
Тема: Орфографічний практикум. (Морфологія. Частини мови) 

Мета: повторити й закріпити вивчений матеріал з теми та вчити застосовувати його; розвивати усне і 

писемне мовлення, формувати навички узагальнювати, систематизувати, працювати 

самостійно; виховувати любов до рідного слова,  

План 

1. Складні випадки написання складних слів 

2. Складні випадки написання самостійних частин мови 

3. Складні випадки правопису службових частин мови. 

Практичні завдання 

1. Запишіть правильно складні слова.  

Народно/господарський, пів/року, вище/згаданий, генерал/лейтенант, учитель/фізик, 

вугле/добувний, автомобільно/тракторний, військово/зобов’язаний, 

кислувато/солодкий, плодово/овочевий, міні/спідниця, чар/зілля, чотири/крилий, 

робот/оператор, який/небудь, зоре/пад, рівномірно/поступовий. 

2. Визначте рід поданих іменників.  

Забіяка, суміш, непосида, аташе, мадам, таксі, кенгуру, бандероль, коваль, совість, 

тюль, вермішель, Сімферополь, салямі, ножиці, плем’я, українка, туш, сирота, 

Калахарі. 

 

3. Провідміняйте слова, вкажіть частину мови. 

Казка, мрії (мн), озеро, плечі (мн), мати, світлий, один, шість. 

 

4. Від поданих прикметників утворіть просту форму вищого і найвищого 

ступенів порівняння. 

Низький, міцний, товстий, суворий, мелодійний, дзвінкий, дужий, пухкий, цікавий, 

старий, гарний,  вузький, малий, дорогий, жорстокий, хороший, здоровий, легкий, 

багатий, потужний. 

 

5. Словниковий диктант 

Запишіть правильно прислівники, знявши риску  

По/нашому, ледве/ледве, на/добраніч, тишком/нишком, до/гори, без/кінця, рік/у/рік. 

з/над/вору, на/щастя, на/віщо, таким/чином, напів/дорозі, десь/то, чому/небудь, 

а/ні/скільки, мимо/хідь, хтозна/як, пліч/о/пліч, на/сам/перед, до/сьогодні. 

 



6. Творчий диктант 

Узгодьте числівники з іменниками, де це можливо. 

Два (сценарій), три (учень), чотири (університет), сто чотири (кілограм), сімдесят три 

(олівець), 1,5 (літр), півтора (місяць), півтора (день), півтора (кілометр), семеро 

(хлопець), троє (жінка), п’ятеро (сестра). 

 

7. Розподільний диктант 

Запишіть слова в 4 колонки за належністю до частин мови: 

1) прийменник, 2) сполучник, 3) частка, 4) вигук 

І, а, не , у, ой, будь, таки, ж, за, із, незважаючи на, для того щоб, вибачте, поміж, 

заради, у зв’язку з, відповідно до, через те що, от, хай, але, або, якщо, проте, щоб, ку-

ку, небудь. 

 

8. Словниковий диктант 

Знявши риску, запишіть правильно слова з часткою  

Ні/сенітниця, ні/защо, що/дня, що/най/кращий, ані/скільки, не/виконане завдання, 

не/скошені трави, не/людина, аби/який, не/дозволений, п’єса не/завершена, хіба/що, 

не/перекладений текст, сміливий/таки, ні/туди/ні/сюди, ні/до/кого, нехай/прийде, 

як/от, читай/же, все/таки, не/часто, ні/вчити, не/опалі краплі, ні/до/кого, усе/ж/таки, 

не/дарма. 

 

 

Примітка. Виконане д/з  переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у VIBER. Не забудьте вказати своє прізвище та ім’я. 
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