
ЧАСТКА 
 

1. Знайдіть частки, покласифікуйте  їх за функціонально-

семантичними ознаками. 

 

На човнику й веслі від нас від’їхав човник. Він прихопив із собою сині 

дощі, зелений шум та солов’їний спів, і в село, через тини, заглянуло літо. Так, 

наче казка, говорить моя мати. Ще вона каже, що найбільше див у світі 

робиться влітку на світанні, це саме тоді, коли мені так хочеться спати. От і 

зараз, насурмонений і заспаний, я стою посеред хати, не знаючи, де й що 

шукати… Я дивлюсь на вишні, в них справді то тут, то там паленіють 

розпуклі щічки. А мати вже показує, що на покручі гороху з’явився ще сонний 

перший цвіт, а на ранній груші шаріють грушки, оті, що віясто 

придивляються до землі. І все це диво зробило літо за одну-однісіньку ніч та й 

пішло собі далі, щоб на світанні, коли я сплю, знову заглянуло до нас. Як би мені 

припильнувати його? 

 

2. З’ясуйте частиномовну приналежність слів та поясніть 

словотворчу функцію у них часток. 

 

Чийсь, казна-що абихто, аніяк, дещиця, звідкілясь, чимало, як-небудь, 

ніякий, щодуху, будь-де, аніскільки, якби, вивчив-таки, екс-чемпіон, якже, 

слухай-но, подекуди, як-от, хтозна-коли, казна з чим, щоб, щомиті, десь, якби-

то, ні до чого, атож, немовбито.  

 

3. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс і поясніть їх 

правопис. 

 

Аби/куди, тільки/б, тому/то, наче/б/то, будь/як, що/ночі, а/ні/коли, 

хоч/би, тоді/то, як/от, ось/де, а/то/ж, ні/до/чого, з/ким/небудь, а/все/ж/таки, 

де/в/чому, а/ні/як, а/вже/ж,  мов/би/то, скажи/но, що/ж/до, таки/зрозумів, 

все/таки, що/до, хтозна/з/ким, як/най/серйозніше. 

 

4. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. З’ясуйте правила 

правопису часток. 

 

1. Прикрашаймо (ж) землю свою, юні друзі, (що)дня, (що)години (Рил.).  

2. (Ні)що так не красить людину, як натхнення (Гонч.).  

3. Хоч (би) артисту руку відрубали, він все (таки) творить не перестане. 

4. – Який швидкий! На волю! Ти (но) краще не дуже (то) на проміння 

вилазь (Л.Укр.)  

5. – Погляньте (бо), хіба (ж) ви (не) знаєте? – билася Стояниха, мов 

чайка об дорогу (Довж.).  

6. Полий цю яблуню – ад(же) вона із яблучками. (Не) хай (же) сад 

всесвітній устає там, де ридала мати на руїні  (Рил.)  



7. Брати дивувалися, яка  (то) Галя гарна у чоботях, і мати хвалила те 

(ж)  (Вовч.).  

8. Ні (чого) так я не люблю, як запах снопів тільки (но)т скошеного і 

зв’язаного хліба (Цюп.).  

9. І сонце – (хтозна) відкіля взялось! – гарячий одсвіт кидаж на стіни 

(Рил.).  

10. Пішла (б) вона гуляти тогго (таки) самого вечора, коли (б) не той 

вовк невірний з лісу.  

11. Так (то) проживає Олеся, працюючи без спочинку, без утоми (Вовч.). 

12. Ну,ще можна примиритися з тим, що в людини вивітрилась совість, 

але того, щоб утратив (будь) яку совість учитель, - я (ні) як (не) міг збагнути 

(Зб.).  

13. І золото, і слава є, та нема Оксани, ні (з) ким долю поділити, ні (з) 

ким співати (Шевч.)  

14. У селі ще ні (в) кого й (не) світиться. На зупинці (ані) кого (Тют.). 

 

5. Напишіть частку не разом або окремо зі слова і поясніть 

написання. 

 

(Не) мічний; (не) слава; (не) боязкий, а хоробрий; (не) абиякий; (не) 

зважаючи; (не)  зчутися; (не) досушити; (не) мовби; (не) ясний, а темний;  

(не)билиця; (не) добрий; (не) наче; (не ) ук; (не) досягати; (не) зайнятий 

справами; (не) до речі; (не) зустрічати; (не) з руки; (не) навидячи; (не) абищо; 

(не) года; (не) з’ясоване досі питання; (не) довіра; (не) рішуче; (не) 

поспішаючи; (не) злий; (не) щадний; (не) інакше. 

 

6. До поданих дієприкметників додайте частку не і побудуйте з ними 

речення так, щоб в одних випадках частка  не з дієприкметником писалася 

разом, а в інших – окремо.  
 

Помитий, розташований, обдуманий, реалізований, підписаний, 

пробитий, ржавіючий, рекомендований, забезпечений.  


