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Значення Прикметників У мовленні

1. Прочитай	вірш.	Підкресли	прикметники.

Розквітнув сад
Лише	за	ніч	розквітнув	сад
казковий,	тихий,	чистий,
і	на	гілках	дерев	роса
веселкою	повисла.
А	вранці	ніжний	дощ	проливсь
на	землю	зеленаву
і	повінь	квітів	засвітив
у	лоскотливих	травах.
І	бджоли	носять	мед	густий
у	щільники	духмяні
з	легких	шипшинових	кущів,
рожевих,	мов	світання.

А. Костецький

Слова, що називають ознаки предметів, на-
зиваються прикметниками.
Прикметники відповідають на питання 
який? яка? яке? які?
Наприклад: зелений (сад), зелена (гілка), 
зелене (поле), зелені (луки).

2. Прочитай	загадки.	Підкресли	прикметники,	які	допомогли	тобі	їх	
відгадати.

	Тваринка	маленька,
шубка	сіренька,
хвостик	довгенький,
оченята	чорненькі,
зубки	гостренькі.

(																									)
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	Кругленьке,	червоненьке,
всередині	біленьке,	
соковите	і	смачне
просить:	“Покуштуй	мене!”

																(																									)

	Виросли	в	лузі
сестрички	маленькі,
очка	золоті,
а	вії	біленькі.

																									(																									)

	Я	вухатий	ваш	дружок,
в	мене	сірий	кожушок,
куций	хвостик,	довгі	вуса,
я	усіх-усіх	боюся.

															(																									)

3. До	поданих	іменників	добери	і	запиши	прикметники.

Дощ	(який?)																									 Небо	(яке?)																												

Ялинки	(які?)																								 День	(який?)																										

Весна	(яка?)																									 Струмок	(який?)																							

Сонце	(яке?)																								 Осінь	(яка?)																												

Ліс	(який?)																												 Дерева	(які?)																										

Слова 	 д ля 	 дов і д ки:  яскраве, хвойний, 
стрункі, червоне, безхмарне, осінній, те-
плий, рання, весняний, золота, високі, зе-
лений, дощова, зоряне, дрібний, холодний, 
бездонне, літній, радісна.
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23.	Прочитай	речення.	Підкресли	прикметники.	Визнач	рід.

                      
ч.р.

Шумить	осінній	сад.	Біленька	хатка	стоїть	край	села.	За	

селом	розкинувся	широкий	лан.	Химерна	сніжинка	сіла	на	

мою	долоню.	Сонячне	проміння	торкнулося	землі.	Серди-

тий	вітер	гойдав	віти	дерев.	Прокидається	у	квітні	заспаний	

ліс.	З	гілки	спурхнула	вертлява	синичка.	Блакитне	небо	ди-

хало	на	землю	теплом.

У вправі два прикметники середнього роду.

24.	Запиши	подані	іменники	з	прикметниками	за	родами	в	три	стовп-
чики.

Рідне	місто,	 струнка	 тополя,	дерев’яний	паркан,	рідна	
Вітчизна,	крислате	гілля,	чудовий	ранок,	свіже	повітря,	синє	
море,	солов’їна	мова,	зимова	казка,	мальовниче	село,	ніж-
ний	пролісок,	рідний	край,	кленове	листя,	осіння	пора,	хо-
лодний	дощ.

Чол. рід Жін. рід Середн. рід

25.	Відгадай	і	допиши.	Виділи	закінчення	прикметників.

Дерев’яний,	червоний,	тонкий,	м’який																									.

Високий,	могутній,	гіллястий,	широкий																								.

Кругле,	червоне,	солодке,	смачне																																			.
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Цікава,	нова,	повчальна,	товста																																				.

Свіжий,	запашний,	теплий,	пшеничний																								.

Яскраве,	червоне,	гаряче,	літнє																																			.

26.	Прочитай.	Запиши	подані	словосполучення	парами:	пряме	зна-
чення	—	переносне	значення.	Виділи	закінчення,	визнач	рід	при-
кметників.

Каштанове	 волосся,	 дерев’яна	 стіна,	 свіжий	 хліб,	 зо-

лота	медаль,	гарячий	пиріжок,	золоте	серце,	гарячий	при-

йом,	дерев’яна	хода,	каштанова	алея,	свіжий	погляд.

	 	 	 	 	 	 	ж.р.																														с.р.
Виконуй 	т ак :  каштанов а алея — каштанов е 
                      волосся.
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7. Вибери прикметник, який відповідає поданій схемі.

	безвусий
	безмежний
	премудрий

8. Вибери прикметник, який є синонімом до слова спритний.

	бадьорий
	хоробрий
	швидкий

Варіант 2

1. Вибери рядок, у якому записані тільки прикметники.

	мужність,	сонячний,	молодь
	молодий,	сонячне,	змужніти
	сонячні,	мужній,	молодий

2. Вибери рядок, у якому записані прикметники в однині.

	барвисті,	синє,	свіжі
	барвисте,	синій,	свіжа
	сині,	барвисті,	свіжі

3. Познач словосполучення, в якому допущено помилку.

	теплий	сонце
	дощовий	день
	щасливі	діти

4. Вибери рядок, у якому всі прикметники з іменниками 
       чоловічого роду.

	хвойне	дерево,	осінній	пейзаж,	цікава	зустріч
	хвойний	ліс,	цікавий	урок,	осінній	день
	цікаві	оповідання,	зелена	хвоя,	осіннє	небо
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5. Вибери речення з прикметником жіночого роду.

	У	полі	на	роздоллі	дзвінок	веселий	ріс.	(Б. Заверуха)
	Зима	розфарбовує	ліс	білою	фарбою.
	Чорне	вороння	сідало	громадами	на	сніг.	(М. Коцюбин- 

               ський)

6. Вибери рядок, у якому всі прикметники записано без  
      помилок.

	гречаний,	бескрилий,	дерев’яний
	дерев’яний,	гричаний,	безкрилий
	дерев’яний,	безкрилий,	гречаний

7. Вибери прикметник, який відповідає поданій схемі.

	найрідніший
	прекрасний
	безголосий

8. Вибери прикметник, який є антонімом до слова балакучий.

	говіркий
	мовчазний
	багатослівний

Перев ір 	 себе
Варіант 1

Відповіді: ,	 ,	 ,	 , ,	 ,	 ,	 .

Варіант 2 

Відповіді: ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 .
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