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 55  1. Прочитай. Визнач мету тексту.

Деркач
Деркач — невеликий птах. 

Має рудувато-бурувате непоміт-
не забарвлення — під суху траву 
або листя. Деркач погано і дуже 
неохоче літає, але добре бігає. 
Пересувається він швидко й обе-
режно.

Деркач гніздиться по сирих трав’янистих 
луках на всій території України.

Живиться комахами, слимаками. Це дуже 
корисний птах. Його треба охороняти.

2. Поміркуй, які запитання можна поставити до кожної час
тини тексту. Запиши їх у вигляді плану.

3. Попрацюйте в парах. На основі тексту і складених запи
тань до нього розіграйте діалог: «Моє запитання  — твоя 
відповідь».

 56  1. Прочитай слова у стовпчиках. Про кого вони розпові
дають?

лисичка-сестричка

мордочка тоненька

вушка гостренькі

хвостик довгенький

кожушок тепленький

шерсть пухнаста,  
золотиста

на шиї біленький  
комірець

ходить тихенько

дивиться лукаво

хижа тварина

довжина тіла дорівнює 
60–80 сантиметрам

гостра морда

короткі ноги

пухнастий хвіст

хутро рудувате,  
з жовтим відтінком

живиться гризунами,  
птахами, ягодами 
і різноманітним  
насінням
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2. Поміркуй, який текст (науковий 
чи художній) ти можеш скласти за 
допомогою слів першого стовпчика. 
А  другого?

3. Склади і запиши (на вибір) науковий або художній текст 
про лисицю.

 57  1. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущені букви.

С..годні в лісі справжній жовтневий л..стопад. 
Клени обс..паються від найменшого под..ху 
вітерця. Гаснуть осі..і вогневі барви. Деякі  
л..сточки, засихаючи, скручуються в дудоч- 
ку. А коли об..режно ро..горнути такий 
л..сточок, всередині в н..му тремтить криш-
талева росинка.

Як же поріділи д..рева! Наче довго хтось брів 
по коліна в опалому листі, в золотому шумі, 
прийшов і навстіж ро..чинив у лісі тисячу синіх 
віконец.. . (Олесь Донченко)

2. Визнач, який це текст: науковий чи художній. Доведи 
свою думку.

3. Виділені слова розбери за будовою.

 58  1. Прочитай. Знайди в тексті та випиши інструкцію.

Сьогодні багато хто, щоб не нищити лісів, 
відмовляється ставити в своїй оселі живу ново-
річну ялинку. Тим часом, можна виплекати це 
чарівне деревце самому.

Пізньої осені чи взимку візьми насіння із 
шишки і збережи його в скляній баночці до вес-
ни. У квітні висій його в пухкий ґрунт. Зверху 
парничок притруси нетовстим шаром моху чи 
соломи. Час від часу не забувай полити.

сантиме5тр
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ЧАСТИНИ МОВИ. 
іМЕННИК

§ 9. Повторення вивченого про іменник

 90  1. Прочитай. Спиши.

Травень зазеленів, засвітився синіми озера-
ми, заголубів високим небом. Цвіли яблуні, гру-
ші, сливи. Білі віти дерев колихалися і тягну-
лися до вікон школи.

2. Визнач граматичні основи поданих речень. У кожному 
реченні знайди і назви однорідні члени. Поясни вжиті 
розділові знаки.

3. Пригадай відомі тобі частини мови.

Іменник (имя существи-
тельное)
Прикметник (имя при-
лагательное)
Дієслово (глагол) 

Прийменник (предлог)
Сполучник (союз)
Частка (частица)

4. Визнач, до яких частин мови належать слова в записа
них реченнях. Назви іменники. Якими членами речення 
вони  є?
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5. Розглянь схему. Розкажи, що ти знаєш про іменник. Наве
ди приклади.

 91  1. Прочитай. Добери заголовок.

Якщо тобі доведеться бувати в Києві чи Хар-
кові, Сумах, Лебедині чи Житомирі, обов’язково 
відвідай художні музеї цих міст. Там ти змо-
жеш побачити картини, написані рукою відо-
мого українського художника Сергія Івановича 
Васильківського.

На більшості полотен цього майстра зображе-
на природа: розлогі луки й тихоплинні річки, 
густі діброви й неозорі степи, затишні левади 
і задумливі села. Такі картини називають кра-
євидами, або пейзажами.

Іменник 
(назва  

предмета)

   Власні назви

  Загальні назви

Має рід  
(ж. р., ч. р.,  

с. р.)

Змінюється за числами

(однина/множина)

хто?
назви істот

що?
назви  

неістот

В реченні є головним 

або другорядним  

членом

Змінюється  

за питаннями
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Сергій Васильківський був талановитим пей-
зажистом. Він народився на Харківщині. Тут, 
на мальовничих берегах Сіверського Дінця, 
художник відкрив для себе красу рідного краю.

 (Оксана Кротюк)

2. Спиши перший абзац тексту. Підкресли власні іменники. 
Назви загальні іменники.

3. Розглянь картину С. І. Васильківського «Старий ставок». 
Розкажи, що на ній зображено. Які почуття вона ви кликає?

 92  1. Прочитай. Запиши подані іменники у два стовпчики: 
у  перший  — назви істот, у другий  — назви неістот.

Вересень, четвер, ведмідь, радість, 
біг, черешня, акваріум, апетит, 
очерет, заєць, українець, футбо-
ліст, Україна, герой, директор.

2. Із двома словами (на вибір) склади і запиши речення.

93  1. Прочитай словосполучення. Визнач рід іменників.

Домашня адреса, широкий степ, барабанний 
дріб, головний біль, чіткий підпис, висока топо-
ля, стародавній літопис, далека путь, чистий 
посуд, велике місто.

футбо5л

58



2. Переклади подані словосполучення російською мовою. 
Запиши за зразком. Порівняй рід іменників в українській 
і російській мовах.

                            ж. р.
Зразок: домашня адреса — домашний адрес.

 94  1. Прочитай.

В мене є залізний молоток,
Я його завжди кладу в куток,
Де лежать і пилка, і терпуг,
Він же їм завжди хороший друг.
                     Платон Воронько

Словничок: терпу5г — (рос.) напильник

2. Випиши з тексту назви інструментів. Визнач число і рід 
цих іменників.

3. Розглянь малюнок. Пригадай назви інструментів.
Малюнки з підписами: 
терпуг
щипці
ножиці
викрутка (для художника — отвертка)
лещата (для художника — тиски)
обценьки (для худ. — клещи для вытягивания 
гвоздей)
рубанок

4. Запиши іменники  — назви інструментів, які вживають
ся лише у формі множини. Чи можна визначити рід цих 
іменників?

95  1. Прочитай, ставлячи іменники, що в дужках, у фор
му множини. Запиши.

Над ставком весело кружляли (ластівка). 
Перші осінні (холод) завдали великої тривоги 

лещата

ножиці викрутка

рубанок
щипціобценьки

59



§ 11. Розрізнення відмінків іменників. 
Називний, родовий, знахідний відмінки

 108  1. Прочитай. До поданих доказів сформулюй думку, 
яка доводиться, і  склади текстміркування «Чому кропи
ва пекуча». Запиши його.

Жалка кропива рясно вкрита 
волосками. Своєю будовою кожен 
волосок нагадує голку від шпри-
ца. Всередині волосків міститься 
рідина, чимось схожа на отруту 

оси. Коли торкаєшся рослини, волоски легко 
проколюють шкіру і впорскують пекучу рідину 
в утворені ранки. (З журналу «Малятко»)

2. Розкажи, що ти знаєш про цілющі властивості кропиви.

3. Випиши виділені іменники разом зі словами, з якими вони 
пов’язані. Постав питання до іменників, визнач відмінок.

Вимовляємо:  Пишемо:
торка5є[с 5:а]  торкаєшся

Зверни увагу!

 109  1. Прочитай. Назви в кожному реченні граматичну ос 
нову.

Дуже хитрий огірочок
заховався під листочок.
Огірочок я шукаю,
під листочок заглядаю.

                                     Петро Мостовий

2. Постав питання до виділених іменників і визнач їх від мінок.

3. Пригадай з уроків російської мови, як розрізняють назив
ний і знахідний відмінки іменників.

всере5дині
посере5дині
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В українській мові, як і в російській, імен-
ник у називному відмінку — це завжди голов-
ний член речення, а в інших відмінках — дру-
горядний член речення.

У називному відмінку іменники завжди вжи-
ваються без прийменників.

Зверни увагу!

 110  1. Прочитай. Добери заголовок. Пригадай, з яких частин 
складається текстопис. Знайди в тексті опис дятла 
і  випиши його.

Якось у лісі побачив я строкатого дятла. 
Який же він гарний! Білий з чорним, а шапоч-
ка і підхвістя яскраво-червоні. Дзьоб у дятла 
великий і міцний. Це справжній теслярський 
інструмент. Дзьобом він видовбує глибоке дупло 
для гнізда, з-під кори жуків-короїдів та личи-
нок витягує, шишки роздовбує, насіння дістає.

 (З журналу)

2. Випиши виділені іменники разом зі словами, з якими вони 
пов’язані. Постав питання до іменників, визнач від мінок.

3. Пригадай з уроків російської мови, як розрізняють родо
вий і знахідний відмінки іменників.

В українській мові, як і в російській, родовий 
і знахідний відмінки іменників чоловічого роду, 
що є назвами істот, розпізнаються за допомо-
гою підстановки іменника жіночого роду, який 
у називному відмінку має закінчення -а(-я). 
Іменники жіночого роду на -а(-я) у родовому 
і знахідному відмінках мають різні закінчення.

Пам’ятай!
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4. Перевір себе: 
          Зн. в.
побачив дятла (пташку )
          Р. в.
дзьоб у дятла (у пташки )

 111  1. Прочитай. Спиши. 

Минулого літа Василько вперше побачив ком-
байн. Комбайн працював у полі. На пшенично-
му лані хлопчик зустрів комбайнера. У комбай-
нера було засмагле обличчя.

2. Визнач відмінок виділених іменників. За потреби звертай
ся до поданої нижче схеми.

Іменник

назва істоти

це Зн. в.

це Н. в.

це Р. в.

це Зн. в.

заміни іменником 
жіночого роду

назва неістоти

головний 
член  

речення

закін-
чення 
-у(-ю)

другоряд-
ний член 
речення

закін-
чення 
-и(-і)

 112  1. Прочитай текст. Добери заголовок. Спиши.

У лісі на стрункій білій ніжці виріс червоний 
гриб. Гарний, ставний, високий. Але отруйний. 
І ніхто не хотів із ним мати справу. Тому мухо-
мор був дуже самотній і сумний.
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Вони живуть в одному будинк.., 
в одному під’їзд.. та навчають-
ся в одному клас.. . Нещодавно 
батьки купили Сашк.. комп’ютер, а Ігор.. брат 
подарував спортивний велосипед. Тепер, коли 
Ігор грає на комп’ютер.., Сашко катається на 
велосипед.. . Отака у них дружба!

2. Визнач рід і відмінок іменників із пропущеними закінчен
нями.

3. Спиши, вставляючи пропущені закінчення.

 117  Прочитай. Запиши повні відповіді на запитання. 
У  відповідях використовуй слова, що в дужках, став
лячи іменники в давальному або місцевому від
мінках.

Де працює мама Мар’янки? (в, магазин)
Кому Сергійко подарував книжку? (брат, Іван)
Де стояла ваза з квітами? (на, стіл)
Кому Оксанка віддала зошит? (Денис Ткаченко)
Де ходить осінь? (по, гай, по, ліс)

§ 12. Чергування приголосних в іменниках 
у давальному і місцевому відмінках однини

 118  1. Прочитай.

За річкою видніється соло-
м’яна стріха старої хати. 
У стрісі пташка вивела пта-
шенят. Щодня треба пташці 
покидати гніздо, щоб їх наго-
дувати. А кішка тільки того й чекає. Хочеться 
кішці дістатися до гнізда. Та заважає хазяйка 

тепе5р

щодня5
щоде5нно

щогоди5ни
щоти5жня
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Ольга Дмитрівна. Уважно стежить вона за кіш-
кою. Вдячна пташка хазяйці Ользі Дмитрівні 
за її турботу.

2. Випиши виділені іменники (форми одного й того ж сло
ва) парами. Визнач рід і відмінок. Виділи закінчення. Під
кресли кінцеві букви основи, які позначають приголосні 
звуки, що чергуються.
                   ж. р., Н. в.     ж. р., Д. в. 

Зразок. Стріх а  — стріс і .

3. Розбери за будовою слова пташка і пташці. Визнач, 
у  якій частині основи (в корені чи суфіксі) відбулося чер
гування приголосних.

Стрі5ха — нижній край солом’яної  
покрівлі, який звисає над стіною.

Мовна скарбничка

 119  1. Прочитай. Відгадай загадки. Поясни, як ти розумієш 
виділений вислів.

Він зробив собі барліг
І заснув без задніх ніг. 
Буде бачити він сни
У барлозі до весни.

Шубку руденьку має,

їжу собі на горісі шукає.

Хто в гарячий день на лузі
Ген пасеться у кожусі?

У якому молоці  
потонула річка  
вранці?
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2. Знайди в загадках іменники, вжиті в  місцевому відмінку 
однини. Постав їх у початкову форму та запиши за зраз
ком, поданим у попередній вправі.

3. Зроби висновок про чергування кінцевих приголосних 
основи перед закінченням -і в іменниках чоловічого 
і  середнього роду в місцевому відмінку.

У давальному і місцевому відмінках однини 
в іменниках жіночого роду, а також у місце-
вому відмінку однини в іменниках чоловічого 
і середнього роду перед закінченням -і кінцеві 
приголосні основи [г], [к], [х] замінюються на 
[з 5], [ц 5], [с 5]. Наприклад:

Жіночий рід

Н. в. Д. в. М. в.

подруга
ромашка
черепаха

подруз і
ромашц і
черепас і

на подруз і
на ромашц і
на черепас і

Чоловічий рід Середній рід

Н. в. М. в. Н. в. М. в.

берег
потік
горох

на берез і
у потоц і
у горос і

око
вухо

в оц і
у вус і

Пам’ятай!

 120  1. Прочитай речення. Спиши, ставлячи слова, що в дуж
ках, у потрібному відмінку.

У моєї бабусі на присадибній (ділянка) безліч 
квітів, як на (луг). Смачні гостинці сподобалися 
всім мешканцям зоопарку: і верблюду, і носо-
рогу, і (папуга), і (білка), і (черепаха). У відо-
мій (казка) Івана Франка мишка Сіроманка  
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допомогла витягнути ріпку (дід Андрушка), (баба 
Марушка), (донечка Мінка), (собачка) і (кішка).

2. Підкресли іменники, в яких при відмінюванні відбулося 
чергування приголосних.

3. Користуючись поданою нижче схемою, доведи, що тобі 
вдалося правильно виконати завдання.

Іменник
(в однині)

ж. р.

у Д. в.
у М. в.

ч. р., с. р.

перед і

[г] — [з’]
[к] — [ц’]
[х] — [с’]

у М. в.

 121  Провідміняй іменники дорога, гілка, муха за зразком 
до вправи 104 (с. 65).

§ 13. Чергування звуків [і] з [о], [е] 
в іменниках жіночого та чоловічого роду

 122  1. Прочитай. Визнач тему і мету тексту. Добери заго
ловок. Склади і запиши план.

Багато смачних гостинців приготувала щедра 
осінь. Достигли ягоди на калині, горобині, бузи-
ні. Тому наприкінці осені прилітають до нас 
з півночі омелюхи.

Впізнати їх неважко. Привертають увагу 
своєю красою і голова, і крила, і хвіст птаха. 
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У нього чудовий рожево-сірий чубчик на голові, 
кінчик хвоста жовтий з червоною каймою і на 
крилах серед жовтих пір’їнок червона смужка. 
Справді вродливий птах!

Гостюють у нас омелюхи до початку лютого 
місяця. А тоді повертаються назад, на північ, 
до своїх темних вогких лісів.

А скільки ягід з’їдає цей вродливий гість! 
Невеликий табун омелюхів може за один раз 
обчистити цілий кущ бузини, калини або горо-
бини! Страшні ненажери! Кожен омелюх з’їдає 
за день більше ягід, ніж важить сам. Зате 
і користь велика від цього північного гостя. 
Бо насіння, що в ягодах, не перетравлюєть-
ся в шлунку омелюха, і пташка розсіває його 
по лісу й по садах. (За Олександром Копиленком)

Словничок: омелю5х — (рос.) свиристель
шлу5нок — (рос.) желудок
перетра5влюється — (рос.) переваривается

2. Перекажи текст за складеним планом.

3. Випиши виділені іменники парами за зразком до вправи 
118 (с. 74). Виділи закінчення. Підкресли букви, що позна
чають голосні звуки, які чергуються в  основах цих слів.

В українській мові при зміні форм деяких 
іменників відбувається чергування голосних зву-
ків [і] — [о], [і] — [е]. Наприклад:

fDніс-  — у Ddнос-і 
Ddсіль-  — Ddсол-і 
Fgпапір-  — на Fgпапер-і 
Ddпіч-  — у Ddпеч-і 

Зверни увагу!

77



Орудний відмінок

 130  1. Прочитай.

Той хоче стати космонавтом,
той капітаном хоче буть…
Я теж подумав: ким же стати,
яку в житті обрати путь?

Звичайно, водієм би добре…
Або артистом — слава й честь!..
Чи прикордонником хоробрим.—
Наказ: «Назад — ні кроку!»
                             «Єсть!»

А можна б інженером стати,
учителем — дітей учить,
складним наукам научати,
і головній науці — ж и т ь.
                            Олег Орач

2. Знайди у вірші та випиши в стовпчик іменники в оруд
ному відмінку. Що вони означають? Визнач їх число і рід.

3. Виписані іменники переклади російською мовою. Порів
няй закінчення.

 131  1. Прочитай словосполучення російською й українською 
мовами. Порівняй закінчення іменників чоловічого 
роду в орудному відмінку однини.

Російською: Українською:

2. Запиши словосполучення українською мовою. В іменни
ках виділи основу, познач закінчення.

інжене5р
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В орудному відмінку однини іменники чолові-
чого роду мають закінчення -ом, -ем, -єм. 

Закінчення -ом пишеться в іменниках з осно-
вою (у початковій формі) на твердий приголос-
ний, крім [ж], [ч], [ш].

Закінчення -ем пишеться в іменниках з осно-
вою (у початковій формі) на м’який приголос ний 
та [ж], [ч], [ш].

Закінчення -єм пишеться в іменниках з осно-
вою (у початковій формі) на [й].

Пам’ятай!

 132  Спиши речення, ставлячи слова, що в дужках, в  оруд
ному відмінку. При потребі користуйся поданою нижче 
схемою.

За (паркан) росли чудові квіти. Петрик малю-
вав червоним (олівець). (Трамвай) діти доїхали 
до площі. У полі пахло (чебрець) та (полин). 
Ластівка низько літає перед (дощ). За (гай) 
в’єть ся річечка.

Іменник
ч. р., одн., Ор. в.

основа слова 
в початковій формі

на твердий 
приголос ний, 

крім [ж], [ч], [ш]

на м’який  
приголос ний  

та [ж], [ч], [ш]
на [й]

-ом -ем -єм

82



 133  1. Прочитай. Запиши слова у два стовпчики: у перший 
із  закінченням -ом, у другий — із закінченням -ем.

Майстром, лікарем, пекарем, директором, 
інженером, токарем, касиром, школярем, перу-
карем, шофером, ма5ляром, маляре5м.

2. У кожному слові познач основу, виділи закінчення.

Іменники чоловічого роду з основою на -р 
в орудному відмінку однини можуть мати різні 
закінчення — -ом або -ем. Тому їх правопис слід 
перевіряти за орфографічним словником.

Зверни увагу!

 134  1. Прочитай.

Тесляре, тесляре, збудуй мені хижку
В зеленім садочку, в квітучім затишку.

Змуруй мені, муляре, піч та й рівненько,
Щоб в хаті зимою було всім тепленько.

Ти справ мені, столяре, дверці й віконця,
Поріг від дороги, а вікна від сонця.

А ти мені, скляре, встав скло ясне в рамку,
Аби мені сонце світило від ранку.

                                       Марійка Підгірянка

2. Випиши з вірша в стовпчик іменники, вжиті у формі клич
ного відмінка. Поряд через риску запиши їх у початковій 
формі й у формі орудного відмінка. Перевір правопис 
іменників в орудному відмінку за орфографічним слов
ником.

3. Долучись до гри «Хто найуважніший?». Знайди у вірші та 
випиши іменники, в основі яких при зміні відмінка від
бувається чергування голосних або приголосних звуків.
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старий) дуба. З (чистий) неба лине спів (малень-
кий) жайворонка. Біля (зелений) поля озимини 
нерідко можна побачити (сірий) зайця.

2. Спиши, розкриваючи дужки. Виділи закінчення прикмет
ників.

 191  1. Прочитай. Визнач тип тексту. Добери заголовок. 
Спиши, вставляючи пропущені букви і, де потріб
но, апостроф.

Швидко т..мніє в з..мовому лісі. Сірі сутін-
ки перебігають від дер..ва до дер..ва, огортають 
тихий ліс, нак..дають на н..го густу намітку. 
На гі..і з..леної ялини с..дять голодні тет..руки. 
Ховають птахи під в..ликі крила голови, заплю-
щують очі. Та холод продирається крізь густе 
пір..я. І тет..руки важким каменем падають на 
сніг, закопуються в м..яку постіль і засинають 
солодким сном. Тепло птахам у сніговій п..рині 
і бе..печно, бо ніхто не наважиться ловити їх 
під гл..боким снігом. 

(За Володимиром Титаренком)

2. Знайди в тексті й підкресли хвилястою лінією прикметни
ки. Визнач їх відмінок.

   Намі5тка — покривало. У переносному 
зна ченні: те, що вкриває, застеляє що-небудь; 
пе лена.

Мовна скарбничка

 192  1. Спиши словосполучення. Визнач рід і відмінок 
прикметників.

Великий синій будинок
велика синя машина
велике синє озеро

120



2. Познач основу і закінчення прикметників. Визнач, на який 
приголосний (твердий чи м’який) закінчується основа. 
Зроби висновок: від чого залежить закінчення прикмет
ників у називному відмінку однини.

Прикметники в називному відмінку однини 
з основою на твердий приголосний мають закін-
чення -ий, -а, -е.

Прикметники в називному відмінку однини 
з основою на м’який приголосний мають закін-
чення -ій, -я, -є.

Зверни увагу!

 193  1. Подані прикметники запиши у два стовпчики: у пер
ший  — прикметники з основою на твердий, а в дру
гий  — з основою на м’який приголосний.

Щасливий, пізня, сонячний, радісне, домаш-
нє, чесна, сьогоднішня, рання, проїзний, класна, 
стародавня, літнє, минулий, 
сусіднє, українська, держав-
ний, осінній, революційна, 
майбутній, вечірня.

2. Серед поданих прикметників знайди антоніми.

 194  1. Розглянь на с. 122 таблицю відмінювання прикметни
ків з основою на м’який приголосний.

2. Провідміняй письмово словосполучення.

Сонячний літній день
холодна пізня осінь

3. Познач основу і закінчення прикметників. Зверни увагу 
на вживання знака м’якшення в прикметниках з основою 
на м’який приголосний.

держа5ва
револю5ція
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Від-
мінок

Чоловічий  
рід

Жіночий  
рід

Середній  
рід

Н.     

Р.       

Д.       

Зн.       

Ор.       

М.      

 195  1. Прочитай, ставлячи прикметники, що в дужках, 
у  потрібному відмінку. Добери заголовок. Спиши, роз
криваючи дужки.

У (сусідній) під’їзді живе мій найкращий 
друг Сергій. У неділю з (ранній) ранку і до (піз-
ній) вечора ми ліпили з ним (снігова) фортецю. 
Біля (міцна) огорожі поставили (надійний) охо-
ронця — (великий білий) сніговика. З (черво-
ний) носом і (синє) відром на голові його було 
видно здалеку. (Наступний) дня ми повернули-
ся до (біла) фортеці та влаштували справжній 
сніговий бій. За годину від (учорашня велична) 
споруди і (чудовий) сніговика не залишилося 
і сліду.

2. Підкресли прикметники. Визнач відмінок, виділи закін
чення.
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 196  1. Прочитай, замінивши виділені прикметники анто
німами. Запиши утворені речення.

1. Пізньою весною повертаються з вирію 
пташки. 2. По дорозі йшла бабуся з порож-
нім кошиком. 3. У променях вранішнього сон-
ця будинки здавалися рожевими. 4. На зимо-
вих канікулах школярі побували на екскурсії 
в новому місті. 5. На уроці української мови 
діти вивчали дієслова майбутнього часу. 6. Над 
мілким ставом в задумі схилилися зелені верби. 
7. З нижнього поверху будинку доносилася сум-
на пісня.

2. Визнач відмінок прикметників.

3. У першому і другому реченні знайди та підкресли підмет 
і присудок.

 197  1. Прочитай. Визнач тип і головну думку тексту. 
Добери заголовок.

Посеред лісової галявини росте дуб-велетень. 
Падають і падають з його густої крони золо-
ті блискітки — дозрілі жолуді. Їх так багато, 
що трава під дубом нагадує золотавий килим. 
До дуба підлетіла сойка. Вона накинулася на 
жолуді. Набрала у дзьоб, змахнула крильми, 
полетіла до сусідньої ялини. Підозріливо обди-
вилася навкруг, чи ніхто не стежить за нею, 
не придивляється, де вона ховає на зиму свої 
жолуді. І швидко висипала здобич у невелич-
ке дупло. Ще раз повела голівкою з боку на бік 
і заспокоєно полетіла до великого дуба. 

(Володимир Титаренко)

2. Знайди і випиши з тексту сполучення іменників із прик
метниками жіночого роду в родовому відмінку. Виділи 
закінчення прикметників.
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6. Число.
7. Особа (у дієслів теперішнього і майбутнього 
часу).
8. Рід (у дієслів минулого часу однини).
9. Яким членом речення є?

Письмово:
Лине — дієсл., п. ф. — линути, теп. час, одн., 
3-тя ос., присудок.

 286  1. Спиши, вставляючи пропущені букви.

На високих гривах гір кругом яру з..л..ніє 
старий ліс, як з..лене море. Глянеш з в..сокої 
гори на той ліс, і здаєт..ся, ніби на гори впа-
ла оксамитова з..лена тканка. В гарячий ясний 
літній ден.. ліс на горах сяє, а в долинах чор-
ніє. Над долинами стоїт.. сизий л..гкий туман. 
Ті долини здал..ка ніби дихают.. тобі в обли..я 
холодком, лісовою во..кістю, манят.. до себе 
в тін.. густого старого лісу. 

(Іван Нечуй-Левицький)

2. Підкресли в тексті дієслова. Визнач їх час і особу.

3. Виділене слово розбери як частину мови.

   Тка 5нка — тканина.
Оксами5т (рос. бархат) — тканина з густим 

ворсом з натурального шовку. 

Мовна скарбничка

 287  1. Прочитай текст. Визнач його тип, тему і головну 
думку. Добери заголовок.

Одного разу йшов я до соснового бору. Рап-
том назустріч мені вибіг невеликий заєць і мет-
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нувся до піщаного пагорба. За ним гнався вели-
чезний яструб.

Птах круто шугонув угору і каменем почав 
падати на приреченого звірка. А той не мав де 
сховатися. Навколо ні деревця, ні кущика — 
гола галявина. Ще мить, і яструб схопить зай-
ця. Та раптом вухатий зник, ніби провалився 
крізь землю. Яструб швидко пронісся над галя-
виною і полетів шукати іншу здобич.

Несподівано, немов з-під землі, вихопилась 
лисиця і кинулася тікати до лісу. Я зрозумів, 
що це заєць потрапив до її нори. Руда ж не збаг-
нула, хто потривожив її сон і сполохана виско-
чила зі своєї схованки.

За мить вистрибнув з нори і заєць. Побіг 
до кущів шипшини і заховався у зеленій траві.

 (За Володимиром Титаренком)

2. Усно дай відповіді на запитання за змістом тексту.

— Де відбувалася подія?
— Від кого тікав заєць?
— Як полював яструб?
— Хто і як наполохав лисицю?
— Де заховався заєць, коли вистрибнув з нори?

3. Випиши з тексту слова, якими автор називає зайця.

4. До виділених дієслів добери з тексту синоніми. Запиши.

5. Поясни значення слів приречений і сполохана. Перевір 
себе за поданим нижче словничком.

Словничок: прире5чений — той, якому загро-
жує загибель

 споло5хана — сповнена тривоги, 
переляку

6. На скільки абзаців поділено текст? Розкажи, про що роз
повідається в кожному з них. Склади план тексту.
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7. Перекажи текст за складеним планом.

8. Уяви себе на місці зайчика і розкажи про подію, описа
ну в оповіданні, від його імені. За потреби звернись до 
поданого нижче тексту з пропущеними словами і допов
ни його.

Я стрибав до соснового бору. Раптом 
на мене з неба … яструб. Я не мав де 
сховатися. Навколо … . Ще мить і … . 
Я зробив ще один стрибок і опинився 
в норі під землею.

З нори вихопилася… .
Я зрозумів, що залишатися в лися-

чій норі небезпечно. Тому за мить 
вискочив з неї, … .

9. Запиши складений текст.

10. Розкажи про подію, що трапилася, від імені лисиці або 
яструба.

 288  1. Прочитай. Визнач, у якому часі вжиті дієслова 
в  тексті.

Вилетить із вулика бджілка. Покружляє вона 
над пасікою. Та раптом почує, як десь далеко 
задзвенять голосні дзвіночки. Полетить бджілка 
на музику квітів, назбирає солодкого нектару 
і повернеться до свого вулика.

2. Запиши текст, замінивши дієслова майбутнього часу 
дієсловами минулого часу. Визнач їх число і, де мож
ливо, рід.

3. Одне з дієслів (на вибір) розбери як частину мови.

  Перевір себе. Скористайся електронним освітнім ресурсом
interactive.ranok.com.ua.
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