Неозначено-особові речення
Неозначено-особові речення - це односкладні речення з
головним членом у формі присудка, який означає дію, що її
виконує або виконувала невизначена особа: У нашому районі
будують лише котеджі. (Ми не знаємо, хто будує).
У неозначено-особових реченнях дієслово-присудок виражається
3ть-ою особою множини (вони) у теперішньому і минулому часі: У
нас байдужих людей не люблять.(Не знаємо конкретно, хто не
любить). Мені написали листа.( Не знаємо, хто написав листа).
Вправа №1
Підкресліть у реченнях підмети і присудки. Визначте, котрі з них є
неозначено-особовими. Проаналізуйте способи вираження присудка в
неозначено-особових реченнях.

1.Співали весняні вітри (Є.Маланюк). 2.По селах святкують
обжинки (П.Воронько).3. Правдою торгують, і Господа
зневажають,- людей запрягають в тяжкі ярма (Т.Шевченко).
4.Вдаль голубими вітрами весни за обрій пливли (Д. Луценко) 5.
Лови летючу мить життя! (О. Олесь). Могилу назвали Сліпою
(Ю.Мушкетик).6. Той монастир недавно збудували (Л. Костенко).
7. Цвітуть осінні тихі небеса ( А. Малишко). 8.Працювали щиро,
від усього серця (О. Гончар). Радять мені жити без ілюзій
(Л.Забашта).
Наприклад! У першому реченні підмет – вітри (що?), присудок – співали
(що робили?). Це двоскладне речення. У другому реченні є тільки присудок
– святкують ( вони святкують), цей присудок стоїть у 3-ій особі множини
теперішнього часу. Це речення односкладне, неозначено-особове.

Вправа №2

Прочитайте речення. Перебудуйте кожне складне речення на два простих,
одне з яких має бути неозначено-особовим. Запишіть одне перебудоване
речення.

Публічна бібліотека в Канзас-Ситі має назву “Книжкова
полиця”,вона стала візитною карткою ділового кварталу, ЇЇ
фасад має вигляд книжкової полиці, де розташувалися томи
Шекспіра, Діккенса, Толкієна й Лаоцзи.
“Лісова спіраль’’, закручений у мушлю дванадцятиповерховий
житловий будинок у Німеччині, має зелений дах із травою,
кущами й деревами, звідси споруда й дістала свою назву.
Фасад- зовнішній, лицьовий вид будівлі (що виходить на вулицю).
Мушля- ракушка , захисне покриття.
Наприклад! 1.Закручений у мушлю дванадцятиповерховий житловий
будинок у Німеччині має зелений дах із травою, кущами й деревами.
2. Цю споруду називають “Лісова спіраль’’.
У Вас можуть бути свої власні варіанти!

