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1. Поділи текст на речення. 

Стоїть золота осінь красивий ліс восени у його гущавині ще 
тепло земля ще п’є росу дерева ловлять промені сонця однак 
незабаром вітри та холод почнуть бродити у лісі листя з дерев 
опаде заіскриться іній на гілочках хуртовина замете стежини 
повалить лапатий сніг. 

2. Поділи текст на речення. Добери заголовок. 

____________________________________

Наше село розкинулося на березі Дніпра влітку по річці пливуть 
великі й малі пароплави часто пробігають моторні рибальські 
човни легенький вітерець рябить воду за річкою видно дніпровські 
луки вони вкриті густою травою і квітами гудуть бджоли під час 
сінокосу на луках працюють сінокосарки чути голоси і сміх людей 
великі копиці сіна виростають там. 

3. Прочитай текст. В кінці кожного речення постав 
    розділовий знак — крапку, знак оклику чи знак питання.
    Добери заголовок. 

__________________________________

А що за ранок у степу ( ) От зайнялася зоря ( ) Почало світа-
ти ( ) Потягло свіжим ранковим вітерцем ( ) Сонце йде з повагом 
вгору, а за ним услід міняється і колір степу ( ) Гарно, чудово 
гарно ( ) Люблю я наші степи ( ) Та чи й можна їх не любити ( ) 

За О. Кониським

4. Який розділовий знак потрібно поставити? 

Хліб треба берегти і шанувати ________

Чи бережеш ти хліб _______

Бережи і шануй хліб ________
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Ми живемо на планеті Земля ________

Хто бачив Землю з космосу ________

Бережіть нашу прекрасну планету ________

5. Постав потрібні розділові знаки. Підкресли спонукальні 
    речення. 

Молода берізка вибігла на узлісся і зупинилася чого це вона 
так відірвалася від своїх подруг мабуть, зрозуміла, що тут більше 
простору і сонячного проміння ось чому вона і вища і кучерявіша 
від інших беріз рости, берізко, звеселяй землю своєю красою. 

6. Розмежуй речення. 

Сонячні ванни гадюки 
Кожного весняного ранку гадюка заповзає на сухий пеньок 

і гріється на сонечку їй ще важко повзати кров у неї застигла від 
холоду на сонечку гадюка оживає і вирушає на пошуки мишей та 
жаб. 

 
Білка ласує м’ясним

Білка всю зиму лущила шишки та їла припасені на зиму гриби 
тепер настав час поласувати й м’ясним птахи в гніздах вже відклали 
яйця деякі навіть вивели пташенят білка відшукує пташині гнізда 
і витягає собі на обід пташенят та яйця. 

 
У зоопарку

Чи бував ти в зоопарку а чи знаєш, як туди потрапляють 
тварини як правило, в зоопарку опиняються ті, які не можуть 
вижити в природі часто люди підбирають маленьких тваринок, 
батьки яких загинули якщо про них не подбати, вони можуть 
пропасти звісно ж, тваринам не подобається у тісних клітках та 
вольєрах але все-таки це краще, як загинути. 
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Пінгвіни
Чи доводилося тобі колись бачити пінгвіна можливо, ти 

здивуєшся, але пінгвін — це птах живе він в Антарктиді звісно, 
що він не літає, але в нього є ласти, які йому слугують за крила 
у воді під шкірою пінгвіни мають товстий шар жиру, а ще — тисячі 
тоненьких пір’їнок усе це допомагає їм переносити холод. 

7. З поданих слів склади і запиши речення. Підкресли
    речення, яке тобі подобається більше. Поясни, чому. 

Краплі, блищать, роси, сонці, на; 
на, виблискували, самоцвітами, сонці, роси, краплі. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. З поданих слів склади і запиши речення. Підкресли
    речення, яке тобі подобається більше. Поясни, чому. 

Курчатками, жовтенькі, на, висипали, кульбабки, траву;
схилах, кульбабки, на, розцвіли, зелених.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

9. З поданих слів склади і запиши речення. Підкресли
    речення, яке тобі подобається більше. Поясни, чому. 

Траві, на, блищали, осінньої, численні, павутини, нитки; 
повітрі, у, літає, бабиного, павутиння, літа. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

10. За поданими словами склади речення. 

а) Ти, що, про, знаєш, дуб; 
народів, вважають, його, багато, деревом, і, наймогутнішим, 

найкрасивішим; 
предків, наших, у, священним, він, деревом, був; 
лісах, дубових, у, найголовніші, свята, відмічали; 
користі, людині, багато, є, дерева, цього, від; 
з, навіть, сьогодні, дуба, печуть, муки, жолудів, печиво, млинці, 

та;
крім, того, рослина, цінна, дуб, лікарська.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

б) Темні, заволікають, хмари, небо, грозові; 
пливуть, швидко, набігають, одна, на, одну, вони; 
море, піниться, бушує, схвильоване, та; 
берег, набігають, на, і, хвилі, краплини, мілкі, розлітаються, на; 
море, чорним, і стає, з, зливається, небом; 
буря, насувається, страшна. 


