
















Все, що конктерне, можна полічити в родовому 

відмінку має закінчення –а(-я), а все, що абстрактне, 

до чого не можна доторкнутися має закінчення –у(-ю).











 Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з  довідки й 
поставлені в потрібній формі іменники. 

Поясніть їхні відмінкові закінчення.

1. У ... рука довга. 2. Як ... не буде, то й очерет не
виросте. 3. Батога з ... не сплетеш. 4. Припав, як муха до ... . 5.
Біда докучить, але й ... научить. 6. Заєць від ... , а жаба від ...
тікає. 7. Ні з того ні з сього гості з ... . 8. Смола до ... не пристає.

Довідка. Пісок. Кущ. Мед. Дуб. Розум. Заєць. Дощ. Вогонь. 
Ніжин.

 Розкрити дужки. Визначити групу.

Гаряча дума (Кобзар) і у вогні не спопеліє, і молоток (Каменяр), і
струни Лисенка живії. (М.Рильський). 2. Лише в добро і вищу правду віра
людину відрізня від мавпи і від (звір). (Л. Забашта). 3. Одлинув день за
обрії янтарні, мов зірваний листок з (календар). (В. Сосюра). 4. (Вівчар) в
садочку, в тихому куточку жде дівчина, жде. (М. Юрійчук). 5. Сію, сію,
посіваю, (господар) викликаю: «Дайте масла грудочку снігуру й
снігурочці». 6. Зима пускає (снігур) з руки.



• Вправа із ключем
Іменники ІІ відміни чоловічого роду поставте в Р. в. 

однини й запишіть у дві колонки: 

1) із закінченням -а (назви чітко окреслених предметів і

понять, а також назви населених пунктів);

2) із закінченням -у (назви нечітко окреслених предметів і

понять).

Стимул, кут, смичок, сум, вівторок, атом, 

світ, талант, липень, отвір, скат (риба), 

Сибір, успіх, Конотоп, Тянь-Шань (гори), 

брат, сніг, Сенегал (країна), кит, пес, нюх.

Ключ. Підкресліть другу літеру в кожному слові. 



•Домашнє завдання.

Складіть речення з поданими словами та 

виконайте синтаксичний розбір.

1. сонцем, світ, і, блакиттю, 

наповнений, ніжною. 

2. відбилася, Дніпрі, 

висока, у, гора, тінню. 
Фото конспектів уроку та виконаного домашнього завдання 

надіслати на електронну пошту irinanikolaevna1977@ukr.net



•ОПРАЦЮВАТИ § 31, 

ВИКОНАТИ ВПРАВУ 263. 


