
10. Die Partizipien  
 

imperfektiver Aspekt perfektiver Aspekt Kate- 
gorie transitiv intransitiv transitiv intransitiv 

ak
tiv

 бажаючий, -а, -е, -і 
говорячий, … 

працюючий, … 
мерзнучий, … 
лежачий, … 

- - 

Pr
äs

en
s 

pa
ss

iv
 [відомий, …; відомо] 

 
 

- - - 

ak
tiv

 

- 
 

- 
 

вигорілий, … 
тріснулий, … 
перемігший, … 

пожовтілий, ... 
збіднілий, … 
змерзлий, … 
померший, … 
 

Pr
ät

er
itu

m
 

pa
ss

iv
 казаний, …; казано 

міряний, … ; міряно 
керований; к.-овано  
печений, … печено 
митий, … ; мито 

- 
 
 

сказано, …; сказано 
куплений, …; куплено 
напоєний, …, напоєно 
стертий, …; стерто 

- 
 

 

 
Anmerkungen: 
1) Von den Partizipien Präsens aktiv zu unterscheiden sind gleich strukturierte Adjektive, wie z. B. 

болючий, живучий,  летючий, колючий, пекучий. 
2) Von den Partizipien Präteritum aktiv zu unterscheiden sind gleich strukturierte Adjektive, wie z. B. 

кислий, умілий, талий. 
3) Bei der in eckigen Klammern stehenden Form u.ä. handelt es sich um Adjektive.  
4) Die kursiv gedruckten Formen werden nur okkassionell von einer begrenzten Anzahl an Verben ge-

bildet. Ihre Verwendung ist zudem funktionalstilistisch beschränkt.  
 
Übung: Bilden Sie von folgenden Verben Partizipien nach dem jeweils vorgegebenen 
Muster. 
 
1. Partizip Präsens aktiv (von ipf. Verben, außer von Stämmen mit den Suff. -т- bzw. -от-) 
 
a) PS (3. P. Pl.) + уч + Genus-/Numerus-Endung: знати, грати, плакати, коштувати, 
пояснювати, квітчати, синіти, боліти, різати, діяти, в’янути, мерзнути, вести, нести, 
мити, колоти 
b) PS (3. P. Pl.) + ач + Genus-/Numerus-Endung: кипіти, терпіти, сидіти, спати, правити, 
любити 
 
2. Partizip Präteritum aktiv (von pf. Verben) 
 
а) IS + -л- +  Genus-/Numerus-Endung: позеленіти, затремтіти, осиротіти, обважніти 
б) IS – K/-ну- + -л- +  Genus-/Numerus-Endung: опасти, розтанути, ослабнути, окріпнути, 
змерзнути, зів’янути 



3. Partizip Präteritum passiv (von ipf. und pf. Verben) 
 
а) IS + -н- +  Genus-/Numerus-Endung: пояснювати, прочитувати, стрівати, бажати, 
єднати, кидати, оформлювати (оформляти), віяти, різати, держати; - керувати, 
бетонувати;    
 
[! уявляти → уявлюваний,  протиставляти → протиставлюваний] 
 
b) IS + -ен- +  Genus-/Numerus-Endung: везти, гризти, нести 
 
c) IS +  -т- +  Genus-/Numerus-Endung: кинути, вернути, тягнути, сунути, колоти, брити, 
дерти, крити  
 
d) PS (1. P. Sg.) + -ен- +  Genus-/Numerus-Endung: кинути, вернути, (колоти), тягнути, 
сунути, кінчити, бачити, білити, варити, платити, розбудити, носити, возити, пустити, 
любити, послабити, веліти, вести, класти;  
 
 
11. Die Adverbialpartizipien 
 
Adverbialpartizip Präsens (von ipf. Verben) 
 
а) PS (3. P. Pl.) + учи: аплодувати, аплодують - аплодуючи; взувати, взувають - 
взуваючи; читати, читають - читаючи; біліти, біліють - біліючи; писати, пишуть - 
пишучи; пахнути, пахнуть - пахнучи; бути, будуть - будучи; гудіти, гудуть - гудучи; 
іти, ідуть - ідучи, нести, несуть - несучи; везти, везуть - везучи; 
 
b) PS (3. P. Pl.) + aчи: терпіти, терплять - терплячи; стояти, стоять  - стоячи, лежати - 
лежачи; бачити, бачать - бачачи; будити, будять - будячи;  
 
Adverbialpartizip Präteritum (von pf. und ipf. Verben) 
 
а) IS + -вши-: сказати - сказавши, стукнути - стукнувши, зробити - зробивши, терпіти - 
терпівши; біліти - білівши, гудіти - гудівши, лежати - лежавши, ходити - ходивши;  
 
b) IS + -ши-: нести - нісши, привезти - привізши, бігти - бігши; 


