
Тема: Відмінювання числівника. Узгодження числівника з іменником  

1.Підручник §11, 12-13, законспектувати правила.  

2. Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8SZSdXl7UOI 

Практична робота 

1. Провідміняти числівники  двісті, сімдесят, триста вісімдесят сім, п’ятсот 

 

2. Запишіть числівники словами 

На 376 місцях, 40 виборцями, з 90 постраждалими, 563 організаціями, 108 населеними 

пунктами, до 342 додати 5, від 100 відняти 35, скласти 23 з 2873, сума чисел дорівнює 

203, 584 працівниками, до 376 додати 7, від 292 відняти 24. 

 

3. Узгодьте числівники з іменниками й запишіть утворені словосполучення. 

Одна (тонна), два (палець), три (грузин), чотири (літак), чотири з половиною (банан), 

п’ять (грам), шість з чвертю (кілограм), півтора (лимон), дві треті (програма), одна ціла 

й чотири десятих (кілометр), двадцять три (селянин), сорок чотири (болгарин), 

п’ятдесят три (курча). 

 

ЗАУВАЖТЕ! 

При числівниках два, три, чотири іменник друг набуває форми родового відмінка 

однини: два друга.  

Іменники жіночого роду не можна узгоджувати зі збірними числівниками: три 

сестри (не троє сестер). 

 

4. Утворіть кількісно-іменні сполуки. 

3 (примірник), 42 (комп’ютер), 58 (боржник), 23 (стілець), 1/5 (кілометр), 4 (принтер), 

342 (документ), 3 з половиною (метр), 133 (мешканець), 142 (американський долар),  

3 (касовий апарат), 243 (слухач), 32 (будинок), 2 (сусід), 12 (місяць), 3 (місяць),  

4 (директор), 44 (громадянин), півтораста (зошит). 11 (слива), 21 (яблуко), 3 (сестра), 2 

(м’яч), 2 (стіл), 4 (дівчина), 2 (перо), 42 (хлопець), 3 (учень), 3 (брат), 3 (груша), 3 

(вікно). 

 

4. Виправити помилки в реченнях із числівниками. 

1. Ми  вивчаємо  творчість   поетів-шестидесятників.  

2. Маршрут  обслуговують  чотири  автобуса.  

3. Відстань  між   станціями - чотири  з  половиною  кілометрів.  

4. Два  з  половиною  дня   вирувала  хуртовина.  

5. Уроки   починаються  в  школі  у  дев'ять  годин.  

6. У  скільки  годин  ти  лягаєш  спати?   

7. У  п’ять  годин вечора  надворі  ще  видно.  

8. Більша  половина  учнів  не  підготувалася  до  уроку.  

9. На  підсумкову  атестацію  приїхали  двоє  професорів.  

10. Семеро днів залишилося до поїздки.  

11. У класі знаходилося двадцять три дівчат.  

12.  Через пару днів 1 Травня.  

13. У ліс по дрова приїхало двадцять три саней.  

14. У читальний зал принесли двадцять дев'ятеро газет. 

https://www.youtube.com/watch?v=8SZSdXl7UOI


Домашнє завдання: 

2. Вправа 2 (с.38) 

3. Тести вправа 5 (с.39-40) 

5. Вправа 3 (с. 35) 

 

Режим доступу підручника:  https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/01-ukrainska-mova-11-

klas/gramota-ukr-mova-11-sait.pdf 

 

Примітка. Виконану роботу надіслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у Телеграм 
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