
Die ukrainischen Adjektive  
 
1. Die semantisch-morphologische Klassen von Adjektiven  

 
(1а)  бідний, багатий, дорогий, добрий, давний, патріотичний, … 
(1б)  білий, чорний, світло-рожевий, сіро-голубий, біловолосий, кругловидий, … 
(2а)  адресний, грибний, політичний, верхній, англійський, …  
(2б) східний, південний, південно-західний; … 
(3) лікарів, Сергіїв, Ларисин, … 
(4)  материнський, батьківський, студентський, звірський, поросячий, вовчий, …  
(5)  перший, другий, сьомий, дев’ятий, сімдесятий, сороковий, … 
 
 
Übung 1: Bestimmen Sie Genus und Numerus der folgenden Adjektive und teilen Sie 
diese den obigen Gruppen zu. 
  
червоний, працьовита, ведмедів, вчорашнє, сестрине, північна, ковалів, дерев’яний, 
заяча, батькова, братів, шоста, лисяча, восьмий, Ольжин, синє, глибокі, дідівський, 
краєзнавчий, сибірські, гарбузове, синова, столична, телячий, соловейкова, фінальні, 
левій, Маріїне, мила, історичний, січневий, західне, близьке, Софіїн, зубатий, 
початкова, сестринський; весел, зелен, красен, молод; 
 
 
2. Die Deklination der Adjektive 

 
Kasus Singular bei hartem 

Stammauslaut 
Singular bei weichem 

Stammauslaut 
Plural, h. Plural, w. 

N. добрый  доброе добрая осений осеннее осенняя добрые осенние 
G.  доброго доброй осеннего осенней добрых осенних 
D. доброму доброй осеннему осенней добрым осенним 
A. добрый (-ое) /-ого добрую осенний (-ее) / -его осеннюю добрые/-ых осенние/-их
I. добрым доброй осенним  осенней добрыми осенними 

R
u
s
s
i
s
c
h P. добром доброй осеннем осенней добрых осенних 

 
Kasus Singular bei hartem 

Stammauslaut 
Singular bei weichem 

Stammauslaut 
Plural, h. Plural, w. 

N. добрий  добре добра осінній осіннє осіння добрі осінні 
G.  доброго доброї осіннього осінньої добрих осінніх 
D. доброму добрій осінньому осінній добрим осіннім 
A. добрий (е) /-ого добру осінній (-є) / -ього осінню добрі/ -их осінні/-іх 
I. добрим доброю осіннім  осінньою добрими осінніми 
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k
r
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n
i
a
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P. доброму /-ім добрій осінньому /-ім осінній добрих осінніх 

 
Übung 2: Vergleichen Sie die Deklinationsmuster im Russischen und Ukrainischen und 
stellen Sie die morphologischen Besonderheiten der ukrainischen Adjektivdeklination 
heraus. 
 
Übung 3: Deklinieren Sie die Adjektive aus Übung 1. 



3. Die Komparation der Adjektive 
 

Komparativ Superlativ Positiv 
synthetischer  
 

analytischer  synthetischer analytischer 

 
веселий 

 
веселіший 

більш / менш 
веселий 

(що-/ як-) 
найвеселіший 

найбільш / 
найменш веселий 

пізний пізніший пізний найпізніший пізний 
довгий довший довгий найдовший довгий 
короткий коротший короткий найкоротший короткий 
рідкий рідший / рідкіший рідкий наирідший / 

найрідкіший 
рідкий 

дорогий дорожчий дорогий найдорожчий дорогий 
товстий товщий / 

товстіший 
товстий найтовщий / 

найтовстіший 
товстий 

гарний 
(хороший) 

кращий  найкращий гарний 
(хороший) 

добрий ліпший 
(луччий) 

 найліпший 
(найлуччий) 

добрий 

малий менший  найменший  
великий більший  найбільший  
 
Übung 4: Analysieren Sie die Bildungsweise der Komparationsstufen und stellen Sie 
fest, welche Suffixe und Konsonantenwechsel in den synthetischen Formen auftreten.  
 
(1) тихий → тихший (4) дужий → дужчий 
 м’який → м’якший  
 багатий → багатший (5)  важкий → важчий 
 молодий → молодший  тяжкий → тяжчий 
 
(2) тонкий → тонший (6) близький  → ближчий 
 швидкий → швидший  вузький → вужчий 
 легкий → легший  низький → нижчий 
 гладкий → гладший, гладкіший  дорогий → дорожчий 
      
(3) широкий → ширший (7) високий → вищий 
 глибокий → глибший  товстий → товщий 
 далекий → дальший  красний → кращий 
  
Übung 5: Welche Regulariäten lassen sich bei den obigen Formen mit den Suffixen -ш- 
und -ч- sowie bei den folgenden mit -іш- in Bezug auf die Betonung feststellen? 
 
(1) білий  → біліший (3) жилавий → жилавіший 

чорний → чорніший   активний → активніший 
 щедрий → щедріший  холодний → холодніший! 
   
(2) блідий → блідіший (4) боязкий → боязкіший 
 лихий → лихіший  голосний → голосніший 
 рідкий → рідкіший  передовий → передовіший 
 


