Тема. Розділові знаки в реченнях з узагальнювальним словом та

однорідними членами речення

_________________________________________________________________
Завдання 1. Тести. Пригадаємо! Пишемо лише варіант відповіді.
1. Однорідними у реченні Природа, час і терпеливість – найкращі лікарі. (Нар.
творч.) є
а) підмети;
б) означення;
в) обставини.
2. Узагальнююче слово у реченні Я знаю українських художників: Тараса
Шевченка, Олександра Мурашка, Катерину Білокур є
а) додатком;
б) підметом;
в) присудком.
3. Після узагальнюючого слова перед однорідними членами речення
ставиться
а) кома;
б) тире;
в) двокрапка.
_________________________________________________________________
Завдання 2. Вправа 444 (письмово).
Прочитайте речення. Знайдіть у них змістові та пунктуаційні
помилки. Поясніть усно (голосове повідомлення) суть допущених
помилок. Зачитайте речення записане правильно.

___________________________________________________________________

Завдання 3. Вправа 447 (письмово). І. Спишіть речення,
розставте пропущені розділові знаки. У якому реченні немає
узагальнювального слова?

___________________________________________________________________
Завдання 4. Тести. Самостійна робота.
1. У якому варіанті є речення з однорідними підметами?
А Над широкими сіножатями, над зеленими ярами встав легесенький туман
(І. Нечуй-Левицький).
Б Праця потрібна кожному із нас: і дітям, і дорослим.
В Блакитними очами дивляться мені в очі весна й небо (За Є. Гуцалом).
2. У якому варіанті при узагальнювальному слові ставимо двокрапку?
(Розділові знаки не розставлені)
А Зима це період зимових свят, подарунків та канікул.
Б Дерева кущі птахи все завмерло навколо.
В Я зробив усе розв’язав задачі, написав вправу, прочитав твір.
3. У якому варіанті правильно розставлені розділові знаки?
А Усе це принесли в подарунок білочці: мішечки з горішками, шишками та
грибами.
Б На галявині, у лісі, у полі, усюди чується гомін птахів.
В У школі, удома, на вулиці: усюди цікаво дітям.
4. У якому варіанті є речення з однорідними додатками?
А Я йду вздовж узлісся і насолоджуюся цією казковою красою.
Б Зима встановлює свої закони й правила.
В Сніг переливається різнобарвною веселкою, на вулиці легкий морозець.
5. Знайти речення, у якому однорідні члени - означення:
А Зерно і камінь, суша і вода зображені на картині.
Б Мавка йде до калини, ламає червоні кетяги ягід.

В Весела, щедра, мила весна.
6. Знайдіть речення з узагальнювальним членом речення:
А Усе бачить співець у широкім роздолі: і небо, і море, і красу світову.
Б З берега на берег можна добутися човнами, баржами.
В

На високих горбах шуміли під вітром дуби, липи, клени.

___________________________________________________________________

Домашнє завдання. Відпочити! Помріяти! Повторити те, що вчили про
однорідні члени речення та узагальнювальні слова (теоретичний матеріал)

