
Тема. Кома між однорідними членами речення 

 

Прийом "Кошик завдань" 

           

                                                       

                                                     

Завдання 1.  

Серед запропонованих виберіть речення, яке ви хотіли б продовжити 

однорідними членами речення, запишіть його в зошит. Доповніть 

однорідними членами речення. 

Із собою я буду завжди чесним (чесною)…………. 

Із мамою я буду завжди лагідним (лагідною)…….  

Із батьком я буду завжди відвертим (відвертою)….. 

Із друзями я буду завжди справедливим (справедливою)….. 

 



Завдання 2.  

Опрацювати матеріал підручника (с. 159-160) 

 

 __________________________________________________________________ 

 

Завдання 3. Вправа 428 (усно) 

Відповідь -  голосове повідомлення 

___________________________________________________________________ 

Завдання 4. Вправа 429 (письмово)     

І. Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте 

їхнє вживання. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої 

синтаксичної  ролі.  ІІІ. Накресліть схеми розташування однорідних членів 

двох речень (на вибір). 

___________________________________________________________________ 

Завдання 5.    

  Уведіть запропоновані групи слів до самостійно складених речень у ролі 

однорідних членів речення. Поясніть розділові знаки. 

І – працьовиті, самовіддані, горді, завзяті. 

ІІ – поля й степи, ліси й гори, ріки й моря.  

 

___________________________________________________________________ 

Завдання 6.  Тест. Однорідні члени речення                                                        

1. Однорідні члени речення – це: 

    а) члени речення, що становлять його граматичну основу; 

    б) усі члени речення, крім головних; 

    в) члени речення, які відповідають на одне й те питання та відносяться до  

          одного й того самого члена речення. 



2. Позначте речення з однорідними членами: 

    а) По дорозі торохтить зима на возі (Т. Коломієць); 

    б) Стали білі всі доріжки, вулиці, дахи, сади (Н. Мудрик); 

    в) Умостився Морозенко на столітнім дубі (В. Скомаровський). 

3. Позначити речення, в якому однорідні члени з’єднуються між собою   

    інтонацією переліку (без сполучників): 

    а) Стерня не завжди золота, але колюча для всіх і завжди (В. Слапчук); 

    б) Маки там не цвітуть, а горять (В. Василашко); 

    в) Свіжа зелень розгойдалась, розгулялась, попила (М. Рильський). 

4. Між однорідними членами речення, не з’єднаними сполучниками  

    і, й, та(у значенні і), завжди ставиться: 

    а) кома;                   б) тире;                   в) двокрапка.  

 

5. Позначте речення, у якому між однорідними членами потрібно 

    поставити кому:               

 а) Працею людина сильна і красива (О. Гончар); 

 б) З добра й любові приходить щастя (А. Мойсеєнко); 

 в) Шукаю вже не щастя а поради (В. Грінчак). 

6.У реченні    Лелеки клекотали завзято і стурбовано  однорідними є: 

     а) присудки;                     б) означення;          в) обставини. 

_________________________________________________________________ 

 

Домашнє завдання    

 Вправа 435 (письмово). Параграф 54 


