
Завдання 

1. Розподілити прислівники в 3 колонки 

разом окремо дефіс 

   

До/речі, ні/тепло/ні/холодно, ні/сюди/ні/туди, на/в/мання, на/зло, на/пам’ять, зо/зла, без/вісти, 

в/нічию, де/не/де, хоне/хоч, ледве/ледве, так/сяк, на/щастя, на/в/простець, чим/дуж, 

без/відома, коли/не/коли, пліч/о/пліч, раз/у/раз, з/року/в/рік, до/побачення, час/від/часу, 

по/сільському, в/зимку, /з давніх/давен, день/у/день, по/латині, на/гора, без/кінця/краю, 

де/небудь, віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли, ледве/ледве, по/праву, по/друге, 

як/не/як, більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь, по/новому, ні/скільки, ні/коли, 

ні/як, в/одночас, с/покон/віку, десь/то, як/раз, по/двоє, десь/інколи, по/латині, 

видимо/невидимо, не/сьогодні/завтра, без/кінця/краю, з/діда/прадіда, з/давніх/давен, 

з/усіх/усюд, один/в/один, з/кінця/в/кінець, все/одно, все/рівно, на/тще/серце, чим/скоріш, 

чим/далі, повік/віків, кінець/кінцем, не/с/тямно, не/з/ворушно, не/забаром, не/нароком, 

у/перше, в/останнє, по/просту, с/краю, голі/руч, в/одно/час, після/завтра, крок/за/кроком, 

аби/коли, де/коли, аби/як, що/най/краще, що/весни, що/миті, бозна/як, десь/таки, у/горі. 

 

2. Утворити ступені порівняння прислівників 

Красиво 

Сильно 

Вірно 

Дорого  

Високо 

 

3. Вправа «Редактор» 

Відновити уривок із тексту М.Коцюбинського «Ялинка», дібравши потрібні прислівники з 

довідки, які виконували б роль залежного слова. 

…….  випливло ясне сонечко на погідне небо оглянути, що зробила ніч з землею. 

В лісі посутеніло. Настав вечір. Василько їхав лісом, коні  …… поринали в сніг і…… 

переступали з ноги на ногу. Василько ……. помітив, що він їде не дорогою, а ……, лісом, ……. 

він став. «Треба …… знайти дорогу, -  подумав Василько. –Вернусь …… до саней  і  ……. 

поїду …… дорогою». Він повернув коні і поїхав……   Довго їхав Василько проти вітру та 

снігу, а саней не було. «Я ……. Узяв…… собі, а ……   трохи цабе»,-  подумав він і повернув 

…… 

Довідка: глибоко, ледве-ледве, незабаром, так, навмання, конче, назад, звідти, навпростець, 

назад, звідти, навпростець, довго, дуже, трохи, уліворуч, десь, треба. 

 

4. Утворіть і запишіть прислівники від поданих якісних прикметників. 

Якісний, зручний, вдалий, відомий, бадьорий, дужий, грайливий, ніжний, жорстокий, малий, 

охайний, привітний, рішучий, радісний, стрімкий, стрункий, черствий, яскравий. 

 

 



 

 
 

5. Утворити від прикметників прислівники.  

Яс_ий, безмеж_ий, незмі_ий, глиби_ий, швидкопли_ий, щоде_ий, стара_ий, жаліс_ий, 

сум_ий, поваж_ий, спокій_ий, тума_ий, со_ий, позитив_ий, не втіш_ий, смире_ий, 

доброчи_ий, страше_ий, на відмі_о, на проща_я, насиль_о, неви_о, не вимов_о, 

невиправда_о, непевне_о, негада_о, недореч_о, не поруш_о. 

 

6. Записати прислівники правильно з НЕ, знімаючи риски 

Не/бавом, не/багатолюдно, не/бажано, не/безплідно,а результативно, не/безуспішно, 

не/близько, а далеко, не/боязко,а впевнено, не/вгамовано, не/вдало, не/вдогад, не/відь-де, 

не/влад, не/навмисно, не/гоже, не/голосно, а тихо, не/гучно, проте приглушено, не/даром, 

не/задовго, не/мало, а достатньо, не/минуче, не/рідко, не/що давно, не/швидко, а повільно. 

 

7. Дослідження – відновлення 

Відновити фразеологічні звороти, уставивши з довідки потрібні за змістом прислівники 

з часткою НІ. 

1) Голкою…ткнути.  

2) Як…нічого.  

3) …у світі.  

4) І вгору глянути…  

5) …б не подумав.  

6) Далі вже…  

7) …не годиться.  

8) Переводиться на… 

Довідка: нікуди, нікуди, нінащо, ніде, ніде, нізащо, ніколи, ніколи. 

 


