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Для Вас, батьки! 

 
  Учні 1 класу повинні: 

- Впізнавати і розрізнювати слова - назви ознак; 

- Вміти ставити до слів питання який? яка? яке? які? ; 

- Володіти загальновживаними українськими словами; 

- Відрізняти на слух загальновживані українські слова від слів 

споріднених мов з тим самим значенням; 

- Співвідносити слово і зображення відповідної ознаки предмета. 

 

 1  клас 
Запамятайте! 

Слова – ознаки, відповідають на питання Який? Яка? Яке? Які? 

 

Послухайте!  
Як гарно звучать слова: сонечко, квітка, їжачок. 

Сонечко – світить, квітка – цвіте і пахне, їжачок буркотить...А які 

кольори: сонечко – жовте, квітка – червона, їжачок – сіренький. Ми можемо 

дібрати колір до будь – якого предмета, вказати його розмір, характер. 

 

Погляньте! 
 Учитель показує будь – яку чорно – білу картинку із розмальовки 

- Гарно? Ні! 

- -А якщо ми візьмемо фарби, картинка перетвориться на яскраву, 

різнокольорову. 

Учитель показує розфарбовану картинку. 

- Подобається вам? 

-  

Тренувальні вправи 

 

Вправа 1 Потренуймося! 
Сонечко (яке?) (жовте) 

Небо (яке?)   (блакитне) 

Трава (яка?) (зелена) 

Метелик (який?) (білий) 

- На всіх вистачить кольорів! 

Потягніть долоньки до сонечка. Воно зігріє їх своїм теплом, торкніться 

травички. На ній, як на килимку, можна полежати 

 

Вправа 2  
Сонечко (яке?) (тепле, лагідне) 

Трава (яка?) (м’яка) 

 



Творчі завдання 

 
На дошці написано вірш. 

Осінь (яка?)..... Літо (яке?)... 

Весна – це красуня в (якім?).... вбранні. 

Зима – (яка?)..., (яка?)... . 

Так кожна із них – до вподоби мені. 

Слова для довідок: багряна, барвисте, зеленім, синьо – біла, морозно – 

срібляста. 

Прочитай вірш ще раз. Встав пропущені слова. 

Перевір себе! 
– Що допомогло вам виконати завдання без помилок? (питання) 

– Що означають вставлені слова? (Ознаки предметів) 

– На які питання відповідають слова – ознаки предметів? (Який? Яка? 

Яке? Які?) 

– З якою метою вживаються?  

– (Щоб наша мова була багата і красива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 клас  
 

Для Вас, батьки! 

 
 Учні 2 класу повинні: 

- Розрізняти слова, що називають ознаки предмета; 

- Добирати самостійно 4 – 6 слів, які відповідають на питання який? яка? 

яке? які?; 

- Розподіляти слова за значенням та питаннями ( за частинами мови ); 

- Впізнає слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? окремо 

та в реченнях, у тексті. 

- Правильно ставити питання до прикметників різного роду й числа. 

- Знаходить серед прикметників слова з протилежним і подібним 

значенням. 

- Добирати до відомого предмета відповідні ознаки. 

 

Запам’ятай! 

Слова, що називають ознаки предметів, відповідають на питання:  який?  яка? 

яке? які? 

Це прикметники. 

Потренуйся! 

1.До поданих слів,які є назвами предметів, добери якнайбільше означень-

слів,  які є назвами ознак. Запиши за зразком. 

    Зразок: Лимон – соковитий, товстий, ароматний, кислий, корисний. 

     Груша – …,…,… 

     Зима – …,…,… 

     Хлопчик – …,…,… 

     Стіл –…,…,… 

 

2. Випиши назви предметів та пов’язані з ними назви ознак. Запиши за 

зразком:  

    казочка ( яка? ) вечірня. 

Вечірня казочка 

 

     Втомлене сонце низенько над містом. Вечір зібрався нам казку повісти. 

Казочка зве у палац кришталевий. В гості до лицарів і королеви.Лебеді 

крильцями подушку збивають. Діти слухняні у ліжко лягають. 

 

3. Добери з дужок до назв предметів назви їхніх ознак. Утворені  

   словосполучення запиши. 

   Яблуко (яке?)… , сумка (яка?)…, сніг (який?)…, діти (які?)…,  



колесо (яке?)… 

   (Пухнастий, веселий, шкіряна, червоне, гумове). 

 

4. Постав і запиши в дужках запитання до кожного слова. Побудуй звукові   

     моделі виділених слів. 

  Стрункий, зелена, жовте, розумні, весела, глибокий, темні, високі, 

дерев'яний,  

  сонячна, спокійні, квітучі. 

 

5. Добери ознаки до назв предметів. Запиши за зразком. 

    Зразок: олівець гострий, кольоровий. 

     Ліс, трава, цукерка, сік, вітер. 

 

6. Зміни словосполучення за зразком: один – багато. 

    Зразок: Високе дерево – високі дерева. 

    Червона вишня, смачне яблуко, цікава казка, хитра лисиця, зимова ніч. 

 

7. Перепиши.Підкресли слова назви-ознак. 

    В Україні є кілька видів лісів.Це й дубові, і соснові, і грабові, і вільхові,і    

    букові. А ще є кленові й липові. У Карпатах - ялинові ліси. А на півдні  

     Кримських гір - дубові та ялівцеві. 

 

8.  Добери назви ознак, протилежні за значенням, за зразком: великий - 

малий. 

    Рівний, короткий, солодкий, високий, далекий. 

 

9. Спиши вірш.Підкресли слова-назви предметів однією лінією, а слова-назви  

    ознак,які до них відносяться,хвилястою лінією. 

Про найкращих 

Найкращі пташенята 

                                                   в сонливої сови. 

Найкращі травенята 

                                                   в шумливої трави. 

                                                   У річки голубої – 

                                                   струмочки гомінкі. 

                                                   В дороги степової –  

                                                   стежиночки в'юнкі. 

 

10. З кожної групи  слів склади і запиши речення.Однією лінією підкресли   

       слова – назви предметів, хвилястою –слова, які називають ознаки  

       предметів. 

       Дерева, сріблястим, вкрились ,інеєм. 

       У, кружляють, сніжинки, повітрі, білі. 

        Серед, ялинка, білого, красується, снігу, зелена. 

 



11. Спиши назви ознак і слова, з якими вони пов'язані. 

На зеленому горбочку, 

у вишневому садочку, 

притулилася хатина, 

як маленькая дитинка, 

стиха вийде виглядати, 

чи не вийде її мати ? 

І до білої хатинки, 

наче мати до дитинки, 

вийшло сонце,засвітило 

і хатинку звеселило. 

( Л.Українка ) 

 

12.  Добери ознаки до назв предметів.Запиши за зразком. 

       Зразок: Небо (яке?) голубе,похмуре,осіннє. 

       Птахи  (які?)…, …, … 

       Хліб ( який?)…,…,… 

       Малина( яка?)…,…,…  

 

13. Склади словосполучення. У дужках запиши питання до слів, які 

називають  ознаки предметів. 

      Зразок: (Який?) смачний сік, (яке?) смачне морозиво, ( які?) смачні 

яблука. 

      Дерев'яний  (стіл, поличка, меблі). 

       Високий (будинок, дерево, дівчинка). 

 

14. Зміни виділені слова назвами ознак і запиши утворені словосполучення. 

      Зразок: ланцюжок зі срібла –срібний ланцюжок. 

       Іграшка з паперу – 

       Ручка з паперу – 

       Компот із слив – 

      Свято для дітей – 

 

15. До поданих слів добери близькі за значенням слова за зразком: чистий – 

      охайний. 

       Добрий, радісний, сонячний. 

 

16. Заміни словосполучення назвами ознак і запиши утворені 

словосполучення. 

      Зразок:  одяг для роботи – робочий одяг. 

      Хліб із жита – 

      Портфель для дітей – 

      Сік із яблук – 

      Стіл із дерева – 

       Сумка з шкіри – 



 

Творчі завдання 
1. Яким предметам належать такі ознаки? 

Червоний, довгий, заструганий, круглий – 

Жовтий, кислий, соковитий, круглий, ароматний – 

Висока, густа, зелена, молода – 

Велика, довгаста, жовта, солодка, стигла – 

 

2. Прочитай текст. Знайди і випиши з нього прикметники. Постав до них    

    питання. 

 

 

 

Ліс 

   Він оберігає від посухи. Зеленими грудьми захищає від нападу злих вітрів. 

Його коріння міцно тримаються землі і не дає воді змити її. Оберігайте ліси, 

вони – легені нашої планети. 

 

3.Прочитай. Поясни зміст наведених прислів'їв і приказок. Випиши    

   прикметники з протилежним значенням. 

   Великий чобіт на нозі, а малий під лавкою. 

   Граще гарна стежка, ніж погана дорога. 

   Добрі діла безшумно ходять, а злі –дзвонять як дзвони. 

    І чорта корова біле молоко дає. 

 

 

Тестові завдання по темі «Прикметники». 

 

Перший варіант. 

1. Слова,що називають ознаку предмета, відповідають на питання : 

А) який? яка? яке? які? 

Б) хто? що? 

В) що робить? що роблять? 

2. Позначте рядок слів, які називають ознаки предметів: 

А) мед, огірок, сніг 

Б) солодкий, зелений, пухнастий 

В)збирають, садять, сіють 

3. Позначити слово, протилежне за значенням до слова широкий ? 

А) вузький 

Б) довгий 

В)порожній 

4. Заміни виділені слова назвами ознак і запиши утворені  словосполучення 

за   

    зразком: повидло із слив – сливове повидло. 

    Ручка з металлу – 



   Ланцюжок зі срібла – 

    Сік з вишень – 

Другий варіант 

1. Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які? 

А) називають предмет 

Б) називають ознаку предмета 

В) називають дію предмета 

2. Позначте рядок слів, які називають ознаки предметів: 

А) сік, помідор, вітер 

Б) яблучний, червоний, холодний 

В) співають,їздять,повіває 

3.Позначте рядок слів, близьких за значенням до слова «хоробрий». 

А) відважний, мужній 

Б) великий,кремезний 

В) високий, сильний 

4. Заміни виділені слова назвами ознак і запиши утворені  словосполучення 

за     

   зразком: іграшка з паперу – паперова іграшка 

Стіл із дерева – 

Компот із слив – 

Куртка із шкіри – 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3 клас 
 

Програма 

для середньої загальноосвітньої школи 

  

 

Прикметник (12 годин) 

Загальне поняття (питання, значення, 

роль у реченні). 

Встановлення зв'язку прикметників з 

іменниками за допомогою питань від 

іменника до прикметника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вживання прикметників у прямому і 

переносному значеннях. 

Прикметники-синоніми, прикметни-

ки –антоніми. Використання їх у 

зв'язних висловлюваннях. 

Спостереження за влучним 

уживанням прикметників у тексті, 

зокрема в описах, розмірковування 

над тим, з якою метою вони дібрані 

автором. 

Спостереження за вживанням прик-

метників у загадках. 

Вибір з-поміж поданих прикметни-

ків тих, що найточніше характери-

зують персонажів, події, явища.  

Змінювання прикметників за родами 

у сполученні з іменниками. Родові 

Учень: 

має уявлення про прикметник як 

частину  мови;  

впізнає прикметники в реченні і в 

тексті; пояснює пряме і переносне 

значення прикметників у процесі 

виконання навчальних вправ; 

пояснює роль прикметників у мові і 

мовленні; 

будує сполучення прикметників з 

іменниками ; встановлює між ними 

граматичний зв'язок за допомогою 

питань (нове пальто – пальто (яке?) 

нове, у новому пальті – пальті 

(якому?) новому); 

пояснює прикметники у прямому і 

переносному значеннях; 

добирає до поданих прикметників 1-

3 синоніми та антонім; використовує 

їх в усному і писемному мовленні, 

зокрема в описах; 

бере участь у колективних навчаль-

них вправах з удосконалення речень, 

текстів шляхом додавання (добору) 

прикметників до іменників; 

 

 

складає прості загадки про предмети 

за допомогою прикметників, що 

характеризують предмети-відгадки; 

змінює прикметники за родами; 

визначає рід прикметників за 



закінчення прикметників: -ий, -ій, -а, 

-я, -е, -є. 

Розпізнавання форм прикметників за 

родовими закінченнями та іменника-

ми, від яких залежать прикметники. 

Змінювання прикметників за числами 

у сполученні з іменниками. 

 

закінченням, поставленим питанням; 

за родом іменників, з якими вони 

зв'язані; 

 

 

змінює прикметники за числами у 

сполученні з іменниками, вводить їх 

у речення. 

 

Пригадай! 

Слова, що називають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? 

яке? які? – це прикметники. 

Ознака предмета – це колір, смак, матеріал, форма, зовнішність і т.п. 

 

Запам'ятай! 

1. Прикметники в реченні зв'язані з іменниками, бо вказують на ознаки 

предметів. 

Питання треба ставити від іменника до прикметника. Наприклад: 

огірок (який?) зелений, хустка (яка?) червона, скло (яке?) прозоре, 

ножиці (які?) гострі. 

2. Прикметник завжди стоїть у тому числі, що й іменник, з яким він 

зв'язаний: зелений дуб – зелені дуби, зелена верба – зелені верби, 

зелене дерево – зелені дерева. 

У множині всі прикметники мають закінчення –і. 

3. В однині прикметники змінюються за родами. Прикметники чоловічого 

роду мають закінчення –ий, -ій (дерев'яний стіл, вечірній час), 

жіночого роду - -а, -я (дерев'яна шафа, вечірня зоря), середнього роду - 

-е, -є (дерев'яне ліжко, вечірнє небо). 

У множині прикметники за родами не змінюються. Для всіх родів вони 

мають однакове закінчення –і. 

4. Схема аналізу прикметника як частини мови: 

 Аналізоване слово. 

 Від якого слова  в реченні залежить? 

 На яке питання відповідає? 

 До якої частини мови належить? 

 Число. 

 Рід (в однині). 

 Яким є членом речення? 

 

Потренуйся! 

Вправа 1 

 

Весна 

Приходить весна. Сонце руйнує кучугури. Кругом дзвенять краплинки. 

Біля будинків кричать горобці.  



У лісі пахне бруньками. Гілки берези стали бронзовими. 

 

- Прочитай текст. Подумай, які прикметники можна дібрати до виділених 

іменників. 

- Запиши текст із дібраними прикметниками. 

- Порівняй ці два тексти. Яку роль виконують прикметники у мовленні? 

Вправа 2 

 

 Весняне сонце розбудило від сну мурашок. Ожив мурашник. Маленькі 

комахи вибралися із зимових квартир. Вони почали ремонтувати своє 

житло. Мурашки носили маленькі гілочки, суху хвою. Руді мурашки 

винищують лісових шкідників. Вони допомагають нам зберегти ліси. Не 

можна руйнувати їхнє житло і розкопувати мурашині кучі. 

 

- Добери заголовок до тексту. Визнач основну думку твору. 

- Знайди прикметники, підкресли їх. З якими іменниками вони зв'язані? 

- Випиши кілька прикметників з іменниками. 

 

Вправа 3 

 

 Виглянуло лагідне сонечко. Чарівний ліс, широкий луг, безмежні поля і 

тиха річечка освітились його лагідним промінням. 

 

-Прочитай текст. Випиши прикметники, зв'язані з іменниками.  

Зразок: сонечко (яке?) лагідне. 

-Усно добери ще кілька прикметників до іменників. 

 

Вправа 4 

 

   Холод -                                   зима -  

   береза -                                   весна - 

   дощ -                                       літо - 

   мороз -                                    осінь –  

 

-Прочитай. Утвори від кожного іменника прикметник.  

Запиши за зразком: річка – річковий. 

-До слова літо добери спільнокореневі слова. 

 

Вправа 5 

 

Перець –                  помідор -                      цукерка -  

мед -                         абрикос -                      сіль –  

 

-Добери і запиши до іменників прикметники, що називають ознаку за 

смаком. 



Зразок: перець – пекучий. 

-Опиши помідор за іншими його ознаками. 

 

 

 

 

Вправа 6 

 

Солодкі груші -                          глибокі ставки -  

солодкі яблука -                         глибокі річки -  

солодкі напої -                           глибокі озера -  

червоні помідори -                    широкі майдани -  

червоні троянди -                      широкі дороги -  

червоні плаття -                         широкі поля –  

 

-Подані іменники з прикметниками запиши в однині. 

 

Вправа 7 

 

Дуб (який?)...                      прапор (який?)... 

береза (яка?)...                     хустина (яка?)... 

дерево (яке?)...                    небо (яке?)... 

Слова для довідок: молодий, голубий. 

 

- Прочитай і добери прикметники за запитаннями. 

- Визнач рід прикметників. 

 

Вправа 8 

 

Український (народ, мова, слово). 

Колективний (загін, робота, заняття). 

Прохолодний (ранок, осінь, повітря). 

Класний (журнал, дошка, приміщення). 

 

-Поєднай у словосполучення слова, запиши їх. 

- Визнач і запиши у дужках рід прикметників. 

- Виділи закінчення прикметників. 

 

Вправа 9 

 

Варення із вишні.                        Каша із пшона. 

Кисіль із малини.                         Плаття із шерсті. 

Стрічка із шовку.                         Будинок із цегли. 

 



-Утвори з виділених слів однокореневі прикметники. Запиши 

словосполучення.  

Зразок: варення (яке?) вишневе. 

-Виділи закінчення прикметників. Порівняй їх із закінченням запитання. 

Який висновок можна зробити? 

 

 

Вправа 10 

 

Високий –                  твердий -                сильний -  

світлий -                     молодий -               веселий –  

 

-Добери і запиши слова, протилежні за значенням. 

- Склади і запиши два речення (за вибором) з цими словами. 

 

Вправа 11 

 

 Старий друг краще... 

 День світлий, а ... 

 Ріка глибока, а... 

 Диван м'який, а... 

 

-Закінчи речення, запиши їх. 

-Розбери за будовою виділені прикметники. 

-Запиши 2-3 прислів'я, в яких уживаються слова, протилежні за значенням. 

 

Вправа 12 

 

    Жовтеньке, тепленьке 

    світилося та гріло, 

    за день натрудилось, 

    за обрій накотилось. 

 

-Прочитай загадку. Склади речення зі словом-відгадкою. Запиши його. 

-Запиши ознаки, які б характеризували сонечко у різні пори року, дня, в різну 

погоду. 

-Добери синоніми до слова обрій. 

 

Вправа 13 

 

 Красує зелена сосонка. Прийшла осінь, прийшла люта зима, а сосонці 

байдуже! Сусідки її, берези та липки, стоять такі сумні та бідні. Листячко 

з них геть облетіло. А сосонка ще кращою здається поміж сумних 

товаришок. 

 



-Прочитай текст. Добери до нього заголовок. 

- Відшукай у тексті прикметники, вжиті в переносному значенні. Поясни їх 

зміст. 

- В першому реченні прикметник зелена розібрати як частину мови. 

 

 

 

 

Зверни увагу! 

Родові закінчення прикметників 

 

Рід Однина Множина 

        чоловічий 

        жіночий 

        середній 

     червоний кавун 

     червона гвоздика 

     червоне яблуко 

          кавуни   

червоні      гвоздики 

                   яблука 

        чоловічий 

        жіночий 

        середній 

     літній ранок 

     літня ніч 

     літнє пальто 

             ранки 

літні     ночі 

             пальта 

 

 

Перевір себе! 

 

Мовна тема 

 

Варіант 1. 

 

1. Запишіть речення. Знайдіть граматичну основу. Визначте закінчення 

прикметника, запишіть число. 

На городах з'явилися соковиті полуниці. 

2. Спишіть прислів'я. Підкресліть прикметники-антоніми. Позначте рід 

прикметників.  

І чорна корова біле молоко дає. 

3. Складіть речення з поданим словосполученням. Визначте рід і число 

прикметника. 

Вірний друг. 

4. Поширте речення прикметниками. 

Повіяв .....вітер. Світить ....сонечко. 

 

 

Варіант 2. 

 

1. Запишіть речення. Визначте граматичну основу. Визначте закінчення 

прикметника, запишіть число. 

А в лісах достигають запашні суниці. 



2. Спишіть прислів'я. Підкресліть прикметники-антоніми. Позначте рід 

прикметників. 

Шапка велика, а голова мала. 

3. Складіть речення з поданим словосполученням. Визначте рід і число 

прикметника. 

Яскраве сонце. 

4. Поширте речення прикметниками. 

День став.... Повертаються з вирію ....птахи. 

4 клас 
Пригадай! 

  Кажуть, що кожний предмет має багато ознак чи прикмет. У 

тлумачному словнику це пояснюється так: «Прикмета – характерна риса, яка 

відрізняє один предмет від іншого, розповідає про когось або про щось більш 

детально.» Давайте в цьому впевнимось. 

 Відгадайте, що це? 

 Це дерево. Воно має стовбур, гілля, листя. А називається воно…  

А зараз інший опис: 

 Це ніжне і красиве дерево. Воно має стрункий білокорий стовбур, тонке 

гілля, дрібненьке листя. А називається воно… 

Звичайно, це береза. А допомогли нам зрозуміти і допомагають точно 

описувати предмет слова, що називають ознаки предмета, тобто 

прикметники. 

Запам‘ятай! 

ПРИКМЕТНИК 

Називає ознаки предмета 

Який? Яка? Яке? Які? 

Чий? Чия? Чиє? Чиї 

 

Змінюється  

 

 

За числами  За відмінками  

 

Однина   Множина  



 

 

 

Чол.  Жін.   Сер.  

 

 

 

 

Потренуйся! 

1.Прикметник  - це частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає 

в початковій формі на питання який?,  яка?,  яке?, які? Ознака предмета 

може визначатися за кольором (синє небо), за розміром (високий дім), за 

матеріалом (скляний посуд), за сприйняттям на смак, дотик, нюх 

(солодкий,м‘який, пахучий), за зовнішніми прикметами та внутрішніми 

властивостями (білявий, веселий). 

Завдання: 

Підкреслити прикметники. 

Чарівниця зима 
Білокоса чарівниця зима примчала на білому коні у сади і парки. Торкнулася 

чарівною паличкою верхівок дерев. І заіскрилися на них кришталеві шати, срібні мережані 

намітки, білі пишні платтячка. У високому холодному небі повільно пливуть хмари, ніби  

великі білі кораблі. 

 

2. Прикметник завжди стоїть у тому числі, роді, відмінку, що й іменник, з 

яким він пов‘язаний: Зацвів вишневий (одн., чол.. р., Н.в.)сад (одн., чол.. р., 

Н. в.). 

 

Завдання 

Підкреслити прикметники з іменниками, до яких вони відносяться. 

Визначити число, рід та відмінок прикметників. 

Бабусина хата 

 Бабусина хата у вишневому саду, як у віночку. Коло хати високі 

мальви, червона калина. Віконечко біленьке, як полотно. 

З ранньої весни до пізньої осені коло хати цвітуть запашні, барвисті 

квіти. І хата ошатна, і на душі приємно. 

 

3.Прикметник змінюється за числами, відмінками, а в однині – за родами. 

Щоб визначити відмінок прикметника, потрібно:  

а) з‘ясувати, до якого іменника він належить; 

Н. Який? Які? 

Р. Якого? Яких? 

Д. Якому? Яким? 

З. Якого? Який? Які? Яких? 

О.  Яким? Якими? 

М. На якому? На яких? 

За родами 



б) визначити відмінок іменника (а прикметник завжди стоїть у тому ж 

відмінку, що й іменник). 

Відмінкове закінчення прикметника збігається з закінченням питання, на 

яке він відповідає: який? – зелений, якого – зеленого.  

Завдання 1 

 До поданих іменників дібрати з довідки прикметники. Виділити 

закінчення прикметників. З однією групою слів скласти речення і визначити  

відмінок прикметників. 

Кіт, небо, мишка, штани.   

Характер, подушка, тісто, меблі.  

Посуд, лялька, покриття, іграшки. 

Слова для довідки: сірий, фарфоровий, м‘який. 

 

Завдання 2 

 Напиши відповіді на запитання, використовуючи слова, що в дужках. 

Визнач відмінок і рід прикметників. 

З чого зійшли туристи? (Висока гора.) До чого підійшли діти? (Струнка 

смерека.) До чого під‘їхали екскурсанти? (Глибока річка.) звідки вийшли 

робітниці? (Швейна фабрика.)  

 

4.У прикметникових суфіксах –ськ-, -цьк-, -зьк- завжди пишеться м‘який 

знак: житомирський, чернівецький, празький. Перед суфіксами –ськ-, -цьк-, -

зьк-  приголосні можуть пом‘якшуватись, але м‘який знак при цьому не 

пишеться: уманський, селянський. М‘якість звука (л) перед суфіксом –ськ- 

позначається буквою ь: сільський. 

Завдання 

 З поданих двох іменників утворити словосполучення іменника з 

прикметником. Визначити суфікси у прикметниках. 

Чумак, шлях; Україна, слово; козак, діти; Запоріжжя, Січ;  мама, ласка; 

народ, душа; рід, земля; Польща, художник; села, помічники. 

 

5.За особливостями відмінювання прикметники поділяються на дві групи – 

тверду і м‘яку. До твердої групи належать прикметники, основа яких 

закінчується на твердий приголосний: молодий, товаришева. До м‘якої 

групи належать прикметники, основа яких закінчується на м‘який 

приголосний або й: синій, довговіїй. 

Завдання 1 

 Вставити закінчення прикметників у родовому відмінку. 



Добр_ насіння, з нижн_ полиці, ранн_ роси, дружн_ поради, гарн_ людини, 

літн_ дня, людськ_ життя, щир_ слова. 

 

Завдання 2 

 Вставити закінчення прикметників у давальному і місцевому відмінках. 

Маленьк_ онуку,  на свіж_ повітрі, у давн_ переказі, на останн_ уроці, в 

осінн_ лісі, найвищ_ горі, люб_ матусі, справж_ другу, на струнк_ березі, 

мужн_ воїнові. 

 

Завдання 3 

 Вставити закінчення прикметників в орудному відмінку. 

Свіж_ їжею, пахуч_ любистком, вечірн_ зустріччю, співуч_ душею, 

найдорожч_ людиною, гаряч_ чаєм, вчорашн_ радістю, найгірш_ вибором. 

 

6.Усі прикметники в називному відмінку множини мають закінчення –і: 

мокрі, тверді, близькі. 

Завдання  

 Подані прикметники поставити у називному відмінку множини, 

дібрати до них прикметники з протилежним значенням(антоніми), записати. 

Позначити закінчення прикметників. 

Присутній, темний, вузьке, повільне, гарячий. 

 

5. Розбір прикметника як частини мови. 

 Частина мови. 

 На яке питання відповідає? 

 Початкова форма ( прикметник у називному відмінку 

однини чоловічого роду). 

 Граматичні ознаки: відмінок, число, рід ( визначаються 

за граматичними ознаками іменника, з яким 

пов‘язаний). 

 Яким членом речення виступає? 

Наприклад: 

Займався пишний світанок. 

Пишний – прикметник, який?, П.ф. – пишний, Н. в., одн., ч. 

р., друг. чл. речення(означення). 

 

Завдання  

Списати. Розібрати прикметники як частину мови. 



Рудий беркут сидів над кручею. Це був величезний старий орел. У 

чистому ранковому повітрі чітко вимальовувався його гострий гачкуватий 

дзьоб, і весь птах відбивався в ясному дзеркалі озера. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Зверни увагу! ( Для тих, хто хоче більше знати.) 

За значенням прикметники поділяються на три групи: якісні, відносні 

та присвійні. 

Якісні прикметники – відповідають на питання який? і вказують на ознаку, 

що може виявлятися більшою чи меншою мірою: чистий – чистіший, 

охайний – менш охайний. 

Відносні прикметники – відповідають на питання який? і вказують на 

відношення одного предмета до іншого: весняні квіти – квіти весни. 

Присвійні прикметники – відповідають на питання чий? І вказують на 

належність предмета людині чи тварині: ведмежий барліг – барліг ведмедя, 

мамина вишня – вишня мами. 

 Якісні прикметники, крім звичайної форми, мають вищий і 

найвищий ступені порівняння. 

Вищий ступінь вказує на те, що в одному предметі більше певної якості, 

ніж у другому: Дніпро ширший за Десну. 

Найвищий – вказує на те, що певний предмет порівняно з усіма іншими має 

найбільше даної якості: Говерла – найвища гора в Карпатах. 

Вищий ступінь порівняння прикметників має дві форми: просту і 

складену. 

Проста форма твориться від основи звичайного прикметника за допомогою 

суфіксів –ш, -іш: веселий – веселіший, давній – давніший. 

При творенні простої форми вищого ступеня порівняння кінцеві приголосні 

основи (г, ж, з) із суфіксом –ш- змінюються на (жч): вузький – вужчий, 

дорогий – дорожчий. Кінцевий приголосний основи с) із суфіксом –ш- 

чергується із щ: високий – вищий. 

Складена форма утворюється додаванням слів більш, менш до звичайного 

прикметника: швидкий – дуже швидкий, поширений – менш поширений. 

Перевір себе! Тестові завдання. 

 

 

 

 



Прикметник 

І варіант 

 

1. Вибери правильну відповідь. 

Прикметник називає: 

o Дію предмета; 

o Назву предмета; 

o Ознаку предмета; 

І відповідає на запитання: 

o Хто? Що? 

o Який? Яка? Яке? Які? 

o Що робити? Що зробити? 

2. З даних слів склади прислів‘я. Запиши, підкресли прикметники. 

З, трави, поганої, доброго, буде, не, сіна. 

Нових, наживай, а, друзів, не, забувай, старих. 

3. Утвори і запиши від іменників по два прикметники, щоб вони 

відповідали схемам: корінь, суфікс, закінчення; префікс, корінь, суфікс, 

закінчення: 

Краса – 

Хмара – 

4. Добери до прикметників синоніми: 

Великий – 

Веселий – 

Красивий – 

Цінний – 



5. Спиши, розкриваючи дужки. Зазнач відмінок прикметників. 

(Своєрідний) оберегом – 

З (ранній) дитинства – 

До (пізній) осені – 

(Могутній) оберегом – 

6. Запиши по два прикметники з суфіксом –зьк-   та префіксом пре- . 

 

 

 

 

Прикметник 

ІІ варіант 

1. Вибери правильну відповідь. 

Від якої частини мови залежить прикметник? 

o Від дієслова; 

o Від займенника; 

o Від іменника. 

Рід прикметника можна визначити: 

o За числом; 

o За будь-яким відмінком; 

o За називним відмінком. 

2. З даних слів склади прислів‘я. запиши, підкресли прикметники. 

Борода, короткий, а, розум, довга. 

З, великий, іскри, буває, малої, вогонь. 

3. Утвори і запиши від іменника по два прикметники, щоб вони відповідали 

схемам: корінь, суфікс, закінчення: 



Дорога – 

Школа – 

4. Добери до прикметників антоніми: 

Вузький – 

Близький – 

Дешевий – 

Низький – 

5. Спиши, розкриваючи дужки. Зазнач відмінок прикметників. 

У (письмовий) столі – 

(Літній) ранку – 

(Рідна) сестрі – 

(Місячне) сяйвом – 

6. Запиши по два прикметники з суфіксом –ськ- та префіксом без-. 

 

 

 

 

 

 

 


