
Тема уроку № 37

Двокрапка 

у складному

безсполучниковому

реченні



Які види 

інтонації 

характерні 

між 

частинами 
БСР? 

Які розділові 

знаки 

ставляться в 

БСР з 

однорідними 

частинами?



До яких 

складних 

речень подібні 

БСР з 

однорідними

частинами?

Як ви 

розумієте 

визначення –

неоднорідні 

частини? 



Ставимо двокрапку

Коли наступна частина пояснює 

зміст першої

Якщо друга частина виражає 

причину того, про що йдеться в 

першій

Коли наступна частина 

доповнює зміст першої

У першій частині є слова: так, такий, 

бачити, знати, чути, розуміти й под.(можна 

вставити що)



1.Не сотвори собі кумира : кумира витворює раба.

2. Ручаюсь : не буде невинним лихий.

3. Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її й

помудрій : вона заготовляє літом свій хліб.

4. Знай : добрий лишає спадок й онукам.

5. Сину мій, стережи розум і розважність : вони

будуть життям для твоєї душі.



«Міркуймо

разом»

Помагай старим, бо доведеться 

і тобі бути таким.  

[  ] , (бо). 

Помагай старим : доведеться і 

тобі бути таким.   

[  ] : [причина].

ЗАМІНИ сполучникові
речення на 

безсполучникові.

Постав правильно 

розділові знаки.



«Міркуймо

разом»
Я з вами згоден, що людині 

життя дається один раз.   

[   ] , (що).

Я з вами згоден : людині життя 

дається один раз.  

[   ] : [доповнення].

ЗАМІНИ сполучникові
речення на 

безсполучникові.

Постав правильно 

розділові знаки.



«Міркуймо

разом»

Не забувай, що чесне ім’я

цінніше за найбільше

багатство.

[   ] , (що).

Не забувай : чесне ім’я цінніше

за найбільше багатство.

[   ] : [ доповнення].

ЗАМІНИ сполучникові
речення на 

безсполучникові.

Постав правильно 

розділові знаки.



Тема уроку  № 38

Тире в 

безсполучниковому 

реченні



Пригадаймо, які розділові знаки ставимо 

у безсполучникових складних реченнях?



Ставимо кому:

частини рівноправні між собою, а 

події в них відбуваються одночасно

або послідовно

Горить сонце, гуляє вітер.



Ставимо крапку з комою:

частини мають свої  розділові знаки
Хмари темнішали обволікаючи чорні 

вершини; небо набирало густішої барви.

частини далекі за змістом
Я віддано служив коханій; Пігмей мені 

вважався в великані.



Ставимо двокрапку:
друга частина доповнює, пояснює, 

або розкриває зміст першої (можна 

вставити а саме)

У літній резиденції закінчуються останні 

приготування до сезону ловів: килими 

витрушено, дзеркала вимито.



Ставимо двокрапку:
друга частина вказує на причину того, 

про що йдеться в першій ( можна 

вставити бо)

Не можу заснути: на столику духа 

чебрець.



Ставимо двокрапку:

У першій частині є слова: так,такий, 

бачити,знати,чути, розуміти й 

под.(можна вставити що)

Ми відчували: скоро почнеться дощ.



Ставимо тире:
друга частина виражає висновок

Грім гримить – хліб буде родить.



Ставимо тире:
частини виражають раптовість, 

несподіваність, різку зміну подій

Шумить – усе вибухне.



Ставимо тире:
частини протиставляються

(можна вставити а)

До неї люди говорять – не чує, не 

слухає.



Ставимо тире:
друга частина виражає наслідок

( а у першій може бути умова)

Натиснув на ручку – двері відхилилися.



Ставимо тире:
друга частина порівнюється з 

першою 

( можна вставити наче, ніби)

Ой, вона заговорить – у дзвін 

задзвонить.



«Вибери завдання сам» : 

високий рівень: Написати есе на один із афоризмів 

Володимира Мономаха з використанням БСР на 

вивчені правила.

достатній рівень: З художньої літератури виписати 10 

БСР на вивчені правила.

середній рівень: виконати &41 вправа 7, &42 вправа 7 

(письмово).

Фото конспектів присилати на електронну адресу irinanikolaevna1977@ukr.net

Домашнє завдання


