
 

8 клас 

 



Нас завжди двоє або більше, 
Одному місця тут нема, 
Бо ми – одна с`імя.  
Між нами кома чи нема.  
Сполучники ми полюбляємо,  
І з ними мирно проживаємо. 
Свої закони маємо,  
За дружбу й рівність виступаємо.  

Хто ми? 

 

ЦЕ однорідні члени речення 



 

 

 
 однорідними називаються… 
 однорідні члени речення вимовляються… 
 однорідними членами речення можуть бути… 
 між однорідними членами речення ставиться 

кома, якщо… 
 між однорідними членами речення кома не 

ставиться, якщо… 
 однорідні члени речення виконують таку 

синтаксичну роль…  

 



(1)(У,В)се починається з дитинства з колискової з голосу 

материнської душі над колискою. (2) (У,В)же в/перше 

звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для 

маленької дитини багатоголо(с,сс)я душі та світу.  

(3) Від/тепер відкривається шлях її радощам смуткові й 

веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, 

головному — взаємності з життям зі світом. (5) Колискова 

це не/наче душа, яка ходить на/вшпиньках.  

1.  
 



 

1. Які речення ускладнені однорідними членами ? 
 
2. Фразеологізмом є вислів 
А багатоголо(с,сс)я душі   
Б відкривається шлях  
В взаємності з життям                
Г колискова — це душа  
 
3. Якою частиною мови виступає слово колискової, у 
якому відмінку воно стоїть? 
 
 
4. Знайди пунктуаційну помилку в тексті.  Виправ і 
поясни. 
  



(1)Усе починається з дитинства з колискової з голосу 

материнської душі над колискою. (2) (У,В)же в/перше 

звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для 

маленької дитини багатоголо(с,сс)я душі та світу.  

(3) Від/тепер відкривається шлях її радощам смуткові 

й веселості, тривогам  сподіванням. (4) І, на/певно, 

головному — взаємності з життям зі світом. (5) 

Колискова    це не/наче душа, яка ходить 

на/вшпиньках.  

 

У 

У в перше 

навічно 

сс 

Відтепер 

напевно, 

неначе 

навшпиньках. 



1 2 3 4 5 

х х х х 



Установи, якими однорідними  

членами ускладнене кожне речення. 

1 підмети  

2 присудки  

3 додатки  

4 означення  

 

Перевір себе 

1-б; 2-в; 3-а; 4-г 

 

А Звичністю, буденністю позначено 

тут життя.  

Б Пливуть переді мною сині води, 

білі піски.  

В Світ здається чарівною казкою, 

нерозгаданим плетивом мрій.  

Г Тихо опадає цвіт яблунь і груш.  

Д Під моїм вікном густо, медово 

пахне акація. 
 



                          Чому між однорідними членами  

                                          речення немає коми? 

 

І сміх і гріх, ні в тин ні в ворота, ні туди ні 
сюди, ні риба ні м’ясо, ні пуху ні пера, і вашим 
і нашим, ні так ні сяк, і день і ніч, ні світ ні 
зоря.  

 

Склади речення з трьома з них.  



 У народній медицині 

відвар коріння 
джинжури вживають 
при хворобах  

легенів, хронічних 
бронхітах, малярії, 
ревматизмі  

та хворобах  

   печінки. 

   

 

 У народній  

медицині відвар коріння 
джинжури вживають при 
різних недугах: хворобах 
легенів, хронічних 
бронхітах, малярії, 
ревматизмі та хворобах 
печінки. 

 Згадай, як називаються 
такі слова?  

Узагальнювальні. 

 

 



  У реченні  

може бути і слово 

 із загальним значенням, 
яке включає в себе 
значення всіх однорідних 
членів.  

Таке слово називається  
 

 

 

 

 Узагальнювальні слова 
виражаються 
найчастіше 
іменниками, 
займенниками або 
прислівниками і 
виступають у ролі того 
самого члена речення, 
що й однорідні члени. 

 

Запам'ятай 



Речення  УС Знак  

 Усе тут мовби однакове: 
і  похилені до води вільхи, і 
засніжені береги.  

Перед 
однорідними 

 І стежка у росах , і тиха 
діброва –  то все моя рідна 
співуча земля.  

Після 
однорідних     

 Усе навколо: лoзи висип 
кручі ліс –  блищить і сяє на 
сонці.  

 

Перед 
однорідними і 

після них  

 



1. І пісні і приказки й прислів'я все те 

вражало надзвичайним багатством поезії 

жарту    гумору практичного розуму.  

2. Є місцевості веселі радісні є похмурі 

тривожні й недобрі місця.  

3. Усе постава непорушна тоненькі ніжки 

розвилки рогів на його голівці усе було сама 

довершеність і краса.  

4. Усе тут мовби однакове і похилені до 

води вільхи і засніжені береги.  

 

 

 А) двокрапка 

 Б) тире  

 В) двокрапка і тире  

 Г) тільки коми 

 
перевір 

1-б; 2-г; 3-в; 4-а 



Мені 
сподобалося…… Мені не 

сподобалося 
….. 

Я навчився… 
Ставити 

розділові знаки 
при однорідних 
членах речення 

Я знаю 
 

Узагальнювальне 
слово це … 

Виконай тест, 
щоб краще 
запам'ятати  

Файл 
додається 



1 ….повсюди лежала роса.  

2. Уранці пахло нектаром польових квітів ... . 

3. ... різними кольорами переливався осінній ліс 
над річкою. 

4. Почувся передсвітанковий перегук лісових 
пташок ... . 

 

 Довідка: на траві, кущах та деревах; 
материнкою, чебрецем, горицвітом; жовтим, 
зеленим, червоним, жовтогарячим; ластівки, 
жайворонка, овчарика 




