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Орфографічний словник української мови містить слова 
й терміни літературної мови, які відбивають сучасний рівень розвитку 
суспільно-політичного життя, культури, науки, техніки тощо. 

До словника внесено також слова, написання яких змінилося 
відповідно до Українського правопису (2019 р.). 

Слова розташовано за абеткою й подано в початкових формах. 
Омоніми розмежовуються арабськими цифрами праворуч угорі: 
косŠ1 й косŠ2. Граматичні омоніми мають при собі позначки, що 
вказують на належність слова до певної частини мови, наприклад: 
дієпр. — дієприкметник, прикм. — прикметник та ін. При паронімах 
(близькозвучних словах) у дужках подано пояснення, наприклад: 
Šдрес, р. Šдреса (вітальний лист) і адрŒса (місце мешкання). Якщо те 
чи інше слово має дві форми, вони обидві подаються у словнику.

Невідмінювані слова мають при собі ремарку невідм., а незмінні – 
позначку незм. і вказівку на належність їх до тієї чи іншої частини 
мови.

Граматичне оформлення слів із початковими в та у подано 
при частіше вживаних варіантах, біля яких у дужках зі знаком 
рівності (=) наведено рідше вживані: вживŠти, вживŠю, вживŠєш, 
вживŠють, (=уживŠти). Рідше вживані варіанти, які подані за абеткою 
без граматичного оформлення, відіслані на основний варіант: 
усŒсвіт=всŒсвіт. Однаково вживані варіанти мають граматичне 
оформлення як на в, так і на у, а в кінці кожного з них у дужках 
із знаком рівності наведені їхні варіанти: вдосконŠлення, р. вдос
ко нŠ лен ня, р. мн. вдосконŠлень (=удосконŠлення) й удосконŠлення, 
р. удосконŠлен ня, р. мн. удосконŠлень (=вдосконŠлення).

На всіх словах поставлено наголос. 
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абажŸр агрŒсія

абажŸр, р. абажŸра, ор. абажŸром
абŒтка, д. і м. абŒтці
абзŠц, р. абзŠцу
абšколи, присл.
абšкуди, присл.
абšхто, р. абšкого
абšщо, р. абšчого
абšяк, присл.
абšякий
абœ ж, спол.
абонемŒнт, р. абонемŒнта
абревіатŸра
абрикœс, р. абрикœса
абрикœса, р. абрикœси
абрикœсовий
аброморфŒма
абсолЈтний
абстрŠктний
авангŠрд, р. авангŠрду
авангŠрдний
аванпœст
авŠнс, р. авŠнсу
авантЈра
авŠрія, ор. авŠрією
авжŒж, част. (так, звичŠйно)
авіарŒйс
авіŠція, ор. авіŠцією
австралјєць, р. австралјйця, 

кл. австралјйцю, ор. австралјй-
цем, мн., н. австралјйці

австралјйський
АвстрŠлія, ор. АвстрŠлією
австрјєць, р. австрјйця, кл. ав-

стрјйцю, ор. австрјйцем, мн., 
н. австрјйці

австрјйський
Австрія, ор. Австрією
автобіографјчний
автобіогрŠфія, ор. автобіогрŠ-

фією
автœбус, р. автœбуса
автовідповідŠч
автœграф, р. автœграфа
автомŠт, р. автомŠта
автоматšчний
автомашšна
автомобјль, р. автомобјля, ор. 

авто мобјлем
автомобјльний
автомотогуртœк
Šвтор, р. Šвтора, кл. Šвторе, 

ор. Šвтором
авторитŒт, р. авторитŒту (вплив, 

знŠчення) й авторитŒта (про 
осœбу)

авторитŒтний
авторŸчка, д. і м. авторŸчці, мн., 

р. авторŸчок
автостŠнція, ор. автостŠнцією
автотрŠнспорт, р. автотрŠн-

спорту
автохтœн
АгатŠнгел й АгафŠнгел
агŒнт, р. агŒнта, кл. агŒнте
агітŠція, ор. агітŠцією
агітувŠти, агітŸю, агітŸєш, агітŸ-

ють
агрŠрний
агресšвний
агрŒсія, ор. агрŒсією

А
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агрŒсор актуŠльний

агрŒсор, р. агрŒсора, кл. агрŒсо-
ре, ор. агрŒсором

агробјзнес
агрокультŸра
агронœм, р. агронœма, кл. агро-

нœме
агрономјчний
Šґрус, р. Šґрусу
адвокŠт, р. адвокŠта, кл. адвокŠте
аджŒ ж, спол. і част.
адміністратšвний
адміністрŠтор, р. адміністрŠтора, 

кл. адміністрŠторе, ор. адміні-
стрŠтором

адміністрŠція, ор. адміністрŠ-
цією

адмінресŸрс
адмірŠл, р. адмірŠла, кл. адмірŠле
Šдрес, р. Šдреса (вітŠльний лист)
адрŒса, мн., н. адрŒси (мјсце 

мŒшкання)
адресувŠти, адресŸю, адресŸєш, 

адресŸють
аеродрœм, р. аеродрœму
аеромŒтод
аеропœрт, р. аеропœрту
аж, част., спол.
аж ні�к
аж œсь
азŠрт, р. азŠрту
азбŒст, р. азбŒсту
Šзбука, д. і м. Šзбуці
АзербайджŠн, р. АзербайджŠну
азербайджŠнець, р. азербай-

джŠнця, кл. азербайджŠн-
цю, ор. азербайджŠнцем, мн., 
н. азербайджŠнці

азербайджŠнський
Азія, ор. Азією
Азœвське мœре
азœт, р. азœту
азœтний
Šїр, р. Šїру, ор. Šїром
айвŠ
Šйсберг, р. Šйсберга
Šйстра, мн., н. Šйстри
акадŒмік, р. акадŒміка, кл. ака-

дŒміку
академјчний
акадŒмія, ор. акадŒмією
акŠція, ор. акŠцією
акварŒль, р. акварŒлі, ор. аква-

рŒллю
акварŒльний
аквŠріум, р. аквŠріума
акватŒхніка
акомпанемŒнт, р. акомпане-

мŒнту
акомпанувŠти, акомпанŸю, 

акомпанŸєш, акомпанŸють
акœрд, р. акœрду
акордеœн, р. акордеœна
акробŠт, р. акробŠта
акт, р. Šкта (докумŒнт) і Šкту 

(дјя)
актšв, р. актšву
активјст, р. активјста, кл. ак-

тивјсте
актšвний
Šктовий
актœр, р. актœра, кл. актœре, 

ор. актœром
актрšса
актуŠльний
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акŸла Антарктšда

акŸла
акумул�тор, р. акумул�тора, 

ор. акумул�тором
акурŠтний
акцŒнт, р. акцŒнту
акціонŒр, р. акціонŒра, кл. акці-

онŒре, ор. акціонŒром
Šкція, ор. Šкцією
албŠнець, р. албŠнця, кл. албŠнцю, 

ор. албŠнцем, мн., н. албŠнці
АлбŠнія, ор. АлбŠнією
албŠнський
Šлгебра
алгорšтм, р. алгорšтму
алŒ, спол.
алегœрія, ор. алегœрією
алŒя, ор. алŒєю
аличŠ, р. аличј, ор. аличŒю
алкотŒст
алмŠз, р. алмŠза (інструмŒнт) 

і алмŠзу (мінерŠл)
Алматš, невідм.
алфŠвіт, р. алфŠвіту
альбœм, р. альбœму
альпінјст, р. альпінјста, кл. аль-

пінјсте
Šльт, р. Šльту (гœлос) і альтŠ 

(співŠк), мн., н. альтš
альтŠнка, д. і м. альтŠнці, мн., 

р. альтŠнок
альтœвий
Šльфа-рœзпад
алюмјнієвий
алюмјній, р. алюмјнію, ор. алю-

мјнієм
ал�рм, р. ал�рму

амŠтор, р. амŠтора, кл. амŠторе, 
ор. амŠтором

амŠторський
амбулатœрія, ор. амбулатœрією
АмŒрика, д. і м. АмŒриці
америкŠнець, р. америкŠнця, 

кл. америкŠнцю, ор. америкŠн-
цем, мн., н. америкŠнці

америкŠнський
амоніŠк, р. амоніŠку
аморŠльний
Šмпула, мн., р. Šмпул
амфітеŠтр, р. амфітеŠтру, ор. ам-

фітеŠтром
анŠліз, р. анŠлізу
аналізœваний
аналізувŠти, аналізŸю, аналізŸ-

єш, аналізŸють
ананŠс, р. ананŠса (про плід) 

і ананŠсу (про рослšну)
анŠрхія, ор. анŠрхією
анŠфема й анŠтема
Šнгел, р. Šнгела
ангјна, мн., р. ангјн
англјєць, р. англјйця, кл. англјй-

цю, ор. англјйцем, мн., н. ан-
глјйці

англјйський
Англія, ор. Англією
анекдœт, р. анекдœту
анізŠщо, присл.
аніскјльки, присл.
анкŒта, мн., р. анкŒт
ансŠмбль, р. ансŠмблю, ор. ан-

сŠмблем
Антарктšда
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АнтŠрктика асимілція

АнтŠрктика, д. і м. АнтŠрктиці
антарктšчний
антŒна, мн., р. антŒн
«Антš-ДЈринг»
антисанітŠрний
антолœгія, ор. антолœгією
антœнівка, д. і м. антœнівці, мн., 

р. антœнівок
антœнім, р. антœніма
антрŠкт, р. антрŠкту
антрацšт, р. антрацšту
анŸ, виг., част.
апарŠт, р. апарŠта (прšстрій) 

і апарŠту (устанœва)
апŠтія, ор. апŠтією
апельсšн, р. апельсšна
апельсšновий
апендицšт, р. апендицšту
Апеннјнський півœстрів
апетšт, р. апетšту
апетšтний
аплодисмŒнти, р. аплодисмŒнтів
апœстол, р. апœстола, кл. апœс-

толе
апœстрœф, р. апœстрœфа
аптŒка, д. і м. аптŒці
аптŒкар, р. аптŒкаря, кл. аптŒка-

рю, ор. аптŒкарем
аптŒчка, д. і м. аптŒчці, мн., 

р. аптŒчок
аптŒчний
ар, р. Šра
арŠб, р. арŠба, мн., н. арŠби
арŠбський
арŠхіс, р. арŠхісу
Аргентšна

аргентšнець, р. аргентšнця, 
кл. аргентšнцю, мн., н. арген-
тšнці

аргентšнський
аргумŒнт, р. аргумŒнту
арŒшт, р. арŒшту
арифмŒтика, д. і м. арифмŒтиці
арифметšчний
Šрка, д. і м. Šрці, мн., р. Šрок
Арктика, д. і м. Арктиці
арктšчний
Šркуш, р. Šркуша, ор. Šркушем
Šрмія, ор. Šрмією
аромŠт, р. аромŠту
арсенŠл, р. арсенŠлу
артšкль, р. артšкля, ор. артšклем
артилерšст, р. артилерšста
артилŒрія, ор. артилŒрією
артšст, р. артšста, кл. артšсте
артјль, р. артјлі, ор. артјллю, мн., 

р. артјлей
артрšнок, р. артрšнку
Šрфа, мн., р. арф
архаѕзм, р. архаѕзму
археолœгія, ор. археолœгією
архиди�кон і архіди�кон
архиєрŒй і архієрŒй
архимандрšт й архімандрšт
архјв, р. архјву
архіпелŠг, р. архіпелŠгу
архіскладнšй
архітŒктор, р. архітŒктора, 

ор. архітŒктором
асамблŒя, ор. асамблŒєю
а сŠме, спол., част.
асиміл�ція, ор. асиміл�цією

асиміл�ція
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асоціŠція багаторјчний

асоціŠція, ор. асоціŠцією
астрокорŒкція
астронŠвт, р. астронŠвта
астронœмія, ор. астронœмією
асфŠльт, р. асфŠльту
асфŠльтовий
атŠка, д. і м. атŠці
атакувŠти, атакŸю, атакŸєш, 

атакŸють
ательЅ, с. р., (невідм.)
атестŠт, р. атестŠта
Атлантšчний океŠн
атлŠнтік-сјтинський
Šтлас, р. Šтласу
атмосфŒра
атмосфŒрний

багŠтий
багатоспрямœваний
багŠто1, присл.
багŠто2, р. багатьœх, д. багатьœм, 

ор. багатьмŠ й багатьомŠ, числ., 
займ.

багатобŠрвний
багатогрŠнний
багатознŠчний
багатокŸтний
багатолЈдний
багатоманјтний
багатоповерхœвий
багаторазœвий
багаторјчний

атœж (авжŒж), част.
а то ж (то він, а то ж я)
Šтом, р. Šтома
Šтомний
аудитœрія (=авдитœрія), ор. ауди-

тœрією
аудіЅнція (=авдіЅнція)
аудіоальбœм
Афјни (=АтŒни)
афјша, р. афјші, ор. афјшею
Африка, д. і м. Африці
африкŠнець, р. африкŠнця, 

кл. африкŠнцю, ор. африкŠн-
цем, мн., н. африкŠнці

африкŠнський
ацетœн, р. ацетœну

бŠба, мн., н. бабš, р. бабјв і баб
бŠбине лјто
бŠбратися, бŠбраюся, бŠбраєш-

ся, бŠбраються
бабŸня, ор. бабŸнею
бабŸсин
бабŸся, ор. бабŸсею
бŠвити(ся), бŠвлю(ся), бŠ-

виш(ся), бŠвить(ся), бŠв-
лять(ся); нак. бŠв(ся), бŠвте(ся)

бавœвна
бавœвн�ний
багŠж, р. багажŸ, ор. багажŒм
багŠжник, р. багŠжника
багатвŒчір

Б
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багатосерјйний бандерœль

багатосерјйний
багатослјвний
багŠтство
багŠття, мн., р. багŠть
багŠч, р. багачŠ, кл. багŠче, 

ор. багачŒм
багнŒт, р. багнŒта
багнšстий
багнœ, р. багнŠ, мн. бŠгна, 

р. бŠгон
багр�нець, р. багр�нцю, ор. ба-

гр�нцем
багр�ний
бадšлля, ор. бадšллям
бадмінтœн, р. бадмінтœну
бадьœрий
бадьœрість, р. бадьœрості, ор. ба-

дьœрістю
бŠєчка, д. і м. бŠєчці
бажŠння, мн., р. бажŠнь
бажŠти, бажŠю, бажŠєш, бажŠ-

ють
базŠр, р. базŠру, ор. базŠром
бŠзґрати, бŠзґраю, бŠзґраєш, 

бŠзґрають
базјка, кл. базјко, д. і м. базјці
байдикувŠти, байдикŸю, бай-

дикŸєш, байдикŸють
бŠйдŸже, присл.
байдŸжий, байдŸжа, байдŸже
байдŸжість, р. байдŸжості, 

ор. байдŸжістю
бŠйка, д. і м. бŠйці, мн., р. байœк
байкŠр, р. байкар�, ор. бай-

карŒм, кл. байкŠрю
байрŠк, р. байрŠку

бакалјя, ор. бакалјєю
баклажŠн, р. баклажŠна
бактеріŠльний
бактŒрія, ор. бактŒрією
БакŸ, с.р. (невідм.)
бал1, р. бŠлу, мн. балš, р. балјв 

(танцювŠльний вŒчір)
бал2, р. бŠла, мн. бŠли, р. бŠлів 

(одинšця вšміру, оцјнка)
балŠкати, балŠкаю, балŠкаєш, 

балŠкають
балакŸн, р. балакунŠ, кл. балакŸ-

не, мн., н. балакунš
балакŸчий
балалŠйка, д. і м. балалŠйці, мн., 

р. балалŠйок
баламŸт, р. баламŸта, кл. ба-

ламŸте
балŠст, р. балŠсту
балерšна
балŒт, р. балŒту
балšк, р. баликŸ
бŠлія, ор. бŠлією
бŠлка, д. і м. бŠлці, мн., р. бŠлок
БалкŠни, р. БалкŠн
БалкŠнський півœстрів
балкœн, р. балкœна
балтјєць, р. балтјйця, ор. балтјй-

цем, мн., н. балтјйці
Балтјйське мœре
бальзŠм, р. бальзŠму
бŠльний
банŠн, р. банŠна
бандŠж, р. бандажŠ
бандерœль, р. бандерœлі, ор. бан-

дерœллю, мн., р. бандерœлей
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бандŸра безалкогœльний

бандŸра
бандурšст, р. бандурšста, кл. 

бан дурšсте
банк, р. бŠнку
бŠнковий
банкрŸт, р. банкрŸта
барабŠн, р. барабŠна
барабŠнник, р. барабŠнника
барŠк, р. барŠку
барŠн, р. баранŠ
барбарšс, р. барбарšсу
бŠрва, мн., н. бŠрви, р. барв
барвšстий
барвјнковий
барвјнок, р. барвјнку
барельЅф, р. барельЅфу
БŠренцове мœре
бар’Ѕр, р. бар’Ѕра, ор. бар’Ѕром
бŠржа, р. бŠржі, ор. бŠржею
барикŠда
барšльце, р. барšльця, ор. ба-

рšльцем, мн., р. барšлець
барšтися, барЈся, бŠришся, 

бŠриться, бŠряться
баритœн, р. баритœну (гœлос) 

і баритœна (співŠк)
барлјг, р. барлœгу
барœко, с.р. (невідм.)
барœметр, р. барœметра, ор. ба-

рœметром
бас, р. бŠсу (гœлос) і  бŠса (співŠк)
басŒйн, р. басŒйну
баскетбœл, р. баскетбœлу
баскšй
бастіœн, р. бастіœну
батальйœн, р. батальйœну

батальйœнний
батарŒя, ор. батарŒєю
бŠтечко, р. бŠтечка, кл. бŠтечку
батјг, р. батогŠ
батіжœк, р. батіжкŠ
батœн, р. батœна
бŠтьків, бŠтькова, бŠтькове
бŠтьківський
бŠтьківщина (спŠдщина пјсля 

батькјв)
Батьківщšна (Вітчšзна)
бŠтько, р. бŠтька, кл. бŠтьку
бацšла, мн., р. бацšл
бŠчити, бŠчу, бŠчиш, бŠчить, 

бŠчать; нак. бач, бŠчте
бачœк, р. бачкŠ (від бак)
бŠшта, мн., р. башт
баштŠн, р. баштŠну й баштŠна
баштŠнний
баштŠновий
баЈра, мн., р. баЈр
ба�н, р. ба�на
баянјст, р. баянјста, кл. баянјсте
бгŠти, бгŠю, бгŠєш, бгŠють
бджјлка, д. і м. бджјлці, мн., 

р. бджілœк
бджільнšцтво
бджолŠ, мн., н. бджœли, р. бджіл
бджолšний
бджол�р, р. бджолярŠ, ор. бджо-

лярŒм, кл. бджол�ре, мн., 
н. бджолярј, р. бджолярјв

бджол�рство, р. бджол�рства
бегемœт, р. бегемœта
бŒжевий
безалкогœльний
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безбŠрвний безпрšстрасний

безбŠрвний
безбœжний
безвŒрхий
безвšхідний
безвšхідь, р. безвšході, ор. безвš-

хіддю
без вјдома, присл. спол.
безвідповідŠльність, р. безвід-

повідŠльності, ор. безвідпо-
відŠльністю

бŒзвісти, присл. (невідœмо де, 
кудš)

без вјсті (без звјстки)
безвлŠдний
безвœдний
безглŸздий
безгосподŠрний
безгрŠмотний
бездјлля
бездільний
бездогŠнний
бездорјжжя
безжŠлісний
безжŠльний
без жалЈ, присл. спол.
беззастерŒжний
беззŠхисний
беззвŸчний
беззмістœвний
беззŸбий
без кінц�, присл.
безконŒчний
безкорšсливий
безкрŠїй, безкрŠя, безкрŠє, 

р. безкрŠйого, безкрŠйої
безкрŠйній, безкрŠйня, без-

крŠйнє

безкрŠйність, р. безкрŠйності, 
ор. безкрŠйністю

безкрšлий
безлŠддя
без ладŸ, присл. спол.
бŒзліч, р. бŒзлічі, ор. бŒзліччю
безлЈдний
безмŒжжя, р. безмŒжжя
безмŒжний
безмŒжність, р. безмŒжності, 

ор. безмŒжністю
безнадјйний
без нŠміру, присл. спол.
безнастŠнний
безœдня, ор. безœднею, мн., р. бе-

зœдень
безособœвий
безпŠм’ятний
безпартјйний
безпŒка, д. і м. безпŒці
безперŒрвний
безперестŠнку, присл.
безперŒчний
безпŒчний
безпідстŠвний
безплŠтний
безпомилкœвий
безпœмічний
безпорŠдний
безпосерŒдній, безпосерŒдня, 

безпосерŒднє
безпосерŒдньо, присл.
без потрŒби, присл.
безпрŠвний
безпрŠв’я
безпредмŒтний
безпрšстрасний
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безпритŸльний Бескšди

безпритŸльний
безпрœграшний
безрŠдісний
безрезультŠтний
безробјтний
безробјття
безсердŒчний
безсšлий
безсšлля
безсловŒсний
без смакŸ, присл. спол.
безсмŒртний
безсмŒртя
безсœвісний
безсœнний
безсœння
безсорœмний
безстрŠшний
безсумнјвний
без сŸмніву, присл. спол.
безталŠнний
безтурбœтний
безумœвний
безупšнний
без упšну, присл. спол.
безхмŠрний
без чŒрги, присл. спол.
безчŒстити, безчŒщу, безчŒстиш, 

безчŒстять
безшŸмний
без’�дерний
БелгрŠд, р. БелгрŠда
бельгјєць, р. бельгјйця, кл. бель-

гјйцю, ор. бельгјйцем, мн., н. 
бельгјйці

бельгјйський

БŒльгія, ор. БŒльгією
бензšн, р. бензšну
бенкŒт, р. бенкŒту
бенкетувŠти, бенкетŸю, бен-

кетŸєш, бенкетŸють
бентŒжити, бентŒжу, бентŒжиш, 

бентŒжить, бентŒжать; нак. 
бентŒж, бентŒжте

бŒрег, р. бŒрега
берегšня, ор. берегšнею
береговšй
берегтš, бережŸ, бережŒш, бе-

режŸть; мин. берјг, береглŠ; 
нак. бережš, бережјть

бережлšвий
берŒза, мн., р. берјз
бŒрезень, р. бŒрезня, ор. бŒрез-

нем
березнŒвий
березн�к, р. березнякŸ
берŒзовий
бŒрест, р. бŒреста (дŒрево) й бŒ-

ресту (берŒзова корŠ)
берестŒйський
БерестŒйщина
бŒрестœвий
БерŒстя
берестянšй
берŒт, р. берŒта
берјзка, д. і м. берјзці, мн., р. берј-

зок
бŒркут, р. бŒркута
беручкšй
бŒсіда, мн., р. бŒсід
Бескšди, р. Бескšдів (хребтš 

в КарпŠтах)
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БессарŠбія білšзна

БессарŠбія, ор. БессарŠбією
бессарŠбський
бŒта-прœмені
бŒта-частšнка
бетœн, р. бетœну
бетœнний
бŒшкет, р. бŒшкету
бешкŒтник, р. бешкŒтника, 

кл. бешкŒтнику
бешкетувŠти, бешкетŸю, беш-

кетŸєш, бешкетŸють
бик1, р. бикŠ (тварšна)
бик2, р. бикŠ (опœра)
билšна, мн., р. билšн
билšнка, д. і м. билšнці
билšночка, д. і м. билšночці
бšльце, мн., н. бšльця, р. бšлець
бинт, р. бинтŠ
бинтувŠти, бинтŸю, бинтŸєш, 

бинтŸють
бšстрий
бšтва, мн., р. битв
бšти, б’ю, б’єш, б’є, б’ють; нак. 

бий, бšйте
бšтий
бšтися, б’Јся, б’Ѕшся, б’Јться; 

нак. бšйся, бšйтеся
бšтка, д. і м. бšтці
битœк, р. биткŠ, мн., н. биткš
бичœк, р. бичкŠ
біб, р. бœбу, мн., н. бобš
бібліотŒка, д. і м. бібліотŒці
бібліотŒкар, р. бібліотŒкаря, 

кл. бібліотŒкарю, ор. бібліо-
тŒкарем

бібліотŒчка, д. і м. бібліотŒчці

бібліотŒчний
Бјблія, ор. Бјблією
біг, р. бјгу, ор. бјгом
біганšна
бјгати, бјгаю, бјгаєш, бјгають
бігœм, присл.
бјгти, біжŸ, біжšш, біжšть, бі-

жŠть; мин. біг, бјгла; нак. біжš, 
біжјть

бігŸн, р. бігунŠ, кл. бігŸне
бігцŒм, присл.
бідŠ, мн., н. бјди, р. бід
бідŠк, р. бідакŠ, кл. бідŠче, мн., н. 

бідакš
бідŠцький
бјдкатися, бјдкаюся, бјдкаєшся, 

бјдкаються
біднŒнький
біднŒсенький
бјдний
бјдність, р. бјдності, ор. бјдністю
бідн�к, р. біднякŠ, кл. бідн�че, 

мн., н. біднякš
бідн�цький
бідœвий
бідœн, р. бідœна
бідувŠти, бідŸю, бідŸєш, бідŸють
бјзнес, р. бјзнесу
бјзнес-проЅкт
бій, р. бœю, ор. бœєм, мн., н. боѕ
бјйка, д. і м. бјйці
бік, р. бœку, мн., н. бокš
Бјле мœре
білŒнький
білŒсенький
білšзна (вšроби з тканšни)


