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ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Граматична основа речення

1. Серед поданих словосполучень визначте граматичні основи та випишіть їх у таб
личку.
Сонÿчний день, швидко бігти, сонько прокинувсÿ, буланий кінь, зошит длÿ 
письма, опинилисÿ на морі, ніõто не сміÿвсÿ, час праöþвати, книга длÿ домаш-
нього читаннÿ, повчальна історіÿ, історіÿ повчає, öвіт вишні, три довгиõ дні, 
куöий õвіст, гукає мама.

  У виписаних граматичних основах 
підкресліть першу літеру в першому 
слові й прочитаєте відгадку до за
гадки «Що це за птиця, що сонця 
боїться?»

2. Підкресліть підмети. Позначте речення зі складеними підметами. Уставте пропущені 
розділові знаки.
1. Данієль Деôо впродовæ п’ÿтнадöÿти років опублікував майæе двісті п’ÿтдесÿт 
творів. 2. Жоден з ниõ на æаль не приніс йому слави. 3. «Життÿ й дивовиæні 
пригоди Ðобінзона Крузо» були написані Данієлем дуæе швидко усього-на-всього 
за один рік. 4. Саме öей роман ÿк не дивно Деôо вваæав не найкраùим своїм 
твором. 5. Данієль поспішав з написаннÿм через одруæеннÿ своєї доньки. 6. Так 
він планував заробити на посаг а здобув усесвітнє визнаннÿ.

3. Визначте в поданих реченнях присудки. Випишіть їх у табличку.
1. Одного разу римський корабель був атакований піратами. 2. Жорстокі роз-
бійники не æаліли нікого. 3. Але одного дивакуватого римлÿнина вирішили 
помилувати. 4. Çагорнувшись у тогу, þнак зосередæено читав ÿкусь книгу. 
5. Ватаæок піратів заæадав від молодика величезний викуп. 6. Гордовитий þнак, 
виÿвилосÿ, був Юлієм Цезарем. 7. Післÿ викупу він пригрозив піратам при пер-
шій æе нагоді æорстоко їõ покарати. 8. На той час Юлій Цезар уæе був відомий 
в усьому Ðимі. 9. Çовсім скоро Цезар, вистеæивши своїõ ворогів, примусив їõ 
усіõ пошкодувати про вчинене.

Простий дієслівний Складений дієслівний Складений іменний



5

4. Підкресліть виділені слова як члени речення. Уставте пропущені розділові знаки.
1. Колись народи були неписьменними. 2. Проте це не означає ùо вони не вмі-
ли передавати інôормаöіþ без слів. 3. Наприклад звичайний дзвін дзвонів міг 
означати сум і радість і попередæеннÿ про небезпеку. 4. У міôаõ стародавньої 
Греöії навіть є легенда про те ÿк неправильний сигнал став причиноþ трагедії. 
5. Відважний þнак Тесей забувсÿ помінÿти чорне вітрило поразки на біле перемоги 
над страшним Ìінотавром. 6. Батько Тесеÿ помітивши чорні вітрила кинувсÿ 
в розбурõане море й загинув… 

Односкладне й двоскладне речення

5. Серед поданих речень знайдіть 5 односкладних і випишіть їхні номери в табличку. 
Підкресліть граматичні основи. Уставте пропущені розділові знаки.
1. Післÿ страшної бурі плÿæ вкрили тисÿчі морськиõ зірок. 2. Їõ було дуæе багато. 
3. Це привернуло увагу лþдей з усього узбереææÿ. 4. Незвичну картину почали 
знімати на відеокамери. 5. Ìорські зірки повільно вмирали на сонöі. 6. Ðаптом 
один õлопчик кинувсÿ підбирати зірки й кидати їõ у воду. 7. Якийсь статечний 
дÿдечко з-за öементної балþстради вигукнув. 8. — Хлопчику їõ усіõ не порÿтуєш! 
9. Хлопчик піднÿв ùе кілька зірочок і вкидаþчи їõ у воду вимовив. 10. — Çате 
кільком зірочкам моæна подарувати æиттÿ… 11. Чоловік мовчки роззувсÿ знÿв 
шкарпетки та рушив на берег допомагати õлопчикові. 12. Ðобіть добро не зва-
æаþчи на обставини та зауваæеннÿ іншиõ.

1-о 2-а 3-і 4-д 5-æ 6-з
7-к 8-л 9-у 10-е 11-п 12-р

Ðеченнÿ №

Букви

 Підставте під вписані номери односкладних речень літери й прочитаєте прізвище 
австрійського психолога, який сказав: «Не запитуй, що дало тобі життя, запитай, 
що дав йому ти».

6. Переробіть двоскладні речення в односкладні.
Зразок: Ви сьогодні мусите працювати до обіду. — Сьогодні працюйте до обіду.

1. Ви ніколи не повинні впадати у відчай. 2. Лþди опускаþть руки через невдачі 
чи випробуваннÿ долі. 3. Ви моæете довго нарікати на обставини та несприÿтливу 
ситуаöіþ в країні. 4. Однак успіõу лþди досÿгаþть лише післÿ великої кількості 
спроб та помилок. 5. Тоæ ви мусите запам’ÿтати просту мудрість. 6. Ç коæноþ 
невдачеþ ви ставатимете міöнішими й досвідченішими.
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7. Підкресліть граматичні основи. Випишіть у табличку номери називних речень.
1. Надворі гарна погода. 2. Гарна погода. 3. Ìаленьке таємне товариство. 
4. Бреõнÿ — öе правда длÿ іншиõ. 5. Ðівність — вигадка мрійників. 6. Ðізні 
лþди. 7. Лþди — різні. 8. Усе в æитті відносно. 9. Цей вечір длÿ тебе. 10. Вечір, 
присвÿчений тобі.

1-і 2-о 3-с 4-б 5-в
6-е 7-р 8-п 9-т 10-л

Ðеченнÿ №

Букви

 Підставте під вписані номери літери й прочитаєте закінчення киргизького прислів’я 
«Про завтрашній день дбає навіть …»

8. Визначте тип речень за будовою. Відповіді запишіть у табличку. Уставте пропущені 
букви та розділові знаки.
1. Страшні Арõімедові машини. 2. Длÿ оборони міста Сіракузи Арõімедом було 
..творено чимало öікавиõ пристроїв. 3. Çа допомогоþ сп..öіальної теõніки м..тали 
вел..чезні кам..ні та колоди. 4. Сôокусованим сонÿчним проміннÿм моæна було 
пі..палþвати кораблі. 5. Так тривало досить довго. 6. Çбер..глись слова промовл..ні 
полководöем Ìарöелом під час ві..ступу від Сіракуз. 7. Ìус..мо пр..пинити 
війну проти öього г..ометра. 8. Саме Арõімедові пр..писуþть вислів ÿкий став 
відомий в усьому світі. 9. «Дайте мені точку опори…» 10. Пов’ÿзуþть öей вислів 
з т..орієþ ваæелÿ.

Варіанти відповідей:
1 — просте двоскладне реченнÿ;
2 — односкладне означено-особове;
3 — односкладне неозначено-особове;
4 — односкладне узагальнено-особове;
5 — односкладне безособове;
6 — односкладне називне;
7 — складне реченнÿ.

Ðеченнÿ № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Відповідь

Букви

1-ÿ 2-с 3-а 7-и
4-л 5-н 6-з

 Підставте під вписані номери літери й прочитаєте відоме українське прислів’я.
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Розділові знаки в простому ускладненому реченні

9. Розставте розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення.
1. Найвидатніша наймайстерніша праöÿ Ìікеландæело öе Сікстинська капела 
в Ðимі. 2. Чотири роки гарÿчково з великим нервовим напруæеннÿм розмальову-
вав митеöь õрам. 3. Папа Юлій ІІ спробував підігнати Ìікеландæело з роботоþ 
навіть почав погроæувати та сварити õудоæника. 4. Ìитеöь післÿ сварки покинув 
роботу й пішов складати свої речі. 5. Юлій ІІ сõаменувсÿ послав до Ìікеландæело 
свого придворного просити вибаченнÿ й додав велику суму грошей. 6. Ваæка 
виснаæлива праöÿ погано вплинула на здоров’ÿ митöÿ особливо на його зір. 

10. У кожному реченні визначте й підкресліть узагальнювальне слово. Уставте пропущені 
розділові знаки.
1. У öього господарÿ немає нічого ні кілка ні õліва ні рогатого вола. 2. У æитті 
слуõай поради трьоõ лþдей батька матері та краùого друга. 3. І по спині і по 
боку усÿк буває на віку. 4. Природа час і терплÿчість усе öе є твої найкраùі лі-
карі. 5. Пройшов усþди крізь Крим і Ðим ùе й мідні труби. 6. І будень і неділÿ 
усе лінивому безділлÿ. 

11. Випишіть у табличку номери речень зі звертаннями. Уставте пропущені розділові 
знаки.
1. Çгаÿного часу конем не здоæенеш. 2. Жди грибе моæе й тебе õто здиба. 3. Çа-
бравсÿ в чуæу солому та ùе й шелестить. 4. Ти б метелику не дуæе гордивсÿ: 
сам недавно з гусені вродивсÿ. 5. Чорний мак та смачний а біла редька а гірка. 
6. Ìоÿ õата небом крита землеþ підбита вітром загородæена. 7. Не õвалисÿ 
мудреöþ мудрістþ а ти силачу силоþ. 8. Годі куме їсти бо не буде на пироги 
місöÿ. 9. Постав õату з лободи а в чуæуþ не веди. 10. На тобі небоæе ùо мені 
не гоæе. 11. Ой піч моÿ піч коли б ÿ на тобі, то славний козак був би з мене. 
12. Вовк мінÿє шкуру та не своþ натуру (Нар. творчість).

1-о 2-ÿ 3-є 4-н 5-б
6-в 7-и 8-ч 9-а 10-р

Ðеченнÿ №

Букви

 Підставте під вписані номери літери й прочитаєте назву піхотинця в султанській 
Туреччині ХVI ст.

12. Виділіть вставні слова (словосполучення). Уставте пропущені розділові знаки.
1. Вислів «троÿнський кінь» ÿк відомо прийшов до нас з давніõ часів. 2. Вели-
чезний дерев’ÿний кінь за свідченнÿм Гомера було збудовано під час тривалої 
безуспішної облоги Трої. 3. Усередині конÿ сõовалосÿ кілька десÿтків а моæе 
і кілька сотень найсміливішиõ воїнів. 4. Троÿнöі на їõнþ біду не звернули увагу 
на пророчі попередæеннÿ Кассандри й затÿгли конÿ в місто. 5. Уночі вороги 
зрозуміло вибралисÿ з конÿ перебили оõорону й відчинили ворота. 6. Так Троÿ 
була перемоæена й на æаль повністþ зруйнована.  
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13. Виділіть порівняльні звороти. Уставте пропущені розділові знаки.
1. Славнозвісний Ганс-Крістіан Андерсен не дбав про свій зовнішній виглÿд 
і часто виõодив на вулиöþ ÿк ÿкийсь обірванеöь. 2. Його плаù наче в найбіль-
шого біднÿка знали в усьому Копенгагені. 3. Якийсь чоловік одного разу ніби 
навмисне зачепив Андерсена на вулиöі. 4. — Оöей убір немовби в злиднÿ ви 
називаєте капелþõом? — саркастично зауваæив переõоæий. 5. — А оöей пред-
мет нібито в злиднÿ під вашим капелþõом ви називаєте головоþ? — спокійно 
відреагував письменник.

14. Утворіть речення з відокремленими означеннями.
Зразок: Одягнені в яскравий одяг туристи час від часу пропливають тут на чов-
нах. — Туристи, одягнені в яскравий одяг, час від часу пропливають тут на човнах.
1. Ðозпланований до õвилини граôік раптом довелосÿ змінþвати. 2. Усім при-
сутнім сподобалисÿ розмальовані в різні кольори чашки. 3. Утрачену лþдством 
таємниöþ будівниöтва пірамід досі не моæуть розгадати вчені світу. 4. Будь-кому 
ваæко перебувати в абсолþтно відрізаному від світу просторі. 5. Велетенське 
голубе небо манило своєþ глибиноþ. 6. Ваæко було дивитисÿ на пересоõлу від 
спеки ріку. 

15. Випишіть у табличку номери речень з відокремленими  обставинами. Уставте про
пущені розділові знаки.
1. Іллÿ Ðєпін перебуваþчи в маєтку своїõ друзів ознайомивсÿ з текстом листа 
запороæöів до туреöького султана. 2. Лист справив на õудоæника велике враæеннÿ  
й підштовõнув до пошуку типаæів длÿ нової картини. 3. Щасливі обставини звели 
õудоæника з Дмитром Яворниöьким відомим дослідником козаччини. 4. Детально 
опраöþвавши композиöіþ картини Ðєпін виÿвив вільне місöе білÿ писарÿ. 5. На 
öьому місöі потрібно було намалþвати постать з гарноþ козаöькоþ потилиöеþ. 
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6. Яворниöький подумавши ÿкийсь час запропонував õудоæнику змалþвати 
козарлþгу зі спини свого знайомого. 7. Але колишній предводитель дворÿнства 
відмовивсÿ позувати вваæаþчи öе ниæче своєї гідності. 8. Тоді Ðєпін пішов на 
õитрість запросивши знайомого Яворниöького длÿ оглÿду старовинниõ монет. 
9. Поки той розглÿдав монети Ðєпін тиõöем змалþвав колоритну потилиöþ. 

1-г 2-д 3-в 4-о 5-і
6-р 7-н 8-ÿ 9-ь

Ðеченнÿ №

Букви

 Підставте під вписані номери літери й прочитаєте відгадку до загадки «Само 
голодне, а всіх годує».

16. Визначте, чим ускладнені речення. Варіанти відповідей запишіть у табличку. Уставте 
пропущені розділові знаки.

Варіанти відповідей:
1 — однорідними членами реченнÿ;
2 — звертаннÿми;
3 — вставними словами;
4 — порівнÿльним зворотом;
5 — відокремленими членами реченнÿ.

1. Старий індіанеöь виõовуþчи одного зі своїõ онуків поділивсÿ однієþ æиттєвоþ 
істиноþ. 2. — Çапам’ÿтай мій лþбий онуче просту мудрість. 3. У коæному з нас 
відбуваєтьсÿ боротьба сõоæа на змаганнÿ двоõ вовків. 4. Один вовк уособлþє 
все зле заздрість ревноùі егоїзм обман. 5. Інший вовк уособлþє все добре мир 
лþбов надіþ відданість справедливість. 6. Ці вовки ÿк запеклі вороги намагаþтьсÿ 
зниùити один одного. 7. — Який æе вовк дідусþ перемагає? 8. — Безперечно 
перемагає саме той, ÿкого ти годуєш найбільше.

Ðеченнÿ № 1 2 3 4 5 6 7 8
Відповідь
Букви

12-а 14-е 23-н
42-о 51-в 52-т

 Підставте під вписані номери літери й прочитаєте прізвище автора вислову: «Той, 
хто не читає хороших книг, не має жодних переваг перед тим, хто взагалі не вміє 
читати».

Основні правила правопису

17. Запишіть подані слова у дві колонки, вставляючи пропущені е або и, поясніть пра
вопис.
Сон..чко, їæач..нÿ, арт..леріÿ, драгов..на, с..рота, мноæ..на, н..ділÿ, сит..чко, 
слон..нÿ, муз..кант, лекс..ка, нош..ний, викр..слити, квітн..кар, в..шневий,  
кріпл..ннÿ, вид..рти, в..ликий, учит..ль, виÿв..ти, макс..мум, сов..нÿ, травл..ннÿ, 
трубооч..сний.
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Вставили е Вставили и

 У виписаних словах підкресліть 3-тю від початку букву й прочитаєте початок 
вислову українського філософа та поета XVІІІ ст. Феофана Прокоповича: “… за 
страждання купують”.

18. Серед поданих слів шість записано неправильно. Випишіть їх, виправляючи помилки. 
Поясніть правопис.
Боротьба, натõненнÿ, збрискати, допомогти, леõкий, ÿгідка, вокзал, анекдот, 
просьба, книшка, мереõтіти, укаска, розпитати, беріска, стерегти, призьба, 
стешка, дуæче, вогко, найваæче.

 У виписаних словах підкресліть 2-гу від початку букву й прочитаєте переклад 
з грецької слова симпозіум.

19. Запишіть подані слова у дві колонки, вставляючи, де потрібно, м’який знак. Пояс
ніть правопис.
Стан..те, ін..ший, Хар..ків, квіт..öі, друкарен.., реал..ний, зблиз..ка, ган..ба, 
указоч..ка, воротар.., дз..об, внучен..öі, плос..кий, ковз..кий, батен..ко, ател..є, 
Якимович.., носиш.., низ..ко, огіроч..ки, сопіл..öі.
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З м’яким знаком Без м’якого знака

 У виписаних словах підкресліть 2-гу від початку літеру й прочитаєте закінчення 
вислову О. Перлюка: “Щоб вижити, мало крутитись, …”.

20. Запишіть подані слова у три колонки.
Семи/кратний, лісо/степ, ідейно/витриманий, гігант/пароплав, пів/Європи, 
овоче/молочний, овоче/різка, вело/трек, ордено/носеöь, ось/коли, ріка/Буг, 
õліб/сіль, ідейно/õудоæній, пів/ÿблука, різно/барвний, одно/рогий, інæенер/
Тиùук, все/одно, Дніпро/ріка.

Пишуться разом Пишуться окремо Пишуться через дефіс

 Підкресліть 1-шу від початку літеру у вписаних словах і прочитаєте назву пам’ятки 
давньої української літератури.

21. Утворіть від поданих слів прикметники, щоб відбулося спрощення груп приголосних. 
Винятки, у яких спрощення не відбувається, підкресліть (їх є п’ять).

 Зразок: якість — якісний.
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Кількість —  кістка — 

швидкість —  під’їзд — 

пестити —  тиæдень — 

ùастÿ —  õвастатись — 

ôорпост —  контраст — 

пристрасть —  радість — 

22. Змініть форму поданих слів або підберіть до них спільнокореневі, щоб відбулося чер
гування приголосних. Знайдіть і підкресліть п’ять слів, у яких чергування неможливі.

Птаõ —  Париæ — 

їздити —  косити — 

вінниöький —  високий — 

вереск —  нога — 

студент —  завод — 

вузький —  пуõ — 

місÿöь —  Прага — 

брат —  Одеса — 

агент —  казаõ — 

23. Випишіть слова, у яких відбувається подвоєння чи подовження приголосних.
Війсь(к)омат, солов’ї(н)ий, а(т)естат, а(п)арат, ста(т)ей, (л)єш, глинÿ(н)ий, за-
ко(н)ість, чес(т)þ, змії(н)ий, і(р)аöіональний, а(с)иметріÿ, су(м)а, ка(с)а, моло-
діс(т)þ, ві(д)аний, попа(д)ÿ, ополо(н)ик, розрі(с)ÿ, сторі(ч), знарÿ(д)ÿ, поро(с)ÿ, 
а(к)умулÿтор, інтерме(ö)о, Гали(ч)ина.

 У виписаних словах підкресліть 2-гу від початку букву й прочитаєте ім’я автора 
пам’ят ки ХІ ст. “Слово про закон і благодать”.

Через грядку
гріб тхір ямку.
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ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ 

Пряма мова

24. Побудуйте до речень схеми за поданим зразком.

 Зразок:  “Яке досконале вміння вести бесіду”, — подумав я мимоволі.
   “П”, — а.   П — пряма мова, а — слова автора

1. “Десÿть склÿнок!” — подумав Климко й уÿвив купку солі, величеньку таку. 
2. “Тато! — згадав ÿ раптом. — Так усміõавсÿ тато!” 3. Ìені казали: “Колþ, ти 
анарõіст”. 4. Я подумав тоді: “Дні коротшаþть так само непомітно, ÿк і лþдське 
æиттÿ”, — і пішов на Житній ринок базарувати. 5. “Ìила тітонько Дусþ, — по-
думав вдÿчно, — такиõ, ÿк ви, стратегів у світі не дуæе багато!” 6. “Чого æ він 
ото нічого не показує?” — питаþть у матері. (З тв. Гр. Тютюнника)

1.  2. 

3.  4. 

5.  6. 

25. Додайте до слів автора пряму мову. 
1. . . . уголос подумав дÿдечко. 2. Ðеæисер чомусь поöікавивсÿ. . .  3. . . . зазна-
чалось у записöі . . . 4. Хтось вигукнув . . . 5. . . . неоõоче погодилась сусідка...
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26. Перепишіть речення, правильно оформля ючи пряму мову. Уставте пропущені роз
ділові знаки. 
1. Будÿк скаче не вгаває підморгне і примовлÿє Отак квіти так! 2. Отак дідусþ 
вибачай радіþчи ùебечуть діти. Шкода, гостинöів не баæай, бо не достанемо 
ділити! 3. Я таке, ùо всÿкий знає: бо на мене світ увесь ласо дуæе поглÿдає 
обізвавсÿ õтось і десь.                (З тв. Л. Глібова)

27. Побудуйте речення з прямою мовою за поданими схемами.
 1. “П?” — а.    2. “П! — а. — П”.
 3. “П, — а, — п”.   4. А: “П”, — а.

28. Додайте до прямої мови слова автора.
1. . . . твір вийшов просто враæаþчий! 2. Треба зробити все . . . , ùоб корабель 
уöілів. 3. Краса здатна творити добро . . . 4. . . . потрібно поспішати на вокзал . . . 



15

29. Побудуйте речення з прямою мовою, уводячи в слова автора дієслова промовляти, 
зашепотіти, поцікавитись, заперечити.

30. Уставте пропущені розділові знаки.
1. Що воно за морока оöе думав собі Коломієöь за ùо земöі незлþбили мене? 
2. Коли æ ось ùось мене взÿло тиõенько за руку та й каæе Гриöþ годі плакати 
тобі! 3. Ç Сили буде  значний учений говорить було наш учитель історії. 4. Гарний 
ти парубок Гриöþ каæе було старий душа в тебе ùира правдива. 5. Я нагнувсÿ 
до Ìарка і мовив Добрий день тобі Ìарку. 

(З тв. О. Кониського)

Діалог

31. Передайте діалог прямою мовою.
— Я ніколи не покинув би рідної землі, бо вмер би від туги за неþ, — розöві-
рінькавсÿ горобеöь.
— Аõ, мовчіть краùе, — обірвала його ластівка. — Çвідки вам знати, ùо таке 
туга за рідноþ землеþ, коли ви ніколи не покидали її? 

(З мініатюр І. Вільде)
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32. Поставте потрібні розділові знаки, правильно оформляючи діалог.
1. Один учений подороæуþчи пароплавом запитав морÿка
 Чи знаєте ви граматику?
 Недосконало  відповів морÿк.
 Тоді ви загубили половину свого æиттÿ.
 Ðаптом розбурõалосÿ море й пароплав розгойдало. Ìорÿк запитав ученого
 Чи вмієте ви плавати?
 Ні  відповів той
 Тоді ви загубили все своє æиттÿ.
2. Проôесор поÿснþє теорему
 Уÿвіть собі звертаєтьсÿ він до студентів склÿну кулþ, öебто вона не обов’ÿз-
ково повинна бути зі скла. А втім моæна обійтись і без кулі.

33. Передайте зміст речень за допомогою діалогу.
І. Царський вельмоæа з насмішкоþ поöікавивсÿ в Ломоносова, чи не мудрість 
виглÿдає з протертиõ ліктів на камзолі ученого. На öе Ломоносов відповів, ùо 
öе дурість заглÿдає під камзол.

ІІ. На кордоні Коöþбинського запитав чиновник, чи не õоває письменник 
зброї. На öе Коöþбинський спокійно відповів, ùо õоває. Çчиниласÿ метушнÿ, 
його стали допитувати, де він заõовав зброþ. У відповідь Ìиõайло Ìиõайлович 
показав олівöÿ й сказав, ùо öе і є його зброÿ.
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ІІІ. Володимира Самійленка запитали, чому він не купує нову парасольку, адæе 
стара вæе з дірками. Письменник відповів, ùо так він не знатиме, коли перестав 
іти доù.

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Запишіть діалоги за поданими схемами:
1)  — П? — а.    2) — П, — а.
 — П.        — П.
 — П, — а, — п?      — П, — а.
 — П.         — П! — а, — п.

 

 



18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непряма мова

35. Визначте, як передається чуже мовлення:
 1 — прямою мовою;  2 — діалогом;   3 — непрямою мовою.

Варіанти відповідей запишіть у табличку. Уставте пропущені букви.
1. Ðамоні пр..йшла нова думка: — А ùо твоÿ старенька? Не переїде до Чернівöів? 
2. Одні казали, ùо поет виїõав у чуæі краї ùось студіþвати. 3. “Це длÿ мене ніÿка 
несподіванка — успіõ вашого сина”, — каæу. 4. — Ой боæ...чку, — ш..птала без 
віддиõу, — ùе є на світі пальöі, ùо вироблÿþть такі реч.. ... 5. Пані Ìіллерова 
додала, ùо й по клþч за весь той час не пр..õодив ніõто. 6. Хтось порадив мамі: 
мовлÿв, у місті є гуртоæитки длÿ с..лÿнс..киõ дітей. 7. — А ÿ теæ пр..готувала длÿ 
тебе несподіванку. 8. “А ùо мало змінитисÿ?” — запитуþ сама с..бе.

(З тв. І. Вільде)

Ðеченнÿ № 1 2 3 4 5 6 7 8
Відповідь
Букви

12-п 23-е
21-с 33-о

 Підставте в табличку букви й дізнаєтесь, який літературний рід є найоб’ємнішим 
у літературі.
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36. Передайте пряму мову непрямою кількома способами.
Зразок: Керівник групи передав: “Усім приготуватись до переправи”. — 1. Керівник 
групи передав, що всім потрібно приготуватись до переправи. 2. Зі слів керівника, 
усі мали приготуватись до переправи. 3. Керівник попередив про наближення до 
переправи. 
1. Директор наголосив: “Çбори закінчити до дев’ÿтої години”. 
2. Дідусь сказав: “Тут гарне місöе длÿ риболовлі”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Замініть непряму мову прямою.
1. Хлопчик зізнавсÿ, ùо він боїтьсÿ темрÿви. 2. Сусід гукнув, ùоб шоôер не 
зупинÿвсÿ на повороті. 3. Ти æ обіöÿв мені допомогти готуватись до заліку. 
4. Ìаму дуæе öікавило, õто æ усе-таки виграв головний приз. 5. Стороæ запи-
тав, чи ніõто не помітив високого чоловіка. 6. Екскурсовод сумнівавсÿ, ÿкий 
маршрут краùе вибрати.
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38. Напишіть історію про зустріч з друзями, використовуючи речення з непрямою мовою.
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39. Відредагуйте речення з непрямою мовою.
1. Хтось із глÿдачів прошепотів, ùо гра акторів не справлÿє на мене враæеннÿ. 
2. Інструктор поöікавивсÿ, ùо ÿк би ÿ вчинив у такій ситуаöії. 3. Ìені натÿк-
нули, ùо краùе не втручатисÿ в мої справи. 4. Кореспондент запитав, ùо ÿк 
мені пройти в залу засідань? 5. Чомусь опонент погодивсÿ, ùо на твоєму місöі 
ÿ відповів би так само.
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40. Передайте пряму мову непрямою, використовуючи сполучники що, ніби, щоб, хто, 
який або частку чи.
1. “Ìені здаєтьсÿ, то був легковик”, — сказав Дмитрик. 2. Усі почали наполÿга-
ти: “Çакривайте збори!” 3. Командир ÿкось неоõоче натÿкнув: “Пора збиратись 
у дорогу”. 4. “Хто вміє праöþвати з рубанком?” — запитав майстер. 5. “А кашлþ 
в тебе, — запитав лікар, — давно вæе не було?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цитата

41. До поданих цитат доберіть слова, оформляючи речення у вигляді прямої мови.
Зразок: Людина кожна якоюсь мірою поет (М. Рильський). — Максим Рильський 
стверджував: “Людина кожна якоюсь мірою поет”.
1. Проступок, õоча й моæе викликати тимчасове благополуччÿ, ніколи не при-
носить справæнього ùастÿ (В. Скотт). 2. Самотність іноді — краùе товариство 
(Д. Мільтон). 3. Або ви здібний, тоді підтримка вам не потрібна, або ви нездара, 
тоді вона вам не допомоæе (В. Підмогильний).
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42. Уведіть цитату в складне речення.
Зразок: Найстрашнішим під час відступу був плач жінок (О. Довженко). —  
О. Довженко з болем згадував, що “найстрашнішим під час відступу був плач жінок”.

1. Длÿ літератури, по-моєму, треба перш за все — чесність (Остап Вишня). 2. Ìи 
визнаємо українське відродæеннÿ за необõідний і неминучий етап (Микола 
Хвильовий). 3. Усе моæна виправдати високоþ метоþ — та тільки не пороæнечу 
душі (П. Тичина).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Переставте слова автора всередину прямої мови.
1. Олександр Довæенко правильно зазначав: “Сама доброчинність стає пороком, 
коли застосовуþть її помилково”. 2. Генрі Форд ÿкось сказав: “Усÿкий, õто  


