Безособові речення
Безособовими називаються речення, присудок  у яких називає
дію або стан, які відбуваються без участі в них особи.
! У таких реченнях є тільки присудок (verb, predicate) і  він
може бути виражений:

1.Безособовим дієсловом
2.Особовим дієсловом у значенні
безособового
3.Безособовими формами на -но, -то
4. Прислівником ( з дієсловом-зв’язкою
або без нього)
5.Неозначеною формою дієслова
(інфінітивом)
6.Присудковими словами треба,
можна, слід, сором в поєднанні з
інфінітивом
7.Словами немає, нема, не було

Світало. Мені не спиться.
Потягло холодом. Восени у садах
пахне яблуками.
Розбито чашку. Скрізь прибрано.
Нудно без музики. Буде сонячно
сьогодні.
Дітям жити і радіти. Триматися до кінця.
Можна нікуди не поспішати. Слід
допомагати вбогим.
Немає гостей. На подвір’ї нікого не
було.

! У безособових  реченнях ми не можемо визначити особи.
! Порівняйте:1. Пахне бузок чудово (( двоскладне речення: підмет (subject) –
бузок, присудок (verb, predicate)- пахне – 3-я особа однини: він (бузок), що робить – пахне. 2. Ще здалеку пахне бузком ( односкладне, безособове речення,
підмета тут немає, немає особи, але є присудок – пахне, який мислиться без
особи.
! Хочеться, мріється, розвидняється, відчинено, світає, смеркалося –  дія у
цих дієсловах не пов’язана з певним виконавцем.
Вправа №1. Прочитайте двоскладні речення і синонімічні безособові. Навчіться
їх розрізняти.
Двоскладні речення

Безособові

Хмари затягнули небо.
Темрява огорнула ліс.
Грім струсонув землю.

У небі захмарилось.
У лісі потемніло.
Землю струсонуло громом. Загриміло.

Вправа №2. Прочитайте прислів’я про матір. Розподіліть речення у дві
колонки: 1- двоскладні (де є підмет і присудок) , 2- односкладні з головним
членом речення присудком. Підкресліть підмети і присудки (підмети
підкреслюються однією лінією, а присудки двома).

1.Серце матері краще сонця світить. 2. При сонечку тепло, а при
матері добре. 3. Материнська ласка кінця не знає.4. Рідну матір
ніким не заміниш. 5. В материнському серці на всіх дітей ласки
вистачить. 6. Без матері і сонце не гріє. 7. Любов материна й на
відстані гріє. 8. Матері ані купити, ані заслужити. 9. Біля рідної
матері добре дитяті. 10. На світі знайдеш усе, крім рідної матері. 11.
Хто матір забуває, того Бог карає (Нар. прислів’я).
Підмет (subject) –це живий або неживий предмет, який виконує головну
роль і відповідає на питання хто?що?  (називний відмінок).

Вправа № 3. Перекладіть текст українською і запишіть. Безособові речення
підкресліть.

How to Support Mothers?
First of all, Mothers are precious gifts from God. Without mothers, life would
certainly be dark and gloomy. Therefore, it is our duty to help and support
our Mothers. One important way to do that is to help in chores. Individuals
must try to do more household work. This would certainly reduce the
burden of Mothers. Hence, this will also improve her health.
Another way of supporting Mothers is to speak words of affirmation.
Most noteworthy, a Mother’s heart is made of gold. A few words of
acknowledgment would fill her heart with happiness. There are probably
several ways of doing so. One way is to praise the meal cooked by her.
Above all, such acknowledgment should come on a regular basis.
A Mother is a gem in everyone’s life. She is the ultimate source of
happiness for a child. Her contributions are certainly too great to imagine.
Above all, her love is pure and innocent. To find a Mother who does not
love is probably an impossible task.

