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ЮНІ ДРУЗІ!

Ïåðåä âàìè ï³äðó÷íèê, ÿêèé äîïîìîæå çàñâî¿òè

óêðà¿íñüêó ìîâó – äåðæàâíó ìîâó â Óêðà¿í³, íàâ÷èòèñÿ äîáðå ãîâîðèòè ³ ïèñàòè íåþ.
Íàðîäíà ìóäð³ñòü êàæå: «Ñê³ëüêè ÿ çíàþ ìîâ,
ñò³ëüêè ðàç³â ÿ ëþäèíà». Êîæåí ç íàñ ïîâèíåí ïðàãíóòè îâîëîä³òè ÿêîìîãà á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ ìîâ.
Çíàòè óêðà¿íñüêó ìîâó – îáîâ’ÿçîê óñ³õ ãðîìàäÿí,
îñê³ëüêè öå äåðæàâíà ìîâà íàøî¿ Áàòüê³âùèíè.
Óêðà¿íñüêà ìîâà ñïîð³äíåíà ç³ ñëîâ’ÿíñüêèìè ìîâàìè – á³ëîðóñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ, ïîëüñüêîþ, áîëãàðñüêîþ òà ³íøèìè. Âîíà äóæå ìåëîä³éíà ³ ìèëîçâó÷íà.
Íåþ ïèñàëè õóäîæí³ òâîðè Òàðàñ Øåâ÷åíêî, Ëåñÿ
Óêðà¿íêà, ²âàí Ôðàíêî, Ïàâëî Òè÷èíà, Îëåñü Ãîí÷àð, ²âàí Äðà÷ òà ³íø³ âèäàòí³ ìàéñòðè ñëîâà. Íèí³
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òâîðÿòü Ë³íà Êîñòåíêî, Äìèòðî
Ïàâëè÷êî, Þð³é Àíäðóõîâè÷, Îêñàíà Çàáóæêî, áàãàòî ³íøèõ òàëàíîâèòèõ ³ ö³êàâèõ ëþäåé.
Áàæàºìî âàì óñï³õ³â ó îâîëîä³íí³ óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ! Áóäüòå äîïèòëèâèìè, çáàãà÷óéòåñÿ çíàííÿìè,
ç’ÿñîâóéòå çíà÷åííÿ íåçðîçóì³ëèõ ñë³â ³ çàïàì’ÿòîâóéòå ¿õ. Íàìàãàéòåñÿ ãîâîðèòè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ,
íàâ³òü ÿêùî çíàºòå ùå íå òàê áàãàòî ñë³â. Ãîëîâíå –
äóæå çàõîò³òè.

Òîæ óñï³õ³â âàì ó íàâ÷àíí³!
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УКРАЇНСЬКА МОВА
Âåëè÷íà, ùåäðà ³ ïðåêðàñíà ìîâà,
ïðîçîðà é ÷èñòà, ÿê ã³ðñüêà âîäà, –
òî Óêðà¿íè ìîâà áàðâ³íêîâà, –
òàêà áàãàòà é â³÷íî ìîëîäà.
Âîíà, ÿê í³æíà ï³ñíÿ êîëèñêîâà,
çàõîäèòü â ñåðöå é äóøó ç ðàíí³õ ë³ò,
öÿ ìîâà, íà÷å ïòàøêà ñâ³òàíêîâà,
ùî ãîðäî ëèíå â ñâ³é ñòð³ìêèé ïîë³ò.
Юлія Косинська
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ВСТУП
§1. ÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÎÂÈ Â ÆÈÒÒ² ËÞÄÈÍÈ
² ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÎÂÀ –
ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÌÎÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
В п р а в а 1. Прочитайте текст про значення мови в житті людини і суспільства.
Перекажіть його. Чи погоджуєтеся ви з думками, висловленими в
ньому? Доберіть власні приклади на підтвердження цих думок.

Ìîâà – öå íåîö³íåííèé áîæåñòâåííèé äàð, ÿêèé äàíî ëþäèí³.
Âîíà ñóïðîâîäæóº íàñ â³ä ñàìîãî íàðîäæåííÿ é àæ äî ñìåðò³.
Ó ùîäåíí³é ïðàêòèö³ ñï³ëêóâàííÿ íå îá³éòèñÿ áåç ìîâè. ² íàâ³òü
êîëè ìè äóìàºìî, ó ïàì’ÿò³ â³äòâîðþºìî â³äîì³ íàì ñëîâà ³ ôðàçè. Âëàñí³ äóìêè ôîðìóëþºìî ³ ïåðåäàºìî çà äîïîìîãîþ ìîâè.
Ñâ³ò ï³çíàºìî ÷åðåç ìîâó, áî â í³é íàêîïè÷åíî æèòòºâèé äîñâ³ä
ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü. ×åðåç ìîâó ìè âïëèâàºìî íà åìîö³¿ òà ïî÷óòòÿ ëþäåé, ôîðìóºìî ¿õí³ åñòåòè÷í³ ñìàêè (Çà Ã. Îäèíöîâîþ
òà ß. Êîäëþê).
В п р а в а 2. Прочитайте крилаті вислови про мову. Поясніть, як ви їх розумієте.
Вислів, який вам сподобався найбільше, запишіть.

1. Ìîâà – âò³ëåííÿ äóìêè. Ùî áàãàòøà äóìêà, òî áàãàòøà ìîâà
(Ì. Ðèëüñüêèé). 2. Õòî í³ê÷åìíó äóøó ìàº, òî òàêà æ ó íüîãî
ìîâà (Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 3. Ñêàæè ìåí³ ùî-íåáóäü, ùîá ÿ òåáå ïîáà÷èâ (Ñîêðàò). 4. Ñê³ëüêè ÿ çíàþ ìîâ, ñò³ëüêè ðàç³â ÿ ëþäèíà
(Íàðîäíà ìóäð³ñòü). 5. Îäíà ëþäèíà, ÿêà âì³º ðîçìîâëÿòè äâîìà
ìîâàìè, âàðòóº äâîõ (Íàïîëåîí). 6. Áåç çíàííÿ ìîâ ïî÷óâàºø
ñåáå í³áè áåç ïàñïîðòà (À. ×åõîâ).
В п р а в а 3. Прочитайте текст. Що таке молитва? До кого звичайно звертаються люди в молитві? Чому автор обрала для свого твору форму
молитви?

ÌÎËÈÒÂÀ ÄÎ ÌÎÂÈ
Ìîâî! Ïðåñâÿòà Áîãîðîäèöå ìîãî íàðîäó! Ç ÷îðíîçåìó, ç ëþáèñòêó, ç ì’ÿòè, ðÿñòó, ºâøàí-ç³ëëÿ, ç ðîñè, ç äí³ïðîâñüêî¿ âîäè,
â³ä çîð³ é ì³ñÿöÿ íàðîäæåíà.
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Ìîâî íàøà! Ìóäðà Áåðåãèíå, ùî íå äàâàëà ïîãàñíóòè çåëåíîìó âîãíèêó ðîäó íàøîãî é òðèìàëà íàðîä íà íåáåñíîìó îë³ìï³
âîëåëþáíîñò³, ñëàâè é ãîðäîãî äóõó (Çà Ê. Ìîòðè÷).
В п р а в а 4. Прочитайте казку. Подумайте, чому третій брат не зміг дістатися
додому, а двоє інших змогли.

Äàâíî êîëèñü æèëè òðè áðàòè. ² îò ÿêîñü, ïîëþþ÷è, âîíè
ïîòðàïèëè ó âîëîä³ííÿ çëîãî ÷àð³âíèêà. Òîé æîðñòîêî ïîâ³âñÿ
ç íèìè: îäíîãî îñë³ïèâ, äðóãîãî çðîáèâ ãëóõèì, à òðåòüîìó â³ä³áðàâ ìîâó. Àëå ÷àðè éîãî ä³ÿëè ò³ëüêè äîòè, äîêè áðàòè íå ä³ñòàíóòüñÿ äîäîìó. Îòàê ïîçíóùàâñÿ ÷àð³âíèê ç áðàò³â ³ â³äïóñòèâ
¿õ ïîð³çíî. Ïåðøèì äîäîìó ïðèéøîâ ñë³ïèé áðàò ³ çíîâó ñòàâ
çðÿ÷èì, äðóãèì ä³ñòàâñÿ ãëóõèé ³ ïî÷àâ ÷óòè, à òðåò³é, í³ìèé,
òàê ³ íå ïîâåðíóâñÿ (². Þùóê).
В п р а в а 5. Прочитайте витяги з Конституції України. Прокоментуйте, як вони
втілюються у життя на території вашого району.

Ñ ò à ò ò ÿ 10. Äåðæàâíîþ ìîâîþ â Óêðà¿í³ º óêðà¿íñüêà ìîâà.
Äåðæàâà çàáåçïå÷óº âñåá³÷íèé ðîçâèòîê ³ ôóíêö³îíóâàííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â óñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.
Â Óêðà¿í³ ãàðàíòóþòüñÿ â³ëüíèé ðîçâèòîê, âèêîðèñòàííÿ ³ çàõèñò ðîñ³éñüêî¿, ³íøèõ ìîâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí.
Ñ ò à ò ò ÿ 53. Ãðîìàäÿíàì, ÿê³ íàëåæàòü äî íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà íàâ÷àííÿ ð³äíîþ
ìîâîþ ÷è íà âèâ÷åííÿ ð³äíî¿ ìîâè ó äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ àáî ÷åðåç íàö³îíàëüí³ êóëüòóðí³ òîâàðèñòâà.
В п р а в а 6. Прочитайте текст. Подумайте і розкажіть, яке місце посідає українська мова у вашому житті, у житті ваших рідних, односельчан,
жителів вашого району.

Óêðà¿íñüêà ìîâà – äåðæàâíà ìîâà Óêðà¿íè, íàéá³ëüøî¿ çà
ïëîùåþ ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè. Äîáðå çíàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè,
ïðàâèëüíå ³ âì³ëå âîëîä³ííÿ íåþ, äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî ìîâè –
âàæëèâà ðèñà ñïðàâæíüîãî ãðîìàäÿíèíà, éîãî îáîâ’ÿçîê. Âèâ÷àþ÷è
³ ïëåêàþ÷è ð³äíó ìîâó, êîæåí æèòåëü Óêðà¿íè – ðóìóí ÷è ðîñ³ÿíèí, ïîëÿê ÷è áîëãàðèí, ºâðåé ÷è ãðåê – ìóñèòü ïàì’ÿòàòè, ùî
óêðà¿íñüêà ìîâà îá’ºäíóº âñ³õ, õòî æèâå â Óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³.
Óêðà¿íñüêà ìîâà – âåëèêèé ñêàðá óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ïîíàä
50 ì³ëüéîí³â ëþäåé íà âñ³õ êîíòèíåíòàõ íàøî¿ ïëàíåòè ðîçìîâëÿþòü óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Âîíà çâó÷èòü ³ç òðèáóíè ÎÎÍ, ¿¿ âèâ÷àþòü øêîëÿð³ òà ñòóäåíòè â ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó.
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В п р а в а 7. І. Пригадайте імена авторів слів і музики Державного Гімну України.

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ Ã²ÌÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íè ³ ñëàâà, ³ âîëÿ,
ùå íàì, áðàòòÿ ìîëîä³¿, óñì³õíåòüñÿ äîëÿ.
Çãèíóòü íàø³ âîð³æåíüêè, ÿê ðîñà íà ñîíö³.
Çàïàíóºì ³ ìè, áðàòòÿ, ó ñâî¿é ñòîðîíö³.
Ïðèñ ï ³â :
Äóøó é ò³ëî ìè ïîëîæèì çà íàøó ñâîáîäó,
³ ïîêàæåì, ùî ìè, áðàòòÿ, êîçàöüêîãî ðîäó.
ІІ. Чи знаєте ви походження назви Україна? Що означають прапор
і герб України? Готуючи відповідь, використайте наведені вірші.

ÏÐÀÏÎÐ
Ïðàïîð – öå äåðæàâíèé ñèìâîë,
â³í º â êîæíî¿ äåðæàâè;
öå äëÿ âñ³õ îçíàêà ñèëè,
öå äëÿ âñ³õ îçíàêà ñëàâè.
Ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð ìàºì:
ñèíº – íåáî, æîâòå – æèòî;
ïðàïîð ñâ³é îáåð³ãàºì,
â³í – ñâÿòèíÿ, çíàþòü ä³òè.
Ïðàïîð ñâ³é çä³éìàºì ãîðäî,
ìè ç íèì äóæ³ ³ ºäèí³,
ìè íàâ³êè âæå – íàðîäîì,
óêðà¿íñüêèì â Óêðà¿í³ (Í. Ïîêëàä).
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ÃÅÐÁ
Íàø ãåðá – òðèçóá.
Öå âîëÿ, ñëàâà é ñèëà.
Íàø ãåðá – òðèçóá.
Íåäîëÿ íàñ êîñèëà,
òà ìè çðîñëè, ìè º,
ìè çàâæäè áóäåì,
äîáðî ³ ï³ñíþ
íåñåìî ìè ëþäÿì (Í. Ïîêëàä).
В п р а в а 8. Прочитайте текст. Запишіть інші приклади слів, спільних для української та румунської мов.

Óêðà¿íñüêèé ³ ðóìóíñüêèé íàðîäè – ñïîêîíâ³÷í³ ñóñ³äè. Âîíè
ïë³÷-î-ïë³÷ ïðîéøëè áàãàòîâ³êîâó ³ñòîð³þ, ñïîâíåíó ãåðî¿÷íèõ
³ òðàã³÷íèõ ïîä³é. Ðóìóíñüêà é óêðà¿íñüêà ìîâè íàëåæàòü äî
ð³çíèõ ãðóï çà ñâî¿ì ïîõîäæåííÿì. Àëå, âçàºìîä³þ÷è óïðîäîâæ
â³ê³â, âîíè âïëèâàëè îäíà íà îäíó. Òîìó â ðóìóíñüê³é ìîâ³ º áàãàòî ñëîâ’ÿíñüêèõ çàïîçè÷åíü. Çãàäàéòå õî÷à á òàê³ ðóìóíñüê³
ñëîâà, ÿê prietenie, mamă, nevastă, mătuşă, socru, a iubi òà áàãàòî
³íøèõ. Á³ëüø³ñòü öèõ ñë³â íàëåæàòü äî ãðóïè ëåêñèêè, òåìàòè÷íî
ïîâ’ÿçàíî¿ ç ïîíÿòòÿìè äðóæáè, êîõàííÿ, ðîäèííèõ ñòîñóíê³â.
Öå âàãîìèé ë³íãâ³ñòè÷íèé äîêàç äàâí³õ ³ ì³öíèõ äîáðîñóñ³äñüêèõ
â³äíîñèí ì³æ íàøèìè íàðîäàìè (Î. Ìîãèëà, Í. Ïàøêîâà).
В п р а в а 9. Складіть і запишіть прислів’я та приказки про мову, використовуючи слова з довідки.

1. Ïòèöþ ï³çíàòè çà ï³ð’ÿì, … . 2. Ñëîâî – íå ãîðîáåöü, … .
3. Â³ä òåïëîãî ñëîâà … . 4. Ãîñòðå ñëîâå÷êî … . 5. Ñëîâî äî ñëîâà – … . 6. Íå êèäàé … . 7. ² â³ä ñîëîäêèõ … .
Äîâ³äêà: à ëþäèíó çà ìîâîþ, êîëå ñåðäå÷êî, ñë³â áóâàº ã³ðêî,
âèëåòèòü – íå âï³éìàºø, çëîæèòüñÿ ìîâà, ñëîâћ íà â³òåð, ³ ë³ä
ðîçìåðçàºòüñÿ.
В п р а в а 10. Доберіть якомога більше прикметників до слів мова, слово,
Україна.
В п р а в а 11. Прочитайте текст. Розкажіть, як ви удосконалюєте свої здібності
з вивчення мов.

Ñüîãîäí³ îñîáëèâî ïîì³òíå ïðàãíåííÿ ëþäåé çíàòè ³íîçåìí³
ìîâè, ùî äàº çìîãó â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ ç ãðîìàäÿíàìè ³íøèõ
9
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êðà¿í, âèâ÷àòè ¿õí³ çâè÷à¿, ïîáóò, îäåðæàòè äîñòóï äî ³íîçåìíèõ
ñàéò³â ³ äðóêîâàíèõ âèäàíü, â³äâ³äóâàòè ì³æíàðîäí³ êîíôåðåíö³¿
òà òðåí³íãè, âåñòè ä³ëîâå ëèñòóâàííÿ. Óæå çàðàç ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó øêîëÿð³ âèâ÷àþòü äåê³ëüêà ìîâ. Ó Øâåö³¿, íàïðèêëàä,
ä³òè íàâ÷àþòüñÿ ó øêîë³ 12 ðîê³â, ç íèõ 8 ðîê³â âîíè âèâ÷àþòü
àíãë³éñüêó ìîâó, 6 – í³ìåöüêó, 5 – ôðàíöóçüêó; îäíî÷àñíî øêîëÿð³ îâîëîä³âàþòü äàíñüêîþ òà íîðâåçüêîþ ìîâàìè (Ã. Îäèíöîâà,
ß. Êîäëþê).
В п р а в а 12. Складіть сенкан (п’ятирядковий вірш) про мову.
ÐÎÇÄ²ËÈ ÍÀÓÊÈ ÏÐÎ ÌÎÂÓ
Íàçâà

Ùî âèâ÷àº

Ôîíåòèêà
Ãðàô³êà

Çâóêè ìîâëåííÿ, ¿õ âèäè
Çíàêè ïèñüìà, ùî ñëóæàòü äëÿ ïîçíà÷åííÿ çâóê³â
Ìîðôåì³êà
Çíà÷åííÿ ìîðôåì (íàéìåíøèõ çíà÷óùèõ
÷àñòèí ñëîâà), ¿õ ðîëü ³ ì³ñöå ó ñëîâ³
Ñëîâîòâ³ð
Ñïîñîáè òâîðåííÿ ñë³â
Ëåêñèêîëîã³ÿ
Ñëîâà, ¿õ çíà÷åííÿ, ïîõîäæåííÿ ³ âæèâàííÿ
Ôðàçåîëîã³ÿ
Ñò³éê³ ñïîëó÷åííÿ ñë³â (ôðàçåîëîã³çìè)
Ìîðôîëîã³ÿ Ñëîâà ÿê ÷àñòèíè ìîâè
Ñëîâîñïîëó÷åííÿ ³ ðå÷åííÿ, ¿õ îçíàêè,
Ãðàìàòèêà
Ñèíòàêñèñ âèäè, áóäîâó, ðîëü ó ìîâëåíí³
Ñòèë³ñòèêà
Îðôîåï³ÿ
Îðôîãðàô³ÿ
Ïóíêòóàö³ÿ

Îñîáëèâîñò³ ñòèë³â ìîâëåííÿ
Ïðàâèëà âèìîâè ñë³â
Ïðàâèëà íàïèñàííÿ ñë³â
Ïðàâèëà íàïèñàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â

Словничок
випрóбування – încercare
дбайлве – grijulie
із трибýни ООН – de la tribuna ONU
плекáючи – dezvoltând
познущáвся – şi-a bătut joc

пóрізно – diferit
сагайдáк – tobă pentru săgeţi
скарб – comoară
чáри – vrăji
чарівнк – vrăjitor
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§ 2. ÇÀÃÀËÜÍÅ ÓßÂËÅÍÍß ÏÐÎ ÑÏ²ËÊÓÂÀÍÍß
² ÌÎÂËÅÍÍß
В п р а в а 13. Прочитайте прислів’я, у яких коротко узагальнено народні погляди на культуру мовлення. Поясніть їх і вивчіть напам’ять.

1. Ùî ìàºø êàçàòè – íàïåðåä îáì³ðêóé. 2. Êîëè ñàì äîáðå íå
çíàºø, òî íå ãîâîðè. 3. Êðàùå ìîâ÷àòè, í³æ áðåõàòè. 4. Ìóäðèé
íå âñå êàæå, ùî çíàº, à äóðíèé íå âñå çíàº, ùî êàæå (Íàðîäíà
òâîð÷³ñòü).

Ìè ïðàãíåìî ñï³ëêóâàòèñÿ ç ³íøèìè ëþäüìè, õî÷åìî, ùîá
íàñ âèñëóõàëè, çðîçóì³ëè. Ñï³ëêóâàííÿ (comunicare) â³äáóâàºòüñÿ íàé÷àñò³øå çà äîïîìîãîþ ìîâëåííÿ (vorbire), òîáòî
ç âèêîðèñòàííÿì ìîâíèõ çàñîá³â, à ñàìå – ñë³â ³ ðå÷åíü.
Ùîá ñï³ëêóâàííÿ áóëî óñï³øíèì, ïîòð³áíî íàñàìïåðåä
äîáðå çíàòè ìîâó, âîëîä³òè óñíèì (orală) ³ ïèñåìíèì (scrisă)
ìîâëåííÿì.
Ë þ ä è í à áóäóº âèñëîâëþâàííÿ çàëåæíî â³ä òîãî, ïðî ùî
ãîâîðèòü (ïèøå), ç ÿêîþ ìåòîþ, êîëè ãîâîðèòü ÷è ïèøå, äå
ãîâîðèòü ÷è ïèøå.
Âèá³ð ñë³â, ïîáóäîâà ðå÷åíü áàãàòî â ÷îìó çàëåæàòü â³ä òîãî,
ç êèì âè ñï³ëêóºòåñÿ, òîáòî â³ä àäðåñàòà ìîâëåííÿ (agentul
vorbirii).
В п р а в а 14. Уявіть, що ви розмовляєте з кимось із рідних людей, учителем
(учителькою), другом (подругою), незнайомою людиною. Скажіть, чи однаково ви з ними вітаєтесь або прощаєтесь, розпитуєте про щось, розповідаєте про шкільні події. Розіграйте декілька
ситуацій.
В п р а в а 15. Прочитайте і проаналізуйте таблицю. Використовуйте інформацію, подану в ній, при спілкуванні з людьми.
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Основні правила спілкування
1. Намагайтеся, щоб спілкування з вами було для людей корисним і
приємним. Учіться допомагати людям словом і ділом.
2. Будьте завжди уважними, ввічливими і доброзичливими, поважайте
співрозмовника.
3. Уважно слухайте інших, не перебивайте.
4. Пам’ятайте: неввічливо багато говорити про себе.
5. Говоріть про те, що може бути цікавим для людини, з якою розмовляєте. Зважайте на її вік, характер, інтереси.
6. Не розмовляйте без потреби голосно, не вживайте грубих слів.
7. Учіться відчувати настрій співрозмовника, його ставлення до ваших
слів. Намагайтеся не виявляти свого поганого настрою.

В п р а в а 16. Прочитайте текст про український мовний етикет. Запам’ятайте
загальноприйняті формули ввічливості. Формули прохання
запишіть.

Ñóêóïí³ñòü óñ³õ ìîæëèâèõ åòèêåòíèõ ôîðìóë óòâîðþº ñèñòåìó ìîâíîãî åòèêåòó êîæíî¿ íàö³¿. Öå ôîðìóëè çâåðòàííÿ, ïðîùàííÿ, âèáà÷åííÿ, ïîäÿêè, ïîáàæàííÿ, ïðîõàííÿ, çíàéîìñòâà,
ïîçäîðîâëåííÿ, çàïðîøåííÿ, ïîðàäè, çãîäè, â³äìîâè, ñï³â÷óòòÿ,
êîìïë³ìåíòè òîùî. Íàïðèêëàä,
åòèêåòí³ ôîðìóëè ïðèâ³òàííÿ: Äîáðèé ðàíîê! Äîáðîãî ðàíêó! Äîáðèé
äåíü! Äîáðèäåíü! Äîáðèé âå÷³ð!
Çäðàñòóéòå! Çäîðîâ áóäü! Çäîðîâåíüê³ áóëè! Äîáðîãî çäîðîâ’ÿ! Ìîº
øàíóâàííÿ! Â³òàþ Âàñ! Ðàäèé(-à)
â³òàòè Âàñ!; ïðîùàííÿ: Ïðîùàéòå! Ïðîùàâàéòå! Äî çóñòð³÷³! Äî
ïîáà÷åííÿ! Ùàñëèâî! Äîçâîëüòå
ïîïðîùàòèñü! Áóâàé (áóâàéòå)
çäîðîâ³! Äîçâîëüòå â³äêëàíÿòèñü!
Íà äîáðàí³÷! Ùàñëèâî¿ äîðîãè!
Áóäü(-òå) ùàñëèâèé(-à, -³)! Ìè ùå ïîáà÷èìîñü! Ìè ùå çóñòð³íåìîñü!; ïðîõàííÿ: áóäü ëàñêà, áóäüòå ëàñêàâ³, áóäüòå ëþá’ÿçí³,
ïðîøó Âàñ…, ÷è íå ìîãëè á Âè…, ÷è ìîæó ÿ ïîïðîõàòè Âàñ…, ìàþ
äî Âàñ ïðîõàííÿ…, ÷è ìîæó çâåðíóòèñÿ äî Âàñ ³ç ïðîõàííÿì…,
äîçâîëüòå Âàñ ïîïðîñèòè…, ÿêùî Âàøà ëàñêà…, ëàñêàâî ïðîñèìî…, ÿêùî Âàì íå âàæêî…, ìîæëèâî, Âè ìåí³ äîïîìîæåòå…; âèáà÷åííÿ: âèáà÷òå, ïðîáà÷òå, äàðóéòå, ïðîøó âèáà÷åííÿ, ÿ äóæå
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æàëêóþ, ìåí³ äóæå øêîäà, ïðèéì³òü ìî¿ âèáà÷åííÿ, ïåðåïðîøóþ,
íå ãí³âàéòåñü íà ìåíå, ÿ íå ìîæó íå âèáà÷èòèñü ïåðåä Âàìè;
ÿêùî ìîæåø, âèáà÷ ìåí³; íå ñåðäüñÿ íà ìåíå; âèáà÷(-òå), áóäü
ëàñêà; äîçâîëü(-òå) ïîïðîñèòè âèáà÷åííÿ.
Òàëàíò êîæíîãî ìîâöÿ ïîëÿãàº ó âì³íí³ âèáðàòè ³ç òðàäèö³éíîãî äëÿ óêðà¿íö³â ìîâíîãî åòèêåòó äîðå÷íó ôîðìóëó çàëåæíî
â³ä ñèòóàö³¿, ó ÿê³é ïåðåáóâàº ëþäèíà, âðàõóâàâøè ñïåöèô³êó
àäðåñàòà (éîãî â³ê, ñòàòü, õàðàêòåð âçàºìèí, ¿õ òðèâàë³ñòü), óìîâè
ñï³ëêóâàííÿ (äå, êîëè ³ çà ÿêèõ îáñòàâèí öå â³äáóâàºòüñÿ), ì³ñöåâ³ îñîáëèâîñò³, ñòèëü (Çà êíèãîþ Ñ. Áîãäàí «Ìîâíèé åòèêåò
óêðà¿íö³â: òðàäèö³¿ ³ ñó÷àñí³ñòü»).
В п р а в а 17. Складіть діалог (телефонну розмову) між онуком (онучкою) та
дідусем (бабусею), використовуючи загальноприйняті формули
ввічливості, наведені у впр. 16.
В п р а в а 18. Проаналізуйте ваше мовлення. Чи завжди воно відповідає загальноприйнятим нормам етикету? Які слова не варто вживати
у спілкуванні? Чому?
В п р а в а 19. Організуйте в класі дискусію на тему «Шануйте себе, шануватимуть і люди вас».
Словничок
ввíчливо – politicos, cavalereşte
етикéт – etichetă, protocol
обміркувáти – а gândi

порáда – sfat, povaţă
рáдити, давáти порáди – a da poveţe,
a sfătui

§ 3. ÒÅÌÀ É ÎÑÍÎÂÍÀ ÄÓÌÊÀ ÂÈÑËÎÂËÞÂÀÍÍß.
ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ÌÎÂËÅÍÍß. ÂÈÄÈ ÏÎÌÈËÎÊ
В п р а в а 20. Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається? Доберіть до
тексту заголовок.

Çàãëèáëþþ÷èñü ó òà¿íó ìîâè, ìè çàñâîþºìî çîëîò³ ñêàðáè
íàðîäíîãî äîñâ³äó ³ âèõîâóºìî â ñîá³ òâîð÷ó îñîáèñò³ñòü. ßêà
ðàä³ñòü ÷åêàº êîæíîãî, õòî â³ä÷óâ ãëèá³íü ñëîâà ñåðöåì ³ ðîçóìîì, óñâ³äîìèâ íåîáõ³äí³ñòü ñâîãî ïîñò³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ,
ï³çíàâ ùàñòÿ äóõîâíîñò³. ² ñêð³çü íà øëÿõàõ çðîñòàííÿ ç íàìè
ìîâà. Âîíà âåäå íà âåðøèíè çíàíü ³ â³ä÷èíÿº äâåð³ äî äóõîâíî¿
ñêàðáíèö³ ëþäñòâà. Ìîâà – íàø íàéêðàùèé äðóã, íàñòàâíèê, ïîñò³éíèé ïîðàäíèê ³ íàéäîñêîíàë³øå çíàðÿääÿ… (². Âèõîâàíåöü).
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Ïðè ñï³ëêóâàíí³ äóæå âàæëèâî òå, ïðî ùî âè ãîâîðèòå ÷è
ïèøåòå.
Òåìà (tema) – öå òå, ïðî ùî éäåòüñÿ ó âèñëîâëþâàíí³.
Îñíîâíà äóìêà (idee principală) – öå òå, ùî ñòâåðäæóºòüñÿ
ó âèñëîâëþâàíí³.
Çàãîëîâîê (titlu) ìîæå â³äîáðàæàòè òåìó àáî îñíîâíó äóìêó
âèñëîâëþâàííÿ.
В п р а в а 21. Прочитайте можливі заголовки до текстів і вкажіть, які з них
виражають тему, а які – основну думку.

Ôóòáîë. Ó ë³ñ³. Áåðåæ³òü ë³ñ! Çàéìàéòåñÿ ñïîðòîì! Áóäü çäîðîâèì!
В п р а в а 22. I. Прочитайте текст. Визначте тему та основну думку твору.

ÙÎ ÍÀÉÒßÆ×Å ÆÓÐÀÂËßÌ
Òèõîãî îñ³ííüîãî âå÷îðà íà
óçë³ññ³ ñ³ëè â³äïî÷èòè æóðàâë³.
Âîíè ëåò³ëè â òåïëèé êðàé. Ñîíöå âæå çàéøëî, òî é çàíî÷óþòü.
Ïðèòóëèëèñü æóðàâë³ äî á³ëîêîðî¿ áåðåçè òà é êóðëè÷óòü ùîñü
òèõî-òèõî. Áåðåçà ïðèñëóõàºòüñÿ,
õî÷å çðîçóì³òè, ïðî ùî âîíè ãîìîíÿòü.
– Êóäè öå âè ëåòèòå, æóðàâë³? – ïèòàºòüñÿ Áåðåçà.
– Ó òåïëèé êðàé, – â³äïîâ³äàþòü æóðàâë³.
– Îé, çèìà, çèìà… – á³äêàºòüñÿ Áåðåçà. – Âæå é ó ìåíå ëèñòÿ
îñèïàºòüñÿ… Ìàáóòü, äàëåêà é òÿæêà âàì äîðîãà, æóðàâë³?
– Äîðîãà òÿæêà, – â³äïîâ³äàº íàéñòàðøèé Æóðàâåëü. – Òà íå
äîðîãà íàì íàéòÿæ÷à. – À ùî æ âàì íàéòÿæ÷å? – äèâóºòüñÿ Áåðåçà.
– Íàéòÿæ÷å íàì æèòè ê³ëüêà ì³ñÿö³â íà òåïë³é ð³ö³. Íàçèâàºòüñÿ âîíà Í³ë. Íåìàº òàì í³êîëè çèìè. Â³÷íî öâ³òóòü êâ³òè… – Òî
÷îìó æ òàì íàéòÿæ÷å? – ùå á³ëüøå äèâóºòüñÿ Áåðåçà. – Áî òî íå
ð³äíà çåìëÿ, – êàæå íàéñòàðøèé Æóðàâåëü, – áî íåìàº òàì òåáå,
á³ëîêîðà Áåðåçî (Â. Ñóõîìëèíñüêèé).
II. Доберіть синоніми до виділеного слова і запишіть їх.
В п р а в а 23. Дайте відповіді на запитання.

1. ßêà çàðàç ïîðà ðîêó? 2. ßêà ñàìå îñ³íü: ðàííÿ, çîëîòà,
ï³çíÿ? 3. ßê³ îçíàêè ðàííüî¿ îñåí³? çîëîòî¿? ï³çíüî¿?
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В п р а в а 24. Складіть речення зі словами осінь, квіти, ранок на тему «Осінній
подих», поставивши ці слова в родовому, давальному та орудному відмінках.
В п р а в а 25. Перепишіть речення, обираючи з дужок потрібну букву. Поясніть
написання власних і загальних назв.

1. Ï³ä âèñîêîþ ã³ëëÿñòîþ øîâêîâèöåþ ñèä³â õëîï÷èê
(Â,â)àñèëüêî (Â. Ñóõîìëèíñüêèé). 2. (Ñ,ñ)îô³¿âñüêèé (Ñ,ñ)îáîð
º îêðàñîþ (Ñ,ñ)òîëèö³ (Ó, ó)êðà¿íè. 3. (Â,â)îëîäÿ ï³äêèäàº ì’ÿ÷à âèùå õàòè, à (Ñ,ñ)åðã³éêî – âèùå ÿñåíà (Â. Àðòàìîíîâà).
4. Ìåòóøàòüñÿ çà â³êîíöåì êëîï³òëèâ³ (Ë,ë)àñò³âêè (Í. Çàá³ëà).
5. Â õàòèíî÷ö³ á³ëåñåíüê³é ñèäèòü ìàëèé (Â,â)åäì³äü (Í. Çàá³ëà).
6. ² áóâ áè â³í í³÷îãî ñîá³ (Ã,ã)îðîá÷èê, òà ò³ëüêè (Á,á)³äà, ùî
äóðíåíüêèé â³í áóâ (Ëåñÿ Óêðà¿íêà).
В п р а в а 26. Складіть короткий текст про осінь. Можете використати наведені
прислів’я, загадки, художні тексти.

1. ßê ëèñòÿ æîâò³º, òî ïîëå ñìóòí³º. 2. Âîñåíè ³ ãîðîáåöü áàãàòèé. 3. Â îñ³íí³é ÷àñ ñ³ì ïîãîä ó íàñ: ñ³º, â³º, òóìàí³º, øóìèòü,
ìåòå, ãóäå ³ çâåðõó éäå. 4. Íåâèäèìêà õîäèòü â ãà¿, âñ³ äåðåâà
ðîçäÿãàº. 5. Ùî çà ã³ñòü, ùî òåïëî ¿ñòü? (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
ÎÑ²ÍÜ

ÎÁÍÎÂÀ

Îñ³íü áðàëà â³äðà çîëîò³,
ïøåíèö³ îçèì³ ïîëèâàëà,
ïîò³ì ñ³ëà ïðè ëþäñüê³é ïóò³
³ çåðíÿòà ä³òÿì ðîçäàâàëà,
íå ïðîñò³ çåðíÿòà –
çîëîò³ (Ï. Âîðîíüêî).

Ñèäèòü îñ³íü íà ãîðáî÷êó.
Øèº ë³ñîâ³ ñîðî÷êó.
ßê ïîøèëà, êàæå:
– Ë³ñå! Ñêèíü ñòàðó –
â íîâó âáåðèñÿ!
(Â. Êàìåí÷óê).

ÎÑ²ÍÜ
Îáë³òàþòü êâ³òè, îáðèâàº â³òåð
ïåëþñòêè ïå÷àëüí³ â ñèí³é òèøèí³.
Ïî ñàäàõ ïóñòèííèõ ¿äå ãîðäîâèòî
îñ³íü æîâòîêîñà íà áàñê³ì êîí³.
Â äàëå÷³íü õîëîäíó áåç æàëþ çà ë³òîì
ñèíüîîêà îñ³íü ¿äå íàâìàííÿ.
Â’ÿíå âñå íàâêîëî, äå ïðîéäóòü êîïèòà,
çîëîò³ êîïèòà ÷îðíîãî êîíÿ.
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Îáë³òàþòü êâ³òè, îáðèâàº â³òåð
ïåëþñòêè ïå÷àëüí³ é ðîçêèäà êðóãîì.
Ñêð³çü ÿêàñü ïîêîðà â òèøèí³ ðîçëèòà,
³ áåð³çêà ãîëà ìåðçíå çà â³êíîì (Â. Ñîñþðà).

À. Ìàíàéëî. Çîëîòà îñ³íü ó Êàðïàòàõ

В п р а в а 27. Прочитайте текст. Дайте йому заголовок. Поясніть значення
культури мовлення в житті людини.

Êóëüòóðà ìîâëåííÿ – öå äóõîâíå îáëè÷÷ÿ ëþäèíè. Âîíà ñâ³ä÷èòü ïðî çàãàëüíèé ðîçâèòîê êîæíî¿ ëþäèíè.
Îñíîâîþ êóëüòóðè ìîâëåííÿ º ãðàìîòí³ñòü. Àëå öèì ïîíÿòòÿ
êóëüòóðè ìîâëåííÿ íå âè÷åðïóºòüñÿ. Ìîâëåííÿ ìàº áóòè íå ò³ëüêè
ïðàâèëüíèì, à é ëåêñè÷íî áàãàòèì, ñèíòàêñè÷íî ð³çíîìàí³òíèì.
Ùîá öüîãî äîñÿãòè, ïîòð³áíî âñëóõàòèñÿ â æèâå ìîâëåííÿ,
êîðèñòóâàòèñÿ ñëîâíèêàìè, âäóìëèâî ÷èòàòè ë³òåðàòóðó, çâåðòàþ÷è óâàãó íà âæèâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ñë³â, íà îñîáëèâî âëó÷í³
âèñëîâëþâàííÿ, íà áóäîâó ðå÷åíü.
Ãðàìîòíå ³ áàãàòå ìîâëåííÿ – âèÿâ ïîâàãè äî ëþäåé, ç ÿêèìè
ñï³ëêóºøñÿ, äî íàðîäó, ÿêèé ñòâîðèâ öþ ìîâó (Ç æóðíàëó).
Êîæíà ëþäèíà ïîâèííà ïðàãíóòè äî áåçäîãàííîãî, çðàçêîâîãî ìîâëåííÿ, ÿêîìó âëàñòèâ³:
çì³ñòîâí³ñòü – ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ìîâíèõ çàñîá³â ãîëîâí³é
äóìö³ âèñëîâëþâàííÿ, ð³çíîá³÷íîìó ³ ïîâíîìó ðîçêðèòòþ òåìè;
ïîñë³äîâí³ñòü, òîáòî ëîã³÷í³ñòü ³ íåñóïåðå÷ëèâ³ñòü âèêëàäó
äóìêè;
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ïðàâèëüí³ñòü – äîòðèìàííÿ ë³òåðàòóðíèõ íîðì (îðôîåï³÷íèõ, îðôîãðàô³÷íèõ, ëåêñè÷íèõ, ìîðôîëîã³÷íèõ, ñèíòàêñè÷íèõ, ñòèë³ñòè÷íèõ, ïóíêòóàö³éíèõ);
òî÷í³ñòü – âäàëèé äîá³ð ìîâíèõ çàñîá³â (ïåðåäóñ³ì ñë³â),
ÿê³ íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàþòü âèñëîâëþâàíîìó çì³ñòó;
áàãàòñòâî – âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çàñîá³â âèðàæåííÿ
äóìêè, óíèêíåííÿ íåâèïðàâäàíîãî ïîâòîðåííÿ ñë³â, îäíîòèïíèõ ðå÷åíü;
âèðàçí³ñòü – äîá³ð òàêèõ ìîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàéá³ëüø
ÿñêðàâî ïåðåäàþòü îñíîâíó äóìêó;
äîðå÷í³ñòü – óðàõóâàííÿ ³íòåðåñ³â, ñòàíó ³ íàñòðîþ àäðåñàòà, óíèêàííÿ òîãî, ùî ìîãëî á âèêëèêàòè ðîçäðàòóâàííÿ
ó ñï³âðîçìîâíèêà.
В п р а в а 28. Підготуйтеся до розмови з людиною, з якою хочете поділитися враженнями про літні канікули, що минули. Враховуйте
при цьому: обставини спілкування (офіційні чи невимушені);
адресата мовлення; мету спілкування (повідомлення, з’ясування, спонукання). Дотримуйтеся вимог до зразкового
мовлення.
В п р а в а 29. I. Прочитайте текст казки. Придумайте до неї заголовок.

Ìàëèé Ìèøêî ÷àñòî ïðèõîäèâ ó ñàä äî ñâîãî ä³äóñÿ Êîðí³ÿ.
Ïðèãîùàâ ä³äóñü îíóêà ñìà÷íèìè ÿáëóêàìè, ãðóøàìè, ìåäîì.
Òà Ìèøêî íå ì³ã â³ä³ðâàòè î÷åé â³ä âåëèêîãî-âåëèêîãî, á³ëîãî
òà í³æíîãî ÿáëóêà, ùî âèðîñëî àæ íà âåðøå÷êó îäí³º¿ ÿáëóí³.
– Ä³äóñþ, ëþáèé, äîçâîëüòå ìåí³, ÿ ïîë³çó ç³ðâó îòå ÿáëóêî!
– Í³, – â³äïîâ³â ä³äóñü. – Öå ÿáëóêî íàëåæèòü òîìó, õòî ïðèéäå â ñàä íà ñâ³òàíêó é ïîïðàöþº ÷àñèíêó: íàëëº âîäè áäæîëàì,
çð³æå ñóõó ã³ëî÷êó.
Ê³ëüêà ðàç³â çáèðàâñÿ Ìèøêî ïðèéòè â ñàä íà ñâ³òàíêó, òà
íå ì³ã ïîäîëàòè ë³íîù³â. Íàðåøò³ ç³áðàâñÿ-òàêè ç ñèëàìè, ðîçïëþùèâ î÷³ ïåðåä ñâ³òàíêîì, óäàðèâ ïîäóøêó êóëàêîì ³ ïîá³ã
äî ä³äóñÿ â ñàä. Íàëèâ âîäè áäæîëàì, çð³çàâ ñóõó ã³ëêó.
Ç³éøëà ðàíêîâà ç³ðíèöÿ. Ï³ä³éøîâ Ìèøêî äî ÿáëóí³ ç âèìð³ÿíèì ñâî¿ì ÿáëóêîì ³ ïîäèõ çàòàìóâàâ â³ä ïîäèâó. Áî ÿáëóêî íà
ñàìîìó âåðøå÷êó áóëî òåïåð íå á³ëå, à ðîæåâå, ÿê íåáî íà ñâ³òàíêó.
– Íó, ùî æ, òåïåð ÿáëóêî òâîº, – òèõî ñêàçàâ ä³äóñü Êîðí³é. –
Ë³çü ³ çðèâàé.
– Í³, ä³äóñþ. Íåõàé çàâòðà…
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– ×îìó? – çäèâóâàâñÿ é çðàä³â ä³äóñü.
– Õî÷ó ïîáà÷èòè ùå îäèí ñâ³òàíîê (Â. Ñóõîìëèíñüêèé).
II. Дайте відповіді на запитання:

1. ×èì ïðèãîùàâ ä³ä Êîðí³é ñâîãî âíóêà Ìèøêà? 2. ×îìó ä³ä
íå äîçâîëèâ éîìó ç³ðâàòè íàéêðàùå ÿáëóêî? 3. ßê ïîäîëàâ Ìèøêî
ë³íîù³? 4. ×îìó çðåøòîþ ³ Ìèøêî â³äìîâèâñÿ ç³ðâàòè ÿáëóêî?
III. Перекажіть текст, дотримуючись вимог до культури мовлення.
IV. Напишіть переказ тексту.

Ä²ËÎÂ² ÐÎÇÌÎÂÈ
Ùîäåííî ï³ñëÿ øêîëè
ó Ïåòðèêà ³ Âîâè
óñå ïî òåëåôîíó
éäóòü «ä³ëîâ³» ðîçìîâè:
– Çäîðîâ!
– Çäîðîâ! ßê ñïðàâè?
Ùî ðîáèø? – ÿ ïèòàþ.
– Òà îñü ïî òåëåôîíó
ç òîáîþ ðîçìîâëÿþ…
À ÿê ó òåáå ñïðàâè?
– Òà ñïðàâè – òå ùî òðåáà!
– À ùî òè çàðàç ðîáèø?
– Òà îò äçâîíþ äî òåáå…
– Íó, ùî æ – áóâàé çäîðîâèé,
áî âæå ïîðà ê³í÷àòè:
ùå æ òðåáà ïîäçâîíèòè
äî Ðîìè ³ äî Ãíàòà (Ã. Áîéêî).
У чому, на ваш погляд, комічність розмови? Чи можна таку розмову назвати діловою?

Ïîìèëêà – öå ïîðóøåííÿ ìîâíî¿ íîðìè (òîãî âàð³àíòà
âæèâàííÿ ñëîâà ÷è éîãî çì³íþâàííÿ, ïîáóäîâè ñëîâîñïîëó÷åííÿ ³ ðå÷åííÿ, ÿêèé çàêð³ïëåíèé ñóñï³ëüíîþ ïðàêòèêîþ òà
ðåêîìåíäîâàíèé äî âæèâàííÿ ÿê îáîâ’ÿçêîâèé). Ó ïèñüìîâîìó
ïåðåêàç³ ÷è òâîð³ ìîæóòü òðàïèòèñÿ òàê³ òèïè ïîìèëîê:
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В п р а в а 30. Розгляньте таблицю і на її основі підготуйте повідомлення про
види помилок, які можуть бути в письмовому переказі чи творі.
Наведіть свої приклади помилок кожного типу.
Òèï ïîìèëîê

Ïîçíà÷åííÿ

Ó ÷îìó ïîëÿãàº ïîìèëêà

Çì³ñòîâ³

Ç

Íåïîâíî ðîçêðèòà òåìà
Äîäàíî òå, ÷îãî íå áóëî â ïåðåêàçóâàíîìó
òåêñò³
Ïîðóøåíî ïîñë³äîâí³ñòü âèêëàäó
Íå÷³òêî ðîçêðèòî îñíîâíó äóìêó òåêñòó

Ëåêñè÷í³

Ë

Ñëîâî âæèòî â íåâëàñòèâîìó çíà÷åíí³

Ñòèë³ñòè÷í³

Ñ

Âæèòî çàéâå ñëîâî
Íåâèïðàâäàíî ïîâòîðþþòüñÿ îäíå ³ òå æ
ñëîâî ÷è ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ñëîâà
Íåâèïðàâäàíî ïîâòîðþþòüñÿ ñõîæ³
ðå÷åííÿ
Óæèòî ðîñ³éñüêå (ðóìóíñüêå) ñëîâî
çàì³ñòü óêðà¿íñüêîãî

Ãðàìàòè÷í³

Ã

Íåïðàâèëüíî óòâîðåíå ñëîâî
Ñëîâî âæèòå ó ñïîòâîðåí³é ôîðì³
Íåïðàâèëüíî ïîáóäîâàíî ðå÷åííÿ

Îðôîãðàô³÷í³

²

Ñëîâî íåïðàâèëüíî íàïèñàíå
(ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë)

Ïóíêòóàö³éí³

V

Íåïðàâèëüíî ðîçñòàâëåíî ðîçä³ëîâ³
çíàêè

В п р а в а 31. Перегляньте написаний вами і перевірений учителем або учителькою переказ тексту В. Сухомлинського (вправа 29). Помилки
якого виду допущено? Виконайте роботу над помилками та
оформіть її у вигляді такої таблиці:
Óðèâîê òåêñòó
(ðå÷åííÿ, ñëîâî)
ç äîïóùåíîþ
ïîìèëêîþ

ßêó ïîìèëêó
äîïóùåíî?

ßêå ïðàâèëî,
íîðìó
ïîðóøåíî?

Ïðàâèëüíå
íàïèñàííÿ
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В п р а в а 32. З-поміж двох варіантів виберіть правильний (нормативний) і
запишіть його. Користуючись таблицею, визначте, які помилки
допущено у відкинутому вами варіанті.

1. Ïðèéìàòè ó÷àñòü, áðàòè ó÷àñòü. 2. Äÿêóâàòè áðàòà, äÿêóâàòè áðàòîâ³. 3. Ï’ÿòèäåñÿòèð³÷÷ÿ øêîëè, ï’ÿòäåñÿòèð³÷÷ÿ øêîëè.
4. Â³äïðîñèâñÿ ó â÷èòåëÿ, â³äïðîñèâñÿ â³ä â÷èòåëÿ. 5. Â÷îðà
ÿ áóâ â ê³í³, ó÷îðà ÿ áóâ ó ê³íî. 6. Íàðîäèâñÿ ó òðàâí³, íàðîäèâñÿ ó òðàâí³ ì³ñÿö³. 7. Äàø ìåí³ êíèøêó, äàñè ìåí³ êíèæêó.
8. Ñàìèé êðàùèé ó÷åíü, íàéêðàùèé ó÷åíü.
В п р а в а 33. Перепишіть речення, виправивши в них мовленнєві, орфографічні та пунктуаційні помилки.

1. Ó ê³íîòåàòð³ âîíè çóñòð³ëè Îëþ Ìèêîëêó òà Îêñàíêó ç êîñè÷êàìè. 2. Ìè çíàéîìèìîñÿ ³ âèâ÷àºìî ãåîãðàô³þ ð³äíîãî êðàþ.
3. Ãîñòÿì ïîäàðóâàëè ïàìÿòí³ ñóâåí³ðè. 4. Êîñòÿíòèí ÿâëÿºòüñÿ
ñàìèì êðàùèì ó÷íåì êëàñó.
Словничок
баскй – în fugă
вíти – ramuri, crengi
діловй – de lucru, de afaceri
дмухнýти – a suﬂa
жовтокóса – aurie
íрій – ţările calde
метушн – aglomeraţie
намéт – grămadă
дрімáти – a piroti
зірнця – stea

невидмка – a se face nevăzut
негóда – vreme rea
подýшка – pernă
покрýчений – învârtit
путь – cale, drum
скіснй – pieziş
смутнíти – a se întrista
шáти – îmbrăcăminte
світáнок – revărsatul zorilor
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ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

§ 4. ×ÀÑÒÈÍÈ ÌÎÂÈ, ÎÑÍÎÂÍ² ÑÏÎÑÎÁÈ
¯Õ ÐÎÇÐ²ÇÍÅÍÍß. ²ÌÅÍÍÈÊ.
ÃÎËÎÑÍ² Ó Â²ÄÌ²ÍÊÎÂÈÕ ÇÀÊ²Í×ÅÍÍßÕ
В п р а в а 34. Прочитайте вірш. Знайдіть пояснення українських назв частин
мови.

ÇËÈÒÊÈ ÇÎËÎÒ²
×è òè çàäóìóâàâñü, â³äê³ëü îò³
ó íàø³é ìîâ³ çëèòêè çîëîò³?
ßê íàìèñòèíè, äèâî êàëèíîâå –
÷àñòèíè ìîâè!
ßêèé ñï³âåöü, ïîåò, ÿêèé ïèñüìåííèê
óïåðøå ñëîâî âèãàäàâ – ³ìåííèê?
²ìåííèê! Â³í óçÿâ ñîá³ íà ïëå÷³
âåëèêå ä³ëî – âèçíà÷àòè ðå÷³,
³ ì ’ÿ, í à é ì å í ó â à í í ÿ ³ í à é ì å í í ÿ:
ðîáîòà. Á³ëü. ² ðàä³ñòü. ² íàòõíåííÿ.
Íó à â³çüì³ìî íàçâó – ä³ºñëîâî,
ñàìî ï³äêàçóº, ùî ä³º ñëîâî!
Ùå é ïðèêëàäó íà íüîãî íå íàâ³â,
à âæå äî ï³âäåñÿòêà ä³ºñë³â.
Ïðèêìåòíèê äàñòü ³ìåííèêó-ïðåäìåòó
ÿêóñü éîãî îçíàêó ÷è ï ð è ê ì å ò ó.
×èñë³âíèê ìîæå âèçíà÷èòü òîá³
÷ è ñ ë î ðå÷åé, ïîðÿäîê ïðè ë³÷á³.
À ïîñïèòàé çâè÷àéíîãî çàéìåííèêà,
çà êîãî â³í ó ìîâ³? Ç à ³ ì å í í è ê à!
(Õî÷ ìîæå öåé íàø ñêðîìíèé ïîñåðåäíèê
çàì³íþâàòü ÷èñë³âíèê ³ ïðèêìåòíèê).
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Ïðèñë³âíèê çâèê, íåçì³íþâàíèé â ìîâ³,
îçíàêè ð³çí³ âèðàæàòü ï ð è ñ ë î â ³.
Ñïîëó÷íèê êàæå: ñêðîìíó ðîëü ÿ ìàþ,
àëå ñëîâà ÿ â ìîâ³ ñ ï î ë ó ÷ à þ.
² ÷àñòêà ìîâèòü: ñëîâî ÿ ñëóæáîâå,
àëå ëþäèí³ ÷åñíî ÿ ñëóæó.
², áóäüòå ïåâí³, â ³íòåðåñàõ ìîâè
³ ò à ê ³ í ³ äå òðåáà ÿ ñêàæó.
À âèãóê ìîæå ïðîëóíàòü, ÿê äçâ³í,
ó ìîâ³, ìàáóòü, íàéùèð³øèé â³í!
«Óðà! – ãóêíåø òè äðóçÿì íåîäì³ííî. –
Ñüîãîäí³ ç ìîâè ÿ ä³ñòàâ “â³äì³ííî”!»
×àñòèíè ìîâè! Íàçâè íà÷å é çâè÷í³,
ïîëþáèø ¿õ – êðàñèâ³, ïîåòè÷í³!
«Â³äì³ííî» çàñëóæèâ òè. Çíàâ – ÷óäîâî.
Öå çà ëþáîâ íàéâèùà ç íàãîðîä.
Õòî æ òàê íàçâàâ îö³ ÷àñòèíè ìîâè?
Íàçâàëè â÷åí³.
É ï³äõîïèâ íàðîä! (Ä. Á³ëîóñ).
В п р а в а 35. Розгляньте таблицю. Розкажіть за таблицею про частини мови,
які ви вивчали у початкових класах.
Â²ÄÎÌÎÑÒ² ÏÐÎ ×ÀÑÒÈÍÈ ÌÎÂÈ
Íàçâà
÷àñòèíè
ìîâè

Ùî
îçíà÷àº

Íà ÿê³
ßê
çàïèòàííÿ
çì³íþºòüñÿ
â³äïîâ³äàº

ßêèì
÷ëåíîì
ðå÷åííÿ
ìîæå áóòè

Ïðèêëàäè

Ñàìîñò³éí³
²ìåííèê
(substantiv)

ïðåäìåò

ìàìà,
çà ÷èñëàìè ï³äìåòîì,
çåìëÿ,
ïðèñóäêîì,
³
â³äì³íêàìè äðóãîðÿäíèì ñåëî, ä³ä
÷ëåíîì
ðå÷åííÿ

õòî? ùî?

Ïðèêìåòíèê îçíàêó
ÿêèé? ÿêà?
(adjectiv)
ïðåäìåòà ÿêå? ÿê³?
÷èé? ÷èÿ?
÷èº? ÷è¿?

çà ðîäàìè, îçíà÷åííÿì
÷èñëàìè
³
â³äì³íêàìè

íîâèé,
âåñåëèé
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Íàçâà
÷àñòèíè
ìîâè
Çàéìåííèê

(pronume)

×èñë³âíèê

(numeral)

Ä³ºñëîâî

(verb)

Ùî
îçíà÷àº

Íà ÿê³
ßê
çàïèòàííÿ
çì³íþºòüñÿ
â³äïîâ³äàº

ßêèì
÷ëåíîì
ðå÷åííÿ
ìîæå áóòè

Ïðèêëàäè

õòî? ùî?
ÿêèé?
÷èé?
êîòðèé?
ñê³ëüêè?

çà ðîäàìè,
÷èñëàìè
³
â³äì³íêàìè

ÿ, â³í,
ï³äìåòîì,
äðóãîðÿäíèì òàêèé,
íàø
÷ëåíîì
ðå÷åííÿ

ê³ëüñê³ëüêè?
ê³ñòü,
êîòðèé?
ïîðÿäîê
ïðåäìåò³â ïðè
ë³÷á³

çà ðîäàìè,
÷èñëàìè
³
â³äì³íêàìè

ï³äìåòîì,
äðóãîðÿäíèì ÷ëåíîì
ðå÷åííÿ

ï’ÿòü,
äåñÿòèé

ä³þ
ùî ðîáèòü?
ïðåäìåòà ùî ðîáèâ?
ùî çðîáèòü?

çà ÷àñàìè,
÷èñëàìè,
îñîáàìè
(ðîäàìè)

ïðèñóäêîì

ïðàöþâàòè,
ëþáèòè

íå çì³íþºòüñÿ

äðóãîðÿäíèì âåñåëî,
ãàðíî
÷ëåíîì
ðå÷åííÿ

âêàçóº
íà îñîáó,
ïðåäìåò,
îçíàêó,
ê³ëüê³ñòü (íå
íàçèâàþ÷è ¿õ)

Ï ð è ñ ë ³ â í è ê îçíàêó
(adverb)
ä³¿ àáî
³íøî¿
îçíàêè
Íàçâà ÷àñòèíè
ìîâè

ÿê? äå?
êóäè?
çâ³äêè?
êîëè?

ßêó ðîëü âèêîíóº

Ïðèêëàäè

Ñëóæáîâ³
(prepoziţie)

â, íà, ï³ä
âèðàæàº çàëåæí³ñòü ³ìåííèêà
(çàéìåííèêà, ÷èñë³âíèêà) â³ä ³íøèõ ñë³â
ó ñëîâîñïîëó÷åíí³ òà ðå÷åíí³

Ñïîëó÷íèê

ñëóæèòü äëÿ çâ’ÿçêó ñë³â ³ ðå÷åíü

³, àëå

íàäàº ðå÷åííþ ð³çíèõ ñìèñëîâèõ ³
åìîö³éíèõ â³äò³íê³â, òâîðèòü îêðåì³
ãðàìàòè÷í³ ôîðìè

íå, í³, æ

(particulă)
Âèãóê

áåçïîñåðåäíüî âèðàæàº ïî÷óòòÿ ³ âîëþ àé, àõ

Ïðèéìåííèê

(conjuncţie)
×àñòêà

(interjecţie)
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В п р а в а 36. І. Запишіть слова в зошит і скажіть, до яких частин мови вони
належать.

Ñëîâî, õîäèòè, á³ëèé, á³ëbçíà, òåìíî, õ³ä, ïîõ³ä, ñì³ÿòèñÿ,
âåñåëî, âåñåëèé, óêðà¿íñüêèé, óêðà¿íåöü, äðóãèé, óòðåòº, äåñÿòü,
ñì³ëèâèé, ñîíÿ÷íî, âèïåðåäæàòè, â÷èòèñÿ, âîñåíè, ì³é, â³í, îé,
ï³ä, ³, àëå, í³, ÷è, ùîá, îõ, ãåé.
II. Які ознаки слова ви враховували, відносячи його до тієї чи
іншої частини мови?
В п р а в а 37. Доповніть письмово ряди слів, що належать до тієї чи іншої
частини мови.

²ìåííèêè: ñò³ë, …
Ïðèêìåòíèêè: á³ëèé, …
×èñë³âíèêè: ï’ÿòü, …
Çàéìåííèêè: ÿ, …
Ä³ºñëîâà: ïèñàòè, …
Ïðèñë³âíèêè: âåñåëî, …
В п р а в а 38. І. Прочитайте вірш. Знайдіть іменники. Визначте, чи є серед них
загальні та власні назви.

ß ÍÈÇÜÊÈÉ – ÁÅÇ ÍÅÁÀ
ß íèçüêèé – áåç íåáà,
ÿ âóçüêèé – áåç ïîëÿ,
áåç êîõàííÿ é äðóæáè
çã³ðêíå ìîÿ äîëÿ.
ßê áåç ìð³é – áåç ñîíöÿ
³ äîù³â íàâñê³ñíèõ,
ÿ ãëóõèé – áåç ìîâè,
ìîâ÷àçíèé – áåç ï³ñí³.
Áåç Äí³ïðà – ì³ëêèé ÿ,
ó ï³ñêè çàòåðòèé.
À áåç Áàòüê³âùèíè –
ÿ íàâ³êè ìåðòâèé (Â. Êðèùåíêî).
II. Назвіть рід, число і відмінок іменників першої строфи, а також
яким членом речення вони є.
ІІІ. Провідміняйте слово мова.
IV. Про що розповідається у вірші? Підтвердіть сказане власними
прикладами.
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В п р а в а 39. Запишіть перелік відомих вам газет, журналів, у назвах яких є
іменники.
В п р а в а 40. Списуючи речення, поставте слова, що в дужках, у правильній
формі (числі й відмінку).

1. Þëÿ ïðàöþº (ïðîãðàì³ñòêà). 2. Ìàìà ç òàòîì íà (êóõíÿ)
ãîòóþòü ñìà÷íó (âå÷åðÿ). 3. Äìèòðî çàõîïèâñÿ (áàëüí³ òàíö³).
В п р а в а 41. І. Спишіть, вставляючи замість крапок потрібні закінчення. Визначте відмінки іменників.

Âåðåñåíü íåñå ÷èìàëî òóðáîò ïòàõ.. . Âîíè ãîòóþòüñÿ äî âàæêî¿
äîðîã.. . Óñå ÷àñò³øå íà îêîëèö.. ì³ñò ³ ñ³ë çáèðàþòüñÿ ïåðåë³òí³
ïòàõ.. çãðàÿìè. ×óþòüñÿ ¿õí³ íåñïîê³éí³ ãîëîñ.. : ïîðà â äîðîã..!
Ïîðà! ×èìàëî ïòàõ.. â³äë³òàº âíî÷³. Ìîæëèâî, òàê ¿ì ëåãøå ïîêèäàòè ñâîþ Áàòüê³âùèíó? Òà é ò³, ùî ëåòÿòü ó òåïë³ êðà¿ âäåíü,
ïîâ³ëüíî çä³éìàþòüñÿ âãîðó.
Òóæíî êóðëè÷óòü æóðàâë.. . Äèê³ ãóñ.. ç÷èíÿþòü òàêå âåðåñêëèâå ´åë´îòàííÿ, ùî, ïî÷óâøè éîãî, íàäîâãî íå ìîæåø âèò³ñíèòè
³ç ñåðö.. ñìóòê.. (Ç ãàçåòè).
ІІ. Чи спостерігаєте ви за змінами в природі? Чи бачили ви, як
відлітають у вирій журавлі чи інші птахи? Розкажіть про це.
В п р а в а 42. Пригадайте й запишіть назви відомих вам українських народних
пісень, віршів, у яких вживаються вигуки.
В п р а в а 43. Випишіть з тексту іменники. Усно визначте відмінок іменників.

Çâè÷àéíî, ó êîæíî¿ ëþäèíè º òàºìíèö³. ßñÿ òåæ ìàëà ñåêðåò ³ çíàëà, ùî í³êîëè é í³êîìó ïðî íüîãî íå ðîçïîâ³ñòü. Áî
âñå îäíî ¿é í³õòî íå ïîâ³ðèòü. ² ñïðàâä³, õ³áà ìîæíà óÿâèòè,
ùî îäíîãî ðàíêó ä³â÷èíêà ðàïòîì çíàéøëà ï³ä êóùåì áóçêó
ìàëåíüêîãî ñëîíèêà? ² íå ïîäóìàéòå, ùî öåé ñëîíèê áóâ ³ãðàøêîâèé (Ë. Âîðîíèíà).
В п р а в а 44. Перепишіть загадки, уставляючи пропущені букви. Які голосні
звуки чергуються у відмінкових закінченнях іменників? Запишіть
відгадки.

1. Õòî ìàëþíîê íà â³êí..
çà í³÷ íàìàëþâàâ ìåí³?
2. Óäåíü ç íîã.., à âíî÷³ áåç í³ã.
3. Ùîá ìåí³ êóäèñü ä³éòè,
òðåáà âñþ ¿¿ ïðîéòè.
Áåðå ïî÷àòîê â³ä ïîðîã..
äàëåêà ÷è áëèçüêà … .
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4. Ëèñ ï³äá³ã, ãîëê.. ïîíþõàâ.
Ïîò³ì äîâãî íîñ.. ÷óõàâ.
5. Íàðîäèâñÿ ³ç çåìë..,
çàðóì’ÿíèâñü íà âîãí..
³ ç’ÿâèâñÿ íà ñòîë..
äî áîðù.. òîá³ é ìåí³.
Словничок
білзна – lingerie, albituri
відкíль – de unde
дóля – soartă, destin
затéртий – fărâmiţat
згíркнути – a se amărî
злтки – lingouri
мілкй – neadânc

мовчазнй – tăcut
навскíсний – pieziş
намистна – mărgică
натхнéння – inspiraţie
неодмíнно – neapărat
поетчні – poetice

§ 5. ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊ. ÃÎËÎÑÍ² Ó Â²ÄÌ²ÍÊÎÂÈÕ
ÇÀÊ²Í×ÅÍÍßÕ ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊ²Â. ×ÈÑË²ÂÍÈÊ
В п р а в а 45. I. Прочитайте текст. Випишіть з нього прикметники. Поясніть,
яку функцію виконують прикметники у мові.

ÊÓÐ×ÀÒÊÎ
Ñ³ëà êóðêà íà ÿº÷êî. Äîâãî-äîâãî ñèä³ëà. Ñòàëî â ÿº÷êó òàê
òåïëî, ùî çàðîäèëîñÿ Êóð÷àòêî. Ñïî÷àòêó âîíî ñïàëî. À ïîò³ì
ïðîêèíóëîñü ³ áà÷èòü: âñå íàâêîëî æîâòå.
Äóìàº Êóð÷àòêî: âåñü ñâ³ò æîâòèé. Ñòàëî
Êóð÷àòêîâ³ ò³ñíî â æîâòîìó ñâ³ò³. Ïî÷àëî
âîíî êëþâàòè æîâòó ñò³íêó. Äîâãî êëþâàëî
é ïðîêëþâàëî ä³ðî÷êó. Áà÷èòü ó ä³ðî÷êó:
íåáî áëàêèòíå, äåðåâà çåëåí³, ð³÷êà ñèíÿ.
Çðàä³ëî Êóð÷àòêî, ùî ñâ³ò òàêèé êðàñèâèé.
Âîðóõíóëî êðèëüöÿìè é çëàìàëî ñâîþ æîâòó õàòèíêó. Âèá³ãëî é çàïèùàëî: «Ï³, ï³, ï³». Òî âîíî ãîâîðèòü:
«ßêèé ïðåêðàñíèé ñâ³ò – áëàêèòíèé, çåëåíèé, ñèí³é» (Â. Ñóõîìëèíñüêèé).
ІІ. Визначте рід, число і відмінок прикметників.
В п р а в а 46. Провідміняйте словосполучення широке поле.
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В п р а в а 47. Доберіть до іменників відповідні прикметники з поданих у дужках (срібна, хоробрі, старий, славний, червоні, добра, гострий,
вірні, ясне, швидкі, холодне).

… ä³äóñü, … áàáóñÿ, … äðóç³, … ëîæêà, … âîÿêè, … ñîíöå, …
ðîæ³, … êíÿçü, … ìîëîêî, … í³æ, … ÷îâíè.
В п р а в а 48. Доберіть до слів осінь, школа якомога більше прикметників.
Запишіть їх.

Ç ð à ç î ê: ë³òî òåïëå, ñîíÿ÷íå, ùåäðå, ëàñêàâå, ÷àð³âíå.
В п р а в а 49. Перепишіть, вставляючи пропущені букви в закінченнях прикметників. Поясніть їх правопис. Визначте рід, число та відмінок
прикметників.

ÎÑ²ÍÍª ÍÀÄÂÅ×²Ð’ß
Îñ³ííº ïîâ³òðÿ áóëî ïðîçîðå, òèõå. Íà çàõîä³ ñòîÿëî âåëèêå
ñîíöå. Ï³ä éîãî ñê³ñí… ïðîì³ííÿì ñÿÿëî æîâòå ëèñòÿ ëèï ³ áåð³ç.
Í³áè ÿêèéñü ÷àð³âíèê óáðàâ ¿õ ó çîëîò³ øàòè. Ïàäàëî ç íèõ æîâòå
ëèñòÿ. À çäàâàëîñü, ùî òî çîëîòî êàïàº íà çåìëþ ç äîðîã… øàò.
Ïîëóì’ÿì ãîð³ëè íà ñîíö³ ÷åðâîí³ ÷åðåøí³. Çåìëÿ ï³ä íèìè áóëà
âêðèòà ÷åðâîí… ëèñòîì ³ ÷åðâîí³ëà, ÿê ïîëèòà ñâ³æ… êðîâ’þ.
Çåëåí³ëè òåïë… ëèñòîì ÿáëóí³. Íà âåðáàõ ëèñòÿ ïîð³äøàëî. Âîíî
äîùåì ñïàäàëî ç äåðåâ ³ ñòåëèëîñÿ ïî âîãê… çåìë³. Ï³ä íîãàìè
øåëåñò³ëè ö³ë³ íàìåòè ñóõ… ïîêðó÷åí… ëèñòÿ (Çà Ì. Êîöþáèíñüêèì).
В п р а в а 50. Прочитайте вірш. Подумайте, яка його основна думка. Знайдіть
у тексті числівники.

Îáë³òàâ æóðàâåëü
ñòî ìîð³â, ñòî çåìåëü,
îáë³òàâ, îáõîäèâ,
êðèëà, íîãè íàòðóäèâ.
Ìè ñïèòàëè æóðàâëÿ:
– Äå íàéêðàùàÿ çåìëÿ?
Æóðàâåëü â³äïîâ³äàº:
– Êðàùå ð³äíî¿ íåìàº!
Ï. Âîðîíüêî

Î. Øóïëÿê. Äîäîìó
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В п р а в а 51. Прочитайте і відгадайте загадки. Прочитайте скоромовку й лічилку, знайдіть у них числівники.

1. Õòî âðàíö³ õîäèòü íà ÷îòèðüîõ íîãàõ, óäåíü – íà äâîõ, à ââå÷åð³ – íà òðüîõ? 2. Æèâóòü ï’ÿòü áðàò³â, îäèí îäíîãî ìåíøèé.
3. Õèòðó ñîðîêó ñï³éìàòè ìîðîêà, à íà ñjðîê ñîðjê ñjðîê ìîðîê.
4. Ðàç, äâà, òðè, ÷îòèðè – êèöþ ãðàìîòè ó÷èëè: íå ÷èòàòè, íå
ïèñàòè, à çà ìèøêàìè ãàíÿòè (Â. Ãðèíüêî).
В п р а в а 52. Запишіть фразеологізми. Вставте пропущені числівники, скориставшись довідкою.

1. … ÷îáîòè íà îäíó íîãó. 2. … ñêðèïêà. 3. Çà … çåìåëü.
4. Æèòè ì³æ … ñò³í. 5. Çíàòè, ÿê ñâî¿ … ïàëüö³â. 6. … îäíîãî
íå ÷åêàþòü. 7. … äîðîãîþ îìèíàòè. 8. … ï’ÿòíèöü íà òèæäåíü.
9. Ñèä³òè íà … ñò³ëüöÿõ. 10. Íà … íîò³.
Äîâ³äêà: îäí³é, äâà, ï’ÿòü, ÷îòèðüîõ, òðèäåâ’ÿòü, ñåìåðî, äâîõ,
ïåðøà, ñ³ì, äåñÿòîþ.
В п р а в а 53. І. Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки. Правильно
поєднайте числівники з іменниками.

(5) ïîâåðõ, (3) êíèãà, (1) êëàñ, (10) ä³â÷àò, (2) çîøèòè, (7) äåíü,
(4) îë³âö³, (9) ðàç³â, 2 (ó÷í³), 6 (ïîì³äîð³â).
ІІ. З двома словосполученнями (на вибір) усно складіть речення.

ÂÅËÈÊÀ Ð²ÇÍÈÖß
– Ñê³ëüêè ðîê³â òâîºìó áðàòèêîâ³ ²âàñèêó? – ïèòàº ²ðèíêà
Ñëàâî÷êó.
– Îäèí ð³ê, – â³äïîâ³äàº Ñëàâêà.
– Ìîºìó ïåñèêîâ³ Áóðêîâ³ òàêîæ îäèí ð³ê. Äèâèñü, ÿê â³í
÷óäîâî á³ãàº, à ²âàñèê ùîéíî â÷èòüñÿ ðîáèòè ïåðø³ êðîêè.
– Å, – îáîðîíÿº Ñëàâêà áðàòèêà. – Áóðêî ìàº ÷îòèðè íîãè,
à ²âàñèê ò³ëüêè äâ³.
Словничок
вок – ostaş, luptător
князь – cneaz

курчáтко – puişor de găină
рóжа – trandafir
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§ 6. ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÒÅÊÑÒ, ÏÎÄ²Ë ÒÅÊÑÒÓ
ÍÀ ÀÁÇÀÖÈ. ÏËÀÍ ÃÎÒÎÂÎÃÎ ÒÅÊÑÒÓ
В п р а в а 54. Прочитайте речення. Поясніть, які з них можна вважати текстом,
а які – реченнями? Чому?

Ì³ñÿöü ï³äíÿâñÿ âãîðó, ïîìåíøàâ ³ ñòàâ æîâòîãàðÿ÷èì. Íå
òðåáà ÷åêàòè íåñïîä³âàíèõ ïîäàðóíê³â â³ä æèòòÿ, à ñàìîìó òâîðèòè æèòòÿ. ß äóæå ëþáëþ òâàðèí.
Íåáî ùå ÷èñòå, ñèíº. Ëèøå çð³äêà ç’ÿâëÿòüñÿ õìàðè ³ ïðîïëèâóòü êóäèñü. À â ïîâ³òð³ óæå ïîâ³âàº îñ³ííÿ ïðîõîëîäà. Ó âèñîêîñò³ ÷óòè ñóìíå êóðëèêàííÿ. Òî æóðàâë³ ïðîùàþòüñÿ ç íàøèìè
ñòàâêàìè, îçåðàìè ³ ëåòÿòü çà ìîðÿ – ó òåïë³ êðà¿. À âåñíîþ çíîâó
ïîâåðíóòüñÿ äî íàñ.
Òåêñò (textul) – öå äåê³ëüêà ðå÷åíü, îá’ºäíàíèõ ñï³ëüíèì
çì³ñòîì ³ ðîçòàøîâàíèõ ó ïîòð³áí³é äëÿ ðîçêðèòòÿ òåìè ïîñë³äîâíîñò³. Ó òåêñò³ êîæíå íàñòóïíå ðå÷åííÿ ðîçâèâàº äóìêó,
âèñëîâëåíó â ïîïåðåäíüîìó.
Ïîâ’ÿçóþòüñÿ ðå÷åííÿ â òåêñò ïîâòîðåííÿì òèõ ñàìèõ ñë³â,
óæèâàííÿì çàéìåííèê³â, ñïîëó÷íèê³â òîùî.
Òåêñò ïîä³ëÿþòü íà àáçàöè (alineate). Â àáçàö³ ðå÷åííÿ
îá’ºäíàí³ îäí³ºþ äóìêîþ. Ïåðøå ðå÷åííÿ àáçàöó ïî÷èíàºòüñÿ
ç íîâîãî ðÿäêà.
В п р а в а 55. Прочитайте текст. Поділіть його на абзаци. Свій поділ поясніть.
Яка основна думка тексту? Які думки доповнюють основну
думку?

Êè¿â… Ì³ñòî, îñï³âàíå áàãàòüìà ïîåòàìè ³ ïèñüìåííèêàìè,
êîìïîçèòîðàìè ³ õóäîæíèêàìè. Êîæåí, õòî ïîáóâàâ ó Êèºâ³,
çà÷àðîâàíèé ñõèëàìè ïðàâîãî áåðåãà, áàíÿìè ñòàðîäàâíüî¿ ëàâðè,
çîëîòèì ÷îëîì Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó, Õðåùàòèêîì, ìîãóòí³ì ïëèíîì Äí³ïðà, ìåðåæèâîì ìîñò³â… Ïðè¿õàâøè äî Êèºâà, ïîáà÷èòå
áàãàòî ó÷í³â, ÿê³ ï³ä ÷àñ êàí³êóë íàïîâíþþòü ì³ñòî ãîìîíîì
³ ìèëóþòüñÿ éîãî â³÷íî þíîþ êðàñîþ. Äî ä³òåé ïðîìîâëÿº Êè¿â
ñâîºþ áàãàòîâ³êîâîþ ³ñòîð³ºþ. Òóò ïî÷àòêè çâåðøåíü ñõ³äíîãî
ñëîâ’ÿíñòâà. Ïðèãàäàéìî êíÿçþâàííÿ Âîëîäèìèðà Ñâÿòîñëàâè÷à
³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî, êîëè Êè¿âñüêà Ðóñü äîñÿãëà íàéâèùîãî ðîçêâ³òó. Ó Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é àêàäåì³¿ ôîðìóâàëèñÿ ³äå¿ âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïðîñâ³òèòåëÿ, ô³ëîñîôà ³ ïîåòà ÕV²²² ñòîë³òòÿ
Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè. Êè¿â îñâ³òëåíèé ãåí³ºì Òàðàñà Øåâ÷åíêà
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Â. Ôðàí÷óê. Ëàâðà

³ òàëàíòîì áàãàòüîõ ä³ÿ÷³â íàóêè ³ êóëüòóðè. Ñëàâíå ì³ñòî ñâî¿ìè òðóä³âíèêàìè, ÿê³ ïðèêðàøàëè éîãî áóäîâàìè ³ òâîð³ííÿìè
ïðàöüîâèòèõ ðóê, áîðîíèëè éîãî â ÷àñ âîðîæî¿ íàâàëè… Ó Êèºâ³
æèâ ³ òâîðèâ ñëàâíîçâ³ñíèé ë³òîïèñåöü Íåñòîð, ÿêèé ç 1073 ðîêó
ñòàâ ÷åíöåì Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Óÿâ³ìî ñîá³, ÿê â³í
ó ãëèáîê³é çàäóì³ ãîäèíàìè ñòîÿâ íàä äí³ïðîâèìè ñõèëàìè,
à ïîò³ì ïîâåðòàâñÿ ó ò³ñíó êåë³þ Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ
³ ïèñàâ áåçñìåðòí³ ðÿäêè «Ïîâ³ñò³ ìèíóëèõ ë³ò». Ïîâ³ñòü ì³ñòèòü
ðîçïîâ³äü ïðî çàñíóâàííÿ Êèºâà, ÿêà º íàéäàâí³øîþ ïèñåìíîþ
çãàäêîþ ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí ïðî ì³ñòî… Çà ëåãåíäîþ, çàñíîâíèêàìè
Êèºâà áóëè òðè áðàòè: Êèé, Ùåê ³ Õîðèâ – òà ¿õíÿ ñåñòðà Ëèá³äü.
Áðàòè ñòîÿëè íà ÷îë³ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêîãî ïëåìåí³ ïîëÿí. Ì³ñòî
Êè¿â íàçâàëè íà ÷åñòü ñòàðøîãî áðàòà Êèÿ… (². Âèõîâàíåöü).
В п р а в а 56. Ознайомтеся з таблицею. Проілюструйте кожне положення
прикладами з наведеного у вправі 55 тексту.
Ознаки тексту
1. Наявність теми й основної думки.
2. Зв’язок речень за змістом.
3. Певна послідовність речень.
4. Використання мовних засобів зв’язку речень у тексті:
а) вживання сполучників, займенників, прислівників;
б) вживання спільнокореневих слів, синонімів тощо.
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В п р а в а 57. І. Виразно прочитайте текст.

Ï²ÄËÎÃÀ ÁÓÄÅ ×ÈÑÒÀ… À ÄÓØÀ?
Ïåðøîêëàñíèöÿ Ìàð³éêà, ïðèéøîâøè äîäîìó, ïîáà÷èëà:
ï³äëîãà â ê³ìíàòàõ ÷èñòà, àæ áëèùèòü.
– ßê ó íàøîìó êëàñ³ ï³ñëÿ óðîê³â, – ñêàçàëà ìàì³ Ìàð³éêà.
– ßê öå – ï³ñëÿ óðîê³â? – çäèâóâàëàñü ìàòè. – À ï³ä ÷àñ óðîê³â?
– Ìè âèòèðàºìî ï³äëîãó ï³ñëÿ óðîê³â. Áî ïðèõîäèòü êîì³ñ³ÿ
é ñòàâèòü îö³íêó çà ÷èñòîòó. Íàâ³ùî æ âèòèðàòè ï³äëîãó äî
óðîê³â?
– Ìóäð³ ó âàñ ïîðÿäêè, – óñì³õíóëàñÿ ìàòè.
Ò³ëüêè âîíè çàê³í÷èëè ðîçìîâó, ÿê õòîñü ïîñòóêàâ. Ìàìà â³ä÷èíèëà äâåð³. Äî õàòè ââ³éøëà ñóñ³äêà – ñòàðà-ïðåñòàðà áàáóñÿ
Õðèñòèíà.
Áàáóñ³ â³ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü ðîê³â. Ó íå¿ ñ³ì ñèí³â, òðè äî÷êè,
áàãàòî âíóê³â ³ ïðàâíóê³â.
Ìàìà íèçüêî âêëîíèëàñü áàáóñ³ Õðèñòèí³, âçÿëà ¿¿ ï³ä ðóêó
é ïîâåëà äî â³òàëüí³.
Æàõíóëàñü Ìàð³éêà: íàäâîð³ äîù, âçóòòÿ ó áàáóñ³ áðóäíå, –
òàì, äå ïðîéøëà áàáóñÿ, ðîçïëèâëèñü êàëþæ³.
Äîâãî ñèä³ëà á³ëÿ ñòîëó áàáóñÿ Õðèñòèíà. Ìàìà ÷àñòóâàëà ¿¿ ÷àºì.
Êîëè áàáóñÿ ï³øëà äîäîìó, Ìàð³éêà ñêàçàëà:
– À ìè á äî êëàñó ç òàêèìè áðóäíèìè ÷åðåâèêàìè íå âïóñòèëè… Ï³äëîãà æ ìóñèòü áóòè ÷èñòà…
– Ï³äëîãà áóäå ÷èñòà, äîíþ… À äóøà? – òèõî ñêàçàëà ìàìà
(Â. Ñóõîìëèíñüêèé).
ІІ. Перекажіть текст за планом:

1.
2.
3.
4.

Ðîçìîâà ìàòåð³ ç äî÷êîþ.
Ïðèõ³ä ñóñ³äêè.
Ìàð³éêà ðîçãóáèëàñÿ.
Ðîçäóìè ìàòåð³.

В п р а в а 58. Напишіть міні-твір на тему «Ярослав Мудрий – засновник першої
бібліотеки в Київській Русі».
В п р а в а 59. Прочитайте текст. Складіть план і підготуйтесь переказувати
оповідання.

ÑÈÍÈ
Äâ³ æ³íêè áðàëè ç êðèíèö³ âîäó. Äî íèõ ï³ä³éøëà òðåòÿ.
Ñèâåíüêèé ä³äóñü ïðèñ³â íà êàì³í÷èê ïåðåïî÷èòè.
Îñü îäíà æ³íêà é êàæå ³íøèì:
– Ì³é ñèíîê ñïðèòíèé ³ ñèëüíèé. Í³õòî éîãî íå ïîäóæàº.
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– À ì³é ñï³âàº, ÿê ñîëîâåéêî. Í³ â êîãî òàêîãî ãîëîñó íåìàº, –
êàæå äðóãà.
À òðåòÿ ìîâ÷èòü.
– ×îãî æ òè ïðî ñâîãî ñèíà í³÷îãî íå ñêàæåø? – ïèòàþòü ¿¿
ñóñ³äêè.
– Ùî æ ñêàçàòè? Í³÷îãî îñîáëèâîãî â íüîìó íåìàº.
Îñü íàáðàëè æ³íêè â³äðà ïîâí³ é ï³øëè. ² ñòàðåíüêèé çà íèìè.
Éäóòü æ³íêè, çóïèíÿþòüñÿ. Áîëÿòü ðóêè. Õëþïàº âîäà. Ëîìèòü
ñïèíó.
Ðàïòîì íàçóñòð³÷ òðè õëîï÷èêè. Îäèí ÷åðåç ãîëîâó ïåðåêèäàºòüñÿ, êîëåñîì õîäèòü. Ìèëóþòüñÿ íèì æ³íêè. Äðóãèé ñîëîâåéêîì çàëèâàºòüñÿ, ï³ñíþ ñï³âàº. Çàñëóõàëèñÿ æ³íêè. À òðåò³é
äî ìàòåð³ ï³äá³ã, óçÿâ ó íå¿ âàæê³ â³äðà é ïîòÿãíóâ.
Ïèòàþòüñÿ æ³íêè ó ñòàðåíüêîãî:
– Íó ùî? ßê âàì íàø³ ñèíè?
– À äå æ âîíè? – â³äïîâ³äàº ñòàðèé. – ß ëèøå îäíîãî ñèíà
áà÷ó (Â. Îñººâà).
Словничок
калжа – baltă
кéлія – chilie
лáвра – lavră (mănăstire mare)
соловéйко – privighetoare
літопсець – cronicar
мерéживо – dantelă

подýжати – a birui
просвіттель – civilizator
лáстівка – rândunică
літóпис – letopiseţ
чернéць, р. в. ченц – călugăr,
monah

§ 7. ÇÀÉÌÅÍÍÈÊ.
ÎÑÎÁÎÂ² ÇÀÉÌÅÍÍÈÊÈ
В п р а в а 60. Прочитайте вірш. Знайдіть займенники і поясніть, яку функцію
вони виконують.

ß çàêîõàíèé ïàëêî, áåç ì³ðè
ó íåáà÷åíó âðîäó òâîþ.
Âñå, ùî â ñåðö³ íàòõíåííå ³ ùèðå,
ÿ òîá³ â³ääàþ…
Êîæíó õâèëþ ó êîæíó äíèíó
ãð³º äóøó òâîº ³ì’ÿ,
íåíàãëÿäíà, ãîðäà, ºäèíà,
Óêðà¿íî ìîÿ (Â. Ñèìîíåíêî).
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В п р а в а 61. І. Прочитайте. Якою частиною мови є виділені слова? На яке
запитання відповідають особові займенники?

1. Ð³äíà ìîâî ìàòåðèíñüêà, òè – äóøà ìîãî íàðîäó (Ä. Êîíîíåíêî). 2. Âñ³ì ñåðöåì ëþá³òü Óêðà¿íó ñâîþ – ³ â³÷í³ ìè áóäåìî
ç íåþ (Â. Ñîñþðà). 3. Âè çíàºòå, ÿê ëèïà øåëåñòèòü ó ì³ñÿ÷í³
âåñíÿí³ íî÷³? (Ï. Òè÷èíà). 4. ß òàê ëþáëþ ïðèðîäó! Ç íåþ ÿ çëèâàþñÿ ³ ñåðöåì, ³ äóøåþ (Â. Ñîñþðà).
ІІ. Користуючись таблицею, визначте особу і число особових
займенників.
Îñîáà

Îäíèíà

Ìíîæèíà

1-øà
2-ãà
3-òÿ

ÿ
òè
â³í, âîíà, âîíî

ìè
âè
âîíè

В п р а в а 62. Прочитайте речення. Випишіть особові займенники, визначте
їх особу й число.

1. ² âèð³ñ ÿ íà ÷óæèí³, ³ ñèâ³þ â ÷óæîìó êðà¿… 2. Â³òðå áóéíèé, â³òðå áóéíèé! Òè ç ìîðåì ãîâîðèø… 3. Ïîïëèâ ÷îâåí â ñèíº
ìîðå, à âîíî çàãðàëî. 4. ×è ìè ùå ç³éäåìîñÿ çíîâó, ÷è ìè íàâ³êè
ðîç³éøëèñü? 5. Çàñï³âàº òà é çãàäàº, ùî â³í ñèðîòèíà… (²ç òâîð³â
Ò. Øåâ÷åíêà).
В п р а в а 63. І. Спишіть речення, замінюючи іменники, що в дужках, займенниками. Вставте пропущені букви.

Ó âåðåñí³ âè ïîì³÷àºòå, ÿê íà âñå ùå ç..ëåí³é áåðtç³ ç’ÿâëÿþòüñÿ
çîâñ³ì æîâò³, çîëîòèñò³ ë..ñòî÷êè. Ïåðøîþ ðîçâèíóëàñÿ áåðåçà.
(Áåðåçà) æ ïåðøîþ ïî÷èíàº æîâò³òè. Íåçàáàðîì ³ òðåìòëèâà îñèêà
ñòî¿òü óñÿ ÷..ðâîíà, áàãðÿíà, çîëîòàâà, àëå ïîðèâ÷àñòèé îñ³íí³é
â³òåð çðèâàº é öå îñòàííº âáðàííÿ. (Â³òåð) êðóòèòü ó ïîâ³òð³ ë..ãêèì
ëèñòÿì, óñò..ëÿº (ëèñòÿì) ìîêðó çåìëþ (Çà Ê. Óøèíñüêèì).
II. Поясніть, чому потрібна така заміна в тексті.
ІІІ. Знайдіть у тексті синоніми, поясніть різницю між їх значеннями.
В п р а в а 64. Перекладіть українською мовою речення. Запишіть. Підкресліть
займенники.

Este deosebit de plăcut să stai primăvara intr-o livadă înﬂorită. Asemeni
unei livezi, mirositoare, este şi limba pe care o vorbim, dacă ştim să culegem
fructele aromate ale îmbinărilor de cuvinte. Cel mai bun livădar al limbii este
33
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

poporul. El spală cu răbdare pietrele nestemate şi strălucitoare şi le transformă
în ﬂori vii şi minunate (Н. Корлетяну).
В п р а в а 65. І. Прочитайте вірш. Які займенники згадано в тексті?

ß âèøåíü Òîá³ ïðèí³ñ.
Òè – çàäåð óãîðó í³ñ.
Â³í – äèâèâñÿ ³ç â³êíà:
äå æ ïîä³ëàñÿ Âîíà?

Ïîñì³õàëîñÿ Âîíî,
ÿê ëåò³ëè Ìè íà äíî.
Ïðèíåñëè Âè êàâóíè,
à ïî¿ëè ¿õ Âîíè (². Ñ³÷îâèê).

ІІ. Спробуйте написати власний текст на тему «Особові займенники».
В п р а в а 66. Відгадайте загадки-жарти.

1. ßê³ äâà çàéìåííèêè çàâàæàþòü ¿çäèòè ïî äîðîç³? 2. ßê³
çàéìåííèêè ïðèìóøóþòü òðèìàòè ðóêè â ÷èñòîò³? 3. ßê³ òðè
çàéìåííèêè íàé÷èñò³ø³?
В п р а в а 67. Прочитайте і відгадайте загадки. Поясніть, чому одразу не
можна сказати, про що загадка. Яка роль у цьому займенників? Чи буде загадка загадкою, якщо займенники замінити на
іменники?

1. Òàêà ÿ âåëèêà, ùî é ê³íöÿ íå ìàþ, ëåæó ñîá³ òèõî, í³êîãî
íå çàéìàþ. Ò³ëüêè ìåí³ äîáð³ ëþäè âäåíü ³ í³÷ òîï÷óòü ãðóäè.
2. ×èì á³ëüøå ç íå¿ áåðåø, òèì á³ëüøîþ âîíà ñòàº. 3. Éîãî á’þòü,
â³í íå ïëà÷å, à ùå âèùå ñêà÷å (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).

Ó÷èòåëü: – À çàðàç Ïåòðåíêî ïðîâ³äì³íÿº çàéìåííèê â³í.
Ó÷åíü ïî÷èíàº â³äì³íþâàòè: – Íàçèâíèé – â³í, ðîäîâèé…
Ó÷èòåëü íàìàãàºòüñÿ äîïîìîãòè ó÷íåâ³:
– Ñüîãîäí³ íåìàº â êëàñ³ êîãî? Êîâàëåíêà. Çàâòðà íå áóäå â
êëàñ³ êîãî?
– Ìåíå… – â³äïîâ³äàº ó÷åíü.
(À ùî ïîâèíåí áóâ â³äïîâ³ñòè ó÷åíü?)
***
– Õòî äî ñòîëó õî÷å ñ³ñòè?
– ß!
– Õòî âàðåííÿ õî÷å ¿ñòè?
– ß!
– À õòî ïîñóä áóäå ìèòè?
– Íó, òåïåð âæå òè â³äêàçóé, à òî: ÿ òà é ÿ! (Çà Ã. Áîéêîì).
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Словничок
оска – plop
пáлко – înﬂăcărat
порвчастий – puternic
розвнулася – s-a dezvoltat
тремтлва – tremurătoare
устелє – aşterne
хвля – moment

багрна – purpurie
без мíри – fără măsură
врóда – frumuseţe
золотáва – aurie
золотсті – aurii
мóкрий – ud
небáчена – nevăzută
ненаглдна – preafrumoasă

§ 8. Ä²ªÑËÎÂÎ. ÍÅÎÇÍÀ×ÅÍÀ ÔÎÐÌÀ Ä²ªÑËÎÂÀ.
ÏÐÀÂÎÏÈÑ ÍÅ Ç Ä²ªÑËÎÂÀÌÈ.
ÏÐÀÂÎÏÈÑ ÎÑÎÁÎÂÈÕ ÇÀÊ²Í×ÅÍÜ Ä²ªÑË²Â
В п р а в а 68. І. Спишіть текст. Знайдіть дієслова. Визначте їх час, особу (для
теперішнього і майбутнього часів), рід (для однини минулого
часу) і число. Пригадайте, чи має неозначена форма дієслова
час, особу, число і рід.

1. Ìóäðèì í³õòî íå âðîäèâñÿ, à íàâ÷èâñÿ. 2. Õòî á³ëüøå ÷èòàº, òîé á³ëüøå çíàº. 3. Í³êîëè íå êàæè: «Íå âì³þ», à êàæè:
«Íàâ÷óñÿ». 4. Â÷èòèñÿ í³êîëè íå ï³çíî (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
II. Вивчіть напам’ять два прислів’я, які вам сподобалися найбільше.
В п р а в а 69. Перепишіть речення, розкриваючи дужки.

1. (²òè) ÿêîñü ë³ñîì äâà òîâàðèø³. Íàçóñòð³÷ ¿ì (âèéòè) âåäì³äü. Îäèí õëîïåöü (êèíóòè) ò³êàòè, (çàë³çòè) íà äåðåâî é (çàõîâàòè). À äðóãèé (çàëèøèòè) íà äîðîç³ (Ñ. ×åðêàñåíêî). 2. Äàâí³é
íàðîä, ÿêèé (îñåëèòè) á³ëÿ Äí³ïðà, (íàçèâàòè) ïîëÿíàìè. (Æèòè)
ïîëÿíè ðîäèíàìè ³ (ìàòè) ñâî¿õ êíÿç³â. (Áóòè) ñåðåä íèõ òðè
áðàòè: Êèé, Ùåê, Õîðèâ (Í. Çàá³ëà).
В п р а в а 70. Прочитайте загадку. Відгадайте її. Випишіть окремо дієслова в
неозначеній формі, у формі теперішнього та у формі майбутнього часів. Які закінчення має неозначена форма дієслова в цьому
вірші? Які ще закінчення вона може мати?

Áà÷èòü – íå áà÷èòü,
÷óòè – íå ÷óº.
Ìîâ÷êè ãîâîðèòü,
äóæå ìóäðóº.

×àñîì çàõî÷å –
ïðàâäè íàâ÷àº,
³íîä³ áðåøå,
âñ³õ çâåñåëÿº… (Ë. Ãë³áîâ).
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В п р а в а 71. Спишіть, вставляючи -шся, -ться в кінці дієслів. Як вимовляють
ці буквосполучення в українській мові? Поясніть правопис особових закінчень дієслів.

1. ¯äåø ñåëîì, ³ òîá³ çäàº.., ùî ¿äåø ë³ñîì (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 2. Áà÷ó, ÿê òè âèõîäèø ç³ ñâîº¿ ã³ðñüêî¿ îñåë³ é äèâè.. âíèç
(Îëåñü Ãîí÷àð). 3. Øâèäêî ãðóäåíü ïîâ³º êðèëàòèé, ³ ïðîñòåëå..
ñí³ã, íà÷å äèì (Â. Ñîñþðà). 4. Ç êèì ïîâåäå..ñÿ, òîãî é íàáåðå..ñÿ
(Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
В п р а в а 72. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть, як пишеться
не з дієсловами – разом чи окремо.

ØÀÍÓÉ ÊÍÈÆÊÓ
1. Çàãîðíè êíèæêó â ïàï³ð – (íå) áðóäíèòèìåòüñÿ îáêëàäèíêà. 2. (Íå) ÷èòàé êíèæêó, êîëè ¿ñè, ìîæåø çàáðóäíèòè ¿¿.
3. (Íå) êëàäè â êíèæêó îë³âö³â, ðó÷îê – â³ä öüîãî êíèæêà
ïñóºòüñÿ. 4. (Íå) çàãèíàé ð³æê³â íà ñòîð³íêàõ êíèæêè, çðîáè
ñîá³ çàêëàäêó. 5. (Íå) âèðèâàé ñòîð³íîê, (íå) ìàëþé ³ (íå) ïèøè
í³÷îãî â êíèæö³, (íå) ðîáè â êíèæö³ ïîì³òîê.
В п р а в а 73. Перепишіть слова, обираючи з дужок потрібну літеру.

Òðèìà(º,¿)ìî, ïî÷èíà(º,¿)ìî, ñòåë(è,å)ø, òðèâîæ(è,å)ìî, ìåòóø(è,å)øñÿ, øåïî÷(å,è)ìî, õèòà(º,¿)ø, ëåò(è,å)ìî.
В п р а в а 74. І. Спишіть вірш, вставляючи букви в закінченнях дієслів. Ці
закінчення підкресліть. Поясніть, чому ви вставили ту чи іншу
букву. Як ви визначили, яку букву потрібно писати в особових
закінченнях дієслів?

Ìè ç Îâåðêîì äðóæ..ìî,
æèâ..ìî – íå òóæ..ìî:
ðàçîì õîä..ìî äî øêîëè,
ïîðó÷ â êëàñ³ ñèä..ìî,
ðàçîì ç øêîëè ³ä..ìî
³ íå ñâàðèìîñü í³êîëè.
Ìè ç íèì ä³ëèìîñü óñ³ì,
áî íà òå æ ìè é äðóç³ ç íèì! (². Ìóðàòîâ).
ІІ. Пригадайте, які дієслова належать до першої, а які – до другої
дієвідмін.
В п р а в а 75. Перекладіть текст українською мовою. Знайдіть дієслова. Охарактеризуйте їх.

Primăvara plugarul seamănă, vara poartă grija ogoarelor, toamna culege
roada. Primăvara aşteaptă topirea zăpezilor, trezirea pământului, izbucnirea
solemnă a ﬁrului de iarbă. Adică iarna plugarul aşteaptă din nou primăvara
(Д. Матковскі).
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В п р а в а 76. І. Прочитайте вислів відомого українського письменника. Поясніть, як ви його розумієте.

Êíèãè – ìîðñüêà ãëèáèíà:
õòî â íèõ ï³ðíå àæ äî äíà,
òîé, õî÷ ³ òðóäó ìàâ äîñèòü,
äèâí³¿ ïåðëè âèíîñèòü (². Ôðàíêî).
II. Розкажіть, яку роль у вашому житті відіграє книга.
ІІІ. Поясніть прислів’я «Книга вчить, як на світі жить».

ÍÀ ÓÐÎÖ²
Ó÷èòåëü çàê³í÷èâ ïîÿñíþâàòè ä³ºâ³äì³íþâàííÿ ³ çàïèòàâ ²âàñÿ:
– ßêùî ÿ êàæó: «ß âñòàþ, òè âñòàºø, â³í âñòàº, ìè âñòàºìî,
âè âñòàºòå, âîíè âñòàþòü», – ÿêèé öå ÷àñ?
²âàñü âèãóêíóâ:
– Ðàíîê!
(À ùî ²âàñü ïîâèíåí áóâ â³äïîâ³ñòè?)
Словничок
бруднтися – a se murdări
двнії – minunate
дóсить – destul, suficient
зáкладка – semn de carte
звеселє – înveseleşte
мудрýє – despică firul în patru
обклáдинка – copertă
пéрли – perlă

пірнáти – a se cufunda
помíтка – însemnare
пóруч – alături, lângă
псувáтися – a se strica
ріжóк – colţ
труд – lucru
тýжимо – tânjim

§ 9. ÏÐÈÑË²ÂÍÈÊ.
ÏÐÀÂÎÏÈÑ ÂÈÂ×ÅÍÈÕ ÏÐÈÑË²ÂÍÈÊ²Â
В п р а в а 77. Прочитайте речення, знайдіть у них незмінні частини мови –
прислівники. До кожного прислівника поставте запитання.

1. ßê ëþáî, ÿê áåçìåæíî ëþáî æèòè, äèâèòèñÿ íà á³ëèé Áîæèé
ñâ³ò! (Îëåêñàíäð Îëåñü). 2. Ìàìóñþ, ãîëóáêî! Ñüîãîäí³ ÿ âðàíö³
õîäèëà â ñàäîê (Á. Ãð³í÷åíêî). 3. Îï³âíî÷³ àéñòðè â ñàäó ðîçöâ³ëè… Äèõàþòü òèõî àêàö³¿ í³æí³ (Îëåêñàíäð Îëåñü). 4. Íèçüêî
íàä íàøîþ õàòîþ ïðîë³òàþòü ëåáåä³ (Ì. Ñòåëüìàõ).
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В п р а в а 78. Прочитайте словосполучення. Вкажіть у них прислівники і прикметники. Зіставте запитання, на які відповідають прислівники
і прикметники. З якою частиною мови утворюють словосполучення прислівники? А прикметники? Яку з цих частин мови
відмінюють, а яка є незмінною?

Ëàã³äíå ñîíå÷êî, ëàã³äíî óñì³õàºòüñÿ; ñï³âàþòü äçâ³íêî, äçâ³íêèé ãîëîñ; ñòàðàííèé ó÷åíü, íàâ÷àþòüñÿ ñòàðàííî; ãàðíèé äåíü,
ãàðíî îäÿãàºòüñÿ.
В п р а в а 79. До поданих слів доберіть слова, протилежні за значенням, і
запишіть їх. Поясніть правопис прислівників.

Äîáðå – … , ãàðíî – … , óäåíü – … , âçèìêó – … , äîãîðè – … ,
ïîïåðåäó – …, âïðàâî – … , óâå÷åð³ – … , âîñåíè – … , ë³âîðó÷ –
… , âïåðåä – … .
В п р а в а 80. Знайдіть у прислів’ях прислівники. Поясніть їх значення. Виберіть
два прислів’я і вивчіть їх напам’ять.

1. ² â³ä ñîëîäêèõ ñë³â áóâàº ã³ðêî. 2. Áåç âîäè ³ íå òóäè ³ íå
ñþäè. 3. Ó ÷åðâí³ ó êîìîð³ ïóñòî, à íà ïîë³ ãóñòî. 4. Ëàñò³âêè
íèçüêî ë³òàþòü – äîù îá³öÿþòü.
В п р а в а 81. Напишіть невеликий твір «Моя перша вчителька», вживаючи такі
прислівники: цікаво, захоплено, вранці, щодня, завжди, радісно,
багато.
Словничок
áйстра – steliţă
акáція – salcâm

лéбідь – lebădă
опíвночі – la miezul nopţii

§ 10. ÏÐÈÉÌÅÍÍÈÊ. ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÏÐÈÉÌÅÍÍÈÊ²Â
ÎÊÐÅÌÎ Ç ²ÍØÈÌÈ ×ÀÑÒÈÍÀÌÈ ÌÎÂÈ
В п р а в а 82. Прочитайте і спишіть речення. Знайдіть слова, що належать до
службових частин мови. Поясніть, чому ви так вважаєте.

1. Òðåáà â æèòò³ ëþáèòè ãfðÿ÷å ³ áàãàòî: ñîíöå, äîù³ çåðíèñò³,
äîðîãè â ïèëó, òðàâó! (Â. Ï³äïàëèé). 2. Òîæ áóäüìî ÷åñí³ é â³äâåðò³ â ä³ëàõ âåëèêèõ ³ ïðîñòèõ, ùîá â³ä íàðîäæåííÿ äî ñìåðò³
çà âñå, ùî º, â³äïîâ³ñòè (Â. Êðèùåíêî).
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В п р а в а 83. І. Прочитайте прислів’я. Розкрийте їх зміст. Вкажіть, які з них
складаються тільки з повнозначних слів, а які містять повнозначні та службові слова. Чи є прислів’я, що складаються тільки зі
службових слів?

1. Õòî ñï³øèòü, òîé äâ³÷³ ðîáèòü. 2. Íåìà íàóêè áåç ìóêè. 3. ×åñíå ä³ëî ðîáè ñì³ëî! 4. Áäæîëà ìàëf, à é òà ïðàöþº. 5. Ñïðàâæí³é
äðóã çàâæäè òîá³ äîáðà áàæàòèìå (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
II. Виберіть два прислів’я і вивчіть їх напам’ять. Доберіть румунські відповідники.
В п р а в а 84. З поданих слів усно складіть речення, використовуючи прийменники.

1. Ïàäàòè, ëèñòî÷êè, çåìëþ, í³æíî. 2. Ñòðèáàòè, ñò³íà, çàé÷èê, ñîíÿ÷íèé. 3. Ëþäè, îñ³íü, çáèðàòè, óðîæàé, ùåäðî, ïîëå,
ñàä. 4. Ëèñòî÷îê, îñ³íü, ïîâ³òðÿ, òàíöþâàòè, ñâ³é, âàëüñ. 5. Îñ³íü,
ìàëþâàòè, ë³ñ, ëèñòî÷êè, êîëüîðîâà, ôàðáà.
В п р а в а 85. Прочитайте вірш. Випишіть прийменники. Поясніть їх правопис.

Òå÷å âîäà ç-ï³ä ÿâîðà
ÿðîì íà äîëèíó.
Ïèøàºòüñÿ íàä âîäîþ
÷åðâîíà êàëèíà.
Ïèøàºòüñÿ êàëèíîíüêà,
ÿâ³ð ìîëîä³º,
à êðóãîì ¿õ âåðáîëîçè
é ëîçè çåëåí³þòü.
Òå÷å âîäà ³ç-çà ãàþ
òà ïîï³ä ãîðîþ.
Õëþïîùóòüñÿ êà÷àòî÷êà
ïîì³æ îñîêîþ.
À êà÷å÷êà âèïëèâàº
ç êà÷óðîì çà íèìè,
ëîâèòü ðÿñêó, ðîçìîâëÿº
ç ä³òêàìè ñâî¿ìè.
Ò. Øåâ÷åíêî
В п р а в а 86. І. Спишіть речення. Позначте префікси у виділених словах.

Ó ë³ñ³ ²âàñèê íåíàðîêîì íàñòóïèâ íà ¿æàêà. Çëÿêàâøèñü ³ â³äñêî÷èâøè âá³ê, õëîï÷èê ïîì÷àâ ïîäàë³ â³ä öüîãî ì³ñöÿ.
II. Знайдіть у реченнях слова, які звучать так само, як позначені
вами префікси.
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В п р а в а 87. Визначте префікси в словах. Складіть словосполучення зі співзвучними прийменниками.

Íàïèøó, çáèðàº, çàñï³âàºìî, ïðèºäíàííÿ.
В п р а в а 88. Складіть і запишіть речення зі словами на гору, нагору, в день,
вдень.
В п р а в а 89. Прочитайте текст. Зверніть увагу на написання префіксів і співзвучних з ними прийменників.

² â ÷àñ âåñíÿíîãî ïîâíîâîääÿ, ³ â ë³òíþ ñïåêó, êîëè ðóñëî éîãî
ìàéæå ïåðåñèõàº, Äí³ñòåð äëÿ íàñ çàâæäè êðàñèâèé, âåëèêèé ³
ìîãóòí³é. Áàòüêî ðîççóâàºòüñÿ, çàêî÷óº øòàíè ïî êîë³íà, ï³äõîäèòü äî ñàìî¿ âîäè ³ ñòàº áîñèìè íîãàìè íà ñìóæêó ìîêðîãî
ï³ñêó. ×àñîì Äí³ñòåð õëþïàº éîìó íà íîãè ï³íÿâîþ õâèëåþ, ³
öÿ õîëîäíà îñ³ííÿ âîäà ðàïòîì ðîçïðîñòóº éîìó ïëå÷³, ïðèìóøóº âèùå ï³äâåñòè ãîëîâó ³ âîäíî÷àñ óçàãàëüíþº é ïîãëèáëþº ò³
æèòòºâ³ òóðáîòè, ÿê³ õâèëþþòü ñòàðîãî (². Äðóöå).

Ì. Ïåòðèê. Ðàíîê íà Äí³ñòð³

В п р а в а 90. Перепишіть, розкриваючи дужки. З’ясуйте, де прийменник з
іменником, а де – співзвучний з прийменником префікс. Перевірте свій висновок можливістю вставити після прийменника
залежне від іменника слово.

Àóðåëå, (â³ä) ñóíü (â³ä) ñò³íè ñò³ëåöü, (ï³ä³) éäè (äî) äîøêè,
(íà) êðåñëè (íà) äîøö³ òàáëèöþ, (â) ïèøè (â) êîëîíêè ñëîâà, (íàä)
êîæíèì ñëîâîì (íàä) ïèøè ÷àñòèíó ìîâè. ²âàíêó, Ìàð³éêî, (ïî)
á³ãàéòå òðîõè (ïî) ï³ñêó, (ïî) ãðàéòå (ó) ì’ÿ÷, ëèøå íå (îá) áèéòå
(îá) êàì³íü íîãè.
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В п р а в а 91. Перекладіть текст українською мовою. Порівняйте використання службових частин мови в українській та румунській
мовах.

Câteva zile la rând vântul a tot purtat prin câmpie o zăpadă zgrunţuroasă,
aspră şi grea ca nisipul. Şi o tot mâna de pe un deal pe altul, o desfăcea suluri,
o culca moale peste sulurite înalte, după care se răzgândea, strica totul şi începea de la început aceiaşi joacă pe acelaşi loc. Iar de sus tot venea şi venea
zăpadă şi au rămas viscolite văile, pădurile închât oamenii nu-şi mai cunoşteau
câmpia (І. Друце).
В п р а в а 92. Опишіть краєвид, який вам найбільше подобається (біля школи,
в селі чи місті). Чи є річка поблизу вашого населеного пункту?
Опишіть свої враження від неї.

ßÊÀ ÏÎÃÎÄÀ
– Ïåòðèêó, ³äè íàäâ³ð ³ ïîãëÿíü, ÿêà òàì ïîãîäà.
– Îé íå ìîæó ïîãëÿíóòè, ìàìî, áî íàäâîð³ äîù.
Словничок
бджолá – albină
верболíз – salcie
відвéрті – sinceri
в пилý – cu praf
гай – pădurice
гáряче – fierbinte
зернсті – cu granule
качáточка – răţuşte
кáчечка – răţuşcă
кáчур – răţoi
краєвд – peisaj
лóзи – răchite
молодíє – întinereşte
нíколи – niciodată, nicicând

осокá – rogoz
пишáється – se mândreşte
пíнявий – spumegător
повновóддя – inundaţie
розпрóстувати – a se întinde
рýсло – albie
рска – mâtreaţă
смíло – cu îndrăzneală
смýжка – fâşie
спішти – a se grăbi
хлюпóщуться – se bălăcesc
вір – paltin
яр – râpă
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§ 11. ÎÇÍÀÉÎÌËÅÍÍß Ç ÌÎÂÍÈÌÈ ÇÀÑÎÁÀÌÈ
ÇÂ’ßÇÊÓ ÐÅ×ÅÍÜ Ó ÒÅÊÑÒ²
В п р а в а 93. Перепишіть і поясніть, якими мовними засобами пов’язані речення.

1. Âîíè ï³ä³éøëè äî ÿëèíêè. ¯ì îáîì ñòàëî æàëü ìîëîäîãî
äåðåâöÿ. 2. Íàñóíóëè ñí³ãîâ³ õìàðè ³ îïîâèëè íåáî. Ñîíöå ñõîâàëîñü çà õìàðè. 3. Âðàíö³ âèïëèëî ÿñíå ñîíå÷êî íà ïîã³äíå íåáî
îãëÿíóòè, ùî çðîáèëà í³÷ ç çåìëåþ. 4. Â³òåð ñòèõ, ³ ÷èñòèé ñâ³æèé ñí³ã ñð³áëîì ñÿÿâ ï³ä áëàêèòíèì íàìåòîì íåáà. Çåìëÿ íà÷å
âáðàëàñü íà Ð³çäâî ó á³ëó ñîðî÷êó (Çà Ì. Êîöþáèíñüêèì).
В п р а в а 94. І. Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається? Яка основна думка тексту? Які мовні засоби забезпечують зв’язок між
частинами тексту (реченнями й абзацами)?

Ð²ÇÄÂÎ
Ñâÿòèé Âå÷³ð – öå íàéâàæëèâ³øà ÷àñòèíà ñâÿòêóâàííÿ Ð³çäâà. Êîæíà ïîäðîáèöÿ éîãî ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ. Ñí³ï ïøåíèö³,
«ä³äóõ», ïðåäñòàâëÿº äóõ³â ïðåäê³â, ÿê³ ïðèõîäÿòü íà Ð³çäâî â
ãîñò³. Áî öå ñâÿòî ðîäèíè, êîëè çà ñï³ëüíèì ñòîëîì çàñ³äàþòü
æèâ³ ðàçîì ç ïîìåðëèìè. Ä³äóõà âíîñèòü ó õàòó ãîñïîäàð ïåðåä
âå÷åðåþ, áàæàº ðîäèí³ âåñåëèõ Ñâÿò ³ ñòàâèòü éîãî íà ïî÷åñíîìó
ì³ñö³ ï³ä ñâÿòèìè îáðàçàìè. Äî ñâÿòâå÷³ðí³õ òðàäèö³é íàëåæèòü
òåæ ñ³íî ï³ä ñêàòåðòèíîþ íà ñòîë³,
áî æ Õðèñòîñ ñïî÷èâàâ íà ñ³í³.
Äî Ñâÿòî¿ Âå÷åð³ º çâè÷àé ñ³äàòè, êîëè íà íåá³ ïîêàæåòüñÿ ïåðøà
ç³ðêà, ÿêà êîëèñü ïîêàçàëàñÿ íàä
âèôëåºìñüêèì âåðòåïîì. Ñâÿòó
Âå÷åðþ ïîâèííà çàïî÷àòêîâóâàòè
ìîëèòâà. Äàë³ ñïîæèâàþòü 12 ï³ñíèõ ñòðàâ – íà ÷åñòü 12 àïîñòîë³â…
Âèá³ð öèõ ñòðàâ ð³çíèé ó ð³çíèõ
ì³ñöåâîñòÿõ Óêðà¿íè. Àëå âñþäè º
îáîâ’ÿçêîâà êóòÿ – âàðåíà ïøåíèöÿ
ç ìàêîì ³ ìåäîì, ÷àñîì – ç ãîð³õàìè
òà ³íøèìè äîäàòêàìè.
ª òàêîæ çâè÷àé çàëèøàòè â í³÷ ï³ä Ð³çäâî çàñâ³÷åíó ñâ³÷êó,
òðè ëîæêè êóò³ íà ñòîë³. Öå, çà ñòàðèì çâè÷àºì, äëÿ ïîê³éíèõ,
êîëè âîíè çàâ³òàþòü âíî÷³ äî õàòè.
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Ð³çäâî – ÷àñ ñï³âàííÿ êîëÿä, ¿õ ñï³âàþòü ³ â öåðêâ³, ³ âäîìà. Òà
íàéâàæëèâ³øå – öå õîä³ííÿ ç êîëÿäàìè â³ä õàòè äî õàòè. Õîäÿòü
ä³òè, ìîëîäü, äîðîñë³. Êð³ì êîëÿäîê – â³ñòêè ïðî íàðîäæåííÿ
²ñóñà – ïðèíîñÿòü êîëÿäíèêè ãîñïîäàðÿì ³ ñâÿòî÷í³ áàæàííÿ,
«â³íøóâàííÿ». Âîíè äóæå ö³êàâ³ òà ñòàðîâèíí³, ¿õ âèãîëîøóþòü
êîæíîìó ÷ëåíîâ³ ðîäèíè (Çà êíèãîþ «Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ çâè÷à¿
â ñó÷àñíîìó ïîáóò³»).
II. Орієнтуючись на абзаци, складіть план тексту і запишіть його.

Äóìêà â òåêñò³ ðîçâèâàºòüñÿ òîìó, ùî êîæíå íàñòóïíå
ðå÷åííÿ äîäàº ùîñü íîâå äî âæå â³äîìîãî ç ïîïåðåäí³õ ðå÷åíü. Â³äïîâ³äíî êîæíå ðå÷åííÿ ìîæíà óìîâíî ïîä³ëèòè íà
äâ³ ÷àñòèíè. Ïåðøà ÷àñòèíà ì³ñòèòü òå, ùî óæå â³äîìå ç ïîïåðåäíüîãî ðå÷åííÿ, ¿¿ ³ íàçèâàþòü «â³äîìå». Äðóãà ÷àñòèíà
ì³ñòèòü íîâó ³íôîðìàö³þ ³ ¿¿ íàçèâàþòü «íîâå». Îòæå, êîæíå
ðå÷åííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç «â³äîìîãî» ³ «íîâîãî», ïðè÷îìó «íîâå»
ïîïåðåäíüîãî ðå÷åííÿ â íàñòóïíîìó ñòàº óæå «â³äîìèì»:
Àóðåë çàõâîð³â ³ íå ï³øîâ äî øêîëè. Óâå÷åð³ äî õâîðîãî ïðèéøëè
äðóç³. Õëîïö³ ðîçïîâ³ëè Àóðåëîâ³, ùî â³äáóâàëîñÿ íà óðîêàõ,
³ äîïîìîãëè éîìó âèêîíàòè äîìàøíº çàâäàííÿ.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó äóìêè ³ çâ’ÿçêó ðå÷åíü ó òåêñò³
âèêîðèñòîâóþòü ñïåö³àëüí³ ìîâí³ çàñîáè:
ñïîëó÷íèêè (íàïðèêëàä, ³, ùî ó íàâåäåíîìó òåêñò³);
ñï³ëüíîêîðåíåâ³ ñëîâà (çàõâîð³â, õâîðîãî);
çàéìåííèêè (éîìó);
ïðèñë³âíèêè (óâå÷åð³);
ïîâòîðè (Àóðåë, Àóðåëîâ³);
ñèíîí³ìè (äðóç³, õëîïö³).
В п р а в а 95. Розмістіть речення у такій послідовності, щоб вони утворили
текст. Обґрунтуйте свій вибір.

Äóæå ðàä³ñíî ïî÷óòè ùèðèé äèòÿ÷èé ñï³â ÷è ó âåðòåïíîìó
ä³éñòâ³ ïîáà÷èòè çâ³çäàðÿ ç ð³çäâÿíîþ ç³ðêîþ, ïàñòóøê³â ç ïîñîõàìè ³ Àíãåëà-îõîðîíöÿ, íàâ³òü íå÷èñòîãî – ÷îðòèêà, ÿêîãî íå
áî¿òüñÿ ³ ïðîæåíå Àíãåë. Ãîñïîäàð³ çàëèøàþòü áðàìè â³äêðèòèìè, ÷åêàþòü òàêèõ ãîñòåé. Â³ä õàòè äî õàòè ³äóòü êîëÿäíèêè òà
âåðòåïè. Ó äí³ Ð³çäâà â³äáóâàºòüñÿ êîëÿäóâàííÿ – ÷óäîâèé îáðÿä,
ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ ïîêîë³ííÿìè. Ó êîëÿäàõ ïðîñëàâëÿþòü íàðîäæåííÿ Áîæîãî Ñèíà, â³òàþòü ãîñïîäàð³â òåïëèìè ïîáàæàííÿìè
äîáðîáóòó ³ çëàãîäè.
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В п р а в а 96. Прочитайте вголос одну з найпопулярніших колядок. Вивчіть її
напам’ять.

ÍÎÂÀ ÐÀÄ²ÑÒÜ ÑÒÀËÀ
Íîâà ðàä³ñòü ñòàëà,
ÿêà íå áóâàëà:
çâ³çäà ÿñíà íàä âåðòåïîì
ñâ³òëîì çàñ³ÿëà.
Äå Õðèñòîñ ðîäèâñÿ,
ç Ä³âè âîïëîòèâñÿ,
ÿê ÷îëîâ³ê ïåëåíàìè
óáîãî ïîâèâñÿ.
Ïàñòóøêè ç ÿãíÿòêîì
ïåðåä òèì äèòÿòêîì
íà êîë³íà ïðèïàäàþòü,
Áîãà ïðîñëàâëÿþòü.
Áîæå, òè íàø öàðþ,
íåáåñíèé âëàäàðþ,
äàðóé ë³òà ùàñëèâ³¿
öüîìó ãîñïîäàðþ.
В п р а в а 97. Напишіть текст інформаційного характеру на тему «Які свята
відзначають у вашій родині у грудні-січні?» Визначте, які мовні
засоби зв’язку речень у тексті ви використали.
В п р а в а 98. Проведіть дослідження на тему «Чим подібно і чим відмінно
відзначають свята румуни й українці?»
Словничок
владáр – impărat
воплотвся – s-a întruchipat
дарýй – dăruieşte!
Дíва – fecioară
звіздá – stea

милосéрдя – milostire
пастушк – păstoraşi
пелен – pânză
убóго – sărăcăcios
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§ 12. ÑÏÎËÓ×ÍÈÊ. ÓÆÈÂÀÍÍß ÑÏÎËÓ×ÍÈÊ²Â
², ÒÀ, À, ÀËÅ ÄËß ÇÂ’ßÇÊÓ ÑË²Â Ó ÐÅ×ÅÍÍ².
ÊÎÌÀ ÏÅÐÅÄ ÑÏÎËÓ×ÍÈÊÀÌÈ À, ÀËÅ
В п р а в а 99. Прочитайте, знайдіть сполучники, поясніть їх роль у реченні.

1. Ä³â÷àòêà é õëîï÷èêè íàøî¿ øêîëè ³ç çàäîâîëåííÿì ïðàöþþòü
ó øê³ëüíîìó ñàäó. 2. Õëîïö³ òà ä³â÷àòà íàøîãî êëàñó ëþáëÿòü ãðàòè ó ôóòáîë ³ âîëåéáîë. 3. ß ëþáëþ ÷èòàòè îïîâ³äàííÿ òà ïîâ³ñò³.
4. Ó ìàãàçèí³ º áàãàòî òîâàð³â, àëå ïîðòôåë³â íåìàº. 5. Ìàð³÷êà
³ Âàñèëüêî ëþáëÿòü çàéìàòèñÿ ñïîðòîì, à Ãàííóñÿ – ìàëþâàòè.
В п р а в а 100. Прочитайте, перепишіть, знайдіть сполучники, поясніть розділові знаки при них.

1. Ëàñò³âêà äåíü ïî÷èíàº, à ñîëîâåéêî ê³í÷àº (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü). 2. ß ëþáèâ ìóçèêó, ðîçóì³âñÿ íà í³é, àëå ÷îãîñü ïîä³áíîãî
ÿ íå ÷óâ í³êîëè (Þ. Çáàíàöüêèé). 3. Òðè äîáè ëþòóâàëà õóðòîâèíà, à íà ÷åòâåðòèé äåíü ÿñí³ çîð³ çàñÿÿëè â íåá³ (À. Øèÿí).
4. Õî÷ó â³ä³éòè, à Ìèõàéëî ñòî¿òü ïîïåðåê ñòåæêè é íå ïóñêàº
ìåíå (²ðèíà Â³ëüäå). 5. Â³ë ùîñü ïî÷àâ áóâ ãîâîðèòü, òà ñóää³
ð³÷ éîãî ñïî÷àòêó ïåðåáèëè, áî â³í ñèòåíüêèé áóâ (ª. Ãðåá³íêà).
В п р а в а 101. Прочитайте, спишіть текст, вставляючи потрібні сполучники.

ß ñ³ÿâ õë³á ó ñòåïîâîìó êðà¿,
êîñèâ (é, ³, òà) ìîëîòèâ ³ í³÷ (é, ³, òà) äåíü,
òîìó ö³íó ÿ äîáðå õë³áà çíàþ,
áî çàðîáëÿâ éîãî íà òðóäîäåíü.
¯æ, ñèíêó, õë³á (é, ³, òà, àëå) ïàì’ÿòàé, ùî â íüîìó
ñàìå æèòòÿ çàêëàäåíî ëþäåé.
² ñîíöå óêðà¿íñüêå, (é, ³, òà) çâóêè ãðîìó,
ìîçîëüíèé òðóä, (é, ³, òà) ïîñì³øêà î÷åé.
Çà Î. Áóäàøåì
В п р а в а 102. І. Прочитайте прислів’я, поясніть їх. Подумайте, чи скрізь сполучники можна замінити синонімами. Що від цього змінюється?

1. Ïòàøêó ï³çíàþòü ó ïîëüîò³, à ëþäèíó â ðîáîò³. 2. Ñëîâî
íå ñòð³ëà, àëå ãëèáîêî ðàíèòü. 3. Ïðàöÿ ëþäèíó ãîäóº, à ë³íü –
ìàðíóº. 4. Äðóæáà òà áðàòñòâî äîðîæ÷å áàãàòñòâà. 5. Íà ÿçèö³
ìåäîê, à â äóø³ ëüîäîê. 6. Óë³òêó äîù ³äå íå òàì, äå æäóòü, à
òàì, äå æíóòü, íå òàì, äå ïðîñÿòü, à òàì, äå êîñÿòü. 7. Ñêàçàíîãî
³ ñîêèðîþ íå âèðóáàºø (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
ІІ. Виберіть два прислів’я і вивчіть їх напам’ять. Доберіть румунські відповідники.
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В п р а в а 103. І. Прочитайте текст. Знайдіть сполучники у перших трьох абзацах. Який сполучник вживається найчастіше? Чому?

ÏÎ×ÀÒÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ
Îäíîãî ðàçó, ùå êîëè íà òîìó ì³ñö³, äå òåïåð Êè¿â, áóëè ë³ñè ³
ïîëÿ, ïðèéøëè òóäè òðè ð³äí³ áðàòè – Êèé, Ùåê ³ Õîðèâ. Ç íèìè
òàêîæ áóëà ¿õíÿ ñåñòðè÷êà Ëèá³äü. Ñòàëè âîíè íàä Äí³ïðîì, ³
íàéñòàðøèé Êèé ñêàçàâ:
– Îñü òóò çàëîæèìî îñåëþ äëÿ ñåáå ³ òèõ êóïö³â, ùî ñþäè
áóäóòü ïðè¿æäæàòè.
Âîíè âèðóáàëè ë³ñ ³ ïîáóäóâàëè ïåðø³ õàòè. À òå çàáóäîâàíå ì³ñöå îáíåñëè ðîâîì ³
îáãîðîäèëè ãîñòðèìè ê³ëêàìè; íàçâàëè öþ îñåëþ ãîðîä
Êè¿â, òîáòî Êèºâå ì³ñòî.
Öÿ îñåëÿ ùîðàç á³ëüøàëà
³ áàãàò³ëà, ³ ç ÷àñîì ïîáóäîâàíî òàì ãàðí³ áóäèíêè.
Çà ÿêèéñü ÷àñ ï³çí³øå
ïåðå¿æäæàëè ç ï³âíî÷³ íà
ï³âäåíü ÷îâíàìè ïî Äí³ïð³
äâà õîðîáð³ ëèöàð³ Àñêîëüä
³ Äèð. Âîíè ïîáà÷èëè ãàðíå ì³ñòî íàä ð³êîþ, ³ âîíî ¿ì äóæå ñïîäîáàëîñü. Òîìó ââ³éøëè äî íüîãî ³ ñêàçàëè êèÿíàì:
– Ìè áóäåìî ó âàñ êíÿçþâàòè. Áóäåìî âàñ îáîðîíÿòè ïåðåä
íàïàäàìè ÷óæèõ ïëåìåí, ùîá âè ìîãëè ñïîê³éíî îáðîáëÿòè çåìëþ, òîðãóâàòè ³ ¿çäèòè ïî Äí³ïð³, íà ï³âäåíü äî Öàðãîðîäà ³ íà
ï³âí³÷ äî Íîâãîðîäà. Çà öå âè áóäåòå ïëàòèòè íàì ìàëó äàíèíó.
Æèòåë³ Êèºâà ðàäî çãîäèëèñÿ íà öå, ³ Àñêîëüä òà Äèð ïàíóâàëè, ÿê ïåðø³ óêðà¿íñüê³ êíÿç³… Ñâîþ äåðæàâó âîíè ïîøèðèëè
íà ò³ âñ³ ñåëà ³ ì³ñòå÷êà, ùî âæå òîä³ ïîñòàëè äîâêîëà Êèºâà.
Âîíè ç³áðàëè ñò³ëüêè â³éñüêà, ùî íå ò³ëüêè ìîãëè áîðîíèòè ñâîþ
äåðæàâó ïåðåä íàïàäàìè ÷óæèõ ïëåìåí ³ ÷óæèõ êíÿç³â, àëå é
ñàì³ éøëè ç â³éñüêîì íà ñóñ³äí³ êðà¿, àæ äî ãðåöüêî¿ ñòîëèö³
Öàðãîðîäà.
Òàê ðîñëà ³ ðîçâèâàëàñü óêðà¿íñüêà äåðæàâà ç³ ñâîºþ ñòîëèöåþ Êèºâîì, ùî çàïî÷àòêóâàâ öþ äåðæàâó (Çà À. Ëîòîöüêèì).
ІІ. Що ви ще знаєте про початки української держави, про
Київську Русь?
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Словничок
віл – bou
данна – tribut, bir
кілóк – ţăpuş, par
лцар – cavaler
мозóльний – cu bătături
осéля – aşezare, casă, sălaş
плéм’я – trib, clan, gintă

постáти – a lua fiinţă
почáток – început
стрілá – săgeată
судд – judecător
трудодéнь – zi-muncă
хуртовна – viforniţă, viscol

ÇÀÏÈÒÀÍÍß ² ÇÀÂÄÀÍÍß
ÄËß ÑÀÌÎÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ßêó ÷àñòèíó ìîâè íàçèâàþòü ³ìåííèêîì?
×èì â³äð³çíÿþòüñÿ ³ìåííèêè, ùî íàçèâàþòü ³ñòîò ³ íå³ñòîò?
ßê âèçíà÷àòè ð³ä ³ìåííèê³â?
ßê çì³íþþòüñÿ ³ìåííèêè?
Íàçâ³òü â³äì³íêè ³ìåííèê³â.
ßêó ÷àñòèíó ìîâè íàçèâàþòü ïðèêìåòíèêîì?
ßê çì³íþþòüñÿ ïðèêìåòíèêè?
Â³ä ÷îãî çàëåæàòü ð³ä, ÷èñëî é â³äì³íîê ïðèêìåòíèêà ó ñïîëó÷åíí³ ç ³ìåííèêîì?
9. ßêó ÷àñòèíó ìîâè íàçèâàþòü çàéìåííèêîì?
10. Çàì³ñòü ñë³â ÿêèõ ÷àñòèí ìîâè âæèâàþòü çàéìåííèêè? Íàâåä³òü
ïðèêëàäè.
11. ßê çì³íþþòüñÿ çàéìåííèêè?
12. ßêó ÷àñòèíó ìîâè íàçèâàþòü ÷èñë³âíèêîì?
13. ßê çì³íþþòüñÿ ÷èñë³âíèêè?
14. ßêó ÷àñòèíó ìîâè íàçèâàþòü ä³ºñëîâîì?
15. ßê çì³íþºòüñÿ ä³ºñëîâî?
16. Ñê³ëüêè º ä³ºâ³äì³í ä³ºñë³â? ßê âèçíà÷èòè ä³ºâ³äì³íó?
17. ßê ïèñàòè ä³ºñëîâà ç íå? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
18. ßêó ÷àñòèíó ìîâè íàçèâàþòü ïðèñë³âíèêîì?
19. ßêó ÷àñòèíó ìîâè íàçèâàþòü ïðèéìåííèêîì? ßêà ðîëü ïðèéìåííèê³â ó ðå÷åíí³? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
20. ßêó ÷àñòèíó ìîâè íàçèâàþòü ñïîëó÷íèêîì? ßêà ðîëü ñïîëó÷íèê³â
ó ðå÷åíí³? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
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ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß
Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÎÃÎ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß
ÂÀÐ²ÀÍÒ 1
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Óñ³ ³ìåííèêè º íàçâàìè ³ñòîò ó ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

âåñíà, Áóêîâèíà, ñåëî;
ðàíîê, ñò³ë, âóëèöÿ;
ðàéîí, äóá, êíèãà;
äèòèíà, ó÷åíü, ñòóäåíò.

2. Óñ³ ä³ºñëîâà ç ÷àñòêîþ íå òðåáà ïèñàòè îêðåìî â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

íå
íå
íå
íå

/
/
/
/

äîáà÷àòè, íå / ñïàòè, íå / ðàä³þòü;
ñï³âàòè, íå / ¿ñòè, íå / â³ä÷óâàòè;
ðîçóì³òè, íå / íàâèä³òè, íå / õâîð³òè;
ïðèéòè, íå / ãðàòèñÿ, íå / âîëèòè.

3. Óñ³ ñëîâà – ïðèéìåííèêè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

íà, àëå, ï³ä;
ïðî, ç, â;
³, òà, ïåðåä;
çà, îé, áè.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. ²ç äðóãî¿ ñòðîôè â³ðøà Â. Ñîñþðè, ïîäàíîãî íà ñ. 15–16, çàïèø³òü
ñëîâà ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: ³ìåííèêè, ïðèêìåòíèêè, çàéìåííèêè, ä³ºñëîâà,
ïðèñë³âíèêè.
5. Âèïèñàí³ ³ìåííèêè ðîçòàøóéòå çà àëôàâ³òîì. Âèçíà÷òå ¿õ ð³ä, ÷èñëî
òà â³äì³íîê.

Ø Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Ç ïîäàíèõ ðå÷åíü óòâîð³òü òåêñò. ßêèé çàãîëîâîê äî íüîãî âè ìîæåòå ä³áðàòè? Äîïîâí³òü òåêñò äâîìà-òðüîìà ðå÷åííÿìè. Ó ïåðøîìó ðå÷åíí³
òåêñòó âèçíà÷òå ÷àñòèíè ìîâè.

Âîíà áóëà çîâñ³ì ãîëà ³ ñë³ïà. Çà äåÿêèé ÷àñ á³ëî÷êà âæå âêðèëàñÿ ì’ÿêîþ ïóõíàñòîþ øåðñòþ. Ìàëåíüêà á³ëî÷êà íàðîäèëàñÿ
íàïðèê³íö³ ë³òà.
²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü êîðîòêèé òâ³ð «Ó÷èòåëü (ó÷èòåëüêà) – ì³é (ìîÿ) ïîðàäíèê
(ïîðàäíèöÿ) ³ äðóã (ïîäðóãà)». Ï³äêðåñë³òü ó òåêñò³ ïðèêìåòíèêè, âèçíà÷òå
¿õ ð³ä, â³äì³íîê ³ ÷èñëî.

48
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ÂÀÐ²ÀÍÒ 2
I Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Óñ³ ñëîâà – ³ìåííèêè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

âîäà, çåëåíü, áèòè;
ñí³ã, çîëîòî, áóäèíîê;
õòî, ñîáàêà, øêîëà;
ð³÷êà, ïàðê, âåñåëî.

2. Óñ³ ä³ºñëîâà íàëåæàòü äî ² ä³ºâ³äì³íè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

ë³òàþ, ÷óºø, ëþáèòè;
ïèñàòè, ÷èòàòè, íåñó;
ñèäèòü, ÷èòàþòü, áèòè;
ïèòè, ãîð³òè, ñòåëèòè.

3. Ïðèñë³âíèê º ó ðå÷åíí³

1.
2.
3.
4.

ß ÷èòàþ êíèãó.
Áðàòèê ñïèòü.
Âðàíö³ ñõîäèòü ñîíöå.
Êâ³òêà ðîçöâ³ëà.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. ²ç òðåòüî¿ ñòðîôè â³ðøà Â. Ñîñþðè, ïîäàíîãî íà ñ. 15–16, çàïèø³òü
ñëîâà ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: ³ìåííèêè, ïðèêìåòíèêè, ä³ºñëîâà, ïðèñë³âíèêè.
²ìåííèêè ïîñòàâòå ó ôîðì³ Î. â. îäíèíè.
5. Ç ïîäàíèõ ðå÷åíü óòâîð³òü òåêñò. ßêèé çàãîëîâîê äî íüîãî âè ìîæåòå ä³áðàòè? Äîïîâí³òü òåêñò äâîìà-òðüîìà ðå÷åííÿìè. Ó ïåðøîìó ðå÷åíí³
òåêñòó âèçíà÷òå ÷àñòèíè ìîâè.

ß íàäîâãî çàïàì’ÿòàâ öþ ïîäîðîæ. Äî ìîðÿ ìè ¿õàëè àâòîáóñîì.
Âë³òêó ÿ â³äïî÷èâàâ á³ëÿ ìîðÿ.
III Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Çàïèø³òü òåêñò. Äîáåð³òü çàãîëîâîê. Äîïîâí³òü òåêñò äâîìà-òðüîìà
ðå÷åííÿìè. Âñòàâòå ïðîïóùåí³ áóêâè. Ï³äêðåñë³òü ó òåêñò³ ïðèéìåííèêè.

«Áàá..íèì ë³òîì» ó íàðîä³ íàç..âàþòü ïåð³îä ì’ÿêî¿, ñîíÿ÷íî¿,
ò..ïëî¿ ïîãîäè, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ ï³ñëÿ ê..ðîòêîãî ïîõîëîäàííÿ.
Çä..á³ëüøîãî öå îä..-äâà òèæí³, ùî ïðèïàäàþòü íà ñ..ðåäèíó âåð..ñíÿ.
²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü êîðîòêèé òâ³ð «Øêîëà ìàéáóòíüîãî… ßêà âîíà?», âèêîðèñòàâøè ä³ºñëîâà ² òà II ä³ºâ³äì³í.
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ÂÀÐ²ÀÍÒ 3
I Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Óñ³ ñëîâà ïðèêìåòíèêè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

âåëèêèé, âåñåëî, ìàìèí;
á³ëèé, ñîëîäêèé, äåðåâ’ÿíèé;
ì³é, êèñëèé, âåðáà;
çîëîòà, ñò³íà, ãîëîâíèé.

2. Óñ³ ä³ºñëîâà ìèíóëîãî ÷àñó â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

ñèä³â, áóòè, ÷èòàº;
ëåæàëî, ïèñàëè, óïàâ;
ïðèéäó, ïèøå, ðîçóì³þòü;
á³ã, íàïèøó, ëþáèìî.

3. Óñ³ ñëîâà – ñïîëó÷íèêè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

â³í, äî, îé;
íå, àëå, áî;
òà, àëå, é;
ïðî, ï³ä, îõ.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Ç ïåðøî¿ ñòðîôè â³ðøà Â. Ñîñþðè, ïîäàíîãî íà ñ. 15–16, çàïèø³òü
ñëîâà ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: ³ìåííèêè, ïðèêìåòíèêè, ä³ºñëîâà, ïðèñë³âíèêè.
Âèçíà÷òå ð³ä, ÷èñëî é â³äì³íîê âèïèñàíèõ ïðèêìåòíèê³â.
5. Ç ïîäàíèõ ðå÷åíü óòâîð³òü òåêñò. Ó ïåðøîìó ðå÷åíí³ òåêñòó âèçíà÷òå
÷àñòèíè ìîâè.

Öþ êíèãó ÿ ïðî÷èòàâ äóæå øâèäêî. Â÷èòåëüêà ïðèíåñëà ìåí³
êíèæêó ïðî ìàíäð³âíèê³â ³ ìàíäð³âíèöü íàøîãî êðàþ. Âîíà îäðàçó
çàö³êàâèëà ìåíå.
III Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Çàïèø³òü òåêñò. Äîáåð³òü çàãîëîâîê. Äîïîâí³òü òåêñò äâîìà-òðüîìà
ðå÷åííÿìè. Âñòàâòå ïðîïóùåí³ áóêâè. Ï³äêðåñë³òü ó òåêñò³ ïðèêìåòíèêè.

Âîñ..íè ìè âñ³ì êëàñîì ï³øëè äî ë³ñó. Áóâ òåïë..é ñîíÿ÷íèé äåíü.
Ä..ðåâà âáðàëèñÿ ó ð³çíîê..ëüîðîâèé îäÿã ç îñ³ííüîãî ë..ñòÿ.
²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü êîðîòêèé òâ³ð «Êíèãà â÷èòü, ÿê íà ñâ³ò³ æèòü». Âèêîðèñòàéòå ó òâîð³ îñîáîâ³ çàéìåííèêè ³ âèçíà÷òå ¿õ â³äì³íîê.
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ВІДОМОСТІ
З СИНТАКСИСУ
Й ПУНКТУАЦІЇ
Cèíòàêñèñ (sintaxă) – öå ðîçä³ë íàóêè ïðî ìîâó, ÿêèé âèâ÷àº ñëîâîñïîëó÷åííÿ ³ ðå÷åííÿ.
Ïóíêòóàö³ÿ (punctuaţie) – öå ðîçä³ë ìîâîçíàâñòâà ïðî ïðàâèëà âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.
§ 13. ÑËÎÂÎÑÏÎËÓ×ÅÍÍß.
ÃÎËÎÂÍÅ É ÇÀËÅÆÍÅ ÑËÎÂÀ
Ó ÑËÎÂÎÑÏÎËÓ×ÅÍÍ²
В п р а в а 104. Пригадайте, що ви знаєте про словосполучення. Запишіть приклади словосполучень румунською та українською мовами.

Cëîâîñïîëó÷åííÿ (îmbinare de cuvinte, sintagmă) – öå ñïîëó÷åííÿ äâîõ ³ á³ëüøå ïîâíîçíà÷íèõ ñë³â (ñë³â, ùî íàëåæàòü
äî ñàìîñò³éíèõ ÷àñòèí ìîâè), ó ÿêîìó îäíå ç³ ñë³â º ãîëîâíèì,
à ³íøå (³íø³) — çàëåæíå (çàëåæí³) â³ä ãîëîâíîãî: òåïëèé â³òåð, ÷èòàòè êíèãó, ãîëîñíî ñï³âàòè.
Â³ä ãîëîâíîãî ñëîâà äî çàëåæíîãî ìîæíà ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ, íàïðèêëàä:
ÿêà?
êîãî?
ÿê?
çåëåíà òðàâà,
ëþáèòè ìàò³ð, ñì³ÿòèñÿ âåñåëî.
Çàëåæíå ñëîâî ìîæå ïðèºäíóâàòèñÿ äî ãîëîâíîãî çà äîïîìîãîþ â³äïîâ³äíîãî çàê³í÷åííÿ (õîðîøîãî äðóãà), ïðèéìåííèêà
òà çàê³í÷åííÿ (äåðåâî çà â³êíîì), çà çíà÷åííÿì òà ³íòîíàö³ºþ
(ãîâîðèòè òèõî).
В п р а в а 105. Дайте відповіді на запитання.

1. Ùî òàêå ñëîâîñïîëó÷åííÿ? 2. ×èì ñõîæå ñëîâîñïîëó÷åííÿ
íà ñëîâî ³ ÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä íüîãî? 3. ßêà ðîëü ñëîâîñïîëó÷åíü ó ìîâ³? 4. ×è áóäü-ÿêå ïîºäíàííÿ äâîõ àáî á³ëüøå ñë³â
ìîæíà íàçâàòè ñëîâîñïîëó÷åííÿì?
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В п р а в а 106. У словосполученнях визначте головне слово. Доведіть, чому
саме це слово є головним. Поставте від головного слова запитання до залежного. Порівняйте порядок слів в українських і
відповідних румунських словосполученнях.

Çåëåí³ Êàðïàòè, ï’ÿòíàäöÿòü ó÷í³â, çãàäàíèé ó ëèñò³, ãîâîðèòè
ïî-óêðà¿íñüêè, óëþáëåíà â÷èòåëüêà, øâèäêî ðóõàòèñÿ, çóñòð³ëèñÿ â÷îðà, ñêàçàâ ñì³þ÷èñü.
В п р а в а 107. Утворіть словосполучення і запишіть їх. Усно визначте головне
і залежне слова та спосіб зв’язку залежного слова з головним.

Çåëåíèé, òðàâà; á³ãàòè, øâèäêî; ëþáèòè, ìàìà; ñèä³òè, áåðåã;
êðàñèâèé, ä³â÷èíà; äîâãèé, êîñà.
В п р а в а 108. Утворіть і запишіть словосполучення, у яких наведені слова
були б головними.

Áóäèíîê, øèðîêèé, ï’ÿòü, çàõîâàíèé, ïèñàòè, ö³êàâî, ùîñü.
В п р а в а 109. Перекладіть уривок українською мовою. Спробуйте назвати
окремі особливості творення словосполучень в українській
мові порівняно з румунською.

După asta, vin acasă, leg pupăza de picior c-o aţă ş-o îndosesc de mama
vreo doua zile în pod prin cele putini hârbuite; si una-două, la pupăză de nu
ştiau cei din casă ce tot caut prin pod aşa de des (За І. Крянге).
В п р а в а 110. I. Прочитайте текст. Випишіть із нього словосполучення, визначте в них головне й залежне слова.

Ç³éøëî ñîíå÷êî. Ïðîêèíóëèñü ïòàøêè, çëåò³â æàéâîðîíîê
ó íåáî. Ïðîêèíóâñÿ é ñîíÿøíèê. Ñòðåïåíóâñÿ, ñòðóñèâ ç³ ñâî¿õ
ïåëþñòîê ðîñó ³ ïîâåðíóâñÿ äî ñîíå÷êà.
II. Напишіть продовження тексту.
Словничок
жáйворонок – ciocârlie
пелюстóк – petală
сóняшник – ﬂoarea-soarelui

стрепенýвся – a tresărit
струсв – a scuturat
óдуд – pupăză
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§ 14. ÐÅ×ÅÍÍß, ÉÎÃÎ ÃÐÀÌÀÒÈ×ÍÀ ÎÑÍÎÂÀ
В п р а в а 111. Порівняйте слово, словосполучення і речення. Що спільного і
що відмінного між ними?

Âå÷³ð – òåïëèé âå÷³ð – Òåïëèé ë³òí³é âå÷³ð îïóñòèâñÿ íà ì³ñòî.
В п р а в а 112. Яка роль речень у мові? Чи може одне слово (словосполучення)
бути реченням? Наведіть приклади таких явищ із румунської та
української мов і поясніть, яких нових ознак набувають слова
(словосполучення), стаючи реченнями.
В п р а в а 113. Спробуйте побудувати розповідь чи розмову про щось, використовуючи лише окремі слова (словосполучення). Чи вдасться
вам це? Поясніть причину невдачі.
В п р а в а 114. Пригадайте, що ви знаєте про речення з початкових класів і
підготуйте на цю тему коротке повідомлення.

Ðå÷åííÿ (propoziţie) – ñèíòàêñè÷íà îäèíèöÿ ìîâè, ùî âèðàæàº çàê³í÷åíó äóìêó ³ â³äïîâ³äíî ãðàìàòè÷íî òà ³íòîíàö³éíî
îôîðìëåíà.
Ðå÷åííÿ ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ ç îäíîãî àáî äåê³ëüêîõ ïîâíîçíà÷íèõ ñë³â: Ìàìà… Íàéäîðîæ÷à ó ñâ³ò³ ëþäèíà.
Êîæíå ðå÷åííÿ ìàº ãðàìàòè÷íó îñíîâó. Äî ãðàìàòè÷íî¿
îñíîâè ðå÷åííÿ âõîäÿòü ï³äìåò ³ ïðèñóäîê.
Ðå÷åííÿ ç äâîìà ãîëîâíèìè ÷ëåíàìè íàçèâàþòüñÿ äâîñêëàäíèìè: Ïðèéøëà îñ³íü.
²íêîëè ðå÷åííÿ ìàþòü ëèøå îäèí ãîëîâíèé ÷ëåí: Îñ³íü.
Òèõî â ë³ñ³. Ñóìíî. Çáèðàþ ãðèáè. Òàê³ ðå÷åííÿ íàçèâàþòüñÿ
îäíîñêëàäíèìè.
В п р а в а 115. Прочитайте уривок, скажіть, як пов’язуються слова в реченнях.

Êëåí ö³ëó çèìó ñïàâ. Êð³çü ñîí â³í ÷óâ çàâèâàííÿ õóðòîâèíè
³ òðèâîæíèé êðèê ÷îðíîãî âîðîíà. Õîëîäíèé â³òåð ãîéäàâ éîãî
â³òè, íàãèíàâ ¿õ. Òà îñü îäíîãî ñîíÿ÷íîãî ðàíêó â³ä÷óâ êëåí, í³áè
äî íüîãî äîòîðêíóëîñÿ ùîñü òåïëå ³ ëàã³äíå. Ïðîêèíóâñÿ êëåí. À òî
äî íüîãî ïðèëèíóâ òåïëèé âåñíÿíèé â³òåð (Çà Â. Ñóõîìëèíñüêèì).
В п р а в а 116. У тексті знайдіть межі речень. Яке значення має інтонація для
розуміння змісту речення і тексту?

ßê ãàðíî òà âåñåëî ë³òîì ó ïîë³ ö³ëèé äåíü ÷óòè ìóçèêó Êîíèêà-Ñòðèáóíöÿ â³í íà çð³ñò íå á³ëüøèé çà äèòÿ÷èé ì³çèí÷èê
ìàº ïðåõîðîøèé çåëåíèé îäÿã òðè ïàðè äîâãèõ í³ã ³ æâàâ³ î÷èö³
53
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ìàëåíüêà ÿìî÷êà â çåìë³ éîãî õàòèíêà íàâêðóãè êâ³òî÷êè ïðèâ³òíî êëàíÿþòüñÿ éîìó Êîíèê-Ñòðèáóíåöü í³ìèé àëå çàòå â³í âì³º
ãðàòè ñâî¿ìè êðèëüöÿìè òàê ñàìî ÿê ãàðíèé ñêðèïàëü ãðàº íà
ñêðèïö³ (Çà Ì. Êðèâèíþêîì).
В п р а в а 117. З наведених слів утворіть речення і запишіть їх.

Ë³ñè, îñ³íü, êîëüîðîâ³, â, øàòè, óáðàëà, çîëîòà. Á³ëÿ, ìîëîä³,
õëîïö³, äåðåâöÿ, øêîëè, ïîñàäèëè, íîâî¿. Ä³â÷èíêà, ï³ä, ÷èòàòè,
êíèæêà, ìàëåíüêèé, ö³êàâèé, ó, ñàä, ÿáëóíÿ. Ñüîãîäí³, âè¿æäæàòè, ïîõ³ä, Êàðïàòè, òóðèñòè÷íèé, óâåñü, êëàñ, âðàíö³, ó.
В п р а в а 118. І. Прочитайте текст, правильно інтонуючи.

Cëîâî «ìàìà» ðîñòå ðàçîì ç íàìè
òèõî, ÿê òèõî ðîñòóòü äåðåâà, ñõîäèòü
ñîíöå, ðîçöâ³òàº êâ³òêà, ÿê ãëàäèòü
äèòèíó ïî ãîë³âö³ ð³äíà ðóêà. ² òàê
ñàìî òèõî âîíî ïðèõîäèòü íà óñòà –
ïðîì³íöåì ìàìèíî¿ óñì³øêè ³ ëàñêàâ³ñòþ ¿¿ î÷åé, ëèñòî÷êîì âèøí³ òà
ñâ³òëèíêîþ ñîíöÿ, ïåëþñòêîþ êâ³òêè
³ ðàä³ñòþ âåñåëêè, òåïëîþ ëàã³äí³ñòþ
ðóêè ³ âå÷³ðíüîþ ìîëèòâîþ (Çà ß. Ãîÿíîì).
ІІ. Розкажіть, як ви розумієте текст.
Î. Êóëü÷èöüêà. Ìàòè

В п р а в а 119. У реченнях визначте граматичну основу, з’ясуйте, якими частинами мови її виражено.

Ó ë³ñ³ æèâ ¿æà÷îê. Çíàéøîâ â³í ñîá³ ê³ìíàòó â äóïë³ ñòàðî¿
ëèïè. Òåïëî òàì ³ ñóõî. Îñü íàñòàëà îñ³íü. Äîù. Òóìàí. Ïàäàº
æîâòå ëèñòÿ ç äåðåâ…
Ïî÷àâ ãîòóâàòèñÿ ¿æà÷îê äî çèìè. Ï³øîâ äî ë³ñó, íàêîëîâ íà
ñâî¿ ãîëî÷êè ñóõîãî ëèñòÿ. Ïðèí³ñ äî ñâîº¿ ê³ìíàòêè, ðîç³ñëàâ
ëèñòÿ. Ñòàëî ùå òåïë³øå (Çà Â. Ñóõîìëèíñüêèì).
В п р а в а 120. Поділіть речення на дві групи: а) з двома головними членами,
б) з одним головним членом.

1. Ðåâå òà ñòîãíå Äí³ïð øèðîêèé… 2. Òå÷å âîäà â ñèíº ìîðå,
òà íå âèò³êàº. 3. Òÿæêî-âàæêî â ñâ³ò³ æèòè ñèðîò³ áåç ðîäó.
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4. ² çíîâ ëå÷ó. Çåìëÿ ÷îðí³º, äð³ìàº ðîçóì, ñåðöå ìë³º. 5. Ó íåä³ëåíüêó ó ñâÿòóþ ó äîñâ³òíþþ ãîäèíó ó ñëàâíîìó-ïðåñëàâíîìó
ì³ñò³ â ×èãèðèí³ çàäçâîíèëè â óñ³ äçâîíè… 6. Óòîïòàëà ñòåæå÷êó
÷åðåç ÿð… 7. ² çíîâ ìåí³ íå ïðèâåçëà í³÷îãî ïîøòà ç Óêðà¿íè…
8. Çàöâ³ëà â äîëèí³ ÷åðâîíà êàëèíà. 9. Ë³÷ó â íåâîë³ äí³ ³ íî÷³
³ ë³ê çàáóâàþ (²ç òâîð³â Ò. Øåâ÷åíêà).
В п р а в а 121. З текстів випишіть односкладні речення, поясніть свій вибір.

1. Ïðèéøëà îñ³íü. Âå÷³ð íàäâîð³. Ñèâ³, êàëàìóòí³ õìàðè çàñëàëè îëèâ’ÿíèì êèëèìîì óñå íåáî. Í³äå æîäíî¿ ù³ëèíêè íå
çíàòè… Í³÷… Áóéíèé äîù ãîðîõîì òîðîõòèòü ïî øèáêàõ. Ï³âí³÷íèé, õèæèé, ñåðäèòèé â³òåð
ëþòóº, âèº, íåíà÷å ãîëîäíèé âîâê,
êâèëèòü-ãîëîñèòü, íà÷å ìàòè íàä
ñèíîì… Ñóì ³ òóãó íàãàíÿº íà
äóøó… Íàäâîð³ òåìíî, ìîêðî,
õîëîäíî (Çà Î. Êîíèñüêèì).
2. Ìàëèé Ìèðîí ñüîãîäí³
ùàñëèâèé. Íåä³ëÿ. Â³í ðàíî ñõîïèâñÿ ç ïîñòåë³ é ïîá³ã ó ë³ñ. Äëÿ
íüîãî íåìà á³ëüøîãî ùàñòÿ, ÿê
áëóêàòè ïî ë³ñ³.
Â³í ñëóõàº øóì äóá³â. Òðåìòèòü ðàçîì ³ç îñèêîâèì ëèñòî÷êîì íà òîíê³é ã³ëëÿ÷ö³. Â³ä÷óâàº ðîçê³ø êîæíî¿ òðàâèíêè, ùî
õèëèòüñÿ ï³ä âàãîþ ä³àìàíòîâîãî íàìèñòà ðîñè (Çà ². Ôðàíêîì).
В п р а в а 122. Складіть невелику розповідь про прогулянку до лісу чи в гори,
використовуючи односкладні речення.
Словничок
мізнчик – degetul mic
намсто – colier, salbă
промінéць – rază de soare
скрипáль – violonist
хуртовна – viforniţă, viscol
щілнка – crăpături

дзвóни – clopote
досвíтнюю – revărsatul zorilor
завивáння – ondulare
кална – călină
клен – arţar
лáгідність – cu blândeţe
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§ 15. ÂÈÄÈ ÐÅ×ÅÍÜ ÇÀ ÌÅÒÎÞ ÂÈÑËÎÂËÞÂÀÍÍß
(ÐÎÇÏÎÂ²ÄÍ², ÏÈÒÀËÜÍ², ÑÏÎÍÓÊÀËÜÍ²).
ÎÊËÈ×Í² ÐÅ×ÅÍÍß. ÐÎÇÄ²ËÎÂ² ÇÍÀÊÈ
Â Ê²ÍÖ² ÐÅ×ÅÍÜ
В п р а в а 123. І. Подумайте, з якою інтонацією можна вимовити речення
Ти гарно малюєш, і прочитайте його з такою інтонацією.
ІІ. Які розділові знаки можна поставити після такого речення?
Від чого це залежить?

Çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ ðå÷åííÿ ïîä³ëÿþòü íà ðîçïîâ³äí³ (enunţiative), ïèòàëüí³ (interogative) òà ñïîíóêàëüí³
(imperative).
Ðîçïîâ³äíèìè º ðå÷åííÿ, ó ÿêèõ ïðî ùîñü ðîçïîâ³äàºòüñÿ:
Ñí³ã ïàäàº. Õëîï÷èê ìàëþº. Ó ê³íö³ ðîçïîâ³äíîãî ðå÷åííÿ
çâè÷àéíî ñòàâëÿòü êðàïêó.
Ïèòàëüíèìè íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ó ÿêèõ ïðî ùîñü çàïèòóþòü: Õòî ñüîãîäí³ ÷åðãîâèé? ßê òè ñåáå ïî÷óâàºø? Ó ê³íö³
ïèòàëüíîãî ðå÷åííÿ ñòàâëÿòü çíàê ïèòàííÿ.
Ñïîíóêàëüíèìè íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, ÿêèìè ìîâåöü çìóøóº
ñëóõà÷à äî âèêîíàííÿ ïåâíî¿ ä³¿: Ä³òè, ëþá³òü êíèãó.
В п р а в а 124. З тексту випишіть по два речення: а) у яких про щось повідомляють; б) у яких про щось запитують; в) у яких спонукають до
певної дії. У чому особливість вираження граматичної основи
в кожному з різновидів речень?

×è íå äîâîäèëîñü òîá³ ðàíåíüêî âñòàâàòè? Ó öåé ÷àñ ïîâ³òðÿ
äèõàº ïðîõîëîäîþ. Íàä ð³÷êîþ, ïîëåì ñòåëèòüñÿ òóìàí. Òðàâà
âèáëèñêóº ðîñîþ. À ñîíöå, ÿê âåëèêà ÷åðâîíà êóëÿ, ïîâîë³ âèêî÷óºòüñÿ ç-çà îáð³þ.
Óÿâè ñîá³, ùî òè íà áåðåç³ ñòàâêà. Ó òåáå º âóäêà? Íàæèâêà?
Äå òè ñîá³ âèáåðåø ì³ñöå? Íó, ëîâèñÿ, ðèáêî! (Çà Î. Ñàâ÷åíêî).
В п р а в а 125. Виразно прочитайте текст. Знайдіть у ньому розповідні речення
і поясніть особливості інтонації в них.

Íà âèñîêîìó ñòåáë³ âåëèêà êâ³òêà ç çîëîòèìè ïåëþñòêàìè.
Âîíà ñõîæà íà ñîíöå. Òîìó é íàçèâàþòü êâ³òêó ñîíÿøíèêîì.
Ñïèòü óíî÷³ ñîíÿøíèê, ñõèëèâøè çîëîò³ ïåëþñòêè. Òà ÿê ò³ëüêè
ñõîäèòü ðàíêîâà ç³ðíèöÿ, ïåëþñòêè òðåìòÿòü. Òî ñîíÿøíèê æäå
ñõîäó ñîíöÿ. Îñü óæå ñîíöå âèêîòèëîñÿ ç-çà îáð³þ. Ñîíÿøíèê
ïîâåðòàº äî íüîãî ñâîþ çîëîòó ãîë³âêó… (Çà Â. Ñóõîìëèíñüêèì).
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В п р а в а 126. Випишіть з тексту питальні речення. Чим звичайно вони починаються? З якою інтонацією вимовляємо питальні речення? Яка
їх роль у мові? За допомогою яких слів звичайно оформляються
питальні речення?

Äîáðèäåíü, øêîëÿðèêó! Óÿâè ñîá³ íà õâèëèíêó, ùî íà âóëèö³
ìðÿêà ³ ïàäàº äîù, ãóëÿòè ìàìà íå ïóñêàº. Îòîæ â³çüìè â ðóêè
êíèæêó ³ ïî÷èíàé ÷èòàòè.
×è õî÷åø òè ä³çíàòèñÿ ïðî ìîðñüê³ ïîõîäè êîçàê³â-çàïîðîæö³â, ÿêèõ áîÿëèñÿ ìîãóòí³ òóðåöüê³ ñóëòàíè? Àáî ïîäóìêè ñ³ñòè
â çîðåë³ò ³ ìàéíóòè ÷åðåç Ãàëàêòèêó, ïîáà÷èòè äèâîâèæí³ ìàðñ³àíñüê³ êàíàëè ³ ñòðàøíó á³éêó ì³æ áðîíòîçàâðîì ³ äèöåôàëîì?
À ÷è ïîäèâóâàòèñÿ çâè÷àéí³ñ³íüêîìó ðàâëèêó, ÿêèé ìàº ÷óäîâèé
íàâ³ãàö³éíèé ïðèëàä, ³ ðîçóìíèì ä³ÿì êðóòîëîáèõ äåëüô³í³â?
Ïðî âñå öå òè ïðî÷èòàºø ó êíèæö³. Ó í³é òè çíàéäåø òàêîæ
êàçêè, ì³ôè ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿… À ùå ïîñì³ºøñÿ, ÷èòàþ÷è
âåñåë³ â³ðø³ òà îïîâ³äàííÿ (Çà Â. Ìàðòèíåíêî).
В п р а в а 127. Сформулюйте і запишіть п’ять запитань, які ви б поставили улюбленому письменникові чи улюбленій письменниці.
В п р а в а 128. Порівняйте питальні та розповідні речення із двох попередніх
вправ. Зробіть висновки про особливості використання розділових знаків у них та особливості інтонації.
В п р а в а 129. Виразно прочитайте вірш. Розкажіть про особливості інтонації
та розділових знаків у спонукальних реченнях. Яка роль цих
речень у мові?

Øèïøèíà âàæêî â³ääàº ïëîäè.
Âîíà ëþäåé õàïàº çà ðóêћâà.
Âîíà êðè÷èòü: «Ëþäèíî, ï³äîæäè!
Î, ï³äîæäè, ëþäèíî, áóäü ëàñêàâà.
Íå âñ³, íå âñ³, õî÷ ÿã³äêó îáëèø!
Îäíà ïòàøèíà òàê ìåíå ïðîñèëà!
ß æ òóò äëÿ âñ³õ, à íå äëÿ òåáå ëèø,
³ ïðîñòî îñ³íü ùîá áóëà êðàñèâà».
Ë. Êîñòåíêî
В п р а в а 130. Перекладіть текст українською мовою. Визначте речення за
метою висловлювання.

– Ai văzut ce-ai făcut?.. Nu ţi-am spus să te-astâmperi… Vezi? L-ai supărat
pe domnul!.. al’dată n-o să-ţi mai aducă nici o jucărie!
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Apoi, întorcându-se către mine, cu multă bunătate:
– Nu e nimic! iese… Cafeaua nu pătează! iese cu niţică apă caldă! (Іон
Лука Караджіале).
Ðîçïîâ³äí³, ïèòàëüí³ òà ñïîíóêàëüí³ ðå÷åííÿ ìîæóòü âèìîâëÿòèñÿ ç ï³äâèùåííÿì òîíó ãîëîñó, åìîö³éí³øå. Òàê³
ðå÷åííÿ íàçèâàþòü îêëè÷íèìè (exclamative). Ó ê³íö³ îêëè÷íèõ ðå÷åíü ñòàâëÿòü çíàê îêëèêó. Íàïðèêëàä: Íàðîä ì³é º!
Íàðîä ì³é çàâæäè áóäå! Í³õòî íå ïåðåêðåñëèòü íàø íàðîä!
(Â. Ñèìîíåíêî).
В п р а в а 131. Виразно прочитайте уривок вірша. Виділіть речення, які вимовляються емоційно, піднесено. Як називаються такі речення, яка
їх роль у мові? Поясніть розділові знаки в окличних реченнях.

ÕÒÎ ×ÈÌ ÕÂÀËÈÒÜÑß
– Ïî÷èíàþ ÿ çàâæäè
– À ÿ ïåðøèì âåñü óðîê
ïåðøèì ïåðåêëè÷êó!
ðóêó ï³ä³éìàþ!
– À ÿ ïåðøèì íà òðóä³
– À ÿ… ïåðøèì íà äçâ³íîê
âèñòðóãàâ ïîëè÷êó!
ç êëàñó âèá³ãàþ!!! (Ã. Áîéêî).
В п р а в а 132. Прочитайте вірш, виразно інтонуючи його. Охарактеризуйте
кожне речення, визначаючи його тип за метою висловлювання
та за емоційністю.

Îñü êàëèíà íàä ð³êîþ
â³òè ñòåëèòü ïî âîä³.
Õòî öå ùåäðîþ ðóêîþ
¿é íàìèñòå÷êî íàä³â?
×åðâîíÿñòå, ïðîìåíèñòå –
ðîçöâ³òàº, ÿê âîãí³…
Äàé õî÷ òðîøå÷êè íàìèñòà,
êàëèíîíüêî, ³ ìåí³! (Î. Ñàâ÷åíêî).
В п р а в а 133. Запишіть розмову з другом (подругою), використавши різні за
метою висловлювання речення.
В п р а в а 134. І. Подані речення прочитайте тричі з різною інтонацією: 1) як
розповідні; 2) як питальні; 3) як окличні.

Ñüîãîäí³ ãàðíà ïîãîäà. Çàâòðà ìè ï³äåìî â öèðê. ß íàâ÷àþñÿ
ó ï’ÿòîìó êëàñ³.
ІІ. Запишіть власні приклади подібних речень.
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В п р а в а 135. І. У вірші на місці скісних дужок поставте розділові знаки. Поясніть розстановку розділових знаків у кінці речень.

Â²ÒÐÈÑÜÊÎ
– ×îì, â³òðèñüêó, ðîçõîäèâñÿ, – Îé, â³òðèñüêó, ðîáèø øêîäó//
õàçÿéíóºø ó ñàäó//
óãàìóéñÿ õî÷ íà ìèòü//
– Öå ÿ â ëèñò³ çàáëóäèâñÿ
– Êðàùå ãåòü ï³äó ç ãîðîäó,
³ äîðîãè íå çíàéäó//
â ÷èñò³ì ïîë³ áóäó æèòü//
– À íàâ³ùî òðóñèø ñëèâè
ó íåêîøåíó òðàâó//
– Áî óäàâñÿ íåë³íèâèì,
áåç ðîáîòè íå æèâó//

Çâ³ñèâ ç òèíó áîñ³ íîãè,
ñâèñíóâ – ëèñòÿ ïîëÿãëî//
² çà ìèòü âïîäîâæ äîðîãè
ïîêóðèâñÿ çà ñåëî //
Ò. Êîëîì³ºöü

ІІ. Як ви розумієте цей вірш? Які ще твори української та румунської літератури, у яких явища природи змальовано як живі, ви
знаєте?
Словничок
нажвка – momeală
óбрій – orizont
прохолóда – răcoare
шипшна – măcieş

вýдка – undiţă
кýля – glont
могýтні – puternici
мрка – ceaţă, negură

§ 16. ÇÀÃÀËÜÍÅ ÓßÂËÅÍÍß ÏÐÎ ÑÒÈË² ÌÎÂËÅÍÍß.
ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÐÎÇÌÎÂÍÈÉ,
ÍÀÓÊÎÂÈÉ ² ÕÓÄÎÆÍ²É ÑÒÈË² ÌÎÂËÅÍÍß
В п р а в а 136. І. Прочитайте тексти.

1. Õî÷ ì³ñÿöü öåé ³ çâåòüñÿ ëèñòîïàäîì, àëå äåðåâà âæå ïðîñòÿãëè âãîðó äî ñèçîãî íåáà îãîëåí³ â³òè. Ò³ëüêè äóá íå ñêèíóâ
ñâîãî âáðàííÿ. Ëèñòÿ ëèøå ïîæîâêëî, ïîòåìí³ëî. ² çäàëåêó
çäàºòüñÿ, ùî òî ñòî¿òü ìîãóòí³é âî¿í, çàêóòèé ó áðîíçó (Î. Êîïèëåíêî).
2. Ëèñòîïàä – ìàñîâå îïàäàííÿ ëèñòê³â ³ç äåðåâ, êóù³â ³ äåÿêèõ òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí. Ó ðîñëèí ïîì³ðíèõ çîí öå â³äáóâàºòüñÿ
âîñåíè, ó á³ëüøîñò³ ðîñëèí çîí æàðêîãî êë³ìàòó – ç íàñòàííÿì
çàñóøëèâîãî ïåð³îäó («Á³îëîã³÷íèé ñëîâíèê»).
II. Чи на одну тему написані обидва тексти? Чим вони відрізняються?
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Òîé ñàìèé çì³ñò, òó ñàìó äóìêó ëþäè ìîæóòü ïåðåäàâàòè
ïî-ð³çíîìó. Ðîçïîâ³äü ó÷åíîãî ð³çíèòèìåòüñÿ â³ä ðîçïîâ³ä³
ïèñüìåííèêà, à ùå ïî-³íøîìó ðîçêàæå öå ñàìå òîâàðèø òîâàðèøåâ³.
Â³äïîâ³äíî ðîçð³çíÿºìî ñòèë³ (stilurile limbii) – íàóêîâèé,
õóäîæí³é, ðîçìîâíèé.
Ó íàóêîâîìó ñòèë³ âæèâàþòü ñïåö³àëüí³ ñëîâà (òðàâ’ÿíèñò³ ðîñëèíè, ïîì³ðíà çîíà, çîíà æàðêîãî êë³ìàòó, çàñóøëèâèé
ïåð³îä), íàâîäÿòü òî÷í³ äàí³, ìàéæå íåìà îáðàçíèõ âèñëîâ³â.
Ó òåêñòàõ õóäîæíüîãî ñòèëþ áàãàòî îáðàçíèõ âèñëîâ³â
(äåðåâà ïðîñòÿãëè îãîëåí³ â³òè; äóá ñòî¿òü, í³áè ìîãóòí³é
âî¿í, çàêóòèé ó áðîíçó), äîêëàäíî îïèñàíî ïðåäìåòè, ìàéæå
íåìàº ñïåö³àëüíèõ ñë³â.
Ðîçìîâíèé ñòèëü – öå íàøå ïîâñÿêäåííå ñï³ëêóâàííÿ ì³æ
ñîáîþ.
Ó â à ã à! Íàóêîâèé ³ õóäîæí³é îïèñè (ïðåäìåòà, ðîñëèíè
òà ³í.) áóäóþòü ïî-ð³çíîìó.
Íàóêîâèé îïèñ
1. Ùî çà ïðåäìåò.
2. Ìàòåð³àë, ç ÿêîãî â³í çðîáëåíèé.
3. Ôîðìà, ðîçì³ð, êîë³ð.
4. Ç ÿêèõ ÷àñòèí ñêëàäàºòüñÿ.
5. Äëÿ ÷îãî éîãî âæèâàþòü.
Õóäîæí³é îïèñ
1. Çàãàëüíå âðàæåííÿ â³ä ïðåäìåòà.
2. Äåòàë³, ùî ï³äòâåðäæóþòü öå âðàæåííÿ.
3. Ñòàâëåííÿ äî îïèñóâàíîãî (ïðåäìåòà, ðîñëèíè òà ³í.).
В п р а в а 137. Прочитайте описи. Визначте, де науковий, а де – художній.
Доведіть свою думку. Охарактеризуйте мовні засоби кожного
з описів.

Êàâóí – ð³ä ðîäèíè ãàðáóçîâèõ. Îäíî- ³ áàãàòîð³÷í³ òðàâ’ÿíèñò³ ðîñëèíè. Ñòåáëî âèòêå, äî 4 ì çàâäîâæêè. Ïë³ä – ãàðáóçèíà, áàãàòîíàñ³ííà, êóëÿñòà, ç ðîæåâèì, ÷åðâîíèì, ð³äøå á³ëèì
ì’ÿêóøåì. Ïëîäè ñòîëîâîãî êàâóíà – ö³ííèé õàð÷îâèé ä³ºòè÷íèé
ïðîäóêò, ì³ñòèòü äî 11% öóêð³â, â³òàì³íè (Çà åíöèêëîïåä³ºþ).
×ÅÐÂÎÍÈÉ ÑÍ²Ã
Êàâóíè ðîñòóòü ó ä³äóñÿ íà áàøòàí³. Ìàëåíüêèìè ãðàþòüñÿ
â çåìë³, ïîò³ì õîâàþòüñÿ ï³ä ëèñòÿì. Ó íèõ º õâîñòèêè. Çíàºø,
ùî âîíè òèìè õâîñòèêàìè ðîáëÿòü? ¯äÿòü çåìëþ ³ ï’þòü äîù.
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Äîù ó êàâóíàõ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñí³ã. Ñîëîäêèé ÷åðâîíèé ñí³ã
(Ñ. Âàíãåë³).

À. Ãàâäçèíñüêèé. Áàøòàí

В п р а в а 138. Опишіть усно один із предметів, що лежать на парті (олівець,
трикутник, книжку, ручку тощо), у художньому стилі. Вживайте
слова та вирази, характерні для цього стилю і типу мовлення.
В п р а в а 139. Використовуючи шкільні підручники і власні спостереження,
наведіть приклади наукового, художнього та розмовного стилів.
Запишіть їх у зошит.
В п р а в а 140. Напишіть смс-повідомлення тим, кому забажаєте, використайте
різні речення за метою висловлювання.
В п р а в а 141. Порівняйте тексти. Що в них описано? Чи є відмінності в описах і чим вони зумовлені?

1. Ðîäèíà áàðâ³íêîâ³. Áàðâ³íîê
ìàëèé (Vinca minor L.). Íàï³âêóùèê ³ç ïàãîíàìè, ùî âêîð³íþþòüñÿ. Ëèñòêè ñóïðîòèâí³, åë³ïòè÷í³,
ö³ëîêðà¿, ãîë³, øêàðóáê³, â³÷íîçåëåí³. Êâ³òêè îäèíè÷í³ â ïàçóõàõ
ëèñòê³â…
Ðîñòå â ë³ñàõ, íà óçë³ññÿõ, ó
ñàäàõ. Çâè÷àéíî ðîçïîâñþäæåíà
ïî âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, àëå ïåðåâàæàº â ë³ñîâèõ ³ ë³ñîñòåïîâèõ
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ðàéîíàõ. Êóëüòèâóºòüñÿ ÿê äåêîðàòèâíà ðîñëèíà, òðàïëÿºòüñÿ
çäè÷àâ³ëî. Ðîñëèíà ë³êàðñüêà, äåêîðàòèâíà. Ïîòðåáóº îõîðîíè
(Ç âèçíà÷íèêà ðîñëèí).
2. Áàðâ³íîê îñï³âàíèé ó áàãàòüîõ ï³ñíÿõ íàøîãî íàðîäó é ó
â³ðøàõ áàãàòüîõ ïîåò³â. Â³í ñóïðîâîäèâ íàøèõ ç âàìè ïðåäê³â
â³ä êîëèñêè é äî ìîãèëè. Ó áàðâ³íêó êóïàëè íåìîâëÿò, ùîá âîíè
ðîñëè ãàðíèìè é çäîðîâèìè. Áàðâ³íêîâ³ â³íêè íîñèëè ä³â÷àòà:
àäæå â³í ð³ñ êîëî êîæíî¿ êðèíèö³
³ çàâæäè áóâ ï³ä ðóêîþ.
Ïðî ë³êóâàëüíó ñèëó áàðâ³íêó
çíàëè ùå â Ñòàðîäàâíüîìó ñâ³ò³. Ó ÷àñè ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ òåìí³
ëþäè ïðèïèñóâàëè ö³é ðîñëèí³
íàäïðèðîäíó ñèëó. Âîíè ââàæàëè,
ùî áàðâ³íîê ìîæå çàõèñòèòè ëþäèíó (Çà À. Êîâàëü).
3. Íà êîæíîìó êðèë³ ãîðîäó ðîñëè êóù³ áàðâ³íêó. Êîëè ïîâ³òðÿ ñòàâàëî ïî-ìàòåðèíñüêè ì’ÿêèì ³ ëàã³äíèì, òî áàðâ³íîê çàöâ³òàâ òàê, íà÷å íåáî áðèçíóëî íà çåìëþ æèâîþ ñâîºþ áëàêèòòþ,
çàöâ³òàâ òàê, íåìîâ äèòÿ÷³ î÷³ çåìë³ äèâèëèñü íà òåáå äîâ³ðëèâî
(Çà ª. Ãóöàëîì).
В п р а в а 142. Опишіть вашу улюблену річ чи предмет у художньому стилі.
Словничок
баштáн – harbuzărie
закýтий – încătuşat, pus în lanţuri
засýшливий – secetos, arid

кавýн – pepene verde, harbuz
м’якýш – pulpă de fructe
могýтній – puternic, tare, măreţ

§ 17. ÃÎËÎÂÍ² ×ËÅÍÈ ÐÅ×ÅÍÍß:
Ï²ÄÌÅÒ ² ÏÐÈÑÓÄÎÊ
В п р а в а 143. Пригадайте, що ви вчили в початкових класах про головні члени
речення. Як вони називаються?

Ï³äìåò (subiect) – öå ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ùî íàçèâàº
ïðåäìåò, ïðî ÿêèé ðîçïîâ³äàþòü ó ðå÷åíí³. Ï³äìåò â³äïîâ³äàº
íà çàïèòàííÿ õòî? ùî? Íàïðèêëàä: Äèòèíà (õòî?) ïîëèâàº
êâ³òè. Êíèãà (ùî?) ëåæèòü íà ñòîë³. Ï³äìåò íàé÷àñò³øå âèðàæàºòüñÿ ³ìåííèêîì ³ çàéìåííèêîì.
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Ïðèñóäîê (predicát) – öå ãîëîâíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé
ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî ðîáèòü ï³äìåò àáî ùî ðîáèòüñÿ ç ï³äìåòîì. Ïðèñóäîê â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ ùî ðîáèòü ï³äìåò?,
ùî ðîáèòüñÿ ç ï³äìåòîì?, ÿêèé º ï³äìåò? Íàïðèêëàä: Ëþäèíà (ùî ðîáèòü?) ìàéñòðóº. Ïðèñóäîê çâè÷àéíî âèðàæàºòüñÿ
ä³ºñëîâîì.
В п р а в а 144. І. Прочитайте і відгадайте загадку.

Íóìî òð³øå÷êè íàïðóãè,
îñü âàì ³ ïîäðîáèö³:
ïåðøå òóò – ïðåäìåò, à äðóãå –
ùj ç ïðåäìåòîì ðîáèòüñÿ.
ßê áè ðå÷åííÿ ñëîâàìè
íå áóëè çàêëå÷àí³,
äîñèòü ëåãêî ìè ¿õ ç âàìè
âèçíà÷èìî â ðå÷åíí³.
Õòî âîíè? (Ä. Á³ëîóñ).
ІІ. Доберіть синоніми до виділеного слова і запишіть їх.
III. Що ви знаєте про головні члени речення: як вони називаються, що означають, чим найчастіше можуть бути виражені?
Наведіть свої приклади.
В п р а в а 145. Перекладіть речення українською мовою і визначте в них головні члени речення.

Ploua întruna, ploaie măruntă de toamnă, şi bătea un vânt iute si
rece care aducea câteodată nouri albi, din care săgetau ace de gheaţă
(М. Садо вяну).
В п р а в а 146. Перепишіть текст, підкресліть у реченнях підмети прямою рискою. Скажіть, якими частинами мови вони виражені.

Âåñíîþ íà äàõó íàøî¿ õàòè îñåëèëèñÿ ëåëåêè. Âîíè íàíîñbëè
ñóõîãî ã³ëëÿ, ì’ÿêåíüêî¿ òðàâè ³ âèìîñòèëè ñîá³ ðîçê³øíå ãí³çäî.
Íåçàáàðîì âèâåëîñÿ ï’ÿòåðî ïòàøåíÿò. Ìàë³ æàä³áíî ðîçêðèâàëè äçüîáèêè ³ ïðîñèëè ¿ñòè. Áàòüêî ç ìàò³ð’þ ïî ÷åðç³ ë³òàëè íà
áîëîòî ³ ãîäóâàëè ñâî¿õ ä³òåé (Ç æóðíàëó).
В п р а в а 147. Перепишіть речення. На місці пропусків вставте підмети.

1. … â³äëåò³ëè â òåïë³ êðà¿. 2. … ïðèéøëà íå ç ïîðîæí³ìè
ðóêàìè. 3. Ñ³ð³ … ïëèâóòü ïî íåáó. 4. Ç äåðåâ îïàäàþòü æîâò³,
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çåëåí³, ÷åðâîí³ … . 5. Ï³ä êóùàìè çàõîâàëèñÿ îñ³íí³ … . 6. … –
îñòàíí³é ì³ñÿöü îñåí³. 7. Í³æèòü ñâî¿ì òåïëîì îñ³ííº … . 8. Ï³ñëÿ
îñåí³ ïðèõîäèòü á³ëà, ÷àð³âíà, âåñåëà … .
В п р а в а 148. Складіть речення зі словами голос, пташка, стежка, гриб, чарівниця, у яких вони виступали б підметами. Об’єднайте речення
у зв’язний текст про осінь.
В п р а в а 149. У тексті визначте в реченнях присудок. Якими частинами мови
він виражений?

Ìàëåíüêà á³ëî÷êà íàðîäèëàñÿ íàïðèê³íö³ ë³òà. Âîíà òîä³ áóëà
çîâñ³ì ãîëà ³ ñë³ïà. Çà äåÿêèé ÷àñ á³ëî÷êà âæå âêðèëàñÿ ì’ÿêîþ
ïóõíàñòîþ øåðñòþ, à ïîò³ì â³äêðèëà é ñâî¿ ãîð³õîâ³ î÷³.
Á³ëî÷êà âèñóíóëà ãîñòðó, äîïèòëèâó ìîðäî÷êó ç ãí³çäà, ïîâåëà
âóøêàìè ³ ñïèòàëà ìàò³ð:
– À ùî òî òàêå?
– Òî ñòàðà ÿëèíà, ìè áóäåìî òàì æèòè âçèìêó. Òî õîðîøà
ñòàðà ÿëèíà, íà í³é ðîñòå áàãàòî øèøîê ³ º âåëèêå äóïëî äëÿ
íàøî¿ êâàðòèðè (Çà Î. ²âàíåíêî).
В п р а в а 150. Спишіть текст, вставляючи у пропущені місця присудки відповідно до змісту. Охарактеризуйте їх.

Ó ë³ñ³ … òèøà. Íåáî … õìàðàìè. Ìîëîäå ëèñòÿ æàä³áíî …
âãîðó íàçóñòð³÷ äîùó. Ñòåæêà òåìíîþ ñòð³÷êîþ ðàç ó ðàç … ì³æ
êóùàìè. Ï³ä íîãàìè ñòèõà … âîãêå ñòàðå ã³ëëÿ. Íåçàáàðîì äîðîãà … ç ë³ñó ³ … ïî ãîð³ íàä áåðåãîì (Çà ß. Áàøåì).
ßêùî â ðå÷åíí³ é ï³äìåò, ³ ïðèñóäîê âèðàæåí³ ³ìåííèêàìè
â íàçèâíîìó â³äì³íêó, òî ì³æ íèìè ñòàâèìî òèðå: Êè¿â – ñòîëèöÿ Óêðà¿íè. Òèðå ñòàâèìî é òîä³, êîëè ïåðåä ïðèñóäêîì
ñòîÿòü ñëîâà öå, òî òà ³í.: Íàéá³ëüøå áàãàòñòâî – öå çäîðîâ’ÿ.
В п р а в а 151. Прочитайте текст, поясніть розділові знаки між підметом і присудком. А які розділові знаки в таких реченнях є в румунській
мові?

Ð³äíà ìîâà – òî áåçö³ííå äóõîâíå áàãàòñòâî, ó ÿêîìó íàðîä
æèâå, ïåðåäàº ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ ñâîþ ìóäð³ñòü ³ ñëàâó,
êóëüòóðó ³ òðàäèö³¿. Ð³äíå ñëîâî – òî íåâè÷åðïíå æèâîòâîðíå ³
íåâìèðóùå äæåðåëî. Ç íüîãî äèòèíà ÷åðïàº óÿâëåííÿ ïðî íàâêîëèøí³é ñâ³ò, ïðî ñâîþ ðîäèíó, ïðî ñâîº ñåëî ³ ì³ñòî, ïðî âåñü
ñâ³é êðàé (Çà Â. Ñóõîìëèíñüêèì).
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В п р а в а 152. Напишіть короткий твір на тему «Книга – джерело знань». Прокоментуйте розділові знаки в тексті твору.
Словничок
джерелó – izvor
доптливий – curios, cercetător
животвóрне – dătător de viaţă,
înviorător

невичéрпне – nesecat
подрóбиці – mărunţişuri
стрíчка – cordeluţă
шшка – con (de conifer)

§ 18. ÄÐÓÃÎÐßÄÍ² ×ËÅÍÈ ÐÅ×ÅÍÍß:
ÄÎÄÀÒÎÊ, ÎÇÍÀ×ÅÍÍß, ÎÁÑÒÀÂÈÍÀ
В п р а в а 153. Порівняйте речення і назвіть відмінності між ними. Яка роль
другорядних членів речення у мові? Наведіть свої приклади.

1. Øêîëÿð ìàëþº.
2. Ñõîäèëî ñîíöå.

Øêîëÿð çîñåðåäæåíî ìàëþº ñò³ííó ãàçåòó
àêâàðåëüíèìè ôàðáàìè.
Íàä ïðèòèõëîþ çåìëåþ, ïîâèòîþ õîëîäíèì òóìàíîì, âåëè÷àâî ñõîäèëî âåëèêå
÷åðâîíå ñîíöå.

В п р а в а 154. Що ви вже знаєте про другорядні члени речення, чому вони так
називаються? Чим другорядні члени речення відрізняються від
головних?

Ðå÷åíü, ùî ñêëàäàþòüñÿ ëèøå ç ãîëîâíèõ ÷ëåí³â (părţile
principale do proporiţie), íåáàãàòî. Á³ëüø³ñòü ðå÷åíü ìàþòü ùå é
äðóãîðÿäí³ ÷ëåíè ðå÷åííÿ, ÿê³ ïîÿñíþþòü ãîëîâí³ é çàëåæàòü
â³ä íèõ àáî â³ä ³íøèõ äðóãîðÿäíèõ ÷ëåí³â.
Ñåðåä äðóãîðÿäíèõ ÷ëåí³â ðå÷åííÿ ðîçð³çíÿþòü îçíà÷åííÿ,
äîäàòêè òà îáñòàâèíè. Äîäàòêè ï³äêðåñëþþòü _ _ _ _ _ _ _ ,
, îáñòàâèíè _._._._._._._..
îçíà÷åííÿ
Îçíà÷åííÿ (atribut) – äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé
íàçèâàº îçíàêó ïðåäìåòà ³ çàëåæèòü â³ä ÷ëåíà ðå÷åííÿ, âèðàæåíîãî ³ìåííèêîì. Îçíà÷åííÿ â³äïîâ³äàþòü íà çàïèòàííÿ
ÿêèé?, ÷èé?, êîòðèé? ³ íàé÷àñò³øå âèðàæàþòüñÿ ïðèêìåòíèêàìè, çàéìåííèêàìè òà ÷èñë³âíèêàìè. Íàïðèêëàä: Ãîëîñíà
ï³ñíÿ ëèíóëà íàä ñåëîì.
Äîäàòîê (complement) – äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé
îçíà÷àº ïðåäìåò ³ â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ íåïðÿìèõ â³äì³íê³â: êîãî?, ÷îãî?, êîìó?, ÷îìó? ³ ò. ä. Íàïðèêëàä: Íàïèñàòè
ãàðíó _ï³ñíþ
_ _ _ – íåëåãêà ñïðàâà.
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Îáñòàâèíà (cicumstanţă, complement cicumstanţial) – äðóãîðÿäíèé ÷ëåí ðå÷åííÿ, ÿêèé âèðàæàº îçíàêó ä³¿ àáî ³íøî¿
îçíàêè ³ â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ: äå?, êóäè?, çâ³äêè?, ÿê?,
êîëè?, ÷îìó?, â³äêîëè? Íàïðèêëàä: _Ç._äèòèíñòâà
._._._._._._ ïàì’ÿòàþ
áàáóñèí³ ï³ñí³.
В п р а в а 155. Визначте в реченнях головні та другорядні члени речення.

Í³æíà äóøà íàøîãî íàðîäó áðèíèòü ó ñëîâ³. Ñëîâî çàõîäèòü
ó ñåðöå ³ íàñòðîþº ñòðóíè í³æíîñò³… Äèâèòüñÿ ìóäðèìè î÷èìà
â³÷í³ñòü ³ ïðîìîâëÿº äî íàñ çåëåíîþ òðàâîþ, ÿáëóíåâîþ âåñíîþ,
÷åðâîíèì îñ³íí³ì çîéêîì êëåíà ³ í³æí³ñòþ ñëîâà.
Ëþäèíà îïîåòèçîâóº íàéäîðîæ÷å, óâ³÷íþº éîãî ó ñëîâ³. Âîíà
õî÷å ñëîâîì ãîëîñíî ³ ùèðî ñêàçàòè âñüîìó ñâ³òîâ³ ïðî ñâî¿ íàéãëèáø³ ïî÷óòòÿ ³ çîðÿí³ ìð³¿ (Çà ². Âèõîâàíöåì).
В п р а в а 156. Підготуйте розповідь про другорядні члени речення, наведіть
власні приклади.
В п р а в а 157. Перепишіть текст, визначте другорядні члени речення, позначивши їх відповідним підкресленням.

Ï³ä öþ ïîðó ç äåðåâ îïàäàº îñòàííº ëèñòÿ. Ë³ñ ñòàº ìåíø çàòèøíèé. Ïðèðîäà íàëàøòîâóºòüñÿ íà çèìîâèé â³äïî÷èíîê. Îäíà÷å ëèñòîïàä â Óêðà¿í³ íå çàâæäè çá³ãàâñÿ ç ïåð³îäîì ïàäîëèñòó.
Ïåðåâàæíî â ëèñòîïàä³ äåðåâà âæå ñêèäàþòü ñâ³é îäÿã. Øâèäøå
öÿ íàçâà ïàñóâàëà á äî æîâòíÿ.
Ç ïî÷àòêîì ëèñòîïàäà äëÿ õë³áîðîá³â íàñòàâàëà ïîðà â³äíîñíîãî ïåðåïî÷èíêó. Ç³áðàíî âðîæàé. Çðîáëåíî ïðèïàñè äëÿ äîìàøí³õ
òâàðèí. Ñïî÷èâàº ïðèìåðçëà íèâà (Çà Â. Ñêóðàò³âñüêèì).
В п р а в а 158. Перепишіть вірш, підкресліть означення. Чим вони виражені?

Íåìà ñï³âöÿ, î í³, â³í ç íàìè,
éîãî ï³ñí³, éîãî ëþáîâ!
Éîãî öå ì³ñÿöü íàä ñàäàìè
ó ñÿéâ³ òèõîìó ç³éøîâ.
² âñå çäàºòüñÿ, ÿ êëÿíóñÿ,
êð³çü ñÿéâî ì³ñÿ÷íå áë³äå
äî ìåíå ð³äíèé, äîáðîâóñèé
Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ ³äå…
Â. Ñîñþðà
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В п р а в а 159. Виразно прочитайте текст. Потім прочитайте його ще раз,
опускаючи означення. Якою є роль означень у мові, зокрема в
художній літературі?

Øèðîêîþ äîëèíîþ ì³æ äâîìà ðÿäêàìè ðîçëîæèñòèõ ã³ð òèõî
òå÷å ïî Âàñèëüê³âùèí³ íåâåëè÷êà ð³÷êà Ðàñòàâèöÿ. Ñåðåä äîëèíè
çåëåí³þòü ðîçê³øí³ ãóñò³ òà âèñîê³ âåðáè… Ì³æ âåðáàìè äóæå
âèðàçíî é ÿñíî áëèùèòü ïðîòè ñîíöÿ âèñîêà á³ëà öåðêâà, à êîëî
íå¿ íåâåëè÷êà äçâ³íèöÿ íåíà÷å çàïëóòàëàñü ó çåëåíîìó ã³ëë³
ñòàðèõ ãðóø (Çà ². Íå÷óºì-Ëåâèöüêèì).
В п р а в а 160. З тексту випишіть усі додатки. Що вони називають і чим виражені?

Øàíóé ³ ïîâàæàé ìàò³ð ³ áàòüêà. Âîíè äàëè òîá³ æèòòÿ. Òè áóäåø äîðîñëîþ ëþäèíîþ, àëå äëÿ ìàòåð³ é áàòüêà äî îñòàííüîãî
¿õíüîãî ïîäèõó çàëèøèøñÿ äèòÿì. Ñâîºþ ïðàöåþ é ï³êëóâàííÿì
âîíè íåñóòü ðàä³ñòü ó òâîþ êîëèñêó. Íå çàáóâàé, ùî áàòüêè òåæ
ìàþòü ïðàâî íà ðàä³ñòü… (Çà Â. Ñóõîìëèíñüêèì).
В п р а в а 161. З тексту випишіть обставини. Що вони означають і яка їх роль
у мові?

Áåðåçåíü ï³äêðàâñÿ íåïîì³òíî. ßêîñü óâå÷åð³ äìóõíóâ òåïëèé
âîëîãèé â³òåð. Ö³ëó í³÷ â³í øóì³â ãîëèì ã³ëëÿì ó øê³ëüíîìó
ñàäó. Ïîò³ì ïî÷àâñÿ ðÿñíèé äîù. Â³í áåçïåðåñòàíêó éøîâ ö³ëèé
äåíü, óùóõ ò³ëüêè íàäâå÷³ð… ² òîä³ ç çåìë³ ï³äíÿâñÿ ãóñòèé ñèâèé
òóìàí (Çà Î. Äîí÷åíêîì).
В п р а в а 162. Прочитайте вірш. Визначте, якими членами речення є переплутані слова.

Ãåòü óñå, óñå íà ñâ³ò³
ïåðåïëóòàâ õëîï÷èê Â³òÿ.
Êàæå: ä³òè â÷àòüñÿ â ïîë³,
à êîìáàéí ïðàöþº â øêîë³.
Âñ³õ ëþäåé ñòðèæóòü â ë³êàðí³,
à ë³êóþòü â ïåðóêàðí³.
Ìè êíèæêè áåðåì â àïòåö³,
ë³êè – ó á³áë³îòåö³.
Îò ÿêèé Â³òüîê äèâàê!
Òè æ áî çíàºø – öå íå òàê!
Ã. Ìàëèê
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В п р а в а 163. Перепишіть прислів’я та приказки, добираючи з довідки потрібні
слова. Визначте, якими членами речення виступають вставлені
слова?

1. Âèñîê³ ãîðè ìàþòü … äîëè. 2. … ì³ñÿöü íå âñþ í³÷ ñâ³òèòü.
3. … ñîíöå êð³çü ïëà÷ ñì³ºòüñÿ. 4. Ñîíöÿ … íå âõîïèø. 5. … âîäà
íå êàëàìóòèòüñÿ. 6. … ìîðÿ íå âè÷åðïàºø (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
Äîâ³äêà: ìîëîäèé, ãëèáîêà, ëîæêîþ, âçèìêó, ðåøåòîì, ãëèáîê³.
В п р а в а 164. Складіть і запишіть речення, у яких обставинами були б наведені
слова.

Óðàíö³, çà â³êíîì, òîð³ê, âåñåëî, ó íàø³é øêîë³, íà â³äì³ííî.
В п р а в а 165. Якомога більше поширте непоширені речення. Стежте за правильністю сполучування граматичних форм.

Ñîíöå ñõîäèòü. Õëîï÷èê ÷èòàº. Âå÷³ð. Ïèøó.
Словничок
оповте – înfăşurate
ряснй – abundent

безперестáнку – mereu, continuu
бринть – sunā
зосерéджено – cu atenţie

§ 19. ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÒÈÏÈ ÌÎÂËÅÍÍß: ÐÎÇÏÎÂ²ÄÜ,
ÎÏÈÑ, ÐÎÇÄÓÌ. ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÎÁÓÄÎÂÈ ÐÎÇÏÎÂ²Ä²
В п р а в а 166. Прочитайте тексти. Визначте, про що в них розповідається.

1. Íàøà øêîëà ñòî¿òü íà ìàëüîâíè÷îìó ïàãîðá³ â ñàì³ñ³íüêîìó
öåíòð³ ñåëà. Øêîëà íîâà, òðèïîâåðõîâà, ç âåëèêèìè â³êíàìè òà
ð³çüáëåíèì ´àíêîì. Óñåðåäèí³ – çàòèøí³ çðó÷í³ êëàñè, øèðîê³,
ïðîñòîð³ êîðèäîðè, âåëèêèé ñïîðòèâíèé çàë. Íàâêîëî øêîëè
ãàðíèé ñàä ³ êâ³òíèêè.
2. Íîâó øêîëó áóäóâàëè âñ³ì ñåëîì. Áóä³âåëüíèêè çâîäèëè
ñò³íè ³ äàõ, ó÷í³ òà ¿õí³ áàòüêè ðàçîì á³ëèëè ñò³íè, ôàðáóâàëè
ï³äëîãè òà ñêëàäàëè ìåáë³. Ñ³ëüñüê³ óì³ëüö³ çðîáèëè ãàðíèé
ð³çüáëåíèé ´àíîê. Øêîëÿð³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ó÷èòåëÿ á³îëîã³¿
ïîñàäèëè ïëîäîâ³ äåðåâà òà êâ³òè.
3. Íàøó øêîëó íàçèâàþòü îêðàñîþ òà ãîðä³ñòþ ñåëà. Ñïèòàºòå
÷îìó? Òà òîìó, ùî öå íàéêðàñèâ³øà ñïîðóäà â ñåë³: çäàëåêà âàáëÿòü îêî ãàðíà áóä³âëÿ ç øèðîêèìè â³êíàìè, ð³çüáëåíèé ´àíîê,
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äáàéëèâî äîãëÿíóò³ ñàä ³ êâ³òíèêè. Ä³òÿì ïðèºìíî íàâ÷àòèñÿ
â çðó÷íèõ, äîáðå îáëàäíàíèõ êëàñàõ, çàéìàòèñÿ â ïðîñòîðîìó
é ñâ³òëîìó ñïîðòèâíîìó çàë³. Ìî¿ îäíîñåëüö³ ïèøàþòüñÿ òèì,
ùî ñï³ëüíîþ ïðàöåþ ñòâîðèëè òàêå äèâî.

В п р а в а 167. Ознайомтеся з таблицею. Розкажіть про кожний із типів мовлення.
Òèï ìîâëåííÿ Íà ÿêå çàïèòàííÿ
Ïðî ùî
(tipurile
â³äïîâ³äàº
ãîâîðèòüñÿ ó
vorbirii)
âèñëîâëþâàííÿ âèñëîâëþâàíí³

Ðîçïîâ³äü
(naraţiune)

Îïèñ
(descriere)

Ðîçäóì
(meditare,
reflexie)

Îñíîâí³ ÷àñòèíè
âèñëîâëþâàííÿ

Ùî ðîáèòü
îñîáà
àáî ïðåäìåò?

Ïðî ä³¿, ïîä³¿ Ïî÷àòîê ä³¿ (ïîä³¿), ¿¿
ðîçâèòîê ³ çàâåðøåííÿ (ó ÷àñîâ³é ïîñë³äîâíîñò³)
ßêèì º ïðåäìåò Ïðî îçíàêè
Çàãàëüíå âðàæåííÿ,
àáî îñîáà?
ïðåäìåòà,
îêðåì³ îçíàêè, äåòàë³
îñîáè
(ó ïðîñòîðîâ³é ïîñë³äîâíîñò³)
×îìó ïðåäìåò
Ïðî ïðè÷èíè Òåçà (äóìêà, ÿêà äîàáî îñîáà òàîçíàê òà ä³é âîäèòüñÿ), àðãóìåíòè
êèé, òàêà?
(äîêàçè), âèñíîâîê
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В п р а в а 168. Ще раз прочитайте тексти із вправи 166. Визначте, до якого типу
мовлення належить кожен з них.
В п р а в а 169. Складіть три невеликих тексти (розповідь, опис, роздум) на тему
«Найдорожча для мене людина». Один з них запишіть.
В п р а в а 170. Проведіть міні-дослідження на тему «Мій родовід».
В п р а в а 171. Складіть сенкани (п’ятирядкові вірші) про найдорожчих вам
людей.
Словничок
мальовнчий – pitoresc
пáгорб – deal
рíзьблений – cioplit, sculptat
спорýда – construcţie
умíльці – făuritori

вáбити óко – atrage ochii
ґáнок – tindă
зáтшний – liniştit
звóдити стíни, дах – a ridica
pereţii, acoperişul

§ 20. ÐÅ×ÅÍÍß Ç ÎÄÍÎÐ²ÄÍÈÌÈ ×ËÅÍÀÌÈ.
ÑÏÎËÓ×ÍÈÊÈ ÏÐÈ ÎÄÍÎÐ²ÄÍÈÕ
×ËÅÍÀÕ ÐÅ×ÅÍÍß
В п р а в а 172. Перекладіть текст українською мовою. Як називаються виділені
слова?

Strada pe care locuim este largă, mare şi frumoasă. E strada centrală din
localitate. Pe ambele părţi ale ei am sădit tei, castani, arţari, plopi.
Îäíîð³äí³ (părţi multíple şi dezvoltate) – öå ÷ëåíè ðå÷åííÿ,
ÿê³ âèêîíóþòü îäíàêîâó ñèíòàêñè÷íó ôóíêö³þ ùîäî ñï³ëüíîãî
äëÿ íèõ ÷ëåíà, ç ÿêèì âîíè ãðàìàòè÷íî ïîâ’ÿçàí³, ³ â³äïîâ³äàþòü íà îäíàêîâ³ çàïèòàííÿ.
Îäíîð³äíèìè ìîæóòü áóòè ÿê ãîëîâí³, òàê ³ äðóãîðÿäí³
÷ëåíè ðå÷åííÿ.
ßêùî îäíîð³äí³ ÷ëåíè ïîºäíóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ëèøå ³íòîíàö³ºþ (áåç ñïîëó÷íèê³â), òî ì³æ íèìè ñòàâèìî êîìó: Ó ñàäó
ðîñòóòü ÿáëóí³, ãðóø³, ñëèâè.
Êîìó íå ñòàâèìî, ÿêùî îäíîð³äí³ ÷ëåíè ç’ºäíàí³ ñïîëó÷íèêîì ³, óæèòèì îäèí ðàç: Íàä Óæåì ðîçë³ãñÿ ãóñòèé òóìàí
³ êîòèòüñÿ á³ëèìè êëóáêàìè.
Êîìà çàâæäè ñòàâèòüñÿ, êîëè îäíîð³äí³ ÷ëåíè ç’ºäíàí³
ñïîëó÷íèêàìè à, àëå: Í³÷ áóëà òåìíà, àëå òèõà. Â ãàðÿ÷èé
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ÿñíèé ë³òí³é äåíü ë³ñ íà ãîðàõ ñÿº, à â äîëèíàõ ÷îðí³º (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).
Ó â à ã à! Ó ðóìóíñüê³é ãðàìàòèö³ íå âèð³çíÿþòü îäíîð³äí³
ïðèñóäêè.
В п р а в а 173. Прочитайте текст, визначте однорідні члени речення та поясніть
розділові знаки при них.

Äî ÷îãî æ ãàðíî é âåñåëî áóëî ó íàøîìó ãîðîä³! Îòî ÿê âèéòè
ç ñ³íåé òà ïîäèâèòèñü íàâêîëî – ãåòü-÷èñòî âñå çåëåíå òà áóéíå.
Öâ³òå ìàëèíà, ñìîðîäèíà, òþòþí, êâàñîëÿ. Ðîñëèíè ë³çëè îäíà
íà îäíó, ïåðåïë³òàëèñü, äóøèëèñü, äåðëèñÿ íà õë³â, íà ñòð³õó,
ïîâçëè íà òèí. À âçäîâæ òèíó, çà ñòàðîþ ïîâ³òêîþ, ðîñëè âåëèê³ êóù³ ñìîðîäèíè, áóçèíè ³ ùå ÿêèõîñü íåâ³äîìèõ ðîñëèí
(Î. Äîâæåíêî).
В п р а в а 174. І. Спишіть речення. Визначте, на які запитання відповідають і від
якого слова залежать виділені слова. Якими членами речення
вони є?

1. ² êâ³òè, ³ çîð³, é çåëåí³¿ â³òè ïðîâàäÿòü ðîçìîâè êîõàí³…
(Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 2. Òå÷å âîäà â ñèíº ìîðå, òà íå âèò³êàº (Ò. Øåâ÷åíêî). 3. Ðîæåâ³, ãîëóá³, îðàíæåâ³, á³ë³ êîëüîðè çàëèâàëè ñâ³ò
(Î. ×îðíîãóç). 4. Ë³ñ ïàõíå ãðèáàìè, òîð³øí³ì ëèñòÿì ³ ñóíèöÿìè. 5. Ñí³ã îáë³òàº ç äåðåâ òèõî, ëàã³äíî (Îëåñü Ãîí÷àð).
ІІ. Розкажіть, що вам уже відомо про однорідні члени речення.
З якою інтонацією треба читати речення з однорідними членами?
В п р а в а 175. Усно доповніть речення однорідними членами, визначте їх
синтаксичну роль.

1. Äåíü ñüîãîäí³ áóâ âåñåëèé, … . 2. Îñ³íü ïðèíåñëà ïåðø³ ïðèìîðîçêè, … . 3. Îñ³ííÿ í³÷ òèõà, … . 4. Ïîãîäà âîñåíè õìàðíà, … .
5. Äî çèìè ãîòóþòüñÿ ëþäè, … . 6. Ùåäðèé óðîæàé çáèðàþòü
ëþäè íà ãîðîäàõ, … .
В п р а в а 176. Перепишіть уривки з віршів, підкресліть однорідні члени речення.

2. «Îé âèøåíüêè-÷åðåøåíüêè,
÷åðâîí³¿, ñï³ë³,
÷îãî æ áî âè òàê âèñîêî
âèðîñëè íà ã³ëë³!»
Ëåñÿ Óêðà¿íêà

1. Ä³â÷àòî÷êî é õëîï’ÿòî÷êî
ï³ä äåðåâöåì ñêà÷óòü,
ïðîñòÿãàþòü ðó÷åíÿòà
òà ìàëî íå ïëà÷óòü…
Ëåñÿ Óêðà¿íêà
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3. ß ëþáëþ âåñåëèé ðàíîê
õîëîäíþ÷î¿ çèìè,
ÿê íà äâ³ð, íà ñò³íè, ´àíîê
³ íà øëÿõ çà âîð³òüìè
óïàäå ³ç íåáà ïðîì³íü,
äèì ïîâ’ºòüñÿ ç äèìàð³â,
íà òîêó ï³äí³ìå ãîì³í
çãðàÿ ãàëîê ³ ãðàê³â…
ß. Ùîãîë³â
В п р а в а 177. Перепишіть речення, знайдіть у них однорідні члени та узагальнювальні слова. Розставте розділові знаки.

1. Çèìà íàêðèëà á³ëèì ïîêðèâàëîì óñå ë³ñè îçåðà ñàäè. 2. Ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³ âñå îñâ³òëþâàëè ó ìî¿é ê³ìíàò³ ñò³ë øàôó ÿñêðàâèé
êèëèì. 3. Ñêð³çü áóëî ÷óòè äèòÿ÷èé ñì³õ íà âóëèö³ ó ñàäó á³ëÿ
áóäèíêó. 4. Ó ìî¿ì êâ³òíèêó öâ³ëè ð³çí³ êâ³òè ìàëüâè ÷îðíîáðèâö³ ðîìàøêè.
В п р а в а 178. Ускладніть речення різними однорідними членами, розставте
розділові знаки, поясніть їх.

Øêîëÿð³ ñàäèëè ÿáëóí³. Ç äåðåâ ñïàäàº æîâòå ëèñòÿ. Çà ð³÷êîþ çåëåí³º ë³ñ.
Ïðè îäíîð³äíèõ ÷ëåíàõ ðå÷åííÿ ìîæóòü áóòè óçàãàëüíþâàëüí³ ñëîâà (cuvinte generalizatoare), ÿê³ º òèìè æ ÷ëåíàìè
ðå÷åííÿ, ùî é îäíîð³äí³ ÷ëåíè, ÿê³ âîíè óçàãàëüíþþòü: Ó ë³ñ³
íå áóëî í³÷îãî: àí³ ãðèá³â, àí³ ÿã³ä, àí³ ÷åðåøåíü (². Ôðàíêî).
ßêùî óçàãàëüíþâàëüíå ñëîâî ñòî¿òü ïåðåä îäíîð³äíèìè
÷ëåíàìè ðå÷åííÿ, òî ï³ñëÿ íüîãî ñòàâèìî äâîêðàïêó: Âñå ì³íÿºòüñÿ íàâêîëî: íåáî, ë³ñ ³ ïîëå (Î. Ï³äñóõà).
В п р а в а 179. І. Прочитавши речення, поясніть, що таке узагальнювальні слова
і якими членами речення вони виражаються.

1. ² âñå ïîâîë³ çíèêàº: ìîðå, ñêåë³, çåìëÿ. 2. Òèøà áóëà íàïîâíåíà âñÿêèìè çâóêàìè: ³ äçâ³íêîþ ï³ñíåþ æàéâîðîíêà, ³ äçèæ÷àííÿì ïîëüîâèõ ìóõ, ³ òèõèì ìåëîä³éíèì øåëåñòîì ñòèãëîãî
æèòà. 3. Ïàïåðè áóëè ñêð³çü: ³ íà ñòîë³, ³ íà ïîëèöÿõ, ³ íàâ³òü
ñò³íè áóëè îáë³ïëåí³ íèìè. 4. Àõ, ÿê óñüîãî áàãàòî: íåáà, ñîíöÿ,
âåñåëî¿ çåëåí³ (²ç òâîð³â Ì. Êîöþáèíñüêîãî).
ІІ. Наведіть власні приклади речень із узагальнювальними
словами, вираженими різними частинами мови.
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В п р а в а 180. Спишіть речення і розставте розділові знаки, усно поясніть їх.

1. Óñå ñâîº äèòèíñòâî ÿ õîäèâ ïî íàñ³ííþ. ß ÷àñòî é ñïàâ ó íàñ³íí³ â æèò³ â ïðîñ³ â ÿ÷ìåí³ é ãîðîñ³ íà ïå÷³. 2. ×àð³âíèé ñâ³ò
ïëèâå ïåðåä³ ìíîþ ñèí³ âîäè á³ë³ ï³ñêè õàòè íà âèñîêèõ áåðåãàõ.
3. Áóâ ãàðíèé ë³òí³é äåíü ³ âñå íàâêîëèøíº çäàâàëîñü ïðåêðàñíèì ñàä ãîðîä ñîíÿøíèêè é ìàê ³ íèâè çà ãîðîäîì. 4. Íåñïîê³é
ðóõ ³ áîðîòüáó ÿ áà÷èâ ñêð³çü â äóáîâ³é ³ âåðáîâ³é êîð³ â ñòàðèõ
ïåíüêàõ… (²ç òâ. Î. Äîâæåíêà).
В п р а в а 181. До кожної групи слів доберіть узагальнювальне слово і складіть
з ними речення.

1. Îã³ðêè, ïîì³äîðè, êàïóñòà. 2. Ó íåá³, íà çåìë³, ï³ä çåìëåþ.
3. Ïðîçà¿êè, ïîåòè, äðàìàòóðãè. 4. Îë³âö³, êíèãè, çîøèòè. 5. Ãîðîáö³, ñèíèö³, ÷èæèêè. 6. Ãîëóá³, çåëåí³, ñèí³.
В п р а в а 182. Перепишіть загадки, вставте на місці крапок сполучники. Підкресліть однорідні члени. Запишіть відгадки.

1. Ó âîä³ êóïàëàñÿ, … ñóõîþ çîñòàëàñÿ. 2. Êðèëàìè ìàõàº, … íå
ë³òàº. 3. Óäåíü ë³òàº, … ââå÷åð³ íà çåìëþ ñ³äàº. 4. Çîëîòå ñõîâàëîñÿ,
… ñð³áíå ïîêàçàëîñÿ. 5. Íå ãàâêàº íå êóñàº, … äî õàòè íå ïóñêàº.
6. Ñèäèòü ä³â÷èíà â êîìîð³, … êîñà ¿¿ íà äâîð³ (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
В п р а в а 183. І. Прочитайте текст. Знайдіть речення з однорідними членами.
Спробуйте переробити їх так, щоб перед однорідними членами
були узагальнювальні слова.

ßêå äèâî íàø³ î÷³. Âîíè äèâëÿòüñÿ, ïðèäèâëÿþòüñÿ, ðàä³þòü,
ìèëóþòüñÿ, ñóìóþòü…
Ãëÿíåìî îäèí îäíîìó â â³÷³. ßê³ âîíè?
Ñ³ð³, ÷îðí³, áëàêèòí³, çåëåíóâàò³…
Ùî òè ðîáèø î÷èìà? Çàïëþùóºø, ðîçïëþùóºø, ïëà÷åø, ìîðãàºø, ï³äìîðãóºø.
Ïî î÷àõ âèäíî, êîëè íàì ñóìíî àáî âåñåëî.
Óñì³õíåìîñÿ îäèí îäíîìó. Î÷³, ÿê
ë³õòàðèêè, îñâ³òëþþòü îáëè÷÷ÿ äîáðî¿
ëþäèíè (Î. Ñàâ÷åíêî).
ІІ. Ще раз прочитайте останній абзац. Чи погоджуєтеся ви з
автором? На підтвердження своєї думки наведіть приклади зі
свого життя чи з художньої літератури.
Словничок
бузинá – soc
насíння – sămânţă

прóсо – mei
ячмíнь – orz
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§ 21. ÇÂÅÐÒÀÍÍß. ÐÎÇÄ²ËÎÂ² ÇÍÀÊÈ ÏÐÈ ÇÂÅÐÒÀÍÍ².
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÇÂÅÐÒÀÍÜ Ó ÐÎÇÌÎÂÍÎÌÓ
² ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈËßÕ ÌÎÂËÅÍÍß
В п р а в а 184. І. Прочитайте речення.

Ìîæíà âñå íà ñâ³ò³ âèáèðàòè, ñèíó, âèáðàòè íå ìîæíà ò³ëüêè
Áàòüê³âùèíó (Â. Ñèìîíåíêî).
ІІ. Як ви розумієте його? Кому воно адресоване? Звідки ви
про це дізналися? Підкресліть слово, що називає адресата
мовлення.

Çâåðòàííÿ (adresare) – öå ñëîâî àáî ñïîëó÷åííÿ ñë³â, ùî
íàçèâàº îñîáó àáî ïðåäìåò, äî ÿêèõ çâåðíåíå ìîâëåííÿ: Êîáçàðþ, çíàºø, íåëåãêà åïîõà îöåé äâàäöÿòèé íåâãàìîâíèé â³ê
(Ë. Êîñòåíêî).
Çâåðòàííÿ, âèðàæåíå îäíèì ñëîâîì, íàçèâàºòüñÿ íåïîøèðåíèì: Áåç ìîâè ð³äíî¿, þíà÷å, é íàðîäó íàøîãî íåìà (Â. Ñîñþðà). Çâåðòàííÿ, âèðàæåíå ê³ëüêîìà ñëîâàìè, íàçèâàºòüñÿ
ïîøèðåíèì: Ñêàæè ìåí³ ïðàâäó, ì³é äîáðèé êîçà÷å (Íàðîäíà
òâîð÷³ñòü).
Çâåðòàííÿ ìîæå ñòîÿòè íà ïî÷àòêó, â ñåðåäèí³ àáî â ê³íö³
ðå÷åííÿ.
ßêùî çâåðòàííÿ ñòî¿òü íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ, âîíî â³äîêðåìëþºòüñÿ êîìîþ àáî çíàêîì îêëèêó: Ñåñòðî, ãîëóáêî,
çàñïîêîéñÿ (Ì. Êðîïèâíèöüêèé); Óêðà¿íî! Òè äëÿ ìåíå äèâî
(Â. Ñèìîíåíêî).
Ó ñåðåäèí³ ðå÷åííÿ çâåðòàííÿ â³äîêðåìëþºòüñÿ êîìàìè
ç îáîõ áîê³â: Âñòàâàé, Óêðà¿íî, âñòàâàé, âèõîäü íà äîðîãó
ñâîáîäè! (Ä. Ïàâëè÷êî).
ßêùî çâåðòàííÿ ñòî¿òü ó ê³íö³ ðå÷åííÿ, òî ïåðåä íèì ñòàâèòüñÿ êîìà: ßê ÿ ëþáëþ òåáå, ì³é ð³äíèé êðàþ (². Ôðàíêî).
В п р а в а 185. Прочитайте речення, визначте в них звертання і скажіть, чим
вони виражені.

Ìîâî ð³äíà, ñëîâî ð³äíå,
õòî âàñ çàáóâàº,
òîé ó ãðóäÿõ íå ñåðäåíüêî,
ò³ëüêî êàì³íü ìàº (Ñ. Âîðîáêåâè÷).
Ðîñòè, ð³äíà ìîâî, ³ áóäü íàì ùèòîì
íà âðàæ³, íà ëþò³ çàòðóºí³ ñòð³ëè! (Ê. Óñòèÿíîâè÷).
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ß áåç òåáå, ìîâî,
áåç çåðíà ïîëîâà,
ñîíÿøíèê áåç ñîíöÿ,
áåç ïòàõ³â ä³áðîâà (Þ. Ðèá÷èíñüêèé).
Òè ïîñòàºø â ÿñí³é îáíîâ³,
ÿê ï³ñíÿ, ëèíåø, ð³äíå ñëîâî.
Òè íàøå äèâî êàëèíîâå,
êîõàíà ìàòåðèíñüêà ìîâî! (Ä. Á³ëîóñ).
В п р а в а 186. Пригадайте, що ви вже знаєте про звертання, і підготуйте відповідь за таким планом:

1. Ùî òàêå çâåðòàííÿ?
2. ßêà ðîëü çâåðòàííÿ â ìîâ³?
3. ßêîþ â³äì³íêîâîþ ôîðìîþ âèðàæàºòüñÿ çâåðòàííÿ â óêðà¿íñüê³é ìîâ³?
4. Ó ÿêîìó ìîâëåíí³ íàé÷àñò³øå âæèâàþòü çâåðòàííÿ? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
В п р а в а 187. І. Прочитайте речення, правильно інтонуючи їх, знайдіть у них
звертання, поясніть розділові знаки при звертаннях.

1. Çîðå ìîÿ âå÷³ðíÿÿ, ç³éäè íàä ãîðîþ, ïîãîâîðèì òèõåñåíüêî
â íåâîë³ ç òîáîþ (Ò. Øåâ÷åíêî). 2. Ð³äíà ìàòè ìîÿ, òè íî÷åé íå
äîñïàëà ³ âîäèëà ìåíå ó ïîëÿ êðàé ñåëà (À. Ìàëèøêî). 3. Çåëåí³éñÿ, ð³äíå ïîëå, óêðà¿íñüêà íèâî! Ï³ä³éìèñÿ, êîëîñèñÿ, äîñòèãàé
ùàñëèâî! (². Ôðàíêî). 4. Õàé öå, ìîæëèâî, ³ íå íàéñóòòºâ³øå, àëå
òè, äèòèíî, ïîêëèêàíà çàõèùàòè ñâî¿ìè äîëîíüêàìè êðèõ³òíó
ñâ³÷å÷êó áóêâè «¿»… (². Ìàëêîâè÷).
ІІ. Речення поділіть на дві групи за способом вираження звертання: до першої віднесіть ті, де звертання непоширене, до
другої – речення з поширеними звертаннями.
В п р а в а 188. Складіть і запишіть речення, у яких звертаннями були б слова
Адам, Василь, Марія, Оксана, друг, подруга, Іван Дмитрович,
Ірина Василівна, шановний пан директор, дорога наша перша
вчителька.
В п р а в а 189. І. Прочитайте вірш Д. Білоуса. Як ви його розумієте?

ÇÂÅÐÒÀÍÍß
² òàòóñþ, é ìàìöþ, é íåíå,
Ñê³ëüêè º â íàñ, ëþá³ äðóç³,
³ ä³äóñþ, é áàáöþ òåæ, –
äëÿ çâåðòàííÿ í³æíèõ ñë³â –
ìèëå, í³æíå, ñîêðîâåííå.
³ äî òàòà, é äî ìàòóñ³,
ßê öå êðàùå íàçîâåø?
äî áàáóñü ³ ä³äóñ³â!
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ІІ. Напишіть листа комусь із близьких вам людей, використовуючи звертання.

ÎÁ²ÖßÍÊÀ
– Ä³äóñþ, êóïè ìåí³ áàðàáàí!
– Êóäè ùå òîá³ áàðàáàí! Â³ä òåáå é òàê áàãàòî øóìó.
– Àëå ÿ îá³öÿþ, ùî ãðàòèìó ò³ëüêè òîä³, êîëè òè ñïàòèìåø.
Словничок
дібрóва – dumbravă
долóньки – pălmuţe
найсуттвіше – esenţial

полóва – pleavă
свíчечка – lumânărică
щит – scut

§ 22. ÄÎÊËÀÄÍÈÉ ÓÑÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÐÎÇÏÎÂ²ÄÍÎÃÎ
ÒÅÊÑÒÓ Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÓ ÒÂÀÐÈÍÈ
Ó ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈË²
В п р а в а 190. І. Прочитайте текст. Про кого в ньому розповідається? Визначте,
до якого стилю та типу мовлення належить цей текст. Вкажіть,
за якими ознаками ви це визначили.

Áàòüêî ïðèéøîâ äîäîìó é ñêëèêàâ óñ³õ íàñ äîêóïè. Â³í ùîñü
òðèìàâ ó êàðòóç³ é õèòðî âñì³õàâñÿ.
– Íó, ä³òè, äèâ³òüñÿ, – ñêàçàâ áàòüêî. Ç êàðòóçà íà øèðîêó
ëàâó òàëàïíóëîñÿ ùîñü ìàëåíüêå, ñ³ðå, ïóõíàñòå. Âîíî ðîç÷åï³ðèëî ëàïêè, ìîâ íà ëüîäó, à âóøêà çëÿêàíî ïðèùóëèëî.
– Ðóêàìè íå ÷³ïàéòå! – çàñòåð³ã áàòüêî.
Ìè çà÷àðîâàíî äèâèëèñü íà çàé÷åíÿ, ÿêå áîÿëîñü ³ âîðóõíóòèñü. Ò³ëüêè ñâ³òèëî áëèñêó÷èìè î÷åíÿòàìè, ò³ëüêè òðåìò³ëî.
– Éäó ÿ ñ³ëüñüêîþ îêîëèöåþ, òàì, äå ëàòêà
â³âñà ðîñòå, à âîíî â³çüìè é âèñêî÷è ïåðåä³
ìíîþ íà ñòåæêó. ß é íàêðèâ êàðòóçîì ³ îöå
ïðèí³ñ äîäîìó, ùîá âè ïîäèâèëèñü.
À ìè ùå í³êîëè òàê áëèçüêî íå áà÷èëè
æîäíîãî çàé÷åíÿòè. Äèâèìîñü ³ âñì³õàºìîñü.
Ò³ëüêè ÷îìó âîíî çàâìåðëî íà ëàâ³, ÷îìó íå
ïîá³æèòü? ×è òîìó, ùî ìàëåíüêå é íå íàâ÷èëîñü á³ãàòè, ÷è òîìó, ùî íàñ áî¿òüñÿ?
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– Íàãîäóéòå ìîëîêîì, – ïîðàäèâ áàòüêî, – âîíî ¿ñòè õî÷å.
Áëþäå÷êî ç ìîëîêîì ï³äñóíóëè çàé÷åíÿò³ ï³ä ñàì³ñ³íüêèé íîñèê, ò³ëüêè âîíî ÷îìóñü ³ íå ãëÿíóëî. Ìîæå, òîìó, ùî çàéö³ çîâñ³ì
íå ï’þòü ìîëîêà, áî õòî æ ïî¿òèìå ¿õ ìîëîêîì ó ïîë³ ÷è â ë³ñ³?
Ïðèíåñëè òðàâè, ïîêëàëè êîëî áëþäå÷êà, àëå âîíî é íå ïîíþõàëî.
– Â íåâîë³ íå ¿ñòèìå, – ñóìíî ñêàçàâ áàòüêî. – Äîâåäåòüñÿ
âèïóñòèòè éîãî.
– Äå? Â ñåë³? – îá³çâàëèñü ìè. – Òóò ñîáàêè ðîç³ðâóòü.
– Ï³äåìî â ïîëå, – ñêàçàâ áàòüêî.
Óæå âå÷îð³ëî, êîëè îïèíèëèñü íà îêîëèö³ ñåëà. Âåëèêå ÷åðâîíå ñîíöå âèñ³ëî íàä îáð³ºì, îñü-îñü ñÿäå íà äàëåêèé ïðóæîê.
– Îòóò âîíî ìåí³ é ïîïàëîñü, á³äîëàøíå...
Áàòüêî ç³ãíóâñÿ, ðîçòóëèâ ñâîãî êàðòóçà, é ìàëåíüêå çàé÷åíÿ âèïàëî íà ñòåæêó. Äóìàëè, ùî çðàçó äðåìåíå, à âîíî ñèä³ëî
é çëÿêàíî ùóëèëî âóõà.
– ² òóò áî¿òüñÿ, — ñêàçàâ áàòüêî. – Äàâàéòå â³ä³éäåìî âá³ê.
Â³ä³éøëè, ñòàëè â³ääàë³ê, ö³êàâî ñòåæà÷è.
Çàé÷åíÿ ÿêîñü äèâíî âîðóõíóëî ïåðåäí³ìè ëàïêàìè – é òàêè
ñòðèáíóëî. Ì’ÿêî, ëåãåíüêî ñòðèáíóëî, íà÷å é íå â³ðèëî ó ñâîþ
âîëþ. É ñêîðî çíèêëî ó â³âñ³ (ª. Ãóöàëî).
ІІ. Перекажіть текст. При підготовці до переказу скористайтеся
такими порадами:

1. Ïðî÷èòàéòå óâàæíî òåêñò.
2. Âèçíà÷òå éîãî òåìó é îñíîâíó äóìêó.
3. Ïîä³ë³òü òåêñò íà ÷àñòèíè, ñêëàä³òü ïëàí.
4. Ç’ÿñóéòå çíà÷åííÿ òà ïðàâîïèñ íåçðîçóì³ëèõ ñë³â, ðîçñòàíîâêó ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.
5. Ïåðåêàæ³òü òåêñò, äîòðèìóþ÷èñü ïðàâèë.
6. Ïàì’ÿòàéòå ïðî âèìîãè äî ìîâëåííÿ.
В п р а в а 191. Пригадайте, які художні твори про тварин ви вивчали на уроках
української та румунської літератури?
В п р а в а 192. Доберіть синоніми до слів гонили, товаришів, лагідна, примхи,
ходити.
В п р а в а 193. На місці пропусків вставте пропущені слова, скориставшись
довідкою.

1. Äîâãî ùå òÿãëèñÿ çà íèì … ñë³äè, ïîêè ôàðáà íå îáòåðëàñÿ
òðîõè àáî íå âèñîõëà. 2. Íå÷óâàíà … çàïàíóâàëà â … öàðñòâ³.
3. Ìàéæå âìèðàþ÷è çî ñòðàõó, á³äíèé Ëèñ Ìèêèòà ìóñ³â ñèä³òè
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â … àæ äî âå÷îðà. 4. Çâ³ð³ íàäóìàëè … âðî÷èñòî òîé äåíü ³ ñïðàâèëè ïðè ò³é íàãîä³ âåëèêèé … (Çà ². Ôðàíêîì).
Äîâ³äêà: êîíöåðò, ðàä³ñòü, ñèí³, ôàðá³, ñâÿòêóâàòè, çâ³ðÿ÷³ì.
В п р а в а 194. Напишіть твір-розповідь з елементами опису улюбленої тваринки на тему «Мій пухнастий друг», використовуючи однорідні
члени речення та звертання.
Словничок
окремíшній – separat
реміснк – meseriaş

передгíр’я – regiune premuntoasă

§ 23. ÑÊËÀÄÍ² ÐÅ×ÅÍÍß.
ÊÎÌÀ Ó ÑÊËÀÄÍÎÌÓ ÐÅ×ÅÍÍ²
В п р а в а 195. Пригадайте, що ви знаєте з початкових класів про складне речення. Наведіть приклади складних речень.

Ñêëàäíèì (compusă) íàçèâàþòü ðå÷åííÿ, â ÿêîìó éîãî ÷àñòèíè, ùî ìàþòü áóäîâó ïðîñòèõ ðå÷åíü, îá’ºäíàí³ â îäíå ö³ëå
çà çì³ñòîì òà ³íòîíàö³ºþ: Ìèíàþòü äí³, ìèíàº ë³òî, íàñòàëà
îñ³íü, øåëåñòèòü ïîæîâêëå ëèñòÿ (Ò. Øåâ÷åíêî).
Ì³æ ÷àñòèíàìè ñêëàäíîãî ðå÷åííÿ ñòàâëÿòü êîìó.
Êîìó ñòàâëÿòü ÿê ì³æ ÷àñòèíàìè, ïîºäíàíèìè ëèøå ³íòîíàö³ºþ, òàê ³ ì³æ ÷àñòèíàìè, ïîºäíàíèìè ñïîëó÷íèêàìè
³, é, òà, à, àëå, ùîá, òîìó ùî, êîëè, ÿêèé òîùî: Áóëà âåñíà,
öâ³ëè äåðåâà, êðè÷àëè ïòàõè, ³ ïàðóâàëà ï³òíà ÷îðíà çåìëÿ
(Ó. Ñàì÷óê). Æèòòÿ ò³ëüêè òîä³ ìàº ñåíñ, êîëè ëþäèíà ñòâîðþº íîâå, êðàñèâå, õîðîøå â ³ì’ÿ ùàñòÿ ëþäñòâà (Â. Ñîáêî).
В п р а в а 196. Прочитайте. Поясніть розділові знаки.

Ìè çáèðàëè ç ñèíîì íà çåìë³ êàøòàíè,
ìè äèâèëèñü äîâãî, ÿê õìàðèíêà òàíå,
ÿê õìàðèíêà òàíå, ÿê ñèí³º ñèíü,
ÿê êîëèøå â³òåð ñòðóíè ïàâóòèíü…
Ìè çáèðàëè ç ñèíîì æîëóä³ äóáîâ³,
³ ïðî äåíü ìàéáóòí³é ÿ êàçàâ ñèíêîâ³,
³ ïëèâëè áàãðÿí³ õìàðè â âèøèí³,
³ ñï³âàëà îñ³íü âåñíÿí³ ï³ñí³ (Ì. Ðèëüñüêèé).
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Óñ³ì â³äîìî, ùî áåç øêîëè,
áåç çíàíü, ùî ìóñèø òàì íàáóòü,
íå ñòàíåø ó æèòò³ í³êîëè
òèì, êèì â äèòèíñòâ³ ìð³ºø áóòü (À. Êîñòåöüêèé).
В п р а в а 197. Перепишіть речення, визначте, яким зв’язком поєднані прості
речення в складному. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Öå âæå ÿ äîáðå ïîì³òèâ, ùî ö³ëó âåñíó ³ ë³òî íàø ëåëåêà ñïèòü íà îäí³é íîç³ (Ì. Â³íãðàíîâñüêèé). 2. Äàë³ Ïàâëóñü
ïî÷àâ çíîâó äèâèòèñü íà òó ÿñíó ñìóæêó, ùî ïàäàëà ç â³êíà
(Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 3. ßáëóêî ïåðåõîäèëî ç ðóê â ðóêè, ä³â÷àòêà
íå ìîãëè ä³éòè çãîäè (Â. Ñóõîìëèíñüêèé). 4. Êëèìêî ïðîêèíóâñÿ
â³ä õîëîäíî¿ ðîñè, ùî âïàëà éîìó íà áîñ³ íîãè… (Ãð. Òþòþííèê). 5. Òà âæå çíàéîìà ðóêà ëÿãàº íà ïëå÷å i çíàéîìèé ãîëîñ
íàõèëÿºòüñÿ äî òâîãî ñíó (Ì. Ñòåëüìàõ).
В п р а в а 198. Перебудуйте речення так, щоб замість складного речення (зі
сполучниковим і безсполучниковим зв’язком) утворилося
кілька простих. Запишіть їх. Поясніть, чи змінився зміст речень.

1. ×àñòî ÿ çãàäóþ ë³òî, ³ ñåðåä çèìîâèõ ìîðîç³â ìåíå ç³ãð³âàº
éîãî òåïëî. 2. Ìàëåíüêà ä³â÷èíêà äîáðå âèêîíàëà çàâäàííÿ, ó÷èòåëüêà áóëà çàäîâîëåíà ¿¿ ðîáîòîþ. 3. Íà êàí³êóëàõ ìè ¿çäèëè äî
Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, ïîáóâàëè ó ôîðòåö³ òà ìóçåÿõ, òàêîæ
õîò³ëè ùå â³äâ³äàòè Õîòèí, àëå íå âñòèãëè.
В п р а в а 199. Складіть із двох простих речень одне складне, використовуючи
сполучники. Запишіть їх.

1. Ìè äîïîìîãëè áàáóñ³. Âîíà ïîäÿêóâàëà íàì. 2. Ìàëåíüêà
äîíå÷êà óâàæíî ñëóõàëà. Áàòüêî ÷èòàâ ö³êàâó êàçêó. 3. Ïðèéøëà
÷àð³âíèöÿ-çèìà. Á³ëèé ñí³ã íàêðèâ óñþ çåìëþ.
В п р а в а 200. Поставте розділові знаки в тексті й поясніть їх.

ÍÅÎÏÀËÈÌÀ ÊÓÏÈÍÀ
Ùå â ñèâó äàâíèíó íà Ïîä³ëë³ ó òèõ³é ³ çàòèøí³é äîëèí³ äå
áèëî ç-ï³ä çåìë³ êðèøòàëåâå äæåðåëî îñ³ëè ëþäè. Æèëè ìèðíî
³ ùàñëèâî àæ ïîêè íà ð³äíèé êðàé íå íàïàëè ìîíãîëî-òàòàðñüê³
îðäè. Íå ðàç íàë³òàëè ëþò³ âîðîãè àëå ùîðàçó ï³ä³éìàëîñÿ ç ðó¿í
ñåëî.
ßêîñü çíåíàöüêà íàñêî÷èëè îðäèíö³ ñïàëèëè õàòè òà ïîâåëè
âñ³õ ëþäåé ó ïîëîí. Ísêîìó áóëî âæå â³äáóäîâóâàòè ñåëî. ² òîä³
ñòàëîñÿ äèâî. Â äîëèí³ âèðîñëè äèâîâèæí³ ðîñëèíè ÿê³ íå áîÿëèñÿ
âîãíþ áî ñàì³ ñïàëàõóâàëè ïîëóì’ÿì ³ çàëèøàëèñÿ ö³ë³ñ³íüêèìè.
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Îðäèíö³ âåäóòü ïîëîíåíèõ. Ìàëþíîê XV ñò.

Çäàâàëîñÿ â íèõ óñåëèâñÿ äóõ íåïîáîðíîãî íàðîäó ùî éîãî í³ÿê³
âîðîãè íå ìîãëè çëàìàòè.
Ó íàðîä³ íàçâàëè öþ ðîñëèíó íåîïàëèìîþ êóïèíîþ (Çà Á. Çàâåðóõîþ, Ì. Ðàòóøíèì).
В п р а в а 201. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть особливості
вираження складних речень у румунській та українській мовах.

Am văzut iarăşi întinsele zăvoaie de sălcii cenusii în care intram cu
grozavă frică de bursuci. Frica ţinea până ce dădeam de desişurile cu mure,
până când ne puneam la ospăţ şi taifas (E. Гирляну).
Словничок
багрні – purpurii
кришталéве – de cristal

жóлуді – ghinde

§ 24. ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ.
ÐÎÇÄ²ËÎÂ² ÇÍÀÊÈ ÏÐÈ ÏÐßÌ²É ÌÎÂ²
В п р а в а 202. Пригадайте, що таке пряма мова. Наведіть приклади.

Ïðÿìîþ ìîâîþ (vorbire directă) íàçèâàþòü äîñë³âíî â³äòâîðåíå ìîâëåííÿ îñîáè, ïðî ÿêó ðîçïîâ³äàþòü.
Ïðÿìó ìîâó áåðåìî â ëàïêè ³ ïèøåìî ç âåëèêî¿ áóêâè.
Ï³ñëÿ ñë³â àâòîðà ïåðåä ïðÿìîþ ìîâîþ ñòàâèìî äâîêðàïêó.
Ï³ñëÿ ïðÿìî¿ ìîâè ïåðåä ñëîâàìè àâòîðà ñòàâèìî òèðå, à
ïåðåä íèì – êîìó, çíàê çàïèòàííÿ àáî çíàê îêëèêó; ñëîâà
àâòîðà ïî÷èíàþòüñÿ ç ìàëî¿ áóêâè.
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ßêùî ñëîâà àâòîðà ïîçíà÷èòè ë³òåðîþ À, à ïðÿìó ìîâó –
Ï, òî ñõåìàòè÷íî ïðàâèëà âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â ïðè
ïðÿì³é ìîâ³ ìîæíà çîáðàçèòè òàê:
À : «Ï (!?)»
«Ï», – à.
«Ï(!?)» – à.
Ó â à ã à! Ïàì’ÿòàéòå, ùî ïðàâèëà âæèâàííÿ ðîçä³ëîâèõ
çíàê³â ïðè ïðÿì³é ìîâ³ º ð³çíèìè äëÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðóìóíñüêî¿ ìîâ.
В п р а в а 203. Прочитайте виразно текст, правильно інтонуючи пряму мову.
Поясніть вживання розділових знаків.

Êíèãà – òî äæåðåëî çíàíü. Ùå ñòàðîäàâí³ ºãèïòÿíè ãîâîðèëè:
«Òè ïîâèíåí çâåðíóòè ñâîº ñåðöå äî êíèã. Íà ñâ³ò³ í³÷îãî íåìàº
êðàùîãî çà êíèãè. ß õîò³â áè ïîêàçàòè òâî¿ì î÷àì ¿õ êðàñó».
À âåëèêèé ðèìñüêèé òðèáóí Öèöåðîí êàçàâ: «Ä³ì, ó ÿêîìó íåìàº
êíèã, ïîä³áíèé äî ò³ëà áåç äóø³».

Ìîæíà áàãàòî íàâåñòè ìóäðèõ ñë³â, ñêàçàíèõ âåëèêèìè ëþäüìè. «×èòàííÿ êíèãè – öå í³áè ðîçìîâà ç íàéêðàùèìè ëþäüìè
ìèíóëèõ â³ê³â», – ïèñàâ Äåêàðò. «Êíèãè äëÿ ìåíå íåîáõ³äí³, ÿê
õë³á íàñóùíèé», – ãîâîðèâ Òàðàñ Øåâ÷åíêî (Çà ². Öþïîþ).
В п р а в а 204. Перебудуйте речення з непрямою мовою на речення з прямою
мовою і запишіть їх. Поясніть вживання розділових знаків.

1. Ó÷èòåëüêà ïîâ³äîìèëà, ùî çàâòðà íà ñòàä³îí³ â³äáóäåòüñÿ
øê³ëüíà ñïàðòàê³àäà. 2. Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà ïîïðîñèëà óçÿòè ç ñîáîþ ñïîðòèâíó ôîðìó. 3. Ìèêîëêà ïîîá³öÿâ íàìàëþâàòè åìáëåìó
íàøîãî êëàñó. 4. Äèðåêòîð øêîëè îãîëîñèâ, ùî ïåðåìîæö³â ñïàðòàê³àäè áóäå íàãîðîäæåíî ïî¿çäêîþ äî Êèºâà. 5. Óñ³ ïîîá³öÿëè,
ùî áóäóòü ãàðÿ÷å âáîë³âàòè çà ñâî¿õ îäíîêëàñíèê³â.
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В п р а в а 205. Перебудуйте речення з прямою мовою на речення з непрямою
мовою. Поясніть вживання в них розділових знаків.

ÐÎÇÓÌÍÀ ËÞÄÈÍÀ
Áóëà êîëèñü â³éíà. Âîðîæå â³éñüêî íàáëèæàëîñÿ äî îäíîãî
ì³ñòå÷êà. Îò áàãàòèð³ âòåêëè, çàõîïèâøè ç ñîáîþ ñâî¿ ñêàðáè.
À îäèí ó÷åíèé ÷îëîâ³ê ³äå ñîá³ â ñàì³é îäåæ³, í³÷îãî â ðóêàõ
íå ìàþ÷è. «×îãî æ òè ñâîãî äîáðà íå ðÿòóºø?» – ïèòàþòü éîãî
ëþäè. À â³í ³ êàæå: «Óñå ìîº íåñó çî ìíîþ, áî ðîçóì ³ âñå òå, ùî
ÿ çíàþ, ó ìåíå â ãîëîâ³».
В п р а в а 206. Запишіть схеми речень з прямою мовою.

1. Îëåêñàíäð Äîâæåíêî ïèñàâ: «Æèòòÿ òàêå êîðîòêå. Ïîñï³øàéòå òâîðèòè äîáðî». 2. «Ó÷èñÿ, ñåðäåíüêî, êîëèñü ç íàñ áóäóòü
ëþäè», – òè ñêàçàëà (Ò. Øåâ÷åíêî). 3. ß ñêàçàëà: «ß çãîäíà,
òàòó», – ³ ïîö³ëóâàëà éîìó ðóêó (Â. Ï³äìîãèëüíèé). 4. ß âñì³õàþñü ñîíå÷êó: «Çäðàñòóé, çîëîòå!» (Ì. Ïîçíàíñüêà).
В п р а в а 207. Складіть і запишіть речення за схемами.

1. Ñëîâà àâòîðà: «Ïðÿìà ìîâà». 2. «Ïðÿìà ìîâà», – ñëîâà
àâòîðà. 3. Ñëîâà àâòîðà: «Ïðÿìà ìîâà», – ñëîâà àâòîðà. 4. «Ïðÿìà, – ñëîâà àâòîðà, – ìîâà».
В п р а в а 208. Складіть казку про те, як зима до осені в гості приходила, використовуючи речення з прямою мовою.
В п р а в а 209. Перепишіть вірші, знайдіть у них пряму мову, розставте розділові
знаки, поясніть їх.

Â ë³ñ³ âèïàâ ïåðøèé ñí³ã
íà âåäìåäèê³â áàðë³ã.
Ó áàðëîç³ ï³ä äóáêîì
ñïèòü âåäì³äü ñîëîäêèì ñíîì.
Íàïèñàâ Íå òóðáóâàòè!
Ö³ëó çèìó áóäó ñïàòè.
Ã. Øåâ÷óê
Ùå áåðåãà ìàòðîñàì
íå âèäíî ç êîðàáëÿ,
à ÷àéêè ñòîãîëîñî
êðè÷àòü Çåìëÿ! Çåìëÿ
À. Êà÷àí
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Словничок
багатирí – bogatări
скарб – comoară

необхíдні – neсesari

§ 25. Ä²ÀËÎÃ. ÐÎÇÄ²ËÎÂ² ÇÍÀÊÈ ÏÐÈ Ä²ÀËÎÇ²
Ä³àëîã (dialog) – öå ðîçìîâà äâîõ îñ³á. Ó ä³àëîç³ ñëîâà êîæíî¿ îñîáè (êîæíà ðåïë³êà) ïèøóòü ç íîâîãî ðÿäêà áåç ëàïîê ³
ïåðåä íèìè ñòàâëÿòü òèðå.
ßêùî ðåïë³êó ñóïðîâîäæóþòü ñëîâà àâòîðà, ñòàâëÿòü ò³
ñàì³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè, ùî ³ ïðè ïðÿì³é ìîâ³.
В п р а в а 210. Виразно прочитайте вірш. Поясніть вживання розділових знаків
у ньому.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ÄÎÏÎÌ²Ã
Òè ïîãð³á êîïàâ?
Êîïàâ.
Ó ÿìó óïàâ?
Óïàâ.
Äàâíî òè óïàâ?
Äàâíî.
Êóäè òè óïàâ?
Íà äíî.
À ùî òàì íà äí³?
Ñòðóìîê.
À ùî â ãëèáèí³?
Ï³ñîê.
Êàì³ííÿ íåìà?
Íåìà.
À õîëîä ïðîéìà?
Ïðîéìà.
² íóäíî ñèä³òü?
Àãà.
Ùî â òåáå áîëèòü?
Íîãà.
Äðàáèíó ÷åêàâ?
×åêàâ.
Íà ïîì³÷ ãóêàâ?
Ãóêàâ.
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– Òî, êàæåø, ñèäèø?
– Ñèäæó.
– Ïîñèäü … ÿ ãóëÿòü
á³æó (Ã. Áîéêî).
В п р а в а 211. З українських народних казок випишіть приклад діалогу, поясніть вживання розділових знаків у ньому.
В п р а в а 212. Перекладіть текст українською мовою, поясніть вживання
розділових знаків.

– Ai venit? Şi glasul i se păru fetiţei aspru.
Răspunse cam întristată:
– Am venit!
Femeia întrebă blând:
– Ai luat premiu?
– Am luat! (M. Преда).
В п р а в а 213. І. Оформіть текст пунктуаційно як діалог і розставте в ньому
розділові знаки.

ÁÀÇ²ÊÀ
Ïðèâ’ÿæè ñêîð³ø áè÷êà À ÿêîãî Â³í æå
ñèíó â íàñ îäèí Òî ðÿáîãî Íó çâè÷àéíî ùî
éîãî Äå æ â³í ìàìî Òà íà ëóêàõ ÿê çàâæäè
çà äóáêàìè Çà äóáêàìè âæå íåìà Â³äâ’ÿçàâñÿ
Òà ïðî öå æ ³ ìîâà éäå Äîãàäàâñÿ Íå áàç³êàé
à á³æè ãåòü ³ç äîìó À íàëèãà÷ ìàìî äå Â³í
íà íüîìó À äî ÷îãî òàì áè÷êà ïðèâ’ÿçàòè
Ïðèâ’ÿæè äî ÿçèêà êàæå ìàòè (Ã. Áîéêî).
ІІ. Поясніть останні слова мами.

ÒÅ, ÙÎ ÕÎÒ²Â
Ïåòðóñü õîäèâ ³ áóðìîò³â:
– Ñüîãîäí³ òå ðîáèâ ÿ, ùî õîò³â.
– Ùî æ òè õîò³â? – ñïèòàëè â íüîãî.
– Òà ÿ õîò³â, ùîá íå ðîáèòü í³÷îãî (Â. Øàðîéêî).
Словничок
бурмотíти – a murmura
налгач – frânghie, funie

пóгріб – pivniţă
проймáти – a pătrunde
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ÇÀÏÈÒÀÍÍß ² ÇÀÂÄÀÍÍß
ÄËß ÑÀÌÎÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ
1. Ùî âèâ÷àº ñèíòàêñèñ?
2. ×èì â³äð³çíÿºòüñÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ â³ä ðå÷åííÿ? Ïîÿñí³òü íà
âëàñíèõ ïðèêëàäàõ.
3. Íà ÿê³ âèäè ïîä³ëÿþòü ðå÷åííÿ çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
4. Íà ÿê³ âèäè ïîä³ëÿþòü ðå÷åííÿ çà åìîö³éíèì çàáàðâëåííÿì?
Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
5. Íà ÿê³ âèäè ïîä³ëÿþòü ðå÷åííÿ çà íàÿâí³ñòþ ãîëîâíèõ ÷ëåí³â?
Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
6. ßê³ âèäè ÷ëåí³â ðå÷åííÿ âàì â³äîì³? Íàçâ³òü ¿õ.
7. Ùî òàêå ï³äìåò? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
8. Ùî òàêå ïðèñóäîê? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
9. ßêèìè ÷àñòèíàìè ìîâè ìîæóòü áóòè âèðàæåí³ ï³äìåò ³ ïðèñóäîê?
10. ßê³ âèäè ðå÷åíü çà íàÿâí³ñòþ äðóãîðÿäíèõ ÷ëåí³â âàì â³äîì³?
11. ßê³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè âæèâàþòü ïðè îäíîð³äíèõ ÷ëåíàõ ðå÷åííÿ?
Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
12. Ùî òàêå çâåðòàííÿ? ßê éîãî âèîêðåìëþþòü íà ïèñüì³?
13. ßê³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè âæèâàþòü ó ðå÷åííÿõ ç óçàãàëüíþâàëüíèì
ñëîâîì? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
14. ßê³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè òðåáà ñòàâèòè â ðå÷åííÿõ ³ç ïðÿìîþ ìîâîþ?
15. ×èì â³äð³çíÿþòüñÿ ðå÷åííÿ ç ïðÿìîþ ìîâîþ â³ä ä³àëîãó?

ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß
Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÎÃÎ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß
ÂÀÐ²ÀÍÒ 1
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Ïðàâèëüíî âèä³ëåíî ãîëîâí³ ñëîâà ðÿäêà

1)
2)
3)
4)

÷èòàòè êíèãó, çåëåíå ïîëå, ðîçïîâ³ñòè ïðî ïðèãîäó;
çèìîâ³ êàí³êóëè, çàïàëèòè âîãîíü, âåñåëî ñì³ÿëèñü;
äîìàøíÿ ðîáîòà, ñàäèòè äåðåâî, ïðèéòè íà ñâÿòî;
ñòàðàííèé ó÷åíü, çóñòð³â äðóãà, äóæå ðàä³òè.

2. Ò³ëüêè îäèí ãîëîâíèé ÷ëåí ó ðå÷åíí³

1.
2.
3.
4.

Ñîíöå çàéøëî çà õìàðó.
Ö³ëèé äåíü ïàäàº äîù.
Ä³òè ëþáëÿòü êóïàòèñÿ ó ñòàâêó.
Ç ïîëÿ ïîâ³ÿëî ïðîõîëîäîþ.
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3. Çâåðòàííÿ º ó ðå÷åíí³

1.
2.
3.
4.

Æîâòå ëèñòÿ îïàäàº ç äåðåâ.
Ìàìî, ³äå âæå çèìà!
Øêîëÿð³ äîïîìîãëè ç³áðàòè âðîæàé.
Ä³òÿì ïîäîáàºòüñÿ íîâà øêîëà.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Ðîçñòàâòå ðîçä³ëîâ³ çíàêè â ðå÷åíí³ ç ïðÿìîþ ìîâîþ. Ñêëàä³òü ùå
äâà ðå÷åííÿ ç ïðÿìîþ ìîâîþ òà çàïèø³òü ¿õ.

Ìàìî ìîæíà ìåí³ ï³òè äî ïîäðóãè çàïèòàëà äî÷êà.
5. ²ç ïðîñòèõ ðå÷åíü çà äîïîìîãîþ ñïîëó÷íèê³â óòâîð³òü ñêëàäí³ é çàïèø³òü ¿õ. Ðîçñòàâòå â³äïîâ³äí³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè.

1. Ñîíöå ïîâ³ëüíî çàéøëî çà îáð³é. Íàäâîð³ ñòàëî çîâñ³ì òåìíî.
2. Ñüîãîäí³ ÿ çàï³çíèâñÿ íà çàñ³äàííÿ ãóðòêà. Àâòîáóñ ¿õàâ äóæå
ïîâ³ëüíî.
²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Çàïèø³òü òåêñò ³ ï³äáåð³òü çàãîëîâîê. Ó ðå÷åííÿõ âèçíà÷òå ãðàìàòè÷íó
îñíîâó. Âèïèø³òü óñ³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ ç òðåòüîãî ðå÷åííÿ, âèçíà÷òå â íèõ
ãîëîâíå é çàëåæíå ñëîâà.

Ç äàâí³õ-äàâåí â Óêðà¿í³ îñòàíí³é âå÷³ð ïåðåä Íîâèì ðîêîì íàçèâàþòü ùåäðèì. Ó öåé äåíü ìàëåíüê³ ä³òè á³ãàþòü â³ä õàòè äî õàòè.
Âîíè âèñï³âóþòü ãîñïîäàðÿì íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ íà Íîâèé ð³ê.
²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü òâ³ð-îïèñ «Ð³çäâÿí³ ñâÿòà ó ìîºìó êðà¿», âèêîðèñòàâøè
îäíîð³äí³ ÷ëåíè ðå÷åííÿ.

ÂÀÐ²ÀÍÒ 2
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Çàëåæí³ ñëîâà ó ñëîâîñïîëó÷åííÿõ – ³ìåííèêè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

çåëåíà Áóêîâèíà, ÷èòàòè ãàçåòó, çàõîïëåíî ïðàöþâàòè;
îñ³íí³é ðàíîê, çâàðèòè îá³ä, ïîêëàñòè íà ñò³ë;
ñòàðåçíèé äóá, ö³êàâèé æóðíàë, íàìàëþâàòè ÿáëóêî;
çâåðíóòè óâàãó, çîøèò òîâàðèøà, äîïîìîãòè áàáóñ³.

2. Âèä³ëåíå ñëîâî º äîäàòêîì ó ðå÷åíí³

1.
2.
3.
4.

Ó÷í³ â³äïî÷èâàþòü ó ñàäêó.
Îêñàíà ñï³âàº ï³ñíþ.
Îñ³íí³é â³òåð çðèâàº ëèñòÿ ç äåðåâ.
Íà äåðåâ³ âèñèòü îñòàííº ÿáëóêî.
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3. Ñêëàäíèì º ðå÷åííÿ

1.
2.
3.
4.

Çà ð³÷êîþ çåëåí³º ë³ñ.
Ï’ÿòèêëàñíèêè âèá³ãëè íà ïåðåðâó.
Ñîíöå ñõîâàëîñÿ çà õìàðó, ³ ñòàëî õîëîäíî.
Âàñèëü ãàðíî ìàëþº ³ ñï³âàº.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Ðîçñòàâòå ðîçä³ëîâ³ çíàêè â ðå÷åíí³ ç îäíîð³äíèìè ÷ëåíàìè. Ñêëàä³òü
ùå äâà ðå÷åííÿ ç îäíîð³äíèìè ÷ëåíàìè ³ çàïèø³òü ¿õ.

Ó ñàäó ðîñòóòü ð³çí³ ïëîäîâ³ äåðåâà ÿáëóí³ ãðóø³ âèøí³ òà ÷åðåøí³.
5. Ñêëàä³òü ðå÷åííÿ çà ïîäàíèìè ñõåìàìè:

.

1.
2.

. –. –. –. – .

²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Ðîçñòàâòå ðîçä³ëîâ³ çíàêè, çàïèø³òü òåêñò ³ ï³äáåð³òü çàãîëîâîê.
Ó ðå÷åííÿõ âèçíà÷òå ãðàìàòè÷íó îñíîâó. Âèïèø³òü óñ³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ
ç äðóãîãî ðå÷åííÿ, âèçíà÷òå â íèõ ãîëîâíå é çàëåæíå ñëîâà.

Íà Íîâèé ð³ê ó öåíòð³ ì³ñòà ñòàâëÿòü âèñîêó ÿëèíêó á³ëÿ ïðèêðàøåíî¿ ³ãðàøêàìè ÿëèíêè ãîëîñíî ãðàº ìóçèêà ³ ëóíàþòü âåñåë³
æàðòè òèõî ïàäàº ñí³ã.
²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü òâ³ð-îïèñ: «Ç ÷îãî ïî÷èíàºòüñÿ ìîÿ Áàòüê³âùèíà», âèêîðèñòàâøè ñêëàäí³ ðå÷åííÿ.

ÂÀÐ²ÀÍÒ 3
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Ãîëîâíå ñëîâî âèðàæåíå ð³çíèìè ÷àñòèíàìè ìîâè â óñ³õ ñëîâîñïîëó÷åííÿõ ðÿäêà

1)
2)
3)
4)

÷åðâîíå ÿáëóêî, ö³êàâà êàçêà, ñï³âàòè ï³ñíþ;
âàæêà çàäà÷à, ñîëîäêà öóêåðêà, øâèäêî ïðàöþâàòè;
ïèñàòè äèêòàíò, ð³äíèé ñèí, äóæå âåñåëèé;
â³ðø Øåâ÷åíêà, ÷èñò³ ðóêè, ïåêòè ïèð³ã.

2. Âèä³ëåíå ñëîâî â ðå÷åíí³ º îáñòàâèíîþ ó ðÿäêó

1.
2.
3.
4.

Âîñåíè ïòàõè â³äë³òàþòü.
×àñòî ïàäàþòü äîù³.
Ç äåðåâ îïàäàº æîâòå ëèñòÿ.
Ëþäè ãîòóþòüñÿ äî çèìè.

87
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

3. Ó ðå÷åíí³ ç ïðÿìîþ ìîâîþ ïðàâèëüíî ðîçñòàâëåíî ðîçä³ëîâ³ çíàêè
â ðÿäêó

1.
2.
3.
4.

«Äîáðîãî ðàíêó» – ñêàçàëà ó÷íÿì ó÷èòåëüêà.
Ó÷èòåëüêà ñêàçàëà ó÷íÿì – «Äîáðîãî ðàíêó!»
«Äîáðîãî ðàíêó!», – ñêàçàëà ó÷íÿì ó÷èòåëüêà.
«Ó÷èòåëüêà ñêàçàëà ó÷íÿì»: Äîáðîãî ðàíêó!

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Çàïèø³òü ðå÷åííÿ. Âèçíà÷òå, ÿê³ âîíè çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ.
Ðîçñòàâòå â³äïîâ³äí³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè. Ñêëàä³òü ùå ïî îäíîìó ïèòàëüíîìó
òà ñïîíóêàëüíîìó ðå÷åííþ.

1. Á³ëÿ íàøî¿ øêîëè ðîñòå ñòàðà ëèïà
2. Êîëè â³äáóäåòüñÿ îë³ìï³àäà ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
3. Ä³òè áåðåæ³òü øê³ëüíå ìàéíî
5. Ñêëàä³òü ðå÷åííÿ ç îäíîð³äíèìè ÷ëåíàìè é óçàãàëüíþâàëüíèìè ñëîâàìè ³ çàïèø³òü ¿õ, ðîçñòàâèâøè â³äïîâ³äí³ ðîçä³ëîâ³ çíàêè.

²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Äîïîâí³òü ä³àëîã ê³ëüêîìà ðåïë³êàìè. Ïðàâèëüíî ðîçñòàâòå ðîçä³ëîâ³
çíàêè.

ßê³ áóâàþòü ðå÷åííÿ çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ?
--------------------------------------------------------Òàê³ ðå÷åííÿ íàçèâàþòü îäíîñêëàäíèìè.
ßê ó ðå÷åíí³ âèä³ëÿþòü çâåðòàííÿ?
----------------------------²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü òâ³ð-îïèñ: «Ì³é óëþáëåíèé êóòî÷îê ó ð³äíîìó ì³ñò³ (ñåë³)»,
âèêîðèñòàâøè ñêëàäí³ ðå÷åííÿ.
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ЛЕКСИКОЛОГІЯ.
ФРАЗЕОЛОГІЯ
Ëåêñèêîëîã³ÿ (lexicologia) – öå ðîçä³ë íàóêè ïðî ìîâó,
ÿêèé âèâ÷àº ëåêñèêó, òîáòî ñëîâà, ¿õ ïîõîäæåííÿ, âæèâàííÿ
òà çíà÷åííÿ.
Ôðàçåîëîã³ÿ (frazeologia) âèâ÷àº ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ùî ìàþòü ïåâí³ óñòàëåí³ çíà÷åííÿ ³ ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ºäèíå ö³ëå.
§ 26. ÑËÎÂÎ. ËÅÊÑÈ×ÍÅ ÇÍÀ×ÅÍÍß ÑËÎÂÀ
Ñë³â ó êîæí³é ìîâ³ äóæå áàãàòî. Ó íàéá³ëüøîìó çà îáñÿãîì
ñëîâíèêó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, íàïðèêëàä, áëèçüêî 250 òèñÿ÷
ñë³â. Çâè÷àéíî, â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ñë³â çíà÷íî á³ëüøå – äî
ñëîâíèêà íå ââ³éøëî áàãàòî òåðì³í³â, ä³àëåêòíèõ ñë³â.
Óñ³ ñàìîñò³éí³ ñëîâà ìîâè ùîñü íàçèâàþòü (ïîíÿòòÿ, îçíàêó,
ä³þ, ñòàí, îçíàêó îçíàêè òîùî). ßêùî, íàïðèêëàä, ìè âèìîâëÿºìî àáî ÷óºìî ñëîâî òåëåâ³çîð, òî ìàºìî íà óâàç³ ðàä³îòåõí³÷íèé
ïðèñòð³é äëÿ ïðèéìàííÿ òåëåâ³ç³éíèõ ïåðåäà÷, ÿêèé äàº çìîãó
äèâèòèñÿ ô³ëüìè, êîíöåðòè, ³íôîðìàö³éí³ ïðîãðàìè. Çâ’ÿçîê ó
ñâ³äîìîñò³ ì³æ çâó÷àííÿì ñëîâà òà ÿâèùåì, ÿêå âîíî íàçèâàº,
ùî ñêëàâñÿ ³ñòîðè÷íî ³ º ñï³ëüíèì äëÿ âñ³õ ëþäåé îäí³º¿ íàö³¿,
íàçèâàþòü ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì ñëîâà (sensul cuvântului).
Ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ íàéóæèâàí³øèõ ñë³â, òàêèõ, ÿê çåìëÿ, âîäà, õë³á, äóìàòè, ïðàöþâàòè, õîëîäíèé, ñîëîäêèé,
ã³ðêèé, ìè çàñâîþºìî, ñï³ëêóþ÷èñü ç ð³äíèìè, áëèçüêèìè;
çíà÷åííÿ ³íøèõ ñë³â ï³çíàºìî, íàâ÷àþ÷èñü ó øêîë³ (³ìåííèê, ïðèêìåòíèê, ä³ëåííÿ, ÷èñåëüíèê, çíàìåííèê), ÷èòàþ÷è
êíèæêè, ñëóõàþ÷è ðàä³î ÷è äèâëÿ÷èñü òåëåâ³çîð.
Ä³çíàòèñÿ ïðî òî÷íå çíà÷åííÿ òîãî ÷è ³íøîãî ñëîâà, éîãî
â³äò³íêè ìîæíà ç òëóìà÷íîãî ñëîâíèêà. Ó òàêîìó ñëîâíèêó,
êð³ì çíà÷åííÿ (çíà÷åíü) ñëîâà, çâè÷àéíî ïîäàþòü ïðèêëàäè éîãî
âæèâàííÿ â òåêñòàõ ìîâè. Íàïðèêëàä: Ïàòð³îòèçì. Ëþáîâ äî
ñâîº¿ áàòüê³âùèíè, â³ääàí³ñòü ñâîºìó íàðîäîâ³. Ìè ïîâàæàºìî
ïàòð³îòèçì ó âñÿê³é íàö³¿… Áî ìè ñàì³ ïàòð³îòè (Îëåñü Ãîí÷àð).
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В п р а в а 214. Дайте відповіді на такі запитання.

1. Ùî òàêå ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ ñëîâà? Íàâåä³òü âëàñí³ ïðèêëàäè. 2. ×è âñ³ ñëîâà ìîâè ìàþòü ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ? Íàçâ³òü
ñëîâà, ÿê³, íà âàø ïîãëÿä, íå ìàþòü ëåêñè÷íîãî çíà÷åííÿ. 3. Çâ³äêè
ìîæíà äîâ³äàòèñÿ ïðî çíà÷åííÿ
ñëîâà? 4. ßêó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
îòðèìàòè ç òëóìà÷íîãî ñëîâíèêà?
Äëÿ â³äïîâ³ä³ âèêîðèñòàéòå «Êîðîòêèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿
ìîâè» (Êè¿â, 1988) ÷è «Øê³ëüíèé
òëóìà÷íèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè» (Òåðíîï³ëü, 1995).
В п р а в а 215. Назвіть одним словом.

1. Â³äñòóï ó ïåðøîìó ðÿäêó òåêñòó. 2. Âèêîíàâöÿ ðîëåé ó òåàòðàëüíèõ âèñòàâàõ. 3. Ðîçìîâó ì³æ äâîìà îñîáàìè. 4. Òîãî, õòî
ïðèõîäèòü àáî ïðè¿çäèòü â³äâ³äàòè êîãî-íåáóäü âäîìà. 5. Âèêîíàííÿ, â³äòâîðåííÿ ãîëîñîì ìóçè÷íèõ òâîð³â.
В п р а в а 216. Визначте самостійно лексичні значення слів мама, сніг, яблуко,
говорити, сміливий і запишіть їх. Порівняйте свої тлумачення з
визначеннями в тлумачному словнику.
В п р а в а 217. Поясніть лексичне значення наведених слів, доберіть до них
румунські відповідники.

Ä³â÷èíà, õëîïåöü, õë³á, ï³ñíÿ, êàçêà, âåñíà, âèøíÿ, ñåëî,
êðèíèöÿ, õàòà, ðóøíèê, óðîê, ï³äðó÷íèê.
В п р а в а 218. Запишіть українські відповідники до румунських слів. Чи повністю збігаються їх лексичні значення?

Potcoavă, ochelari, şcolar, poştă, vină, clasă, sâmbătă, fântână, şapcă,
tabără, ciocolată, sanie, zmeu, tutun, şuncă.
В п р а в а 219. Прочитайте слова. З’ясуйте їх значення. Поясніть, що допомогло
вам зрозуміти слово.

Ñí³ãóð, ëèñòîïàä, ñîíÿøíèê, âèøíåâèé, ë³ñîðóá, ìèëî, ë³ñíèê,
ó÷èòåëüñüêèé, ó÷í³âñòâî.
В п р а в а 220. Запишіть назви місяців українською мовою та спробуйте пояснити, чому вони так називаються. Як звуться місяці румунською
мовою, з чим ці назви пов’язані?
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§ 27. ÎÄÍÎÇÍÀ×Í² É ÁÀÃÀÒÎÇÍÀ×Í² ÑËÎÂÀ
В п р а в а 221. І. Спишіть речення. Усно визначте значення виділених слів.

1. ßêèõ ìè ÿáëóíü íàñàäèìî!
(Î. Äîí÷åíêî). 2. ßáëóí³ ò³ ùîâåñíè
ðÿñíî öâ³ëè á³ëèì öâ³òîì (Îñòàï
Âèøíÿ). 3. Ãîëîâà ñ³ëüðàäè äîâãî
äçâîíèâ êóäèñü òåëåôîíîì (Ë. Ñì³ëÿíñüêèé). 4. Ó ãîëîâ³ êîëîíè ì÷àëà ê³ííîòà (Îëåñü Ãîí÷àð). 5. Ñîíÿøíèê çà òèíîì ãîëîâó ñõèëèâ
(Â. Ñîñþðà).
II. Чи одне і те ж значення
мають слова яблуня і голова в наведених реченнях? З чим це пов’язано?

Ò. Áîé÷óê. Æ³íêè á³ëÿ ÿáëóí³

Êîëè âèìîâëÿºòå ñëîâà ãîëêà, êðèëî, ùj íàñàìïåðåä ïîñòàº
ó âàø³é óÿâ³? Íàïåâíî, ãîëêà – «ïðåäìåò, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî øèþòü», êðèëî – «÷àñòèíà ò³ëà ïòàõ³â, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿
âîíè ë³òàþòü». Ö³ çíà÷åííÿ áóëè ïåðøèìè. Çãîäîì ó ìîâ³
ç’ÿâèëèñÿ âèðàçè ãîëêè ÿëèíêè, êðèëî ë³òàêà, ùî çàêð³ïèëè
çà öèìè ñëîâàìè íîâ³ çíà÷åííÿ. Ð³çí³ ïðåäìåòè áóëè íàçâàí³
òèìè æ ñëîâàìè ÷åðåç ¿õ ïîä³áí³ñòü. Òàê óòâîðèëèñÿ ñëîâà ç
ê³ëüêîìà çíà÷åííÿìè.
Îòæå, âñ³ ñëîâà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ìîæíà ïîä³ëèòè íà
äâ³ ãðóïè. Äî ïåðøî¿ (ìåíøî¿ çà ê³ëüê³ñòþ) íàëåæàòü ñëîâà, ùî ìàþòü îäíå çíà÷åííÿ, – îäíîçíà÷í³ ñëîâà (cuvintele
monosemantice). Öå ïåðåâàæíî òåðì³íè, âëàñí³ íàçâè (³ìåííèê,
Áóêîâèíà). Á³ëüø³ñòü ñë³â çâè÷àéíî ìàþòü äåê³ëüêà çíà÷åíü,
òîáòî º áàãàòîçíà÷íèìè (cuvintele polisemantice). Òî÷íèé çì³ñò
áàãàòîçíà÷íîãî ñëîâà ìîæíà âèÿâèòè ëèøå çà äîïîìîãîþ
êîíòåêñòó (ñëîâîñïîëó÷åííÿ àáî ðå÷åííÿ). Êîíòåêñò êîíêðåòèçóº òà óòî÷íþº çì³ñò áàãàòîçíà÷íîãî ñëîâà. Ó êîíòåêñò³
áàãàòîçíà÷íå ñëîâî ìàº ò³ëüêè îäíå çíà÷åííÿ.
Ó òëóìà÷íîìó ñëîâíèêó çíà÷åííÿ áàãàòîçíà÷íîãî ñëîâà
ïîäàþòü ï³ä îêðåìèìè íîìåðàìè. Íàïðèêëàä: Ãîëîâà, è. 1. æ.
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×àñòèíà ò³ëà ëþäèíè àáî òâàðèíè, â ÿê³é ì³ñòèòüñÿ ìîçîê.
2. æ., ïåðåí. Ðîçóì, ñâ³äîì³ñòü, ïàì’ÿòü. 3. ÷. ³ æ. Êåð³âíà
ñëóæáîâà îäèíèöÿ â äåðæàâ³; êåð³âíèê óñòàíîâè, îá’ºäíàííÿ, òîâàðèñòâà ³ ò. ³í. 4. ÷. ³ æ. Îñîáà, ÿêà êåðóº çáîðàìè,
çàñ³äàííÿìè ³ ò. ³í. 5. ÷. ³ æ. Ãîëîâíèé, ñòàðøèé íàä êèìñü.
6. æ. Ïåðåäíÿ ÷àñòèíà ÷îãî-íåáóäü (êîëîíè, çàãîíó ³ ò. ³í.),
ùî ðóõàºòüñÿ. 7. æ. ×àñòèíà ò³ëà ÿê îäèíèöÿ ë³÷áè.
Ñëîâî ìîæå ìàòè á³ëüøå äåñÿòè çíà÷åíü. Íàïðèêëàä, ñëîâî
³òè ìàº â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ 30 çíà÷åíü, ñòàâèòè – 20, ïðîõîäèòè – 14, ÷îðíèé – 13, ðÿä – 12.
В п р а в а 222. Прочитайте речення. Поясніть у них значення слова б’є.

1. Ãîäèííèê á’º äâàíàäöÿòó. Ï³âí³÷. 2. Ñîíöå á’º Àóðåëîâ³
ïðÿìî â î÷³. 3. Íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ ì³ñòà á’º ôîíòàí. 4. Àíäð³àí ç óñ³º¿ ñèëè á’º âèáèâàëêîþ ïî êèëèìó.
В п р а в а 223. Прочитайте, з’ясуйте різні значення багатозначних слів стати
і стояти.

1. Ñòàòè: ñòàâ ÿ á³ëÿ ñòîëó; êîí³ ñòàëè; ãîäèííèê ñòàâ; ñòàâ
ïèñàòè; ñòàâ ³íæåíåðîì; ùî ç íèì ñòàëîñÿ? 2. Ñòîÿòè: ñòî¿òü
ïøåíèöÿ; ñòî¿òü áóäèíîê; ñòî¿òü ìàøèíà; ñòî¿òü ãîäèííèê; ñòî¿òü
ïîãîäà; ñòî¿òü íà ñâîºìó ì³ñö³; ñòî¿òü çà ñïðàâó ìèðó.
В п р а в а 224. Однозначними чи багатозначними, на вашу думку, є слова іменник, костюм, стіл, хата, парта, викладач, Олександр? Чому?
В п р а в а 225. Випишіть багатозначні слова, складіть з ними по кілька словосполучень з різним лексичним значенням і запишіть їх.

Ëþäèíà, êðèëî, ãîëêà, çîøèò, êíèãà, ñêðîìíèé, çåìëÿ, ñò³ë,
ðóêàâ, âîäà, ïàðòà.
В п р а в а 226. Складіть усно по два речення зі словами ручка, летіти, дорога,
щоб ці слова мали різне лексичне значення.
В п р а в а 227. І. Перекладіть українською мовою слова. Скільки значень мають
ці слова в румунській та українській мовах?

Iepure, cere, blajin, atmosferă, mare, a câştiga, împrumut, pânză, a intra,
grad, amar, vreme.
II. Складіть і запишіть речення з українськими відповідниками
трьох слів (за вибором).
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Äÿäüêî ðàç íà ìåíå:
– Õëîï÷åíÿ çåëåíå! –
ßê æå çíàòü ìåí³:
äîáðå öå ÷è í³?
Îã³ðîê çåëåíèé
÷è ãîðîõ çåëåíèé –
äîáðå, çíàº âñÿê.
Ìàáóòü, ³ ïðî ìåíå
äÿäüêî äóìà òàê (Ä. Êóðîâñüêèé).
***
Ó ìåíå º áðàòèê. Â³í ùå ìàëåíüêèé, ³ òîìó ÷àñîì ç íèì âàæêî
ðîçìîâëÿòè.
Êàæó éîìó:
– Íå ñ³äàé íà çåìëþ, âîíà ñèðà, ïðîñòóäèøñÿ.
À â³í ïèòàº:
– Òî ÷îìó ¿¿ íå çâàðÿòü?
Ìàìà êàæå:
– Áàáóñÿ ùîéíî ïîçàì³òàëà, íå ñì³òè ïî ê³ìíàò³, ïîâàæàé
÷óæó ïðàöþ.
À â³í:
– Òàæ áàáóñÿ íå ÷óæà, à íàøà (². Þùóê).
ßê âè ãàäàºòå, ÷îìó íå ðîçóì³þòü ïëåì³ííèê äÿäüêà, à ìàëèé
õëîï÷èê – ñåñòðè÷êó ³ ìàìó.
§ 28. ÓÆÈÂÀÍÍß ÁÀÃÀÒÎÇÍÀ×ÍÈÕ ÑË²Â
Ó ÏÐßÌÎÌÓ É ÏÅÐÅÍÎÑÍÎÌÓ ÇÍÀ×ÅÍÍßÕ
В п р а в а 228. І. Чи однакове значення мають виділені слова у словосполученнях, наведених парами?

Äîâãèé í³ñ, í³ñ êîðàáëÿ; äîáðå ñåðöå, çàë³çíå ñåðöå äçâîíà;
çîëîò³ ðóêè, çîëîò³ ñåðåæêè.
II. Яке, на вашу думку, значення слова з’явилося раніше, а яке –
пізніше?

Ó ìîâ³ ÷àñòî çíà÷åííÿ îäíèõ ñë³â íà ï³äñòàâ³ ïîä³áíîñò³
ïåðåíîñÿòüñÿ íà ³íø³.
Ðîçð³çíÿþòü ñëîâà â ïðÿìîìó é ïåðåíîñíîìó çíà÷åííÿõ.
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Ñëîâî â ïðÿìîìó çíà÷åíí³ (cu sens propriu) – öå çâè÷àéíà,
ïîâñÿêäåííà íàçâà ÷îãîñü (ïðåäìåòà, ä³¿ àáî îçíàêè): í³ñ ëþäèíè, çîëîò³ ñåðåæêè.
Ñëîâî â ïåðåíîñíîìó çíà÷åíí³ (cu sens figurat) – öå îáðàçíà
íàçâà, ïåðåíåñåíà ç îäíèõ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù íà ³íø³. Íàé÷àñò³øå ä³¿, â÷èíêè, ÿêîñò³ ëþäåé ïåðåíîñÿòüñÿ íà ïðåäìåòè ÷è
ÿâèùà: ëþäèíà ñì³ºòüñÿ – ñîíöå ñì³ºòüñÿ.
Óæèâàííÿ ñë³â ó ïåðåíîñíîìó çíà÷åíí³ ðîáèòü ìîâó âèðàçí³øîþ, ÿñêðàâ³øîþ, ïîåòè÷í³øîþ.
В п р а в а 229. Спишіть вислови. Усно з’ясуйте, в яких виділені слова вжито в
прямому значенні, а в яких – у переносному.

1. Ñâ³òëî ñîíöÿ, ñâ³òëî íàóêè. 2. Ñåðåäíÿ øêîëà, øêîëà æèòòÿ.
3. Çîëîòèé ïåðñòåíü, çîëîò³ ðóêè. 4. Òåïëèé äåíü, òåïëå ñëîâî.
5. Ëåòÿòü ïòàõè, ëåòÿòü ãîäèíè.
В п р а в а 230. I. Які з наведених значень слів дошка і земля є прямими, а які –
переносними?

Äîøêà: 1. Ïëàñòè âçäîâæ ðîçïèëÿíîãî äåðåâà. 2. Êëàñíà äîøêà. 3. Øàõîâà äîøêà.
Çåìëÿ: 1. Íàçâà ïëàíåòè. 2. Ì³ñöå æèòòÿ ëþäèíè. 3. Òåðèòîð³ÿ. 4. Ïîëå. 5. ¥ðóíò.
II. Поясніть, як виникли переносні значення слів крило, голова,
поле.
В п р а в а 231. Перекладіть українською мовою слова. Поясніть їх лексичне
значення. Які з них в українській і румунській мовах вживають
у переносному значенні?

Foc, ﬁert, îngheţat, a mătura, auriu, izvor, alb.
В п р а в а 232. І. Прочитайте вірші. Назвіть слова, вжиті в переносному значенні.

ÑË²ÏÈÉ ÄÎÙ
Òðóñèòü õìàðà íàä âîäîþ
çîëîòîþ áîðîäîþ,
ñâ³òèòü ñîíöå â î÷³ õìàð³ –
õìàðà ìðóæèòü î÷³ êàð³.
Ïîòðóñèëà íàä âîäîþ
çîëîòîþ áîðîäîþ
òà é ñï³òêíóëàñÿ îá áåðåã… (Á. Ñòåëüìàõ).
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ÂÅ×²Ð
Íàâøïèíüêàõ
ï³ä³éøîâ âå÷³ð.
Çàñâ³òèâ çîð³,
ïðîñëàâ íà òðàâàõ òóìàíè
³, íà âóñòà ïîêëàâøè ïàëåöü, –
ë³ã (Ï. Òè÷èíà).
***
Ïðîùàëîñÿ ñîíå÷êî ç íàìè,
ñ³äàëî çà ãîðè êðóò³
³ íàì ïîìàõàëî ðóêàìè,
à â íüîãî æ âîíè çîëîò³!
Áî òðóäÿòüñÿ êîæíî¿ äíèíè
ò³ ðóêè – ÿñí³ ïðîì³íö³ –
³ ñâ³òëî é òåïëî äëÿ ëþäèíè
â óñ³ ïîñèëàþòü ê³íö³…
ßñí³ ïðîì³íö³, ùî íàä íàìè, –
ïîäóìàëà òàê ÿ â òîé ÷àñ, –
ÿê ðóêè íàòðóäæåí³ â ìàìè,
ùî ëàñêó äàðóþòü äëÿ íàñ (Ì. Ïîçíàíñüêà).
II. Пригадайте румунські вірші, у яких слова вжиті в переносному значенні.
III. З чим іще ви могли б порівняти мамині руки? Знайдіть
гарні порівняння, слова в переносному значенні й при нагоді
скажіть їх своїй мамі.
В п р а в а 233. Прочитайте вірші про весну.

ÒÅËÅÃÐÀÌÈ-ÁËÈÑÊÀÂÊÈ
Âíî÷³ çà âîâ÷èìè ÿðàìè
çàéö³ äàâàëè òåëåãðàìè.
² ïðî÷èòàëà òàê ñîñíà:
«×åêàéòå êâ³òàìè… Âåñíà» (Ë. Êîñòåíêî).
ÂÅÑÍßÍÊÀ
Êó-êó! Êó-êó!
×óòè â ë³ñêó.
Õîä³ì, ñï³âàéìî,
ðàäî â³òàéìî
êðàñíó âåñíó!

Êó-êó! Êó-êó!
×óòè óñå.
Ãàºì, ë³ñî÷êîì,
áîðîì, ïîòî÷êîì
ãîëîñ ãóäå.
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Êó-êó! Êó-êó!
Ïòàøêî ìàëà,
ùî òè ñï³âàëà?
Ïðàâäó ñêàçàëà:
ùåçëà çèìà! (Ñ. Âîðîáêåâè÷).
ÂÅÑÍÀ, ÂÅÑÍÀ! ÐÀÄ²ÉÒÅ, Ä²ÒÊÈ…
Âåñíà, âåñíà! Ðàä³éòå, ä³òêè!
Õîâàéòå øâèäøå ñàíî÷êè!
Íåìîâ ïòàøêè, ëåò³òü ³ç êë³òêè, –
ç ê³ìíàòè, ç õàòè ó ñàäêè.
À òàì, â ñàäî÷êàõ, – ñîíöå, ñï³âè.
Â òðàâ³ ô³àëêè çàöâ³ëè…
Äæìåë³ ³ áäæ³ëêè çàãóëè,
³ ñêð³çü ìåòåëèêè ùàñëèâ³ (Îëåêñàíäð Îëåñü).
В п р а в а 234. І. Проведіть спостереження за природою. Дайте відповіді на
запитання.

1. ßê ïî÷èíàºòüñÿ îñ³íü (çèìà, âåñíà)? 2. ßê³ îçíàêè ï³çíüî¿
îñåí³, çèìè, ðàííüî¿ âåñíè?
II. Доберіть і запишіть прикметники в переносному значенні до
слів осінь, зима, весна.
III. Складіть невеликий опис однієї з пір року.
В п р а в а 235. Прочитайте тексти. Простежте, як майстерно, інколи несподівано вживає С. Вангелі слова в переносному значенні.

ÁÀÃÀÒÎ ÑÎÍÖÜ
Óâå÷åð³ íà ïàãîðáêó íàëîâëþ ç³ðîê ³ ïîñàäæó ¿õ ó çåìëþ,
ùîá âèðîñëî áàãàòî ñîíöü. Êîëè îäíå ñîíöå ëÿæå ñïàòè – äðóãå
çàëèøèòüñÿ íà íåá³.
ÂÈÍÎÃÐÀÄ
Âèíîãðàäèíêè æèâóòü ó ãðîíàõ. Êîëè ÿ ¿õ çðèâàþ – âîíè
êèñë³, êîëè ¿õ çðèâàº ìàìà – ñîëîäê³. Âîíè ðîáëÿòüñÿ ñîëîäêèìè
ó ìàìèíèõ ðóêàõ.
ÄÎÙ
Çíàºø, ÷îìó ³äå äîù? Çåìëÿ ÷îðíà ³ ïðîñèòü óìèòè ¿¿. Äîù
ëëº ç íåáà, âìèâàº çåìëþ, ³ âîíà ñòàº çåëåíà-çåëåíà.
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Â Ë²Ñ²
Äåðåâà ç³áðàëèñÿ â ë³ñ³, áî ¿ì ñóìíî ïîîäèíö³.
ÇÅËÅÍÜ
Çåëåíà ôàðáà ï³äí³ìàºòüñÿ â äåðåâà ç òðàâè.
ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ ÐÎÄ²ÊÀ
Ðîä³êà ùå çîâñ³ì ìàëåíüêà, ¿¿ íåäàâíî ïðèíåñëè äîäîìó. Â³ääàëè çà íå¿ êâ³òè – ÿ îáåðåìîê ³ òàòî îáåðåìîê. Ðîä³êà ìàëþñ³íüêà, àëå âæå âì³º ñàìà ñì³ÿòèñÿ. Ó íå¿ äâà âóõà. Âîíà íèìè ãð³º
ïîäóøêó (Ïåðåêëàä Â. Çàïîðîæåöü).
В п р а в а 236. Випишіть з підручника з української літератури десять речень,
у яких слова були б ужиті в переносному значенні. Значення
незрозумілих слів уточніть за словником.
В п р а в а 237. І. Виразно прочитайте текст.

Ìîðîçíîãî çèìîâîãî äíÿ âèðóøèâ ó÷èòåëü ç ä³òüìè íà ëèæàõ
ó äàëåêó ïðîãóëÿíêó. Ìèëóâàëèñÿ ãîëóáèì íåáîì ³ çàñí³æåíèìè
äåðåâàìè.

². ²ëüêî. Çèìîâîþ ñòåæêîþ

– Ä³òè, ïîäèâ³ìîñü íà ÿëèíêó, ïîäóìàéìî, ÿê ñêàçàòè ïðî öå
êðàñèâå äåðåâî, ùîá íàø³ ñëîâà ñòâîðèëè ÿñêðàâó êàðòèíó, – çàïðîïîíóâàâ â÷èòåëü. – ² ùîá ó öèõ ñëîâàõ ó êîæíîãî áóëî ùîñü
ñâîº. Ñêàæ³òü ïðî öþ ÿëèíêó òàê, ùîá ó âàøèõ ñëîâàõ â³äáèëàñü
³ êðàñà âå÷³ðíüî¿ çîð³, ³ ñòóê äÿòëà, ³ ìåðåõò³ííÿ ñí³æèíîê…
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– Íà äí³ ãëèáîêî¿ á³ëî¿ ÷àø³ ñòîÿëà ÿëèíêà, – ïî÷àëà ñâîþ
ðîçïîâ³äü ä³â÷èíêà. – Ïðèéøîâ ÷àð³âíèê – Ìîðîç, ïîäèâèâñÿ,
ç³òõíóâ, çìàõíóâ øèðîêèìè ïîëàìè á³ëîãî êîæóõà – ³ çíÿëîñü
íàâêîëî ÿëèíêè á³ëå êèï³ííÿ çàâ³ðþõè. ×àð³âíèê ï³øîâ, à ÿëèíêà ñòî¿òü ÷èñòà, âèìèòà â á³ë³é êóïåë³.
– Õîðîøå! Îé, ÿê õîðîøå! – ÷óòè ãîëîñè ä³òåé.
– ß íå òàê ñêàæó, – ñõâèëüîâàíî ãîâîðèòü Ïàâëèê. – Ñí³æèíêè ëåòÿòü â³ä ñîíöÿ. Äåñü âèñîêî-âèñîêî, íåäàëåêî â³ä ãàðÿ÷îãî
ñîíöÿ, º âåëèêà êðèøòàëåâà êóçíÿ. Á³ëÿ ïðîçîðèõ íàêîâàëåíü
ñòîÿòü êîâàë³. Âèêîâóþòü ìîëîòî÷êàìè ì³ëüéîíè ñí³æèíîê
ç êðèøòàëþ. ² â êîæíó ç íèõ âêàðáîâóþòü ê³ëüêà òîíåíüêèõ-òîíåíüêèõ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â (Çà Â. Ñóõîìëèíñüêèì).
II. Спробуйте самі створити яскраві, несподівані вирази, невеликі тексти, у яких відобразилась би краса навколишнього
світу.
Словничок
вустá – buze
дзвін – clopot
дтел – ciocănitoare
криштáль – cristal
кýпіль – scăldătoare

мерехтíння – licărire
пóли – poale
рст – prima verdeaţă
сліпй дощ – ploaie cu soare
щезáти – a dispărea

§ 29. ÐÎÇÌÎÂÍÈÉ ÑÒÈËÜ. ÑÊËÀÄÀÍÍß Ä²ÀËÎÃÓ
Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÎ ÄÎ ÇÀÏÐÎÏÎÍÎÂÀÍÎ¯ ÑÈÒÓÀÖ²¯
ÑÏ²ËÊÓÂÀÍÍß, ÏÎÂ’ßÇÀÍÎ¯ Ç ÆÈÒÒªÂÈÌ ÄÎÑÂ²ÄÎÌ
В п р а в а 238. І. Прочитайте текст. До якого стилю мовлення його можна віднести?

ÁÅÇ ÒÐÓÄÀ ÍÅÌÀ ÏËÎÄÀ
(Óêðà¿íñüêà íàðîäíà êàçêà)

ßêîñü îäèí ÷îëîâ³ê ïî÷àñòóâàâ âîâêà õë³áîì.
– Íó é ñìà÷íèé! – ïîõâàëèâ âîâê. À äàë³ é ïèòàº: – À äå òè
éîãî âçÿâ?
– Òà äå âçÿâ! Çåìëþ âèîðàâ…
– ² âñå?
– Í³, ïîò³ì ïîñ³ÿâ æèòî…
– ² âæå ìàºø õë³á?
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– Òà í³, – êàæå ÷îëîâ³ê. – Ïî÷åêàâ, ïîêè æèòî ç³éøëî, âèðîñëî, ïîñï³ëî. Ïîò³ì ÿ éîãî âèæàâ, çìîëîòèâ, íàìîëîâ áîðîøíà,
çàì³ñèâ ò³ñòî é àæ òîä³ íàï³ê áóõàíö³â.
– Ùî ñìà÷íèé õë³á, òî ñìà÷íèé! – ñêàçàâ âîâê. – Òà ñê³ëüêè
æ êîëî íüîãî ðîáîòè!
– Òâîÿ ïðàâäà, – ñêàçàâ ÷îëîâ³ê. – Êëîïîòó áàãàòî. Àëå áåç
òðóäà íåìà ïëîäà.
ІІ. Вкажіть на основні ознаки розмовного стилю, ілюструючи
свої аргументи прикладами з тексту.

Ðîçìîâíèé ñòèëü – öå íàøå ïîâñÿêäåííå ñï³ëêóâàííÿ ó ïîáóò³, â ðîäèí³ òà ç äðóçÿìè.
Âèñëîâëþâàííÿ ðîçìîâíîãî ñòèëþ ïåðåäáà÷àþòü áåçïîñåðåäíº óñíå ñï³ëêóâàííÿ ñï³âðîçìîâíèê³â. ¯õ â³äçíà÷àþòü
íåâèìóøåí³ñòü, åìîö³éí³ñòü, â³äñóòí³ñòü ÷³òêî¿ ëîã³÷íîñò³,
íàÿâí³ñòü îö³íîê.
Äëÿ òåêñò³â ðîçìîâíîãî ñòèëþ âëàñòèâ³ ðîçìîâí³ ñëîâà
³ ôðàçåîëîã³çìè, åìîö³éíî-îö³íí³ ñëîâà.
²ç ãðàìàòè÷íîãî ïîãëÿäó äëÿ ðîçìîâíîãî ñòèëþ õàðàêòåðíå
âæèâàííÿ ð³çíèõ çà ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ ïðîñòèõ ðå÷åíü,
íåïîâíèõ òà îêëè÷íèõ ðå÷åíü, çâåðòàíü, ÷àñòîê ³ âèãóê³â.
Òåêñòè ðîçìîâíîãî ñòèëþ îôîðìëåí³ ïåðåâàæíî ÿê ä³àëîãè
òà ìîíîëîãè.
В п р а в а 239. Подумайте і дайте відповідь на запитання.

1. Ó ÷îìó â³äì³íí³ñòü ä³àëîã³÷íîãî òà ìîíîëîã³÷íîãî ìîâëåííÿ?
2. ßêå ìîâëåííÿ (ä³àëîã³÷íå ÷è ìîíîëîã³÷íå) åêîíîìí³øå ç ïîãëÿäó ê³ëüêîñò³ âèêîðèñòàíèõ ìîâíèõ çàñîá³â (ñë³â, ðå÷åíü)? 3. ßêå
ìîâëåííÿ – ä³àëîã³÷íå ÷è ìîíîëîã³÷íå – âèðàçí³øå? 4. Êîëè, íà
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âàøó äóìêó, êðàùå êîðèñòóâàòèñÿ ä³àëîã³÷íèì, à êîëè ìîíîëîã³÷íèì ìîâëåííÿì?
В п р а в а 240. Прочитайте вірш у ролях. Чому діалог не дістав продовження?

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ÍÀÑÒÈÐËÈÂÈÉ
Òè ñïèø, Ñåìåíå, ïðè â³êí³?
Í³.
Òî, ìîæå, ïëà÷åø â òèøèí³?
Í³.
Îäåðæàâ â³ñò³ òè ñóìí³?
Í³.
À äâ³éîê íå áóëî â ö³ äí³?
Í³.
Òî ïðîñòî äóìàºø, äèâàê?
Òàê.
Ïðî ùî æ òè äóìàºø, Ñåìåíå?
Ùîá â³ä÷åïèâñÿ òè â³ä ìåíå (Ã. Áîéêî).

Основні правила ведення діалогу
1. Не починайте розмову без потреби.
2. Доброзичливо, шанобливо ставтеся до співрозмовника. До старших
звертайтеся на Ви.
3. Обирайте тему розмови, яка цікавить співрозмовника.
4. Не будьте багатослівними.
5. Чітко ставте запитання та відповідайте на них.
6. Не намагайтеся говорити голосніше від співрозмовника, не перебивайте його.
7. Намагайтеся привернути увагу співрозмовника словами, а не руками.

В п р а в а 241. Прочитайте тексти. Які правила ведення розмови порушили їх
учасники? Вкажіть на помилки у мовленні хлопців.

1. Íåäàâíî ì³é ñóñ³ä ïî êâàðòèð³, õëîï÷èê ðîê³â äâàíàäöÿòè,
ïîâåðíóâñÿ ç ê³íî. Î÷³ éîãî çáóäæåíî áëèùàëè.
– Ùî, ãàðíà áóëà êàðòèíà? – ñïèòàâ ÿ.
– Óõ, ³ çäîðîâî! – â³äïîâ³â â³í.
– Ùî ñàìå çäîðîâî?
– Òà, ðîçóì³ºòå, òàê çäîðîâî! Ñïî÷àòêó, çíà÷èòü, â³í ðàïòîì
äîâ³äóºòüñÿ, à ïîò³ì, ðîçóì³ºòå… Íó, ñëîâîì, ïðîñòî çäîðîâî…
Çàãàëîì, â³í ñïî÷àòêó íå çíàº, ³ òàê çäîðîâî, ùî, ðîçóì³ºòå, âçàãàë³ í³õòî íå çíàº… À ïîò³ì, ðîçóì³ºòå, â³í óæå çíàº, à âîíè! …
Íó, çàãàëîì, çäîðîâî… Ðîçóì³ºòå? (Çà Î. Äîðîõîâèì).
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2. – Íóìî, õëîïö³, ÿê æèâåòüñÿ?
ßê ãóëÿºòüñÿ, âåäåòüñÿ?
×è íîâèíè º ó âàñ?
– ª! – ãóêíóëè âîäíî÷àñ.
– Õîäèâ ÿ â öèðê íå òàê äàâíî.
– À ÿ íà ð³÷ö³ áóâ.
– Îé, ÿê òàì âåñåëî áóëî!
– Ðîçäÿãñÿ ³ ï³ðíóâ.
– Íàðåãîòàâñÿ ÿ äî ñë³ç.
– ² òóò ï³øîâ íà äíî.
– Òàì ïåñ êîòà â êîëÿñö³ â³ç.
– ² çàêðè÷àâ: «Òîíó!»
– Òàì êëîóí áóâ áåç ãîëîâè.
– Òóò íàãîäèëèñü õëîï÷àêè.
– Ãàíÿëè ì’ÿ÷ ìîðñüê³ ëåâè.
– Òà é âèðÿòóâàëè-òàêè…
– Ïîñòðèâàéòå-íî, äóåò,
âèéøîâ ñïðàâæí³é â³íåãðåò!
Ïîâòîð³òü óñå ñïî÷àòêó,
ò³ëüêè, õëîïö³, ïî ïîðÿäêó! (Çà Î. Øèáàºâèì).
В п р а в а 242. Вставте в діалог пропущені репліки та запишіть його.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

…………………………………………….
Ïðèâ³ò!
………………………………………………..
Äî øêîëè.
………………………………………………….
Íà çàíÿòòÿ âîëåéáîëüíî¿ ñåêö³¿.
………………………………………………….
Ï³ñëÿ îñòàííüîãî óðîêó.
……………………………………………………
Ó ñïîðòèâíîìó çàë³.
……………………………………………………….
Ùå ï’ÿòåðî õëîïö³â ç íàøîãî êëàñó ³ ñ³ì øåñòèêëàñíèê³â.
……………………………………………………..
Äóæå ïîäîáàºòüñÿ.
………………………………………………………
Áóâàé.

В п р а в а 243. За зразком вправи 242 підготуйте текст діалогу з пропущеними
репліками на обрану вами тему. Нехай ваші друзі відновлять
опущені репліки. Переможе той, хто впорається із завданням
швидше і без порушення правил оформлення діалогу.
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В п р а в а 244. Складіть і запишіть (за вказівкою учителя) діалоги з використанням складних речень, звертань:
а) у бібліотеці про прочитану книгу; б) з людиною, яка запитує,
як дістатися до найближчої аптеки; в) з учителем (учителькою)
з приводу поїздки на екскурсію; г) з товаришем (товаришкою)
про відвідування художньої виставки; д) із друзями про концерт
улюблених оперних співака чи співачки.

ÕÒÎ Æ ÐÎÇÏËÓÒÀª ÑËÎÂÀ?
Çà ñòðóìêîì
äçþð÷èòü ñåëî,
íåáî
â ñîíå÷êó ç³éøëî,
âèñòðèáíóâ
íà ï³âíÿ ïë³ò,
êóêóð³êíóâ
ñ³ðèé ê³ò,
êâ³òêà
ñ³ëà íà áäæîëó,
äóá ñòàðèé
ñïèëÿâ ïèëó…
Õòî æ ðîçïëóòàº ñëîâà? (Â. Øàðîéêî).
ÍÀ ÙÎ ÑÊÀÐÆÈÌÎÑÜ?
Ë³êàð Êîñòþ îãëÿäàº,
Ë³êàð Êîñòþ ñëóõà.
– Íà ùî ñêàðæèìîñü? – ïèòàº.
À Êîñòÿ:
– Íà âóõà! –
Ë³êàð íèæ÷å íàõèëèâñÿ:
– Ùî, áîëÿòü, ñèíî÷êó?
– Âîíè ìåí³ çàâàæàþòü
îäÿãàòü ñîðî÷êó! (Ì. Á³ëåöüêèé).
Словничок
вінегрéт – vinegretă
крпу гнýти – a-şi da aere
колошмáтити – a bate

лупцювáти – a bate
підлабýзник – linguşitor
пірнáти – a se cufunda
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§ 30. ÂËÀÑÍÅ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ
É ÇÀÏÎÇÈ×ÅÍÀ ËÅÊÑÈÊÀ.
ÎÇÍÀÉÎÌËÅÍÍß Ç ÒËÓÌÀ×ÍÈÌ ² ÏÅÐÅÊËÀÄÍÈÌÈ
(ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ-ÐÓÌÓÍÑÜÊÈÌ
² ÐÓÌÓÍÑÜÊÎ-ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÌ) ÑËÎÂÍÈÊÀÌÈ
Ñëîâà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ÿê ³ áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿, äóæå ð³çí³
çà ïîõîäæåííÿì. Ó ¿¿ ñëîâíèêîâîìó ñêëàä³ çà ö³ºþ îçíàêîþ
âèð³çíÿþòü âëàñíå óêðà¿íñüêó ëåêñèêó, ùî ñòàíîâèòü îñíîâó
ñëîâíèêà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, òà çàïîçè÷åíó ëåêñèêó, ÷è ñëîâà
³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ.
Âëàñíå óêðà¿íñüêà ëåêñèêà – öå ñëîâà, ùî âèíèêëè â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ àáî áóëè óñïàäêîâàí³ íåþ â³ä äàâí³õ ìîâ, íà îñíîâ³
ÿêèõ óòâîðèëàñÿ óêðà¿íñüêà: ìàòè, ñèí, îêî, ÷îëî, ìîëîêî,
ñèä³òè, õèòðèé, ãëóõèé, îäèí, ñòî, âàø, òàì, áàòüê³âùèíà,
î÷îëèòè, ìð³ÿ, ³ìåííèê, êèñåíü, ïðîìèñëîâ³ñòü, ãàé, æîâòåíü,
ï³ääàøøÿ.
Óêðà¿íñüêèé íàðîä óïðîäîâæ ñâîº¿ òðèâàëî¿ ³ñòîð³¿ ìàâ
åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³, êóëüòóðí³, âîºíí³ òà ³íø³ êîíòàêòè
ç áàãàòüìà íàðîäàìè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì óêðà¿íñüêà ìîâà çàïîçè÷èëà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ³íøîìîâíèõ ñë³â.
Çàïîçè÷åííÿ çä³éñíþþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ç ïåâíèõ ìîâ
(íàïðèêëàä, áàçàð – ç òþðêñüêèõ, ÷àéíèê – ç ðîñ³éñüêî¿,
êåïñüêèé – ç ïîëüñüêî¿) àáî ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî ³íøèõ ìîâ
(íàïðèêëàä, ÷åðåç ïîëüñüêó óêðà¿íñüêà ìîâà çàïîçè÷èëà ñëîâà
êðåéäà, ´ðóíò, êîøò).
Ð³çíÿòüñÿ çàïîçè÷åí³ ñëîâà ³ ÷àñîì çàñâîºííÿ. Äî íàéäàâí³øèõ íàëåæàòü ñëîâà äàâíüîãðåöüêîãî (êèïàðèñ, êåäð)
³ ëàòèíñüêîãî (äåêàí, öèðêóëü) ïîõîäæåííÿ, çàïîçè÷åííÿ ç
òþðêñüêèõ, àðàáñüêèõ òà ³ðàíñüêèõ ìîâ (îðäà, ñàðàé, êàçíà,
àëãåáðà).
Çîâñ³ì íåäàâíî óêðà¿íñüêà ìîâà çàïîçè÷èëà ñëîâà òîðøåð,
òåëåâ³çîð, ëàçåð, êîìï’þòåð, ñêàíåð, ïðèíòåð.
В п р а в а 245. Уважно прочитайте вірші. До якого шару лексики за походженням ви б віднесли слова, вміщені в них? Чому ви так думаєте?

Ñ³÷åíü ñ³÷å,
ëþòèé ëþòóº,
áåðåçåíü ïëà÷å,
êâ³òåíü êâ³òóº.

Òðàâåíü ï³ä íîãè
ñòåëå òðàâèöþ.
×åðâåíü ñêëàäàº
ñ³íî â êîïèö³.
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Ëèïåíü ìåäîâèé
áäæ³ëîê ÷àðóº.
Ñåðïåíü ÷óäîâèé
áóëêè äàðóº.

Âåðåñåíü òðóñèòü
ãðóø³ â ñàäî÷êó.
Æîâòåíü ãàïòóº
êëåíó ñîðî÷êó.
Éäå ëèñòîïàä,
çàñòåëÿ êèëèìè.
Ãðóäåíü íàäõîäèòü –
ïî÷àòîê çèìè (Ô. Ïåòðîâà).

Ñèä³ëè â÷åí³ øâåäñüêî¿ ñòîëèö³,
øóêàëè êëþ÷ äî òî¿ òàºìíèö³.
Âèâ÷àëè ñêðèïêó, âñþ, äî ì³ë³ìåòðà.
Âîíà ëåæàëà çëÿêàíà ³ ìåðòâà.
Àíàë³ç, ñèíòåç, êîëáè ³ ðåòîðòè,
àëåãðî, ñêåðöî, ìîäåðàòî, ôîðòå, –
íåìàº òàºìíèöü ï³ä çîä³àêîì:
âîíà ïîêðèòà îñîáëèâèì ëàêîì! (Ë. Êîñòåíêî).
В п р а в а 246. Випишіть з тексту у дві колонки по чотири власне українських
і запозичених слова. Поясніть свій вибір.

Ï³êòîãðàô³þ, àáî ìàëþíêîâå ïèñüìî, ââàæàþòü ïåðâèííîþ
ôîðìîþ ïèñåìíîñò³.
Ï³êòîãðàìà – ñêëàäíèé ìàëþíîê ÷è ñåð³ÿ ìàëþíê³â, ùî íå
³ëþñòðóþòü ðîçïîâ³äü ïðî ïåâíó ïîä³þ, à ñàì³ âèêîíóþòü ðîëü
îïîâ³ä³, ïåðåäàþòü ó ìàëþíêàõ çì³ñò ö³º¿ ïîä³¿.
Ï³êòîãðàô³ÿ – öå ùå íå ïèñåìí³ñòü ó ïîâíîìó ðîçóì³íí³ öüîãî
ñëîâà, îñê³ëüêè âîíà íå áóëà ñèñòåìîþ ñòàëèõ óìîâíèõ çíàê³â
³ íå ïåðåäàâàëà çâóê³â ìîâè, ùî íåþ ðîçìîâëÿâ àâòîð ï³êòîãðàìè.
Ùîá ïðî÷èòàòè ï³êòîãðàìó, íå òðåáà çíàòè ìîâó ò³º¿ ëþäèíè, ÿêà íàïèñàëà, òî÷í³øå, íàìàëþâàëà òó ÷è ³íøó ï³êòîãðàìó
(Ï. Óòåâñüêà).
Áàãàòî çàïîçè÷åíèõ ñë³â ìàþòü â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ âëàñíå
óêðà¿íñüê³ â³äïîâ³äíèêè.
Ìîâåöü ïîâèíåí óíèêàòè íåïðîäóìàíîãî, íàäì³ðíîãî âèêîðèñòàííÿ ³íøîìîâíèõ ñë³â, ùî ÷àñòî óñêëàäíþº ðîçóì³ííÿ,
íàìàãàòèñÿ âæèâàòè ïåðåâàæíî âëàñíå óêðà¿íñüêó ëåêñèêó.
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Çíà÷åííÿ ñëîâà ìîæíà ïðè ïîòðåá³ ç’ÿñóâàòè (óòî÷íèòè)
ó òëóìà÷íîìó ñëîâíèêó.
Ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ ³íøîìîâíèõ ñë³â, âêàç³âêó íà ¿õ ïîõîäæåííÿ ì³ñòèòü ³ ñïåö³àëüíèé «Ñëîâíèê ³íøîìîâíèõ ñë³â».
Ïðè ïåðåêëàä³ ñë³â ç ðóìóíñüêî¿ ìîâè íà óêðà¿íñüêó
³ íàâïàêè äëÿ óíèêíåííÿ ïîìèëîê ³ íåòî÷íîñòåé íåîáõ³äíî
âèêîðèñòîâóâàòè ðóìóíñüêî-óêðà¿íñüêèé òà óêðà¿íñüêî-ðóìóíñüêèé ñëîâíèêè.
В п р а в а 247. Прочитайте текст. Поміркуйте, коли доречно, а коли не доречно
вживати іншомовні слова. Сформулюйте рекомендації щодо
вживання іншомовних слів. Наведіть приклади.

ª ëþäè, ÿê³ äóæå ïîëþáëÿþòü óæèâàòè â ðîçìîâ³ ³íîçåìí³
ñëîâà, òîä³ ÿê ³íø³ íàäàþòü ïåðåâàãó ñëîâàì ð³äíî¿ ìîâè. Çâè÷àéíî, â äåÿêèõ âèïàäêàõ íåìàº ñåíñó íàâìèñíî âèøóêóâàòè ñëîâà
é âèðàçè ð³äíî¿ ìîâè çàì³ñòü ïîøèðåíèõ ³íîçåìíèõ òåðì³í³â.
×èì æå ïîÿñíèòè òàêó «ëþáîâ» äî âæèâàííÿ ³íøîìîâíèõ ñë³â
³ íàóêîâèõ òåðì³í³â? Î÷åâèäíî, ïðè÷èíà ïîëÿãàº â áàæàíí³ ñïðàâèòè âðàæåííÿ ñâîºþ «íàóêîâ³ñòþ» íà ³íøèõ ëþäåé. ¯ì ìîæíà
äàòè ïîðàäó: «Ïèøè äëÿ òîãî, ùîá âèñëîâèòèñÿ, à íå äëÿ òîãî,
ùîá âðàçèòè». Ùå á³ëüøå öÿ íàñòàíîâà ñòîñóºòüñÿ óñíî¿ ìîâè.
Äî ðå÷³, òîé, õòî âæèâàº ³íøîìîâí³ ñëîâà, áåçóìîâíî, ïîâèíåí
çíàòè ¿õ çíà÷åííÿ ³ ïðàâèëüíó âèìîâó (Çà É. Òîìàíîì).
В п р а в а 248. Замініть іншомовні слова українськими відповідниками. З п’ятьма словами складіть і запишіть речення.

Àâòîðèòåò, åêîíîì³ÿ, ³äåíòè÷íèé, åêñïåðèìåíò, äåôåêò, ðåêîìåíäóâàòè, ìåìóàðè, ðåñòàâðàö³ÿ, ôîðìóâàòè, ôîëüêëîð, ô³íàë.
В п р а в а 249. Доберіть до кожного слова чи словосполучення іншомовне
слово-відповідник.

Ââåçåííÿ (òîâàð³â), æèòòºïèñ, íàéá³ëüøèé, ïîâ³äîìëåííÿ,
äèòÿ÷èé ë³êàð, ñóïåðå÷êà, âàãà áåç òàðè, íàóêà êðàñíîìîâñòâà,
îö³íêà óñï³øíîñò³.
В п р а в а 250. Визначте слова за лексичним значенням. Запишіть їх. Поясніть
правопис цих слів.

1. Ïðèëàä, ÿêèé ïðîñòàâëÿº íà ïàñàæèðñüêèõ êâèòêàõ, ïëîìáàõ óìîâí³ êîíòðîëüí³ çíàêè. 2. Êîðîòêèé âèñë³â, öèòàòà ç ï³ñí³, ïðèñë³â’ÿ, ùî íàâîäÿòüñÿ ïåðåä òâîðîì ÷è éîãî ÷àñòèíîþ ³
â³äïîâ³äàþòü ¿õ îñíîâí³é ³äå¿.
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В п р а в а 251. Доберіть і запишіть українські відповідники до наведених слів.

Ç ð à ç î ê: á³áë³îãðàô³ÿ – îïèñ êíèã.
Á³áë³îãðàô³ÿ, á³îãðàô³ÿ, ãåîãðàô³ÿ, á³îëîã³ÿ, ãåîëîã³ÿ, á³áë³îòåêà, ô³ëüìîòåêà, ôîíîòåêà, ôîíîãðàìà, ãðàìîôîí, òåëåôîí,
òåëåãðàô, òåëåãðàìà, òåëåñêîï, ô³ëüìîñêîï, ê³ëîìåòð, ê³ëîãðàì,
ê³ëîâîëüò.
Ñ ë î â à äëÿ äî á î ð ó: á³áë³î – êíèãà, á³î – æèòòÿ, ãåî – çåìëÿ, ãðàìà – çàïèñ, ãðàô³ÿ – îïèñ, ê³ëî – òèñÿ÷à, ëîã³ÿ – íàóêà,
ñêîï – ðîçãëÿä, òåêà – ç³áðàííÿ, òåëå – äàëåêî, ôîí – çâóê.
В п р а в а 252. Визначте, який з наведених парами синонімів – назв квітів –
власне українське слово, а який – іншомовне запозичене.

²ðèñ – ï³âíèêè, ãëàä³îëóñè – êîñàðèêè, êàëåíäóëà – íàã³äêè,
àäîí³ñ – ãîðèöâ³ò, öèêîð³é – ïåòðîâ³ áàòîãè, áåëàäîííà – êðàñàâêà, àëîå – ñòîë³òíèê.
В п р а в а 253. За зразком синонімічних пар з попередньої вправи підберіть якнайбільше таких пар зі спортивних назв; мовознавчих термінів;
назв шкільних предметів і наук; назв професій; назв речовин.
В п р а в а 254. Прочитайте тексти. Визначте роль незапозиченої та запозиченої
лексики у переданні їх змісту. Випишіть незрозумілі слова та
уточніть їх значення за словниками.

1. Ç
ãàðíèé
êàðòèí
Â³ëüÿì

Îòòàâè äî ðåäàêö³¿ «Ë³òåðàòóðíî¿ Óêðà¿íè» íàä³éøîâ
äàðóíîê – àëüáîì-êàëåíäàð, îçäîáëåíèé ðåïðîäóêö³ÿìè
â³äîìîãî ìàëÿðà Âàñèëÿ Êóðèëèêà (â Êàíàä³ çíàíîãî ÿê
Êóðåëåê).

Â. Êóðèëèê. Çàïîðîçüêå êîçàöòâî
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Ð³âíî ï³âñòîë³òòÿ äëÿ æèòòÿ (1927–1977) â³äïóñòèëà äîëÿ
öüîìó òàëàíîâèòîìó ìàéñòðîâ³, óêðà¿íöþ çà ïîõîäæåííÿì, äëÿ
ÿêîãî ð³äíîþ ñòàëà Êàíàäà, êóäè ñâîãî ÷àñó ç Áóêîâèíè åì³ãðóâàâ éîãî áàòüêî. Òà â³í çàëèøèâ ïî ñîá³ ïîì³òíèé ñë³ä ó ìèñòåöòâ³ é ïðèâåðíóâ óâàãó áàãàòüîõ ïîñë³äîâíèê³â, õòî ãëèáîêî
çðîçóì³â äóøó, ðóõ ïåíçëÿ òà ìàíåðó ïèñüìà æèâîïèñöÿ. Òâîðè
Â. Êóðèëèêà çáåð³ãàþòüñÿ ó ìóçåÿõ Êàíàäè, á³ëüø³ñòü – ó ìóçå¿
Í³àãàðà-Ôîëëñ. Òà, íàïåâíî, íàéïàì’ÿòí³øîþ ³ íàéäîðîæ÷îþ äëÿ
óêðà¿íö³â º êàðòèíà «Äóõ Øåâ÷åíêà âèòàº íàä Êàíàäîþ», ïîäàðîâàíà àâòîðîì Êè¿âñüêîìó ìóçåþ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ó 1970 ðîö³.
Àëüáîì ðåïðåçåíòóº ðåïðîäóêö³¿ õóäîæíèêà ç õàðàêòåðíèìè
ïðèêìåòàìè êàíàäñüêî¿ ä³éñíîñò³: òóò ³ äèõàííÿ æèâîãî ñòåïó,
³ çà÷àðîâàíèé âèãëÿä çàíåäáàíîãî ñòàâó, ³ ãðóïêè ä³òåé, çàõîïëåíèõ ãðîþ íà ñâ³æèõ ïîêîñàõ, àáî òèõ, êîòð³ ñïîâíåí³ ðàä³ñíèìè
óñì³øêàìè îä ãðè â ñí³æêè.
Òâîðè Â. Êóðèëèêà, ùî, íà æàëü, äîñ³ ìàëî â³äîì³ ó íàñ
â Óêðà¿í³, ã³äí³ ïîäèâóâàííÿ é øàíè: â íèõ, ÿêùî óçàãàëüíèòè,
ãëèáîêî ñòðóìóº òîðæåñòâî ïðàâäè ³ ãóìàí³çìó â ñó÷àñíîìó æèòò³
(Î. Ëîãâèíåíêî).
2. Ñåðåä âèçíà÷íèõ àêòîð³â ³ ñï³âàê³â
ÕÕ ñòîë³òòÿ ïîðó÷ ç ³ìåíàìè âèêîíàâö³â
â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ ñòî¿òü ³ì’ÿ âåëèêî¿ óêðà¿íñüêî¿ ñï³âà÷êè Ñîëîì³¿ Êðóøåëüíèöüêî¿, ÷èº æèòòÿ-ãîð³ííÿ ìèíàëî
ó ñêëàäíèé ÷àñ ãëèáîêèõ ñóñï³ëüíèõ ïîòðÿñ³íü, ÷èÿ â³ääàí³ñòü ³ ñàìîïîñâÿòà ìóç³
êëàñè÷íîãî ñï³âó é íàäçâè÷àéíà ïðèðîäíà
îáäàðîâàí³ñòü âèâåëè ¿¿ ó ñóç³ð’ÿ íàéâèäàòí³øèõ ãîëîñ³â ñâ³òó.
Çàõîïëåíî â³òàëè Êðóøåëüíèöüêó Ëüâ³â
³ Ïåòåðáóðã, Âàðøàâà ³ Â³äåíü, Áóåíîñ-Àéðåñ ³ Íüþ-Éîðê (Îëåñü Ãîí÷àð).
В п р а в а 255. Напишіть короткий твір про якусь талановиту людину, використавши при цьому (там, де потрібно) слова іншомовного
походження.
Словничок
вишýкувати – a căuta; a recăuta,
a descoperi
кипарс – chiparos

настанóва – directivă
репродýкція – reproducere,
reproducţie
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§ 31. ÏÅÐÅÊËÀÄ Ç ÐÓÌÓÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ ÒÅÊÑÒ²Â
ÂÈÂ×ÅÍÈÕ ÑÒÈË²Â
В п р а в а 256. І. Перекладіть тексти українською мовою. Визначте стилі текстів.
Обґрунтуйте свою відповідь. За необхідності використайте
румунсько-український словник.

1. Ne oprirăm pe cărare si cautarăm cu privirile minunea pe care o descoperise copilul.
Era într-adevăr o veveriţă, un ghem de blaniță
de culoarea ﬂăcării, cu coada stufoasă adusă pe
spinare spre urechi, c-un capșor minuscul în
care licăreau ochişorii ca doua boabe de ploaie
ori de lacrimi.
La exclamaţiile noastre se mişcă brusc si trecu in partea cealaltă a trunchiului, ca să se ascundă de privirile noastre. Apoi apăru mai sus, pe altă creangă.
Tăcurăm. Ea era însa tot neîncrezătoare. Se furişă pe o ramură subţire,
apoi, desprinzându-se de acolo, trecu pe-un fag mai bătrân (M. Sadoveanu).
2. Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca din poveşti: copaci de zahăr, câmp de
cristal, iaz de oglindă. Şi-n cuprinsul larg, uriaşul policandru al cerului îşi
aprinde, una câte una, luminile, ca într-o nemăsurată sală de dans. Vieţuitoarele pustietăţii sunt îmbătate
de farmecul acesta: păsările
zbor ca ziua; lupul poposeşte
pe labe, în hăţişuri, şi priveşte
nemişcat.
Vulpea stă lângă vizuină
şi nu se-ndură să meargă la
vânat; veveriţa pleacă creangă
lângă creangă şi hoinăreşte, ca
o deşucheată, pădurea-ntreagă.
Iar iepurele a zbughit-o la jucat. Încet, ascultând, ispitind,
a ieşit tiptil-tiptil din curătură,
şi când a ajuns la margine şi-a văzut întinderea lucie de zăpadă, a-nceput să
sară de bucurie... (E. Gârleanu).
ІІ. Розкажіть про кого (що) розповідається у текстах. Намалюйте
до них ілюстрації (за бажанням).
В п р а в а 257. Розкажіть, які тварини і як зимують у вашій місцевості.
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§ 32. ÑËÎÂÀ, ßÊ² ÇÂÓ×ÀÒÜ
² ÏÈØÓÒÜÑß ÎÄÍÀÊÎÂÎ (ÎÌÎÍ²ÌÈ)
В п р а в а 258. Прочитайте вірш. Поясніть значення виділених слів. Що в них
спільне, а що їх різнить?

ÖÓÖÅÍßÒÊÎ
Ï³ñëÿ áóð³ çíàéøëè ä³òè
öóöåíÿòêî ëåäü æèâå.
Ùî ðîáèòè ç íèì? Äå ä³òè?
– Õàé, – Ãðèöü êàæå, – â íàñ æèâå.
ß çðîáëþ äëÿ íüîãî áóäó
³ íîñèòü â ë³êàðíþ áóäó (Â. Ïëàõîòíèêîâ).
Ñëîâà, ùî çâó÷àòü ³ ïèøóòüñÿ îäíàêîâî, àëå ìàþòü ð³çí³ ëåêñè÷í³ çíà÷åííÿ, íàçèâàþòüñÿ îìîí³ìàìè (omonime).
Çíà÷åííÿ òàêèõ ñë³â ìîæíà çðîçóì³òè ò³ëüêè â ðå÷åíí³ àáî
ñëîâîñïîëó÷åíí³. Íàïðèêëàä: êëþ÷ â³ä çàìêà, æóðàâëèíèé
êëþ÷, ñêðèïêîâèé êëþ÷.
Îìîí³ìè íå ñë³ä ïëóòàòè ç áàãàòîçíà÷íèìè ñëîâàìè. Ð³çí³
çíà÷åííÿ áàãàòîçíà÷íîãî ñëîâà îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü ì³æ ñîáîþ
ùîñü ñï³ëüíå, à îìîí³ìè í³÷îãî ñï³ëüíîãî â çíà÷åííÿõ íå ìàþòü.
В п р а в а 259. Прочитайте вірші. Знайдіть омоніми.

ÌÈËÎ
Âçÿâ ²âàíêî â ðóêè ìèëî,
³ âîíî ²âàíêà ìèëî,
ñîí ç î÷åé ³ ù³÷îê çìèëî,
àæ ïîãëÿíóòü ëþáî é ìèëî (Ð. Þçâà).
***
ß â³çüìó ëåãåíüêèé ïðóò,
ïîæåíó ãóñÿò íà Ïðóò.
Õî÷ êóïàòèìó íå â ìèë³,
ñòàíóòü ÷èñò³ âñ³ òà ìèë³ (Ñ. Ïàâëåíêî).
ÊÎÒÈ
Ãðàëèñü ì’ÿ÷èêîì êîòè,
ïåðøèé êàæå:
– Òè êîòè!
Íó à äðóãèé:
– Òè êîòè!
Ïîñâàðèëèñÿ êîòè.
Òîæ, Îêñàíêî, ãðàéñÿ òè! (Ð. Þçâà).
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В п р а в а 260. Запам’ятайте значення та правопис наведених омонімів і складіть по одному реченню з кожним із них.

Ïàðà – «äâà» ³ ïàðà – «ãàçîïîä³áíèé ñòàí äåÿêèõ ðå÷îâèí»; áàë –
«îö³íêà» ³ áàë – «áàíêåò»; áàíêè – «ïîñóä» ³ áàíêè – «ô³íàíñîâ³
óñòàíîâè»; ëàâà – «âèä ìåáë³â», ëàâà – «ì³ñöå ðîáîòè øàõòàðÿ»
³ ëàâà – «ðîçïå÷åíà ìàñà, ùî âèëèâàºòüñÿ ³ç êðàòåðà âóëêàíà».
В п р а в а 261. Складіть і запишіть речення, у яких були б омоніми до виділених слів.

1. Äîðîãó äî ñåëà ïðîêëàëè ó äîâã³é, ãëèáîê³é òà ïîêðó÷åí³é
áàëö³ (Ì. Ñòåëüìàõ). 2. Ó ä³â÷èíè áóëà äîâãà ðóñà êîñà. 3. Øëå
ì³ñÿöü ç íåáà ïðîìåí³ çëîòèñò³ (Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 4. ßê òå ìîðå,
á³ëå ïîëå ñí³ãîì ïîêîòèëîñü (Ò. Øåâ÷åíêî).
В п р а в а 262. Прочитайте речення. Скажіть, де виділені слова – омоніми, а
де – багатозначні. Поясніть, як ви розрізнили значення.

1. Çà ð³äíèé êðàé ³ æèòòÿ â³ääàé. 2. Ïðàâäà êðàé ïîðîãà, à
íåïðàâäà – á³ëÿ ñòîëà (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü) 3. Ïî ä³áðîâ³ â³òåð
âèº, ãóëÿº ïî ïîëþ (Ò. Øåâ÷åíêî). 4. Ó òåìí³é ãóùàâèí³ âèº
âîâê-ñ³ðîìàíåöü. 5. Îé ï³äó ÿ â ÷èñòå ïîëå, òàì ä³â÷èíà ïðîñî
ïîëå (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
В п р а в а 263. Перекладіть слова українською мовою. Поясніть лексичне
значення українських і румунських слів. Доведіть, що вони є
міжмовними омонімами.

Gospodar, gol, habar, halat, suc, curcă, vin, port.
В п р а в а 264. Перекладіть українською мовою румунські слова-омоніми cap,
unitate, a comandă, dispoziţie, а також румунською мовою українські слова-омоніми край, поле. Зробіть висновок про переклад
омонімів.

Íåäàâíî Ìàð³éêà ìåí³ êàæå:
– Ó íàñ òàê³ ãàðí³ áëàêèòí³ ï³âíèêè ðîñòóòü. ß ¿õ äîãëÿäàþ.
– Îé, – êàæó, – ÿ ùå íå áà÷èëà áëàêèòíèõ ï³âíèê³â. Âîíè æ,
ìàáóòü, òàê³, ÿê ïàïóãè.
– ßêùî õî÷åø, ÿ äàì òîá³, áóäåø ¿õ ó ñåáå âèðîùóâàòè.
– À òè ¿õ ÷èì ãîäóºø: ïøîíîì ÷è ïøåíèöåþ? – ïèòàþ.
Ìàð³éêà ñïî÷àòêó ïîäèâèëàñÿ íà ìåíå çäèâîâàíî, à ïîò³ì
ÿê çàéäåòüñÿ ñì³õîì.
– Òà öå æ, – êàæå, – íå êóðè, à êâ³òè (². Þùóê).
×îìó òðàïèëîñÿ íåïîðîçóì³ííÿ ì³æ ä³â÷àòêàìè?
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Словничок
бýда – cuşcă
гущáвина – desiş

пшонó – mei
цуцентко – căţeluş

§ 33. ÓÑÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÒÅÊÑÒÓ ÕÓÄÎÆÍÜÎÃÎ ÑÒÈËÞ
Ç Ä²ÀËÎÃÎÌ
В п р а в а 265. І. Прочитайте текст. До якого стилю мовлення він належить, чому?

ÍÀ ÂÎË²
Íà çåëåí³é ã³ëö³ ïòàøêà ñï³âàëà. Ìèëà, çâó÷íà ñï³âàíêà ñàä
çâåñåëÿëà. Òà çëîâèëà ä³â÷èíêà ïòàøêó ñï³âó÷ó òà âñàäèëà ó êë³òêó áëèñêó÷ó. ² äàº ¿é ¿ñòè, âîäè÷êó íîñèòü.
– Ñï³âàé ìåí³ ñï³âàíêè! – ïòàøå÷êó ïðîñèòü.
Íå ¿ñòü, íå ï’º ïòàøêà, ñèäèòü òèõåíüêî, îïóñòèëà êðèëüöÿ,
íèº ñåðäåíüêî.
– ×îìó íå õî÷åø, ïòàøå÷êî, ¿ñòè ³ ïèòè? ×è â çîëîò³é êë³òî÷ö³ çëå òîá³ æèòè?
– Íà çåëåí³é ã³ëî÷ö³ ëþáî ñï³âàòè, à â çîëîò³é êë³òö³ òðåáà
âìèðàòè… Áî â ñàäêó íà ã³ëö³ â³ëüíî ÿ æèëà, à çîëîòà êë³òêà –
ìîÿ ìîãèëà.
Ïîæàë³ëà ä³â÷èíêà ïòàøêó ñï³âó÷ó, â³ä÷èíèëà êë³òî÷êó ãàðíó, áëèñêó÷ó.
Ñòðåïåíóëà ïòàøå÷êà âò³øíî êðèëüöÿìè, çàäçâåí³ëà ñï³âàíêà
ïîëåì, ëóãàìè (Ìàð³éêà Ï³äã³ðÿíêà).
ІІ. Знайдіть і перепишіть у зошити діалог. Назвіть учасників
діалогу.
В п р а в а 266. І. Прочитайте виразно вірш Лесі Українки. Визначте головну
думку поетичного твору.

«Ìàìî, ³äå âæå çèìà,
ñí³ãîì òðàâèöþ âêðèâàº,
â ãàþ ïòàøîê âæå íåìà…
Ìàìî, ÷è êîæíà ïòàøèíà
â âèð³é íà çèìó ë³òàº?» –
â íåíüêè ñïèòàëà äèòèíà.
«Í³, íå êîæíà, – îäêàçóº ìàòè, –
îíäå, áà÷èø, ïòàøèíà ñèâåíüêà
ñêà÷å øâèäêî îòàì á³ëÿ õàòè, –
ùå çîñòàëàñü ïòàøèíà ìàëåíüêà
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«×îì æå âîíà íå âò³êà?
Íàùî ìîðîçó ÷åêà?»
«Íå áî¿òüñÿ ìîðîçó âîíà,
íå ïîêèíå êðà¿íè ð³äíî¿,
íå áî¿òüñÿ çèìè íàâ³ñíî¿.
Æäå, ùî çíîâó ïðèëèíå âåñíà».
«Ìàìî, ò³ ñèâ³ ïòàøêè
ñì³ëèâ³, ïåâíî, ùå é äóæå,
÷è òî áåçïå÷í³ òàê³, –
÷óºø, öâ³ð³íüêàþòü òàê,
ìîâ ¿ì ïðî çèìó áàéäóæå!
Áà÷ – ðîçñï³âàëèñÿ ÿê!»
«Íå áàéäóæå ò³é ïòàøö³, ì³é ñèíêó,
ìóñèòü ïòàøêà ìàëåñåíüêà äáàòè,
äå á âîäèö³ ä³ñòàòè êðàïëèíêó,
äå ï³ä ñí³ãîì ïîæèâêó øóêàòè».
«Íàùî æ ñï³âàº? ×óäíà!
Êðàùå øóêàëà á çåðíà!»
«Ñï³â ïòàøèí³ ïîò³õà îäíà, –
õî÷ ãîëîäíà, ñï³âà âåñåëåíüêî,
ðîçâàæàº ïòàøèíå ñåðäåíüêî,
æäå, ùî çíîâó ïðèëèíå âåñíà».
ІІ. Скажіть, між ким ведеться діалог у вірші. Про що розмовляють
учасники діалогу?
ІІІ. Запишіть у зошити назви птахів, які залишаються зимувати
у вашому краю.
В п р а в а 267. Складіть діалог між однолітками про те, як вони допомагають
пташкам взимку, використовуючи слова в прямому і переносному значеннях.

§ 34. ÑËÎÂÀ, ÁËÈÇÜÊ² ÇÀ ÇÍÀ×ÅÍÍßÌ (ÑÈÍÎÍ²ÌÈ).
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÑÈÍÎÍ²Ì²Â ÄËß ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß
ÍÅÂÈÏÐÀÂÄÀÍÈÕ ÏÎÂÒÎÐ²Â ÑË²Â
В п р а в а 268. Прочитайте текст. Назвіть слова, якими українці називають маму.

ÍÅÍß
– Ðîçêàæè-íî, îíó÷êó, íåí³, ùî ìè ñüîãîäí³ áà÷èëè â ãàþ, –
ïîïðîñèâ Äìèòðèêà ä³äóñü Äåìèä.
– ßê³é íåí³? – ïèòàº Äìèòðèê. – Äå âîíà?
– Îí çáèðàºòüñÿ âå÷åðþ íàì âàðèòè.
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– Òàê òî æ ìàìà.
– Âîíà ³ ìàìà, ³ íåíÿ.
– Ìàìî, òè íåíÿ? – äîïèòóºòüñÿ â ìàìè Äìèòðèê.
– Òàê, ñèíî÷êó, – óñì³õàºòüñÿ ìàìà.
– Âîíà ùå é ìàò³íêà, ìàòóñÿ, – äîäàº ä³äóñü Äåìèä.
– ×îìó òàê áàãàòî? – äèâóºòüñÿ ìàëèé.
– Áî òàêà áàãàòà ìîâà óêðà¿íñüêà. Öå æ ãàðíî, Äìèòðèêó.
– Ãàðíî, – êàæå õëîï÷èê, – ³ íåíÿ, ³ ìàò³íêà, ³ ìàòóñÿ – öå ìîÿ
ìàìà (À. Ì’ÿñòê³âñüêèé).
Ñëîâà, ð³çí³ çà çâó÷àííÿì, àëå áëèçüê³ àáî îäíàêîâ³ çà
ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì, íàçèâàþòü ñèíîí³ìàìè (sinonime).
Íàïðèêëàä, ñì³ëèâèé, â³äâàæíèé, áåçñòðàøíèé, õîðîáðèé,
ãåðî¿÷íèé, ìóæí³é. Äâà àáî á³ëüøå ñèíîí³ì³â óòâîðþþòü ñèíîí³ì³÷íèé ðÿä.
В п р а в а 269. До наведених слів доберіть синоніми і запишіть їх.

Ãîâîðèòè, õàòà, ë³òåðà, øëÿõ.
В п р а в а 270. Доберіть до прикметників по кілька синонімів і запишіть їх.

Ãàðíèé, íåíàä³éíèé, ñòàðèé, ã³ëëÿñòèé, ñóìíèé, ÷óäîâèé,
ñòàðàííèé.
Ñ ë î â à ä ë ÿ äî á î ð ó: êðàñèâèé, êðèñëàòèé, äàâí³é, äèâíèé,
âðîäëèâèé, õèòêèé, æóðëèâèé, ÷óäåñíèé, õèñòêèé, ñìóòíèé,
ïðåêðàñíèé, çàæóðåíèé, êîëèøí³é, íåïåâíèé, ñòàðîäàâí³é, æóðíèé, äáàéëèâèé, òóæíèé, ðåòåëüíèé.
Ñèíîí³ìè äîïîìàãàþòü òî÷í³øå âèñëîâèòè äóìêó, óíèêíóòè
ïîâòîðåííÿ òèõ ñàìèõ ÷è ñï³ëüíîêîðåíåâèõ ñë³â.
Äîáèðàþ÷è ñëîâà ç ñèíîí³ì³÷íîãî ðÿäó, òðåáà âðàõîâóâàòè
â³äò³íêè ¿õ çíà÷åííÿ òà âæèâàííÿ. Íàïðèêëàä, ïðî ä³â÷èíó
ìîæíà ñêàçàòè ãàðíà àáî âðîäëèâà (áî âðîäà – çîâí³øíÿ êðàñà
ëþäèíè), àëå õóñòêà ò³ëüêè ãàðíà.
В п р а в а 271. Слово край замініть синонімами, що написані зліва.

ïðàâà ñòîðîíà
ó âèð³é
â ê³íö³
íà áàòüê³âùèíó
â³íöÿ
ì³ñöåâ³ñòü

1.
2.
3.
4.
5.

Â³äë³òàþòü æóðàâë³ â òåïëèé êðàé.
Ó íàøîìó êðà¿ áàãàòî ë³ñ³â.
Ë³ñíèê æèâ íà êðàþ ñåëà.
Âîäà ïîëèëàñÿ ÷åðåç êðàé ñêëÿíêè.
Äîáðå ãðàþòü íàø³ ôóòáîë³ñòè,
îñîáëèâî ïðàâèé êðàé.
6. Ïîâåðíóâñÿ â ð³äíèé êðàé.
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В п р а в а 272. Прочитайте текст. Знайдіть синоніми. Поясніть їх роль у тексті.

Ó íåâåëèêîìó ñåë³ Íàãóºâè÷³ â Ãàëè÷èí³
íàðîäèâñÿ ìàéáóòí³é ïèñüìåííèê ²âàí Ôðàíêî.
Ó áàòüê³âñüê³é êóçí³ â³í ïðèñëóõàâñÿ äî ðîçïîâ³äåé ïðîñòèõ ëþäåé. Òåïëî, ùî æåâð³ëî â êóçí³,
ëþáîâ äî á³äíèõ ³ ïîêðèâäæåíèõ âåëèêèé Êàìåíÿð ïðîí³ñ êð³çü óñå ñâîº æèòòÿ.
²âàíà Ôðàíêà ìè ùå íàçèâàºìî òèòàíîì ïðàö³. Áî ñàìå çàâäÿêè íåâñèïóù³é ïðàö³ â³í ñòàâ
âåëèêèì ó áàãàòüîõ ãàëóçÿõ ëþäñüêèõ çíàíü.
В п р а в а 273. Прочитайте текст. Щоб уникнути повторення одного і того ж
слова, доберіть до нього найдоцільніші синоніми.

Ñòåæêîþ á³æèòü ìàëåíüêà ä³â÷èíêà. Ìàëåíüê³ ê³ñêè ñì³øíî
ï³äñòðèáóþòü ó íå¿ íà ïëå÷àõ. À êâ³òè âêëîíÿþòüñÿ ¿é ñâî¿ìè
ìàëåíüêèìè ãîë³âêàìè. Âîíà ïðîñòÿãóº äî íèõ ìàëåíüê³ ðó÷åíÿòà, ñòðóøóº ç ìàëåíüêèõ ïåëþñòîê ìàëåíüê³ êðàïåëüêè ðîñè
(². Þùóê).
Ñ ë î â à äëÿ äî á î ð ó: íåâåëè÷êèé, êóöèé, êîðîòêèé, êðèõ³òíèé, òåíä³òíèé, ì³í³àòþðíèé, äð³áíåíüêèé.
В п р а в а 274. Доберіть синоніми до слів іти, заметіль, гарний. Складіть і
запишіть невеличке оповідання на тему «Пригоди маленької
сніжинки», використовуючи дібрані синоніми до цих слів.
В п р а в а 275. Перекладіть українською мовою румунські синоніми.

Cameră, odaie; prieten, amic; glas, voce; convorbire, conversaţie; veriﬁcare, control; a dura, a continua, a urma; a înregistra, a înscrie; ﬁx, exact;
totdeauna, mereu.
В п р а в а 276. Прочитайте вірш. Знайдіть усі синоніми до слова базіка. Чому в
тексті вжито стільки синонімів?

Áóäóâàâ áàç³êà ä³ì –
ñ³ì äâåðåé ³ â³êîí ñ³ì.
Òîðîõò³é äîïîìàãàâ:
ÿçèêîì äîøêè òåñàâ.
Ìåòóøèâñÿ ïóñòîìåëÿ:
ñêîðî áóäóòü ñò³íè é ñòåëÿ!
Ãîâîðóí êëàâ íà ñëîâàõ
ç áëÿõè öèíêîâî¿ äàõ…
Â ä³ì áåç â³êîí ³ äâåðåé
òàëàëàé ñêëèêàâ ãîñòåé.
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Àëå… äîìó íå çíàéøëè,
àí³ äàõó, í³ ñò³íè.
Îñü òàê³ áàëàêóíè! (Î. Ñåíàòîâè÷).
Словничок
жéвріти – a arde încet
кýзня – fierărie

невсипýщий – sârguincios
титáн – titan

§ 35. ÑËÎÂÀ, ÏÐÎÒÈËÅÆÍ² ÇÀ ÇÍÀ×ÅÍÍßÌ
(ÀÍÒÎÍ²ÌÈ)
Ñëîâà, ïðîòèëåæí³ çà çíà÷åííÿì, íàçèâàþòüñÿ àíòîí³ìàìè
(antonime). Íàïðèêëàä: ìèð – â³éíà, äîáðèé – ïîãàíèé, ïëàêàòè – ñì³ÿòèñÿ.
Áàãàòîçíà÷íå ñëîâî ìîæå ìàòè ê³ëüêà àíòîí³ì³â çàëåæíî
â³ä òîãî, ó ÿêîìó çíà÷åíí³ âîíî âæèòå: ÷èñò³ (ðóêè) – áðóäí³,
÷èñòà (âîäà) – êàëàìóòíà, ÷èñòå (íåáî) – õìàðíå.
В п р а в а 277. Прочитайте вірш. Знайдіть слова з протилежним значенням.

ÏÎÃÀÑ Ó×ÎÐÀ ÄÅÍÜ…
Ïîãàñ ó÷îðà äåíü –
çàïëàêàâ Ð³ê Ñòàðåíüêèé.
Ñüîãîäí³ ðîçñâ³ëî –
ñì³ºòüñÿ Ìîëîäåíüêèé.
Ñòàðåíüêîãî íàì æàëü,
à ïëàêàòü íå ãîäèòüñÿ,
áî Ìîëîäåíüêèé Ð³ê
ïî÷íå íà íàñ ñâàðèòüñÿ (Ë. Ãë³áîâ).
В п р а в а 278. І. Перепишіть прислів’я і приказки, підкресліть антоніми.

1. Ì’ÿêî ñòåëå, òà òâåðäî ñïàòü. 2. Ðîçóìíèé ðîçñóäèòü, à äóðåíü îñóäèòü. 3. Ìîëîäå îðëÿ, òà âèùå ñòàðîãî ë³òàº. 4. Çèìà áåç
ñí³ãó – ë³òî áåç õë³áà. 5. Äîáðå ãîâîðèòü, àëå çëå ðîáèòü. 6. Íà
÷îðí³é çåìë³ á³ëèé õë³á ðîäèòü. 7. Ñëóõàé òèñÿ÷ó ðàç³â, à ãîâîðè
îäèí ðàç. 8. Ëàñò³âêà äåíü ïî÷èíàº, à ñîëîâåé ê³í÷àº. 9. Ìàëåíüêà ïðàöÿ êðàùà çà âåëèêå áåçä³ëëÿ. 10. Ç íîâèìè äðóçÿìè íå
çàáóäü ñòàðèõ.
II. Вивчіть напам’ять два прислів’я.
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В п р а в а 279. Доберіть до наведених слів слова, протилежні за значенням.

Äåíü, çèìà, õîëîäíî, á³ëèé, âåñåëèé, äîáðå, ðàä³ñòü, ð³äíèé,
ðàä³òè.
Ñ ë î â à äëÿ äî á î ð ó: ë³òî, í³÷, ÷îðíèé, òåïëî, ñóìíèé, ãîðå,
ïîãàíî, ñóìóâàòè, ÷óæèé.
В п р а в а 280. До наведених у словосполученнях значень прикметників тихий
і чистий доберіть антоніми зі слів, що в дужках.

1. Òèõèé ãîëîñ, òèõå ÷èòàííÿ, òèõèé â³òåð, òèõà âóëèöÿ, òèõà
ïîãîäà, òèõå ìîðå, òèõå æèòòÿ. (Â³òðÿíèé, ãîëîñíèé, ãó÷íèé,
ðîçáóðõàíèé, ñèëüíèé, øóìëèâèé, íåñïîê³éíèé).
2. ×èñò³ ðóêè, ÷èñòå íåáî, ÷èñòèé ãîëîñ, ÷èñòèé ñïèðò. (Õìàðíèé, õðèïêèé, ðîçâåäåíèé, áðóäíèé).
В п р а в а 281. Придумайте і запишіть речення з такими парами антонімів:
добро – зло, мир – війна.
В п р а в а 282. Складіть словосполучення зі словами кислий, глибокий, світлий,
повний, гарний, доберіть до прикметників антоніми.

Ç ð à ç î ê: Êèñëå ÿáëóêî – ñîëîäêå ÿáëóêî.
В п р а в а 283. Для кожного синонімічного ряду знайдіть спільний антонім.

1.
2.
3.
4.

Ñëàáèé, íåì³÷íèé, áåçñèëèé – … .
Çàâæäè, ïîâñÿê÷àñ, ïîñò³éíî – … .
Òîâñòèé, ñèòèé, ïîâíèé, îãðÿäíèé – … .
Ðîáèòè, ïðàöþâàòè, òðóäèòèñÿ – … .

В п р а в а 284. До кожного зі слів знайдіть декілька синонімічних антонімів
і запишіть їх.

1.
2.
3.
4.

Áàãàòèé – …, …, … .
Ãàðíèé –…, …, … .
Ð³âíî – …, …, … .
Âîðîã – …, …, … .

В п р а в а 285. Прочитайте вірш. Випишіть антоніми.

Äâà áðàòè æèëè íà ñâ³ò³,
áóâ îäèí ç íèõ ïðàöüîâèòèé,
à äðóãèé – ëåäà÷èé äóæå.
Ñëóõàé êàçêó ïðî íèõ, äðóæå.
Òîé õîðîáðèé ³ ïðàâäèâèé,
òîé áðåõëèâèé, ïîëîõëèâèé,
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òîé ðîçóìíèé, òîé äóðíèé,
òîé âåëèêèé, òîé ìàëèé.
Äåíü ³ í³÷ áðàòè ñâàðèëèñü
³ í³êîëè íå ìèðèëèñü.
Âñå, ùî ïåðøèé áóäóâàâ,
äðóãèé ìèòòþ ðóéíóâàâ.
Êîæåí ðàòü ïîâ³â ñâîþ,
ñòð³ëèñü âîðîãè â áîþ.
²ç âèñîêèì ñòð³âñü íèçüêèé,
íà òîâñòîãî éøîâ òîíêèé,
ñòð³â á³ëÿâîãî ÷îðíÿâèé,
îãðÿäíîãî – õóäîðëÿâèé,
íà ñóìíîãî éøîâ âåñåëèé,
íà òåíä³òíîãî äåáåëèé.
Öÿ êðèâàâàÿ â³éíà –
íèí³ ñèâà äàâíèíà.
Õî÷ áðàòè âæå é ïîìèðèëèñü,
ï³ñëÿ íèõ ñëîâà ëèøèëèñü,
äóæå ãîðä³, íåçàëåæí³,
àáñîëþòíî ïðîòèëåæí³,
â ìîâ³ ö³ ñëîâà æèâóòü,
¿õ àíòîí³ìàìè çâóòü.
À. Ñâàøåíêî
В п р а в а 286. І. У прислів’ях вставте пропущені слова-антоніми і запишіть їх.

1. Ç âåëèêî¿ õìàðè … äîù. 2. Ìåíøå ãîâîðè, à … ðîáè.
3. Ïðàöÿ ÷îëîâ³êà ãîäóº, à … ìàðíóº. 4. Êðàùå ã³ðêà ïðàâäà, í³æ
… … . 5. Äå áàãàòî ñë³â, òàì … ä³ëà.
II. Вивчіть напам’ять два прислів’я.
В п р а в а 287. Перекладіть українською мовою.

Primul – ultimul, liber – ocupat, îngust – larg, departe – aproape, frumos – urât, a se culca – a se scula, puţin – mult, cald – rece, a începe –
a termina, a se trezi – a adormi.
Словничок
білвий – auriu, bălai, blond
дебéлий – gros, vânjos
лáстівка – rândunică
огрдний – zdravăn

тендíтний – gingăş, delicat
худорлвий – slab, uscat
чорнвий – brun, brunet
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§ 36. ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÎÁÓÄÎÂÈ ÐÎÇÄÓÌÓ.
ÄÎÊËÀÄÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÒÅÊÑÒÓ ÐÎÇÏÎÂ²ÄÍÎÃÎ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÐÎÇÄÓÌÓ
В п р а в а 288. Прочитайте казку. Знайдіть у ній елементи роздуму. Обґрунтуйте ваші висновки.

Âîâê ³ Ëèñèöÿ ïîáà÷èëè ¯æàêà, êîòðèé ëåæàâ, çãîðíóâøèñü
ó êëóáîê.
Âîâê îá³éøîâ íàâêîëî, ïîäóìàâ ³ ñêàçàâ:
– Òî á³äà – ìàòè òàêèé âèãëÿä, òîìó ùî íà âåñü ë³ñ íåìàº
í³êîãî ïîòâîðí³øîãî. Îòæå, ¯æàê –
ñòðàøèëî ³ ãàíüáà äëÿ âñ³õ íàñ.
– Òî âåëèêå ùàñòÿ – áóòè òàêèì, ÿê â³í, áî ñàìå öå ðÿòóº éîãî
â³ä òâî¿õ ³ ìî¿õ çóá³â, – çàïåðå÷èëà
Ëèñèöÿ. – Îòæå, íå â êðàñ³ ùàñòÿ.
Ðîçäóì – öå âèñëîâëþâàííÿ ïðî ïðè÷èíè ÿêîñòåé, îçíàê,
ïîä³é.
Ó ðîçäóì³ îáîâ’ÿçêîâèìè º òðè ÷àñòèíè: 1) òåçà – îñíîâíå
òâåðäæåííÿ, ÷³òêî ñôîðìóëüîâàíà äóìêà; 2) äîêàçè, àðãóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü âèñóíóòó òåçó; 3) âèñíîâîê, ùî âèïëèâàº
ç äîêàç³â (óçàãàëüíåííÿ).
Ðîçäóì áóâàº ðîçãîðíóòèé (ñêëàäàºòüñÿ ç òåçè, äîêàçó ³ âèñíîâêó) ³ ñòÿãíåíèé (ñêëàäàºòüñÿ ç òåçè òà äîêàçó).
В п р а в а 289. Прочитайте байку. Знайдіть у її тексті розгорнутий і стягнутий
роздуми, вкажіть їх складові частини.

ÎÐÅË ² ×ÅÐÅÏÀÕÀ
Íà äóá³, ùî ïîõèëèâñÿ äî âîäè, ñèä³â Îðåë. ×åðåïàõà ãîâîðèëà
ñâî¿ì ñåñòðàì:
– Ïîê³éíà íàøà ïðàáàáà çàãèíóëà, òîìó ùî ïî÷àëà íàâ÷àòèñÿ
â îðëà ë³òàòè. Îòæå, ïîãóáèëî ¿¿, á³äîëàøíó, ë³òàííÿ.
– Ñëóõàé-íî, ×åðåïàõî! – îáóðèâñÿ Îðåë. – Òâîÿ ïðåìóäðà
ïðàáàáà çàãèíóëà, òîìó ùî âçÿëàñÿ íå çà ñâîþ ñïðàâó (Çà Ã. Ñêîâîðîäîþ).
В п р а в а 290. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому елементи роздуму та їх
складові частини.

Õë³á – íåîäì³ííèé ó÷àñíèê óñ³õ íàøèõ çâè÷à¿â òà îáðÿä³â.
Õë³áîì çóñòð³÷àþòü ãîñòåé, õë³áîì áëàãîñëîâëÿþòü ìîëîäèõ,
óïåðøå äî õàòè íà Óêðà¿í³ çàõîäèëè ëèøå ç õë³áîì. Ùîéíî
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ñïå÷åíèì õë³áîì çàâæäè ÷àñòóâàëè ðîäè÷³â ³ ñóñ³ä³â, ïåðøèé ðèòóàëüíèé âèõ³ä ó ïîëå òåæ ðîáèëè ç õë³áîì. ×è íå òîìó é ä³æà,
ó ÿê³é çàì³øóâàëè õë³á, áóëà ó âåëèê³é ïîøàí³. ¯¿ ïîð³âíþâàëè
³ç ñîíöåì: çà ë³ñîì-ïðàë³ñîì çîëîòà ä³æà ñõîäèòü. Íåïîøàíó äî
õë³áà ââàæàëè ìîðàëüíèì çóáîæ³ííÿì, ïîâåä³íêîþ, íå ã³äíîþ
ëþäèíè, ³ ñóâîðî çàñóäæóâàëè (Çà Ì. Òêà÷åì).

Ê. Äàöóê. Õë³á

В п р а в а 291. Складіть плани роздумів, тезами яких є вислови:

1. Õë³á – óñüîìó ãîëîâà. 2. Çîëîòî äîáóâàþòü ³ç çåìë³, à çíàííÿ – ³ç êíèæîê.
В п р а в а 292. Уявіть ситуацію: ви зустріли знайомого, який не любить спорт.
Що ви зможете йому розповісти, щоб переконати у необхідності занять спортом? Спочатку сформулюйте думку про користь
спорту. Далі наведіть докази з власного досвіду і з історії людства. Завершіть роздуми висновками про роль спорту в житті
людини.
В п р а в а 293. Складіть усний твір-роздум на теми «Яким видам спорту я надаю
перевагу і чому?», «Бути здоровим – значить бути сучасним»,
використовуючи багатство лексичного складу української літературної мови (синоніми, антоніми).
В п р а в а 294. Напишіть твір-роздум на тему «Дорога до хліба – від поля до
столу» із використанням багатозначних слів у прямому і переносному значеннях.
Словничок
вербá – salcie, răchită
орéл – vultur

релíквія – relicvă
черепáха – broască ţestoasă
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§ 37. ÓÑÍÈÉ ÒÂ²Ð-ÐÎÇÄÓÌ ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÂËÀÑÍÎÃÎ
ÆÈÒÒªÂÎÃÎ ÄÎÑÂ²ÄÓ
В п р а в а 295. Прочитайте вірш. Чому для кожного Батьківщина є різною?

ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ
Çíàºø òè,
ùî òàêå Áàòüê³âùèíà?
Áàòüê³âùèíà – öå ë³ñ îñ³íí³é,
öå äîì³âêà òâîÿ, ³ øêîëà,
³ ãàðÿ÷å ñîíÿ÷íå êîëî.
Áàòüê³âùèíà –
öå òðóä ³ ñâÿòî,
Áàòüê³âùèíà –
öå ìàìà é òàòî,
öå òâî¿ íàéùèð³ø³ äðóç³
³ áäæîëà
ó âåñíÿí³ì ëóç³ (À. Êîñòåöüêèé).
В п р а в а 296. Запишіть прислів’я та приказки про Батьківщину. Поясніть, як
ви їх розумієте.

1. Áàòüê³âùèíà — ìàòè, óì³é çà íå¿ ïîñòîÿòè. 2. Áåç Áàòüê³âùèíè íåìàº ëþäèíè. 3. Áåç êàëèíè íåìàº Óêðà¿íè. 4. Áåðåæè
Â³ò÷èçíó, ÿê îêî, ³ âîíà òåáå çàâæäè áåðåãòèìå. 5. Áóäü-êîìó ìèëà
ñâîÿ êðà¿íà. 6. Çà ñâî¿ì êðàºì ñåðöå áîëèòü. 7. Ëþäèíà áåç ð³äíî¿
çåìë³, ÿê ñîëîâåé áåç ãí³çäà. 8.Òà çåìëÿ ìèëà, äå ìàòè ðîäèëà.
9. Ãðóäêà ð³äíî¿ çåìë³ äîðîæ÷à çà çîëîòî (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
В п р а в а 297. Доберіть антоніми до поданих слів.

Ð³äíà, âåëèêà, äàëåêà, òåïëà.
В п р а в а 298. Напишіть твір-роздум «Чим є для мене Батьківщина», використовуючи слова-вирази:

1. Òåçà – ÿ äóìàþ…, ìåí³ çäàºòüñÿ…, íà ìîþ äóìêó… .
2. Äîêàçè (àðãóìåíòè) – ÿ òàê ââàæàþ, òîìó ùî…, ïî-ïåðøå…,
ïî-äðóãå…, ÿ òàê äóìàþ, òîìó ùî….
3. Âèñíîâîê – îòæå…, òàêèì ÷èíîì…, ÿê ìîæíà çðîçóì³òè
(ïîáà÷èòè)…, îñü òîìó… .
В п р а в а 299. Пригадайте випадки з вашого життя, які переконали вас у необхідності поводити себе ввічливо. Напишіть твір-роздум «Що
таке вихованість», використавши як докази ці події.
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§ 38. ÔÐÀÇÅÎËÎÃ²ÇÌÈ. ÎÇÍÀÉÎÌËÅÍÍß
Ç ÔÐÀÇÅÎËÎÃ²×ÍÈÌ ÑËÎÂÍÈÊÎÌ
Ó êîæí³é ìîâ³, çîêðåìà â óêðà¿íñüê³é, º ñò³éê³ ñïîëó÷åííÿ
ñë³â, ÷àñòî áëèçüê³ çà çíà÷åííÿì äî ïîâíîçíà÷íèõ ñë³â. Íàïðèêëàä, êëþâàòè íîñîì – äð³ìàòè, íàêèâàòè n’ÿòàìè – âòåêòè.
Ñò³éê³ ñïîëó÷åííÿ ñë³â íàçèâàþòüñÿ ôðàçåîëîã³çìàìè
(frazeologismele). Çà áóäîâîþ ôðàçåîëîã³çì áëèçüêèé äî ñëîâîñïîëó÷åííÿ, àëå, íà â³äì³íó â³ä ñèíòàêñè÷íîãî ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ÿêå ìîâö³ ùîðàçó òâîðÿòü íàíîâî, ôðàçåîëîã³çì âèêîðèñòîâóþòü ÿê óæå ãîòîâèé ñò³éêèé âèðàç, ùî ìàº çðîçóì³ëå
âñ³ì çíà÷åííÿ. Ïîð³âíÿéòå: á³ëà ôàðáà ³ á³ëà âîðîíà (îñîáà,
ÿêà âèð³çíÿºòüñÿ ÷èìîñü ñåðåä ³íøèõ). Ôðàçåîëîã³çìè ðîáëÿòü
ìîâó îáðàçíîþ, íàäàþòü ¿é åìîö³éíîñò³.
Áëèçüêî äî ôðàçåîëîã³çì³â ñòîÿòü ïðèñë³â’ÿ, ïðèêàçêè. Öå
íàé÷àñò³øå çàâåðøåí³ ðå÷åííÿ, âîíè òàêîæ â³äòâîðþþòüñÿ
ìîâöåì, à íå òâîðÿòüñÿ ùîðàçó íàíîâî. Íàïðèêëàä: Õòî ëþäåé
ïèòàº, òîé ³ ðîçóì ìàº.
Ôðàçåîëîã³çìè íå çàâæäè ìîæíà ïåðåêëàñòè äîñë³âíî. Ïîòð³áíî äîáèðàòè â ³íø³é ìîâ³ ôðàçåîëîã³çì, ÿêèé áè çà çì³ñòîì
áóâ òîòîæíèé òîìó, ùî ïåðåêëàäàºòüñÿ. Ïðî çíà÷åííÿ ôðàçåîëîã³çì³â ìîæíà ä³çíàòèñÿ ç³ ñïåö³àëüíèõ ôðàçåîëîã³÷íèõ
ñëîâíèê³â.
В п р а в а 300. Прочитайте речення. Випишіть фразеологізми, поясніть їх значення, користуючись фразеологічним словником.

1. Ó÷èòåëüêà ñë³â íà â³òåð íå êèäàº. 2. Õëîïö³â ÿê â³òðîì
çäóëî. Âîíè ïîâìîùóâàëèñü íà çàäíüîìó ñèä³íí³. 3. À ÿê òàì
Àíäð³é? Ùîñü ïðî íüîãî í³ ñëóõó í³ äóõó. 4. Ö³ çâè÷àéí³ ñëîâà
íà÷å îêðîïîì îáïåêëè íàñ. 5. Âñòàâ ²âàí íà÷å ç õðåñòà çíÿòèé.
Ñõèëèâ á³ëèé ÷óá. 6. Ïîêè é ñâ³ò ñòî¿òü, öüîãî í³êîëè íå áóëî
é íå áóäå.
В п р а в а 301. Складіть і запишіть речення з фразеологізмами.

Ëåáåäèíà ï³ñíÿ – îñòàíí³é âèÿâ ÿêî¿-íåáóäü ä³ÿëüíîñò³ (â³ä
ïîâ³ð’ÿ, ùî í³áè ëåá³äü ñï³âàº îäèí ðàç ó æèòò³ – ïåðåä ñìåðòþ).
Òðèìàòè êàì³íü çà ïàçóõîþ – çàòàþâàòè çëîáó íà êîãî-íåáóäü.
Ðîáèòè ç ìóõè ñëîíà – ïåðåá³ëüøóâàòè. Êàëàìóòèòè âîäó – âíîñèòè íåïîðîçóì³ííÿ â ñòîñóíêè ì³æ ëþäüìè. Çåëåíà âóëèöÿ –
ìîæëèâ³ñòü ðóõàòèñÿ âïåðåä áåç ïåðåøêîä. Àìåðèêó â³äêðèòè –
âèãàäàòè àáî âèäàòè çà íîâå òå, ùî äàâíî âñ³ì â³äîìå. Ñîáàêó
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ç’¿ñòè (æàðò³âëèâå) – íàáóòè âåëèêîãî äîñâ³äó. Îñü äå ñîáàêà
çàðèòèé – ó öüîìó ³ ïîëÿãàº ñóòü ñïðàâè.
В п р а в а 302. Пригадайте і запишіть фразеологізми зі словами очі, ніс, язик,
голова.
В п р а в а 303. Допишіть фразеологізми.

… ï’ÿòàìè, âåäìåæà …, âèêèíóòè ç …, çà õîëîäíó … íå áðàòèñÿ, ï’ÿòå … äåñÿòå, ñ³ì … íà òèæäåíü, õî÷ … ãàòè, âñòàâëÿòè
… â êîëåñà.
В п р а в а 304. Прочитайте текст. Поясніть прислів’я, винесене в заголовок.

–
–
–
–

ßÊÅ ¯ÕÀËÎ, ÒÀÊÅ É ÇÄÈÁÀËÎ
Ùî òè ðîáèø, Þð÷èêó?
Ïèøó ëèñòà äî Àíäð³éêà.
Òàæ òè íå âì³ºø ïèñàòè!..
Òàê, àëå Àíäð³éêî íå âì³º ÷èòàòè (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).

В п р а в а 305. Перекладіть румунські прислів’я українською мовою.

1. Cine râde la urmă, râde mai bine. 2. Câte capete, atâtea păreri. 3. Omul
cât trăieşte, învaţă. 4. Nu iese fum fără foc. 5. Mai bine mai târziu, decât
niciodată. 6. Ce-i în mână, nu-i minciună. 7. Cine fuge după doi iepuri, nu
prinde nici unul. 8. Prietenul la nevoie se cunoaşte.

Ë²ÍÜÊÎ
Íàø êîòêî ëåäàöþâàòèé,
íåîõî÷èé ïðàöþâàòè:
àí³ ìèøêè â³í íå ëîâèòü,
àí³ êàçêè â³í íå ìîâèòü.
Ïîç³õàº, ñïèíêó ãîðáèòü,
ìîëî÷êî ³ç áëþäöÿ ï’º.
Í³÷îã³ñ³íüêî íå ðîáèòü –
áàéäèêè á’º (Î. Îðà÷).
Словничок
блдце – farfurioară
здбати (зустрíти) – a întâlni

ледацювáтий – trântor, trândav
позіхáти – a căsca
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ÇÀÏÈÒÀÍÍß ² ÇÀÂÄÀÍÍß
ÄËß ÑÀÌÎÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ
1.
2.
3.
4.
5.

Ùî âèâ÷àº ëåêñèêîëîã³ÿ?
Ùî òàêå ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ ñëîâà? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
ßê³ ñëîâà íàçèâàþòü îäíîçíà÷íèìè? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
ßê³ ñëîâà íàçèâàþòü áàãàòîçíà÷íèìè? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
Íàâåä³òü ïðèêëàäè âæèâàííÿ ñë³â ó ïðÿìîìó é ïåðåíîñíîìó
çíà÷åííÿõ.
6. Íàâåä³òü ïðèêëàäè âëàñíå óêðà¿íñüêèõ ³ çàïîçè÷åíèõ ñë³â.
7. ßê³ ñëîâà íàçèâàþòü îìîí³ìàìè? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
8. ßê³ ñëîâà íàçèâàþòü ñèíîí³ìàìè? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
9. ßêó ðîëü âèêîíóþòü ñèíîí³ìè?
10. ßê³ ñëîâà íàçèâàþòü àíòîí³ìàìè? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
11. Ùî òàêå ôðàçåîëîã³çìè? ßêà ¿õ ðîëü ó ìîâëåíí³?
12. ßêèé ñëîâíèê ïîäàº çíà÷åííÿ ôðàçåîëîã³çì³â?

ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß
Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÎÃÎ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß
ÂÀÐ²ÀÍÒ 1
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Ïàðè ñë³â º àíòîí³ìàìè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

ñóìíèé – áàãàòèé, äåíü – í³÷, òèõî – ñïîê³éíî;
äîðîãèé – äåøåâèé, äðóã – âîðîã, æèòòÿ – ñìåðòü;
òèõèé – òåìíèé, âå÷³ð – í³÷, ï³çíî – ðàíî;
âãîð³ – âíèçó, äîáðèé – ïîãàíèé, ãîðå – á³äà.

2. Óñ³ ñëîâà îìîí³ìè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

äðóã – âîðîã;
ïàðà (âîäÿíà) – ïàðà (äâîº);
ãîâîðèòè – êàçàòè;
ñò³íà – ñòåëÿ.

3. Ôðàçåîëîã³çìè-ñèíîí³ìè íàâåäåí³ â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

ãðàòè ïåðøó ñêðèïêó, äàòè äðàëà;
áèòè áàéäèêè, ïåêòè ðàêè;
êëþâàòè íîñîì, ïàñòè çàäí³õ;
òåðåâåí³ ïðàâèòè, ëÿñè òî÷èòè.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Çàïèø³òü òåêñò. Ï³äáåð³òü äî íüîãî çàãîëîâîê. Âèïèø³òü ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ó ÿêèõ ñëîâà âæèò³ â ïåðåíîñíîìó çíà÷åíí³.

Ëåãåíüêèé â³òåðåöü äèõàº òåïëîì, õâèëþº ëàíè çîëîòî¿ ïøåíèö³.
À çãîðè ëèíå ï³ñíÿ æàéâîðîíêà.
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5. Äî ïîäàíèõ ñë³â äîáåð³òü ñèíîí³ìè ³ ââåä³òü ¿õ ó ðå÷åííÿ.

Êàçàòè, ìàëèé, äðóã.
²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Çàïèø³òü ðå÷åííÿ, âñòàâèâøè, äå ïîòð³áíî, ïðîïóùåí³ ë³òåðè. Çíàéä³òü ñèíîí³ìè. Ïîÿñí³òü ¿õ ðîëü ó ðå÷åíí³ é ìîâ³.

Îé ãîâ..ðè, áàëàêàé, ðî..ìîâëÿé (Ã. Ìàçóðåíêî). Øâèäêî ì..íàº
â..ñíà, õó..êî ïðèõîäèòü ë..òî.
²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü òâ³ð-ðîçäóì ïðî ïðàöþ õë³áîðîá³â. Âèêîðèñòàéòå â òåêñò³
ôðàçåîëîã³çìè.

ÂÀÐ²ÀÍÒ 2
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Óñ³ ñëîâà – ñèíîí³ìè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

â³òåð, áóðÿ, óðàãàí;
ñåëî, ì³ñòî, âóëèöÿ;
ãîâîðèòè, êàçàòè, ìîâ÷àòè;
äîðîãà, øëÿõ, ñò³íà.

2. Óñ³ ñëîâà áàãàòîçíà÷í³ â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

òåëåôîí, í³ñ;
ãîëîâà, áèòè;
ä³ºñëîâî, ×åðí³âö³;
àíã³íà, ãðóøà.

3. Àíòîí³ì äî ôðàçåîëîã³çìó ÿê ê³ò íàïëàêàâ º ó ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

áàéäèêè áèòè;
êóðè íå êëþþòü;
êëþâàòè íîñîì;
íîãè â ðóêè.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Çàïèø³òü òåêñò. Äî âèä³ëåíèõ ñë³â äîáåð³òü ñèíîí³ìè. Ïðîäîâæ³òü
òåêñò äâîìà-òðüîìà ðå÷åííÿìè.

Íàðîä âëîæèâ ñâîþ äóøó ó ñëîâî. Íàðîäíå ñëîâî – íàø íàö³îíàëüíèé ñêàðá. Ç íàðîäíîãî ñëîâà áåðóòü íàòõíåííÿ ïèñüìåííèêè.
5. Äî ïîäàíèõ ñë³â äîáåð³òü àíòîí³ìè ³ ââåä³òü ïàðè ñë³â ó ðå÷åííÿ.

Âîðîã, äîáðèé, ðàíî.
²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Çàïèø³òü ðå÷åííÿ, âñòàâèâøè, äå ïîòð³áíî, ïðîïóùåí³ ë³òåðè. Çíàéä³òü áàãàòîçíà÷í³ ñëîâà.
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Ç ïîëÿ ç³éøîâ ñí..ã ³ çàç..ëåí³ëà îçèìèíà. Ëþäè ðàä³þòü ìàéáóòíüîìó âðîæàþ, àäæå ïðàâ..ëüíî êàæ.. íàðîäíà ìóäð³ñòü: «Õë³á –
óñüîìó ãîëîâà!»
²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü òâ³ð-ðîçäóì ïðî ïðèñë³â’ÿ ³ ïðèêàçêè òà ¿õ çíà÷åííÿ â æèòò³
ëþäåé.

ÂÀÐ²ÀÍÒ 3
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Óñ³ âèä³ëåí³ ñëîâà âæèòî â ïåðåíîñíîìó çíà÷åíí³ â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

òåïëà âåñíà, çåëåíà Áóêîâèíà, ã³ðñüêå ñåëî;
çîëîò³ ðóêè, ì’ÿêèé õàðàêòåð, ëåòÿòü ðîêè;
ä³äóñü äð³ìàº, ë³ñ äð³ìàº, íåáî ïëà÷å;
â³òåð âèº, êîëþ÷èé ïîãëÿä, òåïëà çóñòð³÷.

2. Óñ³ ñëîâà îäíîçíà÷í³ â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

êðèëî, äåðåâî;
àâòîáóñ, ïîëå;
ñò³íà, ïóñòèé;
ÿáëóíÿ, àíòîí³ì.

3. Ôðàçåîëîã³çì ïîäàíî â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

âèêèíóòè
âèêèíóòè
âèêèíóòè
âèêèíóòè

ç
ç
ç
ç

õàòè;
ñóìêè;
äâîðó;
ãîëîâè.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Ñêëàä³òü ³ çàïèø³òü ðå÷åííÿ ç ïîäàíèìè ñëîâàìè, âæèâøè ¿õ ó ïðÿìîìó é ïåðåíîñíîìó çíà÷åííÿõ.

Äð³ìàòè, çîëîòèé, ñò³íà.
5. Äî ïîäàíèõ ñë³â äîáåð³òü îìîí³ìè ³ ââåä³òü ïàðè ñë³â ó ðå÷åííÿ.

Êîñà, ïàðà, í³æ.
²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Çàïèø³òü ïðèñë³â’ÿ, âñòàâèâøè, äå ïîòð³áíî, ïðîïóùåí³ ë³òåðè. Çíàéä³òü àíòîí³ìè. Ïîÿñí³òü ïðàâîïèñ ñë³â ç íå.

Ñèò..é ã..ëîäíîãî íå/ðîçóì³º. Ïðàâäà áóäóº, à íå/ïðàâäà ðóéíóº.
Ìàë..íüêà ïðàöÿ êðàùà çà â..ëèêå áå..ä³ëëÿ.
²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü òâ³ð-ðîçäóì «×è ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè çàïîçè÷åí³
ñëîâà?».
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ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ.
ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ
Ôîíåòèêà (fonetica) – öå ðîçä³ë ìîâîçíàâñòâà, ùî âèâ÷àº
çâóêè ëþäñüêî¿ ìîâè, ¿õ òâîðåííÿ ³ âèìîâó. Ôîíåòèêà ò³ñíî
ïîâ’ÿçàíà ç ãðàô³êîþ òà îðôîãðàô³ºþ.
Îðôîåï³ÿ (ortoepie) – öå ðîçä³ë ìîâîçíàâñòâà, ùî âèâ÷àº
ïðàâèëà âèìîâè ñë³â.
Ãðàô³êà (grafia) çàéìàºòüñÿ âèâ÷åííÿì áóêâ, ¿õ íàïèñàííÿì
³ çíà÷åííÿì.
Îðôîãðàô³ÿ (ortografia), àáî ïðàâîïèñ, – öå ðîçä³ë ìîâîçíàâñòâà, ÿêèé âèâ÷àº ïðàâèëà íàïèñàííÿ ñë³â.
§ 39. ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÔÎÍÅÒÈÊÓ. ÇÂÓÊÈ ÌÎÂËÅÍÍß.
ÇÂÓÊÈ ÃÎËÎÑÍ² ÒÀ ÏÐÈÃÎËÎÑÍ²
В п р а в а 306. І. Повільно вимовте слова мама, школа, дерево, бук. Назвіть
найменші частинки (звуки), з яких складаються ці слова.
II. Запишіть звуки, беручи їх у квадратні дужки. З р а з о к: слово
мир складається зі звуків [м], [и], [р].

Óñ³ ñëîâà â ìîâ³ ñêëàäàþòüñÿ ç³ çâóê³â (sunete). Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³, íà â³äì³íó â³ä ðóìóíñüêî¿, çâóêè âèìîâëÿþòü
ìåíø íàïðóæåíî.
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³, ÿê ³ â ðóìóíñüê³é, º çâóêè ãîëîñí³
(vocale) ³ ïðèãîëîñí³ (consoane).
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ 38 çâóê³â: 6 ãîëîñíèõ ³ 32 ïðèãîëîñíèõ.
Ãîëîñí³ çâóêè: [à], [î], [ó], [e], [è], [³].
Ó â à ã à! Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ íåìàº äèôòîíã³â ³ òðèôòîíã³â,
ÿê³ º â ðóìóíñüê³é ìîâ³.
Ïðè óòâîðåíí³ ãîëîñíèõ çâóê³â âèäèõóâàíå ïîâ³òðÿ ïðîõîäèòü ÷åðåç ðîòîâó ïîðîæíèíó â³ëüíî. Ãîëîñí³ çâóêè òâîðÿòüñÿ
ãîëîñîì ³ çàâæäè óòâîðþþòü ñêëàä.
В п р а в а 307. Потренуйтеся вимовляти голосні звуки української мови, повторюючи їх багато разів.
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В п р а в а 308. Вимовте слова, наведені парами, звертаючи увагу на звучання
в них голосних.

Ïîëèòè – ïàëèòè, âîëè – âàëè, êîïàòè – êóïàòè, òîðáèíà –
òóðá³íà, ãðåáè – ãðèáè, ìèíå – ìåíå, êèò – ê³ò, âìèòè – âì³òè,
ðèâ – ð³â.
В п р а в а 309. Прочитайте вірш Марійки Підгірянки, присвячений вимові
голосних звуків.

À - à - à,
êîòèêà íåìà.
Å - å - å,
äå íàø êîòèê, äå?
Ó - ó - ó,
ìèøêó ç’¿â ìàëó.
² - ³ - ³,
â³í ñïèòü íà ïå÷³,
È - è - è,
ìàº ãàðí³ ñíè.
Î - î - î,
íå áóä³òü éîãî.
² - ³ - ³,
òèõî, ìèøêè, âñ³!
В п р а в а 310. І. Перепишіть речення, на місці крапок вставте голосні букви.

1. Ë..ñ ùå äð³ìàº â ïåðåäðàí³øí³é òèø³… (Ì. Êîöþáèíñüêèé).
2. Ë³ñîì ãóëÿº ëàã³äíèé ë..ñ, íþõàº êâ³òêó, ç³òõàº… (Â. Êîëîì³ºöü).
3. Íà ã³ëëÿ÷êàõ, íà òîíåíüêèõ, ïîêè äåíü ùå íå ïîãàñ, ñèðî¿æêè òà îïåíüêè á..ëêà ñóøèòü ïðî çàïàñ (Ë. Êîñòåíêî).
4. Îò áàáóñÿ âæå çàéøëà äî ê³ìíàòè,
á..ëêó ç ìàêîì ïðèíåñëà äëÿ âíó÷àòè (Ã. Áîéêî).
5. Ð..ê, ð..ê,
íåáîðàê, õîäèòü â³í
òàêè íå òàê! (À. Êàì³í÷óê).
6. Âåñíÿíèé äåíü ð..ê ãîäóº (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
ІІ. Випишіть слова, які відрізняються однією голосною буквою.

)

)

)

Ïðèãîëîñí³ çâóêè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè: [á], [ï], [ä], [ä′], [ò],
[ò′], [ç], [ç′], [ñ], [ñ′], [â], [ô], [ã], [´], [ê], [x], [æ], [ø], [÷], [ö],
[ö′], [ë], [ë′], [í], [í′], [ð], [ð′], [ì], [äæ] , [äç], [äç′], [é].
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)

)

)

)

)

)

Ó â à ã à! 1. Ðèñî÷êà âãîð³ á³ëÿ çíàêà ïîêàçóº, ùî çâóê
íàä [äæ] ,
âèìîâëÿºòüñÿ ì’ÿêî: ëÿëüêà [ë′àë′êà]. 2. Çíà÷îê
[äç], [äç′] ïîêàçóº, ùî ö³ äâ³ áóêâè òðåáà âèìîâëÿòè ÿê îäèí
çâóê: äçâîíèê [äç âjíèê], áäæîëà [á äæîëћ].
Ïðè âèìîâ³ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â âèäèõóâàíå ïîâ³òðÿ íàòðàïëÿº íà ïåðåïîíè. Ïðèãîëîñí³ çâóêè òâîðÿòüñÿ øóìîì ³
ãîëîñîì àáî ò³ëüêè øóìîì. Ï î ð ³ â í ÿ é ò å: [ç] – [ñ], [æ] – [ø].
Ïðèãîëîñí³ çâóêè ñêëàäó íå óòâîðþþòü.
В п р а в а 311. Прочитайте текст. Поясніть, чому приголосні звуки так називають.

Ì³ðêóâàëè ÿêîñü çâóêè â ñëîâ³,
ò³, ÿêèì íàéìåííÿ – Ãîëîñí³,
ùî âîíè íàéâàæëèâ³ø³ â ìîâ³,
ùî âîíè îçâó÷åí³ îäí³.
Êîæåí ñêëàä óòâîðþºòüñÿ íèìè.
Çàâæäè ñòàâëÿòü íàãîëîñ íà íèõ.
Íåäàðåìíî æ çâóòüñÿ Ãîëîñíèìè!
²íø³ çâóêè âñ³ – ïðè Ãîëîñíèõ.
Ò³ òàê çâàí³ Ïðèãîëîñí³ çâóêè
áåç ñåðéîçíèõ íèä³þòü çàíÿòü.
Ò³ëüêè çíàþòü øóìè, õðèïè, ãðþêè
÷è ñè÷àòü, õëþïî÷óòü, áóáîíÿòü.
¯õ áè ãíàòè ç ìîâè áåçóìîâíî,
áî â³ä íèõ ïóòòÿ íåìàº, í³!
Òàê ïðèáëèçíî ïîäóìêè, áåçìîâíî
ì³ðêóâàëè çâóêè Ãîëîñí³.
À ñêàçàòè – íå ñòà÷àëî äóõó… (À. Áîðòíÿê).
В п р а в а 312. Потренуйтеся вимовляти приголосні звуки української мови,
повторюючи їх багато разів.
В п р а в а 313. Прочитайте вголос слова.

Øê³ëüíèé, ñ³ëüñüêèé, äðóæáà, ñâÿùåííèé, ùàñòÿ, ¿æäæó,
äæóðà, äçâ³í, äçâåí³òè, ãàðíèé, äîðîãèé, ðåìè´àòè, ´åäçü.
)

)

В п р а в а 314. Прочитайте виразно вірші, насичені звуками [г], [ґ], [л], [л′], [дж]
та [дз] .

1. ¥åë´î÷óòü ï³ä ãîðîþ ãóñè.
Â ãîðîä çàá³ãëî ãóñåíÿ.
– Ãèëÿ, ãèëÿ! – ãóêà Ãàííóñÿ,
éîãî ç ãîðîäó âèãàíÿ.
Í. Çàá³ëà

2. Ó ë³òàê ñ³äàº ëèñ.
Ç ì³ñòà â³í ëåòèòü ó ë³ñ.
À ëèñèöÿ é ëèñåíÿòà
âèãëÿäàòè áóäóòü òàòà.
Ò. Êîëîì³ºöü

128
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

3. Ï³äí³ìàº äæì³ëü ô³ðàíêó.
Êàæå: – Äîáðîãî âàì ðàíêó!
ßê âàì, áäæ³ëêî, íî÷óâàëîñü?
×è äîùó íå ïî÷óâàëîñü?
Âèãëÿäàº áäæ³ëêà ç õàòêè:
– Ó äçâ³íî÷êó äîáðå ñïàòêè.
Öåé äçâ³íî÷îê – ÿê íàìåò.
Ò³ëüêè äîù – ÿê êóëåìåò (Ë. Êîñòåíêî).
В п р а в а 315. Прочитайте румунські та українські слова. Намагайтеся вимовляти їх згідно з правилами вимови тієї чи іншої мови.

Sac – сак, Olga – Ольга, Elena – Олена, rol – роль, lampă – лампа,
râs – рись, ceai – чай, ceaşcă – чашка, cioban – чабан, brânză – бринза,
gamă – гама, galop – галоп, ghips – гіпс, gumă – гума, gest – жест.
В п р а в а 316. Вивчіть напам’ять скоромовки. Навчіться правильно і швидко
їх вимовляти.

1. Êðè÷àâ Àðõèï, Àðõèï îõðèï.
Íå òðåáà Àðõèïó êðè÷àòè äî õðèïó (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
2. Í³ñ Ãðèöü ïèð³ã ÷åðåç ïîð³ã,
ñòàâ íà ãîð³õ, óïàâ íà ïîð³ã (Â. Ëàäèæåöü).
3. Ëèñ ìàëèé ³ á³ëüøèé ëèñ
ïî ãðèáè õîäèëè â ë³ñ.
Çàçäðèòü á³ëêà â ë³ñ³ ëèñó:
ëèñ ëèñè÷êè í³ñ ³ç ë³ñó (Ë. Êóë³ø-Ç³íüê³â).
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ çâóêè íà ïèñüì³ ïîçíà÷àþòüñÿ áóêâàìè,
àáî ë³òåðàìè (cu literele). Àëå ö³ëêîâèòî¿ â³äïîâ³äíîñò³ ì³æ
çâóêàìè ³ áóêâàìè íåìàº, òîáòî íå çàâæäè îäíà áóêâà ïîçíà÷àº
îäèí çâóê ³ íå çàâæäè îäèí çâóê ïîçíà÷àºòüñÿ îäí³ºþ áóêâîþ.
В п р а в а 317. І. Виразно прочитайте текст.

Ó íàñ º ñóñ³ä. Â³í çàì³ñòü î âèìîâëÿº à. ² ÷àñîì ÷åðåç öå âèõîäèòü ïëóòàíèíà.
Ï³øîâ ÿ ÿêîñü íà ãîðîä, à â³í ìåí³ êàæå:
– Ï à ë è áóð’ÿí, áî âñå çàãëóøèòü.
À ÿ é ïèòàþ:
– À ñ³ðíèêè ó âàñ º?
– Íàâ³ùî òîá³ ñ³ðíèêè? – çäèâóâàâñÿ ñóñ³ä.
– Òàæ áóð’ÿíè ïàëèòè…
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Àáî ³íøèì ðàçîì ãóêàº äî ìåíå:
– Òðåáà êàïóñòó ï à ë è ò è, áî â’ÿíå.
Àëå ÿ âæå çäîãàäàâñÿ, ùî â³í õîò³â ñêàçàòè, ³ íå ïèòàâ ó íüîãî
ñ³ðíèê³â (². Þùóê).
II. Поміркуйте, для чого у спілкуванні з людьми потрібно дотримуватися літературних норм вимови. Чи були у вашому житті
такі кумедні випадки, пов’язані з неправильною вимовою звуків?
Словничок
плутанна – încurcătură
потренувáтися – a exersa
ремиґáти – a rumega
ротовá порожнна – cavitatea bucală
сірник – chibrituri
торбна – traistă

ґедзь – tăun
джра – cazác tânăr
кумéдний– comic
напржено – încordat
охрп – a răguşit
перепóни – piedici

§ 40. ÏÐÈÃÎËÎÑÍ² ÒÂÅÐÄ² ÒÀ Ì’ßÊ²
В п р а в а 318. І. Уважно перечитайте відомості про приголосні звуки, вміщені
в попередньому параграфі. Пригадайте, що означає риска вгорі
біля букви, яка позначає приголосний звук.
II. Чи є в румунській мові тверді та м’які приголосні?

)

)

)

Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ º 32 ïðèãîëîñíèõ çâóêè: 22 òâåðäèõ
(tari) ³ 10 ì’ÿêèõ (moi). Äåÿê³ ïðèãîëîñí³ ñòàíîâëÿòü ïàðè:
[ä] – [ä′], [ò] – [ò′], [ç] – [ç′], [ñ] – [ñ′], [ë] – [ë′], [í] – [í′], [ö] –
[ö′], [ð] – [p′], [äç] – [äç′] . Ì’ÿêèé çâóê [é] íå ìàº ïàðíîãî
ñåðåä òâåðäèõ. Ãóáí³ [á], [ï], [â], [ì], [ô], øèïëÿ÷³ [æ], [÷],
[ø], [äæ] ³ çâóêè [ã], [ê], [õ], [´] íå ìàþòü ïàðíèõ ì’ÿêèõ. Ö³
çâóêè ìîæóòü ïîì’ÿêøóâàòèñÿ ïåðåä [³], à çð³äêà é ïåðåä ³íøèìè ãîëîñíèìè: ì³ñòî, ø³ñòü, ñâÿòî, ðîçäîð³ææÿ. Ì’ÿêèìè
ö³ ïðèãîëîñí³ íå áóâàþòü, ¿õ íàçèâàþòü íàï³âïîì’ÿêøåíèìè.
Çâóê [p′] âèìîâëÿºòüñÿ ëèøå â ñåðåäèí³ ñêëàäó: ðÿä, ðþêçàê. Ó ê³íö³ ñêëàäó çàâæäè âèìîâëÿºòüñÿ çâóê [ð]: êîáçàð,
ñåðéîçíî, áóð’ÿí.
Çâóê [é] çàâæäè ì’ÿêèé.
Ì’ÿê³ñòü ³ ïîì’ÿêøåííÿ ïðèãîëîñíèõ íà ïèñüì³ ïîçíà÷àþòüñÿ áóêâàìè ³, ÿ, þ, º òà çíàêîì ì’ÿêøåííÿ ü: ò³òêà,
òåìðÿâà, íþõàòè, òðåòº, õëîïåöü.
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В п р а в а 319. І. Правильно прочитайте пари слів.

Á’þòü – á³é, ê³ííèé – êîíÿ, äîðîãà – ä³â÷èíà, ñîí – ñ³íî, ðîáîòà – ðÿòóâàòè, ëóê – ëþê.
II. У яких словах приголосні [б], [к], [д], [с], [р], [л] вимовляємо
твердо, а в яких – м’яко? Якими буквами позначаємо пом’якшення цих звуків?
В п р а в а 320. Спишіть вірш. Назвіть спочатку м’які, а потім пом’якшені приголосні.

Ë³òîì ëàñò³âêà ë³òàº,
ëàñò³â’ÿò ìàëèõ íàâ÷àº:
«Íå ë³íóéòåñü, ëàñò³â’ÿòà,
â÷³òüñÿ ë³òå÷êîì ë³òàòè,
áî, ÿê ë³òî â³äë³òóº,
ìè çà ìîðå ïîìàíäðóºì».
Ã. ×óáà÷
В п р а в а 321. До поданих слів доберіть слова, що відрізняються від них тільки м’яким звуком, парним твердому приголосному. Запишіть
пари слів.

1. Øàë, ï’ÿò, êðàñåí, ñ³ë, ëàê, ðàñà. 2. Ëèñ, äèì, òèí.
В п р а в а 322. Прочитайте вірші. Повторюйте читання доти, доки не будете
робити жодної помилки у вимові твердих і м’яких приголосних.

1. Ëèñ â êóðíèê âíî÷³ çàë³ç.
Ï³âåíü äçüîáíóâ ëèñà â í³ñ.
Çàñêàâ÷àâ â³ä áîëþ ëèñ
³ ÷èìäóæ ÷êóðíóâ ó ë³ñ (Â. Êðàâ÷óê).
2. Íàøà ëÿëÿ
â ëþë³ ñïàëà,
ëÿëþ â ëþë³
êîëèñàëè (Ë. Á³ëåíüêà).
3. ¯ëà Êàòÿ ïàëÿíèöþ,
ïðèãîñòèëà íåþ êèöþ.
Êèöÿ á³ãàº ïî õàò³:
– ×èì æå ÿ â³ääÿ÷ó Êàò³?
ßê ñòåìí³ëî, êèöÿ â ë³æêî
ïðèíåñëà Êàòðóñ³… ìèøêó (². Ñ³÷îâèê).
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В п р а в а 323. Виразно, правильно прочитайте вірш.

ÕË²ÁÎÐÎÁÈ
×åñòü ³ ñëàâà õë³áîðîáàì,
ùî æèâóòü â ìî¿ì ñåë³!
Õë³áîðîáè õë³á íàì ðîáëÿòü,
çíàéòå æ âè ïðî öå, ìàë³.
Â ïîðó ë³òíþ, â ÷àñ îñ³íí³é,
íàâåñí³ – â ãàðÿ÷èé ÷àñ
êîñÿòü, æíóòü âîíè ³ ñ³þòü,
ëàí îðþòü – ó êîòðèé ðàç!
Õë³áîðîá â øèðîê³ì ïîë³
íàì âèðîùóº âðîæàé.
Ïøåíèö³ øóìëÿòü íà âîë³,
äå ïî÷àòîê ¿ì, äå êðàé?
À ¿ñòå âè ïàëÿíèöþ,
êàëà÷³ ñìà÷í³ ¿ñòå, –
íå çàáóäüòå ïîêëîíèòüñÿ
õë³áîðîáîâ³ çà òå! (Ì. Ïîçíàíñüêà).

Â. Àëòóõîâ. Õë³áîðîáè

В п р а в а 324. Розкажіть про життя хліборобів, використавши вірш із попередньої вправи, розглянувши ілюстрацію та доповнивши розповідь
власними спостереженнями.
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Словничок
відлітє – trece vara
заскавчáв – a început
să scheaune
калáч – colac
колисáти – a legăna
край – plai
курнк – poiată
лак – lac
лля – leagăn
ляк – spaimă

палянця – plăcintă
пáра – pereche
помандрєм – vom călători
поклóниться – a se închina
рáса – rasă
рса – anteriu
чимдж – cât mai iute
чкурнв – a zbughit-o
шал – excitaţie
шаль – şal

§ 41. ÏÐÈÃÎËÎÑÍ² ÄÇÂ²ÍÊ² ÒÀ ÃËÓÕ²
В п р а в а 325. І. Виразно прочитайте слова. Скажіть, якими звуками вони різняться.

Êîçà – êîñà, êàçêà – êàñêà, âåçòè – âåñòè, æàëü – øàëü,
ãðèá – ãðèï.
II. Як вимовляють звуки [з], [ж], [б] у першому слові з кожної
пари слів і як вимовляють звуки [с], [ш], [п] у другому слові пари?
III. Пригадайте, що ви вчили в початкових класах про дзвінкі та
глухі приголосні.

)

)

)

Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³, ÿê ³ â ðóìóíñüê³é, ïðèãîëîñí³ çâóêè
ïîä³ëÿþòü íà äçâ³íê³ (sonore) ³ ãëóõ³ (surde). Ïðè âèìîâ³
äçâ³íêèõ ãîëîñîâ³ çâ’ÿçêè äðèæàòü, ïðè âèìîâ³ ãëóõèõ – í³.
Äçâ³íê³ ïðèãîëîñí³ çâóêè òâîðÿòüñÿ øóìîì ³ ãîëîñîì, ãëóõ³ –
ò³ëüêè øóìîì.
Äçâ³íê³ òà ãëóõ³ ïðèãîëîñí³ ñòàíîâëÿòü ïàðè: [á] – [ï],
[ä] – [ò], [ä′] – [ò′], [ç] – [ñ], [ç′] – [ñ′], [äç] – [ö], [äç′] – [ö′],
[æ] – [ø], [äæ] – [÷], [ã] – [õ], [´] – [ê]. Ïðèãîëîñíèé [ô] íå
ìàº ïàðíîãî äçâ³íêîãî. Ïðèãîëîñí³ [ì], [â], [í], [í′], [ë], [ë′],
[ð], [ð′], [é] íå ìàþòü ïàðíèõ ñåðåä ãëóõèõ ïðèãîëîñíèõ.
В п р а в а 326. Виразно прочитайте речення. Назвіть дзвінкі та глухі приголосні.

Â³êîíå÷êî ð³äíî¿ õàòè ÿñí³º äëÿ ìåíå ïðèâ³òíî, ÿê ç³ðêà ëàñêàâà äèòèíñòâà, ÿê ìàìèíå â³÷íå òåïëî (Â. Êðèùåíêî).
В п р а в а 327. Прочитайте речення. Знайдіть слова, що різняться дзвінкістю-глухістю приголосних.

1. Ïîëèâàëà ñëèâó çëèâà – íå áîÿëàñü çëèâè ñëèâà. 2. ß ñòðèáàþ, íà÷å ê³çêà, íà ïëå÷³ òàíöþº ê³ñêà (Ë. Á³ëåíüêà).
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В п р а в а 328. Утворіть нові слова, замінюючи дзвінкі приголосні глухими.
Запишіть їх.

Êàçêà, ãðèá, Äîí, ë³ä, æàáêà, äåðòè, ï’ÿäü, ñåðá.
В п р а в а 329. І. Випишіть слова, у яких усі приголосні дзвінкі.

Ãðèá, äîðîãà, òåïëî, ñï³â, ïîðà, ðàíîê, çèìà, ïîð³ã, äóá, êíèãà,
ñë³ä, ìîðîç.
ІІ. Усно складіть з ними речення.
В п р а в а 330. Перекладіть українською мовою румунські слова. Назвіть глухі
та дзвінкі приголосні.

Veşnic, examen, export, geneză, hrişcă, leu, minge, vechi.
§ 42. ÂÈÌÎÂÀ ÇÂÓÊ²Â,
ÙÎ ÏÎÇÍÀ×ÀÞÒÜÑß ÁÓÊÂÀÌÈ ¥ ² Ã
В п р а в а 331. Прочитайте загадки, відгадайте їх. Стежте за правильною вимовою.

1. Ñïðèòíèé, íåâåëè÷êèé,
ó ñ³ðåíüê³é ñâèòö³
ðîçøóêóº ïøåíè÷êó,
ùîá òðîøêè ïîæèâèòüñÿ.

2. Äóãà ç’ºäíàëà áåðåãè,
íåìîâ ó êàçö³, ãîæà.
À îò äçâ³íî÷êà äî äóãè
í³õòî â÷åïèòü íå ìîæå.

В п р а в а 332. I. Чи знаєте ви?

Ðàç íà ð³ê, íàïðèê³íö³ ë³òà, æèòåë³ ñòàðîäàâíüî¿ ôðàíöóçüêî¿ ïðîâ³íö³¿ Áðåòàíü çáèðàþòüñÿ íà îêîëèöÿõ ì³ñòà Ðåéí íà
ôåñòèâàëü. Îêðàñîþ éîãî º äâà êîíêóðñè – íà êðàùå ÷èòàííÿ
áðåòîíñüêèõ ñêîðîìîâîê ³ êðàùå âèêîíàííÿ òàíöþ.
II. Організуйте і ви у класі конкурс скоромовок, наприклад, на
літери г, ґ.

1. Â ãàðíåíüêî¿ ãîðëè÷êè
òóðêîòëèâå ãîðëå÷êî.
Ãîðëè÷êà òóðêî÷å,
ãîðëè÷êà âîðêî÷å.
Òóðêîòëèâà ãîðëè÷êà
ïðî÷èùàº ãîðëå÷êî (Ã. Áîéêî).
2. ¥àâà ´ðå÷íî ´àçäóâàëà,
´î´åëü-ìî´åëü çãîòóâàëà.
¥åäçü íà¿âñÿ, ïðîñòî æàõ,
´óäçèê òð³ñíóâ íà øòàíöÿõ (Î. Êîíîíåíêî).
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3. ¥óäçèê óïàâ ³ ñêîòèâñÿ ï³ä ´àíîê.
¥àâà ïîäóìàëà:
«Ç’¿ì íà ñí³äàíîê».
² ãîíîðîâî ´àâà õîäèëà,
´óäçèê øóêàëà –
´óëþ íàáèëà (ß. Ãîëîòà).
4. Ãóñè ãîëîñíî êðè÷àëè,
ãîðîáö³ çåðíî êëþâàëè.
Ãóñè ãîíÿòü ãîðîáö³â,
ãîëóáîê ¿ì ï³äñîáèâ (Î. Êîíîíåíêî).
В п р а в а 333. Розв’яжіть кросворд, записавши у клітинки відповіді до загадок.

1. Äâà áðàòè ó âîäó äèâëÿòüñÿ, à ïîâ³ê íå ç³éäóòüñÿ. 2. Â òåïëèé äîùèê íàðîäèâñÿ, ïàðàñîëüêîþ íàêðèâñÿ.

Г

В п р а в а 334. І. Уважно прочитайте прислів’я, виразно вимовляючи приголосні
звуки.

1. Íå â³äêëàäàé íà çàâòðà òîãî, ùî ìîæåø çðîáèòè ñüîãîäí³.
2. Ùî âðàíö³ íå çðîáèø, òîãî ââå÷åð³ íå äîãîíèø. 3. Õòî ä³ëî
ðîáèòü, à õòî ´àâè ëîâèòü. 4. Äåíü áåç êíèãè – ùî îá³ä áåç õë³áà
(Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
II. Вивчіть напам’ять два прислів’я.
В п р а в а 335. Розкажіть про свій трудовий день, використовуючи слова: година, годинник, гуляти, гратися, допомагати.

ÌÓÕÀ-ÇÂ²Ð
Ñ³ðà ìóõà-öîêîòóõà
ñ³ëà Ãðèöåâ³ íà âóõî.
Ãðèöèê ÷óº – ùîñü äçèæ÷èòü,
òà ÿê êðèêíå: «Çâ³ð ãàð÷èòü!» –
³ ñì³þòüñÿ âñ³ ç òèõ ï³ð,
ùî äëÿ Ãðèöÿ é ìóõà – çâ³ð (Ï. Âîðîíüêî).
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Словничок
гóжий – frumos
гóрличка – hulubiţă
гуськóм – unul după altul
яснíти – a desluşi

ґáва – corb
ґаздувáти – a gospodări
ґрéчно – bine educat

§ 43. ÇÍÀÊÈ ÏÈÑÜÌÀ. ÀËÔÀÂ²Ò
В п р а в а 336. Прочитайте вірш. Про що в ньому розповідається? Який заголовок можна до нього дібрати?

Ë³òåðà äî ë³òåðè
â’ÿæóòüñÿ ó ñëîâ³.
À âñüîãî ¿õ – òðèäöÿòü òðè
â óêðà¿íñüê³é ìîâ³.
À, Á, Â, Ã, ¥, Ä, Å –
îñü âæå ïåðøà ñ³ìêà º.
ª – íå ñ³ì, à â³ñ³ì! –
Ñïåðå÷àëèñü Æ, Ç, È,
äàë³ ï³ñåíüêó âåëè.
² – ìèðèëî ¯õ, à É
â øàïî÷ö³ ïðèéøëî íîâ³é.
Ê, Ë, Ì, Í, Î, Ï, P
ðàçîì õîäÿòü â³äòåïåð.
C – ñâèñòàëî, T – òîâêëîñü,
Ó, Ô, X, Ö, × çäàëîñü:
Ø ³ Ù â ãóðò³ ç³âàê
çàãóáèëè Ü.
Þ ³ ß íå âèéøëè ç ãðè:
– Âñ³ ìè òóò,
íàñ – òðèäöÿòü òðè! (Ë. Ãîëîòà).

Çâóêè ìîâè íà ïèñüì³ ïîçíà÷àþòüñÿ áóêâàìè, àáî ë³òåðàìè
(cu literele).
Çâóêè ìè âèìîâëÿºìî ³ ÷óºìî, áóêâè ïèøåìî ³ áà÷èìî.
Áóêâè áóâàþòü âåëèê³ òà ìàë³ é ìàþòü ñâî¿ íàçâè.
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ êîðèñòóþòüñÿ êèðèëè÷íèìè áóêâàìè.
Óñüîãî â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ 33 áóêâè, ç ÿêèõ äåñÿòü ïîçíà÷àþòü
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ãîëîñí³ çâóêè, 22 ïðèãîëîñí³ çâóêè, îäíà áóêâà (çíàê ì’ÿêøåííÿ) çâóêà íå ïîçíà÷àº, à ëèøå âêàçóº íà ì’ÿê³ñòü ïîïåðåäíüîãî
ïðèãîëîñíîãî çâóêà.
Óñ³ áóêâè, ðîçòàøîâàí³ â ÷³òêî âèçíà÷åíîìó ïîðÿäêó, ñòàíîâëÿòü àëôàâ³ò, ÿêèé ùå íàçèâàþòü àçáóêîþ, àáî àáåòêîþ
(alfabetul).
À à, Á á, Â â, Ã ã, ¥ ´, Ä ä, Å å, ª º, Æ æ,
Ç ç,
(à) (áå) (âå) (ãå)
(´å) (äå)
(å)
(º)
(æå)
(çå)
è,
² ³, ¯ ¿, É é, K ê, Ë ë, M ì, H í, Î î,
Ï ï,
(è) (³)
(¿) (éîò) (êà) (åë) (åì) (åí)
(î)
(ïå)
Ð ð, Ñ ñ, Ò ò, Ó ó, Ô ô, Õ õ, Ö ö, × ÷, Ø ø, Ùù,
(åð) (åñ) (òå)
(ó)
(åô) (õà) (öå)
(÷å) (øà)
(ùà)
Ü
Þ þ, ß ÿ
(çíàê ì’ÿêøåííÿ, àáî ì’ÿêèé çíàê)
(þ)
(ÿ)
В п р а в а 337. Запишіть і вивчіть напам’ять українську абетку.

Çà àëôàâ³òîì ðîçì³ùóþòü ñëîâà ó ñëîâíèêàõ, åíöèêëîïåä³ÿõ, ñêëàäàþòü ñïèñêè ëþäåé, êàòàëîãè. Äîáðå çíàííÿ àëôàâ³òó
äîïîìàãàº øâèäêî çíàõîäèòè ïîòð³áí³ ñëîâà ó ñëîâíèêàõ,
ïð³çâèùà â ñïèñêàõ, íàçâè êíèæîê ó êàòàëîãàõ òîùî.
Êð³ì áóêâ â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ âæèâàþòü ùå äâà çíàêè:
àïîñòðîô (’) ³ äåô³ñ (-), àëå ïðè ðîçì³ùåíí³ ñë³â çà àëôàâ³òîì
¿õ íå áåðóòü äî óâàãè.
В п р а в а 338. Запишіть слова у алфавітному порядку.

Øêîëà, êíèæêà, çîøèò, â÷èòåëü, ïåðî, îë³âåöü, ãóìêà, ïåíàë,
êðåéäà, äîøêà, óðîê, ìîâà, íàóêà.
В п р а в а 339. Складіть за алфавітом список учнів вашого класу.
В п р а в а 340. Запишіть назви навколишніх сіл в алфавітному порядку.
В п р а в а 341. Складіть алфавітний список імен членів родини Омелечка з поданої нижче пісні.

À Â ÍÀØÎÃÎ ÎÌÅËÅ×ÊÀ
À â íàøîãî Îìåëå÷êà
íåâåëè÷êà ñ³ìåº÷êà:
ò³ëüêè â³í òà âîíà,
òà ñòàðèé, òà ñòàðà,
òà äâ³ ëÿëüêè â êîëèñö³,
òà äâ³ íÿíüêè êîëèøå,
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òà ïî õàò³ äâîº ëàçÿòü,
à òðåòüîãî âîçêîì âîçÿòü,
òà äâ³ Õðèñò³ â íàìèñò³,
òà äâ³ Íàñò³ â çàïàñö³.
Òà äâ³ ä³âêè êîñàò³.
Òà äâà ïàðóáêè âóñàò³,
³ Àíäðîí, ³ Õàðèòîí,
Ïàðàìîí, ³ Àíòîí,
³ Ïðîòàñ, ³ Ïàíàñ,
³ òîé ïàðóáîê, ùî â íàñ,
³ Ãîðïèíà, ³ Óëÿíà,
ùî ïîëþáèëà Äåì’ÿíà,
³ íèçåíüêàÿ Êèëèíà,
ùî ïîëþáèëà Ìàðòèíà.
² çîâèöÿ á³ëîëèöÿ,
³ ùå ÿêàñü ìîëîäèöÿ,
³ ùå îòà ìè÷êè ìè÷å,
ùî âñÿêîãî çà ÷óá ñìè÷å;
³ ùå îòîé Ãåðàñèì,
ùî ÷îáîòè óñ³ì øèâ.
Îòàêà ñ³ìåº÷êà
ó íàøîãî Îìåëå÷êà.
Ç íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³
В п р а в а 342. І. Виразно прочитайте вірш-загадку. Відгадайте, про що розповідається в ньому.

Ç ÎÄÍ²ª¯ ÌÈ ÐÎÄÈÍÈ
Ç îäí³º¿ ìè ðîäèíè
â³ä Àíäð³ÿ äî ßðèíè.
ßê ïî îäíîìó, ñàì³,
ìè áóâàºìî í³ì³,
õî÷ ³ ìàºì ð³çí³ íàçâè
é äîáðå çíàºòå âñ³õ íàñ âè.
Ïåâíèì ñòàíåìî ðÿäêîì –
çàãîâîðèìî ëàäêîì.
Ìè – ïèñåìíîñò³ îñíîâà.
À áåç íàñ í³õòî í³ ñëîâà! (Ä. Á³ëîóñ).
II. Дайте відповіді на запитання.

1. Ùî òàêå áóêâà? 2. Ùî òàêå çâóê? 3. ßêà ð³çíèöÿ ì³æ çâóêàìè ³ áóêâàìè?
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Словничок
візóк – căruţă
запáска – fotă

зовця – cumnată
намсто – salbă

§ 44. ÇÂÓÊÎÂÅ ÇÍÀ×ÅÍÍß ÁÓÊÂ ß, Þ, ª, ¯.
ÏÐÀÂÈËÜÍÀ ¯Õ ÂÈÌÎÂÀ
В п р а в а 343. Правильно прочитайте слова, поясніть звукове значення букв
я, ю, є, ї.

ßù³ðêà, ¿äó, ºäèíèé, Þë³ÿ, çáðîÿ, Ìàð³º, ¿æàê, ëÿ÷íî, ëþäè,
áóðÿê, áóð’ÿí, ñèíº, ñîëîâ’¿, îá’¿çä, ç’ºäíàòè.
Ãîëîñí³ çâóêè íà ïèñüì³ ïîçíà÷àþòü ë³òåðàìè à, å, î, ó, è,
³, ÿ, þ, º, ¿.
Ë³òåðè à, å, î, ó, è, ³ íà ïèñüì³ ïîçíà÷àþòü ëèøå îäèí
ãîëîñíèé çâóê: ñàä – [ñàä], íåáî – [íåáî], ëîì – [ëîì], êëóá –
[êëóá], ðèáà – [ðèáà], ë³òî – [ë′³òî].
Ë³òåðè ÿ, þ, º ï³ñëÿ áóêâ íà ïîçíà÷åííÿ ïðèãîëîñíèõ ïîçíà÷àþòü çâóêè [à], [ó], [å] ³ ì’ÿê³ñòü ïîïåðåäíüîãî ïðèãîëîñíîãî
çâóêà: ðÿä – [ð′àä], ëþáèé – [ë′óáèé], äàâíº – [äà¢í’å].
Ë³òåðè ÿ, þ, º ïîçíà÷àþòü äâà çâóêè â òàêèõ âèïàäêàõ:
à) íà ïî÷àòêó ñëîâà: ÿáëóêî [éàáëóêî], þí³ñòü [éóí′³ñò′],
ºäí³ñòü [éåäí′³ñò′];
á) íà ïî÷àòêó ñêëàäó – ó ñåðåäèí³ ñëîâà ï³ñëÿ ãîëîñíèõ:
áàÿí – [áàéàí], âîþâàòè [âîéóâàòè], çàºöü [çàéåö′];
â) ï³ñëÿ àïîñòðîôà: ïàì’ÿòü [ïàìéàò′], â’þí [âéóí], á’º [áéå];
ã) ï³ñëÿ çíàêà ì’ÿêøåííÿ: àòåëüº [àòåë’éå], á³ëüÿðä [á′³ë′éàðä].
Ë³òåðà ¿ çàâæäè ïîçíà÷àº äâà çâóêè – [é] òà [³]: ¿æàê [é³æàê],
äî¿òè [äîé³òè], ç’¿ñòè [çé³ñòè].
В п р а в а 344. Скажіть, чому в словах знають, читають, боєць, єдність однакова кількість звуків і букв.
В п р а в а 345. Прочитайте вірш. Знайдіть букви я, ю, є, ї, ь. Поясніть їх звукове
значення.

Äèâëþñü, àæ ñâ³òàº,
êðàé íåáà ïàëàº,
ñîëîâåéêî â òåìí³ì ãà¿
ñîíöå çóñòð³÷àº.
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Òèõåñåíüêî â³òåð â³º,
ñòåïè, ëàíè ìð³þòü,
ì³æ ÿðàìè íàä ñòàâàìè
âåðáè çåëåí³þòü…
² âñå òî òå, âñÿ êðà¿íà,
ïîâèòà êðàñîþ,
çåëåí³º, âìèâàºòüñÿ
äð³áíîþ ðîñîþ (Ò. Øåâ÷åíêî).
В п р а в а 346. Визначте кількість букв і звуків у словах.

Âîäà, ùóêà, äåíü, áäæîëà, äçèæ÷àòè.
В п р а в а 347. Випишіть з вірша-загадки впр. 342 п’ять слів, у яких кількість
звуків дорівнює кількості букв, і п’ять слів, де звуків більше, ніж
букв. Поясніть причину цієї різниці.
В п р а в а 348. Доберіть самостійно по п’ять слів, у яких: а) кількість букв дорівнює кількості звуків; б) звуків більше, ніж букв; в) букв більше,
ніж звуків.

)

)

)

)

)

)

Áóêâîñïîëó÷åííÿ äæ, äç çâè÷àéíî ïîçíà÷àþòü îäèí çâóê
[äæ] , [äç] : äæåðåëî [ äæåðåëî], ðàäæó [ðà äæó], äçüîá [ äç′îá],
´óäçèê [´ó äç èê].
Äâà çâóêè [ä] ³ [æ], [ä] ³ [ç] ö³ áóêâîñïîëó÷åííÿ ïîçíà÷àþòü
ëèøå òîä³, êîëè ïðåô³êñ çàê³í÷óºòüñÿ íà [ä] (â³ä-, ï³ä-, íàä-),
à êîð³íü ïî÷èíàºòüñÿ íà [æ] àáî [ç]: â³äæèòè, ï³äæèâèòè,
â³äçíàêà, íàäçâè÷àéíèé.
Áóêâà ù çàâæäè ïîçíà÷àº äâà çâóêè [ø÷]: ùåäðèé [ø÷åäðèé], ùóêà [ø÷óêà].
В п р а в а 349. Спишіть, визначте, один чи два звуки позначають буквосполучення дж, дз.

1. Éäó. Ãëàäæó ðóêîþ ñîáîëèíó øåðñòü ÿ÷ìåí³â (Ì. Êîöþáèíñüêèé). 2. Ñòîÿëè (ìîíãîëè) íà íàãðîìàäæåíèõ êóïàõ êàì³ííÿ
(². Ôðàíêî). 3. Ñòàðå â³äæèâàº, íîâå íàðîäæóºòüñÿ (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü). 4. Õë³áîðîáè íàøîãî ñåëà óæå â³äæíèâóâàëè (Ç ãàçåòè).
В п р а в а 350. Випишіть у три колонки: 1) слова, у яких звуків і букв порівну;
2) слова, у яких звуків менше, ніж букв; 3) слова, у яких звуків
більше, ніж букв.

ßâ³ð, îãîðîäæåíèé, õîäæó, ìðÿêà, ãðåá³íü, ùåäðèé, ìàëþê,
çíàºìî, ñÿþòü, îö³íþâàòè.
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В п р а в а 351. Від наведених слів відкиньте лише один приголосний звук (не
букву). Утворені слова запишіть.

Äçâ³íîê, äæì³ëü, ¿äó, ùàäèòè, ù³ëüíèé, òüîõêàòè, ÿð.
В п р а в а 352. Випишіть виділені слова і напишіть, скільки кожне з них має
букв і скільки звуків.

1. Êîæíà ï³ñíÿ ìîÿ – â³êó ìîãî äåíü (². Ôðàíêî). 2. Ï³ñíÿ
³ ïðàöÿ – âåëèê³ äâ³ ñèëè (². Ôðàíêî). 3. Ëþäñüê³ ï³ñí³ – íàéãëèáøà ìóêà, íàéâèùà ðàä³ñòü íà çåìë³ (Ì. Ðèëüñüêèé).
Словничок
віджнивувáти – a termina seceratul
вік – veac
грéбінь – pieptene
дзижчáти – a bâzâi
здавáтися – a se părea
мрíють – viscază
мрка – ceaţă

палáє – răspândeşte o lumină
світáє – se luminează
соболний – zibelină
тьóхкати – a cânta
шерсть – blană
щадти – a ierta
щíльний – compact

§ 45. ÑÊËÀÄ. ÎÑÍÎÂÍ² ÏÐÀÂÈËÀ ÏÅÐÅÍÎÑÓ
В п р а в а 353. Поділіть перше речення з вірша у вправі 345 на склади. Дайте
відповіді на запитання:

1. Ùî òàêå ñêëàä? 2. ßê âèçíà÷èòè, ñê³ëüêè ñêëàä³â ó ñëîâ³?
3. ßê³ áóâàþòü ñêëàäè?
В п р а в а 354. Виразно прочитайте слова за складами. Поясніть, чому ви ділите
слово так, а не інакше.

ß íåíàâèäæó áðåõíþ ó âñÿê³é îäåæ³ (Ì. Ðèëüñüêèé).
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³, ÿê ³ â ðóìóíñüê³é, ñëîâî ïðè âèìîâ³
ä³ëèòüñÿ íà ñêëàäè.
Ñêëàä (silabă) – öå îäèí ãîëîñíèé çâóê àáî ïîºäíàííÿ ãîëîñíîãî ç ïðèãîëîñíèì, ùî âèìîâëÿþòüñÿ îäíèì ïîøòîâõîì
âèäèõóâàíîãî ïîâ³òðÿ: øêî-ëà, ó-÷åíü. Ó ñëîâ³ ñò³ëüêè ñêëàä³â,
ñê³ëüêè ãîëîñíèõ çâóê³â.
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ º îäíî-, äâî-, òðè- òà áàãàòîñêëàäîâ³
ñëîâà: ìèð, ìà-òè, ó-÷è-òåëü, âè-êî-íó-âà-òè.
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ñêëàäè áóâàþòü â³äêðèò³ é çàêðèò³.
Ñêëàä, ùî çàê³í÷óºòüñÿ íà ãîëîñíèé çâóê, íàçèâàþòü â³äêðèòèì (deschisă): ðó-êà, ãî-ëî-âà.
Ñêëàä, ùî çàê³í÷óºòüñÿ íà ïðèãîëîñíèé çâóê, íàçèâàþòü
çàêðèòèì (închisă): í³÷, â³ëü-íèé.
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В п р а в а 355. І. Визначте в словах відкриті та закриті склади. Відкриті склади
підкресліть однією рискою, закриті – двома.

Ðàç, íàãð³òå, ñåðöå, â³ê, äîáðîì, íå ïðîõîëîíå.
II. Із наведених слів складіть речення-афоризм з творів Тараса
Шевченка.
В п р а в а 356. Чому в словах раджу, воджу, ґудзик перший склад відкритий?
Назвіть звуки в цих словах.
В п р а в а 357. Відгадайте загадки. Слова-відгадки поділіть на склади. Визначте
відкриті та закриті склади.

1. Ñòî¿òü çàâîä ó ïîë³.
ßêèé? À öå ñåêðåò.
Ïðàöþþòü â íüîìó áäæîëè –
âèãîòîâëÿþòü ìåä.
2. Ãðó öþ ëþáëÿòü âñ³ íà ñâ³ò³:
³ äîðîñë³, ³ ¿õ ä³òè.
Ì’ÿ÷. Óäàð. ² êðèêè: – Ãî-îë!
Ïðå÷óäîâà ãðà … .
3. Ç ë³ñó â ë³ñ ïåðåë³òàº,
äå íå ñÿäå, òàì ñï³âàº,
³ êëàäå ÿº÷êà
ó ÷óæ³ ãí³çäå÷êà… (². Ñ³÷îâèê).
Ñëîâà ç ðÿäêà â ðÿäîê ïåðåíîñÿòü çâè÷àéíî çà ñêëàäàìè:
÷àé-êà, ïàð-òà, ´ó-äçèê, ñè-äæó, áóð’-ÿí, ðà-éîí, íèçü-êî.
Ïðîòå òóò º îáìåæåííÿ:
1. Îäíó áóêâó íå çàëèøàºìî â ïîïåðåäíüîìó ³ íå ïåðåíîñèìî
â íàñòóïíèé ðÿäîê. Îòæå, íå ìîæíà ä³ëèòè äëÿ ïåðåíîñó òàê³
ñëîâà, ÿê îñà, ÿìà, Àç³ÿ.
2. ²ç äâîõ îäíàêîâèõ áóêâ íàé÷àñò³øå îäíó çàëèøàºìî â
ïîïåðåäíüîìó, à äðóãó ïåðåíîñèìî â íàñòóïíèé ðÿäîê: â³ä-äàòè, òóìàí-íèé.
3. Íå ìîæíà í³ â³äðèâàòè â³ä ïðåô³êñà, í³ çàëèøàòè ïðè
íüîìó áóêâ, ùî íå ñòàíîâëÿòü ñêëàäó. Îòæå, ïåðåíîñèìî ò³ëüêè âè-éøîâ, çà-éäó, õî÷ ó âèìîâ³ ö³ ñëîâà ä³ëÿòüñÿ íà ñêëàäè
òàê: [âèé-øî¢], [çàé-äó].
4. Ñêîðî÷åííÿ çàâæäè òðåáà çàëèøàòè ç òèìè ñëîâàìè,
ÿêèõ âîíè ñòîñóþòüñÿ: Ò. Ã. Øåâ÷åíêî, 1996 ð., 5 ò, 10 ñì.
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В п р а в а 358. Спишіть речення. Покажіть усі можливі переноси. Одне прислів’я
вивчіть напам’ять.

1. Êíèãà â÷èòü, ÿê íà ñâ³ò³ æèòü. 2. Çîëîòî äîáóâàþòü ³ç çåìë³,
à çíàííÿ – ç êíèæîê. 3. Ç êíèãîþ ïîäðóæèøñÿ, ðîçóìó íàáåðåøñÿ
(Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
В п р а в а 359. Чому не можна розривати для переносу наведені слова?

Â’¿çä, îâåñ, þíàê, ìð³ÿ, îë³ÿ, óñì³õ, îãëÿä.
В п р а в а 360. Спишіть слова. Покажіть усі можливі переноси.

Êóêóðóäçà, ãàéîê, â³éíà, ãîëêà, ÿëèíà, àïòåêà, ãîäèííèê,
ïîäçâîíèòè, ï³äâîçèòè, ðîçãð³áàòè.
В п р а в а 361. І. Спишіть текст. Стежте за правильністю переносу слів з рядка
в рядок.

Ç äèòÿ÷èõ ðîê³â êíèæêà äîïîìàãàëà âàì ï³çíàòè ñåáå ³ çðîçóì³òè ñâ³ò, ùî âàñ îòî÷óº. Êàçêè, âåñåë³ òà ñóìí³ â³ðø³, îïîâ³äàííÿ
ïðî ñì³ëèâèõ ëþäåé, ùî áîðîëèñÿ çà ùàñòÿ íàðîäó, ïðî òàºìíèö³
ïðèðîäè, ïðî òå, ÿê æèâóòü ëþäè â äàëåêèõ ³ áëèçüêèõ êðàÿõ…
Ïðî âñå ðîçïîâ³äàº êíèæêà. Íåäàðìà ÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ òàê, ùî
â÷àñíî ïðî÷èòàíèé òâ³ð ï³äêàçóº ëþäèí³ âèá³ð æèòòºâîãî øëÿõó,
ïðîôåñ³¿ (Ç ãàçåòè).
II. Перекажіть текст.
В п р а в а 362. Розкажіть, які книги ви любите читати. Яка з книг, прочитана останнім часом, вам сподобалась найбільше? Коротко перекажіть
її зміст.
В п р а в а 363. І. Прочитайте слова. У виділених словах визначте кількість букв,
кількість звуків. Що таке звук? Що таке буква?

Êðàþ, òè ì³é êðàþ, êðàùîãî çà òåáå ÿ â æèòò³ íå çíàþ
(Â. Ñîñþðà).
II. Пригадайте, які звуки називаються голосними, а які приголосними. Назвіть голосні та приголосні звуки у слові краю. Охарактеризуйте приголосні звуки в цьому слові за м’якістю–твердістю,
дзвінкістю–глухістю.
ІІІ. Пригадайте, які голосні називаються наголошеними, а які
ненаголошеними. Назвіть наголошені та ненаголошені голосні
у слові краю.
IV. Що таке склад? Які склади називаються відкритими, а які
закритими? Охарактеризуйте склади в слові краю. Наведіть
приклади слів із закритими складами.
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§ 46. ÇÂÓÊÎÂÈÉ ÇÀÏÈÑ ÑË²Â (ÒÐÀÍÑÊÐÈÏÖ²ß).
ÔÎÍÅÒÈ×ÍÈÉ ÐÎÇÁ²Ð ÑËÎÂÀ
Äëÿ òî÷íîãî â³äòâîðåííÿ íà ïèñüì³ óñíîãî ìîâëåííÿ (âèìîâè çâóê³â ³ ôðàç), íàïðèêëàä, ïðè ôîíåòè÷íîìó ðîçáîð³ ñëîâà,
âèêîðèñòîâóþòü ñïåö³àëüíå ôîíåòè÷íå ïèñüìî, ÷è ôîíåòè÷íó
òðàíñêðèïö³þ.
Ôîíåòè÷íà òðàíñêðèïö³ÿ ìàº òó îñîáëèâ³ñòü, ùî â í³é êîæíà áóêâà çàâæäè ïîçíà÷àº îäèí çâóê, à êîæåí çâóê çàâæäè
ïîçíà÷àºòüñÿ îäí³ºþ ³ ò³ºþ æ áóêâîþ.
Òåêñò, ñëîâî ÷è çâóê, ÿêèé òðàíñêðèáóþòü, áåðóòü ó êâàäðàòí³ äóæêè [ ].
Ñê³ñíà ðèñêà íàä ãîëîñíèì ïîçíà÷àº íàãîëîñ [âîäf]. Ñê³ñíà
ðèñêà âãîð³ ï³ñëÿ ïðèãîëîñíîãî îçíà÷àº éîãî ì’ÿê³ñòü [äåí´],
çíàê àïîñòðîôà – íàï³âïîì’ÿêøåííÿ ïðèãîëîñíîãî (ïåðåâàæíî
ïåðåä ³): [æ’iíêà]. Äëÿ ïîçíà÷åííÿ äîâãîòè çâóêà âèêîðèñòîâóþòü äâîêðàïêó [çíàí:f].
Ó ôîíåòè÷í³é òðàíñêðèïö³¿ ïåðåâàæíî âèêîðèñòîâóþòü áóêâè óêðà¿íñüêîãî àëôàâ³òó, ïðîòå íå âæèâàþòü âåëèêèõ ë³òåð.
Ó ôîíåòè÷íîìó çàïèñ³ ë³òåðè ÿ, þ, º ïîçíà÷àþòü àáî ÿê
ñïîëó÷åííÿ äâîõ çâóê³â: [éà], [éó], [éå], àáî ÿê ãîëîñí³ ç ì’ÿê³ñòþ ïîïåðåäíüîãî ïðèãîëîñíîãî [′à], [′ó], [′å]; ¿ òà ù çàâæäè
ïîçíà÷àþòü äâà çâóêè [é³], [ø÷].
Ìàëåíüê³ ë³òåðè çáîêó âãîð³ ï³ñëÿ ãîëîñíîãî âêàçóþòü, äî
ÿêîãî çâóêà íàáëèæåíà éîãî âèìîâà: [âåèëbêà], [çèåìf].
Ïðè çàïèñ³ òåêñòó îäí³ºþ ñê³ñíîþ ðèñêîþ / ïîçíà÷àþòü
ïàóçè âñåðåäèí³ ðå÷åííÿ, äâîìà ñê³ñíèìè ðèñêàìè // – òðèâàëó ïàóçó íà ìåæ³ ðå÷åíü [éàê ïfðîñò′ âèåíîãðfäíîé³ ëîçb /
ïëåêféòå ìóâó // ïbë′íî é íåèóñòfí:î / ïîësò′ áóðéfí //].
В п р а в а 364. Скориставшись схемою усного фонетичного розбору і зразком
розбору, проаналізуйте слова кращого та знаю.

Ñõåìà óñíîãî ôîíåòè÷íîãî ðîçáîðó
1. Ê³ëüê³ñòü ñêëàä³â, â³äêðèò³ òà çàêðèò³ ñêëàäè, íàãîëîøåíèé ñêëàä.
2. Ê³ëüê³ñòü çâóê³â ³ ê³ëüê³ñòü áóêâ (âèìîâèòè çâóêè, íàçâàòè áóêâè).
3. Çâóêè õàðàêòåðèçóâàòè ó ïîðÿäêó ¿õ ðîçòàøóâàííÿ ó ñëîâ³.
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Çðàçîê óñíîãî ôîíåòè÷íîãî ðîçáîðó
Ñ³ì’ÿ
1. Äâà ñêëàäè: ñ³ì’-ÿ, ïåðøèé çàêðèòèé, äðóãèé â³äêðèòèé,
íàãîëîøåíèé äðóãèé ñêëàä.
2. Ï’ÿòü çâóê³â: [ñ′], [³], [ì], [é], [à]; ÷îòèðè áóêâè: åñ, ³, åì, ÿ.
3. Çâóêè õàðàêòåðèçóâàòè ó ïîðÿäêó ¿õ ðîçòàøóâàííÿ ó ñëîâ³:
ïðèãîëîñíèé çâóê: [ñ′] ãëóõèé, ì’ÿêèé [ñ′];
ãîëîñíèé çâóê: [³] – âèìîâëÿºòüñÿ âèðàçíî, ÷³òêî.
В п р а в а 365. Перепишіть загадки. Зробіть фонетичний розбір відгадок.

1. Óñ³ éîãî ëþáëÿòü, óñ³ éîãî ÷åêàþòü, à õòî íà íüîãî ïîäèâèòüñÿ, êîæåí ñêðèâèòüñÿ. 2. Ùî ðîñòå äîãîðè êîðåíåì? 3. ßê íå
áèé, â³í íå çàïëà÷å, ò³ëüêè ñàì çàâçÿòî ñêà÷å. 4. Ï’ÿòü êîì³ð÷èí,
à îäí³ äâåð³. 5. Îäèí áàðàíåöü ïàñå òèñÿ÷³ îâåöü. 6. Õòî äâ³÷³ ðîäèâñÿ, ó øêîë³ íå â÷èâñÿ, à ãîäèíè çíàº? (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
В п р а в а 366. І. Прочитайте вірш згідно з нормами української літературної
вимови.

ÁÓÊÎÂÈÍÎ ÄÎÐÎÃÀ
Áóêîâèíî äîðîãà,
Òàì, äå ñèí³é Ïðóò òå÷å,
ìîÿ ùèðà, ð³äíà íåíüêî!
ÿ íà êîáç³ ãðàâ ëóãàìè,
Ëèø äëÿ òåáå ÿ æèþ,
äóìè ÿ ñï³âàâ ñòàð³,
ëèø äëÿ òåáå á’º ñåðäåíüêî!
óìèâàâñÿ ³ ñëüîçàìè.
Âñå íà ñâ³ò³ òè ìåí³:
áàòüêî, ìàò³ð ³ ðîäèíà!
Íà ñ³ì ñâ³ò³ Áîæèé ðàé,
äå êðàé ìèëèé, Áóêîâèíà.

Òàì ñïî÷èòè ÿ áè ðàä
â³ä ðîáîòè, ãîðÿ, òðóäó…
² â ìîãèë³ ÿ òåáå,
Áóêîâèíî, íå çàáóäó.
Ñ. Âîðîáêåâè÷

II. Яка основна думка вірша? Пригадайте твори румунських та
українських письменників на цю ж тему. Прочитайте один з них
напам’ять.
Словничок
дми – gânduri
кóбза – cobză
одéжа (застаріле) – îmbrăcăminte

родна – familie
чáсто – des
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§ 47. ÒÂ²Ð-ÐÎÇÏÎÂ²ÄÜ ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÂËÀÑÍÎÃÎ ÄÎÑÂ²ÄÓ
В п р а в а 367. Прочитайте тексти. Відгадайте загадку. Який з текстів є описом,
а який – розповіддю? Поясніть, чому ви так думаєте.

1. ÇÀÃÀÄÊÀ
Ïòàõ âåëèêèé ³ êðàñèâèé,
÷îðíèé àáî ñí³æíî-á³ëèé.
Ãîñòðèé äçüîá, òîíåíüê³ íîãè,
âåðíóâñü ç äàëåêî¿ äîðîãè.
2.

ßÊ ËÅËÅÊÈ ÂÐßÒÓÂÀËÈ Ä²ÒÅÉ
(Ëåãåíäà)

Äàâíî öå áóëî, êîëè íà óêðà¿íñüêó çåìëþ íàïàäàëè îðäè êî÷³âíèê³â. Íàëåòÿòü ³ ï³äïàëÿòü õàòè, âèæåíóòü õóäîáó, çàáåðóòü
ó ïîëîí æ³íîê ³ ä³òåé. À ìàëþê³â êèäàëè íàïðèçâîëÿùå íà çãàðèùàõ. Öå ïîáà÷èëè ëåëåêè ³ ñòóêîòîì äçüîá³â ïî÷àëè êëèêàòè
êîçàê³â íà äîïîìîãó. Àëå äàëåêî áóëè êîçàêè, íå ïî÷óëè. ² òîä³
ïòàõè, ï³äõîïèâøè íà êðèëà ìàëþê³â, ï³äíÿëèñÿ âèñîêî-âèñîêî
íàä çåìëåþ. Ïî÷óëè ñâî¿õ ä³òåé êîçàêè ³ êèíóëèñÿ íàçäîãàíÿòè
âîðîã³â. À ëåëåêè êðóæëÿëè íàä íèìè, âêàçóþ÷è äîðîãó. Íàçäîãíàëè êîçàêè çàâîéîâíèê³â ³ ïîðóáàëè. Ç òîãî ÷àñó â Óêðà¿í³
ëåëåêàì çàâæäè ðàä³.
В п р а в а 368. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Чи
можна вважати цей текст розповіддю? Свої висновки аргументуйте.

ßêîñü âîñåíè ÿ éøîâ ïîëåì ³ ïîáà÷èâ: íà âåëèêîìó ëóç³ ç³áðàëîñÿ áàãàòî ëåëåê. Âîíè óòâîðèëè êîëî, à â êîë³ ò³ì ç îïóùåíîþ
ãîëîâîþ ñòîÿâ îäèí, êðàñåíü, ³ ñëóõàâ ñòðåêîòëèâó, òðèâîæíó
ìîâó ñâî¿õ ïîáðàòèì³â. Áóëà ñàìå ïîðà â³äëüîòó ëåëåê. Ñïî÷àòêó
ÿ ãàäàâ, ùî â öåíòð³ ñòî¿òü ¿õí³é âàòàã, àëå íåâäîâç³ â³äêèíóâ
öåé çäîãàä. Çà ÿêèìîñü íåâëîâèìèì çíàêîì óñ³ ëåëåêè ï³äíÿëèñÿ, à â³í çàëèøèâñÿ. Â³í íàâ³òü ïîáîÿâñÿ ï³äâåñòè ãîëîâó. Âîíè
çðîáèëè íàä íèì ïðîùàëüíå êîëî ³ ïîëåò³ëè.
Â³í íå ñòðåêîòàâ, íå áèâñÿ îá çåìëþ, íå ïðîñèâ ïðîáà÷åííÿ
÷è ïîìèëóâàííÿ. Â³í ñòîÿâ, óáèòèé ãîðåì. Ò³ëüêè òåïåð ÿ çäîãàäàâñÿ, ùî â³äáóâñÿ ëåëå÷èé ñóä – ìîæëèâî, íàéñïðàâåäëèâ³øèé
³ âîäíî÷àñ íàéæîðñòîê³øèé ç óñ³õ ñóä³â. Éîãî ïîêèíóëè, éîìó
çàáîðîíèëè ëåò³òè ç íèìè, ³ â³í çàëèøèâñÿ â ñàìîòèí³…
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ª. Ñòîëèöÿ. Ïðèëåò³ëè ëåëåêè

Âèÿâëÿºòüñÿ, â³í íå çàãèíóâ. Éîãî ï³ä³áðàëè ä³òè, íå çíàþ÷è
ïðî òå, ùî â³í ó÷èíèâ çëî÷èí. Â³ä³ãð³ëè, ïðèâ÷èëè äî ³íøîãî
æèòòÿ, íàçâàëè Õàëèìîíîì.
Ëåëåêè ùîâåñíè ïðèë³òàëè, âèâîäèëè ä³òîê, çíîâó â³äë³òàëè,
à Õàëèìîí óñå æèâ ñàì³òíèêîì ³ á³ëüøå í³êîëè íå ï³äí³ìàâñÿ â íåáî.
Çîâñ³ì âèïàäêîâî ÿ äîâ³äàâñÿ, çà ùî ïîêàðàëè ëåëåêó. Ìîæå,
òî ïðîñòî ëþäñüêà âèãàäêà, à ìîæå, é ïðàâäà – íå çíàþ. Ìåí³
ðîçïîâ³äàëè, ùî òîãî ë³òà â ñóñ³äíüîìó ñåë³ ï³ä ÷àñ ãðîçè áëèñêàâêà ï³äïàëèëà õàòó, íà ÿê³é áàãàòî ðîê³â æèëè ëåëåêè.
Ãîñïîäàð õàòè ìàéæå ç âîãíþ âèí³ñ ä³òåé ³ äðóæèíó. Â³í æå,
ëåëåêà, ðÿòóþ÷è ñåáå, â³äðàçó ïîëåò³â ãåòü â³ä ïîæåæ³, çàáóâøè
ïðî ñâîþ ðîäèíó. Íà âèðó÷êó ïðèëåò³ëè ³íø³ ëåëåêè, àëå âæå
áóëî ï³çíî – ìàòè ç äâîìà ìàëåíüêèìè ïòàøåíÿòàìè, ÿê³ ùå íå
âì³ëè ë³òàòè, çàãèíóëè ó âîãí³. Ëåëåêà âñå ë³òî õîâàâñÿ. À êîëè
íàñòàëà ïîðà âèëüîòó, òèõåíüêî ïðèñòàâ äî çãðà¿. Àëå òàì éîãî
óï³çíàëè ³ îñóäèëè íà â³÷íó ñàìîòí³ñòü (Çà Â. Çåìëÿêîì).
ІІ. Пригадайте цікаві випадки, свідками яких ви були, підготуйтеся розповісти про них.
В п р а в а 369. Напишіть невеликий твір-розповідь на одну з тем: «Мій день
народження»; «Мій робочий день».

Ïèøó÷è òâ³ð, ïàì’ÿòàéòå, ùî çì³ñò òâîðó ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè òåì³ é îñíîâí³é äóìö³, ó òâîð³ íå ïîâèííî áóòè çàéâîãî,
äóìêè ïîòð³áíî âèêëàäàòè ïîñë³äîâíî, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîâí³
çàñîáè çâ’ÿçêó ì³æ ðå÷åííÿìè â òåêñò³.
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Словничок
блскавка – fulger
грозá – furtună
згáрище – loc de incendiu
злóчин – crimă
кочівнк – nomad

лелéка – barză
напризволще – fără
supraveghere
полóн – captivitate
самтник – pustnic

§ 48. ÍÀÃÎËÎÑ. ÎÇÍÀÉÎÌËÅÍÍß
Ç ÎÐÔÎÅÏ²×ÍÈÌ ÑËÎÂÍÈÊÎÌ
В п р а в а 370. І. Розставте у вірші із вправи 366 наголоси. Що таке наголос?
II. Скажіть, яка роль наголосу в наведених парах слів:

1. Êîíu (äàâàëüíèé â³äì³íîê îäíèíè) ³ êjíþ (êëè÷íèé â³äì³íîê îäíèíè); ðóêb (ðîäîâèé â³äì³íîê îäíèíè) ³ ðeêè (íàçèâíèé
â³äì³íîê ìíîæèíè). 2. Çàìjê (ïðèñòð³é äëÿ çàìèêàííÿ êëþ÷åì)
³ çfìîê (ôîðòåöÿ); ìóêf (áîðîøíî) ³ ìeêà (ñèëüíå ô³çè÷íå àáî
ìîðàëüíå ñòðàæäàííÿ).
В п р а в а 371. Прочитайте вголос речення. Чи однаково вимовляються два
однаково написаних слова? Який склад розтягується довше,
вимовляється з більшою силою голосу в першому з них, а який –
у другому?

Íàâ³òü ðîáîòè çà³ðæàâ³þòü áåç ðîáîòè! (Ï. Ðåáðî).
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³, ÿê ³ â ðóìóíñüê³é, îäèí ç³ ñêëàä³â âèìîâëÿºòüñÿ ç á³ëüøîþ ñèëîþ. Ïîñèëåííÿ ãîëîñó íà îäíîìó ç³
ñêëàä³â ñëîâà íàçèâàþòü íàãîëîñîì (accent).
Ñêëàä, íà ÿêèé ïàäàº íàãîëîñ, íàçèâàºòüñÿ íàãîëîøåíèì
(accentuat). Óñ³ ³íø³ ñêëàäè â ñëîâ³ íåíàãîëîøåí³ (neaccentuat).
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³, ÿê ³ â ðóìóíñüê³é, íàãîëîñ ð ³ ç í î ì ³ ñ í è é, òîáòî íàãîëîøåíèì ìîæå áóòè áóäü-ÿêèé ñêëàä: ïfðòà,
âîäf, ãîëîâf.
Íàãîëîñ â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ð ó õ î ì è é, òîáòî ïðè çì³í³
ñëîâà â³í ìîæå ïåðåì³ùóâàòèñÿ íà ³íøèé ñêëàä: âîäf (íàçèâíèé â³äì³íîê îäíèíè) – âjäè (íàçèâíèé â³äì³íîê ìíîæèíè).
Ó â à ã à! Äåÿê³ ñëîâà ìîæóòü ìàòè äâîÿêèé íàãîëîñ. Íàïðèêëàä: àëôfâ³ò àáî àëôàâsò, ïjìèëêà àáî ïîìbëêà, ìfáóòü
àáî ìàáeòü, çfâæäè àáî çàâæäb.
В п р а в а 372. І. Виразно прочитайте слова, визначте в них наголос.

Äðóç³, ïîäðóæèòèñÿ, ãîòóâàòè óðîêè, ãóëÿòè, íåðîçëó÷í³.
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II. Запишіть слова і позначте в них наголос.
III. Складіть зв’язний текст «Друзі», використовуючи подані
слова. Поставте наголос у кожному слові тексту.
В п р а в а 373. Випишіть слова, у яких наголос падає на перший склад, перекладіть румунською мовою.

Îëåíü, ÷èòàííÿ, êîëåñî, ñïèíà, äî÷êà, íîâèé, äðîâà, ïîäðóãà,
âèðàçíèé, â³ðø³, çàãàäêà, ðàçîì.
В п р а в а 374. Вимовте слова, змінюючи місце наголосу в них. Чи при цьому
змінюється їх значення? Складіть і запишіть словосполучення
з цими словами.

Ï’ÿòà, ñ³ì’ÿ, çàìîê, îðãàí, äîðîãà.
В п р а в а 375. Заповніть пропуски однозвучними словами, але з іншим наголосом, щоб було римування. Поясніть значення слів, що мають
різний наголос.

Ç³ñòàâëåííÿ íå ìàðíå
òà é çîâñ³ì íå ñêëàäíå:
÷èñëî áóâàº ïàðíå,
à ìîëîêî – … ;
³ íå âàæêà íàóêà –
ð³çíèöÿ îñü òàêà:
âåëèêèé á³ëü – òî ìóêà,
à áîðîøíî – … .

ßê êàæóòü, öå íà ëîá³
íàì çàïèñàòè ñë³ä:
ó êîëåñ³ º îá³ä,
à çà ñòîëîì – … .
Âñ³ çíàé ó ìîâ³ õîäè
³ âïåâíåíî …,
ï³çíàé ãëèáèíè, áðîäè,
íå íàâìàííÿ … ! (À. Àðñ³ð³é).

Ïðàâèëüíå íàãîëîøóâàííÿ ñë³â äóæå âàæëèâå ïðè ñï³ëêóâàíí³, îñê³ëüêè çì³íà íàãîëîñó â ñëîâ³ ³íêîëè ïðèçâîäèòü äî
çì³íè çíà÷åííÿ ñëîâà, íàïðèêëàä: çàìjê (ïðèñòð³é äëÿ çàìèêàííÿ ÷îãî-íåáóäü êëþ÷åì) ³ çfìîê (ôîðòåöÿ).
ßêùî âè ñóìí³âàºòåñÿ, ÷è ïðàâèëüíî íàãîëîøóºòå ñëîâî,
âàðòî çâåðíóòèñÿ äî ñëîâíèê³â. Ñëîâíèêè óñ³õ òèï³â îáîâ’ÿçêîâî ïîäàþòü íàãîëîñ.
Ïðî íîðìàòèâíå íàãîëîøóâàííÿ ³ ïðàâèëüíó âèìîâó ñëîâà
ìîæíà ä³çíàòèñÿ ç îðôîåï³÷íîãî ñëîâíèêà, ó ÿêîìó âñ³ ñëîâà
ïîäàíî ôîíåòè÷íîþ òðàíñêðèïö³ºþ.
В п р а в а 376. Візьміть у бібліотеці словники української мови різних типів,
зверніть увагу на наголоси у словах. Обов’язково ознайомтеся
з «Румунсько-українським словником», яким вам доведеться
користуватися найчастіше.
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В п р а в а 377. Перекладіть текст українською мовою. У всіх словах проставте
наголос. При потребі користуйтесь перекладним словником.

Ori să taci, ori să spui lucruri care preţuiesc mai mult decât tăcerea.
Mai degrabă aruncă la întâmplare o piatră decât să foloseşti un cuvânt de
prisos sau fără de folos. Nu spuneţi puţin în cuvinte multe, ci spuneţi mult
în cuvinte puţine (Піфагор).

–
–
–
–

Ï’ßÒ²ÐÊÀ
Ñüîãîäí³ ìè äèêòàíò ïèñàëè!
Òî ùî òè õî÷åø öèì ñêàçàòü?
Ï’ÿò³ðîê â íàñ òåïåð ÷èìàëî!
Íàïåâíî, âæå ³ â òåáå ï’ÿòü?
– Òà í³, ó ìåíå ëèø ÷åòâ³ðêà…
– ×îìó æ íå ï’ÿòü, ñêàæè, õëîï÷à?
² òóò ìàëèé ç³òõàº ã³ðêî:
– Ï’ÿò³ðîê âñ³ì íå âèñòà÷à…
Ã. Áîéêî

Словничок
заіржáвіти – a rugini
записáти на лóбі – a scrie
pe frunte
мáрне – degeaba
навманн – pe-achipuite,
la intâmplare

óбід – anvelopă
брід – vad
пáрнe – care formează
o pereche
рóбот – robot
хід – mers

§ 49. ÂÈÐÀÇÍÅ ×ÈÒÀÍÍß ÒÅÊÑÒ²Â Ð²ÇÍÈÕ ÆÀÍÐ²Â
Ùîá îïàíóâàòè íàâè÷êàìè âèðàçíîãî ÷èòàííÿ òâîðó, äîòðèìóéòåñÿ òàêèõ ðåêîìåíäàö³é:
1. Óâàæíî ³ âäóìëèâî ïðî÷èòàéòå òåêñò.
2. Ç’ÿñóéòå ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ íåçðîçóì³ëèõ ñë³â ³ âèðàç³â.
3. Âèçíà÷òå çì³ñò (ïðî ùî íàïèñàíî) òà ³äåþ òâîðó (ùî
àâòîð õîò³â ñêàçàòè ÷èòà÷àì).
4. Ïîäóìàéòå ïðî òå, ÿê³ åìîö³¿ âèðàæàº òåêñò (óðèâîê) ³
ç ÿêèì íàñòðîºì âè áóäåòå éîãî ÷èòàòè, ÿê³ ïî÷óòòÿ õî÷åòå
ïåðåäàòè ñëóõà÷àì.
5. Ïîäóìàéòå ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì ìîæåòå âèñëîâèòè ñâîº
îñîáèñòå ñòàâëåííÿ äî òåêñòó.
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6. ×èòàþ÷è òåêñò, ñïðîáóéòå çàïàì’ÿòàòè êàðòèíè, ÿê³
âèíèêàþòü ó âàø³é óÿâ³, ¿õ ïîñë³äîâí³ñòü.
7. Âèâ÷³òü òåêñò íàïàì’ÿòü, ïðî÷èòàéòå éîãî êîìóñü ³ç
çíàéîìèõ, âðàõóéòå ¿õí³ ïîáàæàííÿ òà çàóâàæåííÿ.
Ï³äãîòóâàòèñÿ äî âèðàçíîãî ÷èòàííÿ äîïîìîæå ïàðòèòóðà –
ãðàô³÷íå â³äòâîðåííÿ çâó÷àííÿ òåêñòó. Ñêëàñòè ïàðòèòóðó –
îçíà÷àº ðîçì³òèòè òåêñò óìîâíèìè ïîçíà÷êàìè, ÿê³ äîïîìàãàþòü óíèêíóòè ëîã³÷íèõ ïîìèëîê ïðè ïîâòîðíîìó ÷èòàíí³.
Ñêëàäàííÿ ïàðòèòóðè ðîçïî÷èíàþòü ç ðîç÷ëåíóâàííÿ òåêñòó
íà ÷àñòèíè, ïåð³îäè, ëàíêè, ìîâí³ òàêòè.
Îñíîâí³ ïàðòèòóðí³ çíàêè
Çíàê

Çíà÷åííÿ

âåñíà

ïðÿìà ë³í³ÿ ï³ä ñëîâîì – ëîã³÷íèé íàãîëîñ

/

êîðîòêà ïàóçà

//

ñåðåäíÿ ïàóçà

///

äîâãà ïàóçà

↑

ï³äâèùåííÿ òîíó

→

ð³âíèé òîí

↓

çíèæåííÿ òîíó

_çàñóìóâàëà
_____

ïóíêòèð ï³ä ñëîâîì (ñëîâàìè) – óïîâ³ëüíåííÿ
âèìîâè

∩

ë³ãàòóðà âãîð³ ì³æ ñëîâàìè – âèìîâëÿºìî ñëîâà
íà îäíîìó äèõàíí³

{ «ß òâ³é!..» }

ô³ãóðí³ äóæêè âêàçóþòü íà çì³íó àäðåñàòà

В п р а в а 378. І. Підготуйте партитуру вірша. Прочитайте виразно вірш відповідно до основних партитурних знаків.

ÊÐÈÕÒÈ ÕË²ÁÀ
Ç ë³ñîñìóã, äå ñâèùóòü ñí³ãîâèö³,
äå íå ñòàëî êîðìó ³ òåïëà,
ïåðåáðàëèñü ëàã³äí³ ñèíèö³
ó ñàäêè äî íàøîãî ñåëà.
Â çàâ³ðþõó, îæåëåäü, ìîðîçè
ñòóêàþòü ñèíèö³ ó â³êíî,
ç ãîðîáöÿìè ä³ëÿòü íà äîðîç³
êðèõòó õë³áà ìåðçëó ³ çåðíî.
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Ïðèãîùàâ ïòàøîê ÿ ç ãîä³âíèö³
³ ïî÷àâ íàðåøò³ â³ä÷óâàòü,
ùî äëÿ êîãîñü êðèõòà – öå äð³áíèöÿ,
à äëÿ ïòàøêè – æèòü ÷è çàìåðçàòü.
À. Êà÷àí
ІІ. Як ви розумієте цей вірш? Визначте головну думку поетичного
твору. Доберіть і запишіть синоніми до слова завірюха.
ІІІ. Розкажіть, як ви допомагаєте пташкам взимку?
В п р а в а 379. Прочитайте виразно скоромовки, дотримуючись інтонації та
правильно наголошуючи слова.

1. Áfáèí á³á ðîçöâsâ ó äîù – áeäå áfá³ á³á ó áîðù. 2. Á³æfòü
ñòåæbíè ïjì³æ îæbíè. 3. Õjäèòü êâj÷êà êjëî ê³ëj÷êà, âjäèòü
äsòîê, äð³áíbõ êâsòîê. 4. Îé, çáèðfëà Ìàðãàðbòêà ìàðãàðbòêè íà
ãîðs. Ðîçãóábëà ìàðãàðbòêè Ìàðãàðbòêà ó äâîðs. 5. Êðè÷fâ Àðõbï,
Àðõbï îõðbï, íå òðtáà Àðõbïó êðè÷fòè äî õðbïó. 6. Ájñèé
õëjïåöü ñsíî êjñèòü, ðîñf ðjñèòü íjãè ájñ³ (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
В п р а в а 380. Колективно складіть словничок часто вживаних слів, у яких
трапляються помилки при наголошуванні.

§ 50. ÍÀÃÎËÎØÅÍ² É ÍÅÍÀÃÎËÎØÅÍ² ÃÎËÎÑÍ².
¯Õ ÂÈÌÎÂÀ ² ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß ÍÀ ÏÈÑÜÌ²
В п р а в а 381. Пригадайте, що ви вивчали про вимову наголошених і ненаголошених голосних в українській мові.

Ó ðóìóíñüê³é ìîâ³ âñ³ ãîëîñí³ çâóêè – íàãîëîøåí³ òà íåíàãîëîøåí³ – âèìîâëÿþòü ÷³òêî.
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ãîëîñí³ çâóêè [à], [î], [ó], [å], [è], [³]
âèìîâëÿþòü ÷³òêî ï³ä íàãîëîñîì. Çâóêè [à], [ó], [³], [î] âèìîâëÿþòü âèðàçíî ³ â íåíàãîëîøåíèõ ñêëàäàõ.
Çâóê [å] â íåíàãîëîøåíèõ ñêëàäàõ âèìîâëÿþòü íàáëèæåíî
äî [è], à çâóê [è] – íàáëèæåíî äî [å], íàïðèêëàä: çåìëÿ [çåèìë′à], çèìà [çèåìà].
Çâóê [î] ïåðåä ñêëàäîì ç íàãîëîøåíèì [ó] âèìîâëÿºòüñÿ ÿê
[îó], íàïðèêëàä: êîæóõ [êîóæóõ], ãîëóáêà [ãîóëóáêà].
В п р а в а 382. І. Виразно прочитайте байку. Зверніть увагу на наголос у словах.
Визначте, які голосні вимовляються невиразно.
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ËÈÑÈÖß
Ëèñèöÿ â øêîëó â÷èòèñÿ ïðèéøëà.
À ÿê âîíà ëåäà÷îþ áóëà,
òî, ùîá óðîêè íå ðîáèòè,
íàäóìàëà ó÷èòåëüêó äóðèòè –
âñ³ ïðàâèëà íàïèøå íà õâîñò³
òà ïðèêëàäè ñêëàäí³ø³ ³ ïðîñò³
³ âãîðó ëàïó ï³äí³ìàº:
– ß çíàþ! ß ï³äó äî äîøêè!
Îçâåòüñÿ òàê, ïîìíåòüñÿ òðîøêè,
õâîñòà äî íîñà ï³äíåñå
³ â³ä÷èòà, ÿê ç êíèãè, âñå…
Îòîæ çíàííÿ ó íå¿ ò³
áóëè íå â ãîëîâ³, à íà õâîñò³!
Ó÷èòåëüêà ïîì³òèëà öå ä³ëî –
íà õâ³ñò íîãîþ íàñòóïèëà:
– Òåïåð â³äïîâ³äàé!
Ëèñèöÿ òàê ³ ñÿê –
íå çíà í³÷îãî – é êðàé…
Øàíîâí³ äðóç³, ó÷í³ é ó÷åíèö³,
à ïîì³æ âàñ íåìà ïîä³áíî¿ ëèñèö³? (Ì. ßðîâèé).
II. Перекажіть зміст байки своїми словами.
III. Дайте відповідь на запитання автора.
IV. Що ви думаєте про поведінку таких «лисиць»?
В п р а в а 383. Спишіть речення, усно прокоментуйте вимову ненаголошених
голосних.

1. Íàáëèæåííÿ çèìè ó âñüîìó ñåðöå ÷óº: ³ â øåëåñò³ ëèñòê³â, ³ â
â³òð³, ³ â ñòåæêàõ (Â. Ñîñþðà). 2. ×àð³âíèé ñâ³ò ïëèâå ïåðåä³ ìíîþ:
ñèí³ âîäè, á³ë³ ï³ñêè, õàòè íà âèñîêèõ áåðåãàõ (Î. Äîâæåíêî).
В п р а в а 384. Прочитайте румунські та українські слова, порівняйте вимову
ненаголошених голосних.

Telefón – телефóн, cámeră – кáмера, témă – тéма, benzsnă – бензèн,
inginér – інженéр, gazétă – газéта, cimént – цемéнт, céntru – центр.
В п р а в а 385. І. Прочитайте прислів’я. Як ви розумієте кожне з них?

1. Ïòèöþ ï³çíàòè ïî ï³ð’þ, à ëþäèíó ïî ìîâ³. 2. Ñëîâî – íå
ãîðîáåöü: âèëåòèòü – íå âï³éìàºø. 3. ßçèê äî Êèºâà äîâåäå. 4. Áåðåæè õë³á íà îá³ä, à ñëîâî íà â³äïîâ³äü. 5. Ñëîâî íå ñòð³ëà, à äî
ñåðöÿ ëèíå (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
II. Вивчіть напам’ять два прислів’я.
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В п р а в а 386. І. Прочитайте вірш-пісню, правильно вимовляючи наголошені
й ненаголошені голосні. Визначте основну думку вірша.

×ÎÌ, ×ÎÌ, ×ÎÌ, ÇÅÌËÅ ÌÎß
×îì, ÷îì, ÷îì, çåìëå ìîÿ,
×èì, ÷èì, ÷èì ìàíèòü ìåíå
òàê ëþáà òè ìåí³,
âîäà ð³÷îê òâî¿õ,
òàê ëþáà òè ìåí³?
ùî òóò ïëèâå?
×îì, ÷îì, ÷îì, çåìëå ìîÿ,
Òèì, òèì, òèì, äèòèíî, çíàé,
÷àðóº òàê ìåíå
ùî òóò òè âïåðøå ñâ³ò
êðàñà òâîÿ?
óçäð³ëà â öâ³ò³ ë³ò.
×èì, ÷èì, ÷èì ìàíèòü ìåíå Òèì, òèì, òèì, äèòèíî, çíàé,
ïòàøí³ òâîº¿ ñï³â,
ùî âîäè ò³ é ë³ñè –
ïàõó÷èé öâ³ò ë³ñ³â?
òâ³é ð³äíèé êðàé!.. (Ê. Ìàëèöüêà).
II. Пригадайте вірші-пісні румунською мовою, у яких основна
думка була б такою ж.
В п р а в а 387. Прочитайте текст. Перекажіть його. Стежте за правильною вимовою звуків.

ÁÓÊÎÂÈÍÀ – ÍÀØ Ð²ÄÍÈÉ ÊÐÀÉ
Ìè æèâåìî â ÷àð³âíîìó êóòî÷êó Óêðà¿íè – íà Áóêîâèí³. Çà
ïðåêðàñí³ áóêîâ³ òà ñìåðåêîâ³ ë³ñè íàø êðàé ùå íàçèâàþòü çåëåíîþ ã³ëêîþ Óêðà¿íè.
Íà Áóêîâèí³ æèâóòü ëþäè ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé: óêðà¿íö³,
ðóìóíè, ºâðå¿, ðîñ³ÿíè, ïîëÿêè. Óñ³ âîíè æèâóòü ó ìèð³ é çëàãîä³.

². Äîí÷åíêî. Äçâ³í ïîëîíèíè
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Áóêîâèíö³ – äóæå ïðàöüîâèò³ ëþäè. Âîíè âèðîùóþòü õë³á,
ðîçâîäÿòü êîð³â, îâåöü, âèãîòîâëÿþòü ð³çíîìàí³òí³ ïðîìèñëîâ³
òîâàðè, áóäóþòü íîâ³ ñåëà òà ì³ñòà.
Ó ð³çíèé ÷àñ íà Áóêîâèí³ æèëè âèäàòí³ ïèñüìåííèêè: Þð³é
Ôåäüêîâè÷, Ì³õàé Åì³íåñêó, Îëüãà Êîáèëÿíñüêà, Äìèòðî Çàãóë,
Ìèõàéëî ²âàñþê.
Ïðîñëàâèëè ñâî¿ì ìèñòåöòâîì íàø ð³äíèé êðàé Âîëîäèìèð
²âàñþê, ²âàí Ìèêîëàé÷óê, Ñîô³ÿ Ðîòàðó, Äìèòðî Ãíàòþê.
В п р а в а 388. Складіть текст про рідний край. Можете використати такі прислів’я: «Та земля мила, де мати родила», «Всюди добре, але вдома
найкраще».

Ó ñêëàäàõ ³ç íåíàãîëîøåíèìè å òà è ïèøåìî òó ñàìó ë³òåðó, ùî é ï³ä íàãîëîñîì: âåëbêèé, âåëè÷tçíèé, áî âtëè÷; íåñe,
áî ïðèítñåíèé.
Îòæå, êîëè âèíèêàº ñóìí³â, ÿêó áóêâó ïèñàòè íà ì³ñö³
íåíàãîëîøåíîãî ãîëîñíîãî çâóêà, çì³íþºìî ñëîâî àáî äîáèðàºìî äî íüîãî ñïîð³äíåíå ñëîâî òàê, ùîá íåíàãîëîøåíèé çâóê
ñòàâ íàãîëîøåíèì. Íàïðèêëàä, ïèøåìî çåëtíèé – áî çtëåíü;
çèìf – áî âçbìêó; ãîëeáêà – áî ãjëóá.
Ïðàâîïèñ ñë³â, ó ÿêèõ íàïèñàííÿ å, è, î í³ÿê íå ïåðåâ³ðÿºòüñÿ, òðåáà çàïàì’ÿòàòè: àïåëüñèí, ìåäàëü, ïåíàë, êèøåíÿ.
Ó ðàç³ ïîòðåáè çâåðòàéòåñÿ çà äîâ³äêîþ äî îðôîãðàô³÷íîãî
ñëîâíèêà.
В п р а в а 389. Спишіть текст. Поясніть написання виділених букв, дібравши
споріднені слова або змінивши форму слова.

Çàéìàâñÿ ïèøíèé âèøíåâèé ðàíîê. Çîëîòèé ïðîì³íü ïåðåëèâàâñÿ ç³ ñõîäó íà çàõ³ä, ³ âåðøå÷êè ñèí³õ õìàð çàéìàëèñÿ ÷åðâîíèì ïîëóì’ÿì. Ñîíöå, ìîâ çäîðîâà ÷åðâîíà ä³æà, âèïëèâàëî
ç-çà êðàþ çåìë³ òà îáãîðòàëîñÿ áëèñêó÷èìè õìàðàìè… (Ì. Êîöþáèíñüêèé).
В п р а в а 390. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви е та и. Поясніть їх
написання.

Ïðîêèíóëàñÿ ñ..íè÷êà âðàíö³. Ïîä..âèëàñÿ äîâêîëà. Ñí³ã
ë..æèòü. Àëå ¿é â..ñåëî. Ïóðõíóëà íà â..ñîêó áåð³çêó. Çàñï³âàëà
â..ñåëó ï³ñíþ. Ñêîðî â..ñíà ïðèéäå, ò..ïëî ïðèí..ñå. Çíîâó ë³ñ
çàç..ë..í³º (Çà Þ. ßðìèøåì).
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В п р а в а 391. І. Прочитайте вірш. Знайдіть слова з ненаголошеними е, и, поясніть їх написання.

Ñàäîê âèøíåâèé êîëî õàòè,
Ñ³ì’ÿ âå÷åðÿ êîëî õàòè,
õðóù³ íàä âèøíÿìè ãóäóòü,
âå÷³ðíÿ ç³ðîíüêà âñòàº.
ïëóãàòàð³ ç ïëóãàìè éäóòü,
Äî÷êà âå÷åðÿòü ïîäàº,
ñï³âàþòü ³äó÷è ä³â÷àòà,
à ìàòè õî÷å íàó÷àòè,
à ìàòåð³ âå÷åðÿòü æäóòü.
òà ñîëîâåéêî íå äàº.
Ïîêëàëà ìàòè êîëî õàòè
ìàëåíüêèõ ä³òî÷îê ñâî¿õ,
ñàìà çàñíóëà êîëî ¿õ.
Çàòèõëî âñå... Ò³ëüêè ä³â÷àòà
òà ñîëîâåéêî íå çàòèõ.
Ò. Øåâ÷åíêî

Ì. Ìèõàéëîøèíà. Ñàäîê âèøíåâèé êîëî õàòè

II. Як (якими мовними засобами) змалював поет картину весняного вечора?
III. Підготуйте свій опис вечора.
Словничок
впéрше – prima oară
в цвíті літ – în ﬂoarea vieţii
гíлка – ramură, creangă
горобéць – vrabie
діжá – putină
злáгода – încuviinţare
лнути – a trece
лба – scumpă
мáнить – ademeneşte
научáти – a învăţa

пíр’я – pene
плугáтарí – arători, plugari
пташн – păsărime
птця – pasăre
стрілá – săgeată
хáща – desiş
хрущí – cărăbuşi
уздрíла – a zărit
чарє – farmecă
чом – de ce
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§ 51. ÂÈÌÎÂÀ ² ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÑË²Â
Ç ÍÅÍÀÃÎËÎØÅÍÈÌ [À]
Â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóðí³é ìîâ³ íåíàãîëîøåí³ çâóêè [à] ³
[î] âèìîâëÿþòü ÷³òêî. Àëå â äåê³ëüêîõ ñëîâàõ ìîæëèâå ñïëóòóâàííÿ ¿õ. Íàïèñàííÿ öèõ ñë³â òðåáà çàïàì’ÿòàòè.
Âèìîâëÿºìî ³ ïèøåìî à ï³ñëÿ ã, ê, x ïåðåä ñêëàäîì ç íàãîëîøåíèì çâóêîì [à] ó ñëîâàõ ãàðfçä, ãàðz÷èé, êàëf÷, êà÷fí,
õàçz¿í, áàãfòî, áàãf÷, áàãàòbð (áàãà÷).
Ó òàêèõ ñëîâàõ, ÿê áîãàòbð (âåëåòåíü, ñèëà÷), êîçfê, êîðîâfé, êðîïbâà, êðîõìfëü, ïîãfíèé, ñîëäfò, ñëîâ’zíè, ãîí÷fð,
ó ïåðøîìó ñêëàä³ âèìîâëÿºìî ³ ïèøåìî î.
В п р а в а 392. Прочитайте вірш виразно, звертаючи увагу на вимову звуків
[а] та [о].

Çàºöü ñïàòè çàõîò³â,
ñàì ïîñòåëþ ïîñòåëèâ,
ñàì ñîá³ çðîáèâ ïîäóøêó,
ï³äìîñòèâ ¿¿ ï³ä âóøêî.
Òà ó çàéöÿ äîâãå âóøêî –
âñå çâèñàº ³ç ïîäóøêè (Ì. Ñòåëüìàõ).
В п р а в а 393. І. Спишіть прислів’я, вставляючи пропущені букви а або о.

1. Íå â á..ãàòñòâ³ ñèëà, à â òðóäîâèõ ðóêàõ. 2. Îäèí ñ..ëäàò â
ïîë³ íå âî¿í. 3. Òî íå ê..çàê, ùî ..òàìàíîì íå äóìàº áóòè. 4. Ðàç –
òà ã..ðàçä. 5. Õòî á..ãàòî îá³öÿº, òîé ð³äêî ñëîâî òðèìàº.
II. Вивчіть напам’ять два прислів’я.
В п р а в а 394. І. Виразно прочитайте текст, звертаючи увагу на правильну
вимову ненаголошених [о] та [а].

Ì²É Ä²ÄÓÑÜ – ÃÎÍ×ÀÐ
Âë³òêó ì³é ä³äóñü ìàéñòðóº â ïîâ³òö³. Òàì º
ãîí÷àðíèé êðóã, êîðèòî ç ðîç÷èíåíîþ æîâòîþ
àáî á³ëîþ ãëèíîþ. Ãîí÷àðíèé êðóã êðóòèòüñÿ,
à â ðóêàõ ä³äóñÿ íàðîäæóþòüñÿ ãëå÷èê, ãîðùèê
÷è ìàê³òðà.
Ïîò³ì ä³äóñü ñâî¿ âèðîáè ïðîñóøóº â ò³í³,
à òîä³ ïîêðèâàº åìàëëþ ³ âèïàëþº â ãàðÿ÷³é
ïå÷³. Äëÿ íàøî¿ øêîëè â³í ïîäàðóâàâ ê³ëüêà
ãëå÷èê³â ³ âàçîíè äëÿ êâ³ò³â.
II. Розкажіть про професію вашого дідуся.
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В п р а в а 395. Прочитайте текст, дотримуючись норм української літературної
вимови.

ÄÆÌ²ËÜ ÏÐÎ ÑÎÍÅ×ÊÎ ÃÓÄÅ
À ó íåãîäó íà â³êíî
Êîëè íàäâîð³ äîù ³äå,
ÿ çâó äæìåëÿ äî ñåáå,
ó íàñ íà ï³äâ³êîíí³
âàæêèé ìîõíàòèé äæì³ëü ãóäå – áî çâèê äî íüîãî âæå äàâíî,
ÿê äî êâ³òîê ³ íåáà.
âåëèêà òåïëà ñîíÿ.
² õàé íàäâîð³ äîù ³äå,
øèáêàìè â³òåð äçâîíèòü –
ì³é äæì³ëü ïðî ñîíå÷êî ãóäå
ìåí³ íà ï³äâ³êîíí³.
À. Êîñòåöüêèé

Âæå äðóãèé ð³ê ë³òóº â³í
ó íàøèõ ÷îðíîáðèâöÿõ,
ëàñóº ìåäîì ë³ñîâèì,
íà ñîíö³ ãð³º êðèëüöÿ.
Словничок
вазóни – ghivece
вроби – producţie, produse
в тін – în umbră
гарáзд – bine
глéчик – ulcior
гончáр – olar
гончáрний круг – discul olarului
гóрщик – ulcioraş
емáль – smalţ

калáч – colac
качáн – cocean
коровáй – colac pentru nuntă
кропивá – urzică
крохмáль – amidon
лáска – mângâiere
мактра – oală
тримáти слóво – a se ţine
de cuvânt

§ 52. ÓÑÍÈÉ ÒÂ²Ð-ÐÎÇÄÓÌ ÏÐÎ ÄÎÂÊ²ËËß
В п р а в а 396. Прочитайте уривки з творів ваших однолітків. Котрий із них
близький вам за змістом?

1. Ó âåñíÿíó ïîðó â³äáóâàþòüñÿ äèâîâèæí³ çì³íè ó ïðèðîä³.
Óñå íàâêîëî îæèâàº. Ìèëóþòü ìîº îêî ðàíí³ âåñíÿí³ êâ³òè: ïðîë³ñêè, ïåðâîöâ³ò, ô³àëêè. À çåëåíèé êîë³ð ëèñòî÷ê³â, ìîëîäî¿
òðàâè íå ìîæóòü íå çàâîðîæóâàòè ìåíå. Àäæå öåé êîë³ð º ìî¿ì
óëþáëåíèì. Ïðî ñâ³é ïðèë³ò ðàä³ñíî ñïîâ³ùàþòü ñâî¿ì ñï³âîì
ïòàõè. ×àñòî ìåí³ äîâîäèëîñü áà÷èòè ïðèë³ò ëåëåê. Çàöâ³òàþòü
ïèøíèì öâ³òîì äåðåâà. À êîëè ïîäóº â³òåðåöü, êâ³òêè ïî÷èíàþòü ïðîùàòèñü ç³ ñâî¿ìè ïåëþñòêàìè. Âîíè á³ëîþ ñêàòåðòèíîþ
âêðèâàþòü âñå íàâêðóãè. À öå çíà÷èòü, ùî ñêîðî ïðèéäå êðàñíå
ë³òå÷êî. ß ëþáëþ ñïîñòåð³ãàòè çà öèìè ÷óäîâèìè çì³íàìè ó
ïðèðîä³.
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2. Ìåí³ íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ çîëîòà îñ³íü.
Ïî-ïåðøå, öÿ ïîðà çàäàðîâóº ìåíå ùåäðèì óðîæàºì ç íàøîãî
ñàäêà. Ïî-äðóãå, âîíà íå ìîæå íå çà÷àðóâàòè ñâî¿ìè áàãðÿíèìè
áàðâàìè. Ïî-òðåòº, ÿ çàëþáêè ç òàòîì ¿äó â ë³ñ ïî ãðèáè. Ñàìå î
ö³é ïîð³ ï³ñëÿ îñ³ííüîãî äîùó âîíè ðîñòóòü ãóñòî-ãóñòî. Ïî-÷åòâåðòå, ï³ñëÿ ë³òí³õ êàí³êóë çíîâó çóñòð³÷àþñÿ ç óñ³ìà ñâî¿ìè
îäíîêëàñíèêàìè.
Îñü ÷îìó ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ îñ³íü.
3. Íàéá³ëüøå ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ë³òî.
Ïî-ïåðøå, î ö³é ïîð³ òåïëî. Íå òðåáà îäÿãàòè êóðòêó ³ øàïêó. Ïî-äðóãå, öå ïîðà òðèâàëèõ êàí³êóë. Ìîæíà â³äïî÷èòè òà
íàáðàòèñÿ ñèë. Ïî-òðåòº, ïëàâàòè â îçåð³ – ìîº óëþáëåíå çàíÿòòÿ.
Ïî-÷åòâåðòå, î ö³é ïîð³ ìîæíà ãåòü çàáóòè ïðî çàñòóäó. À ïëàâàííÿ çàãàðòîâóº ì³é îðãàí³çì äî çèìè.
Ñàìå òîìó ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ë³òî.
4. Ìåí³ íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ çèìà.
Ïî-ïåðøå, öå ÷àñ ð³çäâÿíèõ ñâÿò. Ç äðóçÿìè êîëÿäóºìî âåðòåïîì ñåðåä äîðîãî¿ ðîäèíè, ñóñ³ä³â, çíàéîìèõ. Ïî-äðóãå, ñàìå â
öþ ïîðó ìîæíà øâèäêî ì÷àòè ç ã³ðêè íà ñàí÷àòàõ, ïîêèäàòèñÿ
ñí³æêàìè. Ïî-òðåòº, ó äâîð³ ç äðóçÿìè ë³ïèìî âåëèêó ñí³ãîâó
áàáó. Âîíà ñòàº äèâîâèæíîþ ïðèêðàñîþ íàøîãî ïîäâ³ð’ÿ.
Îñü òîìó ìåí³ íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ çèìà.
5. Íàéá³ëüøå ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ âåñíà.
Ïî-ïåðøå, ÷îðíó ñîííó çåìëþ ïî÷èíàþòü çâåñåëÿòè îñòð³âö³
êîëüîðîâèõ ïðèìóëîê. Ïî-äðóãå, äçâ³íêî ñï³âàþòü ïòàøêè, çóñòð³÷àþ÷è âåñíó. Ïî-òðåòº, íàâêðóãè óñå çåëåí³º. Ïî-÷åòâåðòå,
íàñòóïàþòü ñîíÿ÷í³ äí³. Íå òðåáà îäÿãàòè òåïë³ çèìîâ³ øàïêè
òà êóðòêè. Ïî-ï’ÿòå, çíîâó ìîæíà çàëþáêè êàòàòèñÿ íà ñâîºìó
âåëîñèïåä³.
Îñü òîìó ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ âåñíà.
В п р а в а 397. Прочитайте текст. Чи відомі вам інші версії тлумачення українських назв місяців.

Íàçâà Ñ²×ÅÍÜ ïîõîäèòü â³ä ñëîâà «Ñ³÷à». Ó äàâíèíó â öåé ÷àñ
ïî÷èíàëè ðîç÷èùàòè ä³ëÿíêè â³ä êîð÷³â, ùîá âåñíîþ ¿õ çàñ³ÿòè.
Öåé ïðîìèñåë íàçèâàâñÿ ñ³÷à.
Íàçâà ËÞÒÈÉ çàêð³ïèëàñÿ çà ì³ñÿöåì ó ê³íö³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Àäæå â³í ëþòó âäà÷ó ìàº. Ïðîíèçëèâ³ ñí³ãîâ³¿, êîëþ÷³
ìîðîçè, â³òðè é ïåðåìåòè – âñå öå ëþòèé.
Íàçâà ÁÅÐÅÇÅÍÜ çàêð³ïèëàñü çà ì³ñÿöåì ó ñåðåäèí³ ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ. Ïîõîäèòü â³ä íàçâè ïðîìèñëó – áåðåçîë (çàãîò³âëÿ áåðåçîâîãî ïîïåëó, ùî âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñêëà).
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ÊÂ²ÒÅÍÜ íîñèòü ñâîþ íàçâó ç 16 ñòîë³òòÿ. Ñàìå â öåé ÷àñ
çåìëÿ ïî÷èíàº êâ³òóâàòè.
ÒÐÀÂÍÅÌ îñòàíí³é ì³ñÿöü âåñíè ñòàâ ó íèí³øíüîìó ñòîë³òò³.
Äî öüîãî â³í çâàâñÿ ìàé – â³ä ³ìåí³ äàâíüîðèìñüêî¿ áîãèí³ âåñíè
Ìàé¿.
×ÅÐÂÅÍÜ ïîõîäèòü â³ä ñëîâà «÷åðâåöü». Ñàìå â öåé ÷àñ ç’ÿâëÿºòüñÿ ñîêîæèâíà êîìàõà – êîøåí³ëü (÷åðâåöü). Ç íå¿ â äàâíèíó
äîáóâàëè ÷åðâîíó ôàðáó, ÿêîþ ôàðáóâàëè äàâíüîðóñüê³ ñòÿãè. ¯¿
òàêîæ ïðîäàâàëè ñóñ³äí³ì äåðæàâàì.
ËÈÏÅÍÜ – äóæå äàâíÿ íàçâà ì³ñÿöÿ. Ïîõîäèòü â³ä ñëîâà «ëèïåöü» (ëèïîâèé ìåä). Íà öåé ì³ñÿöü ïðèïàäàº ïåð³îä îñíîâíîãî
ìåäîçáîðó.
ÑÅÐÏÅÍÜ – â³ä ñëîâà «ñåðï». Öå çíàðÿääÿ, ÿêèì æàëè çåðíîâ³.
Íàçâà ÂÅÐÅÑÍß ïðèéøëà ç Ïîë³ññÿ. Òàì ó öåé ïåð³îä öâ³òå
âåðåñ – ö³ííà ìåäîíîñíà ðîñëèíà.
ÆÎÂÒÅÍÜ – ÷àñ æîâò³ííÿ ëèñòÿ. Öþ íàçâó ì³ñÿöü ìàº ùå ç
÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.
Íàçâà ËÈÑÒÎÏÀÄ ïðèéøëà ³ç çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìåëü.
Ó öåé ÷àñ òàì îïàäàº ëèñòÿ. À íà ñõîä³ Óêðà¿íè – äåðåâà âæå
áåçëèñò³.
ÃÐÓÄÅÍÜ – â³ä ñëîâà «ãðóääÿ». Ï³ñëÿ îñ³íí³õ äîù³â ðîçòîïòàí³ âîçàìè ´ðóíò³âêè çàìåðçàëè. ¯çäèòè òàêèìè äîðîãàìè áóëî
âàæêî – çàâàæàëè çàìåðçë³ ãðóäêè.
В п р а в а 398. I. Прочитайте виразно вірш. Як ви розумієте його зміст?

Æóðàâë³ íàä ëóãîì
ëèíóòü ð³âíèì êëèíîì.
Áóäü ïðèðîä³ äðóãîì,
áóäü ïðèðîä³ ñèíîì.
Çíàé-áî, öå íå ìîäà,
öå æèòòÿ ïîòðåáà.
Íàñ â³òà ïðèðîäà
÷èñòèì ñèí³ì íåáîì.
À. Êàì³í÷óê

Îí ïîâçå ìóðàøêà,
îñü õëþïî÷å ð³÷êà.
Íå ëàìàé ðîìàøêó,
íå òîï÷è òðàâè÷êó.
Â çåëåí³ ä³áðîâà,
â êèòèöÿõ êàëèíà.
Ãëÿíü, ÿêà ÷óäîâà
íàøà Óêðà¿íà!

ІІ. Ким має бути людина для природи? Як ти ставишся до навколишнього середовища?
В п р а в а 399. Запишіть назви місяців за алфавітом. Поставте наголос у словах.
В п р а в а 400. Складіть колективно «Пам’ятку» про правила поведінки під час
екскурсії до лісу/парку.
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В п р а в а 401. Пригадайте і запишіть назви найпоширеніших весняних квітів
і диких тварин вашої місцевості. З’ясуйте, які з них занесені до
Червоної книги України. Чому?
В п р а в а 402. Підготуйте міні-проект на тему «Моя причетність до екології
рідного краю».

§ 53. ÂÈÌÎÂÀ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ ÇÂÓÊ²Â ² ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß
¯Õ ÍÀ ÏÈÑÜÌ². ÓÏÎÄ²ÁÍÅÍÍß ÄÇÂ²ÍÊÈÕ
² ÃËÓÕÈÕ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ
В п р а в а 403. І. Виразно прочитайте текст, стежте за правильною вимовою
приголосних звуків.

Ñï³ëêóþ÷èñü ç êèì-íåáóäü ó òîâàðèñòâ³, âàæëèâî çîñåðåäèòèñÿ
íà òåì³ áåñ³äè, âçÿòè â í³é ó÷àñòü, ï³äòðèìàòè ¿¿ ïëàâí³ñòü, çðîáèòè ðîçìîâó ö³êàâîþ. Ðîçìîâó òðåáà âåñòè òàê, ùîá óñ³ ïðèñóòí³
ìîãëè âçÿòè â í³é ó÷àñòü.
Ñï³âáåñ³äíèêó ìîæíà çàïåðå÷óâàòè, ãîâîðèòè, ùî â³í ïîìèëÿºòüñÿ, çàõèùàòè ñâî¿ ïîãëÿäè, àëå öå òðåáà ðîáèòè äåë³êàòíî.
ßêùî âè â ÷îìóñü íå âïåâíåí³ – êðàùå ïðîìîâ÷³òü. ßêùî âè õî÷åòå âèñëîâèòè ñâîþ äóìêó, çà÷åêàéòå, äîêè ³íøèé äîãîâîðèòü,
íå ïåðåáèâàéòå éîãî.
Íå ãîäèòüñÿ â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ ëèøå «òàê» ÷è «í³».
Îáîâ’ÿçêîâî òðåáà äîäàòè ùå ê³ëüêà ñë³â. Íàïðèêëàä: «Òàê, Ìàð³º
²âàí³âíî», «Í³, âèáà÷òå»; àáî ââ³÷ëèâî ïåðåïèòàéòå: «Ïðîáà÷òå,
ùî âè ñêàçàëè?», ÷è «Ïðîáà÷òå, ÿ íå ïî÷óëà âàøèõ ñë³â». Ç³çíàòèñÿ: «ß íå çðîçóì³ëà», «ß íå ñëóõàëà» – áóëî á íåçðó÷íî. Òàê³
âèðàçè, ÿê «Öå íåïðàâäà», «Öå äóðíèöÿ» – íåïðèïóñòèì³. Òðåáà
âèñëîâëþâàòèñü òàê: «Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî âè ïîìèëÿºòåñü», «Âàñ,
î÷åâèäíî, íåïðàâèëüíî ïî³íôîðìóâàëè» ³ ò. ³í. (Ç æóðíàëó).
II. Вивчіть фрази, якими користуються при перепитуванні, запереченні. Вживайте їх у спілкуванні з людьми.
В п р а в а 404. Прочитайте вірш, дотримуючись норм вимови. Яка основна
думка вірша? Як ви розумієте смисл двох останніх рядків?

Â÷³òüñÿ, ä³òè! Ìóäðà êíèæêà
ñêàæå âàì ÷îãîñü áàãàòî
ç òîãî, ùî êîëèñü äðóãèìè
³ ïîñ³ÿíî, é ïîæàòî (ß. Ùîãîë³â).
Ó â à ã à! Äçâ³íê³ ïðèãîëîñí³ â ê³íö³ ñë³â â óêðà¿íñüê³é ìîâ³,
ÿê ³ â ðóìóíñüê³é, íå îãëóøóþòü.
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В п р а в а 405. І. Прочитайте слова, правильно вимовляючи їх.

Õë³á, çóá, ñàä, í³æ, ð³æ, ä³ä, ãðèá, ãîëóá.
II. Складіть і запишіть речення з двома словами (за вибором).

Äçâ³íê³ ïðèãîëîñí³ ïåðåä ãëóõèìè âèìîâëÿþòü äçâ³íêî:
êíèæêà, êàçêà, ãðÿäêà, ñòåæêà. Âèíÿòîê ñòàíîâèòü çâóê [ã],
ÿêèé ïåðåä ãëóõèìè [ê], [ò] âèìîâëÿþòü, ÿê ïàðíèé éîìó
ãëóõèé [õ]: âîãêî [âîõêî], ëåãêî [ëåõêî], í³ãò³ [í′³õò′³]. Òàêîæ
îãëóøóþòü äçâ³íêèé ïðèãîëîñíèé [ç] ó ïðåô³êñ³ ç- ïåðåä íàñòóïíèì ãëóõèì: çñîõ [ññîõ], çö³äèòè [ñö′³äèòè].
Ãëóõ³ ïðèãîëîñí³ ïåðåä äçâ³íêèìè âèìîâëÿþòü äçâ³íêî: âîêçàë [âî´çàë], ÿêáè [ÿ´áè], ìîëîòüáà [ìîëîä′áà], êîñüáà [êîç′áà].
Óïîä³áíåííÿ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â
Óïîä³áíþþòüñÿ

Âèìîâëÿºìî

Ïèøåìî

1. Ãëóõ³ äî ïàðíèõ ¿ì äçâ³íêèõ ïåðåä âî[´]çàë
äçâ³íêèìè

âîêçàë

2. Äçâ³íê³ äî ïàðíèõ ¿ì ãëóõèõ ïåðåä [ññ]óøèòè
ãëóõèìè íà ïî÷àòêó ñëîâà

çñóøèòè

3. [ã] äî [õ] â îêðåìèõ ñëîâàõ

ëåãêî
í³ãò³
âîãêî

Íåìàº óïîä³áíåííÿ

ëå[õ]êî
í³[õ]ò³
âî[õ]êî
Âèìîâëÿºìî

Ïèøåìî

1. Äçâ³íêèõ äî ïàðíèõ ¿ì ãëóõèõ ïå- ÿã³[ä]êà
êíè[æ]êà
ðåä ãëóõèìè â ñåðåäèí³ ñë³â

ÿã³äêà
êíèæêà

2. Ãëóõèõ äî ïàðíèõ ¿ì äçâ³íêèõ ïå- [ê]ðè÷àòè
ðåä [ì], [í], [ð], [ë], [â]
çà[ï]ëèâ

êðè÷àòè
çàïëèâ

3. [ã] äî [õ] ó á³ëüøîñò³ ñë³â ïåðåä äîïîìî[ã]òè
ãëóõèìè
äîì³[ã]ñÿ

äîïîìîãòè
äîì³ãñÿ

В п р а в а 406. Виразно прочитайте слова. Запишіть їх.

Áîðîòüáà, ëîæêà, îáõîïèòè, ãàëóçêà, ëåãêî, áàáêà, âîãêèé,
ñõ³ä, ãðÿäêà, áåçñèëèé.
ßêùî âè ñóìí³âàºòåñü, ÷è ïðàâèëüíî ïîçíà÷àºòå íà ïèñüì³
ïðèãîëîñíèé çâóê, çì³í³òü ñëîâî òàê, ùîá ï³ñëÿ ïðèãîëîñíîãî
ç’ÿâèâñÿ ãîëîñíèé çâóê: ïðîñüáà – ïðîñèòè, ê³ãò³ – ê³ãîòü.
Äåÿê³ ñëîâà íå ìîæíà çì³íèòè òàê, ùîá ï³ñëÿ ïðèãîëîñíîãî
ñòîÿâ ãîëîñíèé çâóê. Íàïèñàííÿ òàêèõ ñë³â òðåáà çàïàì’ÿòàòè
àáî ïåðåâ³ðèòè çà ñëîâíèêîì: âîêçàë, ðþêçàê.
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В п р а в а 407. Напишіть слова, вставляючи одну з букв. Правильно вимовляйте
слова.

Å(´,ê)çàìåí, õî(ä,ò)üáà, áîðî(ä,ò)üáà, ôó(ä,ò)áîë, ð³(ç,ñ)üáà,
âî(´,ê)çàë, ðþ(´,ê)çàê.
В п р а в а 408. І. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Поясніть вимову і
написання цих слів.

1. Ó ðîáîòè ã³ðêå êîð³ííÿ, òà ñîëî..êèé ïë³ä. 2. Íå ìîãëè çâàáèòè êàëà÷åì, à ïîò³ì òÿ..êî áóëî â³äáèòè áè÷åì. 3. Êðàùå íà
ñâî¿é ñòîðîí³ ê³ñòüìè ëÿ..òè, í³æ íà ÷óæ³é ñëàâè íàòÿ..òè. 4. Íå
íà êîðèñòü êíè..êó ÷èòàòü, êîëè ëèøå âåðøêè õàïàòü (Íàðîäíà
òâîð÷³ñòü).
II. Вивчіть напам’ять прислів’я (за вибором).
В п р а в а 409. Виразно прочитайте текст, визначте дзвінкі та глухі приголосні
у виділених словах.

'
ÃÎÐÎÁÈÍÀ
Âîñåíè ãîðîáèíà îñîáëèâî ãàðíà.
Âîíà ïðèêðàøàº îñ³íí³é ë³ñ. Ñåðåä
æîâòîãî ëèñòÿ ïîëóì’ÿí³þòü ¿¿ ÷åðâîí³ êåòÿãè. Øàíóþòü ëþäè ãîðîáèíó òàêîæ çà ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³.
Ãðîíà ãîðîáèíè çð³çàþòü ùå äî çàìîðîçê³â.
В п р а в а 410. Прочитайте вірш і випишіть слова, у яких вимова звуків не відповідає написанню.

ÄÓÌÈ ÏÐÎ ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÓ
Çäðàñòóé, ì³é ñîíÿ÷íèé êðàþ,
òè ñíèøñÿ ìåí³ ³ òóò,
ñåðöåì ùîäíÿ ÿ ë³òàþ
äî òåáå, çà áèñòðèé Ïðóò…
Áà÷ó äàëåê³ âåðøèíè
â òóìàíè ïîâèòèõ Êàðïàò.
Ìîæå, ìîÿ òî Âêðà¿íà
á³ë³º ÷åð³äêîþ õàò?..
Îëåñü Ãîí÷àð
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ÙÈÐÅ ÏÎÁÀÆÀÍÍß
– Òè ç äíåì íàðîäæåííÿ ìåíå â³òàºø?
Ñïàñèá³, äîíå÷êî! À ùî ìåí³ áàæàºø?
– Áàæàþ ùèðî âàì, ì³é ëþáèé òàòêó,
ùîá âè ìåí³ êóïèëè… øîêîëàäêó! (Â. Øàðîéêî).
Словничок
бич – bici
вокзáл – gară
галýзка – ramură
горобна – scoruş
грóно – strugure
грдка – strat

зáморозки – îngheţuri
звáбити – a ademeni
кéтяг – ciorchine
рюкзáк – rucsac
чердка – rânduleţ

§ 54. ÑÏÐÎÙÅÍÍß Â ÃÐÓÏÀÕ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ
В п р а в а 411. Прочитайте текст. Визначте його основну думку.

Óêðà¿íñüêà ìîâà ìàº ñâîþ îñîáëèâó ìóçèêàëüí³ñòü. Íåçáàãíåííà äóøà íàøî¿ ìîâè, ÿê çîëîòîíîñíà ð³êà, âèáëèñêóº õâèëÿìè
íàðîäíî¿ ï³ñí³, ïåðåëèâàºòüñÿ â äóøó íàö³¿, òâîðèòü ïî÷óòòºâó
íåðîçðèâí³ñòü óêðà¿íñüêîãî ñåðöÿ é óêðà¿íñüêî¿ çåìë³. Ãåí³àëüí³
êîìïîçèòîðè Ìîöàðò ³ Áåòõîâåí, Ãë³íêà é ×àéêîâñüêèé, Áàðòîê
³ Ñòðàâèíñüêèé êîðèñòàëèñÿ óêðà¿íñüêèìè ìåëîä³ÿìè ó ñâî¿é
òâîð÷îñò³, à öå çíà÷èòü, ùî âîíè ÷óëè â³áðàö³þ íàéâèùèõ íåáåñ
íàøî¿ ìîâè (Ä. Ïàâëè÷êî).
Óêðà¿íñüêà ìîâà äóæå ìèëîçâó÷íà.
²íîä³ ïðè òâîðåíí³ ñëîâà àáî éîãî çì³íþâàíí³ âèíèêàº
âàæêèé äëÿ âèìîâè çá³ã ïðèãîëîñíèõ. Òîä³ îäèí ç³ çâóê³â
(çàçâè÷àé ñåðåäí³é) âèïàäàº, òîáòî â³äáóâàºòüñÿ ñïðîùåííÿ
(reducerea) ó ãðóïàõ ïðèãîëîñíèõ. Öå ñïðîùåííÿ â óêðà¿íñüê³é
ìîâ³ ïåðåäàºòüñÿ òàêîæ íà ïèñüì³.
Íàéïîøèðåí³ø³ âèïàäêè ñïðîùåííÿ ó ãðóïàõ ïðèãîëîñíèõ:
Ãðóïè ïðèãîëîñíèõ

-ñòí-ñòë-çäí-æäí-

Âèïàäíèé çâóê

Ïðèêëàäè

ðàä³ñòü – ðàä³ñíèé
ùàñòÿ – ùàñëèâèé
ïðî¿çä – ïðî¿çíèé
òèæäåíü – òèæíåâèé

[ò]
[ò]
[ä]
[ä]
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Ó â à ã à! Ó ñëîâàõ çàï’ÿñòíèé, ê³ñòëÿâèé, ïåñòëèâèé,
õâàñòëèâèé, õâàñòíóòè, ø³ñòíàäöÿòü ³ â ïðèêìåòíèêàõ,
óòâîðåíèõ â³ä ñë³â ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ (íàïðèêëàä, áàëàñòíèé), ñïðîùåííÿ íå â³äáóâàºòüñÿ.
В п р а в а 412. Прочитайте слова. Випишіть ті, у яких відбулося спрощення.
Складіть з ними речення і запишіть.

×åñíèé, ê³ñòëÿâèé, çàõèñíèê, îáëàñíèé, êîíòðàñòíèé, ø³ñòíàäöÿòü.
В п р а в а 413. Замініть словосполучення прикметниками. Запишіть їх. Чи в усіх
прикметниках відбулося спрощення на письмі?

Ëþäèíà, ÿêà õâàëèòüñÿ; â³äïóñòêà íà òèæäåíü; ïðàöÿ, ùî
ïðèíîñèòü êîðèñòü; ëþäèíà, ÿêà çàçíàëà ùàñòÿ; êâèòîê äëÿ
ïðî¿çäó; öåíòð îáëàñò³; ÿêèé ìàº âèñîêó ÿê³ñòü.
В п р а в а 414. Утворіть прикметники від іменників, запишіть їх. Складіть з ними
речення.

Ñîâ³ñòü, ï³ñò, øâèäê³ñòü, âèïóñê, êîðèñòü, çàçäð³ñòü.
В п р а в а 415. Перепишіть речення, вставляючи, де треба, пропущені букви.

1. Ëþäèíà íå ìîæå áóòè ùàñ..ëèâîþ çà ðàõóíîê ÷óæîãî ùàñòÿ (Ë. Ïåðâîìàéñüêèé). 2. Íåìàº â ñâ³ò³ í³÷îãî ðàä³ñ..í³øîãî
é ïðèºìí³øîãî, í³æ ëþäñüêà ïðàöÿ (Î. Äîâæåíêî). 3. Ìèíóâ
ì³é ð³ê ø³ñ..íàäöÿòèé, ñ³ìíàäöÿòèé ïî÷èíàþ (Ìàðêî Âîâ÷îê).
4. Îí íà ñòðóíê³é òà âèñîê³é îñè÷èí³ ëèñòÿ ïåñ..ëèâî òðåìòèòü
(Ì. Ñòàðèöüêèé).
В п р а в а 416. Чи погоджуєтеся ви з думкою відомого українського письменника та кінорежисера О. Довженка (див. друге речення із вправи
415)? А яке місце посідає праця у вашому житті, у житті ваших
батьків? Розкажіть.
Словничок
балáстний – adjectiv de la balast
вібрáція – vibraţie
душá – suﬂet
зап’стний – de încheietură
за рахнок – pe contul
золотонóсна рікá – râul
purtator de aur

кістлвий – ciolănos
контрáстний – contrast
незбагнéнна – de neînţeles
пестлвий – tandru
тремтти – a tremura
хвастнýти – a lăuda
хвастлвий – lăudăros
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§ 55. ÀÓÄ²ÞÂÀÍÍß
В п р а в а 417. I. Прочитайте текст.

ÊÎÇÀÖÜÊÅ ÆÈÒËÎ
Ñ³÷ – îòî â çàïîðîæö³â êð³ïîñòü. Êîëî íå¿ áóëè îêîïè, âàëè,
à âñåðåäèí³ äçâ³íèöÿ áóëà òàêà, ùî â íå¿ é ãàðìàòè âñòàâëÿëèñÿ… À æèëè âîíè ñêð³çü ïî ñòåïàõ êóùàìè, â çåìëÿíêàõ, àáî,
ïî-¿õíüîìó, áóðäþãàõ: òàê ÷îëîâ³ê ïî ï’ÿòíàäöÿòü, äâàäöÿòü, à
òî é ìåíø.
Ó Ñ³÷³ – òàê òàì æèëè âñå ïî êóðåíÿõ, ïî ñê³ëüêè òàì ñîò
÷îëîâ³ê. Òà é êóðåí³ áóëè âåëèê³. Ñòàâëÿëèñü êóð³íü äî êóðåíÿ
ïðè÷³ëêîì, à â íèõ áóëè ñòîâïè é ñâîëîêè. À â áóðäþç³ òàê ïðîñòî âñå áóëî: îäí³ äâåð³ òà îäíå â³êîíöå, – ìàëåíüêå òà òàêå, ÿê
òàð³ëî÷êà, êðóãëå, – à òî é çîâñ³ì áåç â³êíà.
Îöå âèêîïà êîçàê ÿìó, îáñòàâèòü ¿¿ ÷èì òàì ïîïàëî, îáë³ïèòü,
îáìàæå, ïîñòàâèòü ï³÷ õë³á ïåêòè, çðîáèòü êàáèöþ ñòðàâó âàðèòè
òà é æèâå. Äèìàð³â òîä³ íå áóëî. Çèìîþ ÿê ðîçïàëèòü êàì³íü,
òàê â³í àæ ãîðèòü – óæå õîëîäíî íå áóäå.
Äå â ÿêèõ çåìëÿíêàõ áóëî ³ âáðàíñòâî: ïî ñò³íàõ âèñ³ëà çáðîÿ
âñÿêà, à íà ïîêóò³ ñòîÿëè îáðàçè, – óñ³ ðîçìàëüîâàí³, ï³ä çîëîòîì.
Ïîï³ä ñò³íàìè ñòàâëÿëè ëàâêè, îñëîí÷èêè, ùîá áóëî äå ñ³ñòè.
Çåìëÿíîê çàïîðîæö³ í³êîëè íå çàìèêàëè. ßê ¿äóòü êóäè àáî
éäóòü, òî òàê ³ êèäàþòü ¿õ: í³õòî í³÷îãî íå çà÷åïèòü. Ó íèõ òàê,
ùî õòî õî÷åø, òîé çàõîäü ó çåìëÿíêó. ßê õî÷åø ¿ñòè, ðîçâîäü
âîãîíü, áåðè êàçàí, âàðè ñòðàâó, ÿêà òàì çîñòàâëåíà, ¿æ, ïèé,
ñïî÷èâàé – çàáîðîíè íå áóëî. À ïðè¿äå õàçÿ¿í, òàê ùå é ðàä
ãîñòåâ³, áî òî ò³ëüêè é ðîäèíè éîìó íà øèðîêîìó ñòåïó. Â³í éîìó
ðàä, â³í éîãî ³ ïðèâ³òàº.
Òåïåð óâ³éäåø ó õàòó, òàê âîíà êðàñèòü êóòêàìè, à íå êðàñèòü
ïèðîãàìè, à òîä³ áóëî íå òàê: óñÿêîãî íàãîäóþòü. Õàçÿ¿í ¿äå êóäè,
òàê ùå é çîñòàâëÿº ñòðàâó äëÿ ïðîõîæîãî. Õòî õî÷, çàõîäü. Òà é
çàõîäÿòü, áóëî. Íà¿äÿòüñÿ, íàï’þòüñÿ íà äóðíè÷êó òà çðîáëÿòü
õðåñò, ïîñòàâëÿòü éîãî ñåðåä çåìëÿíêè – öå çíà÷èòü, ùî áóëè
ãîñò³ é äÿêóþòü ãîñïîäàðåâ³ (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
II. Дайте відповіді на запитання до тексту:

1.
2.
3.
4.

Äå æèëè êîçàêè?
ßê íàçèâàëîñÿ æèòëî â êîçàê³â?
ßê³ ñòðàâè ãîòóâàëè ó ò³ ÷àñè?
×è áóëè êîçàêè ïîáîæíèìè?
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5. Çàïîðîæö³ áóëè ãîñòèííèìè ÷è í³?
6. ßê äÿêóâàëè ãîñò³ ãîñïîäàðåâ³?
7. Ðîçêàæ³òü, ùî âè çíàºòå ïðî êîçàê³â?
В п р а в а 418. Пригадайте та запишіть п’ять-шість прислів’їв і приказок про
козаків.
В п р а в а 419. Напишіть невеликий твір-розповідь на одну з тем: «Де козак, там
і слава», «Козаки і сьогодні серед нас», «Козацька доба – славетна
сторінка історії українського народу».
Словничок
Курíнь – будівля в Січі, де жили козаки; куренем звалася і військова
одиниця, що складалася з кількох сот воїнів, очолюваних курінним
отаманом.
Свóлок – довга обстругана колода, що підтримує стелю.
Кáбиця – обкладена каменем яма для вогнища в приміщенні або у дворі.
Образ – ікони.

§ 56. ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÍÀÏÈÑÀÍÎÃÎ.
ÐÎÁÎÒÀ Ç ×ÅÐÍÅÒÊÎÞ
В п р а в а 420. Проаналізуйте зауваження учителя до вашого твору-розповіді,
зроблені на полях. Внесіть у текст відповідні правки і запишіть
його відредагований варіант.

Óäîñêîíàëþþ÷è âæå íàïèñàíå, ïðàöþéòå ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³:
1. Óâàæíî ïðî÷èòàéòå òåêñò ÷åðíåòêè, çâåðòàþ÷è óâàãó
ïåðåäóñ³ì íà òî÷í³ñòü ïåðåäà÷³ çì³ñòó. Âèïðàâòå âèÿâëåí³
çì³ñòîâ³ òà ìîâëåííºâ³ îãð³õè.
2. Ïðî÷èòàéòå òâ³ð ùå ðàç, çâåðòàþ÷è óâàãó íà ãðàìàòè÷í³,
îðôîãðàô³÷í³ òà ïóíêòóàö³éí³ ïîìèëêè, âèïðàâòå ¿õ.
3. Îõàéíî ïåðåïèø³òü òâ³ð, âí³ñøè â îñòàòî÷íèé òåêñò óñ³
ïðàâêè.
В п р а в а 421. І. Напишіть чернетку твору-розповіді на одну з тем.

«Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè òà óëþáëåí³ çàíÿòòÿ»; «Âèõ³äíèé
äåíü ìîº¿ ðîäèíè»; «Ìîº äîçâ³ëëÿ».
ІІ. Обміняйтеся зошитами з сусідом чи сусідкою по парті й перевірте чернетки творів.
ІІІ. Проаналізувавши зауваження товариша, відредагуйте чернетку і запишіть остаточний варіант твору.
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§ 57. ÎÑÍÎÂÍ² ÂÈÏÀÄÊÈ ×ÅÐÃÓÂÀÍÍß
[Ó] Ç [Â], [²] Ç [É]
В п р а в а 422. Прочитайте вголос речення. Скажіть, які словосполучення легше
вимовити – у першому чи другому реченні кожної пари? Чому?

1. Ìî¿ çîøèòè Àóðåë âèïàäêîâî ïîêëàâ â ñâ³é ïîðòôåëü. – Ìî¿
çîøèòè Àóðåë âèïàäêîâî ïîêëàâ ó ñâ³é ïîðòôåëü. 2. Âîäà ó îçåð³
áóëà õîëîäíà ³ ïðîçîðà. – Âîäà â îçåð³ áóëà õîëîäíà ³ ïðîçîðà.
Çá³ã ãîëîñíèõ àáî ïðèãîëîñíèõ ðîáèòü ìîâó âàæêîþ, íåìèëîçâó÷íîþ. Äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè õàðàêòåðíå óíèêàííÿ
çá³ãó ê³ëüêîõ ãîëîñíèõ àáî ïðèãîëîñíèõ íà ìåæ³ ñë³â. Öüîìó
ñïðèÿþòü ÷åðãóâàííÿ (alternanţa) çâóê³â [ó] – [â], [³] – [é].
Íàïðèêëàä: Êðàùå ñèíèöÿ â æìåí³, í³æ æóðàâåëü ó íåá³ (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü). Ó ïåðø³é ÷àñòèí³ âæèòî ïðèéìåííèê â,
ùîá óíèêíóòè çá³ãó ãîëîñíèõ, ó äðóã³é ÷àñòèí³ – ïðèéìåííèê
ó, ùîá íå áóëî çá³ãó ïðèãîëîñíèõ.
×åðãóþòüñÿ ïðèéìåííèêè ó, â, ñïîëó÷íèêè ³, é, ïî÷àòêîâ³
çâóêè [ó] òà [â], [³] òà [é].
Ó ç Â ÷åðãóþòüñÿ:
1. Ì³æ ïðèãîëîñíèìè âèìîâëÿºìî ³ ïèøåìî ó, à ì³æ ãîëîñíèìè â: æèâ ó Êèºâ³, íàø ó÷èòåëü, çàéøëà â àïòåêó.
2. Ï³ñëÿ ãîëîñíîãî ïåðåä ïðèãîëîñíèì âèìîâëÿºìî ³ ïèøåìî ó àáî â, àëå ÷àñò³øå íàäàþòü ïåðåâàãó â: æèâå â Êèºâ³ àáî
æèâå ó Êèºâ³. Îäíàê ïåðåä â ïèøåòüñÿ ó: óâ³éøëè ó âîðîòà.
3. Íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ ïåðåä ïðèãîëîñíèì âèìîâëÿºìî ³
ïèøåìî ó, ïåðåä ãîëîñíèì – â: Ó Êèºâ³…, Â Àìåðèö³…
Íå ÷åðãóþòüñÿ Ó ç Â:
à) êîëè çì³íþºòüñÿ çíà÷åííÿ ñëîâà: âïðàâà (ó ï³äðó÷íèêó, çîøèò³) – óïðàâà (ó ñåë³, ì³ñò³), âñòóï (ó êíèç³) – óñòóï
(ó ãîðàõ);
á) ó ñëîâàõ, ùî âæèâàþòüñÿ ò³ëüêè ç â àáî ó: âëàäà, óâàãà,
óìîâà;
â) ó âëàñíèõ ³ìåíàõ ³ ñëîâàõ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ:
Âäîâåíêî, Óäîâåíêî, Âëàäèâîñòîê, Óãîðùèíà, óëüòèìàòóì.
Ó â à ã à! Ó ïîåç³¿ âæèâàþòü äâ³ ôîðìè: Óêðà¿íà ³ Âêðà¿íà.
Çà öèìè æ ïðàâèëàìè ÷åðãóþòüñÿ ³ ç é, íàïðèêëàä: â³í
³øîâ, âîíà éøëà.
Ç à ï à ì ’ ÿ ò à é ò å! Íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ çàâæäè âèìîâëÿºìî
³ ïèøåìî ³: ² ÿ ïîëèíó äàëåêî-äàëåêî.
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В п р а в а 423. Прочитайте речення і поясніть вживання у – в, і – й (прийменники, сполучники, початкові ненаголошені звуки).

1. Ï³ñëÿ âå÷åð³ Äìèòðî ïðîùàºòüñÿ ³ éäå äîäîìó (Ì. Ñòåëüìàõ). 2. Âîäà â ïðîòîêàõ äå-íå-äå ïî÷àëà âæå çàìåðçàòè. 3. ×åìí³ñòü ñåðåä ëþäåé â óñ³ â³êè áóëà ñâÿòà ³ âèñîêà (Î. ²âàíåíêî).
4. ×åðíèø ëåæàâ ó òðàâ³ íà êðàþ íàñèïó (Îëåñü Ãîí÷àð).
В п р а в а 424. Списуючи речення, поставте замість крапок і або й, у або в.

1. Ò³íü ..ïàëà ..æå íà ..ñþ ãàëÿâèíó, òåðïêî çàïàõëè êâ³òè, à
… êóùàõ çàòüîõêàâ ñîëîâåé. 2. … ïîøàí³ òîé … íàñ, õòî ïðàöþº
..ì³ëî (Ï. Âîðîíüêî). 3. Ö³ëèé äåíü ..÷îðà ïðîáëóêàâ … ïîë³, ç
â³òðîì íàâçäîã³íêè á³ãàâ íàâìàííÿ (Â. ×óìàê). 4. ..âå÷åð³ ï³øîâ
äîù, çðîáèëîñü âîãêî … õîëîäíî.
В п р а в а 425. Спишіть слова, добираючи з дужок потрібні букви. Написане
прочитайте вголос.

Íàø (ó,â)÷èòåëü, íàø³ (ó,â)÷èòåë³; ñêàçàâ (ó,â)ñå, ñêàçàëà
(ó,â)ñå; áóâ (ó,â) ë³ñ³, áóëè (ó,â) ë³ñ³; ñ³äàþòü (ó,â) àâòîáóñ, ñ³ëè
(ó,â) àâòîáóñ; õëîïåöü (³,é)øîâ, õëîïö³ (³,é)øëè; ÷àñ (³,é)òè,
ïîðà (³,é)òè.
В п р а в а 426. Виправте речення, використовуючи на місці збігу голосних і
приголосних чергування у–в, і–й.

Áóâ â øêîë³. Ó î÷àõ ñòîÿëè ñëüîçè. Õëîïåöü ââ³éøîâ â õàòó.
Óðîê â âîñüìîìó êëàñ³. Ïåòðóñü é Ñàøêî, Âàñèëüêî ³ Îêñàíêà
éøëè ó ë³ñ.

Ïðàö³âíèê çâ³ðèíöÿ êàæå Þðêîâ³:
– Õëîï÷èêó, çàðàç æå â³ä³éäè â³ä òèãðà!
– Íå á³éòåñÿ, äÿäå÷êó, ÿ éîìó í³÷îãî íå çðîáëþ.
Словничок
блідй – palid
жмéня – mănunchi
журавéль – cocostârc
синця – sticlet

ультимáтум – ultimatum
умóва – condiţie
упрáва – municipalitate
устýп – cedare
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§ 58. ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß Ì’ßÊÎÑÒ² ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ
ÇÍÀÊÎÌ Ì’ßÊØÅÍÍß (Ü).
ÏÐÀÂÈËÀ ÂÆÈÂÀÍÍß ÇÍÀÊÀ Ì’ßÊØÅÍÍß
В п р а в а 427. І. Прочитайте речення. Випишіть слова, у яких є м’які приголосні,
в першу колонку, а в яких лише тверді приголосні, – у другу.

Á³ë³ ìóõè íàëåò³ëè –
âñå ïîäâ³ð’ÿ ñòàëî á³ëå,
íå çë³÷èòè á³ëèõ ìóõ,
ùî ëåòÿòü íåíà÷å ïóõ (Ì. Ðèëüñüêèé).
II. Якими буквами позначають м’якість приголосних в українській мові?

Áóêâà ü – öå çíàê ì’ÿêøåííÿ (ì’ÿêèé çíàê). Â³í ïîêàçóº,
ùî ïîïåðåäí³é ïðèãîëîñíèé âèìîâëÿºòüñÿ ì’ÿêî. Íàïðèêëàä:
äÿäüêî, ò³ëüêè, ñïèòü, ê³íü, äçüîá.
В п р а в а 428. Прочитайте правила. Доберіть свої приклади до кожного з них.

Çíàê ì’ÿêøåííÿ ïèøóòü:
1. Ï³ñëÿ ä, ò, ç, ñ, ö, ë, í, ùî ïîçíà÷àþòü ì’ÿê³ ïðèãîëîñí³:
à) ó ê³íö³ ñëîâà òà â ñåðåäèí³ ñëîâà ïåðåä áóêâàìè, ùî
ïîçíà÷àþòü òâåðäèé çâóê: ñ³ëü, ò³íü, ä³äóñü, ïàëüíå, âóçüêèé,
ìàëåíüêèé;
á) ïåðåä î: ñüîìèé, ïðàöüîâèòèé, ïîëüîâèé, íüîãî.
2. Ï³ñëÿ ë, ùî ïîçíà÷àº ì’ÿêèé, ïåðåä íàñòóïíèì ì’ÿêèì:
ñ³ëüñüêèé, ïàëüö³, ¿äàëüíÿ.
3. Ó ñóô³êñàõ -ñüê-, -çüê-, -öüê-: óêðà¿íñüêèé, ÷åðí³âåöüêèé.
4. Ó ñïîëó÷åííÿõ: -ëü÷-, -ëüö-, -íü÷-, -íüö-, ùî ïîõîäÿòü ç
-ëüê-, -íüê-: Ãàëü÷èí, Ãàëüö³ – áî Ãàëüêà; äîíü÷èí, äîíüö³ –
áî äîíüêà.
5. Ó ä³ºñëîâàõ íà -òü, -òüñÿ: ïðàöþþòü, ìèºòüñÿ.
Çíàê ì’ÿêøåííÿ íå ïèøóòü:
1. Ï³ñëÿ á, ï, â, ì, ô, ã, ´, ê, õ, æ, ÷, ø, ù, ð: ñòåï, äóá,
ãîëóá, ñ³ì, ï³÷, í³æ, áîðù.
2. Ï³ñëÿ áóêâ, ùî ïîçíà÷àþòü ì’ÿê³ ïðèãîëîñí³ é ñòîÿòü
ïåðåä ì’ÿêèìè (ïîì’ÿêøåíèìè) ïðèãîëîñíèìè: ï³ñíÿ, ùàñòÿ,
óêðà¿íñüêèé, äí³.
3. Ó ñëîâàõ â’ÿçêèé, áîÿçêèé, ð³çêèé, êîâçêèé, äåðçêèé,
áàñêèé, ïëîñêèé.
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4. Ï³ñëÿ í ïåðåä ÷, ø, ù: ìåíøèé, ê³í÷èê, áàðàáàíùèê.
5. Ó ñïîëó÷åííÿõ -ë÷-, -ëö-, -í÷-, -íö-, ùî ïîõîäÿòü ç -ëê-,
-íê-: Íàòàë÷èí, Íàòàëö³, áî Íàòàëêà; ä³â÷èíö³ – áî ä³â÷èíêà.
В п р а в а 429. Прочитайте вірш. Які правила вживання м’якого знака згадано
в ньому?

…Õàé äîñèòü ñêðîìíèé ³ íåãîâ³ðêèé,
òà ùèðî ³ ç â³ääà÷åþ âñ³ºþ
ç³ãð³º áóêâ³ äóøó çíàê ì’ÿêèé
õî÷à á óæå ïðèñóòí³ñòþ ñâîºþ.
Òîìó äî íüîãî òÿãíóòüñÿ ç äàâåí,
òÿæ³þòü â ñëîâîòâîð÷îìó ïîðèâ³
³ Ë, ³ Ñ, ³ Ò, ³ Ä, ³ Í,
à òàêîæ ð³çí³ ñóô³êñè ïåñòëèâ³.
Ñòîÿòè ïîðó÷ â òðóäíîùàõ, á³ä³ –
ìåòè ó íüîãî ³íøî¿ íåìàº.
² ïîäîáð³º ñëîâî Á²ËÜ òîä³,
³ ñëîâî ÐÀÄ²ÑÒÜ ñîíÿ÷íî çàñÿº.
Âò³ì, íå ïåðåë³÷èòè ð³çíèõ äèâ,
ÿê³ â³í òâîðèòü â äîáðîä³éñòâ³ ñëàâí³ì!
Îäíàê øèïëÿ÷èì â³í íå äîãîäèâ.
×è íå òîìó, ùî íå øèïëÿ÷èé ñàì â³í?
À áóêâ³ Ð, ùî âäà÷åþ êðóòà,
ÿêà íå âèçíàº ì’ÿêîãî ñåðöÿ,
éîãî ëàñêàâà, í³æíà äîáðîòà
äîâîë³ áåçïðèíöèïíîþ çäàºòüñÿ.
Àëå, äîáðîì íàïîâíåíèé óùåðòü,
ãîòîâèé âñå ïîì’ÿêøóâàòè çíîâó
õ³áà íå Çíàê Ì’ÿêèé ó ñëîâ³ ÒÂÅÐÄÜ
íàä³éíî ï³äïèðàº âñþ îñíîâó?(À. Áîðòíÿê).
В п р а в а 430. Прочитайте слова. Поясніть написання чи відсутність знака
м’якшення.

Êàì³íü, êîáçàð, õîäÿòü, òóëóá, ñ³ëü, éîðæ, ñòàæ, ä³äóñü.
В п р а в а 431. Запишіть слова, групуючи у дві колонки: 1) слова зі знаком
м’якшення; 2) слова без знака м’якшення.

Òî..øèé, êàì³í..÷èê, ñòåæèí..ö³, ë³êàð.., îá³ä..íÿ, íåñóò..,
äèâèò..ñÿ, íàâ÷àºø..ñÿ, ð³÷.., ñ³ë.., íåí..÷èí, áàò..êî, â³ë..íèé,
ñ..îãîäí³, òîíåñåí..êèé, äîù.. .
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В п р а в а 432. Списуючи речення, допишіть, де треба, знак м’якшення.

1. Çåìëÿ ìî¿õ áàò..ê³â ïðåêðàñíà ³ ðîäþ÷à (Â. Ñîñþðà). 2. Íå
õâàëè ñàì ñåáå, íåõàé ³íø³ òåáå ïîõâàëÿò.. 3. Ó êîãî º íåí..êà,
ó òîãî é ãîë³âîí..êà ãëàäåí..êà. 4. Ï³ä ëåæà÷èé êàì³í.. âîäà íå
òå÷å. 5. ¯æ õë³á.. ç ñ³ëëþ ³ âîäîþ, æèâè ïðàâäîþ ñâÿòîþ (Íàðîäíà
òâîð÷³ñòü). 6. Ëåãåí..êèé â³òðåö.. ïîäèõàº ³ ñêð³ç.. ðîçíîñèò..
òåïëî ðàí..í..îãî ë³ò..í..îãî ðàíêó (Ïàíàñ Ìèðíèé).
В п р а в а 433. Порівняйте вимову слів галка і галька, булка і булька, лаз і лазь.
Складіть речення з однією парою слів.
В п р а в а 434. Складіть і запишіть речення з наведеними словами, поясніть
вживання знака м’якшення.

Õëîïåöü, óêðà¿íåöü, óêðà¿íñüêèé, êîçàöüêèé, ñï³âàþòü.
В п р а в а 435. І. Прочитайте текст, дотримуючись норм української вимови.

ÍÀÐÎÄÍÀ Ï²ÑÍß
Íà âåñü ñâ³ò ëóíàº ïðåêðàñíà óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ. Ó í³é
ãîâîðèòü ïàëêà ñèí³âñüêà ëþáîâ äî ð³äíî¿ çåìë³, äî áàòüê³âùèíè,
â÷óâàºòüñÿ ñëàâà ïîäâèã³â ìèíóëèõ ïîêîë³íü, äèõàº êîçàöüêà
âîëüíèöÿ. Ó íàðîäí³é ï³ñí³ ÷óòè âàæêèé, ï³ä’ÿðåìíèé ñòîã³í
ñåëÿíèíà-êð³ïàêà, áóðëàêè, âñ³ìà ãðàíÿìè âèáëèñêóº ìàòåðèíñüêà ëþáîâ, ÿñíèì ïðîì³ííÿì â³äñâ³÷óº ÷èñòå ä³âî÷å êîõàííÿ.
Íàðîäí³é ï³ñí³ ïðèòàìàííèé ³ ñì³ëèâèé çàêëèê äî áîðîòüáè çà
êðàùå æèòòÿ, ³ âåñåëèé æàðò, ³ âèñì³þâàííÿ ëþäñüêèõ íåäîë³ê³â.
Ï³ñíÿ íàâ÷àº, âèõîâóº.
II. Випишіть слова зі знаком м’якшення. Поясніть їх правопис.
В п р а в а 436. Виразно прочитайте слова. Спишіть їх. Визначте суфікси та буквосполучення, у яких пишемо знак м’якшення.

Ìàëåíüêèé, ìàëåñåíüêèé, ìàëþñ³íüêèé; òîíåíüêî, òîíåñåíüêî,
òîíþñ³íüêî; äîáðåíüêî, äîáðåñåíüêî, äîáð³ñ³íüêî; ãàðíåíüêèé,
ãàðíåñåíüêèé, ãàðí³ñ³íüêèé, ãàðíþñ³íüêèé.
Ó â à ã à! Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ñóô³êñè -åíüê-, -åñåíüê-, -þñ³íüê-,
-³ñ³íüê- çàâæäè ïèøóòü ç³ çíàêîì ì’ÿêøåííÿ.
В п р а в а 437. Перекладіть слова українською мовою. Поясніть, чому в них
пишемо чи не пишемо знак м’якшення.

Astăzi, brutar, bucureştean, calendar, cincizeci, închisoare, inel, noapte,
porumbel, sare, secretar, veste.
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В п р а в а 438. Прочитайте вірш згідно з нормами української вимови.

ËÅË²
Ãëÿíü:
â ëåëå÷³é
ó îñåë³
â á³ëèõ
ëüîëÿõ
ìèë³

ëåë³,
ëåë³,
ëåëåíüêè
ìàë³
ó êóáåëüö³,
ó òåïë³ (Ã. Áîéêî).

В п р а в а 439. Розкажіть про ваше улюблене звірятко чи пташку, використовуючи зменшувально-пестливі суфікси.
Словничок
бýлка – franzelă
бýлька – bulină
бурлáка – burlac
вчувáється – se aude
йорж – ghigorţ
козáцька вóльниця –
libertatea căzăcească
кріпáк – iobag
лаз – strungă
лазь – caţără-te!

лелéчий – de cocostârc
лéлі – cocostârci
лунáє – răsună
льóля – hăinuţă
осéля – aşezământ
пáлка – băţ
під’ярéмний – asuprit
стóгін – geamăt
тýлуб – trunchi
у кубéльці – ín cuib

§ 59. ÂÈÌÎÂÀ ² ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÑÏÎËÓ×ÅÍÜ ÉÎ, ÜÎ
В п р а в а 440. Прочитайте слова. Складіть з ними речення і запишіть їх.

Ðàéîí, çíàéîìèé, ëüîí, ì³ëüéîí, ëüîò÷èê.
Áóêâîñïîëó÷åííÿ éî ïîçíà÷àº äâà çâóêè [é] òà [î], éîãî ïèøóòü íà ïî÷àòêó ñëîâà é íà ïî÷àòêó ñêëàäó: Éîñèï, çíàéîìèé.
Áóêâîñïîëó÷åííÿ üî ïîçíà÷àº çâóê [î] òà ì’ÿê³ñòü ïîïåðåäíüîãî ïðèãîëîñíîãî. Éîãî ïèøóòü óñåðåäèí³ ñêëàäó: ñüîãîäí³, òðüîõ.
В п р а в а 441. Спишіть речення. Поясніть уживання буквосполучень йо та ьо.

1. Íà Éîðäàí ñòàâëÿòü íà ð³÷ö³ õðåñò ç ëüîäó. 2. Âçèìêó íå
÷óòè òüîõêàííÿ ñîëîâåéêà. 3. Ì³é ä³äóñü äóæå ïðàöüîâèòèé. 4. Ïî
ñèíüîìó ìîð³ ïëèâ êîðàáåëü. 5. Ó áåðåçí³ ñâÿòêóºìî ïàì’ÿòü
íåçàáóòíüîãî ïîåòà Òàðàñà Øåâ÷åíêà. 6. Ñüîãîäí³øíüî¿ ðîáîòè
íà çàâòðà íå â³äêëàäàé.
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В п р а в а 442. Спишіть слова, вставляючи йо чи ьо. Поясніть їх написання.

Ë..í, ðà..í, áàä..ðèé, ñåð..çíî, ..ä, ìà..ð, ñ..ãîäí³, ìà..íåç,
ïðè..ìíèé, ..ñèï, ì³êðîõâèë..âèé.
В п р а в а 443. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви та групуючи у дві
колонки – з буквосполученнями ьо, йо.

Äç..á, ë..í, êîë..ðè, ..ä, òð..õ, ñë..çè, áî..âèé, ïðè..ì, ïåí..ê,
..ãî, í..ãî, ò..õêàòè, ë..ò÷èê.
В п р а в а 444. Спишіть речення, вставляючи йо чи ьо. Поясніть їх написання.

1. Îñòð³â, ùî ñëàâèòüñÿ ñâîºþ ìàë..âíè÷³ñòþ, çàðàç ìàº ïîõìóðèé
çëîâ³ñíèé âèãëÿä (Îëåñü Ãîí÷àð). 2. Çíà..ìó ï³ñíþ íàì â³ä áåðåãà
ïðèí³ñ ëåãåíüêèé â³òåðåöü (Ì. Ðèëüñüêèé). 3. Óâå÷åð³ â ïðèì³ùåíí³
ïàðëàìåíòó â³äáóâàâñÿ óðÿäîâèé ïðè..ì. 4. ..ãî çàñìàãëå ñóõîðëÿâå
îáëè÷÷ÿ áóëî ñåð..çíèì ³ íàïðóæåíèì (Ç ãàçåòè).
В п р а в а 445. Чи бачили ви коли-небудь льон? Опишіть його. Розкажіть, яку
користь приносить він людям.

– Ñüîãîäí³ íàäâîð³
òàêà õóðòîâèíà,
ùî, ïåâíî, äî øêîëè
íå ï³äåø òè, ñèíó!

ÏÎÃÎÄÈÂÑß
– Íó ùî æ, òàê ³ áóòè, –
Ïåòðóñü ïðîìîâëÿº, –
òîä³ ÿ, ìàòóñþ,
ï³äó ïîãóëÿþ (Á. Ñëþñàð).

Словничок
бадьóрий – zglobiu
льон – in

серйóзно – serios
тьóхкання – triluri

§ 60. ÏÐÀÂÈËÀ ÂÆÈÂÀÍÍß ÀÏÎÑÒÐÎÔÀ. ÏÐÀÂÈËÜÍÀ
ÂÈÌÎÂÀ É ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÑË²Â Ç ÀÏÎÑÒÐÎÔÎÌ
В п р а в а 446. І. Уважно прочитайте вірш, який композитор О. Білаш поклав на
музику. У виконанні народного артиста України Дмитра Гнатюка
ця пісня стала популярною.

ÄÂÀ ÊÎËÜÎÐÈ
ßê ÿ ìàëèì çáèðàâñÿ íàâåñí³
ï³òè ó ñâ³ò íåçíàíèìè øëÿõàìè,
ñîðî÷êó ìàòè âèøèëà ìåí³
÷åðâîíèìè ³ ÷îðíèìè íèòêàìè.
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Äâà êîëüîðè ìî¿, äâà êîëüîðè,
îáà íà ïîëîòí³, â äóø³ ìî¿é îáà,
äâà êîëüîðè ìî¿, äâà êîëüîðè:
÷åðâîíå – òî ëþáîâ, à ÷îðíå – òî æóðáà.
Ìåíå âîäèëî â áåçâ³ñò³ æèòòÿ,
òà ÿ âåðòàâñÿ íà ñâî¿ ïîðîãè,
ïåðåïëåëèñü, ÿê ìàìèíå øèòòÿ,
ìî¿ ñóìí³ ³ ðàä³ñí³ äîðîãè.
Ìåí³ â³éíóëà â î÷³ ñèâèíà,
òà ÿ í³÷îãî íå âåçó äîäîìó,
ëèø çãîðòî÷îê ñòàðîãî ïîëîòíà
³ âèøèòå ìîº æèòòÿ íà íüîìó.
Äâà êîëüîðè ìî¿, äâà êîëüîðè,
îáà íà ïîëîòí³, â äóø³ ìî¿é îáà.
Äâà êîëüîðè ìî¿, äâà êîëüîðè:
÷åðâîíå – òî ëþáîâ, à ÷îðíå – òî æóðáà (Ä. Ïàâëè÷êî).
II. Яка основна думка вірша? Що символізують червоний і чорний кольори? Чому саме сорочку, вишиту мамою червоними та чорними нитками,
зберігає автор упродовж усього свого життя? А що для вас є символом
рідної хати? Що б ви взяли з собою, вирушаючи з батьківського дому в
самостійне життя?
III. Випишіть слова з літерами я, ю, є, ї. Підкресліть ці літери і поясніть їх
вимову. Пригадайте правила, коли в українській мові я, ю, є позначають
два звуки, а коли – один. Як вимовляються приголосні в словах, де я, ю, є
позначають один звук, та у словах, де я, ю, є позначають два звуки?
В п р а в а 447. I. Наведіть п’ять слів, у яких приголосні перед я, ю, є пом’якшуються, та п’ять слів, у яких приголосні перед я, ю, є вимовляємо
твердо. Запишіть їх.
II. Пригадайте інші способи позначення м’якості приголосних
на письмі.

Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³, ÿê ³ â ðóìóíñüê³é, âèêîðèñòîâóþòü
àïîñòðîô (apostroful). Â³í ïîêàçóº, ùî íàñòóïí³ áóêâè ÿ, þ,
º, ¿ ïîçíà÷àþòü äâà çâóêè [éà], [éó], [éå], [é³], à ïîïåðåäí³é
ïðèãîëîñíèé âèìîâëÿºòüñÿ òâåðäî.
В п р а в а 448. Виразно прочитайте уривок вірша. Поясніть вимову слів з апострофом.

…Ïîõîâàéòå òà âñòàâàéòå,
êàéäàíè ïîðâ³òå
³ âðàæîþ çëîþ êðîâ’þ
âîëþ îêðîï³òå.
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² ìåíå â ñ³ì’¿ âåëèê³é,
â ñ³ì’¿ âîëüí³é, íîâ³é
íå çàáóäüòå ïîì’ÿíóòè
íåçëèì òèõèì ñëîâîì (Ò. Øåâ÷åíêî).
Ïðàâèëà âæèâàííÿ àïîñòðîôà
Ñòàâèìî ïåðåä ÿ, þ, º, ¿

Íå ñòàâèìî

1. Ï³ñëÿ á, ï, â, ì, ô, ùî ïîçíà÷àþòü ãóáí³ ïðèãîëîñí³, êîëè
÷óºìî ðîçä³ëüíó âèìîâó: á’þòüñÿ, ï’ÿòèé, äåâ’ÿòü, ì’ÿòà.
2. Ï³ñëÿ ð, ùî ñòî¿òü íàïðèê³íö³ ñêëàäó ³ âèìîâëÿºòüñÿ
òâåðäî (äàë³ ÷óºìî é): ïîäâ³ð’ÿ,
ìàò³ð’þ.

1. ßêùî ïåðåä ãóáíèì ïðèãîëîñíèì ñòî¿òü ïðèãîëîñíèé (êð³ì ð),
ùî íàëåæèòü äî êîðåíÿ ñëîâà:
ñâÿòî, ìàâïÿ÷èé, òüìÿíèé.
2. Ï³ñëÿ ð íà ïî÷àòêó ñêëàäó,
ÿêùî íàñòóïí³ ÿ, þ, º ïîçíà÷àþòü
ì’ÿê³ñòü ïîïåðåäíüîãî ïðèãîëîñíîãî: ðÿä, ðÿñíî, áóðÿ, áóðÿê,
ðþêçàê, Ðºï³í.

3. Ï³ñëÿ ïðåô³êñ³â, ùî çàê³í÷óþòüñÿ íà ïðèãîëîñíèé: ç’ÿâèòèñÿ, ðîç’ºäíàòè, îá’¿çä.
4. Ó ñêëàäíèõ ñëîâàõ, ÿêùî
ïåðøà ÷àñòèíà çàê³í÷óºòüñÿ
íà ïðèãîëîñíèé: äâîõ’ÿðóñíèé,
äèò’ÿñëà, ï³â’ÿáëóêà.
5. Ï³ñëÿ ê ó ñëîâ³ Ëóê’ÿí ³ ïîõ³äíèõ â³ä íüîãî: Ëóê’ÿí÷óê,
Ëóê’ÿíåöü, Ëóê’ÿíåíêî.

3. Ï³ñëÿ ïðåô³êñ³â, ÿê³ çàê³í÷óþòüñÿ íà ïðèãîëîñíèé, ïåðåä
áóêâàìè î, ó, ³: çîðàòè, çóì³òè,
áåç³ìåííèé.

4. Ï³ñëÿ ãóáíèõ òà ð ïåðåä éî:
ñåðéîçíèé, êóðéîç, Ìóðàâéîâ,
Ñîëîâéîâ.

В п р а в а 449. Виразно прочитайте слова, поясніть їх вимову й написання.
З виділеними словами складіть речення, запишіть їх.

Ïàì’ÿòü, â’ºòüñÿ, Ìàð’ÿíà, áóðÿ, áóðÿê, çâ’ÿçîê, ñîëîâ’¿, ñâÿòî,
â³ä’¿çä, ÷åðâ’ÿê.
В п р а в а 450. Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.

Äåðåâ..ÿíèé, ï..ÿòíàäöÿòü, ð³çäâ..ÿíèé, îá..¿õàòè, ïîäâ³ð..ÿ,
çäîðîâ..ÿ, ìàò³ð..þ, ìàâï..ÿ÷èé, áóð..ÿ, ñëîâ..ÿíè.
В п р а в а 451. Спишіть речення, вставляючи, де треба, замість крапок апостроф.

1. Í³ á..º, í³ ëàº, òà í³ ïðî ùî é íå äáàº. 2. Ëåäà÷îìó ³ â áóäåíü ñâ..ÿòî. 3. Íà áåçðèá..¿ ³ ðàê – ðèáà (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
4. Äóõì..ÿíèé õë³á ëåæàâ íà âèøèò³é ñêàòåðòèí³. 5. Äå ì..ÿêî
ñòåëÿòü, òàì òâåðäî ñïàòü (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü). 6. Ïîñ³ºø â÷àñíî, òî ³ âðîäèòü ð..ÿñíî (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü). 7. Íå êèäàéñü
õë³áîì, â³í ñâ..ÿòèé! (Ì. Ðèëüñüêèé). 8. Ñêèíóëè ¿é ïî ï³ð..¿íö³,
à ñàì³ ïîëåò³ëè äàë³ (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
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В п р а в а 452. Перекладіть українською мовою слова. Поясніть вживання
апострофа.

Sfântul, privighetori, interviu, carne, a lega, deplasare, obstacol, buget,
birou, sănătate, seminţe, minte, constelaţie, ﬂacără.
В п р а в а 453. Прочитайте вірш. Про кого в ньому розповідається? Яких ви ще
знаєте героїв, що загинули за визволення України? Розкажіть
про них.

ÏÀÌ’ßÒ² ÒÐÈÄÖßÒÈ
Íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³
ïîõîâàëè ¿õ –
òðèäöÿòü ìó÷í³â óêðà¿íö³â,
ñëàâíèõ, ìîëîäèõ…
Íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³
óêðà¿íñüêèé öâ³ò! –
Ïî êðèâàâ³é ïî äîðîç³
íàì ³òè ó ñâ³ò.
Íà êîãî ïîñì³ëà çíÿòèñü
çðàäíèêà ðóêà? –
Êâ³òíå ñîíöå, ãðàº â³òåð
³ Äí³ïðî-ð³êà…
Íà êîãî çàâçÿâñÿ Êà¿í?
Áîæå, ïîêàðàé! –
Ïîíàä âñå âîíè ëþáèëè
ñâ³é êîõàíèé êðàé.
Âìåðëè â Íîâ³ì Çàïîâ³ò³
ç ñëàâîþ ñâÿòèõ.
Íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³
ïîõîâàëè ¿õ (Ï. Òè÷èíà).
Словничок
Аскóльдова могла –
mormântul lui Ascold
бéзвість – fără ştire
грáє втер – cântă vântul
згóрточок – mănunchi
зрáдник – trădător
кайдáни – lanţuri
мáвпячий – maimuţesc

мýчні – martiri, mucenici
незнáні – neştiute
обá – amândoi
полотнó – pânză
пом’янýти – a aminti
окропте – a stropi
черв’к – vierme
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§ 61. ÏÎÄÂÎªÍ² ÁÓÊÂÈ ÍÀ ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß
ÏÎÄÎÂÆÅÍÈÕ Ì’ßÊÈÕ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ ² ÇÁ²ÃÓ
ÎÄÍÀÊÎÂÈÕ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ ÇÂÓÊ²Â
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ïîäâîºííÿ ïðèãîëîñíèõ áóâàº äâîõ
òèï³â: óíàñë³äîê çá³ãó ïðèãîëîñíèõ ³ âíàñë³äîê ïîäîâæåííÿ
ïðèãîëîñíèõ.
Äëÿ ðóìóíñüêî¿ ìîâè ïîäâîºííÿ íå õàðàêòåðíå, õî÷à â íàïèñàíí³ ³íîä³ òðàïëÿºòüñÿ: înnodate, interregional.
В п р а в а 454. І. Визначте префікси і корені в таких словах: віддати, оббігти,
беззбройний. Чому в цих словах пишемо дві однакові літери?
II. Визначте корені та суфікси у словах: осінній, стінний, лимонний. Чому в цих словах пишемо дві однакові літери?

Ïîäâîºííÿ ïðèãîëîñíèõ óíàñë³äîê ¿õ çá³ãó â³äáóâàºòüñÿ:
íà ñòèêó ïðåô³êñà ³ ïðåô³êñà: âîçç’ºäíàííÿ;
íà ñòèêó ïðåô³êñà ³ êîðåíÿ: áåççâó÷íî;
íà ñòèêó êîðåíÿ ³ ñóô³êñà: êîð³ííèé;
íà ñòèêó êîðåíÿ ³ ÷àñòêè -ñÿ â ä³ºñëîâàõ: ðîçð³ññÿ;
íà ñòèêó äâîõ êîðåí³â: â³éñüêêîìàò (â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò).
В п р а в а 455. Виразно прочитайте слова. Поясніть подвоєння приголосних.

Â³ääàòè, âîçí³ññÿ, áåòîííèé, ïîçì³ííèé, áåççàõèñíèé.
В п р а в а 456. До наведених слів допишіть префікс без-. Чи завжди подвоюються букви?

Çâó÷íèé, çåìåëüíèé, æàë³ñíèé, ñëàâíèé, çì³ííèé, çàêîííèé,
ñîííèé, çáðîéíèé.
В п р а в а 457. Запишіть одним словом, поясніть написання.

Ñïîðòèâí³ òîâàðè, þíèé íàòóðàë³ñò, íàä Äí³ñòðîì, áåç çóá³â,
áåç çåìë³, áåç çàõèñòó.
В п р а в а 458. Перепишіть, вибираючи із дужок потрібні букви.

Çíà(í,íí)ÿ, ìèøå(í,íí)ÿ, áå(ç,çç)óáèé, ñêëÿ(í,íí)èé, áóêâå(í,íí)èé, â³(ä,ää)àòè, ï³äí³(ñ,ññ)ÿ, âåñíÿ(í,íí)èé, íàðîäæå(í,íí)ÿ, ñî(í,íí)èé, íà(ë,ëë)ºø, öóöå(í,íí)ÿ.
В п р а в а 459. І. До основ наведених слів додайте суфікс -н(ий). Запишіть лише
ті слова, у яких відбулося подвоєння букв.

Äåíü, ì³äü, ÷àâóí, åøåëîí, ³ñòèíà, øêîëà, îáîðîíà, ãðèá,
õâèëèíà.
II. Із двома утвореними словами складіть речення. Запишіть їх.
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Ïîäîâæóþòüñÿ ì’ÿê³ ïðèãîëîñí³ [ä′], [ò′], [ç′], [c′], [ö′], [ë′],
[í′], [æ′], [÷′], [ø′], ÿêùî âîíè ñòîÿòü ì³æ äâîìà ãîëîñíèìè.
Ïîäâîºííÿ áóêâ, ÿêå ïîçíà÷àº ïîäîâæåííÿ ì’ÿêèõ ïðèãîëîñíèõ, â³äáóâàºòüñÿ ó òàêèõ âèïàäêàõ:
à) â ³ìåííèêàõ ñåðåäíüîãî ðîäó íà -ÿ: æèòòÿ, çíàííÿ; àëå
â íàçâàõ ìîëîäèõ ³ñòîò ïîäîâæåííÿ íåìàº: òåëÿ, ïîðîñÿ;
á) â îðóäíîìó â³äì³íêó îäíèíè ³ìåííèê³â æ³íî÷îãî ðîäó
íà ïðèãîëîñíèé: ñ³ëëþ, ï³÷÷þ (êð³ì òèõ, îñíîâà ÿêèõ çàê³í÷óºòüñÿ íà ãóáí³ (á, ï, â, ì, ô), p òà äâà ïðèãîëîñí³ – ëþáîâ’þ,
þí³ñòþ);
â) ó ñëîâàõ ²ëëÿ, ñòàòòÿ, ñóääÿ, ð³ëëÿ; çðàííÿ, íàâìàííÿ,
ñïðîñîííÿ; ëëþ, ëëºø, ëëº, ëëºìî, ëëºòå, ëëþòü.
Ïîäîâæåííÿ çáåð³ãàºòüñÿ ³ â óñ³õ ïîõ³äíèõ ñëîâàõ: æèòòºâèé, ñóää³âñüêèé, íàëëþ.
В п р а в а 460. Виразно прочитайте слова. Визначте їх рід. Між якими звуками
стоять подовжені приголосні? Як вимовляємо подовжені приголосні?

Ïëàòòÿ, âóã³ëëÿ, îáëè÷÷ÿ, âçóòòÿ, ñòàòòÿ.
ßêùî áóêâè â ñëîâàõ ïîäâîþþòüñÿ âíàñë³äîê çá³ãó îäíàêîâèõ ïðèãîëîñíèõ, òî ïðè ïåðåíåñåíí³ ñë³â ç ðÿäêà â ðÿäîê ç
äâîõ îäíàêîâèõ áóêâ îäíó çàëèøàºìî â ïîïåðåäíüîìó, à ³íøó
ïåðåíîñèìî â íàñòóïíèé: â³ä-äàòè, òóìàí-íèé.
ßêùî ïîäâîºííÿ â³äáóâàºòüñÿ âíàñë³äîê ïîäîâæåííÿ ì’ÿêèõ
ïðèãîëîñíèõ, òî ïåðåíîñèòè ìîæíà òàê: æè-òòÿ ³ æèò-òÿ.
В п р а в а 461. Прочитайте речення. Знайдіть і випишіть спочатку слова, у яких
є збіг однакових приголосних, а потім – слова з подовженими
м’якими приголосними.

1. Õòî çíàííÿ ìàº, òîé ³ ìóð çëàìàº. 2. Çà ð³äíèé êðàé ³ æèòòÿ
â³ääàé. 3. Çà äîáðî äîáðîì êîæåí â³ääÿ÷óº. 4. Ó÷åííÿ – ñâ³ò, à
íåâ÷åííÿ – òüìà (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
В п р а в а 462. Спишіть речення. Поясніть подвоєння приголосних.

1. Ì³ñÿöü âñå ùåäð³øå îááðèçêóâàâ ñÿéâîì ðÿñí³ äåðåâà ³
øëÿõ (Ì. Ñòåëüìàõ). 2. Íà â³ääàë³ ÷âåðò³ ê³ëîìåòðà â³ä áåðåãà
ïàðîïëàâ â³ääàâ ÿê³ð (Ì. Òðóáëà¿í³). 3. Ë³ñè é ñàäêè óáðàëèñü
çåëåííþ, óêðèëèñü öâ³òîì çàïàøíèì (Í. Çàá³ëà). 4. Âóã³ëëÿ
ïîòåêëî ç ëàâè, ÿê ÷îðíå äîðîãîö³ííå êàì³ííÿ (Þ. ßíîâñüêèé).
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В п р а в а 463. Перекладіть слова українською мовою. Поясніть подвоєння
приголосних.

Rochie, ştiinţă, judecător, desenare, fericire, frunze, seminţe, spic, propoziţie, ceasul.
В п р а в а 464. Спишіть речення, вставляючи, де потрібно, подвоєні букви.

Çìàëêó âèõîâóéòå â ñîá³ ïî÷óò..ÿ äáàéëèâîãî ñòàâëåí..ÿ äî
äîâê³ëëÿ. Áåð³òü ó÷àñò..ü ó ðîáîòàõ ç â³äíîâëåí..ÿ ë³ñó, â íàñàäæåí..³ äåðåâ ³ êóù³â ó íàøèõ ñàäàõ ³ ïàðêàõ.
В п р а в а 465. Розкажіть про свою участь в охороні довкілля.
Словничок
віддчити – a mulţumi

охорóна довкíлля – ocrotirea naturii

§ 62. ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÑË²Â
²ÍØÎÌÎÂÍÎÃÎ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß
В п р а в а 466. Прочитайте текст. Яка його основна думка?

Ó êîæí³é ìîâ³ ñèëà-ñèëåííà ñë³â-÷óæèíö³â, äàâí³øèõ ³ íîâ³òí³õ, óñ³ì â³äîìèõ ³ ìàëîâ³äîìèõ. ² öå íîðìàëüíî. Àäæå æîäåí
íàðîä íå æèâå ³çîëüîâàíî â³ä ³íøèõ. Ïîøóêè çàñîá³â ³ñíóâàííÿ
àáî é ïðîñòî ö³êàâ³ñòü çäàâíà ñïîíóêàëè ëþäåé äî ïîõîä³â, ìàíäð³â, åêñïåäèö³é. Òà é áåç öüîãî íàðîäè ïîñò³éíî ñï³ëêóâàëèñÿ
ì³æ ñîáîþ, ä³ëÿ÷èñü âçàºìíî ñâî¿ìè çäîáóòêàìè.
Ùîðàçó, ïîòðàïëÿþ÷è äî ³íøèõ êðà¿í ÷è äîâ³äóþ÷èñü ïðî
íèõ ç êíèæîê, ëþäè çíàéîìèëèñü ç ðå÷àìè, ÿêèõ íåìàº âäîìà,
íà ð³äí³é çåìë³. Êåíãóðó íå âîäèòüñÿ â óêðà¿íñüêèõ ñòåïàõ, áàíàíè íå ðîñòóòü ó ñèá³ðñüê³é òàéç³, â Àìåðèö³ í³êîëè íå ïðàâèëè
õàíè ³ õàë³ôè, æèòåë³ åêâàòîð³àëüíèõ êðà¿í íå íîñÿòü ìîêàñèí³â, öóíàì³ íå áóâàº â ªâðîï³… Ïðîòå ò³ ñàì³ íàçâè – ³ êåíãóðó,
³ áàíàí³â, ³ õàë³ôà, ³ ìîêàñèí³â, ³ áåçë³÷ ³íøèõ ïîíÿòü – â³äîì³
áàãàòüîì íàðîäàì õî÷à á ç êíèæîê òà ç ÷óòîê…
×óæ³ ñëîâà âèêîíóâàëè çäåá³ëüøîãî ïî÷åñíó ì³ñ³þ, çáàãà÷óþ÷è
òó ÷è ³íøó ìîâó íîâèìè ñëîâàìè, à êóëüòóðó ³íøîãî íàðîäó –
íîâèìè ïîíÿòòÿìè. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ ñêëàäîì óêðà¿íñüêî¿
ëåêñèêè, äå áåçë³÷ ñë³â-÷óæèíö³â, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ³íîçåìí³
êóëüòóðí³ âïëèâè â ð³çíèõ ä³ëÿíêàõ æèòòÿ. Òàê, â³éñüêîâà ñïðàâà
ïðåäñòàâëåíà ñëîâàìè: òàêòèêà, øòàá, ñîëäàò, øòóðì, ôëàíã,
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ìàíåâðè, ïàðòèçàí, êîìàíäà, ãàðí³çîí… Ìèñòåöòâî – ñëîâàìè
òåàòð, îðêåñòð, ìóçèêà, ôëåéòà, ìîëüáåðò, âîäåâ³ëü, ðîÿëü,
òåìáð, ðîìàí, ìîòèâ… Ó ñèñòåì³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ
âæèâàþòü çàïîçè÷åí³ ñëîâà äèðåêòîð, àäì³í³ñòðàòîð, êàíöåëÿð³ÿ, ì³í³ñòð, ðåâ³çîð, øòàò, ñåêðåòàð, áþðî… Àëå íàéá³ëüøå
çàïîçè÷åíèõ ñë³â ó íàóö³. Â³äîì³ ç³ øê³ëüíèõ ï³äðó÷íèê³â ñëîâà
ãðàìàòèêà, ñèíòàêñèñ, ìàòåìàòèêà, ãåîìåòð³ÿ, ô³çèêà, àñòðîíîì³ÿ, àòìîñôåðà, öåíòð, öèêë, ìàãí³ò, ôàçà, ì³êðîñêîï, åêçàìåí
òîùî íå ñòàíîâëÿòü ³ êðàïëèíè â ìîð³ íàóêîâî¿ òåðì³íîëîã³¿, êóäè
âõîäÿòü íàçâè õâîðîá ³ ë³ê³â, âèä³â òâàðèí ³ ðîñëèí, ì³íåðàë³â,
õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí, òåðì³íè ô³ëîëîã³¿, þðèñïðóäåíö³¿, àñòðîíîì³¿,
ìàòåìàòèêè, ô³çèêè, á³îëîã³¿… (Çà À. Ìàòâ³ºíêî).
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³, ÿê ³ ó âñ³õ ³íøèõ ìîâàõ, º ÷èìàëî ñë³â
³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ: âàííà, áåíçèí, ðèíã, óí³âåðñèòåò,
ô³çèêà, Àôðèêà, ßññè, Àíòàðêòèäà, Ãð³ìì. Íàïèñàííÿ öèõ
ñë³â â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ìàº ïåâí³ îñîáëèâîñò³.
Îñíîâíèìè òèïàìè îðôîãðàì ó ñëîâàõ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ º íàïèñàííÿ â íèõ ãîëîñíèõ è òà ³, âæèâàííÿ àïîñòðîôà, âæèâàííÿ çíàêà ì’ÿêøåííÿ, íàïèñàííÿ ïîäâîºíèõ ë³òåð.
Íàïèñàííÿ è, ³ â ñëîâàõ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ
Ïèøåìî è

Ïèøåìî ³

1. Ó çàãàëüíèõ íàçâàõ, à òàêîæ ó
ãåîãðàô³÷íèõ íàçâàõ, ï³ñëÿ áóêâ
òàê çâàíî¿ «äåâ’ÿòêè» (ä, ò, ç, ñ,
ö, æ, ÷, ø, ð) ïåðåä áóêâàìè, ùî
ïîçíà÷àþòü ïðèãîëîñí³ çâóêè: äèâàí, òèãð, ïîçèö³ÿ, ñèãíàë, öèðê,
æèðàôà, øèôð, Àðãåíòèíà, Ñèð³ÿ,
Àëæèð, Âàøèíãòîí, ×èë³, Ðèì.
2. Ó ãåîãðàô³÷íèõ íàçâàõ ç ê³íöåâèì -èäà, -èêà: Ôëîðèäà, Àôðèêà,
Êîðñèêà, Ìåêñèêà.

1. Ï³ñëÿ áóêâ, ùî íå âõîäÿòü
ó «äåâ’ÿòêó»: õ³ì³ÿ, ê³íî, á³çíåñ, ô³íàíñè, ã³ìí.
2. Íà ïî÷àòêó ñëîâà òà â
ê³íö³ ñëîâà ïåðåä ÿ: ³ñòîð³ÿ,
ãåîãðàô³ÿ, êîì³ñ³ÿ.
3. Ó ê³íö³ íåçì³ííèõ ñë³â:
ïàð³, æóð³, ìåðñ³.
4. Ïåðåä ãîëîñíèìè: ÷åìï³îí,
ô³àëêà, Ë³ñàáîí, Í³ë.

В п р а в а 467. Спишіть, вставляючи пропущені літери и чи і.

Áåíç..í, áð..ãàäà, ñàíò..ìåòð, ëîã..êà, îïåðàö..ÿ, àðõ..òåêòîð,
ä..êòàíò, ò..ðå, äåô..ñ, ö..ôðà, õ..ì..ÿ, óí..âåðñ..òåò, êîð..äîð.
В п р а в а 468. I. Поясніть, чому в наведених парах слів після однакових літер
пишемо різні літери (и або і).

Òàêñ³ – òàêñèñò, ³ñòîð³ÿ – ³ñòîðèê, Ñî÷³ – ×èë³.
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II. Прочитайте. Поясніть, чому в наведених парах слів у однакових суфіксах пишемо різні літери (и або і).

Ãóìàí³çì – ïàòð³îòèçì, õ³ì³ê – ³ñòîðèê, òåõí³÷íèé – ³ñòîðè÷íèé, áàíê³ð – êàñèð, þðèñò – òàíê³ñò.
Â ³íøîìîâíèõ ñëîâàõ çíàê ì’ÿêøåííÿ òà àïîñòðîô ïåðåâàæíî âæèâàþòü òàê ñàìî, ÿê ³ â ñëîâàõ íåçàïîçè÷åíèõ, îäíàê
º ïåâí³ îñîáëèâîñò³.
Ó ñëîâàõ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ ì’ÿê³ñòü ïðèãîëîñíèõ
ä, ò, ç, ñ, ö, ë, í ïîçíà÷àþòü ì’ÿêèì çíàêîì òàêîæ ïåðåä é, ÿ,
þ, º, ¿: áàòàëüéîí, Íüþòîí, ïîðòüºðà, ðåëüºô.
Â ³íøîìîâíèõ ñëîâàõ àïîñòðîô ïåðåä ÿ, þ, º, ¿ ñòàâëÿòü
íå ëèøå ï³ñëÿ á, ï, â, ì, ô ³ ð, à òàêîæ ï³ñëÿ æ, ÷, ø òà ã, ê,
õ: êîìï’þòåð, ï’ºäåñòàë, ³íòåðâ’þ, ïðåì’ºð, ìèø’ÿê, Ðóæ’º,
Ìîíòåñê’º, Õ’þñòîí.
Ó â à ã à! ßê âèíÿòîê ïèøåìî àïîñòðîô ó ñëîâàõ àä’þòàíò,
³í’ºêö³ÿ, êîí’þíêòèâ³ò, êîí’þíêòóðà.
Íå ñòàâèìî àïîñòðîô ó ñëîâàõ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ
ïåðåä ÿ, þ, ÿêùî ö³ ë³òåðè ïîçíà÷àþòü ì’ÿê³ñòü ïîïåðåäíüîãî
ïðèãîëîñíîãî (â³äñóòíÿ ðîçä³ëüíà âèìîâà): áþðî, áÿçü, ïþðå,
ðþêçàê, ìàí³êþð.
Ïðè íàïèñàíí³ ïîäâîºíèõ ë³òåð ó ñëîâàõ ³íøîìîâíîãî
ïîõîäæåííÿ â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ âðàõîâóþòü òå, âëàñíîþ ÷è
çàãàëüíîþ íàçâîþ º ñëîâî.
Òàê, ïîäâîºí³ ë³òåðè ïèøóòü ó âëàñíèõ íàçâàõ ³íøîìîâíîãî
ïîõîäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî íàïèñàííÿ öèõ ñë³â ó ³íîçåìíèõ
ìîâàõ: Àíäîððà, Ãîëëàíä³ÿ, Ä³êêåíñ, Âàòò, Ðóññî, Øèëëåð,
Îä³ññåé. Ïîäâîºííÿ çáåð³ãàºòüñÿ é ó ñëîâàõ, ïîõ³äíèõ â³ä òàêèõ
âëàñíèõ íàçâ: Ïðóññ³ÿ – ïðóññüêèé. Ìàðîêêî – ìàðîêêàíñüêèé.
Ó çàãàëüíèõ íàçâàõ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ ïðèãîëîñí³
íå ïîäâîþþòü: ãðóïà, êîëåêòèâ, êàñà, ìàñà, ñóìà, øîñå, õîá³.
Ó â à ã à! ßê âèíÿòîê ïîäâîþþòüñÿ ïðèãîëîñí³ â çàãàëüíèõ
íàçâàõ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ: áîííà, áðóòòî, áóëëà, âàííà, â³ëëà, ìàííà, ìàäîííà, ìîòòî, íåòòî, òîííà, ³ìì³ãðàö³ÿ
(àëå åì³ãðàö³ÿ), ³ððàö³îíàëüíèé, êîíòððåâîëþö³ÿ.
В п р а в а 469. До слів іншомовного походження доберіть українські слова-відповідники (синоніми).

Ëàíäøàôò, åêñïîðò, ³ìïîðò, ì³òèíã, ãàíäáîë, ãîëê³ïåð, õîá³,
ìàñøòàá, ãîðèçîíò, äåôåêò, àðá³òð.
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В п р а в а 470. Доберіть іншомовні слова, що відповідають таким значенням.

1. Íåÿê³ñíà ÷è ç³ïñîâàíà ïðîäóêö³ÿ. 2. Øëÿõ ðóõó íåáåñíîãî
ò³ëà ÷è êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ. 3. Íàóêà ïðî òâàðèííèé ñâ³ò. 4. Äîñë³âíèé óðèâîê ç òåêñòó, óñíîãî âèñòóïó. 5. Ê³ëüê³ñòü ïðèì³ðíèê³â âèäàííÿ.
В п р а в а 471. Спишіть, вставляючи на місці крапок, де потрібно, апостроф або
знак м’якшення.

Àòåë..º, áàð..ºð, áóë..éîí, ì³ë..ÿðä, âàëåð..ÿíêà, êàí..éîí,
êîìï..þòåð, êóð..ºð, ê..þâåò, ïðåì..ºðà. ï..þðå.
В п р а в а 472. Складіть і запишіть речення із словами.

Á³ëëü – á³ëü, ì³ððà – ì³ðà, áóëëà – áóëà, ìàííà – ìàíà, â³ëëà – â³ëà, àëëî – Àëëî.
В п р а в а 473. Поясніть правопис слів іншомовного походження і доберіть до
них українські відповідники. При потребі використайте «Словник іншомовних слів».

Àðãóìåíò, äèñêóñ³ÿ, åêñïåðèìåíò, äåôåêò, àêòèâíèé, àçàðò,
ãîëê³ïåð, ³ì³äæ, ìîìåíò, ìîíóìåíò, ïðîãíîç.
В п р а в а 474. Хто більше?
1. Назвіть і правильно запишіть іншомовні слова, які починаються на ди…, де…, теле… .
2. Назвіть і правильно запишіть іншомовні слова, які закінчуються на …грама, …фон.

§ 63. ÓÑÍÈÉ ÄÎÊËÀÄÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÒÅÊÑÒÓ
ÕÓÄÎÆÍÜÎÃÎ ÑÒÈËÞ Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÓ
ËÞÄÈÍÈ
В п р а в а 475. Прочитайте тексти. Про кого в них розповідається? До якого
стилю мовлення вони належать? Доведіть правильність вашої
думки.

Òåêñò 1
Ìèêîëêà, Ïðîêîï³â õëîï÷èê, òàêèé øêîëÿðèê ãàðíåíüêèé
áóâ: ñóìèðíåíüêèé, ñîðîìëèâåíüêèé, ìëÿâåíüêèé, ÿê ä³â÷èíêà.
Òà ùå æ òàêèé ÷îðíîáðèâåíüêèé, á³ëîëèöåíüêèé, íîñîê íåâåëè÷êèé, ù³÷êè êðóãëåñåíüê³, ùå é ÷óáîê êó÷åðÿìè. Âîíî é ó÷èëîñü
í³âðîêó éîìó. Ñòðàõ ÿêå äî êíèæêè áóëî: ÷èòà, îäíî ÷èòà, à
îñîáëèâî ÿê íà óðîê çàãàäàþòü ùîñü òàêå – ÷è ïðî ëóêó, ÷è ïðî
ë³ñ… Íó é ëþáèëî öå!
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…Ðàäå çíàòü áóëî âñå!.. Óñå, áóëî, ðîçïèòóº â÷èòåëÿ, óñå ðîçïèòóº ³ ïðî ñå, ³ ïðî òå, ÿê ³ äîù, ÿê ³ ñí³ã. Â÷èòåëü, áóëî, íå
íàâò³øàºòüñÿ íèì, óñå, áóëî, ïî ù³÷êàõ éîãî, ïî ù³÷êàõ, à âîíî
âæå òàêå ðàäå îòî, òàê îñì³õàºòüñÿ òà òó ãîë³âêó òàê ïðîñòÿãàº
äî íüîãî… (À. Òåñëåíêî).
Òåêñò 2
À Õàðèòÿ é ñïðàâä³ çàõîäèëàñÿ êîëî âå÷åð³… Ëþáî áóëî ãëÿíóòè íà ¿¿ äð³áíåíüê³, çàïå÷åí³ íà ñîíö³ ðó÷åíÿòà, ùî æâàâî á³ãàëè
â³ä îäíî¿ ðîáîòè äî äðóãî¿. Âåëèê³ ñèâ³ î÷³ ç-ï³ä äîâãèõ ÷îðíèõ â³é
äèâèëèñÿ ïèëüíî é ðîçóìíî. Ñìóãëÿâå ëè÷åíüêî ðîç÷åðâîí³ëîñÿ,
ïîâí³ âóñòà ðîçòóëèëèñÿ, – âñÿ óâàãà ¿¿ áóëà çâåðíåíà íà ðîáîòó.
Âîíà çàáóëà íàâ³òü ³ çà íîâ³ ÷åðâîí³ ê³ñíèêè, ùî äâ³÷³ îáìîòóâàëè
¿¿ ðóñÿâó, àæ á³ëó, ãîëîâêó. Ê³ñíèêè ò³ áóëè ¿¿ ðàä³ñòü, ¿¿ ãîðäîù³
(Ì. Êîöþáèíñüêèé).
ІІ. Знайдіть у текстах описи людини. Запишіть їх.
В п р а в а 476. Використовуючи мережу Інтернет, напишіть повідомлення на
тему «Визначні постаті української культури».

Ì. Ëåîíòîâè÷

Í. Óæâ³é

Ì. Áîé÷óê

Î. Äîâæåíêî

Á. Ñòóïêà

Äæàìàëà
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ÇÀÏÈÒÀÍÍß ² ÇÀÂÄÀÍÍß
ÄËß ÑÀÌÎÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ùî âèâ÷àº ôîíåòèêà?
Ñê³ëüêè â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ãîëîñíèõ? Íàçâ³òü ¿õ.
Ñê³ëüêè â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ïðèãîëîñíèõ? Íàçâ³òü ¿õ.
ßêà ð³çíèöÿ ì³æ ãîëîñíèìè òà ïðèãîëîñíèìè?
ßê³ ïðèãîëîñí³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ì’ÿê³?
ßê³ ïðèãîëîñí³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òâåðä³?
Íàçâ³òü ïàðè äçâ³íêèõ ³ ãëóõèõ ïðèãîëîñíèõ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.
ßêèé ïðèãîëîñíèé íå ìàº ïàðíîãî äçâ³íêîãî?
8. Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ÿ, þ, º ïîçíà÷àþòü äâà çâóêè? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
9. Ùî òàêå ñêëàä? ßê³ ñêëàäè íàçèâàþòü â³äêðèòèìè, à ÿê³ – çàêðèòèìè?
10. Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü ôîíåòè÷íó òðàíñêðèïö³þ? ßê³ ïðàâèëà
çàïèñó ôîíåòè÷íîþ òðàíñêðèïö³ºþ?
11. Ùî òàêå íàãîëîñ? ßêèé íàãîëîñ â óêðà¿íñüê³é ìîâ³? Íàâåä³òü
ïðèêëàäè.
12. ßê³ ïðàâèëà íàïèñàííÿ íåíàãîëîøåíèõ å, è, î ó êîðåíÿõ ñë³â?
Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
13. ßê òðåáà âèìîâëÿòè é ïèñàòè ñëîâà ç íåíàãîëîøåíèì à?
14. Ùî òàêå óïîä³áíåííÿ çâóê³â? Êîëè âîíî â³äáóâàºòüñÿ íà ïèñüì³,
à êîëè – ò³ëüêè ó âèìîâ³? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
15. Ùî òàêå ñïðîùåííÿ ó ãðóïàõ ïðèãîëîñíèõ? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
16. ßê³ ÷åðãóâàííÿ çàáåçïå÷óþòü ìèëîçâó÷í³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè?
Íàçâ³òü ïðàâèëà ÷åðãóâàííÿ ó òà â, ³ òà é. Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
17. ßê³ ïðàâèëà âæèâàííÿ çíàêà ì’ÿêøåííÿ? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
18. ßê³ ïðàâèëà âæèâàííÿ àïîñòðîôà? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
19. Êîëè ³ ÷îìó ïîäâîþþòüñÿ áóêâè? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
20. ßê³ ³ñíóþòü ïðàâèëà íàïèñàííÿ ³íøîìîâíèõ ñë³â? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
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ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÎÃÎ
ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß
ÂÀÐ²ÀÍÒ 1
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Â óñ³õ ñëîâàõ îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü áóêâ ³ çâóê³â ó ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

çåìëÿ, ï’ÿòü, âåñåëèé;
ë³í³ÿ, äçâîíèê, ðàä³ñòü;
îñ³íü, ñâÿòî, äîðîãà;
ÿáëóíÿ, âåñíà, ñ³ëü.

2. Ïðàâèëüíî íàïèñàíî âñ³ ñëîâà ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ ó ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

á³áë³îòåêà, Øèëëåð, ñ³ãíàë;
ë³ìîí, êàñà, ñóìà;
âàííà, äåðåêòîð, Àìåðèêà;
Áàëòèêà, ïðåì’ºð, ßññè.

3. Â óñ³õ ñëîâàõ â³äáóâàºòüñÿ ïîäâîºííÿ ë³òåð âíàñë³äîê çá³ãó â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

â³ääàëü, îááèòè, îñ³íí³é;
âîçç’ºäíàíèé, ñòàòòÿ, ðîçð³ññÿ;
ñ³ëëþ, òóìàííèé, â³ääàòè;
æèòòÿ, çíàííÿ, þííàò.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Çðîá³òü ôîíåòè÷íèé ðîçá³ð ñëîâà äæåðåëüöÿ çà çðàçêîì, ïîäàíèì íà
ñ. 144–145.
5. Ïðî÷èòàéòå â³ðø Ã. ×óáà÷ (âïð. 320). Âèïèø³òü ç íüîãî ñëîâà ç âèâ÷åíèìè îðôîãðàìàìè. Ïîÿñí³òü íàïèñàííÿ çíàêà ì’ÿêøåííÿ ó â³ðø³.

²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Çàïèø³òü òåêñò. Âñòàâòå íà ì³ñö³ êðàïîê ïîòð³áí³ ë³òåðè. Ó ïåðøîìó
ðå÷åíí³ âèçíà÷òå ÷ëåíè ðå÷åííÿ.

… Óêðà¿í³ ç äàâí³õ-äàâåí â³òà.. ÿ áóëî îçíàêîþ â..õîâàí..ñò³.
Íàâ³ò.. í..çíà..îìó ëþä..íó çóñòð³÷àë.. ïðèâ³òíèì «Äîáðèé äåíü!»
(Çà Ñ. Áîãäàí).
²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü çàì³òêó äî ãàçåòè ïðî çèìîâ³ êàí³êóëè. Ó òåêñò³ âèêîðèñòàéòå îäíîð³äí³ ÷ëåíè ðå÷åííÿ.
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ÂÀÐ²ÀÍÒ 2
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Ïðàâèëüíî ïîä³ëåíî ñëîâà íà ñêëàäè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

-¿â-ñüêèé, äî-ðî-ãà, ²ãî-ð;
ðà-íîê, âó-ëè-öÿ, á³ë-èé;
ðàé-îí, êíè-ãà, âåñ-íîþ;
â÷è-òåëü, áå-ðåçà, âåð-áà.

2. Óñ³ ñëîâà íàïèñàíî ïðàâèëüíî â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

ï’ÿòü, ñâ’ÿòî, Â’ÿ÷åñëàâ;
Ëóê’ÿí, öâÿõ, çâ’ÿçîê;
ç’ºäíàòè, ìàò³ðþ, áóðÿ;
Ìàð’ÿí, áóðÿê, ïàìÿòü.

3. Â óñ³õ ñëîâàõ â³äáóâàºòüñÿ ïîäîâæåííÿ ïðèãîëîñíîãî â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

æèòòÿ, â³ääàëü, ò³ííþ;
ðîççÿâà, ïàññÿ, ñóääÿ;
îááèòè, ëëþ, ²ëëÿ;
çíàííÿ, ñïðîñîííÿ, ì³ääþ.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Çðîá³òü ôîíåòè÷íèé ðîçá³ð ñëîâà â÷èòåëüêà çà çðàçêîì, ïîäàíèì íà
ñ. 144–145.
5. Ç ïîäàíèõ ñë³â â³äáåð³òü ò³, ó ÿêèõ òðåáà ñòàâèòè àïîñòðîô. Íàçâ³òü
â³äïîâ³äí³ ïðàâèëà.

Ñâ/ÿòî, ð/ÿäîê, ï/ÿòü, ìàò³ð/þ, ï³â/ÿáëóêà, áóð/ÿí, ðîç/ÿñíèòè,
Ëóê/ÿí³âêà.
²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Çàïèø³òü òåêñò, âñòàâèâøè, äå ïîòð³áíî, ïðîïóùåí³ ë³òåðè, àïîñòðîô,
çíàê ì’ÿêøåííÿ. Ïîÿñí³òü íàïèñàííÿ.

Ó ñâî¿õ ïð..êàçêàõ, ïðèñë³â..ÿõ íàø íàðîä íàäàâàâ â..ëèêî¿
âàãè ëþäñ..êîìó ñëîâó. … íàðîä³ â³ð..ëè, ùî ñëîâîì ìîæí.. é ñêàðá
çíàõîäèòè, é õ..îðîáó ë³êóâàòè, ³ â³ä ï..ãàíî¿ ëþä..íè îáîðîíèòèñ..
(Á. Àíòîíåíêî-Äàâèäîâè÷).
7. Íàïèø³òü òâ³ð-ðîçïîâ³äü ïðî óêðà¿íñüê³ ïðèñë³â’ÿ é ïðèêàçêè, âèêîðèñòîâóþ÷è ñèíîí³ìè òà àíòîí³ìè.

²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü ëèñòà, êîìó çàáàæàºòå, ïðî çèìîâ³ êàí³êóëè. Âèêîðèñòàéòå
çâåðòàííÿ òà âñòàâí³ ñëîâà.
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ÂÀÐ²ÀÍÒ 3
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Ïîìèëêè ó ñëîâàõ ç íåíàãîëîøåíèìè ãîëîñíèìè º ó ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

âåëèêèé, çèìà, ñåëî;
ãëåáîêèé, ãóëóáêà, ñèëÿíèí;
âå÷³ðí³é, øèðîêèé, ðîçóìíèé;
õâèëèíà, ÷åðãîâèé, ñåðïåíü.

2. Óñ³ ñëîâà íàïèñàíî ïðàâèëüíî â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

ì³ëüîí, ä³äóñü, Íàòàë÷èí;
ð³çêèé, Ãàëü÷èí, óêðà¿íüñüêèé;
õëîïåö, êàì³íü, ²ãîð;
çâ³ð, ñòåï, äîíü÷èí.

3. Â óñ³õ ñëîâàõ ÷åðãóþòüñÿ ó ç â ó ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

âïðàâà, ó÷èòåëü, Óãîðùèíà;
óñòóï, âæå, Óêðà¿íà;
óâå÷åð³, âñÿ, âì³ëèé;
óìîâà, âäà÷à, âäåíü.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Çðîá³òü ôîíåòè÷íèé ðîçá³ð ñëîâà ï’ÿòíèöÿ çà çðàçêîì, ïîäàíèì íà
ñ. 144–145.
5. Âñòàâòå ó ñëîâàõ ïðîïóùåí³ ïðèãîëîñí³. Ï³äáåð³òü òàê³ ôîðìè ñë³â,
ùîá ñóìí³âí³ ïðèãîëîñí³ çâó÷àëè âèðàçíî.

Ñà.., ãîðî.., ãîëó..êà, áåð³..êà, ëå..êî, íè..üêèé, áîðî..üáà.
²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Çàïèø³òü òåêñò, âñòàâèâøè, äå ïîòð³áíî, ïðîïóùåí³ ë³òåðè. Ïîÿñí³òü
íàïèñàííÿ.

Á³ëÿ òâîº¿ õàòè öâ..òóò.. êâ³òè. Âóçåíüêà ñòå..êà â..äå äî êðèí..
ö³. Çà õàò.. öâ..òóò.. â..øí³ òà ÿáë..í³. Ç ïîëÿ çà ñ..ëîì â..ò..ðåö..
äîíîñ..ò.. çàïàõ ãðå÷ê.. .
²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü òâ³ð-ðîçäóì: «Äëÿ ÷îãî ëþäè ñêëàäàþòü ³ ñï³âàþòü ï³ñí³?».
Âèêîðèñòàéòå â òåêñò³ ñêëàäí³ ðå÷åííÿ.
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БУДОВА СЛОВА.
СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

Ðîçä³ë ìîâîçíàâñòâà, ÿêèé âèâ÷àº áóäîâó ñëîâà, çíà÷åííÿ
íàéìåíøèõ çíà÷óùèõ ÷àñòèí ñëîâà – ìîðôåì, íàçèâàºòüñÿ
ìîðôåì³êîþ (morfemică).
Ñëîâîòâ³ð (derivaţia cuvintelor) – öå ðîçä³ë ìîâîçíàâ÷î¿
íàóêè, ÿêèé âèâ÷àº ñïîñîáè òâîðåííÿ ñë³â.
Îðôîãðàô³ÿ (ortografie) – öå ñèñòåìà ïðàâèë ïðî ñïîñîáè
ïåðåäàííÿ íà ïèñüì³ ìîðôåì ³ ñë³â.
§ 64. ÎÑÍÎÂÀ ÑËÎÂÀ ² ÇÀÊ²Í×ÅÍÍß ÇÌ²ÍÍÈÕ ÑË²Â
В п р а в а 477. Прочитайте. Чи всі слова змінюються? Чи змінюється при цьому
їх лексичне значення?

Äîáðå ñëîâî
äîáðîãî ñëîâà
äîáðîìó ñëîâó
äîáðèì ñëîâîì
(íà) äîáð³ì ñëîâ³

²äó øâèäêî
³äåø øâèäêî
³äå øâèäêî
³äåìî øâèäêî
³äåòå øâèäêî

Ñëîâà º çì³íí³ é íåçì³íí³.
Íåçì³íí³ ñëîâà â ðå÷åíí³ çàâæäè çâó÷àòü îäíàêîâî, òîáòî
ìàþòü ëèøå îäíó ôîðìó: øâèäêî, ê³íî. Íåçì³íí³ ñëîâà çàê³í÷åíü íå ìàþòü.
Çì³íí³ ñëîâà â ðå÷åíí³ çì³íþþòü ñâîþ ôîðìó, çáåð³ãàþ÷è
ïðè öüîìó òå æ ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ: äîáðå, äîáðîãî, äîáðîìó,
äîáðèì, (íà) äîáð³ì; ñëîâî, ñëîâà, ñëîâó, ñëîâîì, ñëîâ³; ³äó,
³äåø, ³äå, ³äåìî, ³äåòå. Çì³íí³ ñëîâà ìàþòü çàê³í÷åííÿ.
Çàê³í÷åííÿì (terminaţiile) íàçèâàºòüñÿ çì³ííà ÷àñòèíà
ñëîâà.
×àñòèíà ñëîâà áåç çàê³í÷åííÿ íàçèâàºòüñÿ îñíîâîþ (tema).
Ùîá ïðàâèëüíî âèä³ëèòè çàê³í÷åííÿ é îñíîâó, ñëîâî òðåáà
çì³íþâàòè: ³ìåííèê – çà â³äì³íêàìè òà ÷èñëàìè; ïðèêìåò189
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íèê – çà ðîäàìè, ÷èñëàìè é â³äì³íêàìè; ä³ºñëîâî – çà îñîáàìè
àáî ðîäàìè ³ ÷èñëàìè.
.
Çàê³í÷åííÿ ãðàô³÷íî ïîçíà÷àºòüñÿ , à îñíîâà –
³ä
ó
ãàðí
å
ñëîâ
î
,
,
.
Íàïðèêëàä:
В п р а в а 478. І. Спишіть прислів’я. Усно визначте змінні та незмінні слова.
Доведіть свою думку.

1. Íàéá³ëüøå áàãàòñòâî – çäîðîâ’ÿ. 2. Êîëè ëþäè äî òåáå
äîáð³, òî òè áóäü ùå äîáð³øèé. 3. Ðàí³øå âñòàíåø – á³ëüøå ä³ëà
çðîáèø. 4. Õòî íå ðîáèòü, òîé íå ïîìèëÿºòüñÿ.
II. Вивчіть напам’ять два прислів’я на вибір.
В п р а в а 479. І. Спишіть слова, виділіть у них основу і закінчення.

Âåñíà, âåñíÿíèé, ëåãåíäà, ïàì’ÿòü, áàòüêî, çóñòð³÷, áåçìåæíèé, çàïîâ³ò, çåìëÿ, äåðåâî, ñüîìèé, ìóæí³ñòü, æèòòÿ, êàëèíà.
II. Утворіть по три форми кожного з виділених слів.
III. Складіть з виділеними словами речення.
В п р а в а 480. Випишіть слова, які не мають закінчень.

Ê³íî, øîñå, ñò³ë, êëàñ, ãàðíî, äîáðå, þíàê, êàøòàí, ñìà÷íî,
ïèøå, ìîðîç, âåñíà, öâ³ò, ãàðíå, ëþäèíà, ÷óäîâî, òèõî, ïþðå,
ëèñòîê.
В п р а в а 481. Перекладіть українською мовою. В українських словах визначте
закінчення та основу.

Alfabet, bunică, veveriţă, bibliotecă, frate, dulceaţă, primăvară, cuier,
furculiţă, păr, cap, fetiţă, drum, problemă, ghicitoare.
§ 65. ÊÎÐ²ÍÜ, ÑÓÔ²ÊÑ, ÏÐÅÔ²ÊÑ, ÇÀÊ²Í×ÅÍÍß –
ÇÍÀ×ÓÙ² ×ÀÑÒÈÍÈ ÑËÎÂÀ
В п р а в а 482. І. Прочитайте слова і скажіть, що в них спільного.

Øêîëà, øêîëÿð, øêîëÿðêà, øê³ëüíèé, ïðèøê³ëüíèé, äîøê³ëüíèê, ïîçàøê³ëüíèé.
II. Пригадайте з початкових класів, як називаються такі слова.

Ñï³ëüíà ÷àñòèíà ñïîð³äíåíèõ ñë³â íàçèâàºòüñÿ êîðåíåì
(rădăcina cuvântului): ë³ñ, ë³ñíèé, ë³ñíèê, ë³ñîâèé, ë³ñîâèê.
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(

(

Êîð³íü ì³ñòèòü ó ñîá³ ñï³ëüíå çíà÷åííÿ âñ³õ ñïîð³äíåíèõ àáî
ñï³ëüíîêîðåíåâèõ ñë³â.
. Íàïðèêëàä: øêîëà. Ùîá
Êîð³íü ïîçíà÷àºòüñÿ òàê:
çíàéòè êîð³íü, òðåáà ä³áðàòè é ç³ñòàâèòè ê³ëüêà ñïîð³äíåíèõ
ñë³â.
Ó â à ã à! Íå òðåáà ïëóòàòè ñëîâà ç êîðåíÿìè, îäíàêîâèìè
çà çâó÷àííÿì, àëå ð³çíèìè çà ëåêñè÷íèì çíà÷åííÿì, íàïðèêëàä: âîäà – âîäèòè.

(

(

В п р а в а 483. Знайдіть однокореневі слова.

Á³ëÿ îçåðà ùîäíÿ
áàâèòü æàáà æàáåíÿ:
îá³éìàº ëàïêîþ,
íàçèâàº æàáêîþ (Ë. Êóë³ø-Ç³íüê³â).
Ñëîí, ñëîíèõà é ñëîíåíÿ
éäóòü êóïàòèñÿ ùîäíÿ.
Ìàº ðàä³ñòü ñëîíåíÿòêî,
áî éîãî êóïàº òàòêî (Â. Êðàâ÷óê).
Á’º â áîêàñòèé áàðàáàí
áèëîì áóêîâèì áàðàí.
À â áàðâèñòèé áóáîíåöü
á’º á³ëÿñòèé áàðàíåöü.
Áàðàáàíÿòü áàðàíè –
áàðàáàíùèêè âîíè (Ò. Êîëîì³ºöü).
В п р а в а 484. Розподіліть слова так, щоб у кожній групі були слова одного
кореня:

à) âîäè÷êà, ïîâîäèòèñÿ, âîäíèê, îáåçâîäíèòè, âîäèòè, âîä³é,
ïåðåâîäèòè;
á) í³ñ, íîñîâèé, íîøà, ïåðåí³ññÿ, ïåðåíîñèòè, íîñîð³ã, ïðèí³ñ,
íîñèê.
Êð³ì êîðåíÿ â îñíîâ³ ñë³â ìîæóòü áóòè ïðåô³êñè ³ ñóô³êñè.
×àñòèíà ñëîâà, ùî ñòî¿òü ïåðåä êîðåíåì, íàçèâàºòüñÿ
. Íàïðèêëàä:
ïðåô³êñîì (prefix). Ïðåô³êñ ïîçíà÷àºòüñÿ
ïðèøê³ëüíèé, äîøê³ëüíèê, ïîçàøê³ëüíèé.
В п р а в а 485. Від слів писати, любити утворіть нові слова за допомогою
префіксів при-, від-, в-, до-, об-, над-, з-. Запишіть їх.
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В п р а в а 486. Прочитайте текст. Знайдіть однокореневі слова. Визначте значення префіксів у цих словах.

Êîæíî¿ îñåí³ æóðàâë³ â³äë³òàþòü ó òåïë³ êðà¿. ¯ì äîâîäèòüñÿ
ïåðåë³òàòè ÷åðåç ×îðíå ìîðå, äîëàòè âåëèê³ â³äñòàí³. À íàâåñí³,
ÿê ò³ëüêè ïîòåïë³º, âîíè çíîâó ïðèë³òàþòü íà áàòüê³âùèíó.
×àñòèíà ñëîâà, ùî ñòî¿òü ï³ñëÿ êîðåíÿ, íàçèâàºòüñÿ ñóô³êñîì (sufix). Ãðàô³÷íå ïîçíà÷åííÿ ñóô³êñà ∧, íàïðèêëàä:
∧
∧
∧
øêîëÿð, øê³ëüíèé, äîøê³ëüíèê .
В п р а в а 487. Спишіть слова, позначте в них суфікси.

Á³ëèé, á³ëêà, á³ëÿâèé, á³ëèòè, á³ë³òè, á³ëåíüêèé, á³ëåñåíüêèé,
á³ëþñ³íüêèé.
Êîð³íü, ïðåô³êñ, ñóô³êñ, çàê³í÷åííÿ – íàéìåíø³ çíà÷óù³
÷àñòèíè ñëîâà.
В п р а в а 488. Згрупуйте споріднені слова й запишіть. Позначте корінь, префікс,
суфікс, закінчення.

Õîëîäíèé, ìîðîçåöü, çàìåðçíóòè, â³òðèñüêî, â³òåð, õîëîäèëüíèê, â³òðÿê, ìîðîçíèé, õîëîäíþ÷èé.
В п р а в а 489. Запишіть споріднені слова до слів вода, говорити, гарний, мудрий. Позначте корінь, префікс, суфікс, основу, закінчення.

(

Ðîçá³ð ñëîâà çà áóäîâîþ
1. Çàê³í÷åííÿ òà éîãî çíà÷åííÿ.
2. Îñíîâà.
3. Êîð³íü.
4. Ïðåô³êñ ³ ñóô³êñ (ÿêùî ìîæíà, ¿õ çíà÷åííÿ).
Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó
Çåìëÿ íàøà ïðåêðàñíà!
Ñëîâî çåìëÿ.
1. Çì³íþºìî: çåìëÿ, çåìë³, çåìëåþ. Çàê³í÷åííÿ -à (îðôîãðàô³÷íå -ÿ). Ó öüîìó ðå÷åíí³ ³ìåííèê ñòî¿òü ó íàçèâíîìó
â³äì³íêó îäíèíè.
2. Îñíîâà – çåìë3. Äîáèðàºìî ñïîð³äíåí³ ñëîâà: çåìëÿ, çåìåëüêà, çåìëÿíèé.
Êîð³íü – çåìë- .
Ñëîâî ïðåêðàñíà.
1. Çì³íþºìî: ïðåêðàñíà, ïðåêðàñíî¿. Çàê³í÷åííÿ -à. Ó ðå÷åíí³ ïðèêìåòíèê ñòî¿òü ó íàçèâíîìó â³äì³íêó îäíèíè.
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(

2. Îñíîâà – ïðåêðàñí- .
3. Äîáèðàºìî ñïîð³äíåí³ ñëîâà: êðàñà, êðàñèâèé. Êîð³íü –
êðàñ- .
4. Ïðåô³êñ – ïðå- (ìàº çíà÷åííÿ çá³ëüøåíî¿ îçíàêè), ñó∧
ô³êñ – -í- .
Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó

(

(

∧

Çåìë ÿ , ïðåêðàñí èé.
В п р а в а 490. Зробіть усний розбір слів за будовою.

Ïðàâäèâèé, ÷èñòîòà, áàòüê³â, øêîëÿð, ÷èòàþ, êàëèíîâèé,
ïåðåíîøó.
В п р а в а 491. Зробіть письмовий аналіз слів за будовою.

Ïðèøê³ëüíèé, ïîäîðîæíèê, ïàì’ÿòíèé, ë³ñîê, ìîëîäåöü, òèõî,
ëèñòêè, ñàä³âíèê, ðàä³ñíî, ïåðåïèñóº, ðîçìîâà.
В п р а в а 492. І. Прочитайте текст. Зробіть усний і письмовий аналіз виділених
слів за будовою.

ÏÎËÎÍÈÍÀ
Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ
÷è íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ
ñí³ãó âæå íåìà â Êàðïàòñüêèõ ãîðàõ. Ïðîñèõàþòü äîðîãè, ñòåæêè,
ùî âåäóòü íà ïîëîíèíó.
À íà ïî÷àòêó òðàâíÿ
áóéíà çåëåíü ïîêðèâàº
íå ò³ëüêè ïîëîíèíè, à é
êè÷åðè. Ñàìå íà öåé ÷àñ
òâàðèííèêè âèâîäÿòü
õóäîáó, îòàðè îâåöü íà
ë³òí³ ïàñîâèùà. Âèõ³ä
íà ïîëîíèíó ââàæàºòüñÿ
Ñ. Øèøêî. Ïîëîíèíà
âåëèêèì ñâÿòîì. Ïðî
íüîãî ñïîâ³ùàþòü ñâîºð³äíîþ ãðîþ òðåìá³òè, ³ ¿õ ìîãóòí³é çâóê
ëóíàº ãîðàìè, äîëèíàìè, â³äëóíþº ë³ñàìè, äîõîäèòü äî äàëåêèõ
ïîëîíèí.
II. Розкажіть про свої враження від Карпатських гір.
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В п р а в а 493. Перекладіть українською мовою. Графічно позначте значущі
частини українських слів.

Orar, denumire, sarcină, cuier, învăţătoare, prietenie, prepoziţie, întrebare.
Словничок
вíдстань – distanţă
долáти – a învinge
жáба – broască
кичéра – munte golaş
носорíг – unicorn

отáра – turmă
полонна – imaş de munte, păşune
de munte
трембíта – trâmbiţă

§ 66. ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÎÁÓÄÎÂÈ ÎÏÈÑÓ.
ÏÅÐÅÊÀÇ ÒÅÊÑÒÓ ÐÎÇÏÎÂ²ÄÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ
Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÓ ÏÐÅÄÌÅÒÀ
В п р а в а 494. І. Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається? До якого
стилю мовлення він належить? Доведіть правильність вашої
думки.

Îïèñ – öå îäèí ç òèï³â ìîâëåííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìè
õàðàêòåðèçóºìî ïðåäìåòè, íàçèâàþ÷è íàéâàæëèâ³ø³ äëÿ íèõ
îçíàêè, âëàñòèâîñò³ òîùî. Öå ìîæóòü áóòè: ðîçì³ð, êîë³ð, ñìàê,
çàïàõ, ôîðìà, ïðèçíà÷åííÿ òà ³í.
Îïèñóâàòè ìîæíà âñå, ùî ìè áà÷èìî íàâêîëî, ç ÷èì ìè çóñòð³÷àºìîñÿ â æèòò³: ïðåäìåòè, òâàðèí, ëþäåé, ð³çí³ ïðîöåñè ³ ÿâèùà.
Îïèñîì ìè êîðèñòóºìîñÿ òîä³, êîëè ïîòð³áíî, ùîá ëþäèíà,
äî ÿêî¿ ìè çâåðòàºìîñÿ, í³áè ïîáà÷èëà, âï³çíàëà òå, ïðî ùî ìè
ãîâîðèìî.
Îïèñ çäåá³ëüøîãî ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí: ó ïåðø³é ïåðåäàþòü çàãàëüíå óÿâëåííÿ â³ä îïèñóâàíîãî ÿâèùà, ïðåäìåòà,
òâàðèíè òà ³í., ó äðóã³é äàþòü îïèñ ÷àñòèí, äåòàëåé, ãîâîðèòüñÿ
ïðî îêðåì³ îçíàêè; ó òðåò³é – ðîáëÿòü âèñíîâêè (Ã. Øåëåõîâà).
ІІ. Назвіть основні ознаки опису і наведіть свої приклади.

Ó â à ã à! Òåêñòè, ÿê³ á ì³ñòèëè ëèøå îïèñ, òðàïëÿþòüñÿ
äóæå ð³äêî. Çäåá³ëüøîãî îïèñè âæèâàþòü äëÿ ðîçêðèòòÿ îñíîâíî¿ äóìêè ó òåêñòàõ-ðîçïîâ³äÿõ ³ ðîçäóìàõ.
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В п р а в а 495. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. До якого типу
мовлення він належить і чому? Знайдіть у тексті описи і з’ясуйте
їх призначення.

ÊÂ²ÒÈ Â ÆÈÒÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â
×è íå íàéá³ëüø óëþáëåíîþ é
ïîøèðåíîþ êâ³òêîþ â Óêðà¿í³ º
ìàëüâà. Ðîçïîâñþäèëàñÿ âîíà ïî
âñüîìó Ñåðåäçåìíîìîð’þ, à ïðèéøëà äî íàñ ³ç Ï³âäåííî¿ Àç³¿.
Â³äîìî ïîíàä ï³âòîðè òèñÿ÷³ ¿¿
ð³çíîâèä³â.
Âèñîê³ ñòåáëà, ãóñòî âêðèò³
ÿñêðàâèìè í³æíèìè êâ³òêàìè òà
âåëèêèìè ëàïàòèìè ëèñòêàìè,
çàêðèâàþòü ìàéæå êîæíó ñ³ëüñüêó õàòó. Êâ³òè ìàëüâè ìàþòü
áåçë³÷ â³äò³íê³â – â³ä ðîæåâîãî
äî ãóñòî-÷åðâîíîãî, ùî ñòâîðþº
äèâîâèæíó âåñåëêó íàâêîëî îñåë³.
Ó ë³ñàõ, ë³ñîñìóãàõ, íà óçá³÷÷³
äîð³ã ðîñòóòü òàê çâàí³ äèê³ ìàëüâè. Âîíè á³ëîãî àáî áë³äî-ðîæåÑ. Ï³âòîðàê.
Ìàëüâè
êðàé ãîðîäó
âîãî êîëüîðó, âèêîðèñòîâóþòüñÿ
ÿê ë³êóâàëüí³ êîðìîâ³ ðîñëèíè. Ç
êóëüòóðíèõ ìàëüâ òåìíèõ êîëüîð³â ðîáèëè ïðèðîäí³ áàðâíèêè.
Ìàéæå á³ëÿ êîæíî¿ õàòè çíàõîäèëîñÿ ì³ñöå ³ äëÿ ïàõó÷èõ
ÿñêðàâèõ ÷îðíîáðèâö³â, æîâòîãàðÿ÷èõ íàã³äîê, ÷åðâîíî¿ ðóòè,
áàðâ³íêó, ëþáèñòêó, ì’ÿòè, ìàò³îëè. Íå ïåðåë³÷èòè íèí³ âñ³õ
íàçâ êâ³ò³â, ÿê³ ïðèêðàøàþòü æèòòÿ ñó÷àñíîãî óêðà¿íöÿ… (Çà
Ã. Ëîçêî).
В п р а в а 496. Складіть і запишіть докладний переказ тексту «Квіти в житті
українців».
В п р а в а 497. Напишіть невеликий твір-роздум «Моя улюблена рослина (квітка, дерево)», використавши при цьому опис предмета, про який
пишете. Як зразок при написанні твору можете використати
такий текст.

Ìàéæå â óñ³õ íàðîä³â º óëþáëåí³ ðîñëèíè-ñèìâîëè. Ó êàíàäö³â, ñêàæ³ìî, êëåí, ó ðîñ³ÿí – áåð³çêà, à â óêðà¿íö³â – âåðáà ³
êàëèíà. Ïðàâäó êàæå ïðèñë³â’ÿ: áåç âåðáè é êàëèíè íåìà Óêðà¿íè. Ç äàâí³õ-äàâåí íàø íàðîä îïîåòèçóâàâ êóù êàëèíè, îñï³âàâ
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ó ï³ñíÿõ. ×è æ íå òîìó òàê äáàéëèâî îõîðîíÿëè é äîãëÿäàëè â
íàðîä³ êàëèíó. Íàðóãà íàä íåþ âêðèâàëà ëþäèíó ãàíüáîþ.
Êóù êàëèíè á³ëÿ ìàòåðèíî¿ õàòè. Öå íå ò³ëüêè êðàñà, à é ãëèáîêèé ñèìâîë, íàø äóõîâíèé ñâ³ò, íàøà ñïàäùèíà (Çà Â. Ñêóðàò³âñüêèì).
В п р а в а 498. Пригадайте, які ще рослини часто оспівуються в українській
народній творчості. Запишіть їх. З’ясуйте, що вони символізують.
В п р а в а 499. Проведіть міні-дослідження на тему «Птахи-символи» в українській і румунській народній творчості.
В п р а в а 500. Поміркуйте над питанням «Гончарство. Килимарство. Вишивання. Чи сучасні ці ремесла і чим вони відрізняються від давніх?»
В п р а в а 501. І. Прочитайте вірш. Визначте тему поетичного твору.

Ð³äíà ìàòè ìîÿ, òè íî÷åé íå äîñïàëà,
òè âîäèëà ìåíå ó ïîëÿ êðàé ñåëà,
³ â äîðîãó äàëåêó òè ìåíå íà çîð³ ïðîâîäæàëà,
³ ðóøíèê âèøèâàíèé íà ùàñòÿ äàëà.
² â äîðîãó äàëåêó òè ìåíå íà çîð³ ïðîâîäæàëà,
³ ðóøíèê âèøèâàíèé íà ùàñòÿ, íà äîëþ äàëà.
Õàé íà íüîìó öâ³òå ðîñÿíèñòà äîð³æêà,
³ çåëåí³ ëóãè, é ñîëîâ’¿í³ ãà¿,
³ òâîÿ íåçðàäëèâà ìàòåðèíñüêà ëàñêàâà óñì³øêà,
³ çàñìó÷åí³ î÷³ õîðîø³ òâî¿.
² òâîÿ íåçðàäëèâà ìàòåðèíñüêà ëàñêàâà óñì³øêà,
³ çàñìó÷åí³ î÷³ õîðîø³, áëàêèòí³ òâî¿.
ß â³çüìó òîé ðóøíèê, ïðîñòåëþ, íà÷å äîëþ,
â òèõ³ì øåëåñò³ òðàâ, â ùåáåòàíí³ ä³áðîâ.
² íà ò³ì ðóøíè÷êîâ³ îæèâå âñå çíàéîìå äî áîëþ:
³ äèòèíñòâî, é ðîçëóêà, ³ â³ðíà ëþáîâ.
² íà ò³ì ðóøíè÷êîâ³ îæèâå âñå çíàéîìå äî áîëþ:
³ äèòèíñòâî, é ðîçëóêà, é òâîÿ ìàòåðèíñüêà ëþáîâ.
À. Ìàëèøêî
ІІ. Послухайте аудіозапис пісні композитора П. Майбороди на
слова поета А. Малишка «Пісня про рушник». Чим сподобався
вам цей твір? Які почуття виникли у вас після прослуховування
пісні?
В п р а в а 502. Напишіть твір-опис на тему «Рушник – поетичний символ українців», використовуючи спільнокореневі слова.
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Словничок
барвнок – brebenoc, saschiu, cununiţă
квітнк – grădină de ﬂori, ﬂorărie
любсток – leuştean

м’та – izmă, mentă
мáльва – malvacee
чорнобрвці – ocheşele

§ 67. ÍÀÉÏÎØÈÐÅÍ²Ø² ÂÈÏÀÄÊÈ ×ÅÐÃÓÂÀÍÍß
ÃÎËÎÑÍÈÕ Ó ÊÎÐÅÍßÕ ÑË²Â
В п р а в а 503. І. Спишіть слова. Позначте у них корені. Чи можна вважати їх
однокореневими?

Øêîëà, øê³ëüíèé; äîïîìîãà, äîïîìàãàòè; ÷îòèðè, ÷åòâåðòèé.
II. Підкресліть у коренях слів звуки, що чергуються.

×åðãóâàííÿ (alternanţă) – öå óñòàëåí³ çàêîíîì³ðí³ çì³íè
çâóê³â ó îäíèõ ³ òèõ æå ÷àñòèíàõ ñë³â: íîñèòè – íåñòè – í³ñ,
äóáîê – äóáêf, ïèñàòè – ïèøó.
×åðãóâàííÿ çâóê³â âèíèêëè äàâíî, òîìó äåÿê³ ç íèõ âëàñòèâ³ êð³ì óêðà¿íñüêî¿ é ³íøèì ñëîâ’ÿíñüêèì ìîâàì.
Äóæå äàâí³ì º ÷åðãóâàííÿ ãîëîñíèõ çâóê³â ó ä³ºñë³âíèõ
êîðåíÿõ.
×åðãóâàííÿ ãîëîñíèõ ó êîðåíÿõ ä³ºñë³â
×åðãóþòüñÿ Óæèãîëîñí³
âàºìî

[î] – [à]
[å] – [³]
[å] – [è]

[à]
[³]
[è]

Óìîâè âæèâàííÿ

Ïðèêëàäè

Ïåðåä íàãîëîøåíèì
ñóô³êñîì -àÏåðåä íàãîëîøåíèìè
ñóô³êñàìè -à- ³ -óâàÏåðåä íàãîëîøåíèì
ñóô³êñîì -à- ó
ïðåô³êñàëüíèõ ä³ºñëîâàõ ïåðåä [ð], [ë]

êîòèòèñÿ – êàòàòèñÿ
áåðåãòè – çáåð³ãàòè
÷åñàòè – çà÷³ñóâàòè
çàâìåðòè – çàâìèðàòè
æåðòè – ïîæèðàòè

Çâóêè [î], [å] âæèâàþòü ó ä³ºñëîâàõ ç³ çíà÷åííÿì êîðîòêî÷àñíî¿, îáìåæåíî¿ â ÷àñ³ ä³¿, à [à], [è], [³] âæèâàþòü ó ä³ºñëîâàõ ç³ çíà÷åííÿì äîâãîòðèâàëî¿, ïîâòîðþâàíî¿ ä³¿ ïåðåä
íàãîëîøåíèì ñóô³êñàëüíèì [à]: ëîìèòè – ëàìàòè, âèòåðòè – âèòèðàòè.
Òðàïëÿþòüñÿ â³äõèëåííÿ â³ä öüîãî ïðàâèëà: âèìîâèòè –
âèìîâëÿòè, ïðîñòèòè – ïðîùàòè, ïðîâîäèòè – ïðîâîäæàòè,
çàìåðçíóòè – çàìåðçàòè, ïîâåðíóòè – ïîâåðòàòè.
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В п р а в а 504. Проставте наголос у словах і замість крапок вставте потрібну
букву.

Äîïîì..ãòè – äîïîì..ãàòè, ïåðåì..ãòè – ïåðåì..ãàòè, çàõ..ïèòè – õ..ïàòè, ïîêë..íèòèñÿ – êë..íÿòèñÿ.
В п р а в а 505. Прочитайте слова. До них доберіть спільнокореневі, поясніть
вживання о, а в коренях слів.

Äîïîìîãà, ëîìèòè, âõîïèòè, ñêî÷èòè, êîòèòè.
В п р а в а 506. Прочитайте речення. Випишіть слова з кореневими о, а, поясніть
їх уживання.

1. Ìèøêà ðàç ïðèéøëà äî ê³øêè, óêëîíèëàñü ê³øö³ â í³æêè
(Ã. Áîéêî). 2. Æîâòåíü õîäèòü ïî êðàþ òà é âèãàíÿº ïòèöü ³ç
ãàþ. 3. Ñòàðå äåðåâî ëàìàºòüñÿ, ìîëîäå – çãèíàºòüñÿ. 4. Ëþáèø
ïîãàíÿòè – ëþáè é êîíÿ ãîäóâàòè. 5. Õòî çíàííÿ ìàº, òîé ³ ìóð
çëàìàº (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
В п р а в а 507. Перекладіть слова українською мовою. Поясніть уживання
голосного в корені.

Stăpân, urzică, ﬁerbinte, bogat, rău, mănăstire, bursuc, scrobeală, lopată,
slavon, cazac.
В п р а в а 508. Прочитайте слова. З них складіть і запишіть речення. Поясніть
правопис дієслівних коренів.

1. Ãðîçà, â, ïîëå, õëîï÷èê, çíåíàöüêà, çàõîïèòè. 2. Êëîíèòè,
çåìëÿ, äî, ãîëîâà, âàæêèé, êîëîñ. 3. Ãîíèòè, íà, õëîï÷èê, ïîëå,
êîðîâà, ñòàäî. 4. Êîæíèé, òâàðèíà, ¿ñòè, àïåòèò, òðàâà, ñâ³æèé,
çåëåíèé, ç.
Словничок
мшка – şoricel

мур – zid

§ 68. ×ÅÐÃÓÂÀÍÍß Î, Å Ç ²
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ [î], [å] ÷åðãóþòüñÿ ç [³]. Òàêå ÷åðãóâàííÿ
ïîøèðåíå ÿê ó ð³çíèõ ôîðìàõ îäíîãî ³ òîãî æ ñëîâà, òàê ³ â
ñï³ëüíîêîðåíåâèõ ñëîâàõ: âîçà – â³ç, ñîë³ – ñ³ëü, ïå÷³ – ï³÷,
îñåí³ – îñ³íü; ãîðà – ã³ðñüêèé, ñåëî – ñ³ëüñüêèé.
Çâóêè [î], [å] âæèâàþòü ó â³äêðèòîìó ñêëàä³ (âî-çà, ñî-ë³,
ïå-÷³, îñå-í³, ãî-ðà, ñå-ëî), à çâóê [³] – ó çàêðèòîìó (â³ç, ñ³ëü,
ï³÷, îñ³íü, ñ³ëüñüêèé, ã³ðñüêèé).
Í å ÷ å ð ã ó þ ò ü ñ ÿ [î], [å] ç [³] ó òàêèõ âèïàäêàõ:
1. Êîëè [î], [å] âèïàäí³: äåíü – äíÿ, ë³ñîê – ë³ñêà.
198
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

2. Ó çâóêîñïîëó÷åííÿõ -îðî-, -îëî-, -åðå-, -åëå: ìîðîç, êîëîñ,
çåëåíü, øåëåñò. Àëå: ïîð³ã.
3. Ó ãðóïàõ -îð-, -åð-, -îâ- ì³æ ïðèãîëîñíèìè: ãîðá, øåðñòü,
âîâê.
4. Ó ñêëàäíèõ ñëîâàõ ç³ ñëîâîòâ³ðíèìè ÷àñòèíàìè -âîä,
-âîç, -íîñ, -ðîá, -õîä ³ç íàãîëîøåíèì [î]: ä³ëîâîä, òåïëîâîç,
âîäîíîñ, õë³áîðîá, ñêîðîõîä.
5. Ó ñóô³êñàõ -î÷ê-, -å÷ê-, -îíüê-, -åíüê-, -åñåíüê-, -åíê-,
-òåëü: øàïî÷êà, ê³øå÷êà, ñîêîëîíüêî, ëåãåíüêèé, òèõåñåíüêèé,
Ãð³í÷åíêî, âèõîâàòåëü.
6. Ó äåÿêèõ êíèæíèõ ñëîâàõ: çàêîí, íàðîä, âèðîê.
7. Ó ñëîâàõ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ: àòîì, àëüáîì, øîôåð.
В п р а в а 509. Змініть слово чи доберіть спільнокореневі слова, щоб звуки [о],
[е] чергувались з [і]. Запишіть їх.

1. Äîðîãà – äîð³ã, äîð³æêà; ãîëîâà, áîðîäà, áîðîíà, áåðåçà,
ãîðà, íîãà, ùîêà, ñëüîçà. 2. Âåçòè – â³ç; íåñòè, ðîñòè, ïåêòè, âåñòè, ïåðåíåñòè, ïåðåâåçòè, âèâîçèòè, ïðèâîçèòè, ïëåñòè, äîïîìîãòè, ïåðåìîãòè. 3. Ìóæí³ñòü – ìóæíîñò³; õîðîáð³ñòü, êì³òëèâ³ñòü,
÷åñí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ðàä³ñòü, ìîëîä³ñòü, ñòàð³ñòü.
В п р а в а 510. І. Знайдіть слова, у яких [о], [е] може чергуватися з [і], а в яких – ні.

Íîæà, äçâ³í, õâ³ñò, êíèæîê, äåíü, ÷âåðòü, æîâòèé, ñåìè, ïðèíåñòè, ïèðîãà, çáîêó, áäæîëà, â³òåð, íèòî÷êà, ãîëóáîíüêà, êîìïîò.
II. Уведіть у речення п’ять слів на вибір.
В п р а в а 511. Переписуючи речення, виберіть з дужок о, е чи і.

1. Ðîçëèëàñü ð³÷êà, ïåðåëèâàþ÷è á³ëó õâèëþ ç êàì(å,³)íÿ íà
êàì(å,³)íü (². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 2. Â³ä òîãî ïòàøèíîãî êëåê(î,³)
òó Çîÿ ïðîêèíóëàñü (Îëåñü Ãîí÷àð). 3. Ï³øîâ øåë(å,³)ñò ïî ä³áðîâ³, øåï÷óòü ãóñò³ ëîçè (Ò. Øåâ÷åíêî). 4. ²ç ð(î,³)äó â ð(î,³)ä.
²ç ð(î,³)äó â ð(î,³)ä ñóäèâñÿ ï³ñí³ öåé ïîõ(î,³)ä. Çà ð(î,³)êîì
ð(î,³)ê. Çà ð(î,³)êîì ð(î,³)ê. Ëþäñüêå æèòòÿ – ã³ðñüêèé ïîò(î,³)ê
(Ð. Áðàòóíü).
В п р а в а 512. Спишіть слова. Вставте пропущені букви.

Ñ..ëî, îñ..í³, êàì..íÿ, ñ..ëüñüêèé, øê..ëüíèé, ã..ðñüêèé, âå÷..ð,
â..ëüíèé, ñõ..äíèé, îñ..ííº, êàì..ííèé, øê..ëà, ã..ðà, âå÷..ðà.
Словничок
врок – sentinţă
діловóд – secretar

скорохóд – persoană ce merge repede
тепловóз – locomotivă
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§ 69. ×ÅÐÃÓÂÀÍÍß Å Ç Î Ï²ÑËß Æ, ×, Ø, É
Ïðè çì³í³ é òâîðåíí³ áàãàòüîõ ñë³â â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ [å]
÷åðãóºòüñÿ ç [î] ï³ñëÿ [æ], [÷], [ø], [é], íàïðèêëàä: ÷åòâåðòèé – ÷îòèðè, øåñòè – øîñòèé, âå÷åðÿ – âå÷îð³òè, ïøåíèöÿ – ïøîíî. Îäíàê ó á³ëüøîñò³ êîðåí³â âæèâàºòüñÿ ò³ëüêè [å]
àáî [î]: æåðòâà, ÷åñòü, øåï³ò, æîâòèé, ÷îëîâ³ê.
В п р а в а 513. І. Випишіть окремо слова зі звуком [о] та зі звуком [е] після [ж],
[ч], [ш].

×åðíåòêà, øîâê, ïøåíèöÿ, â÷îðàøí³é, ùîêà, ÷îìóñü, øåñòèäåíêà, æåíèòè, æîíàòèé, ÷åðíèöÿ, ÷îðíèöÿ.
II. З’ясуйте значення слів чорниця, черниця. Який корінь у цих
словах? Які особливості його звукового складу?
В п р а в а 514. Спишіть загадки, відгадайте їх. Знайдіть слова, у яких [е] може
чергуватися з [о] після шиплячих.

1. Áåç â³êîí, áåç äâåðåé æèâå øåñòåðî ëþäåé. 2. Óäåíü ó íåá³
ãóëÿº, à ââå÷åð³ íà çåìëþ ñ³äàº. 3. Çâå÷îðà îäíà õîäèòü êðàëÿ
÷àð³âíà. 4. Ìàõíóëà ïòèöÿ êðèëîì – íàêðèëà ï³âñâ³òó ÷îðíèì
ðÿäíîì.
В п р а в а 515. Перекладіть слова українською мовою. Поясніть вживання
голосних після шиплячих.

Cerneală, albină, ieri, de serviciu, tare (pâine), grâu, mei, căsătorit,
Cernăuţi.
В п р а в а 516. І. Прочитайте вірш.

ØÅÂ×ÅÍÊÎÂÀ ÇÎÐß
ß çíîâó áóäó çóñòð³÷àòè
çîðþ, ùî ñÿº ç íåáîêðàþ…
«Ñàäîê âèøíåâèé êîëî õàòè», –
Øåâ÷åíêà â³ðø³ ÿ ÷èòàþ.
Âîíè çàâæäè, ùîäíÿ ç³ ìíîþ,
ÿê ïðî Äí³ïðî – æàäàíà ï³ñíÿ.
ß çíàþ, íåíå, ùî ç âåñíîþ
ïîåò âåëèêèé íàðîäèâñÿ.
Ì. Ñèíãà¿âñüêèé
II. Які ви знаєте вірші Т. Шевченка напам’ять? Прочитайте їх.
III. Розкажіть, що ви знаєте про життя Т. Шевченка.
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Словничок
жéртва – jertfă, victimă
крáля – fetişcană
небокрáй – orizont
чернця – călugăriţă

чорнця – afină
шéлест – foşnet
шéпіт – şoaptă

§ 70. ×ÅÐÃÓÂÀÍÍß ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ ÇÂÓÊ²Â
Íàéïîøèðåí³ø³ ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ â óêðà¿íñüê³é
ìîâ³:
1. ×åðãóâàííÿ ó êîðåíÿõ ³ìåííèê³â ïðè ¿õ â³äì³íþâàíí³:
[ã] – [æ] – [çʹ]: íîãà – í³æêà – (íà) íîç³;
[ê] – [÷] – [öʹ]: ðóêà – ðó÷êà – (íà) ðóö³;
[õ] – [ø] – [ñʹ]: âóõî – âóøêî – (ó) âóñ³.
2. ×åðãóâàííÿ ó êîðåíÿõ ä³ºñë³â ï³ä ÷àñ óòâîðåííÿ ôîðìè
1-¿ îñîáè îäíèíè òà äåÿêèõ ³íøèõ ôîðì ³ ïîõ³äíèõ â³ä íèõ:
[ä ] – [äæ]: õîäèòè – õîäæó;
[ñ] – [ø]: íîñèòè – íîøó, íîøà;
[ò] – [÷]: ëåò³òè – ëå÷ó;
[ç] – [æ]: êàçàòè – êàæó;
[á] – [áëʹ]: ëþáèòè – ëþáëþ, ëþáëÿòü;
[ï] – [ïëʹ]: ë³ïèòè – ë³ïëþ, ë³ïëÿòü;
[â] – [âë]: ëîâèòè – ëîâëþ, ëîâëÿòü;
[ì] – [ìë]: ãðèì³òè – ãðèìëþ, ãðèìëÿòü;
[ô] – [ôëʹ]: ãðàôèòè – ãðàôëþ, ãðàôëÿòü ³ ïîä.
Çà çá³ãó ïðèãîëîñíèõ ñïîñòåð³ãàºìî ïîäâ³éíå ÷åðãóâàííÿ:
[ñò] (ñ – ø, ò – ÷) – [ø÷]: ìîñòèòè – ìîùó;
[çä] (ç – æ, ä – äæ) – [æäæ]: ¿çäèòè – ¿æäæó.
В п р а в а 517. Доберіть по п’ять власних прикладів до чергувань приголосних
у коренях іменників. Запишіть їх.
В п р а в а 518. Доберіть до кожного дієслова форму 1-ї особи однини і запишіть.
Підкресліть звуки, що чергуються в коренях дієслів.

Ñàäèòè, áóäèòè, ëàãîäèòè, ìàñòèòè, ÷åñàòè, ãîðîäèòè, êîñèòè,
ðîáèòè, òåðï³òè, ÷èñòèòè, ëàçèòè.
В п р а в а 519. Знайдіть випадки чергувань приголосних, виписавши подану в
тексті форму та іншу форму, у якій відбулося чергування. Зверніть увагу на ті випадки, коли [г], [к], [х] не чергуються.
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1. Íå ïëà÷, õëîï÷èêó. 2. Ïðèºìíî çíàéòè ó òðàâ³ ïòàøèíå
ãí³çäî. 3. Îòî æ êàæó, ì³ðêóþ÷è ñîá³ â ÷îâí³ íà êîæóñ³, ïîâîë³
çàòóëèâ ÿ î÷³. 4. Áàãàòà é òðóäíà äóøà íàðîäíà. 5. Í³, ÿ íå çàáóäó
òåáå, ìîÿ äîðîãà äðóæèíî (²ç òâîð³â Î. Äîâæåíêà).
В п р а в а 520. У реченнях відшукайте випадки чергування приголосних у
дієслівних формах, поясніть ці чергування.

1. Êîëè ìè òóò ñâàðèìîñü ³ ìèðèìîñü, ó âîðîòà õòîñü âîçîì
ó¿æäæàº. 2. Îñü ÿ òîá³ ñëóæáó íàðàäæó (Ìàðêî Âîâ÷îê). 3. Ñîëîâåéêó ñèçîêðèëèé, ñêàæè ïðàâäó, äå ì³é ìèëèé. 4. Îé, ó ïîë³
â³òåð äèøå, áèëèíó êîëèøå; êîçà÷åíüêî äî ìèëî¿ ÷îòèðè ëèñòè
ïèøå. 5. Âîäà âñå âèïîëîùå, ò³ëüêè çëîãî ñëîâà í³êîëè. 6. Óïåðòà
ïðàöÿ âñå ïåðåìîæå (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
В п р а в а 521. Запишіть речення, підкресліть слова, у яких відбувається (або
може відбуватися) чергування приголосних.

1. Ùàñòÿ ìàº íîãè, à á³äà – ðîãè. 2. ² ñò³íè ìàþòü âóõà. 3. Êîìó
ùî, à êóðö³ ïðîñî. 4. Êóäè ãîëêà, òóäè é íèòêà. 5. Ëþäÿì ÿçèêà
íå çàâ’ÿæåø. 6. ×óæèé êîæóõ íå ãð³º (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
Словничок
вполоскати – a spăla,
a clăti, a limpezi
графти – a linia, a trage linia

кожýх – cojoc
ліпти – a modela, a face
упéртий – încăpăţânat

§ 71. ÒÂ²Ð-ÐÎÇÏÎÂ²ÄÜ ÇÀ ÊÀÐÒÈÍÎÞ
Ó ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÑÒÈË²
В п р а в а 522. І. Прочитайте виразно вірш Марійки Підгірянки. Які почуття у
вас виникли? Розкажіть про них.

ÌÀÌÀ
Ñíèëîñü ìåí³ ÿñíå ñîíöå,
ùî â õàò³ ñâ³òèëî, –
à òî ëèø òàê ìîÿ ìàìà
äèâèëàñÿ ìèëî.

Ñíèëàñü ìåí³ ÿã³äî÷êà,
ÿê ìåä ñîëîäåíüêà,
à òî ìåíå ö³ëóâàëà
ìàìà äîðîãåíüêà.

Ïðèñíèâñü ìåí³ ëåãêèé â³òðèê,
ùî ïåñòèâ êîëîññÿ, –
à òî ìåí³ ìîÿ ìàìà
ãëàäèëà âîëîññÿ.

Ñíèëèñü ìåí³ Àíãåëêè,
ùî â ðàé ìåíå íåñëè,
à òî ìåíå ìàìè ðó÷êè
äî ñåðöÿ ïðèòèñëè.
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Ñíèëîñÿ ìåí³, ùî íà êðèëàõ
ÿ â ãîðó íåñóñÿ, –
à òî ìåíå ³ç ïîñòåë³
ï³äíåñëà ìàòóñÿ.
ІІ. З чим автор порівнює маму. Запишіть у зошити ці словосполучення.
В п р а в а 523. Роздивіться ілюстрацію. Розкажіть, що (хто) зображено (ий) на
картині… Запишіть свої враження, використовуючи слова із
префіксами та суфіксами, що надають значення збільшеності,
пестливості.

Â. Áàðèíîâà-Êóëåáà. Óìîðèëàñÿ

В п р а в а 524. Доберіть цитати, вислови, прислів’я та приказки про маму, запишіть у зошити.
В п р а в а 525. Напишіть твір-розповідь на тему «День матері – свято всіх людей».

§ 72. ÎÑÍÎÂÍ² ÑÏÎÑÎÁÈ ÑËÎÂÎÒÂÎÐÅÍÍß:
ÏÐÅÔ²ÊÑÀËÜÍÈÉ, ÑÓÔ²ÊÑÀËÜÍÈÉ,
ÏÐÅÔ²ÊÑÀËÜÍÎ-ÑÓÔ²ÊÑÀËÜÍÈÉ, ÎÑÍÎÂÎÑÊËÀÄÀÍÍß
В п р а в а 526. Прочитайте текст. Сформулюйте його основну думку.

Ñëîâíèêîâèé ñêëàä ìîâè íå ëèøàºòüñÿ íåçì³ííèì. Ñëîâà æèâóòü ó ìîâ³ óïðîäîâæ ñòîð³÷ ³ ïåðåõîäÿòü â³ä îäíîãî ïîêîë³ííÿ äî
íàñòóïíîãî. Âîíè ìîæóòü íàáóâàòè íîâèõ çíà÷åíü, à ãîëîâíå – äàâàòè æèòòÿ íîâèì ñëîâàì, ùî óòâîðþþòüñÿ â³ä íèõ çà äîïîìîãîþ
ïðåô³êñ³â, ñóô³êñ³â, ñëîâî- òà îñíîâîñêëàäàííÿ (Í. Êëèìåíêî).
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Îäíèì ç³ øëÿõ³â ïîïîâíåííÿ ìîâè íîâèìè ñëîâàìè º òâîðåííÿ ñë³â íà îñíîâ³ òèõ, ùî ³ñíóþòü.
Ñëîâî, â³ä ÿêîãî óòâîðþþòü íîâå ñëîâî, íàçèâàºòüñÿ òâ³ðíèì
(cuvinte de bază). ×àñòèíó òâ³ðíîãî ñëîâà, ùî óâ³éøëà â íîâå
ñëîâî, íàçèâàþòü òâ³ðíîþ îñíîâîþ (tema de bază). Òàê, ñëîâî
â÷èòåëü óòâîðåíå â³ä ä³ºñëîâà â÷èòè. Îòæå, â÷èòè – òâ³ðíå
ñëîâî äëÿ â÷èòåëü, à òâ³ðíîþ îñíîâîþ º â÷è-.
²íêîëè íîâîóòâîðåíå ñëîâî ñòàº òâ³ðíèì äëÿ íàñòóïíîãî
íîâîãî ñëîâà: â÷èòåëü → â÷èòåëüêà.
Íàé÷àñò³øå íîâ³ ñëîâà òâîðÿòü çà äîïîìîãîþ ïðåô³êñ³â
(ä³ä → ïðàä³ä, íåñòè → ïðèíåñòè) òà ñóô³êñ³â (øêîëà →
øê³ëüíèé, ë³ñ → ë³ñîê).
В п р а в а 527. Розгляньте таблицю. Наведіть свої приклади різних способів
творення слова.
Ñïîñ³á
ñëîâîòâîðåííÿ

Ïðåô³êñàëüíèé
(prefixal)
Ñóô³êñàëüíèé
(sufixal)
Ïðåô³êñàëüíîñóô³êñàëüíèé
(prefixal-sufixal)
Áåçñóô³êñíèé
(neafixal)
Ñêëàäàííÿ
(compunere)

ßê óòâîðþþòüñÿ ñëîâà

Ïðèêëàäè

Çà äîïîìîãîþ ïðåô³êñ³â ë³ñ → ïðàë³ñ
ñàä → ñàäîê
âåñíà → âåñíÿíèé
Çà äîïîìîãîþ ïðåô³êñ³â êîðäîí → ïðèêîðäîííèê
áåðåã → ïðèáåðåæíèé
³ ñóô³êñ³â îäíî÷àñíî

Çà äîïîìîãîþ ñóô³êñ³â

Â³äêèäàííÿì çíà÷óùèõ çåëåíèé → çåëåíü
ïåðåêëàäàòè → ïåðåêëàä
÷àñòèí
Ïîºäíàííÿì äâîõ ³
ëèñòÿ ïàäàº →
ëèñòîïàä
á³ëüøå îñíîâ àáî ¿õ
ê³íî òåàòð →
÷àñòèí
ê³íîòåàòð
ñ³ëüñüêà ðàäà →
ñ³ëüðàäà
Ïåðåõ³ä îäí³º¿
Ïåðåõîäîì îäí³º¿
÷åðãîâèé ó÷åíü →
÷åðãîâèé
÷àñòèíè ìîâè â ÷àñòèíè ìîâè â ³íøó
(âèòèðàº äîøêó)
³íøó (schimbarea
valorii
gramaticale)

В п р а в а 528. Пригадайте способи словотворення, властиві румунській мові.
Чим подібні та чим різняться способи словотворення в українській і румунській мовах? Наведіть приклади.
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В п р а в а 529. Поясніть утворення слів.

Êîìáàéíåð, òðàêòîðèñò, âåñíÿíèé, âåñíÿíêà, êâ³òêîâèé, âåñíóâàòè.
В п р а в а 530. І. Прочитайте слова. Порівняйте їх значення.

Äóá – äóáîê, ñèí – ñèíîê, ðóêà – ðó÷êà – ðó÷åíüêà, ñîíöå –
ñîíå÷êî, ìàëèé – ìàëåíüêèé – ìàëåñåíüêèé.
II. Якого відтінку значенню надають суфікси?
В п р а в а 531. Прочитайте уривки з книги «У світі граматики». Випишіть слова
із суфіксами зменшувально-пестливого значення.

1. Ðîçïî÷íåìî ìîâó ïðî íàéäîðîæ÷å ñåðöþ ñëîâî – ìàò³ð. Â³ä
Øåâ÷åíêà óêðà¿íñüêà ïîåç³ÿ óïðîäîâæ â³ê³â ñï³âàëà ³ ñï³âàº âåëè÷àëüíó ï³ñíþ ìàòåð³… Ó êîæíî¿ ëþäèíè ñòî¿òü âîíà ïî÷àòêîì
æèòòºâîãî øëÿõó, ïî÷àòêîì äîáðîòè ³ ñîâ³ñò³. Ïåðøå ñëîâî ëþäñüêî¿ ÷èñòîòè, ÿêå ìè âèìîâëÿºìî, – ìàòè. Âîíà ïîäàðóâàëà íàì
æèòòÿ, íàâ÷èëà ãîâîðèòè ³ çàïàëèëà â ñåðö³ â³÷íå ñâ³òëî ï³ñí³.
Òîìó ç îáðàçîì ìàòåð³ ïîâ’ÿçàíå âñå íàéäîðîæ÷å íàø³é äóø³. Öå
ð³äíèé ä³ì, ÿáëóí³ ³ âèøí³ ó öâ³òó, æóðëèâà ð³÷å÷êà, çàïàøíèé
ëóã – óñå òå, ùî çâåòüñÿ Áàòüê³âùèíîþ. Íàðîä îïîåòèçóâàâ ìàò³ð
ó ñëîâàõ ìàìà, ìàìîíüêà, ìàìî÷êà, ìàìóíÿ, ìàìóñÿ, ìàìóñå÷êà,
ìàò³íêà, ìàò³íî÷êà, ìàòóñÿ, ìàòóñå÷êà…
2. Â³ä ìàòåðèíñüêî¿ ëþáîâ³, í³æíîñò³ òà äîáðîòè íàðîäèëèñÿ
çìåíøóâàëüíî-ïåñòëèâ³ ñëîâà äèòèíêà, äèòèíîíüêà, äèòèíî÷êà,
äèòÿòêî, äèòÿòî÷êî, ä³òêè, ä³òîíüêè, ä³òî÷êè; äîíÿ, äîíüêà,
äîíåíüêà, äîíå÷êà, äîöÿ, äî÷å÷êà; ñèíîê, ñèíî÷îê, ñèíî÷å÷îê,
ñèíóíüî, ñèíîíüêî, ñèíÿòêî, ñèíåíÿ, ñèíåíÿòêî. Íó ùî á, çäàâàëîñÿ, ñóô³êñ. À ÿê â³í çì³íþº òîíàëüí³ñòü ñëîâà, çàáàðâëþº éîãî
åìîö³éíèì çì³ñòîì, íàäàº éîìó ïîåòè÷íîãî çâó÷àííÿ.
3. Çà äîïîìîãîþ ïåñòëèâèõ ñóô³êñ³â ìîæíà óòâîðþâàòè ñèíîí³ì³÷í³ ôîðìè â³ä áàãàòüîõ-áàãàòüîõ ³ìåííèê³â – íàçâ ³ñòîò ³
íàçâ íå³ñòîò: òàòêî, òàòóñü, òàòîíüêî, òàòî÷êî, òàòóíöüî,
òàòóñü, òàòóíüî, òàòóñåíüêî; áàáóíÿ, áàáóñÿ, áàáóñåíüêà,
áàáóñå÷êà; ä³äóíü, ä³äóíüî, ä³äóñü; êîíèê, êîíè÷îê; êîð³âêà, êîð³âîíüêà, êîð³âî÷êà; êèöÿ, êèöåíüêà, êèöþíÿ, êèöþíüêà; âåðáèöÿ, âåðáè÷êà, âåðáè÷åíüêà; áåð³çêà, áåð³çî÷êà, áåð³çîíüêà; äóáîê,
äóáî÷îê; êðèíè÷êà, êðèíè÷å÷êà, êðèíè÷åíüêà; âîäèöÿ, âîäè÷êà,
âîäè÷åíüêà òà ³íø³ (². Âèõîâàíåöü).
В п р а в а 532. Розкажіть про своїх рідних, використовуючи слова зі зменшувально-пестливими суфіксами.
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В п р а в а 533. Порівняйте пари слів, визначте, яке зі слів є твірним, а яке похідним. За допомогою чого утворилося нове слово?

Ïðåâåëèêèé – âåëèêèé, ïîá³ëèòè – á³ëèòè, ìàëþâàòè – íàìàëþâàòè, ëåò³òè – â³äëåò³òè, ïðàë³ñ – ë³ñ.
В п р а в а 534. Утворіть нові слова за допомогою префіксів в-, роз-, від-, до-,
з- (с-, зі-), пере-, над-. Пригадайте правопис префіксів.

Áèòè, â’ÿíóòè, ïèñàòè, ñêî÷èòè, ÷èñòèòè, á³ãòè.
В п р а в а 535. Знайдіть твірні слова до наведених слів. Визначте спосіб творення похідних.

Ï³äë³òîê, íàâóøíèêè, ïåðåë³ñîê, ðîçá³ãòèñÿ, çàçåìëèòè.
В п р а в а 536. Спишіть слова, розташувавши їх у порядку творення. Поясніть
спосіб словотвору.

1. Äåñÿòêà, äåñÿòü, äåñÿòêîâèé. 2. Áàãàò³òè, áàãàòèé, ðîçáàãàò³ëèé, ðîçáàãàò³òè. 3. Çåðíî, çåðíèíà, çåðíÿòêî, çåðíÿòà, çåðíÿòêîâèé, çåðíèñòèé. 4. Áàòüêî, ïî-áàòüê³âñüêè, áàòüê³âñüêèé,
áàòüê³â.
В п р а в а 537. Поясніть, як утворилися іменники. Як називається цей спосіб
словотвору?

Âèá³ð, âèãëÿä, âèêóï, çñóâ, îáìàí, ñèíü, áëàêèòü.
В п р а в а 538. На основі словосполучень утворіть іменники способом словоскладання. Поясніть їх написання.

Âñþäè õîäèòè; çåìëþ ì³ðÿòè; âîäó âîçèòè; êðàé çíàòè; çåìëþ
êîïàòè; íàðîä çíàòè; ï’ÿòèé êëàñ; ìîâó çíàòè.
В п р а в а 539. Подумайте, чи однаковим способом утворені слова паровоз
і паровозний.
В п р а в а 540. Поясніть, як утворилися слова дитсадок, турпохід, юннат,
ПТУ, ЧНУ.

§ 73. ÎÔ²Ö²ÉÍÎ-Ä²ËÎÂÈÉ ÑÒÈËÜ. Ä²ËÎÂ² ÏÀÏÅÐÈ.
ËÈÑÒ. ÀÄÐÅÑÀ
В п р а в а 541. Прочитайте листи українських письменників з ув’язнення до
своїх рідних. Поміркуйте над тим, у чому особливість тексту
листа, які його характерні ознаки, з яких обов’язкових елементів
складається лист.
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Äðàñòóé, ñèíó ëþáèé,
ñèíó äîðîãèé, –
ÿ òåáå ãîëóáëþ
ó äóìêàõ ñâî¿õ.
Ñèíó, ëþáèé Ðîìöþ,
ñèíó, ì³é ìàëèé,
âèðîñòàé ï³ä ñîíöåì,
òàòî÷êà ëþáè!

² ëþáè, ì³é Ðîìöþ,
ìàò³íêó ñâîþ, –
ÿ æ òåáå, ÿê ñîíöå,
ÿê æèòòÿ, ëþáëþ!
Äðàñòóé, ì³é ìàëåíüêèé,
ñîíÿøíèé ñèíîê, –
â òàòà º äëÿ òåáå
áåçë³÷ êàçî÷îê.

Ëþáà ìîÿ äðóæèíîíüêî, ð³äíà, õîðîøà Â³ðóñåíüêî, äðàñòóé!
Äðàñòóé, Ðîìåíöþ – ñîíöå ìîº! Êîæåí ì³é ïîäèõ ñêåðîâàíèé äî
âàñ îáîõ, êîæíèé óäàð ñåðöÿ á’ºòüñÿ ðàçîì ç âàìè. ß çäîðîâèé,
ÿ æèâó…
Â³ðóñåíüêî. Áåðåæè Ðîì÷èêà, ç íüîãî ìóñèòü âèðîñòè âèñîêîòàëàíîâèòà ëþäèíà, ÿ õî÷ó öüîãî, ÿ õî÷ó ñàì äèâèòèñÿ, ÿê
â³í áóäå ðîçâèâàòèñÿ, – öå òàêà íåéìîâ³ðíà ðàä³ñòü (Ç ëèñò³â
Ãðèãîð³ÿ Åï³êà äî äðóæèíè é ñèíà ç Ñîëîâê³â).
Äîðîãèé Äìèòðå!
Íó, îò, Òîá³ âæå ñ³ìíàäöÿòü…
Ùî æ òîá³ ïîáàæàòè? ² ÷è ìàþ ÿ ïðàâî íà òå… Êîëè ÿ áóâ ó
Òâîºìó â³ö³, òî ââàæàâ, ùî ÿ âñåñèëüíèé, óñåìîãóòí³é, ÿê Áîã.
Ïðèºìíî, ùî áóëî òàêå â³ä÷óòòÿ. Íàâ³òü çãàäóâàòè – ïðèºìíî.
Õî÷ çãàäóþ ³ç óñì³øêîþ…
Áåðè îä êîæíî¿ ïîðè ñâîãî æèòòÿ òå, ùî âîíà òîá³ ïðîïîíóº.
Âèìàãàòè â³ä ÷àñó – ³ íåìóäðî, ³ íåã³äíî, ìîæå. Àëå – ³ íå ïëèâè
çà òå÷³ºþ. Òîáòî, âèðîáèâøè òâåðä³ îð³ºíòèðè, ùî òàêå äîáðî ³
ùî çëî, âèðîñòàé ó ¿õíüîìó ìàãí³òíîìó ïîë³ […]. ²äåàë º îäèí –
äîáðà ³ ñïðàâåäëèâîñò³, ÷åñíîñò³ ³ ëþáîâ³. ²íøîãî, ìàáóòü, íåìà.
Ùå äîäàì – ³äåàë Êðàñè.
Ùåäðå ñåðöå äàºòüñÿ ëþáîâ’þ. Âåëèêîþ ëþáîâ’þ, á³ëüøîþ çà
òåáå. Ó Òâî¿ ë³òà íàéãîëîâí³øå, ìîæå, â÷èòèñÿ ëþáèòè. Âì³òè
ëþáèòè – òî âåëèêå âì³ííÿ… (Ç ëèñòà Âàñèëÿ Ñòóñà ñèíîâ³
Äìèòðîâ³).
Ç äàâí³õ-äàâåí ëþäè ïèñàëè îäèí îäíîìó ëèñòè. Ëèñò – öå
îñîáëèâèé âèä ïèñåìíîãî òåêñòó, ÿêèé çàáåçïå÷óº ñï³ëêóâàííÿ
íà â³ääàë³. Ç äîïîìîãîþ ëèñòà ìè ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ùîñü àäðåñàòà, ïîçäîðîâëÿºìî éîãî. Ëèñòè áóâàþòü îô³ö³éí³ (ñëóæáîâ³)
òà îñîáèñò³ (ïðèâàòí³).
Óì³ííÿ íàïèñàòè ëèñòà – âàæëèâà îçíàêà êóëüòóðíî¿
ëþäèíè. Ùîá ëèñòóâàííÿ áóëî óñï³øíèì, òîìó, õòî ïèøå
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ëèñòà, ïîòð³áíî ïðàâèëüíî ñôîðìóëþâàòè çì³ñò ³ âèçíà÷èòè
êîìïîçèö³þ ëèñòà, ä³áðàòè ïîòð³áí³ ñëîâà òà ñëîâîñïîëó÷åííÿ,
ïðàâèëüíî íàïèñàòè àäðåñó íà êîíâåðò³.
Òåêñò ëèñòà çäåá³ëüøîãî ì³ñòèòü òàê³ ÷àñòèíè:
ïî÷àòîê: çâåðíåííÿ äî àäðåñàòà (Äîðîãà ïîäðóãî!, Ì³é ëþáèé ñèíó!); ïî÷àòêîâà ôðàçà ïðî ñòàí ëèñòóâàííÿ (Íàðåøò³
îòðèìàâ â³ä Âàñ ëèñòà);
îñíîâíà ÷àñòèíà: ðîçêðèòòÿ îñíîâíîãî çì³ñòó ëèñòà (Õî÷ó
ðîçïîâ³ñòè ïðî íîâèíè â íàøîìó æèòò³…); çàïèòàííÿ äî
àäðåñàòà (ßê Òâî¿ óñï³õè â íàâ÷àíí³?, ùî íîâîãî ó Òåáå?); ïîäÿêà (äÿêóþ çà ³íôîðìàö³þ ïðî íîâ³ êíèãè…); ïðîõàííÿ ïèñàòè
ëèñòè (×åêàþ íà Âàøó â³äïîâ³äü); ïåðåäà÷à â³òàíü (ïðîøó
ïåðåäàòè â³òàííÿ … );
ê³íö³âêà: ñïåö³àëüí³ åòèêåòí³ ôîðìóëè (íà öüîìó çàê³í÷óþ,
íà âñå äîáðå, äî ñêîðî¿ çóñòð³÷³, îáí³ìàþ, ö³ëóþ); ï³äïèñ (Òâîÿ
ïîäðóãà Íàòàëêà…); äàòà ³ ì³ñöå íàïèñàííÿ ëèñòà ( 20 ñåðïíÿ
2003 ðîêó. ×åðí³âö³).
Äóæå âàæëèâî ïðàâèëüíî çààäðåñóâàòè ëèñòà.
Ç à ï à ì’ÿ ò à é ò å!
1. Â³äîìîñò³ ïðî àäðåñàòà (òîãî, êîìó ïîñèëàºìî ëèñòà)
íà êîíâåðò³ ïîòð³áíî ïèñàòè ñïðàâà âíèçó â òàêîìó ïîðÿäêó:
ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³; âóëèöÿ, áóäèíîê, êâàðòèðà; ì³ñòî
(ñåëî), ðàéîí, îáëàñòü; ³íäåêñ; êðà¿íà (ïðè ïîòðåá³).
2. Â³äîìîñò³ ïðî ñåáå, àäðåñàíòà (òîãî, õòî ïèñàâ ëèñòà),
òðåáà ïèñàòè çë³âà âãîð³ â òàêîìó æ ïîðÿäêó. Íàïðèêëàä:

Êðåöó Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà
âóë. Öåíòðàëüíà, 27
ñ. Ãîðá³âö³,
Ãëèáîöüêèé ð-í,
×åðí³âåöüêà îáë.
58076
Ìóíòÿíó Àíàòîë³þ Ïåòðîâè÷ó
Ïðîñïåêò Íåçàëåæíîñò³,
áóä. 80, êâ. 71,
ì. ×åðí³âö³
58005
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В п р а в а 542. Запишіть повністю свою адресу, вказавши своє ім’я та прізвище, вулицю, номер будинку і квартири, місто чи село, район,
область, індекс.
В п р а в а 543. Напишіть листа своїй бабусі чи дідусеві. Намагайтеся дотримуватися правил спілкування. Правильно заадресуйте листа. При
написанні листа скористайтеся такими порадами:

1. Ïèø³òü âèðàçíî, ÷³òêî, íà ÿê³ñíîìó ïàïåð³.
2. Äáàéòå ïðî ïî÷åðê, îõàéí³ñòü â îôîðìëåíí³ ëèñòà.
3. Óæèâàéòå çâåðòàííÿ. Çâåðòàþ÷èñü äî ñòàðøèõ íà Âè, ïèø³òü öå ñëîâî ç âåëèêî¿ áóêâè.
4. Äîòðèìóéòåñÿ êîìïîçèö³¿ ëèñòà (ïî÷àòêó, îñíîâíî¿ ÷àñòèíè,
ê³íö³âêè).
5. Ñòåæòå çà ìîâëåííºâèì îôîðìëåííÿì ³ ãðàìîòí³ñòþ.
6. Ñòàâòå ðîçá³ðëèâî ï³äïèñ, äàòó.
7. Íå çàëèøàéòå ëèñò³â áåç â³äïîâ³ä³.
В п р а в а 544. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому помилки і виправте їх.

Ïèñàâ ³ç òàáîðó Âàñèëüêî:
«Íîâèõ ó ìåíå äðóç³â ñò³ëêè!
ß, ìàìî, äîáðå â³äïî÷èâñÿ!
² îïèëñèí³â òóò íà¿âñÿ.
² íàêóïàâñÿ, ÿê í³êîëè…
Ïåøè. Â³òàºì.
ß é Ìåêîëà».
À ìàìà òàê éîìó ïèñàëà:
«Áåç òåáå äîìà ñêó÷íî ñòàëî…
àëå òîá³ íà êîðèñòü ìîðå.
² ìè çóñòð³íåìîñÿ ñêîðî…
Òè ìîëîäåöü, ùî “â³äïî÷èâñÿ”, –
êîëè á ùå é ãðàìîòè íàâ÷èâñÿ!»
Ã. Áîéêî
В п р а в а 545. Напишіть листа у паперовому варіанті улюбленому літературному героєві, відомій людині, письменнику, використовуючи
складні слова.
Словничок
голýбити – a dezmierda, a mângâia
орієнтр – reper, punct de reper

вмíння – îndemânare, pricepere
усемогýтній – atotputernic, omnipotent
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§ 74. ÎÏÎÂ²ÄÀÍÍß ÏÐÎ ÂÈÏÀÄÎÊ ²Ç ÆÈÒÒß
В п р а в а 546. Прочитайте текст. Яка його основна думка? Знайдіть у тексті
згадку про випадок із життя. Яка роль опису цього випадку у
вираженні змісту тексту?

ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐ²
Ó öüîãî ñâÿòà äàâíÿ é ö³êàâà ³ñòîð³ÿ. Ïîâ’ÿçàíà âîíà ç äîëåþ
àìåðèêàíêè Àííè Äæåðâ³ñ. Ä³â÷èíêà ïðèêðî ðàíî âòðàòèëà
íàéäîðîæ÷ó ó ñâ³ò³ ëþäèíó – ìàìó. Ñåðåä êðèâäíèõ ñèð³òñüêèõ
áóäí³â âèìð³ÿëà Àííà äóìêó: ëþäè ïîâèíí³ ìàòè ºäèíèé äåíü
íà ð³ê, êîëè óñ³ ðàçîì âøàíîâóâàòèìóòü ³ ìàò³ð-íåíüêó, ³ ìàò³ð-çåìëþ, ³ Ìàò³ð Áîæó. Íà ¿¿ êëîïîòàííÿ 1914 ðîêó Êîíãðåñ
ÑØÀ âñòàíîâèâ íîâå äåðæàâíå ñâÿòî – Äåíü ìàòåð³. Íåâäîâç³
éîãî óçàêîíèëî ùå ÷èìàëî êðà¿í.
1929 ðîêó ç ³í³ö³àòèâè Ñîþçó óêðà¿íîê (¿¿ ïàëêî ï³äòðèìàëè
«Ïðîñâ³òà», «Ð³äíà øêîëà», «Ïëàñò» é ³íø³ êóëüòóðíî-îñâ³òí³
òîâàðèñòâà) çàïî÷àòêîâàíî öåé óðî÷èñòèé äåíü íà Ãàëè÷èí³. Â³í
ñòàâ ñâÿòîì ³ ðîäèííèì, ³ ãðîìàäñüêèì. Ä³òè ò³º¿ äíèíè äàðóâàëè
ìàòóñÿì óñå, ùî çàçäàëåã³äü ñàì³ ïðèãîòóâàëè, – êâ³òè, ìàëþíêè,
âèøèâêè, ð³çüáëåííÿ, âðó÷àëè ëèñòè-ñïîâ³ä³. Ïî îá³ä³ éøëè äî
öåðêâè, äå ñëàâèëè ìàò³ð çåìíó ³ òó, êîòðà ïîäàðóâàëà ñâ³òîâ³
Ñèíà Áîæîãî. Ïîò³ì ïî÷èíàëèñÿ ãóëÿííÿ. Óñ³, â³ä ìàëîãî äî
ñòàðîãî, ñï³âàëè, òàíöþâàëè ï³ä òðî¿ñò³ ìóçèêè. Ðàä³ëè, ñëàâèëè
æèòòÿ (Í. Ðóäåíêî).
Â îïîâ³äàíí³ éäåòüñÿ ïðî ÿêèéñü âèïàäîê ç æèòòÿ ãåðî¿â.
Çâè÷àéíî îïîâ³äàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí: çàâ’ÿçêè,
êóëüì³íàö³¿, ðîçâ’ÿçêè.
В п р а в а 547. I. Прочитайте текст. Чи можна його назвати оповіданням? Для
підтвердження своєї думки визначте тип мовлення, покладений у основу тексту, стиль висловлювання. Визначте зав’язку,
кульмінацію та розв’язку.

ÊÓÏÀ ÑÌ²ÒÒß
Ó ê³íö³ øê³ëüíîãî ïîäâ³ð’ÿ, á³ëÿ òèíó, ëåæàëà êóïà ñì³òòÿ.
Ñïåðøó öå áóâ ìàëåíüêèé ñì³òíè÷îê, à ïîò³ì — ñì³òíèê, ³, íàðåøò³, â³í ïåðåòâîðèâñÿ íà âåëè÷åçíó êóïó.
Âåëè÷åçíà êóïà óñå çá³ëüøóâàëàñÿ, õî÷ âîíà é òàê áóëà âåëèêà.
Ñþäè âèêèäàëè ïàï³ðö³, çãð³áàëè äî íå¿ ñóõå ëèñòÿ…
Êóïó öþ áà÷èëè âñ³, àëå í³õòî íå çâåðòàâ íà íå¿ óâàãè. Êîæåí
äóìàâ: êóäèñü æå é ñì³òòÿ òðåáà âèêèäàòè; ìàáóòü, âîíà ïîòð³áíà
òîìó, ùî íà ñâ³ò³ º ñì³òòÿ.
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Òà îñü îäíîãî ðàçó âåñíîþ íà øê³ëüíå ïîäâ³ð’ÿ âèá³ã ³ç êëàñó ãîì³íêèé ãóðò ä³òåé. Âîíè âèêîïàëè ÿìêó é ïîñàäèëè êóù
òðîÿíäè.
Òåïåð ùîäíÿ ïðèõîäèëè äî ñâîãî êóùà, ïîëèâàëè é ðàä³ëè:
îñü íà êóù³ ðîçâèíóëèñü áðóíüêè, ïîÿâèëèñü ëèñòî÷êè.
² îò íàñòàâ òåïëèé âåñíÿíèé äåíü, êîëè íà êóù³ çàãîð³ëàñÿ
âåëèêà ÷åðâîíà êâ³òêà. Âîíà áóëà òàêà êðàñèâà, ùî äî òðîÿíäè
çá³ãëèñÿ âñ³ ó÷í³ é ó÷èòåë³.
Ìèëóþ÷èñÿ êðàñîþ êâ³òêè, âñ³ òóò çâåðíóëè óâàãó íà êóïó
ñì³òòÿ. ² âñ³ì ñòàëî ñîðîìíî â³ä îäí³º¿ äóìêè: õ³áà æ òóò ìîæå
áóòè ñì³òíèê?
Êîæíîìó ïîäóìàëîñü: öå ÿ âèíåí. Êîëè á ðàí³øå çâåðíóâ óâàãó
íà öþ êóïó ñì³òòÿ, ¿¿ äàâíî á óæå òóò íå áóëî.
² îò äî êóïè ñì³òòÿ ï³ä’¿õàâ â³ç. Ó÷í³ é ó÷èòåë³ âçÿëè ëîïàòè,
ïîñêèäàëè ñì³òòÿ íà â³ç ³ âèâåçëè éîãî… (Â. Ñóõîìëèíñüêèé).
II. Напишіть невелике оповідання про випадок, який суттєво
вплинув на формування вашого характеру.

§ 75. ÏÅÐÅÕ²Ä ÑË²Â Ç ÎÄÍ²ª¯ ×ÀÑÒÈÍÈ ÌÎÂÈ Â ²ÍØÓ
В п р а в а 548. Прочитайте речення. На які запитання відповідають виділені
слова? До якої частини мови вони належать? У якому реченні
виділене слово виступає в основній своїй функції?

1. Íà ïðèçüá³, çàòèñíóâøè áîðîäîþ ñêðèïêó, ñèä³â ñòàðèé öèãàí
(Îëåñü Ãîí÷àð). 2. Ñòàðèé çãàäàâ ñâîþ Âîëèíü ñâÿòóþ ³ âîëþ ìîëîäóþ
(Ò. Øåâ÷åíêî). 3. ×óäóâàëèñü ñâ³æèì ñë³äîì íà ñí³ãó. 4. Áëèñêàâêà
ðîçêîëîëà õìàðó, ñë³äîì óäàðèâ ãð³ì (Þ. ßíîâñüêèé).
В п р а в а 549. Складіть речення зі словами край, коло, мило, у яких би вони
мали різне лексичне значення.
В п р а в а 550. Доберіть якомога більше спільнокореневих слів до ліс, сад,
село, учити. Запишіть їх у порядку творення. Поясніть спосіб
словотвору.
В п р а в а 551. І. Прочитайте текст. Поясніть способи творення та правопис
виділених слів.

Ëþäè ñ³þòü õë³á. Ùåäðî îñï³âàíà öÿ ïðàöÿ ëþäñüêà.
Çåðíî äëÿ ëþäèíè ³ äîñ³ çàëèøàºòüñÿ çåìíèì äèâîì. Âîíî
áåçñìåðòíå. Êèíóòå â çåìëþ, ñòàº êîëîñêîì. Íàëèâàºòüñÿ ñîêàìè
çåìë³ é ñîíöÿ. Êðàñóºòüñÿ. Ðàäóº óðîæàºì.
211
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Íåëåãêî äàºòüñÿ õë³á.
Ñïðàâæíþ ö³íó éîìó ñêëàäàþòü õë³áîðîáè, ò³, õòî äî çåìë³
íàéáëèæ÷å. Õòî â³ä çàñ³âó äî
æíèâ æèâå ñïîä³âàííÿìè é òóðáîòàìè õë³áíî¿ íèâè. Ó êîãî â
äóø³ âì³ùóºòüñÿ âåñü êîëîñêîâèé ëàí (Ì. Ñèíãà¿âñüêèé).
II. Складіть невеликий твір
про одну з поширених професій (учителя, учительки,
лікаря, лікарки, медсестри,
медбрата, шофера, рятувальниці, рятувальника тощо),
вживаючи слова різних способів творення.

Ì. Ñàâèöüêèé. Õë³á

§ 76. ÇÌ²ÍÈ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ ÏÐÈ ÑËÎÂÎÒÂÎÐÅÍÍ²
Ïðè óòâîðåíí³ ³ìåííèê³â æ³íî÷îãî ðîäó ³ç ñóô³êñîì -ê(à)
òà ³ìåííèê³â ÷îëîâ³÷îãî ðîäó ç ñóô³êñîì -îê(-åê) , ïðèêìåòíèê³â ³ç ñóô³êñîì -í(èé), ïðèñâ³éíèõ ïðèêìåòíèê³â íà -èí,
ó ä³ºñëîâàõ-³íô³í³òèâàõ íà -è(òè), -à(òè) â³äáóâàþòüñÿ ÷åðãóâàííÿ ê³íöåâèõ ïðèãîëîñíèõ êîðåíÿ (îñíîâè) [ã] – [æ]: êíèãà – êíèæêà, áåðåã – áåðåæîê; äðóã – äðóæíèé – äðóæèòè;
Îëüãà – Îëüæèí; [ê] – [÷]: çåìëÿê – çåìëÿ÷êà, çíàê – çíà÷îê;
íàóêà – íàâ÷àòè; Ñàâêà – Ñàâ÷èí; [õ] – [ø]: ìóõà – ìóøêà,
ì³õ – ì³øîê; ñì³õ – ñì³øíèé – ñì³øèòè.
В п р а в а 552. Утворіть від наведених слів, де це можливо, іменники жіночого
роду із суфіксом -к(а), іменники чоловічого роду з суфіксом
-ок(-ек), прикметники на -н(ий) та -ий, присвійні прикметники
на -ин, дієслова. Які чергування при цьому відбулися?

Ñí³ã, íîãà, ñò³ã, ïîð³ã, äîðîãà, ðóêà, ãð³õ, Ñîëîõà, Ëóêà, Îäàðêà.
Ïðè òâîðåíí³ â³ä ïðèêìåòíèê³â ³ìåííèê³â ç ñóô³êñîì -èí(à)
çâóêîñïîëó÷åííÿ [öʹê] çì³íþºòüñÿ íà [÷÷]: âèæíèöüêèé – Âèæíè÷÷èíà, à [ñʹê] – íà [ø÷]: õîòèíñüêèé – Õîòèíùèíà.
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В п р а в а 553. Утворіть від прикметників іменники з суфіксом -ин(а). Запишіть їх.

×åðí³âåöüêèé, ïðèëóöüêèé, ëüâ³âñüêèé, â³ííèöüêèé, îäåñüêèé, ïóòèëüñüêèé, ñòîðîæèíåöüêèé, õåðñîíñüêèé.
Ïðè òâîðåíí³ ïðèêìåòíèê³â ç ñóô³êñîì -í- ïðèãîëîñí³
[ê], [öʹ] çì³íþþòüñÿ íà [÷]: ð³ê – ð³÷íèé, âóëèöÿ – âóëè÷íèé.
Ñïîëó÷åííÿ çâóê³â [÷í] ïåðåäàºòüñÿ áóêâîñïîëó÷åííÿì -÷í-.
Âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü ³ìåííèêè ðóøíèê, ðóøíèöÿ, ì³ðîøíèê,
äâîðóøíèê, ñîíÿøíèê, ïðèêìåòíèêè òîð³øí³é òà â÷îðàøí³é
³ ïîä., ó ÿêèõ ïîòð³áíî ïèñàòè -øí-.
В п р а в а 554. Від наведених слів утворіть прикметники і запишіть їх. Які зміни
приголосних при цьому відбулися?

Àïòåêà, çâóê, åëåêòðèêà, ïøåíèöÿ, ìàòåìàòèêà, ìîëîêî, ñìàê,
ñòîëèöÿ, ìóêà, ëåêñèêà, ÿéöå.
Ïðè òâîðåíí³ ³ìåííèê³â æ³íî÷îãî ðîäó â³ä â³äïîâ³äíèõ
³ìåííèê³â ÷îëîâ³÷îãî ðîäó, ùî çàê³í÷óþòüñÿ íà -íèê, ê³íöåâèé
[ê] çì³íþºòüñÿ íà [öʹ]: ðîá³òíèê – ðîá³òíèöÿ, ïåðåâ³çíèê –
ïåðåâ³çíèöÿ.
В п р а в а 555. Від іменників чоловічого роду утворіть назви осіб жіночого роду
і введіть їх у речення.

Â³äì³ííèê, ïîðóøíèê, ïðîãóëüíèê.
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ äóæå ÷àñòî ïðè òâîðåíí³ ïðèêìåòíèê³â
çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà -ñüê(èé) ê³íöåâ³ ïðèãîëîñí³ îñíîâè çì³íþþòüñÿ. Ñõåìàòè÷íî öå ìîæíà ïîçíà÷èòè òàê:
[ã], [æ], [ç] + -ñüê(èé) → -çüê(èé): Ïðàãà – ïðàçüêèé, Ïàðèæ – ïàðèçüêèé, Êàâêàç – êàâêàçüêèé;
[ê], [÷], [ö] + -ñüê(èé) → -öüê(èé): êîçàê – êîçàöüêèé, òêà÷ –
òêàöüêèé, ìîëîäåöü – ìîëîäåöüêèé;
[õ], [ø], [ñ] + -ñüê(èé) → -ñüê(èé): ÷åõ – ÷åñüêèé, òîâàðèø –
òîâàðèñüêèé, Îäåñà – îäåñüêèé.
Òàê³ æ çì³íè â³äáóâàþòüñÿ ïðè òâîðåíí³ ³ìåííèê³â çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà -ñòâ(î): óáîãèé – óáîçòâî, êîçàê – êîçàöòâî,
ïòàõ – ïòàñòâî.
²íø³ ïðèãîëîñí³, çîêðåìà [ä], [ò], ïåðåä ñóô³êñàìè -ñüê-,
-ñòâ- ó âèìîâ³ òàêîæ çì³íþþòüñÿ àáî âèïàäàþòü, ïðîòå íà
ïèñüì³ ö³ çì³íè íå ïîçíà÷àþòüñÿ: ñòóäåíò – ñòóäåíòñüêèé,
ñîëäàò – ñîëäàòñüêèé, ãðîìàäà – ãðîìàäñüêèé, ëþäè – ëþäñüêèé, ëþäñòâî.
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В п р а в а 556. І. Утворіть прикметники від іменників за допомогою суфікса
-ськ(ий).

×èòà÷, òîâàðèø, Áðåñò, Êðåìåí÷óê, ôðàíöóç, Ãàäÿ÷, ÷óìàê, áðàò.
II. Подумайте, чи від усіх наведених іменників можна утворити
іменники з суфіксом -ств(о). Чому? Запишіть іменники з цим суфіксом, які ви змогли утворити. Поясніть правопис.
В п р а в а 557. Знайдіть слова, у яких відбулися або можуть відбутися зміни
приголосних перед суфіксами, і слова, у яких зміни не відбуваються.

1. Ï³ñëÿ ïîäîðîæ³ ïî Êàðïàòñüêèõ ³ Êàâêàçüêèõ ãîðàõ, ï³ñëÿ â³äâ³äàííÿ ï³âäåííèõ ñòåï³â Óêðà¿íè, ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç
íîâîáóäîâàìè Çàïîð³çüêî¿ ³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñòåé ìè çíîâó
ñòóïèëè íà çåìëþ Áóêîâèíè (Ç ãàçåòè). 2. Àëå æèòòÿ ëþäñüêå –
íå ïðîñòèé, ð³âíèé, ãëàäåíüêèé øëÿõ (Ìàðêî Âîâ÷îê).
В п р а в а 558. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Поясніть правопис.

1. Òàðàñ Øåâ÷åíêî ï³äíÿâñÿ ç ìîðÿ óêðà¿í..êèõ ï³ñåíü,
÷óìà..êèõ ïåðåêàç³â, êîçà..êèõ ë³òîïèñ³â, ãàéäàìà..êîãî åïîñó.
2. Ò. Øåâ÷åíêî – âåëèêèé óêðà¿í..êèé ïîåò – îñï³âóâàâ ãåðî¿÷íó
áîðîòüáó çàïîð³..êîãî êîçà..òâà ïðîòè òóðå..êîãî ïîíåâîëåííÿ
(Îëåñü Ãîí÷àð). 3. Áåç äóìêè ïðî âñå ëþ..ÒÂÎ, ïðî éîãî äîëþ íå
áóâ áè òàêèì ïîâíèì ³ äîâåðøåíèì ïîåòè÷íèé ïîäâèã Øåâ÷åíêà
(Ì. Òèõîíîâ).
В п р а в а 559. І. Прочитайте текст. Зверніть увагу на правильну вимову суфіксів.

Ðóìóíñüê³ íàðîäí³ êàçêè äóæå
áàãàò³ òà âðàæàþòü ñâîºð³äí³ñòþ.
Öå âèÿâëÿºòüñÿ â êàçêàõ ïîáóòîâèõ ³ æàðò³âëèâèõ, äå ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî çâè÷à¿ é íàðîäí³
òðàäèö³¿, ùî ñêëàäàëèñÿ óïðîäîâæ
áàãàòüîõ ñòîë³òü. ×èìàëî ñàìîáóòíüîãî, âëàñòèâîãî ëèøå ðóìóíñüê³é êàçö³, áà÷èìî ³ â êàçêàõ
ãåðî¿÷íèõ, ó ÿêèõ ïðîñëàâëÿþòüñÿ
ïîäâèãè õîðîáðèõ âèòÿç³â. Ôåò-Ôðóìîñ, íàïðèêëàä, â³äâàæíî
âèõîäèòü íà á³é ç ö³ëèì â³éñüêîì ³ ïåðåìàãàº. Òîæ íå äèâíî,
ùî Ôåò-Ôðóìîñ ñòàâ óëþáëåíèì ãåðîºì ðóìóíñüêèõ ä³òåé – òàê
ñàìî, ÿê, ñêàæ³ìî, Êîòèãîðîøêî óêðà¿íñüêèõ (Á. Ï’ÿíîâ).
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II. Казки яких народів ви ще читали? Розкажіть про головних
героїв цих казок.
В п р а в а 560. Назвіть районні центри вашої області. Утворіть від цих іменників
відносні прикметники з суфіксом -ськ(ий). Запишіть їх, поясніть
чергування звуків, якщо воно є.
В п р а в а 561. Напишіть невеликий твір про походження назви вашого села,
селища, міста. У своєму творі можете використати і легенди,
і наукові гіпотези. Уживайте в тексті прикметники із суфіксом
-ськ(ий).
Словничок
мірóшник – morar

поневóлення – asuprire

§ 77. ÇÀÌ²ÒÊÀ Â ÃÀÇÅÒÓ (Ç² ØÊ²ËÜÍÎÃÎ ÆÈÒÒß)
Íàð³âí³ ç ðàä³î ³ òåëåáà÷åííÿì ãàçåòè òà æóðíàëè ñëóãóþòü
îñíîâíèìè äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿ äëÿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè.
Îäèí ³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ æàíð³â ãàçåòíî¿ ³íôîðìàö³¿ –
çàì³òêà – êîðîòêå (â³ä 10 äî 100 ðÿäê³â) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
âàæëèâ³, ñóñï³ëüíî âàãîì³, ö³êàâ³ ôàêòè.
Çàì³òêà â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ: ùî, äå, êîëè â³äáóâàëîñÿ?
Âîíà íå ò³ëüêè ïîäàº ³íôîðìàö³þ, à é çìóøóº çàìèñëèòèñü,
çáóäæóº ³í³ö³àòèâó ÷èòà÷³â, âèõîâóº.
Çàëåæíî â³ä ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó, ñïîñîáó âèêëàäó ïîçèö³¿
àâòîðà º: çàì³òêà-³íôîðìàö³ÿ, çàì³òêà-ïðîïîçèö³ÿ, çàì³òêà-ïîäÿêà, çàì³òêà äèñêóñ³éíîãî õàðàêòåðó òîùî.
Îçíàêàìè çàì³òêè º àêòóàëüí³ñòü, ïðàâäèâ³ñòü, òàêòîâí³ñòü
âèêëàäó.
В п р а в а 562. Прочитайте замітку. Визначте її основну думку і доберіть заголовок, складіть до неї план.

Íàø êëàñ äóæå ëþáèòü ïðîâîäèòè â³ëüíèé ÷àñ ðàçîì. Êîæíî¿
âåñíè ìè ³äåìî â ë³ñ. ßê ÷óäîâî ö³º¿ ïîðè íà ïðèðîä³. Íàâêîëî
ëóíàþòü âåñåë³ ñï³âè ïòàõ³â, ïàõíå ñâ³æèì ïîâ³òðÿì. Ðîçìà¿òòÿ
êâ³ò³â çà÷àðîâóº ïîãëÿä.
Öüîãî ðàçó íàøà åêñêóðñ³ÿ áóëà íåçâè÷àéíîþ. Êëàñíèé êåð³âíèê âçÿâ ³ç ñîáîþ ×åðâîíó êíèãó Óêðà¿íè. Ó÷í³ óâàæíî ñëóõàëè
ðîçïîâ³äü ïðî ðîñëèíè òà òâàðèí íàøî¿ ì³ñöåâîñò³, ÿê³ çàíåñåí³
215
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

äî ×åðâîíî¿ êíèãè. Òà íàéá³ëüøå çàõîïèëî âñ³õ íàñ ôîòîãðàôóâàííÿ âåñíÿíèõ êâ³ò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä îõîðîíîþ.
Óñ³ ïîâåðíóëèñÿ ç åêñêóðñ³¿ ïðèºìíî âðàæåí³ òà ùàñëèâ³.
В п р а в а 563. Напишіть невеличку замітку у формі листа до редакції дитячої
газети, почавши так: Шановна редакціє! Хочу розповісти… При
написанні скористайтесь такими порадами:

1. Äîáåð³òü òåìó, ÿêà çàö³êàâèòü óñ³õ.
2. Ïèø³òü, çâ³ðèâøè ôàêòè (äàòè, íàçâè, öèôðè, ïð³çâèùà).
3. Ïðîäóìàéòå ïîñë³äîâí³ñòü âèêëàäó äóìîê (ïëàí).
4. Ðîçïîâ³äàéòå íå ïðî âñå ïîòðîõó, à ïðî íàéâàæëèâ³øå.
5. Äîòðèìóéòåñÿ â³äïîâ³äíîãî ñòèëþ ³ òèïó ìîâëåííÿ.
6. Ïèø³òü ãðàìîòíî, äîòðèìóéòåñü àáçàö³â.
7. Ïàì’ÿòàéòå ïðî âèìîãè äî ìîâëåííÿ ³ ïðàâèëà ñï³ëêóâàííÿ.
В п р а в а 564. Напишіть замітку до шкільної газети на одну з тем:

«Åêñêóðñ³ÿ äî ìóçåþ»; «Ïî¿çäêà â ãîðè»; «Äîïîìîãà øê³ëüí³é
á³áë³îòåö³»; «Ó÷àñòü êëàñó â øê³ëüí³é ñïàðòàê³àä³»; «ßê³ ï³ñí³
ñï³âàþòü ó íàñ ñüîãîäí³?», «×è âì³ºø òè ñï³âàòè ó äðóæíüîìó
ãóðò³?».
§ 78. ÑÏÎËÓ×Í² Î, Å Â ÑÊËÀÄÍÈÕ ÑËÎÂÀÕ.
ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÐÀÇÎÌ ² ×ÅÐÅÇ ÄÅÔ²Ñ ÑË²Â Ç Ï²ÂВ п р а в а 565. І. Спишіть речення. Знайдіть корені в словах, позначте їх.

Ñëîâîì ìîæíà âáèòè é îæèâèòè, ïîðàíèòè é âèë³êóâàòè, ïîñ³ÿòè òðèâîãó é áåçíàä³þ ³ îäóõîòâîðèòè… (Â. Ñóõîìëèíñüêèé).
II. Чим останнє слово відрізняється від усіх решти з погляду
будови слова?

Ñëîâà, ùî ìàþòü äâà é á³ëüøå êîðåí³â, íàçèâàþòü ñêëàäíèìè (cuvintele compuse).
Ñêëàäí³ ñëîâà â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ íàé÷àñò³øå óòâîðþþòü çà
äîïîìîãîþ ñïîëó÷íèõ ãîëîñíèõ [î], [å], ÿê³ íà ïèñüì³ ïåðåäàþòü áóêâàìè î, å, º: ë³ñîâîç, çåìëåðîá, æèòòºëþá.
Îäíàê º é ñêëàäí³ ñëîâà, ÿê³ óòâîðþþòü áåç ñïîëó÷íîãî ãîëîñíîãî. Öå ñëîâà ç ïåðøîþ ÷àñòèíîþ ï³â-: ï³âõë³áà, ï³âëèìîíà.
²ìåííèêè ç ïåðøîþ ÷àñòèíîþ ï³â- ïèøåìî ðàçîì (ÿêùî
ïîòð³áíî, ñòàâèìî àïîñòðîô), ëèøå ñëîâà ç äðóãîþ ÷àñòèíîþ –
âëàñíîþ íàçâîþ ïèøåìî ÷åðåç äåô³ñ: ï³ââ³äðà, ï³â’ÿáëóêà, àëå
ï³â-ªâðîïè.
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В п р а в а 566. Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. Поясніть їх написання.

Çåìë..ì³ð, äîù..ì³ð, ïðàö..ëþáíèé, âîä..ñïàä, á³ë..êðèëèé,
êîí..ôåðìà, æèòò..ïèñ.
В п р а в а 567. Поясніть написання слів. З трьома з них складіть речення.

Ï³âðîêó, ï³âìåòðà, ï³â-Àç³¿, ï³â’ÿðó, ï³ââ³äðà, ï³âêàâóíà,
ï³âîñòðîâà.
В п р а в а 568. Утворіть складні іменники з першою частиною пів- від наведених слів. Поясніть їх правопис.

Àðêóø, àïåëüñèí, Ëüâ³â, äåíü, ì³ñÿöü, ÿùèê, æèòòÿ, ê³ëîìåòð, Õàðê³â.
В п р а в а 569. Прочитайте речення. Знайдіть складні слова. Поясніть, як вони
утворені.

1. Çîð³ êîòèëèñü íåáîçâîäîì ³ ïàäàëè â ìîðå (Î. Äîí÷åíêî).
2. Çíèêàº ñí³ã, ÿê çîðåïàä, âæå âåñíà ñèí³º (À. Ìàëèøêî).
3. Ïòèö³ êðèþòü ï³âíåáà, ï³âîáð³þ êðèþòü ï³ä êðèëà, íà ëóãàõ,
íà îçåðàõ çíÿëèñü àêâàðåëüí³ â³òðèëà (À. Ìàëèøêî).
В п р а в а 570. І. Прочитайте усмішки. Знайдіть у них складні слова. Поясніть
їх творення та правопис.

×ÓÂ ÄÇÂ²Í
Ïî÷èíàºòüñÿ íàâ÷àëüíèé ð³ê. Ñèí çáèðàºòüñÿ äî øêîëè.
– Ìàìî, çàðàç ÿ ïåðøîêëàñíèê, à íàñòóïíîãî ðîêó áóäó äðóãîð³÷íèêîì!
ÐÀÄ²ÑÒÜ
Áàòüêî ïðèâ³ç øîêîëàäêó é êàæå ñèíîâ³:
– Äàé ïîëîâèíó áðàòó. Ðîçä³ëåíà ðàä³ñòü – öå ïîäâ³éíà ðàä³ñòü.
– Àëå æ ïîä³ëåíà øîêîëàäêà – öå ï³âøîêîëàäêè.
II. Розкажіть, як ви ділитеся зі своїми братиками і сестричками,
товаришами.
Словничок
акварéльний – de acuarelă

óбрій – orizont
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§ 79. ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÑÊËÀÄÍÈÕ ÑË²Â
ÐÀÇÎÌ ² ×ÅÐÅÇ ÄÅÔ²Ñ
Ó â à ã à! Ñêëàäí³ ñëîâà â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ïèøóòü ðàçîì
àáî ÷åðåç äåô³ñ.
Ðàçîì ïèøóòü:
1. Óñ³ ñêëàäíîñêîðî÷åí³ ñëîâà é ïîõ³äí³ â³ä íèõ: ì³ñüêðàäà,
ïðîôñï³ëêà, ïðîôñï³ëêîâèé.
2. Ñêëàäí³ ñëîâà, óòâîðåí³ â³ä ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ãîëîâíîãî ³ çàëåæíîãî ñë³â, îñíîâè ÿêèõ ïîºäíàí³
ñïîëó÷íèìè ãîëîñíèìè [î], [å]: âîäîâîç, çåìëåì³ð.
3. Ñëîâà ç ïåðøîþ ÷àñòèíîþ ê³íî-, ôîòî-, àâ³à-, á³î-, ãåî-,
çîî-, ì³êðî-, ìàêðî-: ê³íîç³ðêà, ôîòîëþáèòåëü, àâ³àðåéñ, àâòîáàçà, á³îñôåðà, ìàêðîçéîìêà.
×åðåç äåô³ñ ïèøóòü:
1. Ñêëàäí³ ñëîâà, óòâîðåí³ ïîºäíàííÿì íåçàëåæíèõ ñë³â:
øêîëà-³íòåðíàò, ðóìóíî-óêðà¿íñüêèé.
2. Ñëîâà, óòâîðåí³ ïîâòîðåííÿì òîãî ñàìîãî ñëîâà (ïèñàâ-ïèñàâ), ïîºäíàííÿì ñèíîí³ì³÷íèõ ñë³â (òèøêîì-íèøêîì),
àíòîí³ì³÷íèõ (á³ëüø-ìåíø), ñë³â, áëèçüêèõ çà çíà÷åííÿì
(õë³á-ñ³ëü).
В п р а в а 571. Спишіть слова. Поясніть їх написання.

Âåðòîë³ò, íîñîð³ã, êóï³âëÿ-ïðîäàæ, çàõ³äíîóêðà¿íñüêèé, æîâòèé-æîâòèé, ÷îðíîçåì, ô³çèê-ó÷èòåëü, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé.
В п р а в а 572. Прочитайте речення. Знайдіть складні слова. Поясніть їх правопис.

1. À æèâó ÿ ó ìàòåð³, â ñòàð³é-ïðåñòàð³é ñåëÿíñüê³é õàò³ ç
ïðèçüáîþ (Ñ. Âàñèëü÷åíêî). 2. ×åðåç ñòåï òîé øëÿõ-äîðîãà ãåòü
äåñü ïðîñòÿãëàñÿ (À. Ìàëèøêî). 3. Àíäð³éêî áóâ ó ìåíå ïîâíîâèäèé, ÿñíîîêèé, êó÷åðÿâèé (Ìàðêî Âîâ÷îê). 4. Áåðåçè ìèë³,
á³ëîêîð³ ÷åêàþòü ðàéäóãó ñâîþ (À. Ìàëèøêî).
В п р а в а 573. Спишіть речення, у складних словах замість крапок, де треба,
поставте дефіс.

1. Äàëüíÿ äîðîãà â’ºòüñÿ çà îáð³é, ì÷àòü ïî¿çäè, ÿê çàâæäè,
áóéíî..ãðèâ³ (À. Ìàëèøêî). 2. Ðàíî.. ïîðàíåíüêî â³í âè¿õàâ ³
äîâãî ¿õàâ óñå ïîëåì (Ìàðêî Âîâ÷îê). 3. ² âå÷îðè ïðîçîðî..ñèí³
äçâåíÿòü ï³äê³âêàìè ÷îá³ò á³ëÿ çàñí³æåíèõ âîð³ò. 4. Éîãî ìåí³
ïîäàðóâàëà ìàòè, ùîá ÿ íå ñì³â òó çåìëþ çàáóâàòè, äå ¿â õë³á..
ñ³ëü ³ çíàâ ñîëîíèé ï³ò (À. Ìàëèøêî).
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В п р а в а 574. Прочитайте вірш. Визначте його основну думку. Поясніть способи творення та правопис похідних слів.

ÍÀÉÊÐÀÙÀ Â Ö²Ë²Ì ÑÂ²Ò²
Ëþáëþ ÿ â ð³äíîìó êðàþ
âåñåë³ ñï³âàíêè ïòàøèí³,
³ ð³÷êè áèñòðó òå÷³þ,
³ ðóòó-ì’ÿòó ïðè äîëèí³;
ïðîïàõë³ â³òðîì êîëîñêè,
ã³íêå, ã³íêå áåçìåæíå ïîëå,
³ ìàìèí õë³á, ³ ò³ ñòåæêè,
ÿêèìè âðàíö³ éäó äî øêîëè;
³ ïåðø³ ïðîë³ñêè â ãàþ,
³ ùåäðå ñîíå÷êî â áëàêèò³…
Ëþáëþ Â³ò÷èçíó ÿ ñâîþ,
âîíà – íàéêðàùà â ö³ë³ì ñâ³ò³! (Â. Êîëîì³ºöü).
Словничок
гінкй – czengi
прзьба – prispă

прóлісок – ghiocel
спванка – melodii

§ 80. ÂÈÌÎÂÀ ² ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÏÐÅÔ²ÊÑ²Â
Ç-(Ç²-, Ñ-), ÐÎÇ-, ÁÅÇ-, ×ÅÐÅÇВ п р а в а 575. І. Спишіть слова. Виділіть у них префікси.

Ðîçäàòè, ðîçïèòàòè, áåçáàðâíèé, áåçïåêà, çáèðàòè, ñïèñàòè,
ç³áðàòè.
II. Пригадайте, що ви вчили у початкових класах про правопис
і вимову цих префіксів.

Ïðåô³êñ ç- ïåðåä äçâ³íêèìè ïðèãîëîñíèìè âèìîâëÿºìî
äçâ³íêî, âèðàçíî ³ ïèøåìî ë³òåðó ç: çáåðåãòè, çâ’ÿçàòè, çðîáèòè.
Ïåðåä ãëóõèìè ïðèãîëîñíèìè ïðåô³êñ ç- âèìîâëÿºìî ãëóõî,
îäíàê ïèøåìî ë³òåðó ç, íàïðèêëàä: çñàäèòè, çøèòè. Ëèøå
ïåðåä ë³òåðàìè ê, ï, ò, ô, x ïèøåìî ë³òåðó ñ: ñêèíóòè, ñïàëèòè, ñòåðòè, ñôîòîãðàôóâàòè, ñõîïèòè.
ßêùî êîð³íü ïî÷èíàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ ïðèãîëîñíèõ, äëÿ
ïîë³ïøåííÿ âèìîâè âèêîðèñòîâóºìî ïðåô³êñ ç³-: ç³ãíóòè,
ç³áðàòè, ç³ãðàòè, ç³ñêî÷èòè.
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В п р а в а 576. Правильно прочитайте і запишіть слова.

Çâàðèòè, ñõâèëþâàòè, çäåðòè, ç³ãíóòè, çíÿòè, ç³ïõíóòè, ñõâèëþâàòè, ç÷èñòèòè, çñ³êòè, çáåðåãòè, ñôîðìóâàòè, çö³äèòè, ñïëàòèòè, çðóéíóâàòè, ç’ºäíàòè.
В п р а в а 577. До наведених слів додайте префікс з-(с-, зі-).

Âèòè, ïèñàòè, êàçàòè, á³ãàòè, ñèïàòè, êîïàòè, êèíóòè, ãð³òè,
ðâàòè.
В п р а в а 578. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви (префікси
з-(с-, зі-)).

1. Ó òåìí³ì ë³ñ³, çà ãîðàìè, ..áðàâñü óñÿêèé çâ³ð (Ë. Ãë³áîâ).
2. Çàõ³ä ..ãàñàº, ìîâ ñêàëêà ÷åðâîíà, – ³ íàîñòàíêó â Äí³ïðî çàãëÿäà (Â. Òêà÷åíêî). 3. Òèõåñåíüêèé âå÷³ð íà çåìëþ ..ïàäàº, ³
ñîíöå ñ³äàº â òåìíåñåíüêèé ãàé (Â. Ñàì³éëåíêî).
Ó â à ã à! Íå ïëóòàéòå íà ïèñüì³ ïðåô³êñè ç-, ç³- ç ïðèéìåííèêàìè ç, ç³: çë³çòè – ç ë³ñó, ç³ãíóòè – ç³ ìíîþ.
В п р а в а 579. Уведіть у речення такі слова та словосполучення: зігріти,
зістрибнути, згорнути, звечора, зі сходу, зі школи, з вулиці,
з вечора.

Ïðåô³êñè ðîç-, áåç- çàâæäè ïèøóòüñÿ ç ë³òåðîþ ç, íàïðèêëàä: ðîçïëóòàòè, áåçñìåðòíèé.
В п р а в а 580. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви.

1. Áóéíî ðî..ðîñëèñÿ òðàâè é êóù³, ïîòåìí³øàëî ëèñòÿ íà äåðåâàõ (Î. Äîí÷åíêî). 2. Öå âñå – ì³é ð³äíèé êðàé ç áå..ìåæíèìè
ïîëÿìè, çåìëÿ ìî¿õ áàòüê³â (Â. Ñîñþðà). 3. Ñëàâà íå ïîëÿæå,
à ïðî ñåáå ðî..êàæå (Íàðîäíà òâîð÷³ñòü).
Словничок
бýйно – dezordonat
зцідти – a scurge

наостáнку – la sfârşit
скáлка – aşchie

§ 81. ÂÈÌÎÂÀ ² ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÏÐÅÔ²ÊÑ²Â
Ï²Ä-, Â²Ä-, ÍÀÄ-, ÏÐÅ-, ÏÐÈ-, ÏÐ²В п р а в а 581. Прочитайте слова. Виділіть префікси. Пригадайте, як вимовляються дзвінкі приголосні перед глухими в середині слова.

Ï³äá³ãòè, ï³äïèñàòè, â³ääàòè, â³äêèíóòè, â³äòÿãíóòè, íàäáèòè,
íàäïèñàòè.
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Ó ïðåô³êñàõ ï³ä-, â³ä-, íàä- ïðèãîëîñíèé [ä] âèìîâëÿºìî
âèðàçíî, íàïðèêëàä: ï³äêàçàòè, â³äïèñàòè, íàäòð³ñíóòèé.
В п р а в а 582. Запишіть слова. Виділіть у них префікси, подумайте, яке вони
мають значення.

Ïðåäîáðèé, ïðå÷óäîâèé, ïðåìóäðèé, ïðåòèõèé, ïðèêëå¿òè,
ïðèëÿãòè, ïðèéòè, ïðèáèòè, ïðèøê³ëüíèé, ïðèáåðåæíèé, ïðèäí³ñòåðñüêèé.
Ïðåô³êñ ïðå- âêàçóº íà çá³ëüøåíó îçíàêó: ïðåäîáðèé, ïðåìóäðèé.
Ïðåô³êñ ïðè- îçíà÷àº íàáëèæåííÿ, ïðèºäíàííÿ òà íåïîâíó
ä³þ: ïðèøê³ëüíèé, ïðèêëå¿òè, ïðèãíóòè.
Ïðåô³êñ ïð³- âæèâàºòüñÿ ëèøå â ñëîâàõ ïð³çâèùå, ïð³çâèñüêî, ïð³ðâà.
В п р а в а 583. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви.

1. Âèäèø, áðàòå ì³é, òîâàðèøó ì³é, â³..ë³òàþòü ñ³ðèì øíóðêîì
æóðàâë³ ó âèð³é (Á. Ëåïêèé). 2. Êîæíå ñëîâî – öå í³áè ä³àìàíòîâà íàìèñòèíêà íà âåëè÷åçíîìó ðàçêó íàøî¿ ïð..áàãàòî¿ ìîâè
(². Öþïà). 3. Ë³ñ ïð..áðàâñÿ â ³í³é òà îæåëåäü (Ã. Òþòþííèê).
В п р а в а 584. Від наведених слів утворіть нові слова за допомогою префіксів
пре-, при-.

Á³ãòè, ìèëèé, áóäóâàòè, ñ³ñòè, ¿õàòè, çåëåíèé, äèâèòèñü, ãàðíèé, ì³ñüêèé, äîðîãî.
В п р а в а 585. Замініть слова і словосполучення словами з префіксами приабо пре-.

1. Íåâåëèêèé ìîðîç. 2. Äóæå ïîãàíèé. 3. Ëÿãòè íà ê³ëüêà õâèëèí. 4. Ì³ñöåâ³ñòü á³ëÿ Êàðïàò. 5. Äóæå âèñîêèé. 6. Ïîñàäêà íà
çåìëþ. 7. Äóæå âåëèêèé. 8. Äóæå ãëèáîêèé. 9. Ïîâåðíåííÿ ïòàõ³â.
В п р а в а 586. І. Прочитайте текст. Знайдіть слова з префіксами, поясніть правопис і вимову префіксів.

ÎÑ²ÍÍ² ÑÍÈ ÊËÅÍÀ
Ìè ï³øëè äî ë³ñó ïîäèâèòèñÿ íà îñ³ííº âáðàííÿ äåðåâ. Çóïèíèëèñü á³ëÿ âèñîêîãî êëåíà. Ïîñ³äàëè. ßêà êðàñà â³äêðèëàñÿ ïåðåä
íàìè! Ñòî¿òü êëåí ó ÿñêðàâîìó áàðâèñòîìó âáðàíí³, à ëèñòî÷êè
æ í³ çàòðåìòÿòü, í³ çàøåïîòÿòü.
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Äèâ³òüñÿ ä³òè: êëåí ñïèòü. ²
ñíèòüñÿ éîìó âñå, ùî áà÷èâ îä âåñíè äî îñåí³. Îñü æîâòèé ëèñòîê –
ìîâ çîëîòà êóëüáàáêà. Âåñíîþ êëåí
áóâ çà÷àðîâàíèé ¿¿ êðàñîþ. Çàïàì’ÿòàâ. À ÿê çàñíóâ, òî é ïðèãàäàâ
âåñíó – ëèñòî÷îê éîãî ïîæîâò³â.
À òàì, áà÷èòå, ëèñòî÷îê – ìîâ
ðàíêîâà çîðÿ – ðîæåâèé ³ ëàñêàâèé.
À öåé – ÿê âå÷³ðíÿ çàãðàâà íà â³òðÿíèé äåíü. Íà ö³é ã³ëî÷ö³ – ÿñêðàâèé
³ êðàñèâèé, íåìîâ êðèëî âèâ³ëüãè.
Ìàáóòü, ñèä³ëà êîëèñü òóò âèâ³ëüãà, à çàðàç ïðèñíèëîñÿ êëåíîâ³
¿¿ êðèëî.
Ìè ïðèíèøêëè é ìèëóâàëèñÿ êðàñîþ. Óñ³ íà÷å áîÿëèñÿ ïîòðèâîæèòè ÷àð³âíèé ñîí êëåíà.
II. Складіть невелике оповідання про якесь явище природи.
Словничок
брýнька – mugure
вдіти (бачити) – a vedea
óжеледь – gheţuş

разóк – fir
стрíчка – lentiţă
шнурóк – aţişoară

§ 82. ÏÅÐÅÊËÀÄ Ç ÐÓÌÓÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ ÒÅÊÑÒ²Â
ÐÎÇÏÎÂ²ÄÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ Ç ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÎÏÈÑÓ
² ÐÎÇÄÓÌÓ
В п р а в а 587. Зберіть і проаналізуйте переклади румунських текстів українською мовою, які ви виконали упродовж навчального року. Які
помилки найчастіше трапляються у ваших перекладах і чому?
В п р а в а 588. Перекладіть тексти українською мовою. За необхідності використайте румунсько-український словник.

1. Frumoasă şi veselă e pădurea vara. Tăcută şi tristă e pădurea iarna.
Copacii sunt verzi. În poieni ﬂorile îţi fură privirile. Copacii şi tufele şi-au
pus cuşme de zăpadă. Pământul e acoperit cu o plapumă scânteietoare. Copiii
zgomotoşi vin în pădure după mure. Fiarele stau ascunse în vizuinele lor. Veveriţele şi-au făcut rezerve de nuci şi ciuperci în scorburile copacilor. Copiii
vin în pădure să schieze. Veveriţele sar din copac în copac.
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2. Nicuşor este un băiat năzbâtios. Într-o zi s-a apucat să rupă crenguţele
unui copăcel. De după gard a apărut capul lui moş Nicolae, vecinul.
– Nicuşor, de ce ai mai sădit un copăcel?
– Moş Nicolae, nu eu l-am sădit.
– Cine atunci l-a sădit, micule?
– Sora mea Soﬁcuţa. Ea l-a sădit.
– Dar ce copac ai sădit tu? Ian arată moşului!
Nicuşor s-a uitat la copăceii din jur, dar ei au început să freamăte cu atâta
indignare, că bietul Nicuşor, ruşinat la culme, a bâiguit ceva nedesluşit, a
făcut câţiva paşi înapoi, după care a luat-o la fugă.
В п р а в а 589. Обміняйтеся зошитами з товаришем (подругою), сусідом по
парті. Перевірте переклади і, спільно обговоривши виявлені
помилки, запропонуйте остаточний варіант.
В п р а в а 590. Виразно прочитайте текст, дотримуючись норм української
літературної вимови. Чи погоджуєтеся ви з думкою автора?
Подумайте, а чим ви особисто завдячуєте школі?

Íåïîâòîðí³ øê³ëüí³ ðîêè. Íà âñå æèòòÿ âîíè çàëèøàþòü
ãëèáîêèé ñë³ä. ² öå íå ïðîñòî ïàì’ÿòü, ñïîãàä, à ïåðåäóñ³ì íàä³éí³ çíàííÿ, ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó, âîë³ – âñå òå, ùî çâåòüñÿ
ñòàíîâëåííÿì ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³.
² òîìó êîæåí íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê – öå ùîðàçó ñõîäèíêà,
íîâèé êðîê äî çíàíü, äî âåðøèí íàóêè, äî íåâè÷åðïíèõ ñêàðá³â
äóõîâíîãî ³ ô³çè÷íîãî çìóæí³ííÿ.
Íåõàé æå, äðóç³, êîæåí âàø äåíü áóäå ñïîâíåíèé âèñîêèõ ìð³é
³ ïðàãíåíü, ñòàðàííî¿, íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³. Íåõàé öå áóäå âàøèì
äàðóíêîì ð³äí³é Áàòüê³âùèí³ (Çà Þ. Çáàíàöüêèì).
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ÇÀÏÈÒÀÍÍß ² ÇÀÂÄÀÍÍß
ÄËß ÑÀÌÎÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ
1.
2.
3.
4.

Ùî âèâ÷àº ìîðôåì³êà?
Ùî âèâ÷àº ñëîâîòâ³ð?
Ùî òàêå îñíîâà ñëîâà? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
Ùî òàêå çàê³í÷åííÿ? Äëÿ ÷îãî ñëóæèòü çàê³í÷åííÿ ó ñëîâ³? ×è
âñ³ ñëîâà ìàþòü çàê³í÷åííÿ?
5. ßê³ âè çíàºòå çíà÷óù³ ÷àñòèíè ñëîâà? ßê ¿õ òðåáà ïîçíà÷àòè?
6. ßê³ ñëîâà íàçèâàþòü ñï³ëüíîêîðåíåâèìè?
7. ßê³ íàéïîøèðåí³ø³ âèïàäêè ÷åðãóâàíü ãîëîñíèõ ó êîðåíÿõ ñë³â?
Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
8. ßê³ óìîâè ÷åðãóâàííÿ î, å ç ³? Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ÷åðãóâàííÿ íå
â³äáóâàºòüñÿ?
9. ßê³ íàéïîøèðåí³ø³ âèïàäêè ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ â óêðà¿íñüê³é ìîâ³? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
10. Íàçâ³òü îñíîâí³ ñïîñîáè ñëîâîòâîðåííÿ ³ íàâåä³òü ïðèêëàäè.
11. ßê³ íàéâàæëèâ³ø³ çì³íè ïðèãîëîñíèõ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ñëîâîòâîðåíí³? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
12. ßê³ ïðàâèëà íàïèñàííÿ ñë³â ç ï³â-? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
13. Íàçâ³òü íàéâàæëèâ³ø³ ïðàâèëà íàïèñàííÿ ñêëàäíèõ ñë³â ðàçîì
³ ÷åðåç äåô³ñ. Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
14. ßê³ îñîáëèâîñò³ âèìîâè ³ íàïèñàííÿ ïðåô³êñ³â ç-(ç³-, ñ-)? Íàâåä³òü
ïðèêëàäè.
15. ßê³ îñîáëèâîñò³ âèìîâè ³ íàïèñàííÿ ïðåô³êñ³â ðîç-, áåç-, ÷åðåç-?
Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
16. ßê³ îñîáëèâîñò³ âèìîâè ³ íàïèñàííÿ ïðåô³êñ³â ï³ä-, â³ä-, íàä-,
ïðå-, ïðè-, ïð³-? Íàâåä³òü ïðèêëàäè.
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ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß
Ï²ÄÑÓÌÊÎÂÎÃÎ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß
ÂÀÐ²ÀÍÒ 1
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Óñ³ ñëîâà º ñï³ëüíîêîðåíåâèìè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

âåñíà, âåñíÿíèé, âåñíóâàòè;
âîäà, ï³äâîäà, âîäèòè;
íîñèê, íîñèòè, íîñîð³ã;
ñîðîêà, ñîðî÷êà, ñîðîê.

2. Ïðåô³êñ ñ- ïèøåìî ïåðåä ïðèãîëîñíèìè ðÿäêà

1)
2)
3)
4)

á, ï, â, ì, ô;
æ, ø, ç, ö, ê;
ð, á, ÷, ï, ä;
ê, ï, ò, ô, õ.

3. Óñ³ ñëîâà – ïðèéìåííèêè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

íà, àëå, ï³ä;
ïðî, ç, â;
³, òà, ïåðåä;
çà, îé, áè.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Ïîçíà÷òå ñóô³êñè ³ ïðåô³êñè â ïîäàíèõ ñëîâàõ. Âèä³ëåí³ ñëîâà ââåä³òü
ó ðå÷åííÿ.

Ïðîë³ñîê, ïðèøê³ëüíèé, ï³äãîòîâêà, ðîçïîä³ëèòè.
5. Çàïèø³òü ñëîâà, ÿê³ á â³äïîâ³äàëè òàêèì ñõåìàì:

,

∧∧

(

(

∧

.

²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Ç òåêñòó âïð. 466 âèïèø³òü ñëîâà, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü ïðåô³êñè.
Ïîÿñí³òü, äå ïîòð³áíî, ïðàâîïèñ ïðåô³êñ³â.

²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü òâ³ð «Ö³êàâèé âèïàäîê íà ïðîãóëÿíö³».
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ÂÀÐ²ÀÍÒ 2
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Óñ³ ñëîâà ç äâîìà ïðåô³êñàìè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

íàïèñàòè, ðîçáèòè, ïðàä³ä;
ïåðåðîáèòè, âèá³ð, ïðåäîáðèé;
âîçç’ºäíàííÿ, ðîçïîä³ë, ïðàïðàä³ä;
ðîçïèñàòè, â³äñóíóòè, ïðèøê³ëüíèé.

2. ª ïîìèëêà â íàïèñàíí³ ïðåô³êñ³â ó ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

ðîçáèòè, çøèòè, áåçïåêà;
ñïèñàòè, ñêàçàòè, ðîñïèñàòè;
ñïèòàòè, çðîáèòè, áåçìåæíèé;
ñòåðòè, ðîçìîâëÿòè, áåçñèëëÿ.

3. Óñ³ ñëîâà – ïðèéìåííèêè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

íà, àëå, ï³ä;
ïðî, ç, â;
³, òà, ïåðåä;
çà, îé, áè.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Ïîäàí³ ñëîâà ðîçáåð³òü çà áóäîâîþ, êîðèñòóþ÷èñü çðàçêîì, ïîäàíèì
íà ñ. 192–193.

Âîçç’ºäíàíèé, õë³áîðîá, ïåðåðâà.
5. Çàïèø³òü ñëîâà, ÿê³ á â³äïîâ³äàëè òàêèì ñõåìàì:

,

(

(

∧

.

²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Çàïèø³òü òåêñò, âñòàâëÿþ÷è, äå ïîòð³áíî, ïðîïóùåí³ ë³òåðè. Âèçíà÷òå
áóäîâó âèä³ëåíèõ ñë³â.

Óêðà¿í..ñ..êà ï³ñíÿ! Õòî íå áóâ çà÷àðîâàíèé íåþ? Õòî íå çãàäóº
¿¿, ÿê ñâîº ÷èñòå, ïðîçîðå äèòèíñòâî? Âîíà â..êë..êàº íàéñêëàäí³ø³,
íàéòîí..ø³, íàéãëè..ø³ ïî÷óòòÿ. Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ – öå áåçäîí..à
äóøà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
²V Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
7. Íàïèø³òü õóäîæí³é îïèñ êâ³òêè, ÿêà ïîäîáàºòüñÿ.
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ÂÀÐ²ÀÍÒ 3
² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
1. Óñ³ ñëîâà ìàþòü ñóô³êñè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

ñàäîê, øê³ëüíèé, ä³ä;
íàïèñàëà, ðàä³ñòü, ä³äóñü;
êíèæêà, äîðîãà, ñ³ëüñüêèé;
âåñåëî, îñ³íí³é, ñò³ë.

2. Ó âñ³õ ñëîâàõ òðåáà ïèñàòè ïðåô³êñ ïðå- â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

ïð..áóòè, ïð..ñëàâíèé;
ïð..ìóäðèé, ïð..âèñîêî;
ïð..çâèñüêî, ïð..êðàñà;
Ïð..êàðïàòòÿ, ïð..ñòàðèé.

3. Âñ³ ñëîâà – ïðèéìåííèêè â ðÿäêó

1)
2)
3)
4)

íà, àëå, ï³ä;
ïðî, ç, â;
³, òà, ïåðåä;
çà, îé, áè.

²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
4. Ïîäàí³ ñëîâà ðîçáåð³òü çà áóäîâîþ, êîðèñòóþ÷èñü çðàçêîì, ïîäàíèì
íà ñ. 192–193.

Ó÷åíü, îñ³íí³é, ïðèêîðäîííèê.
5. Ç òåêñòó âïð. 466 âèïèø³òü ñëîâà, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü ïðåô³êñè.
Ïîÿñí³òü, äå ïîòð³áíî, ïðàâîïèñ ïðåô³êñ³â.
Çàïèø³òü ñëîâà, ÿê³ á â³äïîâ³äàëè òàêèì ñõåìàì:

,

(

(

∧

.

²²² Ð²ÂÅÍÜ (3 áàëè)
6. Çàïèø³òü òåêñò, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³òåðè. Âèçíà÷òå áóäîâó
âèä³ëåíèõ ñë³â.

Ì³é áðàò..ê ²âàíêî ùå çîâñ³ì ìàëåñåíüêèé òà äóæå ñì³øíèé. Â³í
óæå áàãàòî ð..çóì³º, äî âñüîãî ïð..ä..âëÿºòüñÿ, äî âñüîãî õî÷.. äîòîðêíóòèñÿ. À ÿ ñòàâ íàáàãàòî äîðîñë³øèì, áî â³ä÷óâàþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà áðàòèêà. Òîìó íàìàãàþñÿ áóòè äëÿ íüîãî ïðèêëàäîì .. ..ñüîìó.
²V Ð²ÂÅÍÜ
7. Íàïèø³òü íåâåëèêó ðîçïîâ³äü ïðî ñâîº óëþáëåíå çàíÿòòÿ ó â³ëüíèé
÷àñ.
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