
Домашнє завдання на 30.03.2020р.  

з української літератури 

Михайло Стельмах. Біографія. 

№ 

з/п 
План  Конспект 

1. Михайло Стельмах. 

Хто він? 

Михайло Стельмах – український … сторінка 96 

2. Дата і місце народження.  

3. Роль матері в житті 

письменника. 

Увесь поетичний світ природи … живого. 

4. Батько. Дід.   

5. Навчання.  

6. Твори. сторінка 96 

7. Де працював.  сторінка 97 

 

Словник:  

автобіогра́фія – о́пис свого́ життя́; 

автобіографіч́на по́вість – це твір, пов’я́заний з біогра́фією а́втора. 

 

 

По́вість 

 

 

Історична біографічна пригодницька соціально-побутова 

 

           

По́вість «Гу́си-ле́беді летя́ть» - автобіографі́чна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Домашнє завдання на 30.03.2020р.  

з української мови 

Дієприкметник як особлива форма дієслова. 

1. Дієприкметник – особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за 

дією або станом. 

2. Дієприкметник: поєднує ознаки двох частин мови – дієслова і прикметника. 

3. Дієприкметник відповідає  на питання Який? Яка? Яке? Які? (подібно до 

прикметника). 

4. Дієприкметник має час (теперішній і минулий) – подібно до дієслова. 

5. У реченнях дієприкметник є означенням. 

 

Прикметник 

(Який?) 

Дієслово 

(Що робити?) 

Дієприкметник  

(Який?) 

білий біліти біліючий 

смачний варити зварений 

цікавий працювати працюючий 

жовтий жовтіти пожовтілий 

високий читати прочитаний 

 

Вправа 

 Познач дієприкметник: 

Сухий листок; засохлий листок; холодне молоко; охолоджене молоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Домашнє завдання на 31.03.2020р.  

з історії України 

Українські землі в складі інших держав в ХІV-ХV ст. 

Параграф 20 (оглядово). 

Карта сторінка 182. 

 

Словник: сторінка 183. 

По́льща – поля́ки; 

Литва́ – лито́вці. 

 

1. Більшість князівств Русі – України потрапили під монгольське панування. 

2. На північно-західних кордонах колишньої Київської держави з’явилася 

Литовська держава. 

3. Литовці почали підкорювати українські землі. Українці думали, що литовці 

звільняють їх від монгольської орди. Захоплення проходило мирно. 

4. В ІV століття поляки захопили Галичину і західне Поділля. 

 

 

                                              ввели польську систему управління 

                                            керували Україною тільки поляки 

Поля́ки                                             забрали землю, стали польськими панами 

                                                        ображали українців, знущалися (мучили) 

                                 забороняли все українське 

 

Україна  українські землі, які до неї входили 

Польща Галичина (з 1387р.), західне Поділля з 1430р. 

Велике князівство 

Литовське 

Київщина, Чернігівщина, Східне Поділля 

Угорщина Закарпаття 

Молдавія Буковина 

Османська імперія Південь України, Крим, Буковина з ХІV ст. 

Московія  Чернігова. Сіверщина з початку ХІV ст.  

(після московсько – литовських війн) 

 

 

 

 

 



Домашнє завдання на 31.03.2020р.  

з української мови 

Дієприкметник. 

Параграф 18, сторінка 121. 

 

Тестові завдання. 

1. Дієприкметник – це: 

а) самостійна частина мови; 

б) службова частина мови; 

в) особлива форма дієслова. 

 

2. Дієприкметник поєднує ознаки двох частин мови: 

а) дієслова і іменника; 

б) дієслова і прикметника; 

в) дієслова і числівника. 

 

3. Дієприкметник відповідає на питання: 

а) Хто? Що? 

б) Скільки? Котрий? 

в) Який? Яка? Яке? Які? 

 

4. У реченні дієприкметник є: 

а) додатком; 

б) означенням; 

в) обставиною. 

 

5. Всі дієприкметники в рядку: 

а) відчинене, посаджений, написаний; 

б) читав, писав, любити; 

в) червоний, холодний, сумний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота №4  

з української мови «Дієслово». 

 

І. Дописати речення: 

1. Ми вивчали розділ мови,  «...». 

2. Ми вивчали частину мови …. 

3. Дієслово – це ……. 

4. У реченнях дієслова найчастіше виконує роль …. 

ІІ. Переписати речення, підкреслити дієслова. 

1. Діти швидко виконали всі завдання. 

2. Я люблю українську мову. 

3. Ми вивчали вірш Т.Г. Шевченка «Мені тринадцятий минало». 

4. Козаки захищали Україну від ворогів. 

ІІІ. Виконати тестові завдання.  

1. Дієсловами є всі слова в рядку: 

а) кричати, крик, червоніти; 

б) сумувати, сум, сумний; 

в) читаю, пишуть, витирав. 

     2. Усі дієслова теперішнього часу в рядку: 

         а) малюю, танцюють, зробили; 

         б) читатиму, відповідаю, любив; 

         в) слухаю, пишу, бігаю. 

     3. Усі дієслова минулого часу в рядку: 

         а) відчинив, прочитати, вивчили; 

         б) воювати, сидів, співають; 

         в) їв, п’ють, напали. 

     4. Дієслова неозначеної форми відповідають на питання: 

         а) Що робив? Що робили? 

         б) Що робити? Що зробити? 

         в) Що роблю? Що роблять? 

     5. Усі слова наказового способу в рядку: 

         а) пиши, слухай, встань; 

         б) писав, читаєш, розповідаєш; 

         в) напиши, сів, сказав би; 

    



 6. Усі дієслова умовного способу в рядку:  

     а) грають, ніс би, кохав; 

     б) відповідав би, зробив би, написав би; 

     в) говорять, їв би, написав. 

IV. Позначити дієвідміну дієслів. 

Працюють, говорять, пишуть, носять, відпочивають, роблять, читають, 

слухають, вишивають, косять. 

V. Установити відповідність: 

       Час                                         Дієслово 

а) Теперішній                               1. читати 

б) Минулий                                  2. читають                

в) Майбутній                                3. читати   

г) неозначена форма                    4. читатимуть 

 

 

 

 

 


