
Zu ukrainischen Adjektiven  
 
1. Semantisch-morphologische Klassen  

 
Aufgabe 1: Verschaffen Sie sich mittels der angeführten Beispiele einen Überblick über 
die Typen von Adjektiven, die im Ukrainischen wie auch im Russischen und anderen 
Sprachen in Bezug auf Bedeutung und bildbare Formen zu unterscheiden sind.  
 
(1а)  бі́дний, бага́тий, дороги́й, до́брий, да́вній, мали́й, пога́ний, шано́вний, … 
(1б)  бі́лий, чо́рний, черво́ний, біл̣оволо́сий, ми̣лови́дний, сір̣о-голуби́й, … 
(2а)  а́дресний, англі́йський, грибни́й, деревни́й, патріоти́чний, політи́чний, …  
(2б) мо́дний, моро́зний, півде́нний, півде ́нно-за ́хідний, пробле́мний, схі́дний, … 
(3)  ба́тьківський, студе ́нтський, зві ́рський; ба́б’ячий, во́вчий, соба́чий, …  
(4) а́вторів, бра́тів, лі́карів, Сергі́їв; доччи́н, ма́мин, Лари́син, сестри́н, … 
(5)  дру́гий, дев’я́тий, пе ́рший, сімдеся́тий, сороко́вий, сьо́мий, … 
 
2. Die Deklination der Adjektive 
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Kasus Singular bei hartem 
Stammauslaut 

Singular bei weichem 
Stammauslaut 

Plural, h. Plural, w. 

N. до́брый  до́брое до́брая осе́нний осе́ннее осе́нняя до́брые осе́нние 
G.  до́брого до́брой осе́ннего осе́нней до́брых осе́нних 
D. до́брому до́брой осе́ннему осе́нней до́брым осе́нним 
A. до́брый (-ое) /-ого до́брую осе́нний (-ее) / -его осе́ннюю до́брые/-ых осе́нние/-их 
I. до́брым до́брой осе́нним  осе́нней до́брыми осе́нними 
P. до́бром до́брой осе́ннем осе́нней до́брых осе́нних 
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Kasus Singular bei hartem 
Stammauslaut 

Singular bei weichem 
Stammauslaut 

Plural, h. Plural, w. 

N. до́брий  до́бре до́бра осі́нній осі́ннє осі́ння до́брі осі́нні 
G.  до́брого до́брої осі́ннього осі́нньої до́брих осі́нніх 
D. до́брому до́брій осі́нньому осі́нній до́брим осі́ннім 
A. до́брий (е) /-ого до́бру осі́нній (-є) / -ього осі́нню до́брі/ -их осі́нні/-іх 
I. до́брим до́брою осі́ннім  осі́нньою до́брими осі́нніми 
P. до́брому /-ім до́брій осі́нньому /-ім осі́нній до́брих осі́нніх 

 
Aufgabe 2: Vergleichen Sie die Deklinationsmuster im Russischen und Ukrainischen und 
stellen Sie die morphologischen Besonderheiten der ukrainischen Adjektivdeklination 
heraus. 
 
Aufgabe 3: Bestimmen Sie Genus und Numerus der folgenden Adjektive und ordnen Sie 
diese den oben (Punkt 1) unterschiedenen 5 Klassen sowie dem harten oder weichen 
Stammauslaut zu. 
  
працьови́та, ведме́дів, вчора́шнє, сестрині,́ північ́на, ковало́вого, дерев’я́ний, за́яча, 
ба́тькова, бра́товим, жо́втім, пое́тових, шо́стої, во́сьмий, си́нє, глибо́кі, кра̣єзна́вчий, 
сибір́ські, си́нова, соба́чого, столи́чну, теля́чий, солове́йкова, фіна́льні, лів́ої, ми́лій, 
істори́чному, січне́вий, захід́не, бли́зьке, зуба́тий, початко́ва; ве́сел, зе́лен, кра́сен, мо́лод; 
 
Aufgabe 4: Bestimmen Sie die Grundform zu den Adjektiven aus Aufgabe 3 und 
deklinieren Sie diese. 



1.3. Die Komparation der Adjektive 
 
Aufgabe 5: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Komparationsformen. 
 
Positiv Komparativ Superlativ 

synthetischer  
 

analytischer  synthetischer analytischer 

 
весе́лий 

 
веселі́ший 

більш / менш 
весе́лий 

(що-/ як-) 
найвеселі́ший 

найбільш / 
найменш весе́лий 

пі́зний пізні́ший пі́зний найпізні́ший пі́зний 
до́вгий до́вший до́вгий найдо́вший до́вгий 
коро́ткий коро́тший коро́ткий найкоро́тший коро́ткий 
рідки́й рі́дший / рідкі́ший рідки́й наирі́дший / 

найрідкі́ший 
рідки́й 

дороги́й доро́жчий дороги́й найдоро́жчий дороги́й 
товсти́й то́вщий / 

товсті́ший 
товсти́й найто́вщий / 

найтовсті́ший 
товсти́й 

га́рний 
(хоро́ший) 

кращий  найкращий га́рний 
(хоро́ший) 

до́брий лі́пший 
(лу́ччий) 

 найлі́пший 
(найлу́ччий) 

до́брий 

мали́й ме́нший  найме́нший  
вели́кий бі́льший  найбі́льший  

 
Aufgabe 6: Analysieren Sie die Bildungsweise der Komparationsstufen und stellen Sie 
fest, welche Suffixe und Konsonantenwechsel in den synthetischen Formen auftreten.  
 
(1) ти́хий → ти́хший (4) ду́жий → ду́жчий 
 м’яки́й → м’я́кший  
 бага́тий → бага́тший (5)  важки́й → ва́жчий 
 молоди́й → моло́дший  тяжки́й → тя́жчий 
 
(2) тонки́й → то́нший (6) близьки́й  → бли́жчий 
 швидки́й → шви́дший  вузьки́й → ву́жчий 
 легки́й → ле́гший  низьки́й → ни́жчий 
 гладки́й → гла́дший, гладкіш́ий  дороги́й → доро́жчий 
      
(3) широ́кий → ши́рший (7) висо́кий → ви́щий 
 глибо́кий → гли́бший  товсти́й → то́вщий 
 дале́кий → да́льший  кра́сний → кра́щий 
  
Übung 7: 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) біл́ий  → біліш́ий (3) жи́лавий → жи́лавіший 

чо́рний → чорніш́ий   акти́вний → акти́вніший 
 ще́дрий → щедріш́ий  холо́дний → холодніш́ий! 
   
(2) бліди́й → блідіш́ий (4) боязки́й → боязкіш́ий 
 лихи́й → лихіш́ий  голосни́й → голосніш́ий 
 рідки́й → рідкіш́ий  передови́й → передовіш́ий 


