
ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 

 

Завдання 1. Спишіть речення, підкресліть підмети. Укажіть, які з них 

виражені словосполученнями. 

 

1. В кімнаті запанувала тиша. (Д. Бедзик.) 

2. У просторій двосвітній залі танцювало відразу кілька десятків пар. (П. Жур.)  

3. Ольга Дмитрівна нетерпляче чекала приїзду старшої доньки. (Ю. Збанацький.)  

4. Підвода під'їхала до села. (Д. Бедзик.)  

5. В Полтаві тихій зеленіє і шелестить Іванів гай. (М. Рильський.)  

6. З ранку до вечора приходили до тітки Марії цікаві оглядати Олену. (Ірина 

Вільде.)  

7. А кожен з них – сестра і брат. (А. Малишко.)  

8. Про яготинський період перебування Шевченка на Україні збереглося чимало 

свідчень. (П. Жур.)  

9. Двоє заповзятливих представників радіоцентру встановлювали біля самого 

стенда свої незграбні триноги з мікрофонами в надії не пропустити жодного 

слова у розповіді головного конструктора. (Ю. Бедзик.) 

10. В машині стояли ще кілька полкових розвідників з автоматами, в пілотках набакир. 

(О. Гончар.)  

11. Раптом все здригнулось од вибуху. (М. Стельмах.)  

12. Минуло два тижні. (М. Коцюбинський.)  

13. Але дехто з учнів викликав у нього глибоке занепокоєння.  

14. І ось сьогодні Варя Лукашевич знову кудись дуже поспішала. (З тв. О. Донченка)  

15. Софія Павлівна все зрозуміла.  

16. З газети виглядали три фоліанти, оправлені в шкіру. (З тв. В. Собка.)  

17. Ледь бовваніють край степу обриси випростаних тополь. (О. Гончар.)  

18. Двадцять перше століття летить. (В. Бичко.) 

 

  



Завдання 2. Спишіть речення, підкреслить у них підмет і присудок. Зверніть 

увагу на число присудка при підметі, вираженому сполученням імен у називному 

та орудному відмінках з прийменником з ( із ). 

 

1. Враз батько з сином заговорили не нашою мовою... (М. Стельмах.)  

2. Ми з тобою йдемо стежкою в саду. (М. Рильський.)  

3. Марцинюк дружив з прикордонниками. (Ю. Збанацький.)  

4. Ми знов у Києві з тобою у сяйві й гомоні йдемо. (В. Сосюра.)  

5. Попереду бійців стояла жінка з дитиною на руках. (Ю. Збанацький.)  

6. Разом з Оксеном Гнат приїхав до Троянівки. (Григорій Тютюнник.)  

7. Попрощався і я з Савою Андрійовичем. (О. Довженко.)  

8. Ми їхали мовчки з тобою, для щастя не знаючи слів. (М. Рильський.)  

9. Передавши коней Баташвілі, він з Кучерявенком обережно пробирались на пости 

та секрети, висунені до самої річки.  

10. До Омельчука підійшла Галя з Танею на руках. (З тв. Ю. Збанацького.) 

 

Завдання 3. Знайдіть у реченнях присудки. Якою формою дієслова вони 

виражені? Який їх тип ? 

 

1. Галя запитливо зиркнула на батька  

2. Був гарячий червневий день.  

3. Панас Юхимович ліниво повернув голову в бік машини, пихнув люлькою.  

4. Машина, здіймаючи куряву, завернула на хутірську вулицю. (З тв. Ю. 

Збанацького.) 5. Ну от і все. Б'є барабан. Мовчить юрба. Завмер майдан.  

5. Не вип'ють прокляті заброди живущу кров мою. (З тв. А. Малишка.)  

6. Рухаючись, корабель своїми носовими турбінами-всмоктувачами розриватиме, 

трощитиме повітряний бар'єр і ніби пробиватиме в ньому отвір для прискореного 

льоту. (Ю. Бедзик.)  

7. У вас є батько, мати? (В. Собко.)  

8. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіяти барвисті квітки, буду сіять на морозі, буду 

лить на них сльози гіркі. ( Леся Українка.)  

9. Мовби ніяких секретів. Інакше я б скромно зачинив двері. (О. Донченко.)  

10. Хай земля напоєна засне сном спокійним під розкриллям зоряним. (В. Бичко.) 

  

  



Завдання 4. Спишіть речення. Підкресліть у них підмети й присудки. Вкажіть, 

чим вони виражені. 

 

1. Надія в сни твої пророчі котила свій легкий візок. (А. Малишко.)  

2. Нехай один розум не накладає кайдани на інший. (Ю. Мушкетик.)  

3. Побачиш ти в пісні моїй луну своїх власних надій... (М. Рильський.)  

4. Минали дні. Той дуб широковітий нічим не відрізнявся від братів.  

5. Я край отчого порога мрію вирізьблю різцем. Захрустить моя дорога срібно-сніжним 

морозцем.  

6. Бої скінчились. Сонце над землею ізнов зійшло, розвіяло грозу. (З тв. В. Бичка.)  

7. Чому ті картини не забуваються, не зникають із пам'яті серця й розуму? (Є.Гуцало.) 

8. Аристархов дивиться у вікно своїми розумними очима і на мить замислюється. (О. 

Довженко.)  

9. Черниш не сміявся. (О. Гончар.) 

 

Завдання 5. Спишіть речення. Підкресліть додатки, вкажіть, які з них є прямими, 

а які непрямими. 

 

1. Він грюкнув дверима і щез.  

2. Осениця глянув на капітана. (З тв. П. Загребельного.)  

3. Сьогодні письменникові випав урожайний день. (Ю. Яновський.)  

4. Жукова прислухалась і почула далекий глухий гул. (О. Донченко.)  

5. Демид зайшов у свою кімнату і теж побачив її по-новому. (В. Собко.)  

6. В одну хвилину воєнне поселення покрилось пилюкою та димом. (Ю. Збанацький.) 

7. Пастух пригнав з поля худобу. (М. Коцюбинський.)  

8. Софа Базилевська перша на ходу скинула пальто і вже побігла з роздягальні. (О. 

Донченко.)  

9. Фронтовик зупинився біля посівів, м'яв у пальцях колосочки, пробував плюскле 

зерно на зуб. (О. Десняк.) 

 

  



Завдання 6. Визначте, яким членом речення виступають виділені слова. 

 

1. І серця стлілого останки зібрав, на груди приховав. (А. Малишко.)  

2. Зашерхлу тишу майдану розітнув грім. (Ю. Мушкетик.)  

3. І доріг мережу укрила димна світанкова вись. (А. Малишко.)  

4. До самотньої підводи з мертвим листоношею підійшов Чубенко. (Ю. Яновський.)  

5. Круг Заньковецької Марії сузір'я юності цвіте. (М. Рильський.)  

6. Ленінградці люблять спів українців, народні пісні й охоче йшли послухати їх 

виконанні прибулого з України хору. (Іван Лев.)  

7. Розлого й лунко сповідається в любові до цього краю іволга. (Є. Гуцало.)  

8. Гудки з вокзалу вже тривожать придніпровський діл. ( А. Малишко.)  

 

Завдання 7. Підкресліть обставини, визначте їх вид. 

 

1. Після грози в оту ніч випали ще дощі тихі, з сонцем. (А. Головко.)  

2. Десятикласники вчилися у другу зміну і поверталися з школи вже ввечері. (О. 

Донченко.)  

3. Кінь стрілою плигнув уперед, галопом помчався до застави. (Ю. Збанацький.)  

4. Сонце схилилося на захід і не пекло вже так дошкульно, як раніше. (Григорій 

Тютюнник.)  

5. Бліде лице дівчинки спалахнуло, як рожевий ліхтар, а очі засяяли радісним 

промінням. (Степан Васильченко.) 

6. Щирим золотом горить молода сосна у надвечірнім промінні. (М. Стельмах.)  

7. Роман Герасимович стояв на порозі і беззвучно сміявся. (О. Донченко.)  

8. Поблизу пройшла жінка в білому широкому платті, в солом'яному капелюшку. (Ю. 

Збанацький.) 

 

Завдання 8. Поясніть, чому в одних реченнях є кома перед порівняльним 

зворотом, а в інших реченнях коми немає. 

 

1. До них приєдналась і Ліда Шепель, висока й тонка, як очеретина. (О. Донченко.)  

2. І зоряне небо -- як споминів рій... (В. Сосюра.)  

3. Ще димна даль бриніла в зорях, мов кришталь. (А. Малишко.)  



4. Співак ніби злився воєдино з тисячною аудиторією слухачів. (Іван Ле.)  

5. Одеса крізь туман здалеку височіла на березі, мов кістяк старої шхуни. (Ю. 

Яновський.)  

6. Чорна нічна вись, означена зірками, така ж сама бездонна, як і вдень. (Є. Гуцало.)  

7. У долині, мов у ямі, на багнищі город мріє... (Т. Шевченко.)  

8. Запахло сіркою, горілим, і дощ линув як із відра. (Панас Мирний.) 

 

Завдання 9. Перепишіть речення. Виділіть порівняльні звороти, де потрібно, 

комами. 

 

1. Люблю я слово строге і вагоме, пряме як промінь чисте наче дощ. (В. Бичко.)  

2. Над Ай-Петрі летів як розливи ріки тихий вересень, сонячний, любий... (В. Сосюра.) 

3. Я сорочку знайду вишиванку і надіну як хлопчик радий. (А. Малишко.)  

3. Блакитна ракша верескне, задирчить і майне в кущі як у воду. (Ю. Яновський.)  

4. Земля як у горні тліє... (А. Малишко.)  

5. Там, десь далеко, у срібнім інеї ніч ось така ж проплива над землею, тиха і свіжа, 

прозора як спів. (В. Сосюра.)  

6. Червоний світ од блискавки ніби запалив пожежу на горах і долинах. (Іван 

Нечуй-Левицький.)  

7. Невеличкі хатки кругом дворища неначе гриби виростали. (Панас Мирний.) 

 

Завдання 10. Випишіть односкладні речення. Підкресліть у них головний член. 

Укажіть тип речення. 

 

1. Підігнати підкову Чернишевому коневі можна було тільки в кузні. (О. Гончар.)  

2. Особливо важко було пройти ці кілька сот кроків.  

3. Ольга Дмитрівна за професією була лікаркою і при появі пораненого враз забула про 

все. (З тв. Ю. Збанацького.)  

4. Тільки не лякатись, тільки не стратити надії... (М. Коцюбинський.)  

5. Чебрецем війнуло з поля... (В. Бичко.)  

6. Юнацькі руки молоді, вам добре б тішитись в труді, тесать, копать, залізо б гнути, 

садити сад, зелені рути, плоти гонити по воді. (А. Малишко.)  



7. Отак лежиш у полі, посеред сивого полину, в задушливому теплі, лежиш серед 

жовто-білого ромашкового мерехтіння, на самісінькому дні чебрецевої хвилі, що 

прокочується по тобі хмільним потопом, -- і крутиться голова. (Є. Гуцало.)  

8. Вирви од бомб, окіпчики, позиції мінометної батареї. (Ю. Яновський.)  

9. Чорний ліс, біла дорога, жовтий місяць. (Є. Гуцало.) 10. У двері стукають. (А. 

Малишко.) 

 

Завдання 11. Спишіть, вставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть 

однорідні члени речення. Якими членами речення вони виступають? 

 

1. Десь на ранок почало це все здаватись нічним маренням казкою. (Іван Ле.)  

2. І Волги плин і витер подніпровський несуть веселі наші паруси. (В. Бичко.)  

3. Але його тішили й зворушували їхня відвертість чесність пристрасність колективізм 

і дружба. (О. Донченко.)  

4. З цим нестерпним відчуттям він кудись провалився але згодом почав спливати чи 

виходити з небуття. (М. Стельмах.)  

5. І враз затремтіло молоде листя зашамотіло струсило з себе дощ самоцвітів. (М. 

Коцюбинський.) 6. З кожним разом деталь поліпшувалась та все ж таки не 

задовольняла мене. (О. Донченко.)  

6. І блідний місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі, то 

виринав, то потопав. (Т. Шевченко.)  

7. Не кілометрами а болем своїх розтривожених ран днями й ночами болю вимірювали 

ці люди відстань до фронту. (О. Гончар.)  

8. Гострий кігтик раз у раз шкрябає по шибці -- то обережно і сумовито то настирливо 

і тривожно. (О. Донченко.) 

 

Завдання 12. Випишіть, розставляючи розділові знаки, спочатку речення з 

однорідними, а потім неоднорідними означеннями. 

 

1. Яків усе більше й більше схилявся до практичної Довгополюкової думки. (Д. 

Бедзик)  

2. Широкий колгоспний степ лежав навкруги. (Ю. Яновський)  

3. Жукова напружено слухала Юрія Юрійовича і час від часу швиденько записувала в 

зошит якийсь його вислів або думку. (О. Донченко)  

4. Черниш лежав у траві, на краю насипу, розглядаючи ледь помітні замасковані по 

підгір'ю доти.  

5. Гай квапливо розстебнув гімнастерку і дістав з кишені, пришитої 

зсередини,маленький складений учетверо папірець. (З тв. О. Гончара)  



6. Навколо великих людей і круг їхньої пам'яті завжди точиться явна чи приглушена 

боротьба. (М. Рильський)  

7. Ліс обгортав їх,холодний сумний та мовчазний. (М. Коцюбинський) 

 

Завдання 13. Перепишіть речення доставляючи пропущені розділові знаки. 

Підкресліть відокремлені члени. Визначне їх синтаксичну роль. 

 

1. На перервах її можна було побачити десь у кутку самотню заглиблену в якісь думки. 

(О. Донченко)  

2. 2.Олена стояла перед ним зніяковіла й тендітна як травинка. (Ірина Вільде)  

3. Солодкою стрілою пізній цвіт скрадаючися приморозок ранить. (М. Рильський)  

4. А чи така вона велика ця різниця? (В. Собко)  

5. Не можна було пройти мимо не замилувавшись заворожливим фонтаном серед 

ставу (Іван Ле.)  

6. Він прожив під сонцем коло ста літ ніколи не ховаючись у холодок. (О. Довженко)  

7. Марійка Поліщук любила ці осінні вечори у великому місті сповнені приглушеного 

шуму від трамваїв і машин, ці вулиці в разках електричних ламп, напівтемні сквери 

з самотніми лавками, відблиски фарб на чорному граніті пам'ятника Шевченку. (О. 

Донченко) 

8. Укажіть які речення є односкладними, укажіть їх тип. 


