
ПРЯМА МОВА 

 

1. Пунктуаційний практикум 

Спишіть речення, правильно розставте розділові знаки, визначте 

слова автора і пряму мову, накресліть схеми. 

1. К. Станіславський наголошував Добре вимовлене слово це вже музика. 

2. Нема просто слова писав Р. Гамзатов Воно або прокляття або привітання 

або краса або біль або бруд або квітка або брехня або правда або світло 

або темрява.  

3. Слово це крила ластівки, вона їх не відчуває, але без них не може злетіти 

писав Ю. Мушкетник.  

4. Для мене мови народів   як зорі на небі казав Р. Гамзатов і додав Я не 

хотів би, щоб  усі  зорі злилися в одну величезну, на півнеба, зірку. На те 

є сонце … Нехай у кожного народжу буде своя зірка.  

5. В одній із книг К. Мотрич читаємо Недобрий, неправедний учинок 

нікуди не дівається, а лишається на нашій душі, справляє на неї 

негативний вплив.  

6. Дві речі в світі вражають мене писав у ХУІІІ ст. німецький філософ І. 

Кант зоряне небо над головою та моральний закон у мені. 

 

1. Перебудуйте 

Прочитайте текст, знайдіть пряму мову, замініть її непрямою. 

Запишіть. 

Через день скіфи спіймали десять вершників, але не забили їх і навіть   не 

відібрали у них зброю. Ті привезли Дарію незвичайні дари: три клітки, у яких 

сиділи птах, миша і жаба. А на клітках лежало п’ять стріл. 

– Що це таке? – запитав цар своїх найближчих мужів. – Про що говорять 

дари варварів? 

Знатні мужі старанно розглядали дари, але сказати певного нічого не 

могли… 

І тоді наперед ступив давній сподвижник Дарія, з яким він  колись убивав 

мага на перськім троні. Це був Гобрій. 

Він сказав: 

– Владико мій, дозволь мовити правдиве, хоч і гірке слово. Скіфські 

посланці сказали ось що: «Якщо ви, перси, не полинете у небеса, 

перетворившись на птахів, або не зариєтесь у землю, як миші, то не повернетесь 

назад, а будете поцілені ось цими стрілами!» 



2. Конструювання 

Прочитайте афоризми Б. Грасіана, запишіть їх як цитати (1-4), як  

пряму мову (5-8), як вислови зі вставними конструкціями (9-12). 

Намагайтеся уникати однотипності в оформленні цитат і прямої мови. 

Усно пояснити двокрапку й тире в простому реченні. 

1. Мудрість і відважність – основа величі. 

2. Скільки людина знає, настільки вона людина. 

3. Для нікчем світ – тьма. 

4. Розум і сила – очі й руки; без відважності мудрість безплідна. 

5. Люб’язність усе скрашує: позолотить «ні», підсолить істину, 

підрум’янить навіть старість. 

6. Велике мистецтво – завоювати все краще. 

7. Три дари дарують блаженство: святість, здоров’я і мудрість. 

8. Вічна бравада – ділу завада. 

9. Будь великий у діяннях, високий у помислах. 

10. Сказати влучно – сказати коротко. 

11. Три якості роблять із людини диво – і це вищі дари Верховної щедрості: 

плідний талант, глибокий розум і щасливий смак. 

12. Доброчесність – сонце малого світу нашого, її небесна баня – чиста 

совість (Б. Грасіан). 

 

4. Поставте потрібні розділові знаки. Установіть, які знаки в 

пунктуаційно-орфографічному комплексі при прямій мові парні, а які 

одиничні. 

1. Жінки люблять, щоб на їхній душевній складності було наголошено 

подумав Кожна з них вигадує себе і полюбляє, коли в її химери вірять (В.   

Др.). 

2. Жінко, а де гроші? Які? А шість кіп Дурень: копу на сіль, копу за сіль, 

за копу солі купили, копу пропили, копу борг віддали, а копа єсть (н. тв.). 

3. Друзі з легким зворушенням у голосі заговорив Мартофляк поки 

принесуть печеного зайця, я прошу кожного з вас прочитати по останньому 

віршеві. Адже ви щось понаписували останнім часом? (Ю. Андр.). 

4. Уста шепочуть Люблю, кохаю, тебе чи іншу — хіба я знаю (О. Ол.). 

5. Прийде коза до воза і скаже Ме! (н. тв.). 

6. Чого б ото людям не зробити однакове письмо — читане і писане 

журиться мати над наукою, а далі наказує Біжи, сину, до дядька Миколи, хай 

прийде прочитає (М. Ст.). 



7. Ти, Галакточко, як гадаєш звертається мій герой до своєї дружини 

невже всі мають по чотири кімнати? Звичайно, не всі! рішуче інформує  Марфа 

Галактіонівна Коли б всі мали по чотири, то тоді, може, не було б і квартирної 

кризи (М. Хв.). 

8. І той архімандрит, якого підсилали до мене, казав Владико, покайтесь, 

і ми вас знову приймемо Я відповів Ні І звернувся до нього з такими словами 

Ви ж, отче, – архімандрит України. Чому ж захищаєте інтереси Москви? А він 

у відповідь Тіло у мене українське, а душа – русская (Філарет). 

 

5. За допомогою пунктуаційно-орфографічного комплексу оформіть 

уведення цитат у речення (цитати виділені курсивом). Поясніть тип 

цитат. 

1. Існує цапіванекдотична оповідь про те, як заледве чи не на одному й 

тому столі зустрілися височайший указ про надання чиновникові казенної 

палати Панасові Рудченку звання дійсного радника за отменно старательную 

службу і жандармський циркуляр про розшук якогось Панаса Мирного, що 

нібито перебуває в губернії на нелегальному становищі... (О. Гонч.). 

2. Я дуже радію, що мій тато живий і здоровий, чого й нам бажає, а далі 

мою радість підмиває сміх, бо читається те, що є в кожному листі а передайте 

ще поклон до самої сирої землі моєму близькому родичу Гнату, синові  

Данила, що тримає Оляну, дочку Петра з  Микитівського  подвір'я... (М.  

Ст.). 

3. Вірджинія Вулф, котра пильно вивчила аналогічну проблему в 

англійській літературі, дійшла до висновку історія чоловічої опозиції до 

жіночої емансипації, можливо, цікавіша за історію самої емансипації. 

4. Ще в ранніх щоденниках Кобилянська записала ... я не хотіла б вийти 

за нього заміж, бо він такий самий чоловік, як і всі інші, а я ненавиджу 

чоловіків (С. Павл.). 

5. Тут діє дуже давнє правило щодо розуміння «великих» речей — як 

Бог, Істина, Батьківщина той, хто не любить брата свого, якого бачить, як 

може любити Бога, якого не бачить? (з газ.). 6. Заслуговує на увагу щодо 

нього важливий висновок, згідно з яким ... з утратою лексико-граматичними 

засобами основної ролі при передачі модального відношення, 

смислорозрізнювальна роль інтонації підвищується (з журн.). 


