць 

апавіць 

перапавіць 

спавіць 

распавіць 

аздаравіць 

наравіць 

знаравіць 

унаравіць 

прынаравіць 
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смеласць 

нясмеласць 

умеласць 

зразумеласць 

незразумеласць 

няўмеласць 

анямеласць 

знямеласць 

здзірванеласць 

закаранеласць 



скарчанеласць 

схуднеласць 

узмужнеласць 

змізарнеласць 

змарнеласць 

спахмурнеласць 

закаснеласць 

спатнеласць 

спарахнеласць 

адзеравянеласць 

адзервянеласць 

акамянеласць 

закамянеласць 

скамянеласць 

ап’янеласць 

акасцянеласць 

закасцянеласць 

атарапеласць 

спеласць 

недаспеласць 

познаспеласць 

скараспеласць 

пераспеласць 

няспеласць 

атупеласць 

аселасць 

мяккацеласць 

асірацеласць 

аблісцеласць 

атлусцеласць 

спусцеласць 

дзябёласць 

мёрзласць 

закарузласць 

заскарузласць 

друзласць 

азызласць 

чэзласць 

міласць 

няміласць 

гніласць 

хіласць 

пахіласць 

прагоркласць 

выпукласць 

абыкласць 

звыкласць 

нязвыкласць 

блякласць 

размякласць 

воласць 

кволасць 



поласць 

аднаполасць 

раздзельнаполасць 

асіпласць 

сціпласць 

нясціпласць 

шчупласць 

хрыпласць 

ахрыпласць 

узнёсласць 

абвісласць 

сцісласць 

росласць 

нізкаросласць 

маларосласць 

ветласць 

светласць 

прасветласць 

сутуласць 

чуласць 

святлачуласць 

прачуласць 

бясчуласць 

нячуласць 

чахласць 

сшэрхласць 

затхласць 

жухласць 

пухласць 

апухласць 

прыпухласць 

тухласць 

рыхласць 

пошласць 

прошласць 

прышласць 

паныласць 

бяскрыласць 

застыласць 

скарэласць 

састарэласць 

устарэласць 

прэласць 

азвярэласць 

цэласць 

адзічэласць 

здзічэласць 

вяласць 

масць 

ведамасць 

немасць 

кіруемасць 



маёмасць 

знаёмасць 

імасць 

ажыццявімасць 

неажыццявімасць 

хадзімасць 

судзімасць 

несудзімасць 

нелюдзімасць 

дзялімасць 

недзялімасць 

ранімасць 

прымянімасць 

непрымянімасць 

цярпімасць 

верацярпімасць 

нецярпімасць 

ягомасць 

вядомасць 

агульнавядомасць 

невядомасць 

свядомасць 

самасвядомасць 

падсвядомасць 

несвядомасць 

бессвядомасць 

рухомасць 

нерухомасць 

непрымірымасць 

значымасць 

магчымасць 

немагчымасць 

занядбанасць 

расхлябанасць 

афарбаванасць 

устурбаванасць 

знерваванасць 

разнерваванасць 

узнерваванасць 

матываванасць 

абстрагаванасць 

узрадаванасць 

недаследаванасць 

змардаванасць 

абмежаванасць 

неабмежаванасць 

размежаванасць 

загазаванасць 

аб’ектывізаванасць 

паралізаванасць 

цывілізаванасць 

стылізаванасць 



матэрыялізаванасць 

арганізаванасць 

заарганізаванасць 

неарганізаванасць 

дэзарганізаванасць 

неўладкаванасць 

падкаванасць 

упарадкаванасць 

добраўпарадкаванасць 

нядобраўпарадкаванасць 

неўпарадкаванасць 

скаванасць 

раскаванасць 

адукаванасць 

неадукаванасць 

спрактыкаванасць 

неспрактыкаванасць 

збалаванасць 

разбалаванасць 

узлаванасць 

замілаванасць 

неўтаймаванасць 

унармаванасць 

паінфармаванасць 

наканаванасць 

скампанаванасць 

дысцыплінаванасць 

недысцыплінаванасць 

рафінаванасць 

каардынаванасць 

зачараванасць 

расчараванасць 

эрудзіраванасць 

накіраванасць 

мэтанакіраванасць 

скіраванасць 

трэніраванасць 

натрэніраванасць 

фарсіраванасць 

канцэнтраванасць 

сканцэнтраванасць 

вымуштраванасць 

недапасаванасць 

прыстасаванасць 

непрыстасаванасць 

збалансаванасць 

скандэнсаванасць 

асэнсаванасць 

неасэнсаванасць 

сапсаванасць 

знітаванасць 

укамплектаванасць 



неўкамплектаванасць 

экзальтаванасць 

абгрунтаванасць 

неабгрунтаванасць 

угрунтаванасць 

неўгрунтаванасць 

загартаванасць 

згуртаванасць 

нарыхтаванасць 

падрыхтаванасць 

непадрыхтаванасць 

разлютаванасць 

захаванасць 

выхаванасць 

нявыхаванасць 

апрацаванасць 

недапрацаванасць 

неапрацаванасць 

спрацаванасць 

распрацаванасць 

нераспрацаванасць 

угневанасць 

адарванасць 

надарванасць 

разарванасць 

прывілеяванасць 

неспадзяванасць 

усхваляванасць 

ізаляванасць 

усталяванасць 

неўсталяванасць 

неразгаданасць 

пажаданасць 

непажаданасць 

складанасць 

адданасць 

самаадданасць 

нязведанасць 

раскіданасць 

ураўнаважанасць 

неўраўнаважанасць 

заражанасць 

наладжанасць 

зладжанасць 

нязладжанасць 

суладжанасць 

няўладжанасць 

дагледжанасць 

улагоджанасць 

пагоджанасць 

непашкоджанасць 

прыроджанасць 



засяроджанасць 

узбуджанасць 

замаруджанасць 

забруджанасць 

асуджанасць 

пакрыўджанасць 

зрэджанасць 

разрэджанасць 

распаўсюджанасць 

збліжанасць 

прыбліжанасць 

уніжанасць 

прыніжанасць 

устрывожанасць 

зняможанасць 

здарожанасць 

насцярожанасць 

падвержанасць 

звужанасць 

запужанасць 

загружанасць 

перагружанасць 

напружанасць 

сканфужанасць 

адчужанасць 

падоўжанасць 

збянтэжанасць 

недаказанасць 

прылізанасць 

стузанасць 

звязанасць 

прывязанасць 

нечаканасць 

сплясканасць 

надзіманасць 

недадуманасць 

надуманасць 

прадуманасць 

непрадуманасць 

абдуманасць 

неабдуманасць 

рахманасць 

ціхманасць 

стрыманасць 

устрыманасць 

нястрыманасць 

вытрыманасць 

нявытрыманасць 

перакананасць 

загнанасць 

аб’яднанасць 

з’яднанасць 



раз’яднанасць 

пераконанасць 

затаваранасць 

ацяжаранасць 

абцяжаранасць 

беспакаранасць 

сабранасць 

убранасць 

сыгранасць 

ядранасць 

даверанасць 

размеранасць 

умеранасць 

прыміранасць 

дагаворанасць 

недагаворанасць 

адоранасць 

азоранасць 

няскоранасць 

зморанасць 

бязветранасць 

завостранасць 

абвостранасць 

люстранасць 

унутранасць 

абуранасць 

раздуранасць 

нахмуранасць 

манеўранасць 

пашыранасць 

апантанасць 

блытанасць 

заблытанасць 

зблытанасць 

начытанасць 

закаханасць 

несціханасць 

запалоханасць 

непрадбачанасць 

завінавачанасць 

азадачанасць 

прадвызначанасць 

вытачанасць 

дасведчанасць 

недасведчанасць 

асвечанасць 

скалечанасць 

засмечанасць 

прыгнечанасць 

забяспечанасць 

водазабяспечанасць 

незабяспечанасць 



перасечанасць 

абязлічанасць 

перавялічанасць 

намагнічанасць 

вытанчанасць 

развінчанасць 

узвінчанасць 

недакончанасць 

закончанасць 

незакончанасць 

няскончанасць 

забалочанасць 

заклапочанасць 

скарочанасць 

вывучанасць 

нявывучанасць 

скучанасць 

спалучанасць 

узбаламучанасць 

засмучанасць 

загрувашчанасць 

аснашчанасць 

спешчанасць 

распешчанасць 

спрошчанасць 

згушчанасць 

запушчанасць 

распушчанасць 

разбэшчанасць 

сплюшчанасць 

запазычанасць 

насычанасць 

перанасычанасць 

соленасычанасць 

нявырашанасць 

выпусташанасць 

сцішанасць 

суцішанасць 

прыцішанасць 

перабольшанасць 

перакошанасць 

заношанасць 

зношанасць 

апустошанасць 

спустошанасць 

завершанасць 

незавершанасць 

узрушанасць 

узвышанасць 

раз’юшанасць 

уз’юшанасць 

вабнасць 



павабнасць 

прывабнасць 

непрывабнасць 

неаслабнасць 

зграбнасць 

нязграбнасць 

маштабнасць 

нахабнасць 

пахабнасць 

хвалебнасць 

ганебнасць 

хібнасць 

бясхібнасць 

падобнасць 

праўдападобнасць 

непраўдападобнасць 

газападобнасць 

навукападобнасць 

скачкападобнасць 

шарападобнасць 

прападобнасць 

непадобнасць 

дробнасць 

нізкапробнасць 

асобнасць 

паасобнасць 

ушчэрбнасць 

згубнасць 

жарэбнасць 

патрэбнасць 

непатрэбнасць 

нарадалюбнасць 

свабодалюбнасць 

дружалюбнасць 

недружалюбнасць 

цеплалюбнасць 

святлалюбнасць 

самалюбнасць 

міралюбнасць 

сябелюбнасць 

мнагашлюбнасць 

аднашлюбнасць 

бясшлюбнасць 

трохшлюбнасць 

дваяшлюбнасць 

прагнасць 

флягнасць 

загаднасць 

спагаднасць 

неспагаднасць 

выгаднасць 

нявыгаднасць 



пажаднасць 

бязладнасць 

дакладнасць 

недакладнасць 

неадкладнасць 

безадкладнасць 

складнасць 

няскладнасць 

бяспрыкладнасць 

холаднасць 

уладнасць 

падуладнасць 

суладнасць 

несуладнасць 

поўнаўладнасць 

панаднасць 

прынаднасць 

злараднасць 

параднасць 

беспараднасць 

першараднасць 

абраднасць 

разраднасць 

стаднасць 

бязвыхаднасць 

ашчаднасць 

неашчаднасць 

еднасць 

ненаеднасць 

беднасць 

неадпаведнасць 

праведнасць 

усёведнасць 

бледнасць 

мілавіднасць 

разнавіднасць 

ліквіднасць 

прывіднасць 

агіднасць 

інваліднасць 

саліднасць 

яхіднасць 

мнагаводнасць 

мелкаводнасць 

малаводнасць 

праводнасць 

гукаправоднасць 

цеплаправоднасць 

электраправоднасць 

неправоднасць 

звышправоднасць 

годнасць 



лагоднасць 

верагоднасць 

малаверагоднасць 

неверагоднасць 

згоднасць 

мэтазгоднасць 

немэтазгоднасць 

выгоднасць 

невыгоднасць 

прыгоднасць 

непрыгоднасць 

шкоднасць 

бесперашкоднасць 

бясшкоднасць 

няшкоднасць 

халоднасць 

плоднасць 

мнагаплоднасць 

скараплоднасць 

бясплоднасць 

няплоднасць 

старамоднасць 

роднасць 

высакароднасць 

невысакароднасць 

народнасць 

псеўданароднасць 

простанароднасць 

аднароднасць 

неаднароднасць 

усенароднасць 

разнароднасць 

пароднасць 

чыстапароднасць 

смуроднасць 

даходнасць 

маладаходнасць 

недаходнасць 

суднаходнасць 

несуднаходнасць 

мараходнасць 

пераходнасць 

непераходнасць 

праходнасць 

непраходнасць 

ціхаходнасць 

неабходнасць 

сходнасць 

нясходнасць 

безвыходнасць 

сыходнасць 

абсурднасць 



маруднасць 

падсуднасць 

непадсуднасць 

сапраўднасць 

несапраўднасць 

бяскрыўднасць 

бактэрыцыднасць 

пасрэднасць 

непасрэднасць 

люднасць 

мнагалюднасць 

малалюднасць 

бязлюднасць 

няўклюднасць 

шматлюднасць 

паўсюднасць 

агляднасць 

бездагляднасць 

неагляднасць 

нагляднасць 

безнагляднасць 

непрагляднасць 

непрыгляднасць 

прызвычаенасць 

непрызвычаенасць 

самаўлюбенасць 

зададзенасць 

ленасць 

аддаленасць 

удасканаленасць 

неўдасканаленасць 

выдасканаленасць 

напаленасць 

падначаленасць 

расслабленасць 

вырабленасць 

азлобленасць 

робленасць 

недаробленасць 

непадробленасць 

раздробленасць 

няўробленасць 

адасобленасць 

разгубленасць 

паглыбленасць 

закругленасць 

незаселенасць 

населенасць 

маланаселенасць 

перанаселенасць 

ненаселенасць 

знясіленасць 



нахіленасць 

захламленасць 

прыземленасць 

азнаёмленасць 

асвядомленасць 

неўсвядомленасць 

ашаломленасць 

надломленасць 

засаромленасць 

ператомленасць 

стомленасць 

утомленасць 

адкормленасць 

укормленасць 

неаформленасць 

задымленасць 

задаволенасць 

самазадаволенасць 

незадаволенасць 

здаволенасць 

самаздаволенасць 

нездаволенасць 

запаволенасць 

аголенасць 

абяздоленасць 

засоленасць 

прытупленасць 

недамысленасць 

акрэсленасць 

неакрэсленасць 

падкрэсленасць 

асветленасць 

прасветленасць 

абагуленасць 

расчуленасць 

зацікаўленасць 

незацікаўленасць 

дамоўленасць 

недамоўленасць 

абумоўленасць 

узаемаабумоўленасць 

адухоўленасць 

ажыўленасць 

перакрыўленасць 

скрыўленасць 

запыленасць 

распыленасць 

акрыленасць 

нацэленасць 

адцягненасць 

расцягненасць 

ускладненасць 



збедненасць 

узгодненасць 

узаемаўзгодненасць 

няўзгодненасць 

аплодненасць 

забрудненасць 

запозненасць 

разрозненасць 

абагульненасць 

ушчыльненасць 

напоўненасць 

упэўненасць 

самаўпэўненасць 

няўпэўненасць 

здвоенасць 

раздвоенасць 

асвоенасць 

занепакоенасць 

заспакоенасць 

самазаспакоенасць 

супакоенасць 

самасупакоенасць 

угноенасць 

узброенасць 

энергаўзброенасць 

пераўзброенасць 

настроенасць 

затоенасць 

стоенасць 

прытоенасць 

аднесенасць 

суаднесенасць 

улюбёнасць 

сцюдзёнасць 

салёнасць 

шалёнасць 

адушаўлёнасць 

неадушаўлёнасць 

раздражнёнасць 

пранікнёнасць 

неўнікнёнасць 

замкнёнасць 

натхнёнасць 

расчлянёнасць 

утрапёнасць 

важнасць 

легкаважнасць 

малаважнасць 

немалаважнасць 

паважнасць 

спаважнасць 

пераважнасць 



адважнасць 

разважнасць 

неразважнасць 

безразважнасць 

безуважнасць 

няўважнасць 

прадажнасць 

тыпажнасць 

маламетражнасць 

хуткабежнасць 

непазбежнасць 

разбежнасць 

залежнасць 

узаемазалежнасць 

незалежнасць 
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адаронасць 

нескаронасць 

умудронасць 

падазронасць 

незлічонасць 



несканчонасць 

вучонасць 

засмучонасць 

квапнасць 

сквапнасць 

трапнасць 

рабалепнасць 

дасціпнасць 

растаропнасць 

нерастаропнасць 

ізатропнасць 

усёахопнасць 

нясцерпнасць 

невычэрпнасць 

акупнасць 

самаакупнасць 

непадкупнасць 

сукупнасць 

рупнасць 

даступнасць 

агульнадаступнасць 

недаступнасць 

неадступнасць 

непадступнасць 

непрыступнасць 

стэрэатыпнасць 

неадчэпнасць 

выбарнасць 

каварнасць 

таварнасць 

пачварнасць 

вычварнасць 

вульгарнасць 

уладарнасць 

самаўладарнасць 

безгаспадарнасць 

бяздарнасць 

салідарнасць 

лапідарнасць 

легендарнасць 

цяжарнасць 

велізарнасць 

вялізарнасць 

бяскарнасць 

шыкарнасць 

марнасць 

сумарнасць 

хмарнасць 

бясхмарнасць 

скнарнасць 

ардынарнасць 

экстраардынарнасць 



стацыянарнасць 

парнасць 

таталітарнасць 

утылітарнасць 

элітарнасць 

характарнасць 

слабахарактарнасць 

рознахарактарнасць 

бесхарактарнасць 

фрагментарнасць 

элементарнасць 

аўтарытарнасць 

прытарнасць 

статуарнасць 

вернасць 

прававернасць 

легкавернасць 

імавернасць 

неймавернасць 

нявернасць 

пустазернасць 

колернасць 

бясколернасць 

шматколернасць 

мернасць 

правамернасць 

неправамернасць 

высакамернасць 

заканамернасць 

незаканамернасць 

планамернасць 

непланамернасць 

добранамернасць 

раўнамернасць 

нераўнамернасць 

непамернасць 

надмернасць 

эфемернасць 

размернасць 

празмернасць 

суразмернасць 

несуразмернасць 

бязмернасць 

нязмернасць 

вымернасць 

невымернасць 

сувымернасць 

несувымернасць 

трохвымернасць 

манернасць 

апрыёрнасць 

апастэрыёрнасць 



ціхамірнасць 

эфірнасць 

спаборнасць 

зборнасць 

праворнасць 

жыватворнасць 

цеплатворнасць 

снатворнасць 

дабратворнасць 

смехатворнасць 

словавытворнасць 

прытворнасць 

тлятворнасць 

задорнасць 

зорнасць 

узорнасць 

ілюзорнасць 

бездакорнасць 

пакорнасць 

непакорнасць 

фальклорнасць 

мінорнасць 

напорнасць 

тапорнасць 

спорнасць 

прасторнасць 

паўторнасць 

непаўторнасць 

сумбурнасць 

бравурнасць 

ажурнасць 

цэнзурнасць 

нецэнзурнасць 

хмурнасць 

пахмурнасць 

карыкатурнасць 

літаратурнасць 

структурнасць 

культурнасць 

некультурнасць 

бескультурнасць 

скульптурнасць 

мішурнасць 

настырнасць 

крыважэрнасць 

ненажэрнасць 

пражэрнасць 

мізэрнасць 

міласэрнасць 

неміласэрнасць 

характэрнасць 

мініяцюрнасць 



ахвярнасць 

самаахвярнасць 

палярнасць 

біпалярнасць 

капілярнасць 

рэгулярнасць 

нерэгулярнасць 

карпускулярнасць 

перпендыкулярнасць 

папулярнасць 

непапулярнасць 

фамільярнасць 

снасць 

асобаснасць 

другаснасць 

бязрадаснасць 

жыццярадаснасць 

жудаснасць 

вялікаснасць 

малаколькаснасць 

якаснасць 

злаякаснасць 

дабраякаснасць 

недабраякаснасць 

жаласнасць 

гніласнасць 

класнасць 

уласнасць 

цэласнасць 

маламаёмаснасць 

страснасць 

сладастраснасць 

бясстраснасць 

бязлітаснасць 

тагачаснасць 

дачаснасць 

адначаснасць 

сучаснасць 

ультрасучаснасць 

заўчаснасць 

шчаснасць 

першаснасць 

славеснасць 

цялеснасць 

бесцялеснасць 

сумеснасць 

тоеснасць 

існасць 

рэчаіснасць 

бескампраміснасць 

аднамніснасць 

жывапіснасць 



непахіснасць 

дзейснасць 

комплекснасць 

бяссэнснасць 

дзівоснасць 

коснасць 

валоснасць 

многагалоснасць 

аднагалоснасць 

шматгалоснасць 

злоснасць 

млоснасць 

пладаноснасць 

меданоснасць 

руданоснасць 

газаноснасць 

нафтагазаноснасць 

святланоснасць 

срэбраноснасць 

пераноснасць 

смертаноснасць 

нафтаноснасць 

адноснасць 

безадноснасць 

суадноснасць 

нязноснасць 

вугляноснасць 

поснасць 

пароснасць 

зайздроснасць 

незайздроснасць 

дысперснасць 

шэрснасць 

разнашэрснасць 

гнуснасць 

распуснасць 

паруснасць 

яруснасць 

мнагаяруснасць 

свабодамыснасць 

зламыснасць 

разнамыснасць 

памыснасць 

наўмыснасць 

ненаўмыснасць 

карыснасць 

бескарыснасць 

прэснасць 

чэснасць 

пачэснасць 

яснасць 

няяснасць 



адэкватнасць 

неадэкватнасць 

прыватнасць 

дадатнасць 

падатнасць 

непадатнасць 

здатнасць 

няздатнасць 

выдатнасць 

прыдатнасць 

непрыдатнасць 

далікатнасць 

недалікатнасць 

халатнасць 

платнасць 

бясплатнасць 

граматнасць 

знатнасць 

сепаратнасць 

кратнасць 

мнагакратнасць 

аднакратнасць 

стратнасць 

бясстратнасць 

акуратнасць 

неакуратнасць 

статнасць 

бесхрыбетнасць 

старазаветнасць 

беззапаветнасць 

беспрасветнасць 

прыветнасць 

непрыветнасць 

мнагадзетнасць 

бяздзетнасць 

адметнасць 

прадметнасць 

многапрадметнасць 

беспрадметнасць 

шматпрадметнасць 

прыкметнасць 

непрыкметнасць 

шляхетнасць 

мімалётнасць 

разбітнасць 

блакітнасць 

маналітнасць 

злітнасць 

кампактнасць 

абстрактнасць 

бястактнасць 

камплектнасць 



некамплектнасць 

эфектнасць 

бесканфліктнасць 

карэктнасць 

некарэктнасць 

экстравагантнасць 

элегантнасць 

імпазантнасць 

пікантнасць 

галантнасць 

талерантнасць 

канстантнасць 

інтэлігентнасць 

валентнасць 

аднавалентнасць 

эквівалентнасць 

турбулентнасць 

вірулентнасць 

тэмпераментнасць 

іманентнасць 

перманентнасць 

трансцэндэнтнасць 

індыферэнтнасць 

кампетэнтнасць 

некампетэнтнасць 

стопрацэнтнасць 

варыянтнасць 

інварыянтнасць 

журботнасць 

турботнасць 

бестурботнасць 

добраахвотнасць 

льготнасць 

ільготнасць 

вільготнасць 

котнасць 

маркотнасць 

кіслотнасць 

самотнасць 

дрымотнасць 

цнотнасць 

клапотнасць 

бесклапотнасць 

абаротнасць 

беспаваротнасць 

зваротнасць 

незваротнасць 

беззваротнасць 

гаротнасць 

дабротнасць 

смяротнасць 

несмяротнасць 



бессмяротнасць 

частотнасць 

істотнасць 

неістотнасць 

смяхотнасць 

цотнасць 

пяшчотнасць 

стандартнасць 

азартнасць 

інертнасць 

сортнасць 

нізкасортнасць 

чыстасортнасць 

кантрастнасць 

магутнасць 

усёмагутнасць 

шматпакутнасць 

мутнасць 

каламутнасць 

шалапутнасць 

сутнасць 

адсутнасць 

прысутнасць 

чутнасць 

бытнасць 

самабытнасць 

першабытнасць 

нязбытнасць 

старажытнасць 

ужытнасць 

вопытнасць 

шматвопытнасць 

нявопытнасць 

паддопытнасць 

малагабарытнасць 

каларытнасць 

скрытнасць 

спрытнасць 

няспрытнасць 

сытнасць 

ненасытнасць 

дэфіцытнасць 

сюжэтнасць 

бязмэтнасць 

трафарэтнасць 

сакрэтнасць 

канкрэтнасць 

неканкрэтнасць 

дыскрэтнасць 

парытэтнасць 

аўтарытэтнасць 

сілуэтнасць 



абсалютнасць 

злапамятнасць 

бяспамятнасць 

забаўнасць 

даўнасць 

старадаўнасць 

дзяржаўнасць 

цікаўнасць 

нецікаўнасць 

плаўнасць 

паўнапраўнасць 

непаўнапраўнасць 

раўнапраўнасць 

нераўнапраўнасць 

непапраўнасць 

спраўнасць 

бяспраўнасць 

няспраўнасць 

упраўнасць 

самаўпраўнасць 

легкатраўнасць 

нястраўнасць 

супастаўнасць 

беспадстаўнасць 

напеўнасць 

распеўнасць 

наіўнасць 

дзіўнасць 

масіўнасць 

пасіўнасць 

імпульсіўнасць 

экспансіўнасць 

інтэнсіўнасць 

экстэнсіўнасць 

агрэсіўнасць 

прагрэсіўнасць 

рэгрэсіўнасць 

экспрэсіўнасць 

рэпрэсіўнасць 

рэцэсіўнасць 

цудоўнасць 

паслядоўнасць 

непаслядоўнасць 

пакоўнасць 

памяркоўнасць 

непамяркоўнасць 

рызыкоўнасць 

шыкоўнасць 

мнагаслоўнасць 

галаслоўнасць 

саслоўнасць 

шматслоўнасць 



нешматслоўнасць 

няўлоўнасць 

высакамоўнасць 

красамоўнасць 

адмоўнасць 

безадмоўнасць 

размоўнасць 

бязмоўнасць 

неўтаймоўнасць 

умоўнасць 

безумоўнасць 

двухмоўнасць 

саноўнасць 

шаноўнасць 

роўнасць 

чароўнасць 

паўнакроўнасць 

чыстакроўнасць 

няроўнасць 

боегатоўнасць 

тактоўнасць 

нетактоўнасць 

бестактоўнасць 

гвалтоўнасць 

грунтоўнасць 

негрунтоўнасць 

безгрунтоўнасць 

раптоўнасць 

безгустоўнасць 

змястоўнасць 

малазмястоўнасць 

беззмястоўнасць 

каштоўнасць 

захоўнасць 

павярхоўнасць 

духоўнасць 

бездухоўнасць 

непазбыўнасць 

жыўнасць 

пажыўнасць 

спажыўнасць 

парыўнасць 

непарыўнасць 

неадрыўнасць 

неразрыўнасць 

кансерватыўнасць 

прэдыкатыўнасць 

нарматыўнасць 

інфарматыўнасць 

ультыматыўнасць 

дэкаратыўнасць 

сепаратыўнасць 



дэгенератыўнасць 

аператыўнасць 

імператыўнасць 

канспіратыўнасць 

факультатыўнасць 

партатыўнасць 

пазітыўнасць 

прымітыўнасць 

сенсітыўнасць 

актыўнасць 

сейсмаактыўнасць 

радыеактыўнасць 

экстрактыўнасць 

рэактыўнасць 

аб’ектыўнасць 

неаб’ектыўнасць 

суб’ектыўнасць 

калектыўнасць 

селектыўнасць 

флектыўнасць 

рэфлектыўнасць 

канспектыўнасць 

перспектыўнасць 

бесперспектыўнасць 

эфектыўнасць 

дэфектыўнасць 

неэфектыўнасць 

фіктыўнасць 

інстынктыўнасць 

прадуктыўнасць 

малапрадуктыўнасць 

непрадуктыўнасць 

канструктыўнасць 

субстантыўнасць 

спартыўнасць 

сугестыўнасць 

атрыбутыўнасць 

дыстрыбутыўнасць 

кампілятыўнасць 

асацыятыўнасць 

ініцыятыўнасць 

безыніцыятыўнасць 

рэчыўнасць 

нярэчыўнасць 

пэўнасць 

няпэўнасць 

рэўнасць 

душэўнасць 

задушэўнасць 

наяўнасць 

уяўнасць 

рэльефнасць 



аморфнасць 

моцнасць 

неправамоцнасць 

бачнасць 

дальнабачнасць 

недальнабачнасць 

радыёбачнасць 

нябачнасць 

адрывачнасць 

упадачнасць 

усадачнасць 

справаздачнасць 

падсправаздачнасць 

казачнасць 

воблачнасць 

бязвоблачнасць 

шчолачнасць 

смачнасць 

значнасць 

мнагазначнасць 

малазначнасць 

адназначнасць 

раўназначнасць 

шматзначнасць 

нязначнасць 

гарачнасць 

безагаворачнасць 

вечнасць 

даўгавечнасць 

недаўгавечнасць 

чалавечнасць 

нечалавечнасць 

бесчалавечнасць 

адвечнасць 

спрадвечнасць 

вылечнасць 

невылечнасць 

бесканечнасць 

сонечнасць 

бяспечнасць 

небяспечнасць 

хуткацечнасць 

скарацечнасць 

ацёчнасць 

мазаічнасць 

празаічнасць 

гераічнасць 

архаічнасць 

педагагічнасць 

лагічнасць 

алагічнасць 

фразеалагічнасць 



аналагічнасць 

псіхалагічнасць 

нелагічнасць 

магічнасць 

трагічнасць 

элегічнасць 

энергічнасць 

гіпербалічнасць 

сімвалічнасць 

акалічнасць 

крышталічнасць 

меланхалічнасць 

безаблічнасць 

публічнасць 

велічнасць 

цыклічнасць 

ідылічнасць 

камічнасць 

эканамічнасць 

неэканамічнасць 

дынамічнасць 

палемічнасць 

сінанімічнасць 

сейсмічнасць 

рытмічнасць 

арытмічнасць 

нерытмічнасць 

акадэмічнасць 

арганічнасць 

лаканічнасць 

гарманічнасць 

негарманічнасць 

кананічнасць 

гранічнасць 

іранічнасць 

сінхранічнасць 

стэрэафанічнасць 

механічнасць 

фотагенічнасць 

гігіенічнасць 

негігіенічнасць 

тэхнічнасць 

цынічнасць 

неўрастэнічнасць 

сцэнічнасць 

калейдаскапічнасць 

гіграскапічнасць 

мікраскапічнасць 

утапічнасць 

тыпічнасць 

эпічнасць 

таксічнасць 



фатаграфічнасць 

фактаграфічнасць 

аўтабіяграфічнасць 

катастрафічнасць 

міфічнасць 

спецыфічнасць 

відавочнасць 

малочнасць 

тлушчамалочнасць 

склочнасць 

змрочнасць 

сочнасць 

худасочнасць 

паточнасць 

святочнасць 

бучнасць 

гучнасць 

мілагучнасць 

немілагучнасць 

паўнагучнасць 

бязгучнасць 

сугучнасць 

несугучнасць 

кучнасць 

лучнасць 

неадлучнасць 

злучнасць 

неразлучнасць 

зручнасць 

нязручнасць 

штучнасць 

нязвычнасць 

прывычнасць 

эпізадычнасць 

меладычнасць 

спарадычнасць 

метадычнасць 

энцыклапедычнасць 

перыядычнасць 

зычнасць 

музычнасць 

алегарычнасць 

катэгарычнасць 

гістарычнасць 

рытарычнасць 

метафарычнасць 

фасфарычнасць 

хімерычнасць 

сферычнасць 

лірычнасць 

эмпірычнасць 

сіметрычнасць 



асіметрычнасць 

несіметрычнасць 

электрычнасць 

трыбаэлектрычнасць 

п’езаэлектрычнасць 

тэрмаэлектрычнасць 

фотаэлектрычнасць 

цэнтрычнасць 

канцэнтрычнасць 

эксцэнтрычнасць 

сатырычнасць 

істэрычнасць 

хаатычнасць 

датычнасць 

анекдатычнасць 

экзатычнасць 

дыпламатычнасць 

меладраматычнасць 

сімптаматычнасць 

дагматычнасць 

прагматычнасць 

флегматычнасць 

праблематычнасць 

схематычнасць 

сістэматычнасць 

фанатычнасць 

апатычнасць 

сімпатычнасць 

несімпатычнасць 

дэспатычнасць 

дэмакратычнасць 

арыстакратычнасць 

статычнасць 

экстатычнасць 

герметычнасць 

апалітычнасць 

практычнасць 

непрактычнасць 

тактычнасць 

нетактычнасць 

фактычнасць 

эклектычнасць 

антычнасць 

педантычнасць 

рамантычнасць 

ідэнтычнасць 

аўтэнтычнасць 

скептычнасць 

саркастычнасць 

схаластычнасць 

пластычнасць 

эластычнасць 



фантастычнасць 

эгаістычнасць 

фармалістычнасць 

рацыяналістычнасць 

натуралістычнасць 

фаталістычнасць 

ідэалістычнасць 

рэалістычнасць 

навелістычнасць 

містычнасць 

песімістычнасць 

аптымістычнасць 

маністычнасць 

альтруістычнасць 

рыгарыстычнасць 

характарыстычнасць 

афарыстычнасць 

артыстычнасць 

публіцыстычнасць 

крытычнасць 

самакрытычнасць 

этычнасць 

паэтычнасць 

неэтычнасць 

тэарэтычнасць 

сінкрэтычнасць 

патэтычнасць 

гіпатэтычнасць 

сінтэтычнасць 

эстэтычнасць 

патрыятычнасць 

сардэчнасць 

мяккасардэчнасць 

добрасардэчнасць 

чыстасардэчнасць 

бессардэчнасць 

недарэчнасць 

спрэчнасць 

неаспрэчнасць 

бясспрэчнасць 

супярэчнасць 

выключнасць 

удзячнасць 

няўдзячнасць 

бесшабашнасць 

бясстрашнасць 

моташнасць 

знешнасць 

спешнасць 

паспешнасць 

няспешнасць 

уцешнасць 



несуцешнасць 

няўцешнасць 

увішнасць 

зацішнасць 

сцішнасць 

вусцішнасць 

раскошнасць 

слабадушнасць 

крывадушнасць 

велікадушнасць 

маладушнасць 

раўнадушнасць 

дабрадушнасць 

прастадушнасць 

бяздушнасць 

двудушнасць 

слушнасць 

няслушнасць 

непарушнасць 

пышнасць 

бязгрэшнасць 

сінюшнасць 

непрыкаянасць 

спаянасць 

барвянасць 

жарсцвянасць 

рассеянасць 

калянасць 

крамянасць 

румянасць 

ціхмянасць 

духмянасць 

слухмянасць 

паслухмянасць 

непаслухмянасць 

неслухмянасць 

цьмянасць 

палымянасць 

касалапасць 

напасць 

лопасць 

скупасць 

тупасць 

крэпасць 

нарасць 

старасць 

храбрасць 

добрасць 

зайздрасць 

шчодрасць 

мудрасць 

прамудрасць 



хітрамудрасць 

бадзёрасць 

прыкрасць 

хворасць 

скорасць 

прорасць 

хітрасць 

няхітрасць 

страсць 

вострасць 

шустрасць 

дурасць 

таўстаскурасць 

пахмурасць 

панурасць 

сырасць 

шчырасць 

няшчырасць 

шэрасць 

ярасць 

раскосасць 

лысасць 

гарбатасць 

цыбатасць 

гарбаватасць 

дубаватасць 

грубаватасць 

каструбаватасць 

прадаўгаватасць 

рыжаватасць 

гузаватасць 

каржакаватасць 

саладкаватасць 

складкаватасць 

валлекаватасць 

цяжкаватасць 

дзікаватасць 

жулікаватасць 

гаркаватасць 

серкаватасць 

узгоркаватасць 

прыдуркаватасць 

храсткаватасць 

сукаватасць 

ваўкаватасць 

мешкаватасць 

шышкаватасць 

мужыкаватасць 

асцюкаватасць 

ніякаватасць 

камякаватасць 

смалаватасць 



вуглаватасць 

смуглаватасць 

вузлаватасць 

дуплаватасць 

кіславатасць 

светлаватасць 

адутлаватасць 

сутулаватасць 

халаднаватасць 

вінаватасць 

савінаватасць 

невінаватасць 

дурнаватасць 

слепаватасць 

скупаватасць 

аляпаватасць 

вуграватасць 

наздраватасць 

звераватасць 

хітраватасць 

сыраватасць 

фатаватасць 

сітаватасць 

франтаватасць 

праставатасць 

жаўтаватасць 

мехаватасць 

зухаватасць 

сухаватасць 

маладцаватасць 

малайцаватасць 

саланцаватасць 

сланцаватасць 

прышчаватасць 

гультаяватасць 

медзведзяватасць 

свіляватасць 

сіняватасць 

мурзатасць 

пакатасць 

стракатасць 

пляскатасць 

пукатасць 

таўсматасць 

махнатасць 

сіпатасць 

кірпатасць 

шурпатасць 

лупатасць 

валасатасць 

паласатасць 

палавінчатасць 



ступеньчатасць 

уступчатасць 

рассыпчатасць 

расплыўчатасць 

размаітасць 

забітасць 

разбітасць 

прыбітасць 

вагавітасць 

прагавітасць 

цягавітасць 

пладавітасць 

радавітасць 

ядавітасць 

сакавітасць 

дзелавітасць 

самавітасць 

несамавітасць 

санавітасць 

станавітасць 

таленавітасць 

хваравітасць 

басавітасць 

працавітасць 

глянцавітасць 

развітасць 

недаразвітасць 

неразвітасць 

баявітасць 

сярдзітасць 

літасць 

бязлітасць 

знакамітасць 

масцітасць 

вартасць 

звышвартасць 

упартасць 

спёртасць 

пацёртасць 

заікастасць 

скуластасць 

дваістасць 

слаістасць 

траістасць 

ухабістасць 

разухабістасць 

шаўкавістасць 

наравістасць 

расплывістасць 

парывістасць 

перарывістасць 

абрывістасць 



алеістасць 

пакладзістасць 

спадзістасць 

прысадзістасць 

пародзістасць 

слязістасць 

скалістасць 

смалістасць 

крухмалістасць 

мудрагелістасць 

звілістасць 

ухілістасць 

зямлістасць 

мазолістасць 

падзолістасць 

мускулістасць 

прыземістасць 

ёмістасць 

энергаёмістасць 

фондаёмістасць 

металаёмістасць 

цеплаёмістасць 

электраёмістасць 

саломістасць 

плямістасць 

багністасць 

пеністасць 

валакністасць 

пністасць 

зярністасць 

сярністасць 

мучністасць 

спружыністасць 

маршчыністасць 

вадзяністасць 

масляністасць 

камяністасць 

крамяністасць 

прамяністасць 

цяністасць 

нахрапістасць 

рассыпістасць 

учэпістасць 

галасістасць 

уцёсістасць 

таросістасць 

варсістасць 

фарсістасць 

рысістасць 

лясістасць 

мясістасць 

залацістасць 



асцістасць 

шарсцістасць 

кусцістасць 

спусцістасць 

квяцістасць 

простасць 

тлустасць 

парожыстасць 

разварыстасць 

гарыстасць 

ганарыстасць 

скнарыстасць 

серабрыстасць 

задзёрыстасць 

празрыстасць 

цеплапразрыстасць 

непразрыстасць 

паўпразрыстасць 

напаўпразрыстасць 

задзірыстасць 

упірыстасць 

іскрыстасць 

сукрыстасць 

цукрыстасць 

пагорыстасць 

узгорыстасць 

узорыстасць 

занорыстасць 

порыстасць 

напорыстасць 

чапурыстасць 

фанабэрыстасць 

ярыстасць 

урачыстасць 

размашыстасць 

пушыстасць 

пярэстасць 

славутасць 

раздутасць 

уздутасць 

скутасць 

надзьмутасць 

некранутасць 

увагнутасць 

пагнутасць 

сагнутасць 

угнутасць 

выгнутасць 

нацягнутасць 

расцягнутасць 

акінутасць 

закінутасць 



замкнутасць 

самкнутасць 

неразгорнутасць 

сціснутасць 

крутасць 

абжытасць 

неабжытасць 

адкрытасць 

скрытасць 

сытасць 

нагрэтасць 

лютасць 

святасць 

прадузятасць 

непрадузятасць 

заўзятасць 

занятасць 

незанятасць 

узнятасць 

прыўзнятасць 

напятасць 

зацятасць 

ліхасць 

ціхасць 

тугавухасць 

глухасць 

сухасць 

бясконцасць 

часць 

мотачасць 

аўтачасць 

нераспарадчасць 

таямнічасць 

чараўнічасць 

ваяўнічасць 

маляўнічасць 

стэрэаскапічасць 

санчасць 

дзявочасць 

жаночасць 

безгаспадарчасць 

творчасць 

словатворчасць 

моватворчасць 

сатворчасць 

міфатворчасць 

вытворчасць 

кормавытворчасць 

перавытворчасць 

шкловытворчасць 

жывучасць 

плывучасць 



пявучасць 

цягучасць 

паўзучасць 

бліскучасць 

пякучасць 

цякучасць 

звышцякучасць 

немінучасць 

кіпучасць 

ліпучасць 

сыпучасць 

шыпучасць 

гаручасць 

негаручасць 

неўміручасць 

нясучасць 

лятучасць 

пахучасць 

рашучасць 

нерашучасць 

пераканаўчасць 

непераканаўчасць 

станоўчасць 

прычасць 

старэчасць 

гаючасць 

балючасць 

калючасць 

лінючасць 

дзіцячасць 

шасць 

большасць 

меншасць 

нацменшасць 

пошасць 

весць 

аповесць 

кінааповесць 

дзесць 

доблесць 

цесць 

ёсць 

нянавісць 

кісць 

пільсць 

восць 

госць 

маладосць 

саладосць 

прыгажосць 

косць 

злосць 



млосць 

весялосць 

ягамосць 

шэрсць 

поўсць 

карысць 

нехрысць 

нечысць 

падэсць 

чэсць 

шэсць 

пясць 

абуць 

пераабуць 

падабуць 

дуць 

задуць 

падуць 

здуць 

раздуць 

разуць 

акуць 

закуць 

перакуць 

покуць 

скуць 

раскуць 

выкуць 

прыкуць 

муць 

каламуць 

дзьмуць 

абадзьмуць 

ададзьмуць 

пададзьмуць 

задзьмуць 

разадзьмуць 

надзьмуць 

падзьмуць 

прадзьмуць 

садзьмуць 

абдзьмуць 

здзьмуць 

раздзьмуць 

удзьмуць 

выдзьмуць 

грабануць 

шкрабануць 

хлебануць 

сцебануць 

сербануць 

скубануць 



дзеўбануць 

удзеўбануць 

зыбануць 

шыбануць 

дзюбануць 

рвануць 

ірвануць 

вагануць 

шлегануць 

джгануць 

слізгануць 

сігануць 

мільгануць 

кульгануць 

шмаргануць 

таргануць 

шаргануць 

шугануць 

саўгануць 

жыгануць 

джыгануць 

шмыгануць 

дрыгануць 

здрыгануць 

уздрыгануць 

скрыгануць 

бадануць 

садануць 

гваздануць 

гайдануць 

згайдануць 

пужануць 

газануць 

сказануць 

мазануць 

разануць 

крамзануць 

тузануць 

каўзануць 

грызануць 

кануць 

скакануць 

смакануць 

стракануць 

пекануць 

секануць 

смаркануць 

паркануць 

таркануць 

цыркануць 

чыркануць 

ціскануць 



марскануць 

гушкануць 

шыкануць 

скалануць 

захалануць 

ламануць 

драмануць 

абмануць 

падмануць 

змануць 

глымануць 

капануць 

драпануць 

храпануць 

хапануць 

сцепануць 

карпануць 

чарпануць 

шарпануць 

сыпануць 

шчыпануць 

церануць 

крануць 

закрануць 

скрануць 

апрануць 

пераапрануць 

падапрануць 

напрануць 

распрануць 

касануць 

красануць 

часануць 

гайсануць 

крамсануць 

варсануць 

фарсануць 

кусануць 

тануць 

хватануць 

затануць 

катануць 

матануць 

шматануць 

патануць 

смактануць 

крактануць 

хвастануць 

хістануць 

крутануць 

баўтануць 

каўтануць 



крахтануць 

махануць 

шархануць 

штурхануць 

таўхануць 

лупцануць 

слабнуць 

аслабнуць 

паслабнуць 

саслабнуць 

расслабнуць 

грабнуць 

перадрабнуць 

хлёбнуць 

сцёбнуць 

падсцёбнуць 

прысцёбнуць 

сёрбнуць 

адсёрбнуць 

ссёрбнуць 

скубнуць 

адскубнуць 

ускубнуць 

выскубнуць 

зыбнуць 

шыбнуць 

дзюбнуць 

зябнуць 

азябнуць 

зазябнуць 

пазябнуць 

перазябнуць 

празябнуць 

ззябнуць 

сасцябнуць 

гнуць 

абагнуць 

увагнуць 

адагнуць 

надагнуць 

падагнуць 

загнуць 

разагнуць 

смагнуць 

засмагнуць 

пасмагнуць 

сасмагнуць 

усмагнуць 

высмагнуць 

нагнуць 

пагнуць 

папагнуць 



перагнуць 

прагнуць 

сагнуць 

пазбегнуць 

шлёгнуць 

джгнуць 

уджгнуць 

абрызгнуць 

мігнуць 

прамігнуць 

змігнуць 

засцігнуць 

насцігнуць 

спасцігнуць 

прысцігнуць 

мільгнуць 

прамільгнуць 

замгнуць 

прымгнуць 

маргнуць 

падмаргнуць 

змаргнуць 

ашмаргнуць 

зашмаргнуць 

сашмаргнуць 

абшмаргнуць 

адшмаргнуць 

падшмаргнуць 

расшмаргнуць 

вышмаргнуць 

абвергнуць 

падвергнуць 

звергнуць 

вывергнуць 

міргнуць 

падміргнуць 

зміргнуць 

шморгнуць 

зашморгнуць 

ушморгнуць 

торгнуць 

шоргнуць 

угнуць 

шугнуць 

выгнуць 

жыгнуць 

шмыгнуць 

перашмыгнуць 

прашмыгнуць 

ушмыгнуць 

вышмыгнуць 

рыгнуць 



дрыгнуць 

адрыгнуць 

уздрыгнуць 

зрыгнуць 

прыгнуць 

вырыгнуць 

застыгнуць 

звягнуць 

смягнуць 

асмягнуць 

засмягнуць 

пасмягнуць 

сасмягнуць 

усмягнуць 

высмягнуць 

сягнуць 

асягнуць 

дасягнуць 

пасягнуць 

перасягнуць 

прысягнуць 

цягнуць 

дацягнуць 

недацягнуць 

зацягнуць 

нацягнуць 

пацягнуць 

перацягнуць 

працягнуць 

абцягнуць 

адцягнуць 

падцягнуць 

сцягнуць 

расцягнуць 

усцягнуць 

уцягнуць 

выцягнуць 

прыцягнуць 

баднуць 

прасмерднуць 

гуднуць 

абрыднуць 

збрыднуць 

пужнуць 

прыпужнуць 

гвазнуць 

мазнуць 

тармазнуць 

бразнуць 

гразнуць 

загразнуць 

угразнуць 



лізнуць 

аблізнуць 

злізнуць 

слізнуць 

аслізнуць 

праслізнуць 

саслізнуць 

выслізнуць 

мерзнуць 

замерзнуць 

намерзнуць 

памерзнуць 

папамерзнуць 

перамерзнуць 

прамерзнуць 

абмерзнуць 

адмерзнуць 

падмерзнуць 

змерзнуць 

умерзнуць 

вымерзнуць 

прымерзнуць 

замёрзнуць 

змёрзнуць 

вылузнуць 

закарузнуць 

заскарузнуць 

грузнуць 

загрузнуць 

пагрузнуць 

угрузнуць 

друзнуць 

адрузнуць 

саскаўзнуць 

выкаўзнуць 

зызнуць 

азызнуць 

грызнуць 

рэзнуць 

чэзнуць 

зачэзнуць 

пачэзнуць 

счэзнуць 

вязнуць 

завязнуць 

увязнуць 

завінуць 

абвінуць 

развінуць 

увінуць 

гінуць 

загінуць 



пагінуць 

перагінуць 

згінуць 

кінуць 

акінуць 

дакінуць 

закінуць 

накінуць 

пакінуць 

перакінуць 

пракінуць 

адкінуць 

падкінуць 

скінуць 

раскінуць 

ускінуць 

укінуць 

выкінуць 

прыкінуць 

лінуць 

адлінуць 

мінуць 

прамінуць 

абмінуць 

хінуць 

ахінуць 

захінуць 

нахінуць 

абхінуць 

адхінуць 

падхінуць 

схінуць 

расхінуць 

прыхінуць 

квакнуць 

гакнуць 

гагакнуць 

кугакнуць 

паддакнуць 

макнуць 

прамакнуць 

абмакнуць 

вымакнуць 

бракнуць 

набракнуць 

разбракнуць 

гракнуць 

кракнуць 

папракнуць 

уракнуць 

такнуць 

падтакнуць 



прытакнуць 

хакнуць 

блекнуць 

паблекнуць 

зблекнуць 

ёкнуць 

галёкнуць 

ікнуць 

гікнуць 

кігікнуць 

пілікнуць 

клікнуць 

аклікнуць 

усклікнуць 

выклікнуць 

заплікнуць 

адплікнуць 

расплікнуць 

нікнуць 

панікнуць 

пранікнуць 

знікнуць 

узнікнуць 

унікнуць 

вынікнуць 

прынікнуць 

пікнуць 

папікнуць 

упікнуць 

псікнуць 

хіхікнуць 

цікнуць 

айкнуць 

войкнуць 

гойкнуць 

ёлкнуць 

булькнуць 

абамкнуць 

адамкнуць 

замкнуць 

разамкнуць 

перамкнуць 

самкнуць 

імкнуць 

бомкнуць 

тромкнуць 

бумкнуць 

вымкнуць 

прымкнуць 

блямкнуць 

енкнуць 

дзылінкнуць 



дзвынкнуць 

бзынкнуць 

дзынкнуць 

брынкнуць 

брэнкнуць 

дзінькнуць 

цінькнуць 

кокнуць 

скокнуць 

пераскокнуць 

адскокнуць 

падскокнуць 

прыскокнуць 

мокнуць 

дамокнуць 

замокнуць 

намокнуць 

памокнуць 

папамокнуць 

перамокнуць 

прамокнуць 

абмокнуць 

адмокнуць 

падмокнуць 

змокнуць 

размокнуць 

умокнуць 

цмокнуць 

падцмокнуць 

прыцмокнуць 

чмокнуць 

прымокнуць 

нокнуць 

покнуць 

шпокнуць 

цокнуць 

чокнуць 

гаркнуць 

каркнуць 

вытаркнуць 

харкнуць 

адхаркнуць 

выхаркнуць 

шаркнуць 

меркнуць 

памеркнуць 

змеркнуць 

прымеркнуць 

зіркнуць 

горкнуць 

агоркнуць 

пагоркнуць 



прагоркнуць 

згоркнуць 

прыгоркнуць 

торкнуць 

заторкнуць 

адторкнуць 

уторкнуць 

буркнуць 

цвыркнуць 

гыркнуць 

зыркнуць 

тыркнуць 

вытыркнуць 

фыркнуць 

цыркнуць 

чыркнуць 

юркнуць 

яркнуць 

віскнуць 

піскнуць 

ткнуць 

абаткнуць 

уваткнуць 

адаткнуць 

падаткнуць 

заткнуць 

узаткнуць 

наткнуць 

паткнуць 

ператкнуць 

праткнуць 

саткнуць 

уткнуць 

выткнуць 

прыткнуць 

гукнуць 

выгукнуць 

нукнуць 

грукнуць 

стукнуць 

прыстукнуць 

фукнуць 

хукнуць 

гаўкнуць 

каўкнуць 

хаўкнуць 

ціўкнуць 

жоўкнуць 

пажоўкнуць 

зжоўкнуць 

прыжоўкнуць 

моўкнуць 



замоўкнуць 

змоўкнуць 

прымоўкнуць 

шчоўкнуць 

зашчоўкнуць 

падшчоўкнуць 

яўкнуць 

мяўкнуць 

цяўкнуць 

рохкнуць 

навыкнуць 

абвыкнуць 

адвыкнуць 

звыкнуць 

увыкнуць 

прывыкнуць 

зыкнуць 

бзыкнуць 

рызыкнуць 

лыкнуць 

курлыкнуць 

мыкнуць 

гмыкнуць 

смыкнуць 

перасмыкнуць 

высмыкнуць 

умыкнуць 

хмыкнуць 

рыкнуць 

брыкнуць 

падбрыкнуць 

убрыкнуць 

выбрыкнуць 

крыкнуць 

ускрыкнуць 

выкрыкнуць 

прыкрыкнуць 

стрыкнуць 

пстрыкнуць 

цырыкнуць 

чырыкнуць 

сыкнуць 

тыкнуць 

падтыкнуць 

сутыкнуць 

крытыкнуць 

цыкнуць 

чыкнуць 

перашчыкнуць 

сашчыкнуць 

адшчыкнуць 

ушчыкнуць 



вышчыкнуць 

шыкнуць 

бэкнуць 

мэкнуць 

рэкнуць 

кукарэкнуць 

крэкнуць 

цюкнуць 

вякнуць 

жвякнуць 

звякнуць 

цвякнуць 

чвякнуць 

блякнуць 

паблякнуць 

зблякнуць 

злякнуць 

заклякнуць 

мякнуць 

намякнуць 

абмякнуць 

адмякнуць 

падмякнуць 

змякнуць 

размякнуць 

чмякнуць 

шмякнуць 

прасякнуць 

кальнуць 

смальнуць 

пальнуць 

вільнуць 

адвільнуць 

увільнуць 

гульнуць 

кульнуць 

спекульнуць 

пульнуць 

шпульнуць 

стрэльнуць 

шавяльнуць 

прыдрамнуць 

шамнуць 

шумнуць 

грымнуць 

глэмнуць 

пнуць 

абапнуць 

адапнуць 

разапнуць 

капнуць 

лапнуць 



напнуць 

драпнуць 

перапнуць 

храпнуць 

сапнуць 

хапнуць 

цапнуць 

шапнуць 

слепнуць 

аслепнуць 

паслепнуць 

лёпнуць 

шлёпнуць 

прышлёпнуць 

ліпнуць 

заліпнуць 

наліпнуць 

абліпнуць 

адліпнуць 

уліпнуць 

хліпнуць 

усхліпнуць 

прыліпнуць 

сіпнуць 

асіпнуць 

пасіпнуць 

гопнуць 

лопнуць 

хлопнуць 

прыхлопнуць 

прытопнуць 

цопнуць 

зачарпнуць 

пачарпнуць 

счарпнуць 

зачэрпнуць 

адчэрпнуць 

гупнуць 

калупнуць 

закалупнуць 

пракалупнуць 

адкалупнуць 

падкалупнуць 

скалупнуць 

ускалупнуць 

укалупнуць 

выкалупнуць 

тупнуць 

прытупнуць 

выпнуць 

лыпнуць 

рыпнуць 



скрыпнуць 

прыпнуць 

хрыпнуць 

ахрыпнуць 

пахрыпнуць 

сыпнуць 

шчыпнуць 

зашчыпнуць 

сашчыпнуць 

адшчыпнуць 

ушчыпнуць 

вышчыпнуць 

прышчыпнуць 

чарэпнуць 

крэпнуць 

акрэпнуць 

пакрэпнуць 

скрэпнуць 

хлюпнуць 

ляпнуць 

целяпнуць 

цяпнуць 

прыхварнуць 

гарнуць 

агарнуць 

загарнуць 

нагарнуць 

перагарнуць 

прагарнуць 

абгарнуць 

адгарнуць 

падгарнуць 

згарнуць 

разгарнуць 

угарнуць 

выгарнуць 

прыгарнуць 

жарнуць 

парнуць 

капарнуць 

шапарнуць 

вывернуць 

зірнуць 

азірнуць 

зазірнуць 

вызірнуць 

курнуць 

шпурнуць 

дашпурнуць 

зашпурнуць 

перашпурнуць 

адшпурнуць 



вышпурнуць 

турнуць 

казырнуць 

адказырнуць 

нырнуць 

паднырнуць 

вынырнуць 

пырнуць 

абярнуць 

вярнуць 

завярнуць 

навярнуць 

павярнуць 

перавярнуць 

правярнуць 

адвярнуць 

падвярнуць 

звярнуць 

развярнуць 

узвярнуць 

прывярнуць 

цярнуць 

гаснуць 

дагаснуць 

загаснуць 

пагаснуць 

згаснуць 

прыгаснуць 

заснуць 

паласнуць 

апаласнуць 

прапаласнуць 

спаласнуць 

выпаласнуць 

паснуць 

храснуць 

захраснуць 

шаснуць 

плёснуць 

усплёснуць 

віснуць 

завіснуць 

навіснуць 

павіснуць 

правіснуць 

абвіснуць 

адвіснуць 

звіснуць 

свіснуць 

падсвіснуць 

прысвіснуць 

кіснуць 



дакіснуць 

закіснуць 

накіснуць 

пакіснуць 

папакіснуць 

перакіснуць 

пракіснуць 

падкіснуць 

скіснуць 

раскіснуць 

укіснуць 

бліснуць 

прабліснуць 

выбліснуць 

захліснуць 

піснуць 

хіснуць 

пахіснуць 

схіснуць 

ціснуць 

аціснуць 

даціснуць 

заціснуць 

націснуць 

паднаціснуць 

паціснуць 

пераціснуць 

праціснуць 

абціснуць 

адціснуць 

падціснуць 

сціснуць 

расціснуць 

уціснуць 

выціснуць 

прыціснуць 

хвоснуць 

схвоснуць 

пырснуць 

спырснуць 

упырснуць 

выпырснуць 

храбуснуць 

гуснуць 

загуснуць 

згуснуць 

куснуць 

луснуць 

хруснуць 

шуснуць 

прыснуць 

уваскрэснуць 



трэснуць 

плюснуць 

заплюснуць 

сплюснуць 

расплюснуць 

прыплюснуць 

ляснуць 

пляснуць 

прыпляснуць 

тнуць 

балбатнуць 

збалбатнуць 

рагатнуць 

візгатнуць 

скрыгатнуць 

калатнуць 

скалатнуць 

матнуць 

шкуматнуць 

лапатнуць 

шапатнуць 

пратнуць 

зіхатнуць 

скрыгітнуць 

утнуць 

крутнуць 

баўтнуць 

каўтнуць 

пракаўтнуць 

боўтнуць 

узбоўтнуць 

вытнуць 

скавытнуць 

казытнуць 

глытнуць 

мармытнуць 

салютнуць 

дунуць 

акунуць 

грунуць 

сунуць 

асунуць 

засунуць 

насунуць 

пасунуць 

перасунуць 

прасунуць 

абсунуць 

адсунуць 

падсунуць 

ссунуць 

рассунуць 



уссунуць 

усунуць 

высунуць 

прысунуць 

ушчунуць 

шунуць 

раўнуць 

кіўнуць 

зяўнуць 

ахнуць 

бахнуць 

бабахнуць 

гахнуць 

выдахнуць 

жахнуць 

махнуць 

замахнуць 

перамахнуць 

прамахнуць 

абмахнуць 

адмахнуць 

падмахнуць 

змахнуць 

размахнуць 

узмахнуць 

пахнуць 

запахнуць 

прапахнуць 

тарарахнуць 

чарахнуць 

шарахнуць 

брахнуць 

збрахнуць 

спрахнуць 

трахнуць 

высахнуць 

чахнуць 

ачахнуць 

зачахнуць 

прачахнуць 

абчахнуць 

счахнуць 

шахнуць 

плёхнуць 

цёхнуць 

звіхнуць 

вывіхнуць 

зіхнуць 

піхнуць 

запіхнуць 

перапіхнуць 

адпіхнуць 



падпіхнуць 

спіхнуць 

успіхнуць 

упіхнуць 

выпіхнуць 

ціхнуць 

аціхнуць 

заціхнуць 

паціхнуць 

пераціхнуць 

абціхнуць 

сціхнуць 

перасціхнуць 

уціхнуць 

прыціхнуць 

бохнуць 

вохнуць 

дохнуць 

падохнуць 

перадохнуць 

здохнуць 

рохнуць 

сохнуць 

дасохнуць 

засохнуць 

насохнуць 

пасохнуць 

перасохнуць 

прасохнуць 

абсохнуць 

адсохнуць 

надсохнуць 

падсохнуць 

ссохнуць 

усохнуць 

прысохнуць 

пхнуць 

увапхнуць 

адапхнуць 

падапхнуць 

запхнуць 

разапхнуць 

узапхнуць 

папхнуць 

перапхнуць 

прапхнуць 

сапхнуць 

упхнуць 

выпхнуць 

прыпхнуць 

прыкархнуць 

шархнуць 



шорхнуць 

штурхнуць 

заштурхнуць 

наштурхнуць 

пераштурхнуць 

праштурхнуць 

саштурхнуць 

адштурхнуць 

падштурхнуць 

уштурхнуць 

выштурхнуць 

шурхнуць 

пырхнуць 

перапырхнуць 
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успырхнуць 
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падпухнуць 
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распухнуць 

успухнуць 

прыпухнуць 

рухнуць 
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зварухнуць 

узварухнуць 

зрухнуць 
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патухнуць 

пратухнуць 

абтухнуць 
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прытухнуць 
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заглынуць 
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праглынуць 
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дачуць 

недачуць 
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адчуць 
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мабыць 
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завыць 



павыць 
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накухарыць 

пакухарыць 



удачарыць 

вышчарыць 

зашарыць 

абшарыць 

брыць 

абрыць 

дабрыць 

забрыць 

пабрыць 
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падсерабрыць 
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падбрыць 
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заверыць 

паверыць 
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вызверыць 
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выскачыць 

валачыць 

навалачыць 

павалачыць 

правалачыць 

талачыць 

сталачыць 

шчалачыць 

вышчалачыць 

кудлачыць 

пакудлачыць 



скудлачыць 

раскудлачыць 

ускудлачыць 

бурлачыць 

пабурлачыць 

раскулачыць 

мачыць 

дамачыць 

замачыць 

намачыць 

памачыць 

папамачыць 

перамачыць 

прамачыць 

абмачыць 

адмачыць 

падмачыць 

змачыць 

размачыць 

тлумачыць 

ператлумачыць 

растлумачыць 

утлумачыць 

вытлумачыць 

вымачыць 

прымачыць 

значыць 

азначыць 

абазначыць 

дазначыць 

зазначыць 

назначыць 

пераназначыць 

пазначыць 

адзначыць 

вызначыць 

прадвызначыць 

прызначыць 

іначыць 

з’іначыць 

перайначыць 

асначыць 

зыначыць 

адпачыць 

спачыць 

гарачыць 

разгарачыць 

раскарачыць 

замарачыць 

абмарачыць 

жабрачыць 

ажабрачыць 



пажабрачыць 

батрачыць 

прабатрачыць 

страчыць 

дастрачыць 

застрачыць 

настрачыць 

пастрачыць 

перастрачыць 

прастрачыць 

састрачыць 

абстрачыць 

падстрачыць 

выстрачыць 

прыстрачыць 

вырачыць 

сачыць 

асачыць 

дасачыць 

пасачыць 

прасачыць 

абсачыць 

падсачыць 

усачыць 

высачыць 

прысачыць 

тачыць 

атачыць 

кроватачыць 

датачыць 

затачыць 

натачыць 

патачыць 

папатачыць 

ператачыць 

пратачыць 

абтачыць 

адтачыць 

надтачыць 

падтачыць 

мантачыць 

прамантачыць 

вымантачыць 

партачыць 

напартачыць 

спартачыць 

стачыць 

растачыць 

выстачыць 

утачыць 

вытачыць 

прытачыць 



ішачыць 

палегчыць 

аблягчыць 

падлягчыць 

сведчыць 

засведчыць 

пасведчыць 

увекавечыць 

ачалавечыць 

бязвечыць 

абязвечыць 

нявечыць 

знявечыць 

калечыць 

акалечыць 

пакалечыць 

перакалечыць 

скалечыць 

вылечыць 

камечыць 

анямечыць 

забяспечыць 

лічыць 

далічыць 

недалічыць 

залічыць 

налічыць 

палічыць 

папалічыць 

пералічыць 

акаталічыць 

аблічыць 

іглічыць 

адлічыць 

падлічыць 

перападлічыць 

злічыць 

разлічыць 

абязлічыць 

улічыць 

недаўлічыць 

вылічыць 

прылічыць 

павялічыць 

перавялічыць 

узвялічыць 

капанічыць 

гранічыць 

прыспічыць 

змякчыць 

размякчыць 

лямчыць 



злямчыць 

патанчыць 

станчыць 

вытанчыць 

енчыць 

заенчыць 

паенчыць 

папаенчыць 

праенчыць 

ад’енчыць 

кленчыць 

папакленчыць 

укленчыць 

выкленчыць 

прыкленчыць 

выенчыць 

кончыць 

дакончыць 

закончыць 

пакончыць 

скончыць 

прыкончыць 

дрэнчыць 

клянчыць 

няньчыць 

заняньчыць 

паняньчыць 

папаняньчыць 

праняньчыць 

выняньчыць 

касабочыць 

скасабочыць 

збочыць 

скочыць 

даскочыць 

заскочыць 

наскочыць 

пераскочыць 

праскочыць 

саскочыць 

адскочыць 

падскочыць 

ускочыць 

прыскочыць 

марочыць 

замарочыць 

памарочыць 

прарочыць 

напрарочыць 

тарочыць 

прытарочыць 

крочыць 



дакрочыць 

закрочыць 

пакрочыць 

пракрочыць 

прыкрочыць 

азмрочыць 

сурочыць 

пясочыць 

прапясочыць 

абясточыць 

гарчыць 

перагарчыць 

выстарчыць 

перчыць 

наперчыць 

паперчыць 

пераперчыць 

праперчыць 

прыперчыць 

корчыць 

курчыць 

пакурчыць 

падкурчыць 

скурчыць 

абучыць 

пераабучыць 

нахлабучыць 

адчыбучыць 

вучыць 

давучыць 

недавучыць 

завучыць 

навучыць 

павучыць 

папавучыць 

перавучыць 

правучыць 

адвучыць 

падвучыць 

развучыць 

вывучыць 

прывучыць 

агучыць 

абязгучыць 

акучыць 

дакучыць 

надакучыць 

скучыць 

лучыць 

далучыць 

залучыць 

налучыць 



спалучыць 

адлучыць 

злучыць 

разлучыць 

улучыць 

вылучыць 

прылучыць 

мучыць 

дамучыць 

замучыць 

намучыць 

памучыць 

папамучыць 

перамучыць 

прамучыць 

адмучыць 

змучыць 

вымучыць 

пучыць 

успучыць 

выпучыць 

ручыць 

даручыць 

перадаручыць 

заручыць 

уручыць 

выручыць 

недавыручыць 

прыручыць 

вашчыць 

навашчыць 

правашчыць 

падвашчыць 

лашчыць 

залашчыць 

палашчыць 

аблашчыць 

улашчыць 

прылашчыць 

тарашчыць 

вытарашчыць 

вытрашчыць 

плішчыць 

нішчыць 

панішчыць 

перанішчыць 

знішчыць 

вынішчыць 

моршчыць 

наморшчыць 

паморшчыць 

зморшчыць 



тапоршчыць 

тапыршчыць 

лушчыць 

налушчыць 

палушчыць 

пералушчыць 

аблушчыць 

злушчыць 

разлушчыць 

вылушчыць 

трушчыць 

натрушчыць 

патрушчыць 

ператрушчыць 

струшчыць 

раструшчыць 

вытрушчыць 

плюшчыць 

заплюшчыць 

адплюшчыць 

прыадплюшчыць 

сплюшчыць 

расплюшчыць 

прыплюшчыць 

уляляшчыць 

зычыць 

пазычыць 

запазычыць 

перапазычыць 

распазычыць 

адзычыць 

узычыць 

клычыць 

паклычыць 

склычыць 

усырычыць 

датычыць 

матычыць 

праматычыць 

абматычыць 

раскірэчыць 

адпрэчыць 

аспрэчыць 

пярэчыць 

запярэчыць 

супярэчыць 

засупярэчыць 

заключыць 

перазаключыць 

пераключыць 

адключыць 

падключыць 



уключыць 

выключыць 

прыключыць 

уючыць 

разуючыць 

заўючыць 

наўючыць 

пераўючыць 

маячыць 

замаячыць 

аддзячыць 

лячыць 

далячыць 

недалячыць 

залячыць 

палячыць 

апалячыць 

папалячыць 

пералячыць 

пралячыць 

падлячыць 

камячыць 

накамячыць 

пакамячыць 

перакамячыць 

скамячыць 

раскамячыць 

свінячыць 

насвінячыць 

басячыць 

шыць 

шабашыць 

пашабашыць 

дашыць 

зашыць 

матлашыць 

зматлашыць 

разматлашыць 

стальмашыць 

патармашыць 

нашыць 

пашыць 

папашыць 

рашыць 

парашыць 

перарашыць 

харашыць 

ахарашыць 

абхарашыць 

падхарашыць 

прыхарашыць 

грашыць 



награшыць 

паграшыць 

саграшыць 

зграшыць 

прадрашыць 

перашыць 

прашыць 

патрашыць 

перапатрашыць 

распатрашыць 

выпатрашыць 

страшыць 

застрашыць 

настрашыць 

пастрашыць 

падстрашыць 

прыстрашыць 

вырашыць 

перавырашыць 

латашыць 

налаташыць 

аблаташыць 

златашыць 

мянташыць 

памянташыць 

выпусташыць 

абшыць 

адшыць 

надшыць 

падшыць 

спешыць 

прыспешыць 

цешыць 

нацешыць 

пацешыць 

усцешыць 

уцешыць 

суцешыць 

расклёшыць 

зацішыць 

сцішыць 

уцішыць 

суцішыць 

прыцішыць 

пабольшыць 

перабольшыць 

падбольшыць 

амшыць 

камшыць 

імшыць 

з’імшыць 

абымшыць 



меншыць 

паменшыць 

пераменшыць 

зменшыць 

прыменшыць 

укакошыць 

аблапошыць 

агарошыць 

абязгрошыць 

пустошыць 

апустошыць 

спустошыць 

палепшыць 

вывершыць 

іршыць 

пагоршыць 

яршыць 

вяршыць 

давяршыць 

завяршыць 

прывяршыць 

пяршыць 

запяршыць 

сшыць 

расшыць 

ушыць 

трыбушыць 

растрыбушыць 

вытрыбушыць 

аплявушыць 

душыць 

задушыць 

надушыць 

падушыць 

пападушыць 

перадушыць 

прадушыць 

здушыць 

раздушыць 

удушыць 

выдушыць 

прыдушыць 

глушыць 

аглушыць 

заглушыць 

наглушыць 

паглушыць 

пераглушыць 

выглушыць 

прыглушыць 

унушыць 

пушыць 



апушыць 

запушыць 

разлапушыць 

распушыць 

успушыць 

рушыць 

варушыць 

заварушыць 

паварушыць 

падварушыць 

разварушыць 

узварушыць 

парушыць 

запарушыць 

папарушыць 

прыпарушыць 

абрушыць 

церушыць 

ацерушыць 

зацерушыць 

нацерушыць 

пацерушыць 

працерушыць 

абцерушыць 

падцерушыць 

расцерушыць 

выцерушыць 

прыцерушыць 

зрушыць 

узрушыць 

вырушыць 

сушыць 

асушыць 

дасушыць 

недасушыць 

засушыць 

насушыць 

пасушыць 

перасушыць 

прасушыць 

абсушыць 

падсушыць 

ссушыць 

усушыць 

высушыць 

прысушыць 

тушыць 

атушыць 

датушыць 

затушыць 

натушыць 

патушыць 



ператушыць 

абтушыць 

стушыць 

утушыць 

прытушыць 

мятушыць 

змятушыць 

вышыць 

крышыць 

накрышыць 

пакрышыць 

перакрышыць 

абкрышыць 

падкрышыць 

скрышыць 

раскрышыць 

укрышыць 

выкрышыць 

прышыць 

раз’юшыць 

ляшыць 

смяшыць 

насмяшыць 

пасмяшыць 

папасмяшыць 

рассмяшыць 

паспяшыць 

прыспяшыць 

прыгажэць 

папрыгажэць 

блажэць 

паблажэць 

зблажэць 

даражэць 

падаражэць 

стражэць 

пастражэць 

забразджэць 

бліжэць 

паніжэць 

імжэць 

паімжэць 

адымжэць 

скаржэць 

дужэць 

адужэць 

падужэць 

тужэць 

патужэць 

ачужэць 

даўжэць 

падаўжэць 



рыжэць 

парыжэць 

дрыжэць 

задрыжэць 

зрыжэць 

свяжэць 

пасвяжэць 

цяжэць 

ацяжэць 

пацяжэць 

сцяжэць 

хварэць 

захварэць 

пахварэць 

папахварэць 

перахварэць 

прахварэць 

адхварэць 

схварэць 

прыхварэць 

гарэць 

дагарэць 

загарэць 

нагарэць 

пагарэць 

перагарэць 

прагарэць 

абгарэць 

адгарэць 

надгарэць 

падгарэць 

згарэць 

угарэць 

прыгарэць 

зарэць 

карэць 

закарэць 

накарэць 

абкарэць 

скарэць 

прыкарэць 

старэць 

застарэць 

пастарэць 

састарэць 

устарэць 

вечарэць 

павечарэць 

абвечарэць 

звечарэць 

увечарэць 

шарэць 



зашарэць 

пашарэць 

сшарэць 

дабрэць 

падабрэць 

раздабрэць 

храбрэць 

пахрабрэць 

грэць 

агрэць 

абагрэць 

увагрэць 

адагрэць 

падагрэць 

загрэць 

разагрэць 

нагрэць 

пагрэць 

папагрэць 

перагрэць 

прагрэць 

сагрэць 

узгрэць 

угрэць 

прыгрэць 

мудрэць 

прысмірэць 

макрэць 

замакрэць 

памакрэць 

абмакрэць 

адмакрэць 

змакрэць 

узмакрэць 

умакрэць 

шамрэць 

прэць 

абапрэць 

увапрэць 

дапрэць 

адапрэць 

падапрэць 

разапрэць 

папрэць 

перапрэць 

прапрэць 

сапрэць 

упрэць 

прыпрэць 

трэць 

стрэць 

вастрэць 



павастрэць 

сустрэць 

пятрэць 

бурэць 

забурэць 

пабурэць 

дурэць 

адурэць 

задурэць 

падурэць 

пападурэць 

здурэць 

раздурэць 

курэць 

закурэць 

накурэць 

пакурэць 

абкурэць 

чмурэць 

ачмурэць 

чаўрэць 

пачаўрэць 

счаўрэць 

сырэць 

пасырэць 

адсырэць 

шчырэць 

шырэць 

пашырэць 

звярэць 

азвярэць 

раз’ярэць 

ачамярэць 

гарачэць 

пагарачэць 

шырачэць 

лягчэць 

палягчэць 

гладчэць 

пагладчэць 

радчэць 

парадчэць 

брыдчэць 

пабрыдчэць 

паважчэць 

дзічэць 

адзічэць 

падзічэць 

здзічэць 

пабайчэць 

мякчэць 

памякчэць 



змякчэць 

з’ялчэць 

мяльчэць 

абмяльчэць 

паямчэць 

званчэць 

пазванчэць 

танчэць 

патанчэць 

станчэць 

забрынчэць 

дрынчэць 

гарчэць 

пагарчэць 

згарчэць 

сквірчэць 

засквірчэць 

свірчэць 

забурчэць 

завурчэць 

журчэць 

зажурчэць 

цурчэць 

зацурчэць 

пацурчэць 

дзюрчэць 

ярчэць 

паярчэць 

гучэць 

загучэць 

шчэць 

заверашчэць 

затрашчэць 

завішчэць 

заблішчэць 

запішчэць 

замычэць 

сычэць 

мячэць 

харашэць 

пахарашэць 

кішэць 

закішэць 

цішэць 

ацішэць 

пацішэць 

сцішэць 

прыцішэць 

амшэць 

абамшэць 

замшэць 

заімшэць 



з’імшэць 

абымшэць 

шабуршэць 

шуршэць 

зашуршэць 

глушэць 

паглушэць 

сушэць 

пасушэць 

павышэць 

яць 

баяць 

набаяць 

збаяць 

рукаяць 

лаяць 

далаяць 

палаяць 

пералаяць 

аблаяць 

злаяць 

вылаяць 

паяць 

дапаяць 

запаяць 

напаяць 

папаяць 

перапаяць 

прапаяць 

адпаяць 

падпаяць 

спаяць 

распаяць 

упаяць 

выпаяць 

прыпаяць 

адтаяць 

стаяць 

дастаяць 

настаяць 

пастаяць 

папастаяць 

перастаяць 

прастаяць 

адстаяць 

процістаяць 

устаяць 

супрацьстаяць 

выстаяць 

ахаяць 

адхаяць 

завяць 



павяць 

абвяць 

падвяць 

дзевяць 

звяць 

прывяць 

веяць 

авеяць 

давеяць 

завеяць 

навеяць 

павеяць 

перавеяць 

правеяць 

абвеяць 

адвеяць 

падвеяць 

звеяць 

развеяць 

узвеяць 

вывеяць 

дзеяць 

высмеяць 

сеяць 

дасеяць 

недасеяць 

засеяць 

насеяць 

пасеяць 

папасеяць 

перасеяць 

прасеяць 

абсеяць 

адсеяць 

падсеяць 

рассеяць 

усеяць 

высеяць 

прысеяць 

зяць 

ззяць 

заззяць 

паззяць 

узяць 

закабаляць 

раскабаляць 

валяць 

наваляць 

паваляць 

пераваляць 

дазваляць 

вызваляць 



павызваляць 

усхваляць 

ухваляць 

выхваляць 

агаляць 

аддаляць 

выдаляць 

назаляць 

акаляць 

накаляць 

выскаляць 

павыскаляць 

умаляць 

запаляць 

распаляць 

страляць 

застраляць 

настраляць 

пастраляць 

папастраляць 

перастраляць 

прастраляць 

абстраляць 

адстраляць 

расстраляць 

выстраляць 

прыстраляць 

наталяць 

паталяць 

цаляць 

спадабляць 

аздабляць 

азлабляць 

аслабляць 

паслабляць 

расслабляць 

дарабляць 

недарабляць 

зарабляць 

назарабляць 

падзарабляць 

нарабляць 

панарабляць 

парабляць 

перарабляць 

прарабляць 

абрабляць 

адрабляць 

паадрабляць 

надрабляць 

падрабляць 

раздрабляць 



разрабляць 

урабляць 

вырабляць 

навырабляць 

павырабляць 

перавырабляць 

прырабляць 

напрырабляць 

увасабляць 

пераўвасабляць 

адасабляць 

пасабляць 

падсабляць 

вышчарбляць 

павышчарбляць 

губляць 

пагубляць 

разгубляць 

прыгубляць 

агрубляць 

заглыбляць 

паглыбляць 

зарыбляць 

улюбляць 

змяртвляць 

акругляць 

закругляць 

падкругляць 

скругляць 

выкругляць 

зацугляць 

расцугляць 

віляць 

завіляць 

павіляць 

чыкіляць 

зачыкіляць 

пачыкіляць 

прычыкіляць 

шпіляць 

зашпіляць 

сашпіляць 

адшпіляць 

расшпіляць 

ушпіляць 

прышпіляць 

ахіляць 

захіляць 

нахіляць 

панахіляць 

пахіляць 

перахіляць 



адхіляць 

паадхіляць 

падхіляць 

схіляць 

пасхіляць 

расхіляць 

прадухіляць 

выхіляць 

прыхіляць 

выпукляць 

зашкляць 

паведамляць 

усведамляць 

праламляць 

ашаламляць 

захламляць 

абрамляць 

выпрамляць 

натамляць 

ператамляць 

стамляць 

утамляць 

прытамляць 

зашчамляць 

сашчамляць 

расшчамляць 

ушчамляць 

прышчамляць 

афармляць 

пераафармляць 

выдумляць 

навыдумляць 

павыдумляць 

прыдумляць 

напрыдумляць 

папрыдумляць 

затлумляць 

азнаямляць 

зазямляць 

прызямляць 

накапляць 

акрапляць 

скрапляць 

трапляць 

натрапляць 

патрапляць 

затапляць 

пазатапляць 

патапляць 

ператапляць 

растапляць 

ахапляць 



захапляць 

нахапляць 

перахапляць 

чапляць 

ачапляць 

начапляць 

паначапляць 

пачапляць 

абчапляць 

падчапляць 

счапляць 

пасчапляць 

расчапляць 

зашчапляць 

перашчапляць 

сашчапляць 

пасашчапляць 

адшчапляць 

паадшчапляць 

расшчапляць 

парасшчапляць 

прышчапляць 

напрышчапляць 

прычапляць 

папрычапляць 

купляць 

акупляць 

дакупляць 

закупляць 

назакупляць 

накупляць 

панакупляць 

пакупляць 

перакупляць 

адкупляць 

паадкупляць 

падкупляць 

скупляць 

наскупляць 

раскупляць 

выкупляць 

павыкупляць 

прыкупляць 

атупляць 

затупляць 

падтупляць 

ступляць 

вытупляць 

павытупляць 

прытупляць 

усыпляць 

заляпляць 



падляпляць 

разляпляць 

асляпляць 

засляпляць 

прыляпляць 

ацяпляць 

нацяпляць 

уцяпляць 

шпурляць 

дашпурляць 

зашпурляць 

нашпурляць 

пашпурляць 

перашпурляць 

адшпурляць 

расшпурляць 

вышпурляць 

акісляць 

закісляць 

перакісляць 

падкісляць 

раскісляць 

матляць 

заматляць 

паматляць 

праматляць 

выпетляць 

асвятляць 

прасвятляць 

высвятляць 

пятляць 

запятляць 

напятляць 

папятляць 

гуляць 

дагуляць 

загуляць 

нагуляць 

пагуляць 

папагуляць 

перагуляць 

прагуляць 

абгуляць 

адгуляць 

падгуляць 

згуляць 

выгуляць 

куляць 

муляць 

замуляць 

намуляць 

абмуляць 



змуляць 

шмуляць 

зашмуляць 

пашмуляць 

перашмуляць 

прашмуляць 

абшмуляць 

адшмуляць 

вышмуляць 

пуляць 

шпуляць 

атуляць 

затуляць 

прытуляць 

дабаўляць 

забаўляць 

пазабаўляць 

набаўляць 

перабаўляць 

прабаўляць 

адбаўляць 

надбаўляць 

падбаўляць 

збаўляць 

пазбаўляць 

разбаўляць 

убаўляць 

выбаўляць 

прыбаўляць 

напрыбаўляць 

панапрыбаўляць 

абагаўляць 

падаўляць 

уласкаўляць 

аплаўляць 

даплаўляць 

наплаўляць 

пераплаўляць 

праплаўляць 

сплаўляць 

пасплаўляць 

расплаўляць 

уплаўляць 

выплаўляць 

навыплаўляць 

благаслаўляць 

бласлаўляць 

праслаўляць 

абнеслаўляць 

знеслаўляць 

расслаўляць 

услаўляць 



выслаўляць 

замаўляць 

намаўляць 

прамаўляць 

адмаўляць 

размаўляць 

паразмаўляць 

вымаўляць 

прымаўляць 

пастанаўляць 

устанаўляць 

абнаўляць 

аднаўляць 

паднаўляць 

узнаўляць 

усынаўляць 

аздараўляць 

апраўляць 

запраўляць 

дазапраўляць 

напраўляць 

папраўляць 

перапраўляць 

адпраўляць 

паадпраўляць 

падпраўляць 

спраўляць 

наспраўляць 

паспраўляць 

распраўляць 

упраўляць 

выпраўляць 

павыпраўляць 

прыпраўляць 

ператраўляць 

пратраўляць 

страўляць 

растраўляць 

вытраўляць 

стаўляць 

дастаўляць 

застаўляць 

пазастаўляць 

настаўляць 

панастаўляць 

пастаўляць 

проціпастаўляць 

супастаўляць 

супрацьпастаўляць 

перастаўляць 

састаўляць 

пасастаўляць 



абстаўляць 

адстаўляць 

паадстаўляць 

надстаўляць 

падстаўляць 

прадстаўляць 

процістаўляць 

расстаўляць 

парасстаўляць 

устаўляць 

паўстаўляць 

выстаўляць 

павыстаўляць 

прыстаўляць 

папрыстаўляць 

адухаўляць 

падзешаўляць 

адушаўляць 

здзіўляць 

ажыўляць 

зажыўляць 

ужыўляць 

прыжыўляць 

закрыўляць 

перакрыўляць 

скрыўляць 

заяўляць 

праяўляць 

аб’яўляць 

прад’яўляць 

разяўляць 

паразяўляць 

уяўляць 

ажыццяўляць 

выяўляць 

разграфляць 

зачахляць 

расчахляць 

віхляць 

завіхляць 

павіхляць 

падрыхляць 

разрыхляць 

узрыхляць 

кашляць 

закашляць 

пакашляць 

папакашляць 

пракашляць 

адкашляць 

выкашляць 

апашляць 



замышляць 

мыляць 

замыляць 

памыляць 

апыляць 

распыляць 

шпыляць 

акрыляць 

скрыляць 

наскрыляць 

кастыляць 

люляць 

залюляць 

палюляць 

пралюляць 

абяляць 

надзяляць 

падзяляць 

абдзяляць 

аддзяляць 

пааддзяляць 

раздзяляць 

падраздзяляць 

удзяляць 

выдзяляць 

спапяляць 

шапяляць 

засяляць 

пазасяляць 

насяляць 

перанасяляць 

пасяляць 

перасяляць 

адсяляць 

падсяляць 

развесяляць 

узвесяляць 

ссяляць 

рассяляць 

парассяляць 

усяляць 

высяляць 

павысяляць 

прысяляць 

мяць 

дамяць 

замяць 

намяць 

памяць 

перамяць 

прамяць 

сырамяць 



абмяць 

падмяць 

змяць 

размяць 

умяць 

прымяць 

аслабаняць 

выслабаняць 

ганяць 

аганяць 

даганяць 

здаганяць 

заганяць 

пазаганяць 

наганяць 

панаганяць 

паганяць 

папаганяць 

спаганяць 

даспаганяць 

пераганяць 

папераганяць 

праганяць 

папраганяць 

абганяць 

наабганяць 

паабганяць 

адганяць 

паадганяць 

падганяць 

зганяць 

назганяць 

пазганяць 

разганяць 

паразганяць 

узганяць 

уганяць 

выганяць 

навыганяць 

павыганяць 

прыганяць 

напрыганяць 

папрыганяць 

даняць 

заняць 

запаланяць 

скланяць 

праскланяць 

сланяць 

асланяць 

засланяць 

пазасланяць 



адсланяць 

прысланяць 

наняць 

прынаняць 

паняць 

раняць 

абараняць 

забараняць 

адбараняць 

разбараняць 

укараняць 

выкараняць 

павыкараняць 

устараняць 

пераняць 

праняць 

абняць 

прыпадабняць 

здрабняць 

раздрабняць 

адняць 

завадняць 

навадняць 

абвадняць 

пагадняць 

узгадняць 

удакладняць 

ускладняць 

апладняць 

падняць 

прыпадняць 

развідняць 

забрудняць 

абядняць 

збядняць 

прыбядняць 

выменяць 

апаражняць 

паапаражняць 

спаражняць 

выпаражняць 

раздражняць 

зняць 

разняць 

перазняць 

узняць 

прыўзняць 

ліняць 

паліняць 

пераліняць 

адліняць 

зліняць 



выліняць 

разбуйняць 

узбуйняць 

задавальняць 

здавальняць 

звальняць 

пазвальняць 

абагульняць 

падагульняць 

ушчыльняць 

зацямняць 

прыцямняць 

зачарняць 

апрасняць 

здзяйсняць 

паясняць 

праясняць 

атаясняць 

уясняць 

пацясняць 

адцясняць 

сцясняць 

выцясняць 

павыцясняць 

выясняць 

увільгатняць 

пераўвільгатняць 

уняць 

суняць 

прысуняць 

ачуняць 

дапаўняць 

запаўняць 

пазапаўняць 

напаўняць 

панапаўняць 

папаўняць 

перапаўняць 

раўняць 

зараўняць 

падраўняць 

зраўняць 

разраўняць 

выраўняць 

прыраўняць 

натхняць 

узмацняць 

выняць 

запыняць 

перапыняць 

спыняць 

супыняць 



прыпыняць 

брыняць 

набрыняць 

прыняць 

успрыняць 

зачыняць 

пазачыняць 

начыняць 

прачыняць 

адчыняць 

паадчыняць 

прыадчыняць 

счыняць 

расчыняць 

парасчыняць 

учыняць 

рашчыняць 

нарашчыняць 

прычыняць 

азеляняць 

адчляняць 

расчляняць 

сучляняць 

вычляняць 

мяняць 

замяняць 

намяняць 

памяняць 

перамяняць 

прамяняць 

апрамяняць 

спрамяняць 

абмяняць 

адмяняць 

падмяняць 

асемяняць 

абсемяняць 

змяняць 

відазмяняць 

размяняць 

прымяняць 

ап’яняць 

асяняць 

ацяняць 

зацяняць 

адцяняць 

прыцяняць 

настояць 

устояць 

пяць 

абапяць 

дапяць 



запяць 

напяць 

перапяць 

адпяць 

падпяць 

распяць 

упяць 

прыпяць 

дзесяць 

буяць 

абуяць 

забуяць 

пабуяць 

адбуяць 

збуяць 

выбуяць 

цяць 

зацяць 

перацяць 

працяць 

абцяць 

адцяць 

падцяць 

сцяць 

расцяць 

уцяць 

выцяць 

прыцяць 

акрыяць 

прыяць 

спрыяць 

паспрыяць 

рэяць 

бляяць 

забляяць 

пабляяць 

прабляяць 

асмяяць 

засмяяць 

насмяяць 

прасмяяць 

абсмяяць 

пяяць 

апяяць 

запяяць 

ч 
========================= 

бач 

побач 

гарбач 

трубач 



спавівач 

квач 

рвач 

багач 

рагач 

карагач 

страгач 

паслугач 

прыслугач 

пугач 

залыгач 

налыгач 

цягач 

аўтацягач 

сцягач 

барадач 

глядач 

кінаглядач 

падглядач 

тэлеглядач 

крумкач 

трапкач 

маркач 

смаркач 

цыркач 

дзяркач 

абціскач 

прыціскач 

наўскач 

пляскач 

ткач 

трукач 

лаўкач 

таўкач 

спатыкач 

сякач 

уцякач 

навалач 

калач 

бесталач 

кудлач 

сілач 

сволач 

шчолач 

плач 

прыплач 

гарлач 

хахлач 

немач 

помач 

богпомач 

сурмач 



басмач 

касмач 

кумач 

тлумач 

рыфмач 

лахмач 

занач 

нанач 

дабранач 

бубнач 

зурнач 

пярнач 

аснач 

поўнач 

капач 

роспач 

скрыпач 

скарач 

немарач 

драч 

кедрач 

абдзірач 

орач 

насустрач 

урач 

курач 

санурач 

ваенурач 

турач 

ветурач 

галоўурач 

касач 

насач 

вусач 

светач 

мантач 

пантач 

партач 

хвастач 

чытач 

сахач 

ліхач 

папіхач 

штурхач 

трыбухач 

слухач 

радыёслухач 

рухач 

брухач 

гювеч 

далеч 

удалеч 



поплеч 

упоплеч 

меч 

печ 

электрапеч 

сеч 

карцеч 

біч 

бацькавіч 

бязбацькавіч 

сандвіч 

князевіч 

каралевіч 

спавівіч 

дзяковіч 

паповіч 

падпасвіч 

цэсарэвіч 

царэвіч 

дзіч 

дзедзіч 

родзіч 

суродзіч 

параліч 

веліч 

безліч 

кліч 

вокліч 

покліч 

куліч 

паніч 

зніч 

наўзніч 

спіч 

папіхіч 

падбрэхіч 

ульч 

лінч 

фрэнч 

збоч 

узбоч 

наўзбоч 

ноч 

штоноч 

апроч 

потарч 

харч 

верч 

смерч 

корч 

сторч 

насторч 



курч 

скурч 

потырч 

матч 

кетч 

скетч 

путч 

буч 

усевобуч 

завуч 

фабзавуч 

усенавуч 

сівуч 

сургуч 

леваруч 

галаруч 

аднаруч 

абруч 

аберуч 

поруч 

пробашч 

плашч 

лешч 

клешч 

свішч 

хвошч 

боршч 

тлушч 

хрушч 

тоўшч 

прышч 

плюшч 

здобыч 

слодыч 

княжыч 

лыч 

магарыч 

сарыч 

горыч 

сыч 

усутыч 

рэч 

прэч 

ключ 

дзеяч 

мяч 

ш 
=========================  

баш 

шабаш 

ваш 



лаваш 

чуваш 

карандаш 

чардаш 

роскаш 

палукаш 

палаш 

салаш 

шалаш 

наводмаш 

кірмаш 

наш 

мураш 

закаўраш 

дэраш 

паташ 

ягдташ 

патранташ 

пусташ 

гуаш 

плеш 

кулеш 

флеш 

лямеш 

галёш 

клёш 

брыёш 

клавіш 

дэрвіш 

кукіш 

мякіш 

кішміш 

фініш 

фотафініш 

фіш 

ціш 

вусціш 

эйш 

кш 

інакш 

няйнакш 

фальш 

больш 

найбольш 

замш 

рэванш 

менш 

найменш 

пунш 

чынш 

дэбош 

вош 



кош 

галош 

шарош 

грош 

макінтош 

лепш 

марш 

дэмарш 

фарш 

верш 

акраверш 

перш 

найперш 

насамперш 

ёрш 

чауш 

інгуш 

душ 

куш 

саракуш 

аркуш 

паўаркуш 

глуш 

руш 

неруш 

суш 

туш 

кунтуш 

картуш 

рэтуш 

коўш 

ш-ш 

скавыш 

звыш 

гладыш 

укладыш 

ідыш 

падкідыш 

выкідыш 

знайдыш 

ландыш 

бярдыш 

лядыш 

кыш 

акыш 

галыш 

малыш 

талыш 

аколыш 

мыш 

прыёмыш 

мармыш 



чарныш 

глупыш 

сляпыш 

барыш 

таварыш 

спарыш 

найгрыш 

пройгрыш 

выйгрыш 

адыгрыш 

розыгрыш 

латыш 

каратыш 

фетыш 

карантыш 

дутыш 

шыш 

гашыш 

брэш 

валюш 

паралюш 

коклюш 

плюш 

капялюш 

лядзяш 

гуляш 

звадыяш 

ы 
========================= 

бы 

абы 

швабы 

палабы 

слабы 

заслабы 

рабы 

арабы 

драбы 

дулебы 

караібы 

нібы 

катакомбы 

даспадобы 

цвердалобы 

шыракалобы 

высакалобы 

нізкалобы 

вузкалобы 

белалобы 

медналобы 

тупалобы 



круталобы 

аэробы 

анаэробы 

асобы 

парфумербы 

сербы 

аднагорбы 

двухгорбы 

танкагубы 

чырванагубы 

таўстагубы 

трыгубы 

рэдказубы 

скалазубы 

белазубы 

гнілазубы 

драбназубы 

вастразубы 

бяззубы 

трохзубы 

трызубы 

шаблязубы 

грубы 

адрубы 

светлачубы 

кашубы 

дыбы 

даўгадзюбы 

шыракадзюбы 

караткадзюбы 

чырванадзюбы 

тупадзюбы 

вастрадзюбы 

жаўтадзюбы 

любы 

нялюбы 

вы 

баабабавы 

лабавы 

грабавы 

крабавы 

глебавы 

наглебавы 

надглебавы 

падглебавы 

стрэльбавы 

штамбавы 

бомбавы 

пломбавы 

румбавы 

дробавы 

фарбавы 



лакафарбавы 

гербавы 

зубавы 

кубавы 

трохкубавы 

зрубавы 

урубавы 

шрубавы 

стаўбавы 

лічбавы 

кававы 

какававы 

лававы 

прававы 

стававы 

жвавы 

язвавы 

сібіраязвавы 

слівавы 

мальвавы 

кансервавы 

рыбакансервавы 

мясакансервавы 

крывавы 

дрэвавы 

вагавы 

легкавагавы 

цяжкавагавы 

навагавы 

разнавагавы 

лагавы 

флагавы 

рагавы 

берагавы 

сагавы 

стагавы 

фагавы 

шагавы 

бегавы 

снегавы 

мазгавы 

спіннамазгавы 

фігавы 

фольгавы 

кульгавы 

сёмгавы 

шлангавы 

мангавы 

трэпангавы 

рангавы 

штангавы 

фангавы 



цюбінгавы 

слябінгавы 

крэкінгавы 

пудлінгавы 

стэрлінгавы 

спінінгавы 

дэмпінгавы 

допінгавы 

стронгавы 

лозунгавы 

тунгавы 

шарэнгавы 

стэньгавы 

залогавы 

аблогавы 

міногавы 

рогавы 

насарогавы 

сударгавы 

скаргавы 

сутаргавы 

процісутаргавы 

супрацьсутаргавы 

соргавы 

дугавы 

электрадугавы 

лугавы 

плугавы 

кругавы 

фугавы 

цугавы 

даўгавы 

індыгавы 

плюгавы 

лягавы 

цягавы 

электрацягавы 

гадавы 

сярэднегадавы 

паўгадавы 

ладавы 

складавы 

соладавы 

радавы 

гарадавы 

абрадавы 

градавы 

перадавы 

урадавы 

супрацьурадавы 

проціўрадавы 

антыўрадавы 



хадавы 

нехадавы 

смарагдавы 

паследавы 

лёдавы 

ездавы 

гнездавы 

квадратна-гнездавы 

карбідавы 

відавы 

падвідавы 

міжвідавы 

унутрывідавы 

скідавы 

цэлулоідавы 

фасфідавы 

сайдавы 

руберойдавы 

рэйдавы 

крэйдавы 

зюйдавы 

сальдавы 

шыльдавы 

лавандавы 

фондавы 

карундавы 

тамарындавы 

стэндавы 

удодавы 

кодавы 

подавы 

родавы 

перадродавы 

міжродавы 

пасляродавы 

содавы 

жакардавы 

нардавы 

леапардавы 

мансардавы 

петардавы 

фіёрдавы 

акордавы 

нордавы 

хордавы 

більярдавы 

наядавы 

аглядавы 

нажавы 

старажавы 

маладжавы 

саладжавы 



халаджавы 

дажджавы 

дражджавы 

дрожджавы 

вежавы 

стовежавы 

межавы 

збожжавы 

меланжавы 

аранжавы 

флёрдаранжавы 

эпонжавы 

ложавы 

ржавы 

баржавы 

спаржавы 

саржавы 

іржавы 

біржавы 

гужавы 

аўтагужавы 

ружавы 

грыжавы 

крыжавы 

бэжавы 

базавы 

дыябазавы 

газавы 

процівагазавы 

нафтагазавы 

супрацьгазавы 

джазавы 

сказавы 

эўклазавы 

пазавы 

тапазавы 

разавы 

хрызапразавы 

стразавы 

фразавы 

тазавы 

фазавы 

бязвізавы 

нізавы 

гільзавы 

пемзавы 

лінзавы 

бронзавы 

цэнзавы 

рагозавы 

вербалозавы 

мімозавы 



туберозавы 

бярозавы 

кірзавы 

грузавы 

прызавы 

фрызавы 

бэзавы 

шлюзавы 

вязавы 

бакавы 

скакавы 

лакавы 

нітралакавы 

злакавы 

партулакавы 

шлакавы 

макавы 

смакавы 

харчасмакавы 

знакавы 

пакавы 

ракавы 

сандаракавы 

саракавы 

перадракавы 

проціракавы 

супрацьракавы 

самаробкавы 

кубкавы 

трубкавы 

легкавы 

вывадкавы 

загадкавы 

саладкавы 

складкавы 

ападкавы 

радкавы 

парадкавы 

беспарадкавы 

градкавы 

асадкавы 

высадкавы 

сведкавы 

паводкавы 

зародкавы 

самародкавы 

асяродкавы 

векавы 

паўвекавы 

лекавы 

маніёкавы 

сцёкавы 



вадасцёкавы 

бяссцёкавы 

спражкавы 

прамежкавы 

ложкавы 

прыложкавы 

стружкавы 

стужкавы 

істужкавы 

лыжкавы 

мярэжкавы 

прыказкавы 

абрэзкавы 

рэдзькавы 

мазаікавы 

вікавы 

гузікавы 

лікавы 

сердалікавы 

множналікавы 

адзіночналікавы 

маёлікавы 

базілікавы 

ролікавы 

карлікавы 

суслікавы 

ялікавы 

сланікавы 

пясчанікавы 

ягаднікавы 

спадарожнікавы 

выказнікавы 

безвыказнікавы 

фінікавы 

лішайнікавы 

дзейнікавы 

бяздзейнікавы 

сальнікавы 

могільнікавы 

напільнікавы 

быльнікавы 

каменяломнікавы 

ладаннікавы 

насеннікавы 

гадзіннікавы 

асіннікавы 

святаяннікавы 

конікавы 

падшыпнікавы 

ролікападшыпнікавы 

шарыкападшыпнікавы 

пернікавы 



сернікавы 

пырнікавы 

ліснікавы 

папаратнікавы 

кветнікавы 

прыметнікавы 

аксамітнікавы 

сітнікавы 

маятнікавы 

сагаўнікавы 

траўнікавы 

страўнікавы 

падстраўнікавы 

бавоўнікавы 

прыназоўнікавы 

беспрыназоўнікавы 

слоўнікавы 

вятроўнікавы 

сланечнікавы 

выклічнікавы 

бяззлучнікавы 

алешнікавы 

арэшнікавы 

пікавы 

тупікавы 

персікавы 

цікавы 

малацікавы 

нецікавы 

коцікавы 

корцікавы 

ласцікавы 

масцікавы 

песцікавы 

чысцікавы 

люцікавы 

байкавы 

лайкавы 

кітайкавы 

цыгейкавы 

батлейкавы 

змейкавы 

апойкавы 

рэйкавы 

аднарэйкавы 

бязрэйкавы 

прырэйкавы 

ячэйкавы 

скрабалкавы 

сажалкавы 

палкавы 

запалкавы 



мышчалкавы 

самадзелкавы 

падсядзёлкавы 

церассядзёлкавы 

прасёлкавы 

вясёлкавы 

могілкавы 

асілкавы 

сцілкавы 

вусцілкавы 

іголкавы 

аполкавы 

утулкавы 

жылкавы 

стрэлкавы 

ялкавы 

сеялкавы 

фіялкавы 

калькавы 

талькавы 

ількавы 

шпількавы 

аднолькавы 

неаднолькавы 

шпулькавы 

бірулькавы 

люлькавы 

замкавы 

семкавы 

тасемкавы 

нядоімкавы 

абломкавы 

банкавы 

фуганкавы 

тканкавы 

маланкавы 

бланкавы 

планкавы 

ліхаманкавы 

проціліхаманкавы 

супрацьліхаманкавы 

нанкавы 

франкавы 

санкавы 

танкавы 

світанкавы 

процітанкавы 

супрацьтанкавы 

бранятанкавы 

барвенкавы 

пенкавы 

ракавінкавы 



верхавінкавы 

адзінкавы 

галінкавы 

сцяблінкавы 

суглінкавы 

сарпінкавы 

вонкавы 

рамонкавы 

старонкавы 

пастаронкавы 

тронкавы 

пастронкавы 

пячонкавы 

мядункавы 

пацалункавы 

падарункавы 

карункавы 

падрахункавы 

дажынкавы 

зажынкавы 

разынкавы 

рынкавы 

скарынкавы 

скрынкавы 

цынкавы 

лічынкавы 

тычынкавы 

зрэнкавы 

лаянкавы 

стаянкавы 

салянкавы 

зелянкавы 

каламянкавы 

докавы 

стафілакокавы 

пнеўмакокавы 

ганакокавы 

эхінакокавы 

стрэптакокавы 

блокавы 

зрокавы 

сокавы 

прытокавы 

шокавы 

процішокавы 

супрацьшокавы 

шапкавы 

кнопкавы 

прышчэпкавы 

шлюпкавы 

аркавы 

гаркавы 



агаркавы 

паркавы 

лесапаркавы 

таркавы 

яшчаркавы 

ростверкавы 

фахверкавы 

талеркавы 

вавёркавы 

створкавы 

аднастворкавы 

трохстворкавы 

двухстворкавы 

узгоркавы 

зоркавы 

міжзоркавы 

квазізоркавы 

коркавы 

падкоркавы 

норкавы 

аўторкавы 

адвячоркавы 

надвячоркавы 

падмуркавы 

паяркавы 

ласкавы 

неласкавы 

няласкавы 

падпаскавы 

краскавы 

пачаскавы 

арабескавы 

пескавы 

супескавы 

іскавы 

меніскавы 

прыіскавы 

падноскавы 

ачоскавы 

кускавы 

пускавы 

перадпускавы 

спускавы 

дыскавы 

рыскавы 

тамарыскавы 

фрэскавы 

гратэскавы 

малюскавы 

задаткавы 

прыдаткавы 

палаткавы 



курапаткавы 

выпараткавы 

астаткавы 

зачаткавы 

процізачаткавы 

супрацьзачаткавы 

пальчаткавы 

кветкавы 

драбнакветкавы 

шматкветкавы 

крэветкавы 

падлеткавы 

аднаклеткавы 

яйцаклеткавы 

зернеткавы 

сеткавы 

бяссеткавы 

досвіткавы 

зліткавы 

пліткавы 

уліткавы 

маёнткавы 

безмаёнткавы 

насаглоткавы 

чачоткавы 

парасткавы 

вырасткавы 

часткавы 

пялёсткавы 

многапялёсткавы 

зрослапялёсткавы 

шматпялёсткавы 

трохпялёсткавы 

чатырохпялёсткавы 

напарсткавы 

куткавы 

рэшткавы 

сшыткавы 

букавы 

бамбукавы 

фернамбукавы 

гукавы 

ультрагукавы 

звышгукавы 

трукавы 

струкавы 

урукавы 

нансукавы 

тукавы 

латукавы 

каўчукавы 

пошукавы 



акраўкавы 

плеўкавы 

аліўкавы 

алоўкавы 

шоўкавы 

сачыўкавы 

цэўкавы 

пачкавы 

шапачкавы 

гарачкавы 

костачкавы 

стосвечкавы 

семечкавы 

бочкавы 

мочкавы 

бручкавы 

вуздэчкавы 

парэчкавы 

чорнапарэчкавы 

грэчкавы 

паддашкавы 

адамашкавы 

чарапашкавы 

фісташкавы 

алешкавы 

лішкавы 

манішкавы 

фішкавы 

валошкавы 

марошкавы 

сівадушкавы 

смушкавы 

пятрушкавы 

чушкавы 

пупышкавы 

арэшкавы 

вожыкавы 

пыжыкавы 

рыжыкавы 

лыкавы 

смыкавы 

шарыкавы 

бобрыкавы 

эксцэнтрыкавы 

сурыкавы 

стыкавы 

бесстыкавы 

штыкавы 

рабчыкавы 

вільчыкавы 

клубеньчыкавы 

раменьчыкавы 



трэкавы 

чэкавы 

якавы 

абыякавы 

неабыякавы 

балавы 

камбалавы 

валавы 

ствалавы 

сандалавы 

лалавы 

аманалавы 

палавы 

апалавы 

каралавы 

маралавы 

тралавы 

стралавы 

сіталавы 

санталавы 

танталавы 

вуглавы 

цяглавы 

бясцяглавы 

седлавы 

свердлавы 

белавы 

дзелавы 

мелавы 

іхтыёлавы 

мацыёлавы 

вузлавы 

кракадзілавы 

кізілавы 

сілавы 

цепласілавы 

парасілавы 

ветрасілавы 

электрасілавы 

хларафілавы 

схілавы 

стойлавы 

цыклавы 

карболавы 

бензолавы 

колавы 

частаколавы 

трохколавы 

двухколавы 

тымолавы 

фенолавы 

стыролавы 



толавы 

ментолавы 

нафтолавы 

эолавы 

бакаплавы 

цеплавы 

гарлавы 

перлавы 

югаславы 

вёславы 

аднавёславы 

шасцівёславы 

двухвёславы 

суславы 

промыславы 

рыбапромыславы 

светлавы 

звышсветлавы 

цітлавы 

саксаулавы 

акулавы 

скулавы 

сабадылавы 

пылавы 

хрызаберылавы 

тэтрылавы 

тылавы 

тратылавы 

метылавы 

этылавы 

саліцылавы 

шыншылавы 

ялавы 

дамавы 

сезамавы 

бальзамавы 

ламавы 

мадапаламавы 

шламавы 

грамавы 

вальфрамавы 

феравальфрамавы 

храмавы 

капралактамавы 

пратаплазмавы 

кілімавы 

сеймавы 

надпоймавы 

напалмавы 

пальмавы 

фільмавы 

ромавы 



бромавы 

хромавы 

сомавы 

дармавы 

кармавы 

штармавы 

фармавы 

фермавы 

фірмавы 

камбікормавы 

хлараформавы 

штурмавы 

гумавы 

лінолеумавы 

куркумавы 

трумавы 

сумавы 

шумавы 

процішумавы 

супрацьшумавы 

яшмавы 

дымавы 

крэмавы 

тарбаганавы 

ладанавы 

чамаданавы 

калчаданавы 

кайданавы 

баклажанавы 

сазанавы 

фазанавы 

баканавы 

тараканавы 

коканавы 

барканавы 

рэгланавы 

бакланавы 

планавы 

мнагапланавы 

пазапланавы 

аднапланавы 

разнапланавы 

аэрапланавы 

біпланавы 

бяспланавы 

шматпланавы 

звышпланавы 

саманавы 

бананавы 

прэсшпанавы 

марцыпанавы 

ранавы 



мембранавы 

кранавы 

падкранавы 

сапранавы 

уранавы 

трансуранавы 

шафранавы 

маяранавы 

лаўсанавы 

платанавы 

тарлатанавы 

метанавы 

фантанавы 

станавы 

турухтанавы 

каштанавы 

тытанавы 

поліўрэтанавы 

фанавы 

цэлафанавы 

чанавы 

багнавы 

сфагнавы 

сцегнавы 

тазасцегнавы 

суднавы 

вербенавы 

эбенавы 

звенавы 

неагенавы 

антрапагенавы 

сапрагенавы 

фасгенавы 

маракенавы 

габеленавы 

селенавы 

крымпленавы 

метыленавы 

этыленавы 

поліэтыленавы 

ацэтыленавы 

менавы 

тэрпенавы 

сценавы 

скарпіёнавы 

паслёнавы 

бялізнавы 

навакаінавы 

новакаінавы 

какаінавы 

ліграінавы 

рабінавы 



арабінавы 

аскарбінавы 

лубінавы 

рубінавы 

журавінавы 

пінгвінавы 

цвінавы 

казеінавы 

алеінавы 

нуклеінавы 

габардзінавы 

гардзінавы 

фларыдзінавы 

бензінавы 

рызінавы 

малескінавы 

каалінавы 

газалінавы 

калінавы 

малінавы 

фармалінавы 

турмалінавы 

ланалінавы 

нафталінавы 

брызглінавы 

вазелінавы 

нікелінавы 

марселінавы 

нефелінавы 

анілінавы 

ванілінавы 

піраксілінавы 

тэтрацыклінавы 

паплінавы 

маслінавы 

муслінавы 

туберкулінавы 

інсулінавы 

паўлінавы 

пластылінавы 

пеніцылінавы 

міэлінавы 

бальзамінавы 

вітамінавы 

язмінавы 

кармінавы 

альбумінавы 

саланінавы 

танінавы 

сантанінавы 

лігнінавы 

уратрапінавы 



асінавы 

ласінавы 

ласасінавы 

апельсінавы 

пепсінавы 

парусінавы 

парафінавы 

дэльфінавы 

вацінавы 

нікацінавы 

плацінавы 

жэлацінавы 

дэрмацінавы 

рацінавы 

сацінавы 

пальміцінавы 

фіцінавы 

хіцінавы 

пекцінавы 

серпанцінавы 

тэрпенцінавы 

эласцінавы 

павуцінавы 

пратэінавы 

камбайнавы 

звонавы 

эстрагонавы 

аргонавы 

радонавы 

кардонавы 

халцэдонавы 

неонавы 

зонавы 

азонавы 

кірказонавы 

бізонавы 

конавы 

паралонавы 

кашмілонавы 

нейлонавы 

склонавы 

перлонавы 

кардамонавы 

кронавы 

капронавы 

нітронавы 

басонавы 

дэмікатонавы 

кратонавы 

планктонавы 

пептонавы 

бастонавы 



барытонавы 

жэтонавы 

крэтонавы 

ацэтонавы 

фонавы 

сіфонавы 

шыфонавы 

фрэонавы 

вапнавы 

гарнавы 

жарнавы 

чарнавы 

дзёрнавы 

свірнавы 

фірнавы 

жорнавы 

стырнавы 

цыстэрнавы 

люцэрнавы 

веснавы 

перадвеснавы 

бавоўнавы 

чоўнавы 

скандынавы 

ажынавы 

яблынавы 

млынавы 

маргарынавы 

мандарынавы 

алізарынавы 

хларынавы 

аквамарынавы 

ультрамарынавы 

размарынавы 

сахарынавы 

стэарынавы 

фібрынавы 

шчыгрынавы 

пікрынавы 

дэкстрынавы 

люстрынавы 

ледэрынавы 

халестэрынавы 

гліцэрынавы 

нітрагліцэрынавы 

тынавы 

бурштынавы 

шкарлятынавы 

сінтаміцынавы 

вакцынавы 

рыцынавы 

ляшчынавы 



локшынавы 

шыпшынавы 

крушынавы 

файдэшынавы 

крэпдэшынавы 

канюшынавы 

малібдэнавы 

марэнавы 

хрэнавы 

нафтэнавы 

эацэнавы 

пліяцэнавы 

ліянавы 

дурнап’янавы 

валяр’янавы 

саф’янавы 

абсідыянавы 

цыянавы 

лапавы 

драпавы 

храпавы 

склепавы 

скіпавы 

ліпавы 

паліпавы 

залпавы 

малпавы 

помпавы 

тэмпавы 

лямпавы 

мнагалямпавы 

адналямпавы 

электралямпавы 

сямілямпавы 

шматлямпавы 

сіропавы 

кропавы 

тропавы 

ісопавы 

карпавы 

эскарпавы 

нерпавы 

воспавы 

групавы 

струпавы 

супавы 

хупавы 

трыпавы 

тыпавы 

шыпавы 

рэпавы 

свірэпавы 



крэпавы 

стэпавы 

лесастэпавы 

падстэпавы 

прыстэпавы 

баравы 

яваравы 

гаравы 

жаравы 

каравы 

доларавы 

маравы 

хмаравы 

чынаравы 

паравы 

папаравы 

ягуаравы 

муаравы 

харавы 

кучаравы 

шаравы 

бравы 

жабравы 

калібравы 

фібравы 

тэмбравы 

ізюбравы 

ігравы 

тыгравы 

кадравы 

закадравы 

кедравы 

ноздравы 

сідравы 

алеандравы 

каландравы 

саламандравы 

палісандравы 

цыліндравы 

аднацыліндравы 

шматцыліндравы 

тундравы 

лесатундравы 

рададэндравы 

каляндравы 

выдравы 

аеравы 

нейзільберавы 

колеравы 

махеравы 

масцеравы 

мельхіёравы 



флёравы 

віравы 

гіравы 

дзіравы 

міравы 

кашаміравы 

кашміравы 

зефіравы 

сапфіравы 

парфіравы 

іскравы 

электраіскравы 

яскравы 

неяскравы 

домравы 

цямравы 

жанравы 

мандрагоравы 

лабрадоравы 

каленкоравы 

сафлоравы 

туальдэноравы 

споравы 

разнаспоравы 

касторавы 

прасторавы 

шторавы 

камфоравы 

фарфоравы 

правы 

ультраправы 

мірравы 

андатравы 

натравы 

ветравы 

салетравы 

манометравы 

фетравы 

фільтравы 

святлафільтравы 

цэнтравы 

астравы 

алебастравы 

кадастравы 

кастравы 

аркестравы 

семестравы 

трыместравы 

рэестравы 

рэгістравы 

кайстравы 

майстравы 



падлюстравы 

перламутравы 

футравы 

буравы 

сабуравы 

куравы 

тэлуравы 

шнуравы 

шпуравы 

суравы 

віхравы 

вохравы 

інжыравы 

цэравы 

велюравы 

гіпюравы 

яравы 

мухаяравы 

саляравы 

фуляравы 

кантрабасавы 

шабасавы 

касавы 

інкасавы 

страхкасавы 

галасавы 

каласавы 

паласавы 

плексігласавы 

крангласавы 

фібергласавы 

класавы 

дакласавы 

пазакласавы 

агульнакласавы 

надкласавы 

бяскласавы 

масавы 

культурна-масавы 

агітмасавы 

культмасавы 

пластмасавы 

насавы 

ананасавы 

пасавы 

пампасавы 

расавы 

верасавы 

трасавы 

лотасавы 

каніфасавы 

абцасавы 



часавы 

пазачасавы 

лесавы 

лёсавы 

алёсавы 

маісавы 

ібісавы 

плісавы 

амарылісавы 

анісавы 

арахісавы 

цісавы 

гнейсавы 

рэйсавы 

стыраксавы 

таксавы 

оніксавы 

коксавы 

буксавы 

тамарыксавы 

пульсавы 

авансавы 

дыліжансавы 

балансавы 

рамансавы 

фінансавы 

рэнесансавы 

скунсавы 

сэнсавы 

бяссэнсавы 

двухсэнсавы 

недвухсэнсавы 

фаянсавы 

какосавы 

абрыкосавы 

фільдэкосавы 

мерыносавы 

таросавы 

кросавы 

тросавы 

рапсавы 

гіпсавы 

рыпсавы 

барсавы 

марсавы 

фарсавы 

фільдэперсавы 

ворсавы 

курсавы 

канаусавы 

страусавы 

лакмусавы 



рэйсмусавы 

гумусавы 

гнусавы 

мінусавы 

русавы 

гарусавы 

брусавы 

абрусавы 

папірусавы 

цытрусавы 

кактусавы 

палтусавы 

харыусавы 

рысавы 

барбарысавы 

нарысавы 

кіпарысавы 

нарцысавы 

крэсавы 

прэсавы 

стрэсавы 

юсавы 

плюсавы 

флюсавы 

альясавы 

трыясавы 

агатавы 

гагатавы 

блёкатавы 

сілікатавы 

пластыкатавы 

салатавы 

флатавы 

матавы 

таматавы 

гранатавы 

шпінатавы 

патавы 

шпатавы 

цыратавы 

фасфатавы 

вельветавы 

багетавы 

глазетавы 

маркізетавы 

кетавы 

фіялетавы 

ультрафіялетавы 

казінетавы 

сацінетавы 

ётавы 

шавіётавы 



бабітавы 

пабядзітавы 

магнезітавы 

керамзітавы 

ракітавы 

карбалітавы 

хрызалітавы 

ксілалітавы 

магналітавы 

фібралітавы 

уралітавы 

тэксталітавы 

эалітавы 

бакелітавы 

сапрапелітавы 

філітавы 

кімберлітавы 

перлітавы 

даламітавы 

дынамітавы 

скурамітавы 

храмітавы 

аксамітавы 

сталагмітавы 

эбанітавы 

лігнітавы 

сіенітавы 

селенітавы 

тэкставінітавы 

сільвінітавы 

сталінітавы 

мелінітавы 

сітавы 

баксітавы 

афітавы 

уранграфітавы 

малахітавы 

трахітавы 

чарацітавы 

флейтавы 

актавы 

кантрактавы 

тактавы 

затактавы 

кантактавы 

трохтактавы 

чатырохтактавы 

двухтактавы 

двухактавы 

аб’ектавы 

рэліктавы 

балтавы 



кобальтавы 

базальтавы 

кантральтавы 

асфальтавы 

вольтавы 

высакавольтавы 

нізкавольтавы 

культавы 

дэльтавы 

вантавы 

квантавы 

мамантавы 

пантавы 

рантавы 

франтавы 

прыфрантавы 

яхантавы 

брызентавы 

пігментавы 

пазументавы 

цэментавы 

дыяментавы 

бінтавы 

вінтавы 

турбавінтавы 

гонтавы 

дысконтавы 

шпунтавы 

грунтавы 

лабірынтавы 

гіяцынтавы 

рэнтавы 

патэнтавы 

працэнтавы 

фаліянтавы 

брыльянтавы 

фаготавы 

крэазотавы 

тэракотавы 

каверкотавы 

шкотавы 

камлотавы 

бергамотавы 

шамотавы 

бегемотавы 

кнотавы 

янотавы 

потавы 

проціпотавы 

супрацьпотавы 

ротавы 

чаротавы 



бяздротавы 

шпротавы 

шротавы 

сотавы 

асотавы 

эўкаліптавы 

рэцэптавы 

бартавы 

вартавы 

падвартавы 

гартавы 

картавы 

нартавы 

супартавы 

сартавы 

міжсартавы 

стартавы 

перадстартавы 

міртавы 

спіртавы 

сціртавы 

нацюрмортавы 

тортавы 

буртавы 

гуртавы 

ставы 

хваставы 

каставы 

пластавы 

пенапластавы 

фтарапластавы 

трохпластавы 

маставы 

перадмаставы 

паставы 

нераставы 

пераднераставы 

азбеставы 

веставы 

зюйд-веставы 

меставы 

твіставы 

ліставы 

тонкаліставы 

процігліставы 

супрацьгліставы 

тэкставы 

падтэкставы 

бястэкставы 

зюйд-оставы 

фарпоставы 

роставы 



кароставы 

процікароставы 

супрацькароставы 

узроставы 

вялікаўзроставы 

рознаўзроставы 

бяроставы 

карставы 

верставы 

куставы 

батыставы 

аметыставы 

чыставы 

агрэставы 

тэставы 

бюставы 

бакаутавы 

бутавы 

гумігутавы 

джутавы 

мазутавы 

вісмутавы 

рутавы 

трутавы 

тутавы 

футавы 

нафтавы 

муфтавы 

шрыфтавы 

штыфтавы 

вахтавы 

падвахтавы 

брандвахтавы 

плахтавы 

шахтавы 

надшахтавы 

піхтавы 

шыхтавы 

яхтавы 

мачтавы 

аднамачтавы 

трохмачтавы 

двухмачтавы 

бытавы 

культурна-бытавы 

электрабытавы 

збытавы 

крэдытавы 

плытавы 

барытавы 

лабрадарытавы 

хларытавы 



аглапарытавы 

фасфарытавы 

флюарытавы 

азакерытавы 

ферытавы 

пірытавы 

іпрытавы 

нефрытавы 

дыярытавы 

апатытавы 

сталактытавы 

антрацытавы 

шчытавы 

самшытавы 

мэтавы 

шаўрэтавы 

спермацэтавы 

эспарцэтавы 

ютавы 

дрэйфавы 

цапфавы 

верфавы 

туфавы 

рыфавы 

люфавы 

дахавы 

махавы 

расамахавы 

чарапахавы 

падпахавы 

парахавы 

страхавы 

шліхавы 

абляпіхавы 

байхавы 

чаромхавы 

лохавы 

мохавы 

гарохавы 

верхавы 

міжпаверхавы 

духавы 

макухавы 

рухавы 

маларухавы 

нерухавы 

павітухавы 

слыхавы 

штрыхавы 

арэхавы 

цэхавы 

міжцэхавы 



палацавы 

флецавы 

шліцавы 

куніцавы 

флейцавы 

яйцавы 

кальцавы 

шмальцавы 

пальцавы 

лямцавы 

марганцавы 

ферамарганцавы 

саджанцавы 

канцавы 

шканцавы 

сланцавы 

фланцавы 

ранцавы 

памяранцавы 

шанцавы 

мезенцавы 

глянцавы 

кварцавы 

гарцавы 

перцавы 

падсэрцавы 

трасцавы 

ядлоўцавы 

карагачавы 

качавы 

паўкачавы 

напаўкачавы 

мачавы 

вечавы 

плечавы 

перадплечавы 

смерчавы 

гутаперчавы 

курчавы 

матчавы 

кучавы 

бахчавы 

кашчавы 

стойбішчавы 

свішчавы 

слаявішчавы 

карэнішчавы 

тлушчавы 

паржышчавы 

прышчавы 

рэчышчавы 

прырэчышчавы 



плюшчавы 

рэчавы 

ключавы 

пашавы 

гуашавы 

замшавы 

пуншавы 

чыншавы 

маршавы 

шматмаршавы 

фаршавы 

душавы 

грушавы 

ігрушавы 

тушавы 

ландышавы 

плюшавы 

чатырохпакаевы 

гарнастаевы 

малачаевы 

вотруб’евы 

глеевы 

мазевы 

гразевы 

гладзевы 

падзевы 

перадсэрдзевы 

слізевы 

ферзевы 

бязевы 

ніобіевы 

цэзіевы 

каліевы 

таліевы 

геліевы 

магноліевы 

фоліевы 

кадміевы 

осміевы 

гераніевы 

магніевы 

сальвініевы 

алюмініевы 

дзюралюмініевы 

крэмніевы 

бягоніевы 

цырконіевы 

рутэніевы 

левы 

собалевы 

хвалевы 

даўгахвалевы 



караткахвалевы 

ультракароткахвалевы 

усяхвалевы 

міндалевы 

сізалевы 

эмалевы 

дыяганалевы 

палевы 

літаралевы 

дзюралевы 

талевы 

вуалевы 

кефалевы 

сяміцалевы 

шалевы 

шаблевы 

ансамблевы 

скоблевы 

мэблевы 

зяблевы 

манглевы 

цуглевы 

мірабелевы 

жаўтазелевы 

вензелевы 

нікелевы 

бружмелевы 

хмелевы 

фланелевы 

сінелевы 

прунелевы 

сапрапелевы 

селевы 

увіёлевы 

станіёлевы 

кашанілевы 

шпілевы 

болевы 

проціболевы 

супрацьболевы 

долевы 

молевы 

таполевы 

ролевы 

фасолевы 

толевы 

гранітолевы 

столевы 

марлевы 

каракулевы 

пачулевы 

вафлевы 



туфлевы 

дышлевы 

сырадэлевы 

фарэлевы 

макрэлевы 

тарычэлевы 

вермішэлевы 

цюлевы 

клубневы 

сямітыдневы 

шчэбеневы 

рэвеневы 

аленевы 

веленевы 

цюленевы 

шпеневы 

вусеневы 

ясеневы 

бясценевы 

пожневы 

лазневы 

апоўзневы 

стайневы 

зданневы 

балонневы 

півоневы 

вігоневы 

далоневы 

скроневы 

падскроневы 

тоневы 

зерневы 

плесневы 

бросневы 

трутневы 

лютневы 

латуневы 

плаўневы 

пеўневы 

ліўневы 

паверхневы 

карычневы 

поршневы 

шэршневы 

сушневы 

чарэшневы 

канюшневы 

яблыневы 

скрыневы 

чарэневы 

мігрэневы 

лоевы 



роевы 

зброевы 

соевы 

восевы 

аднавосевы 

трохвосевы 

чатырохвосевы 

двухвосевы 

збруевы 

туевы 

шчаўевы 

гацевы 

дзёгцевы 

ногцевы 

пазногцевы 

асецевы 

локцевы 

надлокцевы 

лапцевы 

борцевы 

чвэрцевы 

поласцевы 

лопасцевы 

падлопасцевы 

бязлопасцевы 

трохлопасцевы 

водарасцевы 

кісцевы 

лісцевы 

трохперсцевы 

вусцевы 

пясцевы 

запясцевы 

жоўцевы 

фініфцевы 

плаццевы 

смеццевы 

пачуццевы 

ванадыевы 

радыевы 

рубідыевы 

скандыевы 

індыевы 

родыевы 

ірыдыевы 

барыевы 

скумбрыевы 

торыевы 

натрыевы 

ітрыевы 

нутрыевы 

цэрыевы 



літыевы 

акацыевы 

сіліцыевы 

ферасіліцыевы 

кальцыевы 

стронцыевы 

сельдэрэевы 

хваёвы 

бугаёвы 

пакаёвы 

многапакаёвы 

аднапакаёвы 

шматпакаёвы 

трохпакаёвы 

двухпакаёвы 

многаслаёвы 

тонкаслаёвы 

шматслаёвы 

трохслаёвы 

маёвы 

краёвы 

ручаёвы 

звычаёвы 

рыззёвы 

язёвы 

сабалёвы 

паркалёвы 

міткалёвы 

тапалёвы 

металёвы 

сталёвы 

крышталёвы 

дэталёвы 

цалёвы 

шасціцалёвы 

трохцалёвы 

рублёвы 

саракарублёвы 

сямірублёвы 

трыццацірублёвы 

пяцірублёвы 

дзесяцірублёвы 

пяцідзесяцірублёвы 

сторублёвы 

паўрублёвы 

трохрублёвы 

гандлёвы 

хлебагандлёвы 

рыбагандлёвы 

кнігагандлёвы 

збожжагандлёвы 

знешнегандлёвы 



валлёвы 

вуллёвы 

жыллёвы 

камлёвы 

амулёвы 

хахулёвы 

рознастылёвы 

кісялёвы 

каранёвы 

прыкаранёвы 

кішанёвы 

агнёвы 

аваднёвы 

штоднёвы 

паўднёвы 

тыднёвы 

многатыднёвы 

патыднёвы 

штотыднёвы 

трохтыднёвы 

чатырохтыднёвы 

двухтыднёвы 

сажнёвы 

сямісажнёвы 

стрыжнёвы 

зданнёвы 

выкапнёвы 

ліпнёвы 

галёнкаступнёвы 

скрыпнёвы 

вераснёвы 

жытнёвы 

акунёвы 

тытунёвы 

галаўнёвы 

грачнёвы 

вішнёвы 

лаўравішнёвы 

жоўцекамянёвы 

крамянёвы 

прамянёвы 

ясянёвы 

івасёвы 

ласёвы 

карасёвы 

ласасёвы 

касцёвы 

бескасцёвы 

лісцёвы 

цёмналісцёвы 

пачуццёвы 

жыццёвы 



агульнажыццёвы 

пажыццёвы 

нежыццёвы 

безжыццёвы 

прыжыццёвы 

славалюбівы 

холадалюбівы 

уладалюбівы 

свабодалюбівы 

водалюбівы 

народалюбівы 

праўдалюбівы 

чалавекалюбівы 

цеплалюбівы 

самалюбівы 

вольналюбівы 

срэбралюбівы 

міралюбівы 

карысталюбівы 

хрысталюбівы 

сухалюбівы 

працалюбівы 

сонцалюбівы 

сябелюбівы 

ценелюбівы 

святлолюбівы 

чарвівы 

абразівы 

юродзівы 

шалудзівы 

праўдзівы 

непраўдзівы 

заваблівы 

паваблівы 

зваблівы 

прываблівы 

асаблівы 

своеасаблівы 

грэблівы 

нягрэблівы 

улюблівы 

звяглівы 

бадлівы 

звадлівы 

гадлівы 

дагадлівы 

здагадлівы 

нездагадлівы 

спагадлівы 

неспагадлівы 

жадлівы 

пажадлівы 



шкадлівы 

панадлівы 

унадлівы 

прынадлівы 

распарадлівы 

здрадлівы 

урадлівы 

высокаўрадлівы 

малаўрадлівы 

неўрадлівы 

ашчадлівы 

надаедлівы 

з’едлівы 

непаседлівы 

уседлівы 

няўседлівы 

уедлівы 

гідлівы 

агідлівы 

раскідлівы 

дагодлівы 

пагодлівы 

непагодлівы 

згодлівы 

угодлівы 

збродлівы 

смуродлівы 

выродлівы 

даходлівы 

недаходлівы 

заходлівы 

знаходлівы 

незнаходлівы 

вынаходлівы 

адходлівы 

абыходлівы 

адыходлівы 

пагардлівы 

узбудлівы 

пракудлівы 

блудлівы 

нудлівы 

занудлівы 

пудлівы 

марудлівы 

прастудлівы 

крыўдлівы 

абрыдлівы 

справядлівы 

несправядлівы 

паважлівы 

зважлівы 



разважлівы 

неразважлівы 

уважлівы 

безуважлівы 

няўважлівы 

зняважлівы 

паблажлівы 

мажлівы 

немажлівы 

дражлівы 

беражлівы 

аберажлівы 

віражлівы 

уражлівы 

дажджлівы 

асцярожлівы 

засцярожлівы 

насцярожлівы 

паслужлівы 

услужлівы 

пужлівы 

тужлівы 

натужлівы 

бянтэжлівы 

сарамяжлівы 

мазлівы 

немазлівы 

заразлівы 

незаразлівы 

абразлівы 

уразлівы 

няўразлівы 

выразлівы 

падлізлівы 

пранізлівы 

пранозлівы 

марозлівы 

пагрозлівы 

канфузлівы 

памаўзлівы 

гарэзлівы 

прарэзлівы 

баязлівы 

небаязлівы 

слязлівы 

нядбайлівы 

абнадзейлівы 

удойлівы 

назойлівы 

заспакойлівы 

неспакойлівы 

супакойлівы 



астойлівы 

настойлівы 

устойлівы 

хваробаўстойлівы 

холадаўстойлівы 

водаўстойлівы 

марозаўстойлівы 

ракаўстойлівы 

цеплаўстойлівы 

зімаўстойлівы 

тэрмаўстойлівы 

ветраўстойлівы 

зносаўстойлівы 

засухаўстойлівы 

солеўстойлівы 

вогнеўстойлівы 

жыццеўстойлівы 

святлоўстойлівы 

няўстойлівы 

радыяўстойлівы 

здзеклівы 

заіклівы 

дзіклівы 

праніклівы 

уніклівы 

імклівы 

цэнтраімклівы 

мэтаімклівы 

брынклівы 

бурклівы 

верасклівы 

вісклівы 

пісклівы 

прыцісклівы 

апусклівы 

рысклівы 

датклівы 

блуклівы 

маўклівы 

брыклівы 

крыклівы 

жаллівы 

гуллівы 

чуллівы 

нечуллівы 

святлочуллівы 

сарамлівы 

тамлівы 

кемлівы 

някемлівы 

прадпрыемлівы 

успрыімлівы 



неўспрыімлівы 

задумлівы 

раздумлівы 

удумлівы 

шумлівы 

дымлівы 

грымлівы 

шчымлівы 

цямлівы 

малацямлівы 

няцямлівы 

гаманлівы 

заманлівы 

абманлівы 

падманлівы 

зманлівы 

дурманлівы 

санлівы 

пераменлівы 

зменлівы 

відазменлівы 

нязменлівы 

неўгамонлівы 

п’янлівы 

саплівы 

кплівы 

спахоплівы 

цярплівы 

доўгацярплівы 

нецярплівы 

руплівы 

неруплівы 

рыплівы 

хрыплівы 

прычэплівы 

гаварлівы 

сварлівы 

гарлівы 

гаспадарлівы 

негаспадарлівы 

безгаспадарлівы 

ганарлівы 

скнарлівы 

гутарлівы 

даверлівы 

недаверлівы 

падбадзёрлівы 

вірлівы 

задзірлівы 

прыдзірлівы 

пераборлівы 

непераборлівы 



зборлівы 

разборлівы 

маларазборлівы 

неразборлівы 

згаворлівы 

незгаворлівы 

угаворлівы 

задорлівы 

абжорлівы 

празорлівы 

непразорлівы 

дакорлівы 

пакорлівы 

непакорлівы 

бурлівы 

журлівы 

натурлівы 

пранырлівы 

настырлівы 

фанабэрлівы 

ненажэрлівы 

пражэрлівы 

юрлівы 

жаласлівы 

зласлівы 

незласлівы 

апаслівы 

запаслівы 

дураслівы 

шчаслівы 

нешчаслівы 

ацеслівы 

ліслівы 

помслівы 

няўрымслівы 

вынослівы 

карослівы 

зайздрослівы 

куслівы 

спакуслівы 

падкуслівы 

хлуслівы 

мітуслівы 

карыслівы 

своекарыслівы 

бескарыслівы 

небескарыслівы 

балбатлівы 

бразгатлівы 

візгатлівы 

мігатлівы 

шаргатлівы 



міргатлівы 

дрыгатлівы 

падатлівы 

непадатлівы 

ракатлівы 

сакатлівы 

варкатлівы 

шаркатлівы 

буркатлівы 

вуркатлівы 

віскатлівы 

грукатлівы 

шаматлівы 

цнатлівы 

патлівы 

капатлівы 

лапатлівы 

клапатлівы 

хапатлівы 

шапатлівы 

шалпатлівы 

карпатлівы 

рупатлівы 

дабратлівы 

сіратлівы 

смехатлівы 

зіхатлівы 

ветлівы 

прыветлівы 

непрыветлівы 

няветлівы 

какетлівы 

прыкметлівы 

турботлівы 

спякотлівы 

абаротлівы 

паваротлівы 

непаваротлівы 

страхотлівы 

жартлівы 

пакутлівы 

выкрутлівы 

казытлівы 

дапытлівы 

памятлівы 

злапамятлівы 

сумятлівы 

панятлівы 

непанятлівы 

перанятлівы 

гнятлівы 

трапятлівы 



жартаўлівы 

паўжартаўлівы 

напаўжартаўлівы 

гняўлівы 

жахлівы 

палахлівы 

непалахлівы 

брахлівы 

прымхлівы 

рухлівы 

варухлівы 

пыхлівы 

бачлівы 

абачлівы 

неабачлівы 

прабачлівы 

прадбачлівы 

непрадбачлівы 

выбачлівы 

дзівачлівы 

незадачлівы 

удачлівы 

няўдачлівы 

распачлівы 

роспачлівы 

гарачлівы 

бурчлівы 

дакучлівы 

надакучлівы 

здабычлівы 

зычлівы 

добразычлівы 

нядобразычлівы 

незычлівы 

язычлівы 

супярэчлівы 

застрашлівы 

моташлівы 

насмешлівы 

усмешлівы 

паспешлівы 

непаспешлівы 

уцешлівы 

задушлівы 

удушлівы 

зварушлівы 

завірушлівы 

скрушлівы 

засушлівы 

напышлівы 

смяшлівы 

раўнівы 



лянівы 

сівы 

плаксівы 

міласцівы 

уласцівы 

неўласцівы 

літасцівы 

нелітасцівы 

уселітасцівы 

нялітасцівы 

мсцівы 

хцівы 

пачцівы 

непачцівы 

бабовы 

зернебабовы 

грабовы 

асабовы 

безасабовы 

службовы 

пазаслужбовы 

неслужбовы 

разьбовы 

скарбовы 

вярбовы 

дубовы 

айвовы 

халвовы 

канвовы 

барвовы 

рэзервовы 

нервовы 

слабанервовы 

чырвовы 

бясшвовы 

уплывовы 

абшлаговы 

піраговы 

ачаговы 

сіговы 

тайговы 

фланговы 

правафланговы 

левафланговы 

мітынговы 

філянговы 

кабарговы 

чарговы 

пазачарговы 

пачарговы 

першачарговы 

нечарговы 



трэцечарговы 

абслуговы 

акруговы 

міжакруговы 

ланцуговы 

быльняговы 

трысняговы 

сітняговы 

саракагадовы 

круглагадовы 

аднагадовы 

пагадовы 

паўтарагадовы 

тысячагадовы 

васьмігадовы 

сямігадовы 

дваццацігадовы 

дванаццацігадовы 

семнаццацігадовы 

васемнаццацігадовы 

чатырнаццацігадовы 

шаснаццацігадовы 

пятнаццацігадовы 

трынаццацігадовы 

трыццацігадовы 

шасцігадовы 

пяцігадовы 

дваццаціпяцігадовы 

сямідзесяціпяцігадовы 

дзесяцігадовы 

васьмідзесяцігадовы 

сямідзесяцігадовы 

шасцідзесяцігадовы 

пяцідзесяцігадовы 

стогадовы 

штогадовы 

шматгадовы 

шасцісотгадовы 

пяцісотгадовы 

трохсотгадовы 

чатырохсотгадовы 

двухсотгадовы 

трохгадовы 

чатырохгадовы 

двухгадовы 

складовы 

аднаскладовы 

рознаскладовы 

нескладовы 

шасціскладовы 

пяціскладовы 

шматскладовы 



трохскладовы 

чатырохскладовы 

двухскладовы 

пладовы 

садовы 

хадовы 

рэзедовы 

драздовы 

бардовы 

удовы 

жалудовы 

пудовы 

многапудовы 

саракапудовы 

васьміпудовы 

сяміпудовы 

пяціпудовы 

дзесяціпудовы 

стопудовы 

шматпудовы 

паўпудовы 

трохпудовы 

судовы 

пазасудовы 

бядовы 

лебядовы 

лядовы 

мядовы 

масянжовы 

маржовы 

вужовы 

ружовы 

смаўжовы 

крыжовы 

лазовы 

многаразовы 

аднаразовы 

неаднаразовы 

дзеразовы 

васьміразовы 

сяміразовы 

шасціразовы 

дзевяціразовы 

пяціразовы 

дзесяціразовы 

шматразовы 

трохразовы 

чатырохразовы 

двухразовы 

фанзовы 

гарбузовы 

бірузовы 



ментузовы 

ковы 

аковы 

правабаковы 

левабаковы 

многабаковы 

аднабаковы 

рознабаковы 

усебаковы 

байбаковы 

патойбаковы 

шматбаковы 

трохбаковы 

чатырохбаковы 

двухбаковы 

судаковы 

слімаковы 

чаўнаковы 

бесчаўнаковы 

апаковы 

тампаковы 

шчупаковы 

шпаковы 

бураковы 

асаковы 

латаковы 

саланчаковы 

ціпчаковы 

варчаковы 

каршаковы 

бабковы 

лабковы 

надлабковы 

грабковы 

скрабковы 

грыбковы 

процігрыбковы 

супрацьгрыбковы 

абадковы 

саладковы 

выпадковы 

невыпадковы 

радковы 

вузкарадковы 

шырокарадковы 

парадковы 

надрадковы 

падрадковы 

перадковы 

міжрадковы 

шматрадковы 

чатырохрадковы 



двухрадковы 

садковы 

судковы 

флажковы 

ражковы 

піражковы 

смаржковы 

абавязковы 

агульнаабавязковы 

неабавязковы 

рагавіковы 

ледавіковы 

плавіковы 

баравіковы 

красавіковы 

змеевіковы 

цвіковы 

маладзіковы 

гваздзіковы 

заліковы 

падліковы 

перападліковы 

разліковы 

гаспадарчаразліковы 

выкліковы 

уліковы 

цягніковы 

правадніковы 

паўправадніковы 

звышправадніковы 

пладніковы 

ледніковы 

даледніковы 

падледніковы 

міжледніковы 

пасляледніковы 

рудніковы 

трайніковы 

тайніковы 

пчальніковы 

сенніковы 

семянніковы 

парніковы 

каласніковы 

залатніковы 

літніковы 

плаўніковы 

ручніковы 

калашніковы 

сашніковы 

выніковы 

безвыніковы 



небезвыніковы 

піковы 

тупіковы 

пайковы 

стралковы 

горнастралковы 

талковы 

бесталковы 

памылковы 

беспамылковы 

пылковы 

бялковы 

высокабялковы 

безбялковы 

пасялковы 

прасялковы 

мальковы 

васільковы 

матыльковы 

замковы 

званковы 

пазванковы 

каланковы 

баранковы 

чаранковы 

сметанковы 

станковы 

клінковы 

паўзунковы 

гатунковы 

нізкагатунковы 

высокагатунковы 

чыстагатунковы 

першагатунковы 

негатунковы 

міжгатунковы 

рахунковы 

шынковы 

зелянковы 

засцянковы 

мяньковы 

пяньковы 

капковы 

чарапковы 

пупковы 

шчыпковы 

фальварковы 

гутарковы 

лазурковы 

курковы 

бескурковы 

сурковы 



казырковы 

пузырковы 

сырковы 

васковы 

валасковы 

каласковы 

трасковы 

сасковы 

цісковы 

вайсковы 

агульнавайсковы 

брусковы 

вясковы 

пясковы 

дадатковы 

падатковы 

непадатковы 

латковы 

матковы 

шматковы 

дастатковы 

самадастатковы 

недастатковы 

пачатковы 

першапачатковы 

канчатковы 

вітковы 

маянтковы 

дробнамаянтковы 

гуртковы 

храстковы 

частковы 

участковы 

абутковы 

прутковы 

жаўтковы 

прыбытковы 

высокапрыбытковы 

малапрыбытковы 

беспрыбытковы 

снятковы 

дзесятковы 

навуковы 

псеўданавуковы 

ненавуковы 

антынавуковы 

лжэнавуковы 

ілжэнавуковы 

павуковы 

бурундуковы 

цецеруковы 

япруковы 



струковы 

барсуковы 

муштуковы 

хлапчуковы 

паплаўковы 

стаўковы 

шаўковы 

паўшаўковы 

напаўшаўковы 

ачковы 

кабачковы 

скачковы 

кулачковы 

шарачковы 

бурачковы 

местачковы 

лучковы 

пучковы 

кручковы 

сучковы 

бычковы 

язычковы 

смычковы 

парашковы 

гаршковы 

вяршковы 

сямівяршковы 

пазыковы 

языковы 

балыковы 

парыковы 

чацверыковы 

мацерыковы 

шасцерыковы 

трыковы 

асцюковы 

безасцюковы 

стаяковы 

многавяковы 

сярэдневяковы 

чарвяковы 

шматвяковы 

кізяковы 

валляковы 

рухляковы 

вербняковы 

лазняковы 

хмызняковы 

паўхмызняковы 

вапняковы 

слупняковы 

проціслупняковы 



супрацьслупняковы 

плітняковы 

буяковы 

пусцяковы 

мыш’яковы 

ловы 

валовы 

стваловы 

прыстваловы 

сівагаловы 

многагаловы 

доўгагаловы 

сабакагаловы 

вялікагаловы 

кароткагаловы 

круглагаловы 

белагаловы 

голагаловы 

светлагаловы 

аднагаловы 

чырвонагаловы 

чорнагаловы 

тупагаловы 

русагаловы 

пляскатагаловы 

золатагаловы 

пустагаловы 

тоўстагаловы 

жоўтагаловы 

брытагаловы 

безгаловы 

сямігаловы 

пяцігаловы 

стогаловы 

шматгаловы 

двухгаловы 

смаловы 

сталовы 

сцябловы 

высокасцябловы 

жазловы 

казловы 

ліловы 

сіловы 

кайловы 

прамысловы 

рыбапрамысловы 

металапрамысловы 

горнапрамысловы 

аграпрамысловы 

лесапрамысловы 

золатапрамысловы 



нафтапрамысловы 

вуглепрамысловы 

солепрамысловы 

адмысловы 

аднавясловы 

катловы 

яловы 

грамовы 

кілаграмовы 

саракакілаграмовы 

стограмовы 

сулемовы 

зімовы 

прыймовы 

кляймовы 

ільмовы 

дармовы 

пісьмовы 

разумовы 

тэхумовы 

новы 

дывановы 

гругановы 

сазановы 

слановы 

барановы 

мультановы 

віновы 

бузіновы 

галіновы 

многагаліновы 

шматгаліновы 

унутрыгаліновы 

шаліновы 

бліновы 

мусліновы 

тэрміновы 

доўгатэрміновы 

датэрміновы 

кароткатэрміновы 

бестэрміновы 

звыштэрміновы 

дзярновы 

цярновы 

сасновы 

вясновы 

табуновы 

кавуновы 

багуновы 

баркуновы 

галуновы 

перуновы 



шатуновы 

картуновы 

каршуновы 

спружыновы 

палыновы 

кляновы 

снаповы 

ліповы 

паступовы 

тыповы 

аднатыповы 

рознатыповы 

нетыповы 

прынцыповы 

непрынцыповы 

беспрынцыповы 

чабаровы 

дваровы 

здаровы 

нездаровы 

ганаровы 

тэнаровы 

тхаровы 

вечаровы 

бровы 

бабровы 

сівабровы 

белабровы 

светлабровы 

цемнабровы 

чарнабровы 

бязбровы 

зубровы 

багровы 

вугровы 

дровы 

мяздровы 

ядровы 

бядровы 

жвіровы 

кашміровы 

пакровы 

цукровы 

вяпровы 

шатровы 

метровы 

многаметровы 

саракаметровы 

кіламетровы 

многакіламетровы 

саракакіламетровы 

шматкіламетровы 



трохкіламетровы 

двухкіламетровы 

паўтараметровы 

міліметровы 

сямідзесяціпяціміліметровы 

сяміметровы 

трыццаціметровы 

стометровы 

паўметровы 

сантыметровы 

літровы 

саракалітровы 

паўлітровы 

трохлітровы 

футровы 

асятровы 

кенгуровы 

мармуровы 

пурпуровы 

суровы 

лаўровы 

таўровы 

двухтаўровы 

шаўровы 

манеўровы 

махровы 

каляровы 

многакаляровы 

аднакаляровы 

рознакаляровы 

бескаляровы 

шматкаляровы 

трохкаляровы 

двухкаляровы 

папяровы 

басовы 

шабасовы 

бакасовы 

верасовы 

часовы 

доўгачасовы 

нядоўгачасовы 

кароткачасовы 

адначасовы 

розначасовы 

пачасовы 

своечасовы 

нясвоечасовы 

альсовы 

пунсовы 

псовы 

чыстапсовы 



фарсовы 

джэрсовы 

прымусовы 

ватовы 

гатовы 

чаратовы 

кратовы 

цыратовы 

хрыбтовы 

дэбетовы 

кітовы 

палітовы 

многаактовы 

аднаактовы 

пяціактовы 

чатырохактовы 

двухактовы 

прадуктовы 

фруктовы 

альтовы 

дубальтовы 

кантовы 

востракантовы 

васьмікантовы 

шасцікантовы 

пяцікантовы 

дыскантовы 

трохкантовы 

чатырохкантовы 

цэментовы 

фунтовы 

аптовы 

аднабартовы 

швартовы 

картовы 

партовы 

фартовы 

спіртовы 

сяміпластовы 

пяціпластовы 

берастовы 

машастовы 

сямівярстовы 

пяцівярстовы 

стовярстовы 

трохвярстовы 

паўкустовы 

фрахтовы 

юхтовы 

паштовы 

павятовы 

трэфовы 



альховы 

імховы 

вярховы 

многапавярховы 

аднапавярховы 

васьміпавярховы 

сяміпавярховы 

шасціпавярховы 

пяціпавярховы 

шматпавярховы 

трохпавярховы 

чатырохпавярховы 

двухпавярховы 

сховы 

выбуховы 

трыбуховы 

пуховы 

лапуховы 

фартуховы 

паспяховы 

малапаспяховы 

непаспяховы 

беспаспяховы 

небеспаспяховы 

селядцовы 

разцовы 

шматразцовы 

маціцовы 

вальцовы 

казяльцовы 

тупаканцовы 

востраканцовы 

пяціканцовы 

бесканцовы 

саланцовы 

свінцовы 

барвянцовы 

ледзянцовы 

дварцовы 

тарцовы 

нырцовы 

сырцовы 

пярцовы 

пісцовы 

мясцовы 

вузкамясцовы 

пясцовы 

хвастцовы 

ядлаўцовы 

слаяўцовы 

кумачовы 

саранчовы 



парчовы 

харчовы 

часучовы 

хвашчовы 

плашчовы 

алычовы 

сычовы 

кірмашовы 

шарашовы 

грашовы 

безграшовы 

яршовы 

каўшовы 

многакаўшовы 

аднакаўшовы 

шматкаўшовы 

дзяшовы 

кансервы 

чырвы 

пазавайсксвы 

мёртвы 

паўмёртвы 

напаўмёртвы 

чорствы 

чэрствы 

ночвы 

прышвы 

жывы 

нежывы 

лжывы 

ілжывы 

служывы 

паўжывы 

напаўжывы 

сівагрывы 

даўгагрывы 

белагрывы 

чарнагрывы 

залатагрывы 

крывы 

кастрывы 

кроватачывы 

слёзатачывы 

запальчывы 

прыліпчывы 

уступчывы 

няўступчывы 

забыўчывы 

ужыўчывы 

няўжыўчывы 

вашывы 

фальшывы 



паршывы 

пляшывы 

баявы 

слаявы 

гнаявы 

паявы 

міжкраявы 

страявы 

нестраявы 

клеявы 

валявы 

галявы 

палявы 

ваенна-палявы 

салявы 

смуглявы 

круглявы 

кілявы 

бескілявы 

танклявы 

пісклявы 

млявы 

хударлявы 

сухарлявы 

кіслявы 

вяртлявы 

кастлявы 

жаўтлявы 

святлявы 

кулявы 

нулявы 

рулявы 

безрулявы 

віхлявы 

пухлявы 

трухлявы 

стылявы 

рознастылявы 

штылявы 

бялявы 

шапялявы 

семявы 

бранявы 

агнявы 

гугнявы 

ценявы 

святлоценявы 

стрыжнявы 

слінявы 

сінявы 

звеннявы 

чарнявы 



зернявы 

плюснявы 

перадплюснявы 

парахнявы 

зелянявы 

асявы 

русявы 

лакцявы 

гасцявы 

касцявы 

шырокакасцявы 

надкасцявы 

пуцявы 

ды 

абады 

провады 

шыраказады 

таўстазады 

малады 

замалады 

немалады 

нелады 

клады 

паклады 

адклады 

намады 

рады 

прысады 

тады 

сяды-тады 

захады 

тагды 

сягды-тагды 

заўсягды 

самаеды 

трупаеды 

камбеды 

веды 

водведы 

розведы 

шведы 

выведы 

кеды 

гнеды 

венеды 

заўсёды 

назаўсёды 

заўжды 

назаўжды 

борзды 

бязглузды 

дравіды 



альдэгіды 

персеіды 

адкіды 

сіфіліды 

сульфаніламіды 

сульфаміды 

селеніды 

цыяніды 

еўрапеоіды 

рызоіды 

галоіды 

арганоіды 

антрапоіды 

негроіды 

стэроіды 

астэроіды 

сульфіды 

пратэіды 

флюіды 

гольды 

гланды 

лынды 

зводы 

разводы 

вугляводы 

радыёперашкоды 

караняплоды 

клубняплоды 

коранеклубняплоды 

макраподы 

роды 

сівабароды 

доўгабароды 

рудабароды 

рыжабароды 

белабароды 

светлабароды 

чорнабароды 

русабароды 

безбароды 

вуглевадароды 

трэматоды 

адходы 

сходы 

усходы 

адыходы 

бакенбарды 

нарды 

цвёрды 

паўцвёрды 

звышцвёрды 

няцвёрды 



горды 

нягорды 

клавікорды 

чарнаморды 

тупаморды 

таўстаморды 

курды 

самагуды 

куды 

некуды 

нікуды 

абы-куды 

руды 

слабагруды 

шыракагруды 

вузкагруды 

пласкагруды 

белагруды 

светлагруды 

чырванагруды 

паўнагруды 

пышнагруды 

пляскатагруды 

жаўтагруды 

суды 

туды 

сюды-туды 

худы 

дапраўды 

сапраўды 

аскарыды 

хларыды 

акрыды 

апатрыды 

яфетыды 

гербіцыды 

фунгіцыды 

фітанцыды 

пестыцыды 

сюды 

усюды 

туды-сюды 

паўбяды 

дзяды 

Каляды 

бляды 

розгляды 

коляды 

гняды 

тады-сяды 

мірыяды 

панажы 



хаджы 

мядзведжы 

дрожджы 

заезджы 

наезджы 

праезджы 

непраезджы 

прыезджы 

усходжы 

няўсходжы 

брыджы 

вярблюджы 

гавяджы 

сцярляджы 

свежы 

нясвежы 

хіжы 

харунжы 

падхарунжы 

божы 

гожы 

лагожы 

прыгожы 

непрыгожы 

нягожы 

бульдожы 

варожы 

прахожы 

дужы 

нядужы 

дасужы 

чужы 

лыжы 

рыжы 

брыжы 

сарамяжы 

нехлямяжы 

княжы 

лазы 

чарнамазы 

зразы 

тазы 

абхазы 

іракезы 

кіргізы 

цвярозы 

нецвярозы 

гагаузы 

вузы 

галапузы 

таўстапузы 

рэйтузы 



французы 

фрызы 

метызы 

шызы 

плерэзы 

даўгавязы 

дбалы 

прыдбалы 

нядбалы 

цымбалы 

зімавалы 

развалы 

бывалы 

небывалы 

трывалы 

нядоўгатрывалы 

водатрывалы 

марозатрывалы 

высокатрывалы 

ударатрывалы 

кіслотатрывалы 

гарачатрывалы 

нетрывалы 

вогнетрывалы 

галы 

тагалы 

сінгалы 

згаладалы 

схаладалы 

камчадалы 

прычындалы 

удалы 

разудалы 

прыўдалы 

няўдалы 

хаджалы 

захаджалы 

язджалы 

вылежалы 

ляжалы 

заляжалы 

пераляжалы 

зляжалы 

прыляжалы 

буркалы 

малы 

замалы 

немалы 

аналы 

дасканалы 

недасканалы 

апалы 



запалы 

упалы 

падупалы 

прыпалы 

заняпалы 

выгаралы 

абветралы 

талы 

абталы 

адталы 

падталы 

неметалы 

біметалы 

сталы 

пасталы 

расталы 

адсталы 

нясталы 

шалы 

амшалы 

аслаблы 

саслаблы 

гіблы 

зяблы 

азяблы 

пазяблы 

празяблы 

ззяблы 

смаглы 

засмаглы 

пасмаглы 

сасмаглы 

усмаглы 

высмаглы 

наглы 

беглы 

абеглы 

пабеглы 

прабеглы 

збеглы 

нягеглы 

палеглы 

аблеглы 

адлеглы 

падлеглы 

злеглы 

разлеглы 

процілеглы 

супрацьлеглы 

прылеглы 

абрызглы 

нямоглы 



знямоглы 

смуглы 

асмуглы 

круглы 

акруглы 

паўкруглы 

напаўкруглы 

застыглы 

амяглы 

смяглы 

асмяглы 

засмяглы 

пасмяглы 

сасмяглы 

усмяглы 

высмяглы 

цяглы 

працяглы 

непрацяглы 

неаседлы 

модлы 

подлы 

прасмердлы 

кудлы 

абрыдлы 

заядлы 

белы 

аслабелы 

паслабелы 

саслабелы 

чорна-белы 

адубелы 

задубелы 

здубелы 

агрубелы 

загрубелы 

пагрубелы 

згрубелы 

згрыбелы 

знелюбелы 

пажвавелы 

арагавелы 

аўдавелы 

заржавелы 

паржавелы 

пераржавелы 

праржавелы 

саржавелы 

заіржавелы 

абыржавелы 

заружавелы 

паружавелы 



запалавелы 

спалавелы 

асалавелы 

пасалавелы 

паздаравелы 

затравелы 

утравелы 

пасуравелы 

асавелы 

пасавелы 

запунсавелы 

пасівелы 

ссівелы 

картвелы 

адранцвелы 

здранцвелы 

амярцвелы 

памярцвелы 

абмярцвелы 

змярцвелы 

ачарсцвелы 

зачарсцвелы 

пачарсцвелы 

перачарсцвелы 

счарсцвелы 

учарсцвелы 

збуцвелы 

прыбуцвелы 

забраснявелы 

ацверазелы 

пацверазелы 

памаладзелы 

ахаладзелы 

захаладзелы 

схаладзелы 

парадзелы 

учадзелы 

ацвярдзелы 

зацвярдзелы 

сцвярдзелы 

засмярдзелы 

прасмярдзелы 

зарудзелы 

парудзелы 

зрудзелы 

пахудзелы 

схудзелы 

абязлюдзелы 

набалелы 

збалелы 

агалелы 

згалелы 



азалелы 

акалелы 

закалелы 

скалелы 

пасталелы 

ацалелы 

уцалелы 

ашалелы 

сшалелы 

азглелы 

замглелы 

заімглелы 

абвуглелы 

пасмуглелы 

акруглелы 

спадлелы 

асклелы 

насклелы 

ашклелы 

абамлелы 

замлелы 

разамлелы 

самлелы 

датлелы 

недатлелы 

патлелы 

ператлелы 

пратлелы 

сатлелы 

стлелы 

адрахлелы 

здрахлелы 

струхлелы 

пабялелы 

збялелы 

абмялелы 

змялелы 

асмялелы 

ахмялелы 

захмялелы 

спапялелы 

павесялелы 

смелы 

нясмелы 

умелы 

зразумелы 

малазразумелы 

агульназразумелы 

незразумелы 

неўразумелы 

ачумелы 

нашумелы 



няўмелы 

прыцьмелы 

анямелы 

занямелы 

знямелы 

абалванелы 

задзірванелы 

здзірванелы 

удзірванелы 

зачырванелы 

пачырванелы 

счырванелы 

расчырванелы 

закажанелы 

запанелы 

распанелы 

закаранелы 

укаранелы 

зашаранелы 

патанелы 

асатанелы 

акачанелы 

закарчанелы 

скарчанелы 

укарчанелы 

здрабнелы 

палагаднелы 

схаладнелы 

забруднелы 

схуднелы 

абяднелы 

збяднелы 

пабляднелы 

збляднелы 

памужнелы 

узмужнелы 

запазнелы 

спазнелы 

заінелы 

аб’інелы 

з’інелы 

пасінелы 

ссінелы 

паспакайнелы 

узбуйнелы 

пасумнелы 

пацямнелы 

сцямнелы 

памізарнелы 

змізарнелы 

змарнелы 

пачарнелы 



счарнелы 

учарнелы 

адурнелы 

здурнелы 

пахмурнелы 

спахмурнелы 

схмурнелы 

закаснелы 

заплеснелы 

сплеснелы 

заброснелы 

паяснелы 

праяснелы 

запляснелы 

спляснелы 

павільгатнелы 

звільгатнелы 

змаркатнелы 

спалатнелы 

запатнелы 

спатнелы 

расквітнелы 

памутнелы 

пасмутнелы 

зарунелы 

задаўнелы 

папаўнелы 

распаўнелы 

адраўнелы 

спарахнелы 

струхнелы 

узмацнелы 

пазмрачнелы 

адубянелы 

задубянелы 

здубянелы 

залубянелы 

злубянелы 

адзеравянелы 

задзеравянелы 

здзеравянелы 

адзервянелы 

задзервянелы 

здзервянелы 

аледзянелы 

заледзянелы 

абледзянелы 

зледзянелы 

арудзянелы 

зазелянелы 

пазелянелы 

ззелянелы 



ашклянелы 

акамянелы 

закамянелы 

скамянелы 

пацьмянелы 

ап’янелы 

зап’янелы 

сп’янелы 

аслупянелы 

атрупянелы 

струпянелы 

акасцянелы 

закасцянелы 

апруцянелы 

спруцянелы 

атарапелы 

перакіпелы 

адкіпелы 

спелы 

даспелы 

недаспелы 

наспелы 

познаспелы 

паспелы 

скараспелы 

пераспелы 

саспелы 

выспелы 

няспелы 

сярэдняспелы 

ранняспелы 

струпелы 

атупелы 

прытупелы 

аселы 

абраселы 

пераселы 

сапселы 

абруселы 

палыселы 

аблыселы 

злыселы 

разбагацелы 

мяккацелы 

танкацелы 

смуглацелы 

белацелы 

паўнацелы 

запацелы 

прапацелы 

адпацелы 

спацелы 



распацелы 

упацелы 

асірацелы 

пустацелы 

таўстацелы 

закапцелы 

астачарцелы 

аблісцелы 

загусцелы 

пагусцелы 

згусцелы 

атлусцелы 

растлусцелы 

апусцелы 

запусцелы 

спусцелы 

растаўсцелы 

пажаўцелы 

зжаўцелы 

антыцелы 

абляцелы 

звар’яцелы 

дзябёлы 

бранхіёлы 

пасмялёлы 

вясёлы 

невясёлы 

развясёлы 

напацёлы 

злы 

загразлы 

аблезлы 

разлезлы 

асклізлы 

аслізлы 

козлы 

мерзлы 

замерзлы 

намерзлы 

прамерзлы 

абмерзлы 

адмерзлы 

змерзлы 

вымерзлы 

мёрзлы 

замёрзлы 

намёрзлы 

перамёрзлы 

прамёрзлы 

падмёрзлы 

змёрзлы 

умёрзлы 



прымёрзлы 

карузлы 

закарузлы 

заскарузлы 

друзлы 

адрузлы 

апоўзлы 

распоўзлы 

азызлы 

чэзлы 

вілы 

цвілы 

зацвілы 

выцвілы 

бялілы 

мілы 

напрамілы 

тамілы 

нямілы 

гнілы 

перагнілы 

прагнілы 

абгнілы 

падгнілы 

згнілы 

насілы 

штосілы 

бяссілы 

псамафілы 

гіграфілы 

хілы 

бахілы 

пахілы 

вымаклы 

набраклы 

разбраклы 

блеклы 

паблеклы 

зблеклы 

ацёклы 

зацёклы 

падцёклы 

уцёклы 

ніклы 

паніклы 

зніклы 

замоклы 

намоклы 

перамоклы 

прамоклы 

абмоклы 

адмоклы 



падмоклы 

змоклы 

размоклы 

прымоклы 

вытарклы 

памерклы 

агорклы 

прагорклы 

згорклы 

прыгорклы 

вытырклы 

выпуклы 

дваякавыпуклы 

жоўклы 

пажоўклы 

зжоўклы 

прымоўклы 

абыклы 

абвыклы 

адвыклы 

звыклы 

нязвыклы 

прывыклы 

непрывыклы 

бляклы 

пабляклы 

збляклы 

закляклы 

намяклы 

абмяклы 

змяклы 

размяклы 

кволы 

высакастволы 

гладкастволы 

нізкастволы 

танкастволы 

беластволы 

светластволы 

голы 

манголы 

паўголы 

напаўголы 

альвеолы 

двухколы 

полы 

абодваполы 

даўгаполы 

шыракаполы 

аднаполы 

разнаполы 

раздзельнаполы 



бясполы 

двухполы 

аслеплы 

цёплы 

зацёплы 

наліплы 

зліплы 

прыліплы 

сіплы 

асіплы 

сціплы 

нясціплы 

шчуплы 

хрыплы 

ахрыплы 

неакрэплы 

адмерлы 

вымерлы 

перлы 

шыракагорлы 

вузкагорлы 

загаслы 

пагаслы 

згаслы 

нязгаслы 

прыгаслы 

узнёслы 

віслы 

завіслы 

навіслы 

павіслы 

абвіслы 

адвіслы 

звіслы 

развіслы 

кіслы 

слабакіслы 

марганцавакіслы 

закіслы 

лімоннакіслы 

фосфарнакіслы 

сернакіслы 

малочнакіслы 

салянакіслы 

перакіслы 

пракіслы 

скіслы 

раскіслы 

укіслы 

вуглякіслы 

двухвуглякіслы 

сціслы 



рослы 

дарослы 

зарослы 

паўзарослы 

высакарослы 

нізкарослы 

дзікарослы 

велікарослы 

маларослы 

дамарослы 

парослы 

перарослы 

прарослы 

аброслы 

адрослы 

зрослы 

урослы 

прырослы 

змыслы 

уваскрэслы 

патлы 

ветлы 

светлы 

прасветлы 

няветлы 

інкунабулы 

рэгулы 

канікулы 

шыракаскулы 

вастраскулы 

мінускулы 

маюскулы 

затанулы 

патанулы 

мінулы 

замінулы 

пазамінулы 

даўномінулы 

заснулы 

сутулы 

гуцулы 

чулы 

святлачулы 

прачулы 

бясчулы 

нячулы 

прапахлы 

спрахлы 

высахлы 

чахлы 

ачахлы 

зачахлы 



абчахлы 

счахлы 

заціхлы 

прыціхлы 

дохлы 

здохлы 

сохлы 

засохлы 

паўзасохлы 

напаўзасохлы 

насохлы 

пасохлы 

перасохлы 

прасохлы 

непрасохлы 

абсохлы 

адсохлы 

падсохлы 

ссохлы 

рассохлы 

усохлы 

прысохлы 

шорхлы 

шэрхлы 

ашэрхлы 

зашэрхлы 

абшэрхлы 

падшэрхлы 

сшэрхлы 

прышэрхлы 

затхлы 

набухлы 

разбухлы 

жухлы 

пажухлы 

аглухлы 

заглухлы 

пухлы 

апухлы 

запухлы 

напухлы 

падпухлы 

спухлы 

распухлы 

успухлы 

прыпухлы 

тухлы 

затухлы 

патухлы 

пратухлы 

прытухлы 

рыхлы 



зайшлы 

нядошлы 

пошлы 

прошлы 

прышлы 

былы 

жылы 

пажылы 

аджылы 

паджылы 

нежылы 

служылы 

панылы 

тупарылы 

таўстарылы 

даўгакрылы 

шызакрылы 

шыракакрылы 

легкакрылы 

шпаркакрылы 

хуткакрылы 

белакрылы 

светлакрылы 

прамакрылы 

чырванакрылы 

чарнакрылы 

срэбракрылы 

вастракрылы 

быстракрылы 

перапончатакрылы 

вінтакрылы 

перыстакрылы 

жаўтакрылы 

бяскрылы 

двухкрылы 

сінякрылы 

стылы 

астылы 

застылы 

настылы 

апастылы 

прастылы 

паблажэлы 

зблажэлы 

скаржэлы 

адужэлы 

падужэлы 

ачужэлы 

парыжэлы 

зрыжэлы 

пасвяжэлы 

ацяжэлы 



пацяжэлы 

сцяжэлы 

схварэлы 

гарэлы 

дагарэлы 

недагарэлы 

загарэлы 

нагарэлы 

пагарэлы 

перагарэлы 

прагарэлы 

абгарэлы 

адгарэлы 

падгарэлы 

згарэлы 

прыгарэлы 

карэлы 

закарэлы 

накарэлы 

абкарэлы 

скарэлы 

прыкарэлы 

застарэлы 

пастарэлы 

перастарэлы 

састарэлы 

устарэлы 

пашарэлы 

сшарэлы 

падабрэлы 

раздабрэлы 

мегрэлы 

мінгрэлы 

замакрэлы 

памакрэлы 

абмакрэлы 

змакрэлы 

узмакрэлы 

умакрэлы 

прэлы 

абапрэлы 

увапрэлы 

падапрэлы 

разапрэлы 

папрэлы 

перапрэлы 

сапрэлы 

упрэлы 

прыпрэлы 

пабурэлы 

адурэлы 

раздурэлы 



закурэлы 

ачмурэлы 

счаўрэлы 

адсырэлы 

азвярэлы 

ачамярэлы 

цэлы 

парадчэлы 

пабрыдчэлы 

адзічэлы 

здзічэлы 

памякчэлы 

абмяльчэлы 

патанчэлы 

сцішэлы 

прыцішэлы 

амшэлы 

абамшэлы 

замшэлы 

заімшэлы 

з’імшэлы 

абымшэлы 

павышэлы 

стаялы 

застаялы 

перастаялы 

адстаялы 

устаялы 

вялы 

завялы 

павялы 

абвялы 

падвялы 

звялы 

прывялы 

звалялы 

падгулялы 

лінялы 

палінялы 

злінялы 

вылінялы 

ачунялы 

набрынялы 

буялы 

збуялы 

акрыялы 

піламатэрыялы 

ініцыялы 

мы 

саамы 

ведамы 

заведамы 



камы 

прамы 

непрамы 

самы 

шукаемы 

немы 

кіруемы 

знаёмы 

малазнаёмы 

незнаёмы 

сёмы 

фіжмы 

ізмы 

міязмы 

караімы 

любімы 

ажыццявімы 

неажыццявімы 

азімы 

радзімы 

несудзімы 

нелюдзімы 

энзімы 

ранімы 

паронімы 

антонімы 

незамянімы 

прымянімы 

непрымянімы 

пімы 

цярпімы 

верацярпімы 

нецярпімы 

негасімы 

унаймы 

абоймы 

напярэймы 

бомы 

ядомы 

вядомы 

шырокавядомы 

малавядомы 

агульнавядомы 

невядомы 

свядомы 

маласвядомы 

падсвядомы 

несвядомы 

бессвядомы 

неядомы 

стромы 

рухомы 



маларухомы 

нерухомы 

бармы 

тэрмы 

космы 

восьмы 

бітумы 

непрымірымы 

прымы 

значымы 

магчымы 

немагчымы 

нямы 

глуханямы 

слепаглуханямы 

упадабаны 

пазграбаны 

паразграбаны 

пасаскрабаны 

пашкрабаны 

прыдбаны 

новапрыдбаны 

занядбаны 

насцёбаны 

высербаны 

ссёрбаны 

абскубаны 

парасскубаны 

выдзеўбаны 

задзёўбаны 

надзёўбаны 

падзёўбаны 

прадзёўбаны 

здзёўбаны 

задзяўбаны 

падзяўбаны 

перадзяўбаны 

прадзяўбаны 

абдзяўбаны 

аддзяўбаны 

здзяўбаны 

раздзяўбаны 

расхлябаны 

насцябаны 

перасцябаны 

сасцябаны 

адсцябаны 

рабаваны 

нарабаваны 

парабаваны 

абрабаваны 

разрабаваны 



апрабаваны 

выпрабаваны 

нявыпрабаваны 

незапатрабаваны 

выпатрабаваны 

нявыпатрабаваны 

пламбаваны 

апламбаваны 

трамбаваны 

утрамбаваны 

фарбаваны 

афарбаваны 

гладкафарбаваны 

нафарбаваны 

пафарбаваны 

свежапафарбаваны 

перафарбаваны 

падфарбаваны 

нефарбаваны 

расфарбаваны 

выфарбаваны 

завербаваны 

навербаваны 

устурбаваны 

нашрубаваны 

перашрубаваны 

сашрубаваны 

адшрубаваны 

падшрубаваны 

расшрубаваны 

ушрубаваны 

аблюбаваны 

знерваваны 

разнерваваны 

узнерваваны 

кансерваваны 

раскансерваваны 

матываваны 

аб’ектываваны 

ад’ектываваны 

рэдагаваны 

адрэдагаваны 

абстрагаваны 

шпігаваны 

нашпігаваны 

прашпігаваны 

пралангаваны 

пудлінгаваны 

натаргаваны 

старгаваны 

утаргаваны 

вытаргаваны 



фугаваны 

сфугаваны 

нафастрыгаваны 

пафастрыгаваны 

перафастрыгаваны 

прафастрыгаваны 

падфастрыгаваны 

сфастрыгаваны 

прыфастрыгаваны 

сегрэгаваны 

нагадаваны 

адгадаваны 

падгадаваны 

разгадаваны 

узгадаваны 

выгадаваны 

наладаваны 

складаваны 

абрадаваны 

узрадаваны 

даследаваны 

маладаследаваны 

недаследаваны 

наследаваны 

унаследаваны 

абследаваны 

расследаваны 

перарасследаваны 

тарпедаваны 

параздаваны 

ліквідаваны 

аксідаваны 

сальдаваны 

распрапагандаваны 

скандаваны 

арандаваны 

рэкамендаваны 

адрэкамендаваны 

абнародаваны 

неабнародаваны 

расходаваны 

перарасходаваны 

апрыходаваны 

запрыходаваны 

змардаваны 

удаваны 

будаваны 

забудаваны 

новапабудаваны 

перабудаваны 

адбудаваны 

надбудаваны 



падбудаваны 

убудаваны 

выбудаваны 

прыбудаваны 

склюдаваны 

асклюдаваны 

абсклюдаваны 

высклюдаваны 

жаваны 

нажаваны 

пажаваны 

перажаваны 

пражаваны 

тыражаваны 

абжаваны 

аджаваны 

дражджаваны 

асвежаваны 

намежаваны 

абмежаваны 

неабмежаваны 

адмежаваны 

размежаваны 

прымежаваны 

разжаваны 

крыжаваны 

перакрыжаваны 

раскрыжаваны 

загазаваны 

парафразаваны 

перафразаваны 

перыфразаваны 

архаізаваны 

імправізаваны 

яравізаваны 

рэквізаваны 

актывізаваны 

аб’ектывізаваны 

сімвалізаваны 

легалізаваны 

назалізаваны 

лакалізаваны 

нармалізаваны 

прааналізаваны 

сігналізаваны 

нацыяналізаваны 

муніцыпалізаваны 

дэмаралізаваны 

паралізаваны 

спаралізаваны 

гідралізаваны 

мінералізаваны 



тэатралізаваны 

нейтралізаваны 

цэнтралізаваны 

рэнатуралізаваны 

палаталізаваны 

металізаваны 

шпіталізаваны 

ідэалізаваны 

рэалізаваны 

нерэалізаваны 

бакелізаваны 

мабілізаваны 

адмабілізаваны 

дэмабілізаваны 

стабілізаваны 

сенсібілізаваны 

цывілізаваны 

стэрылізаваны 

стылізаваны 

утылізаваны 

лабіялізаваны 

матэрыялізаваны 

сацыялізаваны 

спецыялізаваны 

вузкаспецыялізаваны 

субстанцыялізаваны 

хімізаваны 

рытмізаваны 

арганізаваны 

высокаарганізаваны 

пераарганізаваны 

неарганізаваны 

дэзарганізаваны 

рэарганізаваны 

вулканізаваны 

шабланізаваны 

раманізаваны 

шампанізаваны 

экранізаваны 

сінхранізаваны 

танізаваны 

тэлефанізаваны 

механізаваны 

высокамеханізаваны 

мотамеханізаваны 

напаўмеханізаваны 

ваенізаваны 

вітамінізаваны 

фемінізаваны 

мадэрнізаваны 

латынізаваны 

машынізаваны 



славянізаваны 

хрысціянізаваны 

рэвалюцыянізаваны 

тыпізаваны 

пемзаваны 

бранзаваны 

політэхінзаваны 

рэцэнзаваны 

прарэцэнзаваны 

адрэцэнзаваны 

збузаваны 

вульгарызаваны 

тэрарызаваны 

матарызаваны 

пралетарызаваны 

мілітарызаваны 

дэмілітарызаваны 

рэмілітарызаваны 

характарызаваны 

ахарактарызаваны 

аўтарызаваны 

полімерызаваны 

мерсерызаваны 

белетрызаваны 

электрызаваны 

наэлектрызаваны 

бактэрызаваны 

пастэрызаваны 

секулярызаваны 

наркатызаваны 

аўтаматызаваны 

схематызаваны 

акліматызаваны 

сістэматызаваны 

даламітызаваны 

рамантызаваны 

стандартызаваны 

пашпартызаваны 

паэтызаваны 

апаэтызаваны 

фашызаваны 

фетышызаваны 

тэзаваны 

сінтэзаваны 

шлюзаваны 

каваны 

акаваны 

правакаваны 

справакаваны 

закаваны 

смакаваны 

абсмакаваны 



накаваны 

запакаваны 

напакаваны 

перапакаваны 

спакаваны 

распакаваны 

упакаваны 

бракаваны 

забракаваны 

адбракаваны 

разбракаваны 

выбракаваны 

перакаваны 

атакаваны 

адкаваны 

звадкаваны 

уладкаваны 

неўладкаваны 

падкаваны 

непадкаваны 

папарадкаваны 

падпарадкаваны 

супадпарадкаваны 

спарадкаваны 

упарадкаваны 

добраўпарадкаваны 

нядобраўпарадкаваны 

неўпарадкаваны 

апасродкаваны 

апублікаваны 

неапублікаваны 

рэдуплікаваны 

цеплафікаваны 

радыёфікаваны 

кваліфікаваны 

высокакваліфікаваны 

малакваліфікаваны 

перакваліфікаваны 

некваліфікаваны 

муміфікаваны 

персаніфікаваны 

уніфікаваны 

фальсіфікаваны 

сфальсіфікаваны 

скарыфікаваны 

тарыфікаваны 

электрыфікаваны 

стратыфікаваны 

рэктыфікаваны 

містыфікаваны 

спецыфікаваны 

падсілкаваны 



скалькаваны 

франкаваны 

пасынкаваны 

тынкаваны 

атынкаваны 

патынкаваны 

ператынкаваны 

абтынкаваны 

падтынкаваны 

вытынкаваны 

ацынкаваны 

адкаркаваны 

раскаркаваны 

абмеркаваны 

размеркаваны 

пераразмеркаваны 

вымеркаваны 

прымеркаваны 

скаваны 

васкаваны 

наваскаваны 

паваскаваны 

праваскаваны 

падваскаваны 

раскаваны 

канфіскаваны 

выдаткаваны 

перавыдаткаваны 

невыдаткаваны 

шаткаваны 

нашаткаваны 

пашаткаваны 

сшаткаваны 

адсвяткаваны 

укаваны 

адукаваны 

высокаадукаваны 

малаадукаваны 

неадукаваны 

рэдукаваны 

брукаваны 

перабрукаваны 

падбрукаваны 

убрукаваны 

выбрукаваны 

прыбрукаваны 

друкаваны 

надрукаваны 

старадрукаваны 

перадрукаваны 

першадрукаваны 

аддрукаваны 



удрукаваны 

выдрукаваны 

прыдрукаваны 

скрукаваны 

заштукаваны 

адштукаваны 

выштукаваны 

цкаваны 

зацкаваны 

нацкаваны 

атычкаваны 

пратычкаваны 

вытычкаваны 

выкаваны 

сіндыкаваны 

фабрыкаваны 

нафабрыкаваны 

сфабрыкаваны 

прыкаваны 

напрактыкаваны 

спрактыкаваны 

маласпрактыкаваны 

неспрактыкаваны 

састыкаваны 

раскрытыкаваны 

цюкаваны 

сцюкаваны 

расцюкаваны 

балаваны 

збалаваны 

разбалаваны 

абвалаваны 

разжалаваны 

цалаваны 

зацалаваны 

абцалаваны 

мелаваны 

зазлаваны 

раззлаваны 

узлаваны 

замілаваны 

пілаваны 

апілаваны 

папілаваны 

перапілаваны 

адпілаваны 

надпілаваны 

падпілаваны 

спілаваны 

распілаваны 

выпілаваны 

шклаваны 



аплаваны 

тытулаваны 

амальгамаваны 

угамаваны 

бальзамаваны 

пракламаваны 

рэкламаваны 

разрэкламаваны 

дыпламаваны 

сублімаваны 

акаймаваны 

утаймаваны 

неўтаймаваны 

клеймаваны 

пераклеймаваны 

адклеймаваны 

шальмаваны 

ашальмаваны 

унармаваны 

фармаваны 

хлорафармаваны 

адфармаваны 

паінфармаваны 

праінфармаваны 

сфармаваны 

трансфармаваны 

дэфармаваны 

рэфармаваны 

прагумаваны 

падсумаваны 

рыфмаваны 

аблямаваны 

падлямаваны 

азанаваны 

наканаваны 

перапланаваны 

спланаваны 

распланаваны 

апанаваны 

прапанаваны 

скампанаваны 

укампанаваны 

тампанаваны 

экспанаваны 

трэпанаваны 

баранаваны 

пабаранаваны 

перабаранаваны 

прабаранаваны 

разбаранаваны 

выбаранаваны 

каранаваны 



некаранаваны 

экранаваны 

бетанаваны 

прафанаваны 

таршанаваны 

ушанаваны 

наштабнаваны 

адштабнаваны 

выштабнаваны 

асігнаваны 

пераасігнаваны 

экзаменаваны 

пераэкзаменаваны 

праэкзаменаваны 

перайменаваны 

камбінаваны 

скамбінаваны 

адгалінаваны 

разгалінаваны 

пераклінаваны 

падклінаваны 

уклінаваны 

дысцыплінаваны 

недысцыплінаваны 

тэрмінаваны 

пратэрмінаваны 

адтэрмінаваны 

растэрмінаваны 

інкрымінаваны 

рафінаваны 

парафінаваны 

плацінаваны 

зруйнаваны 

прапільнаваны 

упільнаваны 

вапнаваны 

абдзернаваны 

аснаваны 

наснаваны 

саснаваны 

падраўнаваны 

разраўнаваны 

ураўнаваны 

выраўнаваны 

прыраўнаваны 

марынаваны 

замарынаваны 

намарынаваны 

шчыгрынаваны 

ашынаваны 

наштапаваны 

напампаваны 



перапампаваны 

адпампаваны 

упампаваны 

выпампаваны 

штампаваны 

праштампаваны 

выштампаваны 

тарпаваны 

аслупаваны 

перагрупаваны 

згрупаваны 

разгрупаваны 

стэрэатыпаваны 

дараваны 

падараваны 

хлараваны 

нумараваны 

занумараваны 

перанумараваны 

пранумараваны 

ненумараваны 

нашмараваны 

вышмараваны 

рапараваны 

парапараваны 

спараваны 

прэпараваны 

раскватараваны 

перфараваны 

ачараваны 

зачараваны 

счараваны 

расчараваны 

шараваны 

нашараваны 

пашараваны 

перашараваны 

прашараваны 

адшараваны 

вышараваны 

нажабраваны 

свідраваны 

прасвідраваны 

сасвідраваны 

рассвідраваны 

высвідраваны 

вымудраваны 

фрэзераваны 

бункераваны 

фанераваны 

тэмпераваны 

трыераваны 



транскрыбіраваны 

гравіраваны 

выгравіраваны 

пасівіраваны 

сервіраваны 

суб’ектывіраваны 

субстантывіраваны 

легіраваны 

нізкалегіраваны 

фугіраваны 

перабазіраваны 

газіраваны 

фразіраваны 

сфантазіраваны 

дэкадзіраваны 

экспедзіраваны 

субсідзіраваны 

камандзіраваны 

адкамандзіраваны 

прыкамандзіраваны 

бліндзіраваны 

абмундзіраваны 

пераабмундзіраваны 

фундзіраваны 

бамбардзіраваны 

эрудзіраваны 

штудзіраваны 

праштудзіраваны 

анестэзіраваны 

лакіраваны 

налакіраваны 

палакіраваны 

пералакіраваны 

блакіраваны 

адлакіраваны 

падлакіраваны 

плакіраваны 

накіраваны 

мэтанакіраваны 

шакіраваны 

пікіраваны 

фланкіраваны 

маркіраваны 

размаркіраваны 

скіраваны 

маскіраваны 

замаскіраваны 

незамаскіраваны 

выкіраваны 

пратакаліраваны 

эмаліраваны 

паліраваны 



напаліраваны 

экстрапаліраваны 

адпаліраваны 

выпаліраваны 

сталіраваны 

завуаліраваны 

дубліраваны 

нікеліраваны 

драселіраваны 

філіраваны 

трансліраваны 

акуліраваны 

сфармуліраваны 

акумуліраваны 

пастуліраваны 

бальзаміраваны 

набальзаміраваны 

запраграміраваны 

храміраваны 

анатаміраваны 

нарміраваны 

ненарміраваны 

перафарміраваны 

сфарміраваны 

расфарміраваны 

траўміраваны 

нагрыміраваны 

падгрыміраваны 

прэміраваны 

касцюміраваны 

эшаланіраваны 

браніраваны 

загудраніраваны 

экраніраваны 

саніраваны 

таніраваны 

веніраваны 

мініраваны 

размініраваны 

пацініраваны 

сацініраваны 

старніраваны 

інтэрніраваны 

кальцыніраваны 

трэніраваны 

натрэніраваны 

ператрэніраваны 

раяніраваны 

фракцыяніраваны 

санкцыяніраваны 

сінкапіраваны 

скапіраваны 



драпіраваны 

экіпіраваны 

эмансіпіраваны 

узурпіраваны 

купіраваны 

акупіраваны 

перцыпіраваны 

раскасіраваны 

масіраваны 

трасіраваны 

плісіраваны 

адбуксіраваны 

выбуксіраваны 

прыбуксіраваны 

фарсіраваны 

сфакусіраваны 

дрэсіраваны 

надрэсіраваны 

выдрэсіраваны 

рэпрэсіраваны 

градуіраваны 

эвакуіраваны 

рээвакуіраваны 

татуіраваны 

вытатуіраваны 

парафіраваны 

шклографіраваны 

атрафіраваны 

гіпертрафіраваны 

сілікаціраваны 

перабалаціраваны 

маціраваны 

адрэпеціраваны 

пракарэкціраваны 

пераманціраваны 

уманціраваны 

закампасціраваны 

пракампасціраваны 

травесціраваны 

амнісціраваны 

трэціраваны 

экспрапрыіраваны 

рэпатрыіраваны 

нацукраваны 

сабораваны 

высокалеправаны 

шатраваны 

ашатраваны 

нашатраваны 

сшатраваны 

хронаметраваны 

цітраваны 



фільтраваны 

прафільтраваны 

адфільтраваны 

адцэнтраваны 

канцэнтраваны 

сканцэнтраваны 

сцэнтраваны 

секвестраваны 

аркестраваны 

незарэгістраваны 

перарэгістраваны 

умайстраваны 

прымайстраваны 

прадэманстраваны 

адлюстраваны 

ілюстраваны 

праілюстраваны 

перлюстраваны 

футраваны 

абфутраваны 

падфутраваны 

муштраваны 

намуштраваны 

вымуштраваны 

глазураваны 

мураваны 

замураваны 

абмураваны 

падмураваны 

мармураваны 

умураваны 

вымураваны 

шнураваны 

перашнураваны 

прашнураваны 

расшнураваны 

дэнатураваны 

палітураваны 

брашураваны 

таўраваны 

шыфраваны 

расшыфраваны 

ангажыраваны 

шаржыраваны 

адпарыраваны 

сепарыраваны 

тарыраваны 

перфарыраваны 

аперыраваны 

рэферыраваны 

утрыраваны 

рэстаўрыраваны 



гафрыраваны 

нагафрыраваны 

цыраваны 

перадыслацыраваны 

перацыраваны 

падцыраваны 

дыферэнцыраваны 

патэнцыраваны 

рэкагнасцыраваны 

афішыраваны 

бланшыраваны 

фаршыраваны 

зафаршыраваны 

ахвяраваны 

дакляраваны 

закасаваны 

перакасаваны 

скасаваны 

выкасаваны 

напаласаваны 

спаласаваны 

распаласаваны 

разласаваны 

сіласаваны 

дэкласаваны 

дапасаваны 

недапасаваны 

адрасаваны 

пераадрасаваны 

прасаваны 

запрасаваны 

папрасаваны 

перапрасаваны 

адпрасаваны 

спрасаваны 

упрасаваны 

выпрасаваны 

тэрасаваны 

тасаваны 

ператасаваны 

падтасаваны 

стасаваны 

растасаваны 

прыстасаваны 

малапрыстасаваны 

непрыстасаваны 

утасаваны 

фасаваны 

расфасаваны 

перакамісаваны 

наваксаваны 

вываксаваны 



накаксаваны 

таксаваны 

скіксаваны 

фіксаваны 

збалансаваны 

анансаваны 

фінансаваны 

кампенсаваны 

скандэнсаваны 

асэнсаваны 

пераасэнсаваны 

неасэнсаваны 

флянсаваны 

папсаваны 

перапсаваны 

сапсаваны 

несапсаваны 

прыпсаваны 

варсаваны 

наварсаваны 

рысаваны 

нарысаваны 

парысаваны 

перарысаваны 

абрысаваны 

разрысаваны 

вырысаваны 

плюсаваны 

флюсаваны 

сабатаваны 

гатаваны 

нагатаваны 

перагатаваны 

падгатаваны 

прыгатаваны 

свежапрыгатаваны 

датаваны 

скатаваны 

пілатаваны 

анатаваны 

дратаваны 

адратаваны 

задратаваны 

здратаваны 

уратаваны 

выратаваны 

абетаваны 

брыкетаваны 

збрыкетаваны 

скампраметаваны 

ётаваны 

пакітаваны 



перакітаваны 

абкітаваны 

падкітаваны 

залітаваны 

пералітаваны 

адлітаваны 

падлітаваны 

рэабілітаваны 

улітаваны 

лімітаваны 

знітаваны 

разнітаваны 

трактаваны 

перапраектаваны 

спраектаваны 

скамплектаваны 

укамплектаваны 

неўкамплектаваны 

ін’ектаваны 

праканспектаваны 

афектаваны 

рэпрадуктаваны 

праінструктаваны 

экзальтаваны 

дэкальтаваны 

асфальтаваны 

акантаваны 

абкантаваны 

трансплантаваны 

парамантаваны 

адрамантаваны 

гарантаваны 

рэпрэзентаваны 

рэгламентаваны 

арнаментаваны 

пігментаваны 

ферментаваны 

аргументаваны 

задакументаваны 

цэментаваны 

ацэментаваны 

сцэментаваны 

арыентаваны 

бінтаваны 

перабінтаваны 

падбінтаваны 

разбінтаваны 

убінтаваны 

плінтаваны 

узбунтаваны 

шпунтаваны 

адшпунтаваны 



абгрунтаваны 

малаабгрунтаваны 

неабгрунтаваны 

угрунтаваны 

неўгрунтаваны 

патэнтаваны 

запатэнтаваны 

акцэнтаваны 

аптаваны 

адаптаваны 

акцэптаваны 

правартаваны 

увартаваны 

чвартаваны 

ашвартаваны 

прышвартаваны 

гартаваны 

загартаваны 

перагартаваны 

перакартаваны 

скартаваны 

эскартаваны 

экспартаваны 

транспартаваны 

сартаваны 

насартаваны 

перасартаваны 

адсартаваны 

рассартаваны 

заканвертаваны 

спіртаваны 

наспіртаваны 

праспіртаваны 

сціртаваны 

згуртаваны 

пластаваны 

напластаваны 

перапластаваны 

прапластаваны 

распластаваны 

закампаставаны 

участаваны 

выпеставаны 

інкруставаны 

трэставаны 

атэставаны 

пераатэставаны 

пратэставаны 

апратэставаны 

спакутаваны 

выпакутаваны 

ампутаваны 



накаўтаваны 

гафтаваны 

выгафтаваны 

фрахтаваны 

шліхтаваны 

расшліхтаваны 

нарыхтаваны 

падрыхтаваны 

малападрыхтаваны 

перападрыхтаваны 

непадрыхтаваны 

шыхтаваны 

перакаштаваны 

арыштаваны 

акрэдытаваны 

цытаваны 

працытаваны 

разлютаваны 

стэнаграфаваны 

фатаграфаваны 

сфатаграфаваны 

літаграфаваны 

налітаграфаваны 

адлітаграфаваны 

тэлеграфаваны 

шклографаваны 

штрафаваны 

аштрафаваны 

шліфаваны 

перашліфаваны 

адшліфаваны 

неадшліфаваны 

падшліфаваны 

вышліфаваны 

прышліфаваны 

арфаваны 

наарфаваны 

пераарфаваны 

праарфаваны 

адарфаваны 

сарфаваны 

тарфаваны 

ахаваны 

захаваны 

пахаваны 

перахаваны 

застрахаваны 

перастрахаваны 

схаваны 

несхаваны 

ухаваны 

выхаваны 



перавыхаваны 

нявыхаваны 

прыхаваны 

непрыхаваны 

штрыхаваны 

мацаваны 

замацаваны 

адмацаваны 

падмацаваны 

умацаваны 

прымацаваны 

апрацаваны 

дапрацаваны 

недапрацаваны 

неапрацаваны 

запрацаваны 

перапрацаваны 

прапрацаваны 

адпрацаваны 

спрацаваны 

распрацаваны 

нераспрацаваны 

выпрацаваны 

зарубцаваны 

зрубцаваны 

абліцаваны 

ніцаваны 

пераніцаваны 

флейцаваны 

развальцаваны 

акальцаваны 

абшмальцаваны 

ушмальцаваны 

вышмальцаваны 

фальцаваны 

сфальцаваны 

злямцаваны 

станцаваны 

свінцаваны 

спрынцаваны 

глянцаваны 

наглянцаваны 

паглянцаваны 

адглянцаваны 

выглянцаваны 

лупцаваны 

адлупцаваны 

вылупцаваны 

тарцаваны 

шпрыцаваны 

лінчаваны 

накарчаваны 



раскарчаваны 

выкарчаваны 

вершаваны 

тушаваны 

адтушаваны 

падтушаваны 

стушаваны 

растушаваны 

рэтушаваны 

адрэтушаваны 

парасскубваны 

пасаскрэбваны 

панацягваны 

парасцягваны 

паскладваны 

параскладваны 

параскрадваны 

паўскідваны 

павыкідваны 

вымалеваны 

вытралеваны 

выгаблеваны 

разгневаны 

угневаны 

заваёваны 

намалёваны 

памалёваны 

падмалёваны 

габлёваны 

нагаблёваны 

пагаблёваны 

прагаблёваны 

аплёваны 

паперасаджваны 

званы 

абазваны 

адазваны 

падазваны 

самазваны 

паразмазваны 

названы 

ніжэйназваны 

вышэйназваны 

пазваны 

празваны 

сазваны 

пазрэзваны 

паразрэзваны 

паперавязваны 

нязваны 

набіваны 

пазбіваны 



паразбіваны 

панавіваны 

павіваны 

расківаны 

паліваны 

абліваны 

парасцярэбліваны 

адліваны 

паразліваны 

паскалупліваны 

выліваны 

пасклейваны 

пазвалакваны 

параспырскваны 

пазавальваны 

парасшпільваны 

паскульваны 

нафарбованы 

завярбованы 

навярбованы 

нашпігованы 

забудованы 

надбудованы 

жованы 

нажованы 

пажованы 

кованы 

закованы 

накованы 

напакованы 

залатакованы 

падкованы 

непадкованы 

падтынкованы 

нацкованы 

падлямованы 

наканованы 

марынованы 

зачарованы 

камандзірованы 

лакірованы 

налакірованы 

падлакірованы 

муштрованы 

замурованы 

падмурованы 

насованы 

падтасованы 

рассованы 

нарысованы 

падкітованы 

гартованы 



загартованы 

наспіртованы 

напластованы 

захованы 

застрахованы 

лупцованы 

паскопваны 

параскопваны 

паўскопваны 

паскалупваны 

рваны 

абарваны 

паразварваны 

уварваны 

адарваны 

надарваны 

падарваны 

разарваны 

узарваны 

нарваны 

парваны 

параспарваны 

перарваны 

прарваны 

сарваны 

ірваны 

параспорваны 

урваны 

вырваны 

сваны 

параспісваны 

паскусваны 

парастрэсваны 

пасчэсваны 

парасчэсваны 

паўтоптваны 

паразблытваны 

нечуваны 

параспакоўваны 

нассоўваны 

параскарчоўваны 

параспіхваны 

абвінавачваны 

паскочваны 

пазварочваны 

парасточваны 

паскурчваны 

паскручваны 

параскручваны 

параструшчваны 

паразбэшчваны 

панавешваны 



паразвешваны 

паскошваны 

парасцярушваны 

спажываны 

ужываны 

малаўжываны 

неўжываны 

паразмываны 

пазрываны 

паразрываны 

параскрываны 

пазашываны 

абшываны 

сшываны 

пасшываны 

вышываны 

заваяваны 

адваяваны 

прывілеяваны 

адзяваны 

надзяваны 

ненадзяваны 

неспадзяваны 

інверсіяваны 

расхваляваны 

усхваляваны 

ізаляваны 

маляваны 

намаляваны 

памаляваны 

перамаляваны 

прамаляваны 

абмаляваны 

адмаляваны 

падмаляваны 

размаляваны 

прымаляваны 

упаляваны 

траляваны 

пракантраляваны 

абсталяваны 

пераабсталяваны 

неабсталяваны 

усталяваны 

неўсталяваны 

шаляваны 

ашаляваны 

пашаляваны 

абшаляваны 

габляваны 

нагабляваны 

пагабляваны 



перагабляваны 

прагабляваны 

абгабляваны 

адгабляваны 

надгабляваны 

прыгабляваны 

мэбляваны 

нагандляваны 

штабеляваны 

штэмпеляваны 

пераштэмпеляваны 

асіміляваны 

скампіляваны 

прафіляваны 

пакляваны 

шпакляваны 

прашпакляваны 

абкляваны 

скляваны 

апляваны 

спляваны 

пытляваны 

спытляваны 

адрэгуляваны 

падрэгуляваны 

урэгуляваны 

скалькуляваны 

сімуляваны 

фармуляваны 

сфармуляваны 

стымуляваны 

ануляваны 

грануляваны 

перашуфляваны 

дыстыляваны 

наспяваны 

праспяваны 

адспяваны 

развар’яваны 

узвар’яваны 

пераканструяваны 

сканструяваны 

рэканструяваны 

экспатрыяваны 

паганы 

таганы 

прабеганы 

завэдзганы 

развэдзганы 

саслізганы 

абслізганы 

выслізганы 



абмызганы 

далганы 

абылганы 

унанганы 

арганы 

вышмарганы 

нашморганы 

сашморганы 

абшморганы 

струганы 

аструганы 

наструганы 

саструганы 

абструганы 

адструганы 

надструганы 

падструганы 

выструганы 

налыганы 

пералыганы 

пралыганы 

падлыганы 

злыганы 

разлыганы 

цыганы 

зацяганы 

перацяганы 

адцяганы 

расцяганы 

парасцяганы 

даны 

нагаданы 

адгаданы 

негаданы 

разгаданы 

неразгаданы 

вышэйзгаданы 

угаданы 

прадугаданы 

выгаданы 

прыгаданы 

даданы 

жаданы 

пажаданы 

непажаданы 

нежаданы 

спакладаны 

выпакладаны 

складаны 

паскладаны 

параскладаны 

нескладаны 



параскраданы 

перапраданы 

распраданы 

адданы 

самаадданы 

падданы 

вернападданы 

наведаны 

разведаны 

маларазведаны 

нязведаны 

уведаны 

выведаны 

прыгвазданы 

закіданы 

накіданы 

перакіданы 

абкіданы 

падкіданы 

скіданы 

паскіданы 

раскіданы 

параскіданы 

ускіданы 

паўскіданы 

укіданы 

выкіданы 

прыкіданы 

кайданы 

разгойданы 

абрынданы 

уходаны 

апраўданы 

неапраўданы 

спавяданы 

паз’яданы 

параз’яданы 

важаны 

недаважаны 

наважаны 

упаўнаважаны 

оперупаўнаважаны 

прафупаўнаважаны 

ураўнаважаны 

неўраўнаважаны 

паважаны 

глыбокапаважаны 

высокапаважаны 

пераважаны 

абважаны 

адважаны 

падважаны 



разважаны 

узважаны 

уважаны 

незаўважаны 

выважаны 

прыважаны 

зняважаны 

атакелажаны 

вылажаны 

смажаны 

засмажаны 

перасмажаны 

сасмажаны 

абсмажаны 

падсмажаны 

усмажаны 

высмажаны 

узбударажаны 

заражаны 

абеззаражаны 

вымаражаны 

абражаны 

пражаны 

напражаны 

перапражаны 

прапражаны 

падпражаны 

спражаны 

упражаны 

выпражаны 

уражаны 

выражаны 

заправаджаны 

адправаджаны 

справаджаны 

выправаджаны 

адваджаны 

загаджаны 

нагаджаны 

абгаджаны 

ладжаны 

наладжаны 

пераладжаны 

выхаладжаны 

абладжаны 

гладжаны 

дагладжаны 

загладжаны 

пагладжаны 

перагладжаны 

абгладжаны 

падгладжаны 



згладжаны 

разгладжаны 

угладжаны 

выгладжаны 

прыгладжаны 

падладжаны 

зладжаны 

разладжаны 

нязладжаны 

уладжаны 

суладжаны 

няўладжаны 

прыладжаны 

напамаджаны 

аграмаджаны 

абнаджаны 

прынаджаны 

выгараджаны 

зараджаны 

перазараджаны 

незараджаны 

занараджаны 

разраджаны 

саджаны 

асаджаны 

дасаджаны 

насаджаны 

пасаджаны 

перасаджаны 

прасаджаны 

абсаджаны 

адсаджаны 

падсаджаны 

ссаджаны 

рассаджаны 

уссаджаны 

усаджаны 

высаджаны 

прысаджаны 

выхаджаны 

выцаджаны 

агледжаны 

дагледжаны 

недагледжаны 

нагледжаны 

перагледжаны 

прагледжаны 

падгледжаны 

разгледжаны 

угледжаны 

прадугледжаны 

непрадугледжаны 



заследжаны 

саследжаны 

заседжаны 

наседжаны 

праседжаны 

абседжаны 

выседжаны 

езджаны 

даезджаны 

заезджаны 

малаезджаны 

наезджаны 

маланаезджаны 

праезджаны 

аб’езджаны 

неаб’езджаны 

з’езджаны 

раз’езджаны 

уезджаны 

выезджаны 

няезджаны 

выванджаны 

вэнджаны 

давэнджаны 

цвердавэнджаны 

завэнджаны 

павэнджаны 

перавэнджаны 

правэнджаны 

падвэнджаны 

прывэнджаны 

абязводжаны 

залагоджаны 

улагоджаны 

пагоджаны 

пашкоджаны 

непашкоджаны 

абясшкоджаны 

амалоджаны 

абмалоджаны 

падмалоджаны 

салоджаны 

насалоджаны 

пасалоджаны 

перасалоджаны 

падсалоджаны 

ахалоджаны 

пераахалоджаны 

расхалоджаны 

расплоджаны 

абясплоджаны 

навароджаны 



агароджаны 

загароджаны 

нагароджаны 

узнагароджаны 

перагароджаны 

абгароджаны 

адгароджаны 

разгароджаны 

прыгароджаны 

авысакароджаны 

скароджаны 

заскароджаны 

паскароджаны 

пераскароджаны 

расскароджаны 

народжаны 

нованароджаны 

мёртванароджаны 

незаконнанароджаны 

слепанароджаны 

спароджаны 

перароджаны 

адроджаны 

засмуроджаны 

прыроджаны 

засяроджаны 

ходжаны 

малаходжаны 

абходжаны 

адходжаны 

сходжаны 

расходжаны 

няходжаны 

пагарджаны 

абскарджаны 

зацверджаны 

пацверджаны 

сцверджаны 

абуджаны 

пабуджаны 

прабуджаны 

разбуджаны 

узбуджаны 

навуджаны 

вывуджаны 

апаскуджаны 

запаскуджаны 

абпаскуджаны 

спаскуджаны 

луджаны 

палуджаны 

пералуджаны 



вылуджаны 

перапуджаны 

адпуджаны 

спуджаны 

распуджаны 

успуджаны 

выпуджаны 

замаруджаны 

прамаруджаны 

прымаруджаны 

забруджаны 

перабруджаны 

выбруджаны 

запруджаны 

натруджаны 

ператруджаны 

струджаны 

суджаны 

асуджаны 

засуджаны 

прасуджаны 

адсуджаны 

высуджаны 

прысуджаны 

студжаны 

астуджаны 

застуджаны 

прастуджаны 

выстуджаны 

спраўджаны 

няспраўджаны 

пакрыўджаны 

скрыўджаны 

укрыўджаны 

прарэджаны 

зрэджаны 

разрэджаны 

навярэджаны 

падвярэджаны 

развярэджаны 

увярэджаны 

апярэджаны 

нацэджаны 

перацэджаны 

працэджаны 

адцэджаны 

сцэджаны 

распаўсюджаны 

шырокараспаўсюджаны 

агульнараспаўсюджаны 

асвежаны 

аблежаны 



улежаны 

сцялежаны 

аснежаны 

заснежаны 

абснежаны 

разнасцежаны 

набліжаны 

збліжаны 

прыбліжаны 

заніжаны 

паніжаны 

зніжаны 

уніжаны 

прыніжаны 

навожаны 

развожаны 

патрывожаны 

ператрывожаны 

стрывожаны 

растрывожаны 

устрывожаны 

упрыгожаны 

даложаны 

заложаны 

перазаложаны 

паложаны 

праложаны 

абложаны 

падложаны 

зложаны 

разложаны 

узложаны 

уложаны 

пераможаны 

тарможаны 

затарможаны 

абняможаны 

зняможаны 

памножаны 

перамножаны 

размножаны 

прымножаны 

стрыножаны 

заварожаны 

стварожаны 

прыварожаны 

здарожаны 

марожаны 

свежамарожаны 

замарожаны 

свежазамарожаны 

памарожаны 



прамарожаны 

абмарожаны 

адмарожаны 

падмарожаны 

змарожаны 

размарожаны 

умарожаны 

прымарожаны 

ацвярожаны 

насцярожаны 

ржаны 

аржаны 

падвержаны 

іржаны 

завужаны 

павужаны 

перавужаны 

звужаны 

залужаны 

заслужаны 

незаслужаны 

адслужаны 

выслужаны 

асмужаны 

засмужаны 

пужаны 

запужаны 

напужаны 

перапужаны 

спужаны 

гружаны 

дагружаны 

недагружаны 

загружаны 

нагружаны 

пагружаны 

перагружаны 

адгружаны 

падгружаны 

згружаны 

разгружаны 

узгружаны 

выгружаны 

акружаны 

абкружаны 

напружаны 

перанапружаны 

натужаны 

кантужаны 

сканфужаны 

адчужаны 

падоўжаны 



перадоўжаны 

прадоўжаны 

стрыжаны 

астрыжаны 

дастрыжаны 

настрыжаны 

пастрыжаны 

перастрыжаны 

прастрыжаны 

састрыжаны 

абстрыжаны 

падстрыжаны 

расстрыжаны 

выстрыжаны 

нястрыжаны 

скарэжаны 

прэжаны 

запрэжаны 

перапрэжаны 

адпрэжаны 

спрэжаны 

распрэжаны 

упрэжаны 

прыпрэжаны 

працвярэжаны 

мярэжаны 

перасцярэжаны 

усцярэжаны 

збянтэжаны 

праляжаны 

спляжаны 

казаны 

аказаны 

даказаны 

недаказаны 

заказаны 

паказаны 

проціпаказаны 

вышэйпаказаны 

супрацьпаказаны 

пераказаны 

падказаны 

прадказаны 

сказаны 

расказаны 

ніжэйсказаны 

вышэйсказаны 

указаны 

выказаны 

нявыказаны 

мазаны 

намазаны 



памазаны 

перамазаны 

прамазаны 

абмазаны 

падмазаны 

размазаны 

умазаны 

вымазаны 

прымазаны 

нямазаны 

наразаны 

абразаны 

пераперазаны 

адперазаны 

непадперазаны 

сперазаны 

расперазаны 

пазразаны 

паразразаны 

выразаны 

апяразаны 

падпяразаны 

непадпяразаны 

залізаны 

аблізаны 

вылізаны 

прылізаны 

данізаны 

нанізаны 

перанізаны 

пранізаны 

паднізаны 

знізаны 

разнізаны 

узнізаны 

унізаны 

закілзаны 

раскілзаны 

зарумзаны 

накрэмзаны 

пакрэмзаны 

скрэмзаны 

умурзаны 

вымурзаны 

лузаны 

далузаны 

налузаны 

пералузаны 

аблузаны 

разлузаны 

вылузаны 

натузаны 



стузаны 

растузаны 

выкаўзаны 

укеўзаны 

закоўзаны 

абкоўзаны 

скоўзаны 

раскоўзаны 

рэзаны 

недарэзаны 

нарэзаны 

парэзаны 

перарэзаны 

прарэзаны 

абрэзаны 

адрэзаны 

надрэзаны 

падрэзаны 

зрэзаны 

разрэзаны 

урэзаны 

вязаны 

абавязаны 

часоваабавязаны 

ваеннаабавязаны 

завязаны 

навязаны 

павязаны 

перавязаны 

абвязаны 

адвязаны 

надвязаны 

падвязаны 

звязаны 

узаемазвязаны 

развязаны 

увязаны 

прывязаны 

пазвалаканы 

аплаканы 

заплаканы 

сплаканы 

выплаканы 

нявыплаканы 

чаканы 

доўгачаканы 

нечаканы 

пакліканы 

адкліканы 

скліканы 

выкліканы 

скомканы 



адхарканы 

ператорканы 

счырканы 

паласканы 

апаласканы 

перапаласканы 

прапаласканы 

адпаласканы 

спаласканы 

выпаласканы 

цісканы 

пацісканы 

апырсканы 

абпырсканы 

спырсканы 

распырсканы 

сысканы 

патрэсканы 

растрэсканы 

плясканы 

сплясканы 

расплясканы 

уплясканы 

тканы 

уватканы 

падатканы 

разатканы 

даматканы 

саматканы 

натканы 

патканы 

напатканы 

спатканы 

ператканы 

сатканы 

пярэстатканы 

утканы 

вытканы 

суканы 

насуканы 

пасуканы 

перасуканы 

адсуканы 

ссуканы 

рассуканы 

усуканы 

затуканы 

адстуканы 

шуканы 

ашуканы 

абшуканы 

адшуканы 



падшуканы 

расшуканы 

вышуканы 

выпацканы 

апэцканы 

запэцканы 

перапэцканы 

спэцканы 

распэцканы 

упэцканы 

разгушканы 

ушушканы 

насмыканы 

патыканы 

абтыканы 

стыканы 

растыканы 

утыканы 

паўтыканы 

вышчыканы 

зацюканы 

нассяканы 

пассяканы 

парассяканы 

выкаланы 

апаланы 

асядланы 

перасядланы 

рассядланы 

нерассядланы 

парассціланы 

наколаны 

паколаны 

сколаны 

сланы 

увасланы 

дасланы 

адасланы 

надасланы 

падасланы 

разасланы 

насланы 

пасланы 

перасланы 

сасланы 

усланы 

высланы 

прысланы 

распатланы 

буланы 

парассыланы 

ламаны 



заламаны 

наламаны 

паламаны 

пераламаны 

праламаны 

абламаны 

адламаны 

надламаны 

падламаны 

зламаны 

разламаны 

узламаны 

уламаны 

выламаны 

прыламаны 

рызманы 

надзіманы 

параздзіманы 

выдзіманы 

пазніманы 

ломаны 

заломаны 

наломаны 

паломаны 

надломаны 

падломаны 

зломаны 

нарманы 

асманы 

задуманы 

надуманы 

перадуманы 

прадуманы 

непрадуманы 

абдуманы 

неабдуманы 

выдуманы 

прыдуманы 

лахманы 

рахманы 

ціхманы 

паздыманы 

атрыманы 

недаатрыманы 

недатрыманы 

затрыманы 

патрыманы 

ператрыманы 

пратрыманы 

падтрыманы 

стрыманы 

нестрыманы 



устрыманы 

нястрыманы 

утрыманы 

вытрыманы 

нявытрыманы 

перакананы 

выкананы 

недавыкананы 

перавыкананы 

нявыкананы 

гнаны 

абагнаны 

увагнаны 

дагнаны 

адагнаны 

падагнаны 

загнаны 

разагнаны 

узагнаны 

нагнаны 

спагнаны 

перагнаны 

сагнаны 

выгнаны 

прыгнаны 

аб’яднаны 

з’яднаны 

раз’яднаны 

уз’яднаны 

знаны 

пазнаны 

апазнаны 

неапазнаны 

непазнаны 

спазнаны 

распазнаны 

неспазнаны 

прызнаны 

агульнапрызнаны 

непрызнаны 

нязнаны 

абкарнаны 

параўнаны 

капаны 

акапаны 

закапаны 

накапаны 

пакапаны 

перакапаны 

пракапаны 

абкапаны 

адкапаны 



надкапаны 

падкапаны 

скапаны 

раскапаны 

ускапаны 

укапаны 

выкапаны 

свежавыкапаны 

прыкапаны 

залапаны 

драпаны 

надрапаны 

падрапаны 

абдрапаны 

накрапаны 

украпаны 

трапаны 

атрапаны 

натрапаны 

патрапаны 

ператрапаны 

абтрапаны 

адтрапаны 

растрапаны 

вытрапаны 

расхапаны 

сцапаны 

чапаны 

нечапаны 

шчапаны 

нашчапаны 

пашчапаны 

адшчапаны 

выклепаны 

наклёпаны 

копаны 

закопаны 

накопаны 

пакопаны 

пракопаны 

падкопаны 

укопаны 

ускарпаны 

вычарпаны 

пашарпаны 

абшарпаны 

адчэрпаны 

счэрпаны 

заспаны 

нявыспаны 

прыспаны 

скупаны 



выкупаны 

накалупаны 

перакалупаны 

пракалупаны 

адкалупаны 

скалупаны 

раскалупаны 

задрыпаны 

асыпаны 

напаўзасыпаны 

насыпаны 

свежанасыпаны 

пасыпаны 

перасыпаны 

абсыпаны 

адсыпаны 

надсыпаны 

падсыпаны 

ссыпаны 

рассыпаны 

парассыпаны 

уссыпаны 

усыпаны 

высыпаны 

прысыпаны 

шчыпаны 

нашчыпаны 

перашчыпаны 

сашчыпаны 

абшчыпаны 

вышчыпаны 

парэпаны 

нячэпаны 

наляпаны 

абляпаны 

кляпаны 

накляпаны 

перакляпаны 

адкляпаны 

надкляпаны 

падкляпаны 

скляпаны 

раскляпаны 

укляпаны 

прыкляпаны 

араны 

недаараны 

заараны 

наараны 

паараны 

пераараны 

абараны 



вараны 

выгавараны 

недавараны 

завараны 

навараны 

перавараны 

правараны 

атавараны 

абвараны 

адвараны 

падвараны 

выдвараны 

звараны 

развараны 

сквараны 

засквараны 

перасквараны 

прасквараны 

сасквараны 

падсквараны 

усквараны 

высквараны 

прысквараны 

увараны 

вывараны 

прывараны 

адараны 

удараны 

ацяжараны 

абцяжараны 

пераабцяжараны 

уцяжараны 

разбазараны 

разараны 

узараны 

свежаўзараны 

пакараны 

беспакараны 

ахмараны 

захмараны 

параны 

апараны 

напараны 

перапараны 

прапараны 

адпараны 

спараны 

распараны 

упараны 

выпараны 

табасараны 

вышчараны 



выараны 

браны 

абраны 

новаабраны 

пераабраны 

абабраны 

увабраны 

адабраны 

падабраны 

недабраны 

разабраны 

самабраны 

набраны 

нованабраны 

перабраны 

сабраны 

шабраны 

адобраны 

задобраны 

убраны 

зазубраны 

падзубраны 

вызубраны 

выбраны 

новавыбраны 

перавыбраны 

прыбраны 

непрыбраны 

срэбраны 

пасрэбраны 

сярэбраны 

пасярэбраны 

падсярэбраны 

зайграны 

найграны 

перайграны 

прайграны 

выйграны 

абыграны 

адыграны 

разыграны 

сыграны 

драны 

абадраны 

дадраны 

ададраны 

нададраны 

задраны 

разадраны 

узадраны 

эскадраны 

надраны 



падраны 

перадраны 

прадраны 

садраны 

набедраны 

раўнабедраны 

пудраны 

напудраны 

прыпудраны 

выдраны 

ядраны 

давераны 

перадавераны 

завераны 

павераны 

правераны 

неправераны 

пасівераны 

абсівераны 

вывераны 

знявераны 

абясколераны 

мераны 

намераны 

памераны 

перамераны 

прамераны 

абмераны 

адмераны 

змераны 

размераны 

суразмераны 

умераны 

вымераны 

прымераны 

апераны 

неапераны 

падбадзёраны 

узбадзёраны 

пажраны 

сажраны 

абіраны 

назбіраны 

пазбіраны 

паразбіраны 

паздзіраны 

уціхаміраны 

прыміраны 

ікраны 

іскраны 

абясцукраны 

цемраны 



цямраны 

вораны 

гавораны 

агавораны 

дагавораны 

недагавораны 

загавораны 

нагавораны 

прагавораны 

абгавораны 

згавораны 

угавораны 

прыгавораны 

недавораны 

завораны 

навораны 

павораны 

перавораны 

ператвораны 

створаны 

новаствораны 

раствораны 

утвораны 

новаўтвораны 

пераўтвораны 

агораны 

дораны 

адораны 

задораны 

надораны 

падораны 

перадораны 

абдораны 

раздораны 

азораны 

акораны 

пакораны 

непакораны 

абкораны 

скораны 

паскораны 

роўнапаскораны 

прыскораны 

няскораны 

мораны 

замораны 

намораны 

перамораны 

змораны 

размораны 

раскупораны 

прышпораны 



засораны 

пратораны 

падбухтораны 

ветраны 

наветраны 

паветраны 

ваенна-паветраны 

проціпаветраны 

беспаветраны 

супрацьпаветраны 

пераветраны 

праветраны 

неправетраны 

абветраны 

надветраны 

падветраны 

бязветраны 

выветраны 

выпетраны 

вывастраны 

востраны 

завостраны 

навостраны 

павостраны 

перавостраны 

абвостраны 

адвостраны 

падвостраны 

люстраны 

нутраны 

унутраны 

раз’ятраны 

абураны 

забураны 

пабураны 

прабураны 

разбураны 

паўразбураны 

напаўразбураны 

узбураны 

выбураны 

скасавураны 

адураны 

задураны 

абдураны 

раздураны 

выдураны 

зажураны 

акураны 

недакураны 

закураны 

накураны 



пракураны 

абкураны 

падкураны 

скураны 

выкураны 

зажмураны 

прыжмураны 

захмураны 

нахмураны 

ачмураны 

унураны 

трансураны 

акарыкатураны 

пратураны 

вытураны 

манеўраны 

узвіхраны 

пратранжыраны 

растранжыраны 

натапыраны 

адтапыраны 

растапыраны 

устапыраны 

расфуфыраны 

пашыраны 

агульнапашыраны 

расшыраны 

ашчэраны 

раз’яраны 

адкасаны 

падкасаны 

нганасаны 

выкрасаны 

парастрасаны 

часаны 

ачасаны 

зачасаны 

начасаны 

пачасаны 

перачасаны 

прачасаны 

абчасаны 

неабчасаны 

адчасаны 

надчасаны 

падчасаны 

нечасаны 

счасаны 

расчасаны 

вычасаны 

прычасаны 

пісаны 



апісаны 

недапісаны 

неапісаны 

запісаны 

напісаны 

перапісаны 

прапісаны 

непрапісаны 

адпісаны 

надпісаны 

падпісаны 

ніжэйпадпісаны 

прадпісаны 

спісаны 

распісаны 

упісаны 

выпісаны 

прыпісаны 

няпісаны 

пакрамсаны 

адбарсаны 

разбарсаны 

аббэрсаны 

разбэрсаны 

увассаны 

нассаны 

сассаны 

выссаны 

закусаны 

накусаны 

пакусаны 

перакусаны 

абкусаны 

скусаны 

ачэсаны 

зачэсаны 

прачэсаны 

неабчэсаны 

надчэсаны 

нячэсаны 

апаясаны 

сасватаны 

высватаны 

накатаны 

пракатаны 

абкатаны 

латаны 

налатаны 

палатаны 

пералатаны 

аблатаны 

падлатаны 



вылатаны 

прылатаны 

наматаны 

пераматаны 

праматаны 

абматаны 

адматаны 

падматаны 

разматаны 

уматаны 

пашкуматаны 

расшкуматаны 

расшматаны 

выматаны 

прыматаны 

выклапатаны 

апратаны 

апячатаны 

незапячатаны 

адпячатаны 

распячатаны 

нераспячатаны 

выхлебтаны 

аблётаны 

сквітаны 

сасмактаны 

абсмактаны 

адсмактаны 

усмактаны 

высмактаны 

апантаны 

таптаны 

затаптаны 

натаптаны 

патаптаны 

ператаптаны 

пратаптаны 

абтаптаны 

адтаптаны 

падтаптаны 

стаптаны 

растаптаны 

утаптаны 

вытаптаны 

прытаптаны 

нашаптаны 

прашаптаны 

натоптаны 

перагартаны 

хвастаны 

нахвастаны 

пахвастаны 



адхвастаны 

схвастаны 

расхвастаны 

выхвастаны 

распластаны 

апрастаны 

распрастаны 

выпрастаны 

пашастаны 

перашастаны 

расшастаны 

асвістаны 

абсвістаны 

высвістаны 

расхлістаны 

расхістаны 

перавярстаны 

развярстаны 

увярстаны 

скарыстаны 

нескарыстаны 

выкарыстаны 

нявыкарыстаны 

расхрыстаны 

апутаны 

спутаны 

распутаны 

ахутаны 

расхутаны 

ухутаны 

перабоўтаны 

разбоўтаны 

узбоўтаны 

штаны 

блытаны 

аблытаны 

заблытаны 

наблытаны 

пераблытаны 

адблытаны 

зблытаны 

разблытаны 

ублытаны 

прыблытаны 

апытаны 

дапытаны 

перапытаны 

спытаны 

распытаны 

чытаны 

недачытаны 

зачытаны 



начытаны 

перачытаны 

прачытаны 

счытаны 

расчытаны 

вычытаны 

налятаны 

парасплятаны 

паўплятаны 

пазмятаны 

каханы 

закаханы 

параспіханы 

несціханы 

запалоханы 

напалоханы 

перапалоханы 

спалоханы 

увапханы 

разапханы 

сапханы 

упханы 

выпханы 

барханы 

убуханы 

праслуханы 

падслуханы 

выслуханы 

выдзьмуханы 

задыханы 

раскалыханы 

укалыханы 

запыханы 

расплюханы 

уплюханы 

абнюханы 

выквацаны 

намацаны 

перамацаны 

абмацаны 

паўцаны 

абквэцаны 

уквэцаны 

абяцаны 

бачаны 

пакарабачаны 

скарабачаны 

перабачаны 

прабачаны 

непрадбачаны 

згарбачаны 

убачаны 



нябачаны 

абвінавачаны 

перахвачаны 

абхвачаны 

адхвачаны 

падхвачаны 

схвачаны 

узбагачаны 

загачаны 

нагачаны 

угачаны 

выгачаны 

азадачаны 

абзадачаны 

пакачаны 

пракачаны 

састракачаны 

абкачаны 

скачаны 

раскачаны 

укачаны 

выкачаны 

прыкачаны 

вывалачаны 

вызалачаны 

выкалачаны 

вымалачаны 

вышчалачаны 

пакудлачаны 

скудлачаны 

раскудлачаны 

ускудлачаны 

аплачаны 

даплачаны 

недаплачаны 

неаплачаны 

незаплачаны 

пераплачаны 

адплачаны 

сплачаны 

выплачаны 

нявыплачаны 

прыплачаны 

раскулачаны 

скалмачаны 

раскалмачаны 

ускалмачаны 

тлумачаны 

ператлумачаны 

растлумачаны 

утлумачаны 

вытлумачаны 



злахмачаны 

разлахмачаны 

узлахмачаны 

пакалашмачаны 

вымачаны 

значаны 

азначаны 

абазначаны 

назначаны 

пазначаны 

адзначаны 

ніжэйадзначаны 

вышэйадзначаны 

вызначаны 

нявызначаны 

прызначаны 

новапрызначаны 

перайначаны 

пералапачаны 

канапачаны 

аканапачаны 

заканапачаны 

пераканапачаны 

праканапачаны 

адканапачаны 

сканапачаны 

расканапачаны 

выканапачаны 

разгарачаны 

раскарачаны 

грачаны 

абюракрачаны 

затрачаны 

патрачаны 

ператрачаны 

страчаны 

растрачаны 

выстрачаны 

утрачаны 

вырачаны 

высачаны 

прамантачаны 

вымантачаны 

вытачаны 

аблегчаны 

вылегчаны 

дасведчаны 

маладасведчаны 

недасведчаны 

засведчаны 

увекавечаны 

ачалавечаны 



абязвечаны 

аквечаны 

расквечаны 

асвечаны 

неасвечаны 

засвечаны 

прасвечаны 

прысвечаны 

знявечаны 

лечаны 

залечаны 

акалечаны 

пакалечаны 

перакалечаны 

скалечаны 

палечаны 

падлечаны 

вылечаны 

мечаны 

замечаны 

накамечаны 

пакамечаны 

перакамечаны 

скамечаны 

намечаны 

памечаны 

перамечаны 

падмечаны 

апрадмечаны 

размечаны 

прыкмечаны 

непрыкмечаны 

засмечаны 

насмечаны 

прымечаны 

анямечаны 

прыгнечаны 

печаны 

апечаны 

дапечаны 

недапечаны 

запечаны 

напечаны 

папечаны 

перапечаны 

прапечаны 

абпечаны 

адпечаны 

падпечаны 

спечаны 

новаспечаны 

свежаспечаны 



забяспечаны 

малазабяспечаны 

незабяспечаны 

упечаны 

выпечаны 

свежавыпечаны 

нявыпечаны 

прыпечаны 

сечаны 

дасечаны 

насечаны 

пасечаны 

перасечаны 

прасечаны 

абсечаны 

адсечаны 

надсечаны 

падсечаны 

ссечаны 

свежассечаны 

рассечаны 

усечаны 

высечаны 

гічаны 

лічаны 

недалічаны 

залічаны 

налічаны 

палічаны 

пералічаны 

ніжэйпералічаны 

вышэйпералічаны 

акаталічаны 

аблічаны 

адлічаны 

падлічаны 

злічаны 

разлічаны 

абязлічаны 

улічаны 

вылічаны 

прылічаны 

павялічаны 

перавялічаны 

узвялічаны 

намагнічаны 

размагнічаны 

пажлукчаны 

перажлукчаны 

аджлукчаны 

змякчаны 

размякчаны 



расфранчаны 

выфранчаны 

вытанчаны 

развенчаны 

укленчаны 

выкленчаны 

наменчаны 

паменчаны 

выменчаны 

падвінчаны 

развінчаны 

узвінчаны 

вывінчаны 

кончаны 

недакончаны 

закончаны 

незакончаны 

скончаны 

няскончаны 

патончаны 

стончаны 

утончаны 

вянчаны 

развянчаны 

увянчаны 

выняньчаны 

скасабочаны 

заахвочаны 

падахвочаны 

разахвочаны 

прыахвочаны 

завільгочаны 

угочаны 

дакочаны 

закочаны 

накочаны 

перакочаны 

адкочаны 

падкочаны 

замаркочаны 

скочаны 

раскочаны 

ускочаны 

укочаны 

забалочаны 

прыбалочаны 

завалочаны 

навалочаны 

правалочаны 

звалочаны 

развалочаны 

узвалочаны 



увалочаны 

залочаны 

азалочаны 

пазалочаны 

перазалочаны 

раззалочаны 

акалочаны 

закалочаны 

накалочаны 

перакалочаны 

абкалочаны 

падкалочаны 

раскалочаны 

малочаны 

дамалочаны 

намалочаны 

памалочаны 

перамалочаны 

абмалочаны 

змалочаны 

размалочаны 

прымалочаны 

сталочаны 

мочаны 

дамочаны 

замочаны 

намочаны 

памочаны 

перамочаны 

прамочаны 

абмочаны 

адмочаны 

падмочаны 

змочаны 

размочаны 

прымочаны 

заклапочаны 

варочаны 

наварочаны 

пакарочаны 

падкарочаны 

скарочаны 

складанаскарочаны 

укарочаны 

асірочаны 

азмрочаны 

строчаны 

дастрочаны 

застрочаны 

настрочаны 

прастрочаны 

састрочаны 



абстрочаны 

адстрочаны 

падстрочаны 

прыстрочаны 

сурочаны 

асочаны 

прасочаны 

падсочаны 

усочаны 

точаны 

даточаны 

заточаны 

наточаны 

паточаны 

ператочаны 

праточаны 

абточаны 

адточаны 

надточаны 

падточаны 

сточаны 

расточаны 

уточаны 

прыточаны 

закопчаны 

вычарчаны 

заверчаны 

абверчаны 

разверчаны 

уверчаны 

абяссмерчаны 

перчаны 

наперчаны 

паперчаны 

пераперчаны 

праперчаны 

пакурчаны 

падкурчаны 

скурчаны 

чэрчаны 

дачэрчаны 

начэрчаны 

перачэрчаны 

прачэрчаны 

адчэрчаны 

счэрчаны 

расчэрчаны 

учэрчаны 

прычэрчаны 

пясчаны 

супясчаны 

абучаны 



пераабучаны 

вучаны 

давучаны 

недавучаны 

завучаны 

навучаны 

перавучаны 

адвучаны 

падвучаны 

развучаны 

вывучаны 

малавывучаны 

нявывучаны 

прывучаны 

агучаны 

прамазучаны 

акучаны 

скучаны 

далучаны 

залучаны 

спалучаны 

адлучаны 

злучаны 

складаназлучаны 

разлучаны 

сазлучаны 

вылучаны 

мучаны 

замучаны 

абаламучаны 

узбаламучаны 

закаламучаны 

пакаламучаны 

скаламучаны 

ускаламучаны 

намучаны 

памучаны 

перамучаны 

адмучаны 

змучаны 

засмучаны 

вымучаны 

успучаны 

выпучаны 

даручаны 

перадаручаны 

заручаны 

кручаны 

дакручаны 

закручаны 

накручаны 

пакручаны 



перакручаны 

пракручаны 

абкручаны 

адкручаны 

падкручаны 

скручаны 

раскручаны 

укручаны 

выкручаны 

прыкручаны 

тручаны 

атручаны 

натручаны 

ператручаны 

пратручаны 

вытручаны 

уручаны 

выручаны 

прыручаны 

вераўчаны 

вытаўчаны 

перажоўчаны 

тоўчаны 

датоўчаны 

патоўчаны 

ператоўчаны 

абтоўчаны 

стоўчаны 

утоўчаны 

прытоўчаны 

загрувашчаны 

нагрувашчаны 

згрувашчаны 

узгрувашчаны 

дашчаны 

спакашчаны 

аблашчаны 

улашчаны 

вымашчаны 

аснашчаны 

пераснашчаны 

адпашчаны 

вытарашчаны 

вытрашчаны 

вырашчаны 

учашчаны 

завешчаны 

апавешчаны 

спавешчаны 

абвешчаны 

прадвешчаны 

перамешчаны 



змешчаны 

размешчаны 

умешчаны 

сумешчаны 

пешчаны 

спешчаны 

распешчаны 

выпешчаны 

знішчаны 

вынішчаны 

адпомшчаны 

вошчаны 

навошчаны 

правошчаны 

падвошчаны 

мошчаны 

замошчаны 

намошчаны 

перамошчаны 

прамошчаны 

падмошчаны 

узмошчаны 

умошчаны 

прымошчаны 

рошчаны 

дамарошчаны 

прарошчаны 

зрошчаны 

спрошчаны 

трошчаны 

строшчаны 

прырошчаны 

наморшчаны 

паморшчаны 

зморшчаны 

загушчаны 

перагушчаны 

згушчаны 

лушчаны 

налушчаны 

палушчаны 

пералушчаны 

аблушчаны 

разлушчаны 

пратлушчаны 

абястлушчаны 

вылушчаны 

пушчаны 

апушчаны 

дапушчаны 

запушчаны 

перапушчаны 



прапушчаны 

адпушчаны 

вольнаадпушчаны 

спушчаны 

распушчаны 

паўспушчаны 

напаўспушчаны 

прыспушчаны 

упушчаны 

выпушчаны 

прыпушчаны 

патрушчаны 

струшчаны 

раструшчаны 

вытрушчаны 

патоўшчаны 

ахрышчаны 

перахрышчаны 

чышчаны 

ачышчаны 

дачышчаны 

зачышчаны 

начышчаны 

пачышчаны 

перачышчаны 

прачышчаны 

адчышчаны 

падчышчаны 

счышчаны 

пасчышчаны 

расчышчаны 

вычышчаны 

нячышчаны 

разбэшчаны 

спярэшчаны 

плюшчаны 

паўзаплюшчаны 

напаўзаплюшчаны 

адплюшчаны 

сплюшчаны 

расплюшчаны 

паўрасплюшчаны 

напаўрасплюшчаны 

прыплюшчаны 

пазычаны 

запазычаны 

перапазычаны 

паклычаны 

склычаны 

скапычаны 

сычаны 

насычаны 



перанасычаны 

напаўнасычаны 

падсычаны 

раскірэчаны 

рассакрэчаны 

аспрэчаны 

абрашэчаны 

зрашэчаны 

заключаны 

перазаключаны 

пераключаны 

адключаны 

падключаны 

уключаны 

выключаны 

прыключаны 

наўючаны 

пераўючаны 

выкіпячаны 

квашаны 

недаквашаны 

заквашаны 

наквашаны 

пераквашаны 

праквашаны 

падквашаны 

сквашаны 

расквашаны 

уквашаны 

гашаны 

загашаны 

пагашаны 

нягашаны 

выкашаны 

вынашаны 

назапашаны 

прызапашаны 

перарашаны 

акрашаны 

закрашаны 

выпрашаны 

выпатрашаны 

страшаны 

настрашаны 

вырашаны 

перавырашаны 

нявырашаны 

выпусташаны 

завешаны 

навешаны 

павешаны 

перавешаны 



абвешаны 

адвешаны 

падвешаны 

звешаны 

развешаны 

увешаны 

вывешаны 

прывешаны 

мешаны 

дамешаны 

намешаны 

памешаны 

перамешаны 

падмешаны 

змешаны 

размешаны 

рассмешаны 

умешаны 

вымешаны 

прымешаны 

спешаны 

прыспешаны 

усцешаны 

уцешаны 

суцешаны 

расклёшаны 

сцішаны 

уцішаны 

суцішаны 

прыцішаны 

пабольшаны 

перабольшаны 

імшаны 

паменшаны 

пераменшаны 

зменшаны 

прыменшаны 

абяссэншаны 

кошаны 

дакошаны 

укакошаны 

накошаны 

свежанакошаны 

пакошаны 

перакошаны 

пракошаны 

абкошаны 

адкошаны 

падкошаны 

скошаны 

свежаскошаны 

укошаны 



някошаны 

агалошаны 

патармошаны 

ношаны 

даношаны 

неданошаны 

заношаны 

наношаны 

паношаны 

пераношаны 

праношаны 

абношаны 

неабношаны 

адношаны 

падношаны 

зношаны 

разношаны 

агарошаны 

прыхарошаны 

аброшаны 

зрошаны 

запрошаны 

перапрошаны 

упрошаны 

няпрошаны 

патрошаны 

перапатрошаны 

распатрошаны 

апустошаны 

спустошаны 

палепшаны 

давершаны 

недавершаны 

завершаны 

незавершаны 

пагоршаны 

растрыбушаны 

вытрыбушаны 

душаны 

задушаны 

надушаны 

падушаны 

перадушаны 

прадушаны 

здушаны 

раздушаны 

удушаны 

выдушаны 

прыдушаны 

закушаны 

спакушаны 

неспакушаны 



перакушаны 

пракушаны 

адкушаны 

надкушаны 

скушаны 

раскушаны 

укушаны 

выкушаны 

прыкушаны 

аглушаны 

заглушаны 

пераглушаны 

прыглушаны 

змушаны 

вымушаны 

апушаны 

запушаны 

распушаны 

успушаны 

паварушаны 

падварушаны 

разварушаны 

узварушаны 

парушаны 

запарушаны 

прыпарушаны 

абрушаны 

выцерушаны 

узрушаны 

натрушаны 

раструшаны 

вытрушаны 

ацярушаны 

зацярушаны 

нацярушаны 

пацярушаны 

расцярушаны 

прыцярушаны 

сушаны 

асушаны 

новаасушаны 

дасушаны 

засушаны 

насушаны 

пасушаны 

перасушаны 

прасушаны 

абсушаны 

падсушаны 

ссушаны 

усушаны 

высушаны 



прысушаны 

тушаны 

атушаны 

датушаны 

патушаны 

абтушаны 

утушаны 

прытушаны 

змятушаны 

завышаны 

павышаны 

перавышаны 

падвышаны 

узвышаны 

залышаны 

крышаны 

накрышаны 

пакрышаны 

перакрышаны 

абкрышаны 

падкрышаны 

скрышаны 

раскрышаны 

укрышаны 

выкрышаны 

перарэшаны 

уваскрэшаны 

раз’юшаны 

уз’юшаны 

загнюшаны 

бляшаны 

мяшаны 

перамяшаны 

прамяшаны 

абмяшаны 

падмяшаны 

размяшаны 

умяшаны 

вабны 

завабны 

павабны 

ядвабны 

прывабны 

непрывабны 

неаслабны 

грабны 

зграбны 

нязграбны 

выграбны 

вырабны 

штабны 

маштабны 



буйнамаштабны 

нахабны 

пахабны 

хвалебны 

хлебны 

малахлебны 

бясхлебны 

ганебны 

паднебны 

сядзібны 

падсядзібны 

бессядзібны 

прысядзібны 

сялібны 

хібны 

бясхібны 

падобны 

жабападобны 

жолабападобны 

амебападобны 

ромбападобны 

зубападобны 

кубападобны 

шрубападобны 

грыбападобны 

падковападобны 

дрэвападобны 

зігзагападобны 

снегападобны 

рогападобны 

дугападобны 

кругападобны 

тарпедападобны 

праўдападобны 

непраўдападобны 

смоўжападобны 

крыжападобны 

газападобны 

лінзападобны 

сабакападобны 

чалавекападобны 

стужкападобны 

істужкападобны 

маятнікападобны 

пікападобны 

лейкападобны 

іголкападобны 

маланкападобны 

гронкападобны 

патокападобны 

васьмёркападобны 

зоркападобны 



цыркападобны 

маскападобны 

траскападобны 

соскападобны 

лускападобны 

дыскападобны 

сеткападобны 

уліткападобны 

ніткападобны 

храсткападобны 

навукападобны 

павукападобны 

струкападобны 

шоўкападобны 

скачкападобны 

палачкападобны 

бочкападобны 

сасочкападобны 

парашкападобны 

мешкападобны 

шышкападобны 

купалападобны 

каралападобны 

сцеблападобны 

іглападобны 

седлападобны 

вілападобны 

пілападобны 

маслападобны 

котлападобны 

пылападобны 

шылападобны 

стрэлападобны 

шлемападобны 

громападобны 

цюльпанападобны 

верацёнападобны 

пінгвінападобны 

свінападобны 

клінападобны 

шчацінападобны 

лімонападобны 

парасонападобны 

чоўнападобны 

жанчынападобны 

паліпападобны 

малпападобны 

снопападобны 

серпападобны 

уступападобны 

цыгарападобны 

парападобны 



шарападобны 

срэбрападобны 

вугрападобны 

цыліндрападобны 

зверападобны 

веерападобны 

лірападобны 

прападобны 

воласападобны 

лёсападобны 

просападобны 

эліпсападобны 

конусападобны 

молатападобны 

лапатападобны 

ракетападобны 

кітападобны 

сітападобны 

дэльтападобны 

сотападобны 

пастападобны 

цестападобны 

лістападобны 

карытападобны 

шчытападобны 

ланцэтападобны 

мехападобны 

мохападобны 

арэхападобны 

трапецападобны 

яйцападобны 

пальцападобны 

кольцападобны 

сэрцападобны 

месяцападобны 

мечападобны 

прашчападобны 

плюшчападобны 

кашападобны 

чашападобны 

маршападобны 

грушападобны 

ігрушападобны 

мышападобны 

лішаепадобны 

чэрвепадобны 

алеепадобны 

клеепадобны 

змеепадобны 

мазепадобны 

хвалепадобны 

міндалепадобны 



спіралепадобны 

шаблепадобны 

вуглепадобны 

кіселепадобны 

молепадобны 

каплепадобны 

цыбулепадобны 

полымепадобны 

непадобны 

коранепадобны 

грэбенепадобны 

праменепадобны 

персценепадобны 

зернепадобны 

гноепадобны 

коп’епадобны 

ніцепадобны 

лопасцепадобны 

косцепадобны 

шклопадобны 

здобны 

аздобны 

лобны 

жалобны 

налобны 

надлобны 

хваробны 

шкларобны 

самаробны 

вінаробны 

пераробны 

сыраробны 

дробны 

непадробны 

мікробны 

пробны 

высакапробны 

нізкапробны 

чыстапробны 

вантробны 

аэробны 

анаэробны 

гардэробны 

асобны 

аднаасобны 

паасобны 

падсобны 

міжусобны 

тэрмафобны 

валачобны 

трушчобны 

шматфарбны 



вербны 

ушчэрбны 

губны 

самагубны 

губна-губны 

падгубны 

згубны 

зубны 

губна-зубны 

міжзубны 

палубны 

аднапалубны 

надпалубны 

бяспалубны 

трохпалубны 

двухпалубны 

клубны 

прыклубны 

лесарубны 

абрубны 

адрубны 

трубны 

вадатрубны 

жаратрубны 

раструбны 

днопаглыбны 

рыбны 

грыбны 

бязрыбны 

богаслужэбны 

цяжэбны 

зрэбны 

срэбны 

патрэбны 

непатрэбны 

урачэбны 

зубаўрачэбны 

вучэбны 

ваенна-вучэбны 

лячэбны 

зубалячэбны 

водалячэбны 

электралячэбны 

гразелячэбны 

святлолячэбны 

славалюбны 

свабодалюбны 

праўдалюбны 

дружалюбны 

недружалюбны 

чалавекалюбны 

цеплалюбны 



святлалюбны 

самалюбны 

жанчыналюбны 

срэбралюбны 

міралюбны 

санцалюбны 

сябелюбны 

шлюбны 

мнагашлюбны 

дашлюбны 

пазашлюбны 

аднашлюбны 

бясшлюбны 

трохшлюбны 

пасляшлюбны 

ценялюбны 

кустападовны 

прагны 

прабадны 

завадны 

навадны 

правадны 

падвадны 

звадны 

развадны 

узвадны 

вывадны 

прывадны 

загадны 

спагадны 

неспагадны 

выгадны 

малавыгадны 

узаемавыгадны 

нявыгадны 

брыгадны 

пабрыгадны 

міжбрыгадны 

ягадны 

пладаягадны 

жадны 

блакадны 

ракадны 

эстакадны 

каскадны 

барыкадны 

дэкадны 

падэкадны 

ладны 

баладны 

шакаладны 

саманаладны 



мармеладны 

бязладны 

анфіладны 

акладны 

дакладны 

недакладны 

закладны 

накладны 

перакладны 

неперакладны 

пракладны 

неабкладны 

адкладны 

неадкладны 

безадкладны 

падкладны 

складны 

раскладны 

няскладны 

укладны 

многаўкладны 

прыкладны 

бяспрыкладны 

уладны 

падуладны 

непадуладны 

безуладны 

руладны 

суладны 

несуладны 

самаўладны 

адзінаўладны 

поўнаўладны 

своеўладны 

усеўладны 

прыладны 

няладны 

намадны 

памадны 

аграмадны 

ліманадны 

панадны 

рафінадны 

марынадны 

прынадны 

лістападны 

лампадны 

загарадны 

мнагарадны 

другарадны 

прыгарадны 

зарадны 



многазарадны 

самазарадны 

адназарадны 

сямізарадны 

пяцізарадны 

шматзарадны 

шыракарадны 

маскарадны 

зларадны 

нарадны 

снарадны 

парадны 

беспарадны 

першарадны 

абрадны 

вінаградны 

рэтраградны 

падрадны 

субпадрадны 

здрадны 

міжрадны 

разрадны 

другаразрадны 

першаразрадны 

трэцеразрадны 

атрадны 

эстрадны 

балюстрадны 

трохрадны 

двухрадны 

рэтырадны 

дваюрадны 

траюрадны 

трэцярадны 

асадны 

засадны 

насадны 

расадны 

фасадны 

падсадны 

стадны 

прахадны 

выхадны 

перадвыхадны 

бязвыхадны 

прыхадны 

чадны 

ашчадны 

неашчадны 

няшчадны 

рыбаедны 

траваедны 



чужаедны 

машкаедны 

насякомаедны 

ненаедны 

расліннаедны 

бедны 

запаведны 

адпаведны 

неадпаведны 

праведны 

усёведны 

споведны 

усёедны 

бледны 

наследны 

падследны 

доследны 

паддоследны 

бясследны 

медны 

веласіпедны 

тарпедны 

процітарпедны 

супрацьтарпедны 

бяседны 

зерняедны 

ёдны 

падлёдны 

заўсёдны 

пад’ездны 

карбідны 

відны 

мілавідны 

ненавідны 

зненавідны 

разнавідны 

ліквідны 

неліквідны 

прывідны 

нявідны 

агідны 

закідны 

накідны 

перакідны 

адкідны 

падкідны 

скідны 

вадаскідны 

раскідны 

інвалідны 

салідны 

несалідны 



дойлідны 

карбамідны 

сульфаніламідны 

пірамідны 

сульфамідны 

рамбоідны 

еўрапеоідны 

галоідны 

калоідны 

алкалоідны 

металоідны 

цэлулоідны 

саленоідны 

негроідны 

стэроідны 

эліпсоідны 

тыфоідны 

аспідны 

сульфідны 

фасфідны 

паніхідны 

яхідны 

руберойдны 

кантрабандны 

камандны 

секундны 

дывідэндны 

арэндны 

свабодны 

несвабодны 

водны 

рыбаводны 

справаводны 

страваводны 

мнагаводны 

заводны 

глыбакаводны 

цяжкаводны 

мелкаводны 

шаўкаводны 

малаводны 

пчалаводны 

наводны 

саманаводны 

земнаводны 

прэснаводны 

паўнаводны 

пераводны 

трубаправодны 

водаправодны 

газаправодны 

гукаправодны 



цеплаправодны 

тавараправодны 

параправодны 

паветраправодны 

электраправодны 

вогнеправодны 

экскурсаводны 

ціхаводны 

бахчаводны 

абводны 

адводны 

водаадводны 

газаадводны 

дымаадводны 

параадводны 

надводны 

падводны 

зводны 

разводны 

шлюбаразводны 

узводны 

паўзводны 

бязводны 

ніводны 

аніводны 

уводны 

вугляводны 

пуцяводны 

годны 

лагодны 

самагодны 

пагодны 

непагодны 

карагодны 

верагодны 

малаверагодны 

неверагодны 

згодны 

мэтазгодны 

немэтазгодны 

выгодны 

невыгодны 

прыгодны 

малапрыгодны 

непрыгодны 

нягодны 

велікодны 

перадвелікодны 

шкодны 

бесперашкодны 

бясшкодны 

небясшкодны 



няшкодны 

галодны 

паўгалодны 

напаўгалодны 

падкалодны 

халодны 

прахалодны 

плодны 

мнагаплодны 

самаплодны 

буйнаплодны 

чарнаплодны 

скараплодны 

бясплодны 

шматплодны 

прыплодны 

каляплодны 

няплодны 

караняплодны 

модны 

навамодны 

старамодны 

ультрамодны 

супермодны 

звышмодны 

анодны 

родны 

падбародны 

хлебародны 

скавародны 

жывародны 

агародны 

узнагародны 

падгародны 

вадародны 

серавадародны 

хлорыставадародны 

вуглевадародны 

чужародны 

высакародны 

невысакародны 

кіслародны 

бескіслародны 

самародны 

народны 

псеўданародны 

агульнанародны 

простанародны 

аднародны 

неаднародны 

усенародны 

міжнародны 



разнародны 

антынародны 

пародны 

чыстапародны 

міжпародны 

беспародны 

дзетародны 

яйцародны 

чародны 

іншародны 

першародны 

збродны 

бутэрбродны 

сінеродны 

бязродны 

электродны 

смуродны 

прыродны 

гнаяродны 

азяродны 

вугляродны 

серавугляродны 

няродны 

катодны 

рыбаходны 

уваходны 

крыгаходны 

даходны 

высокадаходны 

маладаходны 

падаходны 

ледаходны 

недаходны 

бездаходны 

цеплаходны 

самаходны 

несамаходны 

дымаходны 

суднаходны 

несуднаходны 

паходны 

скараходны 

мараходны 

параходны 

пераходны 

непераходны 

праходны 

лёгкапраходны 

цяжкапраходны 

непраходны 

быстраходны 

ціхаходны 



пешаходны 

абходны 

неабходны 

безадходны 

сходны 

расходны 

нясходны 

выходны 

безвыходны 

адыходны 

падыходны 

усюдыходны 

зыходны 

узыходны 

прыходны 

сыходны 

ламбардны 

авангардны 

ар’ергардны 

акордны 

рэкордны 

абсурдны 

більярдны 

мільярдны 

будны 

неабудны 

непрабудны 

беспрабудны 

паскудны 

блудны 

аблудны 

заблудны 

прыблудны 

нудны 

падспудны 

рудны 

жалезарудны 

марудны 

брудны 

грудны 

нагрудны 

надгрудны 

падгрудны 

ізумрудны 

запрудны 

нярудны 

судны 

правасудны 

неправасудны 

самасудны 

пасудны 

падсудны 



непадсудны 

амплітудны 

прастудны 

сапраўдны 

несапраўдны 

крыўдны 

бяскрыўдны 

небяскрыўдны 

хларыдны 

гібрыдны 

фітанцыдны 

бактэрыцыдны 

інсектыцыдны 

пасрэдны 

непасрэдны 

беспасрэдны 

людны 

мнагалюдны 

немнагалюдны 

малалюдны 

бязлюдны 

няўклюдны 

шматлюдны 

нешматлюдны 

паўсюдны 

эцюдны 

спартакіядны 

лядны 

калядны 

аглядны 

бездаглядны 

неаглядны 

наглядны 

паднаглядны 

ненаглядны 

безнаглядны 

непраглядны 

бяздоглядны 

светапоглядны 

непрыглядны 

выдаены 

выпаены 

надраены 

выкраены 

выстраены 

прызвычаены 

непрызвычаены 

выграбены 

выскрабены 

скубены 

аскубены 

даскубены 



наскубены 

паскубены 

пераскубены 

саскубены 

абскубены 

расскубены 

выскубены 

агрэбены 

нагрэбены 

перагрэбены 

абгрэбены 

адгрэбены 

падгрэбены 

разгрэбены 

прыгрэбены 

скрэбены 

аскрэбены 

наскрэбены 

паскрэбены 

пераскрэбены 

праскрэбены 

саскрэбены 

абскрэбены 

адскрэбены 

падскрэбены 

склавены 

адпасвены 

спасвены 

малітвены 

эвены 

галагены 

абарыгены 

абнадзеены 

абезнадзеены 

заглеены 

клеены 

аклеены 

заклеены 

наклеены 

пераклеены 

праклеены 

абклеены 

адклеены 

надклеены 

склеены 

расклеены 

уклеены 

выклеены 

прыклеены 

лінеены 

налінеены 

пералінеены 



адлінеены 

разлінеены 

дадзены 

дададзены 

недададзены 

зададзены 

нададзены 

пададзены 

ніжэйпададзены 

вышэйпададзены 

прададзены 

перапрададзены 

распрададзены 

абдадзены 

аддадзены 

наддадзены 

здадзены 

раздадзены 

пераздадзены 

выдадзены 

новавыдадзены 

перавыдадзены 

нявыдадзены 

прыдадзены 

закладзены 

накладзены 

пакладзены 

перакладзены 

пракладзены 

абкладзены 

адкладзены 

падкладзены 

складзены 

раскладзены 

ускладзены 

укладзены 

выкладзены 

крадзены 

абакрадзены 

накрадзены 

пакрадзены 

перакрадзены 

абкрадзены 

адкрадзены 

скрадзены 

раскрадзены 

украдзены 

выкрадзены 

прадзены 

дапрадзены 

напрадзены 

перапрадзены 



адпрадзены 

спрадзены 

упрадзены 

выпрадзены 

прыпрадзены 

даедзены 

недаедзены 

заедзены 

паедзены 

пераедзены 

праедзены 

аб’едзены 

даведзены 

недаведзены 

заведзены 

наведзены 

пераведзены 

праведзены 

абведзены 

адведзены 

падведзены 

зведзены 

разведзены 

узведзены 

уведзены 

новаўведзены 

выведзены 

прыведзены 

ніжэйпрыведзены 

вышэйпрыведзены 

над’едзены 

з’едзены 

раз’едзены 

выедзены 

вынайдзены 

новавынайдзены 

знойдзены 

пройдзены 

непераўзыйдзены 

абыдзены 

давезены 

завезены 

навезены 

перавезены 

абвезены 

адвезены 

падвезены 

развезены 

узвезены 

увезены 

вывезены 

прывезены 



мезены 

загрызены 

нагрызены 

пагрызены 

перагрызены 

абгрызены 

адгрызены 

надгрызены 

падгрызены 

згрызены 

разгрызены 

угрызены 

выгрызены 

лены 

закабалены 

раскабалены 

валены 

завалены 

напаўзавалены 

навалены 

павалены 

правалены 

абвалены 

адвалены 

звалены 

развалены 

узвалены 

вызвалены 

увалены 

хвалены 

нахвалены 

перахвалены 

падхвалены 

усхвалены 

ухвалены 

вывалены 

прывалены 

выгалены 

аддалены 

выдалены 

уджалены 

разжалены 

накалены 

аскалены 

выскалены 

вышкалены 

смалены 

асмалены 

дасмалены 

насмалены 

пасмалены 

перасмалены 



прасмалены 

абсмалены 

падсмалены 

высмалены 

прысмалены 

крухмалены 

накрухмалены 

перакрухмалены 

пракрухмалены 

адкрухмалены 

падкрухмалены 

удасканалены 

неўдасканалены 

выдасканалены 

палены 

апалены 

недапалены 

запалены 

напалены 

папалены 

перапалены 

прапалены 

абпалены 

неабпалены 

адпалены 

падпалены 

спалены 

распалены 

упалены 

выпалены 

прыпалены 

няпалены 

выстралены 

засалены 

прасалены 

зачалены 

размачалены 

падначалены 

узначалены 

перачалены 

падчалены 

счалены 

расчалены 

прычалены 

заваблены 

пераваблены 

падваблены 

прываблены 

аслаблены 

паслаблены 

расслаблены 

граблены 



аграблены 

награблены 

разграблены 

выцераблены 

выраблены 

нявыраблены 

спадоблены 

аздоблены 

аскоблены 

азлоблены 

роблены 

дароблены 

недароблены 

зароблены 

пароблены 

перароблены 

прароблены 

аброблены 

неаброблены 

дроблены 

надроблены 

падроблены 

непадроблены 

раздроблены 

зроблены 

разроблены 

уроблены 

няўроблены 

прыроблены 

увасоблены 

пераўвасоблены 

адасоблены 

вышчарблены 

пагорблены 

згорблены 

прыгорблены 

пашчэрблены 

загублены 

згублены 

разгублены 

прыгублены 

дублены 

дадублены 

надублены 

перадублены 

прадублены 

выдублены 

зублены 

назублены 

падзублены 

вызублены 

аскублены 



прыгалублены 

апалублены 

рублены 

дарублены 

нарублены 

абрублены 

падрублены 

зрублены 

урублены 

вырублены 

уздыблены 

паглыблены 

самапаглыблены 

зарыблены 

абязрыблены 

цярэблены 

ацярэблены 

нацярэблены 

працярэблены 

абцярэблены 

падцярэблены 

расцярэблены 

разлюблены 

пазяблены 

абвуглены 

акруглены 

закруглены 

скруглены 

белены 

абелены 

дабелены 

забелены 

набелены 

пабелены 

перабелены 

прабелены 

адбелены 

падбелены 

убелены 

выбелены 

свежавыбелены 

нябелены 

раскавелены 

расцвелены 

надзелены 

падзелены 

непадзелены 

перадзелены 

абдзелены 

аддзелены 

раздзелены 

нераздзелены 



удзелены 

раскудзелены 

выдзелены 

абеззямелены 

пераспелены 

выспелены 

заселены 

малазаселены 

незаселены 

населены 

рэдканаселены 

маланаселены 

перанаселены 

густанаселены 

ненаселены 

паселены 

пераселены 

адселены 

сселены 

расселены 

уселены 

выселены 

развяселены 

заілены 

спрывілены 

перашпілены 

сашпілены 

адшпілены 

падшпілены 

расшпілены 

ушпілены 

прышпілены 

асілены 

абяссілены 

знясілены 

ахілены 

нахілены 

пахілены 

адхілены 

схілены 

прыхілены 

выпуклены 

паведамлены 

захламлены 

абрамлены 

выпрамлены 

атаясамлены 

заземлены 

прыземлены 

азнаёмлены 

пазнаёмлены 

асвядомлены 



усвядомлены 

неўсвядомлены 

праломлены 

ашаломлены 

адломлены 

надломлены 

з’эканомлены 

асаромлены 

засаромлены 

пасаромлены 

прысаромлены 

пагромлены 

разгромлены 

томлены 

натомлены 

ператомлены 

стомлены 

утомлены 

прытомлены 

выкармлены 

кормлены 

дакормлены 

недакормлены 

закормлены 

накормлены 

пакормлены 

перакормлены 

пракормлены 

абкормлены 

адкормлены 

падкормлены 

скормлены 

раскормлены 

укормлены 

някормлены 

аформлены 

неаформлены 

пасурмлены 

зглумлены 

атлумлены 

зачумлены 

задымлены 

прадымлены 

закурадымлены 

абдымлены 

закуродымлены 

абкуродымлены 

зашчэмлены 

сашчэмлены 

расшчэмлены 

ушчэмлены 

прышчэмлены 



незаплямлены 

сплямлены 

задаволены 

самазадаволены 

незадаволены 

здаволены 

самаздаволены 

нездаволены 

запаволены 

дазволены 

недазволены 

заняволены 

зняволены 

разняволены 

палітзняволены 

прыняволены 

голены 

аголены 

даголены 

заголены 

паголены 

непаголены 

праголены 

паўаголены 

напаўаголены 

падголены 

няголены 

адолены 

пераадолены 

абяздолены 

абнядолены 

намазолены 

перазолены 

адмолены 

смолены 

асмолены 

дасмолены 

насмолены 

перасмолены 

прасмолены 

абсмолены 

падсмолены 

прысмолены 

зацухмолены 

солены 

дасолены 

недасолены 

засолены 

насолены 

пасолены 

перасолены 

прасолены 



падсолены 

абяссолены 

усолены 

абмусолены 

прысолены 

лаплены 

залаплены 

палаплены 

пералаплены 

высалаплены 

падлаплены 

вытаплены 

выхаплены 

залеплены 

налеплены 

пералеплены 

аблеплены 

адлеплены 

падлеплены 

злеплены 

разлеплены 

аслеплены 

заслеплены 

улеплены 

вылеплены 

прылеплены 

ацеплены 

зацеплены 

нацеплены 

уцеплены 

выцеплены 

накоплены 

утароплены 

акроплены 

топлены 

датоплены 

затоплены 

напаўзатоплены 

натоплены 

патоплены 

ператоплены 

адтоплены 

падтоплены 

стоплены 

растоплены 

утоплены 

ахоплены 

захоплены 

перахоплены 

абхоплены 

падхоплены 

схоплены 



расхоплены 

ухоплены 

прыхоплены 

куплены 

акуплены 

закуплены 

накуплены 

перакуплены 

адкуплены 

падкуплены 

скуплены 

раскуплены 

выкуплены 

луплены 

далуплены 

адкалуплены 

падкалуплены 

скалуплены 

налуплены 

палуплены 

пралуплены 

аблуплены 

адлуплены 

надлуплены 

злуплены 

разлуплены 

схлуплены 

вылуплены 

насуплены 

затуплены 

ператуплены 

ступлены 

уступлены 

вытуплены 

прытуплены 

утоўплены 

скрэплены 

ачэплены 

зачэплены 

незачэплены 

начэплены 

пачэплены 

перачэплены 

абчэплены 

адчэплены 

падчэплены 

счэплены 

расчэплены 

зашчэплены 

перашчэплены 

сашчэплены 

адшчэплены 



расшчэплены 

ушчэплены 

прышчэплены 

прычэплены 

маслены 

замаслены 

намаслены 

прамаслены 

падмаслены 

выкраслены 

акіслены 

перакіслены 

падкіслены 

пасуслены 

акрэслены 

малаакрэслены 

неакрэслены 

закрэслены 

накрэслены 

пакрэслены 

перакрэслены 

адкрэслены 

падкрэслены 

скрэслены 

асветлены 

неасветлены 

прасветлены 

паўасветлены 

напаўасветлены 

высветлены 

нявысветлены 

падкаравулены 

абагулены 

падагулены 

перакулены 

скулены 

выкулены 

атулены 

затулены 

падтулены 

стулены 

растулены 

утулены 

ссутулены 

прысутулены 

прытулены 

расчулены 

дабаўлены 

набаўлены 

перабаўлены 

надбаўлены 

збаўлены 



пазбаўлены 

разбаўлены 

убаўлены 

выбаўлены 

прыбаўлены 

акрываўлены 

пакрываўлены 

абкрываўлены 

скрываўлены 

задаўлены 

здаўлены 

раздаўлены 

заржаўлены 

заіржаўлены 

зацікаўлены 

незацікаўлены 

плаўлены 

аплаўлены 

пераплаўлены 

праплаўлены 

сплаўлены 

расплаўлены 

уплаўлены 

выплаўлены 

праслаўлены 

расслаўлены 

абясслаўлены 

услаўлены 

выслаўлены 

абняслаўлены 

зняслаўлены 

вылаўлены 

вымаўлены 

прадзіраўлены 

здзіраўлены 

праўлены 

апраўлены 

запраўлены 

дазапраўлены 

напраўлены 

папраўлены 

перапраўлены 

адпраўлены 

падпраўлены 

спраўлены 

распраўлены 

упраўлены 

выпраўлены 

прыпраўлены 

траўлены 

натраўлены 

прамарнатраўлены 



патраўлены 

ператраўлены 

пратраўлены 

страўлены 

вытраўлены 

дастаўлены 

застаўлены 

настаўлены 

пастаўлены 

высокапастаўлены 

проціпастаўлены 

супастаўлены 

супрацьпастаўлены 

перастаўлены 

састаўлены 

абстаўлены 

адстаўлены 

надстаўлены 

падстаўлены 

прадстаўлены 

расстаўлены 

устаўлены 

выстаўлены 

прыстаўлены 

ажыццёўлены 

здзіўлены 

ашчасліўлены 

засіўлены 

уміласціўлены 

азагалоўлены 

абезгалоўлены 

налоўлены 

пералоўлены 

адлоўлены 

злоўлены 

улоўлены 

дамоўлены 

замоўлены 

прамоўлены 

адмоўлены 

умоўлены 

абумоўлены 

устаноўлены 

агульнаўстаноўлены 

абноўлены 

адноўлены 

падноўлены 

узноўлены 

усыноўлены 

знароўлены 

прынароўлены 

абяскроўлены 



адухоўлены 

ажыўлены 

прыжыўлены 

пакрыўлены 

перакрыўлены 

скрыўлены 

наваяўлены 

заяўлены 

праяўлены 

аб’яўлены 

прад’яўлены 

разяўлены 

паўразяўлены 

уяўлены 

выяўлены 

награфлены 

рыфлены 

нахохлены 

падрыхлены 

разрыхлены 

узрыхлены 

апошлены 

зажылены 

замылены 

намылены 

абмылены 

падмылены 

змылены 

узмылены 

апылены 

запылены 

распылены 

упылены 

выпылены 

прыпылены 

акрылены 

абяскрылены 

прастрэлены 

абстрэлены 

неабстрэлены 

адстрэлены 

падстрэлены 

прыстрэлены 

нацэлены 

вялены 

завялены 

навялены 

павялены 

перавялены 

правялены 

абвялены 

вывялены 



прывялены 

вечназялены 

паўзмены 

туркмены 

дальмены 

ітэльмены 

бушмены 

выслабанены 

прабарабанены 

абалванены 

апаганены 

перапаганены 

спаганены 

чаканены 

перачаканены 

прачаканены 

адчаканены 

адурманены 

задурманены 

атуманены 

затуманены 

прытуманены 

абрахманены 

ранены 

легкаранены 

цяжкаранены 

выкаранены 

паранены 

цяжкапаранены 

пратаранены 

агранены 

падранены 

зранены 

апранены 

пераапранены 

паўапранены 

распранены 

прыпадобнены 

дробнены 

здробнены 

раздробнены 

нацягнены 

перацягнены 

працягнены 

абцягнены 

адцягнены 

падцягнены 

расцягнены 

уцягнены 

прыцягнены 

удакладнены 

ускладнены 



абеднены 

збеднены 

наводнены 

абводнены 

пагоднены 

узгоднены 

узаемаўзгоднены 

няўзгоднены 

аплоднены 

зроднены 

забруднены 

залюднены 

сучленены 

пазяленены 

заменены 

пераменены 

апраменены 

абпраменены 

выпраменены 

абменены 

адменены 

падменены 

зменены 

відазменены 

запенены 

успенены 

заценены 

адценены 

прыценены 

аказёнены 

выпаражнены 

раздражнены 

апарожнены 

спарожнены 

запознены 

спознены 

збарознены 

разрознены 

распалавінены 

прарызінены 

уклінены 

слінены 

заслінены 

наслінены 

паслінены 

абслінены 

сінены 

засінены 

перасінены 

падсінены 

ашчацінены 

разбуйнены 



узбуйнены 

непранікнены 

абагульнены 

ушчыльнены 

зацемнены 

прыцемнены 

успомнены 

зацямнены 

патаннены 

распрыгонены 

узаконены 

запалонены 

аслонены 

заслонены 

паўзаслонены 

прыслонены 

рассупонены 

забаронены 

убаронены 

перафасонены 

вычарнены 

падвернены 

развернены 

абгорнены 

чэрнены 

ачэрнены 

начэрнены 

пачэрнены 

перачэрнены 

падчэрнены 

счэрнены 

націснены 

паціснены 

здзейснены 

няздзейснены 

выснены 

апрэснены 

праяснены 

увільготнены 

пераўвільготнены 

скалдунены 

наструнены 

выструнены 

напоўнены 

папоўнены 

перапоўнены 

споўнены 

упэўнены 

разупэўнены 

самаўпэўнены 

няўпэўнены 

узмоцнены 



перапынены 

спынены 

прыпынены 

зачынены 

паўзачынены 

напаўзачынены 

начынены 

прачынены 

адчынены 

паўадчынены 

напаўадчынены 

счынены 

расчынены 

паўрасчынены 

напаўрасчынены 

учынены 

рашчынены 

прычынены 

непрычынены 

ацэнены 

недаацэнены 

нацэнены 

перацэнены 

расцэнены 

абясцэнены 

уцэнены 

падрумянены 

разрумянены 

падвоены 

перадвоены 

здвоены 

раздвоены 

удвоены 

асвоены 

прысвоены 

загоены 

падгоены 

доены 

надоены 

перадоены 

здоены 

раздоены 

занепакоены 

узнепакоены 

заспакоены 

самазаспакоены 

супакоены 

самасупакоены 

плоены 

сплоены 

слоены 

наслоены 



пераслоены 

праслоены 

адслоены 

расслоены 

нагноены 

пагноены 

перагноены 

прагноены 

згноены 

угноены 

прыгноены 

поены 

апоены 

напоены 

перапоены 

адпоены 

падпоены 

споены 

упоены 

раззброены 

абяззброены 

узброены 

лёгкаўзброены 

пераўзброены 

няўзброены 

адроены 

зроены 

кроены 

накроены 

пакроены 

перакроены 

адкроены 

падкроены 

скроены 

раскроены 

укроены 

прыкроены 

патроены 

строены 

настроены 

пастроены 

перастроены 

адстроены 

падстроены 

расстроены 

устроены 

прыстроены 

утроены 

затоены 

стоены 

удастоены 

застоены 



настоены 

састоены 

адстоены 

утоены 

прытоены 

непрытоены 

тэрпены 

прыпасены 

вытрасены 

аблесены 

абязлесены 

нанесены 

панесены 

перанесены 

пранесены 

абнесены 

аднесены 

паднесены 

суаднесены 

знесены 

разнесены 

узнесены 

унесены 

прыўнесены 

вынесены 

прынесены 

атрэсены 

натрэсены 

ператрэсены 

пратрэсены 

абтрэсены 

падтрэсены 

стрэсены 

растрэсены 

утрэсены 

плецены 

аплецены 

даплецены 

наплецены 

паплецены 

пераплецены 

адплецены 

падплецены 

сплецены 

расплецены 

уплецены 

выплецены 

прыплецены 

мецены 

дамецены 

замецены 

намецены 



перамецены 

прамецены 

абмецены 

адмецены 

падмецены 

змецены 

умецены 

вымецены 

прымецены 

аблюбёны 

улюбёны 

самаўлюбёны 

збавёны 

благаславёны 

блаславёны 

бярвёны 

амярцвёны 

сцюдзёны 

хвалёны 

залёны 

запалёны 

салёны 

несалёны 

шалёны 

драблёны 

разьблёны 

дублёны 

замглёны 

заімглёны 

ашклёны 

зашклёны 

нашклёны 

перашклёны 

таплёны 

куплёны 

усыплёны 

зацяплёны 

абагаўлёны 

бласлаўлёны 

адушаўлёны 

неадушаўлёны 

графлёны 

пераграфлёны 

праграфлёны 

адграфлёны 

разграфлёны 

зачахлёны 

зялёны 

спапялёны 

кляймёны 

некляймёны 

пісьмёны 



аслабанёны 

паланёны 

варанёны 

укаранёны 

устаранёны 

гранёны 

надрабнёны 

падрабнёны 

параднёны 

раздражнёны 

ахінёны 

пранікнёны 

неўнікнёны 

адамкнёны 

замкнёны 

зацямнёны 

ціснёны 

пацяснёны 

сцяснёны 

натхнёны 

азелянёны 

расчлянёны 

памянёны 

ніжэйпамянёны 

вышэйпамянёны 

упамянёны 

ап’янёны 

асянёны 

ацянёны 

зацянёны 

утрапёны 

важны 

легкаважны 

малаважны 

немалаважны 

раўнаважны 

паважны 

спаважны 

пераважны 

адважны 

разважны 

неразважны 

безразважны 

уважны 

безуважны 

няўважны 

няважны 

багажны 

прадажны 

распрадажны 

бандажны 

бліндажны 



запродажны 

абардажны 

пейзажны 

аблажны 

такелажны 

стэлажны 

мажны 

нажны 

карданажны 

тампанажны 

патранажны 

многатанажны 

малатанажны 

грэнажны 

дрэнажны 

трэнажны 

сянажны 

экіпажны 

шпажны 

тыпажны 

гаражны 

бражны 

дражны 

віражны 

міражны 

запражны 

вупражны 

прыпражны 

кароткаметражны 

маламетражны 

хронаметражны 

поўнаметражны 

арбітражны 

малалітражны 

мікралітражны 

фуражны 

збожжафуражны 

сенафуражны 

зернефуражны 

тыражны 

малатыражны 

шматтыражны 

масажны 

пасажны 

беспасажны 

кабатажны 

сабатажны 

трыкатажны 

пілатажны 

капатажны 

каратажны 

пікетажны 



плантажны 

мантажны 

вышкамантажны 

электрамантажны 

шантажны 

каптажны 

рэпартажны 

куртажны 

стафажны 

рычажны 

таежны 

канькабежны 

хуткабежны 

цэнтрабежны 

дацэнтрабежны 

непазбежны 

зарубежны 

прырубежны 

адзежны 

калодзежны 

залежны 

складаназалежны 

незалежны 

сузалежны 

належны 

раўналежны 

прыналежны 

адлежны 

процілежны 

начлежны 

замежны 

памежны 

прамежны 

узмежны 

бязмежны 

сумежны 

прымежны 

манежны 

снежны 

маласнежны 

беласнежны 

падснежны 

бясснежны 

капежны 

драпежны 

крапежны 

плацежны 

неплацежны 

мяцежны 

даўбёжны 

маладзёжны 

карцёжны 



чарцёжны 

адліжны 

кніжны 

чарнакніжны 

набожны 

бязбожны 

трывожны 

бестрывожны 

рагожны 

кожны 

заложны 

каталожны 

абложны 

стараабложны 

падложны 

разложны 

бярложны 

заможны 

незаможны 

дапаможны 

родадапаможны 

бездапаможны 

пераможны 

непераможны 

усёпераможны 

таможны 

вяльможны 

яснавяльможны 

ножны 

падножны 

множны 

тварожны 

дарожны 

лёгкадарожны 

падарожны 

спадарожны 

аўтадарожны 

бездарожны 

прыдарожны 

парожны 

пірожны 

астрожны 

мурожны 

асцярожны 

неасцярожны 

катаржны 

ссыльнакатаржны 

неабвержны 

радужны 

паддужны 

недалужны 

плужны 



паслужны 

прылужны 

мужны 

фрамужны 

смужны 

дружны 

нядружны 

кружны 

акружны 

галавакружны 

паўкружны 

напружны 

дзяружны 

саматужны 

паўсаматужны 

натужны 

цэнтрыфужны 

валацужны 

ланцужны 

кальчужны 

жамчужны 

сычужны 

падоўжны 

лыжны 

вадналыжны 

падлыжны 

правабярэжны 

левабярэжны 

набярэжны 

крутабярэжны 

надбярэжны 

падбярэжны 

безбярэжны 

узбярэжны 

прыбярэжны 

вілюжны 

вяртлюжны 

лапцюжны 

сцюжны 

сакваяжны 

бадзяжны 

фюзеляжны 

двухфюзеляжны 

пляжны 

муляжны 

камуфляжны 

стыляжны 

трэльяжны 

сарамяжны 

сярмяжны 

мар’яжны 

дасяжны 



недасяжны 

неабсяжны 

прысяжны 

зацяжны 

нацяжны 

працяжны 

абцяжны 

адцяжны 

сцяжны 

чырванасцяжны 

расцяжны 

уцяжны 

суцяжны 

выцяжны 

лабазны 

правазны 

падвазны 

развазны 

увазны 

вывазны 

прывазны 

вялізазны 

заказны 

наказны 

паказны 

адказны 

безадказны 

доказны 

маладоказны 

бяздоказны 

нядоказны 

указны 

невыказны 

прыказны 

вадалазны 

непралазны 

невылазны 

алмазны 

тармазны 

тормазны 

разны 

заразны 

востразаразны 

незаразны 

наразны 

трубанаразны 

праразны 

абразны 

вобразны 

бязвобразны 

адразны 

падразны 



зразны 

разразны 

скразны 

уразны 

выразны 

малавыразны 

невыразны 

прыразны 

даўжэразны 

таўшчэразны 

буржуазны 

дробнабуржуазны 

фазны 

мнагафазны 

аднафазны 

шматфазны 

трохфазны 

нэндзны 

заезны 

мімаезны 

наезны 

пераезны 

праезны 

непраезны 

аб’езны 

жалезны 

трапезны 

пампезны 

бязвыезны 

кантагіёзны 

слёзны 

бясслёзны 

фурункулёзны 

туберкулёзны 

процітуберкулёзны 

супрацьтуберкулёзны 

скрупулёзны 

бруцэлёзны 

кур’ёзны 

сур’ёзны 

несур’ёзны 

паўсур’ёзны 

напаўсур’ёзны 

адыёзны 

грандыёзны 

фузарыёзны 

карыёзны 

грацыёзны 

афіцыёзны 

прэтэнцыёзны 

непрэтэнцыёзны 

сервізны 



эскізны 

прыблізны 

гідролізны 

вялізны 

чумізны 

карнізны 

круізны 

абозны 

глыбозны 

вадавозны 

завозны 

цеплавозны 

паравозны 

перавозны 

электравозны 

лесавозны 

нервозны 

цікозны 

наркозны 

віскозны 

шыкозны 

цэлюлозны 

нітрацэлюлозны 

грамозны 

гумозны 

флегманозны 

прагнозны 

вітамінозны 

бітумінозны 

трыхінозны 

кавернозны 

фібрынозны 

шкарлятынозны 

процішкарлятынозны 

супрацьшкарлятынозны 

гангрэнозны 

стэнозны 

вянозны 

позны 

крупозны 

грыпозны 

процігрыпозны 

супрацьгрыпозны 

розны 

хларозны 

марозны 

безмарозны 

фіброзны 

грозны 

пагрозны 

склерозны 

серозны 



цукрозны 

шырозны 

высозны 

каматозны 

саркаматозны 

трахаматозны 

эмфізематозны 

экзематозны 

парэнхіматозны 

медыкаментозны 

віртуозны 

тыфозны 

сыпнатыфозны 

паратыфозны 

процітыфозны 

супрацьтыфозны 

каверзны 

траверзны 

пакгаузны 

цэйхгаузны 

камбузны 

гарбузны 

грузны 

цяжкагрузны 

велікагрузны 

сухагрузны 

разгрузны 

самаразгрузны 

выгрузны 

кукурузны 

канфузны 

дыфузны 

паўзны 

кляўзны 

капрызны 

сюрпрызны 

метызны 

акцызны 

даўжэзны 

маянэзны 

хлебарэзны 

зубарэзны 

шрубарэзны 

дрыварэзны 

гарэзны 

ледарэзны 

жалезарэзны 

металарэзны 

шкларэзны 

сіласарэзны 

балтарэзны 

гантарэзны 



кастарэзны 

кустарэзны 

каменярэзны 

пратэзны 

зубапратэзны 

шырачэзны 

высачэзны 

велічэзны 

гушчэзны 

таўшчэзны 

саюзны 

агульнасаюзны 

усесаюзны 

міжсаюзны 

прафсаюзны 

унутрысаюзны 

шлюзны 

богабаязны 

паязны 

праязны 

аб’язны 

падрабязны 

дробязны 

неадвязны 

падвязны 

звязны 

развязны 

нязвязны 

сувязны 

прывязны 

ад’язны 

пад’язны 

раз’язны 

бязбоязны 

уязны 

выязны 

прыязны 

непрыязны 

бугаіны 

жабіны 

драбіны 

верабіны 

ястрабіны 

хрэсьбіны 

галубіны 

віны 

загавіны 

удавіны 

павіны 

журавіны 

савіны 

абставіны 



гарохавіны 

мардвіны 

львіны 

ільвіны 

змовіны 

свіны 

асвіны 

лезгіны 

рэзгіны 

абазіны 

казіны 

страказіны 

улазіны 

адзіны 

паўгадзіны 

саладзіны 

закладзіны 

радзіны 

трыадзіны 

адведзіны 

агледзіны 

паводзіны 

праводзіны 

уводзіны 

уваходзіны 

расходзіны 

уходзіны 

адыходзіны 

лебядзіны 

грузіны 

апоўзіны 

выпоўзіны 

сабаліны 

разваліны 

гагаліны 

сакаліны 

шакаліны 

маліны 

тапаліны 

пчаліны 

казліны 

штохвіліны 

паўхвіліны 

арліны 

асліны 

бусліны 

глабуліны 

жураўліны 

кабыліны 

эліны 

чмяліны 

перапяліны 



дупяліны 

аміны 

саміны 

вітаміны 

правітаміны 

сапаніны 

агародніны 

імяніны 

тэзаімяніны 

запоіны 

клапіны 

кпіны 

малпіны 

асіны 

бакасіны 

макасіны 

ласіны 

лісіны 

таксіны 

антытаксіны 

міксіны 

дакосіны 

адносіны 

праваадносіны 

узаемаадносіны 

суадносіны 

зносіны 

гусіны 

русіны 

трусіны 

рысіны 

бедуіны 

салаўіны 

фіны 

драфіны 

каціны 

асеціны 

пекціны 

гасціны 

хрысціны 

імерэціны 

дзяціны 

страпяціны 

паўдзесяціны 

пратэіны 

змяіны 

дбайны 

нядбайны 

каравайны 

двайны 

трамвайны 

тугайны 



хлебадайны 

ураджайны 

нізкаўраджайны 

высокаўраджайны 

малаўраджайны 

неўраджайны 

спайны 

прыпайны 

трайны 

тайны 

патайны 

аднастайны 

неаднастайны 

разнастайны 

расстайны 

файны 

ахайны 

неахайны 

чайны 

адчайны 

звычайны 

надзвычайны 

незвычайны 

лішайны 

ейны 

завейны 

ціхавейны 

сухавейны 

швейны 

белашвейны 

залаташвейны 

дзейны 

правадзейны 

цудадзейны 

хуткадзейны 

ладзейны 

самадзейны 

надзейны 

маланадзейны 

саманадзейны 

добранадзейны 

нядобранадзейны 

ненадзейны 

безнадзейны 

небезнадзейны 

свяшчэннадзейны 

раўнадзейны 

моцнадзейны 

падзейны 

чарадзейны 

дабрадзейны 

бяздзейны 



процідзейны 

супрацьдзейны 

жыццядзейны 

музейны 

хакейны 

пікейны 

алейны 

высокаалейны 

эфіраалейны 

бакалейны 

вузкакалейны 

шырокакалейны 

аднакалейны 

двухкалейны 

тралейны 

біблейны 

келейны 

юбілейны 

філейны 

наклейны 

жэлейны 

рэлейны 

радыёрэлейны 

ялейны 

сямейны 

многасямейны 

маласямейны 

пасямейны 

несямейны 

бессямейны 

лінейны 

крывалінейны 

залінейны 

прамалінейны 

адналінейны 

просталінейны 

сямілінейны 

шасцілінейны 

пяцілінейны 

трохлінейны 

партупейны 

мукасейны 

самасейны 

кісейны 

кафейны 

трафейны 

шалфейны 

скуфейны 

трахейны 

ліцейны 

трубаліцейны 

медналіцейны 



фасонналіцейны 

чыгуналіцейны 

шроталіцейны 

сталеліцейны 

шматсямёйны 

рэгбійны 

гравійны 

высокапрадукцвійны 

рэлігійны 

антырэлігійны 

інвазійны 

каразійны 

эразійны 

проціэразійны 

супрацьэразійны 

правізійны 

тэлевізійны 

фотатэлевізійны 

дывізійны 

рэвізійны 

ліцэнзійны 

дыфузійны 

прэцызійны 

анестэзійны 

ілюзійны 

агульнапарткійны 

калійны 

тулярэмійны 

опійны 

прафесійны 

непрафесійны 

камісійны 

трансмісійны 

эмісійны 

анексійны 

эмульсійны 

канверсійны 

інверсійны 

дыверсійны 

імерсійны 

дысперсійны 

экскурсійны 

перкусійны 

дыскусійны 

кампрэсійны 

пасэсійны 

канцэсійны 

стыхійны 

самасційны 

травесційны 

быційны 

жыційны 



абойны 

забойны 

маразабойны 

жывёлабойны 

маслабойны 

дальнабойны 

звышдальнабойны 

зверабойны 

бесперабойны 

прабойны 

кітабойны 

адбойны 

разбойны 

выбойны 

прыбойны 

чарвябойны 

бранябойны 

цюленябойны 

павойны 

падвойны 

канвойны 

падканвойны 

хвойны 

дойны 

маладойны 

раздойны 

удойны 

малаўдойны 

спакойны 

неспакойны 

алойны 

мнагаслойны 

рэдкаслойны 

танкаслойны 

прамаслойны 

паслойны 

касаслойны 

сяміслойны 

гнойны 

перагнойны 

торфаперагнойны 

тарфагнойны 

апойны 

вадапойны 

запойны 

прапойны 

ройны 

гемаройны 

збройны 

бяззбройны 

закройны 

раскройны 



мройны 

патройны 

стройны 

нястройны 

дастойны 

застойны 

самастойны 

несамастойны 

пастойны 

прастойны 

сухастойны 

адстойны 

прыстойны 

добрапрыстойны 

непрыстойны 

буйны 

збруйны 

чуйны 

парадыйны 

стадыйны 

многастадыйны 

трагедыйны 

камедыйны 

студыйны 

памыйны 

шэрсцямыйны 

аварыйны 

безаварыйны 

каларыйны 

нізкакаларыйны 

высокакаларыйны 

малакаларыйны 

серыйны 

многасерыйны 

буйнасерыйны 

шматсерыйны 

трохсерыйны 

перыферыйны 

бактэрыйны 

дызентэрыйны 

дыфтэрыйны 

процідыфтэрыйны 

супрацьдыфтэрыйны 

малярыйны 

процімалярыйны 

супрацьмалярыйны 

землярыйны 

хрэстаматыйны 

гарантыйны 

партыйны 

пазапартыйны 

аднапартыйны 



непартыйны 

беспартыйны 

унутрыпартыйны 

антыпартыйны 

пературбацыйны 

інкубацыйны 

дэвальвацыйны 

абсервацыйны 

дэрывацыйны 

актывацыйны 

навігацыйны 

аэранавігацыйны 

аблігацыйны 

ірыгацыйны 

сегрэгацыйны 

акамадацыйны 

ліквідацыйны 

рэкамендацыйны 

дэнудацыйны 

дэгазацыйны 

імправізацыйны 

каналізацыйны 

сігналізацыйны 

крышталізацыйны 

мабілізацыйны 

перадмабілізацыйны 

дэмабілізацыйны 

стабілізацыйны 

утылізацыйны 

карбанізацыйны 

арганізацыйны 

рэарганізацыйны 

іанізацыйны 

вулканізацыйны 

каланізацыйны 

сінхранізацыйны 

асенізацыйны 

імунізацыйны 

інвентарызацыйны 

пульверызацыйны 

пастэрызацыйны 

палярызацыйны 

секулярызацыйны 

акліматызацыйны 

амартызацыйны 

вакацыйны 

правакацыйны 

лакацыйны 

радыёлакацыйны 

дыслакацыйны 

публікацыйны 

аплікацыйны 



мультыплікацыйны 

камунікацыйны 

інтаксікацыйны 

цеплафікацыйны 

кваліфікацыйны 

дыскваліфікацыйны 

класіфікацыйны 

кадыфікацыйны 

мадыфікацыйны 

скарыфікацыйны 

тарыфікацыйны 

ратыфікацыйны 

рэктыфікацыйны 

фартыфікацыйны 

дэмаркацыйны 

адукацыйны 

агульнаадукацыйны 

пракламацыйны 

дэкламацыйны 

рэкламацыйны 

сублімацыйны 

рэанімацыйны 

інфармацыйны 

дэзінфармацыйны 

трансфармацыйны 

рэфармацыйны 

канфірмацыйны 

крэмацыйны 

каранацыйны 

санацыйны 

інтанацыйны 

дэтанацыйны 

фанацыйны 

стагнацыйны 

кансігнацыйны 

экзаменацыйны 

перадэкзаменацыйны 

камбінацыйны 

кульмінацыйны 

дыскрымінацыйны 

ілюмінацыйны 

каардынацыйны 

акупацыйны 

дэкарацыйны 

дэкларацыйны 

нумарацыйны 

сепарацыйны 

карпарацыйны 

рэпарацыйны 

перфарацыйны 

вібрацыйны 

міграцыйны 



іміграцыйны 

эміграцыйны 

аберацыйны 

агламерацыйны 

аперацыйны 

многааперацыйны 

перадаперацыйны 

пасляаперацыйны 

сакрацыйны 

канцэнтрацыйны 

рэгістрацыйны 

адміністрацыйны 

дэманстрацыйны 

ілюстрацыйны 

перлюстрацыйны 

сатурацыйны 

рэстаўрацыйны 

сідэрацыйны 

меліярацыйны 

аграмеліярацыйны 

лесамеліярацыйны 

агралесамеліярацыйны 

касацыйны 

таксацыйны 

фіксацыйны 

кампенсацыйны 

сенсацыйны 

кандэнсацыйны 

флатацыйны 

ратацыйны 

эксплуатацыйны 

лесаэксплуатацыйны 

вегетацыйны 

гравітацыйны 

агітацыйны 

імітацыйны 

лактацыйны 

кансультацыйны 

плантацыйны 

сегментацыйны 

ферментацыйны 

цэментацыйны 

дысертацыйны 

дэгустацыйны 

інкрустацыйны 

атэстацыйны 

мутацыйны 

камутацыйны 

ампутацыйны 

салютацыйны 

эвакуацыйны 

рээвакуацыйны 



сітуацыйны 

пунктуацыйны 

акцэнтуацыйны 

рэкрэацыйны 

абсарбцыйны 

амбіцыйны 

пазіцыйны 

апазіцыйны 

кампазіцыйны 

экспазіцыйны 

транспазіцыйны 

постпазіцыйны 

прэпазіцыйны 

інквізіцыйны 

кааліцыйны 

міліцыйны 

афіцыйны 

неафіцыйны 

паўафіцыйны 

напаўафіцыйны 

рэдакцыйны 

экстракцыйны 

фракцыйны 

міжфракцыйны 

дыфракцыйны 

рэфракцыйны 

рэакцыйны 

праекцыйны 

кінапраекцыйны 

канвекцыйны 

лекцыйны 

калекцыйны 

селекцыйны 

ін’екцыйны 

інспекцыйны 

секцыйны 

вівісекцыйны 

дэзінсекцыйны 

канфекцыйны 

інфекцыйны 

дэзінфекцыйны 

прадукцыйны 

малапрадукцыйны 

непрадукцыйны 

рэпрадукцыйны 

індукцыйны 

рэдукцыйны 

абструкцыйны 

канструкцыйны 

рэканструкцыйны 

інструкцыйны 

фрыкцыйны 



пратэкцыйны 

квітанцыйны 

станцыйны 

дыстанцыйны 

прыстанцыйны 

канвенцыйны 

інтэрвенцыйны 

тэндэнцыйны 

прэферэнцыйны 

сентэнцыйны 

транскрыпцыйны 

перцэпцыйны 

аперцэпцыйны 

камерцыйны 

інерцыйны 

кантрыбуцыйны 

канстытуцыйны 

традыцыйны 

экспедыцыйны 

кандыцыйны 

некандыцыйны 

петыцыйны 

рэпетыцыйны 

інвестыцыйны 

дыскрэцыйны 

інвалюцыйны 

эвалюцыйны 

рэвалюцыйны 

дарэвалюцыйны 

псеўдарэвалюцыйны 

ваенна-рэвалюцыйны 

контррэвалюцыйны 

паслярэвалюцыйны 

авіяцыйны 

інгаляцыйны 

ізаляцыйны 

гукаізаляцыйны 

цеплаізаляцыйны 

тэрмаізаляцыйны 

электраізаляцыйны 

апеляцыйны 

безапеляцыйны 

асіміляцыйны 

трансляцыйны 

радыётрансляцыйны 

рэтрансляцыйны 

трыянгуляцыйны 

рэгуляцыйны 

мадуляцыйны 

спекуляцыйны 

калькуляцыйны 

цыркуляцыйны 



артыкуляцыйны 

інфляцыйны 

вентыляцыйны 

дыстыляцыйны 

карэляцыйны 

радыяцыйны 

супрацьрадыяцыйны 

варыяцыйны 

нічыйны 

шыйны 

нашыйны 

падшыйны 

ідэйны 

высокаідэйны 

архідэйны 

безыдэйны 

ружэйны 

падружэйны 

купэйны 

аранжарэйны 

ганарэйны 

батарэйны 

латарэйны 

галантарэйны 

вадагрэйны 

ліўрэйны 

шасэйны 

шашэйны 

прышашэйны 

траншэйны 

перадрэвалюцюйны 

пекны 

вокны 

бурлескны 

заціскны 

націскны 

пераднаціскны 

ненаціскны 

паслянаціскны 

абціскны 

падціскны 

прыціскны 

апускны 

напускны 

прапускны 

рыбапрапускны 

адпускны 

спускны 

упускны 

параўпускны 

выпускны 

паравыпускны 



вышукны 

святласілны 

бальны 

кабальны 

глабальны 

сямібальны 

шасцібальны 

пяцібальны 

цымбальны 

вербальны 

трохбальны 

чатырохбальны 

авальны 

выпрабавальны 

сортавыпрабавальны 

патрабавальны 

малапатрабавальны 

непатрабавальны 

трамбавальны 

фарбавальны 

паркалефарбавальны 

шрубавальны 

стрававальны 

фугавальны 

давальны 

самападавальны 

жавальны 

дажджавальны 

дражджавальны 

межавальны 

абмежавальны 

размежавальны 

самаарганізавальны 

танізавальны 

пакавальны 

падпарадкавальны 

лесаўпарадкавальны 

землеўпарадкавальны 

сілкавальны 

тынкавальны 

размеркавальны 

газаразмеркавальны 

параразмеркавальны 

электраразмеркавальны 

шаткавальны 

цалавальны 

замілавальны 

шклавальны 

плавальны 

мараплавальны 

паветраплавальны 

зімавальны 



фармавальны 

навальны 

пазнавальны 

апазнавальны 

непазнавальны 

распазнавальны 

нераспазнавальны 

вінавальны 

лінавальны 

рафінавальны 

рацінавальны 

зруйнавальны 

сукнавальны 

карнавальны 

снавальны 

павальны 

шапавальны 

штампавальны 

даравальны 

недаравальны 

усёдаравальны 

нумаравальны 

спаравальны 

шабравальны 

калібравальны 

абагравальны 

падагравальны 

награвальны 

воданагравальны 

паветранагравальны 

сагравальны 

свідравальны 

фрэзеравальны 

фанеравальны 

гравіравальны 

фотагравіравальны 

легіравальны 

кадзіравальны 

лакіравальны 

самакіравальны 

накіравальны 

маркіравальны 

паліравальны 

грыміравальны 

прэміравальны 

капіравальны 

святлокапіравальны 

трасіравальны 

пункціравальны 

юсціравальны 

шатравальны 

фільтравальны 



цэнтравальны 

шнуравальны 

брашуравальны 

шыфравальны 

гафрыравальны 

цыравальны 

паласавальны 

сіласавальны 

прасавальны 

дастасавальны 

маладастасавальны 

прыстасавальны 

каксавальны 

скорапсавальны 

варсавальны 

рысавальны 

плюсавальны 

ратавальны 

выратавальны 

літавальны 

жлуктавальны 

цэментавальны 

шпунтавальны 

гартавальны 

самазагартавальны 

сартавальны 

зернесартавальны 

шуставальны 

фехтавальны 

шліхтавальны 

рыхтавальны 

шыхтавальны 

паўавальны 

напаўавальны 

шліфавальны 

плоскашліфавальны 

ахавальны 

пахавальны 

замацавальны 

адмацавальны 

падмацавальны 

умацавальны 

прымацавальны 

фальцавальны 

танцавальны 

глянцавальны 

самабічавальны 

карчавальны 

харчавальны 

віншавальны 

тушавальны 

рэтушавальны 



абвальны 

сцягвальны 

адвальны 

безадвальны 

падвальны 

паўпадвальны 

разведвальны 

абеззаражвальны 

самазвальны 

адбівальны 

выбівальны 

навівальны 

спавівальны 

палівальны 

разлівальны 

сэнсаадрознівальны 

упэўнівальны 

саманастройвальны 

ссуквальны 

шквальны 

кімвальны 

выпраменьвальны 

самазагарвальны 

уціхамірвальны 

штурвальны 

самазапісвальны 

усмоктвальны 

спачувальны 

адчувальны 

малаадчувальны 

тэрмаадчувальны 

колераадчувальны 

неадчувальны 

святлоадчувальны 

звышадчувальны 

пахвальны 

непахвальны 

ухвальны 

выхвальны 

заахвочвальны 

самазаточвальны 

вуглездабывальны 

спажывальны 

ужывальны 

шырокаўжывальны 

малаўжывальны 

агульнаўжывальны 

называльны 

прамывальны 

рудапрамывальны 

змывальны 

умывальны 



выкрывальны 

прывальны 

трывальны 

фестывальны 

падшывальны 

сшывальны 

сасудасшывальны 

вышывальны 

заваявальны 

раздзявальны 

малявальны 

габлявальны 

цыклявальны 

днявальны 

рассявальны 

вагальны 

сінагагальны 

кагальны 

засцерагальны 

вогнезасцерагальны 

перасцерагальны 

спрагальны 

рознаспрагальны 

неспрагальны 

легальны 

нелегальны 

паўлегальны 

напаўлегальны 

мігальны 

абвяргальны 

неабвяргальны 

вугальны 

каменнавугальны 

стругальны 

цэнтрыфугальны 

мадрыгальны 

стрыгальны 

дасягальны 

недасягальны 

прысягальны 

цягальны 

прыцягальны 

гадальны 

феадальны 

дафеадальны 

неперакладальны 

нераскладальны 

мадальны 

медальны 

педальны 

рамбаідальны 

калаідальны 



металаідальны 

цыклаідальны 

гемараідальны 

сфераідальны 

сінусаідальны 

трапецаідальны 

кідальны 

скідальны 

самаскідальны 

пірамідальны 

флюідальны 

гайдальны 

скандальны 

сандальны 

міндальны 

апраўдальны 

апавядальны 

неўвядальны 

наглядальны 

праглядальны 

зневажальны 

богазневажальны 

размнажальны 

паражальны 

пагражальны 

уражальны 

суправаджальны 

пагаджальны 

згаджальны 

ахаладжальны 

паветраахаладжальны 

прахаладжальны 

агараджальны 

загараджальны 

адраджальны 

апераджальны 

папераджальны 

саджальны 

пагарджальны 

пацвярджальны 

сцвярджальны 

жыццесцвярджальны 

абуджальны 

пабуджальны 

узбуджальны 

асуджальны 

паніжальны 

гарачкапаніжальны 

жарапаніжальны 

зніжальны 

уніжальны 

прыніжальны 



кінжальны 

сасудазвужальны 

вуглепагружальны 

самаразгружальны 

неадчужальны 

падаўжальны 

дрыжальны 

асвяжальны 

зальны 

даказальны 

недаказальны 

паказальны 

іншасказальны 

указальны 

назальны 

разразальны 

вакзальны 

прывакзальны 

каузальны 

рэзальны 

трубарэзальны 

паперарэзальны 

вязальны 

круглавязальны 

вузлавязальны 

снопавязальны 

вакальны 

інтэрвакальны 

скакальны 

лакальны 

прамакальны 

непрамакальны 

факальны 

біфакальны 

чакальны 

фекальны 

заклікальны 

пранікальны 

водапранікальны 

газапранікальны 

гукапранікальны 

паветрапранікальны 

непранікальны 

воданепранікальны 

газанепранікальны 

гуканепранікальны 

пыланепранікальны 

святлонепранікальны 

усёпранікальны 

святлопранікальны 

напаўпранікальны 

хранікальны 



унікальны 

цокальны 

скальны 

ласкальны 

паласкальны 

наскальны 

фіскальны 

ціскальны 

абціскальны 

адціскальны 

сціскальны 

несціскальны 

кровапускальны 

мочаспускальны 

міткальны 

сукальны 

шукальны 

вышукальны 

незмаўкальны 

радыкальны 

сіндыкальны 

музыкальны 

немузыкальны 

клерыкальны 

антыклерыкальны 

датыкальны 

недатыкальны 

вертыкальны 

сутыкальны 

маніякальны 

лякальны 

перасякальны 

абцякальны 

задыякальны 

анамальны 

надзімальны 

прадзімальны 

раздзімальны 

удзімальны 

выдзімальны 

шкловыдзімальны 

мінімальны 

максімальны 

займальны 

пераймальны 

гукапераймальны 

нармальны 

анармальны 

ненармальны 

фармальны 

тэрмальны 

геатэрмальны 



крухмальны 

падымальны 

грузападымальны 

прымальны 

прадпрымальны 

непрымальны 

успрымальны 

неўспрымальны 

снегазатрымальны 

стрымальны 

аптымальны 

дэцымальны 

экстрэмальны 

анальны 

банальны 

паліганальны 

трыганальны 

дыяганальны 

занальны 

міжзанальны 

многаканальны 

пераканальны 

малапераканальны 

непераканальны 

шматканальны 

выканальны 

невыканальны 

гарманальны 

кранальны 

недакранальны 

персанальны 

танальны 

атанальны 

многатанальны 

кантанальны 

барытанальны 

сігнальны 

святлосігнальны 

аб’яднальны 

уз’яднальны 

ювенальны 

фенаменальны 

арсенальны 

веравызнальны 

згінальны 

разгінальны 

незгінальны 

маргінальны 

арыгінальны 

заклінальны 

ізаклінальны 

сінклінальны 



намінальны 

памінальны 

запамінальны 

крымінальны 

фінальны 

паўфінальны 

журнальны 

камунальны 

параўнальны 

непараўнальны 

супараўнальны 

кардынальны 

паглынальны 

гукапаглынальны 

усёпаглынальны 

машынальны 

рэгіянальны 

аказіянальны 

прафесіянальны 

непрафесіянальны 

канфесіянальны 

знамянальны 

мерыдыянальны 

эмбрыянальны 

постэмбрыянальны 

эмацыянальны 

нацыянальны 

многанацыянальны 

вузканацыянальны 

агульнанацыянальны 

іншанацыянальны 

наднацыянальны 

міжнацыянальны 

інтэрнацыянальны 

шматнацыянальны 

рацыянальны 

нерацыянальны 

ірацыянальны 

функцыянальны 

прапарцыянальны 

непрапарцыянальны 

дыспрапарцыянальны 

апальны 

запальны 

самазапальны 

капальны 

канавакапальны 

землекапальны 

епіскапальны 

самапальны 

напальны 

прапальны 



трапальны 

пенькатрапальны 

лёнатрапальны 

шэрсцетрапальны 

льнотрапальны 

ільнотрапальны 

хапальны 

шчапальны 

абпальны 

безабпальны 

адпальны 

шомпальны 

чарпальны 

землечарпальны 

вычарпальны 

невычарпальны 

спальны 

аднаспальны 

двухспальны 

купальны 

сямікупальны 

шасцікупальны 

пяцікупальны 

трохкупальны 

наступальны 

паступальны 

адступальны 

уступальны 

муніцыпальны 

шчыпальны 

душашчыпальны 

кляпальны 

стваральны 

растваральны 

водарастваральны 

лёгкарастваральны 

цяжкарастваральны 

нерастваральны 

утваральны 

словаўтваральны 

складаўтваральны 

цеплаўтваральны 

формаўтваральны 

пераўтваральны 

гораўтваральны 

балотаўтваральны 

самазагаральны 

згаральны 

незгаральны 

узгаральны 

самаўзгаральны 

неўзгаральны 



каральны 

некаральны 

паскаральны 

маральны 

амаральны 

высокамаральны 

імаральны 

гумаральны 

антымаральны 

катаральны 

літаральны 

дактаральны 

сектаральны 

пастаральны 

футаральны 

харальны 

неадабральны 

цэрэбральны 

ігральны 

інтэгральны 

кафедральны 

ліберальны 

склеральны 

камеральны 

генеральны 

мінеральны 

збіральны 

выбіральны 

снегапрыбіральны 

назіральны 

неназіральны 

здзіральны 

сузіральны 

светасузіральны 

спіральны 

націральны 

расціральны 

сакральны 

пральны 

тэатральны 

дыяметральны 

нейтральны 

спектральны 

цэнтральны 

астральны 

растральны 

магістральны 

урэтральны 

абуральны 

разбуральны 

фігуральны 

натуральны 



ненатуральны 

звышнатуральны 

структуральны 

аўральны 

плеўральны 

усёпажыральны 

пашыральны 

расшыральны 

сасударасшыральны 

федэральны 

сідэральны 

латэральны 

плюральны 

вымяральны 

водавымяральны 

электравымяральны 

тэлевымяральны 

сальны 

васальны 

незгасальны 

каласальны 

часальны 

пенькачасальны 

лёначасальны 

воўначасальны 

грэбенечасальны 

шэрсцечасальны 

льночасальны 

ільночасальны 

апісальны 

прыродаапісальны 

землеапісальны 

неапісальны 

бытапісальны 

парадаксальны 

артадаксальны 

афіксальны 

суфіксальны 

прэфіксальны 

вэксальны 

дарсальны 

універсальны 

ссальны 

русальны 

сусальны 

паўсальны 

батальны 

хватальны 

палатальны 

матальны 

шоўкаматальны 

патальны 



татальны 

фатальны 

арбітальны 

вітальны 

адвітальны 

развітальны 

світальны 

перадсвітальны 

прывітальны 

сагітальны 

капітальны 

шпітальны 

смактальны 

пылаўсмактальны 

гарызантальны 

франтальны 

фундаментальны 

маментальны 

арнаментальны 

сакраментальны 

сегментальны 

дакументальны 

фотадакументальны 

тэледакументальны 

манументальны 

інструментальны 

эксперыментальны 

сентыментальны 

кантынентальны 

міжкантынентальны 

транскантынентальны 

арыентальны 

трансцэндэнтальны 

лабіядэнтальны 

квартальны 

паквартальны 

партальны 

начартальны 

стальны 

хістальны 

хрустальны 

азімутальны 

крыштальны 

глытальны 

пытальны 

апытальны 

запытальны 

чытальны 

нечытальны 

дэтальны 

лятальны 

аплятальны 



нагнятальны 

паветранагнятальны 

прыгнятальны 

індывідуальны 

візуальны 

аэравізуальны 

узуальны 

менструальны 

сексуальны 

гомасексуальны 

сенсуальны 

працэсуальны 

актуальны 

неактуальны 

інтэлектуальны 

высокаінтэлектуальны 

пунктуальны 

эвентуальны 

канцэптуальны 

тэкстуальны 

кантэкстуальны 

рытуальны 

спірытуальны 

трыумфальны 

махальны 

эпахальны 

матрыярхальны 

патрыярхальны 

рухальны 

сасударухальны 

незатухальны 

чхальны 

дыхальны 

удыхальны 

выдыхальны 

прыдыхальны 

нюхальны 

пазяхальны 

прабачальны 

выбачальны 

абагачальны 

вуглеабагачальны 

зачальны 

мачальны 

тлумачальны 

растлумачальны 

вытлумачальны 

невытлумачальны 

азначальны 

неазначальны 

вызначальны 

абарачальны 



неабарачальны 

скарачальны 

аблягчальны 

велічальны 

павелічальны 

вылічальны 

электронна-вылічальны 

памякчальны 

змякчальны 

размякчальны 

вянчальны 

вярчальны 

кругавярчальны 

самаабучальны 

навучальны 

саманавучальны 

павучальны 

гучальны 

далучальны 

спалучальны 

злучальны 

заручальны 

паручальны 

знішчальны 

усёзнішчальны 

дапушчальны 

недапушчальны 

прапушчальны 

ачышчальны 

снегаачышчальны 

водаачышчальны 

газаачышчальны 

рэкаачышчальны 

бавоўнаачышчальны 

паветраачышчальны 

вуглеачышчальны 

насеннеачышчальны 

зернеачышчальны 

дноачышчальны 

чэрававяшчальны 

завяшчальны 

шырокавяшчальны 

апавяшчальны 

радыёвяшчальны 

змяшчальны 

жалезазмяшчальны 

малазмяшчальны 

серазмяшчальны 

умяшчальны 

сумяшчальны 

несумяшчальны 

прычальны 



насычальны 

выключальны 

арашальны 

запрашальны 

перапрашальны 

упрашальны 

вырашальны 

лёгкавырашальны 

невырашальны 

спусташальны 

болесуцішальны 

памяншальны 

завяршальны 

спакушальны 

аглушальны 

сакрушальны 

несакрушальны 

асушальны 

дышальны 

скрышальны 

змяшальны 

кровазмяшальны 

суцяшальны 

маласуцяшальны 

несуцяшальны 

ідэальны 

рэальны 

нерэальны 

ірэальны 

дырыжабельны 

кабельны 

аглабельны 

карабельны 

мірабельны 

прабельны 

табельны 

рэспектабельны 

прэзентабельны 

непрэзентабельны 

рэнтабельны 

маларэнтабельны 

нерэнтабельны 

транспартабельны 

камфартабельны 

дысертабельны 

недысертабельны 

штабельны 

чытабельны 

шабельны 

адбельны 

фешэнебельны 

гібельны 



пагібельны 

мудрагельны 

цагельны 

кегельны 

мергельны 

тыгельны 

ягельны 

пустазельны 

дзельны 

рукадзельны 

самадзельны 

надзельны 

падзельны 

водападзельны 

членападзельны 

непадзельны 

неаддзельны 

здзельны 

раздзельны 

членараздзельны 

нячленараздзельны 

нераздзельны 

крэндзельны 

удзельны 

безудзельны 

кудзельны 

саўдзельны 

глядзельны 

нядзельны 

пераднядзельны 

трэнзельны 

дызельны 

ракельны 

факельны 

пякельны 

паралельны 

карамельны 

хмельны 

зямельны 

многазямельны 

рэдказямельны 

малазямельны 

пазямельны 

падзямельны 

беззямельны 

шматзямельны 

фланельны 

панельны 

буйнапанельны 

сінельны 

шрапнельны 

тунельны 



шынельны 

вапельны 

капельны 

стапельны 

штапельны 

ніпельны 

ампельны 

румпельны 

штэмпельны 

попельны 

кропельны 

навасельны 

вёсельны 

вісельны 

кісельны 

дросельны 

штэпсельны 

марсельны 

гусельны 

карусельны 

крэсельны 

ясельны 

вясельны 

перадвясельны 

вафельны 

кафельны 

партфельны 

муфельны 

труфельны 

туфельны 

шуфельны 

грыфельны 

кацельны 

нацельны 

слабіцельны 

збавіцельны 

абнавіцельны 

мысліцельны 

каніцельны 

мніцельны 

арцельны 

касцельны 

пасцельны 

прымірыцельны 

вярыцельны 

жывёльны 

пяцёльны 

дваільны 

даільны 

электрадаільны 

паільны 

лабільны 



слабільны 

мабільны 

лакамабільны 

аўтамабільны 

драбільны 

вугледрабільны 

каменедрабільны 

зернедрабільны 

церабільны 

лёнацерабільны 

льноцерабільны 

ільноцерабільны 

стабільны 

дубільны 

зубільны 

дэбільны 

давільны 

плавільны 

жалезаплавільны 

металаплавільны 

чыгунаплавільны 

сярэбраплавільны 

медзеплавільны 

сталеплавільны 

шклоплавільны 

правільны 

няправільны 

травільны 

пасквільны 

цвільны 

жывільны 

цывільны 

вадэвільны 

магільны 

замагільны 

намагільны 

надмагільны 

маразільны 

рыбамаразільны 

скорамаразільны 

кадзільны 

саладзільны 

халадзільны 

гладзільны 

радзільны 

брадзільны 

прадзільны 

тонкапрадзільны 

пенькапрадзільны 

шоўкапрадзільны 

воўнапрадзільны 

бавоўнапрадзільны 



шэрсцепрадзільны 

льнопрадзільны 

ільнопрадзільны 

цадзільны 

вудзільны 

лудзільны 

кізільны 

какільны 

смалільны 

палільны 

салільны 

бялільны 

дзялільны 

тамільны 

фамільны 

сямімільны 

факсімільны 

умільны 

ванільны 

гранільны 

кашанільны 

аднажнільны 

сінільны 

чарнільны 

кроільны 

пільны 

лесапільны 

рашпільны 

падшпільны 

прышпільны 

выпільны 

слабасільны 

мнагасільны 

маласільны 

насільны 

аднасільны 

раўнасільны 

пасільны 

непасільны 

стосільны 

бяссільны 

шматсільны 

мясільны 

цестамясільны 

ацыдафільны 

тэрмафільны 

цукрафільны 

профільны 

мнагапрофільны 

шматпрофільны 

нахільны 

неадхільны 



схільны 

аднасхільны 

няўхільны 

прыхільны 

непрыхільны 

залацільны 

малацільны 

насцільны 

трасцільны 

хрысцільны 

чысцільны 

круцільны 

свяцільны 

кіпяцільны 

гандбольны 

бязбольны 

валейбольны 

бейсбольны 

баскетбольны 

футбольны 

вольны 

слабавольны 

свавольны 

давольны 

самавольны 

мімавольны 

павольны 

дабравольны 

адвольны 

самаадвольны 

неадвольны 

міжвольны 

бязвольны 

камвольны 

варвольны 

ствольны 

мнагаствольны 

гладкаствольны 

танкаствольны 

аднаствольны 

шасціствольны 

шматствольны 

трохствольны 

прыствольны 

прывольны 

фрывольны 

сваявольны 

нявольны 

паднявольны 

алкагольны 

малаалкагольны 

безалкагольны 



проціалкагольны 

супрацьалкагольны 

антыалкагольны 

многавугольны 

прамавугольны 

навугольны 

роўнавугольны 

тупавугольны 

востравугольны 

косавугольны 

краевугольны 

васьмівугольны 

сямівугольны 

шасцівугольны 

пяцівугольны 

трохвугольны 

чатырохвугольны 

дольны 

адольны 

пераадольны 

непераадольны 

неадольны 

аднадольны 

сухадольны 

наддольны 

здольны 

праваздольны 

неправаздольны 

плацежаздольны 

неплацежаздольны 

падатказдольны 

малаздольны 

абараназдольны 

раздольны 

канкурэнтаздольны 

патэнтаздольны 

крэдытаздольны 

некрэдытаздольны 

непрацаздольны 

баяздольны 

небаяздольны 

бяздольны 

дзеяздольны 

недзеяздольны 

няздольны 

жыццяздольны 

нежыццяздольны 

шасцідольны 

трохдольны 

двухдольны 

семядольны 

зольны 



малазольны 

мазольны 

назольны 

адзольны 

падзольны 

вакольны 

навакольны 

ледакольны 

пратакольны 

наўкольны 

школьны 

дашкольны 

пазашкольны 

прышкольны 

палольны 

багамольны 

мукамольны 

памольны 

крамольны 

бемольны 

смольны 

умольны 

няўмольны 

фенольны 

польны 

травапольны 

мнагапольны 

запольны 

манапольны 

падпольны 

сяміпольны 

шасціпольны 

ватэрпольны 

шматпольны 

супольны 

трохпольны 

чатырохпольны 

двухпольны 

парольны 

кантрольны 

падкантрольны 

бескантрольны 

гастрольны 

бандэрольны 

сольны 

хлебасольны 

маласольны 

расольны 

кансольны 

ненатольны 

беспатольны 

стольны 



застольны 

настольны 

прастольны 

запрастольны 

першапрастольны 

няўтольны 

каніфольны 

чахольны 

аульны 

саксаульны 

фабульны 

бясфабульны 

цыбульны 

каравульны 

агульны 

усеагульны 

нагульны 

прагульны 

разгульны 

выгульны 

шчыгульны 

дульны 

хадульны 

модульны 

мензульны 

перакульны 

самаперакульны 

цыркульны 

паўцыркульны 

мускульны 

мінускульны 

маюскульны 

цягнульны 

патрульны 

капсульны 

патульны 

фістульны 

утульны 

няўтульны 

прытульны 

непрытульны 

беспрытульны 

тытульны 

кашульны 

кавыльны 

жыльны 

мнагажыльны 

сухажыльны 

сяміжыльны 

шматжыльны 

двухжыльны 

мыльны 



пыльны 

парыльны 

кадрыльны 

падкрыльны 

вастрыльны 

бурыльны 

курыльны 

стэрыльны 

пасыльны 

перасыльны 

ссыльны 

рассыльны 

высыльны 

тыльны 

субтыльны 

меркантыльны 

інфантыльны 

вентыльны 

рэптыльны 

стыльны 

тэкстыльны 

утыльны 

валачыльны 

трубавалачыльны 

мачыльны 

тачыльны 

лічыльны 

машыналічыльны 

шчыльны 

лушчыльны 

звышшчыльны 

плюшчыльны 

няшчыльны 

шыльны 

сушыльны 

снопасушыльны 

вогнетушыльны 

мадэльны 

авіямадэльны 

шпіндэльны 

мнагашпіндэльны 

кужэльны 

акварэльны 

нанпарэльны 

фарэльны 

хуткастрэльны 

самастрэльны 

скарастрэльны 

абстрэльны 

прыстрэльны 

агнястрэльны 

турэльны 



атэльны 

маскатэльны 

матэльны 

капітэльны 

картэльны 

смяртэльны 

пастэльны 

пустэльны 

чытэльны 

лёгкачытэльны 

нечытэльны 

дуэльны 

цэльны 

суцэльны 

прыцэльны 

качэльны 

віяланчэльны 

вестыбюльны 

абаяльны 

засваяльны 

лёгказасваяльны 

заспакаяльны 

лаяльны 

нелаяльны 

паяльны 

раяльны 

баваўнасеяльны 

лабіяльны 

білабіяльны 

камбіяльны 

сінавіяльны 

трывіяльны 

алювіяльны 

пралювіяльны 

ілювіяльны 

элювіяльны 

дэлювіяльны 

калегіяльны 

магнезіяльны 

філіяльны 

эпітэліяльны 

прэміяльны 

каланіяльны 

паўкаланіяльны 

напаўкаланіяльны 

матрыманіяльны 

патрыманіяльны 

цырыманіяльны 

геніяльны 

кангеніяльны 

парафіяльны 

бранхіяльны 



епархіяльны 

паведамляльны 

ашаламляльны 

выпрамляльны 

скрапляльны 

захапляльны 

усыпляльны 

асляпляльны 

ацяпляльны 

уцяпляльны 

акісляльны 

асвятляльны 

электраасвятляльны 

супастаўляльны 

несупастаўляльны 

разрыхляльны 

самаапыляльны 

распыляльны 

мочааддзяляльны 

раздзяляльны 

выдзяляльны 

цеплавыдзяляльны 

слінавыдзяляльны 

мочавыдзяляльны 

гноевыдзяляльны 

абганяльны 

скланяльны 

рознаскланяльны 

нескланяльны 

абараняльны 

невыкараняльны 

абвадняльны 

раздражняльны 

падагульняльны 

апрасняльны 

здзяйсняльны 

нездзяйсняльны 

паясняльны 

дапаўняльны 

напаўняльны 

ураўняльны 

натхняльны 

узмацняльны 

кроваспыняльны 

азеляняльны 

нерасчляняльны 

мяняльны 

замяняльны 

лёгказамяняльны 

прымяняльны 

ап’яняльны 

радыяльны 



стадыяльны 

медыяльны 

стыпендыяльны 

перыкардыяльны 

мемарыяльны 

экватарыяльны 

натарыяльны 

тэрытарыяльны 

экстэрытарыяльны 

спрыяльны 

маласпрыяльны 

неспрыяльны 

індустрыяльны 

курыяльны 

матэрыяльны 

нематэрыяльны 

бактэрыяльны 

артэрыяльны 

сеньярыяльны 

сацыяльны 

антысацыяльны 

спецыяльны 

вузкаспецыяльны 

афіцыяльны 

неафіцыяльны 

субстанцыяльны 

тангенцыяльны 

правінцыяльны 

правідэнцыяльны 

канфідэнцыяльны 

дыферэнцыяльны 

патэнцыяльны 

экзістэнцыяльны 

парцыяльны 

эндагамны 

экзагамны 

манагамны 

палігамны 

амальгамны 

падведамны 

непадведамны 

піжамны 

бальзамны 

слаламны 

рэкламны 

рамны 

цыркарамны 

панарамны 

фанаграмны 

стэнаграмны 

праграмны 

многапраграмны 



тэлеграмны 

крамны 

сорамны 

хорамны 

дыярамны 

атамны 

мнагаатамны 

даатамны 

міжатамны 

проціатамны 

двухатамны 

супрацьатамны 

унутрыатамны 

узаемны 

невераемны 

пераемны 

таемны 

патаемны 

багемны 

неад’емны 

земны 

чужаземны 

пазаземны 

наземны 

сухаземны 

іншаземны 

надземны 

падземны 

туземны 

прыземны 

кемны 

праблемны 

фанемны 

марфемны 

схемны 

танцьемны 

прыемны 

непрыемны 

маёмны 

маламаёмны 

немаёмны 

наёмны 

вольнанаёмны 

праёмны 

аб’ёмны 

пад’ёмны 

рыбапад’ёмны 

водапад’ёмны 

рудапад’ёмны 

грузапад’ёмны 

сеткапад’ёмны 

самапад’ёмны 



суднапад’ёмны 

вуглепад’ёмны 

чырваназёмны 

гліназёмны 

чарназёмны 

нечарназёмны 

крэменязёмны 

няўёмны 

цёмны 

паўцёмны 

напаўцёмны 

прыёмны 

рыбапрыёмны 

водапрыёмны 

збожжапрыёмны 

непрыёмны 

радыёпрыёмны 

зімны 

пантамімны 

ананімны 

альбомны 

мнагадомны 

надомны 

аднадомны 

бяздомны 

двухдомны 

баржомны 

галаваломны 

ледаломны 

вераломны 

пераломны 

бураломны 

нязломны 

дыпломны 

пераддыпломны 

каменяломны 

эканомны 

неэканомны 

аўтаномны 

незапомны 

векапомны 

злапомны 

скаромны 

паромны 

саромны 

бессаромны 

пагромны 

разгромны 

касмадромны 

аэрадромны 

скромны 

няскромны 



храмасомны 

мнагатомны 

аднатомны 

патомны 

фантомны 

стомны 

нястомны 

шматтомны 

утомны 

няўтомны 

трохтомны 

чатырохтомны 

двухтомны 

прытомны 

непрытомны 

паўнепрытомны 

беспрытомны 

напаўпрытомны 

трахомны 

карчомны 

кормны 

думны 

задумны 

глыбакадумны 

легкадумны 

аднадумны 

вальнадумны 

ліхадумны 

іншадумны 

бяздумны 

удумны 

разумны 

неразумны 

опіумны 

тлумны 

трумны 

сумны 

бітумны 

вакуумны 

парфумны 

чумны 

процічумны 

супрацьчумны 

шумны 

бясшумны 

акварыумны 

дымны 

абдымны 

неабдымны 

усёабдымны 

аддымны 

здымны 



раздымны 

уздымны 

бяздымны 

процідымны 

супрацьдымны 

рэжымны 

старарэжымны 

полымны 

нястрымны 

легітымны 

інтымны 

нішчымны 

гарэмны 

дарэмны 

нядрэмны 

турэмны 

ярэмны 

пад’ярэмны 

мнагатэмны 

татэмны 

сістэмны 

пазасістэмны 

бессістэмны 

нікчэмны 

касцюмны 

зямны 

незямны 

калязямны 

цямны 

няўцямны 

барабанны 

ванны 

караванны 

саванны 

заганны 

беззаганны 

небеззаганны 

балаганны 

наганны 

ураганны 

таганны 

арганны 

курганны 

ладанны 

чамаданны 

калчаданны 

кайданны 

майданны 

карданны 

баклажанны 

межанны 

нарзанны 



чаканны 

канканны 

арканны 

нафталанны 

манны 

раманны 

саманны 

абманны 

падманны 

ліманны 

дурманны 

гуманны 

высокагуманны 

антыгуманны 

туманны 

клапанны 

таранны 

старанны 

рэстаранны 

мембранны 

мнагагранны 

філігранны 

васьмігранны 

сямігранны 

шасцігранны 

пяцігранны 

дзесяцігранны 

шматгранны 

трохгранны 

чатырохгранны 

двухгранны 

экранны 

шырокаэкранны 

экстранны 

буранны 

куранны 

шафранны 

санны 

танны 

спантанны 

фантанны 

шантанны 

кафэшантанны 

гартанны 

надгартанны 

галаштанны 

смятанны 

сарафанны 

барханны 

тарханны 

качанны 

белакачанны 



ваенны 

даваенны 

перадваенны 

паўваенны 

напаўваенны 

антываенны 

пасляваенны 

стаенны 

грабенны 

полбенны 

паднябенны 

цвёрдападнябенны 

сярэднепаднябенны 

збавенны 

благаславенны 

блаславенны 

здаравенны 

кроквенны 

чырвенны 

кашчунственны 

царственны 

брытвенны 

клятвенны 

похвенны 

падэшвенны 

унутрывенны 

эндагенны 

экзагенны 

галагенны 

гамагенны 

храмагенны 

хемагенны 

вулканагенны 

тэхнагенны 

антрапагенны 

гетэрагенны 

канцэрагенны 

патагенны 

мутагенны 

аўтагенны 

абарыгенны 

антыгенны 

біягенны 

крыягенны 

абедзенны 

даабедзенны 

перадабедзенны 

пасляабедзенны 

ленны 

каленны 

накаленны 

аднакаленны 



надкаленны 

падкаленны 

сумленны 

добрасумленны 

нядобрасумленны 

несумленны 

мысленны 

тленны 

нятленны 

членны 

мнагачленны 

адначленны 

раўначленны 

трохчленны 

чатырохчленны 

двухчленны 

заменны 

незаменны 

каменны 

цвёрдакаменны 

белакаменны 

раменны 

пераменны 

плодапераменны 

беспераменны 

праменны 

абменны 

цеплаабменны 

іонаабменны 

тавараабменны 

адменны 

неадменны 

зменны 

мнагазменны 

пладазменны 

відазменны 

плазменны 

адназменны 

пазменны 

разменны 

неразменны 

падзменны 

бяззменны 

трохзменны 

двухзменны 

нязменны 

іменны 

рознаіменны 

займенны 

найменны 

аднайменны 

безнайменны 



пайменны 

пойменны 

кменны 

пельменны 

доменны 

казарменны 

фірменны 

форменны 

бясформенны 

рэформенны 

дарэформенны 

парэформенны 

фурменны 

пісьменны 

младапісьменны 

малапісьменны 

непісьменны 

бяспісьменны 

паўпісьменны 

напаўпісьменны 

гуменны 

загуменны 

прыгуменны 

задуменны 

неўразуменны 

струменны 

далёкаструменны 

пескаструменны 

ціхаструменны 

недаўменны 

ячменны 

адыменны 

безыменны 

многапляменны 

аднапляменны 

рознапляменны 

іншапляменны 

міжпляменны 

шматпляменны 

вокамгненны 

імгненны 

вогненны 

несумненны 

трэцестуненны 

пенны 

вапенны 

белапенны 

бурапенны 

многаступенны 

першаступенны 

шматступенны 

сенны 



насенны 

цвёрданасенны 

безнасенны 

плесенны 

песенны 

дзясенны 

соценны 

чарнасоценны 

пяцісоценны 

сценны 

танкасценны 

беласценны 

насценны 

таўстасценны 

пяцісценны 

прысценны 

летуценны 

вахценны 

раённы 

параённы 

міжраённы 

пярэднепаднябённы 

казённы 

баразённы 

дзённы 

злабадзённы 

мнагадзённы 

саракадзённы 

надзённы 

аднадзённы 

кожнадзённы 

падзённы 

васьмідзённы 

сямідзённы 

трыццацідзённы 

шасцідзённы 

пяцідзённы 

дзесяцідзённы 

штодзённы 

шматдзённы 

будзённы 

паўдзённы 

трохдзённы 

чатырохдзённы 

двухдзённы 

паўсядзённы 

дывізіённы 

аніённы 

сесіённы 

міжсесіённы 

пенсіённы 

плённы 



бясплённы 

няплённы 

булённы 

аддзялённы 

медальённы 

батальённы 

пабатальённы 

більённы 

павільённы 

мільённы 

многамільённы 

стомільённы 

шматмільённы 

паўмільённы 

трыльённы 

верацённы 

стадыённы 

бастыённы 

аўкцыённы 

парцыённы 

іншакраінны 

ускраінны 

бабінны 

турбінны 

паратурбінны 

хрэсьбінны 

глыбінны 

вінны 

ракавінны 

храсткавінны 

лавінны 

палавінны 

катлавінны 

ялавінны 

свідравінны 

журавінны 

сыравінны 

лесасыравінны 

утыльсыравінны 

сарцавінны 

клешчавінны 

бязвінны 

пахвінны 

нявінны 

магазінны 

гадзінны 

саракагадзінны 

пагадзінны 

васьмігадзінны 

сямігадзінны 

шасцігадзінны 

штогадзінны 



шматгадзінны 

паўгадзінны 

трохгадзінны 

чатырохгадзінны 

двухгадзінны 

радзінны 

гардзінны 

цюлегардзінны 

нізінны 

мякінны 

далінны 

цалінны 

блінны 

вяндлінны 

хвілінны 

саракахвілінны 

штохвілінны 

трамплінны 

слінны 

раслінны 

пухлінны 

супрацьпухлінны 

пошлінны 

бяспошлінны 

былінны 

шчылінны 

мінны 

камінны 

вітамінны 

безвітамінны 

полівітамінны 

гмінны 

процімінны 

кмінны 

кармінны 

супрацьмінны 

мезанінны 

плодаагароднінны 

раўнінны 

драўнінны 

імянінны 

спінны 

наспінны 

чарнаспінны 

клавесінны 

руінны 

хінны 

балдахінны 

плацінны 

серпанцінны 

каранцінны 

серпенцінны 



карцінны 

гасцінны 

негасцінны 

прасцінны 

хрысцінны 

павуцінны 

руцінны 

дзесяцінны 

падзесяцінны 

забабонны 

трамбонны 

бубонны 

вагонны 

пладагонны 

загонны 

незагонны 

малакагонны 

сакагонны 

самагонны 

пагонны 

перагонны 

смолаперагонны 

нафтаперагонны 

сланцаперагонны 

прагонны 

эстрагонны 

патагонны 

глістагонны 

мачагонны 

адгонны 

падгонны 

разгонны 

палігонны 

жаргонны 

фургонны 

прыгонны 

жаўцягонны 

донны 

мелкадонны 

пласкадонны 

кругладонны 

паддонны 

бяздонны 

кардонны 

беспардонны 

двухдонны 

прыдонны 

зонны 

вазонны 

мезонны 

сезонны 

пасезонны 



міжсезонны 

дэмісезонны 

гарнізонны 

рэзонны 

іонны 

конны 

аконны 

нааконны 

надаконны 

падаконны 

міжаконны 

законны 

незаконны 

беззаконны 

процізаконны 

супрацьзаконны 

аднаконны 

трохаконны 

беконны 

іконны 

балконны 

бясконны 

суконны 

тонкасуконны 

паўсуконны 

чатырохконны 

лонны 

балонны 

абалонны 

надабалонны 

калонны 

адэкалонны 

палонны 

ваеннапалонны 

салонны 

талонны 

эталонны 

эшалонны 

шаблонны 

білонны 

рулонны 

неўгамонны 

рамонны 

лімонны 

цырымонны 

нецырымонны 

бесцырымонны 

гідрапонны 

купонны 

абаронны 

падабаронны 

забаронны 



безабаронны 

беззабаронны 

каронны 

макаронны 

эскадронны 

гудронны 

перонны 

мікронны 

тронны 

цыклатронны 

патронны 

нейтронны 

электронны 

мікраэлектронны 

ізахронны 

сінхронны 

асінхронны 

сонны 

басонны 

фасонны 

сталефасонны 

кесонны 

унісонны 

бяссонны 

мусонны 

паўсонны 

напаўсонны 

мнагатонны 

мегатонны 

саракатонны 

манатонны 

аднатонны 

разнатонны 

паўтаратонны 

фатонны 

тысячатонны 

бетонны 

жалезабетонны 

шлакабетонны 

керамзітабетонны 

асфальтабетонны 

сталебетонны 

фельетонны 

сямітонны 

пяцітонны 

планктонны 

пантонны 

франтонны 

бадмінтонны 

фестонны 

флагістонны 

пістонны 



шматтонны 

аўтахтонны 

трохтонны 

барытонны 

лінгафонны 

какафонны 

плафонны 

грамафонны 

шлемафонны 

мікрафонны 

магнітафонны 

дыктафонны 

тэлефонны 

радыётэлефонны 

паліфонны 

сіфонны 

буфонны 

патэфонны 

балахонны 

адхонны 

кухонны 

табунны 

лагунны 

чыгунны 

валунны 

галунны 

імунны 

гарпунны 

танкарунны 

трунны 

струнны 

мнагаструнны 

танкаструнны 

аднаструнны 

сяміструнны 

бясструнны 

трохструнны 

чатырохструнны 

латунны 

шатунны 

кашчунны 

дынны 

дружынны 

спружынны 

палынны 

хуткаплынны 

ціхаплынны 

бесперапынны 

няспынны 

безупынны 

несупынны 

няўпынны 



падрабрынны 

эндакрынны 

вітрынны 

асятрынны 

пярынны 

пустынны 

паўпустынны 

рэквізіцынны 

чынны 

благачынны 

злачынны 

самачынны 

разначынны 

дабрачынны 

лагчынны 

складчынны 

спадчынны 

айчынны 

вотчынны 

лучынны 

аўчынны 

вашчынны 

абшчынны 

першабытнаабшчынны 

паншчынны 

таўшчынны 

прычынны 

непрычынны 

беспрычынны 

шынны 

машынны 

фашынны 

аршынны 

сяміаршынны 

трохаршынны 

двухаршынны 

вяршынны 

брушынны 

крушынны 

вышынны 

канюшынны 

энны 

скажэнны 

блажэнны 

даўжэнны 

карэнны 

аднакарэнны 

падкарэнны 

марэнны 

сутарэнны 

дрэнны 

нядрэнны 



суверэнны 

сюзерэнны 

хітрэнны 

антэнны 

цэнны 

неацэнны 

паўнацэнны 

непаўнацэнны 

раўнацэнны 

бясцэнны 

глыбачэнны 

высачэнны 

свяшчэнны 

праасвяшчэнны 

страшэнны 

кішэнны 

дзюнны 

баянны 

акаянны 

пакаянны 

пастаянны 

непастаянны 

фартэпіянны 

страмянны 

племянны 

цемянны 

імянны 

сянны 

радыянны 

мерыдыянны 

боны 

забабоны 

чырвоны 

інфрачырвоны 

ягоны 

маладажоны 

пракажоны 

скажоны 

паражоны 

беражоны 

зберажоны 

уберажоны 

сцеражоны 

усцеражоны 

пасаджоны 

салоны 

панталоны 

мармоны 

дароны 

адароны 

разароны 

скароны 



нескароны 

удачароны 

сераброны 

мудроны 

умудроны 

падазроны 

дуроны 

счацвяроны 

усемяроны 

удзевяцяроны 

удзесяцяроны 

кальсоны 

тэўтоны 

аўтахтоны 

амафоны 

свянцоны 

залачоны 

нарачоны 

атачоны 

незлічоны 

несканчоны 

вучоны 

псеўдавучоны 

засмучоны 

згушчоны 

хрышчоны 

нехрышчоны 

асвячоны 

пасвячоны 

кіпячоны 

перакіпячоны 

пракіпячоны 

арашоны 

фрэоны 

квапны 

сквапны 

выхлапны 

канапны 

рапны 

чарапны 

падчарапны 

скрапны 

трапны 

сапны 

этапны 

адчапны 

падчапны 

прычапны 

рабалепны 

шчэлепны 

міжшчэлепны 

накіпны 



паліпны 

дасціпны 

тэлетайпны 

эстампны 

акопны 

падкопны 

мікраскопны 

тэлескопны 

перыскопны 

землякопны 

растаропны 

нерастаропны 

сіропны 

ізатропны 

сінантропны 

ізатопны 

салатопны 

дапатопны 

мнагастопны 

аднастопны 

разнастопны 

шасцістопны 

пяцістопны 

шматстопны 

трохстопны 

чатырохстопны 

двухстопны 

ахопны 

неахопны 

усёахопны 

шыроказахопны 

нясцерпны 

невыцерпны 

невычэрпны 

самаакупны 

пакупны 

перакупны 

падкупны 

непадкупны 

скупны 

сукупны 

выкупны 

прыкупны 

рупны 

трупны 

даступны 

цяжкадаступны 

шырокадаступны 

маладаступны 

агульнадаступны 

недаступны 

наступны 



неадступны 

непадступны 

уступны 

прыступны 

непрыступны 

сыпны 

засыпны 

насыпны 

перасыпны 

абсыпны 

ссыпны 

рассыпны 

россыпны 

манатыпны 

аднатыпны 

лінатыпны 

плацінатыпны 

дагератыпны 

стэрэатыпны 

крывашыпны 

рэпны 

фалрэпны 

неадчэпны 

счэпны 

прышчэпны 

воспапрышчэпны 

ляпны 

грабарны 

табарны 

гарбарны 

гербарны 

выбарны 

перавыбарны 

перадвыбарны 

фарбаварны 

грыбаварны 

піваварны 

медаварны 

заварны 

каварны 

шклаварны 

мылаварны 

самаварны 

наварны 

кінаварны 

цукраварны 

салетраварны 

сыраварны 

квасаварны 

таварны 

высокатаварны 

дробнатаварны 



свінатаварны 

малочнатаварны 

прамтаварны 

зварны 

суцэльназварны 

разварны 

букварны 

дабукварны 

антыкварны 

бульварны 

броварны 

пачварны 

вычварны 

выварны 

прыварны 

бюварны 

клеяварны 

саляварны 

кафяварны 

багарны 

дымагарны 

нагарны 

перагарны 

качагарны 

вульгарны 

ангарны 

угарны 

цыгарны 

валадарны 

уладарны 

самаўладарны 

гаспадарны 

безгаспадарны 

радарны 

бяздарны 

салідарны 

лапідарны 

байдарны 

бандарны 

легендарны 

каляндарны 

водарны 

ударны 

супрацьударны 

проціўдарны 

пажарны 

проціпажарны 

супрацьпажарны 

цяжарны 

базарны 

тэлевізарны 

велізарны 



вялізарны 

карны 

сабакарны 

такарны 

вікарны 

цвікарны 

бяскарны 

шыкарны 

якарны 

пякарны 

хлебапякарны 

марны 

сумарны 

хмарны 

захмарны 

надхмарны 

падхмарны 

бясхмарны 

кашмарны 

пленарны 

бінарны 

свінарны 

адзінарны 

дысцыплінарны 

кулінарны 

ламінарны 

прэлімінарны 

шкіпінарны 

скнарны 

ардынарны 

экстраардынарны 

ветэрынарны 

зоаветэрынарны 

сцэнарны 

рэгіянарны 

стацыянарны 

парны 

запарны 

папарны 

стопарны 

штопарны 

рупарны 

выпарны 

лёгкавыпарны 

прыпарны 

няпарны 

ганарарны 

аграрны 

кампрэсарны 

турбакампрэсарны 

слясарны 

тарны 



інкубатарны 

экскаватарны 

элеватарны 

лакатарны 

індыкатарны 

эскалатарны 

трансфарматарны 

дэтанатарны 

экстырпатарны 

сепаратарны 

перфаратарны 

генератарны 

турбагенератарны 

газагенератарны 

тэрмагенератарны 

рэспіратарны 

сатуратарны 

рэфрыжэратарны 

карбюратарны 

фіксатарны 

кандэнсатарны 

рататарны 

статарны 

камутатарны 

планетарны 

гітарны 

паразітарны 

літарны 

эгалітарны 

таталітарны 

трохлітарны 

утылітарны 

элітарны 

гуманітарны 

санітарны 

антысанітарны 

унітарны 

характарны 

слабахарактарны 

цвердахарактарны 

рознахарактарны 

бесхарактарны 

трактарны 

электратрактарны 

аўтатрактарны 

рэфрактарны 

вектарны 

пагектарны 

калектарны 

селектарны 

рэфлектарны 

нектарны 



сектарны 

бескандуктарны 

індуктарны 

рэдуктарны 

пражэктарны 

інжэктарны 

эжэктарны 

дэтэктарны 

алтарны 

інвентарны 

парламентарны 

фрагментарны 

сегментарны 

элементарны 

кампліментарны 

рудыментарны 

бунтарны 

плацэнтарны 

янтарны 

ротарны 

канвертарны 

транзістарны 

бястарны 

хутарны 

ліхтарны 

кляштарны 

мажарытарны 

аўтарытарны 

прытарны 

фагацытарны 

ізалятарны 

рэгулятарны 

мадулятарны 

акумулятарны 

вентылятарны 

турбавентылятарны 

радыятарны 

будуарны 

кулуарны 

мемуарны 

аксесуарны 

тратуарны 

статуарны 

рэпертуарны 

фанфарны 

фосфарны 

сухарны 

бляхарны 

ганчарны 

яшчарны 

аерны 

жаберны 



міжжаберны 

малакаліберны 

дробнакаліберны 

аднакаліберны 

рознакаліберны 

буйнакаліберны 

сіберны 

ломберны 

рэберны 

нарэберны 

надрэберны 

падрэберны 

міжрэберны 

верны 

прававерны 

даверны 

легкаверны 

малаверны 

імаверны 

неймаверны 

іншаверны 

ліверны 

сіверны 

рэвальверны 

няверны 

багерны 

лагерны 

флюгерны 

веерны 

канвеерны 

леерны 

лазерны 

саракаведзерны 

ядзерны 

тэрмаядзерны 

бяз’ядзерны 

эканамайзерны 

гейзерны 

бульдозерны 

фрэзерны 

анкерны 

танкерны 

шанкерны 

клінкерны 

бункерны 

покерны 

сякерны 

галерны 

шпалерны 

халерны 

проціхалерны 

супрацьхалерны 



швелерны 

прапелерны 

бройлерны 

спрынклерны 

колерны 

аднаколерны 

разнаколерны 

цемнаколерны 

сяміколерны 

бясколерны 

шматколерны 

трохколерны 

чатырохколерны 

двухколерны 

медальерны 

эмальерны 

мерны 

правамерны 

неправамерны 

снегамерны 

вадамерны 

камерны 

вакамерны 

аднакамерны 

баракамерны 

высакамерны 

перадкамерны 

трохкамерны 

маламерны 

вугламерны 

сіламерны 

заканамерны 

незаканамерны 

планамерны 

непланамерны 

добранамерны 

аднамерны 

разнамерны 

паўнамерны 

раўнамерны 

нераўнамерны 

непамерны 

абмерны 

адмерны 

надмерны 

эфемерны 

размерны 

безразмерны 

празмерны 

суразмерны 

несуразмерны 

бязмерны 



нязмерны 

палімерны 

высокапалімерны 

умформерны 

трохмерны 

вымерны 

невымерны 

сувымерны 

несувымерны 

трохвымерны 

прэм’ерны 

касцюмерны 

землямерны 

усямерны 

манерны 

фанерны 

карабінерны 

сейнерны 

кантэйнерны 

кушнерны 

інжынерны 

піянерны 

акцыянерны 

каперны 

амперны 

тэмперны 

оперны 

трыперны 

стрыперны 

скрэперны 

бар’ерны 

кар’ерны 

экстэр’ерны 

серны 

бісерны 

дыспансерны 

тыясерны 

буерны 

туерны 

грэйферны 

дэмпферны 

рызасферны 

атмасферны 

пазаатмасферны 

іанасферны 

трапасферны 

стратасферны 

планісферны 

буферны 

каларыферны 

шыферны 

мацерны 



ліцерны 

кампосцерны 

парцьерны 

трыерны 

гравёрны 

азёрны 

заазёрны 

надазёрны 

безазёрны 

прыазёрны 

адзёрны 

вядзёрны 

паўвядзёрны 

лікёрны 

маркёрны 

планёрны 

мінёрны 

рафінёрны 

сапёрны 

фарбацёрны 

палацёрны 

транспарцёрны 

апрыёрны 

апастэрыёрны 

прабірны 

імбірны 

градзірны 

мундзірны 

візірны 

лірны 

нівелірны 

ювелірны 

мірны 

ціхамірны 

сувенірны 

шарнірны 

турнірны 

ампірны 

буксірны 

балансірны 

зефірны 

кефірны 

сапфірны 

парфірны 

эфірны 

пункцірны 

арыенцірны 

марцірны 

транспарцірны 

клісцірны 

борны 

водазаборны 



наборны 

фотанаборны 

спаборны 

саборны 

адборны 

зборны 

вадазборны 

паўназборны 

разборны 

водаразборны 

прыборны 

ворны 

дагаворны 

пазадагаворны 

самагаворны 

нагаворны 

перагаворны 

скорагаворны 

угаворны 

прыгаворны 

стараворны 

праворны 

дворны 

надворны 

знадворны 

падворны 

прыдворны 

творны 

хваробатворны 

асноватворны 

жыватворны 

цудатворны 

нерукатворны 

цеплатворны 

фарматворны 

снатворны 

дабратворны 

недабратворны 

міратворны 

смехатворны 

створны 

растворны 

вытворны 

словавытворны 

невытворны 

прытворны 

непрытворны 

цытворны 

крывятворны 

тлятворны 

горны 

багорны 



высакагорны 

пласкагорны 

нагорны 

надгорны 

падгорны 

перадгорны 

міжгорны 

задорны 

калідорны 

памідорны 

жорны 

мажорны 

зорны 

дазорны 

чырваназорны 

надзорны 

падзорны 

міжзорны 

бяззорны 

правізорны 

узорны 

інфузорны 

ілюзорны 

дакорны 

бездакорны 

небездакорны 

пакорны 

непакорны 

падкорны 

цукорны 

цыкорны 

фальклорны 

хлорны 

санорны 

мінорны 

апорны 

запорны 

безапорны 

напорны 

воданапорны 

тапорны 

падпорны 

спорны 

распорны 

няспорны 

упорны 

сенсорны 

курсорны 

рысорны 

безрысорны 

торны 

заторны 



амбулаторны 

маторны 

многаматорны 

бензаматорны 

аднаматорны 

параматорны 

электраматорны 

таксаматорны 

аўтаматорны 

псіхаматорны 

безматорны 

шматматорны 

трохматорны 

чатырохматорны 

двухматорны 

санаторны 

камбінаторны 

галюцынаторны 

лабараторны 

экспіраторны 

сакраторны 

гідраманіторны 

рэфлекторны 

умоўнарэфлекторны 

рэцэпторны 

прасторны 

паўторны 

непаўторны 

шторны 

святлафорны 

семафорны 

бутафорны 

камфорны 

чорны 

пячорны 

метэорны 

бурны 

каламбурны 

тамбурны 

сумбурны 

бравурны 

фігурны 

многафігурны 

дурны 

самадурны 

недурны 

працэдурны 

ажурны 

абажурны 

дзяжурны 

глазурны 

амбразурны 



цэнзурны 

падцэнзурны 

нецэнзурны 

бесцэнзурны 

цэзурны 

курны 

смалакурны 

вінакурны 

скурны 

заскурны 

наскурны 

падскурны 

унутрыскурны 

шкурны 

амурны 

хмурны 

пахмурны 

чапурны 

пурпурны 

лігатурны 

катурны 

аплікатурны 

карыкатурны 

наменклатурны 

макулатурны 

арматурны 

натурны 

сігнатурны 

каларатурны 

літаратурны 

нелітаратурны 

тэмпературны 

палітурны 

гарнітурны 

фурнітурны 

фрактурны 

фактурны 

мануфактурны 

кан’юнктурны 

структурны 

бесструктурны 

стрыктурны 

карэктурны 

архітэктурны 

халтурны 

культурны 

высокакультурны 

малакультурны 

монакультурны 

агракультурны 

некультурны 

фізкультурны 



агрыкультурны 

авантурны 

агентурны 

кліентурны 

контурны 

скульптурны 

рэцэптурны 

хаўтурны 

фіярытурны 

партытурны 

апрэтурны 

клавіятурны 

абрэвіятурны 

віхурны 

яшчурны 

мішурны 

водырны 

фуражырны 

інжырны 

казырны 

бесказырны 

такырны 

сырны 

нашатырны 

пластырны 

настырны 

панцырны 

мадэрны 

фідэрны 

грэйдэрны 

польдэрны 

тэндэрны 

стэндэрны 

ордэрны 

крыважэрны 

ненажэрны 

пражэрны 

плунжэрны 

цяжэрны 

мізэрны 

пленэрны 

міласэрны 

неміласэрны 

ватэрны 

кватэрны 

многакватэрны 

аднакватэрны 

бескватэрны 

шматкватэрны 

двухкватэрны 

кільватэрны 

фарватэрны 



катэрны 

кратэрны 

характэрны 

партэрны 

стартэрны 

портэрны 

дрыфтэрны 

камп’ютэрны 

карцэрны 

пячэрны 

кашэрны 

гравюрны 

фотагравюрны 

манікюрны 

педыкюрны 

мініяцюрны 

разьбярны 

дзвярны 

наддзвярны 

ахвярны 

самаахвярны 

чацвярны 

альвеалярны 

скалярны 

малярны 

палярны 

запалярны 

перадпалярны 

транспалярны 

прыпалярны 

салярны 

сталярны 

эпісталярны 

вяндлярны 

рыбавяндлярны 

велярны 

капілярны 

паэкземплярны 

гуслярны 

вяслярны 

цяслярны 

футлярны 

фабулярны 

вестыбулярны 

увулярны 

рэгулярны 

нерэгулярны 

ірэгулярны 

акулярны 

экстраакулярны 

бінакулярны 

малекулярны 



высокамалекулярны 

фалікулярны 

канікулярны 

цыркулярны 

карпускулярны 

перпендыкулярны 

партыкулярны 

рэтыкулярны 

фармулярны 

папулярны 

непапулярны 

тытулярны 

фібрылярны 

бацылярны 

парцэлярны 

фамільярны 

семярны 

васьмярны 

дзягцярны 

шасцярны 

пяцярны 

пенітэнцыярны 

кантрабасны 

кілбасны 

асобасны 

каўбасны 

любасны 

квасны 

купарвасны 

непагасны 

нязгасны 

калгасны 

дакалгасны 

агульнакалгасны 

кааператыўна-калгасны 

міжкалгасны 

унутрыкалгасны 

другасны 

фугасны 

саўгасны 

міжсаўгасны 

радасны 

бязрадасны 

нярадасны 

жыццярадасны 

жудасны 

вадкасны 

рэдкасны 

вялікасны 

колькасны 

малаколькасны 

баркасны 



каркасны 

плоскасны 

хуткасны 

якасны 

высакаякасны 

нізкаякасны 

разнаякасны 

дабраякасны 

недабраякасны 

валасны 

галасны 

жаласны 

абласны 

міжабласны 

гласны 

гніласны 

процігніласны 

супрацьгніласны 

сіласны 

класны 

пазакласны 

высакакласны 

аднакласны 

першакласны 

сямікласны 

пяцікласны 

дзесяцікласны 

трохкласны 

чатырохкласны 

двухкласны 

трэцякласны 

голасны 

атласны 

уласны 

цэласны 

ведамасны 

вузкаведамасны 

міжведамасны 

аднамасны 

разнамасны 

маёмасны 

маламаёмасны 

памаёмасны 

тэрмасны 

ананасны 

роднасны 

блізкароднасны 

рознасны 

акалічнасны 

вынасны 

цэнасны 

запасны 



крапасны 

компасны 

выпасны 

скарасны 

адрасны 

бязадрасны 

красны 

скорасны 

звышскорасны 

страсны 

сладастрасны 

бясстрасны 

прытэрасны 

ярасны 

злаятсасны 

бязлітасны 

тарантасны 

вартасны 

пафасны 

тагачасны 

дачасны 

адначасны 

сучасны 

ультрасучасны 

суперсучасны 

заўчасны 

няўчасны 

шчасны 

злашчасны 

няшчасны 

разняшчасны 

пошасны 

першасны 

нябесны 

паднябесны 

злавесны 

славесны 

навесны 

абвесны 

падвесны 

балесны 

залесны 

малалесны 

доблесны 

падлесны 

узлесны 

паўзлесны 

бязлесны 

прылесны 

цялесны 

бесцялесны 

месны 



мнагамесны 

аднамесны 

памесны 

дробнапамесны 

рамесны 

сямімесны 

шматмесны 

сумесны 

трохмесны 

чатырохмесны 

двухмесны 

паўсямесны 

тоесны 

эфесны 

цесны 

зацесны 

карыесны 

калёсны 

існы 

аднаісны 

рэчаісны 

ненавісны 

аазісны 

базісны 

гетэрозісны 

крызісны 

бяскрызісны 

тэзісны 

вокісны 

глісны 

полісны 

кулісны 

закулісны 

кампрамісны 

бескампрамісны 

тэнісны 

правапісны 

жывапісны 

запісны 

гуказапісны 

рукапісны 

святлапісны 

самапісны 

іканапісны 

сценапісны 

клінапісны 

тайнапісны 

машынапісны 

скарапісны 

перапісны 

прапісны 

летапісны 



падпісны 

часопісны 

распісны 

франтыспісны 

выпісны 

прыпісны 

ляпісны 

бенефісны 

непахісны 

усюдыісны 

дзейсны 

маладзейсны 

нядзейсны 

комплексны 

рэфлексны 

тэлексны 

бяссуфіксны 

індэксны 

імпульсны 

рэзанансны 

асанансны 

рэнесансны 

бяссэнсны 

пасьянсны 

дзівосны 

косны 

накосны 

сенакосны 

высакосны 

адкосны 

надкосны 

падкосны 

міжкосны 

ускосны 

укосны 

двухукосны 

аднаўкосны 

валосны 

галосны 

многагалосны 

аднагалосны 

поўнагалосны 

паўгалосны 

двухгалосны 

сямікалосны 

палосны 

цераспалосны 

злосны 

нязлосны 

млосны 

перамаганосны 

сцяганосны 



ваданосны 

пладаносны 

меданосны 

тарпеданосны 

руданосны 

яданосны 

заносны 

газаносны 

нафтагазаносны 

каўчуканосны 

шышканосны 

смаланосны 

металаносны 

святланосны 

наносны 

мінаносны 

ардэнаносны 

нектараносны 

камфараносны 

срэбраносны 

пераносны 

парфіраносны 

эфіраносны 

цукраносны 

салетраносны 

залатаносны 

кветаносны 

ракетаносны 

смертаносны 

нафтаносны 

венцаносны 

гутаперчаносны 

адносны 

безадносны 

суадносны 

разносны 

нязносны 

выносны 

невыносны 

крывяносны 

вугляносны 

браняносны 

насенняносны 

посны 

росны 

зайздросны 

незайздросны 

бязросны 

кросны 

хросны 

папяросны 

насосны 



падсосны 

землясосны 

начосны 

каменячосны 

траверсны 

дванаццаціперсны 

дысперсны 

двухвёрсны 

ракурсны 

першакурсны 

конкурсны 

пазаконкурсны 

шэрсны 

грубашэрсны 

даўгашэрсны 

рыжашэрсны 

гладкашэрсны 

мяккашэрсны 

танкашэрсны 

караткашэрсны 

малашэрсны 

драбнашэрсны 

аднашэрсны 

разнашэрсны 

чарнашэрсны 

густашэрсны 

бясшэрсны 

омнібусны 

тралейбусны 

глобусны 

аўтобусны 

рэбусны 

вусны 

градусны 

саракаградусны 

трыццаціградусны 

стоградусны 

казусны 

спакусны 

фікусны 

фокусны 

мускусны 

захалусны 

улусны 

прымусны 

гнусны 

конусны 

соусны 

капусны 

карпусны 

корпусны 

мнагакорпусны 



пяцікорпусны 

чатырохкорпусны 

распусны 

гарусны 

парусны 

абрусны 

вірусны 

процівірусны 

папірусны 

хаўрусны 

ярусны 

мнагаярусны 

аднаярусны 

сяміярусны 

шасціярусны 

шклярусны 

шмат’ярусны 

трох’ярусны 

двух’ярусны 

раматусны 

плінтусны 

свабодамысны 

зламысны 

аднамысны 

разнамысны 

памысны 

іншамысны 

кумысны 

сумысны 

наўмысны 

ненаўмысны 

карысны 

малакарысны 

агульнакарысны 

бескарысны 

небескарысны 

кіпарысны 

каштарысны 

пазакаштарысны 

бескаштарысны 

звышкаштарысны 

метысны 

прэсны 

кампрэсны 

экспрэсны 

хрэсны 

далікатэсны 

партэсны 

чэсны 

пачэсны 

паюсны 

полюсны 



прыполюсны 

флюсны 

гнюсны 

ясны 

паясны 

навясны 

прывясны 

лясны 

мясны 

няясны 

набатны 

хобатны 

ватны 

адэкватны 

неадэкватны 

пахватны 

прыватны 

кагатны 

шпагатны 

сурагатны 

агрэгатны 

фрэгатны 

дадатны 

падатны 

непадатны 

здатны 

няздатны 

мандатны 

падмандатны 

выдатны 

невыдатны 

прыдатны 

малапрыдатны 

непрыдатны 

сенажатны 

плакатны 

самакатны 

накатны 

перакатны 

пракатны 

трубапракатны 

жалезапракатны 

рэйкапракатны 

металапракатны 

меднапракатны 

халоднапракатны 

кінапракатны 

машынапракатны 

сортапракатны 

лістапракатны 

сталепракатны 

абкатны 



далікатны 

недалікатны 

дублікатны 

сілікатны 

пенасілікатны 

мускатны 

двухскатны 

цукатны 

сіндыкатны 

латны 

палатны 

аднапалатны 

двухпалатны 

салатны 

халатны 

блатны 

цыферблатны 

платны 

нізкааплатны 

высокааплатны 

даплатны 

неаплатны 

неадплатны 

бясплатны 

выплатны 

бязвыплатны 

булатны 

гаматны 

сараматны 

граматны 

таматны 

аўтаматны 

казематны 

гарматны 

фарматны 

шырокафарматны 

шахматны 

карбанатны 

канатны 

гранатны 

санатны 

знатны 

шпінатны 

каардынатны 

клапатны 

ратны 

вываратны 

апаратны 

сепаратны 

прэпаратны 

квадратны 

біквадратны 



кангламератны 

рэгенератны 

рэфератны 

кратны 

мнагакратны 

аднакратны 

васьмікратны 

сямікратны 

шасцікратны 

дзевяцікратны 

пяцікратны 

дзесяцікратны 

трохкратны 

чатырохкратны 

двухкратны 

нітратны 

стратны 

бясстратны 

утратны 

акуратны 

неакуратны 

цыратны 

маяратны 

пасатны 

рэзультатны 

статны 

тэрмастатны 

штатны 

заштатны 

пазаштатны 

варштатны 

звышштатны 

няштатны 

цытатны 

трыацэтатны 

сульфатны 

фасфатны 

суперфасфатны 

бархатны 

воцатны 

хрыбетны 

бесхрыбетны 

заветны 

старазаветны 

пракаветны 

запаветны 

беззапаветны 

мнагакветны 

складанакветны 

шматкветны 

карветны 

асветны 



культурна-асветны 

тагасветны 

кругасветны 

газасветны 

беспрасветны 

сусветны 

несусветны 

усясветны 

самацветны 

першацветны 

прыветны 

непрыветны 

багетны 

газетны 

клазетны 

мнагадзетны 

бяздзетны 

макетны 

пакетны 

ракетны 

проціракетны 

кракетны 

супрацьракетны 

пікетны 

анкетны 

банкетны 

паркетны 

баскетны 

букетны 

мушкетны 

брыкетны 

торфабрыкетны 

штыкетны 

этыкетны 

шчыкетны 

балетны 

кардэбалетны 

пісталетны 

туалетны 

дублетны 

білетны 

безбілетны 

шкілетны 

матацыклетны 

куплетны 

катлетны 

памфлетны 

заметны 

каметны 

апраметны 

адметны 

прадметны 



многапрадметны 

беспрадметны 

шматпрадметны 

прыкметны 

малапрыкметны 

непрыкметны 

прыметны 

дзеепрыметны 

планетны 

іншапланетны 

міжпланетны 

манетны 

санетны 

шансанетны 

кабінетны 

ларнетны 

кларнетны 

парапетны 

касетны 

афсетны 

лафетны 

эстафетны 

буфетны 

шляхетны 

нешляхетны 

лётны 

залётны 

самалётны 

мімалётны 

палётны 

пералётны 

пралётны 

быстралётны 

адлётны 

перададлётны 

узлётны 

пераплётны 

вылётны 

навылётны 

прылётны 

нялётны 

мінамётны 

іскрамётны 

сумётны 

кулямётны 

агнямётны 

цянётны 

бабітны 

сценабітны 

глінабітны 

прабітны 

варажбітны 



разбітны 

амбітны 

гамбітны 

арбітны 

алфавітны 

бісквітны 

досвітны 

дэпазітны 

паразітны 

візітны 

рэквізітны 

транзітны 

валакітны 

блакітны 

маскітны 

словалітны 

тэадалітны 

фотатэадалітны 

маналітны 

срэбралітны 

кровапралітны 

электралітны 

злітны 

перлітны 

суперэлітны 

дынамітны 

аксамітны 

лімітны 

звышлімітны 

тэрмітны 

іанітны 

гранітны 

магнітны 

парамагнітны 

ферамагнітны 

электрамагнітны 

дыямагнітны 

лігнітны 

зенітны 

процізенітны 

супрацьзенітны 

пітны 

шпалапрапітны 

сітны 

графітны 

сапрафітны 

сульфітны 

сюітны 

кампактны 

абстрактны 

экстрактны 

кантактны 



бястактны 

трохтактны 

чатырохтактны 

трохактны 

чатырохактны 

праектны 

аб’ектны 

суб’ектны 

бессуб’ектны 

камплектны 

аднакамплектны 

некамплектны 

двухкамплектны 

звышкамплектны 

дыялектны 

вузкадыялектны 

эфектны 

дэфектны 

бездэфектны 

канфліктны 

востраканфліктны 

бесканфліктны 

кантрапунктны 

інфарктны 

перадінфарктны 

карэктны 

некарэктны 

высакавольтны 

нізкавольтны 

акультны 

катапультны 

экстравагантны 

элегантны 

імпазантны 

брызантны 

вакантны 

пікантны 

галантны 

дамінантны 

транспарантны 

квадрантны 

талерантны 

спірантны 

прэйскурантны 

дэсантны 

процідэсантны 

супрацьдэсантны 

авіядэсантны 

канстантны 

мутантны 

інтэлігентны 

кантынгентны 



аднавалентны 

эквівалентны 

неэквівалентны 

трохвалентны 

чатырохвалентны 

бясталентны 

турбулентны 

вірулентны 

пергаментны 

фундаментны 

рэгламентны 

арнаментны 

тэмпераментны 

сегментны 

пігментны 

абанементны 

аліментны 

ферментны 

пазументны 

манументны 

асартыментны 

цэментны 

дыяментны 

абанентны 

іманентны 

перманентны 

дысконтны 

рамонтны 

паравозарамонтны 

суднарамонтны 

вагонарамонтны 

шынарамонтны 

трактарарамонтны 

аўтарамонтны 

міжрамонтны 

трансцэндэнтны 

беспрэцэдэнтны 

кантакарэнтны 

індыферэнтны 

канкурэнтны 

латэнтны 

патэнтны 

імпатэнтны 

беспатэнтны 

кампетэнтны 

малакампетэнтны 

некампетэнтны 

кансістэнтны 

кангруэнтны 

працэнтны 

пяціпрацэнтны 

стопрацэнтны 



беспрацэнтны 

трохпрацэнтны 

акцэнтны 

люмінесцэнтны 

электралюмінесцэнтны 

флюарэсцэнтны 

фаліянтны 

сібілянтны 

варыянтны 

інварыянтны 

заработны 

журботны 

безжурботны 

турботны 

бестурботны 

тавотны 

рвотны 

ахвотны 

добраахвотны 

неахвотны 

фаготны 

слізготны 

льготны 

ільготны 

вільготны 

цынготны 

проціцынготны 

супрацьцынготны 

даўготны 

брыдотны 

бядотны 

азотны 

мярзотны 

закотны 

смакотны 

маркотны 

бліскотны 

спякотны 

балотны 

прыбалотны 

сырамалотны 

абмалотны 

умалотны 

неўмалотны 

мярзлотны 

падмярзлотны 

беспілотны 

бясплотны 

слотны 

кіслотны 

сернакіслотны 

ламотны 



перамотны 

самотны 

сумотны 

грымотны 

дрымотны 

напаўдрымотны 

нотны 

блакнотны 

банкнотны 

цэйтнотны 

цнотны 

потны 

клапотны 

бесклапотны 

хлюпотны 

ротны 

абаротны 

варотны 

паваротны 

непаваротны 

беспаваротны 

адваротны 

зваротны 

севазваротны 

незваротны 

беззваротны 

прываротны 

гаротны 

дабротны 

макротны 

шпротны 

факстротны 

паўротны 

шыротны 

высокашыротны 

смяротны 

пасмяротны 

перадсмяротны 

несмяротны 

бессмяротны 

частотны 

нізкачастотны 

высокачастотны 

істотны 

малаістотны 

неістотны 

пустотны 

страхотны 

зіхотны 

сухотны 

процісухотны 

супрацьсухотны 



смяхотны 

пяхотны 

проціпяхотны 

супрацьпяхотны 

цотны 

няцотны 

учотны 

пяшчотны 

рашотны 

акцэптны 

рэцэптны 

стандартны 

нестандартны 

азартны 

плацкартны 

бесплацкартны 

імпартны 

экспартны 

лесаэкспартны 

транспартны 

аўтатранспартны 

пашпартны 

бяспашпартны 

канвертны 

смертны 

бяссмертны 

інертны 

экспертны 

дэсертны 

спіртны 

нізкабортны 

набортны 

аднабортны 

падбортны 

двухбортны 

эскортны 

транспортны 

курортны 

санаторна-курортны 

сортны 

высакасортны 

нізкасортны 

чыстасортны 

першасортны 

трэцясортны 

рэтортны 

афортны 

камфортны 

дыскамфортны 

канцэртны 

кінаканцэртны 

баластны 



кантрастны 

кампостны 

аванпостны 

скарбутны 

магутны 

усёмагутны 

звышмагутны 

сырадутны 

сурдутны 

кунжутны 

мазутны 

пакутны 

многапакутны 

шматпакутны 

вастракутны 

прастакутны 

пяцікутны 

ласкутны 

чатырохкутны 

трыкутны 

мутны 

баламутны 

каламутны 

хамутны 

азімутны 

смутны 

мінутны 

саракамінутны 

памінутны 

трыццацімінутны 

пяцімінутны 

путны 

шалапутны 

аднапутны 

сухапутны 

акрутны 

атрутны 

пратрутны 

маршрутны 

адсутны 

прысутны 

статутны 

сервітутны 

ртутны 

чутны 

нячутны 

парашутны 

рангоўтны 

плашкоўтны 

ландшафтны 

элхтны 

казённакоштны 



арыштны 

самабытны 

першабытны 

нязбытны 

прыбытны 

крэдытны 

жытны 

нажытны 

старажытны 

ужытны 

мытны 

бязмытны 

капытны 

няпарнакапытны 

вопытны 

мнагавопытны 

малавопытны 

шматвопытны 

нявопытны 

паддопытны 

габарытны 

шырокагабарытны 

малагабарытны 

буйнагабарытны 

каларытны 

фасфарытны 

метэарытны 

пірытны 

скрытны 

спрытны 

няспрытны 

плеўрытны 

дыфтэрытны 

сытны 

ненасытны 

нясытны 

петытны 

апетытны 

неапетытны 

фагацытны 

антрацытны 

імпліцытны 

дэфіцытны 

вострадэфіцытны 

бездэфіцытны 

плебісцытны 

шчытны 

тандэтны 

бюджэтны 

пазабюджэтны 

манжэтны 

сюжэтны 



бессюжэтны 

бязмэтны 

імпэтны 

цыгарэтны 

лазарэтны 

карэтны 

мінарэтны 

трафарэтны 

сакрэтны 

звышсакрэтны 

канкрэтны 

неканкрэтны 

дыскрэтны 

дэкрэтны 

партрэтны 

табурэтны 

гарсэтны 

квартэтны 

паштэтны 

парытэтны 

рарытэтны 

аўтарытэтны 

малааўтарытэтны 

дуэтны 

сілуэтны 

фацэтны 

фальцэтны 

ланцэтны 

рыкашэтны 

планшэтны 

дыэтны 

дэбютны 

валютны 

салютны 

абсалютны 

цвятны 

мятны 

памятны 

незапамятны 

злапамятны 

незлапамятны 

бяспамятны 

сырамятны 

птушанятны 

гуны 

хадуны 

калдуны 

руны 

забаўны 

дзяржаўны 

вялікадзяржаўны 

самадзяржаўны 



агульнадзяржаўны 

міждзяржаўны 

супрацьдзяржаўны 

антыдзяржаўны 

кузаўны 

пакаўны 

сакаўны 

цікаўны 

нецікаўны 

рукаўны 

нарукаўны 

падрукаўны 

балаўны 

галаўны 

плаўны 

вадаплаўны 

наплаўны 

пераплаўны 

сплаўны 

цвердасплаўны 

ферасплаўны 

лесасплаўны 

слаўны 

праваслаўны 

бясслаўны 

няслаўны 

паўнапраўны 

непаўнапраўны 

раўнапраўны 

нераўнапраўны 

папраўны 

непапраўны 

адпраўны 

спраўны 

бяспраўны 

няспраўны 

упраўны 

самаўпраўны 

няўпраўны 

легкатраўны 

разнатраўны 

марнатраўны 

ператраўны 

пратраўны 

страўны 

астраўны 

вытраўны 

атаўны 

стаўны 

супастаўны 

перастаўны 

састаўны 



аднасастаўны 

рознасастаўны 

шматсастаўны 

адстаўны 

надстаўны 

падстаўны 

беспадстаўны 

небеспадстаўны 

устаўны 

сустаўны 

паўустаўны 

прыстаўны 

гнеўны 

напеўны 

спеўны 

распеўны 

наіўны 

абіўны 

набіўны 

папяросанабіўны 

паркаленабіўны 

прабіўны 

адбіўны 

выбіўны 

прыбіўны 

эксплазіўны 

абразіўны 

дзіўны 

інтрузіўны 

эфузіўны 

заліўны 

наліўны 

нафтаналіўны 

паліўны 

водапаліўны 

цвердапаліўны 

непаліўны 

пераліўны 

праліўны 

адліўны 

водаадліўны 

зліўны 

вадазліўны 

разліўны 

поліўны 

уліўны 

прыліўны 

зяленіўны 

жніўны 

пажніўны 

піўны 

крапіўны 



масіўны 

пасіўны 

рэфлексіўны 

канвульсіўны 

імпульсіўны 

экспансіўны 

інтэнсіўны 

экстэнсіўны 

рэверсіўны 

курсіўны 

дыскурсіўны 

агрэсіўны 

прагрэсіўны 

рэгрэсіўны 

экспрэсіўны 

дэпрэсіўны 

рэпрэсіўны 

рэцэсіўны 

архіўны 

праціўны 

супраціўны 

любоўны 

палюбоўны 

інтрыгоўны 

цудоўны 

паслядоўны 

непаслядоўны 

назоўны 

безназоўны 

пакоўны 

бракоўны 

падкоўны 

алькоўны 

маркоўны 

царкоўны 

памяркоўны 

непамяркоўны 

падмаскоўны 

рызыкоўны 

шыкоўны 

крабалоўны 

рыбалоўны 

галоўны 

загалоўны 

пагалоўны 

падгалоўны 

самалоўны 

звералоўны 

кіталоўны 

слоўны 

мнагаслоўны 

немнагаслоўны 



даслоўны 

радаслоўны 

галаслоўны 

аднаслоўны 

марнаслоўны 

паслоўны 

саслоўны 

рознасаслоўны 

міжсаслоўны 

пустаслоўны 

бясслоўны 

шматслоўны 

нешматслоўны 

чатырохслоўны 

прыслоўны 

дзеепрыслоўны 

дзеяслоўны 

аддзеяслоўны 

прыдзеяслоўны 

улоўны 

гукаўлоўны 

пылаўлоўны 

няўлоўны 

моўны 

мнагамоўны 

высакамоўны 

саладкамоўны 

франкамоўны 

беларускамоўны 

зламоўны 

разнамоўны 

прамоўны 

красамоўны 

прастамоўны 

іншамоўны 

адмоўны 

безадмоўны 

размоўны 

бязмоўны 

неўтаймоўны 

шматмоўны 

умоўны 

безумоўны 

трохмоўны 

двухмоўны 

лёгкавымоўны 

невымоўны 

саноўны 

шаноўны 

глыбокашаноўны 

высокашаноўны 

асноўны 



чыноўны 

сучляноўны 

поўны 

няпоўны 

роўны 

дароўны 

заздароўны 

бескароўны 

чароўны 

броўны 

надброўны 

вандроўны 

кроўны 

малакроўны 

цеплакроўны 

аднакроўны 

халаднакроўны 

адзінакроўны 

паўнакроўны 

чыстакроўны 

бяскроўны 

паўкроўны 

напаўкроўны 

фільтроўны 

няроўны 

перасоўны 

адсоўны 

двухсэнсоўны 

недвухсэнсоўны 

рассоўны 

высоўны 

прысоўны 

выратоўны 

малітоўны 

найтоўны 

тактоўны 

нетактоўны 

бестактоўны 

гвалтоўны 

бунтоўны 

грунтоўны 

малагрунтоўны 

негрунтоўны 

безгрунтоўны 

раптоўны 

гартоўны 

жартоўны 

густоўны 

безгустоўны 

змястоўны 

малазмястоўны 

беззмястоўны 



дыхтоўны 

каштоўны 

малакаштоўны 

напаўкаштоўны 

ахоўны 

глебаахоўны 

рыбаахоўны 

праваахоўны 

снегаахоўны 

садаахоўны 

водаахоўны 

цеплаахоўны 

ветраахоўны 

лесаахоўны 

сонцаахоўны 

полеахоўны 

вогнеахоўны 

захоўны 

вярхоўны 

павярхоўны 

духоўны 

цяжкавыхоўны 

працоўны 

непрацоўны 

беспрацоўны 

грашоўны 

здабыўны 

золатаздабыўны 

самазабыўны 

незабыўны 

непазбыўны 

нажыўны 

пажыўны 

малапажыўны 

спажыўны 

маласпажыўны 

лежыўны 

зазыўны 

назыўны 

пазыўны 

адзыўны 

прызыўны 

дапрызыўны 

наплыўны 

намыўны 

прамыўны 

змыўны 

нязмыўны 

нарыўны 

парыўны 

непарыўны 

прарыўны 



адрыўны 

неадрыўны 

безадрыўны 

надрыўны 

падрыўны 

разрыўны 

неразрыўны 

узрыўны 

покрыўны 

падпокрыўны 

бяспокрыўны 

ворыўны 

стараворыўны 

кансерватыўны 

негатыўны 

эксудатыўны 

камунікатыўны 

індыкатыўны 

прэдыкатыўны 

фрыкатыўны 

лакаматыўны 

нарматыўны 

звышнарматыўны 

інфарматыўны 

ультыматыўны 

намінатыўны 

аглюцінатыўны 

альтэрнатыўны 

дэкаратыўны 

дэкларатыўны 

сепаратыўны 

генератыўны 

дэгенератыўны 

рэгенератыўны 

аператыўны 

кааператыўны 

імператыўны 

рэфератыўны 

канспіратыўны 

адміністратыўны 

дэманстратыўны 

федэратыўны 

канфедэратыўны 

ітэратыўны 

вегетатыўны 

квалітатыўны 

рэзультатыўны 

факультатыўны 

кансультатыўны 

ферментатыўны 

партатыўны 

квантытатыўны 



рэчытатыўны 

сітуатыўны 

суплетыўны 

пазітыўны 

дыяпазітыўны 

прымітыўны 

інфінітыўны 

дэфінітыўны 

сенсітыўны 

інтуітыўны 

актыўны 

малаактыўны 

сейсмаактыўны 

радыеактыўны 

экстрактыўны 

рэактыўны 

турбарэактыўны 

праектыўны 

аб’ектыўны 

неаб’ектыўны 

суб’ектыўны 

калектыўны 

селектыўны 

флектыўны 

рэфлектыўны 

інтраспектыўны 

рэтраспектыўны 

канспектыўны 

перспектыўны 

бесперспектыўны 

афектыўны 

эфектыўны 

малаэфектыўны 

дэфектыўны 

неэфектыўны 

фіктыўны 

інстынктыўны 

прадуктыўны 

малапрадуктыўны 

непрадуктыўны 

рэпрадуктыўны 

дэдуктыўны 

канструктыўны 

інструктыўны 

дэструктыўны 

дырэктыўны 

дэтэктыўны 

субстантыўны 

прэвентыўны 

адаптыўны 

абартыўны 

спартыўны 



коннаспартыўны 

сугестыўны 

атрыбутыўны 

дыстрыбутыўны 

канстытутыўны 

акрэдытыўны 

рэзалютыўны 

паліятыўны 

апелятыўны 

асімілятыўны 

дысімілятыўны 

кампілятыўны 

рэгулятыўны 

акумулятыўны 

рэлятыўны 

карэлятыўны 

асацыятыўны 

ініцыятыўны 

безыніцыятыўны 

рэчыўны 

нярэчыўны 

шыўны 

нашыўны 

прашыўны 

падшыўны 

сшыўны 

расшыўны 

ушыўны 

прышыўны 

пэўны 

няпэўны 

надчарэўны 

падчарэўны 

падагрэўны 

дрэўны 

беладрэўны 

чырванадрэўны 

паддрэўны 

крэўны 

качэўны 

душэўны 

задушэўны 

яўны 

наяўны 

безнаяўны 

пасяўны 

перадпасяўны 

прыпасяўны 

пасляпасяўны 

падсяўны 

уяўны 

выяўны 



тэлеграфны 

фотатэлеграфны 

радыётэлеграфны 

трафны 

штрафны 

рэльефны 

барэльефны 

гарэльефны 

дыстрофны 

штофны 

аморфны 

ізаморфны 

антрапаморфны 

паліморфны 

дыморфны 

тарыфны 

падшэфны 

хны 

іхны 

пульхны 

выбухны 

матрацны 

моцны 

правамоцны 

неправамоцны 

замоцны 

маламоцны 

паўнамоцны 

нямоцны 

клаачны 

бачны 

дальнабачны 

недальнабачны 

прабачны 

табачны 

усёбачны 

каробачны 

торбачны 

лубачны 

апалубачны 

абрубачны 

трубачны 

нябачны 

дабавачны 

набавачны 

надбавачны 

прыбавачны 

крывавачны 

наплавачны 

прылавачны 

аправачны 

заправачны 



бензазаправачны 

аўтазаправачны 

пераправачны 

прыправачны 

натравачны 

пратравачны 

заставачны 

падставачны 

уставачны 

выставачны 

прыставачны 

беспрыставачны 

плевачны 

паддзёвачны 

калёвачны 

тралёвачны 

шалёвачны 

ашалёвачны 

падшалёвачны 

рыдлёвачны 

прафілёвачны 

шпаклёвачны 

жвачны 

бівачны 

абівачны 

набівачны 

прабівачны 

падбівачны 

абвівачны 

залівачны 

налівачны 

палівачны 

адлівачны 

разлівачны 

сталеразлівачны 

распівачны 

утрамбовачны 

вярбовачны 

фуговачны 

надбудовачны 

нажовачны 

ковачны 

баковачны 

паковачны 

упаковачны 

браковачны 

ацынковачны 

закарковачны 

сковачны 

стыковачны 

загаловачны 

падзагаловачны 



піловачны 

апіловачны 

распіловачны 

выпіловачны 

зімовачны 

фармовачны 

аблямовачны 

пастановачны 

установачны 

рафіновачны 

цыновачны 

перапамповачны 

штамповачны 

прэпаровачны 

шабровачны 

матывіровачны 

дазіровачны 

кадзіровачны 

камандзіровачны 

раскамандзіровачны 

абмундзіровачны 

бамбардзіровачны 

візіровачны 

лакіровачны 

блакіровачны 

аўтаблакіровачны 

плакіровачны 

маскіровачны 

святломаскіровачны 

ізаліровачны 

эмаліровачны 

паліровачны 

нікеліровачны 

рэгуліровачны 

храміровачны 

нарміровачны 

фарміровачны 

грыміровачны 

планіровачны 

паніровачны 

трэніровачны 

капіровачны 

драпіровачны 

экіпіровачны 

буксіровачны 

каціровачны 

дэкаціровачны 

балаціровачны 

праекціровачны 

карэкціровачны 

манціровачны 

арыенціровачны 



транспарціровачны 

сарціровачны 

фільтровачны 

цэнтровачны 

глазуровачны 

брашуровачны 

вальтыжыровачны 

рэкагнасцыровачны 

маршыровачны 

вяровачны 

засовачны 

перасовачны 

фасовачны 

расфасовачны 

курсовачны 

загатовачны 

камплектовачны 

акантовачны 

вінтовачны 

грунтовачны 

загартовачны 

забастовачны 

рыхтовачны 

сенанарыхтовачны 

перапрацовачны 

абліцовачны 

вальцовачны 

фальцовачны 

спрынцовачны 

тарцовачны 

пярцовачны 

прамывачны 

рудапрамывачны 

змывачны 

адрывачны 

покрывачны 

урывачны 

пашывачны 

перашывачны 

прашывачны 

абшывачны 

падшывачны 

ушывачны 

явачны 

заявачны 

праявачны 

лёгачны 

дачны 

наладачны 

падкладачны 

вокладачны 

складачны 



раскладачны 

укладачны 

пуцеўкладачны 

упадачны 

прыпадачны 

самасадачны 

насадачны 

пасадачны 

бульбапасадачны 

лесапасадачны 

беспасадачны 

перасадачны 

бесперасадачны 

адсадачны 

усадачны 

безусадачны 

прысадачны 

даведачны 

разведачны 

геолагаразведачны 

сейсмаразведачны 

лябёдачны 

наждачны 

справаздачны 

падсправаздачны 

сагайдачны 

лодачны 

калодачны 

акалодачны 

падбародачны 

перагародачны 

асяродачны 

усходачны 

удачны 

будачны 

няўдачны 

фуражачны 

пінжачны 

стужачны 

істужачны 

лыжачны 

падлыжачны 

абцяжачны 

падцяжачны 

казачны 

напаўказачны 

замазачны 

абмазачны 

змазачны 

самазмазачны 

павозачны 

перавозачны 



загрузачны 

нагрузачны 

пагрузачны 

лесапагрузачны 

перагрузачны 

разгрузачны 

выгрузачны 

абрэзачны 

перавязачны 

абвязачны 

падвязачны 

звязачны 

завалачны 

навалачны 

перавалачны 

лесаперавалачны 

звалачны 

свалачны 

калачны 

трускалачны 

палачны 

запалачны 

распалачны 

воблачны 

завоблачны 

малавоблачны 

надвоблачны 

падвоблачны 

бязвоблачны 

пабелачны 

адбелачны 

здзелачны 

ёлачны 

прасёлачны 

ацёлачны 

вілачны 

насцілачны 

падсцілачны 

іголачны 

асколачны 

безасколачны 

праполачны 

засолачны 

шчолачны 

булачны 

хлебабулачны 

завулачны 

прагулачны 

кулачны 

утулачны 

кішлачны 

пасылачны 



спасылачны 

перасылачны 

рассылачны 

гарэлачны 

стрэлачны 

прыстрэлачны 

рамачны 

выемачны 

тасёмачны 

прыёмачны 

аймачны 

адкормачны 

птушкаадкормачны 

падкормачны 

смачны 

нясмачны 

сумачны 

падсумачны 

башмачны 

здымачны 

кіназдымачны 

лямачны 

клямачны 

начны 

рубаначны 

ганачны 

фуганачны 

выганачны 

планачны 

фурманачны 

абараначны 

ваграначны 

саначны 

бляшаначны 

прасценачны 

селязёначны 

галёначны 

нагалёначны 

плёначны 

вузкаплёначны 

пялёначны 

значны 

мнагазначны 

малазначны 

адназначны 

разназначны 

паўназначны 

раўназначны 

сямізначны 

шасцізначны 

пяцізначны 

шматзначны 



трохзначны 

двухзначны 

нязначны 

пласціначны 

скарбоначны 

гоначны 

самагоначны 

перагоначны 

прыгоначны 

жалоначны 

перапоначны 

шпоначны 

пячоначны 

машоначны 

чыгуначны 

прычыгуначны 

луначны 

дажыначны 

прыпыначны 

беспрыпыначны 

рыначны 

скрыначны 

начыначны 

шыначны 

ацэначны 

расцэначны 

стаяначны 

вадзяначны 

шкляначны 

зямляначны 

папачны 

шапачны 

кепачны 

клёпачны 

заклёпачны 

склёпачны 

кнопачны 

топачны 

роспачны 

закупачны 

скупачны 

прышчэпачны 

шлюпачны 

рачны 

арачны 

барачны 

выбарачны 

варачны 

заварачны 

зварачны 

трубазварачны 

газазварачны 



электразварачны 

уварачны 

прыварачны 

кафяварачны 

флюгарачны 

падарачны 

байдарачны 

андарачны 

марачны 

кантрамарачны 

вымарачны 

нарачны 

запарачны 

кормазапарачны 

прапарачны 

паўтарачны 

чарачны 

фаерачны 

паверачны 

праверачны 

узаемаправерачны 

феерверачны 

табакерачны 

цукерачны 

талерачны 

прымерачны 

фанерачны 

цёрачны 

бірачны 

абдзірачны 

працірачны 

абцірачны 

прыцірачны 

адборачны 

зборачны 

паравозазборачны 

механазборачны 

разборачны 

трактаразборачны 

аўтазборачны 

уборачны 

перадуборачны 

бульбаўборачны 

снегаўборачны 

збожжаўборачны 

кукурузаўборачны 

буракаўборачны 

сенаўборачны 

лёнаўборачны 

бавоўнаўборачны 

сіласаўборачны 

торфаўборачны 



фасолеўборачны 

каноплеўборачны 

каменеўборачны 

бацвіннеўборачны 

зернеўборачны 

льноўборачны 

ільноўборачны 

пасляўборачны 

смеццяўборачны 

безагаворачны 

безадгаворачны 

акорачны 

махорачны 

бурачны 

цукровабурачны 

мазурачны 

мензурачны 

фрачны 

нырачны 

наднырачны 

паднырачны 

падвесачны 

місачны 

прапісачны 

спісачны 

сасісачны 

сосачны 

бусачны 

закусачны 

ясачны 

сыроватачны 

задатачны 

перадатачны 

здатачны 

збожжаздатачны 

раздатачны 

кормараздатачны 

абкатачны 

адкатачны 

палатачны 

матачны 

пазаматачны 

свінаматачны 

бязматачны 

патачны 

лапатачны 

надлапатачны 

падлапатачны 

міжлапатачны 

сываратачны 

кветачны 

таблетачны 



клетачны 

мнагаклетачны 

аднаклетачны 

міжклетачны 

стоклетачны 

шматклетачны 

няклетачны 

разметачны 

марыянетачны 

віньетачны 

сетачны 

фасетачны 

кібітачны 

плітачны 

нітачны 

лентачны 

адработачны 

глотачны 

насаглотачны 

надглотачны 

намотачны 

абмотачны 

шчотачны 

трашчотачны 

картачны 

загортачны 

абгортачны 

фортачны 

куртачны 

хустачны 

сутачны 

кругласутачны 

пасутачны 

штосутачны 

паўсутачны 

чатырохсутачны 

двухсутачны 

сярэднясутачны 

перажытачны 

пражытачны 

прытачны 

сурвэтачны 

карэтачны 

аперэтачны 

пятачны 

надпятачны 

цацачны 

тачачны 

стачачны 

свечачны 

сарочачны 

шашачны 



плешачны 

пешачны 

кішачны 

кадушачны 

падушачны 

ракушачны 

падракушачны 

цяплушачны 

пушачны 

частушачны 

мышачны 

унутрымышачны 

пакрышачны 

шышачны 

каклюшачны 

пляшачны 

баечны 

сваечны 

гаечны 

балалаечны 

саечны 

фуфаечны 

вечны 

даўгавечны 

недаўгавечны 

пракавечны 

векавечны 

чалавечны 

нечалавечны 

бесчалавечны 

адвечны 

спрадвечны 

спаконвечны 

батлеечны 

шлеечны 

капеечны 

саракакапеечны 

сямікапеечны 

пяцікапеечны 

дзесяцікапеечны 

трохкапеечны 

чатырохкапеечны 

двухкапеечны 

селядзечны 

галечны 

кілечны 

шпілечны 

млечны 

заплечны 

наплечны 

шпулечны 

вылечны 



невылечны 

бэлечны 

бутэлечны 

люлечны 

лялечны 

канечны 

наканечны 

бесканечны 

сенечны 

сонечны 

бяссонечны 

вянечны 

падвянечны 

збоечны 

закроечны 

троечны 

стоечны 

настоечны 

падапечны 

запечны 

падпечны 

бяспечны 

небяспечны 

выбухованебяспечны 

узрыванебяспечны 

вогненебяспечны 

прыпечны 

засечны 

пасечны 

перасечны 

лесасечны 

хуткацечны 

нацечны 

шумнацечны 

скарацечны 

карцечны 

мыечны 

пасудамыечны 

стрыечны 

рэечны 

канарэечны 

яечны 

ацёчны 

самацёчны 

мазаічны 

празаічны 

паранаічны 

алгебраічны 

гераічны 

стаічны 

архаічны 

сілабічны 



рамбічны 

дыфірамбічны 

ямбічны 

кубічны 

гаўбічны 

нагавічны 

бліскавічны 

рукавічны 

шаўкавічны 

ялавічны 

сукравічны 

дыхавічны 

сачавічны 

паляндвічны 

сківічны 

надсківічны 

падсківічны 

пярвічны 

лесвічны 

педагагічны 

непедагагічны 

дэмагагічны 

лагічны 

алагічны 

заалагічны 

палеазаалагічны 

ларынгалагічны 

алергалагічны 

метадалагічны 

педалагічны 

сіфілідалагічны 

сурдалагічны 

геалагічны 

фразеалагічны 

спелеалагічны 

тэлеалагічны 

генеалагічны 

бальнеалагічны 

гнасеалагічны 

археалагічны 

фармакалагічны 

гінекалагічны 

мікалагічны 

таксікалагічны 

лексікалагічны 

анкалагічны 

наркалагічны 

экалагічны 

філалагічны 

гамалагічны 

памалагічны 

энтамалагічны 



афтальмалагічны 

касмалагічны 

сейсмалагічны 

сіндэсмалагічны 

этымалагічны 

аналагічны 

вулканалагічны 

маналагічны 

дэманалагічны 

храналагічны 

фаналагічны 

рэнтгеналагічны 

селеналагічны 

фенаменалагічны 

феналагічны 

вітаміналагічны 

тэрміналагічны 

крыміналагічны 

сіналагічны 

лімналагічны 

этналагічны 

імуналагічны 

тэхналагічны 

эндакрыналагічны 

фрэналагічны 

акіяналагічны 

апалагічны 

антрапалагічны 

палеаантрапалагічны 

тапалагічны 

тыпалагічны 

паралагічны 

харалагічны 

метэаралагічны 

гідралагічны 

дэндралагічны 

венералагічны 

мінералагічны 

сералагічны 

метралагічны 

петралагічны 

астралагічны 

тэтралагічны 

уралагічны 

футуралагічны 

неўралагічны 

псіханеўралагічны 

нефралагічны 

аэралагічны 

рэфлексалагічны 

сексалагічны 

вірусалагічны 



анаматалагічны 

стаматалагічны 

кліматалагічны 

рэаніматалагічны 

дэрматалагічны 

траўматалагічны 

рэўматалагічны 

паталагічны 

неўрапаталагічны 

фітапаталагічны 

псіхапаталагічны 

тэраталагічны 

эсхаталагічны 

саветалагічны 

семіталагічны 

арніталагічны 

дыялекталагічны 

анталагічны 

аданталагічны 

палеанталагічны 

дэанталагічны 

акцэнталагічны 

гісталагічны 

тэксталагічны 

таўталагічны 

санскрыталагічны 

цыталагічны 

графалагічны 

міфалагічны 

марфалагічны 

геамарфалагічны 

псіхалагічны 

ідэалагічны 

тэалагічны 

астэалагічны 

нелагічны 

радыелагічны 

сілагічны 

біялагічны 

мікрабіялагічны 

фізіялагічны 

нейрафізіялагічны 

электрафізіялагічны 

псіхафізіялагічны 

бібліялагічны 

міялагічны 

эпідэміялагічны 

краніялагічны 

семасіялагічны 

аксіялагічны 

дыялагічны 

кардыялагічны 



эмбрыялагічны 

бактэрыялагічны 

супрацьбактэрыялагічны 

іхтыялагічны 

этыялагічны 

сацыялагічны 

гляцыялагічны 

магічны 

трагічны 

элегічны 

неўралгічны 

настальгічны 

манафтангічны 

дыфтангічны 

летаргічны 

алергічны 

энергічны 

металургічны 

электраметалургічны 

хірургічны 

нейрахірургічны 

мікрургічны 

драматургічны 

літургічны 

стратэгічны 

трахеічны 

гімназічны 

ідыясінкразічны 

ягадзічны 

фізічны 

геафізічны 

касмафізічны 

астрафізічны 

метафізічны 

псіхафізічны 

біяфізічны 

геадэзічны 

паралакткічны 

парабалічны 

гіпербалічны 

сімвалічны 

алкагалічны 

глагалічны 

акалічны 

букалічны 

паралічны 

металічны 

суцэльнаметалічны 

монаметалічны 

біметалічны 

поліметалічны 

сталічны 



крышталічны 

кафалічны 

меланхалічны 

рознааблічны 

цёмнааблічны 

безаблічны 

стоаблічны 

таблічны 

шматаблічны 

публічны 

іглічны 

цяглічны 

велічны 

евангелічны 

аселічны 

мяцелічны 

безлічны 

клічны 

цыклічны 

аколічны 

ваколічны 

каплічны 

цяплічны 

кіслічны 

мятлічны 

пятлічны 

самнамбулічны 

вулічны 

гідраўлічны 

ідылічны 

кірылічны 

патылічны 

дактылічны 

ялічны 

амічны 

манагамічны 

палігамічны 

бальзамічны 

камічны 

трагікамічны 

эканамічны 

неэканамічны 

знешнеэканамічны 

агранамічны 

метранамічны 

астранамічны 

гастранамічны 

радыёастранамічны 

таксанамічны 

дынамічны 

тэрмадынамічны 

гідрадынамічны 



электрадынамічны 

аэрадынамічны 

біядынамічны 

керамічны 

металакерамічны 

літахрамічны 

атамічны 

анатамічны 

дыхатамічны 

палемічны 

анемічны 

полісемічны 

мімічны 

пантамімічны 

аманімічны 

сінанімічны 

антрапанімічны 

тапанімічны 

метанімічны 

антанімічны 

хімічны 

геахімічны 

біягеахімічны 

металахімічны 

тэрмахімічны 

аграхімічны 

мікрахімічны 

электрахімічны 

лесахімічны 

коксахімічны 

фотахімічны 

нафтахімічны 

проціхімічны 

алхімічны 

супрацьхімічны 

біяхімічны 

тэрмічны 

ізатэрмічны 

экзатэрмічны 

электратэрмічны 

касмічны 

сейсмічны 

антысейсмічны 

рытмічны 

арытмічны 

алгарытмічны 

нерытмічны 

лагарыфмічны 

акадэмічны 

эпідэмічны 

проціэпідэмічны 

супрацьэпідэмічны 



эндэмічны 

урэмічны 

званічны 

гальванічны 

касмаганічны 

глатаганічны 

арганічны 

неарганічны 

геданічны 

сарданічны 

іанічны 

канічны 

лаканічны 

вулканічны 

цыкланічны 

раманічны 

мнеманічны 

гарманічны 

негарманічны 

сінгарманічны 

энгарманічны 

дысгарманічны 

філарманічны 

пнеўманічны 

дэманічны 

кананічны 

панічны 

макаранічны 

гранічны 

загранічны 

пагранічны 

прыгранічны 

іранічны 

байранічны 

хранічны 

анахранічны 

сінхранічны 

дыяхранічны 

тыранічны 

танічны 

атанічны 

батанічны 

геабатанічны 

палеабатанічны 

сілаба-танічны 

платанічны 

гіпатанічны 

тэктанічны 

геатэктанічны 

неатэктанічны 

сейсматэктанічны 

архітэктанічны 



гіпертанічны 

станічны 

плутанічны 

тытанічны 

тэтанічны 

дыятанічны 

фанічны 

какафанічны 

поліфанічны 

сімфанічны 

эўфанічны 

механічны 

электрамеханічны 

фотамеханічны 

радыётэлемеханічны 

біямеханічны 

пшанічны 

клубнічны 

спаднічны 

фотагенічны 

еўгенічны 

гігіенічны 

зоагігіенічны 

негігіенічны 

антыгігіенічны 

масленічны 

гусенічны 

паўгусенічны 

рознічны 

сангвінічны 

клінічны 

паліклінічны 

гасцінічны 

байнічны 

бальнічны 

навальнічны 

пераднавальнічны 

паслянавальнічны 

грамнічны 

чарнічны 

раснічны 

надкоснічны 

бруснічны 

паяснічны 

антыкамуністнічны 

фотатэрапеўтнічны 

этнічны 

пятнічны 

рунічны 

сунічны 

баваўнічны 

роўнічны 



лістоўнічны 

тэхнічны 

заатэхнічны 

высокатэхнічны 

цеплатэхнічны 

мнематэхнічны 

агратэхнічны 

гідратэхнічны 

піратэхнічны 

электратэхнічны 

лесатэхнічны 

фотатэхнічны 

псіхатэхнічны 

сярэднетэхнічны 

радыётэхнічны 

політэхнічны 

сантэхнічны 

святлотэхнічны 

прафтэхнічны 

біятэхнічны 

падвочнічны 

крынічны 

цынічны 

шызафрэнічны 

астэнічны 

неўрастэнічны 

псіхастэнічны 

сцэнічны 

біянічны 

акіянічны 

касцянічны 

ларынгаскапічны 

калейдаскапічны 

дактыласкапічны 

рэнтгенаскапічны 

хронаскапічны 

гіграскапічны 

гіраскапічны 

макраскапічны 

мікраскапічны 

ультрамікраскапічны 

электраскапічны 

інтраскапічны 

стаматаскапічны 

дэфектаскапічны 

стэтаскапічны 

тэлескапічны 

перыскапічны 

варыяскапічны 

цыклапічны 

чарапічны 

трапічны 



алатрапічны 

падтрапічны 

мізантрапічны 

філантрапічны 

утапічны 

скрыпічны 

тыпічны 

стэнатыпічны 

фотатыпічны 

эпічны 

лірыка-эпічны 

ліра-эпічны 

арфаэпічны 

класічны 

таксічны 

сінтаксічны 

антытаксічны 

лексічны 

апаплексічны 

каталепсічны 

дыспепсічны 

апакаліпсічны 

саліпсічны 

графічны 

геаграфічны 

палеагеаграфічны 

зоагеаграфічны 

біягеаграфічны 

алеаграфічны 

палеаграфічны 

археаграфічны 

лексікаграфічны 

цынкаграфічны 

металаграфічны 

крышталаграфічны 

ксілаграфічны 

шклаграфічны 

цыклаграфічны 

намаграфічны 

сейсмаграфічны 

дэмаграфічны 

стэганаграфічны 

іканаграфічны 

манаграфічны 

хранаграфічны 

фанаграфічны 

рэнтгенаграфічны 

селенаграфічны 

парнаграфічны 

этнаграфічны 

стэнаграфічны 

акіянаграфічны 



тапаграфічны 

араграфічны 

гідраграфічны 

петраграфічны 

спектраграфічны 

храматаграфічны 

кінематаграфічны 

фатаграфічны 

хромафатаграфічны 

літаграфічны 

хромалітаграфічны 

фоталітаграфічны 

фактаграфічны 

гектаграфічны 

піктаграфічны 

пантаграфічны 

крыптаграфічны 

картаграфічны 

аўтаграфічны 

стэтаграфічны 

арфаграфічны 

ідэаграфічны 

харэаграфічны 

стэрэаграфічны 

каліграфічны 

паліграфічны 

эпіграфічны 

стратыграфічны 

біяграфічны 

аўтабіяграфічны 

агіяграфічны 

бібліяграфічны 

электракардыяграфічны 

гістарыяграфічны 

трафічны 

гіпертрафічны 

страфічны 

катастрафічны 

дыстрафічны 

тэасафічны 

іерагліфічны 

міфічны 

сапфічны 

зоамарфічны 

антрапамарфічны 

метамарфічны 

полімарфічны 

апакрыфічны 

спецыфічны 

псіхічны 

парапсіхічны 

вакхічны 



алігархічны 

анархічны 

манархічны 

іерархічны 

лунацічны 

трацічны 

чацвярцічны 

масцічны 

спандэічны 

харэічны 

абочны 

пабочны 

вочны 

відавочны 

завочны 

навочны 

надвочны 

падвочны 

абадочны 

відочны 

невідочны 

малочны 

тлушчамалочны 

талочны 

блочны 

шлакаблочны 

буйнаблочны 

склочны 

замочны 

пазваночны 

міжпазваночны 

беспазваночны 

станочны 

многастаночны 

бесстаночны 

адзіночны 

часночны 

паўночны 

чаўночны 

усяночны 

пупочны 

барочны 

ларочны 

аброчны 

змрочны 

паўзмрочны 

урочны 

агурочны 

звышурочны 

пазаўрочны 

паўрочны 

няўрочны 



папярочны 

сочны 

худасочны 

падсочны 

брусочны 

пясочны 

заточны 

латочны 

маточны 

праматочны 

паточны 

праточны 

непраточны 

абточны 

расточны 

уточны 

жаўточны 

прыточны 

святочны 

перадсвяточны 

несвяточны 

шчочны 

зашчочны 

мяшочны 

бучны 

азбучны 

гучны 

мілагучны 

немілагучны 

самагучны 

аднагучны 

паўнагучны 

бязгучны 

сургучны 

сугучны 

несугучны 

нягучны 

кучны 

дакучны 

мнагалучны 

неадлучны 

злучны 

неразлучны 

тузлучны 

мучны 

рыбнамучны 

анучны 

ручны 

наручны 

аднаручны 

уласнаручны 

абручны 



падручны 

спадручны 

зручны 

нязручны 

стручны 

двухручны 

штучны 

паштучны 

гальштучны 

нязмоўчны 

нямоўчны 

тэлемеханхчны 

лежбішчны 

відовішчны 

сховішчны 

вадасховішчны 

сядалішчны 

вучылішчны 

звычны 

нязвычны 

прывычны 

непрывычны 

адычны 

эпізадычны 

закадычны 

меладычны 

сінадычны 

парадычны 

спарадычны 

фарадычны 

прасадычны 

метадычны 

медычны 

лагапедычны 

энцыклапедычны 

артапедычны 

геральдычны 

юрыдычны 

перыядычны 

зычны 

музычны 

электрамузычны 

святломузычны 

язычны 

пад’язычны 

заднеязычны 

пярэднеязычны 

сярэднеязычны 

злоязычны 

яблычны 

шашлычны 

арычны 



барычны 

ізабарычны 

фантасмагарычны 

алегарычны 

катэгарычны 

дарычны 

карычны 

гістарычны 

дагістарычны 

протагістарычны 

антыгістарычны 

рытарычны 

анафарычны 

метафарычны 

эпіфарычны 

фасфарычны 

яшчарычны 

метэарычны 

фабрычны 

падагрычны 

меандрычны 

іпахандрычны 

цыліндрычны 

рамбаэдрычны 

феерычны 

халерычны 

гамерычны 

хімерычны 

венерычны 

процівенерычны 

супрацьвенерычны 

сферычны 

паўсферычны 

перыферычны 

панегірычны 

лірычны 

эмпірычны 

лакрычны 

апрычны 

матрычны 

метрычны 

геаметрычны 

тахеаметрычны 

гукаметрычны 

дынамаметрычны 

тэрмаметрычны 

сейсмаметрычны 

трыганаметрычны 

манаметрычны 

хронаметрычны 

антрапаметрычны 

бараметрычны 



параметрычны 

гідраметрычны 

склераметрычны 

піраметрычны 

мікраметрычны 

электраметрычны 

спектраметрычны 

астраметрычны 

тэтраметрычны 

гіпсаметрычны 

пентаметрычны 

фотаметрычны 

спектрафотаметрычны 

псіхаметрычны 

стэрэаметрычны 

тэлеметрычны 

радыётэлеметрычны 

біятэлеметрычны 

гравіметрычны 

дазіметрычны 

планіметрычны 

сіметрычны 

асіметрычны 

несіметрычны 

фотаграмметрычны 

святлометрычны 

каларыметрычны 

перыметрычны 

біяметрычны 

электрычны 

п’езаэлектрычны 

тэрмаэлектрычны 

гідраэлектрычны 

фотаэлектрычны 

дыэлектрычны 

цэнтрычны 

эгацэнтрычны 

геацэнтрычны 

селенацэнтрычны 

антрапацэнтрычны 

канцэнтрычны 

эксцэнтрычны 

геліяцэнтрычны 

дыяптрычны 

гастрычны 

вустрычны 

фізіятрычны 

фтызіятрычны 

псіхіятрычны 

педыятрычны 

тэлурычны 

сатырычны 



жартоўна-сатырычны 

сідэрычны 

ізатэрычны 

экзатэрычны 

эзатэрычны 

клімактэрычны 

істэрычны 

чамярычны 

васьмярычны 

дзесяцярычны 

атычны 

эпізаатычны 

хаатычны 

акрабатычны 

гатычны 

аргатычны 

датычны 

анекдатычны 

экзатычны 

наркатычны 

матычны 

дыпламатычны 

граматычны 

младаграматычны 

эпіграматычны 

драматычны 

лірыка-драматычны 

меладраматычны 

храматычны 

ахраматычны 

манахраматычны 

монахраматычны 

поліхраматычны 

саматычны 

сімптаматычны 

аўтаматычны 

тэлеаўтаматычны 

паўаўтаматычны 

дагматычны 

магматычны 

прагматычны 

сінтагматычны 

флегматычны 

астыгматычны 

праблематычны 

эмблематычны 

фанематычны 

кінематычны 

схематычны 

плазматычны 

протаплазматычны 

цытаплазматычны 



спазматычны 

нумізматычны 

харызматычны 

прызматычны 

міязматычны 

кліматычны 

макракліматычны 

мікракліматычны 

парэнхіматычны 

асматычны 

астматычны 

траўматычны 

пнеўматычны 

рэўматычны 

тэматычны 

матэматычны 

сістэматычны 

аксіяматычны 

ідыяматычны 

марганатычны 

фанатычны 

прагнатычны 

гіпнатычны 

апатычны 

лагапатычны 

гамеапатычны 

алапатычны 

неўрапатычны 

псіхапатычны 

тэлепатычны 

сімпатычны 

парасімпатычны 

несімпатычны 

дэспатычны 

антыпатычны 

іератычны 

склератычны 

атэрасклератычны 

дэмакратычны 

буржуазна-дэмакратычны 

агульнадэмакратычны 

нацыянал-дэмакратычны 

антыдэмакратычны 

бюракратычны 

арыстакратычны 

плутакратычны 

аўтакратычны 

тэакратычны 

фізіякратычны 

неўратычны 

эратычны 

статычны 



гідрастатычны 

прастатычны 

электрастатычны 

метастатычны 

экстатычны 

лімфатычны 

эмфатычны 

апалагетычны 

энергетычны 

гідраэнергетычны 

квіетычны 

аскетычны 

атлетычны 

лёгкаатлетычны 

цяжкаатлетычны 

герметычны 

касметычны 

арыфметычны 

фанетычны 

магнетычны 

генетычны 

філагенетычны 

патагенетычны 

антагенетычны 

біягенетычны 

кінетычны 

кібернетычны 

яфетычны 

паразітычны 

мегалітычны 

палеалітычны 

неалітычны 

мезалітычны 

аналітычны 

псіхааналітычны 

палітычны 

апалітычны 

касмапалітычны 

агульнапалітычны 

ссыльнапалітычны 

вострапалітычны 

знешнепалітычны 

паралітычны 

электралітычны 

каталітычны 

сіфілітычны 

энклітычны 

семітычны 

рахітычны 

дыдактычны 

галактычны 

пазагалактычны 



метагалактычны 

міжгалактычны 

прафілактычны 

псіхапрафілактычны 

практычны 

непрактычны 

тактычны 

нетактычны 

фактычны 

эклектычны 

дыялектычны 

антыдыялектычны 

кантрапунктычны 

контрапунктычны 

арктычны 

субарктычны 

трансарктычны 

перыстальтычны 

антычны 

педантычны 

заатлантычны 

трансатлантычны 

рамантычны 

полісемантычны 

анакрэантычны 

ідэнтычны 

аўтэнтычны 

аптычны 

электрааптычны 

сінаптычны 

скептычны 

каталептычны 

эпілептычны 

септычны 

асептычны 

антысептычны 

апакаліптычны 

экліптычны 

эліптычны 

саркастычны 

схаластычны 

пластычны 

рытмапластычны 

рынапластычны 

эластычны 

анамастычны 

плеанастычны 

гнастычны 

агнастычны 

фармакагнастычны 

прагнастычны 

дыягнастычны 



гімнастычны 

дынастычны 

спастычны 

парафрастычны 

перыфрастычны 

фантастычны 

анапестычны 

эгаістычны 

архаістычны 

славістычны 

атавістычны 

лінгвістычны 

экстралінгвістычны 

сацыялінгвістычны 

калектывістычны 

псіхалагістычны 

сілагістычны 

балістычны 

кабалістычны 

сімвалістычны 

фармалістычны 

наміналістычны 

крыміналістычны 

нацыяналістычны 

інтэрнацыяналістычны 

рацыяналістычны 

манапалістычны 

даманапалістычны 

маралістычны 

натуралістычны 

плюралістычны 

фаталістычны 

віталістычны 

капіталістычны 

дакапіталістычны 

прыватнакапіталістычны 

некапіталістычны 

дуалістычны 

індывідуалістычны 

сенсуалістычны 

спірытуалістычны 

ідэалістычны 

рэалістычны 

неарэалістычны 

сюррэалістычны 

навелістычны 

нігілістычны 

меркантылістычны 

стылістычны 

філатэлістычны 

імперыялістычны 

праімперыялістычны 



антыімперыялістычны 

матэрыялістычны 

сацыялістычны 

дасацыялістычны 

містычны 

атамістычны 

эўфемістычны 

анімістычны 

песімістычны 

аптымістычны 

татэмістычны 

урбаністычны 

антаганістычны 

маністычны 

гуманістычны 

эўдэманістычны 

механістычны 

шавіністычны 

букіністычны 

эліністычны 

феміністычны 

дэтэрміністычны 

індэтэрміністычны 

фауністычны 

камуністычны 

апартуністычны 

праваапартуністычны 

ілюзіяністычны 

імпрэсіяністычны 

экспрэсіяністычны 

эвалюцыяністычны 

казуістычны 

альтруістычны 

эўфуістычны 

сафістычны 

дэістычны 

фідэістычны 

тэістычны 

атэістычны 

монатэістычны 

політэістычны 

пантэістычны 

акустычны 

гідраакустычны 

электраакустычны 

каўстычны 

энкаўстычны 

рыгарыстычны 

каларыстычны 

фалькларыстычны 

фларыстычны 

гумарыстычны 



тэрарыстычны 

мілітарыстычны 

характарыстычны 

валюнтарыстычны 

афарыстычны 

паўперыстычны 

белетрыстычны 

пурыстычны 

турыстычны 

авантурыстычны 

футурыстычны 

эўрыстычны 

статыстычны 

сярэднестатыстычны 

артыстычны 

публіцыстычны 

ястычны 

астранаўтычны 

тэрапеўтычны 

арганатэрапеўтычны 

электратэрапеўтычны 

псіхатэрапеўтычны 

фізіятэрапеўтычны 

хіміятэрапеўтычны 

прапедэўтычны 

фармацэўтычны 

спірытычны 

крытычны 

самакрытычны 

несамакрытычны 

некрытычны 

дыякрытычны 

плеўрытычны 

полінеўрытычны 

этычны 

паэтычны 

вуснапаэтычны 

неэтычны 

тэарэтычны 

агульнатэарэтычны 

ерэтычны 

сінкрэтычны 

патэтычны 

гіпатэтычны 

перыпатэтычны 

сінтэтычны 

фотасінтэтычны 

полісінтэтычны 

паўсінтэтычны 

біясінтэтычны 

эстэтычны 

дыэтэтычны 



дыэтычны 

антыбіятычны 

ідыятычны 

патрыятычны 

высокапатрыятычны 

гарчычны 

ключычны 

надключычны 

падключычны 

сардэчны 

мяккасардэчны 

добрасардэчны 

чыстасардэчны 

бессардэчны 

калясардэчны 

недарэчны 

зарэчны 

надрэчны 

міжрэчны 

спрэчны 

неаспрэчны 

бясспрэчны 

стрэчны 

сустрэчны 

прырэчны 

папярэчны 

беспярэчны 

супярэчны 

дыскатэчны 

фанатэчны 

іпатэчны 

картатэчны 

аптэчны 

бібліятэчны 

міжбібліятэчны 

кішэчны 

мяшэчны 

бурдзючны 

курдзючны 

заключны 

выключны 

семантючны 

уючны 

ячны 

маячны 

чарвячны 

чувячны 

падзячны 

удзячны 

няўдзячны 

аміячны 

армячны 



каньячны 

пячны 

кумпячны 

месячны 

мнагамесячны 

памесячны 

паўтарамесячны 

бязмесячны 

сямімесячны 

шасцімесячны 

пяцімесячны 

дзесяцімесячны 

штомесячны 

шматмесячны 

паўмесячны 

трохмесячны 

чатырохмесячны 

двухмесячны 

сярэднямесячны 

тысячны 

мнагатысячны 

сямітысячны 

шасцітысячны 

пяцітысячны 

стотысячны 

шматтысячны 

трохтысячны 

двухтысячны 

бесшабашны 

карандашны 

замашны 

размашны 

стальмашны 

кірмашны 

рукапашны 

гарапашны 

прапашны 

страшны 

бясстрашны 

паташны 

патранташны 

моташны 

смешны 

лямешны 

многалямешны 

адналямешны 

двухлямешны 

спешны 

паспешны 

няспешны 

пацешны 

уцешны 



безуцешны 

несуцешны 

няўцешны 

клёшны 

клавішны 

увішны 

фінішны 

афішны 

зацішны 

сцішны 

вусцішны 

несуцішны 

рэваншны 

гарадошны 

раскошны 

галошны 

кіношны 

скамарошны 

сошны 

чарнасошны 

панчошны 

вушны 

завушны 

сівушны 

калявушны 

душны 

слабадушны 

крывадушны 

велікадушны 

маладушны 

аднадушны 

раўнадушны 

падушны 

дабрадушны 

прастадушны 

бяздушны 

двудушны 

кажушны 

пазушны 

аркушны 

пааркушны 

слушны 

паслушны 

няслушны 

пушны 

папушны 

самарушны 

непарушны 

брушны 

грудабрушны 

набрушны 

надбрушны 



падбрушны 

завірушны 

залатушны 

жаўтушны 

вогнедышны 

падуздышны 

нікудышны 

агнядышны 

пышны 

пройгрышны 

бяспройгрышны 

выйгрышны 

розыгрышны 

грэшны 

бязгрэшны 

небязгрэшны 

падстрэшны 

валюшны 

коклюшны 

капялюшны 

сінюшны 

джыны 

белужыны 

сеўружыны 

стрыжыны 

кантрактацкыны 

румыны 

гагарыны 

камарыны 

тхарыны 

бабрыны 

зубрыны 

акцябрыны 

тыгрыны 

жамерыны 

снегірыны 

курыны 

печкурыны 

пурыны 

турыны 

звярыны 

сарацыны 

качыны 

крумкачыны 

шчупачыны 

шпачыны 

рачыны 

сарачыны 

грачыны 

дзічыны 

зайчыны 

галчыны 



павучыны 

заручыны 

вепручыны 

барсучыны 

пацучыны 

ваўчыны 

бычыны 

сычыны 

парсючыны 

хамячыны 

гарашыны 

мурашыны 

мушыны 

лапушыны 

птушыны 

пастушыны 

блышыны 

мышыны 

гэны 

шпіцрутэны 

юны 

дзюны 

яны 

непрыкаяны 

аблаяны 

запаяны 

перапаяны 

адпаяны 

спаяны 

распаяны 

упаяны 

выпаяны 

прыпаяны 

ахаяны 

адхаяны 

скабяны 

разьбяны 

бульбяны 

дубяны 

лубяны 

алавяны 

дзеравяны 

травяны 

дрыгвяны 

барвяны 

лісцвяны 

жарсцвяны 

брывяны 

дрывяны 

крывяны 

веяны 

авеяны 



завеяны 

навеяны 

перавеяны 

правеяны 

абвеяны 

адвеяны 

падвеяны 

развеяны 

узвеяны 

вывеяны 

нявеяны 

высмеяны 

сеяны 

засеяны 

незасеяны 

пасеяны 

прасеяны 

абсеяны 

адсеяны 

падсеяны 

рассеяны 

усеяны 

высеяны 

вадзяны 

паравадзяны 

ледзяны 

медзяны 

рдзяны 

жардзяны 

ірдзяны 

слюдзяны 

бузяны 

ляны 

каляны 

пастраляны 

перастраляны 

абстраляны 

неабстраляны 

адстраляны 

расстраляны 

прыстраляны 

саляны 

цагляны 

расцугляны 

ушпіляны 

шкляны 

пенашкляны 

земляны 

канапляны 

абчапляны 

гуляны 

нагуляны 



перагуляны 

намуляны 

абмуляны 

перашмуляны 

прашмуляны 

абшмуляны 

вышмуляны 

драўляны 

пасастаўляны 

парасстаўляны 

кафляны 

скрыляны 

стрэляны 

пабяляны 

саламяны 

крамяны 

сурмяны 

румяны 

ціхмяны 

духмяны 

слухмяны 

паслухмяны 

непаслухмяны 

неслухмяны 

цьмяны 

палымяны 

радняны 

выменяны 

гліняны 

талакняны 

льняны 

ільняны 

напаўільняны 

вясняны 

палатняны 

ваўняны 

баваўняны 

драўняны 

разраўняны 

парасчыняны 

намяняны 

прамяняны 

устояны 

п’яны 

крупяны 

паўп’яны 

валасяны 

расяны 

прасяны 

аўсяны 

буяны 

тарфяны 



балацяны 

чарацяны 

драцяны 

ніцяны 

парцяны 

касцяны 

берасцяны 

лісцяны 

шарсцяны 

чысташарсцяны 

паўшарсцяны 

напаўшарсцяны 

пруцяны 

тафцяны 

асмяяны 

абсмяяны 

апяяны 

паўкапы 

сівалапы 

крывалапы 

шыракалапы 

касалапы 

нелапы 

узахапы 

шчэлепы 

паўмалпы 

сальпы 

эфіопы 

ізатопы 

селькупы 

скупы 

крупы 

тупы 

сляпы 

паўсляпы 

выбары 

давыбары 

перавыбары 

тары-бары 

пярэбары 

авары 

шаравары 

прамтавары 

культтавары 

ружоватвары 

даўгатвары 

шыракатвары 

вузкатвары 

смуглатвары 

круглатвары 

белатвары 

светлатвары 



чырванатвары 

драбнатвары 

бледнатвары 

буйнатвары 

цемнатвары 

паўнатвары 

румянатвары 

вастратвары 

жаўтатвары 

дагары 

згары 

балгары 

угары 

штандары 

жары 

мажары 

паджары 

хазары 

кары 

электракары 

аўтакары 

тафалары 

нары 

лапары 

альпары 

сары 

тары 

татары 

протары 

стары 

застары 

нестары 

паўтары 

біястымулятары 

авуары 

кулуары 

мемуары 

тахары 

чары 

увечары 

кучары 

яшчары 

шары 

жабры 

храбры 

калібры 

умбры 

добры 

нядобры 

сухарэбры 

алегры 

негры 



венгры 

фіна-угры 

набадры 

кадры 

шчодры 

мудры 

прамудры 

хітрамудры 

вымудры 

еры 

іберы 

берберы 

беры-беры 

дзверы 

лыжаролеры 

ізамеры 

палімеры 

высокапалімеры 

супалімеры 

контрмеры 

шумеры 

кхмеры 

касінеры 

перы 

рэферы 

шхеры 

пацеры 

азёры 

бадзёры 

анёры 

белапёры 

чырванапёры 

чарнапёры 

жаўтапёры 

бяспёры 

мацёры 

апрыёры 

апастэрыёры 

юкагіры 

харакіры 

башкіры 

зекры 

мокры 

прыкры 

апрыкры 

паборы 

пераборы 

духаборы 

абгаворы 

хворы 

нервовахворы 

цяжкахворы 



псіхічнахворы 

канквістадоры 

канкістадоры 

белазоры 

белакоры 

рабселькоры 

скоры 

лоры 

паморы 

шайморы 

поры 

споры 

айсоры 

торы 

каторы 

некаторы 

люмінафоры 

хоры 

шоры 

паўшоры 

пры 

драпры 

тры 

гетры 

маркетры 

нетры 

хітры 

няхітры 

канцэнтры 

востры 

ростры 

шустры 

быстры 

знутры 

унутры 

муштры 

буры 

чорна-буры 

уйгуры 

чангуры 

пандуры 

журы 

маньчжуры 

мазуры 

куры 

белакуры 

цвердаскуры 

танкаскуры 

чырванаскуры 

цемнаскуры 

чарнаскуры 

таўстаскуры 



жаўтаскуры 

лемуры 

хмуры 

пахмуры 

шуры-муры 

пануры 

папуры 

хеўсуры 

хаўтуры 

цахуры 

маўры 

таўры 

літаўры 

махры 

газыры 

сыры 

чатыры 

шчыры 

няшчыры 

іаркшыры 

шэры 

кюры 

яры 

мадзьяры 

акуляры 

мантаньяры 

тарбасы 

сельвасы 

саргасы 

мардасы 

касы 

хакасы 

наўскасы 

ласы 

валасы 

падласы 

льянасы 

пампасы 

прыпасы 

вогнепрыпасы 

боепрыпасы 

выкрунтасы 

выкрутасы 

папуасы 

чэркесы 

бялесы 

нябёсы 

калёсы 

бялёсы 

чарамісы 

пэйсы 

саксы 



англасаксы 

п’ексы 

бімсы 

фінансы 

джынсы 

босы 

дзівосы 

гундосы 

косы 

чарнакосы 

русакосы 

скосы 

раскосы 

сівавалосы 

доўгавалосы 

рудавалосы 

рыжавалосы 

рэдкавалосы 

кароткавалосы 

белавалосы 

светлавалосы 

цёмнавалосы 

чорнавалосы 

пышнавалосы 

русавалосы 

золатавалосы 

проставалосы 

густавалосы 

безвалосы 

слабагалосы 

многагалосы 

звонкагалосы 

аднагалосы 

рознагалосы 

моцнагалосы 

тысячагалосы 

безгалосы 

стогалосы 

шматгалосы 

трохгалосы 

чатырохгалосы 

двухгалосы 

перапалосы 

эскімосы 

гарбаносы 

крываносы 

даўганосы 

шыраканосы 

вузканосы 

чырвананосы 

лапаносы 

кірпаносы 



тупаносы 

нектараносы 

вастраносы 

пляскатаносы 

таўстаносы 

партузносы 

бязносы 

курносы 

атосы 

негрытосы 

вепсы 

кліпсы 

персы 

каперсы 

курсы 

рэсурсы 

вусы 

сівавусы 

даўгавусы 

рудавусы 

рыжавусы 

белавусы 

светлавусы 

чарнавусы 

бязвусы 

тунгусы 

індусы 

зулусы 

русы 

велікарусы 

маларусы 

беларусы 

вірусы 

прусы 

трусы 

лысы 

белабрысы 

шыракакрысы 

крэсы 

картэсы 

лясы 

ты 

лабаты 

карабаты 

гарбаты 

шчарбаты 

губаты 

зубаты 

чубаты 

цыбаты 

дэбаты 

дзюбаты 



жабаваты 

жалабаваты 

слабаваты 

рабаваты 

гарбаваты 

дубаваты 

грубаваты 

каструбаваты 

сіваваты 

барваваты 

крываваты 

дарагаваты 

тугаваты 

даўгаваты 

прадаўгаваты 

гламаздаваты 

цвердаваты 

рудаваты 

худаваты 

ружаваты 

рыжаваты 

плазаваты 

гарбузаваты 

гузаваты 

шызаваты 

дзівакаваты 

лайдакаваты 

каржакаваты 

слімакаваты 

шыракаваты 

высакаваты 

прастакаваты 

карчакаваты 

маршчакаваты 

слабкаваты 

губкаваты 

зубкаваты 

клубкаваты 

трубкаваты 

вагкаваты 

легкаваты 

саладкаваты 

складкаваты 

радкаваты 

дудкаваты 

грудкаваты 

валлекаваты 

цяжкаваты 

гразкаваты 

слізкаваты 

нізкаваты 

вузкаваты 



бзікаваты 

дзікаваты 

велікаваты 

жулікаваты 

мяккаваты 

залкаваты 

елкаваты 

мулкаваты 

жылкаваты 

камкаваты 

танкаваты 

зеленкаваты 

слупкаваты 

гаркаваты 

серкаваты 

дзіркаваты 

узгоркаваты 

прыдуркаваты 

пескаваты 

лускаваты 

караткаваты 

сеткаваты 

ніткаваты 

храсткаваты 

жарсткаваты 

лукаваты 

цельпукаваты 

струкаваты 

сукаваты 

раўчукаваты 

ваўкаваты 

пучкаваты 

кручкаваты 

мешкаваты 

вяснушкаваты 

шышкаваты 

мужыкаваты 

языкаваты 

касмыкаваты 

камлюкаваты 

блазнюкаваты 

асцюкаваты 

ніякаваты 

камякаваты 

ствалаваты 

малаваты 

смалаваты 

ралаваты 

сцеблаваты 

вуглаваты 

смуглаваты 

круглаваты 



седлаваты 

белаваты 

спелаваты 

вузлаваты 

вілаваты 

лілаваты 

гнілаваты 

пілаваты 

цеплаваты 

сіплаваты 

дуплаваты 

шчуплаваты 

хрыплаваты 

кіславаты 

замыславаты 

незамыславаты 

светлаваты 

адутлаваты 

скулаваты 

мулаваты 

сутулаваты 

пухлаваты 

тухлаваты 

рыхлаваты 

пашлаваты 

жылаваты 

пылаваты 

шылаваты 

мялаваты 

хамаваты 

шальмаваты 

чырванаваты 

цыганаваты 

саланаваты 

панаваты 

драбнаваты 

багнаваты 

ладнаваты 

галаднаваты 

халаднаваты 

бледнаваты 

віднаваты 

нуднаваты 

бруднаваты 

ленаваты 

саленаваты 

зеленаваты 

блазнаваты 

пазнаваты 

баразнаваты 

грузнаваты 

вінаваты 



савінаваты 

невінаваты 

свінаваты 

клінаваты 

шчылінаваты 

цемнаваты 

сумнаваты 

драннаваты 

хларнаваты 

чарнаваты 

дурнаваты 

праснаваты 

цеснаваты 

вільгатнаваты 

азатнаваты 

блакітнаваты 

мутнаваты 

стаўбунаваты 

калдунаваты 

паўнаваты 

мацнаваты 

змрачнаваты 

страшнаваты 

смешнаваты 

душнаваты 

п’янаваты 

слепаваты 

падслепаваты 

прыслепаваты 

сіпаваты 

аспаваты 

васпаваты 

скупаваты 

струпаваты 

тупаваты 

хрыпаваты 

аляпаваты 

хвараваты 

стараваты 

чараваты 

шараваты 

вуграваты 

наздраваты 

мездраваты 

звераваты 

макраваты 

хітраваты 

бураваты 

махраваты 

віхраваты 

пузыраваты 

сыраваты 



касаваты 

русаваты 

лысаваты 

цыбатаваты 

фатаваты 

сітаваты 

франтаваты 

праставаты 

густаваты 

тлуставаты 

пуставаты 

таўставаты 

крутаваты 

жаўтаваты 

ніштаваты 

сытаваты 

мехаваты 

зухаваты 

глухаваты 

сухаваты 

рубцаваты 

маладцаваты 

малайцаваты 

лямцаваты 

саланцаваты 

сланцаваты 

пранцаваты 

скапцаваты 

таўкачаваты 

гарачаваты 

карчаваты 

свішчаваты 

прышчаваты 

дарашаваты 

харваты 

аплываты 

гультаяваты 

зладзеяваты 

медзведзяваты 

свіляваты 

сіняваты 

зерняваты 

карычняваты 

лапцяваты 

багаты 

небагаты 

памагаты 

рагаты 

разгаты 

барадаты 

мардаты 

небажаты 



важаты 

вагонаважаты 

калонаважаты 

праважаты 

піянерважаты 

дажаты 

недажаты 

нажаты 

пажаты 

перажаты 

пражаты 

абжаты 

аджаты 

паджаты 

зжаты 

нязжаты 

ужаты 

выжаты 

лазаты 

гамзаты 

мурзаты 

пузаты 

пакаты 

стракаты 

сілікаты 

хімікаты 

смаркаты 

зіркаты 

дзяркаты 

канфіскаты 

пляскаты 

пукаты 

рукаты 

сукаты 

языкаты 

латы 

залаты 

выкалаты 

выпалаты 

кудлаты 

разлаты 

іклаты 

колаты 

даколаты 

заколаты 

наколаты 

паколаты 

пераколаты 

праколаты 

абколаты 

адколаты 

надколаты 



падколаты 

сколаты 

расколаты 

уколаты 

прыколаты 

молаты 

дамолаты 

намолаты 

змолаты 

свежазмолаты 

размолаты 

полаты 

аполаты 

даполаты 

пераполаты 

праполаты 

сполаты 

мурлаты 

патлаты 

кашлаты 

рылаты 

крылаты 

храматы 

калматы 

сарматы 

касматы 

таўсматы 

бахматы 

лахматы 

шахматы 

бухматы 

калашматы 

прыматы 

жанаты 

нежанаты 

уранаты 

пенаты 

махнаты 

пухнаты 

каардынаты 

дуплянаты 

сапаты 

сіпаты 

кірпаты 

шурпаты 

лупаты 

хрыпаты 

араты 

бараты 

хлараты 

акцябраты 

наздраты 



краты 

пораты 

перапораты 

прапораты 

адпораты 

надпораты 

спораты 

распораты 

успораты 

бураты 

барбітураты 

дэзідэраты 

валасаты 

паласаты 

насаты 

антыпасаты 

вусаты 

таты 

лататы 

куртаты 

хвастаты 

сульфаты 

бісульфаты 

тыясульфаты 

дахаты 

валахаты 

сахаты 

расахаты 

трыбухаты 

брухаты 

валюхаты 

дваццаты 

дванаццаты 

адзінаццаты 

семнаццаты 

васемнаццаты 

шаснаццаты 

дзевятнаццаты 

пятнаццаты 

трынаццаты 

трыццаты 

зачаты 

пачаты 

непачаты 

распачаты 

каробчаты 

губчаты 

зубчаты 

мяцёлчаты 

пальчаты 

стральчаты 

ігольчаты 



дольчаты 

кольчаты 

тасемчаты 

сумчаты 

дымчаты 

каленчаты 

палавінчаты 

перапончаты 

фестончаты 

грабеньчаты 

ступеньчаты 

многаступеньчаты 

шматступеньчаты 

трохступеньчаты 

лапчаты 

уступчаты 

рассыпчаты 

рэпчаты 

талерчаты 

зорчаты 

усчаты 

брусчаты 

рашотчаты 

клятчаты 

бародаўчаты 

сустаўчаты 

пераліўчаты 

галоўчаты 

расплыўчаты 

парыўчаты 

дзяўчаты 

дашчаты 

шаты 

вушаты 

адзеты 

пераадзеты 

пададзеты 

неадзеты 

разадзеты 

надзеты 

паўадзеты 

напаўадзеты 

прыадзеты 

раздзеты 

паўраздзеты 

напаўраздзеты 

уздзеты 

кеты 

штыкеты 

шчыкеты 

сандалеты 

панталеты 



зразуметы 

уразуметы 

кастаньеты 

апеты 

дапеты 

недапеты 

перапеты 

прапеты 

адпеты 

спеты 

заспеты 

хеты 

залёты 

цянёты 

кіпрыёты 

размаіты 

біты 

абабіты 

дабіты 

недабіты 

забіты 

набіты 

пабіты 

перабіты 

прабіты 

адбіты 

надбіты 

падбіты 

збіты 

разбіты 

напаўразбіты 

узбіты 

убіты 

выбіты 

прыбіты 

нябіты 

віты 

вагавіты 

прагавіты 

мазгавіты 

цягавіты 

пладавіты 

радавіты 

ядавіты 

завіты 

сакавіты 

дзелавіты 

самавіты 

несамавіты 

навіты 

гранавіты 

санавіты 



станавіты 

таленавіты 

высокаталенавіты 

неталенавіты 

павіты 

апавіты 

перапавіты 

спавіты 

распавіты 

хваравіты 

высокадаравіты 

перавіты 

басавіты 

працавіты 

глянцавіты 

грашавіты 

абвіты 

адвіты 

надвіты 

падвіты 

развіты 

слабаразвіты 

недаразвіты 

высокаразвіты 

маларазвіты 

неразвіты 

узвіты 

квіты 

увіты 

вывіты 

прывіты 

баявіты 

эндапаразіты 

эктапаразіты 

сярдзіты 

напаўзакркіты 

літы 

недаліты 

заліты 

наліты 

паліты 

пераліты 

цэаліты 

абліты 

адліты 

сапрапеліты 

зліты 

разліты 

узліты 

уліты 

выліты 

знакаміты 



псаміты 

хаміты 

семіты 

ваніты 

іаніты 

ланіты 

селеніты 

самніты 

піты 

недапіты 

прапіты 

адпіты 

надпіты 

спіты 

распіты 

упіты 

выпіты 

гусіты 

псамафіты 

гіграфіты 

гідрафіты 

ксерафіты 

сапрафіты 

эпіфіты 

сульфіты 

масціты 

хлебапрадукты 

рыбапрадукты 

мясапрадукты 

нафтапрадукты 

субпрадукты 

сухафрукты 

балты 

кельты 

анты 

ванты 

фуміганты 

дэсіканты 

панты 

мігранты 

транты 

куранты 

пуанты 

ханты 

рэпеленты 

сукуленты 

медыкаменты 

апартаменты 

мікраэлементы 

аліменты 

апладысменты 

сантыменты 



сентыменты 

экскрэменты 

унты 

дэфаліянты 

боты 

готы 

калготы 

вестготы 

остготы 

экзоты 

сайоты 

злоты 

нілоты 

амінакіслоты 

грымоты 

гугеноты 

банкноты 

вароты 

крывароты 

шыракароты 

жаўтароты 

даброты 

шпроты 

соты 

васьмісоты 

сямісоты 

шасцісоты 

дзевяцісоты 

пяцісоты 

трохсоты 

чатырохсоты 

двухсоты 

гатэнтоты 

сухоты 

перашэпты 

варты 

паўкварты 

нарты 

упарты 

урарты 

выверты 

выдзерты 

выцерты 

чацвёрты 

дадзёрты 

задзёрты 

надзёрты 

падзёрты 

перадзёрты 

прадзёрты 

абдзёрты 

здзёрты 



раздзёрты 

уздзёрты 

абапёрты 

запёрты 

прапёрты 

адпёрты 

падпёрты 

спёрты 

распёрты 

успёрты 

упёрты 

прыпёрты 

цёрты 

ацёрты 

дацёрты 

зацёрты 

нацёрты 

пацёрты 

перацёрты 

працёрты 

густацёрты 

абцёрты 

адцёрты 

падцёрты 

сцёрты 

распасцёрты 

расцёрты 

уцёрты 

прыцёрты 

батфорты 

шорты 

удмурты 

лабасты 

губасты 

зубасты 

трубасты 

чубасты 

дзюбасты 

галавасты 

брывасты 

грывасты 

глюгасты 

мардасты 

грудасты 

брыжасты 

гузасты 

бакасты 

шчакасты 

заікасты 

зіркасты 

казыркасты 

рукасты 



сукасты 

языкасты 

клыкасты 

халасты 

ікласты 

лейкапласты 

тэрмапласты 

фенапласты 

хларапласты 

фтарапласты 

гарласты 

вірласты 

мурласты 

скуласты 

рыласты 

бяльмасты 

каранасты 

угінасты 

выгінасты 

галінасты 

галянасты 

махрасты 

віхрасты 

кіпцюрасты 

часты 

зубчасты 

дробназубчасты 

клубчасты 

рубчасты 

трубчасты 

дзюбчасты 

раснічасты 

спічасты 

трайчасты 

лінейчасты 

ігольчасты 

дымчасты 

лапчасты 

купчасты 

крупчасты 

дзірчасты 

клятчасты 

сятчасты 

закручасты 

пакручасты 

выкручасты 

стручасты 

блішчасты 

лычасты 

нячасты 

вушасты 

мышасты 



песты 

дваісты 

слаісты 

раісты 

траісты 

асабісты 

ухабісты 

разухабісты 

захлёбісты 

калдобісты 

гурбісты 

клубісты 

зыбісты 

перахлябісты 

расхлябісты 

іегавісты 

ракавісты 

шаўкавісты 

наравісты 

кучаравісты 

звівісты 

залівісты 

пералівісты 

валасніковісты 

мыш’яковісты 

уловісты 

марганцовісты 

свінцовісты 

барвісты 

расплывісты 

парывісты 

перарывісты 

абрывісты 

адрывісты 

надрывісты 

зрывісты 

алеісты 

глеісты 

акладзісты 

пакладзісты 

складзісты 

раскладзісты 

укладзісты 

спадзісты 

асадзісты 

прысадзісты 

медзісты 

камедзісты 

ёдзісты 

лёдзісты 

раскідзісты 

вадародзісты 



пародзісты 

вугляродзісты 

жалезавугляродзісты 

рдзісты 

ірдзісты 

сасудзісты 

сардэчна-сасудзісты 

слюдзісты 

жалезісты 

слізісты 

залозісты 

слязісты 

абвалісты 

развалісты 

шквалісты 

ствалісты 

хвалісты 

падгалісты 

разгалісты 

шыракалісты 

гладкалісты 

вузкалісты 

скалісты 

круглалісты 

белалісты 

светлалісты 

смалісты 

крухмалісты 

драбналісты 

медналісты 

разналісты 

буйналісты 

цемналісты 

шумналісты 

чарналісты 

тупалісты 

ралісты 

жаралісты 

срэбралісты 

вастралісты 

салісты 

густалісты 

перысталісты 

жаўталісты 

мачалісты 

сцяблісты 

грубасцяблісты 

іглісты 

імглісты 

мудрагелісты 

немудрагелісты 

кудзелісты 



мелісты 

сцелісты 

мяцелісты 

бязлісты 

ілісты 

завілісты 

звілісты 

развілісты 

ухілісты 

шклісты 

камлісты 

зямлісты 

мазолісты 

падзолісты 

дуплісты 

мятлісты 

пятлісты 

цыбулісты 

мускулісты 

трохлісты 

жылісты 

шчылісты 

папялісты 

драбназемісты 

прыземісты 

выемісты 

ёмісты 

энергаёмісты 

фондаёмісты 

металаёмісты 

цеплаёмісты 

матэрыялаёмісты 

аб’ёмісты 

пад’ёмісты 

гліназёмісты 

падхалімісты 

саломісты 

бромісты 

стромісты 

хромісты 

ямісты 

плямісты 

дзірваністы 

тваністы 

хуліганісты 

цыганісты 

маністы 

туманісты 

караністы 

станісты 

тытаністы 

агністы 



багністы 

селеністы 

членісты 

праменісты 

струменісты 

пеністы 

скляпеністы 

насеністы 

іністы 

бландзіністы 

галіністы 

сцябліністы 

гліністы 

сугліністы 

варсіністы 

парафіністы 

ціністы 

рабаціністы 

шчаціністы 

пласціністы 

павуціністы 

каляіністы 

валакністы 

доўгавалакністы 

тонкавалакністы 

шкловалакністы 

агромністы 

фальбоністы 

разгоністы 

выгоністы 

піжоністы 

абалоністы 

кароністы 

кроністы 

парасоністы 

фасоністы 

адхоністы 

пністы 

зярністы 

тонказярністы 

дробназярністы 

буйназярністы 

дзярністы 

сярністы 

цярністы 

багуністы 

руністы 

ваўністы 

мучністы 

спружыністы 

лагчыністы 

маршчыністы 



грабяністы 

дравяністы 

кравяністы 

травяністы 

дрыгвяністы 

барвяністы 

крывяністы 

вадзяністы 

ледзяністы 

медзяністы 

студзяністы 

смаляністы 

масляністы 

камяністы 

крамяністы 

прамяністы 

сурмяністы 

тарфяністы 

цяністы 

балацяністы 

цыяністы 

выбоісты 

лапісты 

разлапісты 

нахрапісты 

ухапісты 

нясклёпісты 

купісты 

куп’істы 

насупісты 

уступісты 

рассыпісты 

учэпісты 

прычэпісты 

басісты 

валасісты 

галасісты 

каласісты 

атласісты 

расісты 

выкрутасісты 

развесісты 

уцёсісты 

выносісты 

таросісты 

варсісты 

фарсісты 

рысісты 

лясісты 

мясісты 

бруісты 

карабацісты 



хларнавацісты 

сернавацісты 

азатнавацісты 

разгацісты 

закацісты 

пакацісты 

раскацісты 

залацісты 

лапацісты 

крацісты 

клецісты 

сумёцісты 

аксаміцісты 

брыльянцісты 

азоцісты 

скоцісты 

балоцісты 

абароцісты 

чароцісты 

асцісты 

касцісты 

масцісты 

шарсцісты 

кусцісты 

спусцісты 

рашэцісты 

вяцісты 

квяцісты 

ячэісты 

змяісты 

даўгахвосты 

рыжахвосты 

караткахвосты 

белахвосты 

лірахвосты 

вастрахвосты 

жаўтахвосты 

бясхвосты 

дзевяносты 

просты 

шосты 

мнагавёрсты 

паўвярсты 

густы 

загусты 

негусты 

тлусты 

паўтлусты 

нятлусты 

пусты 

паўпусты 

напаўпусты 



тоўсты 

паўтоўсты 

важысты 

беражысты 

кражысты 

імжысты 

адложысты 

разложысты 

рожысты 

тварожысты 

парожысты 

мярэжысты 

сняжысты 

наварысты 

разварысты 

гарысты 

паджарысты 

ганарысты 

скнарысты 

апарысты 

фасфарысты 

фосфарысты 

амшарысты 

рабрысты 

серабрысты 

бугрысты 

вугрысты 

перысты 

серысты 

задзёрысты 

празрысты 

непразрысты 

паўпразрысты 

напаўпразрысты 

вірысты 

жвірысты 

задзірысты 

упірысты 

пухірысты 

ікрысты 

іскрысты 

сукрысты 

цукрысты 

пагорысты 

узгорысты 

абжорысты 

разорысты 

узорысты 

хлорысты 

занорысты 

порысты 

напорысты 



макрапорысты 

мікрапорысты 

торысты 

фторысты 

пячорысты 

шатрысты 

фігурысты 

панурысты 

унурысты 

чапурысты 

натурысты 

віхурысты 

махрысты 

вохрысты 

закавырысты 

пузырысты 

фанабэрысты 

пячэрысты 

ярысты 

акулярысты 

чысты 

урачысты 

знарочысты 

карчысты 

стручысты 

вячысты 

плячысты 

нячысты 

размашысты 

імшысты 

яршысты 

пушысты 

лапушысты 

пярэсты 

вілясты 

павілясты 

валлясты 

пятлясты 

віхлясты 

брылясты 

абуты 

пераабуты 

славуты 

праславуты 

тангуты 

дуты 

раздуты 

алеуты 

разуты 

куты 

акуты 

закуты 



перакуты 

скуты 

раскуты 

выкуты 

прыкуты 

якуты 

ламуты 

дзьмуты 

задзьмуты 

разадзьмуты 

надзьмуты 

садзьмуты 

раздзьмуты 

скалануты 

абмануты 

падмануты 

крануты 

закрануты 

некрануты 

скрануты 

някрануты 

апрануты 

пераапрануты 

падапрануты 

паўапрануты 

распрануты 

гнуты 

абагнуты 

увагнуты 

дваякаўвагнуты 

адагнуты 

падагнуты 

загнуты 

разагнуты 

нагнуты 

пагнуты 

перагнуты 

прагнуты 

сагнуты 

паўсагнуты 

напаўсагнуты 

спасцігнуты 

абвергнуты 

падвергнуты 

вывергнуты 

сашморгнуты 

абшморгнуты 

ушморгнуты 

угнуты 

выгнуты 

прыгнуты 

дасягнуты 



перасягнуты 

зацягнуты 

нацягнуты 

суцэльнацягнуты 

пацягнуты 

перацягнуты 

працягнуты 

абцягнуты 

адцягнуты 

падцягнуты 

сцягнуты 

расцягнуты 

усцягнуты 

уцягнуты 

выцягнуты 

прыцягнуты 

абвінуты 

развінуты 

кінуты 

акінуты 

закінуты 

накінуты 

пакінуты 

перакінуты 

адкінуты 

падкінуты 

скінуты 

раскінуты 

ускінуты 

укінуты 

выкінуты 

паўмінуты 

ахінуты 

абхінуты 

адхінуты 

падхінуты 

расплікнуты 

адамкнуты 

замкнуты 

разамкнуты 

самкнуты 

прымкнуты 

чокнуты 

вытаркнуты 

уторкнуты 

вытыркнуты 

абаткнуты 

уваткнуты 

адаткнуты 

падаткнуты 

узаткнуты 

ператкнуты 



праткнуты 

уткнуты 

прыткнуты 

распукнуты 

высмыкнуты 

сутыкнуты 

сашчыкнуты 

цюкнуты 

прасякнуты 

абапнуты 

адапнуты 

разапнуты 

напнуты 

счэрпнуты 

скалупнуты 

выпнуты 

прыпнуты 

сашчыпнуты 

адшчыпнуты 

выгарнуты 

абернуты 

вернуты 

завернуты 

навернуты 

павернуты 

правернуты 

адвернуты 

звернуты 

развернуты 

узвернуты 

вывернуты 

прывернуты 

агорнуты 

загорнуты 

нагорнуты 

перагорнуты 

прагорнуты 

абгорнуты 

адгорнуты 

падгорнуты 

згорнуты 

разгорнуты 

неразгорнуты 

угорнуты 

прыгорнуты 

апаласнуты 

спаласнуты 

пахіснуты 

аціснуты 

заціснуты 

націснуты 

паціснуты 



пераціснуты 

праціснуты 

абціснуты 

адціснуты 

падціснуты 

сціснуты 

расціснуты 

уціснуты 

выціснуты 

прыціснуты 

спырснуты 

упырснуты 

трэснуты 

надтрэснуты 

сплюснуты 

прыплюснуты 

скалатнуты 

акунуты 

сунуты 

асунуты 

засунуты 

насунуты 

пасунуты 

перасунуты 

прасунуты 

абсунуты 

адсунуты 

падсунуты 

ссунуты 

рассунуты 

уссунуты 

усунуты 

высунуты 

прысунуты 

вывіхнуты 

спіхнуты 

упіхнуты 

увапхнуты 

адапхнуты 

разапхнуты 

узапхнуты 

перапхнуты 

прапхнуты 

сапхнуты 

упхнуты 

выпхнуты 

праштурхнуты 

саштурхнуты 

падштурхнуты 

удыхнуты 

выдыхнуты 

ускалыхнуты 



уплюхнуты 

паглынуты 

праглынуты 

абрынуты 

наклюнуты 

сплюнуты 

выплюнуты 

памянуты 

успамянуты 

упамянуты 

круты 

сапсуты 

чуты 

недачуты 

пачуты 

прачуты 

адчуты 

счуты 

учуты 

арганаўты 

жоўты 

бухты-барахты 

дарэшты 

зрэшты 

здабыты 

раздабыты 

прыдабыты 

забыты 

паўзабыты 

напаўзабыты 

прызабыты 

набыты 

саманабыты 

перабыты 

адбыты 

пазбыты 

знябыты 

нажыты 

спажыты 

неспажыты 

перажыты 

пражыты 

абжыты 

малаабжыты 

неабжыты 

аджыты 

нязжыты 

ужыты 

выжыты 

прыжыты 

мыты 

недамыты 



намыты 

перамыты 

прамыты 

абмыты 

адмыты 

падмыты 

змыты 

размыты 

умыты 

вымыты 

свежавымыты 

нямыты 

белакапыты 

табарыты 

хларыты 

нарыты 

парыты 

перарыты 

прарыты 

брыты 

абрыты 

дабрыты 

пабрыты 

падбрыты 

нябрыты 

падрыты 

зрыты 

разрыты 

узрыты 

крыты 

акрыты 

закрыты 

паўзакрыты 

накрыты 

ненакрыты 

пакрыты 

непакрыты 

перакрыты 

абкрыты 

адкрыты 

новаадкрыты 

паўадкрыты 

напаўадкрыты 

скрыты 

раскрыты 

нераскрыты 

паўраскрыты 

напаўраскрыты 

укрыты 

выкрыты 

прыкрыты 

непрыкрыты 



напаўпрыкрыты 

вырыты 

сыты 

нясыты 

фагацыты 

лейкацыты 

эрытрацыты 

лімфацыты 

прычыты 

шыты 

нашыты 

перашыты 

прашыты 

абшыты 

адшыты 

надшыты 

падшыты 

сшыты 

расшыты 

ушыты 

вышыты 

прышыты 

гэты 

грэты 

абагрэты 

увагрэты 

адагрэты 

падагрэты 

разагрэты 

нагрэты 

перагрэты 

прагрэты 

сагрэты 

узгрэты 

угрэты 

прыгрэты 

экскрэты 

стрэты 

сустрэты 

цукраміцэты 

юты 

люты 

рабяты 

дзевяты 

трыдзевяты 

святы 

узяты 

прадузяты 

непрадузяты 

заўзяты 

палеаазіяты 

кляты 



закляты 

пракляты 

распракляты 

выкляты 

мяты 

намяты 

памяты 

перамяты 

абмяты 

падмяты 

змяты 

размяты 

умяты 

прымяты 

паганяты 

падганяты 

прыганяты 

заняты 

незаняты 

наняты 

паняты 

пераняты 

вачаняты 

абняты 

адняты 

падняты 

зняты 

разняты 

перазняты 

блізняты 

узняты 

прыўзняты 

двайняты 

трайняты 

суняты 

выняты 

прыняты 

агульнапрыняты 

успрыняты 

пяты 

напяты 

адпяты 

распяты 

прыпяты 

дзесяты 

васьмідзесяты 

сямідзесяты 

шасцідзесяты 

пяцідзесяты 

трыдзесяты 

зацяты 

нацяты 



перацяты 

працяты 

абцяты 

адцяты 

падцяты 

сцяты 

уцяты 

амографы 

гіфы 

скіфы 

буфы 

апокрыфы 

трэфы 

нацы 

пласкагубцы 

круглагубцы 

вастрагубцы 

галубцы 

улегцы 

канадцы 

дамачадцы 

галандцы 

новазеландцы 

лапландцы 

ірландцы 

нідэрландцы 

ісландцы 

шатландцы 

фламандцы 

нармандцы 

фінляндцы 

сходцы 

усходцы 

людцы 

павезецы 

нарвежцы 

горналыжцы 

каўказцы 

тагалезцы 

кангалезцы 

нагавіцы 

рукавіцы 

набіліцы 

ніцы 

аканіцы 

маніцы 

штораніцы 

клубніцы 

нажніцы 

грамніцы 

чарніцы 

дурніцы 



весніцы 

брусніцы 

суніцы 

папоўніцы 

вачніцы 

касцяніцы 

парагвайцы 

уругвайцы 

нагайцы 

малайцы 

ямайцы 

данайцы 

нанайцы 

кітайцы 

алтайцы 

адыгейцы 

удэгейцы 

індзейцы 

лейцы 

арамейцы 

індаеўрапейцы 

нубійцы 

лівійцы 

балівійцы 

латвійцы 

бельгійцы 

фрыгійцы 

інданезійцы 

меланезійцы 

палінезійцы 

фракійцы 

фінікійцы 

малійцы 

самалійцы 

аўстралійцы 

італійцы 

эалійцы 

чылійцы 

танзанійцы 

кенійцы 

самадыйцы 

сагдыйцы 

андыйцы 

індыйцы 

камбаджыйцы 

арыйцы 

марыйцы 

іберыйцы 

кімерыйцы 

ілірыйцы 

сірыйцы 

асірыйцы 



аўстрыйцы 

гурыйцы 

візантыйцы 

фларэнтыйцы 

кампучыйцы 

карэйцы 

лакцы 

іракцы 

вальцы 

бенгальцы 

сінгальцы 

партугальцы 

жужальцы 

танкапальцы 

аднапальцы 

непальцы 

сяміпальцы 

шасціпальцы 

пяціпальцы 

бяспальцы 

шчупальцы 

трохпальцы 

чатырохпальцы 

двухпальцы 

більцы 

бразільцы 

мінгрэльцы 

венесуэльцы 

пяльцы 

в’етнамцы 

немцы 

сіямцы 

албанцы 

ліванцы 

яванцы 

ганцы 

танганцы 

афганцы 

іарданцы 

суданцы 

азербайджанцы 

мараканцы 

мексіканцы 

шканцы 

амерыканцы 

афрыканцы 

ламанцы 

германцы 

бірманцы 

шлёпанцы 

іспанцы 

табасаранцы 



іранцы 

пранцы 

дагестанцы 

хіндустанцы 

брытанцы 

перуанцы 

славенцы 

йеменцы 

ненцы 

сенцы 

краманьёнцы 

красёнцы 

украінцы 

кубінцы 

славінцы 

хівінцы 

тувінцы 

даргінцы 

кабардзінцы 

тэкінцы 

філіпінцы 

абісінцы 

кахецінцы 

аргенцінцы 

імерэцінцы 

македонцы 

параконцы 

бясконцы 

небясконцы 

каталонцы 

японцы 

саксонцы 

эстонцы 

брэтонцы 

арчынцы 

энцы 

чэчэнцы 

італьянцы 

прэтарыянцы 

шчыпцы 

аварцы 

баварцы 

аджарцы 

балкарцы 

швейцарцы 

дзверцы 

ціверцы 

кашмірцы 

духаборцы 

чарнагорцы 

эквадорцы 

іжорцы 



шорцы 

мурцы 

алжырцы 

тунісцы 

лаосцы 

тыбетцы 

варотцы 

святцы 

буцы 

куцы 

спартакаўцы 

полаўцы 

паплаўцы 

цімураўцы 

выстаўцы 

карачаеўцы 

мардоўцы 

літоўцы 

пелюшцы 

сабачы 

рыбачы 

гагачы 

сайгачы 

лайдачы 

бядачы 

лядачы 

вужачы 

служачы 

ваеннаслужачы 

стараслужачы 

дрыжачы 

ляжачы 

казачы 

валачы 

давалачы 

завалачы 

навалачы 

панавалачы 

павалачы 

перавалачы 

правалачы 

абвалачы 

падвалачы 

звалачы 

развалачы 

узвалачы 

увалачы 

вывалачы 

прывалачы 

прымачы 

цёмначы 

поначы 



уначы 

апоўначы 

папоўначы 

юначы 

гарачы 

негарачы 

жабрачы 

прадрачы 

орачы 

гаворачы 

батрачы 

урачы 

кусачы 

кашачы 

лашачы 

ішачы 

хлебаробчы 

масларобчы 

вінаробчы 

земляробчы 

пазаземляробчы 

магчы 

памагчы 

дапамагчы 

запамагчы 

перамагчы 

падмагчы 

занемагчы 

абнемагчы 

знемагчы 

змагчы 

берагчы 

аберагчы 

паберагчы 

зберагчы 

уберагчы 

прыберагчы 

сцерагчы 

асцерагчы 

засцерагчы 

пасцерагчы 

перасцерагчы 

прасцерагчы 

падсцерагчы 

усцерагчы 

выпрагчы 

бегчы 

абегчы 

абабегчы 

дабегчы 

забегчы 

набегчы 



пабегчы 

запабегчы 

перабегчы 

прабегчы 

аббегчы 

адбегчы 

падбегчы 

збегчы 

узбегчы 

убегчы 

выбегчы 

прыбегчы 

легчы 

залегчы 

налегчы 

падналегчы 

прыналегчы 

палегчы 

пералегчы 

пралегчы 

аблегчы 

адлегчы 

падлегчы 

злегчы 

узлегчы 

улегчы 

вылегчы 

прылегчы 

стрыгчы 

астрыгчы 

дастрыгчы 

застрыгчы 

настрыгчы 

пастрыгчы 

папастрыгчы 

перастрыгчы 

прастрыгчы 

састрыгчы 

абстрыгчы 

адстрыгчы 

надстрыгчы 

падстрыгчы 

расстрыгчы 

выстрыгчы 

прыстрыгчы 

прэгчы 

запрэгчы 

напрэгчы 

папрэгчы 

перапрэгчы 

прапрэгчы 

адпрэгчы 



падпрэгчы 

спрэгчы 

распрэгчы 

упрэгчы 

прыпрэгчы 

дарадчы 

законадарадчы 

распарадчы 

нераспарадчы 

следчы 

даследчы 

рыбаводчы 

пладаводчы 

садаводчы 

кукурузаводчы 

сабакаводчы 

буракаводчы 

рахункаводчы 

кветкаводчы 

каўчукаводчы 

пчалаводчы 

жывёлаводчы 

свінаводчы 

раслінаводчы 

льнаводчы 

ільнаводчы 

баваўнаводчы 

звераводчы 

лесаводчы 

трусаводчы 

цытрусаводчы 

рысаводчы 

флатаводчы 

тутаводчы 

чаяводчы 

сабаляводчы 

паляводчы 

хмеляводчы 

канапляводчы 

каракуляводчы 

насенняводчы 

тытуняводчы 

зодчы 

праходчы 

горнапраходчы 

скорапраходчы 

заечы 

кабечы 

авечы 

чалавечы 

агульначалавечы 

надчалавечы 



нечалавечы 

звышчалавечы 

удалечы 

дзе-колечы 

хто-колечы 

што-колечы 

куды-колечы 

шыракаплечы 

вузкаплечы 

аднаплечы 

раўнаплечы 

вастраплечы 

крутаплечы 

нечы 

надоечы 

хлапечы 

выпечы 

высечы 

шляхечы 

выцечы 

дрыгавічы 

крывічы 

радзімічы 

стэрэафанічы 

гараднічы 

кленічы 

рызнічы 

сінічы 

ясельнічы 

пасцельнічы 

акольнічы 

сакольнічы 

таямнічы 

ляснічы 

рабаўнічы 

будаўнічы 

турбабудаўнічы 

горадабудаўнічы 

цеплавозабудаўнічы 

паравозабудаўнічы 

танкабудаўнічы 

станкабудаўнічы 

домабудаўнічы 

суднабудаўнічы 

вагонабудаўнічы 

машынабудаўнічы 

электрамашынабудаўнічы 

трактарабудаўнічы 

маторабудаўнічы 

самалётабудаўнічы 

мостабудаўнічы 

караблебудаўнічы 



дызелебудаўнічы 

аўтамабілебудаўнічы 

паплаўнічы 

чараўнічы 

ратаўнічы 

вартаўнічы 

прадстаўнічы 

ваяўнічы 

прад’яўнічы 

маляўнічы 

паляўнічы 

сінкапічы 

страбаскапічы 

спектраскапічы 

стэрэаскапічы 

субтрапічы 

вяцічы 

нейчы 

братазабойчы 

двойчы 

аднойчы 

неаднойчы 

тройчы 

завалакчы 

адвалакчы 

секчы 

асекчы 

дасекчы 

засекчы 

насекчы 

пасекчы 

перасекчы 

прасекчы 

абсекчы 

адсекчы 

надсекчы 

падсекчы 

ссекчы 

рассекчы 

усекчы 

высекчы 

зацекчы 

чукчы 

ульчы 

паўстанчы 

вызваленчы 

нацыянальна-вызваленчы 

запаленчы 

процізапаленчы 

супрацьзапаленчы 

азнаямленчы 

маўленчы 



вымаўленчы 

аднаўленчы 

узнаўленчы 

аздараўленчы 

упраўленчы 

выяўленчы 

самавыяўленчы 

перасяленчы 

гончы 

абарончы 

ваеннаабарончы 

паражэнчы 

парэнчы 

прымірэнчы 

рабочы 

суднарабочы 

рознарабочы 

горнарабочы 

чорнарабочы 

нерабочы 

вочы 

ахвочы 

неахвочы 

дзявочы 

жаночы 

штоночы 

уночы 

паўночы 

апаўночы 

прарочы 

сарочы 

сірочы 

выбарчы 

перавыбарчы 

перадвыбарчы 

гаспадарчы 

рыбагаспадарчы 

водагаспадарчы 

сельскагаспадарчы 

народнагаспадарчы 

прыватнагаспадарчы 

лесагаспадарчы 

безгаспадарчы 

творчы 

словатворчы 

моватворчы 

жыватворчы 

міратворчы 

вытворчы 

збожжавытворчы 

шкловытворчы 

пісчы 



зыбучы 

завучы 

сівучы 

жывучы 

плывучы 

пявучы 

бразгучы 

жыгучы 

стрыгучы 

бягучы 

цягучы 

падучы 

невідучы 

будучы 

ядучы 

вядучы 

кажучы 

рэжучы 

металарэжучы 

вяжучы 

паўзучы 

плакучы 

траскучы 

бліскучы 

пякучы 

сякучы 

цякучы 

звышцякучы 

грымучы 

дрымучы 

цягнучы 

мінучы 

скорамінучы 

немінучы 

нягаснучы 

нявянучы 

кіпучы 

ліпучы 

рыпучы 

скрыпучы 

сыпучы 

шыпучы 

сляпучы 

гаручы 

негаручы 

наручы 

неўміручы 

поручы 

трасучы 

сысучы 

нясучы 

лятучы 



гнятучы 

пахучы 

рашучы 

нерашучы 

пішучы 

самапішучы 

абвінаваўчы 

выхаваўчы 

самавыхаваўчы 

заканадаўчы 

пераканаўчы 

малапераканаўчы 

непераканаўчы 

выканаўчы 

аб’яднаўчы 

глебазнаўчы 

мовазнаўчы 

мастацтвазнаўчы 

паляўніцтвазнаўчы 

кнігазнаўчы 

грамадазнаўчы 

нарадазнаўчы 

прыродазнаўчы 

усходазнаўчы 

сабаказнаўчы 

чалавеказнаўчы 

музыказнаўчы 

бібліятэказнаўчы 

металазнаўчы 

матэрыялазнаўчы 

кіназнаўчы 

славяназнаўчы 

таваразнаўчы 

тэатразнаўчы 

літаратуразнаўчы 

крыніцазнаўчы 

вершазнаўчы 

краязнаўчы 

музеязнаўчы 

параўнаўчы 

краўчы 

папраўчы 

таўчы 

датаўчы 

затаўчы 

натаўчы 

патаўчы 

ператаўчы 

пратаўчы 

абтаўчы 

падтаўчы 

стаўчы 



растаўчы 

утаўчы 

вытаўчы 

прытаўчы 

пеўчы 

воўчы 

вярблюдагадоўчы 

козагадоўчы 

сабакагадоўчы 

авечкагадоўчы 

птушкагадоўчы 

маралагадоўчы 

жывёлагадоўчы 

свінагадоўчы 

зверагадоўчы 

курагадоўчы 

трусагадоўчы 

собалегадоўчы 

аленегадоўчы 

конегадоўчы 

гусегадоўчы 

адбудоўчы 

надбудоўчы 

лоўчы 

падлоўчы 

станоўчы 

устаноўчы 

выратоўчы 

нарыхтоўчы 

збожжанарыхтоўчы 

жывёланарыхтоўчы 

корманарыхтоўчы 

воўнанарыхтоўчы 

бавоўнанарыхтоўчы 

лесанарыхтоўчы 

мясанарыхтоўчы 

торфанарыхтоўчы 

яйцанарыхтоўчы 

шэрсценарыхтоўчы 

падрыхтоўчы 

апрацоўчы 

глебаапрацоўчы 

бульбаапрацоўчы 

рыбаапрацоўчы 

дрэваапрацоўчы 

жалезаапрацоўчы 

шоўкаапрацоўчы 

металаапрацоўчы 

лёнаапрацоўчы 

воўнаапрацоўчы 

лесаапрацоўчы 

каноплеапрацоўчы 



шэрсцеапрацоўчы 

льноапрацоўчы 

ільноапрацоўчы 

плодаперапрацоўчы 

нафтаперапрацоўчы 

лядашчы 

прапашчы 

немудрашчы 

валачашчы 

вешчы 

клешчы 

любошчы 

мошчы 

прыгаршчы 

заграбушчы 

трывушчы 

немагушчы 

відушчы 

завідушчы 

невідушчы 

усёвідушчы 

хітрушчы 

прыборабудаўшчы 

Вадохрышчы 

грашышчы 

чарнюшчы 

развадзяшчы 

валяшчы 

заваляшчы 

нездаляшчы 

гуляшчы 

рабацяшчы 

індычы 

мужычы 

дарэчы 

недарэчы 

старэчы 

кашэчы 

плаваючы 

загніваючы 

абязбольваючы 

выконваючы 

выпраменьваючы 

спачуваючы 

накіроўваючы 

здабываючы 

горназдабываючы 

золатаздабываючы 

нафтаздабываючы 

спажываючы 

адпачываючы 

паспяваючы 



непаспяваючы 

прыпяваючы 

гаючы 

усёперамагаючы 

шагаючы 

немігаючы 

жадаючы 

галадаючы 

пакладаючы 

падаючы 

нападаючы 

спадаючы 

пераважаючы 

пагражаючы 

суправаджаючы 

зараджаючы 

незамярзаючы 

акаючы 

окаючы 

выпускаючы 

блукаючы 

замыкаючы 

палаючы 

лунаючы 

пачынаючы 

наступаючы 

паступаючы 

караючы 

нарастаючы 

узрастаючы 

адстаючы 

лятаючы 

рухаючы 

многаабяцаючы 

шматабяцаючы 

канчаючы 

рашаючы 

завяршаючы 

нержавеючы 

дзеючы 

самадзеючы 

моцнадзеючы 

нядзеючы 

умеючы 

палымнеючы 

квітнеючы 

гадзючы 

смярдзючы 

балючы 

калючы 

палючы 

колючы 



звінючы 

лінючы 

нелінючы 

п’янючы 

старшынствуючы 

інтрыгуючы 

шкадуючы 

камандуючы 

галоўнакамандуючы 

арганізуючы 

танізуючы 

дзякуючы 

пануючы 

дамінуючы 

існуючы 

суіснуючы 

раўнуючы 

веруючы 

няверуючы 

лідзіруючы 

кіруючы 

пікіруючы 

дубліруючы 

трасіруючы 

прагрэсіруючы 

самарэгіструючы 

пульсуючы 

жартуючы 

бастуючы 

танцуючы 

ныючы 

брыючы 

хвалюючы 

прафілюючы 

самарэгулюючы 

стымулюючы 

акаляючы 

захапляючы 

здзіўляючы 

плодавыганяючы 

здавальняючы 

нездавальняючы 

падагульняючы 

натхняючы 

ап’яняючы 

заячы 

стаячы 

вышэйстаячы 

жарабячы 

любячы 

каравячы 

правячы 



каровячы 

лазячы 

бадзячы 

брадзячы 

хадзячы 

гледзячы 

нягледзячы 

жывародзячы 

надыходзячы 

непадыходзячы 

зыходзячы 

сядзячы 

шчыглячы 

быдлячы 

мыслячы 

кабылячы 

цялячы 

хамячы 

варанячы 

куранячы 

шчанячы 

ягнячы 

блізнячы 

свінячы 

пячы 

апячы 

дапячы 

недапячы 

запячы 

напячы 

папячы 

перапячы 

прапячы 

абпячы 

адпячы 

падпячы 

кіпячы 

спячы 

упячы 

прыпячы 

шыпячы 

сячы 

асячы 

дасячы 

засячы 

насячы 

пасячы 

папасячы 

парасячы 

перасячы 

прасячы 

абсячы 



адсячы 

надсячы 

падсячы 

вісячы 

ссячы 

рассячы 

усячы 

цячы 

ацячы 

дацячы 

зацячы 

нацячы 

пацячы 

перацячы 

працячы 

абцячы 

адцячы 

падцячы 

дзіцячы 

недзіцячы 

сцячы 

свісцячы 

уцячы 

прыцячы 

чувашы 

гамашы 

камашы 

чарапашы 

малодшы 

пешы 

блізшы 

грубейшы 

глыбейшы 

навейшы 

здаравейшы 

чарсцвейшы 

цверазейшы 

маладзейшы 

саладзейшы 

гладзейшы 

радзейшы 

цвярдзейшы 

далейшы 

цалейшы 

круглейшы 

злейшы 

цяплейшы 

святлейшы 

бялейшы 

смялейшы 

спялейшы 

весялейшы 



чырванейшы 

усепадданейшы 

ранейшы 

драбнейшы 

халаднейшы 

схаднейшы 

пазнейшы 

спакайнейшы 

страйнейшы 

разумнейшы 

цямнейшы 

спарнейшы 

прастарнейшы 

чарнейшы 

галаснейшы 

зласнейшы 

даўнейшы 

раўнейшы 

змрачнейшы 

гучнейшы 

раскашнейшы 

багацейшы 

карацейшы 

найкарацейшы 

прасцейшы 

часцейшы 

гусцейшы 

чысцейшы 

круцейшы 

сыцейшы 

свяцейшы 

даражэйшы 

стражэйшы 

найстражэйшы 

бліжэйшы 

найбліжэйшы 

ніжэйшы 

дужэйшы 

тужэйшы 

даўжэйшы 

свяжэйшы 

цяжэйшы 

старэйшы 

дабрэйшы 

шырэйшы 

тутэйшы 

нетутэйшы 

гарачэйшы 

найлягчэйшы 

гладчэйшы 

радчэйшы 

байчэйшы 



мякчэйшы 

мяльчэйшы 

страмчэйшы 

ямчэйшы 

званчэйшы 

танчэйшы 

гарчэйшы 

шпарчэйшы 

ярчэйшы 

хутчэйшы 

цішэйшы 

глушэйшы 

сушэйшы 

вышэйшы 

найвышэйшы 

інакшы 

зацёкшы 

найвялікшы 

дальшы 

большы 

найбольшы 

серадольшы 

полівітамшы 

меншы 

найменшы 

іншы 

бошы 

харошы 

грошы 

лепшы 

найлепшы 

манаршы 

старшы 

першы 

найпершы 

памёршы 

горшы 

найгоршы 

шыршы 

патрыяршы 

заросшы 

бабушы 

вушы 

інгушы 

дадушы 

паклаўшы 

закасаўшы 

з’еўшы 

пацярпеўшы 

разявіўшы 

ухапіўшы 

быўшы 



новапрыбыўшы 

злажыўшы 

аджыўшы 

талышы 

латышы 

канюшы 

беляшы 

э 
========================= 

бэ 

вэ 

гэ 

дэ 

па-дэ-дэ 

бідэ 

жэ 

дражэ 

негліжэ 

бланманжэ 

пратэжэ 

зэ 

безэ 

шымпанзэ 

энзэ 

рэнамэ 

мулінэ 

кайнэ 

кабернэ 

турнэ 

пенснэ 

кашнэ 

алоэ 

каноэ 

каланхоэ 

купэ 

рэ 

кабарэ 

карэ 

трэ 

гафрэ 

эрэ 

кюрэ 

пюрэ 

дэ-юрэ 

фрыкасэ 

шасэ 

плісэ 

эсэ 

тэ 

каратэ 

сатэ 



вар’етэ 

маралітэ 

дэкальтэ 

андантэ 

фортэ 

фуэтэ 

фэ 

аўтадафэ 

кафэ 

галіфэ 

цэ 

цэцэ 

чэ 

яшчэ 

пап’е-машэ 

крашэ 

сашэ 

аташэ 

прэс-аташэ 

клішэ 

тушэ 

ю 
========================= 

сілаю 

інтэрв’ю 

рэвю 

ёю 

экю 

пазавуголлю 

вобземлю 

уволю 

авеню 

парвеню 

меню 

углыбіню 

восенню 

удалечыню 

упершыню 

увышыню 

інжэню 

сабою 

сюдою 

вясною 

ступою 

парою 

пехатою 

рыссю 

укругавую 

наўдалую 

напрапалую 

насмелую 



напрамую 

ушчыльную 

уцёмную 

урассыпную 

уручную 

урукапашную 

усляпую 

ухаластую 

упустую 

начыстую 

падчыстую 

укрутую 

пазахлеўю 

поўнасцю 

няпоўнасцю 

гатоўнасцю 

пратэкцыянісцю 

вопрамеццю 

цю-цю 

унічыю 

тудэю 

сюдэю                           

я 
========================= 

братавая 

маставая 

удвая 

прыхожая 

камарынская 

ардынатарская 

руская 

шамая 

падданая 

гардэробная 

жарэбная 

адходная 

адыходная 

падарожная 

узбярэжная 

гасціная 

чайная 

падканвойная 

адпускная 

прабельная 

цельная 

вольная 

шчэнная 

пракажоная 

цяжарная 

бойлерная 

паросная 



трусная 

чалабітная 

паднаготная 

котная 

піўная 

бензазаправачная 

закусачная 

чабурэчная 

зграя 

утрая 

памагатая 

важатая 

піянерважатая 

прачыстая 

печая 

купчая 

веруючая 

няверуючая 

першародзячая 

жарабя 

жэрабя 

юбея 

вея 

завея 

дзея 

надзея 

падзея 

фузея 

лея 

алея 

балея 

шугалея 

азалея 

бакалея 

салея 

асамблея 

прывілея 

лілея 

камея 

іпамея 

гінея 

мінея 

чэцця-мінея 

ахінея 

дульцынея 

фармакапея 

эпапея 

кінаэпапея 

партупея 

адысея 

фея 

трахея 



загадзя 

спагадзя 

ладдзя 

пападдзя 

паўстагоддзя 

суддзя 

дзядзя 

пядзя 

эрзя 

амфібія 

фобія 

фотафобія 

астралябія 

рэліквія 

сіновія 

магія 

панагія 

антрапафагія 

бактэрыяфагія 

калегія 

рэдкалегія 

камер-калегія 

парткалегія 

элегія 

рэлігія 

неўралгія 

настальгія 

дэмагогія 

заалогія 

палеазаалогія 

протазаалогія 

флебалогія 

ларынгалогія 

отарыналарынгалогія 

алергалогія 

метадалогія 

педалогія 

сіфілідалогія 

індалогія 

сурдалогія 

геалогія 

гідрагеалогія 

астрагеалогія 

фразеалогія 

спелеалогія 

тэлеалогія 

генеалогія 

бальнеалогія 

гнасеалогія 

археалогія 

назалогія 

фармакалогія 



псіхафармакалогія 

гінекалогія 

мікалогія 

таксікалогія 

лексікалогія 

анкалогія 

наркалогія 

цюркалогія 

экалогія 

цытаэкалогія 

філалогія 

дактылалогія 

гамалогія 

памалогія 

энтамалогія 

афтальмалогія 

касмалогія 

сейсмалогія 

сіндэсмалогія 

этымалогія 

аналогія 

вулканалогія 

дэманалогія 

храналогія 

фаналогія 

ювеналогія 

рэнтгеналогія 

селеналогія 

фенаменалогія 

феналогія 

кіналогія 

вітаміналогія 

тэрміналогія 

крыміналогія 

сіналогія 

лімналогія 

этналогія 

імуналогія 

тэхналогія 

рыналогія 

эндакрыналогія 

фрэналогія 

фітацэналогія 

біяцэналогія 

акіяналогія 

апалогія 

антрапалогія 

палеаантрапалогія 

тапалогія 

гіпалогія 

тыпалогія 

харалогія 



метэаралогія 

гідраметэаралогія 

радыёметэаралогія 

гідралогія 

дэндралогія 

венералогія 

мінералогія 

сералогія 

папіралогія 

метралогія 

петралогія 

астралогія 

тэтралогія 

уралогія 

футуралогія 

неўралогія 

нефралогія 

аэралогія 

трасалогія 

рэфлексалогія 

сексалогія 

вірусалогія 

эпізааталогія 

анаматалогія 

саматалогія 

сімптаматалогія 

стаматалогія 

гематалогія 

кліматалогія 

агракліматалогія 

рэаніматалогія 

дэрматалогія 

траўматалогія 

рэўматалогія 

прыматалогія 

танаталогія 

паталогія 

палеапаталогія 

неўрапаталогія 

сексапаталогія 

фітапаталогія 

псіхапаталогія 

тэраталогія 

эсхаталогія 

саветалогія 

каметалогія 

касметалогія 

планеталогія 

герпеталогія 

паразіталогія 

літалогія 

семіталогія 



арніталогія 

палеафіталогія 

дыялекталогія 

дэфекталогія 

анталогія 

аданталогія 

палеанталогія 

мікрапалеанталогія 

фітапалеанталогія 

геранталогія 

дэанталогія 

ферменталогія 

гельмінталогія 

акцэнталогія 

егіпталогія 

курарталогія 

сугесталогія 

гісталогія 

тэксталогія 

пратысталогія 

таўталогія 

санскрыталогія 

цыталогія 

эталогія 

графалогія 

міфалогія 

марфалогія 

геамарфалогія 

імунамарфалогія 

псіхалогія 

зоапсіхалогія 

парапсіхалогія 

нейрапсіхалогія 

патапсіхалогія 

ідэалогія 

псіхаідэалогія 

рэалогія 

тэалогія 

астэалогія 

дылогія 

кінадылогія 

трылогія 

біялогія 

экзабіялогія 

гідрабіялогія 

мікрабіялогія 

астрабіялогія 

фітабіялогія 

радыебіялогія 

геліябіялогія 

крыябіялогія 

фізіялогія 



нейрафізіялогія 

электрафізіялогія 

псіхафізіялогія 

эстэзіялогія 

бібліялогія 

міялогія 

семіялогія 

эпідэміялогія 

краніялогія 

семасіялогія 

аксіялогія 

радыялогія 

кардыялогія 

брыялогія 

эмбрыялогія 

асірыялогія 

крыялогія 

бактэрыялогія 

іхтыялогія 

этыялогія 

сацыялогія 

гляцыялогія 

весланогія 

вусаногія 

ратаногія 

ластаногія 

членістаногія 

бруханогія 

плечаногія 

многія 

нямногія 

летаргія 

алергія 

энергія 

электраэнергія 

оргія 

галургія 

металургія 

электраметалургія 

хірургія 

нейрахірургія 

мікрахірургія 

мікрургія 

драматургія 

кінадраматургія 

літургія 

стратэгія 

гальванастэгія 

мальвазія 

інвазія 

аказія 

эксплазія 



гімназія 

прагімназія 

ідыясінкразія 

еўразія 

фантазія 

буржуазія 

афазія 

магнезія 

амнезія 

правізія 

дывізія 

мотадывізія 

рэвізія 

калізія 

элізія 

фізія 

суспензія 

гартэнзія 

прэтэнзія 

ліцэнзія 

рэцэнзія 

фармакагнозія 

карозія 

амброзія 

эрозія 

суфозія 

гамбузія 

інтрузія 

кантузія 

трансфузія 

дыфузія 

эфузія 

паэзія 

геадэзія 

селенадэзія 

анестэзія 

ілюзія 

аклюзія 

ракія 

лёгкія 

аўтаркія 

рускія 

эмбалія 

рэгалія 

ардалія 

анамалія 

вакханалія 

аралія 

талія 

баталія 

макрацэфалія 

мікрацэфалія 



даліхацэфалія 

брахіцэфалія 

рэалія 

біблія 

лямблія 

камелія 

лілія 

фамілія 

філія 

гемафілія 

камсамолія 

магнолія 

манаполія 

кінаманаполія 

метраполія 

мітраполія 

цэнтыфолія 

меланхолія 

абулія 

ідылія 

флатылія 

сіндактылія 

рэптылія 

філатэлія 

фацэлія 

эндагамія 

экзагамія 

манагамія 

крыптагамія 

палігамія 

садамія 

адынамія 

гіпадынамія 

парамія 

трахеатамія 

склератамія 

дыхатамія 

трыхатамія 

астэатамія 

лейкемія 

анемія 

полісемія 

таксемія 

айканімія 

аманімія 

сінанімія 

этнанімія 

антрапанімія 

тапанімія 

метанімія 

хімія 

геахімія 



біягеахімія 

фармакахімія 

металахімія 

тэрмахімія 

касмахімія 

аграхімія 

гідрахімія 

мікрахімія 

электрахімія 

лесахімія 

коксахімія 

фотахімія 

нафтахімія 

цытахімія 

стэрэахімія 

алхімія 

біяхімія 

радыяхімія 

афтальмія 

эўкомія 

эканомія 

палітэканомія 

аграномія 

астраномія 

гастраномія 

радыёастраномія 

аэраномія 

таксаномія 

аўтаномія 

тафаномія 

антыномія 

фізіяномія 

фотахромія 

паліхромія 

анатомія 

нейраанатомія 

армія 

конармія 

таксідэрмія 

пахідэрмія 

піядэрмія 

тэрмія 

гіпатэрмія 

электратэрмія 

дыятэрмія 

арытмія 

полірытмія 

мумія 

акадэмія 

эпідэмія 

эндэмія 

піэмія 



гіперэмія 

прэмія 

урэмія 

тулярэмія 

септыцэмія 

ішэмія 

плябанія 

шызаганія 

манія 

французаманія 

дэкалькаманія 

наркаманія 

галаманія 

мегаламанія 

англаманія 

меламанія 

манаманія 

брытанаманія 

эфіраманія 

тэатраманія 

эратаманія 

балетаманія 

гігантаманія 

працэнтаманія 

клептаманія 

графаманія 

німфаманія 

вершаманія 

сіманія 

германія 

пнеўманія 

плеўрапнеўманія 

бронхапнеўманія 

бібліяманія 

кампанія 

кінакампанія 

кают-кампанія 

тымпанія 

сінхранія 

дыяхранія 

тыранія 

атанія 

латанія 

гіпатанія 

ратанія 

гіпертанія 

тэтанія 

афанія 

стэрэафанія 

тэлефанія 

радыётэлефанія 

поліфанія 



эўфанія 

філагенія 

філуменія 

брыёнія 

поліэмбрыёнія 

сальвінія 

палігінія 

скінія 

лінія 

ізалінія 

электралінія 

радыёлінія 

ватэрлінія 

авіялінія 

пінія 

агонія 

касмагонія 

глатагонія 

тэагонія 

пеларгонія 

бягонія 

ляўконія 

калонія 

паўкалонія 

напаўкалонія 

гегемонія 

гармонія 

фісгармонія 

дысгармонія 

філармонія 

цырымонія 

антымонія 

іронія 

какафонія 

сімфонія 

унія 

петунія 

дафнія 

заатэхнія 

біятэхнія 

склератынія 

актынія 

цынія 

гліцынія 

гардэнія 

шызафрэнія 

астэнія 

неўрастэнія 

псіхастэнія 

страбаскапія 

ларынгаскапія 

фарынгаскапія 



эндаскапія 

таракаскапія 

дактыласкапія 

афтальмаскапія 

рэнтгенаскапія 

мікраскапія 

ультрамікраскапія 

спектраскапія 

радыёспектраскапія 

інтраскапія 

урэтраскапія 

дэфектаскапія 

рэнтгенадэфектаскапія 

отаскапія 

цыстаскапія 

стэтаскапія 

бронхаскапія 

тэлескапія 

варыяскапія 

бактэрыяскапія 

ізатрапія 

сатрапія 

эметрапія 

энтрапія 

тэрапія 

фагатэрапія 

бальнеатэрапія 

фармакатэрапія 

іголкатэрапія 

ампелатэрапія 

тэрматэрапія 

гальванатэрапія 

арганатэрапія 

механатэрапія 

рэнтгенатэрапія 

гіпнатэрапія 

баратэрапія 

гідратэрапія 

сератэрапія 

электратэрапія 

фітатэрапія 

фотатэрапія 

псіхатэрапія 

радыетэрапія 

фізіятэрапія 

геліятэрапія 

хіміятэрапія 

сепія 

скумпія 

копія 

святлакопія 

фільмакопія 



ксеракопія 

фотакопія 

алатропія 

мізантропія 

філантропія 

ізатопія 

утопія 

рупія 

плацінатыпія 

стэнатыпія 

гідратыпія 

дагератыпія 

фератыпія 

фотатыпія 

аўтатыпія 

стэрэатыпія 

арфаэпія 

катавасія 

касія 

месія 

сесія 

прафесія 

місія 

камісія 

перакамісія 

падкамісія 

медкамісія 

санкамісія 

трансмісія 

эмісія 

рэмісія 

гіпаксія 

апраксія 

алексія 

апаплексія 

флексія 

рэфлексія 

анексія 

артадоксія 

фуксія 

эмульсія 

вакансія 

экспансія 

пенсія 

каталепсія 

эпілепсія 

дыспепсія 

эклампсія 

біяпсія 

інтарсія 

версія 

канверсія 



інверсія 

дыверсія 

рэверсія 

імерсія 

дысперсія 

рэторсія 

экскурсія 

перкусія 

дыскусія 

агрэсія 

прагрэсія 

трансгрэсія 

рэгрэсія 

кампрэсія 

дэкампрэсія 

імпрэсія 

экспрэсія 

дэпрэсія 

рэпрэсія 

пасэсія 

працэсія 

канцэсія 

прэцэсія 

сэцэсія 

святлофізіялотія 

мафія 

рафія 

парафія 

аграфія 

геаграфія 

лінгвагеаграфія 

палеагеаграфія 

этнагеаграфія 

зоагеаграфія 

фітагеаграфія 

біягеаграфія 

алеаграфія 

палеаграфія 

археаграфія 

ізаграфія 

лексікаграфія 

цынкаграфія 

фотацынкаграфія 

галаграфія 

металаграфія 

крышталаграфія 

ампелаграфія 

сігілаграфія 

ксілаграфія 

фотаксілаграфія 

шклаграфія 

цыклаграфія 



дактылаграфія 

намаграфія 

сфігмаграфія 

тэрмаграфія 

касмаграфія 

сейсмаграфія 

дэмаграфія 

стэганаграфія 

іканаграфія 

манаграфія 

уранаграфія 

фанаграфія 

рэнтгенаграфія 

селенаграфія 

парнаграфія 

этнаграфія 

стэнаграфія 

акіянаграфія 

антрапаграфія 

тапаграфія 

фотатапаграфія 

тыпаграфія 

араграфія 

метэараграфія 

флюараграфія 

гідраграфія 

ксераграфія 

спіраграфія 

петраграфія 

электраграфія 

храматаграфія 

кінематаграфія 

фатаграфія 

хромафатаграфія 

мікрафатаграфія 

тэлефатаграфія 

літаграфія 

хромалітаграфія 

тыпалітаграфія 

фоталітаграфія 

аўталітаграфія 

фактаграфія 

дыялектаграфія 

піктаграфія 

крыптаграфія 

картаграфія 

стэтаграфія 

арфаграфія 

бранхаграфія 

ідэаграфія 

рэаграфія 

харэаграфія 



стэрэаграфія 

тэлеграфія 

фотатэлеграфія 

радыётэлеграфія 

пазіграфія 

каліграфія 

паліграфія 

стратыграфія 

біяграфія 

аўтабіяграфія 

агіяграфія 

фізіяграфія 

бібліяграфія 

радыяграфія 

камедыяграфія 

кардыяграфія 

сейсмакардыяграфія 

фонакардыяграфія 

электракардыяграфія 

гістарыяграфія 

атрафія 

гіпертрафія 

дыстрафія 

эпітафія 

філасофія 

натурфіласофія 

антрапасофія 

тэасофія 

алігархія 

анархія 

манархія 

епархія 

іерархія 

тэтрархія 

патрыярхія 

стыхія 

брація 

шація 

фацэція 

майя 

паранойя 

ля 

спакваля 

хваля 

зводдаля 

здаля 

сандаля 

каля 

паля 

краля 

праля 

цаля 



шаля 

шабля 

скобля 

паўрубля 

мэбля 

грэбля 

для 

быдля 

дзеля 

кудзеля 

нядзеля 

пустамеля 

пасцеля 

хвіля 

міля 

тона-міля 

пакля 

сакля 

цвікля 

піскля 

цыкля 

ткалля 

ралля 

пралля 

келля 

камарылля 

эскадрылля 

кломля 

зямля 

мямля 

воля 

няволя 

доля 

семядоля 

нядоля 

таполя 

роля 

фасоля 

патоля 

пістоля 

капля 

чапля 

кропля 

купля 

марля 

пасля 

цесля 

кісля 

сумысля 

наўмысля 

ненаўмысля 

тля 



бутля 

басэтля 

пятля 

бабуля 

цыбуля 

крывуля 

дзявуля 

гуля 

рагуля 

дуля 

дзядуля 

рыжуля 

казуля 

капрызуля 

куля 

дранкуля 

мамуля 

шпуля 

руля 

каструля 

матуля 

татуля 

хахуля 

кашуля 

немаўля 

дарагоўля 

гадоўля 

вярблюдагадоўля 

козагадоўля 

сабакагадоўля 

авечкагадоўля 

птушкагадоўля 

маралагадоўля 

жывёлагадоўля 

свінагадоўля 

зверагадоўля 

асетрагадоўля 

курагадоўля 

лесагадоўля 

трусагадоўля 

собалегадоўля 

аленегадоўля 

конегадоўля 

гусегадоўля 

галадоўля 

будоўля 

новабудоўля 

лоўля 

вафля 

кафля 

трухля 

здыхля 



дыля 

кадрыля 

сырадэля 

зязюля 

пілюля 

цяля 

сегідылья 

мантылья 

акрамя 

племя 

семя 

льнасемя 

ільнасемя 

цемя 

імя 

вымя 

полымя 

епітым’я 

стрэмя 

бярэмя 

сям’я 

пчоласям’я 

цыганя 

маржаня 

вужаня 

стрыжаня 

каня 

паня 

тхараня 

браня 

бабраня 

зубраня 

тыграня 

выдраня 

звераня 

кураня 

тураня 

чыраня 

сабачаня 

качаня 

крумкачаня 

шпачаня 

рачаня 

грачаня 

лашачаня 

каршачаня 

зайчаня 

галчаня 

хлапчаня 

сівучаня 

барсучаня 

пацучаня 



ваўчаня 

дзеўчаня 

шчаня 

індычаня 

сычаня 

чарапашаня 

птушаня 

мышаня 

даўбня 

доўбня 

ягня 

звягня 

акладня 

складня 

радня 

курасадня 

хадня 

абедня 

седня 

бодня 

чарвяводня 

штодня 

паходня 

рудня 

студня 

паўдня 

апаўдня 

спаўдня 

чалядня 

сядня 

жменя 

пеня 

крупеня 

лежня 

таможня 

пожня 

лыжня 

ляжня 

лазня 

мазня 

размазня 

разня 

блізня 

абозня 

вадавозня 

кузня 

валтузня 

грызня 

гераіня 

кінагераіня 

грубіня 

глыбіня 



багіня 

герцагіня 

эрцгерцагіня 

юргіня 

вяргіня 

княгіня 

графіня 

маркграфіня 

шахіня 

чысціня 

жаўціня 

гайня 

трайня 

стайня 

алейня 

кафейня 

ліцейня 

бойня 

халадабойня 

васкабойня 

маслабойня 

двойня 

мыйня 

аўтамыйня 

вадагрэйня 

сукня 

фарбавальня 

сенападавальня 

сукнавальня 

шапавальня 

плакіравальня 

шатравальня 

прасавальня 

гатавальня 

катавальня 

гартавальня 

шліхтавальня 

шліфавальня 

швальня 

умывальня 

адпачывальня 

спачывальня 

раздзявальня 

ядальня 

спавядальня 

чакальня 

пачакальня 

апальня 

капальня 

трапальня 

абпальня 

спальня 



купальня 

прыбіральня 

пральня 

часальня 

матальня 

шоўкаматальня 

чытальня 

умяшчальня 

цагельня 

багадзельня 

кельня 

малельня 

вапельня 

вісельня 

кацельня 

дубільня 

давільня 

плавільня 

магільня 

саладзільня 

радзільня 

брадзільня 

прадзільня 

шоўкапрадзільня 

воўнапрадзільня 

шэрсцепрадзільня 

салільня 

бялільня 

гранільня 

пільня 

лесапільня 

свяцільня 

багамольня 

мукамольня 

рольня 

штольня 

гульня 

цырульня 

гаварыльня 

марыльня 

парыльня 

курыльня 

валачыльня 

мачыльня 

тачыльня 

таўчыльня 

сушыльня 

плодасушыльня 

патэльня 

пустэльня 

мяльня 

саляломня 



каменяломня 

дазвання 

нізвання 

анізвання 

гання 

зарання 

зрання 

ігумення 

екцення 

сёння 

свіння 

сягоння 

балоння 

спрасоння 

гарбуння 

пявуння 

лгуння 

ілгуння 

бягуння 

вяшчуння 

спарыння 

дуэння 

півоня 

пагоня 

супоня 

броня 

соня 

тоня 

ціхоня 

салатопня 

скуралупня 

ступня 

гарбарня 

фарбаварня 

грыбаварня 

піваварня 

медаварня 

салаварня 

мылаварня 

цукраварня 

салетраварня 

сыраварня 

квасаварня 

кашаварня 

клеяварня 

саляварня 

кнігарня 

бандарня 

спіжарня 

сабакарня 

такарня 

цвікарня 



друкарня 

нотадрукарня 

сячкарня 

пякарня 

хлебапякарня 

гамарня 

рымарня 

апарня 

слясарня 

малатарня 

лёнамалатарня 

электрамалатарня 

льномалатарня 

ільномалатарня 

ліхтарня 

бляхарня 

малачарня 

ганчарня 

аўчарня 

гушчарня 

губерня 

паперня 

градзірня 

кумірня 

зборня 

дворня 

смалакурня 

вінакурня 

гамэрня 

майстэрня 

аўтамайстэрня 

вячэрня 

кавярня 

чацвярня 

смалярня 

сталярня 

вянглярня 

вяндлярня 

рыбавяндлярня 

цяслярня 

трупярня 

псярня 

шафярня 

дзягцярня 

шасцярня 

пяцярня 

валасня 

плесня 

песня 

бросня 

хлусня 

мітусня 



балбатня 

бегатня 

салдатня 

стракатня 

варкатня 

буркатня 

траскатня 

піскатня 

грукатня 

стукатня 

таўкатня 

калатня 

матня 

тупатня 

штурхатня 

словалітня 

дрывотня 

надваротня 

падваротня 

сотня 

паўсотня 

крутня 

мытня 

лютня 

галубятня 

сумятня 

дзядуня 

прыгажуня 

клуня 

пуня 

красуня 

мазгаўня 

ваўкаўня 

галаўня 

раўня 

нераўня 

ёўня 

раёўня 

багоўня 

саладоўня 

лядоўня 

вазоўня 

шпакоўня 

шаткоўня 

валоўня 

поўня 

малпоўня 

роўня 

жароўня 

катоўня 

вартоўня 

варыўня 



грыўня 

харчэўня 

сяўня 

парахня 

брахня 

паверхня 

кухня 

фабрыка-кухня 

кармакухня 

сарачня 

яечня 

стальмашня 

блешня 

пешня 

яешня 

вішня 

лаўравішня 

крушня 

сушня 

баярышня 

чарэшня 

валюшня 

клюшня 

канюшня 

рабыня 

дыня 

гаспадыня 

цвярдыня 

даўжыня 

яблыня 

цеплыня 

светлыня 

барыня 

гасударыня 

дабрыня 

скрыня 

вастрыня 

ахмістрыня 

быстрыня 

шырыня 

баярыня 

пустыня 

паўпустыня 

святыня 

гарачыня 

высачыня 

далечыня 

велічыня 

будучыня 

чашчыня 

гушчыня 

таўшчыня 



цішыня 

старшыня 

першыня 

вяршыня 

глушыня 

вышыня 

кішэня 

нюня 

жабяня 

вераб’яня 

ястрабяня 

галубяня 

кавяня 

савяня 

львяня 

ільвяня 

змеяня 

гадзяня 

лебедзяня 

медзведзяня 

драздзяня 

верблюдзяня 

сабаляня 

буйваляня 

сакаляня 

шчыгляня 

перапеляня 

казляня 

піскляня 

арляня 

асляня 

бусляня 

сусляня 

дзятляня 

казуляня 

жураўляня 

зязюляня 

самяня 

няня 

груганяня 

каняня 

сланяня 

вараняня 

аленяня 

цюленяня 

пінгвіняня 

каршуняня 

малпяня 

нерпяня 

ласяня 

лісяня 

страусяня 



гусяня 

трусяня 

рысяня 

салаўяня 

кацяня 

крацяня 

дзіцяня 

чарцяня 

беркуцяня 

секвоя 

хвоя 

зброя 

мроя 

соя 

астоя 

парася 

грабціся 

зграбціся 

узграбціся 

выграбціся 

выскрабціся 

скубціся 

дзяўбціся 

надзяўбціся 

перадзяўбціся 

прадзяўбціся 

грэбціся 

дагрэбціся 

нагрэбціся 

падгрэбціся 

згрэбціся 

узгрэбціся 

прыгрэбціся 

скрэбціся 

аскрэбціся 

даскрэбціся 

заскрэбціся 

паскрэбціся 

праскрэбціся 

саскрэбціся 

абскрэбціся 

адскрэбціся 

перавезціся 

разлезціся 

верзціся 

зверзціся 

змерзціся 

змёрзціся 

вярзціся 

звярзціся 

прывярзціся 

спаўзціся 



распаўзціся 

грызціся 

нагрызціся 

пагрызціся 

папагрызціся 

перагрызціся 

прагрызціся 

угрызціся 

расхрапціся 

засапціся 

адсапціся 

чаўпціся 

дзерціся 

дадзерціся 

задзерціся 

перадзерціся 

прадзерціся 

абдзерціся 

здзерціся 

раздзерціся 

уздзерціся 

перціся 

аперціся 

абаперціся 

заперціся 

наперціся 

паперціся 

адперціся 

падперціся 

сперціся 

усперціся 

уперціся 

выперціся 

прыперціся 

церціся 

ацерціся 

зацерціся 

нацерціся 

пацерціся 

перацерціся 

працерціся 

абцерціся 

адцерціся 

сцерціся 

распасцерціся 

расцерціся 

прасцерціся 

уцерціся 

выцерціся 

прыцерціся 

падзёрціся 

нажэрціся 



абжэрціся 

сквярціся 

басціся 

класціся 

закласціся 

пакласціся 

абкласціся 

адкласціся 

скласціся 

раскласціся 

укласціся 

прыкласціся 

запасціся 

папасціся 

распасціся 

зрасціся 

разрасціся 

красціся 

закрасціся 

пакрасціся 

пракрасціся 

падкрасціся 

скрасціся 

украсціся 

выкрасціся 

прасціся 

напрасціся 

спрасціся 

упрасціся 

затрасціся 

вытрасціся 

есціся 

заесціся 

наесціся 

аб’есціся 

весціся 

давесціся 

завесціся 

абзавесціся 

павесціся 

перавесціся 

звесціся 

развесціся 

узвесціся 

вывесціся 

ад’есціся 

з’есціся 

раз’есціся 

уз’есціся 

плесціся 

даплесціся 

заплесціся 



паплесціся 

пераплесціся 

праплесціся 

адплесціся 

сплесціся 

расплесціся 

уплесціся 

выплесціся 

прыплесціся 

месціся 

вымесціся 

несціся 

данесціся 

занесціся 

панесціся 

перанесціся 

пранесціся 

аднесціся 

суаднесціся 

знесціся 

разнесціся 

узнесціся 

вынесціся 

прынесціся 

асесціся 

абсесціся 

ссесціся 

рассесціся 

усесціся 

уесціся 

прыесціся 

ісціся 

загнісціся 

зайсціся 

знайсціся 

прайсціся 

прыйсціся 

разгусціся 

абысціся 

адысціся 

зысціся 

разысціся 

сплысціся 

расплысціся 

разбрысціся 

сысціся 

трэсціся 

атрэсціся 

затрэсціся 

натрэсціся 

патрэсціся 

папатрэсціся 



ператрэсціся 

пратрэсціся 

абтрэсціся 

стрэсціся 

растрэсціся 

утрэсціся 

клясціся 

заклясціся 

паклясціся 

нараўціся 

разраўціся 

чымся 

кося 

уся 

мамуся 

татуся 

валачыся 

давалачыся 

завалачыся 

навалачыся 

павалачыся 

перавалачыся 

правалачыся 

абвалачыся 

адвалачыся 

звалачыся 

узвалачыся 

вывалачыся 

прывалачыся 

зарачыся 

адрачыся 

зрачыся 

вырачыся 

дамагчыся 

намагчыся 

запамагчыся 

абнемагчыся 

знемагчыся 

змагчыся 

берагчыся 

аберагчыся 

паберагчыся 

зберагчыся 

уберагчыся 

сцерагчыся 

асцерагчыся 

засцерагчыся 

пасцерагчыся 

усцерагчыся 

выпрагчыся 

забегчыся 

прабегчыся 



адбегчыся 

збегчыся 

разбегчыся 

аблегчыся 

злегчыся 

разлегчыся 

узлегчыся 

улегчыся 

стрыгчыся 

астрыгчыся 

дастрыгчыся 

пастрыгчыся 

перастрыгчыся 

абстрыгчыся 

падстрыгчыся 

расстрыгчыся 

прэгчыся 

апрэгчыся 

запрэгчыся 

папрэгчыся 

адпрэгчыся 

падпрэгчыся 

спрэгчыся 

распрэгчыся 

упрэгчыся 

выпечыся 

высечыся 

завалакчыся 

секчыся 

асекчыся 

засекчыся 

пасекчыся 

перасекчыся 

прасекчыся 

абсекчыся 

адсекчыся 

рассекчыся 

высекчыся 

крадучыся 

таўчыся 

датаўчыся 

патаўчыся 

ператаўчыся 

пратаўчыся 

стаўчыся 

растаўчыся 

утаўчыся 

пячыся 

апячыся 

дапячыся 

недапячыся 

запячыся 



напячыся 

папячыся 

перапячыся 

прапячыся 

абпячыся 

адпячыся 

падпячыся 

спячыся 

упячыся 

прыпячыся 

сячыся 

асячыся 

засячыся 

пасячыся 

перасячыся 

прасячыся 

абсячыся 

адсячыся 

ссячыся 

рассячыся 

сцячыся 

расцячыся 

алілуя 

руя 

бруя 

збруя 

туя 

статуя 

скуф’я 

баця 

паўтраця 

хаця 

нехаця 

цёця 

дзіця 

цямця 

госця 

свацця 

стацця 

куцця 

працатэрашя 

непаўназубыя 

пласціністадзюбыя 

губавыя 

удававыя 

цыкадавыя 

саркодавыя 

вярблюдавыя 

мнаганожкавыя 

жабнікавыя 

залознікавыя 

шальнікавыя 



рагаліснікавыя 

балотнікавыя 

вужоўнікавыя 

бурачнікавыя 

ятрышнікавыя 

арэшнікавыя 

жгуцікавыя 

чайкавыя 

сіваваронкавыя 

расянкавыя 

варсянкавыя 

таўсцянкавыя 

раскавыя 

бяскветкавыя 

злучанапялесткавыя 

раздзельнапялёсткавыя 

беспялёсткавыя 

бамбукавыя 

радоўкавыя 

багноўкавыя 

званочкавыя 

гарычкавыя 

гарлачыкавыя 

панданавыя 

лёнавыя 

каннавыя 

парасонавыя 

пласціністажабравыя 

чатырохжабравыя 

бамбаксавыя 

сітавыя 

сумахавыя 

заразіхавыя 

сінюхавыя 

мядзведзевыя 

араліевыя 

цэзальпініевыя 

кішачнаполасцевыя 

лорыевыя 

рэзедовыя 

сусаковыя 

чальчаковыя 

уюрковыя 

уюновыя 

крапінцовыя 

крумкачовыя 

касачовыя 

чаявыя 

стадыя 

трагедыя 

камедыя 

кінакамедыя 



трагікамедыя 

інтэрмедыя 

лагапедыя 

энцыклапедыя 

гіпнапедыя 

артапедыя 

мідыя 

субсідыя 

гільдыя 

спартландыя 

стыпендыя 

латыфундыя 

мелодыя 

пародыя 

прасодыя 

рапсодыя 

гвардыя 

лейб-гвардыя 

стэнакардыя 

тахікардыя 

рухомагрудыя 

студыя 

кінастудыя 

тэлестудыя 

радыёстудыя 

інтэрлюдыя 

прэлюдыя 

лоджыя 

цвердакрылыя 

лускакрылыя 

сеткакрылыя 

рукакрылыя 

складкаватакрылыя 

прастакрылыя 

скурыстакрылыя 

насякомыя 

рыбападобныя 

ракападобныя 

сокалападобныя 

вугрападобныя 

кефалепадобныя 

жураўлепадобныя 

папарацепадобныя 

падлаедныя 

сцыфоідныя 

архідныя 

аднапраходныя 

пальцаходныя 

ступняходныя 

лілейныя 

трахейнадыхальныя 

голанасенныя 



пакрытанасенныя 

бесчарапныя 

чатырохшчэлепныя 

адкупныя 

чатырохжаберныя 

плюсканосныя 

губакветныя 

ружакветныя 

крыжакветныя 

першакветныя 

рэменяцветныя 

аднакапытныя 

парнакапытныя 

ржаўныя 

іржаўныя 

няжвачныя 

бяссківічныя 

арыя 

аварыя 

араўкарыя 

кулінарыя 

ламінарыя 

семінарыя 

андынарыя 

ветэрынарыя 

цынерарыя 

санітарыя 

эйфарыя 

скумбрыя 

паліандрыя 

іпахондрыя 

феерыя 

кавалерыя 

артылерыя 

ізамерыя 

крыптамерыя 

полімерыя 

жандармерыя 

парфумерыя 

інжынерыя 

піянерыя 

імперыя 

серыя 

перыферыя 

эмпірыя 

мімікрыя 

фантасмагорыя 

алегорыя 

катэгорыя 

інфузорыя 

цыкорыя 

калорыя 



норыя 

акваторыя 

абсерваторыя 

кансерваторыя 

амбулаторыя 

санаторыя 

араторыя 

лабараторыя 

фоталабараторыя 

факторыя 

траекторыя 

вікторыя 

дырэкторыя 

гісторыя 

дагісторыя 

протагісторыя 

перадгісторыя 

кансісторыя 

аўдыторыя 

тэрыторыя 

бутафорыя 

тэорыя 

фратрыя 

геаметрыя 

тахеаметрыя 

гукаметрыя 

святламетрыя 

дынамаметрыя 

тэрмаметрыя 

сейсмаметрыя 

трыганаметрыя 

антрапаметрыя 

тыпаметрыя 

гідраметрыя 

склераметрыя 

піраметрыя 

спіраметрыя 

мікраметрыя 

цукраметрыя 

электраметрыя 

спектраметрыя 

астраметрыя 

гіпсаметрыя 

сенсітаметрыя 

фотаметрыя 

спектрафотаметрыя 

аўтаметрыя 

псіхаметрыя 

стэрэаметрыя 

тэлеметрыя 

радыётэлеметрыя 

біятэлеметрыя 



гравіметрыя 

дазіметрыя 

поліметрыя 

планіметрыя 

сіметрыя 

асіметрыя 

фотаграмметрыя 

каларыметрыя 

батыметрыя 

біяметрыя 

ганіяметрыя 

радыяметрыя 

дыёптрыя 

індустрыя 

нутрыя 

фізіятрыя 

фтызіятрыя 

псіхіятрыя 

педыятрыя 

гурыя 

курыя 

ігласкурыя 

цэнтурыя 

фурыя 

фанабэрыя 

маркшэйдэрыя 

мэрыя 

прэрыя 

матэрыя 

бактэрыя 

серабактэрыя 

нітрабактэрыя 

фотабактэрыя 

бухгалтэрыя 

інфантэрыя 

дызентэрыя 

артэрыя 

істэрыя 

містэрыя 

біжутэрыя 

дыфтэрыя 

малярыя 

канцылярыя 

сеньярыя 

трубканосыя 

пласцініставусыя 

дыпламатыя 

хрэстаматыя 

апатыя 

лагапатыя 

гамеапатыя 

алапатыя 



неўрапатыя 

псіхапатыя 

тэлепатыя 

сімпатыя 

дэспатыя 

антыпатыя 

дэмакратыя 

сацыял-дэмакратыя 

тэхнакратыя 

бюракратыя 

арыстакратыя 

плутакратыя 

аўтакратыя 

тэакратыя 

літыя 

трыхафітыя 

мантыя 

хірамантыя 

гарантыя 

эпізаотыя 

кругларотыя 

філакартыя 

партыя 

кампартыя 

хартыя 

дынастыя 

педэрастыя 

сугестыя 

амністыя 

учэпістахвостыя 

ідыятыя 

апрабацыя 

турбацыя 

пературбацыя 

інкубацыя 

авацыя 

экскавацыя 

навацыя 

інавацыя 

пасівацыя 

дэвальвацыя 

рэвальвацыя 

рэзервацыя 

прэзервацыя 

нервацыя 

інервацыя 

энервацыя 

абсервацыя 

кансервацыя 

раскансервацыя 

дэрывацыя 

матывацыя 



актывацыя 

дэзактывацыя 

інактывацыя 

аб’ектывацыя 

ад’ектывацыя 

культывацыя 

рэкультывацыя 

субстантывацыя 

дэлегацыя 

навігацыя 

астранавігацыя 

аэранавігацыя 

радыёнавігацыя 

аблігацыя 

фумігацыя 

пралангацыя 

пеленгацыя 

радыёпеленгацыя 

ірыгацыя 

сегрэгацыя 

дэсегрэгацыя 

кангрэгацыя 

кан’югацыя 

акамадацыя 

градацыя 

дэградацыя 

рэградацыя 

ліквідацыя 

самаліквідацыя 

кансалідацыя 

рэкамендацыя 

рэтардацыя 

дэнудацыя 

эксудацыя 

газацыя 

дэгазацыя 

гераізацыя 

дэгераізацыя 

архаізацыя 

імправізацыя 

яравізацыя 

бальшавізацыя 

актывізацыя 

аб’ектывізацыя 

калектывізацыя 

фразеалагізацыя 

этымалагізацыя 

храналагізацыя 

каталагізацыя 

дыфтангізацыя 

еўрапеізацыя 

гіпербалізацыя 



сімвалізацыя 

дарсанвалізацыя 

легалізацыя 

феадалізацыя 

педалізацыя 

назалізацыя 

вакалізацыя 

лакалізацыя 

нармалізацыя 

фармалізацыя 

каналізацыя 

сігналізацыя 

электрасігналізацыя 

святлосігналізацыя 

прафесіяналізацыя 

нацыяналізацыя 

інтэрнацыяналізацыя 

дэнацыяналізацыя 

рацыяналізацыя 

манапалізацыя 

муніцыпалізацыя 

дэмуніцыпалізацыя 

маралізацыя 

дэмаралізацыя 

паралізацыя 

мінералізацыя 

тэатралізацыя 

нейтралізацыя 

цэнтралізацыя 

дэцэнтралізацыя 

натуралізацыя 

дэнатуралізацыя 

рэнатуралізацыя 

федэралізацыя 

універсалізацыя 

палаталізацыя 

металізацыя 

капіталізацыя 

шпіталізацыя 

крышталізацыя 

рэкрышталізацыя 

дэталізацыя 

індывідуалізацыя 

актуалізацыя 

ідэалізацыя 

рэалізацыя 

самарэалізацыя 

мабілізацыя 

самамабілізацыя 

імабілізацыя 

дэмабілізацыя 

стабілізацыя 



дэстабілізацыя 

сенсібілізацыя 

цывілізацыя 

цыклізацыя 

стэрылізацыя 

стылізацыя 

утылізацыя 

лабіялізацыя 

індустрыялізацыя 

матэрыялізацыя 

сацыялізацыя 

спецыялізацыя 

эканамізацыя 

хімізацыя 

рытмізацыя 

аптымізацыя 

карбанізацыя 

урбанізацыя 

гальванізацыя 

арганізацыя 

самаарганізацыя 

пераарганізацыя 

дэзарганізацыя 

партарганізацыя 

прафарганізацыя 

рэарганізацыя 

азанізацыя 

іанізацыя 

вулканізацыя 

афрыканізацыя 

каланізацыя 

дэкаланізацыя 

паланізацыя 

шабланізацыя 

раманізацыя 

гарманізацыя 

германізацыя 

гуманізацыя 

дэгуманізацыя 

кананізацыя 

шампанізацыя 

экранізацыя 

сінхранізацыя 

танізацыя 

катанізацыя 

бутанізацыя 

тэлефанізацыя 

сімфанізацыя 

механізацыя 

гідрамеханізацыя 

тэлемеханізацыя 

ваенізацыя 



асенізацыя 

франклінізацыя 

вітамінізацыя 

фемінізацыя 

мадэрнізацыя 

імунізацыя 

тэхнізацыя 

політэхнізацыя 

латынізацыя 

машынізацыя 

фашынізацыя 

інсцэнізацыя 

славянізацыя 

хрысціянізацыя 

цыянізацыя 

тыпізацыя 

савецізацыя 

фарадызацыя 

гібрыдызацыя 

юрыдызацыя 

перыядызацыя 

гербарызацыя 

вульгарызацыя 

салідарызацыя 

матарызацыя 

пралетарызацыя 

мілітарызацыя 

дэмілітарызацыя 

рэмілітарызацыя 

трактарызацыя 

інвентарызацыя 

хутарызацыя 

аўтарызацыя 

метафарызацыя 

дыспетчарызацыя 

пульверызацыя 

канвеерызацыя 

полімерызацыя 

паўперызацыя 

мерсерызацыя 

белетрызацыя 

электрызацыя 

дыспансэрызацыя 

бактэрызацыя 

пастэрызацыя 

катэтэрызацыя 

мініяцюрызацыя 

палярызацыя 

салярызацыя 

велярызацыя 

секулярызацыя 

папулярызацыя 



азатызацыя 

сілікатызацыя 

наркатызацыя 

драматызацыя 

аўтаматызацыя 

схематызацыя 

акліматызацыя 

рэакліматызацыя 

матэматызацыя 

сістэматызацыя 

гіпнатызацыя 

дэмакратызацыя 

бюракратызацыя 

дэратызацыя 

метызацыя 

герметызацыя 

разгерметызацыя 

кібернетызацыя 

рамантызацыя 

стандартызацыя 

амартызацыя 

пашпартызацыя 

маршрутызацыя 

паэтызацыя 

тэарэтызацыя 

канкрэтызацыя 

эстэтызацыя 

абсалютызацыя 

фашызацыя 

фетышызацыя 

акацыя 

правакацыя 

рэвакацыя 

лакацыя 

гідралакацыя 

радыёлакацыя 

дыслакацыя 

перадыслакацыя 

публікацыя 

аплікацыя 

імплікацыя 

эксплікацыя 

рэдуплікацыя 

мультыплікацыя 

камунікацыя 

інтаксікацыя 

эксікацыя 

цеплафікацыя 

кінафікацыя 

радыёфікацыя 

газіфікацыя 

кваліфікацыя 



перакваліфікацыя 

дыскваліфікацыя 

дэкваліфікацыя 

ампліфікацыя 

нуліфікацыя 

гуміфікацыя 

муміфікацыя 

баніфікацыя 

персаніфікацыя 

уніфікацыя 

класіфікацыя 

фальсіфікацыя 

інтэнсіфікацыя 

версіфікацыя 

русіфікацыя 

кадыфікацыя 

мадыфікацыя 

скарыфікацыя 

тарыфікацыя 

верыфікацыя 

нітрыфікацыя 

электрыфікацыя 

настрыфікацыя 

натыфікацыя 

ратыфікацыя 

стратыфікацыя 

рэктыфікацыя 

ідэнтыфікацыя 

фартыфікацыя 

пластыфікацыя 

містыфікацыя 

дэнацыфікацыя 

пацыфікацыя 

спецыфікацыя 

дэмаркацыя 

рэдэмаркацыя 

фуркацыя 

біфуркацыя 

канфіскацыя 

адукацыя 

самаадукацыя 

партадукацыя 

індыкацыя 

прэдыкацыя 

фабрыкацыя 

рубрыкацыя 

фрыкацыя 

эскалацыя 

дээскалацыя 

пракламацыя 

дэкламацыя 

меладэкламацыя 



рэкламацыя 

дыфамацыя 

сублімацыя 

рэанімацыя 

фармацыя 

інфармацыя 

кінаінфармацыя 

фотаінфармацыя 

тэлеінфармацыя 

радыёінфармацыя 

дэзінфармацыя 

экспрэс-інфармацыя 

палітінфармацыя 

трансфармацыя 

дэфармацыя 

рэфармацыя 

канфірмацыя 

эксгумацыя 

легітымацыя 

крэмацыя 

нацыя 

эманацыя 

тампанацыя 

трэпанацыя 

каранацыя 

санацыя 

інтанацыя 

дэтанацыя 

фанацыя 

прафанацыя 

стагнацыя 

асігнацыя 

контрасігнацыя 

кансігнацыя 

камбінацыя 

пагінацыя 

дэклінацыя 

намінацыя 

дэнамінацыя 

кантамінацыя 

элімінацыя 

кульмінацыя 

дыскрымінацыя 

ілюмінацыя 

махінацыя 

аглюцінацыя 

альтэрнацыя 

каардынацыя 

субардынацыя 

вакцынацыя 

рэвакцынацыя 

кальцынацыя 



галюцынацыя 

эмансіпацыя 

пальпацыя 

узурпацыя 

экстырпацыя 

акупацыя 

шпацыя 

рацыя 

дэзадарацыя 

дэкарацыя 

дэкларацыя 

дэхларацыя 

нумарацыя 

рапарацыя 

сепарацыя 

карпарацыя 

інкарпарацыя 

транслітарацыя 

рэстарацыя 

перфарацыя 

вібрацыя 

грацыя 

міграцыя 

іміграцыя 

эміграцыя 

рээміграцыя 

інтэграцыя 

дэзінтэграцыя 

аберацыя 

рэверберацыя 

акселерацыя 

агламерацыя 

генерацыя 

дэгенерацыя 

рэгенерацыя 

аперацыя 

кааперацыя 

жылкааперацыя 

прамкааперацыя 

тэмперацыя 

рэкуперацыя 

аспірацыя 

экспірацыя 

канспірацыя 

транспірацыя 

інспірацыя 

рэспірацыя 

нітрацыя 

фільтрацыя 

ультрафільтрацыя 

інфільтрацыя 

канцэнтрацыя 



кастрацыя 

прастрацыя 

секвестрацыя 

рэгістрацыя 

перарэгістрацыя 

адміністрацыя 

дэманстрацыя 

люстрацыя 

ілюстрацыя 

фотаілюстрацыя 

перлюстрацыя 

інагурацыя 

фігурацыя 

канфігурацыя 

мармурацыя 

дэнатурацыя 

сатурацыя 

тэзаўрацыя 

рэстаўрацыя 

аэрацыя 

федэрацыя 

канфедэрацыя 

сідэрацыя 

алітэрацыя 

альтэрацыя 

карбюрацыя 

меліярацыя 

аграмеліярацыя 

гідрамеліярацыя 

лесамеліярацыя 

агралесамеліярацыя 

даклярацыя 

касацыя 

інкасацыя 

камасацыя 

таксацыя 

фіксацыя 

суфіксацыя 

прэфіксацыя 

пульсацыя 

дэнансацыя 

кампенсацыя 

дэкампенсацыя 

сенсацыя 

кандэнсацыя 

датацыя 

флатацыя 

натацыя 

анатацыя 

ратацыя 

канстатацыя 

эксплуатацыя 



лесаэксплуатацыя 

вегетацыя 

кампраметацыя 

ётацыя 

гравітацыя 

агітацыя 

візітацыя 

рэабілітацыя 

імітацыя 

лімітацыя 

дэлімітацыя 

сульфітацыя 

лактацыя 

кантрактацыя 

камплектацыя 

афектацыя 

экзальтацыя 

кансультацыя 

плантацыя 

імплантацыя 

эксплантацыя 

трансплантацыя 

рэтрансплантацыя 

рэплантацыя 

канфрантацыя 

прэзентацыя 

рэпрэзентацыя 

рэгламентацыя 

арнаментацыя 

сегментацыя 

пігментацыя 

дэпігментацыя 

ферментацыя 

аргументацыя 

дакументацыя 

цэментацыя 

арыентацыя 

пераарыентацыя 

дэзарыентацыя 

аптацыя 

кааптацыя 

адаптацыя 

дэпартацыя 

дысертацыя 

маніфестацыя 

дэгустацыя 

інкрустацыя 

атэстацыя 

пераатэстацыя 

мутацыя 

камутацыя 

нутацыя 



ампутацыя 

дэпутацыя 

рэпутацыя 

дыскрэдытацыя 

ажытацыя 

цытацыя 

інтэрпрэтацыя 

эвакуацыя 

рээвакуацыя 

інсінуацыя 

менструацыя 

сітуацыя 

пунктуацыя 

флюктуацыя 

акцэнтуацыя 

фацыя 

рэкрэацыя 

абсорбцыя 

адсорбцыя 

трапецыя 

амбіцыя 

пазіцыя 

апазіцыя 

прапазіцыя 

кампазіцыя 

радыёкампазіцыя 

экспазіцыя 

транспазіцыя 

дыспазіцыя 

постпазіцыя 

рэпазіцыя 

прэпазіцыя 

інквізіцыя 

рэквізіцыя 

кааліцыя 

паліцыя 

міліцыя 

дэфініцыя 

амуніцыя 

інтуіцыя 

акцыя 

рэдакцыя 

абстракцыя 

экстракцыя 

фракцыя 

дыфракцыя 

рэфракцыя 

кантрафакцыя 

сатысфакцыя 

рэфакцыя 

рэакцыя 

праекцыя 



канвекцыя 

рэзекцыя 

лекцыя 

калекцыя 

селекцыя 

камплекцыя 

ін’екцыя 

інтраспекцыя 

рэтраспекцыя 

інспекцыя 

аўтаінспекцыя 

санінспекцыя 

секцыя 

падсекцыя 

вівісекцыя 

дэзінсекцыя 

інфекцыя 

дэзінфекцыя 

рэінфекцыя 

фікцыя 

санкцыя 

пункцыя 

інтэрпункцыя 

функцыя 

прадукцыя 

металапрадукцыя 

цеплапрадукцыя 

льнопрадукцыя 

ільнопрадукцыя 

рэпрадукцыя 

фотарэпрадукцыя 

інтрадукцыя 

індукцыя 

самаіндукцыя 

дэдукцыя 

рэдукцыя 

абструкцыя 

канструкцыя 

рэканструкцыя 

інструкцыя 

дэструкцыя 

дыкцыя 

юрысдыкцыя 

эжэкцыя 

карэкцыя 

дырэкцыя 

эрэкцыя 

пратэкцыя 

традэсканцыя 

квітанцыя 

станцыя 

сейсмастанцыя 



гідрастанцыя 

электрастанцыя 

гідраэлектрастанцыя 

аўтастанцыя 

метэастанцыя 

субстанцыя 

падстанцыя 

электрападстанцыя 

тэлестанцыя 

радыёстанцыя 

санстанцыя 

інстанцыя 

дыстанцыя 

біястанцыя 

субвенцыя 

элаквенцыя 

секвенцыя 

канвенцыя 

інтэрвенцыя 

інтэлігенцыя 

індульгенцыя 

канвергенцыя 

дывергенцыя 

турбуленцыя 

эсенцыя 

квінтэсенцыя 

аўдыенцыя 

правінцыя 

унцыя 

кадэнцыя 

рэзідэнцыя 

карэспандэнцыя 

фотакарэспандэнцыя 

тэндэнцыя 

юрыспрудэнцыя 

канферэнцыя 

прэс-канферэнцыя 

партканферэнцыя 

інтэрферэнцыя 

рэферэнцыя 

прэферэнцыя 

канкурэнцыя 

патэнцыя 

імпатэнцыя 

кампетэнцыя 

сентэнцыя 

кансістэнцыя 

кангруэнцыя 

фасфарасцэнцыя 

люмінесцэнцыя 

трыбалюмінесцэнцыя 

тэрмалюмінесцэнцыя 



электралюмінесцэнцыя 

фоталюмінесцэнцыя 

хемілюмінесцэнцыя 

рэмінісцэнцыя 

флюарэсцэнцыя 

лоцыя 

эмоцыя 

прэзумпцыя 

эксцэрпцыя 

карупцыя 

праскрыпцыя 

канскрыпцыя 

транскрыпцыя 

канцэпцыя 

перцэпцыя 

аперцэпцыя 

рэцэпцыя 

хемарэцэпцыя 

камерцыя 

інерцыя 

порцыя 

прапорцыя 

дыспрапорцыя 

настурцыя 

тэрцыя 

сестэрцыя 

фасцыя 

атрыбуцыя 

кантрыбуцыя 

дыстрыбуцыя 

экзекуцыя 

прастытуцыя 

субстытуцыя 

канстытуцыя 

рэстытуцыя 

традыцыя 

экстрадыцыя 

экспедыцыя 

кандыцыя 

эрудыцыя 

эдыцыя 

петыцыя 

рэпетыцыя 

інвестыцыя 

юстыцыя 

сакрэцыя 

экскрэцыя 

фартэцыя 

інвалюцыя 

эвалюцыя 

рэвалюцыя 

контррэвалюцыя 



рэзалюцыя 

палюцыя 

авіяцыя 

гідраавіяцыя 

дэвіяцыя 

абрэвіяцыя 

дэфаліяцыя 

філіяцыя 

інгаляцыя 

ізаляцыя 

гукаізаляцыя 

цеплаізаляцыя 

самаізаляцыя 

тэрмаізаляцыя 

перкаляцыя 

экстрапаляцыя 

інтэрпаляцыя 

інсаляцыя 

апеляцыя 

інтэрпеляцыя 

асіміляцыя 

дысіміляцыя 

кампіляцыя 

эпіляцыя 

трансляцыя 

радыётрансляцыя 

рэтрансляцыя 

авуляцыя 

каагуляцыя 

электракаагуляцыя 

трыянгуляцыя 

рэгуляцыя 

цепларэгуляцыя 

самарэгуляцыя 

тэрмарэгуляцыя 

мадуляцыя 

спекуляцыя 

калькуляцыя 

цыркуляцыя 

іматрыкуляцыя 

артыкуляцыя 

жэстыкуляцыя 

эякуляцыя 

сімуляцыя 

кумуляцыя 

акумуляцыя 

стымуляцыя 

ануляцыя 

грануляцыя 

капуляцыя 

папуляцыя 

маніпуляцыя 



капітуляцыя 

рэкапітуляцыя 

інфляцыя 

дэфляцыя 

вентыляцыя 

дыстыляцыя 

рэляцыя 

карэляцыя 

парцэляцыя 

этыяляцыя 

рэзіньяцыя 

радыяцыя 

ірадыяцыя 

медыяцыя 

варыяцыя 

экспрапрыяцыя 

экспатрыяцыя 

рэпатрыяцыя 

асацыяцыя 

дысацыяцыя 

дыферэнцыяцыя 

фасцыяцыя 

дваякадыхаючыя 

жабрадыхаючыя 

млекакормячыя 

шыя 

эладэя 

ідэя 

архідэя 

рэя 

аранжарэя 

ганарэя 

бленарэя 

батарэя 

тэрмабатарэя 

латарэя 

аўтамоталатарэя 

галантарэя 

харэя 

галерэя 

спірэя 

фок-рэя 

ліўрэя 

панацэя 

ячэя 

траншэя 

каляя 

паляя 

шляя 

змяя 

пярэдняя 

жняя 



кісяя 


