
Тема. Кома між частинами складного речення, з’єднаними 

безсполучниковим і сполучниковим зв’язком 

 

Завдання 1.  Вибіркове завдання. Випишіть граматичні основи 

кожної частини складного речення. 

1. У верховітті високих дерев прогулювався вітер, і дерева 

горнулися одне до одного. 2. Листок перемовлявся з листком, а їхні 

голоси глухувато відлунювали в товстелезних стовбурах. 3. І здавалось мені, що 

в ті голоси й у той гул услухається велика річка.4.  Вона навіть перестала текти у 

далекий світ, зупинилася і завмерла. 5. Після вранішніх туманів з глибин річки на 

небо випливло сонце, і листя дерев аж тремтіло від пташиного щебету.  

 

Завдання 2. Записати речення, розставити розділові знаки, 

підкреслити всі члени речення в 2 реченні. Накреслити схеми 

речень. 

1. Колискова не тільки допомагає дитині заспокоїтись та заснути вона підвищує її 

розумові здібності налаштовує на хвилю щастя.  

2. Котики-воркотики всілися рядком поїть сонце котиків теплим молочком.  

3. Десь колисочка гойдалась  місяць сяяв у вікні там дитину присипляли  з неба 

зорі осяйні.  

4. Десь далеко дощик тихий буде землю умивать а тобі моя утіхо треба швидше 

засинать.  

 

Завдання 3. Тестові завдання (усно). 

1. Укажіть складне речення, у якому правильно розставлені розділові 

знаки: 

а) Сонце вже заховалось, і по житньому полю потяглися вечірні тіні. 

б) Якщо погода не зміниться ми, відкладемо турпохід на кілька днів. 

в) Зранку піднімався легкий туман, а перед обідом, почав накрапати дощик. 



2. Укажіть складне речення: 

а) Стара черемха заздро поглядала на першу вишню. 

б) Шумить і хвилюється Київ і сонце сміється з висот. 

в) Сонце обливало землю рожевим світлом і ніжно цілувало своїми іскорками. 

3. Укажіть речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки: 

а) Сонце підбилося вгору, і туман розвіявся. 

б) Сонце вже звернуло з обіду, і хилиться на захід. 

в) Сонце спускалося до обрію, і вся вулиця палахкотіла полум’ям. 

 

Завдання 4. Творче конструювання. Усно перебудувати речення 

із безсполучниковим зв’язком на речення із сполучниковим 

зв’язком. 

1. Повішу я колисочку на зелену галузочку, вітрик буде повівати, мале 

дитя колисати.  

2. Кіт збирався до роботи, завадили турботи.  

3. Під спів маминої колискової виростали поети і композитори, ставали на ноги 

філософи і хлібороби.  

 

 

Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал про складне речення. 

Виписати з художнього тексту 3 складні речення, підкреслити всі члени 

речення, накреслити схеми. 


