
1. Запишіть подані дієслова у дві колонки: а) із вставленими буквами -е-, -є-; б) із 

вставленими буквами -и-, -ї-. 

Упорядку..мо, справд..ться, допомагат..меш, ускладн..мо, дізна..шся, 

чист..те, успадку..те, спуст..шся, глад..мо, склика..мо, колива..ться, змага..шся, 

переоцін..те, уника..те, зшиват..ме, нерву..шся. 

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних дієслів 

складеться закінчення прислів’я: «Проти вітру …» 

 

2. Запишіть подані словосполучення з прислівниками у три колонки: а) ті, що 

пишуться разом; б) ті, що пишуться через дефіс; в) ті, що пишуться окремо. 

Стали (по)двоє, у нас (по)простому, зменшив (у)двоє, поговорили 

(по)просту, оживає степ (у)день, перечитував (давним)давно, знаходилися 

(на)одинці, приходили з (усіх)усюд, змагаємося (по)дружньому, (по)латині 

написано, чекає (на)самоті, зжовкле (по)осінньому листя, збиралися (з)ранку 

(до)ночі, знане з давніх(давен), радилися (у)трьох, хай буде (по)твоєму, 

залишилася (сама)самотою. 

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв складеться закінчення 

вислову Василя Сухомлинського: «Треба тонко відчувати три речі: ...». 

 

3. Чим самостійні частини мови відрізняються від службових?  

 

4. Відредагуйте словосполучення з прийменниками. 

Ходити по коліям, запізнився із-за дощу, зроблено відповідно припису, 

згідно наказу директора, повернувся в десять годин, прийшов без п’яти 

дванадцять, подорожував на поїзді, недивлячись на несприятливі обставини, 

поїхала у Одесу, відправили по пошті, пливти по течії, відпустка по хворобі, по 

вихідним дням, перекласти на українську мову. 

 

5. Запишіть подані словосполучення в дві колонки; а) з не, що пишеться разом; б) 

з не, що пишеться окремо. 

(Не)великий хвойний ліс; (не)високий, а низький стовп; (не)знаю ще й 

тепер; (недописаний останній розділ; поле (не)засіяне; (не)зарослий 

чагарниками пагорб; (не)впевнено сказано; два тижні (не)здужав; (не)вгавала 

хуртовина; розростається (не)впинно; (не)голосний гомін; ти мені (не)ворог; 

страшна (не)правда; ще (не)скошена трава; зовсім (не)весело тут; 

(не)добудований шалаш; (не)здужаю підняти це; (не)вдовзі приїде. 

Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв останніх записаних 

слів складається початок вислову Дмитра Білоуса: «... і пахуче, наче м’ята». 

 

6. Запишіть подані словосполучення в дві колонки; а) із вставленою буквою 

н; б) без вставленої букви н. 

Бездон..ий, лін..ю, скажен..ий, левин..ий, обгороджен..ий, антен..ий, 

годин..ик, огнен..ий, старовин..ий, вогнян..ий, орлин..ий, щеплен..ий, 

обв’язан..ий, лимон..ий, глинян..ий, одноден..ий, височе..ний, адресован..ий, 

екран..ий, незбагнен..ий, незлічен..ий, реформен..ий, торф’ян..ий, 

умиротворен..ий, електрон..ий, єди..ий. 

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних слів 

складеться початок вислову Лесі Українки. 



7. Зробіть морфологічний розбір виділених слів. 

Почорніли заводі в озерах  

І ясніші стали разом з тим. 

Від листків падучих ніжний шерех  

Заплітається в ранковий дим. 

М. Рильський 
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