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Самостійна робота  

                       А  - М       
а, б, в, г, ґ, д, е, є, ж, з, и, і, ї, й, к, л, м, 

                        Н – Я   
н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ь, ю, я 

1.  Випишіть з тексту сполучники  

Сінокосу  ніхто не міг поділити, бо 

кожен боявсь, що йому припаде та 

третина якраз на коліні Десни. Тому 

косили і гребли гуртом. Потім ділили 

копиці, а вже тільки тоді кожен 

стягав їх у стоги до свого куреня.  

Завжди чомусь здавалось батьку або 

дядьку, що хтось когось обдурив на 

одну копицю, і тоді великі наші 

батьки починали лаятись й гукати, а 

потім битися над зачарованою 

річкою Десною.  
 

1.  Випишіть з тексту сполучники  

Мати ненавиділа діда, тому що 

вважала його за чорнокнижника. Ми 

не вірили матері і захищали діда од її 

нападів, бо псалтир всередині був не 

чорний, а білий, а товста шкіряна 

палітурка — коричнева, як гречаний 

мед чи стара халява. 

Зрештою, мати крадькома таки 

знищила псалтир. Вона спалила його 

в печі по одному листочку, боячись 

палити зразу весь, щоб він часом не 

вибухнув та не розніс печі. 

2. Випишіть прості сполучники 

Зате, та, якби, якщо,  або, чи, 

мов, але, мовби, тому що ,  

немовбито, проте, як,  що, через те 

що ,  коли 

 

2. Випишіть складні сполучники 

 

 І, проте, а, та, зате, тому що, щоб, 

бо, начебто,  якби,  що, нібито, як, 

хоч,  так що, однак, якщо 

  

3.  Усі сполучники сурядні в рядку 

  

А а, й, та, як 

Б бо, але, проте, зате 

В то... то, чи то... чи то, а, але 

Г або, чи, хоч, наче 

Д зате, однак, і, ні... ні 

 

3.У сі сполучники підрядні в рядку 

 

А якщо, але, коли б, чи  

Б коли, доки, через те що, щоб 

 

В як, чи, неначе, проте 

Г ані... ані, щоб, аби, коли 

 

Д й, аби, щоб, хай 

4. Знайди речення, у яких сполучник 

поєднує однорічні члени  

А  Ця квітка тішила всіх своєю 

4. Знайди речення, у яких сполучник 

поєднує частини складного речення. 

А Його вічнозелене листя не в’яне 
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красою та пахощами. 

Б Вийшов у ліс я раненько, коли 

стелився туман. 

В Від тих слів віяло спокоєм і 

добротою. 

Г Сонце ще не зійшло, але небо уже 

посвітлішало 

Д Летіла зозуля понад ставком і 

голосно закувала 

 

взимку і влітку. 

Б Складне було завдання, але я його 

виконав успішно. 

В Пісня проганяє журбу та 

приносить радість. 

Г Вже вечоріло, коли я повертався 

додому з кіно 

Д  Дідусь підклав у піч дров, щоб у 

хаті було тепло. 

 

 

5. Усі сполучники протиставні в 

рядку 

 А  однак, та, а, як 

 

 Б  а, але, проте, зате 

  

 В  або, чи, хоч, коли 

  

 Г  і, та, а, але 

  

 Д  поте, але, однак, ані... ані 

 

5.  Усі сполучники єднальні в 

рядку 

 А  а, але, та, і 

  

 Б  й, та, і... і, або 

  

 В  і, та, ні... ні, ані... ані 

  

 Г  аби, і, ні... ні, проте 

  

 Д  або, хоч, або... або, чи... чи 

 
  

  

 


