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Завдання 1. Утворіть різними способами ступені порівняння 

прикметників. 

Обліковий, кароокий, новий, розумний, гіркуватий, банківський, 

сестрин, високий, маркетинговий, весняний, гарний, дорогий, експортний, 

поганий, чистий, швидкий, торговельний. 

 

Завдання 2. Утворіть вищий ступінь (простий) від прикметників, 

взятих у дужки. 

1. Од заходу потягло тихесеньким (свіжим) вітерцем (І. Нечуй-

Левицький). 2. Засоромились зорі яснолицього: декотрі поховались і 

потонули в синьому небі, а (сміливі) зостались (І. Нечуй-Левицький). 3. Вже 

цвіт садів опав, (короткі) стали дні (В.Сосюра). 4. Не (сивим) він став, а 

(мудрим) і для мене утричі (рідним) (П. Воронько). 5. Ранок (мудрий) від 

вечора. (Нар. твор.). 6. Висоти сині ще стають (сині) в розливі барв вечірньої 

краси (М. Бажан). 7. Отямившись після перших ударів у дні прориву, ворог 

чинив дедалі (упертий) опір. 8. З кожним днем гуркіт ставав (гулким), 

розкочувався в горах переможною могутньою луною (О.Гончар). 

 

Завдання 3. Утворіть форми вищого і найвищого ступенів порівняння 

прикметників. Поясніть творення синтетичних й аналітичних форм.  

 Бадьорий, білий, густий, вузький, дорогий, дужий, гарний, поганий, 

таємний, синій, важкий, високий, змістовний, красивий, відповідальний, 

інтелігентний, солоний, злий, суворий, ніжний, рідкий, кислий, рідкісний, 

густий, м'який, новий, короткий, охайний, працьовитий, розумний, дотепний, 

сміливий, ясний, пахучий, порядний, жвавий, молодий, повний, чорний, 

стрункий, добрий, жирний, широкуватий, милий, тугий, старий, солодкий, 

гіркий, глибокий, дешевий, гладкий, дзвінкий, жорстокий, свіжий, сизий, 

бадьорий, рідкий, поганий, гарний, темний, дзвінкий, русявий, холодний. 

 Провідміняйте виділені прикметники, поставивши їх у чоловічий, жіночий, 

та середній роди. 

 



Завдання 4. Від поданих прикметників утворіть форми вищого і 

найвищого ступенів порівняння, якщо це можливо. Визначте розряди 

поданих прикметників. 

 Безладний, кам'яний, безпорадний, безробітний, концептуальний, 

бідолашний, величний, веселий, весняний, кутній, відповідний, достатній, 

гіркий, глухий, довічний, заможний, західний, книжний, косий, журнальний, 

куций, весінній, вечірній, майстерний, рожевуватий, модний, молодий, 

гарний, білуватий, милий, городній, навчальний, нагірний, осінній, срібний, 

останній, народний, худий, новий, майбутній, український, могутній, 

залізний, незабутній, новітній, околичний, концентрований, досвітній, 

питомий, поперечний, кременчуцький, поточний, будній, працьовитий, 

продажний, п’ятикутний, рідний, корткий, свіжий, семирічний, сизий, сірий, 

безодній, сліпий, старший, східний, телячий, тогобічний, тотожний, тугий, 

тямущий, чистий, освітній, пізній, спідній, сторонній, сусідній, хатній, 

американський, мужній, чуваський, художній, крайній, обідній, сніговий, 

передній, радянський, фабричний, медовий, заводський, порожній, присутній, 

економічний. 

 

 Завдання 5. Від поданих прикметників утворіть форми вищого і 

найвищого ступенів порівняння, якщо це можливо. Визначте розряди 

поданих прикметників. 

Білий, вартий, Коваленків, рад, варт, бджолиний, Сергіїв, винний, 

винен, норковий, годний, вовчий, годен, дрібний, черепашачий, дерев’яна, 

дрібен, жив, здоровий, здоров, ладний, ладен, певний, ведмежий, 

квартальний, певен, зелений, піратський, повний, темний, присадибний, 

кришталевий, ялинковий, повен, потрібний, потрібен, інститутський, правий, 

прав, січневий, радий, живий, сміливий, срібний, мишачий, лісовий, срібен, 

солом’яний, Львівський, книжковий, ясен, батьків, світлий, гетьманський, 

сестрин, Софіїн, недільний, спокійний, свинцевий, сердечний, собачий, 

братова, Андріїв, курячий, тижневий, Марусин, студентський, кролячий, 

скляні, дитячий, ясний. 

 


