
 Написання -н- і -нн-  

у прикметниках 

 Урок української мови в 6 класі 



 Шестикласнику! 

навчишся позначати відповідні орфограми і 
пояснювати їх за допомогою орфографічних 

правил 

ознайомишся з правилами правопису 
прикметників з -н- і -нн- 

Опрацьовуючи цю тему, ти пригадаєш і поглибиш 
знання про способи творення прикметників 



Пригадай Довідка 

форма називного відмінка 
однини чоловічого роду 

означенням, рідше - присудком 

Прикметник – це… 

Прикметники 
змінюються за … 

У прикметниках, ужитих 
у множині, рід …  

Початкова форма для 
прикметника є… 

У реченнях прикметник 
найчастіше є… 

самостійна частина мови, що виражає 
ознаку предмета або його належність 
комусь та відповідає на питання Який? 

Яка? Яке? Які? Чий? Чия? Чиє? Чиї? 

родами, числами й відмінками 

не визначаємо 



Перевір свої знання 

Спиши. Підкресли всі члени речення, випиши 
прикметник, розбери його як частину мови. 

 

Сім`я  вечеря  коло хати,  вечірня  зіронька встає.  
 

(Т.Шевченко) 

Вечірня – прикм., поч. ф. - вечірній, яка?, 
відносн., жін.р., одн., Н.в., повна ф., стягн.,  

м`яка гр., означення. 

Перевір 



Пишемо -нн- : 
1) у прикметниках, 

утворених від іменників з 

основою на н: 

 

стіна – стінний, 

лимон – лимонний; 

2) у наголошених суфіксах 

прикметників, що позначають 

збільшену міру ознаки або 

неможливості дії:  

страшенний, 

здоровенний, 

невблаганний; 

3) у прикметниках:  священний, огненний, 

благословенний, блаженний. 

Прочитай і запам’ятай! 

Пишемо -н- : 

У прикметниках із 

суфіксами 

 -ин-, -ін-, -ан-, (-ян-), -ен-: 

буквений, дерев` яний, 

гречаний, качиний. 



Творче конструювання 

Від поданих слів утвори прикметники. Виділи 
суфікси. Поясни правопис 

Пружина, лимон, диван, картина, риба, ранок, 

пташка, вина, вікно, малина, сезон, зміна, рік, 

глина, земля. 

Пружинний, лимонний, диванний, картинний, 

рибний, ранній, пташиний, винний, віконний, 

малинний, сезонний, змінний, річний, глиняний, 

земляний. 

Перевір 



Від іменниково-прийменникових форм 

утворити за зразком прикметники. Пояснити їх 

правопис. 

Зразок. Без закону – беззаконний. 

Без імені, без сну, без жалю, без кінця, 

 без сліду, без упину. 
 

Розібрати за будовою утворені прикметники. 
 

Безіменний, безсонний, безжальний,  
 

безкінечний, безслідний, безупинний. 

Перевір 



Дослідження-зіставлення 

До прикметників добери синоніми з довідки. 
Поясни вживання подвоєних (або їх відсутність). 

Справедливий, великий, цілий, невинуватий, безмежний, 

яровий, молодий, надзвичайний,невимовний, наспівний, 

легковажний, інтенсивний. 

Ключ для перевірки 

Безви(н,нн)ий, зако(н,нн)ий, здорове(н,нн)ий, 
нескінче(н,нн)ий, несказа(н,нн)ий, незрівня(н,нн)ий, 

пісе(н,нн)ий, неподіль(н,нн)ий, весня(н,нн)ий, 
вітря(н,нн)ий, ю(н,нн)ий, напруже(н,нн)ий. 

Довідка 



Ключ для перевірки 

До прикметників добери синоніми з довідки. 
Поясни вживання подвоєних (або їх відсутність). 

Справедливий - законний, великий - здоровенний, цілий - 

неподільний, невинуватий - безвинний, безмежний - 

нескінченний, яровий - весняний, молодий - юний, 

надзвичайний - незрівнянний,невимовний - несказанний, 

наспівний - пісенний, легковажний - вітряний, 

інтенсивний - напружений. 



Недоторкан…ий, огнен…ий,вогнян…ий, блажен…ий, 

окаян…ий, старовин…ий, телефон…ий, невблаган…ий, 

священ…ий, ден…ий, лебедин…ий, шален…ий, 

глинян…ий, непримирен…ий, ллян…ий, голубин…ий, 

розумн…ий, полотнян…ий.  

Запиши прикметники у дві колонки: 

1) ті, в яких подвоєння не відбувається; 

2) ті, в яких подвоєння  відбувається. 

Ключ для перевірки 



Ключ для перевірки 

-н- 

• вогняний 

• лебединий 

• шалений 

• глиняний 

• лляний 

• голубиний 

• розумний 

• полотняний 

-нн- 
• недоторканний 

• огненний 

• блаженний 

• окаянний 

• старовинний 

• телефонний 

• невблаганний 

• священний 

• денний 

• непримиренний 



Утвори від поданих іменників 

прикметники 

Розпорядок (день); відпочинок(місто); суп(гречка); 

хлопчик(сон); політ(птах); одяг(льон); 

солдатик(олово); отрута(змія). 

Розпорядок денний; відпочинок міський; суп 

гречаний; хлопчик сонний; політ пташиний; одяг 

лляний; солдатик олов`яний; отрута зміїна. 

Перевір 



Постав наголоси.  

Введи слова в речення. 

Глиняний     лимонний 

Незлічений     незліченний 

Несказаний     несказанний 

Незрівняний     незрівнянний 

Перевір 
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Розгадай сонячні промені: знайди 

прикметники з -н- або  

-нн-, що починаються буквами о, д, 

т, ч, п, н, с, в  

і складаються лиш з 6 літер 

Осиний, денний, 

тісний, чинний, 

пінний, шинний, 

сонний, ванний.  



Питання для самоконтролю 
- Скільки н пишеться в суфіксах 

прикметників за відсутності збігу? 

- Яке значення мають слова 

несказанний, 

незрівнянний,нескінченний, 

невблаганний, здоровенний? 

- Сформулюй правило про 

вживання нн у суфіксах 

прикметників. 



Я 

дізнався… 

пригадав… 

навчився… 

запам`ятав… 

потренувався… 

Сьогодні 

на уроці 
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