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Група №24 

Урок № 32-33 

Тема: Ступені порівняння прикметників  

    Мета: поглибити знання учнів про особливості творення ступенів порівняння якісних   

прикметників; формувати вміння розпізнавати ступені порівняння прикметників, правильно вживати їх 

у мовленні, вдосконалювати культуру усного й писемного мовлення; розвивати уважність, 

спостережливість учнів; виховувати любов до рідного слова, до культури рідного народу. 

   Матеріали до уроку: 
1.Опрацюйте §9-10(ст.29-31) у базовому підручнику: Українська мова (рівень стандарту): 

підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019. 

– 208 с.  

                            СПОСТЕРЕЖЕННЯ         

1. Прочитайте речення й виконайте завдання. 

     

 

    Наші палички найкрабовіші! (З реклами).                  Українка Христина Стуй найпершою                    

                                                                                         подолала стометрівку (З журналу). 

А. Чи свідомо автори реклами утворили найвищий ступінь порівняння від 

відносного при кметника крабовий? З якою метою це було зроблено? 

Б. Якщо є форма найперша, то її утворено від слова перша; порівняйте: довга — 

найдовша, перша — найперша. Якою має бути спортсменка, що подолала 

дистанцію після Христини стуй, — першою чи другою? Чи можна вважати 

форму найперша помилковою? 

        2. Законспектуйте у робочому зошиті  наступний матеріал:  

Якісні прикметники можуть утворювати вищий та найвищий ступені порівняння. 

Ступінь порівняння/ 

форма 

Проста форма Складена форма 

вищий корінь або основа прикметника +                             

-ш-, -іш-: довгий — довший; 

яскравий — яскравіший 

більш, менш + прикметник у 

початковій формі: більш довгий, 

менш яскравий 

найвищий най- + вищий ступінь порівняння 

прикметника: найдовший, 
найбільш, найменш + прикметник 



найяскравіший у початковій формі: найбільш 

довгий, найменш яскравий 

  Іноді найвищий ступінь порівняння утворюють за допомогою додавання до простої 

форми вищого ступеня порівняння прикметника слів від усіх, за всіх, над усе: вищий за 

всіх, дорожчий над усе. 

Частки як, що можуть підсилювати форми найвищого ступеня порівняння: щонай- 

смачніший, якнайстрімкіший. 

Не можна утворювати ступені порівняння прикметників: 
• з префіксами (архі-, за-, над-, пре-, ультра-) або суфіксами (-ав- (-яв-), -езн-, 

-енн-, -уват- (-юват-), -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-): зависокий, ультра- 

сучасний, пресвітлий; білявий, величезний, малесенький; 

• утворених шляхом складання основ: білосніжний, жовтогарячий, світлоокий; 

• з абсолютною ознакою: босий, кривий, порожній, сліпий, хворий. 

Також не можна утворювати ступені порівняння прикметників, що перейшли з 

відносних або присвійних у якісні: вовчий (характер), золоті (руки), каштанове 

(волосся). 

Різний ступінь ознаки прикметника виражають також за допомогою прислівників 

дуже, вельми, занадто, мало, украй, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка та ін.: дуже 

цікавий, дещо байдужий, занадто голосний. Але такі сполуки слів не є ступенями 

порівняння прикметника 

Форми вищого й найвищого ступенів порівняння прислівників утворюють так 

само,як і відповідні форми якісних прикметників, від яких вони походять: високо (від 

високий) — вище, більш високо, найвище, найбільш високо; тихо (від тихий) — 

тихіше,більш тихо, найтихіше, найбільш тихо 

 

  ЗАУВАЖТЕ! 

Не можна утворювати форми ступенів порівняння: 

1) за допомогою слова самий: не самий смачний, а найсмачніший; 

2) шляхом додавання слів (най)більш, (най)менш до простої форми вищого 

ступеня: не більш міцніший, а більш міцний. 

 

 3.Прочитайте тексти й виконайте завдання.    

 

         І. Протягом грудня 2016 рку дорослі та малі відвідувачі найбільшої в Україні 

резиденції Святого Миколая мали змогу долучитися до створення найдовшого листа для 

Чудотворця. Гості музейного комплексу залишали свої найзаповітніші мрії та побажання 

на спеціальному сувої завдовжки 32,5 метра та завширшки 53 сантиметри. 

              ІІ. 14 квітня 2016 року Житомир увійшов до «Книги рекордів України» як 

найблагодійніше місто, провівши шестигодинну публічну акцію «Рекорд доброти» зі 

збору коштів на потреби онкохворих дітей та дітей з інвалідністю. Усього вдалося 

зібрати 228 тис. 131 грн 40 коп. 



      ІІІ. Найбільше в Україні зібрання подільських народних ікон належить 

вінницькому художнику, колекціонеру та меценату Володимиру Козюку. «Я об’їздив усе, 

усіх самих крутих колекціонерів і купив усе саме найкраще. Навіть коли я був голодний, 

у мене не було грошей, я все одно збирав листівки й жодної не продав», — поділився 

Володимир Козюк. Унікальне зібрання з 250 зразків народного іконопису XVIII–ХХ 

століть сам автор колекції вважає чи не найбільшим у світі (З «Книги рекордів України»). 

  
                                                 

          А. Знайдіть прикметники, у яких неправильно утворено форми ступенів порівняння. 

  

Б. Випишіть тільки ті речення, у яких прикметники мають правильні форми ступенів порівняння. 

 

В. Надпишіть над прикметниками ступінь (вищий, найвищий) і форму (проста, складена). 

 
               Прочитайте речення й виконайте завдання. 

1. Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О. Довженко). 2. Поезія — це 

завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі (Л. Костенко). 3. Ситий голодного 

не розуміє (Нар. тв.). 4. Зорі сяють, серед неба горить білолиций (Т. Шевченко). 5. Ми — не 

безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних (В. Симоненко). 6. Лимонний сік вечірньої 

зорі у лютому над Києвом розлито (Є. Гуцало). 7. Йде весна запашна, квітами-перлами 

закосичена (П. Тичина). 

 

А. Випишіть прикметники, що перейшли в іменники. 

     Б. Визначте й запишіть відмінок, число, рід (якщо можна визначити), синтаксичну роль і 

роз ряд за значенням виписаних прикметників 

                                    

                     Домашнє завдання: 

          1.Перепишіть уривок з вірша й виконайте завдання 

І не знецінюйте коштовне. 

Не загубіться у юрбі. 

Не проміняйте неповторне на 

сто ерзаців у собі! 

Л. Костенко 

 

5. 

4. 



А. Підкресліть члени речення. 

Б. З’ясуйте лексичне значення виділеного слова. 

 

В. Напишіть вільне есе про проблему, порушену в рядках Л. Костенко. 

 

  Ерзац, у, чол. — неповноцінний замінник чого-небудь; сурогат.  

 

      

     УВАГА!      Конспект та  виконане домашнє завдання  надіслати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com     

mailto:annatumanovska@gmail.com


 



 

 

 

       

     

        


