
Практичне заняття. «Розділові знаки при відокремлених членах речення» 
 

1. Повторити правила за підручником § 37-39 (с.120-129) 

 

Переглянути і законспектувати правила за посиланнями:  

Відокремлені члени речення: https://navsi200.com/videos/vidokremleni-chleny/ 

 

 

Електронний підручник (посилання: 

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-mova-avramenko-

2019.pdf) 

 

2. Виконати практичну роботу. Пройти тестування  

 

Завдання. Визначити відокремлені члени речення, правильно розставити розділові 

знаки. 

 

1. Смерека тобто хвойне дерево родини соснових налічує приблизно 50 видів.  

2. На відміну від професіоналів у нашій роботі було більше креативу.  

3. І ми пішли палкі веселозорі.  

4. Дорога стелиться ясна і безупинна.  

5. Хай кожен день прожитий із любов’ю допомагає змінювати світ.  

6. Я не знаю інших ознак переваги крім доброти.  

7. Протестуючи треба пропонувати щось на взамін.  

8. Столітні велетні дуби шумлять дивуючи природу і ждуть з піснями боротьби.  

9. А геній виграний в кріпацтва в лотерею стоїть в недосяжних висотах зорею.  

10. І сонцем весь осяяний стояв Тарас Шевченко на горі Чернечій.  

11. Дорогою життя іду пізнаючи Сковороду.  

12. І сон мене так ніжно обійма що окрім сну не хочеться нічого. 

13. Не чути ніякого голосу крім вівчарської трембіти десь на далекій полонині. 

14. Сам Лисенко бездоганний лицар української пісні прекрасний композитор і піаніст 

зостався в моїй пам'яті як найчарівніша людина. 

15. Троянди гріючись на сонці не скупім нам серце радують відродженням своїм. 

16. Віднайшовши героїчний життєвий ідеал нація не боїться вже ніяких фізичних ударів. 

17. Над луками залитими квітневою повінню холонув оранжевий вечір.  

18. Вони звернувши зі стежки йдуть кудись у відкритий степ у глибину острова.  

19. Там межи високими вербами дзюрчить струмочок, і за струмком між кущами в’ється 

на гору стежка.  

20.  Внизу десь під самими вікнами почувся гомін чужих голосів.  
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21. Місяць закоханий у ніч чарівну сяє щасливий і світить.  

22. Світлою порошею курить Чумацький Шлях шлях твоїх пращурів.  

23. У сірих очах замість холоду й суворості з’явився вираз лагідності й тихої задуми.  

24. Вони старі майстри-віртуози були схожі один на одного, наче брати-близнюки… 

25. Лаврін як менший син мав право зостатися в батьковій хаті. 

 

Тестові завдання 

1. Укажіть просте речення, ускладнене відокремленим додатком. 

А. Гарний відкладений звечора сир, але не перенесена на завтра вправа. 

Б. Все втрачене, крім часу, можна знайти і відновити. 

В. Дурно згаяного часу і конем не наздоженеш. 

Г. Перемогу здобудеш, мудро використавши час.  

 

2. Непоширену обставину треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки 

пропущено):  

А. Гуркіт канонади ревів не перестаючи. 

Б. Бійці сиділи деякий час задумавшись. 

В. Пряме дерево і вмирає стоячи. 

Г. Похитуючись Соломія підійшла до столу. 
 

3. Обставину треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки пропущено): 

А. Люди стояли замислившись. 

Б. Нічого сидіти склавши руки. 

В. Женя сидів зігнувшись. 

Г. Степ струснувши з себе росу горить рівним жовтогарячим кольором. 
 

4. У котрому реченні допущено помилку при відокремленні уточнюючих обставин? 

А. Та зараз, цієї пізньої пори, в лугах уже зірвано калину. 

Б. Група згідно з наказом ректора розпочала роботу.  

В. Вдалині, край лісу, висить синя імла. 

Г. Там, на горбку, має бути батьківська хата. 
 

5. У котрому реченні неправильно поставлені розділові знаки при відокремленій 

обставині? 

А. Замислившись в задумі, стоять ліси 

Б. Схиливши голову на руки, сидів батько біля столу 

В. Остап стояв, вагаючись 

Г. На кладці, обнявшись, стояли дві дівчини 
 

 6. Речення «І прийде гідна старість - нагорода гарної юності!» ускладнене 

відокремленим членом  

А. обставиною 

Б. прикладкою 

В. додатком 

Г. означенням 

 

 



7. Знайдіть речення, в якому відокремлений член речення виражений 

дієприслівниковим зворотом.  

А. Слова, сказані тихо та ніжно, завжди переважать найгучніший крик! 

Б. У ній, окрім теплоти та розуміння, завжди жило якесь найвище почуття любові до  

     усього живого.  

В. На високому пагорбі, зітканому з первоцвітів, промінчики сонця виблискували на  

     росі.  

Г. Ваш час обмежений, не витрачайте його, проживаючи чуже життя.  

 

8. Укажіть, чим ускладнене подане речення «Зачарований світом, натхненно і мудро 

творив ходу» 

А. відокремленим додатком 

Б. відокремленою прикладкою 

В. відокремленим означенням 

Г. однорідними членами речення 
 

9. Укажіть речення,  у якому означення НЕ відокремлюється (розділові знаки 

пропущено) 

А. Долинка вишита сонцем пускає їм в очі веселі сліпучі зайчики.  

Б. Незвична музика біла безголоса живе, тремтить, біліє на одній ноті.  

В. А він іде високий посивілий на схід, на захід поле огляда. 

Г. В заволоченому хмарами небі не вгледіти жодної зірки.  

 

10. Укажіть речення, у якому прикладка НЕ відокремлюється комами (розділові 

знаки пропущено) 

А. Гордій Байда як колишній офіцер розумівся на військовій справі. 

Б. Козак Бобренко на ім’я Григорій єдиний син достойної вдови. 

В. Я виїхав в Одесу і влаштувався на кінофабрику як режисер.  

 

11. Вкажіть просте речення ускладнене відокремленим означенням, вираженим 

дієприкметниковим зворотом.  

А. Дуб могучий, жолудьми багатий, в темну зимну даль глядить.  

Б. Так кріпло наше дерево, несхитне перед злом.  

В. Шикуються дуби, гартові до бою.  

Г. Дубів статечних велетенські руки тримають світ, високий та ясний.  

 

12. Укажіть просте речення, ускладнене відокремленим означенням. 

А. Єдина справжня помилка – не виправляти своїх помилок. 

Б. Зачинивши двері перед помилками, ти не впустиш істину. 

В. Помилку, тобто визнану, ти вже наполовину виправив.  

Г. Неусвідомлені помилки, без сумніву повторюватимуться. 
 

13. Вкажіть випадок уживання тире у реченні «Найбільше у світі любив він 

багрянолисту осінь – природи солодку зрілість»  

А. тире при відокремленій прикладці 

Б. тире в реченні з однорідними членами 

В. тире між підметом і присудком 

Г. тире в неповному реченні 

 

 



14. Позначте речення, у якому НЕ ПОТРІБНО виділяти комами поширене означення 

А. Місячним сяйвом залиті мріють сади. 

Б. Гудуть з вітрами до світання дощем оплакані сади. 

В. Степ оповитий тишею дихав пахощами росяних трав. 

Г. Я небесами пійманий тремчу. 

Д. Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна. 
 

15. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки 

пропущені) 

А. Балка вкрита садками вилась попід горою. 

Б. Птахолови минали березовий гай пронизаний пасмами світла. 

В. Усіяна колосками земля пахне літом. 

Г. Невідомий нікому я сідаю на лавку слухаю і дивлюся. 
 

16. Відокремлене означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено) 

А. Довгі вечірні тіні перекреслюють порослу споришем вулицю.  

Б. Налякане голосами людей продиралося через хащі стадо зубрів.  

В. Дивиться хлопець на зіткані зі срібла вишняки й мало не зітхає. 

Г. Люблю ходити по вкритій кришталевою росою ранковій траві. 
 

17. Відокремлена прикладка в реченні 

А.  У Сквирі лікар був, на прізвище Рушилов. 

Б.  Здрастуй, пташечко маленька, звідкіля ти, звідкіля? 

В.  За даними синоптиків, завтра буде дощ. 

Г.  Ну а ви, я бачу, здружилися. 
 

18. Відокремлений додаток у реченні 

А. Народе мій, до тебе я ще верну. 

Б.  Здавна мешканці села, крім лісових промислів, займалися землеробством і 

тваринництвом. 

В.  І даль, і гай, і темні кручі відбились в лагідній воді. 

Г.  Як рибалка, я повинен бути людиною поважною і розсудливою. 
 

19. Непоширеною обставиною ускладнено речення (деякі розділові знаки пропущено) 

А. Устами спраглими в цю мить всю хмільність світу хочу спити. 

Б. Впали роси на покоси засвітилися довкола.  

В. І я заплакавши назад поїхав знову на чужину. 

Г.  Місяць виплив з-за садка розкидаючи срібне проміння. 
 

20. Відокремлені уточнювальні члени є у всіх реченнях, ОКРІМ 

А. У долині, на виднокрузі, сіріло щось широкою смугою і розливалось у пітьмі.  

Б. Б’є вся артилерія, навіть зенітка. 

В. Там, на столах, русявий хліб лежить важким тяжінням поля. 

Г. Може, ви чували коли-небудь про побратимство! 
 

 

 

 

 

 

 

 



21.  

Відокремлений член речення Приклад 

1 обставина А. Божий світ, оповитий красою, задрімав у легенькому сні. 

2 додаток Б. Високих зір тополі не дістануть, але ростуть у небо крізь 

роки 

3 означення В. Солодкою стрілою пізній цвіт, скрадаючися, приморозок 

ранить. 

4 прикладка (різновид 

означення) 

Г. Озброєні діти Залізнякові, ми пройдем шляхами при 

стиглому житі. 

 Д. Не повертайтесь на круги своя: нічого це, крім болю, не 

приносить. 
 

22.  

Відокремлений член речення Приклад 

1 обставина А. Не оравши й не сіявши, не будеш хліба їсти. 

2 додаток Б. О земле втрачена, явися! 

3 означення В. Новела, на відміну від оповідання, більш напружена й 

динамічна. 

4 прикладка (різновид 

означення) 

Г. Василь, міцний чоловік, нагадував казкового богатиря. 

 Д. Жах, німий, холодний, до світанку гримів прикладами на 

ганку. 
 

23.  

Відокремлений член 

речення 

Приклад 

1 обставина А. Не кинувши у глиб надійний якір, пливу й пливу повз 

береги краси. 

2 додаток Б. У березні, у березні земля прощається з торішніми снігами. 

3 означення В. Овіяна степовими вітрами, стоїть на березі лиману хатина 

4 прикладка (різновид 

означення) 

Г. Не чути ніякого голосу, крім вівчарської трембіти на далекій 

полонині. 

 Д. Ось вони, рідні озера та луки, в синім добрі солов’їних 

ночей 
 

24.  

Відокремлений член речення Приклад  

1 обставина А. Усе можна виправдати, окрім освіченого варварства. 

2 додаток Б. Осяяний сонцем, перед нами розкинувся зовсім новий світ. 

3 означення В. На долині, край лісу, висить синя імла. 

4 прикладка (різновид 

означення) 

Г. Старий вітряк, дубовий птах, стоїть на пагорбі в житах. 

 Д. В саду ботанічнім невміло, незвично ловлю, доганяю 

кленові листки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.  

Установіть відповідність між відокремленим членом речення та прикладом 

1 обставина 

 

А. Через якийсь час, пополуднувавши, вся сім’я сиділа під хатою на 

призьбі. 

2 додаток 

 

Б. Багато грабіжників зазіхало на твої багатства і могутність, стольне 

місто Києве. 

3 прикладка В. Залякані нарами й нагаями, селяни вдавали тихих і покірних людей, 

які готові робити всяку роботу, усе, чого тільки забажається панам. 

4 означення Г. Досвідчений учитель, він завжди ретельно готувався до проведення 

уроків. 

 Д. Хлопець досить успішно склав екзамени з усіх предметів, у тому 

числі з математики. 
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