
Правопис суфіксів 

Вправа №1 

 Перепишіть прикметники, розставляючи пропущені букви, поясніть свій вибір, 

окремо виділіть випадки, коли можливі варіанти написання, що залежать від наголосу чи 

лексичного значення слова. За найменшого сумніву звіртеся з орфографічним словником. 

 Алюміні…вий, квасол…вий, плющ…вий, стал…вий, раді…вий, свинц…вий, чесуч…вий, 

ясен…вий, оселедц…вий, жолуд…вий, ало…вий, янтар…вий, чебрец…вий, коч…вий, 

конвалі…вий, взутт…вий, насінн…вий, несутт…вий, віч…вий, магнолі…вий, 

переддощ…вий, гост…вий, спориш…вий, кінц…вий, дин…вий, фарш…вий, кальці…вий, 

прижитт…вий, саджанц…вий, сторож…вий, кахл…вий, меж…вий, шарж…вий, 

жакард…вий, гіпюр…вий, матрац…вий, нігт…вий, кущ…вий, притч…вий, смерч…вий. 

Вправа №2 

 Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ов-, -ев-, (-єв-). 

Поясніть правопис. У складних для Вас випадках звертайтеся до орфографічного 

словника. 

Гай, вермішель, взуття, нутрія, груша, дія, замша, вірш, соя, кварц, марганець, марш, нуль, 

серце, плече, звичай, кільце, павич, оцет, насіння, промінь, парча, ситець, життя, хрящ, 

стержень, яблуння, песець, значення, акація, тінь, взірець, дьоготь, четвер, дріжджі, клей, 

бій, почуття, торець, палац, гроші, гиря, куля, лице, ключ, мить, скумбрія, обліпиха, стиль, 

сміття, плюш, стрій, джаз, туя, палець, борщ, женьшень, помаранч. 

Вправа №3 

 Подані слова змініть чи доберіть однокореневі так, щоб продемонструвати 

можливі чергування приголосних, поясніть їх за допомогою правил. Окремо з’ясуйте 

випадки, коли чергування приголосних не відбуваються. 

І. Блюдце, кольчуга, браунінг, вухо, шопінг, туга, бідолаха, кравець, бідолага, 

доброзичливець, смокінг, ліга, чоловік, універмаг, черемха, шибка, пух, швець, полеміка, 

фрамуга, реп’ях, око, обсяг, ґанок, поверх, байрак, армреслінг, старець, друг, утіха, дяк, 

лелека, нудьга, макуха, консалтинг, жнець, онука, онук, сміх, уродженець, панчоха, 

рівновага, кожух, брифінг, лінгвістика, місяць, капелюх, низка. 

ІІ. Населені пункти: Ільник, Олесько, Кременчук, Новоархангельськ, Новгородка, 

Стебник, Великий Лог, Замчисько; річки: Бобрик, Буг, Синюха, Кам’янка, Гнилий 

Ташлик, Деренюха, Журавлинка, Макариха, Троянка; прізвища: Романюк, Лепеха, 

Винник, Калинчук, Тодосько, Вихованець, Швець, Чернець; власні імена: Одарка, Інга, 

Святополк, Солоха, Ганька, Олег, Тодоська, Олеська, Мелашка, Явдоха, Параска, 

Ониська, Генріх, Ісаак, Каленик, Кирик, Марк. 

Вправа №4 

 Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів –ськ(ий), -ств(о), де це 

можливо. 



І. Печеніг, курд, якут, каракалпак, таджик, чуваш, кріпак, Петербург, Прилуки, 

Новослобідка, Цюрих, Великий Устюг, Черкаси, Острог, Великі Луки, птах, Черемош, 

Калуга, Калуш, співробітник, Верхня Слобідка, Вільшана-Слобідка, багач, багатий, шах, 

Новобіличі, Ясси, чиновник, дивак, Карпати, Умань, Полісся, Джуринська Слобідка, 

Кіровоград, Золотоноша, Дрогобич, Ніцца, парубок, Страсбург, Лодзь, Велика Андріївка, 

Карабах, латиш, жінка, бджільник, Палех, ацтек. 

ІІ. Садівник, убогий, словак, Дамаск, Гринців Ріг, Сиракузи, Перемишль, Ла-Манш, 

Кандалакша, Ростов-на-Дону, Вільховий Ріг, Івано-Франківськ, Сан-Франциско, Давидів 

Брід, Лас-Вегас, Липовий Ріг, Глинськ-Загора, Іссик-Куль, герцог, Михайло-Коцюбинське, 

Липів Ріг, Лос-Анджелес, Па-де-Кале, Борівська Андріївка, орок, Ріо-де-Жанейро, 

Мельники-Річицькі, Романове Село, Нове Село, Коломійцеве Озеро, Солоне Озеро, Нове 

Запоріжжя, Гринів Яр. 

Вправа №5 

 Перекладіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис. 

Запорожский, франкский, чешский, одесский, казацкий, харьковский, хмельницкий, 

винницкий, волжский, французский, меккский, криворожский, побужский, 

кременчугский, гаагский, онежский, абхазский, кипрский, нацистский, тюркский, 

бухарестский, измаильский, малаккский, суэцкий, мозамбикский, арзамасский. 

 


