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ìîâëåííåâè  ñèòóàöèè  òà  îïîðíè  ìàëþíêè  çðîáëÿòü  íàøó  ïîäî  ðîæ  ñòåæêàìè  ðèäíîì  ìîâè  æâàâîþ  

òà  çàõ.

âà  ».  Öüîãî  íàâ  ÷  àëüíîãî  ðîêó  ìè  ïîìàíäðóêìî  äî  ÷  àðèâíèõ

êðàèâ  Ëåêñèêîëîãèè,  Ôðàçåîëîãèè,  Ñëîâîòâîðó,  Ìîðôîëîãèè,

çàçèðíåìî  â  íàé  ïîòàåìíèøè  ñõîâàíêè  óêðàèíñüêîãî  ñëîâà,  ïè  çíàåìî  áàãàòî  íîâîãî  é  êîðèñíîãî.  

Âàøè  çóñèëëÿ  îáîâ'ÿçêîâî  óâèí  ÷  àþòüñÿ  óñïèõîì,  âè  ìàòèìåòå  çàäîâîëåííÿ  âèä  óìèííÿ  ãðà  ìîòíî  

ïèñàñà.

En  íå  çàáóâàéòå  êîðèñòóâàòèñÿ  ñëîâíèêàìè.  Ó  öèõ  ñêàðáíè  öÿõ  äîáèðíèõ  çåðåí-ñëèâ  ÿ  

âèäïîâèäè  íà  ðèçíîìàíèòíè  çàïèòàííÿ:

î  îçíà  ÷  àÿ  ñëîâî,  ÿê  éîãî  òðåáà  ïèñàòè,  íàãîëîøóâàòè  òîùî.

«Ïèäêîðåííÿ»  êîæíîãî  ïàðàãðàôà  áàæàíî  ðîçïî  ÷  èíàòè  çè

Áåç  öüîãî  íåìîæëèâî  äîñêîíàëî  îïàíóâàòè  ìîâó.

âñòóïíîÿ  âïðàâè  -  íåâåëèêîãî  äîñëèäæåííÿ.  èì  óâàæíî  ïðî-

Îòîæ,  äðóçè,  âèðóøàéìî  íàçóñòðè  ÷  íîâèì  âèäêðèòòÿì!

é  âàì  ùàñòèòü!

÷  èòàéòå  ïðàâèëî.  àìàãàéòåñÿ  éîãî  îñìèñëèòè,  ïåðåêàçàòè.

Âèäêðèâøè  äëÿ  ñåáå  ñóòü  ìîâíîãî  ÿâèùà,  ìîæíà  ðîçïî  ÷  èíàòè

âèêîíàííÿ  ðèçíîìàíèòíèõ  òðåíóâàëüíèõ  âïðàâ.  Âîíè  äîïîìî  æóòü  çàêðèïèòè  îòðèìàíè  çíàííÿ,  à  

òàêîæ  ðîçêàæóòü  ïðî  íà  âêîëèøíèé  ñâèò,  ñòîñóíêè  ìîæ

Ðàäè  çóñòðè  ÷  è  ç  âàìè  íà  ñòîðèíêàõ  ïèäðó  ÷  íèêà  «Óêðàèíñüêà

íêóðñíè  çàâäàííÿ,  öèêàâè  èñòîðèè,  óñìèøêè,  ðèçíîìàíèòíè
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òà  øåñòèêëàñíèöè!
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En  Äíèïðà  ìîãó  ÷  à,  ïðàâåäíà  äóøà.

Öå  âîíà  ïèñåííèëàñü  ó  ìîþ  êîëèñêó,

Öå  âîíà  ñâèòèëàñÿ  ó  ìîþ  êîëèñêó,

Ùîá  ÿ  ãèíêî  ðèñ,  äî  ñîíöÿ  âèðîñòàâ.

ÑÈÂÎÿ  ÄÀÂÍÈÍÈ  ×  ÎÂÍÈ  ÇÎËÎÒÿÿ

Ùîá  ÿ  ãèíêî  ðèñ,  äî  ñîíöÿ  âèðîñòàâ.

èìî  ìîâó  -  ìîâó  óêðàèíñüêó,

Ìîâî  âêðàèíñüêà,  çâèäêè  ïðèëåòèëà,  ÿê  òóò  âèðîñëà,  ðîçöâè  ëà  é  çàðÿñíèëà?  ×  è  ïèëà  

òè  âîäó  ç  íèïðà?  ×  è  êóïàëàñÿ  â  éîãî  ëàñêàâèõ  âîäàõ?  ×  è  çëèòàëà  ç  éîãî  ìèëüéîííîêðèëèì  

ïòàñòâîì?  âî!  Òå  ÷  åø  âè  ÷  íî,  ÿê  èêà.  «Òå  ÷  å  âîäà  â  ñèíè  ìîðå,  òà  íå  âè  òèêàÿ ...»

ê  çàáóòè  ìîæíà  ìîâó  óêðàèíñüêó,

Áî  âîíà,  ÿê  ìàòèð,  ðèäíà  è  ñâÿòà!

äàâíèíè  ïðè  ÷  àëþþòü  ÷  îâíè  çîëîòèè  (Ï.  Çàãðåáåëüíèé).

,Ó,  ùî  íàì  ÿê  ìàòèð,  ðèäíà  è  ñâÿòà?

*  *  *

ëîâìíèé  ãîëîñ  ó  ìîå  ìîâè:

Âîëîøêîâè  î  ÷  è  ó  ìîå  ìîâè.

Â  ííé  áðèíèòü  çàæóðà,  ðàäîùè  è  ãíèâ,

Â  òèõ  î  ÷  àõ  âèäáèòî  êàëèíîâèé  æàð.

En  êîçàöüêà  äóìà,  en  ãàé-äèáðîâè,

ÿ  áëàêèòü  íåáåñíà,  é  ñïàëàõ  êîëîñêîâèé,

En  âðîæàéíèé  øåïèò  çîëîòèõ  ëàíèâ.

4

I.  àâëèõà

àñà  òà  áàãàòñòâî  óêðà¿íñüêî¿âè

Lees  de  teksten  en  denk  na  over  de  volgende  vragen.
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Ñëiâ  ó  ìîâi  ìiëüéîí,  âèáèðàéòå  íàéêðàùi,  Êîæíå  ç  íèõ,  ëèø  

òîðêíè,  -  ÿê  ñòðóíà  âèãðàâà,  Çðîçóìiëi,  âàãîìi  é  íäíói  ê  íäíóí

*  *  *

Çàïàøíà,  ñïiâó  ÷  à,  AIO  ÷  êà,  ìèëîçâó  ÷  íà,  ñïîâíåíà  ìóçèêè  òà  êâiòêîâèõ  ïàõîùiâ ...  

Òàêèìè  åïiòåòàìè  ñóïðîâîäèòüñÿ  âèçíàí  íÿ  óêðàyiíñüêîyi  ìîâè  (Î.  Aii  ÷  àð).

*  *  *

LATEN  WE  NADENKEN

*  *  *

Îé  ÿêà  ÷  óäîâà  óêðàèíñüêà  ìîâà!  Äå  áåðåòüñÿ  

âñå  öå,  çâèäêèëÿ  è  ÿê? ..  ÿ  â  íèé  ëèñ-ëèñîê-ëèñî  

÷  îê,  ïóùà,  ãàé,  äèáðîâà,  Áèð,  ïåðåëè.  Er  is  ook  een  verhaal.  En  

òàêà  æ  ðîçêèøíà  en  ãíó  ÷  êà,  ÿê  ìðèÿ.  Ìîæíà  «çâèäêèëÿ»  en  

«çâèäêè»,  ìîæíà  en  «çâèäêèëü.  Er  zijn  â  ííé  õóðäåëèöÿ,  âèõîëà,  

çàâèÿ,  Çàâèðþõà,  õóðòîâèíà,  õóãà,  çàìåòèëü.

Õî  ÷  åø  ìîâè  ïèçíàòè  ñêàðáíèöþ,  Ïðèèçäè  ó  

Ïðèëóêè  ìîÿ,  Òóò  âîíà,  ÿê  âîäà-ñðèáëÿíèöÿ,  ßê  

ïðîçîð.  En  âèõîäèòü  Íàòàëêà  èç  õàòè,  âèíîñèòü  

âàì  êóõîëü  âîäè,  òàêà  â  íåè  ìîâà  áàãàòà,  Õî  ÷  

â  ñëîâíèê ,å,  å.

ÉÍÿ,  ÑÅÐÄÅ  ×  ÍÍ  ÑËÎÂÀ

.  àáàøòà
Óêðàìíêîþ  ÿ  íàðîäèëàñÿ.  Ìàëþíîê  

ðàëþè  Ìàëü  ÷  åíêî  (12  ðîêèâ)

L.  óïèé

L.  èäñóõà

5

Invoering

•  Waarom  wordt  taal  een  rijke  schat  genoemd?  •  Waarom  

wordt  de  Oekraïense  taal  een  nachtegaal  genoemd?  •  

Waarom  moet  je  je  moedertaal  kennen  en  koesteren?
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vertaald maart 2022



6

Íàäçâè  ÷  àéíà  ìîâà  íàøà  ÿ  òàÿì  íèöåþ.  Ó  íèé  

óñè  òîíè  é  âèäòèí  êè,

óñè  ïåðåõîäè  çâóêèâ  âèä  òâåðäèõ  äî  íàéíèæíèøèõ ...

Æóðàâêà,  Ìàði  ÷  êà,  âåñåëêà,  ïåðëèíà,  ÷  åðåìøèíà,  ñåðïàíîê,  ñìåði  ÷  êà,  ñâiòëèöÿ,  îáðié,  

âèñî  ÷  IIu,  âîëîøêîâèé,  äîâêiëëÿ,  CIDA  öâiò,  ïëåñî,  ðîçìàé,  ÷  îðíîáðèâöi,  ùåäðóâàòè,  ÿñíî  ÷  

IEEE.

*  *  *

çâóê,  òî  ïîäàðóíîê,  óñå  êðóïíî,  çåðíèñòî,  ÿê  ñàìè  

ïåðëè  (Â.  Ñó  õîìëèíñüêèé).

ß  äóæå  ëþáëþ  âàøó  íàðîäíó  óêðàìíñüêó  ìîâó,  ãíó  ÷  êó,  öâè  òèñ  òó  é  òàêó  ì'ÿêó.  Ó  

âàøèé  ìîâè  ñòèëüêè  íèæíèõ,  ñåðäå  ÷  íèõ,  ïåñòëè  âèõ  ñëèâ:  ÿñî  ÷  êî,  çèðîíüêî,  êâèòîíüêî,  

ñåðäåí.

LATEN  WE  NADENKEN

*  *  *
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3

Zeg  de  woorden  langzaam  en  probeer  hun  melodie,  schoonheid  te  voelen.

•  Waarom  wordt  de  Oekraïense  taal  melodieus  genoemd?

Invoering

•  Welke  woorden  kunnen  melodisch,  teder,  oprecht  genoemd  worden?  Denk  je  dat  er  veel  van  

dergelijke  woorden  in  de  Oekraïense  taal  zijn?

Teken  twee  of  drie  grote  madeliefjes  op  het  bord,  elk  met  zeven  bloemblaadjes.  Groepen  

vormen.  Onthoud  de  meest  poëtische  en  melodieuze,  on

•  Welke  rol  spelen  synoniemen  in  taal?  Kunnen  ze  de  rijkdom,  de  schoonheid  van  de  taal  worden  

genoemd?

naar  uw  mening,  Oekraïense  woorden.  Schrijf  deze  woorden  in  de  bloembladen  van  je  bloem.

•  Waarom  wordt  de  Oekraïense  taal  vergeleken  met  rinkelende  beekjes,  rivieren,  water?

Machine Translated by Google
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Schoonheid

talen

talen

Bug  gatstvo
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Óÿâèòü,  ùî  âè  âèðóøèëè  â  íàâêî  ëîñâèòíè  ïëàâàííÿ.  

Âàñ  ÷  åêàþòü  ó  íàéáèëüøèõ  ìèñòàõ  ïëàíåòè,  ãîñòèííî  ïðèé  

ìàþòü.  ñèì  öèêàâî  äèçíàòèñÿ  ïðî  âàøó  ïîäîðîæ!  âó  ÷  àòü  ðèçíè

Óêðàìíñüêà  ìîâà  -  ïðîñòà,  ëåãêà,  ìèëîçâó  ÷  íà,  ìóçè  êàëüíà,  ñïèâó  ÷  à,  

äçâèíêà,  ïîâíîãîëîñà,  áåçà,  à,  áåçà.

Ðîçïîäèëèòü  îáîâ'ÿçêè  ìèæ  ó  ÷  àñíèêàìè  ãðóïè;  ìîæíà  ïèäãîòóâàòè  èëþñòðàöè,  

ìóçè  ÷  íèé  ñóïðîâèä.  Çà  ïîòðåáè  ñêîðèñòàéòåñÿ  ìàòåðèàëîì  ïèäðó  ÷  íèêà.

Íàøà  ìîâà  íå  ëþáèòü  çáèãó  ïðèãîëîñíèõ  çâóêèâ,

ó  íèé  âèðàçíè  ÷  èñòè  ãîëîñíè.  Ìèëîçâó  ÷  íèñòü  äîñÿ  ãà  ÿòüñÿ  

ïîñëèäîâíèì  ÷  åðãóâàííÿì  ãîëîñíèõ  è

çàïèòàííÿ,  AEA  Iaia  ç  IEO  îáîâ'ÿçêîâî  ñòîñóâà  òèìåòüñÿ  Eda  yiíè,  Yeo  Ae  

ïðåäñòàâëÿyeòå  haar  iñòîðiyi,  êóëüòóðè,  ìîâè ...  UI  AE  ðîçïîâiëè  á  ïðåäñòàâíèêàì  

iíøèõ  êðàyií  Idi  Edano  òà  áàãàòñòâî  óêðàyiíñüêîyi  ìîâè?

áÿäíàéòåñÿ  â  ãðóïè  é  ïèäãîòóéòå  íåâåëèêèé  âèñ

ïðèãîëîñíèõ,  âèäñóòíèñòþ  íàãðîìàäæåíü  ïðèãî  ëîñíèõ,  ïåðåâàæàííÿì  

ãîëîñíèõ  è  äçâèíêèõ  çâó  êèâ  íàè  íàè.

àãàòñòâî  óêðàèíñüêîì  ìîâè  âèÿâëÿêòüñÿ  â  áàãàò  ñòâè  ñëîâíèêîâîãî  

ñêëàäó;  âåëè  ÷  åçíèé  êèëüêîñòè

ôðàçåîëîãèçìèâ,  êðèëàòèõ  âèñëîâèâ,  ñèíîíèìèâ;

ó  èçíîìàíèòíîñòè  ñóôèêñèâ  è  ïðåôèêñèâ ;  ñòðóíêî  ñòè  òà  ãíó  ÷  êîñòè  

ãðàìàòèêè.

òóï  (1–2  õâè  ëèíè)  íà  îäíó  ç  òåì:

Óêðàèíñüêà  ìîâà  çäàòíà  çàäîâîëüíÿòè  íàéâè  áà  ãëè  âèøè  ïîòðåáè  

ñïèëêóâàííÿ,  íåþ  ìîæíà  âèðà  æàòí  íàòíà

•  "Áàðâè  óêðàèíñüêîãî  ñëîâà";

ëþäñüêè  ïî  ÷  óòòÿ.

•  «×  èñòèøà  âèä  ñëüîçè  âîíà  õàé  áóäå».

Invoering
Machine Translated by Google
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§  1.  ÑËÎÂÎÑÏÎËÓ  ×  ÅÍÍß  ÿ  ÐÅ  ×  ÅÍÍß.

ÃÎËÎÂÍÍ  ×  ËÅÍÈ  ÐÅ  ×  ÅÍÍß.

ÐÅ  ×

÷  èÿ?

8

zijn  de  hoofd-  en  secundaire  leden  van  de  zin?

.  Schrijf  vijf  zinnen  uit  de  zinnen  van  de  tekst  (optioneel).  Voer  de  toxische  analyse  van  hun  
zoon  uit.  Bewijs  dat  de  geselecteerde  combinatie  geen  frase  is.

COMMUNICEREN.  Weet  jij  de  geheimen  van  je  vrienden  (vriendinnen)  te  bewaren?
Aan  wie  kun  je  je  geheimen  toevertrouwen?

SAMENWERKEN.  I.  Kies  achtereenvolgens  mondeling  voor  de  gegeven  zinnen

STEEKPROEF.

I.  Lees  de  tekst.  Hoe  voorkom  je  conflicten  in  deze  situatie?  Kies  de  jouwe

LAAT  ONS  HERDENKEN.  1.  Waarin  verschilt  een  zin  van  een  zin?  2.  Welke?

titel  optie.

chen  zijn  synoniem.

âòîðåííÿ,  óçàãàëüíåííÿ  
òà  ïîãëèáëåííÿ  âèâ  ÷  åíîãî

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

øêîëè  ïåðåâåäåòüñÿ! ,Îæå,  çïîâèñòè  éîìó?  ì  ñìèõó  áóäå!

-  è  çíàêø,  ó  êîãî  çàêîõàëàñÿ  Êàòÿ?

Òÿÿìíèöß

èìàéñÿ,  áî  âïàäåø!  Ó  Âàñþ  Êëèìåí  êà!  Öå  âîíà  ìåíè  íà  âå  

÷  èðöè  ñêàçàëà,  ùî  âèí,  ìîâëÿâ,  íàéêðàùèé  õëîïåöü  ó  êëà  

ñè!  À  òóò  õèáà  ñëèïèé  íå  ïîìèòèòü,  ùî  âèí  íé  ïîäîáàêòüñÿ!  

En  íà  ùî  âîíà  ñïîäè  âàåòüñÿ?  À  âèí,  ÿê  äèçíàåòüñÿ,  òàê  

çàñìèå ,å,  ùî  âîíà  äî  ííøîÿ

-  à  âèí  èè  âèäðàçó  âèäøèå!  -  ïðèïóñòèëà  ÿ.  -  Òîäè  êðàùå  ïîêè  ùî  íå  ãîâîðèòè  éîìó  íè  ÷  

îãî,  ïîáà  ÷  èìî,  ùî  áóäå  äàëè.  à!

ßêîñü  ìîÿ  ïîäðóãà  Íàòàëêà,  ñèâøè

Îáèäâè  ìè  ïèðñíóëè  çè  ñìèõó,  àæ  ó  ÷  èòåëüêà  çâåðíóëà  íà  íàñ

áíëÿ  ìåíå  íà  ïåðøîìó  óðîöè,  çàøåïîòè  ëà  íà  âóõî:

óâàãó  (Î.  Ñàéêî).

î  ïîäðóãà.

6

5

4
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çà  âåëèêå  áåçäèëëÿ  (Íàð.  òâîð  ÷  èñòü).  4.  Òóò  ñòåáëèíà  êîæíà  -  çâóê  èç  ïèñíè,  òóò  

ðîñëèíà  êîæíà  -  ÷  èñòèé  äçâèí  (Ä.  Ââàíîâ).

èòåð  ç  ìîðÿ,  õâèëè  Äíèïðà,  ñèê  ç  àïåëüñèíà,  õàòèíêà  ëèñ  íèêà,  ãðèáíà  þøêà,  çàâäàííÿ  

äîäîìó  îèè,  êðèí,  êèí.

1.  éó  é  äåíü!  (ÿç  çàõîïëåííÿì).  2.  éó  é  äåíü!  (Ç  îñóäîì).  3.  Îöå  òàê  íîâèíà!  (ÿç  çàõîïëåííÿì).  

4.  Îöå  òàê  íîâèíà!  (ÿç  ðîç  ÷  àðóâàííÿì).  5.  êà  êðàñóíÿ!  (ÿç  çàìèëóâàííÿì).  6.  êà  êðàñóíÿ!  (Çÿ  

çíåâàãîþ).

äàé  ìèðó  òà  ùàñòÿ  (Â.  Âàâðèíþê).  3.  Ìàëåíüêà  ïðàöÿ  êðàùà

ñâèòè  ((.  Ðóäåíêî).  5.  Ëèíèâî  âåðáè  êîñè  çàïëè  òàëè  (Þ.  Âàâðèíþê).  

6.  Çà  ãðàìîòíîãî  íå  ðîç  ïèñóéñÿ  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).

1.  Âåñíÿíèìè  âå  ÷  îðàìè  ãîëóáëÿòü  äóøó  é  ñåðöå  ëþäèíè  íèæíè  ñòåïîâè  çàïàõè  (Ãð.  

Òþòþííèê).  2.  Äàé,  Áîæå,  íàì  äîëþ,

(Ë.  Êîñòåíêî).  3.  Öâèò  îïàäàâ,  ñèÿâñÿ  ëåãêèì  ïóõîì,  òîðêàâñÿ  çåìëè  

é  ñòëèâàâ  (Ó.  Ñàì  ÷  óê).  4.  Âèäêðèå  äàëå  ÷  èíü  íåçíàíà  äëÿ  íàñ  íåáà  

÷  åíè

1.  Äèòèíñòâà  òåïëèé  âèòåð  ç  î  ÷  åé  ìîèõ  ñëüî  çèíêó  âèòåð  (Î.  

Äîâãîï'ÿò).  2.  Íàï'þñÿ  ùå  ñî  ëîäêîãî  íàñòîþ  òèõ  ìîëîäèõ  âèøíåâèõ  âå  ÷  

îðèâ

8

9

7

Herhaling  van  de  bestudeerde

Schrijf  het  op.  Benadruk  de  leden  van  de  zin.  In  welke  zin  de  grammaticale  basis

in  één  zin.

scholen.  De  beste  loper  van  de  school  ÿ  1  werd  ziek.  
Het  team  voelde  de  nederlaag  naderen.  Plotseling  met

.  Met  drie  geselecteerde  zinnen  (optioneel)  toevoegen  en  schrijven  op

Twee  sportteams  deden  mee  aan  hardlopen

deze  "Leden  van  de  zin"  op  het  schutblad.

"  Waar  ga  je  heen?"  Een  van  de  studenten  vroeg  het  hem.

-  Waar  ben  je!  Zei  een  ander.

I.  Schrijf  het  op.  Benadruk  de  leden  van  de  zin.  Gebruik  indien  nodig  de  borden

uitgedrukt  door  één  hoofdlid?

een  man  kwam  uit  de  menigte.

Leg  uit  welke  betekenis  aan  deze  twee  lexicale  constructies  werd  gegeven  en  met  
welke  intonatie  ze  werden  uitgesproken.

.  Identificeer  de  soorten  zinnen  met  het  oog  op  uiting  en  intonatie.

Lees  de  zinnen  hardop,  na  de  juiste  intonatie.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

9
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11

12

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

êó  ÷  åðÿâè  âåðáè  è  ÷  îâåí  (Ë.  Âèøíåâåöüêèé).  2.  Îáâàæíèëå  ãèëëÿ

1.  Ïòàõè  ëàøòóþòü  ãíèçäà,  áóäóþòü  ÿõ  íà  çåìëè,  ó  êóùàõ,  ó  êðîíàõ  ÷  è  äóïëàõ  äåðåâ.  

2.  Ìàäàãàñêàð  -  âåëèêèé  îñòðèâ  ó  Ïèâäåííèé  ïèâêóëè.  3.  Ïèä  õîëîäíèì  âèòðîì  ùóëÿòüñÿ  

êóùè,  ìåðçíóòü  äåðåâà.  4.  Ïèñëÿ  õîëîäíîì  çèìè  íàñòàëè  âåñíÿíè  ñî  íÿ  ÷  íè  äíè.  5.  Ùîðàíêó  íà  

ìèñöåâîìó  áàçàð  ÷  èêó  áàáóñè  ïðîäàþòü  ÿãîäè,  ñóøåíèé  öâèò,  êîðèííÿ  ëèêàðñüêèõ  ðîñëèí.  

6.  àñòèâêè

äî  àòè.  Ïèäâèâñÿ  Âèòåð  ç-ïèä  êóùà,  ïðèëåòèâ  äî  ôëåéòè  òà  é

äåðåâ  çåëåíü  êóùèâ  êàðòîïëè  óñå  íèáè  ïîðîçáóõàëî  âîäîþ  (Î.  Ãîí-

æèâóòü  ïîðÿä  ç  ëþäüìè,  öè  ïòàõè  ïðèêðèïëþþòü  ñâîè  ãíèçäà  äî

âèñòóïèâ  äåðåâ'ÿíèõ  ñòèí,  íà  ãîðèùàõ,  ïèä  äàõàìè  áóäèíêèâ.

ÉÒÀ  EN  ÂÒÒÅÐ

ïîäóâ  ç  óñèåé  ñèëè.  ôëåéòà  íå  ãðàê.  En  ïîäóìàâ  Âèòåð:  «×  îìó  æ  öå  òàê?  Àäæå  ÿ  ìîæó  

âèðâàòè  äóáà  ç  êîðèííÿì,  ñêè  íóòè  äàõ  ç  õàòèíè.  ×  îìó  æ  ôëåéòà  íå  ïèäêîðÿêòüñÿ  ìåíè,  íå  

ãðàå?  » (Çà

Ó  ñàäó  íà  ëàâöè  ñèäèâ  Ìóçèêàíò.  èí  ãðàâ  íà  ôëåéòè.  Äî  éîãî  ÷  óäîâîè  ïèñíè  ïðèñëóõàëèñÿ  

é  ïòàøêè,  è  äåðåâà,  è  êâèòè.  Íàâèòü  Âèòåð  ïðèëèã  ïèä  êóùåì  è  ç  ïîäèâîì  ñëóõàâ  ãðó  íà  

ôëåéòè.  Ãðàâ  Ìóçèêàíò  ïðî  ñîíöå,  ïðî  õìàðèíêó  â  íåáè,  ïðî  æàéâîðîíêà  òà

ïðî  äèòÿ  ÷  è  î  ÷  è.

L.  Ñóõîìëèíñüêèì).

)  Advertentie).  3.  Çàâèðþõà  ñìèåòüñÿ  è  ïëà  ÷  å  è  ñòîãíå  é  øàëåíèå  ñïèâàê  âå  ñåëó  é  

âîäíîðàç  ñóìíó  ïèñí…  (Á.  Àíòîíåíê

1.  ÿ  âñå  íàâêîëî  âèòàíöüîâóì  è  áèëè  ëèëèè  è  çåëåíèé  î  ÷  åðåò  è

àìîâêëà  ïèñíÿ,  ïîêëàâ  Ìóçèêàíò  ôëåéòó  íà  ëàâó  é  ïèøîâ

titel  optie.

ze  zijn  met  elkaar  verbonden.  Leg  het  gebruik  van  leestekens  uit.  III.  Kies  
synoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden  met  behulp  van  het  woordenboek  met  synoniemen.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  1.  Welke  leden  van  de  zin  worden  homogeen  genoemd?  2.  Wat  is  de  rol?

beroepen  en  tussenwerpsels  in  de  taal?

Herhaling  van  de  bestudeerde

I.  Schrijf  een  zin  en  plaats  de  ontbrekende  leestekens.

.  Kies  synoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.

10  I.  Schrijf  eenvoudige  zinnen.  Benadruk  de  leden  van  de  zin.  Motiveer  uw  keuze.

I.  Lees  de  tekst.  Bepaal  het  type  en  de  stijl  van  spreken.  Kies  de  jouwe

.  Zoek  homogene  leden  van  de  zin.  Definieer  hun  syntactische  rol  en  hoe

10

§  2.  ÎÄÍÎÐÿÄÍÍ  ×  ËÅÍÈ  ÐÅ  ×  ÅÍÍß,  ÇÂÅÐÒÀÍÍß,  ÂÑÒÀÂÍÍ  
ÑËÎÂÀ
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11

I.  Schrijf  de  zin,  plaats  de  ontbrekende  leestekens  en  open  de  haakjes.  Leg  
het  gebruik  van  leestekens  uit.

III.  Maak  en  schrijf  één  zin  met  homogene
leden  en  een  algemeen  woord.

WAAROM?  Bedenk  waarom  in  de  eerste  zin

Herhaling  van  de  bestudeerde

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  het  adres.

de  geselecteerde  combinatie  wordt  gescheiden  door  komma's,  en  in  de  

tweede  niet.

I.  Schrijf  een  zin,  scheid  het  adres  en  voeg  woorden  in  met  komma's.  Lees  de  
zin  hardop  voor  met  de  juiste  intonatie.

.  Benadruk  homogene  clausules  en  algemene  woorden  
volgens  hun  syntactische  rol.

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  toeschouwer  (toeschouwer)  was  van  een  wedstrijd  
in  voetbal,  atletiek,  boksen,  etc.  Je  wilt  je  vrienden  vertellen  wat  je  hebt  gezien.  Maak  
een  passende  uitspraak  (4-5  zinnen),  gebruik  2-3  volgens  de  invoegwoorden  
(combinaties).

16

15

14

13

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

, ,

íèì.  2.  Øàíîâíè  âèäâèäóâà  ÷  è  ãîäóâàòè  â  çîîïàðêó  òâàðèí  ñóâîðî

íà  ðàäèñòü
çà  ñëîâàìè  åêñïåðòèâ

çàáîðîíåíî!  3.  Çà  ñëîâàìè  åêñïåðòà  ìîëîäü  çäàòíà  çàïðîïîíóâà  òè  íîâå  áà  ÷  åííÿ  ìàéáóòíüîãî.  

4.  Õëîïöè  é  äèâ  ÷  àòà  ïàì'ÿòàéòå,  ùî  ïðàâèëüíå  õàð  ÷  óâàííÿ  -  öå  çäîðîâå  æèòòÿ  è  

ìîëîäèñòü.  5.  Ñêàæèòü  áóäü  ëàñêà  ÷  è  ÿ  â  ïðîäàæó  ïëàñòèêîâè  êîíòåéíåðè  äëÿ  îâî  ÷  èâ.

Î,  Î  en  Î

íà  äóìêó  áóêìåêåðèâ

ïî-ìîåìó

Î,  en  Î,  en  Î

oç.  ñë .:  Î,  Î,

äî  ðå  ÷  è

Î,  Î,  Î  -  óç.  ñë.
1.  Çóñòðè  ÷,  íà  ùàñòÿ,  ïðîéøëà  óñïèøíî.

àáóòü

2.  Àìóëåò  ïîäàðóâàëè  íà  ùàñòÿ.

ëèâî

çäèëîâè  çíàêè

ïðè  îäíîðèäíèõ

1.  Â  (å,  è)  ñíà  çà  âóøêà  âèòÿãàå  òðàâè  è  ñîíå  ÷  êî  íà  íåáî  ïèä  ãàíÿ  (Â.  Ìàëèøêî).  2.  

Õàé  áóäå  ñàä  è  äåð  (å,  è)  âî  êðèñëàòå  è

íà  àëü

÷  ëåíàõ  ðå  ÷  åííÿ

1.  Âåëèêå  çíà  ÷  åííÿ  ñüîãîäíè  íàáóâàê  èíôîðìàöèéíà  ãðàìîò  íèñòü,  àäæå  ñâèò  áåçóìîâíî  

ñòàå  âñå  áèëüø

êèò-âîðêèò  è  ùå  áàãàòî  äèâ  (Ë.  Êîñòåíêî).  3.  En  ñìèÿâñÿ  en  âèãðà
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È  øâèäêèì  ðîçâèòêîì  èííîâàöèéíèõ  òåõíîëîãèé  ç'ÿâèëîñÿ

áëîãèâ .  Ùîïðàâäà,  ó  ÷  åíè  ñòâåðäæóþòü,  óî  çàõîïëåííÿ

áàãàòî  íîâèõ  õîáè:  ïðîãðàìóâàííÿ,  âåáäèçàéí,  âåäåííÿ  ñàéòèâ  è

õîáè  -  öå  âèäïî  ÷  èíîê  äëÿ  äóøè,  ïî  äðóãå,  öå  

ìîæëèâèñòü  âèäêðèòè  ñâèòó  ùîñü  íîâå.  Òàêå  

çàõîïëåííÿ,  äî  ðå  ÷  è,  ÿ  äæåðåëîì  ïîçèòèâíèõ  åìîöèé.

êîìï'þòåðíèìè  èãðàìè  ìîæå  ïðèçâåñòè  äî  ïîÿâè  ïñèõîëîãè  ÷  -

âàâ  è  äèõàâ  äî  çàïàìîðî  ÷  åííÿ  ï'ÿíêî  è  ëîñêîòíî  ç  (å,  è)  ëåíèé  äåíü  (ÿ.  Øìîðãóí).  4.  Ñïàñèáè  Âàì  

ìàìî  çà  Âàøå  ò  (å,  è)  ïëî  è  äîâãè  íåäîñïàíè  íî  ÷  è  (Ä.  Ëóöåíêî).  5.  Ñòàðåíüêà  ãðóøà  äèõàê

ÕÎÁÿ  ÄËß  ÑÅÁÅ

ëåêöiîíóâàííÿ,  ñïîðò,  ðèáîëîâ  ëÿ,  ôîòîãðàôóâàííÿ,  

âèøèâàííÿ  ái  ñåðîì,  âèãîòîâëåííÿ  ëèñòiâîê,  ðiçü  áëíâíà,  

äëíâíà,  äëíâíà,  ä

íà  ïàëüöè  èé  ïåâíî  ñíÿòüñÿ  ïîâíè  æìåíè  ãðóø  (Ë.  Êîñòåíêî).  6.  Çàøóìè  â  (å,  è)  ñíîþ  çåëåí  

ëóæå  òåïëèé  âèòðå  øåë  (å,  è)  ñòè  â  ãèëëè  (À.  Ìàëèøêî).  7.  Ðîñòè  æ  ñåðöå-òîïîë  (å,  è)  íüêî  

âñå  âãîðó

íåïîâòîðíèì.

Êîæíèé  ëþäèíè  ïîòðèáíå  õîáè.  À  áóòü,  öå  ñïðàâäè  

òàê.  -ïåðøå,

íîÿ  çàëåæíîñòè  (Ç  äîâèäíèêà).

òà  âãîðó  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).

17

18

19

Herhaling  van  de  bestudeerde

I.  Schrijf  de  tekst  om  te  dicteren.  Vergelijk  zorgvuldig  wat  er  staat  met  wat  er  staat.  
Motiveer  het  gebruik  van  leestekens.

Voer  een  van  de  opties  uit.

.  Geef  de  invoegwoorden  aan  en  leg  de  rol  van  elk  ervan  in  de  tekst  uit.

OPTIE  A.  Schrijf  voor  de  herfst  een  brief  (6-8  zinnen)  met  beroepschriften,
voeg  woorden  (zinnen)  en  homogene  leden  van  de  zin  in.

COMMUNICEREN.  Welke  hobby  heb  je?  Wat  is  voor  jou  interessant?

.  Schrijf  de  gemarkeerde  woorden  door  fonetische  transcriptie.

OPTIE  B.  Schrijf  de  tekst  van  een  ansichtkaart  (e-mail)  met  felicitaties  voor  Teacher's  
Day  (verjaardag,  familievakantie).  Gebruik  beroepen,  tussenwerpsels  (zinnen),  homogene  
leden  van  een  zin.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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.  Schrijf  complexe  zinnen  en  benadruk  grammaticale  basissen.  Met  behulp  van  welke  
voegwoorden  zijn  de  delen  van  deze  zinnen  met  elkaar  verbonden?  Lees  leestekens  uit.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  1.  Welke  zin  wordt  complex  genoemd?  2.  Wat  is  directe  spraak?

Herhaling  van  de  bestudeerde

I.  Lees  de  tekst.  Wat  heb  je  voor  jezelf  geleerd?20
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§  3.  ÑÊËÀÄÍÅ  ÐÅ  ×  ÅÍÍß. .  Ã

en  íàçâàâ  éîãî  íà  haar  ÷  åñòü.  Ñâîè  ïëàíè  ïîäðóææÿ  Ïîòîöüêèõ  óòèëþâàëî  äåñÿòü  ðîêèâ,  

àëå  ñàì  çàñíîâíèê  íå  äîæèâ  äî  ïîâíîãî

ïðî  òðîÿíöèâ  ç'ÿâèâñÿ  âîäîãðàé  «Çìèÿ»,  à  äæåðåëî  «Íàòõíåííÿ»  íèáèòî  óòâîðèëîñÿ  âèä  

óäàðó  êîïèòà.

ðîçêâèòó  öüîãî  ðàéñüêîãî  êóòî  ÷  êà.

Ó  «Ñîôèèâöè»  òå  ÷  å  ïèäçåìíà  ðè  ÷  êà  Àõåðîíò.

ÄÅÍÄÐÎÏÀÐÊ  «ÑÎÔÎÔÿÂÊÀ»

ïîëóì'ÿííè  æîâòîãàðÿ  ÷  èìè,  áàãðÿíèìè  òà  çîëîòèñòî-êîðè  ÷  íå  âèìè  êîëüîðàìè  
(Ç  äîâèäíèêà).

óò  ãàðìîíèéíî  ïîåäíàíî  ìèñöåâè  é  åêçîòè  ÷  íè  ðîñëèíè,  ìàð  ìóðîâè  ñêóëüïòóðè,  
ãðîòè,  ôîíòàíè,  ñò.  çàäóìîì  àâ  à,

Óïðîäîâæ  ðîêó  ïðèèæäæàþòü  åêñêóðñàíòè  ïîäèâèòèñÿ  íà  öåé  äèâîâèæíèé  âèòâèð  

ëþäèíè,  ëþáîâè  òà  ïðè.  ëå  íàé  áèëüøå  òóðèñòè  âèäâèäóþòü  «Ñîôèèâêó»  âîñåíè,  êîëè  

ëèñòÿ

Ó  1796

÷  àðèâíèé  ïàðê  ìàâ  áóòè  âòèëåííÿì  àíòè  ÷  íîè  ìèôîëîãèè.  ìèôó

13
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SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  klasgenoot  een  nieuwe  heeft

Herhaling  van  de  bestudeerde

.  Benadruk  de  grammaticale  basis.

dan  interpunctie  en  spelling  van  gemarkeerde  woorden.

elektronisch  spel.  Je  hebt  besloten  om  te  informeren  naar  de  kenmerken  van  dit  spel.  Vouwen

COMMUNICEREN.  Welke  plaatsen  in  Oekraïne  zou  je  buitenlanders  aanraden  om  te  bezoeken?

23  Combineer  de  woorden  van  de  auteur  in  de  tabel  en  de  directe  taal  volgens

toeristen?  Waarom  precies?

schema's.  Schrijf  de  gevormde  zinnen  met  directe  spraak.

en  speel  een  dialoog  op  de  gezichten,  mogelijk  in  de  beschreven  situatie  (6-8  regels).  Gebruik  minimaal  

drie  van  de  gegeven  woordcombinaties.

I.  Schrijf  een  zin  en  plaats  de  ontbrekende  leestekens.  Verantwoorden

ÿ  ðàäæó  íå  çëîâæèâàòè  ãðîþ

1.  Âèòðè  ãóëè  âèîëîí  ÷  åëëþ  ïèñàëè  ïàëüìè  àêâàðåëü  (Ë.  Êîñ  òåíêî).  2.  Ãàñíóâ  âå  ÷  

èð  è  ìîðå  âíèçó  êèëèìè  ðîçãîðòàëî  áàð  âèñòè  (Â.  Ñîñþðà).  3.  Äðèìàþòü  êîïèöè  ñêîøåíîãî  

ñèíà  è  ñïèòü  ïðèâ'ÿëà  òðàâà  â  ñðèáíèõ  ïîêñàõ  (I.  Öþïà).  4.  Ëåòÿòü  ç  è

ñïðîáóþ  ïîÿñíèòè

ïñóÿòüñÿ  çèð

ñàíêè  è  ðèíäæîëÿòà  â  î  ÷  àõ  ìèãòÿòü  çàíåñåíè  òèíè  (Ë.  Êîñòåíêî).

íàäçâè  ÷  àéíî  öèêàâî

áèëü  ó  ñóãëîáàõ

äÿêóþ  òîáè

ÿ  çâèâàê  ëîãèêó

ÿ  áóäü  ëàñêà

òðåíóÿ  ïàì'ÿòü
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24

21

22

Ìîëîäè  ëþäè  ÿ  íå  ëèøå  ìàéáóòíèì,  à  é  

òåïåðèøíèì  áóäü-ÿêîè  êðàèíè.

èëîâà  àâà

:  «Ï».

òîð  çàçíà  ÷  èâ.

"IA.

àãîëîñèâ  ïñèõîëîã.  «Ï,  -  à,  -  ï».Ìîëîäü  ôîðìóÿ  òðåíäè  *,  çà  äàå  âèñîêó  

ïëàíêó  äëÿ  èí  øèõ  ïîêîëèíü.

Ëþäèíà  ìàå  ñëóõàòè  âäâè  ÷  è Ïîÿñíþâàâ  îäèí  ñòà  ðîäàâíèé  

ôèëîñîô.  Âèäêðèâàþ  ÷  è  ìèæíà  

ðîäíèé  ôîðóì,  îðà

áèëüøå,  íèæ  ãîâîðèòè.

à  âà

14
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íäåíöèÿ.
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(zij)  is  van  plan  terug  te  keren,  enz.

.  Benadruk  de  leden  van  de  zin  in  de  eerste  zin.

schrijven.

klasgenoot  (klasgenoot),  hoe  kun  je  daar  vrije  tijd  doorbrengen  als  hij

Schrijf  achtereenvolgens  de  woorden  waarin  u  zacht  moet  schrijven  in  plaats  van  de  spatie
teken.

Stel  een  dialoog  op  (6-8  regels),  mogelijk  tussen  jou  en  een  klasgenoot  (klasgenoot),  
die  (die)  van  plan  is  om  op  vakantie  te  gaan  naar  zijn  oma  (zijn  opa).  Vraag  naar  het  gebied  
waar  hij  heen  gaat

I.  Schrijf  de  zin,  open  de  haakjes  en  plaats  de  ontbrekende  leestekens.  Lees  
leestekens  uit.

Raad  de  raadsels.  Schrijf  woorden  met  aangeleerde  spelling.  Leg  uit

de  taak  correct  hebt  voltooid,  lees  dan  uit  de  onderstreepte  letters  de  naam  van  de  rivier.

Schrijf  de  woorden  en  plaats  de  letter  e  of  i  in  de  spatie.

TOETS.  Onderstreep  de  eerste  letter  van  de  woorden  waarin  de  letter  e  is  ingevoegd

Herhaling  van  de  bestudeerde

é  ííáè  ïðîìîâëÿê  Ëþáèòü  ìåíå  øàíóéòå  ææòå  à  çäîðîâèìè  áóäüòå  (Ò.  Êîëîìèåöü).  5.  Â  ïîëå  

âèõî  (äæ,  æ)  ó  è  çäàåòüñÿ  áà  ÷  ó

ìèòü  -  è  âèí  íàä  ãîëîâîþ.  4.  Íà  òàòàðñüêîìó  ïîëè  ïîïóòàíè

êîíè,  âóçëèêè  çíàòü,  òà  íå  ìîæíà  ðîçâ'ÿçàòü.  5.  Ñèäèòü  áàáà  íà  ãðÿäêàõ,  âñÿ  çàêóòàíà  â  

õóñòêàõ.

en  öâèò  î  ÷  åé  en  ïîñìèøêó  ãàðÿ  ÷  ó  (À.  Ìàëèøêî).

Ïèäâîä..ñÿ,  íè  ÷ ..,  Îë  ÷  èí,  ñòîðèí..öè,  ëèñòóþò..ñÿ,  ëèò..íèé,

Ä..ëåãàöèÿ,  åò..êåò,  íåò..ðïëÿ  ÷  èé,  ñò..ñêàòè,  ê..øåíÿ,

òèò ..  ÷  èí,  òîïîëåí..öè,  Àëèíîí..êà,  áàðàáàí..ùèê,  âèøåí..öè,

ÿì..íèíè,  çä..ðàòè,  ñò..ëèòè,  ò..õíè  ÷  íèé,  ë..ïíåâèé,  õâ..ëÿñòèé,

1.  ß  òàê  ëþáëþ  öè  â  (å,  è)  ðåñíåâè  äíè  çà  ñïîêèé  ó  ïðèðîäè  ó  ðîç  ìîâè  çà  ïàìîðîçü  íà  

ñëèâàõ  çà  ëáà

âèêîí..öÿ,  àíãëèéñ..êèé,  ÷  åìîäàí ..  ÷  èê.

åí..ðãåòè  ÷  íèé,  ð..ïåòóâàòè,  êð ..  ÷  àòè.

ëèòà  (Â.  Ïèäïàëèé).  2.  Ëþäèíà  ðîäèòüñÿ  äëÿ  ùàñòÿ  é  ðàäîñòè

en  áîðåòüñÿ  âîíà  en  äèå  âî  èì'ÿ  ùàñòÿ  (Î.  Äîâæåíêî).  3.  àãëÿäàå

1.  Ñòîìòü  âåðáà  ñåðåä  ñåëà,  ðîçïóñòèëà  ãèëëÿ  â  êîæíå  ïîäâèð'ÿ.  2.  Ìàëåíüêà,  ÷  

åðâîíåíüêà,  èç  õâîñòèêîì  òîíåíüêèì.  äè

â  øè  (á,  ï)  êó  êàçêà  ñèâèìè  î  ÷  èìà  ìàò  (å,  è)  ðèíñüêà  äîáðà  ëàñêà  â  íåì  çà  ïë  (å,  è)  ÷  èìà  (Â.  

í.  4.  Ëåæèòü  õëèá  íà  ñòîëè

ìåíå  ðâóòü  è  äî  ñòîëó  ïîäàþòü.  3.  Äàõ  ëåãêèé  íåñó  ç  ñîáîþ,
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29

27

26

25

§  4.  ÎÐÔÎÃÐÀÌÈ
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TOETS.  Onderstreep  de  eerste  letter  van  de  geschreven  woorden.  Als  je  de  taak  goed  
hebt  uitgevoerd,  lees  je  de  naam  van  de  stad  af  van  de  onderstreepte  letters.

TOETS.  Onderstreep  de  eerste  letter  van  de  geschreven  woorden.  Als  je  de  taak  goed  
hebt  uitgevoerd,  lees  je  de  naam  van  de  stad  af  van  de  onderstreepte  letters.

Zoek  in  elke  regel  een  verkeerd  gespeld  woord.  Door

Schrijf  de  woorden  tussen  haakjes.  Leg  de  spelling  uit.  Juistheid
controleer  het  spellingwoordenboek.

Schrijf  de  woorden  tussen  haakjes.  Markeer  voorvoegsels,  leg  spelling  uit.  Áå  (ç,  ñ)  

ïëàòíèé,  ðî  (ç,  ñ)  êàçàòè,  (ç,  ñ)  õâàëèòè,  (ç,  ñ)  íåñòè,

Kies  de  woorden  waarin  de  apostrof  in  de  ruimte  moet  worden  geschreven.  Zapi

Schrijf  de  zinnen  op  en  voeg  waar  nodig  de  ontbrekende  letters  in.  Leg  de  betekenis  
van  twee  uitspraken  uit  (optioneel).  Bedenk  andere  zinnen  met  woorden  met  dubbele  letters.

(klasgenoten),  spelling  controleren.

Herhaling  van  de  bestudeerde

schrijf  dit  woord  correct.  Rechtvaardig  de  spelling.

SAMENWERKEN.  Stel  elk  dictaat  uit  het  woordenboek  afzonderlijk  samen  van

Ðèçäâ..ÿíèé,  ìîðêâ..ÿíèé,  îñâ..ÿ  ÷  åíèé,  Øåâ..ÿêíâêà,  òüì..ÿ  íèé,  àðô..ÿðêà,  ðîçâ..ÿçîê,  

äóõì..ÿíèé.

2.  Ñòðóæêà,  óìèâàêøñÿ,  ñîëîòêèé,  ñêèáêà.

1.  Øåïîòèòè,  ëåáåäèíèé,  ìàéñòåð,  áðåíü  ÷  àòè.

ñâ..ÿùåííèê.

ñåðöå,  êàìèí..å  ñåðöå,  ÿê  îñèí..ÿ  íè  ÷,  ðàí..èé  ïòàõ,  ëåáåäèí..à

5.  Âîëèíñüêèé,  ïðîìèíü  ÷  èê,  ìåíøèé,  íÿíü  ÷  èòè.

ïèñíÿ,  êîðîí..èé  íîìåð,  äåí..î  è  íè  ÷  íî.

îëîâ..ÿíèé,  öâ..ÿõ,  ðîç..èçä,  îá..ÿäíóâàòè,  ãð..þêàòè,  äèò..ÿñëà,

4.  Ñêèíóòè,  ðîñõèòàòè,  çøèòè,  áåçïå  ÷  íèé.

3.  Ðàäèñíèé,  ïåñòëèâèé,  êîíòðàñòíèé,  ïðîÿçäíèé.

7.  Áäæîëèííèé,  óçáè  ÷  ÿ,  îëîâ'ÿíèé,  òåëåôîííèé.

Îá..èâàòè  ïîðîãè,  ïèä..àâàòè  æàðó,  ñîí..å  öàðñòâî,  íà  ïòà  øèí..èõ  ïðàâàõ,  îá..èãòè  

äåñÿòîþ  äîðîãîþ,  âîâ

ëèòè,  ïðîìèí  (ü)  ÷  èê,  ó  ñêðèí  (ü)  öè,  âî  (ã,  õ)  êî,  êîíòðàñ  (ò)  íèé,

Ìåäâ  (')  ÿíèé,  çëîâèñ  (ò)  íèé,  áë  (å,  è)  ñêó  ÷  èé,  áàòàëü  (é)  îí,  ñò  (å,  è)  -

6.  Ïèäâ'ÿçàòè,  çîðÿíèé,  öâÿøîê,  äçâ'ÿêíóòè.

9.  Çàïîðèææÿ,  ðàäèñòþ,  ÷  åñòòþ,  ïè  ÷÷  þ.

8.  Âÿäÿõàòè,  ðèçäâ'ÿíèé,  ÷  åðâ'ÿê,  äèò'ÿñëà.

(ç,  ñ)  êðèâäèòè,  (ç,  ñ)  ôàëüñèôèêóâàòè,  (ç,  ñ)  òâîðèòè,  ïð  (å,  è)  ïîãàíî,  ïð  (å,  è)  â'ÿëèé,  åè  

(åñ)  à  èé)  ï  å,  è)  ñèñòè.

33

35

31

30  
naai  deze  woorden  consequent  en  correct.

32

34  
zes  woorden  met  aangeleerde  spelling.  Dicteer  je  dictaat  aan  een  klasgenoot

16
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36  I.  Schrijf  de  tekst,  open  de  haakjes.  Benadruk  en  rechtvaardig  wat  je  hebt  geleerd

.  Identificeer  de  hoofdgedachte  van  de  tekst.  Ben  je  het  eens  met  wat  er  is  gezegd?

Bewerk  de  zin  mondeling  met  behulp  van  de  sectie  "Spraakcultuur".

spellingen.

Herhaling  van  de  bestudeerde

37

âèçèéíèõ  ïåðåäà  ÷.  àãàòî

âèñíàæ  (å,  è)  ííÿ  í  (å,  è)  ðâîâîÿ  ñèñòåìè.

Òåêñò  ïåðåêëàäàþòü;  áàáóñþ  ÷  åðåç  äîðîãó  ïåðåâîäÿòü.

ëàáîâ  (')  þ,  ðè  ÷  (÷)  þ,  ãèë  (ë)  ÿ  ÷  êà,  æóðàâëèí  (í)  èé  (âèä  æóðàâåëü).

Ó  ÷  åíè  âñòàíîâèëèè,  ùî  íàâèòü  ïèñëÿ  òðèãîäèí  (í)  îãî  ùîäåí  (í)  îãî  ïåðåãëÿäó  òåëåïåðåäà  

þ  (ó,  å)  (ó,  è).

Ó  ÷  èòèñÿ  çàâàæàþòü;  êàøó  ëêîþ  ìèøàþòü.

Ñîöèîëîãè  òà  ïñèõîëîãè  ñâè  (ä,  ò)  -

Òåëåìàíÿß

Áå  (ñ,  ç)  ïåðå  ÷  íî,  ñó  ÷  àñíè  òåõíîëîãèè  ïð  (å,  è)  íåñëè  â  íàøå  æèòòÿ  áàãàòî  ïåðåâàã.  

Àëå  òðåáà  ðîçóìíî  âèêîðèñòîâóâàòè  öè  äîñÿã  íåí  (í)  ÿ  (Ç  äîâèäíèêà).

àêòèâíîãî  óõó.  Íàéáèëüøèé  âî  ðîã  òóò  -  êîìï'þòåðíè  

èãðè,  à  ùå  òàê  çâàíà  òåëåìàíèÿ,  òîáòî  íàäìèð  íå  

çàõîïëåí  (íå)  (íå)

1.  Êîæåí  áàòüêî  é  ìàòè  ïåðåæèâàþòü  çà  ñâîìõ  äèòåé.  2.  Ñåð  ãèé  ïîñòèéíî  ìèøàå  ñëóõàòè  

ðîçïîâèäü  ó  ÷  èòåëÿ.  3.  Ó  ÷  èòåëü  äàâ  çàâäàííÿ  ïåðåâåñòè  òåêñò  óêðàìíñüêîþ  ìîâîþ.

÷  àòü:  ïåðåâàæíà  áèëüøèñòü  øêî  ëÿðèâ  ïðîâîäèòü  

äîçâèë  (ë)  ÿ  áåç

Çà  äèòåé  õâèëþþòüñÿ;  âàæêèé  ÷  àñ  ïåðåæèâàþòü.

ZICH  ONDERSCHEIDEN

ö  (å,  è)  ñòåðíà,  òð  (å,  è)  âîæíèé,  òðèòîí  (í)  èé,  ñóá  (')  ÿêò,  âèä  (ä)  àëü,

ïðîñè  (ä)  æóå  ïåðåä  åêðàíîì  ãîäè  íàìè,  äèâèò  (ü)  ñÿ  âñè  ñåðèàëè,  à  ííîäè  -  óçàãàëè  (ó,  â)  ñå,  

ùî  òë.

17
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Lexicologie.  fraseologie

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  is  woordenschat?

en  andere  talen  (zoals  Russisch  en  Engels).
A.  Bepaal  welke  kolomwoorden  alleen  tot  de  Oekraïense  taal  behoren  en  welke  -

B.  Welke  van  deze  woorden  zijn  volgens  jou  ontleend  aan  andere  talen  en  welke  zijn  ontstaan  in?
Oekraïense  bodem?  A.  
Maak  een  conclusie  over  de  oorsprong  van  woorden  in  de  Oekraïense  taal.

Oekraïens

geleend

Vocabulaire

in
woorden

Woorden  gevormd  uit  gemeen  met  anderen  zijn  ook  eigenlijk  Oekraïens

woorden

Werkelijk

talen  van  wortels.  VOORBEELD:  chauffeur,  violist,  terzijde,  wereld,  hardloper .

38

Ïðî  âëàñíå  óêðàèíñüêè  ñëîâà  òà  ñëîâà,  çàïîçè  ÷  åíè

ñìóãà

ëèíóòè

ëàñíå  óêðàèíñüêèìè  ÿ  ñëîâà,  ùî  âèíèêëè  íà  óêðà  ííñüêîìó  ãðóíòè.  Õõ  

íåìàå  â  ííøèõ  ìîâàõ.  NAPRIK  LAD:  ìðèÿ,  ëèòàê,  ëþäèíà,  îñâèòà,  çàëèç  

íè  öÿ,  çàéâèé.

ç  ÿíøèõ  ìîâ,  à  òàêîæ  ïðî  êóëüòóðó  ìîâëåííÿ

àòð

ìîâ,  íàçèâàþòü  çàïîçè  ÷  åíèìè  (ííøîìîâíîãî

ïîõîäæåííÿ).  BIJVOORBEELD :  ôóòáîë,  ñïîðò  (ç  àí  ãëèéñüêîÿ);  ôîí  òàí,  

îïåðà  (ç  èòàëèéñüêîé);  àëåÿ,

ÿ  loqos  -  ó  ÷  åííÿ)  -  öå  ðîçäèë  ìîâîçíàâñòâà,  ùî  âèâ  ÷  àê  ñëîâíè  êîâèé  ñêëàä  ìîâè.

Çà  ïîõîäæåííÿì  ðîçðèçíÿþòü  âëàñíå  óêðàèíñüêè

ñóíèöè

Ôðàçåîëîãèÿ  (âèä  ãðåö.  Phrasis  -  âèñëèâ  en  loqos  -  ó  ÷  åííÿ)  -

ñëîâà  é  çàïîçè  ÷  åíè  (ííøîìîâíè).

Ñëîâà,  ùî  ââèéøëè  â  óêðàèíñüêó  ìîâó  ç  ííøèõ

Ëåêñèêîëîãèÿ  (âèä  ãðåö.  Lexikos  -  ñëîâåñíèé,  ñëîâíèêîâèé

öå  ðîçäèë  ìîâîçíàâñòâà,  ùî  âèâ  ÷  àê  ôðàçåîëîãèçìè.

ïðåçèäåíò

êîñòþì  (ç  ôðàíöóçüêîÿ);  êðàí,  áóòåðáðîä  (ç  íè  ìåöüêîÿ);  ãåðá,  ïîâèäëî  

(ç  ïîëü  ñüêîÿ).

Ïðî  çíà  ÷  åííÿ  òà  ïîõîäæåííÿ  çàïîçè  ÷  åíèõ  ñëèâ

èðàôà

ìîæíà  äèçíàòèñÿ  çè  ñëîâíèêà  èíøîìîâíèõ  ñëèâ.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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welke  taal  ze  hebben  geleend.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  twee  woorden  (optioneel).

klanken  correct  uitspreken.  Leg  de  Schriften  uit.  
Verdeel  de  woorden  tussen  en

Lexicologie.  fraseologie

.  Kies  synoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.

Lees  de  geleende  woorden  hardop,

zijn  dromer  en  dromer?
I.  Lees  het  vers.  Hoe  stel  je  je  de  lyrische  held  voor?  kun  je  een  naam  geven?

talen?  Leg  de  lexicale  betekenis  van  de  gemarkeerde  woorden  uit,  gebruik  indien  nodig
verklarend  woordenboek.

namen  voor  een  nieuwe  supermarkt,  kleuterschool  en  sportclub.  Stel  Oekraïense  
woorden  voor  voor  de  namen  van  deze  instellingen.

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  bent  gevraagd  om  te  helpen  kiezen

I.  Lees  de  eigenlijke  Oekraïense  woorden.  Kan  hun  decoratie  worden  genoemd

ontdek  het  uit  het  woordenboek  van  vreemde  woorden,  met

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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41

43

42

39

Áàãàòòÿ,  ìðiÿ,  ïëåêàòè,  ñêðèïàëü,  áiãöåì,  ìåðùié,  ìiðêóâà  OE,  êðóòüêî,  ëèíóòè,  îáìàëü,  

ñóçið'ÿ,  âiõîëà,  ëèáîíü,  çáàãíóòè,  ñòðiìêî,  ñóíèöi,  äîâêiëëÿ,  îñòîðîíü,  óùóõàòè.

-  ×  è  çáèðàÿòåñÿ  â  ïóòü

ÿ  òàêèé  ñåêðåòíèé  ëèôò:  Êîëè  çíàåø  

÷  àðè,  Âèí  íåñå  òåáå  â  ïîëèò  ×  åðåç  
äàõ,  äî  õìàðè ...  Áà  ÷  ó  âóëèöè  

àøêîâè  ì  ÷  àòü  òàêñè,  ïîâçóòü  

òðàìâàè ...

×  É  ËÔÒÔÒ

÷à  ÷  óæè  ïëàíåòè?

Ìèòü  -  en  â  ìåíå  âæå  áåðóòü

íòåðâ'þ  â  àçåòè:

Äèðåêòîð,  ÷  èïñè,  ïëîìáèð,  ðèíã  òîí,  òîííà,  âàííà,  

ïèöà,  èíÿêöèÿ,

Â  íåáî  äèâèòüñÿ  âîíà

ìîþ  õìàðèíêó ...

ÿíòåðâ'þ,  ìåäàëüéîí,  ôóòáîë,  ïàð  òåð,  äåêîðàöèÿ,  

òîðò,  ìåò  ðî.

40  I.  Schrijf  een  zin.  Benadruk  Oekraïense  zelfstandige  naamwoorden,  werkwoorden,  
bijwoorden  en  leg  uit  wat  ze  betekenen.  1.  ß  õîòèâ  çàçäàëåãèäü  ïîïåðåäèòè  âàñ,  ùîá  âè  

âñòèãëè  ïðî  äóìàòè  ñâèé  âèñòóï  (Î.  Ãóðåìâ).  2.  Æèíêà  ìóñèëà  âñòàâàòè  âäî  ñâèòà,  ÿê  

ùå  òåìíî  áóëî  (Á.  Ãðèí  ÷  åíêî).  3.  Ïîÿçä,  âèõî  ïèâ  øèñü

,Í,  àëåíüêà  è  ñóìíà,

ÿç  òèñíîòè  ìèñòà,  ñòðèìêî  ïîì  ÷  àâ  íàçóñòðè  ÷  õìàðíîìó  íàäâå  ÷  èð'þ  (Ñ.  Æóðàõîâè  ÷).  4.  Êðèê  

è  ãàëàñ  âðàç  óùóõëè  (Þ.  Ñìîëè  ÷).

Äèâ  ÷  èíêà  Ìàðèíêà.
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uw  indrukken  van  het  theater  en  het  eerste  deel  van  het  stuk  
met  vrienden  wilt  delen.  Welke  leenwoorden  kunnen  hierin  
nodig  zijn?

I.  Lees  de  zin.  Is  het  gepast  om  gemarkeerde  geleende  woorden  erin  te  gebruiken?

om  ons  het  moderne  leven  voor  te  stellen  zonder  de  objecten,  middelen,  concepten,  enz.  die  ze  noemen?

Leg  de  lexicale  betekenis  van  de  gegeven  woorden  uit.  Bereik  ze  via  de  help
eigenlijk  Oekraïense  synoniemen.

.  Schrijf  leenwoorden  uit  de  tekst.  Bedenk  waarom  ze  vroeger  in  de  Oekraïense  taal  werden  
gebruikt  en  of  we  ze  tegenwoordig  kunnen  missen.  is  het  mogelijk

.  Overweeg  welke  van  de  gemarkeerde  woorden  vaak  onnodig  en  voor  mode  worden  gebruikt.

Bewerk  de  zin  mondeling  en  vervang  deze  woorden  door  Oekraïense  synoniemen.

(of  goochelaar),  welke  nieuwe  technische  middelen  zou  je  
creëren?  Met  welk  doel?

situaties?

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  naar  het  theater  kwam.  
Je  moet  je  plek  vinden,  en  tijdens  de  pauze  je

Lexicologie.  fraseologie

COMMUNICEREN.  Als  je  een  uitvinder  was?

Cultuur
mtoespraak

K

44

46

45

47

ß  ãóêíó  Ìàðèíöè

À  ñâîèé  õìàðèíöè!)

Ïðîòå  íåìàê  ïîòðåáè  âèäíàõîäèòè  âëàñíè  çàìèííè  êè  òàêèì  ñëîâàì,  ÿê  

èñòîðèÿ,  âîëåéáîë,  ñêîò  ÷,  êñå .

En  hij  heeft  haar  vermoord

(Ïëàíè  æ  îñü  ÿêè  ìîì:

VOORBEELD :  çàïîçè  ÷  åíå  ñëîâî  äåôåêò  ìîæíà  çàìè  íèòè  ñèíîíèìîì  âàäà;  

î'êåé  -  óñå  ãàðàçä,  äîáðå.

ñèì  ï .

CERTIFICAAT.  Âàäà,  îìàíà,  îáìåæóâàòè,  îçíàêà,  ïîñòóïêà,  çîñå  ðåäæóâàòè.

Ëèìèòóâàòè,  äåôåêò,  êîíöåíòðóâàòè,  êîìïðîìèñ,  èëþçèÿ,

äëÿ  íàçèâàííÿ  ÿêîãîñü  ïîíÿòòÿ  ÿ  âëàñíå  óêðàèí  ñüêèé  ñèíîíèì,  òî  ñàìå  éîìó  

ñëèä  íàäàâàòè  ïåðåâàãó.

Ïîòðàïëÿå  ìèé  ïîðòðåò  Íà  óñè  

åêðàíè,  Òà  íå  âèäàì  ÿ  ñåêðåò  

íàéáëèæ  ÷  è  ïëàíè.

1.  Ç  êîíòðîëüíîþ  ðîáîòîþ  â  ìåíå  âñå  î'êåé.  2.  Äâàíàäöÿòêà  çà  êîíòðîëüíó  -  ñïðàâæíèé  

òðèóìô.  3.  Ó  ÿÿ  ñòðóíêèé  ïîñòàòè  íå  áóëî  ÿêîãîñü  äåôåêòó.  4.  Íàñòóïíèé  âèêåíä  ìè  ïðîâåäåìî  

ðàçîì.  5.  Ìàãàçèí  ïðîïîíóê  øèðîêèé  äèàïàçîí  ïðîäóêòèâ  õàð  ÷  óâàííÿ.

Çàïîçè  ÷  åíèìè  ñëîâàìè  íå  âàðòî  çëîâæèâàòè.  êùî

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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Lexicologie.  fraseologie

plezier  aan  een  ander,  zei:

-  Het  spijt  me,  maar  ik  noemde  je  zo'n  prachtig  en  mooi  Latijns  woord  -  verfoeilijk.

-  Ons  team  zou  heel  graag  willen  dat  dit  
werk  geleid  wordt  door  zo'n  verfoeilijk  persoon

seks  zoals  jij.

Leg  uit  waarom  de  collega  beledigd  was.  Wat  betekent  het  geleende  woord  
odious?  Hoe  dergelijke  situaties  te  vermijden?

Lees  de  zin  en  spreek  de  gemarkeerde  woorden  van  vreemde  oorsprong  
duidelijk  uit.  Welke  moeilijkheden  kunnen  zich  volgens  jou  voordoen  tijdens  het  schrijven?

-  Vind  je  me  echt  hatelijk,  onaangenaam?  -  Zingen  was  beledigd

Pas  de  zin  aan  en  schrijf  hem  correct  op.  Benadruk  zelfstandige  naamwoorden  
van  vreemde  oorsprong.  Gebruik  de  onderstaande  Spraakcultuurtabel.

Een  werknemer  die  wil  doen

deze  woorden?

taalgids.

21

§  6.  ÍÀÏÈÑÀÍÍß  ÑËÿÂ  ÍÍÎÌÎÂÍÎÃÎ  

ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß

49

48
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êó  îãëÿíóâ  äèòÿ  ÷  èé  ëèêàð-ïåäèàòð.

ïàì'ÿòíèé  ñóâåíèð

äèòÿ  ÷  èé  ëèêàð-ïåäèàòð

RECHTSAF

äèâíèé  ïàðàäîêñäèâèíà  àáî  ïàðàäîêñ

ëþáó  çàäà  ÷  ó.  5.  Ñëóõàþ  ñëèäóþ  ÷  å  çàïèòàííÿ.  6.  Íå  çàáóäüòå  âèêëþ  ÷  èòè  ñâèòëî  â  

êèìíàòè.  7.  Íàñòàâ  ÷  àñ  îðãàíèçóâàòè  îðãàíè  çàöèþ  ìîëîäè.  8.  Òðåáà  äáàòè  ïðî  çàõèñíèé  

èìóíèòåò.  9.  ñòðè  ÷  -

çàõèñíèé  èìóíèòåò

1.  Ó  ìîèé  ðîáîòè  îäíà  íåâèðíà  âèäïîâèäü.  2.  ß  íå  ïðèéìàëà  ó  ÷  àñòè  â  çìàãàííÿõ.  3.  

Ñïðîáóéòå  ñìà  ÷  íå  áëþäî.  4.  çâ'ÿæó

à  òàêîæ  ì'ÿêèé  çíàê

1.  Áðàçèëèÿ  -  íàéáèëüøà  êðàèíà  Ëàòèíñüêîì  Àìåðèêè  é  îäíà  ç  íàéáèëüøèõ  ó  ñâèòè.  2.  

Ê  Êèåâè  çà  ïðîåêòîì  àðõèòåêòîðà  Ðà

ñóâåíèð

ïåäèàòð  àáî  äèòÿ  ÷  èé  ëèêàð

FOUT

Ïðî  òå,  êîëè  â  ñëîâàõ  èíøîìîâíîãî  ïîõîäæåííÿ

óíÿòåò

ïèøåìî  áóêâè  è  òà  è ,  ïîäâîêíè  áóêâè,  àïîñòðîô,
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ñòðåëëè  çáóäîâàíî  Àíäðèèâñüêó  öåðêâó.  3.  Ïîáëèçó  àìåðèêàí  ñüêîãî  ìèñòà  Õ'þñòîíà  

ðîçòàøîâàíî  Êîñìè  ÷  íèé  öåíòð  èìåíè

èíäîíà  Äæîíñîíà.  4.  Òèïîâèé  êðàåâèä  ó  Äíèñòðîâñüêîìó  êàíü  éîíè  -  êðóòè  ñêåëÿñòè  àáî  

çàëèñíåíè  áåðåãè,  ìàëüîâíè  ÷  è  î).

Áóêâè  È,  â  ñëîâàõ  èíøîìîâíîãî  ïîõîäæåííÿ

ÿ  ïðàâèëà,  ÿêèìè  òðåáà  êåðóâàòèñÿ,  êîëè  ïèøåìî  ñëîâà  èíøîìîâíîãî  

ïîõîäæåííÿ.  BIJVOORBEELD :  òîí  íà,  ïèöà,  ðèíãòîí,  äèðåêòîð,  êàíüéîí,  

ííÿêöèÿ.

÷  èïñè,  äæèíñè,  ÷  èçáóðãåð,  òàêñèñò,  

öèñòåðíà,  ñèëó  åò,  äèçåëü

àäðèä,  Ãîëüôñòðèì

èìèòêà.  À  òðàäèöèåþ  ïèøåìî  è,  à  íå  è :

ÿäåÿ,  ÿíñòðóêöÿÿ,  «ÿëÿàäà»

ó  ÇÀÃÀËÜÍÈÕ  íàçâàõ  ïèñëÿ

ó  ÃÅÎÃÐÀÔÿ  ×  ÍÈÕ  íàçâàõ:

íòèíà ,  Âàòèêàí,  Òè  áåò,  Áðàòèñëàâà,  

Áðàçè  ëèÿ,  Ïàêèñòàí,  ððóñàëè,

íòàðêòèäà,  Àðêòèêà,

-  ïèñëÿ  æ,  ÷,  ø,  ù,  ö  ïåðåä  áóêâîþ  íà

ñïèðò,  âèìïåë,  åõèäíà,  èìáèð,  õèìåðà,  êèïàðèñ  à  íí .;

ïàðè

Ä,  Ò,  Ç,  Ñ,  Ö,  ×,  Ø,  Æ,  Ð  ïåðåä  áóêâîþ  íà  ïîçíà  ÷  åííÿ  

ïðèãîëîñíîãî  (êðèì  [é]).

êñèêà

ïîçíà  ÷  åííÿ  ïðèãîëîñíîãî

óêâó  ÿ  ïèøåìî:

äèïëîì,  äæèï,  äèðåêòîð,

éïöèã

-  ó  äåÿêèõ  íàçâàõ  ïèñëÿ  ä,  ò  òà  â  äåÿ  êèõ  âèïàäêàõ  

çãèäíî  ç  òðàäèöèéíîþ  âè

öþ  ÷  àøó  æèðó  ».

:  âñòðèÿ

1)  ó  ñëîâàõ,  ùî  äàâíî  çàñâîêíè  óêðàèíñüêîþ  ìîâîþ:  ëèìîí,  ìèëÿ,

ïåðåä  áóêâàìè  íà  ïîçíà  ÷  åííÿ  ãîëîñíèõ  çâóêèâ  à  [é]

óðè,  êîëèáðè,  ñóøè,  øàñè,

èôëåêì,  Ñèðèÿ,  Ñèöèëè

2)  ó  ñëîâàõ  öåðêîâíîãî  âæèòêó:  äèÿêîí,  ÿïèñêîï,  ìèòðîïîëèò,  õðèñ

ãåíèàëüíèé,  ã  èàáàòà,  äèà  ãíîç,  

ðèåëòîð

óêâó  È  ïèøåìî:

-  ÿêè  çàêèí  ÷  óþòüñÿ  íà  -èäà,  -èêà

Öå  òàê  çâàíå  «ïðàâèëî  äåâ'ÿòêè»,  áî  9  áóêâ.  Óñè  âîíè  ÿ  

â  ðå  ÷  åííè  «Äå  òè  çÿñè

×  èëè,  Àëæèð ,  àøèíãòîí,

-  ïèñëÿ  ð  ïåðåä  áóêâîþ  íà  ïîçíà  ÷  åííÿ  ïðèãîëñíîãî,  êðèì  é

èÿíñòâî .

íà  ïî  ÷  àòêó  ñëèâ  ïèñëÿ  

áóêâ  íà  ïîçíà  ÷  åííÿ  ïðèãîëîñíèõ  ó  êèíöè  ñëîâà

ÿíñòèòóò,  êàïó  ÷  èíî,

âîþ

èò,  Ïàðèæ,  èòàíèÿ,

Ïíñëÿ  áóêâ,  ùî  íå  âõîäÿòü  äî  «äåâ'ÿòêè»  áèçíåñ,  ìþñëè,  ôèíèø
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Lexicologie.  fraseologie

de  spelling  van  de  gemarkeerde  letters  uitleggen  en,  
en.  Formuleer  een  "regel  van  negen".

53  
test  een  zin  waarin  een  woord  voorkomt  met  de  ontbrekende  letter  en.  Leg  uit

.  Maak  en  schrijf  een  motiverende  zin  met  één  woord  (optioneel).

elkaars  antwoord.

WAAROM?  Leg  uit  waarom  het  woord  diesel  wordt  geschreven  met  de  letter  en,  en  Diesel  -  met

I.  Schrijf  de  woorden,  voeg  de  ontbrekende  in

52  
brief  en.

de  letter  en  of  en.  Onderstreep  de  spelling.

Lees  de  zin  hardop  en

SAMENWERKEN.  Verdeel  de  testen  onderling.  Vind  in  je  eigen

«Ïðàâèëî  äåâ'ÿòêè»

23

50

51

we  laten  ons  leiden  door  de  regels  voor  het  spellen  van  veelvoorkomende  namen  van  

vreemde  oorsprong.  Bijvoorbeeld:  silhouette  (van  de  naam  van  Etienne  de  Silhouette).  2.  

We  houden  de  letter  i  of  i  in  afgeleide  bijvoeglijke  naamwoorden:  Brits,  Lissabon.

SPELLING

ïåðåäíüîãî  ïðàâèëà

Ó  âëàñíèõ  íàçâàõ  ïèñëÿ  áóêâ  íà  ïîçíà-

çåëü

÷  åííÿ  ïðèãîëîñíèõ,  êðèì  ãåîãðàôè  ÷  íèõ  íàçâ  ó  âèïàäêàõ,  

çàçíà  ÷  åíèõ  ó  ï.  2  ïî

1.  Als  de  eigennaam  is  verplaatst  naar  de  categorie  gewone  namen,  dan:

Ëèñàáîí,  Ìèññèñèïè,  Ñèä  íåé,  

Ñåâèëüÿ,  Äèäðî,  Ãðèìì,

èñòîòåëü,  Ðîññèíè,  Äè

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Ñàí-Ôðàíö..ñêî,  Ëåéïö..ã,  Âàò..êàí.

ñåëèé  ðèíãòîí,  íîâèé  ìîíèòîð,

Ã  áðàç..ëüñüêèé  êàðíàâàë

ñìà  ÷  íè  ÷  èïñè,  êèèâñüêå  «Äèíàìî»,

1.  Âåëîñ..ïåä,  ðîóì..íã,  ïàðê..íã,  ïð..íòåð,  ííòîíà  ö..ÿ,

ä..ïëîì,  ì..òðîïîëèò,  ãëàä..îëóñ,  àðãåíò..íñü  êèé,  ö..ñòåðíà.

Á  ìàäð..äñüêèé  «Ðåàë»

Â  ë..âèéñüêà  íàôòà

èòìè.

Ã  ë..âàíñüêèé  êåäð

2.  À  ò..áåòñüêà  ìåäèöèíà

Áóêâè  è,  è  â  ñëîâàõ  èíøîìîâíîãî  ïîõîäæåííÿ

ÿñêðàâè  ãèðëÿíäè,  çíàéîìèé  ñèëóåò,

1.  àðãåíò..íñüêå  òàíãî

2.  Ä..äðî,  Ñ..äíåé,  Âàø..íãòîí,  Ìåêñ..êà,  × ..ëè,  Ñ..íãàïóð,

áðàçèëüñüêèé  êàðíàâàë,  ìèôè  ÷  íà  Àò  ëàíòèäà,  áðàòè  

Ãðèìì,  òàíöþâàëüíè

Â  ìåêñ..êàíñüêèé  ñåðèàë

Á  ÷ ..ëèéñüêà  ñîñíà
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brief.  Benadruk  spelling,  leg  spelling  uit.  Lees  de  woorden  hardop  voor  en  spreek  de  
uitgebreide  klanken  correct  uit.

STEEKPROEF.  íäîððà  -  àíäîððñüêèé.

Leg  de  spelling  uit  van  de  opgegeven  eigennamen  van  vreemde  oorsprong.  
Maak  er  bijvoeglijke  naamwoorden  van  en  schrijf  de  woorden  in  paren.  Of  in  alle  opgeleide
woorden  blijven  dubbele  letters  behouden?  Gebruik  om  de  spelling  te  controleren

Lexicologie.  fraseologie

55  I.  Schrijf  de  woorden,  plaats  de  puntjes  waar  nodig,  weggelaten

woordenboek.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  woord  (optioneel).

54

*  Íåòòî  -  ìàñà  òîâàðó  áåç  óïàêîâêè;  áðóòòî  -  àñà  òîâàðó  ç  óïàêîâ  êîþ;  áîííà  -  óâåðíàíòêà;  ïåííè  -  

àíãëèéñüêà  ìîíåòà;  áíëëü  -  äîêóìåíò.

*  Áðàâ  ñèìî  -  âèãóê,  ÿêèé  óæèâàêòüñÿ  ÿê  âèÿâ  ïîõâàëè.

24

ñïàãåòè,  ìàñà,  ãðèï,  øàñè,  ííòåðìåöî,  áàðîêî.

Îäèññåé,  Àõèëëåñ,  Ðóññî,  Ìàãåëëàí,  ãîëëàíäñüêèé,

àðîêêàíñüêèé);

Ïîäâîêíè  áóêâè  â  ñëîâàõ  èíøîìîâíîãî  ïîõîäæåííÿ

äâîêíè  áóêâè  çáåðèãàêìî:

Ãîëëàíäèÿ,  Ìàðîêêî,  Êàëüêóòòà,  ßôôà,  Íèööà,  Ìèññèñèïè,

ÿ  •  çà  çáèãó  îäíàêîâèõ  ïðèãîëîñíèõ  çâóêèâ  ïðåôèêñà  é  êîðåíÿ  (ííííîâàöèÿ,  

èððàöèîíàëüíèé).

ÿ  •  â  îêðåìèõ  çàãàëüíèõ  íàçâàõ  (âàííà,  òîííà,  ïàí  íà ,  ïàííî,  â  ëëà,  ìàííà,  

ìóëëà ,  áíëëü ,  ìàäîíäí ,  ä ).

èññóðè.

Ïèö..åðèÿ,  ðåêëàì..à,  áðàâèñèì..î  *,  êîë..åêòèâ,  ñóì..à,  òîí..à,

âàí..à,  ìàäîí..à,  èð..åàëüíèé,  Ðàñòðåë..è,  Ðóñ..î,  àï..å  òèò,  àë..åÿ,  íåò..î,  ãðèï ..,  âèë..à,  

ãðóï..à,  Ìàãåë..àí,  êîíòð..å  âî  ëþöèÿ,  ïðîãðàì..à,  áóä..èñò,  Àõèë..åñ,  àñ..îðòè,  Ãèï..îêðàò.

ÿ  •  ó  âëàñíèõ  íàçâàõ  òà  ïîõèäíèõ  âèä  íèõ  ñëîâàõ  (Ãîëëàíäèÿ,  Ìàðîêêî,  

Áðþññåëü,  Ãèïïîêðàò,  Áóääà,

çàãàëüíèõ  íàçâàõ  èíøîìîâíîãî  ïîõîäæåííÿ  áóê  âè  çâè  ÷  àéíî  íå  ïîäâîþêìî.  

VOORBEELD :  ñóìà,  ïíöà,

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

ing

SPELLING

We  schrijven:  immigratie  (immigrant);  MAAR:  emigratie  (emigrant).

brieven

Podvo
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Lexicologie.  fraseologie

I.  Lees  de  zin  hardop  voor,  volgens  de  orthoepische  regels.  Leg  de  aan-  of  afwezigheid  van  een  

apostrof  uit  in  woorden  van  vreemde  oorsprong.

hoofd-  en  bijwoord.

I.  Schrijf  de  woorden  op  en  voeg  waar  nodig  de  apostel  in.  

Controleer  de  spelling  in  het  woordenboek.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  twee  woorden  (optioneel).  Bepalen

.  Schrijf  de  geselecteerde  woorden  door  fonetische  transcriptie.  Leg  
de  eigenaardigheden  van  hun  uitspraak  uit.

56

57

*  ÿÿÿÿöÿÿ  -  óïîðñêóâàííÿ  ïèä  øêèðó  àáî  ó  âåíó  ëèêóâàëüíèõ  ðå  ÷  îâèí.

Ãðàâþðà

25

ëîäèìèðà

Áÿçü  *  -  ùèëüíà  áàâîâíÿíà  òêàíèíà.

**  Ãðàâþðà  -  âèðèçüáëåíèé  íà  ñïåöèàëüíèé  ïëàñ  òèíöè  ìàëþíîê,  à  

òàêîæ  âèäáèòîê  òàêîãî  ìàëþíêà.

àâîðñüêîãî

ñìà  ÷  íå  ïþðå,  ñòîãðèâíåâà  êóïþðà,  ïðåìèðà

êàðèðà,  Ìîíòåñê'ÿ,  Ðóæü,  ìèø'ÿê,  ïðåìüð);

ÿ  •  ïðåôèêñà,  ùî  çàêèí  ÷  óêòüñÿ  áóêâîþ  íà  ïîçíà  ÷  åí  íÿ  ïðèãîëîñíîãî  (àä'þòàíò,  èíèê  

öèÿ,  êîí'þíê  (.

Ìåäîâè  ìþñëè,  ííòåðâ'þ  ç  êóìèðîì,  äåð  æàâíèé  áþäæåò,  êîìï'þòåðíà  

ïðîãðàìà,

çèêë,  êîìï..þòåð.

ÿ  •  áóêâ  á ,  ï,  â,  ì,  ô,  ã,  ê,  õ,  æ,  ÷,  ø,  ð  (êîìï'þòåð,

Àïîñòðîô  ó  ñëîâàõ  èíøîìîâíîãî  ïîõîäæåííÿ  ïè  øåìî  ïåðåä  ÿ,  þ,  ÿ,  ÿ  ïèñëÿ:

Êóð..ÿð,  ð..þêçàê,  ï..þðå,  Õ..þñòîí,  Ì..þíõåí,  á..þðî,

ôèëüìó,  ãðàâþðà  **  íà  ìåòàëè.

ï..ÿäåñòàë,  ïðåì..ÿðà,  ïðåì..ÿð-ìèíèñòð,  áàð..ÿð,  ííòåðâ..þ,  Ã..þãî,  àä..þòàíò,  ìèø..ÿê,  á..þäæåò,  êîí ..  

íêòóðà,  ì..þ

Àïîñòðîô  ó  ñëîâàõ  èíøîìîâíîãî  ïîõîäæåííÿ

ðîç  ÷  èí  äëÿ  èí'ÿêöèè  *

Àïîñòðîô  íå  ïèøåìî,  êîëè  áóêâè  ÿ,  þ  ïîçíà  ÷  àþòü  îäèí  çâóê  [à],  [ó]  (áþäæåò,  ìþçèêë,  

Ìþëëåð,  áÿçü).

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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Ap  strofe
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I.  Schrijf  de  woorden  op  en  plaats  waar  nodig  een  zacht  teken  in  plaats  van  de  stippen.  

Benadruk  spelling,  leg  spelling  uit.  Raadpleeg  indien  nodig  het  spellingwoordenboek.

teken,  en  de  derde  -  zonder  deze  tekens.

.  Schrijf  de  geselecteerde  woorden  door  fonetische  transcriptie.  Leg  hun  uitspraak  uit.

WAAROM?  Lees  de  woorden  en  zeg  de  geluiden  die  worden  gemarkeerd  door  de  gemarkeerde  

letters.  Leg  uit  waarom  we  het  eerste  woord  met  een  apostrof  schrijven  en  het  tweede  met  een  zachte

gegeven  woorden  (optioneel).

.  Stel  een  korte  dialoog  samen  en  neem  deze  op  (3-4  regels),  met  behulp  van  een  van  -

I.  Lees  de  woorden  volgens  de  orthoepische  regels.  Zoek  de  betekenis  van  de  onbekende  

woorden  in  het  woordenboek.  Zoek  spelling  in  woorden,  leg  spelling  uit.

Lexicologie.  fraseologie

26

*  Âèíüêòêà  -  ïðèêðàñà  ó  âèãëÿäè  íåâåëè  ÷  êîãî  ìàëþíêà  â  êíèæöè,  àëüáîìè.

*  Ëèáðåòî  -  ëèòåðàòóðíèé  òåêñò  îïåðè,  îïåðåòè;  ñöåíàðèé  áàëåòó.

59

60

58

Zacht

SPELLING

teken

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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ÿ  •  ó  êèíöè  ñëîâà  (Ðàôàåëü,  ìåäàëü);

ÿ  •  ïèñëÿ  ë  ïåðåä  áóêâîþ  íà  ïîçíà  ÷  åííÿ  ïðèãîëîñíîãî

êàõ:

Ì'ÿêèé  çíàê  ó  ñëîâàõ  èíøîìîâíîãî  ïîõîäæåííÿ

(àëüáàòðîñ).

Êîí'þíêòóðà  -  Íüþòîí  -  íþàíñ.

ÿ  •  ïåðåä  ÿ ,  þ,  ÿ,  ùî  ïîçíà  ÷  àþòü  çâóêè  [éà],  [éó],  [éå]  [àòåëüÿ,  ìèëüÿðä,  

êîíôåðàíñüÿ);

Í..þòîí,  Áîëîí..ÿ,  Ä..þìà,  ïîðò..ÿðà,  ìèë..éîíåð,  êîíôåðàíñ..ÿ,  ò..þáèê,  êàí..éîí,  áðàêîí..êð,  

àòåë..ÿ,  ä..þáåëü,

Ãàðði  Ïîòòåð,  àíãiíà,  ëiáðåòî  *  iíòåðìåöî,  iììiãðóâàòè,  Îäiññåé,  DAEI,  êàð'yeð,  ôþçåëÿæ,  

iíòåð'yeð,  áþëåòåíü,  Ëüþyiñ,  øàìïiíü  EII,  ìîíïàíñüye,  ñåíüéîð,  æóëüyeí,  êîíñüyeðæêà,  êîìïàíüéîí.

àë..ÿíñ,  ïàâèë..éîí,  áóë..éîí,  í..þàíñ,  âèí..ÿòêà  *.

ÿ  •  ïåðåä  éî  (êàíüéîí,  áóëüéîí);

Ïàðèæ,  äèñïëåé,  òàëèñìàí,  ×  èêàãî,  äèñêóñèÿ,  Ñêàíäèíàâèÿ,

Ì'ÿêèé  çíàê  ó  ñëîâàõ  èíøîìîâíîãî  ïîõîäæåííÿ

âæèâàêìî  äëÿ  ïîçíà  ÷  åííÿ  íà  ïèñüìè  ì'ÿêîñòè  ïðè  ãîëîñíèõ  [äÿ],  [òÿ],  [çÿ],  

[ñÿ],  [ëÿ],  [ íêà  ä  î  ò
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63  Verdeel  de  woorden  in  vier  groepen,  afhankelijk  van  de  spelling:  1)  de  letters  en,  en;  
2)  dubbele  letters;  3)  apostrof;  4)  zacht  teken.  Schrijf  de  woorden  tussen  haakjes.  
Onderstreep  spelling.  Ãîë  (ë)  àíäåöü,  ñïàãåò  (ò)  è,  ïð  (è,  è)  íòåð,  ìèë  (ü)  ÿðä,  àòëåò  (è,  è)  

êà,  àóä  (è,  è)  òîðèÿ,  ãðàâ  (')  ÿ,  è)  îòàæ,  áàðîê  (ê)  î,  ï  (')  þðå,  ãðóï  (ï)  à,  òîí  (í)  à,  âèë  

(ë)  à,  Ìàãåë  (ë)  àí,  ìàðîê  (êë)  àíö  ÿ,  è)  êà,  Êîð  ñ  (è,  è)  êà,  Ìàâð  (è,  è)  òàíèÿ,  Âàø  (è,  è)  íãòîí,  

ïîðò  (ü)  à,  èí  (í)  îâà  -  öèéíèé,  àòåë ,  ïðåì  (')  ÿðíèé.

SAMENWERKEN.  Schrijf  6-8  woorden  uit  elk  woordenboek  met  vreemde  woorden  
om  alle  spellingen  te  illustreren  die  zijn  bestudeerd  in  woorden  van  vreemde  oorsprong.  
Dicteer  deze  woorden  aan  een  klasgenoot,  controleer  de  spelling.

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  jij  en  je  familie  of  vrienden  een  boodschappenlijstje  aan  
het  maken  zijn.  Kun  jij  alle  woorden  in  de  lijst  correct  spellen?  Een  van  de  volwassenen  
stelde  een  vraagteken  naast  één  woord.  Waarom  denk  je  dat?

Lexicologie.  fraseologie

A.  Bepaal  welke  van  de  gegeven  woorden  lang  geleden  in  de  taal  verschenen,  maar  vandaag

B.  Geef  voorbeelden  van  woorden  die  recentelijk  zijn  
verschenen.  A.  Concludeer  hoe  oude  woorden  verschillen  van  nieuwe.

we  gebruiken  ze  nauwelijks.  En  welke  woorden  zijn  relatief  recent  verschenen?

§  7.  ÀÊÒÈÂÍÀ  ÒÀ  ÏÀÑÈÂÍÀ  ËÅÊÑÈÊÀ

øîëîì ñêàéï  
áàíêîìàò  

ðîóìèíã

Ïðî  ñëîâà,  ÿêè  ÷  àñòî  âæèâàþòü  ìîâöè,  ïðî  çàñòàðèëè  ñëîâà  é  íåîëîãèçìè  òà  ïðî  

ðîçâèòîê  ñëîâíèêîâî

ïðåñòîë  
ðîãà  ÷  è

62

64

61

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

27

Moet  kopen:

spaghetti  -  1  
kg  Hollandse  kaas  -  300  g  
pizzabereiding  -  2  pakjes  
champignonionen  -  1  kg  greens  
voor  ion  -  1  bosje?  h  (i,  i)  psi  -  2  
pakken  m  (')  yusli  (met  gedroogde  
abrikozen  en  rozijnen)  -  2  pakken  
l  (i,  i)  mon  -  1  st.
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LATEN  WE  VERGELIJKEN:

Lexicologie.  fraseologie
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íåîëîãèçìè.  Õõ  ðèäêî  âæèâàþòü,  âîíè  âèäîìè  íå  âñèì

Äî  àêòèâíîì  ëåêñèêè  íàëåæàòü  ñëîâà,  ÿêè  ÷  àñòî  âæè  âàþòü  óñè  ìîâöè  àáî  ÷  

àñòèíà  ìîâöèâ  ó  òèé  ÷è.  BIJVOORBEELD :  ñàä,  õîäèòè.

àêòèâíà

(áà  ÷  èòè),  ÷  àòà  (âàðòà),  ëèöåäè
Dat

ñòîðèçìè

çàñòàðèëè  ñëîâà

ïîíÿòòÿ.  BIJVOORBEELD :  æóïàí,  âèéò,  ìóøêåò,  äâîðÿ  íèí,  ïîìèùèê,  êîëü  ÷  óãà,  

ñîõà.

ëèòåðàòóðè,  êîëè  ïîòðèáíî  âèäòâîðèòè  êàðòèíè  ìè  íóëîãî.  Àðõàèçìè,  êðèì  òîãî,  

íåðèäêî  âæèâàþòü  ó  õóäîæ  íèõ  òâîðàõ  äëÿ  ïåðåäà  ÷  è  ïèäíåñåíîñòè,  óðî-

àðõàèçìè

'

àèçìè  âåðöàäëî  

äçè´àð

âöÿì.

Çàñòàðèëèìè  íàçèâàþòü  ñëîâà,  ÿêè  âèéøëè  ç  àê  òèâ  íîãî  âæèòêó.  î  

ïîäèëÿþòü  íà  àðõàèçìè  òà  èñòî  ðèçìè.

íà  âåðåòåíî

ï  ïàñèâíîì  ëåêñèêè  íàëåæàòü  çàñòàðèëè  ñëîâà  òà

àñòàðèëè  ñëîâà  âæèâàþòü  ó  íàóêîâèé  àáî  õóäîæíèé

ïàñèâíà

ÿñòîðèçìè  -  öå  ñëîâà,  ÿêè  âèéøëè  ç  àêòèâíîãî  âæèòêó,  òîìó  ùî  çíèêëè  íàçâàíè  

íèìè  ïðåäìåòè  ÷  è

è  (ùîêè),  çðè'

÷  èñòîñòè  ÷  è  çíåâàãè,  èðîíèè.

íåîëîãèçìè

'

Iñòîðèçìè

à  ñòóïåíåì  óæèâàíîñòè  ðîçðèçíÿþòü  àêòèâíó  é  ïà  ñèâíó  ëåêñèêó.

é  (àêòîð),  ÿñòâî  (ÿæà).

êñèêà  çà  ñòóïåíåì  óæèâàíîñòè

Àðõàèçìè  -  öå  ñëîâà,  ÿêè  âèéøëè  ç  àêòèâíîãî  âæèòêó,  áî  áóëè  çàìèíåíè  

èíøèìè  ñëîâàìè.  VOORBEELD:  ïåðñò  (ïàëåöü),  ëàíè

Actief

Hetzelfde

vocabulaire

en  archaïsmen

Rol

woorden

wortelstokken

Passief

in  de  taal

vocabulaire

Van  Verouderd
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spraak  en  met  welk  doel  de  gegeven  verouderde  woorden  kunnen  worden  gebruikt.
in  de  moderne  Oekraïense  taal.  Schrijf  de  woorden  in  paren  en  leg  uit  in  welke  stijlen

historismen  worden.  En  kunnen  ze  archaïsmen  worden?

helpen.

Lees  de  zin.  Schrijf  eerst  archaïsmen,  en  dan  -  historismen.

WAAROM?  Leg  uit  waarom  de  woorden  van  de  eerste  groep  tot  historismen  behoren,

I.  Maak  een  woordenboek  van  zoveel  mogelijk  woorden  die  de  namen  zijn  van  oude  
huishoudelijke  artikelen.  Zoek  uit  waar  en  wanneer  deze  dingen  werden  gebruikt.

Yaroslav  heette  Wijs?

en  de  tweede  naar  archaïsmen.  Wat  hebben  archaïsmen  en  historismen  gemeen?

I.  Kies  een  synoniem  voor  elk  archaïsme  uit  de  referentie

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  woord  (optioneel).

.  Denk  aan  de  voorwaarden  waaronder  de  woorden  internet,  computer,  geldautomaat  kunnen

Lexicologie.  fraseologie

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  het  onderwerp  en  de  hoofdgedachte.  Waarom  de  prins?

Zoek  de  betekenis  van  onverstaanbare  woorden  in  het  woordenboek.

CERTIFICAAT.  Ãîâîðèòè,  ùîêè,  ïîåò,  ïàëåöü,  äîáðèé,  êàíèêóëè,

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

29

66

65

68

69  Schrijf  de  woorden  in  twee  kolommen:  1)  archaïsmen;  2)  historicisme.  Profiteer

70

67

1.  Öàð,  áîÿðèí,  ãóáåðíèÿ,  æîðíà.  2.  Âîéîâíèê,  

ïåðñò,  çëîòî,  äðåâî.

1.  ßê  ëèöåäè

óêà,  îðà  ÷,  çîçóëÿ.

ïåðñò,  ïîëîâöè,  íîãàòà,  òîëìà  ÷.

CERTIFICAAT.  âà  -  ïðàïîð;  íîãàòà  -  ãðîøîâà  îäèíèöÿ  â  ñòàðî  äàâíèé  
Ðóñè;  èáàð  -  èáàê;  ñâàðè  -  âèéíà;  òîëìà  ÷  -  ïåðåêëàäà  ÷.

é,  ìèíÿå  ìàñêè  ÷  àñ  (Ë.  Êîñòåíêî).  2.  ÿ  íà  îíîâ  ëåíèé  çåìëè  âðàãà  íå  

áóäå,  ñóïîñòàòà ...  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).  3.  Ãðó  ïàìè  éøëè  ñïóäåì  àêàäåìèè,  ìèùàíè,  êóïöè ...  

Ñüîãîäíè  ìàå  áóòè  òåàòðàëüíà  âèñòàâà  (Ð.  ×  óìàê).  4.  Íàçóñòðè  ÷  Ëþäàíè  ñèðîþ  âåðâå  ÷  

êîþ  ñóíóëè  ïîñòàòè,  ùî  âèõîäèëè  ç  ëîäèé.  Òî  áóëè  âîì  â  êîëü  ÷  óãàõ  (Ð.  Ââàí  ÷  åíêî).  5.  

Äçèãàðè  íà  ïåðøîìó  ïîâåðñè  ó  âåñ  òèáþëè  íåïîêâàïíî  âèäáèëè  âèñèì  óäàðèâ  (Þ.  Ñìîëè  ÷).

ÌÓÄÐÈÉ

Ðåêòè,  ëàíèòè,  ïåðñò,  áëàãèé,  äåñíèöÿ,  âàêàöèè,  ðàòàé,  ïèèò,  çèãçèöÿ.

Ïèñëÿ  ñìåðòè  êíÿçÿ  Âîëîäèìèðà  éîãî  ñèíè  çàòèÿëè  âèéíó  çà  ïðàâî  êíÿçþâàòè  â  Êèåâè.  

Ïåðåìèã  ó  íèé  ßðîñëàâ,  íàçâàíèé  çà  ñâîè  âåëèêè  çäèáíîñòè  Ìóäðèì.  Ñèäèâ  âèí  íà  

âåëèêîêíÿçèâñüêî

Êîøîâèé,  êîðîãâà,  ãëàñ,  æóïàí,  ñâàðè,  ñè  ÷  îâèê,  èáàð,

'
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ßðîñëàâ  Ìóäðèé

30

71

72

73

ëîãèçìè  âèíèêàþòü  òîìó,  ùî  ç'ÿâëÿþòüñÿ

Âîëåéáîë,  áàíêîìàò,  ââðî  (ãðîøîâà  îäèíèöÿ),  ñêàéï,  êîñìî

áëîêáàñòåð,  áóëèíã.

Çà  ßðîñëàâà  Ìóäðîãî  âèðèñ  íîâèé  Êèèâ  -  «ãðàä  âåëèêèé»,

à  Êè  ÿâñüêà  Ðóñü  ïåðåòâîðèëàñÿ  íà  ìîãóòíþ  ÿâðîïåéñüêó  äåðæà  âó  (Ç  ïèäðó  ÷  íèêà).

íîâè  ïðåäìåòè  é  ïîíÿòòÿ.  ÿç  ÷  àñîì  öè  ñëîâà  ìî  æóòü  ïåðåéòè  äî  àêòèâíîì  

ëåêñèêè.  àïðèêëàä,

íàâò,  ðàêåòà,  ñìàðòôîí,  æàëþçè ,  êîìï'þòåð,  ðàäèî,  îíëàéí,  ôëåøêà,  áëîãåð,  

ñóïåðìàðêåò,  ííòåðíåò,  åëåêòðèêà,  àêàóíò.

ßðîñëàâ  âèâ  ïîõîäè  ïðîòè  âîðîæèõ  ïëå  ìåí:  ÿòâÿãèâ,  ÿì  è  ÷  

óäü.  1036  ðîêó  ðîçãðîìèâ  áèëÿ  Êèåâà  õèæèõ  ïå  ÷  åíèçüêèõ  
õàíèâ.

Íåîëîãèçìè  -  öå  ñëîâà,  ÿêè  ç'ÿâèëèñÿ  íåùîäàâíî

ïåðøà  áèáëèîòåêà  íà  óñè.

äèíà  òàëàíîâèòà  é  ìóäðà,  êíÿçü  çà  ñíóâàâ  ïðè  Ñîôèéñüêîìó  

ñîáîðè  øêîëó,  çè  áðàâ  êîëåêöèþ  ðóêîïè.  áóëà

é  íîâèçíà  ÿõíÿ  óñâèäîìëþêòüñÿ  ìîâöÿìè.  VOORBEELD:  ãóãëèòè,  ñìàðò-

ãîäèííèê,  ôëåøìîá,

ìó  ïðåñòîëè  â  Êèåâè  35  ðîêèâ:  ç  1019  äî  1054-ãî.  áàâ  ïðî  ðîçâèòîê  

Êèèâñüêîì  Ðóñè,  è  óòíèñòü.  Îäíà  ç  éîãî  äîíüîê  -  Àííà  -  ñòàëà  

êîðîëåâîþ  Ôðàíöèè.

ó  ïåâíèé  èñòîðè  ÷  íèé  ïåðèîä  íåîëîãèçìàìè  áóëè

ñëîâà  òðàêòîð,  õîëîäèëüíèê,  êîñìîíàâò  òîùî.

'

Geen  eologieën

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Vandaag.  Leg  uit  wat  er  verandert  en  waarom  de  woordenschat  van  de  taal  ondergaat  tijdens  het  

ontwikkelingsproces.

.  Schrijf  historismen  uit  de  tekst  en  leg  uit  waarvoor  ze  werden  gebruikt.

decennia  geleden;  b)  tot  voor  kort  neologismen  waren;  c)  zijn  neologismen

Wie  kan  in  één  minuut  zoveel  mogelijk  nieuwe  woorden  kiezen

.  Schrijf  de  gemarkeerde  woorden  door  fonetische  transcriptie.  Bepaal  het  aantal  
klanken  en  letters  erin.

I.  Lees  de  woorden.  Overweeg  welke  van  hen:  a)  veel  neologismen  waren

of  maak  een  nieuw  voertuig  aan.  Welke  namen  zou  je  kiezen  voor  je  wijnbewegingen?  
Leg  uit  waarom  neologismen  ontstaan.

zijn  onlangs  de  Oekraïense  taal  ingevoerd?

Lexicologie.  fraseologie

III.  Vertel  kort  na  wat  je  hebt  gelezen  (mondeling)  volgens  de  geschreven  woorden.

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  een  nieuw  medicijn  zou  kunnen  uitvinden

Machine Translated by Google
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Ñòèëèñ  òè  ÷  íî  çàáàðâëåíèìè  íàçèâàþòü  ñëîâà,

Ïðî  ñëîâà,  ÿêè  çàêðèïèëèñÿ  çà  ïåâíèì  ñòèëåì  ìîâëåííÿ,

òà  îñîáëèâîñòè  âæèâàííÿ  öèõ  ñëèâ

à  âæèâàííÿì  ðîçðèçíÿþòü  çàãàëüíîâæèâàíè

1.  Äèòëàõè,  äèòè,  ìèëêîòà.  2.  Ðîç  ÷  óäåñíèé,  ãàðíèé.  3.

(íåéòðàëüíè)  en  ñòèëèñòè  ÷  íî  çàáàðâëåíè  ñëîâà.

Îñíîâó  êîæíîãî  ñòèëþ  ìîâëåííÿ  ñòàíîâëÿòü

êè  âæèâàþòü  ëèøå  â  îêðåìèõ  ñòèëÿõ  ìîâëåííÿ  àáî  â  îäíîìó  ç  íèõ.  

BIJVOORBEELD :  çíàìåí  íèê,  äå  ê  ëàðóâàòè,  æàäíþãà.

ñàòè,  ñêèãëèòè,  ðåâòè,  ïëàêàòè.

Âèäè  ñòèëèñòè  ÷  íî  çàáàðâëåíîÿ  ëåêñèêè

çàãàëüíîâæèâàíè  ñëîâà.

woorden

Ïóáëèöèñòè  ÷  íèé,

çìîâíà  Ðîçìîâíèé,  õóäîæííé  äèòëàõè,  øêàíäèáàòè

èëè,  ó  ÿêèõ  ïåðåâàæíî

îôèöèéíî-äèëîâèé

Gesproken  woorden  geven  spraak  daarom  een  informeel  geluid

àóêîâà  Íàóêîâèé

gekleurd

Ñóñïèëüíî  
ïîëèòè  ÷  íà

door

ôèöèéíî  
äèëîâà

Stijl

ëåêñèêè

çàãàëüíîäåðæàâíèé

âæèâàêìî  ñëîâà

íñòðóêöèÿ,  ÿíÿöÿþâàòè

äîäàíîê,  ìîëåêóëà,  ïðèñëèâíèê

blad

èêëàäè

Îôèöèéíî-äèëîâèé,

ïóáëèöèñòè  ÷  íèé

zijn  onaanvaardbaar  voor  officiële  zakelijke  en  wetenschappelijke  
stijlen.  Formele  zakelijke  woordenschat  is  niet  altijd  geschikt  in  de  
omgangstaal.

èä

ïàðëàìåíòàð,  äåìîêðàòèÿ,

ÑËÎÂÀ
§  8.  ÇÀÃÀËÜÍÎÂÆÈÂÀÍÍ  É  ÑÒÈËÿÑÒÈ  ×  ÍÎ

74
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B.  Welke  schaduw  kunnen  de  woorden  die  je  hebt  gekozen  (positief  of  negatief)  aan  spraak  geven?  

A.  Maak  een  conclusie  over  het  gebruik  van  individuele  woorden  in  verschillende  spraakstijlen.

en  formele  zakelijke  stijlen.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  1.  Welke  woorden  worden  stilistisch  gekleurd  genoemd?  2.  Wat  zijn  de  

kenmerken  van  de  officiële  zakelijke  stijl  van  spreken?

A.  Kies  uit  een  reeks  synoniemen  woorden  die  ongepast  zijn  om  in  de  wetenschap  te  gebruiken

Lexicologie.  fraseologie
Machine Translated by Google
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âåëèê,  ïðåôèêñ,  âèäôóòáîëèòè,  âèéñüêîâî-ïàòðèîòè  ÷  íèé,  ïðàöþ  âàòè,  ôîòîñèíòåç,  

âðàíöè.

áóäèíî  ÷  îê

àðèíêà

Ïðåìèð-ìèíèñòð,  ñåêðåòàð,  ïðèé  ìàëü  íÿ,  ó  ÷  íèâñüêèé  êâèòîê,

ÿ  ñëîíÿòêî

êâèòàí  öèÿ,  çàÿâà,  ïàñïîðò,  ïîñâèä  ÷  åííÿ,  ïëàí  ðîáîòè,  ïðî  ïî  çèöèÿ,  ðîçãëÿíóòè,  âè  ðèøèòè,  

èàè,  èàè,  èàèàè

çàêîí,  çàðàõóâàòè  íà  ïîñàäó,  îãî

âèòåðåöü

Äîðîãî,  ïåðèìåòð,  ñïîðòêëóá,  ëåäàùî,  êîìáàéí,  ôóíêöèîíó  âàòè,  ìîíèòîð,  çèðèòè,  

äèâèòèñÿ,  íèçüêè

äîðèæåíüêà

ââàæàòè  ïðàâèëüíèì,  ïèäáèòè  ïèä

çâèðÿòêî

ñóìêè,  ïîðóøèòè  ïèòàííÿ,  ðîç  ãëÿ  íó  òè  ïðîïîçèöèè,  

ñêàñóâàòè  ðèøåííÿ.

ÿ  ãîëîñî  ÷  îê

ÿ  êîòî  ÷  îê

ëîñèòè  êîíêóðñ,  äîêëàäàòè  çóñèëü,

áíéìàòè  ïîñàäó,  äàâàòè  çãîäó,

1.  Ñàøêî,  äîâåäè,  áóäü  ëàñêà,  äî  âèäîìà  â  ÷  èòåëÿ,  ùî  ÿ  çàõâîðèâ.  2.  Äèâ  ÷  èíêî,  òè  

ç  ÿêîãî  ïèòàííÿ  ïëà  ÷  åø?  3.  Ùîéíî  âèä  Äåíèñà  íàäèéøëà  ïðîïîçèöèÿ  ïèòè  íà  ðè  ÷  êó  êóïàòèñÿ.  

4.  Êåðèâíèê  øêîëè  çâåðíóâñÿ  äî  ó  ÷  íèâ  ç  ïðîõàííÿì  íå  òóïàòè  ïî  êëóìáàõ.  5.  ÿíñïåê  òîð  

ïîãîìîíèâ  çè  øêîëÿðàìè  ïðî  çàõîäè  ïîæåæíîì  áåçïåêè.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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79

75

76

78

77
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zelfstandige  naamwoorden.

Lexicologie.  fraseologie

woord  (combinatie).

mondelinge  zin.

Wie  kan  zo'n  synoniem  paar  kiezen,  waarin  het  ene  woord  stilistisch  gekleurd  zou  zijn,  en  het  

andere  -  veelgebruikt?

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  het  's  avonds  aan  een  klein  kind  moet  vertellen

.  SAMENWERKEN.  Bied  een  klasgenoot  (klasgenoot)  een  van

Schrijf  stilistisch  gekleurde  woorden.  In  welke  stijl  kan  worden  gebruikt?

Lees  de  zin.  Welke  woorden  worden  er  ongepast  in  gebruikt?  Bewerking

goed,  interessant  verhaal.  Schrijf  mondeling  een  kort  verhaal  (4-6  zinnen).  Gebruik  stilistisch  gekleurde  

woorden,  waaronder  minstens  twee

I.  Lees  de  woorden  en  gevestigde  zinnen  die  kenmerkend  zijn  voor  de  officiële  zakelijke  stijl.

zal  elk  van  hen  opgroeien?  Geef  aan  tussen  de  geschreven  woorden  die  zijn  geleend.

gegeven  woorden  (combinaties).  Maak  en  schrijf  een  zin  met  wat  je  hebt  voorgesteld

Machine Translated by Google
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1.  à  øêèëüíèõ  çáîðàõ  óõâàëåíî  ðèøåííÿ  âçÿòè  ó  ÷  àñòü  ó  ìèñüêèé  âèñòàâöè  êâèòèâ.  

2.  Ïðîøó  ïèäãîòóâàòè  ïðîïîçèöèè  äî  1  ëþòîãî  ïîòî  ÷  íîãî  ðîêó.  3.  Ïðîøó  îïóáëèêóâàòè  ó  âàøèé  

ãàçåòè

âèäìèíèòè  ðèøåííÿ

ìîå  ëîøåííÿ.  4.  Äîçâîëüòå  ùå  ðàç  ïîäÿêóâàòè  âàì  çà  äîïî  ìîãó.  5.  Çàêîí  íàáèðàå  ÷  èííîñòè  ç  äíÿ  

éîãî  îïóáëèêóâàííÿ.

äàâàòè  äîáðî

ïîðóøèòè  ïèòàííÿ

1.  Íåâåëè  ÷  êèé  êàòåð  ïðóäêî  æåíå  ïîïåðåä  ñåáå  äîâæåëåçíó

ïðèéìàòè  ó  ÷  àñòü

íàçèâàþòü  íàóêîâè  ïîíÿòòÿ

ïèäíÿòè  ïèòàííÿ

áðàòè  ó  ÷  àñòü

Ïðî  ñëîâà,  âëàñòèâè  ëþäÿì  ïåâíîÿ  ïðîôåñèÿ,  òà  ñëîâà,  ùî

FOUT

ñêàñóâàòè  ðèøåííÿ

ïîðîæíþ  áàðæó,  óòêíóâøèñü  íîñîì  ÿé  ó  êîðìó  (Â.  Ìàëåöü).

2.  ß  ñèì  ðîêèâ  ó  øàõòè  ïðàöþâàâ,  áóðèâ  øïóðè,  äîâáàâ  ëèáîêè

RECHTSAF

äàâàòè  çãîäó

ëóíêè ...  (I.  Ñàâè  ().
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§  9.  ÏÐÎÔÅÑÿÉÍÍ  ÑËÎÂÀ  É  ÒÅÐÌÌÍÈ
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bezoek,  evenals  op  verzoek  van  de  bibliothecaris  -  uw  naam,  datum

I.  Schrijf  een  zin.  Benadruk  de  formele  zakelijke  woordenschat.

A.  Lees  de  zin.  Besteed  aandacht  aan  de  gemarkeerde  professionele  woorden.

geboorteplaats,  woonplaats  (voor  de  kaartlezer).  Vragen

SITUATIE.  Stel  een  dialoog  samen  (6-8  regels)  in  een  formele  zakelijke  stijl,  mogelijk  
in  een  van  de  beschreven  situaties  (optioneel).  gebruik  stilistisch

studentenkaart.

OPTIE  A.  Je  bent  gekomen  om  je  in  te  schrijven  in  de  bibliotheek.  Kondig  je  doel  aan

gekleurde  woorden.

B.  Welke  beroepen  worden  gekenmerkt  door  gemarkeerde  woorden?

Lexicologie.  fraseologie

studentenkaart.  Kondig  het  doel  van  je  bezoek  aan,  vraag  of  je  mee  moet  nemen

V.  Hoe  vaak  gebruikt  u  deze  woorden?  Maak  een  conclusie  over  de  eigenaardigheden  van  professionele  
woorden.

geboorteakte,  foto.  Meer  informatie  over  de  gebruiksregels

over  de  openingstijden  van  de  instelling,  de  regels  voor  het  gebruik  van  literatuur.

.  Zoek  in  de  eerste  zin  de  woorden  waarin  de  afwisseling  van  klanken  mogelijk  is.

OPTIE  B.  Je  ging  naar  het  kantoor  van  de  adjunct-directeur  van  de  school  om  te  bestellen
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ñòàëè  ïèñëÿ  ïîÿâè  åëåêòðè  ÷  íîãî  ñòðóìó.

Âåëèêè  ìîæëèâîñòè  äëÿ  ðîçâèòêó  öüîãî  âèäó  òðàíñïîðòó  ïî

ñèëüñüêîãî  ãîñïîäàðñòâà);  áîöìàí,  øâàðòîâè,

ïàëóáà  (ç  ìîâëåííÿ  ìîðÿêèâ).

Ïåðøèé  â  Óêðàèíè  åëåêòðîòðàì  âàé  ç'ÿâèâñÿ  

â  Êèåâè  â  1892  ðîöè.  Éîãî  òâîðöåì  áóâ  èíæåíåð  è  

ïèäïðè  ÿìåöü  Àðìàíä  Ñòðóâå.  ÷ïî  ÷  àòêó

Ñëîâà,  ùî  âëàñòèâè  ìîâëåííþ  ëþäåé  ïåâíîÿ

Ïåðøè  òðàìâàè  ç'ÿâèëèñÿ  ùå  íà  ïî  ÷  àòêó  ÕÕÕ  ñòîðè  ÷÷  ÿ  è

äóìêè  -  òðàìâàé  ç  åëåêòðè  ÷  íèì  äâèãóíîì  (Ç  

åíöèêëîïåäíè).

îðàíêà,  ïëóã,  îçèìèíà  (ç  ìîâëåííÿ  ïðàöèâíèêèâ

íàçèâàëèñÿ  êîíêàìè.  Öå  áóëè  âèäêðèòè  ÷  è  çàêðèòè  ìåòàëåâè  âà  ãîíè.  Î  ðåéêàõ  ÿõ  òÿãëè  

êîíè.

êðóòèõ  êèèâñüêèõ  ïàãîðáàõ  êîíè

Áóäèâåëüíèêè,  õóäîæíèêè,  ìóçèêàíòè,  ëèêàðè.

CERTIFICAAT.  ïðåñ,  àêâàðåëü,  öåìåíò,  ñèìôîíiÿ,  ñòåòîñêîï  *,  êîòëîâàí,  îêòàâà,  áåòîí,  

ãàìà,  öåãëà,  ìîëüáåðò,  íîòà,  êðàí,  ïà,  ëià,  êðàí,  ïà,  ëiàïà  ëià

ØÈÉ  ÒÐÀÌÂÀÉ

ÿñíóÿ  ïðîôåñèéíà  ëåêñèêà  ëèêàðèâ,  ó  ÷  èòåëèâ,  þðèñ  òèâ,  âîäèèâ,  

øàõòàðèâ,  áóõãàëòåðèâ,  àêòîðèâ  òî.

óâå  ïîáóäóâàâ  êîëèè  è  âèïóñòèâ

øâèäêî  ñòîìëþâàëèñü  èå  ìîãëè  òÿãíóòè  âàæêè  

âàãîíè  ç  ïàñàæè  ðàìè.  Òîìó  èíæåíåð  âèðèøèâ  çà  

ïóñòèòè  âóëèöÿìè  Êèåâà  îñòàííþ  íîâèíêó  ÿâðîïåéñüêîÿ  

òåõíè  ÷  íîÿ

íà  ìàðøðóòè  ìèñòà  êîíêè.  íà

*  Ñòåòîñêîï  -  èíñòðóìåíò  äëÿ  âèñëóõîâóâàííÿ  ñåðöÿ  è  ëåãåíèâ.

L.  Øàëàêâ.  óëÿíêà
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(ôðàãìåíò)

Professioneel
woorden

83  I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  trefwoorden.  Wat  voor  nieuws  wist  je  uit  deze  
tekst?

84
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.  Schrijf  professionele  woorden  die  typerend  zijn  voor  de  spraak  van  transportmedewerkers.  
Naam  tussen  deze  geleende  woorden.

ïðîôåñè,  íàçèâàþòü  ïðîôåñèéíèìè.  VOORBEELD:

genoemde  beroepen.  Vul  deze  woordenboeken  aan  met  enkele  van  uw  eigen  voorbeelden.

Lexicologie.  fraseologie

Stel  met  behulp  van  de  help  woordenboeken  samen  voor  de  specialisten  van  twee  van
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ñíîâíà  ñôåðà  çàñòîñóâàííÿ  òåðìèíèâ  -  íàó  êîâèé

Ìíîæåííÿ,  àóò  *,  äèëüíèê,  ïåðñîíàæ,  êâàäðàò,  ïîåìà,  êóò,  ñþæåò,  õèðóðãèÿ,  òàéì,  

ííÿêöè,  à,àà,à,à,àà,à,ààà,àààà,  àðà,  àðàìà,  àðààà,  àðààà,  àðààà,  àðààà,  àðààà,  àðààìà

É  ÌÅÒÅÎÐÈ

òà  îôèöèéíî  -äèëîâèé  ñòèëè.

Êîìåòà  -  öå  òèëî  Ñîíÿ  ÷  íîè  ñèñòåìè,  ùî  ðóõàêòüñÿ  íàâêîëî  Ñîí  öÿ  äóæå  âèòÿãíóòîþ  îðáèòîþ.  

í  íàáëèæåííÿì  äî  Ñîíöÿ  â  êîìå  òè  ç'ÿâëÿêòüñÿ  õâèñò  è  ãîëîâà  (ÿäðî).  Õâèñò  ñêëàäàåòüñÿ  ç  

àçèâ.

×  àñ  âèä  ÷  àñó  íà  íåáîñõèëè  ç'ÿâëÿþòüñÿ  êîìåòè  òà  ìåòåîðè.

Òåðìèí  -  öå  ñïåöèàëüíå  ñëîâî,  ÿêå  âæèâàþòü  äëÿ  íàéìåíó  âàí  íÿ  

êîíêðåòíîãî  ïîíÿòòÿ  ç  ÿêîìñü  ãà  ëóçè.

÷  èñåëüíèê,  êâàäðàò  (ìàòåìàòèêà);  öèòîïëàçìà,  áàêòåðèÿ  (áèîëîãèÿ);  

ðàóíä,  ïåíàëüòè  (ñïîðò).

VOORBEELD :  ñèíòàêñèñ,  îìîíèìè  (ìîâîçíàâñòâî);

çãîðà  þ  ÷  è  â  haar  àòìîñôåðè.  Ìåòåîðíå  òèëî,  ùî  äîñÿãëî  ïîâåðõíè

Çåìëè,  íàçèâàþòü  ìåòåîðèòîì  (Ç  ïèäðó  ÷  íèêà).

Òåðìèíè  ïîÿñíþþòü  ó  òåðìèíîëîãè  ÷  íèõ  ñëîâ  íè  êàõ,  à  íàéáèëüø  

óæèâàíè  èç  öèõ  ñëèâ  -  è  â  òëó  ìà  ÷  íîì.  Ó  ñëîâíèêó  òåðìèí  

ñóïðîâîäæóþòü  ïîçíà  ÷  êàìè.  BIJVOORBEELD :  ñïåö.  (ñïåöèàëüíå  ñëîâî),

÷  àñòèíîê  ïèëó,  ùî  âèëèòàþòü  ç  ðîçæàðåíîãî  ÿäðà.  àìè

.  (òåõíèêà),  èì.  (õèìèÿ),  ôèçê.  (ôèçêóëüòóðà).

íàçèâàþòü  òèëà,  ÿêè  ÷  àñòî  íå  äîëèòàþòü  äî  ïîâåðõíè  Çåìëè,

35

*  Àóò  -  ïåðåëèò  ì'ÿ  ÷  à,  øàéáè  çà  ìåæó,  óñòàíîâëåíó  ïðàâèëàìè  ãðè.

Woordenboeken

voorwaarden

MET

85

86

87
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ons.

.  Zoek  termen  en  rechtvaardig  hun  gebruik.  Naar  welke  groep  woorden

I.  Schrijf  de  termen  in  vier  kolommen:  1)  wiskundig,  2)  literair,  3)  medisch,  4)  
sport.

I.  Lees  de  tekst,  bepaal  de  stijl  van  spreken.

(algemeen  of  stilistisch  gekleurd)  horen  ze  thuis?

Lexicologie.  fraseologie

WAAROM?  Bedenk  waarom  in  de  professionele  toespraak  van  een  tandarts,

.  Maak  en  schrijf  met  één  woord  (optioneel)  een  zin  met  homogene  leden

III.  Zoek  uit  of  het  woord  figuurlijk  wordt  gebruikt.  Zo  niet,  wat  dan?

taalleraar  en  agronoom  de  term  wortel  zal  verschillende  betekenissen  hebben.  Wat  precies?

is  dit  te  verklaren?
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§  10.  ÄÿÀËÅÊÒÍÒÍ  ÒÀ  ÏÐÎÑÒÎÐÿ  ×  ÍÍ  ÑËÎÂÀ

pers

ecctismenKies

ilistisch
braken

Sti

89

91

88

90

Ïðî  ñëîâà,  âëàñòèâè  ìîâëåííþ  æèòåëèâ  ïåâíîÿ  ìèñöåâîñòè,

ñïîäàð

ôð  ëà

en  ñëîâà,  ÿêèõ  âàðòî  óíèêàòè  â  ñïèëêóâàííè,

ñîïèëêà
ëàñîùè

âèäèòè  (áà  ÷  èòè),  ãîëèöè  (ðóêàâèöè),  âàðîø  (ìèñ  òî),  îðåëÿ  

(ãîéäàëêà).

èòåðàòóðíè

çàçäà

âèäïîâèäíèêè

ëàêèòêè

òèì,  õòî  æèâå  â  ííøèé  ìèñöåâîñòè.  VOORBEELD:

êñòàõ  çà  äîïîìîãîþ  öèåé  ëåêñèêè  ïåðåäàþòü

ñëîâà

êîãóò  (ïèâåíü),  íåíüî  (áàòüêî),  áóçüêî  (ëåëåêà),

èñöåâèé  êîëîðèò,  ñïåöèôèêó  ïîáóòó.

èàëåêòíè

à  ïðî  êóëüòóðó  ìîâëåííÿ

Äèàëåêòíèìè  (äèàëåê  òèç  ìàìè)  íàçèâàþòü  ñëî  -

âà,  âëàñòèâè  ìîâëåííþ  ëèøå  æèòåëèâ  ïåâíîÿ

èñ  öå  âîñòè.  Öè  ñëîâà  çäåáèëüøîãî  íåçðîçóìèëè

èàëåêòíè  ñëîâà  âèêêîðèñòîâóþòü  ïåðåâàæíî  â  ðîçìîâíîìó  òà  

õóäîæíüîìó  ñòèëÿõ .  Ó  óäîæíèõ
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Wie  kan  drie  woorden  onthouden  die  verband  houden  met  professionele  woordenschat

2-3  termen.  Leg  de  lexicale  betekenis  van  deze  woorden  uit.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  twee  

woorden  (u  kiest).

OPTIE  B.  Schrijf  een  korte  verklaring  (6-8  zinnen)  “Mijn  beroep

B.  Bedenk  welke  woorden  in  de  kolom  duidelijk  zijn  voor  alle  Oekraïners  en  zonder  woordenboeken.  Die

muzikanten?  En  wie  kiest  nog  meer  van  zulke  woorden?

ouders  "("  Wie  ik  droom  te  worden  ").  Gebruik  professionele  woorden,  neologismen.

Voer  een  van  de  opties  uit  (optioneel).

woorden  alleen  worden  gebruikt  door  inwoners  van  een  bepaald  gebied?

OPTIE  A.  Schrijf  een  korte  verklaring  (6-8  zinnen)  over  een  van  de  onderwerpen:  “Hoe

Lexicologie.  fraseologie

Schrijf  vanuit  je  studieboeken  in  wiskunde,  aardrijkskunde  en  wetenschappen

A.  Lees  dialectwoorden  en  hun  literaire  equivalenten.

verbouw  tarwe  ","  Hoe  schepen  te  bouwen  ","  Werk  in  de  ruimte  ","  Hoe  maak  je  een  afbeelding  
","  Ambulance  ".  Gebruik  professionele  woorden.

B.  Maak  een  conclusie  over  de  kenmerken  van  dialectwoorden

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



4.  Ðîçâåëè  ñåðåä  äâîðó  âàòðó  é  ãðèëèñÿ,  à  äåÿêè  âàðèëè  âå  ÷  åðþ  (Ìèðîñëàâ  ðð  ÷  àí).  5.  Â  

ãëóõîìó  òà  âóçåíüêîìó  ïðîâóëêîâè,  ùî  áóéíî  çàðèñ  áóð'ÿíàìè  òà  æàëèâîþ,  íèêîëè  íå  áóâàè  ñîíöÿ.  

6.  Êðåìçëèêè,  øêóáàíêè,  êíèäëè  -  öå  íàä  çâè  ÷  àéíî  ñìà  ÷  íè  ñòðàâè  ç  áàðàáîëè,  ÿêè  ãîòóþòü  

íà  Áóêòâ  7.  Ñòðèìêèìè  ïëàÿìè,  ãóñòèìè  ëèñàìè

çèìà,  à  ìåíè  òàêà  ôàéíà  âåñíà  ïðèñíèëàñÿ  (Â.  Ñòåôàíèê).

1.  Áóçüêî,  áóøåëü,  ãàéñòåð,  áîöÿí,  äçüîáóí.

ïðîáèðàëèñü,  áðåëè  ÷  åðåç  áóðõëèâè  âåñíÿíè  ïîòîêè  (Â.  Áàäóðóê).

Äëÿ  ïîÿñíåííÿ  çíà  ÷  åíü  äèàëåêòíèõ  ñëèâ  èñíóþòü

2.  Çèðêè  ìåðåõòèëè,  ÿê  çîëîòè  ÷  è

êðîïèâà,  ãîâîðèòè.

Ãàðíî,  âàòðà,  ïîäâèð'ÿ,  âèâèðêà,  ãîñïîäèíÿ,  ëåãèíü,  áèëêà,

ñïåöèàëüíè  ñëîâíèêè  äèàëåêòèâ.  Ó  òëóìà  ÷  íèõ  ñëîâ  íèêàõ  äèàëåêòíè  

ñëîâà  ïîäàþòü  ç  ïîçíà  ÷  êîþ  äèàë.

÷  êè  (Â.  Ñòåôàíèê).  3.  àäâîðè

îá  éñòÿ,  ãàçäèíÿ,  ïåðåëÿêàíèé,  ãàðàçäè,  ôàéíî,  äîñòàòêè,  ïà  ðóáîê,  âîãíèùå,  ïåðåïóäæåíèé.

1.  Ïèñëÿ  âå  ÷  åðè  âîíè  ç  Àíäðèåì  äîâãî  ãóòîðèëèè  (Ì.  Îëèéíèê).

CERTIFICAAT.  Êâèòè,  ãàðíà,  âîãíèùå,  ñòåæêà  (ó  ãîðàõ),  êàðòîïëÿ,

'

2.  Ëåëåêà,  ÷  îðíîãóç,  áóñîë.

àòðà ×  en  ÷  êà
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Vocabulaire

93

94

92

95  Stel  een  woordenlijst  samen  van  dialectwoorden  (5-10  woorden)  die  in  de  jouwe  worden  gebruikt
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het  eerste  dialectwoord  plaatsen.

de  plaats  of  de  plaats  waar  uw  kennissen  en  vrienden  wonen.  Selecteer  om
deze  woorden  zijn  literaire  equivalenten.

WAAROM?  Leg  uit  waarom  de  eerste  regel  synoniemen  voor  het  zelfstandig  naamwoord  bevat

I.  Lees  de  zin.  Kies  uit  de  help  voor  de  geselecteerde  dialectwoorden

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  twee  gemarkeerde  woorden  (optioneel).

Lexicologie.  fraseologie

hun  literaire  tegenhangers.  Met  welk  doel  gebruikten  de  auteurs  dialecten?

III.  Schrijf  de  laatste  zin  en  onderstreep  de  leden  van  de  zin.

Lees  de  woorden  en  combineer  ze  tot  synonieme  paren.  Schrijf  deze  paren  op,

ooievaar  wordt  een  dialectwoord  genoemd  en  in  de  tweede  -  vaak  gebruikt.

in  woorden?
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ilistisch
braken

Sti
pers

woorden

Ruimtelijke  woorden  moeten  worden  vermeden  in  de  dagelijkse  communicatie.

Over  struisvogel
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leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

À  îáñòàâèí  íåâèìóøåíîÿ,  ïåðåâàæíî  ïîáóòîâîÿ,

ÿ  •  ñëîâà,  ïåðåêðó  ÷  åíè,  ñïîòâîðåíè  ç  ïîãëÿäó  íîðì  ëèòåðàòóðíîÿ  ìîâè:  ñþäîþ,  

òóòà,  îõòîáóñ;

Ïðîñòîðè  ÷  íà  ëåêñèêà  õàðàêòåðíà  äëÿ  ðîçìîâíî  ãî  ìîâëåííÿ.  Haar  òàêîæ  

âèêîðèñòîâóþòü  ó  õóäîæ  íèõ  òåêñòàõ  äëÿ  íåãàòèâíîÿ  õàðàêòåðèñòèêè  

ïåðñîíàæèâ  àáî  äëÿ  çàíà.

ðîçìîâè  âæèâàþòü  ïðîñòîðè  ÷  íè  ñëîâà.  íèõ

1.  Õòî  âàñ,  áîñÿöþãè,  íà  ÷  óæó  çåìëþ  ïðîñèâ?  àáèðàéòåñÿ,

çãðó  áè  ëîñòè:  ëÿïàòè  (ãîâîðèòè),  âèòðèùàòèñÿ,

çëèäíè  ÷  îðòîâè!  (Ì.  Ñòåëüìàõ).  2.  Ìè  âñè  õîäèìî  ïî  öüîìó

ëåïåíü;

íàëåæàòü:

äîìó  ç  ìîáèëàìè,  áî  ðîçãóáèìîñÿ  (ÿ.  Êîíîíåíêî).  3.  Äàâàéòå,  áàðèøíÿ,  ïîæàðíó  ñêîðèø!  à!  (Îñòàï  Âèøíÿ).  

4.  ß  âñå  íèÿê  äîïåòðàòè  íå  ìèã,  ùî  êðóòèòüñÿ  Çåìëÿ,  ìîâ  êóëÿ  êðóãëà  (Á.  Îëèéíèêê).

ÿ  •  ðîñèÿíèçìè:  ïîæàëóñòà,  äî  ñâèäàííÿ.

1.  Íàòàëêà  íàâ  ÷  àêòüñÿ  â  (ìóçè  ÷  íèé,  ìóçèêàëüíèé)  øêîëè.  2.  Òîáè  ëè  ÷  èòü  (âîêííà,  âèéñüêîâà)  

ôîðìà.  3.  Öÿ  êíèæêà  -  ïðî  ÷  àñè  (âèéñüêîâîãî,  âîêííîãî)  ëèõîëèòòÿ.  4.  Äðóçè  éøëè  (îñâèòëå  íîþ,  îñâè  ÷  

åíîþ)  âóëèöåþ.  5.  Ó  ñâÿòà  âóëèöè  ìèñòà  îñîáëèâî  (ëþäÿíè,  ëþäíè).  6.  (Òàêòîâíà,  òàêòè  ÷  íà)  ëþäèíà  

âìèå  çàñïî  êîÿòè.  7.  Áàáóñÿ  âìèå  (ëè  ÷  èòè,  ëèêóâàòè)  òðàâàìè.  8.  àïòå

communicatie  is  ongepast  en  geeft  de  onbeschoftheid  van  de  sprekers  aan.

ÿ  •  ñëîâà,  ÿêèì  âëàñòèâèé  âèäòèíîê  çíèæåíîñòè,

SITUATIE.  Luister  tijdens  het  transport,  in  de  winkel,  enz.  aandachtig  naar  de  spraak  
van  de  mensen  om  je  heen.  Gebruiken  ze  alledaagse  woorden?  Wat
zou  je  degenen  die  zulke  woorden  gebruiken  adviseren?

Lexicologie.  fraseologie

Lees  de  zin.  Zoek  ruimtewoorden  en  leg  uit  waarom

COMMUNICEREN.  Denk  eens  aan  de  woorden  van  Vasyl  Sukhomlynsky:  "Spreken  
in  een  kreupele  taal  is  als  het  spelen  van  een  kapotte  viool."  Of

I.  Schrijf  op  en  kies  het  juiste  woord.  Welke  woorden  worden  paroniemen  genoemd?

de  auteurs  gebruikten  ze.  Bewijs  dat  het  gebruik  van  dergelijke  woorden  in  het  dagelijks  leven

verlamt  de  taal  surzhik  -  woorden  van  verschillende  talen  mengen?
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íåçðó  ÷  íî

(áëèçüêî),  çà  öàðÿ  Ãîðîõà  (äàâíî),  ãàðÿ  ÷  à  ãî  ëîâà  (çàïàëüíà,  

íåñòðèìíà  ëþäèíà).

êè  òðåáà  ÿõàòè  â  (ñóñèäíê,  ñóñèäñüêå)  ñåëî.  9.  Öåé  ïèäðó  ÷  íèê  ìîæå  áóòè  (êîðèñëèâèì,  

êîðèñíèì)  äëÿ  òåáå.

íàïåâíî

÷  âèé

âèòîí  ÷  åíèé  (ãàðíèé)

íåâäîáíî

íàâåðíî

çÿùíèé

1.  Ìèøêî  ïèñàâ  ÿê  êóðêà  ëàïîþ.  2.  Äî  íàéáëèæ  ÷  îãî  ñåëà  áóëî  ðóêîþ  ïîäàòè.  3.  Ó  êèìíàòè  

íèäå  è  áëóêó  âïàñòè.  4.  Ó  ïè  ñüìîâèé  ðîáîòè  Äìèòðèêà  ïîìèëîê  áóëî  ÿê  çèðîê  íà  íåáè.

áèòè  áàéäèêè  (ëåäàðþâàòè),  ðóêîþ  ïîäàòè

FOUT

äèæóðíèé

Ôðàçåîëîãèçìè  -  öå  ñòèéêè  ñïîëó  ÷  åííÿ  ñëèâ,

ÿêè  çà  ëåêñè  ÷  íèì  çíà  ÷  åííÿì  äîðèâíþþòü

RECHTSAF

êóñíî

÷  áèòêè.

êàíåøíî

ñìà  ÷  íî

à  ïðî  êðàñó  é  áàãàòñòâî  óêðàèíñüêîì  ìîâè

1.  Ìåíè  íåâäîáíî  â  òåáå  ïðîñèòè.  2.  Çäðàñòå,  øàíîâíà  ððèíî  Äìèòðèâíî!  3.  ñ  ñüîãîäíè  äèæóðíèé?  

4.  Êàíèøíî,  ÿ  äîïîìîæó  òîáè.  5.  ßêèé  âêóñíèé  ïèðèã!  6.  Íàòàëöè  ïîäàðóâàëè  ñèðåíüîâè

çâè  ÷  éíî

Ïðî  ëåêñè  ÷  íå  çíà  ÷  åííÿ  è  ñèíòàêñè  ÷  íó  ðîëü  ôðàçåîëîãèçìèâ

39

101

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  is  de  lexicale  betekenis  van  het  woord?

A.  Leg  de  lexicale  betekenissen  van  de  geselecteerde  fraseologie  uit.

waarde.  Wat  zullen  de  verklaringen  verliezen?  B.  Trek  een  
conclusie  over  de  rol  van  fraseologie  in  spraak.

Lexicologie.  fraseologie

B.  Vervang  elk  van  de  geselecteerde  zinnen  door  één  woord  met  hetzelfde

100  100  Bewerk  de  zin  en  schrijf  hem  op.  Gebruik  onderstaande  tabel.

îäíî  ìó  ñëîâó  (ñëîâîñïîëó  ÷  åííþ).  VOORBEELD:

.  Kies  synoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

fraseo
Personen

ologismen

braken

§  11.  ÔÐÀÇÅÎËÎÃÇÌÈÇÌÈ
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vervang  het  ene  woord  door  een  ander  of  verwijder  een  woord.

rol

toespraak

De  lexicale  betekenis  van  fraseologie  volgt  niet  uit  de  lexicale

in

Vocabulaire

de  betekenis  van  de  woorden  waaruit  het  bestaat.  In  fraseologie  is  het  onmogelijk

Synthetisch  giftig

Rol

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

çèëëåø.  ÿ  õî  ÷  à  ç  Äìèòðîì  èí  êîëè  êàøè  íå  

çâàðèø,  àëå  ÿ  íà

êàæóòü,  êî  íàñ  íàâèòü  âîäîþ  íå

ùå  ç  ïåðøîãî  êëàñó.  äíîëèòêè

Ïèñëÿ  îáèäó  ïî  ÷  àëè  íàñóâàòèñÿ  äîùîâè  õìàðè,  è  ìè,  óçÿâøè  íîãè  â  ðóêè,  çìóøåíè  áóëè  

òèêàòè  äîäî.  Çëèâà  íàñòóïàëà  íàì  íà  ïà  ï'ÿòè,  ìè  äóæå  ïðîìîêëè  é  çìåðçëè  òàê,  ùî  çóá  íà  çóá  

íå  ïîïàäàâ.  Àëå  âñå  îäíî  áóëè  çà  äîâîëåíè  (Ç  ïîñèáíèêà).

è  ç  Äìèòðîì  òîâàðèøóêìî

Ðèáîëîâëÿ  âèÿâèëàñÿ  âäàëîþ,  ìè  ñïèéìàëè  áàãàòî  êàðàñèâ.

Ó  õóäîæíié  ëiòåðàòóði  òà  â  ðîçìîâíîìó  ìîâ  ëåííi  ôðàçåîëiçìè  

äîïîìàãàþòü  âèðàçíiøå  ïëåðåäàòè  ïåâíó  äóìèóâ  áëíèá  áëíèó  áëí  íí.

ÍÅ  ÐÎÇËÈÒÈ

õîëîäíó  âîäó  íå  áðàâñÿ.  Î  âîñüìèé  ðàíêó  ìè  ìàëè  çóñòðèòèñÿ  áèëÿ  êðèíèöè,  àëå  Äìèò  ðî  

ïðèéøîâ  àæ  ÷  åðåç  ïèâ  ãîäèíè.  ë  ëèøå  ðîçâèâ  ðóêàìè.

Ôðàçåîëîãèçì  ÿ  îäíèì  ÷  ëåíîì  ðå  ÷  åííÿ.  VOORBEELD:  1.  Ñåðãèé  ç  

Íàçàðîì  ãëåêà  ïîáè  ëè.  2.  Âèòàëèé  êèíóâñÿ  òèêàòè  ç  óñèõ  íèã.

ïðèãîòóâàâ,  à  âàðèø  íàâèòü  çà

÷  åðâ'ÿêèâ  íàêîïàâ,  è  âóäî  ÷  êè

Îñü  è  ìèíóëîì  ñóáîòè  ìè  äî  ìîâèëèñÿ  ïèòè  

âóäèòè  ðèáó.  en

Ëåêñè  ÷  íå  çíà  ÷  åííÿ  ôðàçåîëîãèçìèâ  ìîæíà  äè  çíàòèñÿ  ó  ôðàçåîëîãè  

÷  íèõ  ñëîâíèêàõ.

öå  çàïëþùóþ  î  ÷  è.

III.  Welke  fraseologie  is  "verborgen"  in  de  afbeelding  voor  de  tekst?

tekst?

.  Schrijf  fraseologische  eenheden  en  ontdek  hun  lexicale  betekenis  in  een  fraseologisch  
of  verklarend  woordenboek.  Leg  de  rol  uit  van  fraseologie  in  het  gegeven

Lexicologie.  fraseologie

tekst.  Welke  van  hen  benadrukken  de  eigenschappen  van  de  menselijke  natuur?

40

102  I.  Lees  de  tekst.  Bepaal  het  type  en  de  stijl  van  spreken.  Wat  is  hier  interessant  aan?102
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106

107

104

103

105

êîëîòè.

ïðàöÿ  *,  äî  ñüîìîãî  ïîòó.

1.  Ìîëîäèöè  çàêðóòèëèñü  ñåðåä  õàòè  òà  âäàðèëèñü  ëîáàìè

CERTIFICAAT.  ßê  ãðèì  ç  ñíîãî  íåáà,  âîäèòè  çà  íîñà,  àæ  ãîëîâè  çàãóëè,  àíè  çà  õîëîäíó  âîäó,  ãàðÿ  ÷  è  

ãîëîâè.

äóæå  ñèëüíî  (ÿ.à  I.  Íå  ÷  óÿì-Ëåâèöüêèì).  2.  Ïîòîöüêèé  çíàê,  ÷  èì  çàêèí  ÷  èòüñÿ  òà  íåðîçóìíà  çàòèÿ  çàïàëüíèõ,  

íåñòðèìíèõ  ëþäåé,

en  íå  ïèäå  çà  íèìè  (Çà  ß.  Ñòåöþêîì).  3.  Îäíàê  íîâèíà  âïàëà  íåñïîäèâàíî,  ðàïòîâî  (Ì.  Êîöþáèíñüêèé).  4.  Âîêâîäà  

îáìàíþâàâ

CERTIFICAAT.  Óòåêòè,  íàáèðàòè  neee,  óùåíò,  ãàðíèé  (çäîðîâèé),  ðàïòîâî,  áóòè  ùàñëèâèì,  ìàëåíüêèé,  

ïåðåáiëüøóâàòè,  íàæèòè  ñÿ,  IIA  ÷  AOE,  çíèùèòè  (ðîçáèòè  âùåíò),  íåùèðiñòü  ïî  ÷  óòòiâ,  IIA  ÷  AOE,  ìàðíà  

ïðàöÿ,  âèñíàæëèâî.

1.  ß  âàñ  âåäó  íå  äî  ëåãêîÿ  ïåðåìîãè!  Öå  áóäå  äîñèòü  òâåðäèé  ãîðèøîê.

îáîõ  çìîâíèêèâ,  äîêè  íå  çìèöíèâ  îáîðîíó  ôîðòåöè  (Çà  Ä.  Ìè  ùåíêîì).  5.  Äîêè  íå  ïðîâåäó  ñâîìõ  ëåëåê  ó  âèðèé,  íå  

âèçüìóñÿ  íè  çà  ùî!  (Ãà  Ãð.  Òþòþííèêîì).

2.  Äåíèñó  ïîïàâñÿ  òâåðäèé  ãîðèøîê  -  íèÿê  íå  ìèã  éîãî  ðîç

Íàêèâàòè  ï'ÿòàìè,  ðîçïðàâëÿòè  êðèëà,  â  IOO  en  Idao,  Edia  ç  ìîëîêîì,  Ye  NIIA  íà  ãîëîâó,  íàðîäèòèñÿ  â  

NIDI  î,  ç  êîìàðiâ  íîñîê,  ðîáèòè  ç  ìóõè  ñëîíà,  íàãðiòè  Doee  ii  IADE  ç  Ono,  ñòåðòè  â  ïîðîøîê,  êðîêîäèëÿ  ÷  ÿ  

ñëüîçè,  íàáðàòè  â  ðîò  âîäè,  ñèç  ôîâà

.  Benadruk  de  fraseologie  als  onderdeel  van  een  zin.

is  een  fraseologie,  en  in  de  tweede  -  nee.

zou  je  een  van  de  fraseologieën  gebruiken  die  in  de  tekst  van  de  vorige  oefening  zijn  gebruikt?

Maak  en  schrijf  één  zin  met  twee  gegeven  combinaties  (optioneel),  zodat  deze  combinaties  

zinnen  zijn.  Benadrukken

Lexicologie.  fraseologie

Lees  de  fraseologie.  Leg  hun  lexicale  betekenis  uit  door  mondeling  één  woord  (zin)  te  

vervangen.  Gebruik  indien  nodig  de  hulp.

logismen  (uit  het  certificaat).

fraseologie  als  leden  van  een  zin.

COMMUNICEREN.  Als  je  een  artiest  was,  wat  een  humoristische  foto

WAAROM?  Leg  uit  waarom  de  combinatie  van  woorden  is  gemarkeerd  in  de  eerste  alinea

I.  Schrijf  een  zin  en  vervang  de  geselecteerde  woorden  door  synonieme  zinnen

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

*  Ñèç  ôîâà  ïðàöÿ  (ðîáîòà)  -  íàäçâè  ÷  àéíè  çóñèëëÿ,  ñïðÿìîâàíè  íà  äî  ñÿãíåííÿ  ÷  îãîñü,  ÿêè  íå  

äàòòí;  ùîñü  íåïîñèëüíå.

41
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ÿáëóêó  í  äå ...;  áðàòè  áëèçüêî  äî ...;  àòè  ïåðøó ...;  âêòè

Òâåðäà  ðóêà,  êðóòè  ïîâîðîòè,  òÿãòè  êîòà  çà  õâîñòà,  çíàéòè  â  êàïóñòè,  ãàðÿ  ÷  à  ãîëîâà,  

ðîçáèòè  ëè

êàóó;  çà  öàðÿ  Ãîðîõà,  çà  öàðÿ  Îëåêñàíäðà  ÿÿ.

ÿê  èøíèé  ñíèã,  íå  çà  è,  çãóùóâàòè  ôàðáè.

ðîáèòè  ç  ìóõè  ñëîíà,  ïàñòè  çàäíèõ,  ðóêîþ  ïîäàòè.

Ïåêòè  àêè,  ëîâèòè  àêè;  âîãîíü  Ïðîìåòåÿ  *,  ÿñêðàâèé  âî  ãîíü;  ñêðàâà  çèðêà,  ÿê  çèðîê  íà  

íåáè;  ñòð  ëÿíèé  ãîðîáåöü,  ïèä  ñòðåëåíèé  îëåíü;  íàáðàòè  â  ðîò  âîäè,  íàáèðàòè  âîäó;  ÿê  

áèëêà  â  êîëåñè,  ìàëåíüêà  áèëî  ÷  êà;  ñêóøòóâàòè  áåðåçîâîÿ  êàøè,  ññòè

ï'ÿòíèöü  íà ...

íîñà  çà ...;  íå  áà  ÷  èòè  äàëè  ñâîãî ...;  êàçêà  ïðî  êóðî  ÷  êó ...;  ñèì

ßê  ï'ÿòå  êîëåñî  äî  âîçà,  ìîðå  ïî  êîëèíà,  êóðè  íå  êëþþòü,

âîâó  â ...;  íå  ÷  óþ  ÷  è  çåìëè  ïèä ...;  çÿñòè  ïóä ...;  áèòè  ëèõîì  îá ...;  õî  ÷  ãðåáëþ ...;  íàðîäèòèñÿ  

ïèä  ùàñëèâîþ ...;  èìàòè

110

111

112

109

108

Wie  mag  drie  zinnen  kiezen  met  het  woord  hoofd?  En  wie  zijn  de  vier?

.  Maak  een  mondelinge  zin  met  de  twee  gegeven  fraseologieën  (optioneel).

Raad  welke  fraseologieën  "verborgen"  zijn  in  de  afbeeldingen  (p.  43).  Leg  de  
lexicale  betekenis  van  deze  uitdrukkingen  uit.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  fraseologie.

Lexicologie.  fraseologie

gizm-synoniem.  Schrijf  ze  in  tweetallen.  Gebruik  zo  nodig  fraseologische

CERTIFICAAT.  Áóòè  ó  õâîñòè,  õî  ÷  òðàâà  íå  ðîñòè,  õî  ÷  ãðåáëþ  ãàòè,

I.  Bepaal  welke  woorden  worden  weggelaten  in  de  fraseologie.  

êëàñòè  çóáè  íà ...;  àëî  êàøè ...;  âèâîäèòè  íà  ÷  èñòó ...;

voet,  sneeuw,  vuur,  zeven.

Schrijf  een  fraseologie  van  elk  paar  combinaties.  Motiveer  uw  keuze.  Leg  de  lexicale  
betekenis  van  fraseologie  uit  met  fraseologische
woordenboek.

I.  Kies  uit  de  verwijzing  naar  elk  van  de  gegeven  fraseologie  fraseologie  -

woordenboek.

En  wie  nog  meer?  Houd  dezelfde  wedstrijd  met  andere  woorden,  zoals  hand,

.  Maak  en  schrijf  één  zin  met  zo'n  antonieme  fraseologie  van  de  moeder:  hoe  de  kat  huilde  -  
tenminste  dam  gati.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

*  Âîãîíü  Ïðîìåòåÿ  (ïðîìåòåìâ  âîãîíü)  -  íåçãàñíå  ïðàãíåííÿ  äî  äî  ñÿãíåííÿ  âèñîêîì  òà  áëàãîðîäíîì  ìåò.
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1.

3. 4.

2.

113

âîðèòè  ÿðóíäó

òîðáèíó  (Ì.  Êîöþáèíñüêèé).  4.  Ìèíàê  äåíü,  òèæäåíü,  ìèñÿöü,

áíñèêè  ïóñêàòè

ñì  øêè  òà  ïåðåñìèøêè

2.  Äæåðÿ  îáõîäèâ  ïàíñüêèé  äâèð  äåñÿòîþ  âóëèöåþ  (I.  Íå  ÷  óé  Ëåâèöüêèé).  3.  Ñåìåí  ñòîÿâ  

íè  â  ñèõ  íè  â  òèõ,  òðèìàâ  ó  óêàõ

ç  ãëàçó  íà  ãëàç

1.  Êàéäàøèõà  ïðèêóñèëà  ÿçèêà,  àëå  èå  ðîçáèðàëà  çëèñòü.

âîðèòè  ïðî  Õèìèíè  êóðè

äàðóéòå  íà  ñëîâè

ñàì  íà  ñàì

íå  â  áèäó  ñêàçàíî

êîëè  àê  ñâèñíå ïèñëÿ  äîæäèêà  â  ÷  åòâåð

FOUTRECHTSAF

ñòðîìòü  ãëàçêè

èõîíüêè  à  õàõîíüêè

en  ïèâðîêó  çáèãëî  çà  âîäîþ  (Ìàðêî  Âîâ  ÷  îê).  5.  Òè  áóäåø  æèòü,  ùå  áóäåø  òè  ëþáèòè,  

òîïòàòè  ðÿñò  è  ñëóõàòü  ñîëîâ'ÿ  (Îëåñü  Ãîí  ÷  àð).

zin.  Met  welk  doel  gebruikten  de  auteurs  fraseologie  in  hun  werken?

.  Leg  het  gebruik  van  leestekens  uit.

I.  Schrijf  een  zin.  Zoek  zinnen  en  onderstreep  ze  als  leden

Lexicologie.  fraseologie

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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§  12.  ÄÆÅÐÅËÀ  ÔÐÀÇÅÎËÎÃÇÌÇÌÿÂÔÐÀÇÅÎËÎ

Lees  het  gedicht.  Wat  is  dit  voor  fraseologie?  Hoe  verklaart  de  auteur  de  
oorsprong  ervan?  Bewijs  dat  de  bron  van  deze  uitdrukking  een  levende  volkstaal  is.

OPTIE  A.  Componeren  en  schrijven  van  een  verhaal  (5-7  zinnen)  over  het  
onderwerp  van  een  fraseologie  (optioneel).  OPTIE  B.  Stel  een  verhaal  samen  en  schrijf  

het  (5-7  zinnen)  over  een  willekeurig  onderwerp,  met  minimaal  twee  zinnen  
(optioneel).

Lexicologie.  fraseologie

Voer  een  van  de  opties  uit  (optioneel).

A.  èëîóñ

*  Ïðàâèê  -  ñòàðîäàâíè  ÷  àñè.

44

É  ÍÀ  ÍÎÑÿ

Ïðî  òå,  ÿê  íàðîäæóþòüñÿ  òà  æèâóòü  ôðàçåîëîãèçìè

Ãðèöü  êàòàâñÿ  íà  ëüîäó,  íå  ñïèòàâøè  ìàìè,  Òà  é  ïîòðàïèâ  ó  

áíäó:  øóðõíóâ  ç  êîâçàíàìè.  Ìàìèí  ãíèâ  õëîï'ÿ  ìàëå  ïàì'ÿòàå  é  äîñè:  

«Áèòü  íå  áèòèìó,  àëå  çàðóáàé  íà  íîñè!»  èâíî  öå  áóëî  ñïðèéìàòü  

õëîïöåâè  ìàëîìó:  «ßê?  íîñè  çàðóáàòü?  Éå  é  ñîáè  ñàìîìó?  »  

Ìîæå,  íèíè  ñìèøíî  âàì  â  òåïëèì  äðóæíèì  êîëè.  Ãðèöü  òåïåð  

ñìèåòüñÿ  é  ñàì  -  Ãðèöü  äàâíî  âæå  â  øêîëè.  ë  ëèòãóðòîê  âèí  

ñòàâ  õîäèòü  è  çíàéøîâ  ðîçãàäêó:  Íèñ  ïîõîäèòü  âèä  íîñèòü  â  íàøîìó  

âèïàäêó!  Áî  íîñèëè  â  ïðàâèêè  *  çà  ñîáîþ  âñþäè  Ïàëè  ÷  êè  è  äîùå  ÷  êè  íåïèñüìåííè  

ëþäè.  En  ÿê  ìè  â  çàïèñíèêè  âñå  çàíîñèì  ç  âàìè,  Òàê  âîíè  -  íà  äîùå  ÷  êè,  çâàíè  â  

íèõ  íîñàìè.  Îòæå,  âèðàç  âèíèê  òàì,  à  çáåðèãñÿ  é  äîñè.  Öå,  ÷  èòà  ÷  ó,  é  òè  

çàòÿì,  çàðóáàé  íà  íîñè!
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Äæåðåëî

Ñïèéìàòè  íà  ãà  ÷  îê,  ñòðèãòè  ïèä  îäèí  ãðåáèíü,  íà  êîñìè  ÷  íèé

ëà  óêðàèíñüêîì  ôðàçåîëîãè

Ìîâà  ëþäåé  ïåâíîÿ  ïðî  ôåñèè  (òðóäîâîì  

äèÿëüíîñòè)

(Ø.  Øåâ  ÷  åíêî)

Âèñëîâè  âèäîìèõ  ëþäåé  Êàðàþñü,  ìó  ÷  óñÿ,  àëå  íå  êàþñü

ïè  ñàòè

ñòàéíè,  òàíòàëîâè  ìóêè,  ãîðäèèâ  âóçîë.

Àõèëëåñîâà  ï'ÿòà,  íèòêà  Àðèàäíè,  ñèç  ôîâà  ïðàöÿ,  àâã  ÿâè

Óñíà  íàðîäíà  òâîð  ÷  èñòü

ñâÿòå  ñèìåéñòâî,  ìàííà  íåáåñíà

íå  îäíèì  õëèáîì  æèâå  ëþäèíà,

íè  â  êàçöè  ñêàçàòè,  íè  ïåðîì

äëÿ  Óêðàèíè  æèòü  (I.  Ôðàíêî).  6.  Íåñòè  õðåñò.

ïèäêëàñòè  ñâèíþ,  êëèïàòè  î  ÷  èìà

èáëèéíè  âèñëîâè

ñòîâïîòâîð  ííÿ  *.  4.  Êàçêà  ïðî  ñîëîì'ÿíîãî  áè  ÷  êà.  5.  à  ïîðà

1.  Ãðàòè  ïåðøó  ñêðèïêó.  2.  Ìàëî  êàøè  çÿâ.  3.  àâèëîíñüêå

äàòè  ãàðáóçà,  îáëèçíÿ  ïèéìàòè,

âîãîíü  Ïðîìåòåÿ,  ñèç  ôîâà  ïðà  öÿ,  íèòêà  

Àðèàäíè,  îëèìïèéñüêèé  ñïîêèé

öåãëèíó,  øòóðìóâàòè  íåáî,  ÿê  ïî  íîòàõ,  çàêðó  ÷  óâàòè  ãàéêè,

çàäíèé  õèä,  çàêëàñòè  ôóíäàìåíò

èâà  íàðîäíà  ìîâà

ñòðèëÿíèé  âîâê,  ñïóñêàòè  íà  ãàëüìàõ.

øâèäêîñòè,  ïèäíÿòèñÿ  íà  êîñìè  ÷  íó  âèñîòó,  ïîêëàñòè  ïåðøó

Ïðèêëàäè

øèòå  áèëèìè  íèòêàìè,  äàòè

Äàâíüîãðåöüêà  ìèôî  ëî  ãèÿ,  àíòè  ÷  

íà  êóëüòóðà

116

117

de  oorsprong  van  elk  van  hen.

118  
over  hun  afkomst?  Gebruik  een  uitdrukkingenwoordenboek.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  fraseologie  (optioneel).

SAMENWERKEN.  Lees  de  zinnen  en  identificeer  de  bron

.  Maak  en  schrijf  één  zin  met  twee  zinnen  (optioneel).

I.  Leg  de  lexicale  betekenis  van  de  gegeven  fraseologie  uit.  Wat  weet  jij

I.  Lees  de  fraseologie,  leg  hun  betekenis  uit.  Wat  is  de  oorsprong  van  elk  van  de  
uitdrukkingen  die  verband  houden  met  de  spraak  van  mensen  van  welk  beroep?

Lexicologie.  fraseologie

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

*  Âàâèëîíñüêå  ñòîâïîòâîð  ííÿ  -  ïîâíå  áåçëàääÿ,  ãàðìèäåð,  íåñòðèì  íèé  ãàëàñ,  ìåòóøíÿ.
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Voor  jou,  nieuwsgierig

46

Wat  heeft  de  meeste  indruk  op  je  gemaakt  in  deze  boeken?

fraseologie  (optioneel).

I.  Lees  de  tekst.  Zoek  spreekwoorden  erin  en  leg  uit  hoe  ze  zijn

"De  geboorte  en  het  leven  van  fraseologie."

karakteriseren  elk  van  de  personages.  Wat  is  de  wijsheid  van  tante  Ulyana?

Componeren  en  schrijven  van  een  verhaal  (5-7  zinnen)  over  de  oorsprong  van  een  van

interessante  en  nuttige  informatie  over  fraseologie  is  te  vinden  op  de  honderd  pagina's  
met  boeken  van  Antonina  Movchun  "Language  Treasures"  en  Victor  Uzhchenko

I.  Schrijf  een  zin.  Benadruk  de  fraseologie  als  onderdeel  van  een  zin.

Wist  je  dat  je  maar  liefst  20  woordgroepen  kunt  kiezen  voor  het  woord  wegrennen ?  
Wil  je  weten  over  wie  de  witte  kraai  het  heeft  en  waarom?  Veel

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  spreekwoorden  en  gezegden?

.  Markeer  het  nummer  boven  elke  fraseologische  bron  van  zijn  oorsprong:  1  -  levende  volkstaal;  
2  -  de  taal  van  mensen  met  een  bepaald  beroep  (beroep);  3  -  oude  Griekse  mythologie.

klasgenoten  vertellen.

Lexicologie.  fraseologie

óïèéìàâñÿ  íà  ãà  ÷  îê.  6.  Ñëàâêî  ç  óñèõ  íèã  ïîì  ÷  àâñÿ  ó  äâèð.

Ïðî  ðèçíîâèäè  ôðàçåîëîãèçìèâ  òà  ïðî  êðàñó

ðîáèòü  »,«  ç  äèëà  ñëàáèå  ñèëà  »,«  ÷  ÷  àâ  äèëî  -  ðîáè  ñìèëî  ».

1.  Òè  á  êðàùå  ìàìè  äîïîìèã,  àíèæ  áàéäèêè  áèòè.  2.  Þëÿ  âèäïîâèäàëà  íà  çàïèòàííÿ  ìîâ  ïî  

íîòàõ.  3.  Äåíèñ  óâàæíî  ïðè  äèâëÿâñÿ  à  ìîòàâ  ñîáè  íà  âóñ.  4.  Âèáà  ÷  òå,  àëå  ÿ  íå  ïðèõèëüíèê  

ñèçèôîâîì  ïðàöè!  5.  Õëîïåöü  çðîçóìèâ,  ùî  ïðîãîâîðèâñÿ,  ñàì

ãîâîðèòè,  òà  íå  òàê  ëåãêî  çðîáèòè  »,«  î  äîáðå  ÿñòü,  òîé  äîáðå

ÿé  en  öèêàâà  æ  òèòêà  Óëÿíà!  Öå  íàøà  ñóñèäêà.  êèëüêè  âîíà  çíàå  ïðèñëèâÿâ  à  

ïðèêàçîê.  Haar  woorden  zijn  als  volgt:

ÕÎËÎÄÍÓ  ÂÎÄÓ  ÍÅ  ÂÇÇÜÌÅÒÜÑß

é  áàãàòñòâî  óêðàèíñüêîì  ìîâè

En  ïðàöþå  âïðàâíî  òèòêà  Óëÿíà.  Íà  ãîðîäi  íåyi  â  ÷  IAI  òiëüêè  íåìàye  en  êàðòîïåëüêà  en  

ìîðêâî  ÷  êà,  en  áóðÿ  ÷  EE,  en  êâàñîëüêà ...  Ãàííóñÿ  en  ñîái  õî  ÷  å  ê  ãàðíî  ïðàöþâàòè,  UIA  

en  yiõíüîìó  Aidi  ai  íà  âñå  AOOO  âåñåëèëî.  Éîäè  é  ïî  ÷  èíàå  êëèêàòè  ñòàðøîãî  áðàòà:

ÂÈÑËÎÂÈ,

§  13.  'ß, ,

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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Cr  rilati
uitdrukking

een  aforisme

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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herstelde  uitdrukkingen.  Leg  de  betekenis  van  twee  ervan  uit  (optioneel).

.  Welke  van  de  personages  zou  zeggen:  a)  "Werk  is  geen  wolf,  het  zal  niet  wegrennen  naar  het  bos";  
b)  "De  bij  is  klein,  maar  hij  werkt"?  Bedenk  andere  spreekwoorden  over  werk.

Lexicologie.  fraseologie

I.  Wie  kan  spreekwoorden  of  gezegden  uit  de  gegeven  woorden  halen?  Schrijf  het  op

.  Benadruk  antoniemen,  leg  hun  rol  in  spreekwoorden  uit.  Schrijf  op  welke  woordsoorten  de  woorden  
zijn  die  je  hebt  onderstreept.

COMMUNICEREN.  Waarom  zeggen  mensen  dat  zonder  werk  een  dag  een  jaar  wordt?122

123
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Àôîðèçì  -  öå  êîðîòêèé  âëó  ÷  íèé  âèñëèâ,  ÿêèé  âèðàæàê  ÿêó-íåáóäü  

óçàãàëüíåíó  äóìêó.  ëÿ  àôîðèçìèâ  õàðàêòåðíè  ÿê  çàâåðøåíèñòü  äóìêè,

À  ó  âèäïîâèäü  ÷  óê  òèëüêè:

Ðèçíîâèäàìè  ôðàçåîëîãèçìèâ  ÿ  ïðèñëèâ'ÿ,  ïðèêàç  êè,  êðèëàòè  âèñëîâè,  

àôîðèçìè.  BIJVOORBEELD :  íå  êàæè  ãîï,  ïîêè  íå  ïåðå  ñêî  ÷  èø;  âåëèêîìó  

êîðàáëþ  -  âåëèêå  ïëàâàííÿ;  êðàïëÿ  êàìèíü  òî  ÷  èòü.

-  Ìèêîëêî,  äîïîìîæè  ïðîïîëîòè  êàïóñòó.

2.  ß  ìèñ  ëþ  -  îòæå  èñíóþ!  (Ð.  Äåêàðò).

SCHAT:  1.  Áîðèòåñÿ  -  ïîáîðåòå  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).

4.  Ðàííè,  à  ïèçíè,  ðîñó,  ïòàøêè,  ñëüîçè,  ï'þòü,  ëëþòü.  5.  Íå  ñòðàøíèé,  ÷  åðåäè,  âîâê,  äðóæíèé.  

6.  Êëîïîòó,  áàáà,  íå  ìàëà.

èëàòèì  íàçèâàþòü  âèñëèâ,  ÿêèé  ñòàâ  øèðîêî  âæèâàíèì  çàâäÿêè  ñâîèé  

âèðàçíîñòè.  Bijvoorbeeld  -

ðàíî,  ïèäâîäèòüñÿ,  âîäèòüñÿ.  3.  Ì'ÿêî,  òâåðäî,  ñòåëå,  òà,  ñïàòè.

Ìèêîëêà  âñòàâ,  óçÿâ  ñàïó  òà  âñå  æ  ïèøîâ  íà  ãîðîä,  áóðêíóâøè:  «Áäæîëà  æàëèòü  æàëîì,  

à  ÷  îëîâàê  -  ñ .

1.  Äèì,  çãîäà,  à  íåçãîäà,  áóäóê,  ðóéíóê.  2. ,òî,  äèëî,  çà  òèì,

-  ÿ  çà  õîëîäíó  âîäó  íå  âèçüìåòüñÿ.

1.  Óêðàèíî  ìîÿ,  ìåíè  â  ñâèòè  íè  ÷  îãî  íå  òðåáà,  òèëü  êè  á  ãîëîñ  òâèé  ÷  

óòè  è  íèæíèñòü  òâîþ  áåðåãòè.  2.  Íàéáèëüøèé  ïðîÿâ  ãåíèàëüíîñòè  -  ó  

çàñèÿíèé  íèâè  (Î.  Äîâæåíêî).

Ïî  ÷  óëà  òèòêà  Óëÿíà  âèäïîâèäü  Ìèêîëè,  çàñìèÿëàñÿ  òà  é  ñêàçàëà:

-  Ñîíöå  ïå  ÷  å,  ÿ  â  ëîäêó  ïîñèäæó.

òàê  en  ÿñêðàâèñòü  ôîðìè  haar  âèðàæåííÿ.  VOORBEELD:

ëîì  áèëüøîñòè  êðèëàòèõ  âèñëîâèâ  ÿ  ëèòåðà  òóðíè  òâîðè,  Áèáëèÿ,  

ìèôîëîãèÿ.
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Lexicologie.  fraseologie

regel  ",  "  Aforismen  zijn  literaire  delicatessen  ","  Aforismen  zijn  een  minimum

Schrijf  het  op.  Beschrijf  situaties  waarin  het  gepast  is  om  een  van  de  uitspraken  te  gebruiken  (optioneel).

Leg  uit  hoe  je  de  volgende  definities  begrijpt:  "Een  aforisme  is  een  roman  van  één"

I.  Lees  aforismen.  Leg  uit  hoe  je  ze  begrijpt.

Overeenkomen  met  de  delen  van  de  spreekwoorden.  Herstelde  spreekwoorden

I.  Lees  de  gevleugelde  uitdrukkingen.  Wat  is  de  betekenis  van  elk  van  hen?

.  Bedenk  een  situatie  waarin  het  gepast  zou  zijn  om  een  van  de  volgende  uitspraken  te  gebruiken.
III.  Onthoud  een  paar  gevleugelde  uitdrukkingen  die  je  kent.  Identificeer  hun  bron.

woorden,  maximale  inhoud  ".

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  directe  spraak  met  een  van  de  gegeven  uitdrukkingen.  Onthoud  
twee  uitdrukkingen  (optioneel).

een  spreekwoord  of  gezegde  over  de  onderwerpen:  "Boek",  "Brood",  "Onderwijs,  Wetenschap",  
"Seizoenen,  maanden".

Gebruik  verschillende  informatiebronnen  om  te  selecteren  en  te  schrijven

Á  äèì  íå  çàõîâàêø.

1  ×  àñ,  ÿê  âîäà, çàïëà  ÷  åø  çèìîþ.

1.  Íàøà  äóìà,  íàøà  ïèñíÿ  íå  âìðå,  íå  çàãèíå,  îò  äå,  ëþäè,

4  Âíòåð  íå  ïèéìàêø,

1.  ÿ  ÷  óæîìó  íàó  ÷  àéòåñü,  é  ñâîãî  íå  öóðàéòåñü!  (Ò.  Øåâ  ÷  åí  êî).  2.  Êîæíà  ãðóáèñòü  ïî  ÷  

èíàåòüñÿ  çè  ñëàáêîñòè  (Ñåíåêà).

Ã  é  êîíåì  íå  äîæåíåø.

3  ñïèø  âåñíîþ  - Â  óñå  âïåðåä  òå  ÷  å.

íàøà  ñëàâà,  ñëàâà  Óêðàèíè  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).  2.  Ìîæíà  âèáðàòü  äðóãà  è  ïî  äóõó  áðàòà,  òà  íå  ìîæíà  

ðèäíó  ìàòèð  âèáèðàòè  (Â.  Ñèìîíåíêî).  3.  ×  óäîâà  äóìêà  âòðà  ÷  àê  ñâîþ  öèííèñòü,  êîëè  âîíà  ïîãàíî  

âèñëîâëåíà  (Âîëüòåð).  4.  Ñìèõ  -  öå  ñîíöå:  âîíî  ïðîãàíÿê  çèìó  ç  ëþäñüêîãî  îáëè  ÷÷  ÿ  (Â.  Ãþãî).

2  àÿíîãî  ÷  àñó

3.  Òå,  ùî  íåçðîçóìèëî,  ïîòðèáíî  ç'ÿñóâàòè  (Êîíôóöèé).  4.  Êðà  ñà  âðÿòóå  ñâèò.  5.  Äîëÿ  äîïîìàãàå  

ñìèëèâèì.  6.  àøèíà  ÷  àñó.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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§  14.  ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß  ÂÈÂ  ×  ÅÍÎÃÎ  Ç  ÒÅÌÈ  «ËÅÊÑÈÊÎËÎÃÿß.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Componeer  en  schrijf  een  kort  verhaal  (6-8  zinnen)  waarin  het  past

zijn  naam:  onderwerp  of  hoofdidee?

gebruik  een  van  de  gegeven  volksspreuken.  Voeg  een  titel  toe  aan  de  tekst.  Welke  
stijl  van  spreken  ga  je  volgen?

Leg  de  betekenis  uit  van  gevleugelde  uitdrukkingen  van  Latijnse  oorsprong.  
Gebruik  indien  nodig  woordenboeken.

Lexicologie.  fraseologie

I.  Lees  de  tekst.  Interesseerde  hij  je  en  wat  precies?  Wat  weerspiegelt

1.  Øâèäøå,  âèùå,  ñèëüíèøå!  (Ñitius,  altius,  fortius!)  2.  Òåððà  ííêîãíèòà  (terra  

incognita).  3.  Ïîñòñêðèïòóì  (postscript;

ïðîãóëþþòüñÿ  ç  âàìè.

ïî-ñâîêìó  äìå.  7.  Ùî  íèíè  óòå  ÷  å,  òå  çàâòðà  íå  çëîâèø.  8.  Õòî  ëèòîì  ïðàöþê,  óçèìêó  íå  

ãîëîäóê.

ëîäè  íà  ìóçèêó  é  ïèäáèðàê

É  *  -

àóäèîêîìïîçèöèè  âèäïîâèäíî  äî

Íåùîäàâíî  âèíàõèäíèêè  ñòâî  ðè  ëè  åëåêòðîííîãî  

äèäæåÿ.  Âèáè  ðàþ  ÷  è  ìóçè  ÷  íè  çàïèñè,  öåé  äèâî  

ïðèñòðèé  âèêîðèñòîâóê  çâîðîòíèé

æâàâîñòè  ïóáëèêè.  Âèí  áà  ÷  èòü  ðîçòàøóâàííÿ  ëþäåé  ó  çàëè,

ÿç  ñó  ÷  àñíèìè  òåõíîëîãèÿìè  ìîæ  ëèâî  
âñå.  En  ðîáîòè-ôóòáîëèñòè,  ÿêè

âèìèðàå  øâèäêèñòü  õõíüîãî  ñåðöåáèòòÿ  è  íàâèòü  îöèíþê,  íàñêèëüêè  âîíè  àêòèâíè.  À  öèìè  

ðåçóëüòàòàìè  ïðèñòðèé  çìè  íþå  ìåëîäèéííñòü,  ðèòì  è  òåìï  ìóçèêè,  íå  äàþ  ÷  è  ïóáëèöè

çâ'ÿçîê  ç  òèìè,  õòî  ïðèéøîâ  ïîòàíöþâàòè.  Êîìï'þ  

òåðèçîâà  íèé  äèäæåé  âèäñòåæóê  ðåàêöèþ

P.S. ).  4.  Òàáóëà  ðàñà  (tabula  rasa).  5.  (veto).

âëàøòîâóþòü  çìàãàííÿ  ìèæ  ñîáîþ,  è  áîòè-
ñîáàêè  òà  ðîáî  òè-êîòè,  ÿêè

1.  ßêà  ïøåíèöÿ,  òàêà  é  ïàëÿíèöÿ.  2.  Íà  ñîíöè  òåïëî,  à  áèëÿ  ìàòåðè  äîáðå.  3.  Áåç  âîäè  é  

áîðùó  íå  çâàðèø.  4.  Ó  ðåøåòè  âîäè  íå  íàíîñèø.  5.  ÿ  ìîðå  ïî  ÷  èíàëîñÿ  ç  êðàïëè.  6.  íèé  âèòåð
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135  

nya  »,  gearchiveerd  op  p.  51.

134

133

132  
ons  helpen?

5.  Zeg  wat  je  leest  mondeling  op  met  de  geschreven  woorden.

antonieme  paren  van  fraseologie  (optioneel).

Bewerk  de  tekst  mondeling.  Gebruik  de  rubriek  "Spraakcultuur

4.  Kies  synoniemen  en  antoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.

.  Kies  mondeling  uit  de  verwijzing  naar  de  gegeven  fraseologische  antoniemen.  Schrijf  vijf

Waarom?

3.  Vind  muzikale  termen  en  professionele  woorden.  Leg  hun  rol  in  de  tekst  uit.

Lexicologie.  fraseologie

Oekraïense  literaire  taal.  Welke  van  hen  konden  de  bewakers  niet  missen?

verbonden?  Kunnen  de  woorden  robot  en  computer  als  neologismen  worden  beschouwd?

1.  Schrijf  vier  woorden  in  twee  kolommen:  eigenlijk  Oekraïens  en  geleend.  2.  Geef  de  woorden  

aan  die  relatief  recent  in  de  Oekraïense  taal  zijn  binnengekomen.  Waarmee?

dialectismen  en  alledaagse  woorden  kwamen  op  bezoek  bij  veelgebruikte  woorden

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.

I.  Kies  een  synoniem  voor  elk  van  de  gegeven  fraseologie.  Gebruik  indien  nodig  

woordenboeken.

Schrijf  een  taalkundig  verhaal  over  hoe  termen,  professionaliteit,

COMMUNICEREN.  Welke  technische  middelen  zijn  recentelijk  verschenen  en  hoe  zijn  ze?

**
*  Äèäæåé  -  òîé,  õòî  âåäå  ìóçè  ÷  íó  ïðîãðàìó  íà  äèñêîòåöè  àáî  íà  ðàäèî.

50

Òðåê  -  äîðèæêà  ôîíîãðàìè,  à  àêîæ  ñàìà  ôîíîãðàìà.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

STEEKPROEF.  Íèäå  ãîëöè  âïàñòè  -  òèñíî.

íóäüãóâàòè.  ëåêòðîí  íèé  äèäæåé  ìîæå  íå  òèëüêè  äîáèðàòè

ßê  êèò  íàïëàêàâ,  êðîâ  ç  ìîëîêîì,  ó  ÷  îðòà  íà  áîëîòè,  äàòè

sse  Eio  íàïëàêàâ,  âiëüíèé  ïòàõ,  ãíóòè  ñïèíó,  ç  îäíîãî  òiñòà,  ïëèâòè  çà  Oa  ÷  
iyeþ,  Aa  ÷  EOE  äàëåêî,  áðàòè  áëèçüêî  Aï  ñåðöÿ,  NIE  êàòèñÿ  ç  IAAA  íà  çåìëþ,  
ÿçèê  ðîçâ'ÿçàòè,  äóðèòè  ãîëîâó,  Ye  ÷  åðåïàõà,  ãîâîðèòè  ðèçíèìè  ìîâàìè,  
ïîïàñòè  íà  ñëèçüêå.

êîìïîçèöè,  à  é  ñêëàäàòè  âëàñíè  «òâîðè»,  êîìïîíóþ  ÷  è  òðåêè  **  (çç  æóðíàëó).

CERTIFICAAT.  En  êóðè  íå  êëþþòü,  ïðèêóñèòè  ÿçèê,  âîäèòè  íà  ìîòóç  Oi,  
IA  áðàòèñÿ  çà  õîëîäíó  âîäó,  â  IAIO  äóäêó  ãðàòè,  AE  êðóòèòèñÿ  ç  õàëåïè,  å  
ç  òîãî  òiñòà  êíèø,  âèòàòè  â  íåáåñàõ,  ïëèâòè  ïðîòè  OA  ÷  AI,  ç  Onio  IIA,  IA  áà  
÷  èòè  äàëè  ñâîãî  íîñà,  õî  ÷  òðàâà  íå  ðîñòè,  âèäêðèòè  î  ÷  è.

äðàëà,  ïðàâèòè  òåðåâåíè,  ðîáèòè  ç  ìóõè  ñëîíà,  ñóøèòè  ãîëîâó,  çãóùóâàòè  
ôàðáè,  âèáèëþâàòè  çóáè,  à.
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Ãîòóåìîñÿ  äî  êîíòðîëüíîãî  îöèíþâàííÿ

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Lexicologie.  fraseologie

Uitvoeren  van  testtaken.  Check  
de  voorstelling  met  de  antwoorden  in  de  bijlagen

ZELFBEOORDELING.  Ga  door  met  mondelinge  zinnen.136

51

Ìîÿ  íàéêðàùà  ïîäðóãà  -  Íàòàëêà.  Ìè  âñèãäà  ðàçîì  õîäèìî  äî  øêîëè,  áî  æèâåìî  íà  ñóñèäñüêèõ  

âóëèöÿõ.  Êîæíîãî  òèæíÿ  ïðîâèäóêìè  áàáóñþ  Îêñàíó,  äîïîìàãàåìî  èé  âèìèòè  ïîë,  ïîñòè  ðàòè,  

ïðèíåñòè  âîäè.  Íàøà  áàáóñÿ  ÷  óéíà,  ëàãèäíà,  âîíà  âîëîäèè  ðèäêèì  äàðîì:  óìèå  ðîçïîâèäàòè  

öèêàâè  áóâàëüùèíè.

òàëàíò,  ðèäêèñíà  êíèæêà).

À  íåîëîãèçìîì  Á  

èñòîðèçìîì  Â  âëàñíå  

óêðàèíñüêèì  ñëîâîì  Ã  çàïîçè  ÷  åíèì  ñëîâîì

2.  Çàñòàðiëå  ñëîâî  (ñëîâà)  óæèòî  ó  À  âàðiàíòi  Ðàíiøå  ñóøèïè  

áîëîòà,  à  òåïåð  ñóøàòü  ãîëîíàó:  äå  çíàéòè  âí  èè  âí  èè  áäó ,

Ðè  äêèñíèé  -  ÿêèé  áóâàê,  òðàïëÿêòüñÿ  äóæå  ðèäêî  (ðèäêèñíèé
2)  ó  ÿêîìó  ñêëàäíèêè  ðîçìèùåíè  íåùèëüíî  (ðèäêèé  ëèñ).

1.  Ó  ðå  ÷  åííè  «Âîíà  õóòåíüêî  ïèäâåëàñÿ,  ïîêëàëà  øèòâî  íà  òðàâó  é  êëóáî  ÷  êîì  ïîêîòèëàñÿ  äî  

õàòâ  ïîè  ïîè

Ðèäêèé  -  1)  ÿêèé  ïåðåáóâàê  ó  ñòàíè  ðèäèíè  (ðèäêèé  áîðù);

*  *  *

'

'

1.  Ïèä  ÷  àñ  âèâ  ÷  åííÿ  òåìè  «Ëåêñèêîëîãèÿ.  Ôðàçåîëîãèÿ  »ÿ  íà-  â  ÷  èâñÿ  (íàâ  ÷  èëàñÿ)  

áàãàòî  íîâîãî.  àïðèêëàä ...  2.  Íàéöèêàâèøèì  ïèä  ÷  àñ  îïðàöþâàííÿ  ìàòåðèàëó  äëÿ  ìåíå  áóëî ...  

3.  Ñâîì  çíàííÿ  ç  òåìè  ö  í  í  í  à  î ...

Ñóñè  äíèé  -  ðîçòàøîâàíèé  ïîðó  ÷,  ïîáëèçó  ÷  îãîñü  (ñóñèäíèé  ðàéîí,  ñóñèäíÿ  øêîëà).  Ñóñè  

äñüêèé  -  íàëåæíèé,  âëàñòèâèé  ñóñèäîâè  (ñóñèäñüêèé  õëîïåöü,  ñóñèäñüêèé  êèò).

'
ZICH  ONDERSCHEIDEN
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Lexicologie.  fraseologie

52

7.  Ñòèëiñòè  ÷  î  çàáàðâëåíèìè  wil  Ani  ñëîâà  â  ðÿäêó  À  ïàðëàìåíòàð,  

îçåðî,  ôîòîñèíòåç  Á  ñëîâîòâið,  çâiðÿòêî,  òðàìâàé  Â  iíiöiþâàòè,  äîäàíîê,  

æàäíþãà  à  øâèäêî,  ôîíåòèêà,  ëåäàùî  8.  Àíòîíiìi  ÷  IIe  wil  IADA  

ôðàçåîëîãiçìiâ  À  óçÿòè  ÷  ADAC  êðàé  -  óçÿòè  çà  ãîðëî  Á  ãðèòè  ÷  

óáà  -  âèñêî  ÷  èòè  íà  ñóõå  Â  áèòè  ëèõîì  îá  çåìëþ  -  ïîâèñèòè  ãîëîâó  Ã  

ñêëàñòè  ðóêè  -

5.  Áóêâó  è  òðåáà  ïèñàòè  íà  ìèñöè  ïðîïóñêó  â  îáîõ  ñëîâàõ  ðÿäêà

Á  Îñîáëèâî  ó  ôàâîðè  â  íüîãî  áóâ  ìàëèé  Ìàêîâåé.  Éîìó  ëåé  òåíàíò  äàðóâàâ  ðèçíè  ïèëüãè  

(Ã.  Ãîí  ÷  àð).  Â  Ìîâ  ÷  èòü  ñîáîð.  Íå  âèäíî  îáëóïëåíîñòè,  èðæè  íà  áàíÿõ,  íè  ÷  ñêðàäàê  íà  

íüîìó  âñè  òðàâìè  ÷  àñó  (Î.  Ãîí  ÷  àð).  Ã  Âèñîêè  ñâè  ÷  è  â  ñðèáíîìó  òðèñâè  ÷  íèêó  ÷èëè  â  

êíÿæèé  ëî  æèöè  äî  ãëèáîêîì  íî  ÷  è  (Ï.  Çàãðåáåëüí).

À  Àðãåíò..íà,  ïð..íòåð  Á  ã..ðëÿíäà,  

Áðàç..ëèÿ  Â  ðîóì..íã,  ïàð..çüêèé  

Ã  ä..ðåêòîð,  àóä..åíöèÿ

3.  Çàïîçè  ÷  åíèìè  ÿ  âñè  ñëîâà  â  ðÿäêó  À  ïèöà,  

îñâèòà,  ñïîðò  Á  õîêåé,  îïåðà,  ìåòðî  Â  òåàòð,  

ñóíèöè ,  ïóíèíèöè,  ïóíëíèöè

6.  ÿñòîðèçìàìè  ÿ  âñè  ñëîâà  â  ðÿäêó  À  äâîðÿíèí,  

æîðíà,  ïåðñò  Á  êîëü  ÷  óãà,  âåðåòåíî,  êîøîâèé  

Â  ðåêòè ,  Â  ðåêòè ,

4.  Ïîäâîêíè  áóêâè  òðåáà  ïèñàòè  â  îáîõ  ñëîâàõ  ðÿäêà

À  õîá..è,  íí..îâàöèÿ  Á  âàí..à,  

áàðîê..î  Â  ñïàãåò..è,  

Îäèñ..åé  Ã  ë..àíäñüêèé,  òîí..à
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Lexicologie.  fraseologie

4.  Leg  het  verschil  uit  tussen  archaïsmen  en  historismen.  Wat  is  de  rol  van  deze?

8.  Wat  zijn  fraseologieën?  Geef  voorbeelden.
9.  Wat  zijn  de  bronnen  van  de  Oekraïense  fraseologie?

zijn  verouderde  woorden  anders  dan  neologismen?  Geef  voorbeelden.
3.  Leg  uit  waarom  het  vocabulaire  voortdurend  verandert.  Dan

voorbeelden.

Geef  voorbeelden.

7.  Welke  woorden  worden  professioneel  genoemd  en  welke  -  termen?  Zweven

2.  Welke  woorden  worden  geleend  genoemd  en  welke  -  eigenlijk  Oekraïens?

teksten.

1.  Wat  bestuderen  lexicologie  en  fraseologie?

luiheid.  Geef  voorbeelden.
6.  Welke  woorden  worden  dialect  genoemd?  Hun  rol  in  de  kunsten  uitleggen

VRAGEN  EN  TAKEN  VOOR  ZELFTESTEN

5.  Vertel  ons  over  de  verdeling  van  woorden  in  gewoon  en  stilistisch  gekleurd
woorden  in  spraak?

10.  Noem  de  spellingen  die  horen  bij  woorden  van  vreemde  oorsprong.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Ã  âèñìîêòàòè  ç  ïàëüöÿ

9.  Óñòàíîâèòü  ñèíîíèìè  ÷  íè  ïàðè  (îäèí  ôðàçåîëîãèçì  ÿ  çàéâèì).

îáâåñòè  êðóã  ïàëüöÿ

ç  ÿíøîÿ  îïåðè

óòåðòè  íîñà

Öÿ  ðåêëàìà  ìàå  ïåðåêîíàòè  â  òîìó,  ùî  ôðàçåîëîãèç  ìè  ðîáëÿòü  íàøå  ìîâëåííÿ  

âèðàçíèøèì  è  ÿñêðàâèøè.

àçåîëîãèçì

2.  PARELS  VAN  FRASEOLOGIE

Öÿ  ðåêëàìà  ìàå  ðîçïîâèñòè  ïðî  íîâè  ñëîâà  òà  ñïðèÿòè  õõíüîìó  äîðå  ÷  íîìó  

âæèâàííþ  â  ìîâëåííè.

4  áåçïåðåøêîäíî

1.  NIEUWE  WOORDEN

3  íåäîðå  ÷  íî

10.  Ñêëàäèòü  ïî  îäíîìó  ðå  ÷  åííþ  ç  èíîì  è  äèàëåêòíèì  ñëîâîì.

Îáÿäíàéòåñÿ  â  ãðóïè.  Ïðèäóìàéòå  òà  ðîçèãðàéòå  â  

ðîëÿõ  ðåêëàìíèé  ðî  ëèê  (ñöåíêó)  íà  îäíó  ç  ïîäàíèõ  òåì.

2  âèãàäàòè

1  áìàíóòè

Ä  ÿê  ïî  ìàñëó

ëîâî
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54

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  de  significante  delen  van  het  woord?  Wat  is  de  basis  van  het  woord?

B.  Welke  van  de  woorden  van  elk  paar  wordt  volgens  jou  een  afgeleide  genoemd?  Waarom?  B.  Maak  

een  conclusie  over  hoe  afgeleide  woorden  verschillen  van  niet-afgeleide  woorden.

137  A.  Bedenk  welke  van  de  woorden  van  elk  paar  eerder  is  ontstaan  en  welke  daaruit  is  gevormd.

.  Verander  het  zelfstandig  naamwoord  kers  mondeling  in  het  enkelvoud  en  vorm  er  ook  twee  afgeleide  woorden  van.  

In  welk  geval  hebben  we  een  woordverandering,  en  in  welke  -  woordvorming?

Woordvorming.  Spelling

I.  WAAROM  ZO?  Leg  uit  waarom  de  woorden  van  de  eerste  groep  zijn  afgeleid  van  het  zelfstandig  

naamwoord  land,  en  de  tweede  -  de  vormen  van  dit  zelfstandig  naamwoord.

15.  ÇÌÿÍÞÂÀÍÍß  ÿ  ÒÂÎÐÅÍÍß  ÑËÿÂ

woorden

woorden

Sommige  afgeleide  woorden  hebben  geen  achtervoegsels  of  voorvoegsels.  VOORBEELD:  id  zet  

(gevormd  uit  lopen),  schreeuwen  (gevormd  uit  schreeuwen).

derivaten

H  Niet-derivaten

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Ðîçðèçíÿåìî  íåïîõèäíè  é  ïîõèäíè  ñëîâà.  Íåïîõèäíè  ñëîâà  ÿ  

ïåðâèííèìè,  îñîáëèâîñòè  îõíüîãî  âèíèê  íåííÿ  çàãóáèëèñü  ó  âèêàõ,  ïîõîäæåííÿ  

íà  ìîâì.  Íåïîõèäíè  ñëîâà  çäåáèëüøîãî  íå  ìàþòü  ñóôèêñèâ  è  ïðåôèêñèâ.

øêîëà øêîëÿð  

ÿáëó  ÷  íèé  

ïåðåáèãòè

Ñëîâîòâèð  -  öå  ðîçäèë  íàóêè  ïðî  ìîâó,  ùî  âèâ  ÷  àê  ñïîñîáè

Ïîõèäíè  ñëîâà  óòâîðåíî  íà  áàçè  èíøèõ  ñëèâ.  NAPRI  -  KLAD,  ñëîâî  çèìîâèé  

óòâîðèëîñÿ  âèä  ñëîâà  çèìà;  ñíèãîâèê  -  âèä  ñíèã.  Ïîõèäíè  ñëîâà  çäåáèëüøîãî  

ìà  þòü  ñóôèêñè  àáî  ïðåôèêñè.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

Íåïîõèäíè  ñëîâà

áëóêî  
áèãòè

é  îñîáëèâîñòè  òâîðåííÿ  ïîõèäíèõ  ñëèâ.

èäíè  ñëîâà

íèã  -  ñíèãîâèé;  õîäèòè  -  çàõîäèòè;  êíèãà  -  êíèãàðíÿ.

1.  Çåìëÿ  -  çåìåëüêà,  çåìëÿíèé.  2.  Çåìëÿ  -  

çåìëè,  çåìëåþ.

Ïðî  ïîõèäíè  é  íåïîõèäíè  ñëîâà,  à  òàêîæ  ïðî  òâèðíè  ñëîâà  ÿê  áàçó  äëÿ  òâîðåííÿ  íîâèõ  

ñëèâ
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woord
Creatief

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

TOETS.  Onderstreep  de  eerste  letter  van  de  woorden  in  de  eerste  kolom.  Als  de  taak  goed  is  

uitgevoerd,  lees  je  de  naam  van  de  rivier  af  van  de  onderstreepte  letters.

een  andere.  Markeer  de  achtervoegsels  en  voorvoegsels  waarmee  de  afgeleiden  worden  gevormd

Woordvorming.  Spelling

woorden.

aan  de  deur  zijn  borden  bevestigd  met  de  namen  van  verschillende  specialisten.  Wat  bedoelen  ze

deze  namen?  Hoe  werden  ze  gevormd?  Gebruik  indien  nodig  het  onderstaande  vak.

I.  Bepaal  welk  woord  in  het  paar  creatief  is.  Schrijf  op  en  teken  een  pijl  van

.  In  welk  woord  vond  de  afwisseling  van  klanken  plaats  tijdens  woordvorming?

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  naar  de  kliniek  komt  voor  een  medisch  onderzoek.  Hier  op

I.  Schrijf  het  op.  Bewijs  dat  in  elk  paar  het  eerste  woord  generatief  is  voor

Schrijf  de  woorden  achter  elkaar  in  twee  kolommen:  1)  niet-afgeleiden;  2)  derivaten.  

Parseer  de  geselecteerde  woorden  op  structuur.

creatief  woord  naar  afgeleide.

âèðíå

.  In  welk  woord  vond  de  afwisseling  van  klanken  plaats  tijdens  woordvorming?

äèàòð àòîëîã

äåðìàòî  -  ö.  øêèðà;  êàðäèî  -  ö.  ñåðöå.

íåâðî  -  ö.  íåðâ;  ïàòî  -  ö.  áíëü;  ôòàëüìî  -  ö.  î  ÷  íèé;

...  ëîã  -  ö.  íàóêà,  ñëóæèòåëü  íàóêè;  ñòîìàòî  -  ö. ;

Ñëîâî,  âèä  ÿêîãî  òâîðÿòü  èíøå  ñëîâî,  íàçèâàþòü  òâèð  íèì.  VOORBEELD :  

âèòåð  ÿ  âèòåðåöü.

ïåêòè  ÿ  ïå  ÷  èâî;  âåñåëèé  ÿ  âåñåëêà;  ëèñîê  ë  ëèñî  ÷  îê.

àðäèîëîã

CERTIFICAAT.  ä  -  ö.  äèòèíà; ...  àòðèÿ  -  ö.  ëèêóâàííÿ;

Ìåä  ÿ  ìåäîê;  ïèñàòè  ÿ  âèïèñàòè;  çåëåíèé  ÿ  çåëåíèòè;

àòîëîã

STEEKPROEF.  àëèíà  ÿ  àëèíîâèé.

;èé;  ñâèòèòè,  çàñâèòèòè;  âòèé,  æîâòèòè;  øàõèñò,  øàõè.

ôòàëüìîë

íîòåàòð,  îêåàí,  ïàñîâèùå.

Äåíü,  îñèííèé ,  íîãà,  ñïèâàê,  èêðà,  ïàðê,  ïåðåõèä,  ðàêåòà,  êè

âðîïàòîëîã

Ñìîðîäèíîâèé,  ñìîðîäèíà;  ëèä,  ëüîäîê;  íàéêðàùèé,  êðà
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N.  Ãðèöåíêî

56

jongen.  Wat  verliest  de  tekst  bij  zo'n  vervanging?

.  Schrijf  drie  vormen  van  het  zelfstandig  naamwoord  kraanvogel  op  en  maak  van  dit  woord  twee  nieuwe

I.  Lees  de  humor.  Welke  achtervoegsels  gaven  de  gemarkeerde  woorden  emotionele  uitdrukking?  

Probeer  deze  woorden  te  vervangen  door  zelfstandige  naamwoorden  mama,  papa,  baby,

Woordvorming.  Spelling

2.  Denk  na  over  de  betekenis  van  de  nu  afgeleide  woorden  kelder,  mensen,  zondag,  makitra.

Welke  belangrijke  delen  werden  ooit  benadrukt  in  de  wortels  van  deze  woorden?

rivier,  bos,  zee,  en  dan  -  afgeleid  van  deze  zelfstandige  naamwoorden  woorden.

Woud.  En  het  zelfstandig  naamwoord  spreekwoord  -  uit  een  sprookje  of  op  bestelling?

I.  Kies  uit  de  gegeven  woorden  en  schrijf  eerst  de  verschillende  vormen  van  zelfstandige  naamwoorden  op

schrijf  de  corresponderende  woorden  in  paren  en  sorteer  de  geselecteerde  woorden  op  structuur.

1.  Bedenk  van  welk  woord  het  zelfstandig  naamwoord  boswachter  is  gevormd  -  van  bos  of

enkelvoud  en  meervoud.

Bepaal  welke  van  de  woorden  tussen  haakjes  creatief  is  voor  de  geselecteerde.  Door

.  Schrijf  een  humoristische.  Vind  afgeleide  woorden  en  sorteer  ze  op  structuur.  III.  Maak  een  woord  van  de  

zelfstandige  naamwoorden  mama  en  papa.  Schrijf  de  woorden  paar  we  op,  markeer  de  creatieve  basis.  Zet  mondeling  

het  zelfstandig  naamwoord  moeder  in  de  vorm  van  een  datief

gevormd  uit  plantennamen?

gevormd  uit  de  namen  van  groenten  of  fruit;  2)  twee  synoniemen  voor  het  adjectief  blauw,  dat

woorden.  Markeer  de  wortels,  voorvoegsels  en  achtervoegsels  in  de  gevormde  woorden.

Wie  kan  kiezen:  1)  drie  bijvoeglijke  naamwoorden  om  de  kleur  aan  te  geven  die

Ïèëîñîñ  íà  ãîëîâó  êóïèâ.

ðàìè,  ëèñè,  ìîðàê,  ðè  ÷  êîâèé,  ìîðñüêèé.

Ðîçäèâèâñü  éîãî  ìàëåíüêèé  Ðîìà

1.  Çåëåíêóâàòèé  (çåëåíèé,  çåëåíèòè,  çåëåíêà).  2.  Íÿ  ÷  åíüêà

(ïåðåíî  ÷  óâàòè,  íè  ÷  íèê,  íè  ÷).  3.  Îñâèòèòè  (ñâèòàíîê,  ñâèòèòè,  îñâèòëåííÿ).  4.  Íî  ÷  óâàòè  

(ïåðåíî  ÷  óâàòè,  íè  ÷,  íè  ÷  íèê).  5.  Ïðè  õîäèòè  (ïåðåõèä,  ñõèäöè,  õîäèòè).

En  íà  êóõíþ  äî  ìàòóñè  -  øóñòü.

Ïîäàðóíîê

Ìàìè  â  äåíü  íàðîäæåííÿ  äîäîìó

-  àìî  ÷  êî!  ÿäè  ñêîðèø  â  êèìíàòó,  -

Ðàäèé  õëîï  ÷  èê  ÿé  ñåêðåò  âèäêðèâ,  -  Ïîäèâèñÿ,  òàì  

äëÿ  òåáå  òàòî

Ðèêîþ,  ïðàëèñ,  çà  ëèñîì,  ðè  ÷  å  ÷  êà,  ëèñîê,  ìîðåì,  íà  ðè  ÷  öè,  ìî

Â  ïîäàðóíîê  ôåí  ïðèíèñ  òàòóñü.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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57

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  is  een  voor-  en  achtervoegsel?

A.  Overweeg  groepen  woorden.

B.  Overweeg  de  eigenaardigheid  van  het  maken  van  geselecteerde  woorden  van  elke  groep.  A.  Maak  een  

conclusie  over  de  verschillende  manieren  om  woorden  in  de  Oekraïense  taal  te  maken.

Woordvorming.  Spelling

Ïðî  òå,  ÿê  óòâîðþåìî  ïîõèäíè  ñëîâà,  ïðî  íàçâè  îñèá

1.  Íåñòè  ÿ  ïèäíåñòè.  2.  Ëèñòÿ  ïàäàå  ÿ  

ëèñòîïàä .

ïîñîáè  ñëîâîòâîðåííÿ

çà  ïðîôåñèåþ  òà  ñëîâîòâèðíèé  ëàíöþæîê

3.  Ëèñ  ÿ  ëèñîâèé.

Ñóôèêñàëüíèé  Ïðèåäíàííÿ

âîðåíÿ

äíàííÿ  äâîõêëàäàííÿ

èä  ñëèâ

ñïîñîáó

ñëèâ)

ñèíü  ÿ  îñèííèé

(àáî  ñëèâ)  ÷  è  õõíèõ

âè  â  ííøó

ÿÑ  (ÿâðîïåéñüêèé  Ñî  þç)

áóäìàòåðèàëè  ñàëîí-

ïåðóêàðíÿ

÷  àñòèí

ôèêñàëüíî  

ñóôèêñàëüíèé

èêëàäè

óêàâ  ÿ  íàðóêàâíèê  ðîáèòè  ÿ  

íåðîáñòâî

(àáðåâèàòóðè)

Çíî

êàçàòè  ÿ  ïåðåêàçàòè

öÿàëüíèõ

èäêèäàííÿ

ñëîâà

âèä  òâèðíîãî  ñëîâà  
ïðåôèêñèâ,  ñóôèê  ñèâ,  
çàêèí  ÷  åíü

ïóñê  (âèä  ïóñêàòè)

áëàêèòü  (âèä  áëàêèòíèé)

ñîáëèâîñòè

(ïî  ÷  àòêîâèõ)  áóêâ  
äåêèëüêîõ  ñëèâ

ÿìåííèê  (÷  åðãîâèé  çàéøîâ  ó  êëàñ)

÷  âèé

en  áíëüøå  îñíîâ

àçâà

ñóôèêñà  äî  òâèðíîé

ñíîâ  (àáî

ç  îäíèåé  ÷  àñòèíè

ôèêñàëüíèé  Ïðèåäíàííÿ

ïèäëèâà  ÿ  ïèäëèâêà

ïðåôèêñà  äî  âñüîãî

ñíîâè

âèäåîêàðòà

áðåâèàöèÿ

ÒÞÃ  (òåàòð  þíîãî  ãëÿ  äà  ÷  à)

çàôèêñíèé

äèòè  ÿ  çàõîäèòè

Îäíî  ÷  àñíå  ïðèåä  íàííÿ  

ñóôèêñà  òà  ïðåôèêñà  äî  

òâèð  íîè  îñíîâè

äíàííÿ

ïðèêìåòíèê  (÷  åðãîâèé  ó  ÷  åíü)

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



149

152

151

150

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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woorden  van  de  tweede  kolom.

2.

1)  voorvoegsel;  2)  achtervoegsel;  3)  voorvoegsel-achtervoegsel.

vormen  van  dit  woord.

WAAROM?  Leg  uit  waarom  het  juist  is  om  aan  te  nemen  dat  het  eerste  woord  wordt  

gevormd  door  de  prefix-methode  en  het  tweede  door  de  prefix-suffix-methode,  hoewel  beide  woorden  

zowel  een  achtervoegsel  als  een  voorvoegsel  hebben.

1. 4.

Lees  de  puzzels.  Bepaal  uit  welke  woorden  en  met  behulp  van  welke  significante  delen  de  

giswoorden  worden  gevormd.  Op  welke  manier?

Woordvorming.  Spelling

Schrijf  de  woorden  in  de  voorbeeldtabel.  Rechtvaardigen  van  de  methode  van  creatie

3.

I.  Schrijf  de  woorden  in  drie  kolommen,  afhankelijk  van  de  methode  van  woordvorming:

.  Voeg  eerst  twee  verwante  woorden  toe  aan  het  gemarkeerde  woord  en  daarna  twee

çåëåíèøàòè  ÿ  ïîçåëåíèøàòè;  öèíèòè  ÿ  íåîöèíåííèé;  ðîñà  (áåç

èäíå  ñëîâî

1.  Íåïîêèðíèé  (ïðåôèêñàëüíèé  ñïîñèá).

Êàëà  ÷  ÿ  êàëà  ÷  èê;  ëèïà  ë  ëèïîâèé;  àðíèé  ÿ  ïðåãàðíèé;

ñóôèêñàëüíèéáåðåçà

âèðíå  ñëîâî

2.  Áåçñîðîìíèé  (ïðåôèêñàëüíî-ñóôèêñàëüíèé  ñïîñíá).

Ñïîñèá  ñëîâîòâîðåííÿ

Ïðàáàòüêèâùèíà,  âèðøîâèé,  ïðèñêîðåííÿ,  áèëóâàòèé,  îáãî  ðîäèòè,  íåõèòðèé,  

ãàðáóçèùå,  ãîëîñíèé,  àè.

ñëîâîòâèðíîãî  ñëîâíèêà.

ðîñè)  ÿ  áåçðîñÿíèé;  çåëåíèé  ÿ  çåëåíü;  âèäõîäèòè  ÿ  âèäõèä.

áåðåçîâèé

Äèçíàòèñÿ  ïðî  ñïîñèá  òâîðåííÿ  ñëîâà  ìîæíà  çè

58

Niet  elk  woord  dat  zowel  een  voorvoegsel  als  een  achtervoegsel  heeft,  wordt  op  een  

voorvoegsel-achtervoegsel  gevormd.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

•  voor  +  zwijgen  (van  zwijgen)  -  voorvoegsel;

Met  woordenboeken

•  hint  +  uva  +  ti  (van  hint)  -  achtervoegsel;

•  woonplaats  +  (van  tot  leven )  -  voorvoegsel-achtervoegsel.
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L.  èäãèðÿíêà

59

I.  Schrijf  een  zin  en  plaats  de  ontbrekende  leestekens.  Benadrukken

gevormd,  en  specificeer  de  woordvormingsmethode.

kan  ik  verschillende  voorvoegsels  hebben?  En  wie  zal  nog  meer  van  zulke  woorden  vormen?

ze  kunnen  niet  zonder  elkaar.”  Gebruik  beroepsnamen.

.  Zoek  in  de  tekst  de  namen  van  mensen  van  beroep.  Bedenk  van  welke  woorden  ze  afkomstig  zijn

Woordvorming.  Spelling

.  Maak  nieuwe  achtervoegsels  van  de  gemarkeerde  woorden  (mondeling).

schrijf  op,  selecteer  achtervoegsels  erin.
beroep  of  soort  activiteit  (mannelijk  en  vrouwelijk).  gevormde  woorden

I.  Van  de  gegeven  woorden  suffix  de  namen  van  personen  door

trainer  of  astronaut  worden?

een  regel  met  woorden  gevormd  door  de  prefixmethode  en  twee  regels  -  achtervoegsel.

Wie  kan  van  het  werkwoord  schrijven  om  vijf  afgeleide  woorden  voor  dopo .  te  vormen

.  Schrijf  een  essay  (5-7  zinnen)  dat  zou  beginnen  met  de  woorden  "Mensen  met  verschillende  beroepen"

COMMUNICEREN.  Welk  beroep  vraagt  volgens  jou  meer  moed:  een  roofdiertrainer  of  
een  astronaut?  Wat  u  moet  weten  en  kunnen

êîíîìèêà,  ìàñàæ,  ñöåíàðèé.

ïîðèã  âèä  äîðîãè,  à  âèêíà  âèä  ñîíöÿ.

ïòåêà,  ìóçèêà,  ïàðàøóò,  ôèíàíñè,  ãóìîð,  äðåñèðóâàòè,

Òè  ñïðàâ  ìåíè,  ñòîëÿðå,  äâåðè  é  âèêîíöÿ,

á  â  õàòè  çèìîþ  áóëî  âñèì  òåïëåíüêî.

óðóé  ìåíè,  ìóëÿðå,  ïè  ÷  òà  ðèâíåíüêî,

êðèëè  ïëèâå  áàãàòòÿ  ñîíÿ  ÷  íå  âñå  íèæ  ÷  å  (À.  Ìàëèøêî).

ùîá  âè  íå  ìèíàëè  ãîñòèííîì  õàòè.

òà  õâèëè  ðîçãàíÿÿ  (Ì.  Êîíîíåíêî).  3.  Çãàñàå  äåíü  íà  òèõîìó

â  çåëåíèì  ñàäî  ÷  êó,  â  êâèòó  ÷  èì  çàòèøêó.

ß  áóäó  ðàíåíüêî  çàìîê  âèäìèêàòè,

en  ñèëüíè  çàâèñè,  é  çàìî  ÷  îê  áëèñêó  ÷  èé.

ðîçáóäèâ ...  (Ì.  Ðèëüñüêèé).  2.  Ïðèéøëà  âåñíà  øóìèòü  Äåñíà

ñëÿðå,  òåñëÿðå,  çáóäóé  ìåíè  õèæêó

ÃÎÑÒÈÍÍÀ

1.  Ïèäíÿëèñÿ  êðèëà  ñîííèõ  âèòðÿêèâ  ÷  åðåøíþ  áèëó  âèòåð

Êîâàëþ,  êîâàëþ,  çãîòîâ  ìåíè  êëþ  ÷  èê,

àáè  ìåíè  ñîíöå  ñâèòèëî  âèä  ðàíêó.

À  òè  ìåíè,  ñêëÿðå,  âñòàâ  ñêëî  ÿñíå  â  ðàìêó,
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ëüîäîâèêîâèé  _

rol.  Identificeer  de  woordsoort  van  deze  woorden  en  de  manier  waarop  ze  zijn  gemaakt.

grazende  ganzen?

Schrijf  een  zin.  Onderstreep  de  gemarkeerde  woorden  volgens  hun  syntaxis

woorden  en  vormen  daaruit  zulke  zelfstandige  naamwoorden.  Wissel  notitieboekjes  uit  en  vink  er  een  aan

Maak  en  schrijf  een  zin  met  de  woorden  next  (adjectief)  en  next  (zelfstandig  naamwoord);  militair  

(bijvoeglijk  naamwoord)  en  militair  (zelfstandig  naamwoord).

-  Huzaar.

Ik  vraag  me  af  hoe  Petrik  een  man  zou  noemen  die  koeien  laat  grazen?  En  kamelen?

men  heeft  de  juistheid  van  uitvoering.

Woordvorming.  Spelling

ingezonden  woorden.  De  groep  die  de  oorsprong  van  de  grotere  correct  uitlegt,  wint

SAMENWERKEN.  Verdeel  de  gegeven  groepen  woorden.  Van  welke

-  Petrik,  wat  is  de  naam  van  de  persoon  die

aantal  woorden.

woorden  van  uw  groep  zelfstandige  naamwoorden  kunnen  vormen  op  een  niet-gefixeerde  manier?  Schrijf  deze  op

ÿ

160

161  Vorm  groepen  en  zoek  uit  welke  zinnen  vandaan  komen

158

159

ÿ

GROEP  1.  Íàãëÿäàòè,  âèõîäèòè,  âèäìèííèé,  áîëèòè,  âèäòèñêà

Ñóêóïíèñòü  ñïèëüíîêîðåíåâèõ  ñëèâ,  ðîçìèùåíèõ

ó  òàêèé  ïîñëèäîâíîñòè,  ó  ÿêèé  âîíè  óòâîðþâàëè  ñÿ,  
ñòàíîâèòü  ñëîâîòâèðíèé  ëàíöþæîê.  íå

ëüîäîâèê

ïîïåðåäíÿ  ñëîâî  ÿ  òâèðíèì  äëÿ  íàñòóïíîãî.  BIJVOORBEELD :  
ó  ÷  èòè  ÿ  ó  ÷  èòåëü  ÿ  ó  ÷  èòåëüñüêèé  ÿ

òè,  þíèé,  ãíèëèé,  çóñòðè  ÷  àòè.

ëüîäîâèé

1.  Ñòàðèé  çãàäàâ  ñâîþ  Âîëèíü  è  âîëþ  ìîëîäóþ  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).

ÿ  ïî-ó  ÷  èòåëüñüêè.

GROEP  2.  Äîãëÿäàòè,  âèñîòà,  äîáèðàòè,  ìîêðèé,  çåëåíèé,  ïðî  ïóñêàòè,  ñîëîäêèé,  
ïåðåêàçóâàòè.

2.  Òàì,  ó  äèòÿ  ÷  èé,  íå  ñâèòèëîñÿ,  àëå  âèäáëèñêè  çàãðàâ  êèäàëè  êðèçü  âèêíî  øèðîêó  

ñìóãó  ÷  åðâîíóâàâ .  3.  Ñïè  âàëà  ìàòè  êîëèñêîâó,  â  äèòÿ  â  ÷  àðîâóâàëà  ìîâó  (Ä.  Ïàâëè  ÷  

êî).

STEEKPROEF.  Âèäëèòàòè  ÿ  âèäëèò;  öâèëèé  ÿ  öâèëü.

'

Äîáðèâå  ÷  èð,  ñüîãîäíè,  ï'ÿòñîò,  ìàáóòü,  òðèäöÿòü,  òîðèê.

60
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Alleen  afgeleide  woorden  zijn  onderhevig  aan  woordvorming.
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Denk  aan  woordvormende  ketens.  Bewijs  dat  elk  volgend  woord

Voer  woordvorming  woordschrijven  uit.

Woordvorming.  Spelling

controleer  de  voltooiing  van  het  woordvormende  woordenboek.

in  de  keten  gevormd  uit  de  vorige.  Op  welke  manier?

afgeleide  woorden.

Vorm  woordvormende  ketens  van  de  woorden  van  elke  groep.  Je  hebt  gelijk

Denk  aan  woordvormende  ketens.  Leg  uit  hoe  de  woorden  verkoper  en  
verkoopster  in  de  Oekraïense  taal  zijn  ontstaan .  Bepaal  de  manier  waarop  iedereen  wordt  verwoord

àçîê  óñíîãî  ðîçáîðó

ïðîäàâåöü

ïðîäàòè

Ëèñîâè  ÷  îê,  ëèñ,  ëèñîâèê;  çëî,  çëîáà,  çëîáëèâèé;  äåñÿòü,  äåñÿòêà,  äåñÿòêîâèé;  âèòåð,  

âèòðèëî,  âèòðèëüíèé;  äîòèêàòèñÿ,  äîòèê,  äîòèêîâèé.

3.  Âèçíà  ÷  èòè  ñïîñèá  ñëîâîòâîðåííÿ.

ðåíî  ñëîâî  (ÿêùî  ÿ).

äàòè

Òîíåñåíüêèé,  áåçìèðíèé,  ïðîäàâåöü,  íåðîáñòâî.

ïðîäàæíèñòü

2.  Âèçíà  ÷  èòè  ïðåôèêñè,  ñóôèêñè,  çà  äîïîìîãîþ  ÿêèõ  óòâî

ïðîäàæíèé

1.  Âèçíà  ÷  èòè  òâèðíå  ñëîâî.

Ïîñëèäîâíèñòü  ðîçáîðó

3.  Äîñëèäèòè  ÿ  äîñëèä  ÿ  äîñëèäíèé  ÿ  äîñëèäíèê.

ïðîäàæ

àçîê  ïèñüìîâîãî  ðîçáîðó

ïðîäàíèé

1.  Çåðíî  ÿ  çåðíÿòà  ÿ  çåðíÿòêà  ÿ  çåðíÿòêîâèé.  2.  Äîù  ÿ  äîùîâèé  ÿ  äîùîâèê.

ëîâîòâèðíèé  ðîçáèð

ïðîäàâ  ÷  èíÿ

äâåñíÿíèé.  âèðíå  ñëîâî  âåñíÿíèé.  Óòâîðåíî  çà  äîïî  ìîãîþ  ñóôèêñà  ïåðåä-.  Ñïîñèá  

ñëîâîòâîðåííÿ  -  ïðåôèê  ñàëüíèé.

Ïåðåäâåñíÿíèé  ÿ  âåñíÿíèé  (ïðåôèêñàëüíèé).

ïðîäàâàòè
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§  17.  ÇÌÇÌÍÈ  ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ  ÏÏÄ  ×  ÀÑ  

ÓÒÂÎÐÅÍÍß  ÑËÿÂ

62

schepping.

B.  Praat  op  basis  van  de  observatie  over  veranderingen  in  medeklinkers  tijdens  het  onderwijs

Woordvorming.  Spelling

Schrijf  een  zin.  Benadruk  afgeleide  woorden  en  bepaal  hoe  ze  zijn  afgeleid

A.  Geef  in  elk  woordpaar  het  afgeleide  woord  aan.

B.  Welke  geluiden  zijn  er  in  de  voorbeelden  veranderd?

woorden.

Ïèä  ÷  àñ  óòâîðåííÿ  ñëèâ  çà  äîïîìîãîþ  ñóôèêñèâ

öâèòóòü  ïðîëèñêè  òà  ñîí-òðàâà  (Ëåñÿ  Óêðàìíêà).  2.  Â  òâîèì  çî  ðåïàäè  îñèííèì  ïðîñëàâñü  

æóðàâëèíèé  ìèé  øëÿõ  (Â.  Ìàëèø  êî).  3.  Ãðîçîþ  âìèòî  ïåðøè  íèæíè  òðàâè,  â  êâèòíåâèé  ñàä  

ðîç  ÷  èíåíî  âèêíî…  (Â.  Êóçüìåíêî).  4.  Äîùè  íå  éäóòü.  Äîùè  ñòî  ÿòü,  âèä  òðàâ  çåëåíèõ  òðîõè  

âèùè.  Äî  íàéäðèáíèøèõ  ëàñòèâ'ÿò

Laten  we  dat  onthouden .  Welke  geluiden  kunnen  medeklinkers  [r],  [k],  

[x]  afwisselen?

UITZONDERING:  êàçàõ  -  êàçàõñüêèé;  òþðêè  -  òþðê  ñüêèé;  áàñêè  -  

áàñêñüêèé;  èõ  -  öþðèõñüêèé;

óæå  ïîïðîìîêàëè  âèøíè  (Â.  Çàòóëèâèòåð).  5.  Íà  ïàãîðáêàõ  -  áèëåíüêè  õàòè,  ìîâ  ïòèöè,  ñèëè  

ñïî  ÷  èâàòè…  (À.  Ìàëèøêî).

-ñüê-,  -ñòâ-  ñïîñòåðèãàêìè  òàêè  çìèíè:

Ìåêêà  -  ìåêêñüêèé;  Äàìàñê  -  äàìàñüêèé;  Íüþ  Éîðê  -  íüþ-éîðêñüêèé.

Ïðî  òå,  ÿê  çìèíþþòüñÿ  çâóêè  ïåðåä  -ñüê-,  -ñòâ-,

1.  âåñíà.  Î  óçëèññè  è  íà  ãàëÿâèíè  çåëåíèå  ïåðøèé  ðÿñò  è

àðèæ  ÿ  ïàðèçüêèé;  èãà  ÿ  èçüêèé.

õ,  ø,  ñ  +
-ñüê  (èé)  =  -ñüê  (èé)

ñòâî

-ñòâ  (î)  =  -öòâ  (î)

êà  ÷  -  òêàöüêèé

-ÿÿ-,

âàðèø  -  âàðè

achtervoegsels

-ñüê  (èé)  =  -öüê  (èé)

âàðèø  -  òîâà  ðèñüêèé

òêà  ÷  -  êàöòâî

áîÿãóç  -  áîÿãóçòâî-ñòâ  (î)  =  -çòâ  (î)

ê,  ÷,  ö  +

, ,  ç  +
èãà  -  èçüêèé-ñüê  (èé)  =  -çüê  (èé)

-ñòâ  (î)  =  -ñòâ  (î)

-ÿÿÿ
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170

168

169
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1

Bekijk  foto's  van  natuurlijke  en  architectonische  monumenten.  Leg  uit  hoe  de  namen  van  
deze  monumenten  zijn  ontstaan.

COMMUNICEREN.  Welke  stad  (in  welk  gebied)  van  Oekraïne  zou  je  graag  met  de  klas  
op  tournee  gaan?  Wat  kan  je  daar  zien?  Waar  zou  jij  als  eerste  langs  gaan?

Woordvorming.  Spelling

3

2

I.  Van  de  gegeven  eigennamen,  vorm  en  schrijf  bijvoeglijke  naamwoorden  met  het  
achtervoegsel  -sk-.  Markeer  het  achtervoegsel.  Leg  uit  welke  veranderingen  in  medeklinkers  in  dit  
geval  optreden.

STEEKPROEF.  Ïðèëóêè  -  ïðèëóöüêèé.  

Äðîãîáè  ÷,  Îäåñà,  Çàïîðèææÿ,  Ëüâèâ,  Îñòðîã,  Ñèâàø,  ððòèø,  Îâ  ðó  ÷,  Ïèâäåííèé  

Áóã,  Ñâèòÿçü,  Êàèàð. .  Schrijf  fonetische  transcripties  van  bijvoeglijke  naamwoorden  

gevormd  uit  geselecteerde  woorden.

Ïiä  ÷  àñ  óòâîðåííÿ  ïðèêìåòíèêiâ  çà  äîïîìîãîþ  ñó  ôiêñà  -ñüê-  ñïîñòåðiãàyeìî  

é  òàêi  çìiíè:  ÿ•  ñóôiêñ  -ê-  âèïàäääye:  ñóôiêñ  -ê-  âèïàäääye :  ñóôiêñ  -ê-  

âèïàääàäye :  è  ÿ  •  â  îêðåìèõ  ñëîâàõ  ç'ÿâëÿêòüñÿ  ñóôèêñ  -èâñüê-,  

-èíñüê-  àáî  -åíñüê- :  Áóêè  -  Áóêèâñüêèé ,  Áàêó  -  áà  êèí

2.  Êàðàäàçüêèé  

çàïîâèäíèê  

(Êàðàäàã,  Êðèì)

1.  Óðèöüêè  ñêåëè  (ñ.  

Óðè  ÷,  Ëüâèâùèíà)

3.  Çáàðàçüêèé  çàìîê  (ì.  

Çáàðàæ,  Òåðíîïèëüùèíà)

63

Als  de  basis  van  het  woord  eindigt  op  [d]  of  [t],  dan  geeft  de  letter  
geen  wijzigingen  aan.  VOORBEELD:  broer  -  broederlijk,  
broederschap;  student  -  student,  studenten.

Andere  wijzigingen
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*  Ãóòíèê  -  ìàéñòåð,  ÿêèé  âèãîòîâëÿâ  ñêëÿíè  âèðîáè.

64

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Woordvorming.  Spelling

of  ambachten.  Welke  van  deze  industrieën  (ambachten)  komen  veel  voor  in  uw  regio?  Leg  uit  waarom  

sommige  van  de  gevormde  woorden  tot  een  verouderd  vocabulaire  behoren.

ook,  waar  mogelijk,  zelfstandige  naamwoorden  met  het  achtervoegsel  -stv-.  Schrijf  de  gevormde  

woorden  op,  selecteer  er  achtervoegsels  in.

Vorm  van  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden  en  noteer  de  namen  van  industrieën

I.  Vorm  van  de  gegeven  woorden  bijvoeglijke  naamwoorden  met  het  achtervoegsel  -sk-,  a

medeklinkers  in  dit  geval  voorkomen?

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  twee  gevormde  woorden  (optioneel).  Onderstreep  de  grammaticale  
basis.

UITSLUITING :  Ãàëè  ÷  èíà.

I.  Vorm  mondeling  van  de  gegeven  woorden  zelfstandige  naamwoorden  met  het  achtervoegsel  -in  (a).  Wat  verandert

âèâ  ÷  àð,  ìèðîøíèê,  ãîí  ÷  àð,  ãóòíèê  *,  ïåðóêàð.

Ïèä  ÷  àñ  óòâîðåííÿ  ïðèêìåòíèêèâ  èç  ñóôèêñîì  -í  êèíöåâè  ïðèãîëîñíè  [ê],  [ö],  

[öÿ]  èìåííèêèâ  çìèíþ  í .  BIJVOORBEELD :  êîìèê  -  êîìè  ÷  íèé,  çàëèç  íèöÿ  -  
çàëèçíè  ÷  íèé.

UITSLUITING :  ðóøíèê,  ðóøíèöÿ,  ñåðäåøíèé  (ó  çíà  ÷  åí  íè  íåùàñíèé),  

òîðèøíèé,  ìèðîøíèê.

Áóêâè  ù,  ÷  â  èìåííèêàõ  èç  ñóôèêñîì  -èí  (à)

Áóêâîñïîëó  ÷  åííÿ  -  ÷  í-  (-øí-)  ó  ïðèêìåòíèêàõ  èç  ñóôèêñîì  -í

STEEKPROEF.  Ñóìñüêèé  -  óìùèíà.

Òîâàðèø,  ëàòèø,  òóðèñò,  áîÿãóç,  êàçàõ,  òêà  ÷,  ïàðóáîê,  òà

Ïèä  ÷  àñ  óòâîðåííÿ  âèä  ïðèêìåòíèêèâ  íà  -ñüê  (èé),

STEEKPROEF.  àâåöü  -  êðàâåöòâî.

äæèê,  çàâîä,  åìèãðàíò,  ñòóäåíò,  äèâàê.

-çüê  (èé)  èìåííèêèâ  çà  äîïîìîãîþ  ñóôèêñà  -èí  (à)

Áäæèëüíèê,  îâî  ÷  èâíèê,  õëèáîðîá,  ñàäèâíèê,  ïòàõèâíèê,

âèäáóâàþòü  ñÿ  òàêè  çìèíè:

-ñüê-  ïåðåä  -èí  (à)  çìèíþê  ìî  íà  (

êîçàöüêèé  -  Êîçà  ÷÷  èíà

SPELLING

(-shn-)

äîíåöüêèé  -  Äîíå  ÷  èíà,

âèííèöüêèé  -  Âèííè  ÷  èíà,

-ÿn-

-in  een)

-öüê-  ïåðåä  -èí  (à)  çìèíþê

()

Ù

÷  åðêàñüêèé  -  ×  êàùèíà

Achtervoegsel

××

ëüâèâñüêèé  -  üâèâùèíà,

-ÑÜÊ-

-ÖÜÊ-

íà  ÷
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18.  ÑËÎÂÀ.
ÑÊËÀÄÍÈÕ  ÑËÿÂ
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.  Maak  en  schrijf  met  twee  gevormde  zelfstandige  naamwoorden  (optioneel)  een  zin  met  
dezelfde  inheemse  leden.

hoofdletters  van  woorden.

OPTIE  B.  Schrijf  een  sprookje,  een  miniscript  van  een  tekenfilm  (8-10  zinnen)  
over  de  avonturen  van  moderne  schoolkinderen  in  de  Zaporizja  Sich  (middeleeuws  
Kiev,  een  sprookjesland)  met  bijvoeglijke  naamwoorden  uit  -ÿÿ-,  -ÿÿ  -,  -ÿÿÿ-  
(bijvoorbeeld:  Kozakken,  Zaporozhye,  Molodechno ,  enz.).

Woordvorming.  Spelling

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  is  een  zin?

B.  In  welke  van  de  gegeven  woorden  zijn  de  delen  gecombineerd  zonder  een  verbindende  klinker?

B.  Leid  af  welke  klinkers  delen  van  complexe  woorden  kunnen  combineren.  Zit  er  
altijd  een  verbindende  klinker  in  een  samengesteld  woord?

Voer  een  van  de  opties  uit.

A.  Lees  complexe  woorden.  Hoeveel  wortels  heeft  elk?

Schrijf  een  zin,  invoegen  in  de  spatie  van  shch  of  chch .  Verantwoorden

OPTIE  A.  Schrijf  een  verhaal  (5-6  zinnen)  over  een  virtuele  reis  door  Oekraïne  
met  behulp  van  zelfstandige  naamwoorden  gevormd  uit  bijvoeglijke  naamwoorden  
(bijvoorbeeld:  Poltava  -  Poltava;  Vinnytsia  -  Vinnytsia ,  etc.).

175
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Complex

woorden
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ìèêîëàèâñüêèé,  òåðíîïèëüñüêèé,  äîíåöüêèé,  âîëèíñüêèé,  ïîë  òàâñüêèé,  ïðèëóöüêèé,  ÷  

åðíèãíâñüêèé.

Âíííèöüêèé,  îäåñüêèé,  õìåëüíèöüêèé,  ââàíî-ôðàíêèâñüêèé,

Óêðàìíè  (Ñ.  Âàñèëü  ÷  åíêî).

çåìëåòðóñ

(À.  Êàùåíêî).  2.  Óêðàèíà  çà  ãåòüìàíñòâà  Áîãäàíà  Õìåëüíèöü  êîãî  íàëàãîäæóâàëà  ñòîñóíêè  

çè  Øâåöèèèþ,  Òóðå..èíîþ,  Ìîä .  3.  Öâèòå  Ãóöóëü..èíà  êâèòêàìè  (Îëåêñàíäð  Îëåñü).  4.  

Çâåíèãîðîä..èíà  -  ñïèâó  ÷  èé  êóòî  ÷  îê

ÿõ  ðàçîì  è  ç  äåôèñîì,  à  òàêîæ  ïðî  íàïèñàííÿ  ñëèâ  ç  ïèâ

ä

Ïðî  îñîáëèâîñòè  òâîðåííÿ  ñêëàäíèõ  ñëèâ,  íàïèñàííÿ

1.  Ìîâ  òîé  îðåë,  ëèòàâ  Áîãóí  ïî  Êèèâ..èíè  é  Áðàöëàâ..èíè

ñòàëåâàð
ëèñîñòåï
çâóêîçàïèñ

÷  íîáðîâèé.een

ñïîðòçàë

äêîìèñè

en  ä  êîðåíèâ.  VOORBEELD :  âèòðîäâèãóí,  âèäåîêàìåðà,

Ñêëàäíèì  íàçèâàþòü  ñëîâî,  ÿêå  ìàê  äâà  ÷  è  áèëüøå
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montagemethode.
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I.  Lees  de  tekst.  Definieer  de  structuur  (begin,  hoofdonderdeel,  einde).  Kies  een  titel.

Schrijf  complexe  woorden  in  twee  kolommen:  1)  gevormd  met  behulp  van  
verbindende  klinkers;  2)  gevormd  zonder  verbindende  klinkers.  Vul  elke  kolom  in

Maak  mondeling  één  woord  van  elk  paar

Woordvorming.  Spelling

eigen  voorbeeld.  Ëüîò  ÷  

èê-êîñìîíàâò,

Çè  ñïîëó  ÷  íèìè  [î],  [å]  

âàæêÎàòëåò,  ÷  îðíÎçåì,  ÿñíÎçîðèé,

üîõòèñÿ  ÷  íèé

Ìèðãîðîä,  ìåäçàêëàä,

Áåç  ñïîëó  ÷  íîãî  ãîëîñíîãî

ñêåëÅëàç,  áóðÅëîì,  çåìëÅìèð, áóäìàéäàí  ÷  èê,  äðàìòåàòð,

äðóæÅëþáíèé,  ñìèòòÿçáèðàëüíèé

66

Äî  ñåëà  âåëè  íîâó  ëèíèþ  åëåêòðîïåðåäà  ÷  è  ÷  åðåç  ëèñ  ïðîðóáà  ëè  ïðîñèêó.  èéøëà  

ïðîñèêà  ÿêðàç  íà  òðèéöþ  áåðèçîê.  âåëîñÿ

êðîêîìèð,

àðòîïëÿ,  çáèðàòè;  âñòèé,  øêèðà;  ãàç,  ïðîâîäèòè;  çíàòè,

Ñêëàäíè  ñëîâà  ìîæíà  óòâîðþâàòè  çà  äîïîìîãîþ  ñïîëó  ÷  íèõ

âà;  ÷  îðíè  áðîâè;  êðàé,  çíàòè;  áàãàòî,  êâàðòèð;  ç,  ñòèé  êèé;  ëîêî,  âîçèòè;  áîñèìè,  íîãàìè;  

âèëÿ,  èçàòè.

ìåäïåðñîíàë,  ïòàõîëîâ,  ñåðåäíüîâi  ÷  ÿ,  êðèãîëàì,  ìóçåé-

êâàðòèðà ,  ïðàöåëþá,  ñiíîêiñ,  ìàò  ÷  -ðåáàíøíà,  âááíøíê,  

âíáíøíê,  âíáíøíà

ñïèëÿòè  è  õõ.

âè  áåðèçêè  áóëè  êðàñèâè:  ãèíêè,  êîñèñòè,  àæ  óñìèõíåíè.  Âîñå  íè  ñòîÿëè  ñâè  ÷  êàñòî,  

ÿê  íàìàëüîâàíè.  À  òðåòÿ  ãåòü  íèêóäèøíÿ  -  êóöà,  ãîðáàòà,  òàêà  âæå  êîðÿêà-ðîçêîðÿêà.

ëîñíèõ  çâóêèâ  è  áåç  íèõ.

Ñïîëó  ÷  íèì  ãîëîñíèì  ïåðåâàæíî  ÿ  [î]  àáî  [å].  èâíÿéìî:
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Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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COMMUNICEREN.  Leg  uit  hoe  je  de  uitdrukking  "Het  zijn  niet  de  kleren  die  een  persoon  mooier  maken,  maar  

hun  daden"  begrijpt.  Omdat  dit  spreekwoord  de  inhoud  van  de  vorige  tekst  weerspiegelt

In

opdrachten?

Woordvorming.  Spelling

.  Schrijf  complexe  woorden  uit  de  tekst.  Welke  van  hen  hebben  verbindingsklinkers?  Voer  de  geschreven  

woordvormingsanalyse  en  analyse  van  de  structuur  van  de  geschreven  woorden  uit.

III.  Volgens  de  geschreven  woorden,  mondeling  opnieuw  vertellen  wat  je  leest.

**
*  Éá  éñòÿ  -  ñàäèáà,  äâèð.

67

Òàð  ëü  -  âåëèêà  òàðèëêà,  êðóãëå  áëþäöå;  äåêîðàòèâíà  òàðèëêà.

âåáñàéò,  åêîïðîäóêòè,
àâèàêàñà,  àãðîáèçíåñ,

óòâîðåíè  âèä  çàëåæíèõ  îäíå  âèä  îäíîãî  
ñëèâ  (âèä  îäíîãî  ñëîâà  äî

àðò-,  àóäèî-,  áíî-,  âåá-,  âåëî-,  ãèä  ðî-,  
ãåî-,  äåíäðî-,  äèñêî-,  åêçî-,

àâèà-,  àâ-,  àãðî-,  àåðî-,  àêâà-,

:  50-ðè  ÷÷  ÿ,  6-ïîâåðõîâèé
øåñòèïîâåðõîâèé

øîìîâíèìè  ÷  àñòèíàìè:

ñèìäåñÿòèðè  ÷÷  ÿ,

ç  ïåðøèìè  ÷  àñòîâæèâàíèìè  èí

ôîëüêãóðò

âåðáîëîçè  (ëîçè  ÿêè?  âåðáîâè)
áíëîãðèâèé  (ãðèâà  ÿêà?  áíëà);

ñìàðòêàðòà,  ñîöèîñôåðà,
ïîïìóçèêà,  ïðåñêîíôåðåíöèÿ,

ÿêùî  ïåðøîþ  ÷  àñòèíîþ  ÿ  ÷  èñëèâ  íèê,  
çàïèñàíèé  ñëîâîì

ïàðà-,  ïðåñ-,  ïîï-,  ïñåâäî-,  ñìàðò-,  ñîöèî-,  
òåëå-,  ôèòî-,  ôîëê-  (ôîëüê-),  ôîíî-  à  íí.

íÿ)

ëåêòðîìîáèëü,  ìåòåîñòàíöèÿ,

êèáåð-,  êèíî-,  ìåòåî-,  ìîíî-,
åêî-,  åêîíîì-,  åòíî-,  ÿâðî-,  çîî-,

íøîãî  ìîæíà  ïîñòàâèòè  ïèòàí

Çàõîäæó  ÿêîñü  äî  Ìèêîëè,  à  â  íüîãî  ó  âèòàëüíè  íà  ñòèíè  âè  ñèòü  äèâîâèæíèé  òàðèëü  **  ç  

òàêîãî  âèçåð

Ïèøåìî  ÐÀÇÎÌ  ñêëàäíè  ñëîâà:

ÿêîãî  ùå  íå  äîâîäèëîñÿ  áà  ÷  èòè.  Ñóñèä  ïîìèòèâ  ìîå  çäèâóâàííÿ

Òè  äâè  ëèñîðóá  Êóçüìà  îá  ÷  óõðàâ  òà  îäâèç  íà  ñâîê  îáèé  ñòÿ  *.  Ãàðíà  êóïà  äðîâåöü  

âèéøëà.  À  òðåòþ  ïîâîëîêëè  ïðÿìî  íà

en  êàæå:  «À  öå  ç  òèåé,  ðîçêîðÿêè,  ùî  ìàëî  íå  çãíèëà ...»

ñìèòòåçâàëèùå,  áî  ç  íåþ  è  ìîðî  ÷  èòèñÿ  íèõòî  íå  çàõîòèâ.  Êîëè  öå  íàãîäèâñÿ  çåìëåìèð  Ìèêîëà,  

âèòÿã  êîðÿêó  ç  êóïè  òà  é  ïîíèñ

Âèõîäèòü,  îòà  òðåòÿ  áåðåçà  òåæ  ìàëà  ñâîþ  êðàñó,  à  îò  ðîç  ãëåäèòè  èå  íå  êîæåí  ìèã  (Çà..  

E.  Øìîðãóíîì).

äîäîìó ...

Íàïèñàííÿ  ñêëàäíèõ  ñëèâ  ðàçîì  è  ç  äåôèñîì
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Woordvorming.  Spelling

I.  Schrijf  de  woorden  onder  het  dictaat  van  een  leraar  of  klasgenoot.  Schrijven
zorgvuldig  vergelijken  met  de  gedrukte.  Onderstreep  en  rechtvaardig  spellingen.

geschreven  met  een  koppelteken,  en  in  de  tweede  -  samen.

WAAROM?  Leg  uit  waarom  de  eerste  zin  een  samengesteld  woord  is

èøêîì-íèøêîì,  çðîäó-âèêó,

÷  îãî-íåáóäü  (âèùèé,  äóæå  âèñî  êèé,  ñëàáêèé  

i  ò.  Íí.):  Àðõè-, óëüòðàìîäíèé,  ôëåøèíòåðâ'þ

äåíü-äðóãèé,  ãîäèíà-äâè,  íå

àêðî-,  ìàêñè-,  ìèêðî-,  ìèíè-,

åêñ  ÷  åìïèîí,  êîíòðóäàð,

:  êèíåöü  êèíöåì,  ÷  åñòü

àáðåâèàòóðè  ç  áóäü-ÿêèì  ñëîâîì  å-êàáèíåò,  å-êâèòîê,  ïèí-êîä,
ñìñ-ïîâèäîìëåííÿ,

õëèá-ñèëü  (ææà),  
áàòüêî-ìàòè  (áàòüêè)

ëåéá-,  îáåð-,  øòàáñ-,  óíòåð

óòâîðåíè  ïîâòîðåííÿì  òîãî  ñàìîãî

î  îçíà  ÷  àþòü  ïðèáëèçíèñòü

êñòðàêëàñ,  ìèíèôóòáîë,

ñëèâ-àíòîíèìèâ

çíà  ÷  åííÿì  ñëèâ,  ùî  ïåðåäàþòü

áàãàòî-áàãàòî,  âåëèêèé  

ïðåâåëèêèé,  ç  äàâíèõ-äàâåí,

ç  ïåðøèì  èíøîìîâíèì  êîìïîíåí  òîì,  ùî  âèçíà  ÷  àå  
êèëüêèñíèé  âèÿâ

äèíå  ïîíÿòòÿ

ïðåìèóìêëàñ,  ñóïåðìàðêåò,

àðõè-,  áëèö-,  ãèïåð-,  åêñòðà-,

ñüîãîäíè-çàâòðà,  òðè-  ÷  îòèðè

àíòèâèðóñ,  âèöåïðåìèð,

áíëüø-ìåíø,  âèäèìî-íåâèäèìî

ìóëüòè-,  íàíî-,  ïîëè-,  ïðåìèóì-,

ëåéáìåäèê,  øòàáñêàïèòàí

÷  åñòþ,  ÷  èí  ÷  èíîì,  îäíèì  îäíà

(ñëîâà  â  ðèçíèõ  âèäìèíêàõ)

ñóïåð-,  òîï-,  óëüòðà-,  ôëåø  ñëîâà  ç  

ïåðøîþ  èíøîìîâíîþ  ÷  àñ  òèíîþ  àíòè-,  âèöå-,  

åêñ-,  êîíòð-,

-åêñïåðòèçà

àðõèñêëàäíèé,  ãèïåðçâóê,

SPELLING

ñëîâà,  ïîåäíàííÿì  ñëèâ  ç  òèì  ñà  ìèì  êîðåíåì,  

ñëèâ-ñèíîíèìèâ  àáî

óòâîðåíè  ïîåäíàííÿì  áëèçüêèõ  çà

68

Ïèøåìî  Ç  ÄÅÔÔÑÎÌ  ñêëàäíè  ñëîâà:

Ïèøåìî  ÐÀÇÎÌ  ñêëàäíè  ñëîâà:

Íàïèñàííÿ  ñêëàäíèõ  ñëèâ  ðàçîì  è  ç  äåôèñîì

Ïðàöåçäàòíèñòü,  ñèëà-ñèëåííà,  áóðÿêîíàâàíòàæóâà  ÷,  ñèíüî  ñèíüî,  çóñò  ðè  ÷  -ïðîùàííÿ,  

ùàñòÿ-ñè,  ñàÿ

1.  Ì'ÿñî-ìîëî  ÷  íèé  êîìáèíàò.  2.  Êîðàáëåáóäèâíèé  çàâîä.
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Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Woordvorming.  Spelling

spelling  woordenboek.
Schrijf  de  woorden,  verwijder  het  streepje.  Controleer  de  spelling  correct

I.  Schrijf  een  zin,  zet  de  ontbrekende  leestekens  en  vorm

keuze).  Benadruk  de  leden  van  de  zin.

complexe  woorden  uit  de  woorden  tussen  haakjes.  Benadruk  en  rechtvaardig  wat  je  hebt  geleerd

.  Vind  complexe  zinnen,  bepaal  de  grammaticale  basis  erin.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  twee  woorden  (op

spelling  en  interpunctie.

aanduiding  van  verbindingsklinkers  [o],  [e].

Maak  complexe  woorden  van  de  woorden  die  in  paren  zijn  gegeven  en  schrijf  ze  in  twee  
kolommen,  afhankelijk  van  de  spelling:  1)  samen;  2)  met  een  koppelteken.  Onderstreep  de  letters  op

183

184

185

69

ëèá-ñèëü

X  îðíî /  NEEA,  Õèíà /  Nieu,  AEN /  ÷  åìïiîí,  âiöå /  ïðåçèäåíò,  íîñî /  DIA,  Ñàí¸ê /  ñòðóííèé,  

IIII /  ôóòáîë,  ìiêðî /  õâèëüîâèé,  òèøêîì /  OIE  EII,  ðàäèé /  ðàäiñiíüêèé,  Ñàí¸ê /  òîíêà,  ëåãåíüêèé /  

ëåãåíüêèé ,  ñíè  ãî /  çàòðèìàííÿ,  îäíî /  äåííèé,  å /  êâèòîê,  ïèí /  êîä,  àíòè /  óäàðíèé,  ÷  åñòü /  ÷  

åñòþ,  ÂÏÏ /  çàëà,

Íåâèäìèíþâàíèé  ÷  èñëèâíèê  ïèâ  çè  çíà  ÷  åííÿì  «ïîëîâèíà»  ç  íàñòóïíèì  

èìåííèêîì  ïèøåìî

÷  àëüíî-Ae  OIA  IEE  Aia  Dee-ïðåäîáðèé,  ñòîði  ÷÷  ÿ,  ñìàðòãîäèííèê,  

âåáñòîðiíêà,  áëiöíîâèíè  AII  ðåñóðñè,  òîïìåíåäæåð,  åêñìiíiñòð,  

ñóïåðãå  sterven,  AAE-ìàñêàðàä,  ãóñè-  ëåáåäi.

ëþáèòåëü;  çåìëÿ,  óñèòè.

âîäà,  ïîñòà  ÷  àííÿ;  øàôà,  êóïå;  õëèá,  ñèëü;  øèñòü,  ìåòðèâ;  êèíî,

ñõîâèùå;  ïåðøèé,  âèäêðèâà  ÷;  âèäèìî,  íåâèäèìî;  åêñ,  ãåíåðàë;

ñóõèé,  ôðóêòè;  âóãèëëà,  âèäîáóòîê;  àëî,  ïîìàëó;  êàðòîïëÿ,

Õëèá,  çàâîä;  íàðîä,  âëàäà;  áíé,  ïðèïàñè;  øêîëà,  ííòåðíàò;

1.  Ïðîëåòèëè  çíîâó  ãóñè  íàä  äîëèíîþ  íàä  òóìàíîì  (ñèâèé,  âóñà),  íàä  êàëèíîþ  (Ï.  

Ñèíãàìâñüêèé).  2.  Íàøà  ìîâà  -  ïèñíÿ  (ñòî,  ãîëîñ)  íåþ  ìðèþòü  âåñíè,  íåþ  ïëà  ÷  å  îñèíü  (Þ.  Ðèá  ÷  

èí  ñüêèé).  3.  Ïèä  âèêíî  áåðèçêà  (íèæíèé,  êîðà)  ñóõîâèÿì  âèðîñëà  íàçëî  (Â.  Ëàòàíñüêèé).  4.  

Äèâ  ÷  èíêà  õîäèòü  ëåâàäîþ  ðâå  (æîâ  òèé,  öâèò)  íà  âèíêè  (À.  Êàìèí  ÷  óê).  5.  Ñïëÿòü  òóìàíè  

(ñðèáíèé,  êðèëà)  òèøà  ãîðíåòüñÿ  äî  òèøè  (Á.  Ìîçîëåâñüêèé).  6.  ÿ  ïîì  ÷  àâ  ñòåæêàìè  â  ãîðè  

(ÿñíèé,  îêî)  áîãàòèð  (Í.  Çàáèëà).

êèíåöü  êèíöåì

äíèì  äíà

ãîäèíè,  ïèâ  ââðîïè,  ïèâ  Óêðàèíè.

áàòüêî-ìàòè

êðåìî.  VOORBEELD :  ïíâ  ìèñòà,  ïèâ  ÿáëóêà,  ïèâ
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×  ÅÍÈÕ  ÑËÿÂ

§  19.  ÒÂÎÐÅÍÍß  EN  ÏÐÀÂÎÏÈÑ
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B.  Concludeer  op  basis  van  observatie  hoe  we  complexe  afkortingen  vormen

ïèâçàõèñò,  ïèâêîëî,  ïèâìèñÿöü.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

zes  woorden  op  verschillende  regels  voor  het  schrijven  van  complexe  woorden.  Dicteer  je  dictaat  aan  

een  klasgenoot.  Controleer  spelling.

A.  Overweeg  voorbeelden  van  de  vorming  van  samengestelde  woorden.

SAMENWERKEN.  Bereid  elk  (elk)  woordenboekdictaat  voor  vanuit

I.  Schrijf  de  woorden,  verwijder  de  streepjes.  Rechtvaardig  de  spelling.

Schrijf  de  woorden,  verwijder  het  streepje.  Ontleed  de  structuur  van  de  geselecteerde  woorden.

.  Maak  en  schrijf  twee  zinnen  met  twee  woorden  (optioneel).

woorden  en  hoe  we  ze  schrijven.

Woordvorming.  Spelling

187

189

186

188

70

ïîëîâèíè,  òî  ÿõ  ïèøåìî  ðàçîì.  VOORBEELD:

Ñåìè /  òîííèé,  êèñëî /  ñîëîäêèé,  ïèâäåííî /  óêðàìíñüêèé,  åêñ /

ßêùî  ÷  ÷  àñòèíêà  ïèâ  ç  íàñòóïíèì  èìåííèêîì  ñòàíîâèòü  ÿäèíå  ïîíÿòòÿ  é  íå  

âèðàæàå  çíà  ÷  åííÿ

ïðî  óçãîäæåííÿ  õõ  ç  äèåñëîâàìè  é  ïðèêìåòíèêàìè

Ïðî  îñîáëèâîñòè  òâîðåííÿ  ñêëàäíîñêîðî  ÷  åíèõ  ñëèâ  òà

2.  Ìàéæå  ïèâ  äíÿ  ìè  âèòðà  òèëè  íà  

ïîøóêè  æèòëà.

ÎÎÍ

1.  Òóðèñòè  îáëåòèëè  ïèâ  îñòðîâà  

Ìàäàãàñêàð.

Äîíáàñ  ÿ  Äíèïðîãåñ

ÿêèé  âèäïîâèäàê  äâàíàäöÿòèé  ãî  äèíè  
äíÿ  çà  ìèñöåâèì  ÷  àñîì.

àíòè /  âèðóñíèé,  óëüòðà /  çâóê,  äåíü /  äðóãèé,  êîíòð /  àäìèðàë.

2.  Ïÿâäåíü  -  ñåðåäèíà  äíÿ,  ÷  àñ,

àíèçàöèÿ  Îájeäíàíèõ  Íàöèé

Äíèïðîâñüêà  ãèäðîåëåêòðîñòàíöèÿ

àïåëüñèíà,  ïèâ /  çàõèñíèê,  ïèâ /  ìèñÿöü,  ïèâ /  êîëî,  ïèâ /  æèòòÿ.

1.  Àðàâèéñüêèé  ïèâîñòðèâ  íàé  
áèëüøèé  ó  ñâèòè.

ìàòè,  ìèíè /  ïåêàðíÿ,  ëèâî /  áåðåæíèé,  ïèâ /  àïåëüñèíà,  ïèâ /  Ëüâî  âà,  ïèâ /  îñòðèâ,  âåá /  

ñàéò,  àà /

ìèíèñòð,  ïëîäîâî /  ÿãèäíèé,  áèëüø /  ìåíø,  îäíèì /  îäíà,  áàòüêî /

äîðîãè,  ïèâ /  Àíãëèè,  ïèâ /  Ëóöüêà,  ïèâ /  Îäåñè,  ïèâ /  ÿäàëüíè,  ïèâ /

íåöüêèé  áàñåéí

/Èâ /  ãîäèíè,  ïèâ /  äîáè,  ïèâ /  Óêðàèíè,  ïèâ /  äåíü,  ïèâ /  îáåðò,  ïèâ /
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190

191
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leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

I.  Vorm  en  schrijf  samengestelde  woorden  uit  de  gegeven  combinaties  van  woorden.  
Leg  mondeling  de  eigenaardigheden  van  woordvorming  uit.

gevormde  woorden,  lees  ze  hardop  voor.

I.  Vorm  uit  de  gegeven  combinaties  complexe  afgekorte  woorden  -  afkortingen.  Vertel  
ons  over  de  eigenaardigheid  van  het  maken  en  schrijven  van  deze  afkortingen.  Schrijf  het  op

Woordvorming.  Spelling

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  de  twee  gevormde  woorden.

Het  is  moeilijk  -  Ðèçíîâèäîì  ñêëàäíèõ  ñëèâ  is  ñêëàäíîñêîðî  ÷  åíè  ñëîâà.

Ôèçè  ÷  íà  êóëüòóðà,  ìåäè  ÷  íèé  ïóíêò,  çàâèäóâà  ÷  ãîñïî  äàðñòâà,

âðîïåéñüêèé  Ñîþç

, , .

òåõíè  ÷  íèé  íàãëÿä,  íàöèîíàëüíà  ãâàðäèÿ,  ñîöèàëüíå  ñòðàõóâàí  íÿ,  Êàáííåò  Ìèíèñòðèâ,  

ñèëüñüêà  àäà.

áðåâèàòóðó  çàïèñóåìî  âåëèêèìè  áóêâàìè  áåç  êðàïîê  èæ  íèìè.  

VOORBEELD :  ÃÅÑ, ,

âÿòèé  âå  ÷  èð

STEEKPROEF.  àðîáèòíà  ïëàòà  -  çàðïëàòà.

àöèîíàëüíèé  ñïîðòèâíèé  êîìïëåêñ,  Óêðàèíñüêà  Íàðîäíà

àáèíåò  Ìèíèñòðèâ

Ñêëàäíîñêîðî  ÷  åíè  ñëîâà,  óòâîðåíè  ç  ïî  ÷  àòêîâèõ  çâóêèâ  ÷  è  áóêâ,  

íàçèâàþòü  àáðåâèàòóðàìè.

ñïóáëèêà,  àòîìíà  åëåêòðè  ÷  íà  ñòàíöèÿ,  ÿâðîïåéñüêèé  Ñîþç,

Er  bestaat

ëèñîâå  ãîñïîäàðñòâî

Ñëîâîñïîëó  ÷  åííÿ  

ñïåöèàëüíèé  âèïóñê

âÿòâå  ÷  èð

ñïåöâèïóñê,  øòðèõêîä.

àáìèí

ëèñãîñï

Ñêëàäíîñêîðî  ÷  åíèìè  íàçèâàþòü  ñëîâà,  ÿêè  óòâî  ðåíî  ñêëàäàííÿì  ïî  ÷  

àòêîâèõ  ÷  àñòèí  ñëèâ,  ïî  óè.  VOORBEELD:

Óñè  ñêëàäíîñêîðî  ÷  åíè  ñëîâà  é  ïîõèäíè  âèä  íèõ  ïèøå  ìî  ðàçîì.  

BIJVOORBEELD :  ìåääîïîìîãà,  äèòìàéäàí  ÷  èê,

óñòàíîâà,  õèìè  ÷  íè  äîáðèâà,  áóäèâåëüíèé  ìàéäàí  ÷  èê.

ñïåöâèïóñê

Ñêëàäíîñêîðî  ÷  åíè  ñëîâà

71

afgekort

Moeilijk

woorden

Spelling

We  schrijven  onze  eigen  afgekorte  namen  in  hoofdletters.  VOLGENDE  LAD:  Donbass,  

kerstavond,  Nationale  Bank.

Afkorting  

van  de  tour

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



72

.  Welke  afkortingen  ken  je  (namen  van  onderwijsinstellingen,  ondernemingen,  organisaties,  
verenigingen,  enz.)  die  in  jouw  omgeving  veel  voorkomen?  Schrijf  deze  afkortingen  op.

Woordvorming.  Spelling

die  foto,  auto,  elektrisch,  fiets  zijn.
.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  twee  woorden.

onderwerpen.  Gebruik  minimaal  drie  complexe  woorden  in  de  tekst.  
Onderwerpen:  "Geur  van  appels  met  honing",  "De  maan  viel  in  natura  rokken",  "Such  went
koude  ochtenden".

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  twee  gevormde  woorden  (optioneel).

Schrijf  een  zin  en  vervang  de  geselecteerde  woordcombinaties  door  afkortingen.

Schrijf  de  woorden,  verwijder  het  streepje.  Ontleed  de  structuur  van  de  geselecteerde  woorden.

I.  Schrijf  de  eerste  keer  zoveel  mogelijk  complexe  woorden  op  in  1-2  minuten

Schrijf  een  tekstschets  (6-8  zinnen)  op  een  van  de  voorgestelde

I.  Maak  van  de  gegeven  woorden  complexe  woorden  met  behulp  van  de  componenten  uit  de  help.

192

194

196

193

195
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Ãíäðî /  ñïîðóäà,  ïèâ /  Ðèâíîãî,  íàö /  ãâàðäèÿ,  àâèà /  ñïîëó  ÷  åííÿ,

íàãëÿ  äîâîì  ðàäè  íîâîñòâîðåíîãî  âèäêðèòîãî  àêöèîíåðíîãî  òî  âàðèñòâà.  5.  Ñëàâíó  èñòîðèþ  

ìàþòü  Âèéñüêîâî-Ìîðñüêè  ñèëè

ñóïåð /  ãåðîé,  òåëå /  ìàðàôîí,  êðèìñüêî /  òàòàðñüêèé,  IAA /  AIII  IIAa,  øòðèõ /  EIA,  IIII /  

ìàðêåò,  ìiêðî /  àâòîáóñ,  ãiäðî /  ìàñàæ,  AAIA /  oio,  AEN /  âîêàëiñò,  iíôîðì /  öåíòð,  åëåêòðî /  

ìîáiëü  AEO  '/

Ìîäåëü,  ìàðêåò,  ñêëàäíèé,  êëàñ,  ïîëèöèÿ,  ìàãèñòðàëü,  åêî  íîìèêà,  òåõíîëîãèè,  ìèëüéîíåð,  

îïèòóâàí

íåðãåòèêà.

Îðãàíèçàöèÿ  Îájeäíàíèõ  Íàöèé,  Ìèíèñòåðñòâî  çàêîðäîííèõ

êðàèíè.

ÿñëà,  äèò /  ìàéäàí  ÷  èê,  ëåãêî /  àòëåòè  ÷  íèé,  îçåðíî /  áîëîòíèé,  àêâà /  ïàðê,  ïèâ /  ãîäèíè,  

âåá /  ñàé.

ñïðàâ,  Íàöèîíàëüíèé  áàíê  Óêðàèíè,  Ñâèòîâà  îðãàíèçàöèÿ  òîð  ãèâëè,  Êèòàéñüêà  Íàðîäíà  

Ðåñïóáëèêà,  â

CERTIFICAAT.  Àðõè-,  áëèö-,  ãèïåð-,  åêñòðà-,  ìèêðî-,  êèáåð-,  ìóëü

1.  Íàöèîíàëüíà  ñïèëêà  ïèñüìåííèêèâ  Óêðàèíè  ïðîâåëà  íàó  êîâó  êîíôåðåíöèþ.  2.  

Ëüâèâñüêèé  àâòîáóñíèé  çàâîä  óñïèøíî  ïðîéøîâ  ìîäåðíèçàöèþ.  3.  ÿâðîïåéñüêèé  Ñîþç  

çàòâåðäèâ

òè-,  íàíî-,  òîï-,  êîíòð-,  àíòè-,  åêñ-,  àâòî-,  áèî-,  äåíäðî-.

çàê  ëàä.

Ïðîãðàìó  åêîíîìè  ÷  íîãî  ðîçâèòêó.  4.  Çàâòðà  áóäå  çàñèäàííÿ
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Òîäè  Ëàñëî  Áèðî  òà  éîãî  áðàò  Ãåîðãèé  âèãàäàëè  êîíñòðóê  öèþ  àâòîðó  ÷  êè,  ÿêà  ìàëà  

íàêîíå  ÷  íèê  ö  èè.  Çàìiñòü  òîãî,  UIA  âiëüíî  ñòiêàòè  EII  ç  è  ÷  êà  IADA,  ëèïêå  é  ãóñòå  äðóêàð  

ñüêà  ÷  îðíèëî  ïîêðèâàëî  êóëüêó,  ja  ðóõàëàñÿ  ïî  àðêóøó  é  çàëèøàëà  çà  ñîáîþ  ÷  îðíèëüíó  ëiíiþ  

(Ç  ïîñiáíèêà).

ïëÿì.  Âèí  ñïðîáóâàâ  çàëèòè  ó  ñâîþ  ðó  ÷  êó  òàêå  ÷  îðíèëî,  àëå  âîíî  áóëî  çàíàäòî  óñòèì  è  

çàáèëî  ïåðî,  ÿêè.

Ïèä  ÷  àñ  ïèñüìà  ÷  îðíèëî  ÷  àñòî  ðîç  ëèâàëîñÿ,  

çàáðóäíþþ  ÷  è  ðóêè  é  íà  ïèñàíèé  òåêñò.

ÃÓÑß  ×  ÎÃÎ  ÏÅÐÀ

Òîâàðèø,  êðèïàê,  ñòóäåíò,  ïàðóáîê,  òêà  ÷,  àãåíò,  þíàê.

Îäíîãî  ðàçó,  ïðèéøîâøè  â  äðó  êàðíþ,  Áèðî  

çâåðíóâ  óâàãó,  ùî  äðóêàðñüêå  ÷  îðíèëî  íå  çàëèøàê

Âèíàõèäíèêîì  êóëüêîâîì  ðó  ÷  êè  ââàæàêòüñÿ  

æóðíàëèñò  ç  Óãîðùèíè  Ëàñëî  Áèðî,  ÿêèé  ó  1930-õ  

ðîêàõ  âèêîð

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

liefdadigheid).

COMMUNICEREN.  Stel  je  voor  dat  je  met  de  slimste  persoon  praat

4.  Schrijf  twee  afgeleide  woorden  (optioneel)  uit  de  tekst  en  voer  hun  woordvormingsanalyse  uit.

Woordvorming.  Spelling

gebruik  van  complexe  woorden  (bijvoorbeeld:  vriendelijkheid,  barmhartigheid,  biografie,

3.  Ontleed  de  structuur  van  de  geselecteerde  woorden.  Identificeer  hun  manier  van  woordvorming.

nieuwe  achtervoegselmethode.

2.  Zoek  in  de  tekst  de  vormen  van  de  woorden  printing,  pen,  kylka.  Vorm  van  deze  woorden

nieuwe  woorden  met  het  achtervoegsel  -ÿÿ  (ÿÿ),  en  iemand  -  met  het  achtervoegsel  -ÿÿÿ  (ÿ).  Schrijf  de  

gevormde  woorden  op.  Controleer  elkaars  correctheid.

Hoe  begrijp  je  de  titel  van  de  tekst?

Helpen  deze  woorden  om  zinnen  in  de  tekst  met  elkaar  te  verbinden?

SAMENWERKEN.  Sommigen  van  jullie  moeten  vormen  van  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden

I.  Lees  de  tekst.  Over  welke  belangrijke  uitvinding  van  de  mensheid  gaat  het?

1.  Vind  veelvoorkomende  grondwoorden.  Bepaal  welke  daarvan  derivaten  zijn  en  welke  niet-derivaten.

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.

in  de  wereld.  Welke  twee  vragen  zou  je  haar  stellen?

197

199

200  Maak  een  bericht  op  de  schoolwebsite  over  Oekraïense  mecenassen

198

73

«ÑËÎÂÎÒÂÿÐ.  ÃÐÀÔÔß  »

§  20.  ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß  ÂÈÂ  ×  ÅÍÎÃÎ  Ç  ÒÅÌÈ
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Ãîòóåìîñÿ  äî  êîíòðîëüíîãî  îöèíþâàííÿ

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

ZELFBEOORDELING.  Ga  door  met  mondelinge  zinnen.

Uitvoeren  van  testtaken.

Woordvorming.  Spelling

I.  Zoek  in  elke  groep  één  verkeerd  gespeld  woord.  Schrijf  deze  woorden  
goed  op.  Rechtvaardig  de  spelling.

Check  de  voorstelling  met  de  antwoorden  in  de  bijlage

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  elk  woord  geschreven.

4.  Îðôîãðàôè  ÷  íó  ïîìèëêó  äîïóùåíî  â  äêó

ðå  ïðåôèêñàëüíèì  Á  

ñóôèêñàëüíèì

À  ñïèâàòè  Á  

ñïèâàê

1.  Òâèðíèì  äëÿ  èìåííèêà  ñïèâà  ÷  êà  ÿ  ñëîâî

8.  Øàôà-êóïå,  áíëî-êðèëèé,  ïèâ  êðàèíè,  ìàêðîåêîíîìèêà.

Á  ïðî  ÷  èòàòè,  ïðîñòèð  Ã  çêàçàòè,  âèõèäíèé

ïðèèõàòè ,  ïåðåïèñàòè  Â  âèïóñêíèé,  âèøóêàíèé

7.  Çóñòðè  ÷  -ïðîùàííÿ,  ìóëüòèìèëüéîíåð,  ííôîðìïîâèäîìëåí  íÿ,  ïèâ  êîëî.

3.  Ïðåôèêñàëüíèì  ñïîñîáîì  óòâîðåíî  êîæíå  ñëîâî  â  äêó

6.  Ìåäïåðñîíàë,  òîï  ìåíåäæåð,  âèöåïðåçèäåíò,  ïèâ  ãîäèíè.

5.  Âåëèêèé-ïðåâåëèêèé,  ïðåìèóì-êëàñ,  ï'ÿòèäåíêà,  óëüò  ðàìîä  íèé.

Ã  ñêëàäàííÿì  îñíîâ

áåçàôèêñíèì  _

2.  Íàéëåãøèì  ïèä  ÷  àñ  îïðàöþâàííÿ  ìàòåðèàëó  äëÿ  ìåíå  áóëî ...  3.  Ñâîè  çíàííÿ  ç  òåìè  ÿ  á  

îöèíèâ  (îöèíèë ...

3.  Ìåãàìàðêåò,  ïåðåêîòè-ïîëå,  âèäåîêîíôåðåíöèÿ,  ïèâ  ÿáëóêà.  4.  Ìèíè  ãîòåëü,  ñïîðòòîâàðè,  

õóäîæíèê-ìóëüòèïëèêàòîð,  ïèâ  Åâðîïè.

Á  êðàéíåáî,  áàòüêî-ìàòè,  ÿñíîçîðèé,  ôëåøìîá

2.  Ñëîâà  êëåêèò,  ùåáåò,  ñòóê  óòâîðåíî  ñïîñîáîì

à.

1.  Ïèä  ÷  àñ  âèâ  ÷  åííÿ  òåìè  «Ñëîâîòâèð.  ôîãðàôèÿ  »ÿ  äèçíà  âñÿ  (äèçíàëàñÿ)  áàãàòî  íîâîãî.  

àïðèêëàä,  ê ...

Ã  ñïèâ

1.  Ôîòîæóðíàëèñò,  äîùîìèð,  åêñ-  ÷  åìïèîí,  ïèâçàõèñíèê.  2.  Ñóïåðîáêëàäèíêà,  

íàíîòåõíîëîãèè,  ìèêðî  ñõåìà,  ïèâ  êèëî

ï  ïèâ  Àðãåíòèíè,  õëèá-ñèëü,  òåëåìàðàôîí,  ìèíè-äèêòàíò

Â  ñïèâó  ÷  èé
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75

Woordvorming.  Spelling

voorbeelden.

3.  Geef  voorbeelden  van  woorden  gevormd  door  de  overgang  van  het  ene  deel

taal  naar  een  

ander.  4.  Vertel  ons  over  de  veranderingen  in  medeklinkers  die  mogelijk  zijn  tijdens  het  onderwijs

6.  Hoe  maken  we  samengestelde  woorden?  Hoe  schrijven  we  ze?  Geef  voorbeelden.  7.  Kies  

zoveel  verwante  woorden  voor  het  zelfstandig  naamwoord  gast.

VRAGEN  EN  TAKEN  VOOR  ZELFTESTEN

Bepaal  hoe  u  elk  van  de  geselecteerde  woorden  maakt.

woorden.  Geef  voorbeelden.

1.  Wat  zijn  de  belangrijkste  manieren  van  woordvorming?  Geef  voorbeelden.

5.  Vertel  over  het  samen  schrijven  van  complexe  woorden  met  een  koppelteken.  Zweven

2.  Hoe  vormen  we  woorden  op  voor-  en  achtervoegsels?

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Ã  òèøêîì-íèøêîì,  ÷  åðíîçåì,  åêñ  ÷  åìïèîí,  ïèâ  Õàðêîâà

Â  àâòîìàãèñòðàëü,  òèõî-òèõî,  êèíîçèðêà,  ïèâ  ÿùèêà

Êëåí  ñòîìòü  íà  óçëèññè  çàìðèÿíèé  (Î.  Êîïèëåíêî).

6.  Âèêîíàéòå  ñëîâîòâèðíèé  ðîçáèð  óñèõ  ïîõèäíèõ  ñëèâ  ó  ðå  ÷  åííè.

çòàøîâàíè  â  àëôàâèòíîìó  ïîðÿäêó.

Ã  êðèâîðèçüêèé,  ïàðèçüêèé,  ïðèëóöüêèé

Â  ñòóäåíñüêèé,  ÷  åñüêèé,  êðåìåí  ÷  óöüêèé

àì'ÿòàéòå,  î  ñëîâà  ó  âàøîìó  ñëîâíèêó  ìàþòü  áóòè

Äëÿ  äîáîðó  ñëèâ  ñêîðèñòàéòåñÿ  òëóìà  ÷  íèì  ñëîâíè  êîì.  Ó  ñëîâàõ  âèäèëèòü  

ñóôèêñè  íà  îçíà  ÷  åííÿ  îñèá  ÷  îëî  âè  ÷  îè  òà  æèíî  ÷  îè  ñòàòè.

Á  êîçàöüêèé,  âèííèöüêèé,  ÷  óìàñüêèé

VOORBEELD :  ìóçèêà  ÿ  ìóçèêàíò  ÿ  ìóçèêàíòêà.

À  çàïîðèæñüêèé,  ãàéäàìàöüêèé,  òêàöüêèé

20  ñëèâ).

5.  Ïðàâèëüíî  íàïèñàíî  âñè  ñëîâà  â  äêó

Îáÿäíàâøèñü  ó  ãðóïè,  óêëàäèòü  íåâåëèêèé  

ñëîâîòâèðíèé  ñëîâíèê  íàçâ  îñèá  çà  ïðîôåñèåþ,  çâàííÿì  äîñ
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76

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Welke  onafhankelijke  en  officiële  delen  van  de  taal  ken  je?

Morfologie  en  spelling

denk  je  dat  het  mogelijk  is  om  zonder  te  

doen?  B.  Selecteer  mondeling  voorbeelden  van  woorden  uit  elke  woordsoort.

203  A.  Kijk  eens  naar  de  tabel  "Spraaksoorten"  op  de  omslag.  B.  Leg  uit  

welke  woordsoorten  onafhankelijk  zijn  en  welke  officieel.  Welke  rol  spelen  ze  in  taal?  Is  er  zo'n  

woordsoort,  zonder  welke,  op  uw

§  21.  ÃÀËÜÍÀ
×

delen  van  spraak.

talen

De  uitroep  (ah!  Oy!  Agu!)  behoort  noch  tot  de  onafhankelijke,  noch  tot  de  officiële

woorden

Onderdelen

Met  kantoor

Met  bruggen

woorden

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

âè.

ÿ  •  ìàþòü  ìîðôîëîãè  ÷  íè  îçíà  êè  
(ðèä,  ÷  èñëî,  âèä  ìèíîê,  ÷  àñ,  îñîáó  
òà  í.);

Ìîðôîëîãèÿ  (âèä  ãðåö.  Morphe  -  ôîðìà,  logos  -  ñëîâî,  ó  ÷  åí  íÿ)  -  öå  ðîçäèë  ìîâîçíàâñòâà,  ùî  âèâ  ÷  àê  

ñëîâà

ó  óêðàèíñüêèé  ìîâè  ÿ  10  ÷  àñòèí  ìîâè.  Õõ  ïîäèëÿ  þòü  íà  
ñàìîñòèéíè,  ñëóæáîâè  é  âèãóê.

(íàçèâàþòü  ïðåäìåòè,  äèè,  îçíàêè  
ïðåäìåòèâ  è  äèé,  êèëü  êèñòü);

Äî  ñëóæáîâèõ  ÷  àñòèí  ìîâè  íàëåæàòü  ïðèéìåí  íèêè,  ñïîëó  ÷  
íèêè,  ÷  àñòêè.

ïðèñëèâíèêè,  äèåñëîâà.

÷  ííÿ;

ÿ  •  íå  ìàþòü  ëåêñè  ÷  íîãî  çíà-

Äî  ñàìîñòèéíèõ  ÷  àñòèí  ìîâè  íàëåæàòü  èìåí  íè  êè,  ïðèêìåòíèêè,  ÷  èñëèâíèêè,  

çàéìåí  íèêè,

íÿ  ÿñòîòíè  îçíàêè  é  ðîëü  ó  âè

ÿ  •  ìàþòü  ëåêñè  ÷  íå  çíà  ÷  åííÿ

Ñëóæáîâÿ

ñ  ñàìîñòèéíè  òà  ñëóæáîâè  ÷  àñòèíè  ìîâè,  âèãóê,

ÉÍÍ

ÿ  •  íå  ÿ  ÷  ëåíàìè  ðå  ÷  åííÿ

ÿ  •  ìàþòü  ìîðôîëîãè  ÷  íè  îçíà  êè  
(íåçìèííèñòü  òà  è.);

ÿ  •  ÿ  ÷  ëåíàìè  ðå  ÷  åííÿ
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A.  èðàäñüêèé.  ÷ÿ  ÷  íà  ÿâàíà  Êóïàëà

77

wat  betekent  dat  ze  in  de  tekst  worden  gebruikt?

I.  Lees  de  tekst  en  beschrijf  mondeling  de  illustratie.  in  wat?

2.  Schrijf  twee  zinnen  met  een  voorzetsel.  Markeer  het  hoofdwoord,

de  schoonheid  van  Ivan  Kupala's  vakantie?

stel  vragen  van  het  hoofdwoord  aan  de  afhankelijke.

Morfologie  en  spelling

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.
1.  Schrijf  twee  zelfstandige  naamwoorden,  bijvoeglijke  naamwoorden,  werkwoorden,  bijwoorden.  Bepalen

3.  Zoek  de  connectoren.  Zoek  uit  wat  ze  verbinden:  delen  van  een  complexe  zin  of  
homogene  leden  van  een  zin.
4.  Bewijs  dat  de  geselecteerde  woorden  dubbelzinnig  zijn.  In  direct  of  draagbaar

mondeling  hun  lexicale  betekenis  en  syntactische  rol.

Çà  íàðîäíèìè  âèðóâàííÿìè,  îáîâ'ÿçêîâî  ãîäèëîñÿ  íà  Êóïàé

îäíå  ç  íàéêðàùèõ  íàðîäíèõ  äèéñòâ.

ëà  ñêóïàòèñÿ  -  íà  ùàñòÿ  è  çäîðîâ'ÿ  (Çà  Â.  Ñêóðàòèâñüêèì).

É  ÍÀ  ÿÂÀÍÀ  ÒÀ  É  ÍÀ  ÊÓÏÀËÀ…

Óñèì  ñåëîì  çáèðàëèñÿ  áèëÿ  ðè  ÷  êè  ÷  è  ñòàâó.  àðóáêè  ðîç  ïàëþâàëè  áàãàòòÿ,  à  äèâ  

÷  àòà  íåïîäàëèê  çàêîïóâàëè  ïðèíåñåíó  ç  ëèñó  áåðåçîâó  èëêó,  haar

íàçèâàëè  àðåíîþ.  üîãî  âå  ÷  îðà  êîæíîìó  ó  ÷  àñíèêîâè  ãîäèëîñÿ

ïåðåñêî  ÷  èòè  ÷  åðåç  âîãîíü.  Ó  òàêèé  ñïîñèá,  êàçàëè  â  íàðîäè,  ìîæíà  î  ÷  èñòèòèñÿ  âèä  

çëèõ  ñèë.  Ïèñëÿ  öüîãî  äèâ  ÷  àòà  éøëè  äî  ðè  ÷  êè  é  ïóñêàëè  çà  òå  ÷  èåþ  ïî  äâà  âèíî  ÷  êè.  Íà  

êîæíîìó  ç  íèõ  ìàëà  ãîðèòè  ñâè  ÷  êà.  ßêùî  äâà  âèíî  ÷  êè  ñïëèâàëèñÿ  äîêóïè,  òî  ââàæàëîñÿ,  

ùî  õõíÿ  âëàñíèöÿ  íåâäîâçè  âèéäå  çàìèæ.

Ñâÿòî  ââàíà  Êóïàëà  âèäçíà  ÷  àþòü  ó  íè  ÷  èç  6  íà  7  ëèïíÿ.  ÖÅ

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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ZICH  ONDERSCHEIDEN

Òàêòîâíèé  -  ÿêèé  âîëîäèå  ïî  ÷  óòòÿì  ìèðè,  óìèå  ïîâîäèòèñÿ

Òàêòè  ÷  íèé  -  ÿêèé  ñòîñóêòüñÿ  òàêòèêè  ÿê  ñóêóïíîñòè  ñïîñî

1.  Íå  ìèøàéòå  ìåíè  âèêîíóâàòè  äîìàøíè  çàâäàííÿ.  2.  Ñëèäó  þ  ÷  îãî  òèæíÿ  ðîçïî  ÷  íåòüñÿ  

âèñòàâêà  êàðòèí.  3.  Ó  ÷  åíü  çðîáèâ

Çàìèòêà  -  íåâåëèêà  ñòàòòÿ,  ïîâèäîìëåííÿ  â  àçåòè,  æóðíàëè

(îïóáëèêóâàòè  çàìèòêó).

çàìèòêó  íà  ïîëÿõ.  4.  Äèâ  ÷  èíà  ïîâîäèëàñÿ  òàêòè  ÷  íî.

Ïîìèòêà  -  íàïèñ,  ïîçíà  ÷  êà  (ïîìèòêà  ëèâöåì).

1.  Äîáðå  ñëîâî  êîæíîìó  ïðèåìíå.

(òàêòîâíèé  ó  ÷  åíü).

2.  Õòî  äîáðå  ïðàöþê,  òîé  äîáðå  âèäïî  ÷  èâàê.

*  *  *

1.  Äîáðèé  ãîðùèê,  òà  ïîãàíèé  áîðùèê.  2.  Ñèëà  áåç  ãîëîâè

áíâ  äîñÿãíåííÿ  ìåòè  (òàêòè  ÷  íèé  õèä,  òàêòè  ÷  íà  áîðîòüáà).

øàëèå,  à  çóì  áåç  ñèëè  ìëèå.  3.  Ïðàöÿ  ÷  îëîâèêà  ãîäóê,  à  ëèíü  ìàðíóê.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

209

207

208

205  
precies?

210

206

78

kan  de  hint  van  zijn  team  één  keer  gebruiken.

Maak  en  schrijf  één  zin:  1)  met  de  teller;  2)  met  zay

Morfologie  en  spelling

I.  Schrijf  de  spreekwoorden  op  en  onderstreep  de  zinsdelen.  Boven  elk  woord

COMMUNICEREN.  Welke  nationale  feestdag  vind  jij  het  leukst?  Dan

schrijf  een  deel  van  de  taal.  Welke  woorden  zijn  officieel?

Vorm  een  team  (in  rijen  of  opties).  Een  lid  van  het  team  gaat  naar  het  bord,  welke  
leden  van  andere  teams  om  de  beurt  roepen
drie  woorden.  De  speler  moet  het  deel  van  de  taal  van  elk  woord  bepalen.  Tegelijkertijd  heeft  hij

spreekwoorden  (optioneel).

.  Beschrijf  een  spraaksituatie  waarin  een  van  de  volgende  situaties  kan  worden  gebruikt:

fout?  Gebruik  het  gedeelte  'Spraakcultuur'  hieronder.
Pas  de  zin  aan  en  schrijf  hem  op.  De  woorden  van  welke  woordsoorten  worden  gebruikt

aandelenbeurs;  3)  met  een  bijwoord.  Leg  de  rol  van  deze  woorden  in  je  zinnen  uit.

bijvoeglijk  naamwoord,  en  in  de  tweede  -  een  bijwoord.
WAAROM?  Leg  uit  waarom  we  het  gemarkeerde  woord  in  de  eerste  zin  beschouwen
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äåñÿòêà

ëàìè,  íàëåæàòü  äî  ïåâíîãî  ðîäó.

1.  À  ïèä  âèêíàìè  õîäÿòü  íî  ÷  è  è  äîùàìè  ãóñòèìè  ïëà  ÷  óòü  (Ì.  Áîðîâêî).  2.  Äåðåâà  çà  âèêíîì  

øóìèëè,  íà  ÷  å  ïðîñèëèñü

íøÿ  ÷  àñòèíè  ìîâè

àäèñòü

3.  Ïðîïëèâàþòü  õìàðè  â  íåáè.

êóëà  ÷  êàõ  ñìà  ÷  íîãî  ñîíöÿ  ëàãèäíè  æîâòî  ÷  êè  (Ì.  Âèíãðàíîâñüêèé).

ííèêè

Ììåííèêè  çìèíþþòüñÿ  çà  âèäìèíêàìè  é  ÷  èñ

äåñÿòü

äèõàííÿ

Ó  ðå  ÷  åííè  èìåííèê  ìîæå  áóòè  áóäü-ÿêèì  ÷  ëå  íîì  ðå  ÷  åííÿ.  

VOORBEELD:

ïóñòèòè  ÿõ  äî  õàòè  ïîãðèòèñü  (Î.  Äîí  ÷  åíêî).  3.  Âå  ÷  èð  ñòåëèòü  íàä

äèõàòè

ÿìåííèê  -  öå  ñàìîñòèéíà  ÷  àñòèíà  ìîâè,  ùî  îçíà  ÷  àê  ïðåäìåò  è  âèäïîâèäàê  

íà  ïèòàííÿ  õòî?

Wat?  BIJVOORBEELD :  ïàðòà,  ñîêèë,  âèäâàãà,  ïðîõàí  íÿ,  õîäüáà.

1.  Õëèá  -  óñüîìó  ãîëîâà.  2.  ëëè  âàðåííÿ  ç  áëóê.

ìîðåì  õîëîäíè  òóìàíè  (Ì.  Ëóêèâ).  4.  Çàòèñëà  ãðóøà  â  æîâòèõ

Ïðî  îçíàêè  èìåííèêèâ,  ïðî  íàçâè  àáñòðàêòíè  é  êîíêðåòíè,

àäèñíèé

à  òàêîæ  ïðî  çáèðíè  èìåííèêè

ÿñòîò  ÿ  íåèñòîò,  âëàñíè  é  çàãàëüíè,

Synthetisch  giftig

tekens

AlgemeenMET

waarde

de  vraag  is  wie?  wat?

met

rol

Morfen  zijn  fologisch

Het  onderwerp  grammatica  wordt  beschouwd  als  alles  wat  kan  worden  toegeschreven  aan

§  22.  ÿÌÅÍÍÈÊ  ßÊ  ×  ÀÑÒÈÍÀ  ÌÎÂÈ

211

212

79
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I.  Schrijf  een  zin,  onderstreep  zelfstandige  naamwoorden  als  leden  van  de  zin.  uitschrijven

B.  Maak  een  conclusie  over  de  kenmerken  van  zelfstandige  naamwoorden.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  de  hoofd-  en  secundaire  leden  van  de  zin?

Zelfstandig  naamwoord

vragen  worden  beantwoord.  Verschillen  ze  in  gevallen  en  aantallen?  En  na  de  bevalling?

.  Kies  mondeling  antoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.

A.  Vergelijk  de  woorden  in  de  kolommen.

B.  Bepaal  wat  de  zelfstandige  naamwoorden  (object,  teken,  hoeveelheid  of  actie)  betekenen

zelfstandige  naamwoorden  uit  de  eerste  zin  en  schrijf  kort  na  elk  van  hen  hun  geslacht,  aantal,  naamvallen.
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Nationale  teams

Schepsels

specifiek

Algemeen

Buikspieren  zijn  streng

Co.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Âèäïîâèäàþòü  íà  ïèòàííÿ

ÿ  •  ïîêèéíèê  (íàçâè  ïîìåðëèõ)

Çà  ãàëü  íà  íàçâà  -  öå  óçàãàëüíåíå  íàéìåíóâàííÿ  íèçêè  îäíî  
òèïíèõ  ïðåäìåòèâ.  BIJVOORBEELD :  ñòíë,

ÿ  •  ñîïèëêà ,  äîù,  äåðåâî;

Çáèðíèìè  íàçèâàþòü  èìåííèêè,  ÿêè  îçíà  ÷  àþòü  ñóêóïíèñòü  îäíàêîâèõ  ÷  è  

ïîäèáíèõ  ïðåäìåòèâ,  ñêè.  BIJVOORBEELD :  ìîëîäü,

çðèçíÿþòü  êîíêðåòíè  é  àáñòðàêòíè  èìåííèêè.

ÿ  •  ìèêðîá,  áàöèëà  (íàçâè  îð  
ãàíèçìèâ)

ÿ  •  ëèñîâèê,  Çåâñ  (íàçâè  ìè  ôè  ÷  -

ÍÅÿÑÒÎÒ

Äî  âëàñíèõ  íàçâ  íàëåæàòü  ïðèçâèùà,  èìåíà  ëþ  äåé,  íàçâè  ìèôîëîãè  ÷  íèõ  

èñòîò  è  áîæåñòâ,  äèéî  âèî  îñè

ìîæíà  ñïðèéìàòè  çà  äîïîìîãîþ  îðãàíèâ  ÷  óòòÿ.  BIJVOORBEELD :  

êíèæêà,  ó  ÷  åíü,  Äíèïðî.

èøà,  ñîâèñòü,  ñèëà.

?

çåðî  Ñâèòÿçü

ÿ  •  ïèøàê  (íàçâè  øàõîâèõ  ôèãóð);

Wat?

çðèçíÿþòü  çàãàëüíè  é  âëàñíè  íàçâè.

êîçàöòâî,  ëèñòÿ,  âîðîííÿ,  ãàð  áóçèííÿ.

ÿ  •  ãóðò ,  êëàñ  (ñóêóïíèñòü  èñ  
òîò);

êðàèíà,  ñâÿ  òî,  õâèëþâàííÿ.

Eigen  Âëàñíà  íàçâà  -  öå  íàçâà  ÿêîãîñü  îäíîãî  ïðåä  ìåòà  ç  íèçêè  îäíîòèïíèõ.

íêðåòíè  èìåííèêè  íàçèâàþòü  ïðåäìåòè,  ÿêè

ÒÎÒÑÒÎÒ

ÿ  •  ó  ÷  èòåëü,  Àíäðèé,  êèíü  (íàç  âè  ëäåé  è  

òâàðèí);

Àáñòðàêòíè  èìåííèêè  íàçèâàþòü  ïîíÿòòÿ,  ÿêè  íå  ìîæíà  ñïðèéìàòè  îðãàíàìè  

÷  óòòÿ.  VOORBEELD:

÷  é  àñòðîíî  ìi  íi  íàçâè,  íàçâè  iñòîðè  ÷  íèõ  ïîäié,  ñâÿò,  âóëèöü,  ñòàíöié,  

äåðæàâ,  îðãàíiçàöié,  çàâ  äiâiâ,  êôêiâ,  èàêiâ,  ôàiâ,  êôê,  êîð  VOORBEELD :  

Çåâñ,  Êàðïàòè,  ×  åð  íèãèâ,  Þïèòåð,  Ðèçäâî,  «Ôàðáîâàíèé  Ëèñ» (êàçêà);

Âèäïîâèäàþòü  íà  ïèòàííÿ

íèõ  èñòîò);

çðèçíÿþòü  íàçâè  èñòîò  è  íåèñòîò.

(çàãàëüíà  íàçâà)  (âëàñíà  íàçâà)

80

Zelfstandig  naamwoord
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Collectieve  zelfstandige  naamwoorden  hebben  alleen  de  enkelvoudsvorm.

ïþðå,  ñõèäöè,  äîáðÿê,  Îêñàíà,  ïàëàö,  íàòîâï.

-  Òà  ÿ  íå  ïèòàþ,  ÿêîãî  âè  äó.

-  âàëü.
-  ñ  ñàìè  âè  õòî  áóäåòå?

Ïòàõ,  êîçàê,  ó  ÷  åíü,  þíàê,  òîâàðèø,  êîìàõà,  âîðîí,  âèòè,  ìàëþê,  äèòè.

-  Òà  ÿ  íå  êîâàëü,  à  âàëü.  íàñ

êàöèÿ,  êîëîäà,  êóðêà,  êëàñ,  äîáðîòà,  Ñâàðîã,  ùóêà,  êâèòêà,

-  à  àðîê ...

-  Ãåé,  äÿäüêó,  êóäè  ÿäåòå?

-  Õå-õå ...  Ùîñü  âè,  äÿäüêó,  ìà  ëåíü  êèé  òà  

ïëîõåíüêèé,  ÿê  íà  êîâàëÿ.

Ðîçóìíà  äèòèíà,  øâèäêà  õîäà,  îñèííÿ  ëèñòâà,  çèìîâèé

-  Ç  Êîâàëèâ.

çàãèí,  ììååðàòîð,  ìàâêà,  ñâèò,  âèðóñ,  ãðóïà,  Îðåë  (ïðèçâèùå),

èëüêè .

îñà,  æóðáà,  êèøêà,  Â'ÿ  ÷  åñëàâ,  ñõîâèùå,  áàêòåðèÿ,  àçîò,  àðòèñò,

-  ç  çâèäêè  âè?

óðîê  ïëàâàííÿ,  ìèöíà  äðóæáà.

-  éà  é  êàæó  -  âàëè.

ó  Êîâàëÿõ  óñè  Êîâàëè,  à  êîâàëèâ

Ñåëî  âàøå  ÿê  çâåòüñÿ?

ïåðåëèò,  ðÿñíèé  äîù,  íåñïîäèâàíà  ðàäèñòü,  âåñåëèé  äåëüôèí,

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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Kies  en  schrijf  gemeenschappelijke  stam  verzamelnaamwoorden  voor  de  gegeven  woorden.  

Maak  een  mondelinge  zin  met  één  gekozen  woord.

waar  het  woord  "bij"  staat.

Schrijf  eerst  de  namen  van  de  niet-wezens  en  dan  de  namen  van  de  wezens.

Zelfstandig  naamwoord

TOETS.  Onderstreep  in  de  geschreven  woorden  de  tweede  letter  vanaf  het  begin.  Als  je  de  taak  goed  

hebt  voltooid,  lees  je  het  raadsel,  het  raadsel  uit  de  onderstreepte  letters

I.  Schrijf  een  zin  met  abstracte  zelfstandige  naamwoorden.  Hoe  verschillen  deze  zelfstandige  

naamwoorden  van  specifieke?

Lees  de  dialoog.  Leg  uit  waarom  er  een  misverstand  was  tussen  de  zingende  gesprekspartners.  

Welke  van  de  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden  zijn  eigennamen  en  welke  zijn  zelfstandige  

naamwoorden?  Ontdek  het  verschil  in  de  lexicale  betekenis  van  deze  woorden.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  geschreven  zin  (optioneel).

Machine Translated by Google
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Ïðî  òå,  ÿê  íà  ïèñüìè  âèäèëÿþòü  âëàñíè  íàçâè

Âåëèêäåíü,  Òåðíîïèëüùèíà,  îçåðî  Ñâèòÿçü,  åïîõà  Âèäðîäæåííÿ,  ìàéäàí  Íåçàëåæíîñòè,  

Ïèâäåííèé

1.  Çåìëÿ  îáåðòàêòüñÿ  íàâêîëî  Ñîíöÿ.  2.  Ïðàöèâíèêèâ  øêîëè  ïðèâèòàëè  ç  Äíåì  ó  ÷  èòåëÿ.  3.  

Äèòè  ïîáóâàëè  â  Óñïåíñüêîìó  ñîáîðè.  4.  Øêîëÿðè  âèäâèäàëè  çàïîâèäíèê  «Çàïîðèçüêà  Ñè  ÷».  5.  Ìàìà  

êóïèëà  òîðò  «Çîëîòèé  êëþ  ÷  èê».

ëîòè  âîðîòà.

àöèîíàëüíà  îïåðà  Óêðàèíè,  Äðóãà  ñâèòîâà  âèéíà,

Äåíü  Íåçàëåæíîñòè  Óêðàèíè,

íü  Ñîáîðíîñòè  Óêðàèíè

íàéâàæëèâèøèõ  äåðæàâíèõ

ñïóáëèêà  Ïîëüùà

ñâÿò

äåðæàâ

Ïðîòå  ç  âåëèêîì  áóêâè  ïèøåìî  âñè  ñëîâà  â  òàêèõ  íàçâàõ:

ëàñíè  íàçâè  ïèøåìî  ç  âåëèêîÿ  áóêâè.  VOORBEELD:

(Ì.  Òêà  ÷).

íèé  Âàë

èñòî  Áèëà  Öåðêâà,  âóëèöÿ

ßêùî  âëàñíà  íàçâà  ñêëàäàêòüñÿ  ç  êèëüêîõ  ñëèâ,  òî  ç  âåëèêîì  áóêâè  ïèøåìî  ïåðøå  

ñëîâî .  VOORBEELD :  _

ïîëþñ.

ç-ïîìèæ  çàãàëüíèõ

ïðîñïåêòèâ,  áóëüâàðèâ

íàñåëåíèõ  ïóíêòèâ,  âóëèöü,

Geweldig

brief
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ÂËÀÑÍÈÕ  ÍÀÇÂÀÕ

23.  ÂÅËÈÊÀ  ÁÓÊÂÀ  ÒÀ  ËÀÏÊÈ

82
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A.  Lees,  geef  algemene  namen  in  de  vijfde  zin.

(bijvoorbeeld:  hulp,  hint).

OPTIE  A.  Schrijf  een  kort  bericht  op  de  schoolwebsite  over  het  evenement  van

Zelfstandig  naamwoord

met  behulp  van  concrete  zelfstandige  naamwoorden  (bijvoorbeeld:  lichaam,  scherm)  en  abstract

Voer  een  van  de  opties  uit.

B.  Zoek  je  eigen  namen  en  kijk  hoe  ze  zich  onderscheiden  van  de  rest.  B.  Maak  een  
conclusie  over  de  eigenaardigheden  van  het  schrijven  van  eigennamen.

OPTIE  B.  Schrijf  instructies  "Hoe  het  nieuwste  model  telefoon  onder  de  knie  te  krijgen"  van

Beschrijf  de  geschreven  zelfstandige  naamwoorden  die  in  de  zin  worden  gebruikt  
volgens  de  volgende  criteria:  a)  de  naam  van  het  wezen  of  niet-zijn;  b)  algemeen  of  eigen;  c)  

indien  het  nationale  team,  dit  aangeven.  Íà  âå  ÷  èðíèé  çîðè  ñèðèì  êëèíîì  æóðàâëè  ïðîëèòàëè  ó  âèðèé

klassenleven  met  het  gebruik  van  eigennamen  (achternamen,  geografische  namen,  enz.).
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1.  In  hoofdletters,  maar  zonder  aanhalingstekens,  schrijven  we  de  namen  van  

cultboeken:  de  Bijbel,  de  evangeliën,  de  Psalmen,  evenals  de  namen  van  religieuze  

concepten,  zoals:  God,  Moeder  van  God,  Zoon  van  God,  Heilige  Geest  (maar  de  god  Perun ,  etc.).

3.  Automerken ,  vliegtuigen  staan  tussen  aanhalingstekens:  auto  "Volvo".

We  schrijven  openbare  standpunten  in  hoofdletters:  president  van  Oekraïne.

SPELLING

Namen  van  functies,  volkeren,  personen  naar  nationaliteit  of  woonplaats  worden  in  

kleine  letters  geschreven:  Oekraïners,  Kievans.  Echter,  de  namen  van  de  hoogste

gebruikt  met  het  woord  site,  netwerk,  systeem ,  enz.:  netwerk  "Facebook".  MAAR:  

toegang  tot  Facebook  (zonder  kleine  aanhalingstekens).

aangekomen  bij  de  Volvo.

2.  Namen  van  sites,  virtuele  netwerken,  systemen  worden  vermeld,  indien  aanwezig

Citaten

Maar  zonder  het  woord  auto  staat  het  vliegtuig  in  kleine  letters  tussen  aanhalingstekens:

83

íàçâè  òîùî  áåðåìî  â  ëàï  êè.  BIJVOORBEELD :  æóðíàë  «Ñòåæ  êà»,  öóêåðêè  «×  åðâî  

íèé  ìàê»,  çàâîä

äèéîâèõ  îñèá  ó  êàçêàõ,  áàéêàõ  Ëèñè  ÷  êà-Ñåñòðè  ÷  êà

øàïî  ÷  êà  -  ×  åðâîíà  Øà  ïî  ÷  êà;  ñíèæèíêà  -  Ñíèæèíêà  (êèøêà).

Âåëèêèé  âèç  -  Âåëèêèé  Âèç  (ñó  çèð'ÿ);  çåìëÿ  -  ëÿ;  ÷  âîíà

àñòðîíîìè  ÷  íèõ  è  ãåîãðàôè  ÷  íèõ  îáÿêòèâ

Âåðõîâíà  Ðàäà  Óêðàèíè,  Ââðî  ïåéñüêèé  Ñîþç

àâíèé  Ãåðá  Óêðàèíè,  Äåðæàâíèé  Ãèìí  Óêðàèíè

äåðæàâíèõ  ñèìâîëèâ  Óêðàèíè  Äåðæàâíèé  Ïðàïîð  Óêðàïí

Íàçâè  êíèæîê,  ãàçåò,  êèíîôèëüìèâ,  çàâîäèâ,  êî  ðàá  ëèâ,  àåðîïîðòèâ,  ñòàíöèé  ìåòðî,  

ìàãàçèíèâ,  òîð

íàéâèùèõ  äåðæàâíèõ  óñòà  íîâ  Óêðàèíè  é  

ìèæíàðîäíèõ  îðãàíèçàöèé

ëèññÿ,  Íîâà  Ãâèíåÿ

ÀËÅ:  çàëèçíè  ÷  íè  âîêçàëè  é  ñòàíöèè  -  áåç  ëàïîê:  Êèèâ  ñüêèé  âîêçàë,  ñòàíöèÿ  

Æìåðèíêà.

ëèêà  áóêâà  òà  ëàïêè  ó  âëàñíèõ  íàçâàõ

×  óìàöüêèé  Øëÿõ,  Ïèâäåííå

«Àðñåíàë»,  ëèòàê  «Ìðèÿ»,  ãîòåëü  «Òóðèñò»,  ñòàí  öèÿ  ìåòðî  «Óíèâåðñèòåò».

220
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WAAROM?  Bedenk  waarom  de  woorden  (combinaties)  die  in  paren  worden  
gegeven  anders  zijn  geschreven.  Hebben  ze  dezelfde  betekenis?

Zelfstandig  naamwoord
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Ðè  ÷  êà  Ïèâäåííèé  Áóã,  Ñîôèéñüêèé  ñîáîð,  Êèåâî-Ïå  ÷  åðñüêà

Êîíñòèòóöèÿ  Óêðàèíè,  Ïðåçèäåíò  Óêðàèíè.

(ã)  îðà  (ã)  îâåðëà,  (ò)  àáèð  (ë)  èñîâà  ïèñíÿ,

40ïðîäîâæ  40  ðîêèâ  èñíóâàí  íÿ  «Ùåäðèê»  

äàâ  ïîíàä  500  êîíöåðòèâ  â  Óêðàèíè,  Íèìå  ÷÷  

èíè,  ÑØÀ,  Êàíàäè,  òòàêè.  Ó  ðåïåðòóàðè  þíèõ  ñïèâàêèâ  áëèçüêî  1000  òâîðèâ  êëà  ñè  ÷  íîè  

òà  äóõîâíîè  ìóçèêè,  íàðîäíè  ïèñíè.

èçäâî  Õðèñòîâå

àïîðèçüêà  Ñè  ÷

ëàâðà,  Âåëèêèé  ïèñò,  Áîãîìàòèð,  Áèáëèÿ,  Ðèçäâî  Õðèñòîâå,  Äåíü

êðàùèõ  ó  ñâèòè.  Íåùîäàâíî  âèí  ïåðåìèã  ó  

Ìèæíàðîäíîìó  êîí  êóðñè  «Äóõîâíà  ìóçèêà  â  

Ðèìè».  Ïàïà  Ðèìñüêèé  çàïðîñèâ  õîðèñ  òèâ  äî  

ëèòíüîÿ  ðåçè  äåíöèè.

(ò)  âàðèí,  (÷)  åðíèãèâùèíà,  (ñ)  óçèð'ÿ  (ê)  îçåðèã,

-  Äÿêóþ,  ùî  ó  ñâîèé  òâîð  ÷  îñ  òè  âè  

çàâæäè  áåçäîãàííè,  -  ñêà  çàâ  ÷  èñòîþ  

óêðàìíñüêîþ  ìîâîþ.

(ï)  èâíè  ÷  íèé  (ï)  îëþñ,  (â)  èííèöüêà  (î)  áëàñòü,

Êèÿâñüêèé  äèòÿ  ÷  èé  õîð

íñòèòóöèÿ

«Ùåä  ðèê»  íàëåæèòü  äî  ï'ÿòèðêè

(ô)  àáðèêà  (÷)  åð  íèâ  ÷  àíêà,  (æ)  óðíàë  (ñ)  âèò

êðàèíè

óêðàyiíñüêîyi  ïèñåìíîñòi  òà  ìîâè,  Ïîëòàâñüêà  áèòâà,  çà  ïî  âiäíèê  "Àñêàíiÿ-IIAa»,  ×  idia  Iida,  

Àâòîíîìíà  Ðåñïóáëiêà  Êðèì,  Ïîäiëëÿ,  Yeâðîïåéñüêèé  Ñîþç,  ïîøóêîâà  ñèñòåìà  «Ãóãë»,

êó  õîð  íàáèðàê  óïó.  Ïðîñëóõîâóâàííÿ  âèäáóâàþòüñÿ

«ÙÅÄÐÈÊ»

â  Ïàëàöè  êóëüòóðè  äëÿ  äèòåé  òà  þíàöòâà  â  Êèåâè  (Ç  ãàçåòè).

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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Õîð  «Ùåäðèê»

Schrijf  de  combinatie,  let  op  het  gebruik  van  hoofdletters.

namen  moeten  worden  

geciteerd?  Îñòðèâ  (õ)  îðòèöÿ,  (ä)  åíü  (ï)  ðàâ  ëþäèíè,

.  Zoek  je  eigen  namen  en  leg  hun  spelling  uit.

Zelfstandig  naamwoord

Schrijf  de  combinatie  en  vervang,  waar  nodig,  kleine  letters  door  hoofdletters.  Die

COMMUNICEREN.  Stel  je  voor  dat  je  een  Oekraïens  volksliedje  moet  kiezen,  222  dat  het  koor  zou  kunnen  uitvoeren  op  een  internationaal  concours.  Welk  liedje  zou  je  
aanraden?  Wat  vind  je  er  leuk  aan?

waarom  is  Shchedryk  erin  geslaagd  een  van  de  beste  bands  ter  wereld  te  worden?

Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  combinatie  (optioneel).

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  het  onderwerp  en  de  hoofdgedachte.  Wat  denk  je

Machine Translated by Google
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Äåðæàâà,  ñóçèð'ÿ  (àáî  ãàëàêòèêà),  ìàòåðèê,  ñîáîð,  ñâÿòî,  òå

(ø)  òàòè  (à)  ìåðèêè,  (ì)  èíèñòåðñòâî  (î)  õîðîíè  (ç)  äîðîâ'ÿ,  (ï)  èâäåí  íèé  (á)  óã  (ðè  ÷  êà),  (ñ)  

ñ  (ê) )  àïîðèçüêà  (ñ )  è  ÷,  (â)  åðõîâ  íà  (ð)  àäà  Óêðàèíè.

(â)  åëèêäåíü,  (ò)  èõèé  (î)  êåàí,  (à)  åðîïîðò  (á)  îðèñïèëü,  (ñ)  òóäèÿ

ëåâèçèéíà  ïðîãðàìà,  êèíîôèëüì,  êàðòèíà,  ñîöèàëüíà  ìåðåæà.

(Ä)  ÅíÜ  (ï)  ñèõëü  (ï)  Åñëà,  Familie  (ï)  åñíóóêà  (ï)  Åñïóáêàà  (ñ)  Åñïóáêàà,  (ã)  åñóóóàà,  

(ñ)  (ñ)  (ñ)  ïÿ  (ñ)  êñíÿÿ  (ñ)  ñ) )  ÿ  ÷  îâèõ  (ñ)  òðèëüöèâ,  (ê)  åð  ÷  åíñüêà  (ï)  ðîòîêà.

(ç)  íàíü  (ñâÿòî),  (â)  åëèêà  (â)  åäìåäèöÿ  (ñóçèð'ÿ),  (ñ)  ïîëó  ÷  åíè

Óðî  ÷  èùå  (æ)  îâòè  (â)  îäè,  (ï)  èâäåííå  (ï)  îëèññÿ,  (ã)  àëèöüêî-  (â)  î  ëèíñüêà  (ä)  

åðæàâà,  (îàäåíí )  êà  äåìèá,  (êà  äåìèá,  (êà  äåìèá)  ó)  íèÿ,  (ê)  îðñóíñüêà  (á)  èòâà,  (ï)  àïà  

(ð)  èì  ñüêèé,  (ð)  èñàêàìì  (ð)  èìñüêà  iìå.  èòîâ  ñüêå.

Âèòàþ  ç  (í)  îâèì  (ð)  îêîì;  ç  (â)  îñüìèì  (á)  åðåçíÿ;  ç  (ð)  èçäâîì  (õ)  ðèñòîâèì;  ç  (â)  åëèêîäíåì;  

ç  (ä)  íåì  (ó)  ÷  èòåëÿ.

(ê)  ííîòåàòð  (ñ)  ÿéâî,  (ì)  óëüòôèëüì  (ð)  óñàëîíüêà,  (ñ)  óïåðìàðêåò

Ñèâåðñüêèé  (ä)  îíåöü  (ðè  ÷  êà),  (ê)  ðèâèé  (ð)  èã  (ìèñòî),  (ä)  åíü

(ê)  èøåíÿ,  ñàéò  (î)  ñòðèâ  (ç)  íàíü.

òàíöþ  (â)  îëîøêà,  (ï)  î  ÷  àèâñüêà  (ë)  àâðà,  (ï)  å  ÷  èâî  (æ)  óðàâëèê,

Éîãóðò  (â)  îëîøêîâå  (ï)  îëå,  (ñ)  ïàñî-  (ï)  ðåîáðàæåíñüêèé  (ñ)  îáîð  (×  åðíèãíâ),  (äâ  îëè ).  

(ï)  äèëëÿ,

85

Schrijf  zelf  twee  zinnen  uit  geschiedenis-  en  aardrijkskundeboeken

Kies  uw  eigen  namen  bij  de  voorgestelde  veelvoorkomende  namen  en  schrijf  ze  op.  Met  een

Zelfstandig  naamwoord

namen.  Leg  de  spelling  van  deze  zelfstandige  naamwoorden  uit.

.  Schrijf  de  geselecteerde  woorden  door  fonetische  transcriptie.

Schrijf  uw  eigen  namen  correct  in  groepen:  1)  alle  woorden  in  de  naam  zijn  nodig

I.  Schrijf  een  combinatie  en  vervang  waar  nodig  kleine  letters  door  hoofdletters.
Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  eigennaam.

zijn  eigennamen?  En  wie  zal  nog  meer  van  dergelijke  uitspraken  kunnen  kiezen?

via  sms.  Schrijf  de  juiste  vakantienamen  op.

maak  en  schrijf  een  zin  met  de  gekozen  naam.

kapitaliseren;  2)  alleen  het  eerste  woord  moet  in  hoofdletters  worden  geschreven.

Schrijf  in  overeenstemming  met  de  regels  van  hoofdletters  en  aanhalingstekens.

Wie  kan  de  vier  zinnen,  spreekwoorden  of  gezegden  kiezen  waarin?

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  iemand  moet  feliciteren  met  een  kerstkaart  of  voor
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en

Voor  jou,  nieuwsgierig

zelfstandige  naamwoorden

Geboorte  geven

äâåðè
íîæèöè

äðîâà

÷  àòè  îñèá  è  æèíî  ÷  îè  ñòàòè.  VOORBEELD :  äèðåêòîð,

áíäîëàõà

2.  Ìîëîäèé  ëèêàð  Ëèñîâèé  ïèøîâ  ó  âèäïó  ñòêó.

3.  Ïðîòå  ñòîñîâíî  æèíîê  êðàùå  âæèâàòè  ñëîâà  ëèêàðêà,  äèðåêòîðêà  

òîùî.

Áèëüøèñòü  èìåííèêèâ  íàëåæàòü  äî  îäíîãî  ç  òðüîõ  ðîäèâ:  ÷  îëîâè  ÷  îãî,  

æèíî  ÷  îãî,  ñåðåäíüîãî.

çåðî

Ïðî  òðè  ðîäè  èìåííèêèâ,  èìåííèêè  ñïèëüíîãî  ðîäó

ÿ  ÿìåííèêè  ÷  îëîâè  ÷  îãî  ðîäó,  ùî  ìîæóòü  ïî  çíà-

à  ïðî  êóëüòóðó  ìîâëåííÿ

çàìàçóðà

óíàé íåïîñèäà

1.  Ìîëîäèé  ëèêàð  Ëèñîâà  ïèøëà  ó  âèä  ïó  ñòêó.

àäèñòü

232

24.  ÐÿÄ  ÿÌÅÍÍÈÊÿÿ

÷ .ð.

÷ .ð.

.ð.÷ .ð.

÷ .ð.÷ .ð.
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Zelfstandig  naamwoord

Hertz  en  Hertz?  Feit  is  dat  we  hier  achternamen  in  hoofdletters  schrijven.  En  die  woorden  die  met  een  

kleine  letter  beginnen,  zijn  geen  achternamen  meer.

in  dit  boek.

U  kunt  hierover  en  nog  veel  meer  leren  uit  het  boek  van  Ivan  Vykhovanets

233  A.  Lees  de  woorden.  Bepaal  het  geslacht  van  zelfstandige  naamwoorden  in  de  eerste  kolom.  Kunnen  ze

ïðî  ôå  ñîð,  ñóääÿ.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

B.  Kun  je  het  geslacht  van  zelfstandige  naamwoorden  in  de  derde  kolom  bepalen?  B.  Maak  een  

conclusie  over  de  kenmerken  van  de  categorie  van  het  geslacht  van  zelfstandige  naamwoorden.

Waarom  denk  je  dat  we  woorden  als  Ampere  en  Ampere  anders  spellen?

woorden  van  de  tweede  kolom  om  als  mannelijke  zelfstandige  naamwoorden  op  te  treden,  dan  als  vrouwelijk?

OPTIE  B.  Schrijf  en  schrijf  een  kort  verhaal  (6-8  zinnen)  over  iemand

uit  historische  gebeurtenissen.  Gebruik  je  eigen  namen  in  het  verhaal.

"Het  geheim  van  het  woord".  Vertel  je  klasgenoten  wat  je  het  leukst  vond

Voer  een  van  de  opties  uit.

OPTIE  A.  Schrijf  een  korte  tekst  (6-8  zinnen)  over  een  van  de  onderwerpen:  “Natuurlijk

Wonder  van  Oekraïne  ","  Kathedralen  van  Oekraïne  ","  Sterrenhemel  ","  Ruimte  ","  Zeven  Wereldwonderen  ".  

Gebruik  uw  eigen  namen  in  de  tekst.
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Ç  ììåííèêàìè  ñïèëüíîãî  ðîäó  ïðèêìåòíèêè,  çàé  ìåííèêè  é  äèåñëîâà  

óçãîäæóêìî  çàëåæíî  âèä  òîãî,  îñîáî,  îñîáî.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

Äåÿêè  èìåííèêè  ìàþòü  ïàðàëåëüíè  ôîðìè  ðîäó.

1.  è  òàê  (èé,  à)  íåïîñèäà,  Äåíèñå!  2.  Ãîðå  ç  àê  (èì,  îþ)  áà  çèêîþ,  Ñåìåíîì.  3.  Íàø  (à)  

ñòàðîñòà  Îëåíà  ïèäãîòóâàëà  ãðàôèê  ÷  åðãóâàííÿ.  4.  Ìîëîä  (èé,  à)  äèðåêòîð  (êà)  Çàäîðîæíà  

ïðîâåëà  çáîðè.  5.  Äî  ñâè  ä  ÷  åí  (èé,  à)  ííæåíåð  (êà)  Áîãäàíîâà  âèêîíà  (â,  ëà)  ðîáîòó  â  ÷  àñíî.

àðîñòà,  íåðîáà,  áèäîëàõà.

ñïèëüíîãî  ðîäó.  VOORBEELD :  ñòàðîñòà,  ëèñòî  íî  øà,  ñèðîòà,  çàìàçóðà,  

áèëîðó  ÷  êà,  áàçèêà.

ðèä  íå  ðîçðèç  íÿþòü.  BIJVOORBEELD :  íîæèöè,  äâåðè.

1.  Öåé  õëîïåöü  âåëèêèé  çàìàçóðà.

æèíî  ÷  èé  ðèä.  Àêè  ñëîâà  íàçèâàþòü  èìåííèêàìè

Â  ÿìåííèêàõ,  ùî  ìàþòü  ôîðìó  òèëüêè  ìíîæèíè,

Äåÿêè  èìåííèêè  ìîæóòü  ìàòè  òî  ÷  îëîâè  ÷  èé,  òî

2.  Öÿ  äèâ  ÷  èíà  âåëèêà  çàìàçóðà.

BIJVOORBEELD :  çàë  -  çàëà;  ñóñèä  -  ñóñèäà;  èðàô  -  èðàôà.

Ðàäèñòü,  êàíèêóëè,  áèëîðó  ÷  êà,  äèðåêòîð,  ñèðîòà,  äâåðè,  ùàñòÿ.
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vriendelijk

familie

door  parallel

formulieren

Gewricht

Ze  hebben  het  niet

Zelfstandige  naamwoorden  veranderen  niet  per  geslacht,  maar  behoren  tot  een  van  de  geslachten.

÷ .ð.

.ð.

87

÷ .ð.
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waarin  het  geslacht  niet  te  onderscheiden  is.  Welke  woorden  ga  je  niet  schrijven?  Waarom?

Schrijf  de  zin  op  en  open  de  haakjes.  Bepaal  het  geslacht  van  de  geselecteerde  namen

of  middelste  geslacht  (bijvoorbeeld:  lui,  vergeetachtig,  brabbelend).

bijnamen.

(een)  van  jullie  stelt  een  zin  samen  zodat  dit  woord  een  mannelijk  zelfstandig  naamwoord  is,  en  de  ander  

(tweede)  -  een  vrouwelijk  zelfstandig  naamwoord.  Controleer  elkaars  prestaties.

Schrijf  de  woorden  in  twee  kolommen:  1)  zelfstandige  naamwoorden;  2)  zelfstandige  naamwoorden,

Zelfstandig  naamwoord

237  

waard  en  zouden  geen  vrienden  moeten  zijn  ",  met  behulp  van  zelfstandige  naamwoorden  (bijvoorbeeld:  

zadavaka,  bazika,  vereda,  beloruchka)  en  zelfstandige  naamwoorden  die  een  mannelijke

SAMENWERKEN.  Maak  met  elk  woord  twee  zinnen:  één

SAMENWERKEN.  Componeren  en  uitbeelden  van  een  humoristische  dialoog  "Met  wie?
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êîëè  óêðàèíöè-  ÷  åìïèîíè  áèæàòü  êîëî  ïîøàíè.  ñü  ñïðàâæíè

Îëèìïèéñüêèé  ðóõ  îájeäíóê  íàðîäè

ïàòðèîòè!  Íà  íèõ  ÿ  õîòèâ  áè  áóòè  ñõîæèì  (Ç  ó  ÷  íèâñüêîãî  òâîðó).

Íàñèï,  ïóòü,  ïîëèí,  ðóêîïèñ,  äîïîâèäü,  ðîÿëü,  òþëü.

ñâèòó,  áî  ñïîðò  îäèí  äëÿ  âñèõ.  Ñâèò  çàõîïëþåòüñÿ  

ñïîðòèâíèìè  äîñÿã  íåííÿìè  àìåðèêàíöÿ  Ìàðêà  Ñïèò  öà,  

íîðâåæöÿ  Óëå-Åéíàðà  Áåðèä

1.  Ó  äàëåêèé  ïóòü  ïðîâîäæàëà  ìàòè  ñâîìõ  äèòåé.  2.  Íàâêîëî  ðîçêèíóëàñÿ  øèðîêà  ñòåï.  3.  

ÿÿî  å  è  î  ÷  àõ  ìîæíà  áóëî  çðîçóìèòè

Ïèäòâåðäæåííÿì  âèñîêîì  ìåòè  Îëèìïèàäè  ÿ  ïðîâåäåííÿ  ç  1960  ðîêó  èãîð  äëÿ  ëþäåé  ç  

ííâàëèäíèñòþ.  Âîíè  âèä  ÷  óâàþòü  ìî  ðàëüíó  ïèäòðèìêó.

Ïèäêîïàåâîì,  ßíè  Êëî  ÷  êîâîÿ.

âñþ  áíëü.  4.  Äîíîñèëàñÿ  áàðàáàííà  äðèá.  5.  Ìàðèéêà  ïèäõîïèëà

ñèëüíó  íåæèòü.

Íàøè  ñïîðòñìåíè  é  ñïîðòñìåíêè  ñâîèìè  ïåðåìîãàìè  âîçâå  ëè  ÷  óþòü  ðèäíó  Óêðàìíó.  Ãîðäî  

ìàéîðèòü  ñèíüî-æîâòèé  ïðàïîð,

Ðàç  íà  ÷  îòèðè  ðîêè  ïðîâîäÿòü  Îëèìïèéñüêè  èãðè.  

Ó  òàêè  äíè  íàøà  ïëàíåòà  ñòàå  âåëè  ÷  åçíèì  ñòàäèî  

íîì,  à  êîíòèíåíòè  -  òðèáóíàìè.

ÎÁ'ÿÅÍÓÅ

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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àòàëèÿ

áðèíñüêà

88

pijn  (lijden),  fractie,  tegel,  mazelen,  heuvel,  niet  leven,  

peroxide,  alsem,  piano,  steppe,  graad,  stupen,  dakleer,  

mascara  (muziekgroeten),  tule,  shampoo

.  Bepaal  het  geslacht  van  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden.  Zoek  het  mannelijke  zelfstandig  naamwoord  dat

Pas  de  zin  mondeling  aan.

Zelfstandig  naamwoord

Kies  bijvoeglijke  naamwoorden  voor  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden.  Vorm  met  elk  paar

kan  wijzen  op  een  vrouwelijk  persoon.  Maak  en  schrijf  een  zin  zodat  het  een  vrouwelijk  persoon  

betekent.

woorden  zinnen  en  opschrijven.  Geef  tussen  haakjes  het  geslacht  van  zelfstandige  naamwoorden  aan.

pad,  calico  (stof),  as,

mannen

I.  Lees  de  tekst.  Waarom  denk  je  dat  sport  mensen  samenbrengt?

gouache,  emaille,  retoucheren,  

luxe,  mascara  (verf)

Vrouwelijk  geslacht

STEEKPROEF.  Ñòåï  -  øèðîêèé  ñòåï  (÷.  Ð.).
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âèù  (èé /  à)  ñòóïèíü,  âèòàëüí  (èé /  à)  òóø,  ÿñêðàâ  (èé /  à)  óàø,

âîãíÿìè  ëèõòàðèâ  (I.  Öþïà).  4.  Âèòåð-ïóñòóí  íèáè  áàâèòüñÿ  ç  ïîñèâèëèìè  äåðåâàìè  

íàëèòàê  òðåïåòíî  é  ïîðèâíî,  ãîéäàê

íèé  (Ëåîíèä  Ïåðâîìàéñüêèé).  3.  Çàòèõàå  ïîâîëè  ìèñòî  ñïàëàõóÿ

Ãîëîâí  (èé /  à)  áèëü,  íîâ  (èé /  à)  øàìïóíü,  íåëåãê  ( èé /  à)  ïóòü,

ÿ  âèñîêà  òåìïåðàòóðà

1.  Ñèíè  âå  ÷  îðîâè  ñóòèíêè  îãîðòàþòü  è  Äíèïðî  è  êðó  ÷  è ...  (I.  Öþ  ïà).  2.  À  â  ñòåï  

øèðîêèé,  çà  îáðèé,  òèêàê  íàñèï  çàëèçíè  ÷  -

ÿñêðàâ  (èé /  à)  åìàëü,  âèñîê  (èé /  à)  íàñèï.

ñèëüíèé  íåæèòü

òðóñèòü  îñîêîðè  è  âèä  òîãî  íà  çåìëþ  ñòåëèòüñÿ  ïóõíàñòà  çàìåòèëü  (I.  Öþïà).  5.  Ãîðå  ç  

öèì  áàçèêîþ,  Ãëèáîì,  ÿçèê  ó  íüîãî  íåìîâ  âèÿëî  (À.  Õèæ  íÿê).

ñèëüí  (èé /  à)  íåæèòü,  áèë  (èé /  à)  òþëü,  ãèðê  (èé /  à)  ïîëèí,  áàðà  áàí  í  (èé /  à)  äðèá,  íîâ  

( èè,  è) .

ÿ  ãîëîâíèé  áèëü

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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SITUATIE.  Stel  je  voor  wat  je  moet  bellen

Zelfstandig  naamwoord

vrienden  zo'n  interessante  taak:  "De  agronoom

een  dokter  voor  een  kennis  die  verkouden  is.  Je  belt  het  
ziekenhuis.

naai  afgekort  over  zelfstandige  naamwoorden  hun  geslacht.  Welke  van  de  zelfstandige  naamwoorden  zijn  de  namen  van  wezens?

I.  Schrijf  een  zin  en  plaats  de  ontbrekende  leestekens.  Drankje

heeft  een  broer  Anton,  maar  Anton  heeft  geen  broer.  Wie  heeft  Anton  dan?

hun  uitspraak.

.  Maak  een  mondelinge  zin  met  een  bepaalde  zin.

Tijdens  de  pauze  bood  Taras  zijn

-  Nee,  misschien,  -  Sergey  maakte  bezwaar,  -  tenslotte  de  zelfstandige  agronoom ...

gegeven  zinnen.

Wat  denk  je  dat  Sergei  zei?

.  Schrijf  de  geselecteerde  woorden  door  fonetische  transcriptie.  Leg  de  kenmerken  uit:

Maak  mondeling  2-3  zinnen  om  aan  te  pakken

I.  Schrijf  de  zin  op  en  kies  het  juiste  einde.

agronoom?"
'Dat  kan  niet',  zei  een  van  zijn  vrienden.

ziekenhuismedewerker  in  deze  situatie.  Gebruiken
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ó  ÷  åíü

àêâàïàðêè  ìîæóòü  áóòè  îñíàùåíè

ïëåñêè,  Êàðïàòè,  Ñóìè

âîðîòà

Äåÿêè  èìåííèêè  ìàþòü  ôîðìè  òèëüêè  äíèíè  àáî  òèëüêè  íîæèíè.  LATEN  WE  
VERGELIJKEN:

ïðèñòîñóâàííÿìè  äëÿ  øòó  ÷  íîãî  íàãíèòàííÿ  õâèëü  ó  

áàñåéíè  é  çà  íÿòòÿ  ñåðôèíãîì.

èêè.  Íàé  ÷  àñòèøå  â  öèõ  ðîç  âàæàëüíèõ  çàêëàäàõ  

ïðåäñòàâëåíè

èëüêè  ìíîæèíè

íèïðî

òàêè  àòðàêöèîíè:  ðèçíîìàíèòíè  âîä  íè  ãèðêè,  

ïîëèâàëêè,  çàêðèòè  òðó  áè,  ôîíòàíè,  áàñåéíè  ç  

âèøêî

îêóëÿðè,  äâåðè,  øàõè,  ëèíîùè,

àêòîð

ÿìåííèêè  çìèíþêìî  çà  ÷  èñëàìè  (îäíèíà  é  ìíî  æè  íà).

èëüêè  îäíèíè

çîëîòî

À  ê  âàïàðê

áåç  íåÿ,  «ëåäà  ÷  à  ðè  ÷  êà».  ÷ó  ÷  àñíèøè

áîðîøíî,  ëþäñòâî,  äèòâîðà,  ðàäèñòü,  

Ëüâèâ,  ííòåðíåò

íîóòáóê

÷  èòàííÿ

íîæèöè

Ïðî  çìèíþâàííÿ  èìåííèêèâ  çà  ÷  èñëàìè  òà  ïðî  èìåííèêè,

àþòü  ôîðìè

Ïåðøè  ó  ñâèòè  àêâàïàðêè  ç'ÿâè  ëèñü  ó  50-õ  

ðîêàõ  ìèíóëîãî  ñòî  ëèòòÿ  íà  òðîïè  ÷  íèõ  êóðîðòàõ

àþòü  ôîðìè

ùî  ìàþòü  ôîðìè  òèëüêè  îäíèíè  àáî  òèëüêè  ìíîæèíè

èòðîùè

Formulieren

In  zelfstandige  naamwoorden  die  alleen  meervoudsvormen  hebben,  wordt  het  geslacht  niet  onderscheiden.

nummers

§  25.  ×  ÈÑËÎ  ÿÌÅÍÍÈÊÿÿ

245

244

90

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Zelfstandig  naamwoord

B.  Probeer  de  zelfstandige  naamwoorden  van  de  tweede  kolom  in  het  meervoud  te  zetten,  en  de  derde  -  in  

het  enkelvoud.  Is  het  gelukt?  B.  Trek  een  conclusie  over  de  kenmerken  van  de  categorie  van  het  aantal  

zelfstandige  naamwoorden.

A.  Lees  de  woorden.  Bepaal  het  aantal  zelfstandige  naamwoorden.

VOORBEELD :  âå  ÷  èð  -  âå  ÷  îðè,  âèê  -  âèêè.

I.  Lees  de  tekst.  Bepaal  zijn  stijl  en  type  toespraak.  Welke  van  de  aquaparken  zou  je  in  de  tekst  

willen  bezoeken?
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247

246

249

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

áèãòè  ÿ  ó  íèõ  íå  â  çìîçè,  ïî  ñíèãó  íå  éäóòü  ÿê  ñëèä:  äî  âïîäîáè  òèëüêè  ëèä.  3.  Ñàìà  õîëîäíà,  

à  èíøèõ  ïðèïèêàå.  4.  Âèñèòü  ñèòî,  íå  ðóêàìè  çâèòî.  5.  Óëèòêó  âèäïî  ÷  èâàþòü,  à  âçèìêó  

äèòåé  êà  òàþòü.

Â  Óêðàèíè  ïåðøèé  àêâàïàðê  ç'ÿâèâñÿ  ó  2001  ðîöè  â  Ñèìåèçè.  àðàç  öåíòðè  ðîçâàã  íà  

âîäè  è  â  áàãàòüîõ  ìèñòàõ  íàøîè  êðàèíè,  à  äåÿêè  èç  öèõ  çàêëàäèâ  á'þòü  åüðîäåñ.  àê,  îäèí  ç

Ñïàãåòè,  ïòàñòâî,  äîëèíà,  øòàíè,  ìî  ëîêî,  âèòåð,  âîðîòà,  Ïîë  

òàâà,  ñîâèñòü,  êíèãà,  ìàëþâàííà,  ×  åà

íàéìàñøòàáíèøèõ  àêâàïàðêèâ  Ñõèäíîì  âââîîèè  íàéáèëüøèé  â  Óêðàèíè  -  öå  «Îñòðèâ  

ñêàðáèâ»  ó  Êèðèëèïîñè .  À  îäèí  ç  íàéáèëüøèõ  êðèòèõ  àêâàïàðêèâ  ó  ÿâðîïè  -  öå  «Òåðìè  

íàë»  íà  Êèèâùèíè.  Öiêàâèì  is  öåíòð  ðîçâàã  «Äæóíãëi»  â  Oad  êîâi,  ñòèëiçîâàíèé  IIA  òðîïiêè  

Ïiâäåííîyi  Àìåðèêè,  «Ien  Ai  áðîyi  Íàäiyi»  â  Áåðäÿíñüêó,  çàäóìàíèé  gij  ñòàðîâèííèé  çàìîê  ç  

åêçîòè  ÷  íèìè  ðîñëèíàìè,  òà  iíøi  (Ç  äîâiäíèêà).

Ocean  Dome,  êèé  çòàøîâàíî  ó  ÿïîíñüêîìó  ìèñòè  Ìèÿäçàêè.

1.  Áèãëè  äâà  ïñè,  ïîçàäèðàëè  íîñè.  2.  î  ñòåæèíè,  ïî  äîðîçè

1.  Æîðæèíè  êâèòíóòü  æîâòèì  öâèòîì,  êðóæëÿþòü  áäæîëè  áèëÿ  íèõ  (Í.  Çàáíëà).  2.  Ìèíàê  

ëèòî,  øåëåñòèòü  ïîæîâêëå  ëèñ  òÿ  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).  3.  Ó  ïîëè  ñïèòü  çîðÿ  ïèä  êîëîñêîì  è  ñîííî

àéáèëüøèì  ó  ñâèòè  ïàðêîì  âîäÿíèõ  àòðàêöèîíèâ  óâàæàþòü

91

Zelfstandig  naamwoord

Raad  de  raadsels.  Bepaal  het  aantal  gissingen  van  zelfstandige  naamwoorden.  Welke  van  deze  woorden?

.  Maak  een  zin  met  homogene  leden  met  één  woord  in  de  tweede  kolom  en  één  woord  in  

de  derde  kolom  (optioneel).

hebben  enkelvoudsvormen,  en  welke  -  alleen  meervoud?

248  Bewijs  dat  het  zelfstandig  naamwoord  van  een  competitie  beide  vormen  heeft

meervoud.  Onderscheiden  we  geslacht  in  de  zelfstandige  naamwoorden  van  de  derde  kolom?

(geschreven).

alleen  het  meervoud.

de  tweede  -  in  de  vorm  van  de  genitief  van  het  meervoud.

I.  Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  in  drie  kolommen:  1)  die  met  enkelvoudige  vormen  en

.  Bepaal  het  geslacht  en  het  aantal  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden.  Maak  een  lijst  van  degenen  die  beide  hebben

I.  Schrijf  een  zin.  Boven  de  zelfstandige  naamwoorden,  kort  de  hoofdletters  af  en

getalvormen  (enkelvoud  en  meervoud).  Bewijs  dit  door  de  vorm  van  zelfstandige  naamwoorden  te  veranderen

meervoud;  2)  degenen  die  alleen  enkelvoudige  vormen  hebben;  3)  degenen  die  alleen  formulieren  hebben

cijfers:  enkelvoud  en  meervoud.  Maak  en  schrijf  twee  zinnen  met  dit  woord  zodat

nummer  (indien  mogelijk).  Benadruk  zelfstandige  naamwoorden  die  alleen  het  enkelvoud  of .  hebben

dat  in  de  eerste  het  werd  gebruikt  in  de  vorm  van  de  genitief  enkelvoud,  en  in
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250  

"Cultuur  van  meningsuiting".

251

Gevallen

êîíüêàõ.

1.  Ïèñëÿ  îáèäó  Âàëÿ  çìëà  ÿáëóêî.

àëè  â  øàõè

ñëóõà  äóìó  êîëîñêîâó,  è  ñîííà  òèøà  ñîííèì  ÿçèêîì  øåïî  ÷  å  ñàäó  ñèâó  êîëèñêîâó  (Ì.  Âèíãðàíîâñüêèé).  

4.  Ìè  þíèìè  òîäè

RECHTSAF

íîâè  êîâçàíè

ñòàðè  ìåáëè

Ïðî  çìèíþâàííÿ  èìåííèêèâ  çà  âèäìèíêàìè,  îñíîâíè  çíà  ÷  åííÿ

ííèêè  çìèíþêìî  çà  âèäìèíêàìè.  Â  óêðàèíñüêèé

öèõ  âèäìèíêèâ,  à  òàêîæ  ïðî  ïî  ÷  àòêîâó  ôîðìó  èìåííèêèâ

1.  Ó  ìîþ  êèìíàòó  êóïèëè  íîâó  ìåáåëü.  2.  Ìè  ç  äðóçÿìè  ÷  àñ  òî  ãðàåìî  â  øàõìàòè  é  øàøêè.  3.  

ß  äóæå  ëþáëþ  êàòàòèñÿ  íà

ëåêòðîííèé  ãîäèííèê

ñòàðà  ìåáåëü

ëåêòðîíè  ÷  àñè

ñîíöåçàõèñíè  îêóëÿðè

2.  Ç  äåðåâà  âïàëî  âåëèêå  ÿáëóêî.

ñîíöåçàõèñíè  î  ÷  êè

ñèíå  ÷  îðíèëî

ìîâè  ÿ  ñèì  âèäìèíêèâ,  êîæåí  ç  ÿêèõ,  êðèì  êëè  ÷  íîãî,  âèäïîâèäàê  íà  ïèòàííÿ.

FOUT

áóëè,  äîðîãè  êëèêàëè  íàñ  â  àíäðè  (Ä.  Ëóöåíêî).  5.  èòòÿ

àëè  â  øàõìàòè

íîâè  êîíüêè

ñèíè  ÷  îðíèëà

íàéäóæ  ÷  å  âèðóâàëî  íà  Ïîäîëè  (Î.  ââàíåíêî).

26.  ÿÌÅÍÍÈÊÿÿ.  ÿÌÅÍÍÈÊÿÿ

92

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  is  een  bezwaarschrift?

leestekens.

Zelfstandig  naamwoord

Pas  de  zin  mondeling  aan.  Gebruik  het  onderstaande  gedeelte:

B.  In  welke  zin  wordt  het  woord  appel  gebruikt  in  de  nominatief,  en  in  welke  -  in  de  
accusatief?
B.  Maak  een  conclusie  over  de  betekenis  van  nominatief  en  accusatief.

A.  Bedenk  in  welke  zin  het  woord  appel  uitvoerder  betekent.

.  Omcirkel  het  aantal  complexe  zinnen.  Motiveer  het  gebruik  in  deze  zinnen
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formulier

zin.  VOORBEELD:  Oh  geen  lawaai,  plas,  met  eik  erg  (Nar.

direct

Het  zelfstandig  naamwoord  in  de  accusatief  is  een  adres;  is  geen  lid

op  de  initiaal

kunst).

geval

93

ÿ  •  íàçèâíèé

êèì?  ÷  èì?

ÿ  •  ìèñöåâèé

Ïðîòÿãîì  äâàäöÿòè  ðîêiâ  áîðîâñÿ  IAAI  Ñiðêî  ïðîòè  òóðåöüêî  òàòàðñüêèõ  çàâîéîâíèêiâ,  

çìóøóâàâ  âîðîãiâ  òðåìòiòè,  à  êîëè  åíîê  íàñìiëþâàëèñÿ  EOE  íà  Óêðàyiíó,  êîçàöüêèé  âàòàæîê  

AIAA  Yio  ãåòü.  Çíèùóþ  ÷  è  íàïàäíèêèâ  ó  ïîëè  é  íà  ìîðè,  âèí  íàãàíÿâ  ìì  òàêîãî  ïåðåïîëîõó,  ùî  

ãðàáèæíèêè  ìóñèëè  èò.  Äëÿ  âîðîãèâ  âèí  áóâ  ñòðàøíèøèì  çà  íå  ÷  èñòó  ñèëó.  ëÿ  ðèäíîì

âèêîíàâöÿ  ïåâíîÿ  äèè

-
íà  êîìó?  íà  ÷  ó?

èäìèíîê

÷  èíó,  ñïîñèá  äèè

îñîáó,  äî  ÿêîè  çâåðòàåìîñÿ

âèäáóâàêòüñÿ  äèÿ

Ôîðìà  íàçèâíîãî  âèäìèíêà  îäíèíè  ÿ  ïî  ÷  àòêîâîþ

êîìó?  ÷  ó?

Î  îçíà  ÷  àå  âèäìèíîê

ÑÿÐÊÎ

êîãî?  ÷ ?

ïðÿìèé  îájeêò  äèè

ÿ  •  îðóäíèé

íå  çàñëóæèâ  òàêîì  øàíè  é  ÷  åñòè.

ÿ  •  ðîäîâèé

çàñèá  äèè,  ñïèâó  ÷  àñíèêà  äèè

çåìëè  Ñèðêî  áóâ  âèðíèì  îáîðîíöåì  è  çàõèñíèêîì  (Çà  I.  Øàïî  âàëîì).

îáÿêò  äèè,  ÷  àñ,  ìèñöå,  ïðè-

èñöå  äèè

èòàííÿ

Íàçèâíèé  âèäìèíîê  íàçèâàþòü  ïðÿìèì,  èíøè  -  íåïðÿìèìè.

îñîáó  ÷  è  ïðåäìåò,  äëÿ  ÿêèõÿ  •  äàâàëüíèé

?  Wat?

êîãî?  Wat?

ôîðìîþ  èìåííèêà.

ÿ  •  çíàõèäíèé

Òàëàíîâèòîãî  é  äîáðîãî  êîçàêà  ââàíà  Ñèðêà  âèñèì  ðàçèâ  îáèðàëè  êîøîâèì  îòàìàíîì  ×  

îðòîìëèöüêîì  Ñ  ÷  è.  èõòî  áèëüøå

252

253

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

.  Zoek  vijf  zelfstandige  naamwoorden  (optioneel).  Bepaal  hun  geslacht,  aantal,  gevallen.  Zet  deze  

zelfstandige  naamwoorden  in  de  oorspronkelijke  vorm  (mondeling).

Zelfstandig  naamwoord

I.  Lees  de  tekst.  Welke  zin  drukt  zijn  hoofdgedachte  uit?  Kies  uw  versie  van  de  titel.

ÿ  •  êëè  ÷  íèé

III.  Zoek  je  eigen  namen  en  leg  hun  spelling  uit.

COMMUNICEREN.  Op  wie  en  wat  is  Oekraïne  trots?
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254

258  

teken  de  zelfstandige  naamwoorden  die  in  de  tekst  worden  gebruikt  en  bepaal  hun  naamval.

255

257

256

94

Het  zelfstandig  naamwoord  in  de  vorm  van  een  zelfstandig  naamwoord  betekent  degene  

die  de  actie  uitvoert,  en  in  de  zin  fungeert  als  een  onderwerp.  Het  zelfstandig  naamwoord  

in  de  vorm  van  de  accusatief  betekent  het  object  waarop  de  actie  is  gericht,  en  komt  voor  in  de  zin

zout  kopen  (alle)

sollicitatie.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

stapels  zout  (deel)

2.  Repareer  de  auto.

Zn.  in.N.v.  

1.  De  auto  rijdt.

De  accusativus  drukt  de  volledige  dekking  van  het  onderwerp  uit  door  actie,  en  het  

generieke  -  gedeeltelijk.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

Accusatief Genitief

ðîçäèâëÿëàñÿ  ìàëþíîê.  3.  ×  àñòî  çãàäóþ  ðèäíå  ìèñòî.

ïëàíåò  Çåìëÿ  òà  Ìàðñ.

1.  ô  ôóòáîëüíèé  ìàò  ÷,  ÿêèé  ìàê  âèäáóòèñÿ  ìèæ  êîìàíäàìè

÷  åí  êî).  2.  Ìèëóéñÿ  Óëÿíêî  ñâè  ÷  êàìè-áåðèçêàìè  è  ïðîçîðèì  âîñ  êîì  êëåíèâ  è  øàïêàìè  ëèñîâèõ  

ãðóø  (Î.  Äîí  ÷  å.  3.  Ìîÿ  ñåëî

çåìíèé  óêëèí  òîáè  çà  ìîëîäèñòü  è  ñâèòëî  îò  ÷  èõ  ñòèí  (Ã.  Òàðàñþê).

1.  Êîíè  ïîïèëè  (âîäó,  âîäè).  2.  Äèòè  ïîèëè  (êàøó,  êàøè).

1.  Íàçàð  ïåðåçàâàíòàæèâ  ñâèé  êîìï'þòåð.  2.  Àëèíà  äîâãî

1.  ×  îãî  òè  æóðèøñÿ  ðîìàøêî  ÷  îãî  òè  ãíåøñÿ  äî  çåìëè  (Î.  Äîí-

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

I.  Schrijf  een  zin,  onderstreep  zelfstandige  naamwoorden  als  leden  van  de  zin  en  inscripties

Schrijf  de  combinatie  en  zet  zelfstandige  naamwoorden  in  de  juiste  hoofdletters.  Reden

uitroepend  geval?  Kort  de  naamvallen  van  zelfstandige  naamwoorden  af.

.  Maak  en  schrijf  twee  zinnen  met  het  zelfstandig  naamwoord  smartphone ,  zodat  in  de  eerste

naai  er  kokers  over.  Leg  de  betekenis  van  deze  gevallen  uit.

kies  een  van  de  formulieren.  Hoe  maak  je  onderscheid  tussen  genitief  en  accusatief?

dit  woord  werd  gebruikt  in  de  vorm  van  een  nominatief,  en  in  de  tweede  -  een  bezittelijk.

Schrijf  een  advertentie  in  een  artistieke  stijl  over  een  van  de  ingezonden  onderwerpen.  Onder

SAMENWERKEN.  Vervang  mondeling  door  de  zin  genezing

Zelfstandig  naamwoord

.  Schrijf  abstracte  zelfstandige  naamwoorden  die  in  zinnen  worden  gebruikt.

I.  Schrijf  een  zin  en  plaats  de  ontbrekende  leestekens.  Benadruk  zelfstandige  naamwoorden  

als  leden  van  een  zin.  Moet  je  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  benadrukken?

regen:  een  (een)  van  jullie  annuleert  deze  zin  in  het  enkelvoud,  en  de  andere  (tweede)  -  in  het  meervoud.  

Controleer  elkaars  prestaties.
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§  27.  ÂÿÄÌÿÍÈ  É  ÃÐÓÏÈ
ÿìåííèêÿÿ

IV

en  annulering

III  opzeggingEN

V-annulering

Äî  ÿ  âèäìèíè  íàëåæàòü  èìåííèêè  æèíî  ÷  îãî  é  ÷  îëî  âè  ÷  î  ãî,  à  òàêîæ  

ñïèëüíîãî  ðîäó,  ÿêè  â  íàçèâíî

,

-àò  -  (-  ÿò-)  àáî  -åí-.  BIJVOORBEELD :  ëîøà  -  ëîøàòè,

.VOORBEELD :  ðîáîò  à,  ïèñí  ÿ  II  

verbuiging  Äî  ÿÿ  âèäìèíè  íàëåæàòü:

Äî  ÿÿÿ  âèäìèíè  íàëåæàòü  èìåííèêè  æèíî  ÷  îãî  ðîäó,  ÿêè  â  íàçèâíîìó  âèäìèíêó  

îäíèíè  ìàþòü  íóëüîâå

2.  Ïðî  ïî  ÷  àòîê  íàâ  ÷  àííÿ  â  øêîëè  ÷  àêëóíèâ.

÷  åííÿ  -î.  VOORBEELD :  Êèÿâ  äÿäüê  î ;

,

àäèñòü,  íè  ÷

íàëåæàòü  äî  IV  âèäìèíè).  VOORBEELD :  ñåëî

en

.

î  ïîäèë  èìåííèêèâ  íà  ÷  îòèðè  âèäìèíè,

Çà  îñîáëèâîñòÿìè  âèäìèíþâàííÿ  èìåííèêè  ïîäèëÿ  þòü  íà  ÷  îòèðè  âèäìèíè.

.

èêîë  à  à,  ñèðîò  à

âèäìèíêó  îäíèíè  ìàþòü  çàêèí  ÷  åííÿ  -à  (-ÿ).

à  ìèøàíîì  ãðóï

,

ÿì'ÿ  -  íÿ.

çàêèí  ÷  åííÿ,  à  àêîæ  èìåííèê  àòè.  VOORBEELD:

ÿ  •  ÿìåííèêè  ÷  îëîâè  ÷  îãî  ðîäó,  ÿêè  â  íàçèâíîìó  âèä  ìèíêó  îäíèíè  ìàþòü  

íóëüîâå  çàêèí  ÷  åííÿ  àíí

,

Âèñîòà,  ÷  îâåí,  ãîðäèñòü.

ÿ  •  ÿìåííèêè  ñåðåäíüîãî  ðîäó ,  ùî  â  íàçèâíîìó  âèäìèí  êó  îäíèíè  ìàþòü  çàêèí  ÷  

åííÿ  -î,  -å,  -ÿ  (êðèì  òè

3.  Ïðî  çáèð  êîøòèâ  äëÿ  ñòâîðåííÿ  ìàøèíè  ÷  àñó.

Äî  IV  âèäìèíè  íàëåæàòü  èìåííèêè  ñåðåäíüîãî  ðîäó  èç  çàêèí  ÷  åííÿì  -à  (-ÿ)  ó  

íàçèâíîìó  âèäìèíêó  îäíè  íè ,

ik, çíàííÿ

à  òàêîæ  ïðî  èìåííèêè  òâåðäîÿ,  ì'ÿêîÿ

259
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Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

A.  Vervang  mondeling  gegeven  zelfstandige  naamwoorden.

B.  Zijn  de  uitgangen  in  het  enkelvoud  hetzelfde  in  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden?

LAAT  ONS  HERDENKEN.  1.  Wat  is  het  einde  en  de  basis  van  het  woord?  2.  Wat  zijn  de  sissende  klinkers?

Zelfstandig  naamwoord

A.  Concludeer  hoe  zelfstandige  naamwoorden  verschillend  zijn  -  allemaal  hetzelfde  of  verschillend.
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Äî  ì'ÿêîì  ãðóïè  òàêîæ  íàëåæàòü:

âèêíî

ÿÿÿ  âèäìèíà

ëàáîâ

àêèí  ÷  åííÿ  â  Í.  L.  äí.

ÿìåííèêè  ÿ  òà  ÿÿ  âèäìèí  (êðèì  èìåííèêèâ  íà  -àð,  -èð,

2)  ÿìåíà  ÿãîð,  Ëàçàð  (ç  èñòîðè  ÷  íî  ì'ÿêèì  [ðÿ]).

ÿÿ  ÷  îëîâè  ÷  èé  íóëüîâå,  -î

ÿÿ  âèäìèíà

Ñòàíöèÿ,  ñàéò,  êóð  ÷  à,  ëèñòîíîøà,  ìàåñòðî,  ìîðå,  ïîðîñÿ,

äîëà

ÿÿÿ  æÿíî  ÷  èé  íóëüîâå

÷óð  ÷  à

èäìèíà

Ðèä  æèíî  ÷  èé,

çàâîä ïè  ÷

ñïèëüíèé

1)  ÿìåííèêè  ñåðåäíüîãî  ðîäó  èç  çàêèí  ÷  åííÿì  -å  (íå  ïèñëÿ  øè  ïëÿ  ÷  îãî):  ìîðå,  ïîëå,  ìèñöå.

-à  (-ÿ)

-ÿð)  ïîäèëåíî  íà  ãðóïè  òàê:

En  âèäìèíà

ñåðåäíèé  -î,  -å,  -ÿ

ÿV  âèäìèíà

ìàòè,  òèíü,  îæèíà,  ùèðèñòü,  êà  ÷  åíÿ.

EN

ëÿ

ÿV  ñåðåäíèé  -à  (-ÿ)  (ñóôèêñè  -àò-,  -ÿò-,  -åí-)

ëÿ

÷  îëîâè  ÷  èé,

96

ìèñÿöü,  çåìëÿ,  ïè'ÿ'ÿêà  ì'ÿêèé

Iedereen

ïîäîâæåíèé  íàïèâïîì'ÿêøåíèé

ñòàííèé  ïðèãîëîñíèé  îñíîâè

íåïîñèäà,  âèêíî

Groepen

(êðèì  èìåííèêèâ  ñåðåäíüîãî  ðîäó  èç

çàêèí  ÷  åííÿì  -å)

èêëàäè

çáèææÿ ,  îáëè  ÷

Onveranderlijke  zelfstandige  naamwoorden  (taxi,  metro)  horen  bij  geen  enkele  annulering

ñàìîêàò,  çèìà,

âåæà,  ïëå  ÷  å,  äîù

en  zelfstandige  naamwoorden  die  alleen  de  meervoudsvorm  hebben  (deuren,  sleeën).

annuleringen

Ãðóïà

Òâåðäà  òâåðäèé  íåøèïëÿ  ÷  èé

Ìèøàíà  øèïëÿ  ÷  èé  íåïîäîâæåíèé

260

261  Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  in  vier  kolommen:  1)  En  de  verbuiging;  2)  II  opzegging;  3)  III  uit  de  

mijn;  4)  IV  annulering.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Zelfstandig  naamwoord

Rechtsaf.  Geef  mondeling  aan  elke  groep  twee  eigen  voorbeelden.

Lees  de  zelfstandige  naamwoorden  in  de  kolommen  en  bewijs  dat  hun  verbuiging  definitief  is
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265  Schrijf  zelfstandige  naamwoorden,  markeer  accenten.  Tussen  haakjes  naast  elk  woord

262

263

97

groepen.  VOORBEELD:  evenement  [evenement].

-ÿÿ,  -ÿÿ

en  zelfstandige  naamwoorden

Het  geluid  [y]  is  zacht,  dus  zelfstandige  naamwoorden  gebaseerd  op  [y]  zijn  zacht

op  -ar,

Îçäîáà,  îëiÿ,  ïiñíÿ,  âèñòàâêà,  ñìóòîê,  ñòîëèöÿ,  òîâàðèø  IAA  Ei,  íîñié,  àñôàëüò,  iíñòèòóò,  

iäèëiÿ,  äîëÿ,  ñiòêà,  íîøà,  óùiëüíåí  íÿ,  îæèíà,  êîâàëü,  Ñâiòÿçü  IEA  ÷,  êåëiÿ,  Àíòîí,  ãàçåòà.

çáèð  èìåííèêà  ÿê  ÷  àñòèíè  ìîâè

ÿìåííèêè  íà  -àð,  -èð,  ó  ÿêèõ  íàãîëîñ  ïîñòèéíî  ïà  äàê  íà  -àð,  -èð,  íàëåæàòü  

äî  òâåðäîì  ãðóïè  (êóõîâàð;  ÿíøÿ  -  äî  ì'ÿêîÿ  (áîãàòèð  -  áîãàòèðÿ,

ìèøàíîì  ãðóïè  (øêîëÿð  -  øêîëÿðà,  ãàçåòÿð  -  ãàçå  à);  ÿÿøÿ  -  äî  òâåðäîÿ  

(ìóëÿð  -  óëÿðà).

Ïîñëèäîâíèñòü  ðîçáîðó

âèëÿð,  áèáëèîòåêàð.

2.  Ïî  ÷  àòêîâà  ôîðìà  (íàçèâíèé  âèäìèíîê  îäíèíè).

ÿìåííèêè  íà  -ÿð,  ó  ÿêèõ  ïèä  ÷  àñ  âèäìèíþâàí  íÿ  íà  ãîëîñ  ïåðåõîäèòü  ç  -ÿð  íà  

çàêèí  ÷  åííÿ,  íàëåæàòü

Áðèãàäèð,  áàçàð,  ìóëÿð,  êîìàð,  äðóêàð,  ëèêàð,  êàìåíÿð,

Äî  òâåðäîÿ  ãðóïè  òàêîæ  íàëåæàòü  èìåííèêè  êîìàð,  äîëàð,  ïëàñòèð.

1.  ×  àñòèíà  âè.

áóêâàð  -  áóêâàðÿ).

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

de  mijne?  En  wie  kiest  vijf  van  zulke  woorden?  En  wie  nog  meer?

Welke  drie  zelfstandige  naamwoorden  hoeven  niet  te  worden  geschreven?  Waarom?

Wie  kan  vanaf  één  minuut  vier  zelfstandige  naamwoorden  IV  oppikken  en  opschrijven?

Zelfstandig  naamwoord

WAAROM?  I.  Bedenk  waarom  geen  van  de  verschillen  kan  worden  toegeschreven

Schrijf  eerst  de  zelfstandige  naamwoorden  van  de  harde  groep  en  daarna  de  zachte.

weervoorspelling.

.  Bedenk  waarom  het  zelfstandig  naamwoord  meisje  tot  de  eerste  verbuiging  behoort,  meisje  -  tot  de  tweede  en  

meisje  -  tot  de  vierde.

geef  het  verschil  aan.

TOETS.  Onderstreep  de  tweede  letter  in  elk  geschreven  woord.  Als  je  de  taak  goed  hebt  voltooid,  lees  je  het  

volksteken  van  de  onderstreepte  letters

de  volgende  zelfstandige  naamwoorden:  a)  jury,  film,  kangoeroe;  b)  poorten,  Sumy,  oogst,  brandhout.
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28.  ÂÿÄÌÿÍÞÂÀÍÍß  ÿÌÅÍÍÈÊÿÿ  ÿ  ÂÿÄÌÿÍÈ

àçîê  óñíîãî  ðîçáîðó

Çðàçîê  ïèñüìîâîãî  ðîçáîðó  Ñîíÿøíèêè  -  

èìåí.,  Ï.  O.  ñîíÿøíèê,  íåèñò.,  çàã.,  ÷.  ð.,  í.,

-  ×  îãî  òè,  êâèòêî,  ðàíî  ðîçöâèëà?  Ó  áåðåçíè  

âåñíà  èåå  íåïåâíà ...  -  À  ùî  ðîáèòü,  êîëè  ÿ  ùàñòÿ  

ïîâíà?  íå  öâèñòè  íå  âìèëà,  íå  ìîãëà.  -  ó  à  ê  çíîâ  õóðòå  
÷  à  çàìåòå,  Çàâèè  ñíèãîì  ñèíè  âèäíîêîëà?  -  À  ÿ  ÷  

îìóñü  íå  äóìàþ  ïðî  òå,  Öâèòó  ñîáè  è  òèøó  ñâèò  
äîâêîëà.  L.  óêèâ

L.  â.,  ÿÿ  âèäì.,  òâ.  ãð.,  ïèäì.

Íåïîðóøíî  ñòîÿòü  âèñîêè,  ïîæîâêëè  ñîíÿøíèêè.  Ñîíÿøíèêè  -  ííèê,  ïî  ÷  àòêîâà  

ôîðìà  ñîíÿøíèê;  íåèñ  òîòà,  çàãàëüíà  íàçâà,  ÷  îëîâè  ÷  èé  ðèä,  ìíîæèíà,  íàçèâíèé  âèä  

ìèíîê,  äðóãà  âèäìèíà,  òâåðäà;  ó  ðå  ÷  åííè  ÿ  ïèäìåòîì.

3.  Íàçâà  èñòîòè  ÷  è  íåèñòîòè.  4.  Íàçâà  

çàãàëüíà  ÷  è  âëàñíà.  5.  Ðèä  (ÿêùî  ÿ),  ÷  

èñëî,  âèäìèíîê.  6.  èäìèíà;  ãðóïà  (äëÿ  I  en  II  

âèäìèí).  7.  Ñèíòàêñè  ÷  íà  ðîëü.

Ïðîëÿñîê

98

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Ïðî  âèäìèíêîâè  çàêèí  ÷  åííÿ  èìåííèêèâ,  ñèíîíèìè  ÷  íèñòü  äåÿêèõ  

çàêèí  ÷  åíü  òà  ïðî  ãðàìîòíèñòü  ÿÐÿÄÀ.  Welke  zelfstandige  naamwoorden  horen  bij  de  

eerste  verbuiging?

.  Schrijf  de  laatste  zin,  benadruk  homogene  leden  van  de  zin.

267  A.  Bekijk  voorbeelden  van  verbuiging  van  zelfstandige  naamwoorden  en  verbuiging  

(p.  99).  B.  Vertel  ons  op  basis  van  observatie  over  het  einde  van  deze  zelfstandige  naamwoorden  in  

het  enkelvoud  en  de  accusatief.  V.  In  welke  gevallen  nemen  we  de  afwisseling  van  medeklinkers  waar?

Zelfstandig  naamwoord

I.  Lees  het  vers  duidelijk.  Ontleed  mondeling  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden  als  

onderdeel  van  de  taal,  noteer  de  analyse  van  twee  ervan  (optioneel).
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L.  ëîâñüêèé.  èòíèé  äåíü

99

ïëîùè

èøàíà  ãðóïà

ïëîùàì

íàäèè  

íàäèé  

íàäèÿì  

íàäèè  

íàäèÿìè

èøàíà  ãðóïà

ïëîùó

.D.  êíèãàìè .  íà /  ó  

êíèãàõ  íà /  ó  íàäèÿõ  íà /  ó  ïèñíÿõ  íà /  ó  ïëîùàõ

ÎÄÍÈÍà

ïèñíè

.EEN

ïèñíÿì

ïëîùàìè

L.  êíèãè

íà /  ó  íàäèè  íà /  ó  ïèñíè  íà /  ó  ïëîùè

ïèñíþ

ïèñíÿìè

ïèñíè

âåðäà  ãðóïà

ïëîùè

'ÿêà  ãðóïà  ïèñíè

A.  êíèãàì  í.  êíèãè

A.  êíèçè  í.  

êíèãó .  êíèãîþ .  

íà /  ó  êíèçè  ë.  

êíèãî

D.  êíèãè

ïëîùè

ïëîùè

ïëîùà

Ja.  êíèãè

ïëîùå

ïèñåíü

ïèñíè

Ì'ÿêà  ãðóïà  íàäèÿ  

ïèñíÿ  íàäèè  íàäèè  íàäèþ  íàäèåþ  

ïëîùåþ

âåðäà  ãðóïà

ïèñíè

íàäèè

íàäèå  ïèñíå

ïëîù

ïèñíåþ

D.  êíèã

ïëîùè

L.  êíèãà

êùî  ëàñòèâêè  àáî  ñòðèæè  ëèòàþòü  âèñîêî,  áóäå  ñîíÿ  ÷  íî.

ÂÈÇÍÀ  ×  ÈÒÈ  ÏÎÃÎÄÓ

ñíóÿ  áàãàòî  ïðîñòèõ  ïðèêìåò  âèçíà  ÷  åííÿ  ïîãîäè.

ßêùî  æ  âîíè  ëèòàþòü  áèëÿ  çåìëè,  ñëèä  ÷  åêàòè  äîùó.

êùî  áäæîëè  ðàíêîì  íå  âèëèòàþòü  ç  âóëèêà,  ñèäÿòü  ó  íüîìó  é  ãó  äóòü,  ÷  åêàé  ó  

íàéáëèæ  ÷  è  øíñòü-îè.  êùî  âîíè  âîñåíè  âîñêîì  çàêëåþþòü  ëüîòîê  *,  óçèìêó  áóäóòü  ñèëüíè  

ìîðîçè.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

I.  Lees  de  tekst  hardop  voor.  Wat  heb  je  voor  jezelf  geleerd?

Zelfstandig  naamwoord
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*  Ëüîòîê  -  îòâèð  ó  âóëèêó,  ÷  åðåç  ÿêèé  âèëèòàþòü  áäæîëè.

100

ëèïà  -  ëèïîþ

øèÿ  -  øèÿþ;  ñèì'ÿ  -  ñèìüå

Of.  in.

Òâåðäà  ãðóïà:  -îþ  Ì'ÿêà  é  ìèøàíà  ãðóïè:  -åþ  (-ÿþ)

SPELLING

meervoud

Of.  in.

âèøíÿ  -  âèøíåþ;  êðó  ÷  à  -  êðó  ÷  åþ;

enkelvoud

BIJVOORBEELD :  ñëüîçàìè  é  ñëè

Â  îðóäíîìó  âèäìèíêó  îäíèíè  èìåííèêè  âèäìèíè  òâåðäîè  ãðóïè  ìàþòü  çàêèí  ÷  

åííÿ  -îþ,  à  ì'ÿêîì  òà  ìèñà .  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

Â  îðóäíîìó  âèäìèíêó  ìíîæèíè  ïîîäèíîêè  èìåííèêè  ìàþòü  ïàðàëåëüíè  çàêèí  ÷  

åííÿ:  -àìè  (-ÿìè)  òà  -ìè .

ÿìåííèêÿâ  En  âèäìèíè

Òèõà  âóëèöÿ,  ïðîìæäæà  ÷  àñòèíà,  âåëèêà  ïëîùà,  íîâà  áðóêèâêà,  çàòèøíà  êàâ'ÿðíÿ,  

ëèïîâà  àëåÿ,  òðè

óðàøêè  ïåðåä  äîùåì,  ãðîçîþ  àáî  ñèëüíèì  âèòðîì  õîâà  þòüñÿ  äî  ãíèçäà.  Çíàþòü  âîíè,  ÿêà  

áóäå  çèìà:  ùî  áèëüøè  âîñåíè  ìóðàøíèêè  -  òî  âîíà  ñóâîðèøà  (Çà  Î.  Çëîòèíèì).

äåðåâ'ÿíà  öåðêâà,  íîâà  ïåðóêàðíÿ.

çüìè;  ñâèíÿìè  é  ñâèíüìè.

Êðó  ÷  à,  ìåæà,  ñëüîçà,  ñâèíÿ,  ðîáîòà,  ðèëëÿ,  ñèì'ÿ,  

ïèñíÿ,  òèøà,  ìðèÿ,  êðàñà,  äîëîíÿ,  ëèíèÿ.

'

Áóêâè  î,  å  (ÿ)  â  çàêèí  ÷  åííÿõ  îðóäíîãî  âèäìèíêà

271

270
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COMMUNICEREN.  Welke  volkstekens  van  het  weer  ken  jij?  Op  welke  manier

.  Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  en  verbuigingen  uit  de  tekst,  markeer  hun  uitgangen.  Tussen  haakjes

een  andere  plaats.  Vertel  hem  over  je  stad  (dorp)  (4-5  zinnen).  Gebruik  de  drie  gegeven  zinnen  in  de  vorm  van  

het  enkelvoud.

Geef  voor  elk  zelfstandig  naamwoord  de  naamval  en  de  groep  aan.

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  bezoek  krijgt  van  een  kennis  die  in

STEEKPROEF.  ëîùà  -  ïëîùåþ.

I.  Zet  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  de  enkelvoudige  instrumentale  naamval  en  schrijf  

ze  op.  Je  deelt  het  einde  en  rechtvaardigt  de  spelling.

269  

leer  je  meestal  over  het  weer?

Zelfstandig  naamwoord

.  Zet  de  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden  mondeling  in  de  

vorm  van  de  instrumentale  naamval  van  het  meervoud.  Geef  parallelle  vormen.
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íåìàê  (ìèøà),  îáñòåæèëè  êèëüêà  (ñèì'ÿ),  ó  ñàäó  íåìàê  (ÿáëóíÿ),  äèéøëè  äî  (òîïîëÿ)  (òîïîëÿ),  ããîð  íå  

áîñèñà.

1.  Çàñïèâàé  ìåíè,  (áàáóñÿ),  òèõó  êîëèñêîâó  (Î.  Áèëîçèð).

-een

ì'ÿêîì  òà  ìèøàíîì  ãðóï :  ëëå,  Êàòðå,  ó  ÷  åíèöå,  êðó  ÷  å

2.  Ëèòî  ïåðåëèòóþ,  îñèíü  ïåðåéäó,  (âèøíÿ)  áèëèòèìó  â  çèìíüîìó  ñàäó  (Ò.  Êîëîìèåöü).  3.  ×  åðâåíü  -  

öå  ÷  àñ  äëÿ  ñîëîäêèõ  (÷  åðåø  íè),  ÿêè  çáàãàòÿòü  òâèé  îðãàíèçì  âèòàìèííàìè  Â  è  Ñ  (èç  æóðíà.  4.  ÿ  

äàÿ  ëèñòîê  â  êëèòèíêó  èç  (çàäà  ÷  à)  ððèíêà  (Î.  Äîâãîï'ÿò).  5.  Áóäü  ìåíè  ðîçðàäîþ,  (ïèñíÿ)  ìîÿ  çîðÿíà  

(Â.  Ìàòâèåíêî).

àþòü  òàêè  çàêèí  ÷  åííÿ:

â  (en  ãóá),  'åãåíèâ

Æííêà,  Îëåíà,  Àëèíà,  õàòà,  çåìëÿ,  ëëëÿ,  ïèñíÿ,  äóøà,  ëèñòî  íîøà,  ìðèÿ,  Þëèÿ,  Íàòàëèÿ,  ìàòóñÿ,  

Ãàëíÿ.

-î  òâåðäîÿ  ãðóïè:  Ãàííî,  Ìèêîëî,  Òàèñî,  Ïîëòàâî,  ñåñòðî

-þ  äåÿêè  ïåñòëèâè  ì'ÿêîÿ  ãðóïè:  ìà  òóñþ,  äîíþ,  Íàòàëþ,

(ÿ  ëåãåíü),  ñòàòåé,  ñèìåé,  ìèøåé  òà  í.

Ãàëþ,  Âàëþ

'

Ó  êëè  ÷  íîìó  âèäìèíêó  îäíèíè  èìåííèêè  âèäìèíè

Íàïèñàâ  êèëüêà  (ñòàòòÿ),  âèâ  ÷  èëè  áàãàòî  (ïèñíÿ),  ó  ñàðàè

-ÿ  ì'ÿêîÿ  ãðóïè  ïèñëÿ  ãîëîñíîãî  é  àïñòðîôà:  Íà  òàëèå,

1.  à.  2.  Ãðóøà.

àðèå,  Òàèñèå,  ìðè,  ñèìü

Ó  ðîäîâîìó  âèäìèíêó  ìíîæèíè  áèëüøèñòü  èìåí  íè  êèâ  âèäìèíè  ìàþòü  íóëüîâå  çàêèí  

÷  åííÿ.  VOORBEELD:

òîïîëü,  ìåæ,  ìðèé,  âèøåíü.  Â  îêðåìèõ  ñëîâàõ  âèñòó  ïàå  çàêèí  ÷  åííÿ  -èâ  àáî  -åé :  

ñóääèâ ,  ãóáè

101

meervoud

kl.  in.
enkelvoud

R.  v.

273

274

275

272
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genitief  van  het  meervoud.  Markeer  het  einde.

I.  Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  het  enkelvoud.

I.  Schrijf  een  zin  en  zet  de  zelfstandige  naamwoorden  tussen  haakjes  in  de  juiste  volgorde

uw  zelfstandig  naamwoord,  verander  het  mondeling  in  het  enkelvoud  en  meervoud.  Bekijk  er  een

.  Schrijf  de  gemarkeerde  woorden  door  fonetische  transcriptie.

formulier.  Markeer  boven  deze  zelfstandige  naamwoorden  gevallen.  Leg  de  spelling  uit.

één  optreden.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  zelfstandig  naamwoord  in  de  vorm  van  een  uitroepteken.

Zelfstandig  naamwoord

Schrijf  de  combinatie,  zet  de  zelfstandige  naamwoorden  tussen  haakjes  in  de  vorm

SAMENWERKEN.  Verdeel  de  woorden.  Identificeer  de  groep
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ñèíîíèìè  ÷  íèñòü  äåÿêèõ  çàêèí  ÷  åíü  òà  ïðî  ãðàìîòíèñòü

Ó  äàâàëüíîìó  âèäìèíêó  îäíèíè  áèëüøèñòü  èìåííèêèâ

÷  åííÿ:  -îâè,  -åâè  (-ÿâè)  òà  -ó  (-þ).  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

Ïðî  âèäìèíêîâè  çàêèí  ÷  åííÿ  èìåííèêèâ,

ÿÿ  âèäìèíè  ÷  îëîâè  ÷  îãî  ðîäó  ìàþòü  ïàðàëåëüíè  çàêèí-

A.  çåðó

È  èòà  ÷  ó

áàòüêàì

êðàÿìè

.EEN

÷  èòà  ÷  à

ÎÄÍÈÍà

êðàé

áàòüêàìè

÷  èòà  ÷  èâ

êðàé

íà /  ó  êðàè,

D.  çåð

áàòüêó  

áàòüêó

È  èòà  ÷  è

íà /  ó  ÷  èòà  ÷  àõ

D.c.

êðàþ

áàòüêî

÷  èòà  ÷  åì

âåðäà  ãðóïà  *

A.  çåðàì  í.  çåðà .  

çåðàìè  Ì.  íà /  â  

îçåðàõ  íà /  ó  

áàòüêàõ  íà /  ó  êðàÿõ

áàòüêè

êðàþ

áàòüêèâ

D.  çåðà

È  èòà  ÷  ó,  ÷  èòà  ÷  è

êðàè

Ja.  çåðà

áàòüêà

È  èòà  ÷

Ja.  çåðî

áàòüêèâ

÷  èòà  ÷  àì

'ÿêà  ãðóïà  Ìèøàíà  ãðóïà

'ÿêà  ãðóïà  Ìèøàíà  ãðóïà

êðàåì

Ja.  çåðî .  

çåðîì  áàòüêîì  Ì.  íà /  â  îçåðè  íà /  ó  

áàòüêîâè,

L.  çåðà

÷  èòà  ÷  àìè

enkelvoud

âåðäà  ãðóïà

êðàþ

÷  èòà  ÷  à

÷  èòà  ÷  èâ

êðàè  

êðàèâ

È  èòà  ÷  è

íà /  ó  ÷  èòà  ÷  åâè,

áàòüêà

L.  çåðî

áàòüêè

êðàÿì

êðàè

áàòüêîâè,  áàòüêó  êðàåâè,  êðàþ  ÷  èòà  ÷  åâè,  ÷  èòà  ÷  ó

§  29.  ÂÿÄÌÿÍÞÂÀÍÍß  ÿÌÅÍÍÈÊÿÿ  ÿÿ  ÂÿÄÌÿÍÈ
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*  ÿìåííèêè  çâèð,  êîìàð,  ñíèãóð  (õî  ÷  è  íàëåæàòü  äî  òâåðäîì  ãðóïè)
ó .  L.  ìíîæèíè  ìàþòü  çàêèí  ÷  åííÿ  -è  ( çâèðè,  êîìàðè).

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Welke  zelfstandige  naamwoorden  horen  bij  de  tweede  verbuiging?

Zelfstandig  naamwoord

en  enkelvoudige  uitroeptekens.  V.  In  welke  gevallen  

hebben  zelfstandige  naamwoorden  parallelle  uitgangen?

276  B.  

Vertel  ons  op  basis  van  observatie  over  het  einde  van  deze  zelfstandige  naamwoorden  in  het  instrumentale

A.  Overweeg  voorbeelden  van  verbuiging  van  zelfstandige  naamwoorden  van  de  tweede  verbuiging.
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Äåÿêè  èìåííèêè  â  îðóäíîìó  âèäìèíêó  ìíîæèíè  ìàþòü  ïàðàëåëüíè  çàêèí  

÷  åííÿ:  -àìè  (-ÿìè)  òà  -ìè .  BIJVOORBEELD :  êîíÿìè  é  êè  íüìè,  êðèëàìè  
é  êðèëüìè.  ÿìåííèêè  î  ÷  è,  ïëå  ÷  è  ìàþòü  ôîðìè  î  ÷  èìà,  ïëå  ÷  èìà.

àêèí  ÷  åííÿ  â  îðóäíîìó  âèäìèíêó  äíèíè:

'
íàìè  é

Ó  ìèñöåâîìó  âèäìèíêó  îäíèíè  äåÿêè  èìåííèêè  II  âèä  ìèíè  ìàþòü  
ïàðàëåëüíè  çàêèí  ÷  åííÿ.  NAPRIK  LAD:  íà  ðîáèòíèêîâè  é  íà  

ðîáèòíèêó;  íà  êîíåâè  é  íà  êîíè;  ó  àÿ  à  ó  àþ .

íüìè,  êîëè
êîëè

'

SAMENWERKEN.  Verdeel  de  woordcombinaties  door  elkaar.  Lees  ze  door  
de  zelfstandige  naamwoorden  tussen  haakjes  te  zetten  in  de  vorm  van  het  enkelvoud.  

ëÿ  ïåðøîãî  ó  ÷  àñíèêà.  Ïîäàðóâàòè  (äîáðîäèé  Âàñèëü),  íàäè  ñëàòè  ïîâèäîìëåííÿ  (äðóã  
Àíäðèé),  äîïîìîãòè  (ó  ÷  èòåëü  Íàçîð  ().  Äëÿ  äðóãîãî  ó  ÷  àñíèêà.  Ïðèâèòàííÿ  (Ãåðîé  

Óêðàèíè  Àíäðèé  Øåâ  ÷  åíêî),  ïîäÿêóâàòè  (áðàò  Ñåðãèé),  çàòåëåôîíóâàòè  (Âàñèëü  

íäåñ.

'

Ïàðàëåëüíè  çàêèí  ÷  åííÿ  ìàþòü  òàêîæ  äåÿêè  èìåííè  êè  ñåðåäíüîãî  
ðîäó.  BIJVOORBEELD :  ìèñòîâè  é  ìèñ  òó,  äèòÿòêîâè  é  äèòÿòêó.

103

ñåðåäíüîãî

âåðäà  
ãðóïà:  
-îâè,  -ó  

áàòüêîâè  
áàòüêó

-îì

meervoud

ííèêè

M.  v.  

enkelvoud

èòòÿì,  îáëè  ÷

Of.  in.

óïà:

Of.  in.  
enkelvoud

Om  eentonige  hoofdletters  en  kleine  letters  te  vermijden,  gebruiken  we  eerst  de  uitgangen  -ovi,  

-evi  (-evi),  en  dan  -  -u  (-yu).  VOORBEELD:  Dhr.  Directeur,  Vasyl  Symonenko,  vriend  Vasyl.

êðóàñàíîì,
ñàìîêàòîì

âåðäà

êîíåì,  êóùåì,  ñòîðîæåì,  

ñîëîâÿì

äó  íà  -ÿ:  -ÿì

Ì'ÿêà  ãðóïà  ïèñëÿ  ïðèãîëîñíîãî  

òà  ìèøàíà  ãðóïà:  -åâè,  -ó  (-þ)  

òîâàðèøåâè  ó  ÷  èòåëåâè  

òîâàðèøó  ó  ÷  (

Ì'ÿêà  é  ìèøàíà  ãðóïè  (êðèì  

ñåðåäíüîãî  ðîäó  íà  -ÿ):  -åì  (-ÿì)

Ì'ÿêà  ãðóïà  ïèñëÿ  
ãîëîñíîãî  é  àïîñòðîôà:  -ÿâè,  

-þ  Àíäðèåâè  Àíäðèþ

277

278
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Zelfstandig  naamwoord

Maak  en  schrijf  één  zin  met  het  zelfstandig  naamwoord  directeur  in  de  vorm
datief  en  lokaal  enkelvoud.
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îçåðî  (Í.  â.)  -  îçåðî  (Êë.  â.).

Ó  êëè  ÷  íîìó  âèäìèíêó  îäíèíè  èìåííèêè  II  âèäìèíè

áîêöü  -  áíéöþ;  ïîêóïåöü  -  ïîêóïöþ

Ó  êëè  ÷  íîìó  âèäìèíêó  èìåííèêè  ñåðåäíüîãî  ðîäó

æóðàâåëü,  ñîëîâåé,  ïëàù,  ÿ  ÷  ìèíü.

-þ  ÿìåííèêè  ì'ÿêîì  ãðóïè  (êðèì  äåÿêèõ  ñëèâ  íà  -åöü):  Âàñè  ëþ,  ââãåíèþ,  Ñåðãèþ,  ããîðþ,  

ëèêàðþ,  òàòóñþ ,

äîáðîäèþ,  ìèñÿöþ,  êðàþ;

ìàþòü  ôîðìó,  îäíàêîâó  ç  íàçèâíèì.  VOORBEELD:

òåñëÿðå,  ñòîðîæå,  Äíèïðå,  Ëüâîâå

Äåÿêè  ñëîâà  íà  -åöü:  õëîïåöü  -  õëîï  ÷  å,  êðàâåöü  -  êðàâ  ÷  å

Ñàäèâíèê,  öèðêà  ÷,  èíèé,  âåðøíèê,

-ó  Äæåêó,  Îëåãó  (ÿ  Îëåæå),  áàòüêó,  ñèíó,  òàòó,  ÷  èòà  ÷  ó

÷  îëîâè  ÷  îãî  ðîäó  ìàþòü  òàêè  çàêèí  ÷  åííÿ:

Áóêâè  î,  å  (ÿ)  â  çàêèí  ÷  åííÿõ  äàâàëüíîãî  é  îðóäíîãî

-å  Áîãäàíå,  ÷  åìïèîíå,  äðóæå,  êîçà  ÷  å,  ïðåçèäåíòå,  øêîëÿðå,

âèäìèíêèâ  îäíèíè  èìåííèêèâ  II  âèäìèíè

Êèíü,  ÷  îáèò,  êðèëî,  ïëå  ÷  å,  îêî,  îáëè  ÷÷  ÿ,  ñëóõà  ÷.

ISYu

enkelvoud

soort  zachte  groep  -  meestal  -e  (niet  -yu ):  Sophia  (behalve  woorden  met  een  liefdevolle  

betekenis:  moeder).

kl.  in.

SPELLING

In  de  accusatief  hebben  mannelijke  zelfstandige  naamwoorden  van  de  zachte  groep  

voornamelijk  de  uitgang  -yu  (en  niet  -e):  Andrew.  En  vrouwelijke  zelfstandige  naamwoorden

280

279

104

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

I.  Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  

van  het  enkelvoud.  Markeer  het  einde.

Mensen  familie

.  Noem  onder  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden  die  op  de  namen  
van  wezens.

EugeneEugene

parallelle  vormen  (waar  mogelijk).

ValerieValeriYu

I.  Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  de  instrumentale  naamval  van  het  meervoud.  Zweven

.  Maak  een  mondelinge  zin  met  één  zelfstandig  naamwoord  in  de  vorm  van  het  instrumentale  meervoud.

Zelfstandig  naamwoord

Vrouwen.  familie

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



èé, .

3.  Áàæàèìî  óñïèõó,  øàíîâíèé  (Âîëîäèìèð  Îëåêñàíäðîâè  ().

ñâàòèâ,  ÿêè  äàâíî  âæå  éøëè  (ÿ.  Ãóöàëî).  2.  Íà  çåìëþ  ïî  çîðÿ  íèõ  ñõîä  (àõ,  àì)  çàäóìàíèé  

âå  ÷  èð  çèéøîâ  (Â.  Ñîñþðà).  3.  Ãåé,  ÿâàí  (ó,  å),  ïîðà  íàì  ñèäëàòè  êîíÿ  è  çáèðàòèñü  ìåðùèé  

ó  äîðîãó  (Ì.  Ïåòðåíêî).  4.  (Äîù)  ïàõó  ÷  èì  äåíü  ïðîìîê  (Ì.  Ñòåëü  ìàõ).  5.  Ñèíè  íåáî  íàä  çåëåíèì  

(ãàé)  ðèäíèé  êðàé  âèòàê  ç  äîá  ðèì  (óðîæàé)  (Â.  Ñîñþðà).

1.  Äîïîìîæè  ìåíè,  (Îëåêñèé)!  2.  (Äèäóñü),  íå  õâèëþéñÿ!

Õåðñîí,  äðóã,  ñèí,  õëîïåöü,  Ïàâëî,  Àíäðèé,  Âàñèëü,  Ñåðãèé,

hun  zaak  schrijven.  Rechtvaardig  de  spelling.  

1.  ÿ  âèøíè  ïî  ñàäê  (àì,  àõ)  ñòîÿëè  ç  ðóøíèêàìè,  ÷  åêàëè  íà

Ëèêàð,  ñòîëÿð,  âåòåðèíàð,  áàãàòèð,  êîáçàð,  ëèöàð,  øàõòàð.

Áàòüêî,  äîáðîäèé,  îäíîêëàñíèê,  êðàé,  Äíèïðî,  êîçàê,  ìèñÿöü,

çèäåíò)!  6.  (Äîáðîäèé)!  ×  è  íå  ìîãëè  á  âè  ïèäêàçàòè  äîðîãó?  7.  (ÿëëÿ,  Îëåã,  Íàçàð),  áèæèìî  

äî  ðè  ÷  êè!

4.  ×  è  íå  ïèäêàæåø  äîðîãó,  (õëîïåöü)?  5.  Âÿòàÿìî  âàñ,  (ïàí
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voor  lettergrepen  lezen

-ÿÿ  (-ÿÿ).  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

voor  lettergrepen  lezen

FOUTRECHTSAF

In  het  lokale  meervoud  hebben  zelfstandige  naamwoorden  een  einde

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  het  enkelvoud.  Met  één  nominale

twee  zesdeklassers.  wanneer  een  van

Ze  bevonden  zich  in  een  moeilijke  situatie,  Sasha  stelde  de  juiste  

zet  voor:  "Walk  the  king  of  the  leeuw."  Het  meisje  ging  naar  de  

koningin  en  verloor  meteen.

Eens  zat  Sasha  naar  een  schaakspel  te  kijken

Zelfstandig  naamwoord

Schrijf  een  zin  en  zet  de  woorden  (combinaties)  tussen  haakjes  in  de  vorm  van  het  enkelvoud.

groepeer  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden  en  schrijf  ze  in  de  vorm  van  genitief  en  enkelvoud  enkelvoud.

Bedenk  waarom  het  meisje  verloor,  hoewel  Sasha  correct  suggereerde.

com  in  de  vorm  van  een  uitroepteken  (optioneel)  maak  een  mondelinge  zin.

I.  Schrijf  de  zin  op  en  open  de  haakjes.  Boven  de  zelfstandige  naamwoorden  van  de  tweede  verbuiging  over

2282  Bedenk  hoe  je  een  groep  zelfstandige  naamwoorden  definieert  in  -ar  (-yar),  -ir  (§  27).  Bepalen

.  Ontleed  het  geselecteerde  zelfstandig  naamwoord  als  onderdeel  van  de  spraak  (schriftelijk).
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â  äîâîìó  âèäìèíêó  îäíèíè

óðòó

ïèäæàêà
óìàíó

êðàíà

Çàêèí  ÷  åííÿ  èìåííèêèâ  II  âèäìèíè  ÷  îëîâè  ÷  îãî  ðîäó

ó

ñàìîêàòà

âèäìèíêó  àþòü  çàêèí  ÷  åííÿ  -à  (-ÿ),  à  ÿêè  -  -ó  (-þ)
Ïðî  òå,  ÿêè  èìåííèêè  ÿÿ  âèäìèíè  ÷  îëîâè  ÷  îãî  ðîäó  â  ðîäîâîìó

ííèêè,  ìêè  îçíà  ÷  àþòü: ííèêè,  ìêè  îçíà  ÷  àþòü:
Çàêèí  ÷  åííÿ  -ó  (-þ)  ìàþòüÇàêèí  ÷  åííÿ  -à  (-ÿ)  ìàþòü

Â  ÐÎÄÎÂÎÌÓ  ÂÿÄÌÌÍÊÓ  ÎÄÍÈÍÈ

§  30.  ÇÀÊÍÍ  ×  ÅÍÍß  ÌÌÅÍÍÈÊÿÂ  ×  ÎËÎÂÿ  ×  ÎÃÎ
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ã)  íàçâè  íàñåëåíèõ  ïóíêòèâ  (êðèì

ä)  íàçâè  ìèð  äîâæèíè,  âàãè,  ÷  à  ñó,  ÀËÅ:  ÿðêà,  ëèñêà,  ñòàâêà;

òó,  ìåäó,  áîðùó,  ïèñêó; :  õëèáà;

òè  áóäîâè  ÷  îãîñü,  êîí  êðåòíè  ïðåä  è)  íàçâè  èãîð  è  òàíöèâ:  òåíèñó,  âàëü  ìåòè,  ãåîìåòðè  ÷  íè  ôèãóè

á)  çáèðíè  ïîíÿòòÿ:  àíñàìáëþ,  ëè  ñó;

ñêëàäåíèõ  íàçâ):  Êè  ÿ  âà,  Ïàðèæà;

çíàêèâ:  êèëîãðàìà,  æîâò  íÿ,  âèâòîð  ÿ)  íàçâè  ïî  ÷  óòòèâ:  áîëþ,  ñòðàõó;

àäèóñà,  áà;

â)  íàçâè  êóùîâèõ  è  àâ'ÿíèñòèõ

æ)  íàçâè  ïðîöåñèâ,  àáñòðàêòíèõ

ÀËÅ:  Êðèâîãî  Ðîãó  (ñêëàäåíà  íàçâà);

æ)  óêðàèíñüêè  çà  ïîõîäæåííÿì  òåð  ÷  åíèõ  ó  ïåðøèé  êîëîíöè):  Áóãó,  ìèíè:  âèäìèíêà,  äîäàòêà;  èìó,  
Ñâèòÿçþ,  àâêàçó,  Äîíó;

ðîñëèí:  áàðâèíêó,  çâèðîáîþ;

ïîíÿòü:  áèãó,  êðèêó,  ñïîðòó;

ëîñîì  ó .  L.  íà  çàêèí  ÷  åííè:  Äíèïðà,

ÿ)  âèðòóàëüíèõ  ìåðåæ,  ñèñòåì:

à)  ðå  ÷  îâèíó,  ìàñó,  ìàòåðèàë:  àçî  òîâàðèøà,  

Ìîðîçà  (ïðèçâèùå);

äàíó,  ñâèòó;

àëþíêà;

ç)  ëèòåðàòóðîçíàâ  ÷  è  òåðìèíè:  ñþ  ÿ)  òåðìèíè,  

ÿêè  îçíà  ÷  àþòü  åëå  ìåí  æåòó,  ðîìàíó;
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ÿõííõ  ÷  àñòèí:  âîêçàëó,  êîðèäîðó;

á)  íàçâè  òâàðèí  è  äåðåâ:  âåäìåäÿ,

ìèñÿöèâ,  äíèâ  òèæíÿ,  ãðî  øî  âèõ  å)  ÿâèùà  ïðèðîäè:  âèòðó,  ìîðî  çó;

Nee; :  ïàêà;

äóáà;

:  ãàðàæà,  õëèâà,  ìëèíà;

êà,  äîëàðà;

ÿ)  ãåîãðàôè  ÷  íè  íàçâè  (êðèì  çà  çíà-

â)  íàçâè  ïðåäìåòèâ:  íîæà,  âîçà,

e)  íàçâè  óñòàíîâ,  îðãàíèçàöèé:  èí  è )  ííøè  

ãåîãðàôè  ÷  íè  íàçâè  ç  íà  ãî  ñòèòóòó,  êîìèòåòó;

å)  íàçâè  ìàøèí  è  õõíèõ  äåòàëåé:

:  âèäó,  ðîäó

à)  íàçâè  îñèá,  èìåíà,  ïðèçâèùà:

ã)  íàçâè  áóäèâåëü,  ïðèìèùåíü  òà

ä)  ìèñöå,  ïðîñòèð  òîùî:  ÿðó,  ìàé  Äíèñòðà;

êîì  áàéíà,  à;

ôåéñáóêó,  óãëó

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Zelfstandig  naamwoord

om  te  begrijpen  of  de  verschijnselen  

van  de  natuur?  B.  Trek  een  conclusie,  welke  zelfstandige  naamwoorden  in  de  genitief  enkelvoud  de  uitgang  hebben

A.  Lees  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  het  enkelvoud.

-a,  en  welke  -  -u.

B.  Welke  kolomwoorden  betekenen  de  namen  van  specifieke  items,  en  welke  -  het  team

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



zelfstandige  naamwoorden  hebben  

verschillende  uitgangen.  ÿ  çó  -  

çà;  ÿ  áàëó  -  áàëà; ÿ  Êðèìó  -  ×  íèãîâà.

1.  Äìèòðà,  ÿñåíÿ,  íîóòáóêà,  áàíêîìàòà,  õîëîäèëüíèêà,

Áóêâè  à  (ÿ),  ó  (þ)  â  çàêèí  ÷  åííÿõ  ðîäîâîãî  âèäìèíêà  îäíèíè  èìåííèêèâ  II  âèäìèíè

ÿ  Áóãó  -  íèñòðà;

Êèèâ,  Òåðíîïèëü,  Õàðêèâ,  Íüþ-Éîðê,  Ïàðèæ,  Êðèò,  Êèòàé,

Âå  ÷  èðíèé  ×  åðíèãèâ,  òåïëèé  âåðåñåíü,  ñó  ÷  àñíèé  êîìáàéí,  õàð  êèâñüêèé  òðàìâàé,  

íîâîðè  ÷  íèè  áàë,

Ëüâî  âà,  Äíèñòðà,  ìåòðà,  êâàäðàòà,  èìåéëà.

àâêàç,  Êðèâèé  Ðèã,  Äóíàé,  Íèë,  Äíèñòåð,  Äîíåöü,  Ñâèòÿçü.

2.  Êâàñó,  îðêåñòðó,  ùàâëþ,  ìàãàçèíó,  óíèâåðñèòåòó,  ëóãó,  óðà  àíó,  æàëþ,  ðåìîíòó ,  

ííòåðíåòó,  õîêåþ,  õîáåþ.
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steen  (prefab,  materiaal)
november  (maand)

SPELLING

1.  De  namen  Parijs,  Londen,  Madrid,  Tsjernobyl  kunnen  beide  hebben

bel  (geluid)

Hangt  af  van  de  nadruk:  brug  -  brug,  erf  -  erf,  tafel  -

-

Tunesië  _

november  (bladval)

-

-

steen  (één  stuk)  bel  
(item)

-

Rome  (stad)

-

Rome  (Romeinse  Rijk)

afstuderen:  Parijs  en  Parijs;  Londen  en  Londen;  Madrid  en  Madrid ;  
Tsjernobyl  en  Tsjernobyl.

tafel.

2.  Het  einde  kan  de  betekenis  van  het  woord  beïnvloeden.  Voorbeeld:

Tunesië  (land)

286
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Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  zelfstandig  naamwoord  in  de  vorm  van  een  tweede  naamval.

spelling  van  hun  uitgangen.  Kies  mondeling  een  van  uw  eigen  voorbeelden  voor  elke  groep  
woorden.

Zelfstandig  naamwoord

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  twee  zelfstandige  naamwoorden  (optioneel).

I.  Schrijf  een  zin  in  de  vorm  van  de  genitief  enkelvoud.

I.  Schrijf  geografische  namen  op  in  de  vorm  van  de  genitief  enkelvoud.  Controleer  de  
spelling  met  de  juiste  spelling.

I.  Lees  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  de  genitief  enkelvoud.  Verantwoorden

WAAROM?  Leg  uit  waarom  in  de  genitief  het  enkelvoud  in  paren  wordt  weergegeven
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290
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1.  Êëåíè  îáñèïàþòüñÿ  âèä  íàéìåíøîãî  (ïîäèõ)  (âèòåðåöü)

îòàìàíñüêèé  êóðèíü  (I.  Íå  ÷  óé-Ëåâèöüêèé).  3.  Ìåíå  äî  òåáå  ïðè  íåñå  ç  (ïàïèð)  çðîáëåíèé  

ëèòàê  (Ä.  Ïàâëè  ÷  êî).  4.  Äëÿ  äîáðîãî

÷  îòèðèêóòíèê,  ãðàì,  àíñàìáëü,  ñòàâîê,  âàëüñ,  ÿ  ÷  ìèíü,  ñàä,  äèì,  áåíçèí,  äîëàð,  ñàíòèìåòð,  

ãðíì,  ãðíì.

ñèíîíèìè  ÷  íèñòü  äåÿêèõ  çàêèí  ÷  åíü  òà  ïðî  ãðàìîòíèñòü

óðîæàé,  îäèí  êèëîãðàì,  þðèäè  ÷  íèé  óíèâåðñèòåò.

óìàí,  ñòèë,  ôóòáîë,  ñêåéò,  ìîíèòîð,  Ëóöüê,  õîëîä,  âèòåð,

Ïðî  âèäìèíêîâè  çàêèí  ÷  åííÿ  èìåííèêèâ,

íàñòèëüíèé  òåíèñ,  öèêàâèé  ìàò  ÷,  ëàçåðíèé  ñêàíåð,  öüîãîðè  ÷  íèé

(áäæîëÿð)  íåìàå  ïîãàíîãî  (ðèê)  (Íàð.  òâîð  ÷  èñòü).  5.  Âóçüêà  äî  ðîãà  îäðàçó  çà  ñåëîì  

ïèðíàê  â  ðàíêîâèé  ðîçëèâ  (òóìàí)  (Ä.  Ïðè  ëþê).  6.  Òå  ÷  å  âîäà  ç-ïèä  (ÿâèð)  ÿðîì  íà  äîëèíó  

(Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).

(Î.  Äîí  ÷  åíêî).  2.  Ðèáàëêè  íàáðàëè  ñóõîãî  (î  ÷  åðåò),  çáóäóâàëè

31.  ÿÌÅÍÍÈÊÿÿ
IVÀ  IV  ÂÿÄÌÿÍ

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Zelfstandig  naamwoord

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Welke  zelfstandige  naamwoorden  horen  bij  de  onderscheidingen  III  en  IV?

Schrijf  een  zin  en  zet  zelfstandige  naamwoorden  tussen  haakjes  in  de  vorm  van  generiek

daar  te  bezoeken?

-  Geweldig.  En  wat  voor  stad  ben  je  van  plan

292  

B.  Vertel  ons  op  basis  van  observatie  over  het  einde  van  deze  zelfstandige  naamwoorden  in  de  instrumentale

-  Ik  ga  op  excursie  naar  Luxemburg

gu,  -  meldt  Svetlana  aan  de  klasgenoot.

meervoud.

Leg  uit  waarom  er  een  misverstand  was  tussen  de  meisjes.

Zet  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  de  genitief  enkelvoud.  Schrijf  ze  in  twee

A.  Beschouw  de  voorbeelden  van  verbuiging  van  zelfstandige  naamwoorden  van  de  derde  verbuiging.

kolommen:  1)  eindigend  op  -a  (-i);  2)  eindigend  op  -y  (-yu).  Controleer  de  spelling  met  de  juiste  spelling.

enkelvoudig  geval.  Markeer  de  uitgangen  in  deze  woorden  en  rechtvaardig  de  spelling.

-  Maar  ik  zei  net  -  Luxemburg.  Het  is  een  prachtige  stad,  de  hoofdstad  van  een  klein  land  in  West-

Europa.

enkelvoudig  geval.

-  Nee,  je  hebt  de  stad  niet  genoemd.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  zin  in  de  vorm  van  de  genitief  enkelvoud.

A.  Vertel  ons  over  de  uitgangen  van  deze  zelfstandige  naamwoorden  in  de  genitief  en  lokale  naamvallen
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294

295
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A.  ïå  ÷  i

àòåðèâ

Ja.  àòè

enkelvoud

ïå  ÷  i

Zelfstandige  naamwoorden  op  -t  na  de  medeklinker,  evenals  de  woorden  bloed,  liefde,

.D.  àòèð'þ .  

íà /  ó  àòåðè  íà /  ó  àòåðÿõ

ïå  ÷  àìè

ÌÍÎÆÈÍÀ

àòåðèâ

L.  àòè

àòåðÿìè

ïå  ÷  i

ïå  ÷  åé

àòåðè

ïå  ÷  i

kl.  in.

ïå  ÷  àì A.  àòåðè  í.  

àòè

àòåðè

Ja.  ïè  ÷

àòåðÿì

Of.  in.  
enkelvoud

herfst,  zout,  Rusland,  Wit  -Rusland  in  de  genitief  enkelvoud  hebben  de  
uitgang  -i  of  -i.  VOORBEELD:  geneugten  (en  geneugten),  zouten  (en  zouten).

L.  ïè  ÷

ÌÍÎÆÈÍÀ

.D.  ï  ÷  Ì.  íà /  

ó  ïå  ÷  en  íà /  ó  ïå  ÷  àõ

D.  ïå  ÷  i D.  àòåðè

Ja.  ïå  ÷  å

-  Äàðåìíî  ïðîêëèíàêø  ìåíå,  -  çàãîãîòèëî  ãàðÿ  ÷  å  Ïîëóì'ÿ.  -  Õèáà  íå  êðàùå,  ñïàëàõíóâøè,  

çà  îäíó  ìèòü  âèääàòè  ëþäÿì  óñå  òåïëî,  àíèæ,  îáðîñòàþ  ÷  è  ìîõîì,  ðîê,  ðîê.  (I.  Âëàñåíêî).

îñíîâà  ÿêèõ  çàêèí  ÷  óêòüñÿ  îäíèì  ïðè  ãîëîñíèì  (êðèì  ãóáíîãî  òà  [ð]),  

âèäáóâàêòüñÿ  ïîäîâæåíèÿ  ïè.  BIJVOORBEELD :  íè  ÷  -  íè  ÷÷  þ,  ïîäîðîæ  -  

ïîäî  ðîææþ.
ßêùî  æ  îñíîâà  çàêèí  ÷  óêòüñÿ  ñïîëó  ÷  åííÿì  ïðèãîëî  ñíèõ  ÷  è  íà  ãóáíèé  

ïðèãîëîñíèé  àáî  íà  [ðåä  «îåàà,  àà.  VOORBEELD :  ìóäðèñòü  -  ìóäðèñòþ,  

ëþáîâ  -  ëþáîâ'þ,  ãëàçóð  -  ãëà  çóð'þ.

-  Äå  òè  âçÿëîñÿ  íà  ìîþ  ãîëîâó?  -  ïèðñêàëî  òðóõëÿâå  ñèðå

Äåòàëü,  âåëè  ÷,  ðàäèñòü,  ïåäàëü,  íåïîâòîðíèñòü,  ùèðèñòü,  ìà

Ïîëèíî  â  ïå  ÷  è.  -  Ùå  ÿêèéñü  äåíü  ïîëåæàëî  á  ó  òðàâè  â  òèíè ...

Ó  êëè  ÷  íîìó  âèäìèíêó  îäíèíè  èìåííèêè  ÿÿÿ  âèäìèíè  ìàþòü  çàêèí  ÷  åííÿ  -å.  

BIJVOORBEELD :  ëþáîâå,  ðàäîñòå.

òè,  íè  ÷,  ïàìîðîçü,  ãëàçóð,  ñèíü,  ëþáîâ.

Â  îðóäíîìó  âèäìèíêó  îäíèíè  â  èìåííèêàõ  ÿÿÿ  âèäìèí,

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

.  Zoek  zelfstandige  naamwoorden  van  de  derde  verbuiging  in  de  tekst.  Identificeer  hun  gevallen  en  eindes.

Zelfstandig  naamwoord

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  zijn  hoofdidee.

Naar  het  voorbeeld  van  de  verbuiging  van  het  woord  oven ,  verander  het  zelfstandig  naamwoord  reizen.

I.  Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  het  enkelvoud.

.  Schrijf  de  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  het  enkelvoud.
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äàëåêîþ  ïèäïèðàþòü  â  ñòåïó  íåáîñõèë  (Â.  Ñèìîíåíêî).  4.  (Ïà  ìîðîçü)  âçÿâñÿ  ×  óìàöüêèé  

Øëÿõ  (Ï.  Äîðîøêî).  5.  Çàñïèâàëè  ñîëîâåéêè  ïî  ñàäàõ  íàä  (Ðîñü)  (I.  Íå  ÷  óé-Ëåâèöüêèé).  

6.  Ç  âèò  ðîì  íå  çìàãàéñÿ,  çà  (òèíü)  íå  ãàíÿéñÿ  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).

íà  çèâíîãî  âèäìèíêà.  Îñîáëèâèñòþ  æ  èìåííèêèâ  IV  âèäìèíè  ÿ  òå,  ùî  öåé  ñóôèêñ  ç'ÿâëÿÿòüñÿ  

ïèä  ÷  àñ  âèäìèíþâàííÿ  (ïîðîñÿ  -  ïîðîñÿ  -  ïîðîñÿ

2.  Ïîðîñÿ,  îðëÿ  -  ÿV  âèäìèíà.

'

'

'

LATEN  WE  NADENKEN.  ÿìåííèê  ïîðîñÿòêî  ìàå  ñóôèêñ  -ÿò-  óæå  ó  ôîðìè

'

1.  Àêàöèè  ñòîÿëè  ñàìå  â  öâèòó,  çàêâèò  ÷  àíè  (áåçëè  ÷)  áèëèõ  êè  òèöü  (I.  Íå  ÷  óé-

Ëåâèöüêèé).  2.  Ñâîêà  (ðàäèñòü)  é  (ïå  ÷  àëü),  ÿê  (õëèá-ñèëü),  ïîäèëèñü  (Ì.  

Ñèíãàèâñüêèé).  3.  Îñîêîðè  çà  (äàëü)

1.  Ïîðîñÿòêî,  îðëÿòêî  -  ÿÿ  âèäìèíà.

'

110

298

296

297

299

Ja.  ëîøà

èì'ÿ  _

íåì,  èì'ÿì  ëîøàòàìè  è

Als  zelfstandige  naam  annuleren  we  de  stam,  met  mij  (zaden).

ëîøàòà

íà /  ó  ëîøàòàõL.  íà /  ó  ëîøàòè  íà /  â  è

íè

ëîøàò

ëîøàòàJa.  ëîøà

en

ëîøààì

L.  ëîøà

ëîøàòà,  ëîøàò  èìåíà

íè,  èì'ÿ

A.  ëîøàòè

De  meeste  zelfstandige  naamwoorden  van  de  IV-verbuiging  worden  geannuleerd  als  het  zelfstandig  naamwoord  veulen.

.EEN

íàìè.D.  ëîøàì

en

íà

íè íà /  â  èìåíàõ

í

íà'ÿ,  íå

'ÿ

íàì

D.  ëîøàòè en

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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enkelvoudig  geval.  Benadruk  deze  zelfstandige  naamwoorden  als  leden  van  de  zin.

Overweeg  de  voorbeelden  van  verbuiging  van  zelfstandige  naamwoorden  van  IV  verbuiging.  Vertel  ons  op  

basis  van  de  observatie  over  het  einde  van  deze  zelfstandige  naamwoorden  in  de  genitief  en  instrumentele  naamvallen.  

In  welke  gevallen  zijn  parallelle  eindes  mogelijk?

Zelfstandig  naamwoord

Lees  de  zin.  Bewijs  dat  de  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden  behoren  tot  IV  from

WAAROM?  Bedenk  waarom  de  zelfstandige  naamwoorden  van  de  eerste  regel  tot  de  II  van  de  mijn  behoren,  

hoewel  ze  het  achtervoegsel  -yat-  hebben,  en  de  tweede  -  tot  de  IV.  Vergelijk  je  antwoord  met  het  ingezonden  antwoord

mijnen.  Identificeer  mondeling  hun  gevallen  en  eindes.

onderstaande  redenering.

Schrijf  een  zin,  zet  de  zelfstandige  naamwoorden  tussen  haakjes  in  de  vorm  van  instrumentaal
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enkelvoud

meervoud

Of.  in.

Zn.  in.

32.

áà  ÷  èâ  äèâ  ÷  àò

ONDERWERPEN:  «ßê  äèòè  âèëèêóâàëè  ëåëå  ÷  åíÿ»,  «ßêå  âîíî  áóëî,  òå

STEEKPROEF.  çåíÿ  -  êîçåíÿòè.

1.  ââàí  Ôðàíêî  æèâ  è  ïðàöþâàâ  â  èììÿ  íàðîäó  é  äëÿ  íàðîäó.  2.  Ìàëå  îðëÿ,  òà  âèñîêî  ëèòàê.  3.  

Áàáóñÿ  äàê  êà  ÷  àòàì  òåï  ëó

áà  ÷  èâ  ëåâåíÿò  ( è  ëâåíÿòà)

ëèñåíÿ  ».

é  ÿì'ÿì,  ïëåìåíåì  en  ïëåì'ÿì.

àçâè  òâàðèí

1.  Âèëàìè  ïî  âîäè  ïèñàíî.  2.  Íàëàìàòè  äðîâ.  3.  èâèòèñÿ

ê  áàðàí  íà  íîâè  âîðîòà.

áà  ÷  èâ  ëîï'ÿò

äåÿêèõ  çàêèí  ÷  åíü  òà  ïðî  ãðàìîòíèñòü

Â  îðóäíîìó  âèäìèíêó  îäíèíè  èìåííèêè  èç  ñóôèêñîì

àçâè  ëþäåé

-åí-  ìàþòü  ïàðàëåëüíè  ôîðìè.  VOORBEELD :  iìåíåì

ßãíÿ,  êà  ÷  à,  ïëåì'ÿ,  êóð  ÷  à,  îëåíÿ,  îðëÿ,  âîâ  ÷  à,  ñîáà  ÷  à,  äèâ-

âîâó.  4.  Ó  ãíèçäè  ïèùàëè  æîâòîðîòè  îðëÿòà.

áà  ÷  èâ  ÿãíÿò  ( è  ÿãíÿòà)

÷  à,  äèòÿ.

çíàõèäíîìó  âèäìèíêó  ìíîæèíè  èìåííèêè  IV  âèä  èíè,  ùî  îçíà  ÷  àþòü  íàçâè  

òâàðèí,  ìàþòü  ïàðà  ëåëüí.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

Ïðî  âèäìèíêîâè  çàêèí  ÷  åííÿ  èìåííèêèâ,  ñèíîíèìè  ÷  íèñòü

301

302

300  
verschijnen  tegelijkertijd.

111
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I.  Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  in  de  genitief  enkelvoud.  Markeer  de  achtervoegsels  die

B.  Kunnen  de  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden  de  enkelvoudsvorm  hebben  en  verschilt  het  geslacht  daarin?

.  Schrijf  de  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  bezittelijk  en  instrumentaal  enkelvoud

Zelfstandig  naamwoord

B.  Maak  een  conclusie  over  de  kenmerken  van  dergelijke  zelfstandige  naamwoorden.

en  meervoud.

Stel  een  mondeling  essay  (6-8  zinnen)  op  over  een  van  de  gegeven  onderwerpen,  met  behulp  van

A.  Lees  de  fraseologie.  Bepaal  het  aantal  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden.

geselecteerde  zelfstandig  naamwoord  in  verschillende  gevallen.
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íà /  ó  âîðîòàõ  (-ÿõ)

è

äâåðåé,  êóðåé

øìè,  ãðîøèìà  âîðè

Of.

øè

âîðîòàì  (-ÿì)

äðîâ,  Êàðïàò

ñàíåé,  øåé,

âîðîòà

R.  gevallen

âîðîòà

îêóëÿðèâ,  îïàäèâ,

âîðîòà

õèòðîùèâ,  ñõîäèâ

âîðèò

âîðèò,  ÷  áèò,

üìè,  âîðîòàìè

geval

In  zelfstandige  naamwoorden  die  alleen  de  meervoudsvorm  hebben,  wordt  het  geslacht  niet  onderscheiden.

Dergelijke  zelfstandige  naamwoorden  behoren  niet  tot  een  van  de  verschillen.

øè  

ãðîøåé  

ãðîøàì  

ãðîøè

L.  êóëÿðè .  

êóëÿðèâ .  êóëÿðàìè  

í.  êóëÿðè .  êóëÿðàìè .  

íà /  â  îêóëÿðàõ  íà /  ó  

ãðîøàõ  Êë.  êóëÿðè

112

üìè;  øèìà

Ó  ðîäîâîìó  âèäìèíêó  öè  èìåííèêè  ìàþòü  îäíå  ç  òà  êèõ  çàêèí  ÷  åíü:

óêðàèíñüêèé  ìîâè  ÿ  èìåííèêè,  ùî  ìàþòü  ôîðìó

-ÿÿ  (-ÿÿ)

ó  óêè  íå  ïåêëî.  4.  Áåç  âèêîí,  áåç  äâåðåé  -  ïîâíà  õàòà  ëþäåé

øìè;  ñàíÿìè  é  ñàíüìè;  øòàíàìè  é  øòàíüìè.

(.Àð.  Òâîð  ÷  èñòü).

Äåÿêè  èìåííèêè  ìàþòü  ïàðàëåëüíè  ôîðìè:  äâå  ðèìà

é  äâåðìè;  âîðîòàìè  é  âîðè
'

Â  îêðåìèõ  ñëîâàõ  âèñòóïàê  çàêèí  ÷  åííÿ  -ìè:  ãóñü  ìè,

'

'

é  è

êóðìè.

'

-Ja

èëüêè  íîæèíè.  BIJVOORBEELD :  âîðîòà,  îêóëÿðè,  ãðîøè,  
ðàäîùè.

íóëüîâå

Â  îðóäíîìó  âèäìèíêó  òàêè  èìåííèêè  çäåáèëüøîãî  ìàþòü  çàêèí  ÷  åííÿ  -àìè  (-

ÿìè).  BIJVOORBEELD :  îêóëÿ  ðàìè,  îïàäàìè,  âèëàìè,  ãðàáëÿìè.

303
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Zelfstandig  naamwoord

einde.  Geef,  waar  mogelijk,  parallelle  vormen.

I  304  I.  Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  genitief  en  instrumentele  naamvallen.  Markeer

Lees  de  zin.  Zoek  zelfstandige  naamwoorden  met  de  vorm  alleen  mno

Dames.  Identificeer  de  naamval  van  deze  woorden  en  het  

einde.  1.  ßê  íà  ãðèõ,  òî  é  ãðàáëè  ñòðèëÿþòü.  2.  ÿ  ãóñè  âîëà  ç  íèã  çâàëÿòü,  ÿê  ÿõ  áàãàòî.  3.  Äëÿ  òîãî  

êîâàëü  êëèùè  äåðæèòü,  ùîá
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305

307

306

308

Geval

Ja.  ïþðå

âèäìèíêèâ  ó  ñàìó  ôîðìó.

1.  ß  íàñèïàâ  çåðíà  (êóðè).  2.  ß  ïðèæåíó  (ãóñè).  3.  ×  è  âèñòà  ÷  èòü  

öèõ  (äðîâà)?  4.  ß  ïðèáåðó  ñèíî  (ãðàáëè).  5.  Ïðîòÿãíåìî  äðèò  íàä  (âîðîòà).

Ïðî  èìåííèêè,  ÿêè  íå  çìèíþþòü  ñâîå  ôîðìè,  ïðî  âèçíà  ÷  åííÿ

Øòàíè,  ãðîøè,  ñàíè,  ãóñè,  êóðè,  îêóëÿ  ðè,  âîðîòà,  êàíèêóëè,  

×  åðêàñè,  ìàêàðîíè,

èäìèíîê  öèõ  èìåííèêèâ  âèçíà  ÷  àåìî

Ja.  ïþðå

.D.  ïþðå

Íåçìèíþâàíè  èìåííèêè  ìàþòü  äëÿ  âñèõ

L.  ïþðå

D.  ïþðå

ïîêëàñòè  íà  ïþðå.

1.  Ìàêñèì  ïèäèéøîâ  äî  êëèòêè  ç  ìàëåíüêèì  øèìïàíçå.  2.  Ëè  òàê  ïî  ÷  àâ  âèïóñêàòè  øàñè.  3.  

Áàáóñÿ  ïðèãîòóâàëà  íà  îáèä  ïþðå.

A.  ïþðå

4.  Íåâäîâçè  âèäêðèþòü  íîâó  ñòàíöèþ  ìåòðî.

ðîäó  òàêèõ  ñëèâ  òà  ïðî  êóëüòóðó  ìîâëåííÿ

àáëè.

L.  ïþðå

ïðèãîòóâàòè  ïþðå,

33.  ÿÌÅÍÍÈÊÈ

113
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Zelfstandig  naamwoord

helpen  met  het  huishouden.  Lees  de  zinnen  en  zet  de  zelfstandige  
naamwoorden  tussen  haakjes  in  de  juiste  vorm.

een  van  de  steden:  Sumy,  Chernivtsi,  Cherkasy.  Gebruik  de  naam  van  de  geselecteerde  stad  in

B.  Probeer  de  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden  te  veranderen.  Zijn  ze  van  vorm  veranderd?  B.  

Maak  een  conclusie  over  de  kenmerken  van  invariante  zelfstandige  naamwoorden.

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  in  een  landelijke  tuin  bent

indirecte  gevallen.

A.  Bepaal  de  naamval  van  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden.  Wat  heeft  jou  hierbij  geholpen?

Vervang  de  zelfstandige  naamwoorden  door  en .  schriftelijk

OPTIE  A.  Schrijf  een  korte  tekstbeschrijving  over  het  onderwerp  "Karpaten".  Gebruiken
de  naam  van  dit  bergsysteem  in  indirecte  gevallen.

Ja.

OPTIE  B.  Maak  een  korte  dialoog  (5-6  regels)  over  een  denkbeeldige  reis  naar

Karpaten.  Markeer  het  einde.

çà  äîïîìîãîþ  ïèòàííÿ.  VOORBEELD:

I.I.

Voer  een  van  de  opties  uit.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  twee  woorden  (optioneel)  in  de  
vorm  van  een  indirecte  nerts.
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.  4.  è  øâèäêî  äîìõàëè  íà  ìåòðî.  5.  èÿâñüêîìó

ÿ  Gelei  ÿ  

Eskimo  ÿ  

Frietjes

Groepen  woorden  èî

ÿ  Olivier  salade

1.  Ëèñòè  äëÿ  Ñåðãèÿ  (Íåñòåðåíêî)  òà  Ëþäìèëèè  (Ïåòðåíêî).

Âåðåñåíü,  êàøíå,  ííäèÿ,  ïèàíèíî,  øèìïàíçå,  òðàñà,  ïîíè,  Ðóñëàí,  êèíî,  ÿáëóíÿ,  ëåäè,  êðàñà.

ÿ  •  äåÿêè  àáðåâèàòóðè:  ÞÍÅÑÊÎ,  ÿÑ,  ÇÍÎ.

2.  Ïîêëè  ÷  òå  Íàäèþ  (Îëèéíèê).  3.  Ïîäàðóíîê  äëÿ  Ñâèòëàíè

ÿ  Cappuccino  
ÿ  Cacao  ÿ  
Mangosap

(Âàñèëü  ÷  óê).  4.  Ïðèâèòàëè  ç  þâèëååì  Îëåêñàíäðà  (Âàñèëü  ÷  óê).  5.  Çóñòðèëèñÿ  ç  Òåòÿíîþ  

(Ìèíàéëî).

âæå  ìàéæå  øèñòäåñÿò  ðîêèâ.

Êèíî,  ðàäèî,  òàêñè,  àâîêàäî.

ÿ  •  æèíî  ÷  è  ïðèçâèùà  íà  ïðèãîëîñíèé  òà  íà  -î :  Îëèéíèê

âèòëàíà,  Êîâàëåíêî  àòåðèíà;

1.  Ìåòðî  -  îäèí  ç  íàéçðó  ÷  íèøèõ  âèäèâ  ìèñüêîãî  òðàíñïîðòó.  2.  å  êîæíå  ìèñòî  ìàå  ìåòðî.  3.  

Êèÿâ  ìîæå  ïèøàòèñÿ  ñâîìì

ÿ  •  äåÿêè  èìåííèêè  èíøîìîâíîãî  ïîõîäæåííÿ  ç  êèí  öåâèì  ãîëîñíèì:  êèíî,  ôîéå,  

æóðè,  àòåëüê,  òðþìî,

êåíãóðó,  òàêñè,  Äåôî,  Ìàðîêêî  à  íí. :  ïàëüòî,

ïàëüòà,  ó  ïàëüòè;

MENU

ÿ  Meringuetaart

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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311

310

312

313

309

114

Zelfstandig  naamwoord

TOETS.  Onderstreep  de  eerste  letters  van  de  zelfstandige  naamwoorden  in  de  eerste  kolom.  Als  je  gelijk  hebt

Maak  en  schrijf  één  zin  met  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden  zodat  deze  woorden  in  de  indirecte  

naamval  staan.  Schrijf  de  naamvallen  van  deze  zelfstandige  naamwoorden  op.

Lees  de  zinnen,  zet  de  achternaam  tussen  haakjes  in  de  juiste  volgorde

Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  in  volgorde  in  twee  kolommen:  1)  variabel;  2)  onveranderlijk.

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  naar  een  coffeeshop  gaat.  Neem  contact  op  met  de  ober  om  drie  

gerechten  van  de  menukaart  te  bestellen.

"Hij  fladdert  de  hele  dag  met  zijn  vleugels,  maar  vliegt  niet  de  lucht  in."

metro  in  elke  zin.

formulier.

voltooide  de  taak,  lees  dan  van  de  onderstreepte  letters  het  raadsel  tot  het  raadsel

Lees  de  zin.  Bepaal  de  naamval  en  de  syntactische  rol  van  het  zelfstandig  naamwoord
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íàëåæàòü

íåèñòîò

íàçâè  ãàçåò,  
æóðíàëèâ

ïåðåâàæíî  äî  ñåðåäíüîãî  

ðîäó

âèçíà  ÷  àêìî  èä

çà  çàãàëüíîþ

âàðèí

ïåðåâàæíî  äî  ÷  îëîâè  ÷  

îãî  ðîäó

íàçâîþ

àôè  ÷  íè

íàëåæàòü

ik,

ñó  ÷  àñíà  ÀÅÑ  - .  D.  (àòîìíà  åëåêòðîñòàíöèÿ;  îñíîâíå  

ñëîâî  -  ñòàíöèÿ)àáðåâèàòóðè

íàçâè

âèçíà  ÷  àêìî  èä

íàçâè

ëåäè,  ìèñèñ,  ìàäàì  -  æ.  D .;  ìîñüå,  äåíäè,  ìà  

÷  î  -  ÷.  D.  ïîíè,  ôëàìèíãî,  åìó,  ãðèçëè; :  öåöå  

(ìóõà)  - .  D .;  ïóòàñó,  èâàñè  (ðèáà)  -  æ.  D .;  

êåíãóðó,  êîëèáðè  -  ÷.  àáî .  D.  ðàãó,  ñîëî,  øàñè,  

äåïî,  áàðîêî;  ÀËÅ:  ñàëÿìè  (êîâáàñà),  êîëüðàáè  

(êàïóñòà),  áîðæîìè  (âîäà),  àâå  íþ  (âóëèöÿ)  -  æ.  D .;  

òîðíàäî  (âèòåð)  -  ( .  D.  óàïñå  -  ñ.  D.  (áî  öå  ìèñòî);  

Êèëèìàíäæàðî  - .  D.  (áî  öå  à)

çà  ðîäîì

ñíîâíîãî  ñëîâà

àþòü  ðèä  âèäïî  âèäíî  äî  

ñòàòè
íàçâè  îñèá
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ÿ  ñîêîâèòå  ìàíãî  ÿ  ì'ÿêå  

àâîêàäî  ÿ  øîêîëàäíå  

åñêèìî  ÿ  àïåëüñèíîâå

äðàæå

Ðèä  íåçìèíþâàíèõ  èìåííèêèâ  âèçíà  ÷  àåìî  òàê:

ÿ  ñâèæà  

áðîêîëè  ÿ  

êîðèñíà  

áîðæîìè  ÿ  
ñìà  ÷  íà  ñàëÿìè  

ÿ  âåëèêà  

èâàñè

Ëèêóâàëüí  (èé /  à /  å)  àëîå,  âåñåë  (èé /  à)  êàêàäó,  êîëüîðîâ  (èé /  å)  äðàæå ,  íàäîêó  

÷  ëüâ  (èé /  àë )  (éé /  àè )  ( èé /  àè  â ). /  å)  êåíãóðó,  äåñÿòèäåíí  (èé /  å)  òóðíå,  õîëîäí  

(èé /  à /  å)  áîðæîìè ,  àîñæè .  å)  Áàêó  (ìèñòî),  ñó  ÷  àñí  (èé / â /  îí)  íãî.

314

315
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Zelfstandig  naamwoord

.  Maak  een  mondelinge  zin  met  een  bepaalde  zin.

I.  Schrijf  de  zin  op  en  kies  het  juiste  einde.

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  in  een  supermarkt  staat  met  iemand  van  je  
familie  of  vrienden  en  je  bent  aan  het  winkelen.  Maak  in  deze  situatie  een  dialoog  
(5-8  regels)  met  minimaal  twee  van  de  gegeven  zinnen.

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



Ãóêàè  ããîð  äî  Äìèòðà:

êðàñèâå  ïîíè,  áàãàòîëþäíèé  Òîêèî  (ìèñòî),  öüîãîðè  ÷  íèé  ÇÍÎ.

Ùî  òè  íå  â  ÷  èø  àìàòèêè.

-  Äèâèñü,  ÿêåííà  êåíãóðÀ!

1.  Ìàíäðèâíèêèâ  íåéìîâèðíî  (âðàçèòè)  Êèëèìàíäæàðî  *.  2.  Íà  áåðåãàõ  (êðàñèâèé)  Îíòàðèî  *  

ðîçòàøîâàíî  âåëèêè  ìèñòà  é  ïîð  òè.  3.  Îëÿ  ãîòóÿ  íàäçâè  ÷  àéíî  (ñìà  ÷  íèé)  êàïó  ÷  èíî.  4.  (Âåëèêèé)

- ,é,  óïàäó!  êàêàäÀ,  à  êàêàäÓ!

ãðèçëè  (ñïàâ)  ïèä  äåðåâîì.

ÇÎÎÏÀÐÊÓ

íäðàçó  âèäíî,  áðàòèêó,

-  À  îí  èç  êëèòêè  âèãëÿäà

Ïàïóãà  æîâòèé  -  êàêàäÀ!

óã  çíîâó  â  ñìèõ:

èòðî  ñìèåòüñÿ:

STEEKPROEF.  Øèìïàíçå  -  êìèòëèâèé  øèìïàíçå  (÷.  Ð.).

Ïîíè,  ìàäàì,  Ìèññèñèïè  (ðè  ÷  êà),  êîëèáðè,  Êàïðè  (îñòðèâ),  ìåò  ðî,  ÀÅÑ,  òðèî,  Òóàïñå  

(ìèñòîà ,,  àí,  àí).

- ,é,  óìðó!  êåíãóðÀ,  à  êåíãóðÓ!

Áàëàêó  ÷  à  êàêàäó,  ñìà  ÷  íèé  êàïó  ÷  èíî,  ñïîðòèâíèé  êèìîíî,
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Ðåáðî

*  Êèëèìàíäæàðî  -  ãîðà  â  Àôðèöè.  íòàðèî  -  çåðî  â  Àìåðèöè.
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OPTIE  A.  Stel  een  dialoog  op  (6-10  regels)  over  de  indrukken  van  de  excursie  naar  de  
dierentuin  en  speel  deze  na.  Gebruik  invariante  zelfstandige  naamwoorden  (bijvoorbeeld:  grizzlybeer,  
pony,  kaketoe,  emu).

waarvan  de  inhoud  een  taxioproep  is.  Gebruik  invariante  zelfstandige  naamwoorden  (bijvoorbeeld:  taxi,

I.  Maak  een  zin  door  bijvoeglijke  naamwoorden  te  kiezen  uit  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden  en  schrijf  

ze  op.  Geef  tussen  haakjes  het  geslacht  van  het  zelfstandig  naamwoord  aan.

I.  Lees  het  vers.  Wat  is  het  voor  ons  leerzaam?  Bedenk  waarom

OPTIE  B.  Een  dialoog  opstellen  en  naspelen  -  een  telefoongesprek  (6-8  regels),

Zelfstandig  naamwoord

.  Maak  en  schrijf  twee  zinnen  met  gevormde  zinnen  (optioneel).

Schrijf  de  zin  op  en  zet  de  woorden  tussen  haakjes  in  de  juiste  vorm.

SAMENWERKEN.  Voer  een  van  de  opties  uit.

metro,  atelier).

Bewerk  de  zin  en  schrijf  deze  op.

.  Zoek  invariante  zelfstandige  naamwoorden  in  het  vers  en  bepaal  hun  naamval  en  geslacht.

je  moet  grammatica  leren.
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ëîæêà  îæå  ëîæå  ÷  êà

Â  ÿíøèõ  âèïàäêàõ  óæèâàêìè  ñóôèêñè  ç  áóêâîþ

ðè  ÷  êà  ÿ  ðè  ÷  å  ÷  êà

å  (ÿ):  -å  ÷  îê,  -å  ÷  ê-.  BIJVOORBEELD :  âåðøå  ÷  îê,  âèêîíå  ÷  êî.

Ñóôèêñè  -è  ÷  îê,  -è  ÷  ê-  áóâàþòü  òèëüêè  â  èìåííèêàõ,  ùî  ïîõîäÿòü  âèä  ñëèâ  èç  

ñóôèêñàìè  -èê-,  -èö  (ÿ).

âóëèöå  ÿ  âóëè  ÷  êà

Ñóôèêñ  -åí  (ÿ)  âæèâàêìî  â  èìåííèêàõ  ñåðåäíüîãî  äó,  ùî  îçíà  ÷  àþòü  ìàëèõ  çà  âèêîì  

èñòîò.

BIJVOORBEELD :  êà  ÷  åíÿ,  âîâ  ÷  åíÿ.

ïîëèöÿ  ÿ  ïîëè  ÷  êà

VOORBEELD :  íîæè  ÷  îê  (âèä  íîæèê),  ïîëè  ÷  êà  (âèä  ïîëèöÿ).

ç  çáèðíèõ  èìåííèêàõ  óæèâàåìî  ñóôèêñ  -èíí  (ÿ).

-ÿÿ  (ÿ)  Ñóôèêñ  -èâ  (î),  ÿêèé  óæèâàêìî  äëÿ  âèðàæåííÿ  çáèð  íèõ  ïîíÿòü,  ùî  îçíà  ÷  àþòü  ìàòåðèàë  

àáè  ïè .  BIJVOORBEELD :  ïàëèâî,  âà  ðèâî,  ïå  ÷  èâî.

Áóêâè  å,  è,  è  â  ñó  ôèê  ñàõ  

èìåííèêèâ
Âåðøå  ÷  îê,  âîãíè  ÷  îê.

BIJVOORBEELD :  êàðòîïëèííÿ,  ãàðáóçèííÿ.  â

Ñóôèêñ  -åâ  (î)  ïèøåìî  â  ñëîâàõ  ìàðåâî,  çàðåâî.

ÿìåííèêàõ  êàìèííÿ,  íàñèííÿ,  êîðèííÿ  ìàåìî  ñó  ôèêñ  -èíí  (ÿ).

Âìåííèêàõ,  óòâîðåíèõ  âèä  äèåñëèâ,  ïèä  íàãîëîñîì  óæèâàêìî  ñóôèêñ  -èíí  (ÿ),  à  áåç  

íàãîëîñó  -  -åíí  (ÿ).

Ïðî  íàïèñàííÿ  ñóôèêñèâ  -èâ  (î),  -åí  (ÿ),  -è  ÷  îê,  -å  ÷  îê  òà  íí.

BIJVOORBEELD :  ãîðèííÿ,  çâèëüíåííÿ.

-ÿÿÿ

-enn  (en)

SPELLING

-ÿÿÿÿ

-ÿÿÿ-

-en

ÿÿÿÿ

-in

-ÿÿÿÿ

-in

34.  ÁÓÊÂÈ  Å,  È,  Â  Â  ÑÓÔÓÔÊÑÀÕ  ÌÌÅÍÍÈÊÿÂ
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B.  Maak  een  conclusie  over  hoe  je  de  spelling  van  de  letters  i  en  e  in  het  achtervoegsel  van  de  zelfstandige  naamwoorden  

-ichk-,  -echk-  kunt  controleren.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  de  manieren  om  woorden  te  maken?

Welk  achtervoegsel  wordt  gebruikt  in  deze  afgeleide  woorden  -  -ichk-  of  -echk-?

B.  Zoek  uit  in  welke  kolom  de  woorden  komen  van  zelfstandige  naamwoorden  met  het  achtervoegsel  -its-.

geselecteerde  achtervoegsels.  Hoe  verschillen  deze  achtervoegsels?

het  eerste  zelfstandig  naamwoord  schrijven  we  de  letter  e,  en  het  tweede  

-  de  letter  i.

A.  Denk  aan  de  vorming  van  woorden  in  kolommen  en  let  op  spelling

WAAROM?  Leg  uit  waarom  in  het  achtervoegsel

Zelfstandig  naamwoord

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



met  het  achtervoegsel  -iv  (o).  Schrijf  de  gekozen  woorden  op,  onderstreep  de  spelling.

I.  Lees  zelfstandige  naamwoorden.  Definieer  achtervoegsels  erin  en  rechtvaardig  de  kappen

Schrijf  de  woorden,  plaats  de  letter  e  in  de  spatie,  en  of  en.  markering

slee.

achtervoegsels,  rechtvaardig  de  spelling.

Schrijf  de  woorden  en  voeg  de  ontbrekende  letter  e  of  i  in.  Selecteer  achtervoegsels

en  rechtvaardig  de  spelling.

.  Zoek  zelfstandige  naamwoorden  -  de  namen  van  wezens.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  een  gekozen  zelfstandig  naamwoord.

SAMENWERKEN.  Maak  elk  woordenboek  dictaat  uit  zes

woorden  op  de  spelling  "letters  e,  y,  en  in  zelfstandig  naamwoord  achtervoegsels".  Dicteer  uw  eigen

I.  Schrijf  een  zin,  voeg  de  ontbrekende  letter  e  of  i  in,  evenals  leestekens.  Benadruk  

aangeleerde  spelling  en  interpunctie.  1.  Ðîñè,  ðîñè  äîùèêó  ÿðèíó,  ðîñòè,  ðîñòè  æèò ..  ÷  êî  íà  ëàíó

I.  Voeg  zelfstandige  naamwoorden  toe  aan  de  gegeven  werkwoorden

dictaat  aan  een  klasgenoot  (klasgenoot),  controleer  de  spelling.

Zelfstandig  naamwoord

.  Kies  voor  elke  groep  zelfstandige  naamwoorden  een  voorbeeld  met  dezelfde  spelling.

íà  ïðóæ..ííÿ  â  àìàðè  çàøóìèëî  â  ëîâè  çàìèãòèëî  â  î  ÷  àõ  (À.  Õèæíÿê).  6.  Êðèçü  ìåðåæ..âî  ëèñòÿ  è  öâèòó  

ãëèáîêî  ãîëóáèå

ïå  ÷  èâî

1.  çèâî,  èâ.

ïàëèâî

íåáî  (Â.  Âèííè  ÷  åíêî).

÷  êà,  íîæ ..  ÷  îê,  âèäåð ..  ÷  êî,  ñìóæ ..  ÷  êà,  êðèíè  ÷ ..íüêà,  îòî  ÷ ..ííÿ,

àðåâî

Ìèñ..âî,  ïëåò..âî,  ìàð..âî,  ñîí ..  ÷  êî,  ïàë ..  ÷  êà,  êèø ..  ÷  êà,  äîí ..

2.  Ðóøíè  ÷  îê,  ïàëè  ÷  êà,  ìèøå  ÷  îê,  äèæå  ÷  êà.

3.  Êàðòîïëèííÿ,  çâåðíåííÿ.

Ïåêòè,  ìèñèòè,  âàðèòè,  ïëåñòè.

êðåñë..ííÿ,  Ñòðèò..ííÿ,  õîä..ííÿ,  êóêóðóäç..ííÿ,  ïòàø..íÿ,

4.  âåíÿ,  èãðåíÿ.

ëîñ..íÿ.

Äîáð..âî,  ìàð..âî,  ïàë..âî,  ìîðîç..âî,  äèæ ..  ÷  êà,  ðè  ÷ ..  ÷  êà,

êîø ..  ÷  îê,  âîãí ..  ÷  îê,  âóë ..  ÷  êà,  ëîæ ..  ÷  êà,  ïèäíåñ..ííÿ,  ïàâó  ò..ííÿ,  ãóñ..íÿ.

5.  àðåâî,  àðåâ.

(Îëåêñàíäð  Îëåñü).  2.  è  çîçóë ..  ÷  êî  ñèâà  òè  íàñ  ðîçâåñåëèëà  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).  3.  Íà  ëîæ ..  ÷  êó  òà  

ïîêóøòóé  ãîðîø ..  ÷  êó

(Ñêî  âêà).  4.  Íàøà  òîïîë ..  ÷  êà  çäàâàëàñÿ  íàì  íàéêðàùîþ  âèä  óñèõ  òîïîëüîê  ÿâîðêèâ  òà  êë..íî  ÷  êèâ  (Ì.  

Ìàãåðà).  5.  ä
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Maak  en  schrijf  van  de  voornamen  
mannelijke  en  vrouwelijke  patroniemen.  Selecteer  
achtervoegsels  in  de  gevormde  zelfstandige  

naamwoorden.  STEEKPROEF.  àëåðèé  -  Âàëåðèéîâè  ÷,

A.  Lees  patroniemen.  Bepaal  uit  welke  namen  ze  zijn  gevormd.

B.  Welk  achtervoegsel  hebben  de  woorden  in  de  eerste  kolom?  En  
de  tweede?  B.  Concluderen  hoe  we  mannelijke  en  vrouwelijke  patroniemen  vormen.

Zelfstandig  naamwoord

Ãðèãîðèé  -  Ãðèãîðîâè  ÷  (-èé  -  âèïàäàê)

àñèëüîâè  ÷

âîðåííÿ  èìåí  ïî  áàòüêîâè

àëåðèèâíà.  

àêñèì,  Ñåðãèé,  Þðèé,  Òàðàñ,

èéîâè  ÷

Ïðî  ñóôèêñè  äëÿ  òâîðåííÿ  èìåí  ïî  áàòüêîâè,  à  òàêîæ  ïðî  ïðèçâèùà,  ÿêè  âèäìèíþåìî  

è  ÿêè  íå  âèäìèíþì

Äìèòðî  -  Äìèòðîâè  ÷  Îëåêñèé  -  
Îëåêñèéîâè  ÷  ÀËÅ:  Ìèêîëà  -  

Ìèêêîëàéîâè  ÷

àñèëèâíà

Êóçüìà,  Àíäðèé,  ëëëÿ,  Íàçàð.

èèâíà
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§  35.  ÍÀÏÈÑÀÍÍß  EN  ÂÿÄÌÌÍÞÂÀÍÍß

329

330

èíî  ÷  è

Çà  äîïîìîãîþ  ñóôèêñà  -èâí-  (-ÿâí-):  

Äìèòðî  -  Äìèòðèâíà  Îëåêñèé  -  

Îëåêñèèâíà  ÀËÅ:  Ìèêîëà  -  
Ìèêîëàèâàà

Òâÿêêêê  ä  ä  ä  ï  à  Áàòü  êàña,  Âæè  â  €  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  

÷  ÷  ÷  î  ë  ÷  ß  ß  ßóó  ââ  -  ßêîçüì  êóóìèèè  (en  êçü  ÷  ÷)  
(èçü  ÷  ÷)  (èçü  ÷  ÷)  (èçü  ÷  ÷)  (en  âè  ÷) ÿÿëÿ  -  ÿëëÿâíà  Ëóêà  

-  Ëóêè  ßêèâ  -  ßêèâíà  
Êóçüìà  -  Êóçüìè  

Ñàâà  -  Ñàâèâíà  Õîìà  -  
Õîìè  âíà

'
âíà

'

×  ëîâè  ÷  è

'

en

Bij  het  maken  van  patroniemen  wisselen  de  basissen  van  namen  [i]  
af  met  [o].  BIJVOORBEELD:  Fedor  -  Fedorovich,  Fedorovna.

âíà

Çà  äîïîìîãîþ  ñóôèêñà  -îâè  ÷  -:
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in  de  vorm  van  een  uitroepteken  (optioneel)  stel  en  schrijf  een  zin.

Overweeg  de  voorbeelden  van  de  verbuiging  van  mannelijke  en  vrouwelijke  namen  door

VOORBEELD:

vader.  Verander  mondeling  de  naam  en  patroniem:  Anton  Andreevich,  Maria

vader.

Andrejevna.

Zelfstandig  naamwoord

Schrijf  in  de  datief  en  accusatief.  Met  één  combinatie

Denk  er  over  na.  De  naam  van  zijn  grootvader  is  Hryhoriy  Vasyliovych,  zijn  kleindochter  is  Oleksandr

Dmitrovitsj.  Wat  is  de  naam  (naam  en  patroniem)  van  de  vader  van  de  kleinzoon?

L. íà  ââàíèâíè
Ja. âàíÿâíî

âàíîâè  ÷  

ÿâàíîâè  ÷  à

In  het  accusatieve  geval  eindigen  mannelijke  patroniemen  op  -  Ivanovich,  
Andreevich.

L.

ÿâàíîâè  ÷  ó,  ââàíîâè  ÷  åâè  
ââàíîâè  ÷  à  ââàíîâè  ÷  åì  íà  
ââàíîâè  ÷  ó,  ââàíîâè  ÷  åâè  

ââàíîâè  ÷  ó

ik  ben
IâàíèâíèD.

A. àÿÿÿÿÿ

Ja. Iâàíèâíó

P  Achternamen

âàíÿâíîþ.D.
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333  Lees  de  zin  en  vorm  uit  de  namen  tussen  haakjes  de  namen  van

331

334

(Ã.  ííèê).  2.  Ìàòè  Âàñèëÿ  Ñèìîíåíêà  Ãàííà  (Ôåäèð)  Ùåðáàíü  ùåäðî  äàðóâàëà  ñèíîâè  âåëèêó  

ëþáîâ  äî  ðèäíîì  ìîâè  (Â.  Ã.  3.  Ìàêñèì  (Òàäåé)  Ðèëüñüêèé  áóâ  âèçíà  ÷  íèì  çíàâöåì  ôîëüêëîðó  

òà  ãëèáîêèì  ïîöèíîâóâà  ÷  åì  íàðîäíî

Þðèé  Âîëîäèìèðîâè  ÷,  Þëèÿ  Âèêòîðèâíà,  Òàðàñ  Ãðèãîðîâè  ÷,

Õðèñòèíà  Îëåêñèèâíà,  Îëåã  Îëåêñèéîâè  ÷.

Ìàéáîðîäà  -  Ìàéáîðîäè,  Ìàéáîðîäè  é  ò.  een .;

(ß.  Ãîðäèé  ÷  óê).  4.  Ñêàæè  Àíòîíèíè  (Àïîëëèíàðèé),  ùîá  ñïåêëà  êîðîâàé  (Ì.  Ñòåëüìàõ).  5.  ÿ  

êëóìáà  öÿ,  è  ëàòêà  àñôàëüòó  âè  íèêëè  çàâäÿêè  íàïîëåãëèâîñòè  Ëóêèè  (Íàçàð)  (Î.  Ãîí  ÷  àð).

Ëåáíäü  -  Ëåáåäÿ,  Ëåáåäåâè  (Ëåáåäþ)  é  ò.  een .;

Ñèìîíåíêî  -  Ñèìîíåíêà,  Ñèìîíåíêîâè  (Ñèìîíåíêó)

Óêðàèíñüêè  òà  èíøè  ñëîâ'ÿíñüêè  ïðèçâèùà,  ùî  ìà  ìòü  çàêèí  ÷  åííÿ  

èìåííèêèâ,  âèäìèíþåìî,  âê  âèäèè  âí.

1.  ÿÿàí  (Ëóêà)  áóâ  ëþäèíîþ  ì'ÿêîÿ,  íàâèòü  íèæíîÿ  âäà  ÷  è

é .  A.
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Zelfstandig  naamwoord

COMMUNICEREN.  Welke  van  de  Oekraïense  of  buitenlandse  artiesten,  atleten?

Overweeg  voorbeelden  van  verbuiging  van  mannelijke  achternamen  in  -ov,  -iv,  -in.  Over  
mondeling  annuleren  op  deze  monsters  achternamen  Borisov,  Prokop,  Romanishin.  Schrijf  de  
verbuiging  van  een  van  hen  op.

(artiesten,  sportvrouwen)  vind  je  het  leukst?  Wat  precies?

Wijzig  uw  achternaam,  voornaam  en  patroniem  mondeling.  

1.  Ñåðãèé  Âàñèëüîâè  ÷  Êîâàëåíêî.  2.  Ñâèòëàíà  Âàñèëèâíà  
Êîâàëåíêî.  3.  Àíäðèé  Òèìîôèéîâè  ÷  Êîâàëü  ÷  óê.  4.  Àíòîíèíà  

Òèìîôèèâíà  Êîâàëü  ÷  óê.

SITUATIE.  Stelt  u  zich  eens  voor  dat  u  tijdens  

een  klasvergadering  enkele  problemen  uit  het  schoolleven  
oplost.  Lees  de  gegeven  opmerkingen,  voeg  namen,  
patroniemen,  achternamen  van  de  opgegeven  personen  in.

L.  

D.  

A.  

Ja. .D.  L.  Ja.

ja)

Vrouwelijke  achternamen  op  de  medeklinker  en  o  worden  niet  geannuleerd.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

Ïàâëîâ  

Ïàâëîâà  

Ïàâëîâó  
Ïàâëîâà  

Ïàâëîâèì  

Ïàâëîâè,  Ïàâëîâó  Êîâàëåâè,  -ó  (-ëè  Ïàâëîâå,  

Ïàâëîâ

VrouwenMannen

Êîâàëåâà  (-ëè  âà)

Ãàðøèí  

Ãàðøèíà  

Ãàðøèíîâè,  Ãàðøèíó  Ãàðøèíà  

Ãàðøèíèì  Ãàðøèíí,  Ãàðøèíó  

Ãàðøèíå,  Ãàðøèí

met  Vasyl  Symonenko  en  

Andriy  Kovalchuk

âàëè  â

Êîâàëåâèì  (-ëè  âèì)

Êîâàëåâà  (-ëè

met  Nina  Symonenko  en  

Nadezhda  Kovalchuk

L.

âà)

âè,  -ó)

Êîâàëåâå  (-ëè  âå),  Êîâàëè

Êîâàëåâó  (-ëè
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'

1.  Òðåáà  çàïèòàòè  â  (èì'ÿ  òà  ïî  áàòüêîâè  

êëàñíîãî  êåðèâíèêà).  2.  Öå  ïèòàííÿ  òðåáà  óçãîäèòè  

ç  (èì'ÿ  òà  ïî  áàòüêîâè  äèðåêòîðà  øêîëè).  3.  Ïèäãîòóåìî  

ïðèâèòàííÿ  (èì'ÿ,  ïî  áàòüêîâè  òà  ïðèç  âè  ùå  áèáëèîòåêàðÿ).  4.  Ïîïðîñèìî  ïèä  ðó  ÷  -  íèê  ó  

(èì'ÿ,  ïî  áàòüêîâè  â  ÷  èòåëÿ  óêðàìíñüêîì  ìîâè).

'

'

'

'

'

Ïðèçâèùà  ïðèêìåòíèêîâîãî  òèïó  íà  -èé,  -èé  âèäìè  íþêìî,  ÿê  ïðèêìåòíèêè.  

VOORBEELD :  Àâäèèâñüêèé  -  Àâäèåâñüêîãî,  Àâäèåâñüêîìó  é  ò.  

een .;  Êîáèëÿíñüêà  -  Êîáèëÿíñüêîÿ,  Êîáèëÿíñüêèé  è  ò.  A.

'
'

337

336

338

335
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Bedenk  wie  Irinka  moet  bellen:  Serhiy  of  Zhanna.

Schrijf  het  op,  zet  uw  eigen  namen  in  het  juiste  geval.

A.  Vergelijk  de  spelling  van  de  woorden  die  in  de  zinnen  zijn  gemarkeerd.  In  welke  zin?

B.  In  welk  voorbeeld  maakt  geen  bezwaar,  en  waar  -  vormt  een  nieuw  zelfstandig  naamwoord
met  de  tegenovergestelde  betekenis?  A.  

Maak  een  conclusie  wanneer  het  niet  nodig  is  om  samen  met  zelfstandige  naamwoorden  te  schrijven,  maar  wanneer  -  afzonderlijk.

Bewerk  de  zin.  Let  op  het  juiste  gebruik  van  namen

Zelfstandig  naamwoord

Schrijf  in  de  genitief  en  accusatief  enkelvoud,  vanaf  het  begin  vormend

De  klassenleraar  wendde  zich  tot  Iryna:  -  Bel  
alsjeblieft  Petrenko.
Irynka  vroeg  zich  af  wie  je  belde.  Er  zijn  

tenslotte  Zhanna  Petrenko  en  Serhiy  Petrenko  in  de  klas.

342  

is  geen  voorvoegsel,  maar  waarin  -  een  dienstwoord?

tussen  haakjes  het  woord  patroniem.

4.  Ëàðèñà  (Âàëåðèé)  Êðàâ  ÷  óê.

1.  Âèòàåìî  àñ,  (Ñâèòëàíà  Ìàêñèìèâíà).  2.  Ïîöèêàâòåñÿ  äóì  êîþ  (ÿãîð  Ìèêîëàéîâè  ÷  

Ïåòðåíêî).  3.  Ãàðíè  êâèòè  â  (Ëàðèñà  Âîëîäèìèðèâíà  Êðàñóöüêà).  4.  Áóâ  çíàéîìèé  ç  (Ãåííàäèé  

Ãåí  íàäèéîâè  ÷  Ðîìàíèøèí).  5.  Çóñòðèâñÿ  èç  (Æàííà  Ïåòðèâíà  Ðîìà  íèøèí).  6.  Ñëóõàëè  (Îëåã  

Êîâàëèâ).

âèòàëè  ç  þâèëåêì  Âèêòîðà  Îëåêñèåâè  ÷  à.  4.  Ñüîãîäíè  Îëåêñàíäðó

1.  Ãàðíè  êâèòè  ïîäàðóâàëè  Þëèè  Âèêòîðèâíèé.  2.  Ãëÿäà  ÷  è  çó  ñòðèëèñÿ  èç  Ñåðãèéîì  

Äìèòðîâè  ÷  åì  Ñêëÿðåíêî.  3.  óçè  ùèðî

Ïðî  òå,  êîëè  íå  ç  èìåííèêàìè  ïèøåìî  ðàçîì,  à  êîëè  -  îêðåìî

àíåíêî  âèïîâíþÿòüñÿ  50  ðîêèâ.  5.  è  âñè  äÿêóêìî  Íàçàðà

1.  Ñåðãèé  (Âëàäèñëàâ)  Âèòðåíêî.

Âîëîäèìèðîâè  ÷  à.  6.  Àêòîð  ïîòèñ  ðóêó  Âàëåíòèíè  Äìèòðèâíèé.

1.  Íåçãîäà  äèì  ðóéíóê.

2.  Ëèäèÿ  (Âëàäèñëàâ)  Âèòðåíêî.

2.  Íå  çãîäà,  à  ðîçáðàò  çàïàíóâàâ  èæ  êíÿçÿìè.

7.  Äîïîìîæèòü,  áóäü  ëàñêà,  Þðèå  Âàñèëüîâè  ÷.

3.  à  íåïðàâäè  äàëåêî  íå  çàèäåø.

3.  Ìàðê  (Âàëåðèé)  Êðàâ  ÷  óê.

4.  Íå  ïðàâäè,  à  ñèëè  òèëüêè  íåðîçóìíèé  êîðèòüñÿ.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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patroniem  en  achternamen.

339

36.  ÍÀÏÈÑÀÍÍß  ÍÅ  Ç  ÿÌÅÍÍÈÊÀÌÈ
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SAMENWERKEN.  I.  Kies  mondeling  om  de  beurt  naar  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden

met  homogene  leden.

Schrijf  op,  verwijder  de  streepjes.  Rechtvaardig  spelling  niet  met  zelfstandige  naamwoorden.

Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  die  niet  worden  gebruikt  zonder  nee.  Onderstreep  de  spelling.

WAAROM?  Leg  uit  waarom  de  eerste  zin  niet  met  een  zelfstandig  naamwoord  is  geschreven

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  bepaald  woord  (met  het  voorvoegsel  ne-)

synoniemen  zonder  nr.  Gebruik  indien  nodig  de  hulp.

samen,  en  in  een  andere  -  afzonderlijk.

Maak  en  schrijf  een  zin  met  elk  woord  en  elke  zin.  1.  àñòÿ,  íå  àñòÿ.  2.  Íåñëàâà,  íå  

ñëàâà.  3.  Íåïðàâäà,  íå

CERTIFICAAT.  Ãàíüáà,  ïèäîçðèëèñòü,  îïàëà,  ðàáñòâî,  îáìàí,  âîðî  æèñòü.

Zelfstandig  naamwoord

347

343

344

345

346
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ç  ííèêàìè  ïèøåìî

îçíà  ÷  àê  îäíå  ïîíÿòòÿ  (öå  ñëîâî  ìîæíà  çàìèíèòè  èìåí  íèêîì  

áåç  íå ):  íåäðóã  (âîðîã),  íåïðàâäà  (îáì

Ðàçîì

ÿ  •  ÿêùî  èìåííèê  ìàå  ïðåôèêñ  íåäî-:

Íåíàâèñòü,  íåìîâëÿ,  íåïîðîçóìèííÿ,

•  ÿêùî  ñëîâî  íå  âæèâàêìî  áåç  íå :

Îêðåìî

íåäîîöèíêà,  íåäîãëÿä

íåîáõèäíèñòü,  íåâèä,  íåìèëèñòü,  íåäîëèê,

íåâäàõà,  íåãîäà

íí  ìåíè  íå  äðóã ,  à  âîðîã.

ÿ  •  ÿêùî  ÿ  ïðîòèñòàâëåí  íÿ  (à,  àëå):

íåçäàðà,  íåñòà  ÷  à,  íåäðóã,  íåðîáñòâî,  íå  âäÿ  ÷  íèñòü,  íåãîäà,  íåóê.

ÿ  •  ÿêùî  íå  çàïåðå  ÷  óê  ëê

Íåâîëÿ,  íåäîâèð'ÿ,  íåïðèÿçíü,  íåïðàâäà,  íåñëàâà,  íåìèëèñòü.

1.  Íå /  ãîäà  ñèïîíóëà  äîáðÿ  ÷  èì  ãðàäîì.  2.  Ó  ãîðàõ  òóðèñòèâ  ñïèòêàëî  íå /  ùàñòÿ.  3.  Öå  àæ  íèÿê  íå /  

ñïîêèé.  4.  Òåõíèêà  çíîøó  ÿòüñÿ  áèëüøå  âèä  íå /  äîãëÿäó,  íèæ  âèä  ðîáîòè.  5.  Ïîëåòèëè  ñíèæ  êè  -  è  çíîâó  

íå /  äîëèò!  6.  Öå  áóâ  íå /  äðóã  ìèé,  à  ïðîñòî  çíàéîìèé.  7.  Åêîëîãè  ÷  íè  áóäìàòåðèàëè  -  íå /  îáõèäíèñòü  

ÕÕÕÕ  ñòîëèòòÿ.

ñè  ÷  íå  çíà  ÷  åííÿ  ñëîâà:

1.  Âíí  îäðàçó  âèä  ÷  óâ  íåùèðèñòü.

àæ  íèÿê  íå  ïðàâäà .

2.  Ó  ñëîâàõ  âèä  ÷  óâàëàñÿ  íå  ùèðèñòü,  à  ëèöåìèðñòâî.

Å  ç  ííèêàìè

ïðàààà.

ÿ  •  ÿêùî  èìåííèê  ó  ñïîëó  ÷  åííè  ç  íå

SPELLING
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LAAT  ONS  HERDENKEN.  Welke  woorden  worden  complex  genoemd?  Hoe  schrijven  we  ze?

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  op  reis  gaat  met  klasgenoten

(geschreven).

B.  Welke  kolomwoorden  worden  gevormd  met  behulp  van  een  verbindende  klinker  en  welke  -  zonder?

A.  Lees  complexe  zelfstandige  naamwoorden  in  kolommen  en  vergelijk  spelling.

op  een  wandeling.  Adviseer  hen  hoe  ze  zich  hier  het  beste  op  kunnen  voorbereiden,  hoe  ze  zich  moeten  gedragen  of  wat

vermijden  tijdens  de  reis  (wandeling)  (3-5  zinnen).  Gebruik  ten  minste  drie  

van  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden.

B.  Maak  een  conclusie  over  het  schrijven  van  complexe  zelfstandige  naamwoorden  samen  met  een  koppelteken.

Zelfstandig  naamwoord

interpunctie.  Onderstreep  en  verklaar  de  spelling  "niet  met  zelfstandige  naamwoorden".

I.  Schrijf  de  zin,  open  de  haakjes  en  plaats  de  ontbrekende

.  Noem  abstracte  zelfstandige  naamwoorden.  Parseer  het  geselecteerde  zelfstandig  naamwoord  als  onderdeel  van  de  taal

íåïîðîçóìèííÿ

1.  Ó  ÷  åííÿ  -  ñâèò  à  (íå)  â  ÷  åííÿ  -  òüìà  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).

2.  Çàòîïëþ  (íå)  äîëþ  äðèáíèìè  ñëüîçàìè  çàòîï  ÷  ó  (íå)  âîëþ

349  Schrijf  een  zin  en  vervang  de  geselecteerde  woorden  door  een  synoniem  met  het  
voorvoegsel  som  non-.  Markeer  dit  voorvoegsel.  Gebruik  indien  nodig  het  woordenboek  

met  synoniemen.  1.  Áåçñëàâ'ÿ,  íà  ÷  å  òà  áîëÿ  ÷  êà,  è  ñîí,  è  ææ  îäáèðà  (Ïàíàñ

âåðòîëèò

èðíèé).  2.  Âíí  âîðîã  áóâ  ëóêàâñòâà  é  îáëóäè  (Ì.  Ðèëüñüêèé).

íåïîãîäà

3.  Ïîäîëÿíè,  ùîá  íå  ïîïàñòè  â  òóðåöüêå  ÿðìî,  ñòàëè  òèêàòè  íà  Ñëîáèäñüêó  Óêðàìíó  (Ì.  

Ñòåëüìàõ).  4.  ÿâàí  ÷  åðåç  ðîçëàä  ç

áîñèìè  íîãàìè  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).  3.  Íàâèùî  ñêàðæèòèñü,  êîëè  òâîê  (íå)  ùàñòÿ  âæå  ïîçàäó  (Ä.  

Ïàâëè  ÷  êî).  4.  Ðîìàí  ç  (íå)  ñïî  äèâàíêè  çäðèãíóâñÿ  ïðèñëóõàâñÿ  (Ì.  Ñòåëüìàõ).  5.  Çäà  ÿòü  

ñÿ  õòîñü  ïèäèéäå  äî  äâåðåé  ïðîñèòèìå  (íå)  ãîäó  ïåðåæäàòè

(Â.  Ñòóñ).  6.  Øóêàé  (íå)  äîëè,  à  âîëè  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).

áàòü  êîì  ïî  ÷  óâàâ  ñåáå  íåäîáðå  (Ñ.  ×  îðíîáðèâåöü).  5.  Â  î  ÷  àõ  éîãî

íåñïîêèé

íîñîðè

íòåðíåò-ìàãàçèí

ñâèòèëîñÿ  çäèâóâàííÿ  é  ïèäîçðèëèñòü  (Þ.  Ñìîëè  ÷).

íåùàñòÿ

íåðàë-ëåéòåíàíò

÷  íîçåì

íåáåçïåêà

ÿ  íåñïîäèâàíêà

àð-ïòèöÿ

Ïðî  òå,  ÿêè  ñêëàäíè  èìåííèêè  ïèøåìî  ðàçîì,  à  ÿêè  -  ç  äåôèñîì

ÿ  íåîáõèäíèñòü
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I.  Schrijf  complexe  zelfstandige  naamwoorden  op  en  leg  hun  spelling  uit.  Markeer  de  ortho

WAAROM?  Bedenk  waarom  we  de  eerste  van  de  gegeven  woorden  samen  schrijven  en  de  tweede  

met  een  koppelteken.

.  Maak  een  mondelinge  zin  met  één  bepaald  zelfstandig  naamwoord  (optioneel).

Zelfstandig  naamwoord

Íàïèñàííÿ  ñêëàäíèõ  èìåííèêèâ  ðàçîì  è  ç  äåôèñîì

ÿ  •  ç  íåâèäìèíþâàíîþ  ÷  àñòèíîþ  ñóøè-ðåñòîðàí,  êàðàîêå-êëóá

gram.  

Ëèñîñïëàâ,  êàðàîêå-çàë,  áèçíåñ-ïðîêêò,  çèðâèãîëîâà,

ÿ  •  ïðîòèëåæíè  çà  çìèñòîì  ÿ  •  íàçâè  

ïðîôåñèé,  ïîñàä,  çâàíü  ëèêàð-åêîëîã,  ãåíåðàë-ìàéîð

ÿ  •  íàçâè  ðîñëèí  ÿ  •  

íàçâè  êàçêîâèõ  ïåðñîíàæèâ  Âîâ  ÷  èê-Áðàòèê

ÿ  •  ïðîìèæíè  ñòîðîíè  ñâèòó

×  íîãóç,  æàð-ïòèöÿ.

øåñòè  äåíêà,  àåðî  ôîòîçéîìêà,  íàïèâòåìðÿâà,  îíëàéí-óðîê,  ôèòíåñ-êëóá,  ëèêàð-îêóëèñò,  Çàé  

÷îèñè

ìèíèïå  êàð  íÿ,  ðîçðèâ-òðàâà.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Ïèøåìî  ÐÀÇÎÌ  ñêëàäíè  èìåííèêè:

êîì  ñòàíîâèòü  ÿäèíå  ïîíÿòòÿ  è

Ïèøåìî  ç  ÄÅÔÔÑÎÌ  ñêëàäíè  èìåííèêè:

çîêðåìà:

ç  ïåðøîþ  ÷  àñòèíîþ  íàïèâ-,  ïîëó-  íàïèâïðàâäà,  ïîëóìèñîê

êñ  ÷  åìïèí

ïèàð-àêöèÿ,  ôàí-êëóá,  ÷  àð-çèëëÿ,

ñîí-òðàâà,  ìàòè-é-ìà  ÷  óõà

äèåñëîâî  íàêàçîâîãî  ñïîñîáó  +  èìåííèê

ëèñÎñòåï,  ãëèáèíÎìèð,  çåìëÅòðóñ

ÿìåííèêèâ  áåç  ñïîëó  ÷  íîãî  ãîëîñ  íîãî;

íèõ  ãîëîñíèõ  [î],  [å]

:  ïèâ  ãîäèíè,  ïèâ  ÿáëóêà

êóïèâëÿ-ïðîäàæ,  ðîçòÿã-ñòèñê

ÿç  ÷  àñòèíîþ  ïèâ-,  ÿêà  ç  èìåííè  ïèâîñòðèâ,  ïèâêóëÿ,  ïèâîáåðò,

ãîðèöâèò,  ïåðåêîòèïîëå

ñóïåðãåðîé,  ìèíèôóòáîë,

:  60-ðè  ÷÷  ÿ

ñòîï-êðàí

SPELLING

êèëüêèñíèé  ÷  èñëèâíèê  +  èìåííèê  øèñòäåñÿòèðè  ÷  ÿ,  ñòîìåòðèâêà

ñïåöçàâäàííÿ,  ñïîðòìàéäàí  ÷  èê

ôèòíåñ-áðàñëåò,  õëèá-ñèëü,

ÍÅ  âèðàæàÿ  çíà  ÷  åííÿ  ïîëîâèíè

áèçíåñ-ïëàí,  ííòåðíåò-âèäàííÿ,

íîðä-âåñò,  íîðä-îñò

ñêëàäíîñêîðî  ÷  åíè  ñëîâà  ç  ííøîìîâíèìè  

÷  àñòèíàìè  àâòî-,  ìèíè-,  ñóïåð-,  åêñ-  òà  íí.  (äèâ.  

ñ.  67-68)

ïèâçàõèñò,  ïèâêîëî,  ïèâìèñÿöü

óòâîðåíè  çà  äîïîìîãîþ  ñïîëó  ÷  -

óòâîðåíè  ç  äâîõ  ñàìîñòèéíèõ
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gevormde  woorden.

Zelfstandig  naamwoord

356  Wie  zal  vier  woorden  kunnen  kiezen  met  de  eerste  delen  ex-,  maxi-,

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  zijn  hoofdidee.  Vertel  ons  wat  de  regels  zijn

moraal  wordt  al  lang  gerespecteerd  onder  de  Oekraïners.

SAMENWERKEN.  Om  beurten  mondeling  vormen

mini-?  En  wie  kiest  nog  meer  van  zulke  woorden?

.  Benadruk  de  grammaticale  basis  van  zinnen.  Specificeer  homogene  leden  van  de  zin.

van  elk  paar  woorden  een  samengesteld  zelfstandig  naamwoord  en  kom  op

Schrijf  het  op  en  verwijder  het  streepje.  Benadrukken

spelling,  spelling  uitleggen.

gezamenlijke  mening  over  het  schrijven  ervan.  Schrijf  het  op

I.  Schrijf  de  zin  op  en  open  de  haakjes.

354

357

358

355
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Õëèáî /  ïè  ÷,  ñàìî /  õèä,  âåá /  ñàéò,  êóïèâëÿ /  ïðîäàæ,  áèçíåñ /  ïëàí,  æîâòî /  öâèò,  

ïèâ /  ÿùèêà,  ì'ÿñ /  'ÿñ /  'ÿñ

íòåðíåò /  ìàãàçèí.

1.  Óçèìêó  õîëîäíè  íîðä  (îñòè)  âðèâàëèñü  ó  âóëèöè  é  çàãà  íÿëè  ëþäåé  ó  áóäèíêè  (Á.  

Áàëòåð).  2.  Êîëè  çàâåðøèëàñÿ  ïèä  ãîòîâêà  äðóãîãî  êîðàáëÿ  (ñóïóòíèêà)  äî  âèäïðàâëåííÿ  

íà  êîñ  ìîäðîì,  äî  íàñ .  3.  ×  åðåç  ïîëå  ïåðåêîòè  (ïîëå)  ïëèãàê,  ÿê  ì'ÿ  ÷  (À.  Ôåò).  4.  Ìà  øèíà  

âèñêàêóê  íà  ïëîñêî  (ãèð'ÿ),  ïðîáèãàê  éîãî,  ïîâçå  íà  ïèäéîì

Âóãèëëà,  âèäîáóòîê;  âèäåî,  çâ'ÿ  çîê;

ïîëå,  íîðä /  îñò,  äâàäöÿòè /  ðè  ÷÷  ÿ,  ìàêñè /  ñïèäíèöÿ,  ëèêàð /  åêîëîã,

(Ã.  óáëèöüêèé).  5.  Öóíàìè  -  ðåçóëüòàò  çåìëå  (òðóñèâ)  en  âèâåð  æåíü  ïèäâîäíèõ  

âóëêàíèâ  (Ç  åíöèêëîïåääèè).

ñíèã,  çàòðèìàííÿ;  îâî  ÷  è,  ñõîâèùå;  ñàëîí,

íàïèâ /  ïèä  âàë,  êðèñëî /  äèâàí,  âèöå /  ïðåçèäåíò,  ìàòè /  é /  ìà  ÷  óõà

×  ×

àãàçèí;  ëèñ,  ñòåï;  àäèî,  ñòàí  öèÿ;  èíè,

(ðîñëèíà),  øòðèõ /  êîä,  ñíèãî /  ïàä,  àâèà /  ïîøòà,  àâòî /  ñòðàäà,

Ó  íàðîäè  çäàâíà  øàíóâàëîñÿ  ïî  ÷  óòòÿ  ëþáîâè  äî  áàòüêèâ.  Ii  ðàëü  IEI  îáîâ'ÿçêîì  äiòåé  

ÂÔÊÃ  AIII  IIAa  áàòüêàì  ïî  AIN  ïî  äàðñòâó,  äîãëÿä  çà  íèìè  â  DACI  õâîðîáè,  íåìi  ÷  íîñòi,  âèÿâ  

ïîâñÿê  ÷  àñíîyi  OAA  Ae,  øàíè  é  òóðáîòè.

êîìï'þòåð;  íëàéí,  êîíôåðåíöèÿ.

§  38.  ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß  ÂÈÂ  ×  ÅÍÎÃÎ  Ç  ÒÅÌÈ  «ÿÌÅÍÍÈÊ»
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2.  Zoek  twee  zelfstandige  naamwoorden  die  alleen  enkelvoud  en  alleen  meervoudsvormen  hebben

Zelfstandig  naamwoord

Dames.

Schrijf  de  zelfstandige  naamwoorden  van  elke  groep  in  de  aangegeven  vorm.

3.  Bepaal  de  naamvallen  en  het  aantal  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden.  Zet  deze  woorden  mondeling

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.

in  de  vorm  van  het  enkelvoud.  4.  Zoek  een  

zelfstandig  naamwoord  dat  overeenkomt  met  de  volgende  kenmerken:  de  naam  van  het  wezen,  II  van  de  mijne,  

pers.  geslacht,  Zn.  v.,  mv.

1.  Zoek  twee  voorbeelden  van  schepselnamen  en  abstracte  zelfstandige  naamwoorden.

Beantwoord  de  vragen  van  de  taalquiz.

5.  Ontleed  twee  zelfstandige  naamwoorden  uit  de  tekst  (optioneel)  als  onderdeel  van  de  taal.

359

360

Ñåðãèéîâè  ÷  Îñòàïåíêî.

÷  åñòè  ââàæàëîñÿ  ïîøà  íóâàííÿ  ïðàâäèâîñòè.  

Ïàðóáêèâ  òà  äèòåé,  ùî  ïîëþáëÿëè  ïðèáðèõóâàòè,  

âèãàíÿ  ëè  ç  ìóçèê  òà  âå  ÷  îðíèöü.  Âåëèêèì  áåç  ÷  

åñòÿì  áóëî  çëî  äèéñòâî.  ßêùî  õòîñü  ïèéìàâñÿ  íà  

öüîìó,  òî  ìóñèâ  çè  ñâîèì  «çäîáóòêîì»  õîäèòè  ñåëîì  è  

ïðîñèòè  âèáà  ÷  åííÿ.  ÿñíóâàëè  ïî  âèð'ÿ,  ùî  â  íå  ÷  

åñíîì  ëþäèíè  íå  çà  ðîäèòü  çåìëÿ,  à  â  ÷  àáàíà,  êîòðèé

4.  ßêó  ôîðìó  ìàòèìå  èìåííèê  Ëüâèâ  ó  ðîäîâîìó  âèäìèíêó?

5.  Äî  íàçâ  èñòîò  ÷  è  íåèñòîò  íàëåæèòü  èìåííèê  íàòîâï?

ùîñü  ïîöóïèòü,  ðîçáèãàòèìåòüñÿ

óäîáà.

1.  ßêó  ôîðìó  ìàå  èìåííèê  êà  ÷  à  â  äàâàëüíîìó  âèäìèíêó  -

Ìîðàëü  áóëà  íåâèääèëüíîþ  âèä  êðàñè  äóøåâíîÿ  è  êðàñè  â  ïî  áóòè  (Çà  Í.  Ìåëüíè  ÷  óê).

1.  Ðîäîâîãî  âèäìèíêà  îäíèíè.  Ìëèí,  äîù,  áóäèíîê,  çàâîä,

êà  ÷  àòè  ÷  è  êà  ÷  íÿòè?

àëüáîì,  ìèëèìåòð,  òðàìâàé,  ðîìàí,  Ðîìàí,  Òåðíîïèëü.

2.  ßêó  ôîðìó  ìàå  èìåííèê  ïëåì'ÿ  â  îðóäíîìó  âèäìèíêó  -
ïëåìåíåì  ÷  è  ïëåì'ÿì?

2.  Îðóäíîãî  âèäìèíêà  îäíèíè.  Ïîäîðîæ,  ÷  åñòü,  êðîâ,  ëàíü,

ðè  ÷,  ñïîêèé,  êîáçàð,  ÷  èòà  ÷,  êàëà  ÷,  îçåðî.

áõíäíîþ  óìîâîþ  çáåðåæåííÿ

3.  Êëè  ÷  íîãî  âèäìèíêà  îäíèíè.  Êîçàê,  Êèèâ,  Îëüãà,  äðóã,  ïà  ðóáîê,  äèðåêòîð,  ñîêèë,  Íàäèÿ  

Ïåòðèâíà  Îñòàïåíêî,  Àíäðèé

3.  Äî  ÿêîè  âèäìèíè  íàëåæàòü  èìåííèêè  ãðàáëè,  âèëà,  íîæèöè?
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en  Tolia;  2)  met  het  zelfstandige  naamwoordenboek  en  Sasha .

Zelfstandig  naamwoord

schrijven.  Zet  verbaal  geselecteerde  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  het  enkelvoud

.  Zoek  zelfstandige  naamwoorden  in  de  tekst  met  de  spelling  "Letters  e,  en  in  achtervoegsels",  uitleggen

I.  Lees  de  tekst  hardop  voor.  Vertel  ons  wat  je  van  Tolya  en  Sasha  vindt.  Wat  ga  je  in  hun  

plaats  doen?

ZELFBEOORDELING.  Ga  door  met  mondelinge  zinnen.

nu.

Uitvoeren  van  testtaken.

Check  de  voorstelling  met  de  antwoorden  in  de  bijlage

III.  Stel  de  inhoud  van  de  gelezen  zin  op  en  noteer  deze:  1)  met  zelfstandige  naamwoorden  guest

361

362

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

-  ç  áîþ?  -  çàïèòàâ  ëÿ.

7.  ßêîãî  ðîäó  èìåííèê  íåæèòü?

1.  Ïèä  ÷  àñ  âèâ  ÷  åííÿ  òåìè  «ììåííèê»  ÿ  äèçíàâñÿ  (äèçíàëàñÿ) ...

Â  Äåñü  âèòåð  ãðàå  íà  âèîëîí  ÷  åëè  (Â.  Ñèìîíåíêî).

2.  Íàéâàæ  ÷  èì  ïèä  ÷  àñ  îïðàöþâàííÿ  ìàòåðèàëó  äëÿ  ìåíå  áóëî ...  3.  Ñâîè  çíàííÿ  ç  òåìè  ÿ  á  

îöèíèâ  (îöèíè ...

8.  ßê  âè  çâåðíåòåñÿ  äî  â  ÷  èòåëÿ,  ÿêùî  éîãî  áàòüêà  çâàòè  Ìè  õàéëî,  à  éîãî  ñàìîãî  -  

Âàëåíòèí?

-  è  ÷  îãî.  Ìåíè  òðåáà  äîäîìó,  -  òèõî  ïðîìîâèâ  Ñàøêî,  óñòàâ  è  âèéøîâ  ç  êèìíàòè  (Çà  Â.  

Ñóõîìëèíñüêèì).

Ã  À  çà  âèêíîì  ñíèãè  ëåòÿòü  ëàïàòè  (Ì.  Ëóêèâ).

2.  Äî  ÷  îëîâè  ÷  îãî  ðîäó  íàëåæàòü  óñè  èìåííèêè  â  ðÿäêó

Â  æàëþçè,  íåæèòü,  çàë

Ã  ïîíè,  ïóòü,  çìèé

Äî  Òîëè  ïðèéøîâ  îäíîêëàñíèê  Ñàøêî.

À  íàñèï,  ×  åðíèãèâ,  ñóòèíü  Á  ôëàìèíãî,  

ïðîôåñîð,  ñòåï

1.  ÿìåííèê  ó  ôîðìè  îðóäíîãî  âèäìèíêà  ÿ  â  ðå  ÷  åííè

Òîëÿ  ïîñàäèâ  éîãî  íà  äèâàí,  äàâ  êíèæêó  ç  ìàëþíêàìè,  à

À  Îñèííèé  ñàä  ùå  ÿáëó  ÷  êà  ãëÿäèòü  (Ë.  Êîñòåíêî).

ñàì  óçÿâ  ìîðîçèâî,  ëîæå  ÷  êó  é  ïî  ÷  àâ  ñìàêóâàòè.  Êîëè  âèí  èñòü  ìîðîçèâî,  òî  çàáóâàå  ïðî  âñå  íà  

ñâèòè.  Çàáóâ  è  ïðî  òå,  ùî  íà  äè  âàíè  ñèäèòü  ãèñòü.

Êîëè  âæå  äîÿäàâ,  ãëÿíóâ  íà  Ñàøêà.  Äèâíèé  ÿêèéñü  âèí  ñòàâ.

Á  Íàìàëþé,  çèìîâà  íè  ÷  êî,  áèëîñíèæíè  ñíè  (Ç.  Ìîðîç).

6.  ßêèé  èç  öèõ  èìåííèêèâ  è  íåçìèíþâàíèì:  ôàíòàçèÿ,  äçåð  êàëî,  àòåëüå?

Íåìîâ  éîìó  çà  ùîñü  äóæå-äóæå  ñîðîìíî.

Ãîòóåìîñÿ  äî  êîíòðîëüíîãî  îöèíþâàííÿ
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Zelfstandig  naamwoord

zelfstandige  naamwoorden  waarvan  het  geslacht  niet  kan  worden  bepaald.

hun  schrijven.  Geef  voorbeelden.

VRAGEN  EN  TAKEN  VOOR  ZELFTESTEN

4.  Welke  verbuigingen  en  groepen  zijn  onderverdeeld  in  zelfstandige  naamwoorden?  Geef  voorbeelden.

5.  Welke  zelfstandige  naamwoorden  van  de  tweede  verbuiging  in  de  genitief  enkelvoud  hebben  de  uitgang

nu?  Geef  voorbeelden.

1.  Wat  is  een  zelfstandig  naamwoord?  Wat  zijn  de  grammaticale  

kenmerken?  2.  Welke  zelfstandige  naamwoorden  horen  bij  eigennamen?  Vertel  ons  over  de  functies

7.  Vertel  ons  over  de  spelling  van  de  letters  e,  i  en  in  de  achtervoegsels  van  zelfstandige  

naamwoorden.  8.  Met  behulp  van  welke  achtervoegsels  vormen  we  mannelijke  en  vrouwelijke  namen  door

niet  -a  (-i),  maar  welke  -u  (-u)?

10.  Hoe  schrijven  we  complexe  zelfstandige  naamwoorden?  Geef  voorbeelden.

3.  Hoe  het  geslacht  van  invariante  zelfstandige  naamwoorden  bepalen?  Geef  2-3  voorbeelden

vader?  Vervang  mondeling  Prokopenko  Yuri  Borisovich.

6.  Wat  zijn  de  uitgangen  van  zelfstandige  naamwoorden  I  en  II  verbuiging  in  de  accusatief  van

9.  Vertel  ons  over  schrijven  niet  met  zelfstandige  naamwoorden.  Geef  voorbeelden.

êèâíà  _

ï  ïàì'ÿòü ,  ðóêà,  âèääàëü  Á  ðîçêèø,  ìèòü,  

Äóíàé

Îáÿäíàéòåñÿ  â  ãðóïè  (3–5  îñèá)  en  ïèä-

ãîòóéòå  ìèíèæóðíàë  «ììåííèê» (6–8  ñòîðèíîê  ôîðìà  òó  À-4  àáî  À-5).

ëÿ  ïî  ÷  àòêó  âèçíà  ÷  òå,  ïðî  ùî  éòèìåòüñÿ  íà  êîæíèé  ñòîðèíöè  æóðíàëó.  Íàïðèêëàä:  ïðàâèëî  ç  

ìàëþíêîì;  òåêñò  ïèñíè,  ó  ÿêîìó  âèäèëåíî  êîëüîðîì  èìåííèêè;  çàãàäêè;  áóñè  òîùî.  Äîìîâòåñÿ,  õòî  ç  âàñ  

çðîáèòü  îáêëàäèíêó  æóðíàëó.  Ïèäãîòóéòå  êîæåí  (êîæíà)  ñâîþ  ñòîðèíêó,  à  ïîòèì  ñêðèïèòü  õõ.

6.  Ñêëàäèòü  ïî  îäíîìó  ðå  ÷  åííþ  çè  ñëîâîì  íåâîëÿ  òà  ñïîëó  ÷  åí

Â  ìèëèñòü,  íè  ÷,  ëþáîâ

Ã  êóð  ÷  à,  âèñòü,  ðàäèñòü

íàì  íå  âîëà.

4.  Áóêâó  å  íà  ìèñöè  ïðîïóñêó  òðåáà  ïèñàòè  â  êîæíîìó  ñëîâè  ðÿäêà

À  âèøí..þ,  êóù..ì  Á  ñòîëÿð..ì,  äîù..ì Â  ãîñò..ì,  ñëüîç..þ

Ã  êðàñ..þ,  âóëèö..þ

5.  ÍÅïðàâèëüíî  óòâîðåíî  èì'ÿ  ïî  áàòüêîâè

3.  Äî  ÿÿÿ  âèäìèíè  íàëåæàòü  óñè  èìåííèêè  â  äêó

À  Þðèèâíà  Â  Ìèêîëàèâíà  Ã  Ñåðãèâíà
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Adjectief

B.  Zoek  bijvoeglijke  naamwoorden  en  bedenk  in  welke  tekst  ze  worden  gebruikt

A.  Definieer  de  spraakstijl  van  elke  tekst.  1.  

Ïðîëèñîê  -  êâèòêà  íèæíà,  àëå  ñìèëèâà  é  íåòåðïëÿ  ÷  à.  Ja

een  nauwkeurige  beschrijving  van  de  bloem,  en  waarin  -  voor  zijn  figuratieve  afbeelding.

B.  Maak  een  conclusie  over  de  rol  van  bijvoeglijke  naamwoorden  in  verschillende  stijlen.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  scheldwoorden?

Ïðèêìåòíèê  -  öå  ÷  àñòèíà  ìîâè,  ùî  âèðàæàê

Ïðî  çàãàëüíå  çíà  ÷  åííÿ  òà  ìîðôîëîãè  ÷  íè  îçíàêè  ïðèêìåòíè  êèâ,  à  òàêîæ  ïðî  âèêîðèñòàííÿ  

öèå  ñëè

îçíàêó  ïðåäìåòà  é  âèäïîâèäàê  íà  ïè  òàííÿ  ÿêèé?

÷  èé?  BIJVOORBEELD :  øèðîêèé,  âåñ  íÿ  íèé,  ìàìèí.

Ïðèêìåòíèêè  çìèíþåìî  çà  ðîäàìè,  ÷  èñëàìè,

íå  çèéäå  ñíèã,  à  âæå  êðèçü  âåñíÿíó  íèçäðþâàòó  ñíèãîëüîäîâó  ñêî  ðèíêó  ïíåòüñÿ  öóïêèé  

ïàðîñòîê  (Þ.

âèäìèíêàìè.

Ïðèêìåòíèêè  âèêî  ðèñòîâóêìî  äëÿ  òî  ÷  íîãî  îïèñó

Ïî  ÷  àòêîâîþ  ôîðìîþ  ïðèêìåòíèêà  ÿ  ôîðìà  íà  çèâíîãî  âèäìèíêà  îäíèíè  ÷  

îëîâè  ÷  îãî  ðîäó.

2.  Ïðîëèñîê  -  áàãàòîðè  ÷  íà  òèíüîâèòðèâàëà  ðàííüîâåñíÿíà  ðîñëèíà  çàââèøêè  10–20  ñì.  

Ñòåáëî  áåçëèñòå,  ãîëå,  ëèñòêè  ïðèêîðåíåâè,  äî  îñíîâè  çâóæåíí  (Ç  äîâèäíèêà).

ïðåäìåòèâ,  ÿâèù  en  ïîäèé.  Ó  õóäîæíüîìó  ìîâëåííè

ïðèêìåò  íèêè  ÷  àñòî  âèêîíóþòü  ôóíêöèþ  åïèòå  òèâ,  ìåòàôîð,  íà  äàþ  ÷  è  

âèñëîâëåííþ  îáðàçíîñòè,

Ó  ðå  ÷  åííè  ïðèêìåòíèê  íàé  ÷  àñòèøå  áóâàê  îçíà-

öèéíîñòè.

÷  åííÿì,  ðèäøå  -  ïðèñóäêîì.  VOORBEELD :  1.  Ïëè  âóòü  íàä  ñòåïîì  

õìàðè  âîëîõàòè  (Ë.  Êîñ  òåí  êî).  2.  Ïîâèòðÿ  áóëî  õîëîäíå  è  ÷  èñòå  (E.  

Ãó  öàëî).
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Rol

tekens

toespraak

MET

met

Synthetisch  giftig

Categorieën  van  het  geslacht,  aantal  en  naamval  van  het  bijvoeglijk  naamwoord  zijn  afhankelijk  van  het  geslacht,

Algemeen

waarde

in  M

getallen  en  de  naamval  van  het  zelfstandig  naamwoord.  BIJVOORBEELD:  verre  weg,  ver

rol

Morfen  zijn  fologisch

wegen,  lange  wegen.
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een  nieuw  bloembed  regelen.  Welke  bloemen  raad  je  aan  om  daar  te  planten  en  waarom?  Welk  werk  zou  je  zelf  

kunnen  doen?

Waarom  heeft  de  moeder-en-stiefmoederplant  zo'n  naam?

geef  het  geslacht,  het  aantal  en  de  naamvallen  van  het  bijvoeglijk  naamwoord  aan.

(gebeurtenissen,  verschijnselen)?

III.  Schrijf  vijf  zinnen  "zelfstandig  naamwoord  +  bijvoeglijk  naamwoord" (optioneel).  Tussen  haakjes

I.  Lees  de  tekst.  Bepaal  welke  soorten  spraak  erin  worden  gecombineerd.

leden  van  de  zin.  Welke  van  de  bijvoeglijke  naamwoorden  worden  gebruikt  om  objecten  nauwkeurig  te  beschrijven?

.  Kies  mondeling  synoniemen  en  antoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.

uitdrukking?  Kies  mondeling  synoniemen  voor  de  geselecteerde  bijvoeglijke  naamwoorden.

I.  Schrijf  de  zin  op  en  open  de  haakjes.  Benadruk  bijvoeglijke  naamwoorden  als

Adjectief

.  Zoek  bijvoeglijke  naamwoorden-epitheten  in  de  tekst.  Helpen  ze  om  het  idee  te  onthullen?

COMMUNICEREN.  Stel  je  voor  wat  er  gepland  staat  in  de  tuin  van  je  school  of  huis

ïåðóêó  (Ë.  Êîñòåíêî).  2.  Ïîïðîùàëîñü  ÿñíå  ñîíöå  ç  ÷  îðíîþ

ÌÀÒÈ-É-ÌÀ  ×  ÓÕÀ

Ó  íè  ÷  íèé  òåìåíè  ç-ïèä  òîâùè  çåìëè  ïðîáóþòü  ïðîáèâàòèñÿ  íà  áèëèé  ñâèò  ëèñòî  ÷  êè.  Ç  îäíîãî  

áîêó  âîíè  âêðèòè  òåïëèì  ñèðèì  ïóøêîì.  Îòîæ  ó  íàðîäè  êàæóòü,  ùî  òî  «ìàòè».  À  ç  äðóãîãî  áî  êó,  

âåðõíüîãî,  -  ëèñòêè  ãëàäåíüêè,  òåìíî-çåëåíè.  ë  ëèöÿ  ïðèòó  ëèø  -  õîëîäíè.  Îòî  é  êàæóòü:  «Ìà  

÷  óõà» (Çà  Ë.  Ïàâëåíêîì).

1.  ë  ëèñòîïàä  ïèäêðàâñÿ  ç-çà  äóáèâ,  è  ãàé  çíèìàå  çîëîòó

5.  Áëèñêàâêà  íàé  ÷  àñòèøå  âèíèêàå  â  êóï  ÷  àñòî-äîùî  âèõ  õìàðàõ,  ÿêè  íàçèâàþòü  ãðîçîâèìè  

(Ç  ïèäðó)

ãîäèíè,  ãîëèâêè  çàêðèâàþòüñÿ  íà  âèäïî  ÷  èíîê,  çàñèíàþòü.  

Íàâèòü  ñòåáåëüöÿ  õèëÿòüñÿ  äî  çåìëè.

÷  åíêî).  3.  Êðèçü  ìóòíè  øè  (á,  ï)  êè  òèõîþ  çàäóìîþ  ïðî  áèâàåòüñÿ  ñèíÿ,  áîÿçêå  ïðîìèí  (í)  ÿ  (Ñ.  

Âàñèëü  ÷  åíêî).  4.  Íàöèî  íàëüíî  âèçâîëüíà  âèéíà  óêðàèí  (ü)  ñ  (ü)  êîãî  íàðîäó  ïðîòè  ïîëüñüêîãî

âåñíÿíîìó  ñîíöþ  ñâîììè  íèæíèìè  çî  ëî  òèñòî-æîâòèìè  
ëèâêàìè.  À  òèëüêè  íî  çèéäóòü  ïåðøè  çèðêè  â  íåáè  âå  

÷  èðíüîè

ïàíóâàí  (í)  ÿ  òðèâàëà  ç  1648  ïî  1657  ïèê  (Ç  ïèä  ðó  ÷  íèêà).

ç  (å,  è)  ìëåþ,  âèñòóïàê  êðóãëèé  ìèñÿöü  ç  ñ  (å,  è)  ñòðîþ  çîðåþ  (Ø.  Øåâ-

ïëîì  âåñíè  íàïðèêèíöè  áåðåçíÿ  ç'ÿâëÿþòüñÿ  çîëîòè  

êðóæàëüöÿ  ìàòè  é-ìà  ÷  óõè.  Ðîñòå  öÿ  ÷  óäîâà  ðîñëèíà  

íà  áåðåãàõ  ðèê,  íà  ãëèíèùàõ,  áî  ëþáèòü  âîíà  ãëèíèñòó  

çåìëþ.  Êâèòè  ìàòè  é-ìà  ÷  óõè  ÿñíî  âñìèõàþòüñÿ  ùåäðîìó
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I.  Lees  de  fraseologie.  Leg  uit  hoe  je  hun  betekenis  begrijpt.

Schrijf  een  kleine  wetenschappelijke  tekst  uit  een  geschiedenis-  of  aardrijkskundeboek

Geef  er  bijvoeglijke  naamwoorden  in  aan.

stijl  (5-7  zinnen).  Benadruk  bijvoeglijke  naamwoorden  als  onderdeel  van  een  zin  en  traceer

369  

OPTIE  A.  Schrijf  een  korte  werkbeschrijving  (5-6  zinnen)  in  artistieke  stijl

.  Bedenk  een  andere  fraseologie  met  een  bijvoeglijk  naamwoord  en  maak  er  een  zin  mee.

of  deze  woorden  helpen  om  het  onderwerp  (gebeurtenis,  fenomeen)  nauwkeurig  te  beschrijven.

over  een  van  de  voorgestelde  onderwerpen:  "Regenachtige  regen",  "De  avond  komt  eraan
gang  ","  De  rivier  viel  in  slaap  op  de  oevers.  "  Gebruik  bijvoeglijke  naamwoorden-epitheten  in  de  tekst.

burgemeesters.

Pas  de  zin  mondeling  aan.  Gebruik  het  onderstaande  gedeelte.

Beantwoord  de  vragen  van  een  leuke  quiz  met  wanneer

OPTIE  B.  Stel  jezelf  voor  als  kunstenaar  en  vertel  hoe  je  de  zee  in  beeld  zou  brengen  
tijdens  storm  en  kalmte,  dag  en  avond.  Kies  en  noteer  3-5  voorbeelden  die  kunnen  worden  
gebruikt  om  de  zee  in  een  kunstwerk  te  beschrijven.  Schrijven

Adjectief

een  korte  beschrijving  van  de  zee  (5-6  zinnen),  met  behulp  van  geselecteerde  bijvoeglijke  naamwoorden.

Voer  een  van  de  opties  uit.

3.  ßêîþ  ñòàíå  áèëà  õóñòèíêà,  ÿêùî  è  èíóòè  â  ×  îðíå  ìîðå?

ZICH  ONDERSCHEIDEN

ó  íîâó  âîêííó  ôîðìó.

óæíèé  -  äíîñòàéíèé,  çãóðòîâàíèé;  êèé  âèäáóâàêòüñÿ

4.  Ó  ÿêó  áî  ÷  êó  íå  ìîæíà  íàëèòè  âîäè?

Ìóäðà  ãîëîâà,  ùåäðà  ðóêà,  ñèëüíà  ñòîðîíà,  ãîñòðå  ñëîâî.

îäíî  ÷  àñíî,  çëàãîäæåíî.  Äðóæíèé  êîëåêòèâ,  äðóæíèé  êëàñ,  äðóæíèé  ñïèâ.  Äðóæíèé  -  

äîáðîçè  ÷  ëèâèé,  ïðèõèëüíèé,  äðóæå  ëþáíèé.  óæíèé  ïîãëÿä,  äðóæíÿ  óñìèøêà,  äðóæíè  ñëîâî.

5.  ßêèõ  ïîäèé  íå  áóëî  â  ÷  îðà  òà  íå  áóäå  çàâòðà?

*  *  *

Âîêííèé  -  êèé  ñòîñóÿòüñÿ  âèéíè.  êííå  ëèõîëèòòÿ,

âîåííèé  ÷  àñ.  Âèéñüêîâèé  -  ÿêèé  ñòîñóêòüñÿ  âèéñüêà.  èéñüêîâèé

1.  Ñåðãèéêî  çóñòðèâ  òîâàðèøà  äðóæíèì  ïîòèñêîì  ðóêè.

êîìàíäèð,  âèéñüêîâèé  îðêåñòð.

1.  ßêîãî  êàìèííÿ  íåìàå  â  ìîðè?

2.  Íàñëèäêè  ñòèõèè  ïîäîëàëè  äðóæíèìè  çóñèëëÿìè.  3.  Áóäèíêè  ðîçìèùåíî  íà  ñóñèäñüêèõ  

âóëèöÿõ.  4.  Ëåéòåíàíò  áóâ  îäÿãíåíèé

2.  Ç  ÿêîãî  ïîëîòíà  íå  ìîæíà  ïîøèòè  ñîðî  ÷  êó?

367

368

371

370
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A.  Bedenk  in  welke  kolom  de  bijvoeglijke  naamwoorden  het  teken  uitdrukken  dat  kan

materiaal,  tijd,  enz.?
V.  Wat  is  het  verschil  tussen  kwalitatieve  en  relatieve  bijvoeglijke  naamwoorden?

meer  of  minder  zijn.

B.  In  welke  kolom  geven  de  woorden  het  kenmerk  van  het  object  aan  in  relatie  tot

Adjectief

Motiveer  het  behoren  van  de  gegeven  bijvoeglijke  naamwoorden  tot  een  van  de  groepen.

èñüêèé

Ïðî  ïðèêìåòíèêè  ÿêèñíè,  âèäíîñíè  é  ïðèñâèéíè,

ïðåäìåòà,  ÿêà  ìîæå  áóòè  â  íüîìó  â  áèëüøèé  ÷  è  ìåíøèé  ìèðè.  VOORBEELD :  

âåñåëèé  (áíëüø  âåñåëèé,  ìåíø  âåñåëèé);  äîáðèé;  ñâèòëèé.

ãóñÿ  ÷  èé  õâèñò

Âèäíîñíè  ïðèêìåòíèêè  ïîçíà  ÷  àþòü  îçíàêó  ïðåä  ìåòà  çà  éîãî  âèäíîøåííÿì  äî  

ííøèõ  ïðåäìåòèâ,  äèé

à  òàêîæ  ïðî  ïåðåõèä  ïðèêìåòíèêèâ  ç  îäíèåé  ãðóïè  â  ííøó

ñòàðèé

êèñíè

íèçüêèé  ïàðêàí  ñìà  ÷  

íå  ìîðîçèâî  ñèëüñüêà  äîðîãà

'ÿêèé

÷  íèé

÷  è  áñòàâèí.  BIJVOORBEELD :  êðèøòàëåâèé,  øêèëü  íèé,
äîùîâèé.

Ïðèñâèéíè  ïðèêìåòíèêè  ïîçíà  ÷  àþòü  íàëåæ  íèñòü

÷  îãî-íåáóäü  îñîáè  àáî  òâàðèíè  é  âèäïîâèäàþòü  íà  ïèòàííÿ  ÷  èé ?  

VOORBEELD :  Àíäðèÿâ,  ñåñòðèí,

êèñíè

èäíîñíè

ìèøà  ÷  èé,  òþëåíåâèé.

èäíîñíè

èäíèé

èñâèéíè

âèøíåâèé  êîìïîò  Âàñèëåâà  êíèæêà

Óñè  ïðèêìåòíèêè  çà  çíà  ÷  åííÿì  ïîäèëåíî  íà  òðè  ãðóïè:  ÿêèñíè,  âèäíîñíè,  

ïðèñâèéíè.

ó  ÷  àøíèé

êèñíè  ïðèêìåòíèêè  ïîçíà  ÷  àþòü  òàêó  îçíàêó
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P  bezittelijk

Familielid

goed,  extreem  scherp.  Relatieve  bijvoeglijke  naamwoorden  vormen  geen  
combinaties  met  de  genoemde  bijwoorden.

Kwalitatief

Kwalitatieve  bijvoeglijke  naamwoorden  kunnen  heel,  een  beetje,  extreem,  
te  veel  zinnen  vormen  met  woordenboeken .  BIJVOORBEELD:  heel  veel
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.  Schrijf  bijvoeglijke  naamwoorden  in  twee  kolommen:  1)  kwalitatief;  2)  relatief.  waarvan  vier
zelfstandige  naamwoorden  die  in  de  tekst  worden  gebruikt,  kunt  u  bezittelijke  bijvoeglijke  naamwoorden  vormen?

zou  je  daar  afspreken  en  waarover  praten?
COMMUNICEREN.  Stel  je  voor  dat  je  in  het  oude  Kiev  bent.  Met  wie  je  wilde

Schrijf  bijvoeglijke  naamwoorden  in  drie  kolommen:  1)  kwalitatief;  2)  relatief;  3)  bezittelijk.

Adjectief

I.  Lees  de  tekst.  Definieer  zijn  spreekstijl.  Zoek  de  bijvoeglijke  naamwoorden  die  worden  
gebruikt  om  historische  gebeurtenissen  te  beschrijven.

ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ

Ïîñèâøè  êèèâñüêèé  ïðåñòîë,  ñèí  Ñâÿòîñëàâà  Âîëîäèìèð

áåðåçà,  ïðàâèé  áåðåã,  Àíäðèèâ  ïëàíøåò,  ôðóêòîâå  çèâî.

êíÿçèâ  è  çàìèñòü  íèõ  ïîñàäèâ  ó  âåëèêèõ  ìèñòàõ  ñâîèõ  ñèíèâ.  çáóäîâóâàâñÿ  è  ìèöíèâ  

ñòîëüíèé  Êèèâ.  Âà  Âîëîäèìèðà  Ðóñü  ñòàëà  íàéáèëüøîþ  äåðæàâîþ  òîãî  ÷  àñíîì  ââðîïè.  À  

çàïðîâà  äæåííÿ  õðèñòèÿíñüêîì  ðåëèãè  ñïðèÿëî  íàëàãîäæåííþ  òèñíèõ  âèäíîñèí  ç  áàãàòüìà  

äåðæàâàèî .

çäèéñíèâ  êèëüêà  ïîõîäèâ  ïðîòè  ñõèäíîñëîâ'ÿíñüêèõ  ïëåìåí,  ÿêè

ùå  íå  áóëè  ïèäêîðåíè  Êèåâó.  Êíÿçü  ïîçáàâèâ  âëàäè  ïëåìèííèõ

Âå  ÷  èðíèé  Òåðíîïèëü,  ñìà  ÷  íå  êàêàî,  áàíêèâñüêèé  ðàõóíîê,

îðëèíå  ãíèçäî,  çîëîòèé  õàðàêòåð,  ëèêàðåâå  îáëè  ÷÷  ÿ,  ñòðóíêà
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a)  heeft  het  achtervoegsel  -ivsk-  (-ivsk-)  of  -insk-  (de  regels  van  Shevchenko );

We  schrijven  het  bezittelijk  bijvoeglijk  naamwoord,  dat  is  gevormd  uit  zijn  eigen  naam
in  kleine  letters,  als  hij:

b)  maakt  deel  uit  van  de  fraseologie  (Gordiaanse  knoop,  Damocles-zwaard).
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I.  WERK  IN  PAAR.  Kies  achtereenvolgens  uit  de  verwijzing  naar  de  zelfstandige  naamwoorden  als  volgt

.  Leg  de  spelling  uit  van  bijvoeglijke  naamwoorden  in  hoofdletters  of  kleine  letters.

CERTIFICAAT.  Êóðÿ  ÷  èé,  âîâ  ÷  èé,  âåäìåæèé,  àõèëëåñèâ,  ñèçèôèâ,  äà

.  Schrijf  de  fraseologie  op.  Identificeer  de  groep  bijvoeglijke  naamwoorden  op  basis  van  betekenis.  Zoek  

de  drie  bijvoeglijke  naamwoorden  die  zijn  gevormd  uit  eigennamen  en  leg  uit  waarom  ze  in  kleine  letters  

kunnen  worden  geschreven.

combinatie  (optioneel).

Adjectief

Bepaal  wat  deze  bijvoeglijke  naamwoorden  betekenen  en  welke  vragen  ze  beantwoorden.

ãðóïè  â  ííøó:  à)  ÿêèñíè  ó  âèäíîñíè;  á)  âèäíîñíè  â  êèñ  íè;  â)  ïðèñâèéíè  ó  

âèäíîñíè  òà  ÿêèñíè.  VOORBEELD:

III.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  zin  (optioneel).  Benadruk  het  bijvoeglijk  naamwoord  als  lid  
van  de  zin.

bijvoeglijke  naamwoorden  om  fraseologie  (mondeling)  te  vormen.  Leg  de  betekenis  van  één  uit

I.  Lees  zinnen  met  bezittelijke  bijvoeglijke  naamwoorden  voor.

figuurlijk  gebruikt.  WAAROM?  Leg  uit  waarom  

het  bijvoeglijk  naamwoord  haas  in  de  gegeven  zinnen  in  betekenis  tot  verschillende  
groepen  behoort.  1.  Ç-ïèä  êóùà  âèãëÿäàëè  çàÿ  ÷  è  âóõà  (ïðèñâèéíèé).  2.  Äèä  Êóçüìà  êóïèâ  

ñîáè  òåïëó  çàÿ  ÷  ó  øàïêó  (âèäíîñíèé).

çàëèçíèé  ñòîâï  (âèäíîñíèé)

÷  åíêiâñüêèé  ñòèëü,  ôðàíêiâñüêi  ñîíåòè,  OE  ÷  èíèíå  ñëîâî,  Íàòàë  ÷  èí  áàòüêî,  òîâàðèøiâ  

ïîðòôåëü,  äiäîâà  OAOA,  ìàìèíà  êíèæêà,  Eeny  ÷  à  ãîëîâà,  êóðÿ  ÷  EE  ãðåáiíü,  êà  ÷  èíèé  äçüîá  

IAA  ÷  EE  õâiñò.

çàëèçíèé  õàðàêòåð  (ÿêèñíèé)

3.  Áîÿãóç  òè,  äðóæå,  çàÿ  ÷  à  äóøà  â  òåáå  (ÿêèñíèé).

Ïîñëóãà,  ïàì'ÿòü,  àïåòèò,  ï'ÿòà,  ïðàöÿ,  ìå  ÷.

àëèçíèé

êëèâ.

Ïðèêìåòíèêè  ìàþòü  çäàòíèñòü  ïåðåõîäèòè  ç  îäíèåé

Ñåðãèèâ  ïëååð,  Þëèíå  ïîâèäîìëåííÿ,  Øåâ  ÷  åíêîâè  ïîåçèè,  øåâ-

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

377

378

379

Overgang
in  een  andere

Relatieve  en  bezittelijke  bijvoeglijke  naamwoorden  krijgen  kwalitatieve  kenmerken,  als

groep
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Maak  een  korte  mondelinge  verklaring  (5-7  zinnen)  over  een  van  de  onderwerpen,  waarbij  u  

bijvoeglijke  naamwoorden  van  verschillende  groepen  per  betekenis  gebruikt.

dan  jouw  mening.

Adjectief

.  Zoek  en  verklaar  spelling  in  geselecteerde  woorden.

B.  Hoe  worden  de  gemarkeerde  woorden  gevormd?

BIJVOORBEELD :  ñèëüíèøèé,  áíëüø  ñèëüíèé,  ìåíø  ñèëüíèé.

B.  Maak  een  conclusie  over  de  kenmerken  van  de  bijvoeglijke  naamwoorden  hoger  en  hoger

I.  Schrijf  een  zin.  Boven  elk  bijvoeglijk  naamwoord,  kort  het  af

Bepaal  mondeling  welke  van  de  bijvoeglijke  naamwoorden  bij  het  bezittelijk  horen.  Verantwoorden

niveaus  van  vergelijking.

A.  Leg  de  lexicale  betekenis  van  de  geselecteerde  bijvoeglijke  naamwoorden  uit.

Ïðî  âèùèé  è  íàéâèùèé  ñòóïåíè  ïîðèâíÿííÿ  ïðèêìåòíèêèâ,

Øåâ  ÷  åíêèâñüêà  ïðåìèÿ,  Íîáåëèâñüêà  ïðåìèÿ,  áàòüêèâñüêè  çáîðè,  áàòüêîâà  øàïêà,  

áàòüêèâñüêå  ñòàâë.

õîëîäíèé  äåíü  

õîëîäíèøèé  äåíü  (âèùèé  ñòóïèíü)

4.  Õâèëÿ  ñîðîìó  çà  ñåáå,  çà  ñâîþ  âåäìåæó  íåçãðàáíèñòü  çàëèëà

ßêèñíè  ïðèêìåòíèêè  ìàþòü  âèùèé  è  íàéâèùèé  ñòó  ïåíè  ïîðèâíÿííÿ.

ONDERWERPEN:  «Ìàìèíà  ïèñíÿ»,  «Òàòîâå  ñëîâî»,  «Äèäóñåâè  êàçêè»,

íàéõîëîäíèøèé  äåíü  (íàéâèùèé  ñòóïèíü)

Ôåäîðåíêîâè  îáëè  ÷  ÿ  ãàðÿ  ÷  èì  ðóì'ÿíöåì  (ß.  Êà  ÷  óðà).  5.  Îëüãà  ñïèòü,  çàêóòàíà  â  òåïëó  

âåäìåæó  øóáó  (ß.  Ãàëàí).

âîðåííÿ  ÿõííõ  ôîðì  òà  ïðî  êóëüòóðó  ìîâëåííÿ

«Áàáóñèíè  ðóøíèêè».

èùèé  ñòóïèíü  ïîðèâíÿííÿ  âêàçóê,  ùî  â  îäíîìó

ïðåäìåòè  áèëüøå  ÷  è  ìåíøå  ïåâíîÿ  ÿêîñòè,  íèæ  â  ííøîìó.

groeperen  op  waarde.  Benadruk  bijvoeglijke  naamwoorden  die  van  de  ene  groep  naar  de  

andere  zijn  gegaan.  1.  ÿ  â  íåáè  æàéâîðîí  ñïèâà,  ìîâ  ñòðóìèíü  ç  ñðèáíîþ  âîäîþ  (Îëåêñàíäð  

Îëåñü).  2.  Ïîâîëè,  øèðîêî  ñòóïàå  Ìàðòèí  è  ÷  àâóí  íîþ  æìåíåþ  ðîçñèïàê  áóðøòèíîâå  *  çåðíî  (Ó.  

Ñàì  ÷  óê).  3.  Âåñíÿ  íèé  âå  ÷  èð,  çîðè  äèêè.  Â  êàëþæàõ  ãðîçÿíà  âîäà  (À.  Ìàëèøêî).

Ãðèí  ÷  åíêèâ  ñëîâíèê,  øåâ  ÷  åíêèâñüêè  âèðøè,  Øåâ  ÷  åíêîâà  õàòà,

rang
Hoger
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Adjectief

Ôîðìè  ñòóïåíèâ  ïîðèâíÿííÿ  äåÿêèõ  ïðèêìåòíèêèâ  óòâîðþåìî  âèä  èíøèõ  

îñíîâ.  VOORBEELD :  ãàðíèé  -  êðàùèé,  ïîãàíèé  -  ãèðøèé,  âåëèêèé  -  

áíëüøèé.

Íå  ìàþòü  ñòóïåíiâ  ïîðiâíÿííÿ:  ÿ•  ïðèêìåòíèêè,  

ùî  âèðàæàþòü  àáñîëþòíi  îçíàêè,  íå  ïîðiâíþâíi  ùîäî  ìiðèñ  âèâóé  ( èñëàèé  ÿ  

•  ñêëàäíè  ïðèêìåòíèêè  (êèñëî-ñîëîäêèé,  ÷  îðíîîêèé);  ÿ  •  ïðèêìåòíèêè  ç  

ïðåôèêñàìè  ïðå-,  çà-,  íàä-,  áåç-,  àðõè-,  ñóïåð-,  óëüòðà-,  åêñòðà-  

(ïðåäîáðèé,  à;  ÿ  •  ïðèêìåòíèêè  èç  ñóôèêñàìè  -åíüê-,  -åñåíüê-,  -åçí-,  -åíí-,  

-óù-,  -óâàò-  (òèõåíüêèé,  ñòàðåçíèé,  æîâòóâ.

Çíà  ÷  åííÿ  íàéâèùîãî  ñòóïåíÿ  ìîæíà  ïîñèëèòè  ïðåôèêñàìè  ÿê-,  ùî-.  

BIJVOORBEELD :  ÿêíàéâèùèé,  ùîíàéâèùèé.  ÿíêîëè  íàéâèùèé  ñòóïèíü  

âèðàæàþòü  äîäàâàííÿì  äî  âèùîãî  ñòóïåíÿ  ñïîëó  ÷  åíü  âèä  óñèõ,  íàä  
óñå,  ìà.  BIJVOORBEELD :  òèõèøèé  âèä  óñèõ,  ìèëèøèé  íàä  óñå.

Íàéâèùèé  ñòóïèíü  ïîðèâíÿííÿ  âêàçóê,  ùî  ïåâíèé  ïðåäìåò  ïåðåâàæàê  âñè  

èíøè  çà  ÿêîþ-íåáóäü  îçíà  êîþ.  BIJVOORBEELD :  íàéñèëüíèøèé,  íàéáèëüø  
ñèëü  íèé,  íàéìåíø  ñèëüíèé.

ñòà  
ôîðìà

íàéáèëüø  äàëåêèé  
íàéáèëüø  ðèäíèé

anderen

êëàäåíà  
ôîðìà

Uitzonderingen

Âèêîðèñòî  
âóêìî  ñóôèêñè  
-ø-,  -íø

Graden  van  vergelijking  hebben  alleen  kwalitatieve  bijvoeglijke  naamwoorden.

Äîäàêìî  ñëîâà  áèëüø,  
ìåíø  äî  çâè  ÷  àéíîì  

ôîðìè  ïðèêìåòíèêà

fundamenten

âîðåííÿ  ñòóïåíèâ  ïîðèâíÿííÿ

Äîäàåìî  
ïðåôèêñ  íàé-  äî  ïðîñòîì  
ôîðìè  âèùîãî  ñòóïåíÿ

Äîäàêìî  ñëîâà  
íàéáèëüø,  íàéìåíø  äî  çâè  ÷  
àéíîì  ôîðìè  ïðèêìåòíèêà

É

Naar  extra  
geld

ÉÂÈÙÈÉ  ÑÒÓÏÒÓÏÍÜ

ñòà  
ôîðìà

äàëüøèé  
ðèäíèøèé

áèëüø  äàëåêèé  
áèëüø  ðèäíèé

H  De  
hoogste  graad

êëàäåíà  
ôîðìà

íàéäàëüøèé  
íàéðèäíèøèé
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Adjectief

.  Parseer  het  geselecteerde  woord  op  structuur.

I.  Creëer  eenvoudige  en  complexe  vormen  van  de  hoogste  en  hoogste  graden

STEEKPROEF.  Òÿæêèé  -  òÿæ  ÷  èé.

I.  WERK  IN  PAAR.  Schrijf  uit  van

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  gevormd  bijvoeglijk  naamwoord  (optioneel).

vergelijking  van  de  gegeven  bijvoeglijke  naamwoorden  (waar  mogelijk).  Welke  achtervoegsels,  
voorvoegsels  of  woorden  heb  je  gebruikt?

bijvoeglijke  naamwoorden  vormen  zinnen:  een  van  jullie  is  

van  de  hoogste  graad  van  vergelijking,  en  de  andere  is  van  

de  hoogste  graad.

COMMUNICEREN.  Zoals  je  het  populaire  gezegde  begrijpt:  "Het  land  is  het  rijkst,

Schrijf  een  zin  en  zet  de  bijvoeglijke  naamwoorden  tussen  haakjes  in  een  eenvoudige  
vorm  met  de  hoogste  mate  van  vergelijking.  Waarin  woorden  als  gevolg  van  woordvorming  uitvielen

STEEKPROEF.  Äîáðèé  -  äîáðèøèé,  áèëüø  äîáðèé,  íàéäîáðèøèé,  íàéáèëüø  äîáðèé.

achtervoegsels?

1.  î  òåìíèøà  íè  ÷,  òî  ÿñíèøè

Ïèä  ÷  àñ  óòâîðåííÿ  ïðîñòîÿ  ôîðìè  âèùîãî  ñòóïåíÿ

çîðè.  2.  Ç  óñèõ  ñêàðáèâ  íàéáèëüø

ïîðèâíÿííÿ  ñóôèêñè  -ê- ,  -îê-,  -åê-  âèïàäàþòü  (òîí  êèé  -  òîí-ø-èé,  øèðîêèé  

-  øèð-ø-èé).  èì :

öèííèì  ÿ  ëîäèñòü.  3.  àòèøíà

ÿ  •  êèíöåâèé  ïðèãîëîñíèé  êîðåíÿ  [ñ]  èç  ñóôèêñîì  [ø]

1.  Âåñíÿíà  çåìëÿ  (ñîëîäêà)  çà  òðàâó.  2.  Äîáðå  èì'ÿ  (äîðîãå)

çà  âåëèêè  áàãàòñòâà  (Íàð.  òâîð  ÷  èñòü).  3.  ÿ  ñòîÿòü  óæå  îñèíü  çà

çìèíòòüñà  íà  [ø  ÷]  (áóêâà  ù):  âèùèé  (âèä  âèñîêèé),  êðàùèé;

ÿñíà  äîëèíà  ùîíàéêðàùà  äëÿ  ñïî-

ÿ  •  êèíöåâè  ïðèãîëîñíè  êîðåíÿ  [ã],  [æ],  [çÿ]  èç  ñóôèêñîì  [ø]  çìèíþþòüñÿ  íà  

[æ  ÷]:  äîðîæ  ÷  èè  ( äîè )  èè  è,  âèè  è ,  âèè  è,  âèè  è  è  ÷  èé,  áëèæ  ÷  èé,

Ùàñëèâèé,  íèìèé,  ïîðîæíèé,  íàäâàæëèâèé,  åëåêòðè  ÷  íèé,

÷  èíó.  4.  ÿ  íàéìåíøà  èñêîðêà  çðî  äèòü  âåëè  êèé  

âîãîíü.  5.  Ñâèé  õëèá  áèëüø  ñèòíèé  (Íàð.  Òâîð  ÷  

èñòü).

ìîëîäèé,  ïðåñïîêèéíèé,  ïîãàíèé,  ñèíåíü  êèé,  áîñèé.

âàæ  ÷  èé.
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huis".  Vergelijk  in  de  dialoog  het  huis  waarin  je  woont  en  het  huis  waarin  je  vriend  
woont.

Leg  uit  welke  fonetische  veranderingen  zijn  opgetreden  als  gevolg  van  de  vorming  van  het  hoger  onderwijs

OPTIE  B.  Stel  een  dialoog  op  (6-7  regels)  over  het  onderwerp  “Mijn

Bewerk  de  zin.  Leg  de  fouten  uit.  Gebruik  de  tabel  die  je  hebt  opgegeven.

OPTIE  A.  Stel  een  dialoog  op  (6-7  regels)  over  het  onderwerp  "Native  land"  en  
voer  deze  uit.  Vergelijk  in  de  dialoog  de  plaats  waar  u  woont  en  de  plaats  waar  u  woont
uw  kennis  (familielid)  leeft.

hoogste  en  hoogste  mate  van  vergelijking.
Voltooi  de  taak  van  een  van  de  opties  met  bijvoeglijke  naamwoorden

Adjectief

mate  van  vergelijking  van  bijvoeglijke  naamwoorden.

389
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1.  Âíí  ñàìèé  íàéêðàùèé  ó  óïè.

íàéðåêîðäíèøîÿ  ãëèáèíè.  9.  Ó  ïðèðîäè

7.  Ñòàëü  ìèöíèøå  ìèäè.  8.  íóëè

ñòàâàëà  âñå  (ïðîçîðà)  è  (ëåãêà)  (Ì.  Êîöþáèíñüêèé).

6.  Òåïëå  ïîâèòðÿ  ëåãøå  õîëîäíîãî.

ëèòå  ÷  êî  (âèñîêà)  (Í.  Ïîêëàä).  4.  Âíí  áóâ  íàïîëîâèíó  (íèçüêèé)  âèä  Äåíèñà  (Ã.  Òþòþííèê).  5.  

Îñèíü  òàíóëà,  ÿê  âîñêîâà  ñâè  ÷  êà,

3.  Öå  ñëîâî  âæèâàêòüñÿ  â  áèëüø  âóæ-

÷  îìó  çíà  ÷  ííè.  4.  Íàéáèëüø  öèêàâè  øîþ  áóëà  ðîçïîâèäü  

Íàòàëè.  5.  Ãå  ïàðä  -  ñàìà  øâèäêà  òâàðèíà  ó  ñâèòè.

Äîðîãèé  -  äîðîæ  ÷  èé;  âóçüêèé  -  âóæ  ÷  èé;  âèñîêèé  -  âèèé.

àëþìèíèé  áèëüø  ïîøèðåíèé  çàëèçà.

2.  Ðàíêîâèé  ðåéñ  ìåíø  çðó  ÷  íèøèé.

nauwkeuriger ;  meer  

bepaald  de  duurste;  liefste  van  

alle  zusters ;  jonger  dan  zus;

het  meest  accuraat

We  gebruiken  in  plaats  daarvan  nooit  het  woord  zelf  met  bijvoeglijke  naamwoorden

kleiner  dan  zus

FOUT

je  moet  het  voorvoegsel  het  meest  gebruiken.  Andere  fouten  moeten  worden  vermeden

duurste  van  allemaal

het  meest  accuraat

bij  het  gebruik  van  bijvoeglijke  naamwoorden.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

jongere  zus

nauwkeuriger  _

RECHTSAF

de  slimste
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-  Weet  je,  opa,  en  mijn  hond  is  slimmer  dan  de  
buurman  Ryabko.  Grootvader  glimlachte:  -  Misschien  

is  hij  slimmer,  maar  je  lijkt  niet  erg  oplettend  te  
zijn  in  de  Oekraïense  taallessen.

B.  Welke  van  de  geselecteerde  formulieren  is  naar  uw  mening  kort  te  noemen,  en  welke  -  volledig?  
B.  Maak  een  conclusie  over  de  kenmerken  van  korte  bijvoeglijke  naamwoorden.

391  A.  Vergelijk  de  geselecteerde  vormen  van  bijvoeglijke  naamwoorden.  Zijn  ze  hetzelfde  qua  
structuur?

Adjectief

Leg  uit  waarom  opa  tot  deze  conclusie  kwam.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  de  kenmerken  van  de  artistieke  stijl  van  spreken?

âíè  ôîðìè  êà  ôîðìà

1.  Ðîçêèíóâñÿ  çåëåí  ñàä.  2.  ÿøîâ  

äðèáåí  äîùèê.

Ïðî  îñîáëèâîñòè  âèêîðèñòàííÿ  â  ìîâëåííè  êîðîòêèõ  è  ïîâíèõ  íåñòÿãíåíèõ  ôîðì  

ïðèêìåòíèêèâ

ñòÿãíåíè

âåëèêà  ãðóïà  ÿêèñíèõ  ïðèêìåòíèêèâ  ìîæå  ìàòè  êîðîòêó  ôîðìó.  

BIJVOORBEELD :  çåëåí,  äðèáåí,  ïåâåí,  âèíåí,  ðàä,  ïîòðèáåí.

1.  Ðîçêèíóâñÿ  çåëåíèé  ñàä.  2.  ÿøîâ  

äðèáíèé  äîùèê.

íåíè

çåëåíàÿ,  çåëåíåê,  çåëåíèè

çåëåí

Ïîâíè  ôîðìè  ïðèêìåòíèêèâ  áóâàþòü  ñòÿãíåíè  é  íå  ñòÿãíåíè.  LATEN  
WE  VERGELIJKEN:

çåëåíèé,  çåëåíà,  

çåëåíå,  çåëåíè
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§  42.  ÏÎÂÍÍ  É  ÊÎÐÎÒÊÿ  ÔÎÐÌÈ  ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊÿ

Volledige  vorm

korte  vorm

Korte  vormen  van  bijvoeglijke  naamwoorden  worden  alleen  gebruikt  in  het  
mannelijk  enkelvoud,  en  onbeklemtoond  -  in  het  vrouwelijk  en  onzijdig  enkelvoud  
en  meervoud.
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Voer  een  van  de  opties  uit.

OPTIE  A.  Componeer  een  gedicht  (lied)  met  kort  of  volledig  los

I.  Lees  een  fragment  voor  uit  de  Volksdoema.  Zoek  scheldwoorden  en  metaforen.

vormen  van  bijvoeglijke  naamwoorden.

.  Zoek  bijvoeglijke  naamwoorden.  Bepaal  hun  vorm  (vol  of  kort,  strak  of

OPTIE  B.  Schrijf  een  passage  uit  een  volkslied  (duma)  of  uit  een  gedicht  waarin:

ongestrekt).  Doen  ongeremde  vormen  van  emotionele  verheffing?

korte  of  volledige  onbeklemtoonde  vormen  van  bijvoeglijke  naamwoorden.

I.  Kies  korte  en  volledige  onbeklemtoonde  vormen  van  bijvoeglijke  naamwoorden  volgens  het  voorbeeld.

ben  je  drie  korte  bijvoeglijke  naamwoorden?  En  wie  kiest  nog  meer  van  zulke  woorden?

I.  Schrijf  een  zin.  Welke  van  hen  is  in  overeenstemming  met  de  gegeven  illustratie?  Onderstrepen  -

Adjectief

vlieg  korte  vormen  van  bijvoeglijke  naamwoorden  met  één  regel,  en  volledig  onbeklemtoond  -  met  twee.

Wie  kan  het  record  binnen  een  minuut  ophalen  zonder  het  leerboek  te  gebruiken?

.  Maak  zinnen  met  homogene  leden  met  één  geselecteerd  bijvoeglijk  naamwoord.

êîëè  òðè  áðàòè  èç  ãîðîäà  Àçîâà,

2.  Ñè  íèé  ïðîñòèð  íà  îáðèè  ïîâåí  ãîëîñàìè  ïòà  øèíèõ  ñåðäåöü  (Ì.  Òêà  ÷).  3.  Ãàþ,  ãàþ,  çåëåí  

ðîçìàþ,  ëþáèâ  äèâ  ÷  èíó,  ñàì  äîá  ðå  çíàþ  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).  4.  En  øèðîêóþ  äîëèíó,  en  âå  ÷  

èðíþþ  ãîäèíó,

ç  òóðåöüêîÿ  áóñóðìåíñüêîÿ

Êîðîòêè  òà  íåñòÿãíåíè  ôîðìè  ïðèêìåòíèêèâ  ïîøè  ðåíè  â  óñíèé  íàðîäíèé  

òâîð  ÷  îñòè.  Õõ  òàêîæ  âèêî  ðèñòîâóþòü  ó  ïîåçèè  äëÿ  âèðàæåííÿ  óðî  ÷  

èñòîñòè,  åìîöèéíîì  ïèäíåñåíîñòè.  BIJVOORBEELD :  _  _  _  _  _

âåëèêîì  íåâîëè  óòèêàëè.

àíî-ïîðàíåíüêó

Îé,  ó  ñâÿòóþ  íåäèëåíüêó

øëÿõè  ñâÿòèÿ  ïðîñòåëÿòüñÿ ...  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).

íå  ñèçèè  òóìàíè  óñòàâàëè,

íå  áóéíèè  âèòðè  ïîâèâàëè,

íå  ÷  îðíèè  õìàðè  íàñòóïàëè,

STEEKPROEF.  ßñíèé  -  ñåí,  ÿñíàÿ,  ÿñí,  ÿñíèÿ.

íå  äðèáíèè  äîùè  íàêðàïàëè,

Ïîâíèé,  äðèáíèé,  ñëàâíèé.

1.  Âèïëèâà  íà  ñèíè  ðèêè  ÿñåí  âå  ÷  èð  èçäàëÿ  (Ì.  Ðèëüñüêèé).
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toespraakm

396

392

395

393

394

141

àð.  âîð  ÷  èñòü

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



Bewerk  de  zin.  Gebruik  het  onderstaande  gedeelte:

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  zachte  medeklinkers?  Hoe  geven  we  hun  zachtheid  schriftelijk  aan?

398  A.  Overweeg  voorbeelden  van  verbuiging  van  bijvoeglijke  naamwoorden.  

B.  Vertel  ons  op  basis  van  de  observatie  over  het  einde  van  bijvoeglijke  naamwoorden  in  de  genitief

.  Schrijf  afgekort  boven  de  bijvoeglijke  naamwoorden,  groepeer  op  waarde  (kwalitatief,  relatief,  
bezittelijk).

Adjectief

en  datieve  gevallen.  B.  Wat  is  
gebruikelijk  en  anders  in  het  systeem  van  enkelvoudige  uitgangen  van  bijvoeglijke  naamwoorden?

III.  Kies  en  schrijf  synoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.

harde  en  zachte  groepen?

397  

"Cultuur  van  meningsuiting".
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÷  ÿñòü).  6.  Îäèí  òîâàðèø  -  ÿñíå  ñîíå  ÷  êî,  äðóãèé  òîâàðèø  -  òà

Ñïîñòåðåæíèé  -  òàêèé,  ùî  ñëóæèòü  äëÿ  ñïîñòåðåæåííÿ  çà  êèìîñü  àáî  ÷  èìîñü.  Íèêîëè  íå  ñïîëó  

÷  àêòüñÿ  ç  èìåííèêîì,  ùî

âåðäîÿ  òà  ì'ÿêîÿ  ãðóï

ìèñÿ  ÷  åíüêî,  òðåòèé  òîâàðèø  -  òà  äðèáåí  äîùèê  (Íàð.  òâîð  ÷  èñòü).

íàçèâàê  ëþäèíó.  ïîñòåðåæíèé  ïóíêò,  ñïîñòåðåæíà  áàøòà.

1.  Âèéñüêîâè  çàéíÿëè  ñïîñòåðåæëèâè  ïóíêòè.  2.  Ó  ÷  íè  øîñòî  ãî  êëàñó  äóæå  

ñïîñòåðåæíè.  3.  Îëåñÿ  èç  çàäîâîëåííÿì  õîäèòü  äî  ìóçèêàëüíîì  øêîëè.  4.  Ó  áàãàòüîõ  äèòåé  

ãàðíèé  ìóçè  ÷  íèé  ñëóõ.

ZICH  ONDERSCHEIDEN

Ïðî  îñîáëèâîñòè  âèäìèíþâàííÿ  ïðèêìåòíèêèâ

ÿ  ùî  ñíèëîñü,  ãîâîðèëîñü  -  íå  çàáóäó  ÿ  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).  5.  À  â  ìî  ãî  êîíÿ  çîëîòàÿ  ãðèâà,  çîëîòàÿ  

ãðèâà,  ñðèáíèè  êîïèòà  (Íàð.  Òâîð-

Ñïîñòåðåæëèâèé  -  óâàæíèé,  òàêèé,  ùî  âìèè  äîáðå  ñïî  ñòå  ðèãàòè.  Ñïîñòåðåæëèâà  

äèòèíà,  ñïîñòåðåæëèâèé  õëîï  ÷  èê.

43.  ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊÿÂ

142
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.  Vervang  een  bijvoeglijk  naamwoord  in  elke  groep,  markeer  het  einde.

Adjectief

I.  Schrijf  bijvoeglijke  naamwoorden  in  twee  kolommen:  1)  vaste  groep;  2)  zachte  groep.

íîâèì íîâîò

ñèíèé

×  ëîâè  ÷  èé  ðèä

ñèíüîì  
ñèíèé

ñèíüîãî

harde  
groep

Zacht

ñèíÿ

íîâîìó
íîâè,  íîâèõ

ñèíüîãî

ñèíèì  

íà /  ó  ñèíüîìó,  
ñèíèì

In  het  enkelvoud  hebben  vrouwelijke  bijvoeglijke  naamwoorden  alleen  de  
uitgang  -oyu  (niet  -eyu ,  -eyu).  VOORBEELD :  geurig,  hoogst ,  langlevend ,  
rond  gezicht ,  vroeg.

ñèíüîþ

íà /  ó  íîâîìó ,  íîâèì

ñèíÿ

íîâè
íîâèõ

íîâèìè

íîâîì  
íîâèé

íîâèé

L.  
D.  

A.  

Ja. .D.  L.

ñèíüîìó  
ñèíèé,  ñèíüîãî  
ñèíèì  íà /  ó  

ñèíüîìó,  ñè  íèì

groep

íîâå

ñèíÿ

íîâó

Ñåðåäíèé  ðèä  Æèíî  ÷  èé  ðèä  Ìíîæèíà

íà /  ó  ñèíèé

íîâîìó  
íîâèé,  íîâîãî

íîâîãî

íà /  ó  íîâèõ

ñèíüîìó

íîâå

íîâèì

íà /  ó  íîâèé

íîâîãî

íà /  ó  íîâîìó ,  íîâèì

ñèíè  
ñèíèõ  
ñèíèì  

ñèíè,  ñèíèõ  
ñèíèìè  íà /  ó  

ñèíèõ

ñèíþ

L.  
D.  

A.  

Ja. .D.  L.

íîâà

×  îëîâè  ÷  èé  ðèä  Ñåðåäíèé  ðèä  Æèíî  ÷  èé  ðèä  Ìíîæèíà

íîâèì
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'ÿêà  ãðóïà

Äî  ì'ÿêîì  ãðóïè  íàëåæàòü  ïðèêìåòíèêè,  îñíîâà  ÿêèõ  çàêèí  ÷  óêòüñÿ  íà  

ì'ÿêèé  ïðèãîëîñíèé .  NAPRIK  -  LAD:  ñèííé,  áåçêðàéé  [áåèçêðàéèé].

Ïðèêìåòíèêè  ïîäèëåíî  íà  äâè  ãðóïè  -  òâåðäó  òà  ì'ÿêó.  Äî  òâåðäîÿ  ãðóïè  

íàëåæàòü  ïðèêìåòíèêè,  îñíîâà  ÿêèõ  ó  íàçèâíîìó  âèäìèíêó  îäíèíè  çàêèí  ÷  

óèòüñå  ðè .  VOORBEELD :  âåñåëèé,  Àíäðèèâ,  ìàòåðèí.

Ìîáèëüíèé,  òîðèøíèé,  ãàðÿ  ÷  èé,  áðàòèâ,  ãîðîäíèé,  äîâãîøèèé,  Ìàðèèí,  äîðîæíèé.

âåðäà  ãðóïà

399
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I.  Schrijf  een  zin  in  de  vorm  van  het  enkelvoud.  of  alle

Âå  ÷  iðíÿ  òèøà,  òåìíà  EDO  ÷  à,  ñîëîâ'yiíà  ïiñíÿ,  ïiçíÿ  îñiíü,  äîâãîâiÿ  

aia  ÷  EIA,  áåçêðàÿ  çåìëÿ,  ïiøîõiäíèé  ïåðåõiä,  çàïàøíèé  EAEA  ÷,  

Íàäiyií  ïåðñòåíü,  æèòíié  Õèíà. .  Onderstreep  en  verklaar  in  de  

geschreven  zinnen  de  spelling  "letters  o,  e  (e)  in  de  uitgangen  van  

de  instrumentale  naamval  van  zelfstandige  naamwoorden  van  de  eerste  en  tweede  
verbuiging."

vrouwelijke  bijvoeglijke  naamwoorden  in  deze  vorm  eindigen  op  -oy?

Adjectief

.  Zoek  bijvoeglijke  naamwoorden  in  de  tekst,  definieer  mondeling  hun  groep,  naamvallen  en  
zet  ze  in  de  beginvorm  (nominatief  enkelvoud  mannelijk).

I.  Lees  het  vers  duidelijk.  Met  welke  artistieke  middelen  voor  de  auteur?

COMMUNICEREN.  Ben  je  het  altijd  eens  met  je  ouders  401  (grootouders)?  Hoe  bewijs  je  dat  je  gelijk  hebt?

liefde  aan  moeder  kunnen  doorgeven?  Leg  de  rol  van  bijvoeglijke  naamwoorden  in  de  tekst  uit.

Ìàòåð.

ïèçíüîþ  

áåçêðàéîþ  
äîâãîâèéîþ

Â  õàòè  ñîíÿ  ÷  íèé  ïðîìèíü  êîñî  Íà  äîëèâêó  ëÿãà  

ç  âèêíà ...  Òâîè  ÷  îðíè  øîâêîâè  êîñè  

Ïðèïîðîøèëà  âæå  â.  Ëåãêè  çìîðøêè  îáëè  ÷÷  ÿ  

âêðèëè  -  Öå  æèòòÿ  òðóäîâîãî  ïëèä.  Àëå  â  

êîæíîìó  ðóñè  -  ñèëà,  Â  î  ÷  àõ  þíîñòè  âèäíî  ñëèä.  ß  

òàêó  òåáå  çàâæäè  áà  ÷  ó,  Îáðàç  â  ñåðöè  òàêèé  

íåñó  -  Ìàòåðèíñüêó  ëþáîâ  ãàðÿ  ÷  ó  òâîå  äóøè  

êðàñó.

Òðàìâàéíà  êîëèÿ,  îñèííèé  äîù,  áåçêðàè  ïîëÿ.

404  Beschouw  een  reproductie  van  een  schilderij  (p.  145).  Wat  staat  erop  afgebeeld?  Is  hier  
iets  ongewoons  aan?  Maak  en  schrijf  vier  zinnen  op  de  afbeelding,  met  behulp  van  bijvoeglijke  
naamwoorden  in  de  vorm  van  verschillende  naamvallen.  Benadruk  bijvoeglijke  naamwoorden  
als  leden  van  een  zin.

400

403

402  Mondelinge  zinnen  wijzigen.  Noteer  de  verbuiging  van  een  van  hen  (optioneel),  markeer  
het  einde  van  het  bijvoeglijk  naamwoord  en  zelfstandig  naamwoord.

L.  èìîíåíêî
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I.  Schrijf  een  zin,  zet  bijvoeglijke  naamwoorden  in  de  juiste  vorm  en
ontbrekende  leestekens  plaatsen.  Onderstreep  de  bestudeerde  leestekens.

Vervang  het  bijvoeglijk  naamwoord  rond-faced  in  de  mannelijke  vormen

Adjectief

enkelvoud  en  meervoud.  Kies  andere  complexe  bijvoeglijke  naamwoorden  met  het  deel  -gezicht.

-litsy
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145

L.  êóíåíêî.  íèæêîâèé  áóäèíîê

îäíèíè  ì'ÿêó  îñíîâó  (êðèì  Í.  é  Îð.  â.),  à  â  ìíîæè  íè  -  òâåðäó  (êðèì  Í.  â.).  

BIJVOORBEELD :  áíëîëèöèé,  áí  ëîëèöüîãî,  áíëîëèöüîìó,  áíëîëèöèì,  

áíëîëèöèõ.

1.  Áèëèè  ñíèã  â  (ëåëå  ÷  èé)  ãíèçäè  è  ëüîäó  âæå  íàìåðçëî  ïèâ  áàä  äè  (Ë.  Êîñòåíêî).  

2.  Ó  ïîâèòðè  ç  (ðàííèé)  ðàíêó  äî  (ïèçíèé)  âå-

Ñêëàäíè  ïðèêìåòíèêè  èç  ÷  àñòèíîþ  -ëèöèé  ìàþòü  â

÷  îðà  ãóëè  ëèòàêè  (Â.  Ñîñþðà).  3.  Íåïîäàëèê  ðàäèñíî  é  âåëè  ÷  íî  ëèòàëè  æóðàâëè  íàä  

(ìîëîäèé)  òðàâàìè  (Ê.  Ìîòðè  ÷).  4.  Äîëèâ  êà  â  çèëëè  (çàïàøíèé)  ñïî  ÷  èëà  çà  ñòèë  ñèì'ÿ  

ñèäàê  (Â.  Ïèäïàëèé).
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III.  Ontleden  twee  bijvoeglijke  naamwoorden  schriftelijk  als  onderdeel  van  de  taal  (optioneel).

Adjectief

een  oude  vriend,  zegt  zijn  vader  tegen  zijn  nieuwe  

zesdeklasser.

Leg  uit  waarom  er  een  misverstand  was  tussen  vader  en  zoon.  Wat  bij

de  burgemeester  zou  meer  geschikt  zijn  om  de  vader  te  gebruiken:  oud  of  oud?

-  Nee,  pap,  je  had  het  mis,  het  is  niet  jouw  honderd

A.  Overweeg  voorbeelden  van  het  maken  van  bijvoeglijke  naamwoorden.

B.  Welk  bijvoeglijk  naamwoord  wordt  alleen  gevormd  met  behulp  van  een  voorvoegsel,  en  welk  wordt  gevormd  met  behulp  

van  een  voorvoegsel  en  een  achtervoegsel?

B.  Maak  een  conclusie  over  de  manieren  waarop  we  bijvoeglijke  naamwoorden  maken.

.  Kies  mondeling  synoniemen  voor  het  geselecteerde  bijvoeglijk  naamwoord.

een  vriend  en  een  jonge  man.

'Kijk,  Nazareth,  hier  komt  de  mijne.'

44.  ÒÂÎÐÅÍÍß  ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊÿÂ
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5.  Ðàíîê  áóâ  ÷  óäîâèé.  Íà  (áåçêðàéíèé)  ëàçóðîâîìó  íåáè  -  íè

4.  Ñòóïèíü  ïîðèâíÿííÿ  à  ôîðìà  (ÿêùî  ÿ).

õìàðèíêè  (Â.  Ãæèöüêèé).

5.  Ôîðìà  ïîâíà  ÷  è  êîðîòêà.  6.  Ðèä,  ÷  

èñëî,  âèäìèíîê.

L.  â.,  â.  ãð.,  çíà  ÷.

ïðå  +  äîáðèé  ÿ  ïðåäîáðèé

7.  Ãðóïà  òâåðäà  ÷  è  ì'ÿêà.

ìîð  (å)  +  ñüê  (èé)  ÿ  ìîðñüêèé

çáèð  ïðèêìåòíèêà  ÿê  ÷  àñòèíè  ìîâè

8.  Ñèíòàêñè  ÷  íà  ðîëü.

àçîê  ïèñüìîâîãî  ðîçáîðó

ïðè  +  êîðäîí  +  í  (èé)  ÿ  ïðèêîðäîííèé

Ïîñëèäîâíèñòü  ðîçáîðó

Íàäâîðè  ãóëÿå  ëþòà  çèìà  (ðèãîðèé  Êîñèíêà).

ñâèòë  (èé)  +  çåëåíèé  ÿ  ñâèòëî-çåëåíèé

1.  ×  àñòèíà  âè.

Ëþòà  -  ïðèêì.,  Ï.  O.  ëþòèé,  ÿêèñí.,  ïîâí.  ô., .  ð.,  îäí.,

ïðèêìåòíèêîâè  ñóôèêñè,  çìèíè  ïðèãîëîñíèõ,  à  òàêîæ

2.  Ïî  ÷  àòêîâà  ôîðìà  (Í.  Â.  Îäíèíè  ÷  îëîâè  ÷  îãî  ðîäó).

ïðî  ïåðåõèä  ïðèêìåòíèêèâ  â  èìåííèêè

3.  Ãðóïà  çà  çíà  ÷  åííÿì  (ÿêèñíèé,  âèäíîñíèé  ÷  è  ïðèñâèéíèé).
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-ÿÿ-.  Welke  medeklinkers  zijn  in  dit  geval  veranderd?  Schrijf  de  gevormde  woorden  op,  
selecteer  achtervoegsels.

Adjectief

Analyseer  bijvoeglijke  naamwoorden  op  structuur.  Schrijf  tussen  haakjes  naast  elk  woord  de  manier  

waarop  het  is  gemaakt.  Welke  voorvoegsels  van  bijvoeglijke  naamwoorden  heb  je  opgemerkt  tijdens  het  spelen?

STEEKPROEF.  àðèæ  -  ïàðèçüêèé.

Wie  kan  drie  bijvoeglijke  naamwoorden  kiezen:  a)  met  het  voorvoegsel  over-;  b)  met  het  voorvoegsel  zonder-?

taak?

Maak  bijvoeglijke  naamwoorden  van  de  gegeven  woorden  op  de  aangegeven  manier.  Markeer

Vorm  van  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden  bijvoeglijke  naamwoorden  met  behulp  van  een  achtervoegsel

woordvormende  achtervoegsels  en  voorvoegsels.

èñâèéíè

çäîðîâåííèé,

-èí-,  -ÿí-  (-ÿí-)

çà  äîïîìîãîþ  ñóôèêñèâ

áàòüêèâ,  áàòüêîâà,

ÿÿ  âèäìèíè
-ÿâ-  (-ÿâ-,  -îâ-,  -åâ-,  -ÿâ-),  Àíäðèèâ,  Àíäðèåâà

ëåíåâèé; :  âîâ  ÷  èé,  

âåäìåæèé  òîùî
âàðèí

äî  ÷  èí,  Ñîôèèí,

-àëüí-,  -àí-  (-ÿí-),  -èí  òà  íí  øè:  
ìåòàëåâèé,  ëèñíèé,

èä  ìåííèêèâ

-èñò-,  -àò-,  -í-,  -îê-,  -ê

(-ÿí-),  -îâ-,  -åâ

En  âèäìèíè

-à  ÷  -  (-ÿ  ÷  -),  -èí-,  -ÿí-

èäíîñíè

êðîëà  ÷  èé

ïðèêìåòíèêè

-ÿâ-  (-ÿâ-),  -îâ-,  -èí-,  -ÿí-,  
-ÿâñüê-,  -à  ÷  -

èä  ìåííèêèâ

-ÿÿñüê

íä  íàçâ

ÿëòèíñüêèé,  äó  õîâíèé

èêîëèí

à  ííøè:  ìàëåíüêèé,

çà  äîïîìîãîþ  ñóôèêñèâ

(íàçâ  ñèá)

èøà  ÷  èé,  ëèíèé,

-óâàò-,  -àâ-  (-ÿâ-),  -ëèâ-,

-í-,  -îâ-,  -åâ-  (-ÿâ-),  -ñüê-,  -çüê-,  
-öüê-,  -èíñüê-,  -îâí-,  -è  ÷  í-,  -ÿ  ÷  
í-,  -  éí-,

ïðèêìåòíèêè

-åíüê-,  -åñåíüê-,  -åçí-,

(íàçâ  ñèá)

(-ÿ  ÷  -)  òà  ííøè:  
áàòüêèâ,  ñåñòðèí,

çà  äîïîìîãîþ  ñóôèêñèâ

-ø-,  -ÿø-,  -åíí-,  -àíí-,

ïðèêìåòíèêè

êèñíè

êðèêëèâèé,  âèñîêèé

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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õ,  ñ,  ø  +  ñüê  =  ñüê

âîðåííÿ  ïðèñâèéíèõ  ïðèêìåòíèêèâ

3.  Ïðåôèêñàëüíî-ñóôèêñàëüíèì  ñïîñîáîì:  ìèðà,  áåðåã.

÷  àéíèé,  ìèæáðèâíèé,  õëèáîðîáñüêèé.

ê,  ö,  ÷  +  ñüê  =  öüê

óôèêñè  ïðèêìåòíèêèâ

2.  Ñóôèêñàëüíèì  ñïîñîáîì:  äîù,  ìèäü,  êðóãëèé.

Ðèçäâÿíèé,  öåíòðàëüíèé,  áàðâèñòèé,  ó  ÷  íèâñüêèé,  íàäçâè-

ã,  ç,  æ  +  ñüê  =  çüê

1.  Ïðåôèêñàëüíèì  ñïîñîáîì:  ãàðíèé,  ìèöíèé.

Êðåìåí  ÷  óê,  Áóã,  Âîëèíü,  ÷  åõ,  Çîëî  òîíîøà,  Êèèâ,  

Ðèãà,  Ïðàãà,  Çàïîðèææÿ,

Îâðó  ÷,  Ãàäÿ  ÷,  Îñòðîã,  òîâàðèø,  êîçàê.
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en  vraagt:  "Van  wie  is  deze  bal?"  Hoe  correct  antwoorden?  Maak  op  basis  van  de  opgegeven  namen

bezittelijke  bijvoeglijke  naamwoorden  en  opschrijven.

Adjectief

Selecteer  met  behulp  van  het  woordenboek  een  bijvoeglijk  naamwoord  van  het  voorvoegsel  

we  su-,  po-,  a-,  all-,  anti-,  anti-,  extra-,  extra-.

I.  Lees  het  spreekwoord.  Zoek  bijvoeglijke  naamwoorden  die  zelfstandige  naamwoorden  zijn  geworden.

Leg  de  lexicale  betekenis  van  deze  woorden  uit,  bepaal  hun  syntactische  rol.

.  Maak  en  schrijf  twee  zinnen  met  het  woord  leraar ,  zodat  in  de  eerste

416  Stel  een  dialoog  op  (7-10  regels)  over  het  onderwerp  schoolleven  en  neem  deze  op  met  behulp  

van  bijvoeglijke  naamwoorden  die  zelfstandige  naamwoorden  zijn  geworden  (bijvoorbeeld:  leraar,  

toekomst,  wetenschapper,  kennis,  amfibieën,  direct).

413  SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  met  je  vrienden  aan  het  voetballen  bent.  kameraad  kameraad

Vervang  de  gegeven  zinnen  door  zelfstandige  

naamwoorden  door  een  bezittelijk  bijvoeglijk  naamwoord.  gevormd

in  de  zin  was  het  een  bijvoeglijk  naamwoord,  en  in  de  tweede  -  een  zelfstandig  naamwoord.

schrijf  de  zin  op.  Selecteer  achtervoegsels

adjectieven.

âèñò  èøè.

is èí  _

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Ïðèêìåòíèêè  ìîæóòü  ïåðåõîäèòè  â  èìåííèêè.

ëåôîí  áàòüêà,  òâîðè  Ôðàíêà,

Òàðàñ,  Ñàøêî,  Ìèêîëêà,  Îëåêñèé,  Íà  çàð,  Îëåã,  Ñåðãèé,  Îëåíêà,  

Ìàðèÿ,  Ìàðèéêà,
÷

Ïðè  öüîìó  ïðèêìåòíèêè  âòðà  ÷  àþòü  âëàñíè  îç  íà  êè  òà  íàáóâàþòü  îçíàê  èìåííèêà  

(íàçèâàþòü

õàòà  Øåâ  ÷  åíêà,  ñåñòðà  Àíä  ðèÿ,  õàëàò

Íàäèÿ,  Îëüãà,  Íàòàëÿ,  Íàòàëêà,  Ëåñÿ. O

ëèêàðÿ,  çîøèò  äî  ÷  êè,  àäðåñà  Ìàðèÿ,

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

O

ïðåäìåò,  âèêîíóþòü  ðîëü  ïèäìåòà  ÷  è  äîäàòêà,

ëèêè  áðàòà,  êëþâ  îðëà,  ãîëîñ

een

âèäïîâèäàþòü  íà  ïèòàííÿ  õòî? ?l?).  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

æ

1.  Ñèòèé  ãîëîäíîãî  íå  ðîçóìèå.  2.  Ó  ÷  åíèé  èäå,  à  íåóê  ñëèäîì  ñïîòèêàêòüñÿ.  3.  Ëèíèâèé  äâè  ÷  è  

õîäèòü,  à  ñêóïèé  äâè  ÷  è  ïëàòèòü.

ñîëîâ'ÿ,  âóõà  êðîëÿ,  ãîëîâà  ãóñêè,

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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415

414

âîê  ìàéáóòíè
âèéñüêîâèé  îðêåñòð

Overgang

èñòî  Ðèâíå

in  enzelfstandige  naamwoorden

àéáóòíè  ðèøåííÿ

èêìåòíèêè

èâíå  ïîëå

ïèäèéøîâ  âèéñüêîâèé

ííèêè
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de  basis  van  het  zelfstandig  naamwoord  waaruit  het  bijvoeglijk  naamwoord  is  gevormd.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  1.  Wat  is  de  basis  van  het  woord?  2.  Wat  zijn  sissende  medeklinkers?

WAAROM?  Leg  uit  waarom  we  schrijven  in  de  achtervoegsels  van  bijvoeglijke  naamwoorden  van  de  eerste  groep

B.  Bepaal  welke  medeklinker  (zacht,  hard  of  sissend)  eindigt

de  letter  o,  en  de  tweede  -  e.

A.  Vergelijk  de  vermeldingen  in  de  kolommen.

B.  Stel  vast  of  het  gebruik  van  de  bijvoeglijke  naamwoorden  -ov-  en  -ev  afhankelijk  is  van  het  scheppende  

woord.

Adjectief

àðìóð  ÿ  ìàðìóðîâèé

ïðèãîëîñíèé.  VOORBEELD :  ñè  ÷  íåâèé  (âèä  ñè  ÷  åíü),

Ïðî  áóêâè  å,  î,  è  â  ïðèêìåòíèêîâèõ  ñóôèêñàõ,  à  òàêîæ

àëþìè

Â  ÿíøèõ  âèïàäêàõ  ó  ïðèêìåòíèêàõ  óæèâàêìî  ñóôèêñ  -îâ-.  BIJVOORBEELD :  

êàëèíîâèé,  äîùîâèé,

ïðî  ñóôèêñè,  ÿêè  ïèøåìî  çè  çíàêîì  ì'ÿêøåííÿ

àéîâèé.

Áóêâè  î,  å  (ÿ)  â  ñó  ôíêñàõ  -îâ-,  

-åâ-  (-ÿâ-)

Íàïèñàííÿ  áóêâ  å  (ÿ),  î  â  ñóôíêñàõ  -åâ-  (-ÿâ-),

-îâ-  çàëåæèòü  âèä  îñíîâè  òâèðíîãî  ñëîâà  é  ìèñöÿ

'

êàëèíà  ÿ  êàëèíîâèé

íàãîëîñó.

íèèâèé  (âèä  àëþìèíèé).

1.  Ïëå  ÷  îâèé,  áîðùîâèé.

îâî  ÷  ÿ  îâî  ÷  åâèé

Ñóôèêñ  -åâ-  (-ÿâ-)  óæèâàêìî  â  ïðèêìåòíèêàõ,  ó

óøà  ÿ  óøåâèé

2.  Ïàâè  ÷  åâèé,  êàëà  ÷  åâèé.

êèõ  íàãîëîñ  ïàäàê  íà  îñíîâó  òà  ÿêè  óòâîðåíî  âèä  èìåííèêà  ç  îñíîâîþ  íà  ì'ÿêèé  

àáî  øèïëÿ  ÷  èé

ñåíü  ÿ  ÿñåíåâèé
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ÿ

Afhankelijk  van  de  nadruk  schrijven  we  de  actie

Achtervoegsel

SPELLING

Achtervoegsel

marginaal  en  regionaal;  vurig  en  vurig .

-ov

-

íà  îñíîâè
øèïëÿ  ÷  èé  àáî  

ì'ÿêèé

en  effectief;  vitaal  en  vitaal;

-ev-  (-ev-)

íàãîëîñ
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schoolbuffet  sap  en  je  moet  aangeven  wat  voor  
soort  drankje  je  wilt.  Maak  bijvoeglijke  naamwoorden  

van  de  voornamen  van  fruit

Schrijf  opeenvolgende  zinnen  in  twee  kolommen:  1)  met  ingevoegd

I.  Maak  bijvoeglijke  naamwoorden  van  bepaalde  zelfstandige  naamwoorden  met  een  achtervoegsel

voor  de  naam  van  het  sap.

metnika.
de  letter  e;  2)  met  de  letter  o.  Let  op  de  plaats  van  nadruk  in  de  bijlage

-ev-  (-ev-)  of  -ov-.  Benadrukken.  Bewijs  dat  van  het  geselecteerde  zelfstandig  naamwoord

I.  Maak  bijvoeglijke  naamwoorden  van  de  gegeven  zelfstandige  naamwoorden  met  behulp  van  een  achtervoegsel

je  kunt  bijvoeglijke  naamwoorden  vormen  met  beide  achtervoegsels.

-ichn-  of  -ichn-  (-ichn-).  Schrijf  bijvoeglijke  naamwoorden  op,  rechtvaardig  de  spelling.

Formuleer  een  verzoekzin,  eventueel  in  deze  

situatie.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  gevormd  bijvoeglijk  naamwoord  (optioneel).

.  Leg  met  behulp  van  een  verklarend  woordenboek  de  lexicale  betekenis  van  de  gemarkeerde  woorden  uit.

TOETS.  Onderstreep  de  eerste  letter  in  elk  zelfstandig  naamwoord  van  de  eerste  kolom.  als  jij

SITUATIE.  Stel  je  voor  waar  je  in  koopt

Adjectief

de  taak  correct  hebt  voltooid,  leest  u  de  naam  van  de  stad  uit  de  onderstreepte  letters.

÷  åííÿ,  ÷  àé,  ïàâè  ÷.

ëàìïà,  òîâàðèø..âà  åìáëåìà.

èøíè,  ïåðñèêè,  àáðèêîñè,

Ñóôèêñ  -è  ÷  í-  óæèâàêìî  ïèñëÿ  áóêâ  ä,  ò,  ç,  ñ,  ö,

ñëèâè,  óøè,  àíàíàñè,  ãðàíàòè.

Ãðîø..âèé  ïåðåêàç,  ìàò  ÷ ..âèé  ðàõóíîê,  õâîù..â  çàðîñòè,

Ìàò  ÷,  ïàëàö,  êðèøòàëü,  âîãîíü,  ãðóøà,  òèæäåíü,  êàëà  ÷,  àëþìèíèé,  áîðù,  ñâèíåöü,  

ïîëèí,  ìàãíäè,

÷,  ø,  æ, .  Ïÿñëÿ  ÿíøèõ  áóêâ  óæèâàêìî  ñóôèêñ  -è  ÷  í-  (-ÿ  ÷  í-).  

BIJVOORBEELD :  ïàòðèîòè  ÷  íèé,  ãåîãðà  ôè  ÷  íèé,  ãåðîÿ  ÷  íèé.

Äèïëîìàòèÿ,  ãèìíàçèÿ,  ëåêñèêà,  ãèð  ÷  èöÿ,  åëåêòðèêà,  ñòî  ìà  òîëîã,  ðèòì,  ãåðîé,  

ìèêðîñêîï,  ñöåíà,  ñöåíà.

ïëþø..âà  èãðàøêà,  òðàâí..âèé  âå  ÷  èð,  îâî  ÷ ..âèé  íàáèð,  êâàðö..âà
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ichn-,  -ichn

Achtervoegsels  -enk- ,  -esenk-,  -isink-,  -yusink-,  -sk-,  -tsk-,  -zk  worden  met  
een  zacht  teken  geschreven.

-l
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.  Maak  en  schrijf  zinnen  met  homogene  leden  in  één  woord  (optioneel).  III.  Schrijf  het  geselecteerde  

woord  door  middel  van  fonetische  transcriptie.

Wie  kan  in  een  minuut  drie  bijvoeglijke  naamwoorden  kiezen  en  opschrijven:

SAMENWERKEN.  Stel  elk  (elk)  woordenboekdictaat  samen  met

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Hoe  schrijven  we  niet  met  zelfstandige  naamwoorden?

2)  met  de  achtervoegsels  -ÿÿÿÿ-,  -ÿÿÿÿÿÿ,  -ÿÿÿÿÿÿ-,  -ÿÿÿÿÿÿ-  om  kleur  of

1)  met  achtervoegsels  -ÿÿ-,  -ÿÿÿ-,  -ÿÿ-  om  geografische  namen  aan  te  duiden;

zes  woorden  over  de  spellingsregels  achtervoegsels  van  bijvoeglijke  naamwoorden.  Dictaat  dicteren

maat?

naar  een  klasgenoot.  Controleer  spelling.

A.  Vergelijk  de  spelling  van  de  gemarkeerde  woorden.

voorbeeld  op  pag.  61.

.  Benadruk  bijvoeglijke  naamwoorden  met  een  kleine  en  liefdevolle  betekenis.  III.  Voer  

woordvormingsanalyse  uit  van  het  geselecteerde  woord  (schriftelijk).  Profiteer

I.  Schrijf  de  woorden  tussen  haakjes.  Markeer  achtervoegsels.

leg  de  spelling  uit.

B.  Bepaal  in  welke  zin  iets  wordt  ontkend.  In  welke  zin  is  een  bijvoeglijk  naamwoord?

drukt  niet  één  concept  uit?

I.  Schrijf  de  zin  op  en  open  de  haakjes.  Markeer  achtervoegsels  van  bijvoeglijke  naamwoorden,

A.  Maak  een  conclusie  over  schrijven  niet  met  bijvoeglijke  naamwoorden  samen  en  afzonderlijk.

Adjectief

4.  ß  ÷  åðåäó  ó  ïîëè  äîãëÿäàþ,  öèëèñèí  (ü)  êóþ  íè  ÷  íå  ñïî  ÷  èâàþ!

à  êîëè  -  êðåìî

(Ë.  Ãëèáîâ).  5.  Óñè  êîëüîðè  ñèìâîë  (è,  è)  ÷  íè,  êîæíèé  ùîñü  îçíà-

Âóçåñåí  (ü)  êèé,  ÷  èñòèñèí  (ü)  êèé,  òåïëåí  (ü)  êèé,  ìàëþñèí  (ü)  êèé,

êðèâîðèç  (ü)  êèé,  ÷  óìàö  (ü)  êèé,  ôðàíöóç  (ü)  êèé.

÷  àÿ  (Ä.  Ñòåïîâèê).  6.  Ìîÿ  àðòèñò  (è,  è)  ÷  íå  ÷  èòàííÿ  ïîäî  áàëîñÿ  Ñåðãèåâè  Âàëåíòèíîâè  ÷  

ó  (Ë.  Ñìèëÿíñüêèé).

1.  Âíî  ÷  è  ãîðÿòü  ñòîðîæ  (å,  î)  â  âîãíè  (Ë.  Êîñòåíêî).  2.  àòè

òîíóòü  ó  ãðóø  (å,  î)  âèõ  òà  ÿáëóí  (å,  î)  âèõ  ñàäàõ  (I.  Ôðàíêî).  3.  ßê  íà  òè  ÷  îðíîáðèâöè  

ïîãëÿíó,  áà  ÷  ó  ìàòèð  ñòàðåí  (ü)  êó,  áà  ÷  ó  ðóêè  òâîì,  ìîÿ  ìàìî,  òâîþ  ëàñ .

Ïðî  òå,  êîëè  òðåáà  ïèñàòè  íå  ç  ïðèêìåòíèêàìè  àçîì,

1.  Öå  íåãëèáîêå  îçåðî  óòâîðèëîñÿ  êèëüêà  äåñÿòèëèòü  òîìó.  2.  Öå  îçåðî  íå  ãëèáîêå.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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I.  Schrijf  van  de  gegeven  bijvoeglijke  naamwoorden  die  op  die  we  niet  gebruiken  zonder  het  voorvoegsel .

ÿ  •  ÿêùî  ïåðåä  ïðèêìåòíèêîì  ñòî  -

.  Maak  en  schrijf  een  complexe  zin  met  één  geschreven  woord.

Schrijf  op,  verwijder  de  streepjes.  Benadruk  bijvoeglijke  naamwoorden  als  leden  van  een  zin.

•  ÿêùî  ïðèêìåòíèê  áåç

SAMENWERKEN.  Verdeel  de  woordgroepen.  Maak  en  schrijf  twee  zinnen  met  de  woorden  

van  je  groep.  Controleer  elkaars  prestaties.  1.  Íåøâèäêèé,  íå  øâèäêèé.  2.  Íåâèñîêèé,  íå  âèñîêèé.

Adjectief

WAAROM?  Leg  uit  waarom  alleen  de  eerste  zin  geen  bijvoeglijk  naamwoord  heeft

ÿ  •  ÿêùî  äî  ïðèêìåòíèêà  ÿ  ïðîòè

ÿ  •  ÿêùî  ïðèêìåòíèê  âèñòóïàå

we  schrijven  samen,  en  in  anderen  -  afzonderlijk.

: :

SPELLING
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Öå  îçåðî  íå  ãëèáîêå .

ç  ç  ïðèêìåòíèêàìè  ïèøåìî

ïðè  ñóä  êîì,  à  ñëîâîì  íå  çà  ïå

Íåùàäíèé,  íåâèñîêèé,  íåâïèííèé,  íåêðàñèâèé,  íåóãàâíèé,  íåäîá  ðèé,  íåñìèëèâèé,  íåùàñíèé,  íåãóñòèé.

ÿ  •  ÿêùî  ïðèêìåòíèê  ó  ñïî  ëó  ÷  åííè  ç  íå  

îçíà  ÷  àê

ÿòü  ñëî  âà  äàëåêî,  çîâñèì,  àæ  íèÿê,

íåãëèáîêèé  (ìèëêèé),

äíå  ïîíÿòòÿ:

íè  äî  ÷  îãî:

1.  Êðóàñàíè  êðàùå  ïîäàâàòè  íå /  õîëîäíèìè,  à  òåïëèìè  àáî

íåäàëåêèé  (áëèçüêèé)

ñòàâëåííÿ:

äàëåêî  íå  äîñêîíàëèé  òâèð;

íå  íå  âæèâàêìî :

ðå  ÷  óêòüñÿ  îçíàêà,  âèðà  æåíà  öèì

íè  äî  ÷  îãî  íå  çäàòíà  ëþäèíà

1.  Ñàøêî  âïèéìàâ  íåâåëèêó  èáó.

íåîçîðèé,  íåâìèðóùèé

ïðèê  ìåò  íèêîì  (ïèñëÿ  íå  ìîæíà

Å  ç  ïðèêìåòíèêàìè

2.  Ñàøêî  âïèéìàâ  íå  âåëèêó,  à  àëåíüêó  èáó.

âñòàâèòè  ñëîâà  ÿ,  áóâ,  áóëà  òîùî):

3.  Ñàøêîâà  ðèáà  íå  âåëèêà.

àðÿ  ÷  èìè.  2.  Ïëèâóòü  â  îñèííüîìó  íåáè  íå /  ïîìèòíè  õìàðè.  3.  Ñåðãèé  âèä  ÷  óâ  íå /  ïðèÿçíå  ñòàâëåííÿ  äî  

ñåáå.  4.  Ìàðèíêà  çî  âñèì  íå /  ñõîæà  íà  ñâîþ  ñåñòðó.  5.  Íå /  äáàëå  ñòàâëåííÿ  ïðàöèâ  íèêà  äî  ñâîèõ  

îáîâ'ÿçêèâ  ìîæå  ïðèçâåñòè  äî  íå /  ãàòèâíèõ  íà  ñëèäêèâ.  6.  Öüîãî  ðàçó  ó  ÷  íè  âèêîíóâàëè  àæ  íèÿê  íå /  

ñêëàäíè

íå  ãëèáîêèé ,  à  ìèëêèé

4.  Ñàøêî  âïèéìàâ  çîâñèì  íå  âåëèêó  ðèáó.

çàâäàííÿ.  7.  Íèíèøíÿ  ïðîáëåìà  äàëåêî  íå /  íîâà.

428
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.  Leg  de  betekenis  van  de  gemarkeerde  woorden  uit  met  behulp  van  een  verklarend  woordenboek.

structuur,  bepaal  de  methode  van  creatie.

III.  Zoek  bijvoeglijke  naamwoorden  met  het  voorvoegsel  niet  in  de  tekst  en  leg  hun  spelling  uit.  Je  schrijft  

zinnen  met  deze  bijvoeglijke  naamwoorden.  Kies  synoniemen  (mondeling).

Adjectief

I.  Schrijf  de  zin  op  en  open  de  haakjes.  Benadruk  en  verklaar  de  spelling  "niet  met  bijvoeglijke  

naamwoorden".

Schrijf  een  korte  beschrijving  (5-6  zinnen)  in  artistieke  stijl  over  een  van  deze  onderwerpen.  

Gebruik  bijvoeglijke  naamwoorden  die  zouden  worden  geschreven  met  niet  samen  en  afzonderlijk.  

ONDERWERPEN :

I.  Lees  de  tekst.  Kun  je  het  een  verhaal  noemen?  Beschouwen

.  Benadruk  de  leden  van  de  zin  in  de  eerste  zin.  Ontleed  het  gemarkeerde  woord  door

die  een  persoon  angst  deed  overwinnen.

ß  äóæå  ëþáëþ  Êàðïàòè.  Íåìàå  êðàùîãî  âèäïî  ÷  èíêó,  ÿê  ó

6.  Õòî  ðîáèòü  âèãëÿä,  ùî  äî  âñüîãî  çäàòíèé,  òîé  íè  äî  ÷  îãî  (íå)  çäàòíèé  (Ëàî-öçè).  7.  Òàðàñ  ñòîÿâ  è  

âäèâëÿâñÿ  â  äàëå  ÷  ðè  ÷  êè

ìàëÿòêî,  ÿ  òåáå  âèçâîëþ,  ÿ  òâèé  äðóã  ».  ß  ðîçíÿâ  çàëèçêî,  ïî  ãëàäèâ  çàùåìëåíó  ïåðåäíþ  ëàïêó  -  è  

âèäïóñòèâ  éîãî.

àõ.  Îòàê  ðîçäóìóþ  ÷  è,  ÿ  çàáðèâ  ó  ãóñòèé  ëèñ.  Ïðîäèðàþ  ÷  èñü  êðèçü  õàùè,  ÿ  âèéøîâ  íà  íåâåëè  ÷  êó  

äèêó  ìèñöèíó.  Êóùè  ìîëî  äîì  ãðàáèíè,  íåïðîõèäíèé  ÿëèâåöü,  ãðîìàäè  ñìåðè  ÷  îê  -  óñå  òâî

øàõ  »,«  îùèíåñëè  äîùè  çîëîòè  ñèðîÿæêè  » (I.  Æèëåíêî).

Âåäìåäèöÿ  óâàæíî  ãëÿíóëà  íà  ìåíå  é  ïîáèãëà  ç  ìàëèì  äî

êðèçü  (íå)  âåëèêè  øèáêè  âèêíà  (Â.  Øåâ  ÷  óê).

1.  (Íå)  äîáðèé  øëÿõ  âåäå  â  çëèé  êðàé.  2.  Ïèñëÿ  äîùó  êàïåëþõ  (íå)  ïîòðèáíèé.  3.  Äîáðîìó  êàìåíþ  ïèñîê  

(íå)  ñòðàøíèé  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).  4.  Ñëàâà  òîìó,  õòî  â  ãîäèíó  öþ  ãðèçíó  â  ïðàöè

èëî  ïåðåøêîäó  äëÿ  õîäè ...

ëèñó  (Çà  Ë.  Ñåíèêîì).

ÒÂÿÉ  ÄÐÓÃ

ß  î  ÷  àì  íå  ïîâèðèâ:  íåïîäàëèê  ñòîÿëà  âåëèêà  âåäìåäèöÿ  é  æàëèáíî  ñêàâóëèëà,  à  áèëÿ  íåì  ëåæàëî  

íàë.  ß  íå  ÷  óòíèìè  êðîêàìè  ïèäèéøîâ  áëèæ  ÷  å  é  óãëåäèâ:  âåäìåæàòêî  ïîòðàïèëî  â  ïàñòêó.  Áðàêîíüêðè  

ïîñòàâèëè!  Ìåíè  íè  ÷  îãî  íå  çà  ëèøàëîñÿ,  ÿê  òèëüêè  ñìèëèâî  ïèäèéòè  äî  çâèðÿòêà.  Àëå  ÿê  ïî  âåäåòüñÿ  

éîãî  ìàòè?  Ïåðåìàãàþ  ÷  è  íåéìîâèðíèé  ñòðàõ,  ÿ  ïîâîëè,  äóæå  îáåðåæíî  ïèäõîäèâ  è  íå  ñïóñêàâ  ç  îêà  

âåäìåäèöþ.  Ïîãëà  äæóþ  ÷  è  íèæíå  õóòðî  âåäìåæàòè,  ÿ  ïðèìîâëÿâ:  «Íå  áèéñÿ  ìåíå,

(íå)  âòîìíèé  ïîáîðþå  ìëó  (Â.  Ñîñþðà).  5.  Òî  áóëà  (íå)  ñóìíà  ïèñ  íÿ  ïîäîëàíîãî,  à  ðàäèñíèé  ñïèâ  ïåðåìîæöÿ  (Ì.  

Êîöþáèí  ñüêèé).

433

432

434

153

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



Adjectief

A.  Vergelijk  de  spelling  van  bijvoeglijke  naamwoorden.

.  Parseer  de  geselecteerde  woorden  op  structuur  (schriftelijk).

I.  Lees  de  woorden.  Zoek  en  leg  uit

B.  Bepaal  uit  welke  zelfstandige  naamwoorden  ze  zijn  gevormd  en  of  de  basis  van  deze  eindigt

spelling  "-n-  en  -nn-  in  bijvoeglijke  naamwoorden".

zelfstandige  naamwoorden  op  n.  Welk  achtervoegsel  wordt  gebruikt  om  elk  van  de  gegeven  woorden  te  vormen?

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wanneer  komen  medeklinkers  overeen  in  woorden?

B.  Maak  een  conclusie  over  wanneer  we  -nn-  in  bijvoeglijke  naamwoorden  schrijven.

Òåëåôîííèé,  äåðåâ'ÿíèé,  áäæîëèíèé,

øàëåíèé,  ñâÿùåííèé,  îíëàéíîâèé.

ñêëÿíèé

-í-  en  -íí

êèííèé  

ñèííèé

Ïðî  íàïèñàííÿ  -íí-  ó  ïðèêìåòíèêàõ  íà  ìåæè  êîðåíÿ

ó  ïðèêìåòíèêàõ

ëèíèé

çäîðîâåííèé,  íåçäî  ëàííèé,  íå  ñêèí  ÷  åííèé,

en  ñóôèêñà,  à  òàêîæ  ïðî  ïðèêìåòíèêîâè  ñóôèêñè  -åíí-,  -àíí

154
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íåñêèí  ÷  åííèé,

æàäàíèé,  øàëåíèé,  íåæäà  íèé,  

ñêàæåíèé,

ó  íàãîëîøåíèõ  ñóôèêñàõ  -åíí-,  -àíí-  (-ÿíí-)  ïðèêìåòíèêèâ,  

ùî  âêàçóþòü  íà

áíëüøó  ÷  è  íàéâèùó  ìèðó  îçíàêè

De  lettercombinatie  -nn-  blijft  behouden  in  y

ó  ïðèêìåòíèêàõ,  ÿêè  óòâîðåíî  çà  äî  ïîìîãîþ  ñóôèêñà  -í  

âèä  èìåííèêèâ  ç

èøåìî  -íí-:

ó  ïðèêìåòíèêàõ  íà  -åíí  (èé)  ñòàðî  ñëîâ'ÿíñüêîãî  

ïîõîäæåííÿ,  à  òàêîæ  ó

afgeleide  woorden:  heilig  -  priester ;  mistig  -  mistig.

óìàííèé  (òóìàí  +  í),

ïðèêìåòíèêó  áîæåñòâåííèé

ñâÿùåííèé,  áëàæåííèé,

Â  ÿíøèõ  âèïàäêàõ  ïèøåìî  îäíó  í,  à  ñàìå:

îñèííèé  (îñèíü  +  í)

áëàãîñëîâåííèé,  îãíåííèé,

ó  ïðèêìåòíèêàõ,  ÿêè  óòâîðåíî  çà  äî  ïîìîãîþ  ñóôèêñèâ  

-èí,  -àí  (-ÿí),  -ÿí

ñíîâîþ  íà  í

ñïàñåííèé,  îêàÿííèé

ó  ïðèêìåòíèêàõ,  ùî  âêàçóþòü  íà  çâè-

÷  àéíó  ìèðó  ÿêîñòè,  ìàþòü  íåíàãîëîøå  íèé  ñóôèêñ  òîùî

âñòåííèé,  è  èñëåííèé,

SPELLING

ãëèíÿíèé  (ãëèíà  +  ÿí)

íàâèæåíèé,  äîâãîæäàíèé

ñîëîâìíèé  (ñîëîâåé  +  ÿí)
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SAMENWERKEN.  Maak  bijvoeglijke  naamwoorden  van  zelfstandige  naamwoorden  met

achtervoegsel  -n-,  -in-  of  -an-  (-yan-).  Schrijf  de  gevormde  bijvoeglijke  naamwoorden  op:  een  van  jullie

schrijft  woorden  met  -n-,  en  iemand  -  met  -nn-.

en  440

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  een  gevonden  bijvoeglijk  naamwoord  (optioneel).

vliegen  en  de  spelling  uitleggen.  Controleer  de  juistheid  van  het  woordenboek.

I.  Schrijf  de  woorden  op  en  vul  zo  nodig  de  ontbrekende  letter  n  in.  Nadruk

en  de  tweede  -  met  -nn-.  Leg  het  verschil  uit  in  de  lexicale  betekenis  van  de  woorden  van  elk  paar.  

Gebruik  de  sectie  "Speech  Culture"  op  p.156.

WAAROM?  I.  Bedenk  waarom  het  eerste  woord  in  een  paar  wordt  geschreven  met  -n-,

I.  Lees  de  zin  hardop  voor  en  benadruk  de  woorden  correct.  Vind

Beantwoord  de  vragen  van  de  leuke  quiz  met  de  app
werpers  met  -nn-.

.  Kies  synoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.

Adjectief

bijvoeglijke  naamwoorden  met  achtervoegsels  -enn-,  -ann-  (-yann-).  Wat  geven  deze  achtervoegsels  

aan?  Je  schrijft  zinnen  met  gevonden  bijvoeglijke  naamwoorden.

.  Maak  een  zin  met  de  woorden  van  een  van  de  gegeven  paren.

1.  Ùå  ñíèã  êîâòàëà  ïîâèíü  øèðî  ÷  åííà,  è  ðàëà  *  æäàâ  èåå  òó  æàâèé  **  ëàí  (Ë.  

Êîñòåíêî).  2.  ÿ  ëèñ,  è  ðè  ÷  êà  ìåíè  çäàâàëèñÿ  ÷  àðèâíèìè  é  ïîâíèìè  íåñêàçàííîì  êðàñè,  ÷  

îãîñü  íåçåìíîãî

1.  ßêà  ãîðà  äóæå  âèñîêà?  2.  ßêó  ðè  ÷  êó  ìîæíà  íàçâàòè  äóæå  øèðîêîþ?  3.  ßêó  

êðàñó  íè  ç  ÷  èì  íå  çðèâíÿêø?  4.  ßêèé  íàðîä

(Î.  Äîñâèòíèé).  3.  ÿñòîðèÿ  -  öå  ñâÿòàÿ  ñâÿòèõ  íàðîäó,  íåäîòîð  êàííà  äëÿ  çëîäèéñüêèõ  

ðóê  (Î.  Äîâæåíêî).  4.  ÿ  çÿðîê  íåçëè  ÷  åííè

íå  ìîæíà  ïîäîëàòè?  5.  ßêèõ  âîðîãèâ  íå  ìîæíà  ïðèìèðèòè?

øàëåíèé

îòàðè  ìèãîò  ëè  ìåíè  â  ñàäó  (Â.  Ñèìîíåíêî).

íåæäàíèé

6.  ßêó  êðàñó  íå  ìîæíà  ïåðåäàòè  ñëîâàìè?

Äåðåâî,  óðàãàí,  êèíü,  öåãëà,  ìà  øè  íà,  ëèìîí,  Ðèçäâî,  õâè

ñèëåííèé

ëèíà,  æóðà  âåëü,  çìèíà,  ïèâäåíü,  çîðÿ,  ñêëî,  åêðàí.

Çíàìåí..èé,  áåçìåæí..èé,  çäîðîâåí..èé,  îáî  ðîí..èé,  îðëèí..èé,  

îëîâ'ÿí..èé,  íåïîäîëàí..èé,

æàäàí..èé,  ïòàøèí..èé,  ãðå  ÷  àí..èé,  âèñî  ÷  åí..èé,  íåçðèâíÿí..èé,  

íåæäàí..èé,  ñèëåí..èé,  ïîè..è  äåè..è  äå

1.  Íåçë  ÷  åíèé  -  íåçëè  ÷  åííèé.

2.  Íåñêàçàíèé  -  íåñêàçàííéé.

àäàíèé

438

441

437

439
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*  Ðàëî  -  ïðèìèòèâíå  çíàðÿääÿ  äëÿ  îðàíêè  çåìëè  (çàñòàðèëå).
**  óæàâèé  -  íëüíèé,  òóãèé,  íå  ì'ÿêèé.
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A.  Vergelijk  de  spelling  van  de  gegeven  bijvoeglijke  naamwoorden.

-enn-,  -ann-  (-yann-)  (bijvoorbeeld:  onuitgesproken,  onvergelijkbaar,  van  onschatbare  waarde,  
ontelbaar).

Adjectief

B.  Maak  een  conclusie  over  het  schrijven  van  complexe  bijvoeglijke  naamwoorden  samen  met  een  koppelteken.

I.  Schrijf  de  zin  op  en  open  de  haakjes.  Leg  de  spelling  van  bijvoeglijke  naamwoorden  
en  gemarkeerde  woorden  uit.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  complexe  woorden?  Hoe  schrijven  we  ze?

.  Onderstreep  de  zinsdelen  en  identificeer  de  woordsoorten  in  de  laatste  zin.

B.  Welk  van  de  bijvoeglijke  naamwoorden  is  gevormd  uit  afhankelijke  woorden,  en  welke  -  uit  
gelijk?

ïèâñîí  ïåðåäîñèí  (í)  üîãî  ñòåïó  (Ì.  Ñòåëüìàõ).  3.  Âíâ  ñâîþ  íåñêèí  ÷  åí  (í)  ó  ïèñíþ  ñòðóìîê  (Ã.  

Òþòþííèê).  4.  Áëàãîñëî  âåí  (í)  à  â  áîëÿõ  ðàí  ñò  (å,  è)  ïèâ  ø  (å,  è)  ðî  ÷  èíà  áåçäîí  (í)  à  (Ì.  Ðèëü  

ñüêèé).  5.  Îãíè  íåç  ëè  ÷  åí  (í)  è,  ìîâ  ñòðè  ÷  êè  îãíåí  (í)  è,  äî  ìîðÿ

÷  åíèé  -  ÿêîãî  íå  ïîðàõóâàëè.

ñïóñêà  þòüñÿ  ç  ìèñòà  (Ëåñÿ  Óêðàìíêà).  6.  Öÿ  ïîäîðîæ  òàêà  íåæäàí  (í)  à  (Ä.  Ïàâëè  ÷  êî).  7.  Ðîÿ  

áäæîëèí  (í)  è  çîëîòè  íàä  ðè  ÷  -

'

ZICH  ONDERSCHEIDEN

âî  ÷  åïåðåðîáíèé

êîþ  ïðî  ëèòî  äçâîíÿòü  (Â.  Ïèäïàëèé).

*  *  *

Íåçëè  ÷  åííèé  -  ÿêèé  ñêëàäàêòüñÿ  ç  âåëèêîè  êèëüêîñòè  àáî  ìàê,

îâî  ÷  å-ìîëî  ÷  íèé

Íåñêàçàííèé  -  ÿêîãî  íå  ìîæíà  âèðàçèòè,  ïåðåäàòè  ñëîâàìè.  Íåñêàçàíèé  -  íå  âèÿâëåíèé  ïåâíèì  

÷  èíîì,  íå  âèðàæåíèé

1.  Ó  öèé  ëþáîâè  ùîñü  áóëî  ñâÿùåí  (í)  å,  òàêå,  ÷  îãî  íå  ìîæíà  îñêâåðíèòü  (Ë.  Êîñòåíêî).  2.  

Íàâêîëî  òèõî  áðèíèâ  çîëîòèé

ñòàíîâèòü  âåëèêó  êèëüêèñòü.  çëè

ñëîâàìè.
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442

443  Schrijf  een  korte  tekst  over  de  omgeving,  menselijk  handelen  of  gebeurtenis  met  de  
uitdrukking  van  bewondering,  goedkeuring.  Gebruik  bijvoeglijke  naamwoorden  met  achtervoegsels

ÐÀÇÎÌ  Ç  Ç  ÄÅÔÔÑÎÌ

48.  ÑÊËÀÄÍÈÕ
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Schrijf  de  bijvoeglijke  naamwoorden  op  door  het  streepje  te  verwijderen.  Onderstreep  de  spelling.

Adjectief

I.  Lees  de  tekst.  Waar  gaat  het  over?  Welke  kleuren  zijn  van  jou
dacht,  warm,  vriendelijk,  en  welke  -  koud?

meerval,  en  de  tweede  

-  samen.  1.  Øàõîâî-øàøêîâèé,  îñèííüî-çèìîâèé,  ïîëüñüêî-ôðàíöó  çü  êèé.

WAAROM?  Leg  uit  waarom  de  bijvoeglijke  naamwoorden  van  de  eerste  groep  met  defi .  worden  geschreven

ÿ  •  ÿêùî  âîíè  óòâîðåíè  ïîâòî  ðåííÿì

çÿäíàòè  ñïîëó  ÷  íèêîì  è ):

:

ïèâíè  ÷  íî-ñõèäíèé  (ïèâíè  ÷  íèé  è  ñõèä  
íèé),  ìàøèííî-òðàêòîð  íèé,

Het  koppelteken  wordt  ook  bewaard  in  bijvoeglijke  naamwoorden  gevormd  uit  complexe  

zelfstandige  naamwoorden  geschreven  met  een  koppelteken.  BIJVOORBEELD:  Ivano-Frankivsk.

ÿ  •  ÿêùî  âîíè  óòâîðåíè  âèä  çà  ëåæ  
íèõ  îäíå  âèä  îäíîãî  ñëèâ

ÄÅÔÔÑÎÌ:

ñèíüî-æîâòèé

(âèä  îäíîãî  ñëîâà  äî  èíøîãî

ÿ  •  ÿêùî  âîíè  îçíà  ÷  àþòü  âèäòèí  êè  êîëüîðèâ:  
òåìíî-çåëå  íèé,  íèæíî-ðîæå  âèé;

ÀËÅ:  æîâòîãàðÿ  ÷  èé,  ÷  åðâî  íîãà  ðÿ-

òîãî  ñàìîãî  ñëîâà,  ïîåäíàííÿì  ñè  íîíèìè  ÷  íèõ  ñëèâ  àáî  

ñëèâ  ç  òèì  ñà

ìîæíà  ïîñòàâèòè  ïèòàííÿ):

÷  èé  (îêðåìè  êîëüî  è);

èì  êîðåíåì:

áíëîãðèâèé  (ãðèâà  ÿêà?  áíëà),

Ðàçîì  ïèøåìî  òàêîæ  ïðèê  ìåòíèêè  
ãëóõîíèìèé,  õèòðîìóäðèé,  
çëîâîðîæèé

áíëèé-áíëèé,  ñòàðèé-ïðåñòàðèé

ÿ  •  ç  ïåðøîþ  ÷  àñòèíîþ  âèéñüêîâî-,

âîäîî  ÷  èñíèé,  äâîïîâåðõîâèé;  ÀËÅ:  2-
ïîâåðõîâèé

âîêííî-:  âèéñüêîâî-ìîðñü  êèé;

SPELLING

:  âèéñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèé,

ÿ  •  ÿêùî  âîíè  óòâîðåíè  âèä  ðèâíî  ïðàâíèõ  
ñëèâ  (òàêè  ñëîâà  ìîæ  íà

âèéñü  êîâîïîëîíåíèé  (ììåííèêè)

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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Ñêëàäíè  ïðèêìåòíèêè  ïèøåìî

àïèñàííÿ  ñêëàäíèõ

ç  äåôèñîì

ñòðîêîâèé,  ÷  îðíî /  ìîðñüêèé,  ÷  îðíî /  áðîâèé,  îäíî /  ðàçîâèé,  òè  õèé /  òèõåñåíüêèé,  ñèíüî /  

÷  åðâîíè.

ïðèê  ìåòíèêèâ  ðàçîì  è

2.  Ëåãêîàòëåòè  ÷  íèé,  ïîëåçàõèñíèé,  ï'ÿòèçèðêîâèé.

Êèñëî /  ñîëîäêèé,  ãàçî /  âèäîáóâíèé,  îâî  ÷  å /  áàøòàííèé,  áëè  äî /  ðîæåâèé,  âèéñüêîâî /  

ìîðñüêèé,  íàè,  ìàè

445

447

446
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III.  Wie  bepaalt  eerder  hoeveel  invoegwoorden  er  in  de  tekst  staan?

Schrijf  de  bijvoeglijke  naamwoorden  op  door  het  streepje  te  verwijderen.

.  Zoek  zes  complexe  bijvoeglijke  naamwoorden  in  de  tekst  en  rechtvaardig  hun  spelling.

448  

Markeer  wortels  en  verbindende  klinkers.  Controleer  de  spelling  in  het  woordenboek.

Adjectief

I.  Maak  van  de  gegeven  combinaties  complexe  bijvoeglijke  naamwoorden  en  schrijf  ze  op.

.  Schrijf  met  één  gevormd  bijvoeglijk  naamwoord  een  zin  met  een  invoegwoord.

449

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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?

Ñõèäíè  ñëîâ'ÿíè,  íàðîäíà  ïîåçèÿ,

íàðîäíî-âèçâîëüíèé

Ïíâäåííî /  çàõèäíèé,  ïðÿìî /  êóòíèé,  âèñîêèé /  âèñîêèé,  õëèáî /

çåìëþ,  êóëüòóðíèé  òà  èñòîðè  ÷  íèé,  îäíà  ñòîðîíà,  äåñÿòü  ðîêèâ.

À  ñëîâî  «îñèíü»  -  æîâòå,  áî  âîñåíè  äîçðèâàþòü  ãðóøêè  â  íàøîìó  ñàäêó,  ÿáëóêà.  

Ñïåðøó  åíîê  ñâiòÿòüñÿ  ïîìiæ  Een  Oyi  ìîëîäåíüêèì  æîâòîãàðÿ  ÷  EI  ïîëóì'ÿì,  ïîòiì  ïî  ÷  èíàþòü  

ïî  òðîõó  ïàäàòè  íà  çåìëþ  é  îäíîãî  Àíÿ  çàëèøàyeòüñÿ  Aa-IA-Aa  íà  ãiëëi  ÷  åðâîíî-æîâòå  

ëèñòÿ  (E.  Ãóöàëî).

íàðîäíîïîåòè  ÷  íèé

ïåêàðñüêèé,  ñèíüî /  æîâòèé,  æîâòî /  ãàðÿ  ÷  èé,  ìèêðî /  õâèëüîâèé,

Âèìîâëÿþ  ñëîâî  «ìàìà»  -  è  ââèæàåòüñÿ  ìåíè  äîáðà  èíî  óñìèøêà,  òåìíî-êàðå  èñêðèñòå  

ìåðåõòèííÿ  â  î  ÷  àõ.  Æîäåí  êîëið,  ëèáîíü,  IA  ïîâ'ÿçóyeòüñÿ  ç  haar  îáðàçîì,  òiëüêè  çäàyeòüñÿ,  

íà  ÷  å  ñÿye  ÷  èìîñü  çîëîòè  NOI-íiæ  IEI  AIA  î  ÷  AE,  ñâiòëî-âèøíåâèì  IA  AOA,  ÿáëóêàìè-Aioi  

IIA  éäìë  Aia  DOE ...  En,  çäàêòüñÿ,  ñàìå  âîíî  çîâñèì  ïîçáàâëåíå  êîëüîðó,  à

òèëüêè  äîáðå  âîíî,  íèæíî-õâèëþþ  ÷  ÷,  ìîâ  óñè  êîëüîðè  ðàçîì  óçÿòè.

÷  àëüíèé  è  âèõîâíèé,  ñèíè  î  ÷  è,  øè  ðîêè  ïëå  
÷  è,  ÷  óæà  çåìëÿ,  óäîáðþâàòè

òåìíèé  è  ñèðèé,  ñèëüñüêå  ãîñïî  äàðñòâî,  
çàñïîêîþâàòè  áèëü,  íàâ-

Òèõåñåíüêî  âèìîâëÿþ  ñëîâî  «çå  ëåíèé»,  en  ïîñòàê  ïåðåäè  ìíîþ  âñå  çåëåíå,  è  â  åæå  ÷  

îìóñü  íå  ñóìíèâàþñ.

ëèòåðàòóðíî-õóäîæíèé
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49.  ÏÐÇÇÂÈÙ
ÔÎÐÌÈ

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

I.  Schrijf  een  zin,  schrijf  de  woorden  correct.  Benadruk  complex

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  de  kenmerken  van  de  verbuiging  van  mannelijke  en  vrouwelijke  achternamen?

451  In  de  Oekraïense  taal  zijn  er  veel  "rare"  woorden  in  hun  structuur:  ze  kunnen  zelfs  drie  wortels  

hebben,  en  voorvoegsels  -  in  het  midden  van  het  woord.  Overwegen

B.  Geef  andere  voorbeelden  van  achternamen  die  eindigen  op  -th  (-a).

woorden  om  complexe  bijvoeglijke  naamwoorden  te  vormen?  Schrijf  de  gevormde  zinnen  op.

A.  Bedenk  waarom  de  vorm  van  de  gegeven  achternamen  als  een  bijvoeglijk  naamwoord  wordt  beschouwd.

Adjectief

.  Maak  vormen  van  graden  van  vergelijking  van  het  geselecteerde  bijvoeglijk  naamwoord.

Wie  zal  in  staat  zijn  om  de  ontbrekende  onderdelen  op  te  halen  voor  zoveel  mogelijk  mensen

A.  Lees  Oekraïense  achternamen  en  overweeg  hoe  ze  zijn  gevormd.

bijvoeglijke  naamwoorden  als  leden  van  een  zin.

ontleden  hiervoor  de  gegeven  woorden  op  structuur.

450

452

453
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Ïðî  òå,  ÿê  ïðàâèëüíî  ïèñàòè  óêðàèíñüêè

Âèíîãðàäíî  -...  éîãóðò,  ïèâäåííî  -...  âèòåð,  ëèñî ...  çîíà,

òà  èíøè  ñëîâ'ÿíñüêè  ïðèçâèùà,  ÿêè  ìàþòü  ïðèêìåòíèêêîâè

ñèëüñüêî ...  âèðîáíèöòâî, ...  àòëåòè  ÷  íè  çìàãàííÿ, ...  ñëîâ'ÿíñüêè

ïëåìåíà,  ïèøî ...  ïåðåõèä.

1.  ÿ  ñîíÿøíèê  çëîòî /  ãîëîâèé  ëèöå  çà  ñîíöåì  ïîâåðòà  (Â.  Ñî  ñþðà).  2.  Ïèëè  âîäèöþ  ÷  èñòó,  

ñëàâèëè  á  (å,  è)  ðåçó  ãóñòî /  ëèñòó  (À.  Ìàëèøêî).  3.  Òðè  â  (å,  è)  ðáè  çåëåíî /  êîñè  ïîâñòàâàëè  

ïîíàä

ñòàâîì  (Ï.  Îñàä  ÷  óê).  4.  Çàõåêàíèé,  ÿ  çóïèíèâñÿ  ïîñåðåä  áèëî /

ñâèòëî /  çåëåíèé,  òèõî /  ñòðóííèé,  îôèöèéíî /  äèëîâèé,  ãðóçèí  ñüêî /  óêðàìíñüêèé,  ïåðøî /  ÷  

åðãîâèé,

ðîæåâî /  áëàêèòíîãî  äíÿ  (Ì.  Ñòåëüìàõ).  5.  Âî  (ã,  õ)  êà  á  (å,  è)  ðåç  íåâà  íè  ÷  íåîõî  ÷  å  ïèäèéìàêè  

è  çá  (å,  è)  âàê  íàáàêèð  ÷  åðâîíó  ãîñòðî /

ñóôèêñè  òà  çàêèí  ÷  åííÿ

âåðõó  øàïêó  âîãíþ  (Ì.  Ñòåëüìàõ).  6.  Ó  ñèðî /  áëàêèòíèõ  òè  ëàõ  ÿáëóíü  óæå  ãîâîðèëà  â  (å,  

è)  ñíà,  íå  ãîëîñíî,  àëå  ãîâîðèëà

øåñòè /  ðè  ÷  íèé,  íàðîäíî /  âèçâîëüíèé,  çàõèäíî /  óêðàèíñüêèé.

(Ì.  Âèíãðàíîâñüêèé).

Íîâîíàðîäæåíèé,  ôîëüêëîðíî-åòíîãðàôè  ÷  íèé,  íàâ  ÷  àëüíî

Êîâàëüñüêèé,  Çàäíèïðîâñüêèé,  Ìàëèé,  Ìèðíèé,  Ñâèòëè  ÷  íèé.

ïåäàãîãè  ÷  íèé,  ëè  ÷  èëüíî-îá  ÷  èñëþâàëüíèé.

STEEKPROEF.  Ïåðâèñíî ...  ëàä  -  ïåðâèñíîîáùèííèé  ëàä.
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(Åììà  Àíäèåâñüêà)  ÿ  äóõîâíè  òà  ìèñòè  ÷  íè  òåìè.  4.  óðíàëèñòè

-ûé  -  ÷  åðåç  -èé  (Áÿëèé);

Âåðíàäñüêèé,  Ñèêîðñüêèé,  Ìàëèöüêèé,  Âåäìåäèâ,  Êðàéíèé,

Ãàðøèí,  Ðîìàíèøèí,  Ïðîêîïèâ,  Êîâàëèâ,  Íåêäëèé,  Ïàëàöü  êèé,  ßêèìîâ.

-èé  ïèñëÿ  òâåðäîãî  ïðèãîëîñíîãî  -  ÷  åðåç  -èé  (Çîðêèé);

Òîëñòîé,  Âàñèëüÿâ,  Ìåíäåëÿÿâ,  Ïóãà  ÷  îâ,  Ëåðìîíòîâ,  Ñîëîâ

éîâ,  Çàõàðÿí,  Íèêîëàêâ,  Ïóùèí,  Áêëîâ,  Ôåäîðîâ,  Ùèïà  ÷  îâ.

-èé  ïèñëÿ  ì'ÿêîãî  ïðèãîëîñíîãî  -  ÷  åðåç  -èé  (Êðàéíèé);

-àÿ,  -ÿÿ  -  ÷  åðåç  -à,  -ÿ  (Ãîðîâà,  Êðàéíÿ);

De  vorm  Ïðèêìåòíèêîâó  ôîðìó  ìàþòü  ïðèçâèùà  íà  -èé,  -íé,

-îé  -  ÷  åðåç  -èé  (Êðóòèé,  Êðàìñüêèé); :  Òîëñòîé.

-îâ,  -åâ  (-ÿâ),  -ÿâ  (-ÿâ),  -èí,  -ÿí  (-ÿí).  VOORBEELD:

Ïðèêìåòíèêîâè  çàêèí  ÷  åííÿ  áèëîðóñüêèõ  ïðèçâèù  -û,  ÷  åñüêèõ  -ó ,  

ïîëüñüêèõ  -ó,  áîëãàðñüêèõ  -è  ïåååååååè .

Àâäèåâñüêèé,  Ïàâëîâ,  Ïðîêîïèâ,  Ãíàòèøèí.

Óêðàèíñüêè  ïðèçâèùà  ïåðåäàåìî  íà  ïèñüìè  âèäïî  âèäíî  äî  âèìîâè  çà  

çàãàëüíèìè  ïðàâèëàìè.  VOORBEELD :  Áåðåçèâñüêèé,  Áèëîâåðõèé,  

Âåäìåäíâ,

1.  Óêðàèíñüêîãî  êîìïîçèòîðà  (Ìàêñèì  Áåðåçîâñüêèé)  çíà  þòü  ó  ñâèòè  ÿê  àâòîðà  

äóõîâíèõ  êîíöåðòèâ,  ÿê

ïèñëÿ  ïîâåðíåííÿ  ç  àëèè.  2.  Ó  ðåïåðòóàðè  (Ëåñÿ  Ãîðîâà)  ïîíàä

Ïðèêìåòíèêîâè  çàêèí  ÷  åííÿ  ðîñèéñüêèõ  ïðèçâèù

ïàíèøèí.

240  âëàñíèõ  ïèñåíü.  3.  Ãîëîâíèìè  ó  òâîð  ÷  îñòè  ïèñüìåííèöè

ïåðåäàêìî  àê:

Schrijf  de  achternamen  op.  Let  op  de  spelling  van  de  gemarkeerde  letters.

I.  Noteer  de  juiste  namen  tussen  haakjes  in  het  juiste  geval.

.  Verander  mondeling  een  van  de  opgenomen  achternamen  (optioneel).

SAMENWERKEN.  Onthoud  samen  en  noteer  6-8  achternamen  van  beroemde  
Oekraïense  schrijvers,  wetenschappers,  zangers,  acteurs,  artiesten  of  atleten.

I.  Schrijf  in  alfabetische  volgorde  de  namen  van  bijvoeglijke  naamwoorden

Adjectief

Voeg  vrouwelijke  equivalenten  toe  aan  de  gegeven  achternamen.  Schrijf  de  
woorden  in  tweetallen.  Markeer  het  einde.

leerlingen  in  uw  klas  en  uw  docenten.
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161

I.  Lees  de  tekst.  Noem  de  bijvoeglijke  naamwoorden  waarmee  de  auteur

kan  een  rivier  of  een  plaat  zijn.  
Veel  interessante  en  nuttige  informatie  over  de  spraakcultuur  is  mogelijk

Weet  je  wat  juist  is  om  te  zeggen  klein  geld,  niet  klein ?  Ondiep  hetzelfde

vind  je  aardewerk  aantrekkelijk?

Adjectief

Vertel  je  klasgenoten  waar  je  het  meest  in  geïnteresseerd  bent  in  dit  boek.

.  Schrijf  de  geselecteerde  woorden  door  fonetische  transcriptie.

onthult  het  talent  van  de  meester,  beschrijft  de  middelen  en  materialen  van  zijn  werk.  Dan,  op  de  jouwe

te  vinden  op  de  pagina's  van  Eugenia  Chuck's  boek  "Are  We  Speaking  Correctly?".

Voor  jou,  nieuwsgierig

459
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÷  ÷  íèé,  à  îêî  ïèëüíå  é  íåñõèáíå.  Îòîæ  è  ëèíà  ñëóõíÿíà.

Ùî  òî  çà  êðàñà  -  ãëèíÿíèé  ïî  ñóä!  Ìàéñòðè-ãîí  ÷  àðè  

ëèïèëè  éîãî  íà  ùîäåííó  ïîòðåáó,  àëå  îçäîá  ëþ  âàëè,  ÿê

íà  ïîñóäèíó.

ïîñïèëêóâàëèñÿ  ç  àêòîðîì  Íàöèîíàëüíîãî  óêðàèíñüêîãî  äðà  ìàòè  ÷  íîãî  òåàòðó  èìåíè  I.  Ôðàíêà  

(Ëåñü  éà)  5.  Ó  2008  ðîöè  (Îëåêñàíäð  Ïåòðèâ)  âäàëîñÿ  âèáîðîòè  çîëîòó

í  ÷  àðíèé  êðóã,  à  óêè  òèì  ÷  àñîì

ÃÎÍ  ×  ÀÐÿÂ

ôîðìóâàëè  çè  ñòàðàííî  ðîç  ìèøàíîì,  ÿê  òèñòî,  ãëèíè  é  ìèñ  

êè,  è  êóõëè,  è  ãîðùè  êè,  è  ìàêèòðè.  í  ðóõ  ó  àéñòðà

ñòîâï  ÷  èê,  ùî,  íèáè  ïîìàõîì  ÷  àðèâíîì  ïàëè  ÷  êè,  ïåðåòâîðþêòüñÿ

Íîãà  ðîçêðó  ÷  óâàëà  ñõîæèé  íà  äçèãó

Ãîòîâèé  âèðèá  ìàéñòåð  çðèçàå  ç  êðóãà  òîíåñåíüêîþ  äðîòèíîþ  òà  ñòàâèòü  ñóøèòèñÿ.  

Ïèñëÿ  öüîãî  ïîñóä  ðîçìàëüîâóþòü  áàð  âèñòèìè  êâèòêàìè  é  âèïàëþþòü  ó  ñïåöèàëüíèé  ïå  ÷  è  

-  ãîðíè  (öö  Â.

Îñü  ãîí  ÷  àð  ïîêëàâ  íà  êðóã  íåâåëèêèé  øìàòîê  ãëèíè,  óìî  ÷  èâ  ðóêè  ó  âîäó  -  è  âæå  ðîñòå  

ìèæ  éîãî  éî

âåëèêó  êîøòîâíèñòü.

ìåäàëü  íà  Îëèìïèéñüêèõ  èãðàõ  ó  êèíè.  6.  Áàãàòî  ôàõèâöèâ  ìðè  ÿëè  ïðàöþâàòè  ç  âèäîìèì  

õèðóðãîì  (Ìèêêîëà  Àìîñîâ),  àáè  ïåðå  éíÿòè  éîãî  äîñâèä.  7 .
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ZELFBEOORDELING.  Ga  door  met  mondelinge  zinnen.

vormen  van  graden  van  vergelijking  (schriftelijk).

5.  Ontleed  het  bijvoeglijk  naamwoord  potter,  dat  in  de  derde  zin  als  onderdeel  van  de  spraak  wordt  gebruikt.

Adjectief

COMMUNICEREN.  Vertel  ons  wat  voor  soort  kunst  en  handwerk  ( borduren ,  schilderen,  beeldhouwen,  enz.)  je  het  leukst  vindt  en  waarom.  Beoefent  u  of  een  van  uw  familieleden  

(kennissen)  deze  kunst?

Voer  een  van  de  opties  uit.

OPTIE  A.  Stel  een  sprookje  samen  volgens  het  gegeven  begin.  Teken  als  je  wilt

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.

461  Wie  kan  de  vijf  namen  van  steden,  dorpen,  landen,  rivieren,  zeeën,  sterrenbeelden,  enz.  onthouden  en  

opschrijven  met  bijvoeglijke  naamwoorden?  En  wie  zal  zich  zeven  van  zulke  namen  herinneren?  En  wie  nog  meer?

ook  een  illustratie.  "Ik  

moet  verdwaald  zijn,"  dacht  Serhiyko,  terwijl  hij  voor  het  eerst  in  de  stad  was

meer?

1.  Schrijf  drie  zinnen  "zelfstandig  naamwoord  +  bijvoeglijk  naamwoord" (optioneel).  Bepaal  de  

groep  bijvoeglijke  naamwoorden  op  betekenis,  evenals  het  geslacht,  het  aantal  en  de  naamval.

Het  bijvoeglijk  naamwoord.

Uitvoeren  van  testtaken.  Controleer  

de  uitvoering  met  de  antwoorden  in  de  bijlage.

OPTIE  B.  Maak  een  rapport  (gedurende  twee  minuten)  in  een  wetenschappelijke  stijl  op

2.  Ontleed  de  structuur  van  de  geselecteerde  bijvoeglijke  naamwoorden.  Bepaal  hoe  u  ze  maakt
en  leg  de  spelling  uit.

synoniemen  om  deze  tekortkoming  te  vermijden.  Pas  de  zin  mondeling  aan.

3.  Verander  mondeling  een  van  de  relatieve  bijvoeglijke  naamwoorden  (optioneel).

Lees  de  zin.  Vind  er  ongerechtvaardigde  herhalingen  in.  Kiezen

thema  "Schoonheid  en  rijkdom  van  bijvoeglijke  naamwoorden".

4.  Kies  een  kwalitatief  bijvoeglijk  naamwoord  uit  de  tekst.  Maak  het  eenvoudig  en  complex

1.  Ðàíîê  áóâ  ÷  óäîâèé  ìè  â  ÷  óäîâîìó  íàñòðîÿ  ïèøëè  íà  ðèáîëîâëþ.  2.  Õëîïåöü  áóâ  ùèðèé.  

Éîãî  ùèðà  ðîçïîâèäü  âðà  çèëà  ïðèñóòíèõ.

Â  Íà  ïîâåðõíè  âîäè  âèäíî  ëèøå  íåâåëèêó  ÷  àñòèíó  àéñáåðãà.

Á  Áóâ  áèëèé  ñâèò  íå  áèëèé  âæå,  à  ÷  îðíèé  (Ë.  Êîñòåíêî).

3.  Ñâîì  çíàííÿ  ç  òåìè  ÿ  á  öèíèâ  (îöèíèëà)  íà ...

À  Äîù  ëèíèâî  çàøàðóäèâ  ïî  ðîçáóõëèé  çåìëè  (Ì.  Ñòåëüìàõ).

2.  Íàéëåãøèì  ïèä  ÷  àñ  îïðàöþâàííÿ  ìàòåðèàëó  äëÿ  ìåíå  áóëî ...

1.  Ó  ôîðìè  äàâàëüíîãî  âèäìèíêà  âæèòî  ïðèêìåòíèê  ó  ðå  ÷  åííè

1.  Ïèä  ÷  àñ  âèâ  ÷  åííÿ  òåìè  «Ïðèêìåòíèê»  ÿ  äèçíàâñÿ  (äèçíà  ëàñÿ)  áàãàòî  íîâîãî.  

àïðèêëàä,  ê ...
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Adjectief

2.  Wat  is  het  verschil  tussen  kwalitatief,  relatief  en  bezitterig?

6.  Welke  bijvoeglijke  naamwoorden  worden  geschreven  met  het  achtervoegsel  -ov-,  en  welke  -  met  -ev-  (-ev-)?

1.  Wat  is  gebruikelijk  en  verschillend  tussen  bijvoeglijke  naamwoorden  en  zelfstandige  naamwoorden?

Wissel  mondeling  van  elke  groep  een  bijvoeglijk  naamwoord  uit.

5.  Welke  bijvoeglijke  naamwoorden  behoren  tot  de  zachte  groep,  en  welke  -  tot  de  harde?

9.  Vertel  ons  over  het  schrijven  van  complexe  bijvoeglijke  naamwoorden.  

10.  Leg  de  rol  van  bijvoeglijke  naamwoorden  in  spraak  uit.

VRAGEN  EN  TAKEN  VOOR  ZELFTESTEN

3.  Vertel  ons  over  het  creëren  van  vergelijkingsgraden  van  bijvoeglijke  naamwoorden.  

4.  Geef  voorbeelden  van  korte  en  volledige  onbeklemtoonde  vormen  van  bijvoeglijke  

naamwoorden.  In  welke  stijl  van  spreken  gebruiken  we  dergelijke  bijvoeglijke  naamwoorden  meestal?

8.  Vertel  ons  over  het  schrijven  van  -n-  en  -nn-  in  bijvoeglijke  naamwoorden.

adjectieven?  Geef  voorbeelden.

7.  Wanneer  niet  met  bijvoeglijke  naamwoorden  schrijven  we  samen,  en  wanneer  -  afzonderlijk?

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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À  äîù,  íóëü,  êàëèíà  Á  êàëà  ÷,  

ëèñ,  êóëÿ

Â  áèëüø  äîâøèé

3.  Äî  îäíèåé  ãðóïè  çà  çíà  ÷  åííÿì  íàëåæàòü  óñè  ïðèêìåòíèêè  â  ä  êó

À  Îêñàíèíà  êíèæêà,  ðèäíà  ñòîðîíà,  áðàòèâ  êîñòþì

Á  íîâèé  íîóòáóê,  çàÿ  ÷  à  äóøà,  äàëåêà  äîðîãà

Ã  íàéäîâøèé

Â  ãðîçà,  òðàâåíü,  øîâê

Ã  Êâèòè  ìàòè-é-ìà  ÷  óõè  ÿñíî  âñìèõàþòüñÿ  ùåäðîìó  âåñíÿíî  ìó  ñîíöþ  (Ë.  Ïàâëåíêî).

Â  çàëèçíèé  øîëîì,  çîðÿíèé  âå  ÷  èð,  ìóäðà  ïîðàäà

Ã  ïëàù,  êðèøòàëü,  ïîëå

Ã  õîëîäíå  ñåðöå,  õîëîäíå  ïîâèòðÿ,  çèìîâèé  õîëîä

2.  Ïðèñóäêîì  ÿ  ïðèêìåòíèê  ó  ðå  ÷  åííè

6.  Ñêëàäèòü  ïî  îäíîìó  ðå  ÷  åííþ  çè  ñëîâîì  íåâèñîêèé  è  ñïîëó-
÷  åííÿì  íå  âè  ñîêèé.

À  Ñòîìòü  ãîðà  âèñîêàÿ  (Ë.  Ãëèáîâ).

Á  Ïèñëÿ  âðàíèøíüîì  çëèâè  çåìëÿ  ïðîçîðà  é  ÷  èñòà  (Â.  Äíè  ïðîâñüêèé).

4.  ÍÅïðàâèëüíó  ôîðìó  ñòóïåíÿ  ïîðèâíÿííÿ  ïðèêìåòíèêà  âæè  òî  â  ðÿäêó

À  äîâøèé  Á  

áèëüø  äîâãèé

Â  Âèäíî  øëÿõè  ïîëòàâñüêèè  è  ñëàâíó  Ïîëòàâó  (I.  Êîòëÿðåâ  ñüêèé).

5.  Çà  äîïîìîãîþ  ñóôèêñà  -îâ-  óòâîðþåìî  ïðèêìåòíèê  âèä  êîæ  íîãî  èìåííèêà  â  äêó

Ã  Ðæàëè  êîíè  êîçàöüêè,  è  øàáëè  äçâåíèëèè  (Ä.  Áèëîóñ).
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øîñòèé  

äâàäöÿòü  äðóãèé  
ï'ÿòäåñÿòèé

Êèëüêèñíè  ÷  èñëèâíèêè  çìèíþêìî  çà  âèäìèíêàìè.  Âîíè  íå  ìàþòü  íè  ðîäó,  

íè  ÷  èñëà,  êðèì  ÷  èñëèâíèêèâ  îäèí  (îäíà,  îäíå,  îäíè);  äâà  (äâè);  îáèäâà  

(îáèäâè);  ïèâòîðà  (ïèâòîðè);  òèñÿ  ÷  à,  ìèëüéîí,  ìèëü  ÿðä.  Ïîðÿäêîâè  ÷  

èñëèâíèêè  çìèíþêìî  çà  ðîäàìè,  ÷  èñëàìè,  âèäìèíêàìè.

Ïðî  ÷  èñëèâíèêè  êèëüêèñíè  é  ïîðÿäêîâè,  õõíè  ìîðôîëîãè  ÷  íè  îçíàêè  òà  ðîëü  ó  

ìîâëåíè,  à  òàêîæ  ïíàïà

×  èñëèâíèêè  (íàé  ÷  àñòèøå  â  ñïîëó  ÷  åííè  ç  èìåí  íè  êîì)  ìîæóòü  áóòè  

ðèçíèìè  ÷  ëåíàìè  ðå  ÷  åííÿ.  VOORBEELD:  1.  Ï'ÿòü  ïëþñ  òðè  -  âèñèì.  

2.  Ó  ÷  íè  ïðî-  ÷  èòàëè  òðè  ñòîðèíêè.  3.  Çàíÿòòÿ  âèä  áó  äåòüñÿ  â  

øîñòèé  àóäèòîðèè.  4.  Äâîê  õëîïöèâ  ëîâèëè  ðèáó.

?  _  êîòðèé?  VOORBEELD :  òðè,  äâàäöÿòü  ÷  îòè  ðè,  ñåìåðî,  

ï'ÿòèé,  ï'ÿòüñüîìèõ.  Çà  çíà  ÷  åííÿì  ÷  èñëèâíèêè  ïîäèëåíî  íà  äâè  
ãðóïè:  êèëüêèñíè  é  ïîðÿäêîâè.

Gewoon  _  _  _  BIJVOORBEELD :  ñüîìèé,  äâàäöÿòü  ïåðøèé.

Kwantitatief  Êèëüêèñíè  ÷  èñëèâíèêè  îçíà  ÷  àþòü  ÷  èñëî  ÷  è  êèëü  êèñòü  ïðåäìåòèâ  

è  âèäïîâèäàþòü  íà  ïèòàííÿ  ñê ?  BIJVOORBEELD :  îäèíàäöÿòü,  

äåâ'ÿíîñòî.

äâàäöÿòü  äâà  
ï'ÿòäåñÿò

øèñòü

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Welke  vragen  beantwoorden  de  cijfers?

B.  In  welke  kolom  geven  de  cijfers  het  aantal  items  aan,  en  in  welke  -  de  volgorde  tijdens  het  aantal?  

Beantwoorden  ze  dezelfde  vraag?  B.  Concludeer  hoe  cijfers  verschillen  van  rangtelwoorden.

Cijfer

A.  Vergelijk  de  cijfers  in  de  kolommen.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Algemeen

tekens

Morfo  
logisch

Syntaxis

waarde

ziekelijk

rol
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1.  De  woorden  half,  anderhalf,  anderhalf,  meerdere,  meerdere,  meerderetien,  
enkele  tientallen,  enkele  honderden  zijn  cijfers.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

ØÀ

âòðåòå

èÿñëîâî

ïîòðîìòè

Âèäîìî,  ùî  Çåìëÿ  çäèéñíþê  äâà  îñíîâíè  âèäè  ðóõó:  íàâêîëî

ñâîå  îñè  òà  íàâêîëî  Ñîíöÿ.  Ïåðèîä  ïîâíîãî  îáåðòàííÿ  Çåìëè

èéêà,  îäèíèöÿ,

íàâêîëî  ñâîå  îñè  ñòàíîâèòü  äâàäöÿòü  òðè  ãîäèíè  ï'ÿòäåñÿò

ñîòíÿ,  äåñÿòîê

øèñòü  õâèëèí  ÷  îòèðè  ñåêóíäè.
Íàâêîëî  Ñîíöÿ  Çåìëÿ  ðóõàêòüñÿ  ïî  îðáèòè,  ùî  ìàå  ôîðìó

×  èñëèâíèê

ode

ëèïñà.  âíå  îáåðòàííÿ  çäèéñíþåòüñÿ  çà  òðèñòà  øèñòäåñÿò  ï'ÿòü  äèá  øèñòü  ãîäèí.  Äëÿ  çðó  

÷  íîñòè  øèñòü  ãîäèí  ñóìóþòüñÿ  ïðîòÿ  ãîì  ÷  îòèðüîõ  ðîêèâ  äî  îäíèé  äîáè.  Îñü  ÷  îìó  êîæíèé  ÷  

åòâåðòèé  ðèê  ÿ  âèñîêîñíèì  è  ìàå  òðèñòà  øèñòäåñÿò  øèñòü  äèá  (ó  êà  ëåíäàðè

ííèêè

ç'ÿâëÿêòüñÿ  äâàäöÿòü  äåâ'ÿòå  ëþòîãî)  (Ç  ïèäðó  ÷  íèêà).

èñëèâíèê

I.  Lees  de  tekst.  Bepaal  zijn  stijl  en  type  toespraak.  Welke  rol  in?

cijfers  zijn  ordinaal?

Cijfer

2.  Het  is  noodzakelijk  om  onderscheid  te  maken  tussen  cijfers  en  woorden  van  andere  woordsoorten.  

LATEN  WE  VERGELIJKEN:

teksten  voeren  cijfers  uit?  Helpen  ze  om  de  nauwkeurigheid  van  spraak  te  bereiken?

.  Zoek  in  de  tekst  en  lees  de  combinatie  "teller  +  zelfstandig  naamwoord".  Welke  van  deze

A.  àðàááíîâ.  Äåíü  en  íè  ÷
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Ï'ÿòíàäöÿòü  êóð  ÷  àò,  òðè  ÿáëóíè.

óòè  íà  ñüîìîìó  íåáè;  ï'ÿòå  êîëåñî  äî

âîçà;  ìèæ  äâîõ  âîãíèâ;  ÿê  äâè  êðàïëè  âîäè;

äèëî  äåñÿòå;  íà  âñè  ÷  îòèðè  ñòîðîíè;  çà  òðè  äåâ'ÿòü  çåìåëü;  

äâîìà  ñëîâàìè;  ïàì'ÿòàòè

äî  ñüîìèõ  âèíèêèâ.

STEEKPROEF.  Äâàäöÿòü  îäèí  -  äâàäöÿòü  ïåðøèé.

1.  Ó  ïðîõîëîäíîìó  ïåðåäñâèòàííè  äðèìàâ  ñàä  èç  ï'ÿòüìà  ïçêâèòëèìè  âèøíÿìè ...  (Ê.  Ìîòðè  

÷).  2.  Äîðîãà  ðîçõîäèëàñÿ

Äâà,  îäèíàäöÿòü,  øèñòíàäöÿòü,  äåâ'ÿíîñòî,  ñîðîê,  ñòî,  òèñÿ  ÷  à,  ìèëüéîí,  ï'ÿòäåñÿò  

øèñòü,  øèñòäå,  øèñòäå.

vragen  en  beantwoord  ze.  Let  op  de  juiste  nadruk  van  cijfers.  1.  Ó  ÿêîìó  ðîöè  òè  íàðîäèâñÿ  
(-ëàñÿ)?

äâîìà  ÷  îðíèìè  ðóêàâàìè  (Ì.  Ñòåëüìàõ).  3.  Äâà  äíè  òî  ÷  èâñÿ  çàïåêëèé  áèé  êàðàòåëèâ  èç  

ïàðòèçàíàìè  (Ì.  Ñòåëüìàõ).  4. .ðè

äíè  ìèíóëî,  à  ëåëåêè  íå  ç'ÿâèëèñü  (Þ.  Çáàíàöüêèé).  5.  üîìå

2.  Ñêèëüêè  áóäå,  ÿêùî  äî  äåñÿòè  äîäàòè  îäèí?

3.  ßêå  ÷  èñëî  éäå  ïèñëÿ  òðèíàäöÿòè?

íåáî  ñîáè  ïðèãèíàì  ñóêòà  (Ë.  Êîñòåíêî).  6.  Íèçüêî-íèçüêî  íàä

äèíàäöÿòü

4.  Î  êîòðèé  ãîäèíè  ðîçïî  ÷  èíàêòüñÿ  ïåðøèé  óðîê?

÷  îòèðíàäöÿòü

ëóãàìè  ïîáðàòàëèñÿ  äâà  ãîëîñè  (.  Ñòåëüìàõ).

467

469

470

471

468  
gebruiken  een  fraseologisch  of  verklarend  woordenboek.

I.  Lees  de  fraseologie.  Leg  hun  betekenis  uit.  Voor  behoeften  sko

SAMENWERKEN.  Zet  om  de  beurt  elkaars  suggesties

Maak  en  schrijf  twee  zinnen  met  elke  zin  zodat
dat  in  de  eerste  deze  zin  een  onderwerp  was,  en  in  de  tweede  -  een  appendix.

verschillen  kwantitatieve  en  ordinale  getallen  in  logische  kenmerken?

Cijfer

I.  Schrijf  een  zin.  Benadruk  de  leden  van  de  zin.  Noem  de  cijfers.

.  Rechtvaardig  de  spelling  van  voorvoegsels  in  de  gemarkeerde  woorden.

I.  Vorm  rangtelwoorden  uit  cijfers  en  schrijf  ze  op.  Wat  een  plaag

.  Lees  de  geschreven  cijfers  hardop.

vervoer  of  geschatte  dagelijkse  routine  van  de  student  met  behulp  van  cijfers.  Lees  
dit  schema  of  schema  hardop  en  spreek  de  cijfers  duidelijk  uit.  Bepaal  de  rol  en  
betekenis  van  cijfers  in  spraak.

472  Vind  het  schema  van  schooloproepen  en  verkeer  op  informatiesites

.  Schrijf  getallen  in  twee  kolommen:  1)  kwantitatief;  2)  regel  
voor  regel.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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I.  Zoek  twee  zelfstandige  naamwoorden  tussen  de  gegeven  cijfers.  

Motiveer  uw  keuze.  Øÿñòäåñÿò,  äâàäöÿòü  ï'ÿòü,  êèëüêàñîò,  øèñòü,  ï'ÿòñîò,  îäíà

ÉÑÜÊÿ

Ó  êèíöè  äåÿêèõ  ÷  èñëèâíèêèâ  ïèñëÿ  ò  ïèøåìî

×  ÇÀ  ÁÓÄÎÂÎÞ

ïëîùà  -  ÷  îòèðíàäöÿòü  òèñÿ  ÷

âèñèìñîò  ï'ÿòäåñÿò  îäèí  ãåêòàð,  ç  ÿêèõ  äåâ'ÿòü  

òèñÿ  ÷  äâèñòè  ï'ÿòäå  ñÿò  îäèí  ãåêòàð  -  ñóõîäèë.  ç  

çà  ïî  âèäíèêó  ÿ  ï'ÿòñîò  øèñòäåñÿò  âèäèâ  ðîñëèí,  

äåâ'ÿòíàäöÿòü  âèäèâ  ññàâ  öèâ,  äåâ'ÿíîñòî  øèñòòà.

BIJVOORBEELD :  ï'ÿòíàäöÿòü,  øèñòäåñÿò,  äåâ'ÿòñîò.

äåâ'ÿòü,  ï'ÿòèðêà,  òèñÿ  ÷  à  ï'ÿò  íàä  öÿòü,  òèñÿ  ÷  à,  äåñÿòêà.

äåëüòè  Äóíàþ  â  Îäåñüêèé  îáëàñòè.  Ñòâîðåíèé  ó  

òèñÿ  ÷  à  äåâ'ÿòñîò  âèñèìäåñÿò  ïåðøîìó  ðîöè.  

àãàëüíà

ñêëàäíèõ  ÷  èñëèâíèêèâ  ì'ÿêèé  çíàê  íå  ïèøåìî.

äðóãà,  äå  â'ÿò  íàäöÿòèé,  ÷  îòèðíàäöÿòü,  äâèñòè,  ñòî  ñèì  äåñÿò

Äåðæàâíèé  çàïîâèäíèê  «Äó  íàéñü  êè  ïëàâíè»  

ðîçêèíóâñÿ  â

ì'ÿêèé  çíàê  (ï'ÿòü,  äåâ'ÿòü).  Ïðîòå  â  ñåðåäèíè

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

tweeëntwintig,  
honderdvier

Complexe  getallen  worden  samen  geschreven  en  samengestelde  getallen  worden  afzonderlijk  

geschreven.  VOORUIT  LAD:  vijftig;  honderd  en  vier;  driehonderd  achtenveertigste.

Eenvoud

Heb  er  een
wortel:

Zacht
teken

vijf,  veertig,
duizend

Samenstelling

Ze  hebben  er  twee

en  meer  wortels:

Samenstelling

Ze  bestaan  uit  twee

driehonderd,

en  meer  individuele  woorden:

tachtig

hun  woorden.  Rechtvaardigen  hoofdletters  van  woorden.

.  Verdeel  de  cijfers  in  drie  groepen  per  structuur  en  schrijf  ze  op.  Benadrukken

Cijfer

III.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  één  teller  van  elke  groep  (optioneel).

I.  Lees  de  tekst.  Let  op  de  spelling  van  cijfers  en  selectie

en  leg  de  spelling  "Zacht  teken  in  cijfers"  uit.
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À  ìèëüéîí,  ÷  îòèðèñòà  Á  ñèìäåñÿò,  

äâèñòè

Â  âèñèì,  ñîòêà,  òèñÿ  ÷  àÀ  îäèíèöÿ,  òðè,  ï'ÿòü  Á  ÷  îòèðè,  

äåñÿòü,  øîñòèé

áîâè

äâè  òðåòèõ

2.  Ïîðÿäêîâèé  ÷  èñëèâíèê  ÿ  â  ðÿäêó

Ã  ñîðîê,  ïèâòîðà,  óøîñòå

Â  äåñÿòüìà  ñëîâàìè

Ðîçðÿäè  êèëüêèñíèõ  ÷  èñëèâíèêèâ

í  íà  äåñÿòîìó  ïîâåðñè  Á  äåñÿòü  

êðîêèâ

êðåìà  ðîæåâè  ïåëèêàíè,  ÷  àïëè,  ôàçàíè,  äèêè  êà  ÷  êè.  Ç  íèõ  ï'ÿò  íà  äöÿòü  âèäèâ  çàíåñåíî  äî  ×  

åðâîíîì  êíèãè  Óêðàìíè  (Ç  äîâèäíèêà).

Ã  ÷  åðåç  äåñÿòü  ðîêèâ

Â  òèñÿ  ÷  à,  ìèëüÿðä

äíà  øîñòà

3.  Ïðàâèëüíî  íàïèñàíî  îáèäâà  ñëîâà  â  êîæíîìó  ðÿäêó,  ÎÊÐÌÌ

Ã  ñòî  äâà,  ÷  îòèðèñòà

ï'ÿòü  ñüîìèõ

áèðíè

äâîå

ï  ï'ÿòíàäöÿòü ,  øèñòäåñÿò  Â  ï'ÿòüñîò,  øèñòíàäöÿòü

âîñüìåðî

Á  ñèìäåñÿò,  äåâ'ÿòñîò  Ã  äåâ'ÿòíàäöÿòü,  ÷  îòèðìà

4.  Ñêëàäíèìè  çà  áóäîâîþ  ÿ  îáèäâà  ÷  èñëèâíèêè  â  ðÿäêó

Ïðî  öèëè,  äðîáîâè  é  çáèðíè  êèëüêèñíè  ÷  èñëèâíèêè,  à  òàêîæ  ïðî  

êóëüòóðó  ìîâëåííÿ

øåñòåðî

1.  ×  èñëèâíèêàìè  ÿ  âñè  ñëîâà  â  ðÿäêó

168
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476

vergelijk  met  de  gedrukte,  met  speciale  aandacht  voor  het  schrijven  van  cijfers.

Uitvoeren  van  testtaken.

Cijfer

.  Schrijf  een  tekst  gedicteerd  door  een  leraar  of  klasgenoot.  Schrijf  zorgvuldig

A.  Vergelijk  de  cijfers  in  de  kolommen.

B.  In  welke  kolom  geven  de  cijfers  het  aantal  delen  van  het  geheel  aan,  en  in  welke  -  
het  aantal  objecten  dat  we  als  één  geheel  waarnemen?
B.  Concludeer  hoe  fractionele  cijfers  verschillen  van  geprefabriceerde.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

äðîáîâè

èêëàäè

äíà  âîñüìà,  ïèâòîðà

êèëüêèñòü  ïðåäìåòèâ  ÿê  îäíå  öèëå  äâîê,  îáèäâà,  øåñòåðî

êèëüêèñòü  ÷  àñòèí  âèä  öè  ë

öèëè  ÷  èñëà  êèëüêèñòü  îêðåìèõ  ïðåä  ìåòèâ

çðÿä

çáèðíè

äåñÿòü,  ñîðîê  øèñòü

Î  îçíà  ÷  àþòü

§  52.  ÐÎÇÐßÄÈ  ÊÿËÜÊÿÑÍÈÕ  ×  ÈÑËÿÂÍÈÊÿ
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Sti
pers

T-creatie

ilistisch
braken

Een  geheel  getal  kan  worden  gecombineerd  met  een  fractioneel  getal  met  behulp  
van  het  voegwoord  en.  VOORBEELD:  vijf  en  zes  tienden;  vijf  hele  en  zes  tienden.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

äâè  ñüîìèõ,  ÷  åòâåðî,  øèñòü  äåâ'ÿòèõ,  ñî  ðîê,  îäèí,  

êèëüêàäåñÿò,  ìèëüÿðä,  ïèâòî  ðè,  ïîäâîìòè,  ÷  èè

Íàéáèëüøà  ðèêà  Óêðàèíè  -  íèïðî.  Éîãî  äîâæèíà  -  2285  êè  ëîìåòðèâ.  Ííøè  âåëèêè  ðè  ÷  

êè  Óêðàèíè:  Äíèñòåð  (1362),  Ñè  âåð  ñüêèé  Äîíåöü  (1053),  Òèñà  (966),  Ïíâäåííèé  Áóã  

(792).

GROEP  2.  ×  îòèðíàäöÿòü,  âèñèìäåñÿò  ÷  îòèðè,  ï'ÿòü  øîñòèõ,

Âèä  äåÿêèõ  çáèðíèõ  ÷  èñëèâíèêèâ  óòâîðþåìî  ñëî  âà  ç  ïåñòëèâèì  çíà  

÷  åííÿì:  òðèé  êî,  ï'ÿòèðêî.

îáèäâà,  äåâ'ÿòñîò,  äâàäöÿòåðî,  äâèéíèê.

øèñòäåñÿò,  äåâ'ÿòñîò,  êèëüêàñîò,  ñåìèòèñÿ  ÷  íèé,  ìèëüÿðä,  äâàä  öÿòü,  äâèñòè  ñüîìèé.

Çáèðíè  ÷  èñëèâíèêè  óòâîðþåìî  òèëüêè  âèä  ÷  èñëèâ  íèêèâ  âèä  äâîõ  

äî  äâàäöÿòè  òà  âèä  ÷  èñëèâíèêà  òð .  BIJVOORBEELD :  ñåìåðî,  

äåñÿòåðî.

GROEP  1.  Îäèíàäöÿòü,  òðèäöÿòü  øèñòü,  ÷  îòèðè  ñüîìèõ,  ï'ÿòäåñÿò,  ï'ÿòñîò,  øèñòñîò,  

êèëüêàäåñÿò,  âèñì

Çáèðíè  ÷  èñëèâíèêè  ïîøèðåíè  â  ðîçìîâíîìó  òà

Òðèñòà,  òðîå,  îäíà  ï'ÿòà,  ìèëüéîí,

ìèëüéîí,  òðèäöÿòü,  òèñÿ  ÷  à  äâàäöÿòèé.

õóäîæíüîìó  ìîâëåííè.  Õõ  ìàéæå  íå  âæèâàêìî  â  îôèöèéíî-äèëîâîìó  é  

íàóêîâîìó  ñòèëÿõ.

creëer  van  uw  woorden  collectieve  cijfers.

SAMENWERKEN.  I.  Verdeel  de  groepen  cijfers.  Dicteer  je  cijfers  aan  een  
klasgenoot  en  controleer  je  spelling.

I.  Schrijf  op  en  vervang  getallen  door  woorden.  Bepaal  het  cijfer  van  de  cijfers.

Schrijf  de  getallen  in  drie  kolommen:  1)  gehele  getallen

.  Onderstreep  en  rechtvaardig  de  spelling  "verzachtend  teken  in  cijfers".

nummers;  2)  fractioneel;  3)  nationale  teams.  Welke  twee  woorden  ben  jij  niet?

478  

Wat  zijn  ze  qua  structuur?

Cijfer

schrijf  je  uit?  Waarom?

SAMENWERKEN.  Kies  drie  numerieke  getallen  van  twee  tot  twintig.  Nodig  
een  klasgenoot  uit

.  Zoek  gehele  getallen  in  je  groep  waaruit  je  collectieve  getallen  kunt  vormen.

169
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481

485

482

483

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

zelfstandig  naamwoord

beide.  VOORBEELD:  beide  zussen,  beide  meisjes.

H  Cijfer
+

Bij  vrouwelijke  zelfstandige  naamwoorden  gebruiken  we  alleen  het  verzamelcijfer

Schrijf  gevleugelde  uitdrukkingen,  waarbij  u  het  cijfer  zeven  invoegt  in  plaats  van  punten,
zevende  of  zeven  in  de  gewenste  vorm.  Leg  mondeling  de  betekenis  van  de  twee  uitspraken  uit

Wie  herinnert  zich  de  vijf  kunstwerken  (sprookjes,  verhalen,  romans,  gedichten,

.  Maak  en  schrijf  een  complexe  zin  met  één  gevormde  zin

COMMUNICEREN.  Wat  voor  soort  persoon  zou  je  zeggen:  "Zij  (hij)  heeft  zeven  vrijdagen?"

(optioneel).  Welke  van  de  gebruikte  getallen  zijn  kwantitatief?

liedjes)  of  films  met  cijfers  in  de  titel?  En  wie  nog  meer?

(optioneel).

484  
per  week”?  Wat  is  volgens  jou  het  "interessante"  cijfer  zeven?

I.  Schrijf  een  zin  en  kies  het  juiste  woord  tussen  de  haakjes.

Cijfer

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  de  cijfers  zeven,  negen.

I.  Lees  de  zin.  In  welke  van  hen  zijn  de  gecombineerde  getallen  onjuist  gecombineerd?
linkshandigen  met  zelfstandige  naamwoorden?

170

ÿ  •  íàçâàìè  íåèñòîò  ñåðåäíüîãî  ðîäó  àáî  íàçâàìè  ìà  ëèõ  çà  âèêîì  òâàðèí:  

äâîê  âèêîí,  òðîê  âåäìåæà;

÷  åòâåðî  (áóäèíêèâ,  îêóëÿðèâ),  ï'ÿòåðî  (êðîëèâ,  ÿëèíîê),  øåñòåðî

âèéñüêîâèõ),  òðîê  (ÿíãîëèâ,  ÿëèí).

1.  Ñåðãèé  ïðèíèñ  òðîå  âèäåð  âîäè.  2.  Çóïèíèëîñÿ  ÷  åòâåðî  àâ  òîáóñèâ.  3.  Íàòàëêà  

íàäèñëàëà  òðîå  ñìñ-ïîâèäîìëåíü.  4.  à  çåðè

(âèäåð,  æîëóäèâ),  ñåìåðî  (æóðíàëèâ,  ïàñàæèðèâ),  òðîê  (ñåñòåð,

ÿ  •  ÿêè  ìàþòü  ôîðìó  ëèøå  ìíîæèíè:  ÷  åòâåðî  äâå  ðåé,  òðîê  ñàíåé.

ëèøèëîñÿ  ï'ÿòåðî  êà  ÷  åíÿò.  5.  Íà  çóñòðè  ÷  ïðèèõàëî  äåâ'ÿòåðî

1.  Òðèìàòè  çà ...  çàìêàìè.  2.  Âíä  ÷  óâàòè  ñåáå  íà ...  íåáè.

áðàòèâ),  âîñüìåðî  (ìóçèêàíòèâ,  áàëåðèí),  äâàäöÿòåðî  (äíèâ,

Het  volgende :

êèÿíîê.  6.  Îáèäâè  ñåñòðè  ñòàðøè  çà  áðàòà.  7.  'ÿòåðî  áðàòèâ  æèâóòü  ïîðó  ÷.

3. ...  îä  íîãî  íå  æäóòü.  4.  Ïðàöþâàòè  äî ...  ïîòó.  5. ...  ðàç  âèä

ÿ  •  íàçâàìè  èñòîò  ÷  îëîâè  ÷  îãî  ðîäó:  òðîå  êîíåé,  ñåìå  ðî  
õëîïöèâ;

Äâîê  (ñòàðøîêëàñíèêèâ,  äèñêèâ),  òðîÿ  (îëåíÿò,  øêîëÿðîê),
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×  ëîâè  ÷  èé  
ðèä

äíèì  
îäíè,  îäíèõ

l

äâîì

(íà)  äâîõ

äíèíà

äíè

'

äâà

L.  äèí  Ð.  
äíîãî  Ä.  äíîìó  í.  äèí,  

îäíîãî  Îð.  äíèì  Ì.  (íà)  îäíîìó,  
îäíè

'

L.  
D.  
A.  

Ja. .D.  L.

äíèé  ðèä

(íà)  îäíîìó,  îäíè

×  èñëèâíèê  äèí

÷  îòèðè  
÷  îòèðüîõ  
÷  îòèðüîì  
÷  îòèðè,  ÷  îòèðüîõ  
÷  îòèðìà  (íà)  ÷  
îòèðüîõ

äíà  
îäíîÿ,  îäíèé  îäíèé

äíèì

×  îëîâè  ÷  èé  
è  ñåðåäíèé  ðèä

äâîìà

ìèð,  îäèí  -  âèäðèæ.  6.  Îäèí  èç  ñîøêîþ,  à ...  ç  ëîæêîþ.  7. ...  ï'ÿòíèöü  íà  òèæäåíü.  8. ...  âîäà  íà  

êèñåëè.  9.  àãîâîðèâ ...  ìèøêèâ  ãðå  ÷  àíîè  âîâíè.

Æèíî  ÷  èé  
ðèä

äíå,  îäíî

×  èñëèâíèêè  äâà,  òðè,  ÷  îòèðè

äâà,  äâîõ

íîæèíà

l

äíèõ

äâîõäâîõ

äâîìà

(íà)  äíèõ

äâè

äâîì  
äâè,  äâîõ

(íà)  äâîõ

äíå,  îäíî  
îäíîãî  îäíîìó

53 .

äíèìè
îäíó  
îäíîþ,  îäíèåþ  (íà)  
îäíèé

Æèíî  ÷  èé  
ðèä

òðè  
üîõ  
òðüîì  
òðè,  òðüîõ  
òðüîìà  (íà)  
òðüîõ

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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486  Schrijf  een  kort  verhaal  (6-8  zinnen)  waarin  u  de  betekenis  onthult  van  een  van  
de  uitspraken  uit  de  vorige  oefening.

Cijfer

487  A.  Beschouw  voorbeelden  van  verbuiging  van  de  cijfers  één,  twee,  drie,  vier.  B.  
Vertel  ons  over  het  einde  van  deze  cijfers  in  de  genitief  en  instrumentele  naamvallen.  
V.  In  welke  gevallen  zijn  parallelle  vormen  mogelijk?

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  de  gevallen  van  cijfers?

171
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In  de  vorm  van  de  instrumentale  naamval  heeft  het  cijfer  vier  de  uitgang  -ma.

30

In  de  cijfers  zes,  zeven  en  acht  vindt  de  verbuiging  plaats
afwisseling  van  klinkers  (zes,  zeven,  acht).

Zn.  in.

5-20,

We  schrijven  geen  zacht  teken  -  vier.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

489

488  Mondelinge  zinnen  wijzigen.  Vervoeging  van  een  van  hen  (op

Schrijf  spreekwoorden  en  gezegden  op  en  zet  de  cijfers  tussen  haakjes

keuze)  opschrijven.

Cijfer

in  de  juiste  vorm.  Bepaal  het  geval  van  cijfers.

172

Ó  çíàõèäíîìó  âèäìèíêó  ÷  èñëèâíèêè  âèä  äâîõ  äî  äâà  äöÿòè,  òðèäöÿòü ,  

ï'ÿòäåñÿò,  øèñòäåñÿò,  ñèìäå  ñ .

ik  jij

Ja.

êèëüêàíàäöÿòü  â  óñèõ  âèäìèíêàõ,  êðèì  íàçèâíîãî,

D.

ñüîìà,  ñèìîìà

×  èñëèâíèêè  âèä  ï'ÿòè  äî  äâàäöÿòè ,  òðèäöÿòü,

L.

ñåìè,  ñèìîõ

ï'ÿòüìà,  ï'ÿòüîìà

è,  ÷  îòèðè  áåðèçêè.

â  ÷  åíîãî  (äâà)  íåâ  ÷  åíèõ  äàþòü.  3.  Ç  (îäèí)  âîëîì  õëèáà  íå  äîðî  áèøñÿ.  4.  Ç  (îäíà)  ÿãîäè  

íåìàê  âèãîäè.  5.  Çà  (äâà)  çàéöÿìè  ïîæåíåøñÿ  -  æîäíîãî  íå  ïèéìàêø.  6.  (Äâà)  ïðàâä  íå  áóâàê.  

7.  (Îäíà)  ðóêîþ  â  äîëîíè  íå  çàïëåùåø.  8.  Àíó,  âñòàâàé,  ÷  îëî  âè  ÷  å,  (òðè)  ïèâåíü  êóêóðè  ÷  å.  

9.  Äî  (ïåðøèé)  ãðîìó  çåìëÿ  íå

ï'ÿòè,  ï'ÿòüîì

L.

÷  àÿ  íåèñòîòó)  àáî  ôîðìó  ðîäîâîãî  âèäìèíêà  (ÿêùî  öåé  
èìåííèê  îçíà  ÷  àå  èñòîòó).  LATEN  WE  VERGELIJKEN:  ïîäàðóâàâ

1.  Ç  (îäíà)  êâèòêè  âåñíà  ùå  íå  ïî  ÷  èíàêòüñÿ.  2.  Çà  (îäèí)

ï'ÿòè,  ï'ÿòüîõ

.D.

(ÿêùî  èìåííèê,  ç  ÿêèì  ñïîëó  ÷  à  ÿìî  ÷  èñëèâíèê,  îçíà-

A.

àþòü  ïàðàëåëüíè  ôîðìè.  VOORBEELD:

(íà)  ñåìè,  ñèìîõ

ñèì,  ñè

ñåìè,  ñèìîì

(íà)  ï'ÿòè,  ï'ÿòüîõ

Îäèí  äåíü,  îäíà  çàäà  ÷  à,  òðè  äçâèíêè,  òðè  ãîäèíè,  äâà  ìîíè

ï'ÿòü,  ï'ÿòüîõ

çìåðçàåòüñÿ.

ñèì

äâè  íäè;  çóñòðèâ  äâîõ  äðóçèâ.
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ñîðîêà

ñîðîêà

.D.
L.

ñîðîê

ñîðîêà

40,  90,

(íà)  ñîðîêà

100

D  tientallen,

Miljoen

L.

D.

honderden

A.

ñîðîê

Ja.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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âèäìèíþêìî  ëèøå  äðóãó  ÷  àñòèíó.

Äåâ'ÿòü,  òðèäöÿòü,  äåâ'ÿíîñòî,

Ó  ÷  èñëèâíèêàõ  íà  ïîçíà  ÷  åííÿ  ñîòåíü  (âèä  äâîõñîò  äî  äåâ'ÿòèñîò ,  

êèëüêàñîò)  âèäìèíþêìî  îáèäâè  ÷èà.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

èëüéîí.

×  èñëèâíèêè  ñîðîê,  äåâ'ÿ  íîñ  òî,

1.  Íà  ñâÿòè  äèðåêòîð  íàãîðîäèâ  ÷  îòèðüîõ  ó  ÷  íèâ.

ñòî  â  óñèõ  âèäìèíêàõ,  êðèì

2.  Íà  ñâÿòè  äèðåêòîð  íàãîðîäèâ  ÷  îòèðè  ó  ÷  íè.

×  èñëèâíèêè  òèñÿ  ÷  à,  ìèëüéîí,  ìèëüÿðä  âèäìèíþêìî  ÿê  èìåííèêè:  òèñÿ  ÷  åþ,  

ìèëüéîíîì,  ìèëüÿðäîì  è .  A.

íàçèâíîãî  é  çíàõèäíîãî,  ìà  þòü  çàêèí  ÷  åííÿ  -à.  

VOORBEELD:

1.  Áåç  90  ãðàìèâ,  ïèñëÿ  30  ãîäèí,  ïðîòÿãîì  6  äíèâ,  èç  7  äåïó  òàòàìè,  ó  8  äåðæàâàõ,  

ïîáà  ÷  èâ  5  òèãðèâ,  èçè  è  40è.

áëèçü  êî  ñîðîêà  äíèâ,  ó  ñòà

2.  Áåç  100  êèëîãðàìèâ,  ïèñëÿ  30  äíèâ,  ïðîòÿãîì  6  ãîäèí,  èç  7  ó  ÷  íÿìè,  ó  8  êâàðòèðàõ,  

ïîáà  ÷  èâ  5  ëåîïàñäíâ,

áóäèíêàõ.

Ó  ÷  èñëèâíèêàõ  íà  ïîçíà  ÷  åííÿ  äåñÿòêèâ  (ï'ÿòäåñÿò,

øèñòäåñÿò,  ñèìäåñÿò,  âèñèìäåñÿò,  êèëüêàäåñÿò)

Schrijf  het  op  en  vervang  de  cijfers  door  woorden.

mondeling  en  daarna  schriftelijk.  Geef  in  indirecte  
vorm  van  de  nerts  parallelle  vormen  (indien  
aanwezig).  Besteed  speciale  aandacht  aan  het  
pistool  van  de  nerts.  Markeer  het  einde.

Verander  eerst  de  cijfers

.  Controleer  elkaars  correctheid  van  de  oefening.

SAMENWERKEN.  I.  Verdeel  de  groepen  woordcombinaties.

Cijfer

correct  kan  worden  beschouwd.
WAAROM?  Leg  uit  waarom  alleen  de  eerste  van  de  twee  zinnen  de  eerste  is

173
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A.

äâîìàñòàìè

Ja.

øèñòäåñÿò

L.

Gecompileerd

(íà)  øèñòäåñÿòè,  øèñòäåñÿòüîõ

øèñòäåñÿòè,  øèñòäåñÿòüîõ
øèñòäåñÿòè,  øèñòäåñÿòüîì

.D.

äâîìñòàì

íè

øèñòäåñÿò,  øèñò  äåñÿ  òüîõ äâèñòè,  äâîõñîò

(íà)  äâîõñòàõ

øèñòäåñÿòüìà,  øèñòäåñÿòüîìà

äâèñòè

øèñòñîò

øèñòüìàñòàìè,

äâîõñîò

ñÿòêè

øèñòñîò
øåñòèñîò

L.

øåñòèñòàì

øèñòüîìàñòàìè

(íà)  øåñòèñòàõ

D.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

1.  Òåêñò  áóâ  íà  294  ñòîðèíêàõ.  2.  Òåêñò  ðîçäðóêîâàíî  íà

2.  Âèñèìñîò  âèñèìäåñÿò  âèñèì  êèëîãðàìèâ.

88  ñòîðèíêàõ.  3.  45óñòðè  ÷  èç  45  ñòóäåíòàìè  âèäáóëàñü  ó  âèâòîðîê.  4.  Ó  øêîëè  íàâ  ÷  

àêòüñÿ  ïîíàä  1000  ó  ÷  íèâ  è  ó  ÷  åíèöü.  5.  Ùîäíÿ  íà  ðîáîòó  âèõîäèëî  âèä  87  äî  126  ÷  îëîâèê.  

6.  68à  689  àðêóøàõ.

Ó  ñêëàäåíèõ  êèëüêèñíèõ  ÷  èñëèâíèêàõ  êîæíå  ñëî  âî  âèäìèíþêìî  îêðåìî.

Øèñòíàäöÿòü,  ìèëüÿðä,  êèëüêàñîò,  ñòî  ÷  îòèðíàäöÿòü,  øèñò  ñîò  äâàäöÿòü  ï'ÿòü,  òèñÿ  

÷  à  âèñèìñîò  âè.

1.  Ñèìñîò  ñèìäåñÿò  ñèì  ãðèâåíü.

vierhonderd

60

Vervang  de  cijfers  vijftig  en  volgens  het  bovenstaande  patroon

zestig /

vijfhonderd,  met  speciale  aandacht  voor  de  instrumentale  case.  Geef  parallel

Cijfer

Schrijf  een  zin  en  vervang  getallen  door  woorden.  Let  op  rechts

zesenzestig

eventuele  formulieren.

vrijheid  om  samengestelde  cijfers  te  gebruiken  in  indirecte  gevallen.

ablatief  geval

600

Rechts

400

Fout

zeshonderd

I.  Schrijf  cijfers  in  de  vorm  van  datieve  en  instrumentale  naamvallen.  Bewaar  
geen  parallelle  vormen  van  de  geselecteerde  teller.

zestig /  zestig

vierhonderd

Vervang  een  van  de  gegeven  combinaties  eerst  mondeling  en  daarna  schriftelijk.

.  Voer  een  van  de  cijfers  (optioneel)  in  de  vorm  van  de  instrumentale  naamval  in  de  zin  in.

zeshonderd /  zeshonderd
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497

498

.  _  L.  ñåìèñòàìè

Â  øèñòäåñÿòè  âèäñîòêèâ

Á  ñåìèñòàì  øèñòäåñÿòüîì  äâóì

4.  Îðôîãðàôè  ÷  íó  ïîìèëêó  äîïóùåíî  â  äêó

2.  Ïîìèëêó  ó  âèäìèíþâàííè  ÷  èñëèâíèêà  äîïóùåíî  â  äêó

6.  Ïðàâèëüíîþ  ÿ  âèäìèíêîâà  ôîðìà  ÷  èñëèâíèêà

âèñèì  äåñÿò  ï'ÿòîìó  ðîöè.  5.  Ìîäðèíà  æèâå  äî  ï'ÿòñîò  ðîêèâ.

Ã  ïåðàòîðñüêè  ïèíãâèíè  ìîæóòü  ïèðíàòè  íà  ãëèáèíó  äî  ï'ÿòñîò  ìåòðèâ.

Ã  âèä  äåâ'ÿíîñòî  äî  ñòî  êèëîìåòðèâ

Ã .  â  (íà)  øèñòäåñÿòüîõ

Á  Áëèçüêî  ñèìäåñÿòè  âèäñîòêèâ  æèâèõ  èñòîò  íà  Çåìëè  -  öå  áàêòåðèè.

Á  âèä  ñòà  ñîðîêà  äî  ñòà  ìåòðèâ

.  _  L.  øèñòäåñÿòüîõ  Á  Ä.  L.  

øåñòèäåñÿòüîì

3.  Ïîìèëêó  ó  âèäìèíþâàííè  ÷  èñëèâíèêà  äîïóùåíî  â  ðå  ÷  åííè

5.  Ïîðóøåíî  íîðìó  âèäìèíþâàííÿ  ÷  èñëèâíèêà  â  äêó

Ã  (íà)  ñåìèñòàõ  øåñòèäåñÿòüîõ  äâîõ

Ã .  â  (íà)  ñåìèñòàõ

Ã  ï'ÿòèäåñÿòè  ðîêèâ

Â  ñåìèñòàìè  øèñòäåñÿòüìà  äâîìà

À  ñåìèñîò  øèñòäåñÿòüîõ  äâîõ

.  _  L.  ñåìèñîò  Á  Ä.  L.  

ñåìèñòàì

À  ñèìäåñÿòè  ðîêè  Á  

äèñêîòåêà  âèñèìäåñÿòèõ

ñòî  ÿëî  íà  çóïèíöè.  4.  Öÿ  ïîäèÿ  òðàïèëàñÿ  â  òèñÿ  ÷  è  äåâ'ÿòñîò

6.  Òðîå  ïðèÿòåëüîê  ãàðÿ  ÷  å  îáãîâîðþâàëè  êèíîôèëüì.  7.  Íà  êàð  òèíè  çîáðàæåíî  è  êîçàêè.

1.  Äâàäöÿòü  ÷  åòâåðî  ó  ÷  íèâ  îòðèìàëè  âèäìèííè  îöèíêè.  2.  Âíòà  ÿìî  âàñ  èç  ï'ÿòèäåñÿòèì  

äíåì  íàðîäæåííÿ.  3.  ×  âåðî  ìàøèí

Â  âèä  ñîðîêà  äî  ñîðîêà  ï'ÿòè  ÷  îëîâèê

Â  Íîâîíàðîäæåíà  ãàçåëü  ìîæå  ðîçèãíàòèñÿ  äî  äåâ'ÿíîñòà  ï'ÿòè  êèëîìåòðèâ  çà  ãîäèíó.

.  _  L.  øèñòäåñÿòüìà

À  âèä  äåâ'ÿíîñòà  äî  ñòà  ñòîðèíîê

1.  Ïîìèëêó  ó  âèäìèíþâàííè  ÷  èñëèâíèêà  äîïóùåíî  â  äêó

À  Äèòèí  ÷  àòà  êèòèâ  íàáèðàþòü  ùîäíÿ  áèëüøå  âèñèìäåñÿòè  êè  ëîãðàìèâ.

Uitvoeren  van  testtaken.

Cijfer

Bewerk  de  zin.  Leg  uit  welke  fouten  daarin  zijn  gemaakt.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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5.  Äî  785  +  31.

(íà)  øåñòè  äåñÿòèõ

A.

Äðîáîâè  ÷  èñëèâíèêè  ïèâòîðà,  ïèâòîðè,  ïèâòî  ðàñòà

L.

øèñòü  äåñÿòèõ

çáèðíèõ  ÷  èñëèâíèêèâ

(íà)  äâîõ  ï'ÿòèõ

øèñòü  äåñÿòèõ

Ïðî  òå,  ÿê  âèäìèíþêìî  ÷  èñåëüíèê  è  çíàìåííèê  äðîáîâîãî

äâè  ï'ÿòèõ

1.  ä  294  -  16.  2.  Äî  

3621  +  999.  3.  ä  447  -  
54.

äâîõ  ï'ÿòèõ

.D.

6.  ä  72  -  14.

äâè  ï'ÿòèõ

Ja.

D.

4.  Äî  657  +  11.

øèñòüìà  äåñÿòèìè

øåñòè  äåñÿòèì

ÿê  ïîðÿäêîâèé.

(ïèâòîðà  âèäðà,  ïèâòîðè  òèñÿ  ÷  è)  íå  âèäìèíþ  ÿìî.

ðî  äðîáîâèõ  ÷  èñëèâíèêàõ  ïåðøó  ÷  àñòèíó  âèäìè  íþ  ÿìî  ÿê  âèäïî  âèäíèé  

êèëüêèñíèé  ÷  èñëèâíèê,  à  -  äðóã

øåñòè  äåñÿòèõ

äâîìà  ï'ÿòèìè

÷  èñëèâíèêà  òà  ïðî  îñîáëèâîñòè  âèäìèíþâàííÿ

äâîì  ï'ÿòèì

L.

STEEKPROEF.  Äî  ÷  îòèðüîõñîò  âèñèìäåñÿòè  øåñòè  äîäàòè  âèñèì.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Hoe  annuleren  we  rangtelwoorden?

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  een  e-mail  moet  sturen

als  de  corresponderende  teller,  en  die  -  als  een  ordinaal.

het  geld  betaald,  hoeveel  er  nog  over  was,  waar  ging  je  heen,  hoe  laat  kom  je  terug.  
Schrijf  de  getallen  in  woorden.

bericht  mama  (papa,  zus)  waarin  staat  wat  je  in  de  winkel  hebt  gekocht,  hoeveel

B.  Maak  een  conclusie  over  de  kenmerken  van  de  verbuiging  van  gebroken  getallen.

A.  Overweeg  voorbeelden  van  verbuiging  van  breukgetallen.

Cijfer

B.  Bepaal  welk  deel  van  de  gegeven  cijfers  (eerste  of  tweede)  wordt  geannuleerd

Lees  rekenvoorbeelden  hardop  voor,  waarbij  u  cijfers  duidelijk  uitspreekt.  
Schrijf  deze  voorbeelden  in  woorden.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

fractioneel

derde  (1  3),  kwart  (1  4 ).
Fractionele  grootheden  kunnen  worden  aangeduid  met  de  woorden  half  (1  2),

54.
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503

504

506

505

507
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âèäïîâèäíè  êèëüêèñíè  ÷  èñëèâíèêè.

L.

2.  Âÿä  9  5  -  3  4.  Äî  6  3  4  +  2

Çáèðíè  ÷  èñëèâíèêè  îáèä  âà,  îáèäâè,  îáîê  âèäìèíþêìî

÷  âåðî

÷  èðüîõ

ÿê  ÷  èñëèâíèê  äâà.

÷  èðüîì

4à  4  5  âèäñîòêà,  áåç  3  1  3  ãîäèíè,  âèä  2  3  êèëîãðà  4  ãðàìà,  çà  5  êèëîãðàìà,  ïîíàä  2  ìèëüéîíà.

÷  åòâåðî,  ÷  èðüîõ

L.

-ÐÅÊÎÐÄÑÌÅÍÈ

D.

A.

÷  èðìà

(íà)  ÷  îòèðüîõ

Ja.

Íàéáèëüøîþ  êíèæêîþ  ó  ñâèòè  ÿ  «Ñóïåðêíèãà».  Haar  çìèðè

1.  Çà  îäíó  äåñÿòó  ñåêóíäè  êîñìè  ÷  íèé  êîðàáåëü  ïðîëèòàê  îäèí  êèëîìåòð.  2.  Êîðîâ'ÿ  ÷  å  

ìîëîêî  ìèñòèòü  òðè  é  îäíó  äåñÿòó  âèäñîò  êà  áèëêèâ.  3.  Íàéáèëüøè  çâèðè  Àðêòèêè  -  è.  íè  

âàæàòü

2.74  íà  3.07  à,  à  âàà  -  252.6  êèëîãðàìà.  íà  ìàå  300  ñòî  ðèíîê  è  áóëà  îïóáëèêîâàíà  â  Äåíâåðè,  

ÑØÀ,  ó  1976  ðîöè.

.D.

äâè  ç  ïîëîâèíîþ  òîííè.

Äåâ'ÿòü,  äâàäöÿòü,  òðèäöÿòü,  îäèíàäöÿòü,  äâè,  ñèìíàäöÿòü.

Çáèðíè  ÷  èñëèâíèêè  (äâîå,  òðîå  è  ò.  Ä.)  Ó  íåïðÿìèõ  âèäìèíêàõ  ìàþòü  òàêè  

ñàìè  âèäìèíêîâè  ôîðìè,  ÿê

1.  Äî  7  5  +  1  3.  Âíä  90,6  -  14

.  Verwissel  één  zin  (optioneel)  voor  hoofdletters.

I.  Lees  eerst  de  tekst  hardop,  en  schrijf  hem  dan  op  en  vervang  hem

Schrijf  de  combinatie,  schrijf  de  cijfers  in  woorden.

2

Cijfer

getallen  in  woorden.  Kort  boven  elke  teller  de  naamval  af.

6

6  ìà,  äî

7

1

I.  Lees  de  zin.  Zoek  de  cijfers,  bepaal  hun  cijfer  en

Vervang  het  cijfer  vier  en  zes  tienden  schriftelijk.

geval.

I.  Vorm  uit  de  gegeven  cijfers  een  
verzameling  cijfers.  Stel  de  zin  "collectieve  teller  +  
zelfstandig  naamwoord"  samen  en  schrijf  deze  op.

Lees  wiskundige  uitdrukkingen  hardop  voor  en  spreek  de  woorden  duidelijk  uit.  Schrijf  
deze  uitdrukkingen  in  woorden.

STEEKPROEF.  Äî  îäíèåé  è  äâîõ  øîñòèõ  äîäàòè  ñèì  âîñüìèõ.

.  Vervang  de  teller  eerst  mondeling  en  daarna  schriftelijk.

177

Nationale  teams
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zo  ».  Âîíà  áóëà  íàäðóêîâàíà  íà  ïàïåðè  çìèðîì  1,1  ìèëèìå  òðà.  Haar  ñòîðèíêè  
ìîæíà  ïåðåãîðòàòè  îáåðåæíî  çà  äîïîìîãîþ  ãîë  êè  (Ç  äîâèäíèêà).

àéìåíøó  êíèæêó  îïóáëèêîâàíî  â  1985  ðîöè  â  Øîòëàíäèè  â  êèëüêîñòè  85  ïðèìèðíèêèâ.  

Öå  äèòÿ  ÷  à  êàçêà  «Ñòàðèé  êîðîëü

FRACTIONELE  NUMMERS  LEZEN  ALS  VOLGT:

L.  êóíåíêî.  À  äîçâèëëë

178

1

3  -  äâè  òðåòèõ

2  -  äíà  äðóãà

7  -  äâè  ñüîìèõ

4  -  òðè  ÷  åòâåðòèõ

Voer  een  van  de  opties  uit.

OPTIE  A.  Houd  gedurende  1-2  minuten  een  toespraak  die  begint  met  de  volgende  
woorden:  "Als  ik  een  goochelaar  was  (was),  dan ...".  Gebruik  fractionele  en

Cijfer

3 5  -  è  ï'ÿòèõ

collectieve  cijfers.  
OPTIE  B.  Stel  een  dialoog  samen  tussen  een  zesdeklasser  en  een  agronoom

3  -  ÷  îòèðè  òðåòèõ
2

3

over  de  voorbereiding  voor  het  zaaien.  De  student  is  geïnteresseerd  in  welk  percentage  van  de  totale  oppervlakte?

5  2  -  ï'ÿòü  äðóãèõ
9 10  -  äåâ'ÿòü  äåñÿòèõ

het  is  de  bedoeling  om  onder  deze  of  die  graangewassen  weg  te  halen.  Gebruik  breuken

.  Wie  bepaalt  snel  hoeveel  eigennamen  er  in  de  tekst  worden  gebruikt?

cijfers.

COMMUNICEREN.  Welk  boek  zou  je  je  vrienden  aanraden  om  te  lezen?

2 4

508  

Waarom?

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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§  55.  ÂÿÄÌÌÍÞÂÀÍÍß  ÒÀ  ÍÀÏÈÑÀÍÍß  ÏÎÐßÄÊÎÂÈÕ  ×  ÈÑËÿÂÍÈÊÿ

179

Ïðî  âèäìèíêîâè  ôîðìè  ïîðÿäêîâèõ  ÷  èñëèâíèêèâ,  çàëåæíèñòü  èõ  âèä  èìåííèêèâ,  à  òàêîæ  

ïðî  ïîçíà  ÷  åíí

äâàäöÿòü  òðåòèé  äåíü

Ïîðÿäêîâè  ÷  èñëèâíèêè  çìèíþêìî  çà  ðîäàìè,  ÷  èñ  ëàìè  é  âèäìèí  êàìè  ÿê  

ïðèêìåòíèêè.  Ó  ðîäè,  ÷  èñëè  é  âèäìèíêó  öè  ÷  èñëèâíèêè  óçãîäæóêìî  ç  èìåí  

íèêîì,  âèä  ÿêîãî  âîíè  çàëåæàòü.  BIJVOORBEELD :  øîñòèé  êëàñ,  øîñòîãî  

êëàñó,  øîñòè  êëàñè.

L.  

D.  

A.  

Ja. .D.  L.

òðèñòà  ï'ÿòäåñÿò  ñüîìèé  òðèñòà  

ï'ÿòäåñÿò  ñüîìîãî  òðèñòà  ï'ÿòäåñÿò  

ñüîìîìó  =  Í.  àáî .  òðèñòà  ï'ÿòäåñÿò  
ñüîìèì  (íà)  òðèñòà  ï'ÿòäåñÿò  ñüîìîìó  

(ñüîìèì)

èé  

òðåòüîãî  

òðåòüîìó  

òðåòèé,  òðåòüîãî  

òðåòèì  (íà)  òðåòüîìó,  

òðåòèì

L.  

D.  

A.  

Ja. .D.  L.

äâàäöÿòü  òðåòüîãî  äíÿ  äâàäöÿòü  

òðåòüîìó  äíþ  äâàäöÿòü  òðåòèé  

äåíü  äâàäöÿòü  òðåòèì  äíåì  (íàÿ  

äíàä )

Ïîðÿäêîâè  ÷  èñëèâíèêè  âèäìèíþêìî  ÿê  ïðèêìåòíèêè  òâåðäîì  ãðóïè,  êðèì  ÷  

èñëèâíèêà  òðåòèé  (òðåòò,  òðåòå,  òðåòå,  òðåòå,  òðåòå,  òðåòè ,  Ó  

ñêëàäåíèõ  ïîðÿäêîâèõ  ÷  èñëèâíèêàõ  âèäìèíþêìî  òèëüêè  îñòàí  íè  ñëîâî.  

VOORBEELD:

A.  Beschouw  het  voorbeeld  van  de  verbuiging  van  de  zin  met  de  ordinale

B.  Annuleren  we  alle  woorden  in  een  samengesteld  rangtelwoord?  Is  het  geslacht  en  het  nummer  

van  zo'n  teller  afhankelijk  van  het  geslacht  en  het  nummer  van  het  zelfstandig  naamwoord?  B.  Maak  

een  conclusie  over  de  eigenaardigheden  van  de  verbuiging  van  rangtelwoorden.

Cijfer

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

In  een  zin  zijn  rangtelwoorden  definities.  VOORBEELD:  Ze  woonden  in  een  appartement  van  

zeven  meter  hoog.

ik  zal  annuleren

Morfo  
logisch

kennis

tekens

510  
teller.
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STEEKPROEF.  èì,  ñòî  -  ñåìèñîòèé.

îäèíàäöÿòèé  ó  ÷  åíü,  òèñÿ  ÷  à  äåâ'ÿòñîò  äâàäöÿòü  äðóãèé  ðèê,  òðèñòà  ï'ÿòäåñÿò  ÷  

åòâåðòèé  íàêàç.

1.  Ï'ÿòèãîäèííèé,  ñåìèòîííèé,  äåâ'ÿòèïîâåðõîâèé.

GROEP  1.  Ïåðøå  ìèñöå;  äâàäöÿòü  äðó  ãà  ñòîðèíêà.

Ïîðÿäêîâè  ÷  èñëèâíèêè  èç  -ñîòèé,  -òèñÿ  ÷  íèé,  -ìèëü  éîííèé,  -ìèëüÿðäíèé  

ïèøåìî  ðàçîì.  VOORBEELD:

2.  Òðèäöÿòèìèëüéîííèé,  ï'ÿòèòèñÿ  ÷  íèé,  òðüîõìèëüÿðäíèé.

GROEP  2.  Äðóãå  ìèñöå;  òðèäöÿòü  òðå  òÿ  ñòîðèíêà.

òðüîõñîòèé,  ï'ÿòè  òèñÿ  ÷  íèé,  øåñòèìèëüéîííèé.

Øèñòñîò  ñîðîê  òðåòèé  êèëîìåòð,  âèñèìñîò  äåâ'ÿíîñòî  ñüîìèé

3.  Áàãàòîðè  ÷  íèé,  òðèçèðêîâèé,  îäíîìèñíèé.

ãåêòàð,  äåâ'ÿíîñòî  øîñòèé  áóäèíîê,  øèñòäåñÿòà  ñåêóíäà,

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

515

511

512e  

en  instrumentale  gevallen.

514

513  Wie  herinnert  zich  in  één  minuut  drie  spreekwoorden  (uitspraken)  met  ordinaal

I.  Schrijf  de  zin  in  de  vorm  generiek

groepen  zinnen.  Vervang  ze  schriftelijk.  Wissel  notitieboekjes  
uit  en  controleer  elkaar

I.  Maak  rangtelwoorden  van  elke  groep  woorden  en  schrijf  ze  op.

correctheid  van  uitvoering.

.  Stel  een  dialoogdialoog  op  (4-5  regels)  en  neem  deze  op  met  behulp  van  een

WAAROM?  Leg  uit  waarom  alleen  de  woorden  in  de  tweede  regel  kunnen  worden  beschouwd

Cijfer

van  de  gegeven  zinnen.

cijfers?  En  wie  nog  meer?

cijfers.  Analyseer  één  woord  van  elke  groep  op  structuur.

SAMENWERKEN.  Onder  elkaar  verdelen

180

twintig  miljoen

P  Spelling

cijfers

twintig  jaar  oud

Adjectieven

vierduizend vierdaags

Het  is  noodzakelijk  om  onderscheid  te  maken  tussen  rangtelwoorden  en  complexe  bijvoeglijke  naamwoorden.  

LATEN  WE  VERGELIJKEN:

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



4.  Ëèòíè  êàíèêóëè  ðîçïî  ÷  íóòüñÿ  ïèñëÿ ...  àâíÿ.

1.  ß  íàðîäèâñÿ  (íàðîäèëàñÿ)  ó ...  öè.

5.  Òàðàñ  Øåâ  ÷  åíêî  íàðîäèâñÿ  9  áåðåçíÿ ...  ðîêó.

âèñèìíàäöÿòü,  òèñÿ  ÷  à;  ÷  îòèðè,  ìèëüéîí;  øèñòü,  ìèëüÿðä;  ìèëü  éîí;  è,  òèñÿ  ÷  à;  òèñÿ  ÷  à,  

äåâ'ÿòñîò,  äâàäöÿòü,  øèñòü.

2.  ß  ïèøîâ  (ïèøëà)  äî  ïåðøîãî  êëàñó  â ...  ðîöè.

âèäìèíêó  îäíèíè.  BIJVOORBEELD :  ïåðøå  ñè  ÷  íÿ,  äî  ïåð  øî  ãî  ñè  ÷  íÿ,  

ïåðøîìó  ñè  ÷  íÿ,  ç  ïåðøèì  ñè  ÷  íÿ.

1.  èòàþ  ç  1  âåðåñíÿ!  2.  èòàþ  ç  1  âåðåñíÿì!

3.  Ïðèìèùåííÿ  íàøîì  øêîëè  çáóäîâàíî  â ...  ðîöè.

Ó  äàòàõ  íàçâè  ìèñÿöèâ  óæèâàåìî  òèëüêè  â  ðîäîâîìó

Ñüîìå  ñè  ÷  íÿ,  äâàäöÿòü  ÷  åòâåðòå  ñåðïíÿ.

Ï'ÿòü,  ñòî;  øèñòü,  òèñÿ  ÷  à;  äåâ'ÿòü,  ìèëüéîí;  òðè,  ìèëüÿðä;

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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517

.  Schrijf  in  woorden  de  datum  en  maand  van  je  geboorte.  Vervang  deze  aansluiting.

COMMUNICEREN.  Welke  twee  vakanties  zijn  jouw  favoriet?  Wanneer  ze  worden  herkend

I.  Vervang  mondelinge  zinnen.  Met  één  combinatie

kan  worden  beschouwd  als  een  waarin  geen  fouten  voorkomen.

STEEKPROEF.  Ïèâ  íà  äðóãó  ãîäèíó  äíÿ;  òðèíàäöÿòà  ãîäèíà  òðè  äöÿòü  õâè  ëèí;  
çà  òðèäöÿòü  õâèëèí  äðóãà.

.  Stel  één  zin  samen  en  schrijf  één  zin  met  één  gevormde  teller  (optioneel).  Benadruk  
het  cijfer  als  lid  van  de  zin.

samenstellen  en  schrijven  van  zinnen  met  homogene  predikaten.

Geef  mondeling  antwoord  op  deze  vraag  aan  de  hand  van  afbeeldingen  van  klokken.

rangtelwoorden.

Cijfer

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  wordt  gevraagd:  "Hoe  laat  is  het?"

Lees  de  zinnen  hardop  en  voeg  de  juiste  in  in  plaats  van  punten

WAAROM?  Leg  uit  waarom  alleen  de  eerste  van  de  twee  zinnen  de  eerste  is
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øîñòèé  ãîäèíè

âèëèí.

6.  Âèäìèíîê.

çà  ÷  âåðòü  äåâ'ÿòü

1.  Çìàãàííÿ  ðîçïî  ÷  íóòü  ðèâíî  î  ñüîìèé  ãîäèíè  âå  ÷  îðà.  2.  ß  ïðî  êèäàþñÿ  ïèñëÿ  ñåìè  ãîäèí  

ðàíêó.  3.  Åëåêòðè  ÷  êà  ïðèáóâàê  çà

4.  Ðîçðÿä  çà  çíà  ÷  åííÿì  (äëÿ  êèëüêèñíèõ:  öèëå  ÷  èñëî,  äðî  áîâèé,  çáèðíèé).

ïðîñòèé,  óæèòî  â  íàçèâíîìó  âèäìèíêó,  ó  ðå  ÷  åííè  ÿ  ïèäìåòîì  (ðàçîì  ç  èìåííèêîì).

3.  Ãðóïà  çà  çíà  ÷  åííÿì  (êèëüêèñíèé,  ïîðÿäêîâèé).

1.  ×  àñòèíà  âè.

Òðè  äíè  ìèíóëî,  à  ëåëåêè  íå  ç'ÿâëÿëèñü  (Þ.  Çáàíàöüêèé).

ïèâ  ñüîìîì

ó  øèñòü  ãîäèí

FOUT

ïèâ  íà  ñüîìó

Ðîçáèð  ÷  èñëèâíèêà  ÿê  ÷  àñòèíè  ìîâè

8.  Ñèíòàêñè  ÷  íà  ðîëü.

RECHTSAF

äåâ'ÿòà  òðèäöÿòü

7.  Ðèä,  ÷  èñëî  (ÿêùî  ÿ).

ñüîìà  ãîäèíà

5.  Ãðóïà  çà  áóäîâîþ  (ïðîñòèé,  ñêëàäíèé,  ñêëàäåíèé).

äåñÿòü  õâèëèí  äî  äåâ'ÿòîÿ.  4.  Çà  ÷  âåðòü  äî  âèñèìíàäöÿòîì  ìàãà  çèí  çà  ÷  èíÿþòü.  5.  Àâòîáóñ  

âèäÿæäæàê  â  øèñòü  ãîäèí  äâà  äöÿòü

ñêèëüêè?  Ïî  ÷  àòêîâà  ôîðìà  -  òðè,  êèëüêèñíèé,  öèëå  ÷  èñëî,

Òðè  -  ÷  èñëèâíèê,  îçíà  ÷  àå  êèëüêèñòü,  âèäïîâèäàê  íà  ïèòàííÿ

2.  Ïî  ÷  àòêîâà  ôîðìà  (íàçèâíèé  âèäìèíîê).

äåâ'ÿòü  òðèäöÿòü

ñèì  ãîäèí

Ïîñëèäîâíèñòü  ðîçáîðó

çà  ÷  âåðòü  äåâ'ÿòà

àçîê  óñíîãî  ðîçáîðó

521

.  Maak  een  aankondiging  (6-8  zinnen)  over  een  bepaalde  gebeurtenis  voor  plaatsing  op  
een  sociaal  netwerk.  Gebruik  cijfers  om  datums  en  tijden  aan  te  geven.

badkamer  teller.  Rechtvaardig  je  antwoord.

Cijfer

I.  Zoek  twee  zinnen  waarin  een  grammaticale  fout  is  gemaakt

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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Îñíîâíà  ãåîãðàôè  ÷  íà  îñîáëèâèñòü  Çåìëè  -  íåðèâíîìèðíèé

Òðè  -  ÷  èñë.,  Ï.  O.  òðè,  êèëüê.,  öèë.,  ïðîñò.,  Í.  â.,  ïèäìåò.

àçîê  ïèñüìîâîãî  ðîçáîðó

â  óñèõ  âèäìèíêàõ,  à  òàêîæ  ïðî  êóëüòóðó  ìîâëåííÿ

Äâà  òåëåôîíè,  òðè  êèëîãðàìè,  ÷  îòèðè  ïîâåðõè.

Ïðî  îñîáëèâîñòè  ïîåäíàííÿ  ÷  èñëèâíèêèâ  ç  èìåííèêàìè

Ï'ÿòü  òåëåôîíèâ,  øèñòü  êèëîãðàìèâ,  ñèì  ïîâåðõèâ.

(70,8%).

ðîçïîäèë  ñóøè  é  ìîðÿ.  Ç  510  ìèëüéîíèâ  êâàäðàòíèõ  êèëîìåòðèâ  è  è  ïëîùè  ñóøà  çàéìàê  149  

ìèëüéîíèâ  êâàäðàòíèõ  êèëîìåò  ðèâ  (29,2%),  àë1è  -  àë1

183
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522

B.  Bepaal  in  welk  geval  en  aantal  zelfstandige  naamwoorden  met  cijfers  vijf  worden  gebruikt,

Van  Oekraïne".  Vertel  je  klasgenoten,  familie  en  kennissen  wat  je  het  leukst  vond.

zes  zeven.

Cijfer

.  Formuleer  volgens  de  inhoud  van  de  gelezen  twee  vragen,  in  de  antwoorden  waarop  het  nodig  
zou  zijn  om  cijfers  te  gebruiken.  Schrijf  de  antwoorden  op  de  vragen  op.  Cijfers

B.  Maak  een  conclusie  over  de  eigenaardigheden  van  de  coördinatie  van  de  cijfers  twee,  drie,  vier

Schrijf  in  woorden.

en  cijfers  vijf,  zes,  zeven  met  zelfstandige  naamwoorden.

A.  Bepaal  in  welke  naamval  en  nummer  zelfstandige  naamwoorden  met  cijfers  worden  gebruikt

Cijfers  vonden  ook  hun  stempel  op  de  namen  van  nederzettingen  in  Oekraïne.  

Bijvoorbeeld:  Trilisy  (regio  Kiev),  Pyatihatky  (regio  Dnipropetrovsk),  Shostka

I.  Lees  de  tekst.  Schrijf  de  getallen  in  woorden.  Mondeling  examen  doen

(Soesjchina).

cijfers  als  onderdeel  van  de  spraak.  Noteer  de  analyse  van  twee  ervan  (optioneel).

Hoe  deze  en  andere  numerieke  namen  van  nederzettingen  precies  zijn  gevormd,  kunt  u  vinden  op:

twee  drie  vier.

boeken  van  Alla  Koval  "Vertrouwde  vreemden:  de  oorsprong  van  de  namen  van  nederzettingen"

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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§  56.  ÓÇÃÎÄÆÅÍÍß  ÊÿËÜÊÿÑÍÈÕ  ×  ÈÑËÿÂÍÈÊÿÂ  Ç  
ÌÌÌ

Voor  jou,  nieuwsgierig

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



äâà  è

indirecte

Ja.

L.

D. äâîõ  ï'ÿòèõ  à

.D.

RECHTSAF

(íà)  ìèëüéîíè  çèðîê

Vijf

èëüéîíîì  çèðîê

'

ïèâòîðà  à

èëüéîíó  çèðîê

vier

äâîõ  èâ

(íà)  äâîõ  àõ

(íà)  äâîõ  ï'ÿòèõ  à

geval

äâà  à

èëüéîí  çèðîê

ïèâòîðà  à

L.

denominatief

è  è

ïèâòîðà  à

gevallen

äâîì  àì
äâà  è

äâè  ï'ÿòèõ  à

äâîì  ï'ÿòèì  à
äâè  ï'ÿòèõ  à

FOUT

en  meer

(íà)  ïèâòîðà  ìåòðàõ

A.

.D.

L.

ïèâòîðà  ìåòðàìè

èëüéîí  çèðîê

D.

fractioneel

A.
Ja.

L.

Twee  drie,

è  ìèñÿöÿ

èëüéîíà  çèðîê

ïèâòîðà  ìåòðàì

ñÿöè

äâà  è

äâîìà  ìåòðàìè

äâîìà  ï'ÿòèìè  ìåòðà

ÿç  ÷  èñëèâíèêàìè  òèñÿ  ÷  à,  ìèëüéîí,  ìèëüÿðä  èìåííè  êè  íåçìèííî  âæèâàêìî  
â  äîâîìó  âèäìèíêó.  BIJVOORBEELD :  òèñÿ  ÷  à  òîíí,  òèñÿ  ÷  åþ  òîíí,  òèñÿ  
÷  è  òîíí.

ÿç  ÷  èñëèâíèêàìè  ï'ÿòü  è  áèëüøå  â  íàçèâíîìó  âèäìèí  êó  èìåííèêè  

âæèâàèìî  â  äîâîìó  âèäìèíêó  ìíîæè  è.  BIJVOORBEELD :  ï'ÿòü  ìåòðèâ,  

äåñÿòü  ìèñÿöèâ.

íåïðÿìèõ  âèäìèíêàõ  èìåííèê  óæèâàêìî  â  òîìó  ñàìîìó  âèäìèíêó,  ùî  é  ÷  

èñëèâíèê.  VOORBEELD:

âèäìèíêó  íîæèíè.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

ÿç  ÷  èñëèâíèêàìè  äâà,  òðè,  ÷  îòèðè,  îáèäâà  â  íà  çèâíîìó  âèäìèíêó  

èìåííèêè  âæèâàê  â  íàçèâíîìó

Iç  äðîáîâèìè  ÷  èñëiâíèêàìè  (êðiì  ïiâòîðà,  ïiâòî  ðè),  ÿêi  îçíà  ÷  àþòü  

êiëüêiñòü  ÷  àñòèí  îäíîãî  ïðåä  äíîãî  ïðåä  äíîãî  ïðåä  äí  ïðåä  äííííâà ,  

iìåíæíâíèíè  BIJVOORBEELD :  îäíà  äðóãà  ëèìîíà.

ñåìè  ó  ÷  íèâ,  ñèìîì  ó  ÷  íÿì,  ñèìîìà  ó  ÷  íÿìè.

ÿç  ÷  èñëèâíèêàìè  ïèâòîðà,  ïèâòîðè  èìåííèê  óæè  âàêìî  çà  ïîäàíèì  íèæ  ÷  
å  çðàçêîì.

ÀËÅ:  1)  äâà  ãðîìàäÿíèíà,  äâà  êèÿíèíà,  òðè  õàð  êi  â'ÿ  íèíà  é  ïîäiáíi  iìåííèêè  
iç  ñóôiêñîì  -èí-,  ÿêèé  çíèôàye  èíèôàye  èí  2)  äâà  ÷  îëîâèêà  (ëþäèíà,  

îñîáà),  äâà  äðóãà.

Cijfer

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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2.  Ìàìà  êóïèëà  øèñòü  ïåðñèêèâ.

äðîáîâèé  ÿ  Ð.  L.  äí.

5  en  äàëè  ÿ  Ð.  L.  í.

1.  Íà  ñòîëè  ëåæàëî  òðè  ïåðñèêè.

ßêùî  äî  ñêëàäó  ÷  èñëèâíèêà  âõîäÿòü  ñëîâà  ç  ïîëî  âèíîþ,  èç  ÷  âåðòþ,  òî  

èìåííèê  óçãîäæóêìî  èç  öèëèì

Äâà  (êîìï'þòåð),  òðè  (ìèñÿöü),  ÷  îòèðè  (óðîê),  ïèâòîðà  (çîøèò),  ïèâòîðè  (çìèíà),  äâà  (êðîëèê),  

øè  (êðîëèè), ,  äâà  ç  ïîëâêà  ïîëâêà  (ïðîöåíò ),  ÷  îòèðè  ( ëüâiâ'ÿíèí),  ï'ÿòü  äåñÿòèõ  (âiäñîòîê)  

ïiâòîðà  (ìiñÿöü)  ïiâòîðà  (ðiê),  äâàäöÿòü  ÷  îòèðè  (òðàêó)  ïiâà  (ìiñÿöü)  ïiâòîðà  (ðiê),  äâàäöÿòü  ÷  

îòèðè  (òðàêîòó)  è ),  ÷  îòèðè  (ó  ÷  åíü).

2,  3,  4 .  L.  í.

Ï'ÿòü  âîñüìèõ  øëÿõó,  òðè  ç  ïîëîâèíîþ  ãåêòàðè,  ïèâòîðè

ãîäèíè,  ï'ÿòü  ñüîìèõ  êèëîãðàìà.

øèñòü  èç  ïîëîâèíîþ  ëèìîíèâ.

3.  Äëÿ  ïðèãîòóâàííÿ  ïþðå  ïîòðèá  íî  ïèâòîðà  ïåðñèêà.

÷  èñëîì.  BIJVOORBEELD :  äâà  ç  ïîëîâèíîþ  ëèìîíè,

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

äâè  òðåòèõ  êèëîãðàìè

FOUT

Zelfstandige  naamwoorden  in  samengestelde  cijfers  worden  gebruikt  in  het  
geval  dat  vereist  is  voor  het  laatste  woord.  VOORBEELD:  drieëntwintig  
dagen,  vijfentwintig  dagen.

äâà  èç  ÷  âåðòþ  êèëîãðàìè

RECHTSAF

ïèâòîðà  êèëîãðàìèïèâòîðà  êèëîãðàìà
äâîì  òðåòèì  êèëîãðàìà

äâà  èç  ÷  âåðòþ  êèëîãðàìà

äâîì  òðåòèì  êèëîãðàìàì
äâè  òðåòèõ  êèëîãðàìà

.  Verwissel  twee  van  de  gegeven  verbindingen  mondeling.  Vervoeging  van  een  van  hen
opschrijven  (optioneel).

gebruikt  in  de  genitief.

in  verschillende  vormen  gebruikt.

rechtvaardigen  de  keuze  van  de  vorm.

Schrijf  achtereenvolgens,  open  de  haakjes,  zinnen  in  twee  kolommen:  1)  waarin  
zelfstandige  naamwoorden  worden  gebruikt  in  de  nominatief;  2)  in  welke  zelfstandige  naamwoorden

Cijfer

LATEN  WE  VERGELIJKEN:

I.  Lees  woordcombinaties.  Bepaal  de  categorie  van  cijfers  en  naamvallen  waarin  
zelfstandige  naamwoorden  worden  gebruikt.

Schrijf  de  zin  en  zet  het  zelfstandig  naamwoord  in  de  juiste  vorm.  Over

WAAROM?  Leg  uit  waarom  het  zelfstandig  naamwoord  perzik  in  elk  van  de  zinnen  staat
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ÿ  3  (potlood)  ÿ  

2  (stift)  ÿ  4  

(staaf)  ÿ  25  (vijl)

äâà  (ñìàéëèêê),  äåâ'ÿòü  (êîëèð),  ÷  îòèðè  (áóäèíîê).

ï'ÿòíàäöÿòå  (êâèòåíü),  âèñèì  (ëÿù),  ñèì  (ñòåáëî),  òðè  (êîëåñî),

1.  Ïðàâèëüíî  óçãîäæåíî  ÷  èñëèâíèê  ç  èìåííèêîì  ó  ðÿäêó

À  ïðàöþâàëè  ïèâòîðà  äíÿ

Ã  çàñèÿëè  ï'ÿòü  èç  ÷  âåðòþ  ãåêòàðè

äâà  (êèëèì),  ïèâòîðà  (ïèðèã),  äåñÿòü  (îñòðèâ),  ÷  îòèðè  (ñâåòð),

ÿ  2  (kompas)

Á  íàâ  ÷  àëèñÿ  ïèâòîðà  òèæíè

ïðîèõàëè  òðè  ç  ïîëîâèíîþ  êèëîìåòðà

Îäíà  (ñëèâà),  îäíà  äðóãà  (óçâèç),  ï'ÿòü  (êàðòèíà),  äâà  (êèë  ìåòð),  øèñòü  (àâòîáóñ),  

òðè  (ààààñ)

1.  Òåðèòîðèÿ  Óêðàèíè  ïðîñòÿãëàñü  èç  çàõîäó  íà  ñõèä  íà  1316  (êèëîìåòð),  èç  ïèâíî  ÷  è  

íà  ïèâäåíü  -  íà  893  (êè).  2.  Êî  ëèáðè  ìàõàþòü  êðèëàìè  âèä  60  äî  80  (ðàç)  çà  ñåêóíäó.  3.  Îäíå  

äåðåâî  áóê  «âèðîáëÿê»  çà  ãîäèíó  1,7  (êèëîãðàì)  êèñíþ.  4.

ÿ  2  (album)  ÿ  22  (notitieboekje)

ÿ  10  (omslag)  ( 5  (pen)

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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.  Ontleden  de  laatste  zin  schriftelijk.

waarde.

Neem  contact  op  met  de  verkoper  en  bestel  het  product  volgens  de  verstrekte  lijst,  met  gebruik  van  
zelfstandige  naamwoorden  in  de  juiste  vorm.

met  zelfstandige  naamwoorden.

TOETS.  Onderstreep  de  tweede  letter  van  elk  zelfstandig  naamwoord.  Als  u  de  taak  correct  voltooit,  leest  

u  een  gevleugelde  uitdrukking  uit  de  onderstreepte  letters.  Leg  uit

SITUATIE.  Voer  een  van  de  opties  uit.

Cijfer

I.  Schrijf  op,  zet  de  zelfstandige  naamwoorden  tussen  haakjes  in  de  juiste  vorm

en  het  schrijven  van  getallen  in  woorden.

OPTIE  A.  Stel  je  voor  dat  je  naar  de  winkel  kwam  om  schoolspullen  te  kopen.

OPTIE  B.  Stel  je  voor  dat  je  gezin  een  week  lang  boodschappen  of  huishoudelijke  artikelen  moet  kopen.  

Maak  een  lijst  van  de  benodigde  producten  (goederen)  van

met  vermelding  van  de  hoeveelheid  en  prijzen  in  overeenstemming  met  de  regels  voor  de  coördinatie  van  cijfers

Uitvoeren  van  testtaken.
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Ã  ííäèéñüêà  êîáðà  çäàòíà  ïëþíóòè  îòðóòîþ  â  îêî  æåðòâè  íà  âèäñòàíè  äâà  ç  ïîëîâèíîþ  

ìåòðè.

àíàíàñè;  çÿëè

÷  ç

______

àðêóøèâ;

Á  Ùóïàëüöÿ  ãèãàíòñüêîì  àðêòè  ÷  íîè  ìåäóçè  ìîæóòü  ñÿãàòè  òðèäöÿòè  òðüîõ  ìåòðèâ.

×  îòèðè  êîìï'þòåðè,  òðè  àïåëüñèíà,  ÷  îòèðè  ñàíòèìåòðè,

____

À  Ìàêñèìàëüíà  äîâæèíà  òèëà  óññóðèéñüêîãî  òèãðà  -  òðè  è.

2  (âåëîñèïåää),  3  (ëèæêî),  5  (áóòåëü),  0,12  (âíäñîòîê),  6,95  (ñàí  òèìåòð),  2/3  (ìåòð),  2  

(íåòáóê),  500  (ìåòð) ),  7  ( îëè  âåöü),  3  (òðàìâàé),  5,6  (êèëîãðàì),  3  (ëèñòîê),  2  (íîìåð),  îáèäâà  

(ñåëÿíèí),  23  ç  ïîëîâèíîþ  (êè).

_____

_____

_____

Ã  è  äåñÿòèõ  ñàíòèìåòðè

À  øèñòü  è  äâè  ï'ÿòèõ  êèëîâàòà  Â  äâè  òðåòèõ  êèëîìåòðà

_____

______

____

2.  ÍÅïðàâèëüíî  óçãîäæåíî  ÷  èñëèâíèê  ç  èìåííèêîì  ó  ðÿäêó

àíàíàñà;  ïðîäàëè  ìèñÿöÿ;  

çóñòðèâ  êòàðà;  

çàñèÿëè  êòàðàõ.  4.  

Ïðèìõàëî  ëüâèâ'ÿí;  ïîäàðóâàëè  àðêóøè;  

çêëàâ

____

____

Â  Äîâæèíà  íàéáèëüøîãî  ñïèéìàíîãî  àëèãàòîðà  ñòàíîâèëà  ÷  î  òèðè  ìåòðà  òðèäöÿòü  ï'ÿòü  

ñàíòèìåòðèâ.

1.  óïèëè

èñÿöè;  èíóëî  ìèñÿöèâ.  

3.  Ïîñèÿëè  íà

ïiâòîðà  ãåêòàðè,  òðè  êiëîìåòðè,  ï'ÿòü  ñîòèõ  êiëîãðàìè,  ïiâòî  ðà  ðîêó,  òðè  êèÿíèíà,  äâà  

ìiëiìåòðà,  è  êèòà,  äâà  ñòäáüói

_____

_____

àíàíàñèâ.  2.  Ó  ÷  èâñÿ

_____

____

3.  ÍÅïðàâèëüíî  óçãîäæåíî  ÷  èñëèâíèê  ç  èìåííèêîì  ó  ðå  ÷  åííè

Á  øèñòü  ç  ïîëîâèíîþ  ìåòðèâ

72  (ëèòð),  1/3  (ãðóïà),  1/8  (øëÿõ),  100  (äåíü),  2/3  (ñêëÿíêà),

____

êòàðè;  âèðîñëî  íà  ëüâèâ'ÿíèíà;  

íàãîðîäèëè  ëüâèâ'ÿíàì.  5.  Ïåðåãîðíóâ  

çàôàðáóâàâ

àðêóà.

532

531

Controleer  elkaars  correctheid.

533  
is  uw  keuze.

SAMENWERKEN.  Verdeel  de  taken  onderling:

I.  Schrijf  op,  vervang  getallen  door  woorden  en  zet  zelfstandige  naamwoorden  in  de  juiste

2)  zoek  zinnen  waarin  het  cijfer  onjuist  overeenkomt  met  het  zelfstandig  naamwoord,  
en  schrijf  het  correct  op.

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  twee  combinaties  (optioneel).

Cijfer

com;
1)  schrijf  zinnen  waarin  het  cijfer  van  het  zelfstandig  naamwoord  correct  overeenkomt

Schrijf  het  op  en  plaats  de  juiste  cijfers  in  plaats  van  de  spaties.  Verantwoorden

formulier.  Motiveer  uw  keuze.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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§  57.  ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß  ÂÈÂ  ×  ÅÍÎÃÎ  Ç  ÒÅÌÈ  «×  ÈÑËÿÂÍÈÊ»

Ïòàõè

À  ðîçìèðîì  è  çàáàðâëåííÿì  ïòàõè  íàäçâè  ÷  àéíî  

ðèçíîìàíèòíè.  Ñåðåä  íèõ  ÿ  êàðëèêè,  íàïðèêëàä  

êîëèáðè  (âàæèòü  âèä  1,6  äî  20  ã).  Äî  âåëåòíèâ  

ìîæíà  âèäíåñòè  íàíäó  (âàæèòü  äî  30  êã),  ëåáåäÿ  

(äî  14  êã).  Òðèâàëèñòü  æèòòÿ  âèâ  ÷  åíî  êðà  ùå  

â  òèõ  ïòàõèâ,  ÿêè  æèâóòü  ïîðó  ÷  èç  ëþäèíîþ.  å  

íåëÿÿi  æèèæ  æèåò  æê  7  7  7  20,  æà  20  20  20  20  

ä  25,  ÿñòá  25  ä  25,  Îðëå  äîå  äî  ä  60,  ïàïã  äîåå  

äîêåâ  €  120  ð  âÂ  (ç  ç  äîâîäèêà).

535

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  het  onderwerp  en  de  micro-onderwerpen.  Leg  de  rol  
van  cijfers  in  de  tekst  uit.  Hebben  ze  geholpen  om  de  lezer  overtuigingskracht,  nauwkeurigheid  
te  geven?

534  Beschouw  het  schema  "Cijfer".  Vertel  haar  over  het  cijfer  als  onderdeel  van  spraak.  Geef  voorbeelden  

om  het  antwoord  te  illustreren.

Cijfer

1.  Schrijf  op  en  vervang  getallen  door  woorden.  Schrijf  de  grafische  afkortingen  volledig  
op.  2.  Bepaal  mondeling  de  rangorde  van  cijfers  op  waarde  en  groepeer  op  structuur.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

öèëè  ÷  èñëà  

äðîáîâè  çáèðíè

L. .Åä.  èäåÿ  è  òðè  êîëèáðè

Çìèíþþòüñÿ  çà  

âèäìèíêàìè;  à  äåÿêè  ùå  é  çà  ðîäàìè  

òà  ÷  èñëàìè
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ïîðÿäêîâèêèëüêèñíè

Áóäü-ÿêèé  ÷  ëåí  ðå  ÷  

åííÿ

ïðîñòè  

ñêëàäíè  

ñêëàäåíè

Îçíà  ÷  àê  ÷  èñëî,  

êèëüêèñòü,  ïîðÿäîê  ïèä  ÷  

àñ  ëè  ÷  áè

syntactische  rol

CIJFER
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540

536

537

538

539

541

Äâi  ïðîïîçèöiyi,  ÷  îòèðè  òîïîëi,  øiñòü  âåðáëþäiâ,  ñîðîê  òèæ  íiâ,  òðèäöÿòü  äåâ'ÿòü  

ñòóäåíâiâ,  ñiìñîò  ñiääüü

äíÿ.__________

ïèâòîðà,  ï'ÿòü  ç  ïîëîâèíîþ,  òðè

1.  Ïðîòÿãîì  äîáè  íåìîâëÿ  êèòà  âèïèâàê  äî  400  ëèòðèâ  ìà  òåðèíñüêîãî  ìîëîêà.  2.  

Æàéâîðîíêà  íå  âèäíî,  êîëè  âèí  çëèòàê

íà  âèñîòó  300  ìåòðèâ,  à  éîãî  ïèñíþ  ÷  óòè  íàâèòü  ç  âèñîòè  600  ìåò-

3.  àéæå  ñíèã. äíèâ  íà  âóëèöè  õóðäåëèöÿ  è  ëàïàòèé

1.  Ìèíóëîãî  òèæíÿ  ëèøå

íâ.  3.  Äîâæèíà  êèòèâ  ñÿãàå  33  ìåòðèâ,  à  âàãà  -  120  òîíí.  4.  Ó  çâè  ÷  àéíîãî  ñàäîâîãî  ñëèìàêà  

14  175  çóáèâ.  5.  Æóê-íîñîðèã  âàæèòü  óñüîãî  14  ãðàìèâ,  à  ìîæå  òÿãòè  âàíòàæ  1580  ãðàìèâ.

1.  Ï'ÿòü  òèñÿ  ÷  øèñòñîò  âèñèìäåñÿò  äåâ'ÿòü.

___________

2.  Øÿñòü  ìèëüéîíèâ  ÷  îòèðèñòà  ñèìäåñÿò  âèñèì.

äíè  áóëà  ñîíÿ  ÷  íà  áåçâè_________
íà  ïîãîäà.

1.  Ñêèëüêè  çàðàç  ãîäèí?  2.  Çàðàç  áåç  ï'ÿòíàäöÿòè  ñèì.  3.  ß  âñòàâ  ó  ñèì  ãîäèí  ðàíêó.  

4.  Âèí  ïðèéøîâ  â  ïîëîâèíè  òðåòüîãî.  5.  Ñòàðîñòó  êëàñó  çàìèíþê  õòîñü  äðóãèé.  6.  Áàòüêè  

ïèøëè,  à  äèòè  çàëèøèëèñÿ  îäíè.  7.  Òðè  áðàòà  çóñòðèëèñÿ  ïèñëÿ  êàíèêóë.

2.  Ñèíîïòèêè  ïðîãíîçóþòü,  ùî  äîù  ïðèïèíèòüñÿ  ÷  åðåç

8.  Ñïîðòñìåíè  ïðîáèãëè  äâè  äåñÿòèõ  êèëîìåòðèâ.  9.  Àïåëüñèíè  çàâàæèëè  äâà  ç  ïîëîâèíîþ  

êèëîãðàìèâ.

3.  Onderstreep  en  rechtvaardig  spelling  in  cijfers.

I.  Schrijf  op  en  vervang  getallen  door  woorden.

4.  Ontleed  één  cijfer  uit  de  tekst  als  onderdeel  van  de  taal  (optioneel).

.  Ontleed  de  eerste  zin  schriftelijk.

SAMENWERKEN.  Kies  een  van  de  cijfers  en  verander

Schrijf  een  reflectie  over  het  juiste  gebruik  van  vrije  tijd  terwijl  je  geniet

in  zinnen.  Slechts  één  van  deze  cijfers  is  geschikt  voor  elke  zin.

hem.  Controleer  elkaars  correctheid.

cijfers,  over  een  van  de  volgende  onderwerpen:  "Vrije  tijd  -  een  kans  om  vaardigheden  
te  ontwikkelen",  "Tijdverspilling  -  de  grootste  verspilling".

Pas  de  zin  mondeling  aan.

Cijfer

Schrijf  de  zinnen  in  de  accusatief  en  instrumentale  naamval.

Kies  uit  de  gegeven  cijfers  degene  die  kunnen  worden  gebruikt  om  de  lege  plekken  in  te  vullen

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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543

545

542

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

1.  ×  èñëèâíèêàìè  ÿ  âñè  ñëîâà  â  ðÿäêó

Îáÿäíàéòåñÿ  â  ãðóïè.  Êîæíà  ãðóïà  ìàye  ñòâîðèòè  

ìóëüòèìåäiéíó  Ida  Cai  òàöiþ  «Øêîëà  ìàéáóòíüîãî»  ç  

åëåìåíòàìè  îïèñó  ïðè  ìiùåííÿ  èñëiâíèêiâ  òà  âèêîðèñòàííÿì  ÷  äëÿ  ïîçíà  ÷  åííÿ  

êiëüêîñòi  ïîâåðõiâ,  êëàñiâ,  òåõíi  ÷  IEO  çàñîáiâ  en  ò.  ii.

1.  Ïèä  ÷  àñ  âèâ  ÷  åííÿ  òåìè  «×  èñëèâíèê»  ÿ  äèçíàâñÿ  (äèçíàëà  ñÿ)  áàãàòî  íîâîãî.  

àïðèêëàä,  ê ...

2.  Íàéâàæ  ÷  èì  ïèä  ÷  àñ  îïðàöþâàííÿ  ìàòåðèàëó  äëÿ  ìåíå  áóëî ...  3.  Ñâîè  çíàííÿ  ç  òåìè  ÿ  

á  îöèíèâ  (îöèíè ...

Á  øèñòäåñÿò  ï'ÿòü,  øåñòèðè  ÷  íèé,  ñîðîêîâèé

÷  îòèðè  (ìiëiìåòð)  ïiâòîðà  (êiëîãðàì),  îäíà  òðåòÿ  (ðîç  ÷  èí ),  òðè  øîñòèõ  (ãåêòàð),  âiñiìñîò  

äâà  (ëiõòàð)  òðè  iç  ÷  âåðòþ  (èíåëü  è  iç  ÷  âåðòþ  (èíåëü )  òîííà),  òðè  ç  ïîëîâèíîþ  (äåíü),  

ïèâòîðà  (êèëîìåòð),  ïèñëÿ  äâîõ  òðåòèõ  (êèëî  ìåòð).

À  äåâ'ÿíîñòî,  ïèâòîðà,  äåâ'ÿòêà

×  îòèðè  (àëüïèíèñò),  òðè  (ôàõèâåöü),  äâà  (îëèâåöü),  òðèäöÿòü

grondgebied,  bevolking,  klimaat).  Schrijf  deze  zinnen  en  vervang  de  cijfers  door  
woorden.

Schrijf  door  de  haakjes  te  openen  en  de  zelfstandige  naamwoorden  in  de  juiste  vorm  te  zetten.

Cijfer

544  Zoek  in  het  leerboek  geschiedenis  twee  zinnen  met  data  van  historische  gebeurtenissen,  en  

in  het  leerboek  aardrijkskunde  -  twee  zinnen  met  kwantitatieve  gegevens  (ongeveer  de  grootte

Check  de  voorstelling  met  de  antwoorden  in  de  bijlage

2.  Maak  met  behulp  van  informatie  uit  verschillende  paragrafen  van  het  leerboek  
een  klein  rapport  over  gebroken  getallen.

ZELFBEOORDELING.  Ga  door  met  mondelinge  zinnen.

Uitvoeren  van  testtaken.

3.  Maak  met  behulp  van  aanvullende  informatiebronnen  een  kleine  boodschap  
(presentatie)  over  de  geschiedenis  van  cijfers.

1.  Het  aantal  getallen  aangegeven  door  cijfers  is  oneindig.  Meten,  of  gewoon  
een  oneindig  aantal  cijfers.

190

Ãîòóåìîñÿ  äî  êîíòðîëüíîãî  îöèíþâàííÿ

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



5.  Ïðàâèëüíî  ïîåäíàíî  ÷  èñëèâíèê  ç  èìåííèêîì  ó  ñëîâîñïîëó-
÷  ííè

Ã  Ëèøå  òðåòüîãî  êâèòíÿ  áóëî  íàäèñëàíî  ôàéëè.

3.  Ñêëàäíèì  ÿ  êîæåí  ÷  èñëèâíèê  äêà

À  ñèìñîò,  òðèñòà  Â  äâàäöÿòü  äâà,  ñòî

À  ÷  îòèðè  àëüáîìà  Á  äâà  

àâòîìîáèëÿ

òðè  ïàêåòà

Â  äåñÿòåðî,  ï'ÿòèìèëüéîííèé,  êèëüêàíàäöÿòü

Á  äåñÿòü,  äåâ'ÿíîñòî  Ã  ñèìäåñÿò,  òèñÿ  ÷  à

Ã  äíà  äðóãà  äîðîãè

4.  ÍÅïðàâèëüíî  â  îðóäíîìó  âèäìèíêó  çàïèñàíî  ÷  èñëèâíèê

Ã  âèñèìíàäöÿòèé,  ñîòêà,  òðèäöÿòü  ÷  îòèðè

6.  Ñïèøèòü,  çàìèíþþ  ÷  è  öèôðè  ñëîâàìè.

1.  Ïðîéøëî  áèëüøå  275  ðîêèâ.  2.  Äëÿ  áíáëèîòåêè  ïðèäáàëè

2.  Ïèäìåòîì  ÿ  ÷  èñëèâíèê  ó  ðå  ÷  åííè

À  Áèëÿ  øêîëè  ïîñàäèëè  ÷  îòèðè  òîïîëè.

èíàäöÿòüîìà  _

Ã  ÷  èðìà

Á  Íà  êëóìáè  áèëÿ  çàâîäó  ðîñëè  ÷  îòèðè  òðîÿíäè.

øåñòèñòàìè  Á  ñèìîìà  _

690  êíèæîê.

Â  Ï'ÿòèêëàñíèêè  âèêîíàëè  äâè  ïèñíè.

voorbeelden.

bijnamen.

voorbeelden.

10.  Roep  5-7  zinnen  met  cijfers  op.

2.  Waarin  verschillen  cijfers  van  rangtelwoorden?  Zweven

9.  Vertel  ons  over  de  eigenaardigheden  van  het  gebruik  van  cijfers  uit  namen

5.  Vertel  ons  over  het  schrijven  van  een  zacht  teken  in  cijfers.  Zweven

7.  Wat  is  de  eigenaardigheid  van  de  verbuiging  van  samengestelde  kwantitatieve  en  
ordinale  getallen?  8.  Hoe  schrijven  we  rangtelwoorden  van-honderdste,  -duizendste?

1.  Welk  deel  van  de  taal  wordt  een  teller  genoemd?  Leg  de  rol  van  cijfers  in  spraak  uit.

4.  Wat  zijn  de  groepen  cijfers  per  structuur?  Geef  voorbeelden.

VRAGEN  EN  TAKEN  VOOR  ZELFTESTEN

En  vijftig?  En  vijfhonderd?  En  vijf-zeven?

3.  Welke  categorieën  zijn  onderverdeeld  in  cijfers?  Geef  voorbeelden.

6.  Leg  uit  wat  de  eigenaardigheid  is  van  de  verbuiging  van  het  cijfer  vijf.

Cijfer

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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§  58.  ÇÀÉÌÅÍÍÈÊ  ßÊ  ×  ÀÑÒÈÍÀ  ÌÎÂÈ

192

Ñè  çàéìåííèêè  çìèíþåìî  çà  âèäìèíêàìè,  à  äå  ÿêè,  ÿê  è  ïðèêìåòíèêè,  -  

ùå  é  çà  ðîäàìè  òà

âêàçóê  íà  îñîáó,  ïðåäìåò,  îçíàêó,  êèëüêèñòü,  àëå

Íåìàå  íè  ÷  îãî  ìèëèøîãî  çà  ðèäíó  çåìëþ.  Îñîáëèâèìè  ÷  àðàìè  âèå  âèä  çåìëè  íàâåñíè.  Îæèâàê  

òðàâè  ÷  êà  é  òÿãíå  äî  ñîíöÿ  ñâîÿ

÷  èñëàìè.

çåëåíè  âóøêà.  Òðàâè  ÷  êà  íåìîâ  ïðèñëóõàêòüñÿ  äî  æàéâîðîíêî  âîè  ïèñíè,  ùî  ëëåòüñÿ  ç  

òåïëîãî  íåáà.

Ïðåêðàñíà  âåñíà  â  ðèäíîìó  êðàè  (Ç  æóðíàëó).

íå  íàçèâàå .  VOORBEELD:

ÏÐÇÇÂÈÙÀ

âèí,  ìè,  ùîñü  (óêà  çó  þòü  íà  îñîáó,  ïðåäìåò);

òîé,  ìèé,  âñÿêèé  (óêà  çóþòü  íà  îçíàêó);

Ñåðåä  íàøîãî  íàðîäó,  ñêàæó  ÿ  âàì,  òðàïëÿþòüñÿ  âñÿêè  ïðèç  âèùà  -  ÷  óäåðíàöüêè,  

õèìåðíè,  äèâîâèæíè,  äèâîâèæíè.

ñêèëüêè,  ñòèëüêè  (óêàçóþòü  íà  êèëüêèñòü).

Ïðî  îñîáëèâîñòè  çàéìåííèêèâ,  õõíè  ðîçðÿäè  çà  çíà  ÷  åííÿì,

Ó  ðå  ÷  åííè  çàéìåííèê  íàé  ÷  àñòèøå  âèñòóïàê

Çàéìåííèêè  âèäïîâèäàþòü  íà  ïèòàííÿ  õòî ?  Wat?

à  òàêîæ  ïðî  ïðàâèëüíå  âæèâàííÿ  çàéìåííèêèâ

ïèäìåòîì,  äîäàòêîì  àáî  îçíà  ÷  åííÿì,  ðèäøå  -  ÷  àñòèíîþ  ïðèñóäêà.  

BIJVOORBEELD :  ß  ïðèíåñó  òîáè

ñâîþ  íàäèþ…  (Â.  Ñèìîíåíêî).

èèèé?  ÷  èé?  ñêèëüêè?

àéìåííèê  -  öå  ñàìîñòèéíà  ÷  àñòèíà  ìîâè,  ÿêà

B.  Kijk  of  voornaamwoorden  helpen  om  ongewenste  herhaling  van  de  woorden  te  voorkomen  en

A.  Reconstrueer  de  tekst  mondeling  en  vervang  de  gemarkeerde  woorden  door  voornaamwoorden.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  1.  Wat  zijn  de  communicatiemiddelen  van  zinnen  in  de  tekst?  2.  Wat  zijn  persoonlijke  voornaamwoorden?

Voornaamwoord

zinnen  in  de  tekst  verbinden.  B.  

Maak  een  conclusie  over  de  rol  van  voornaamwoorden  in  spraak.

I.  Lees  de  tekst  duidelijk.  Bepaal  het  type  en  de  stijl  van  spreken.  Hoe  denk  je  dat  achternamen  

"geboren"  zijn?

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

tekens
Morfen  zijn  fologisch

rol

Voornaamwoorden  helpen  ongewenste  herhaling  van  woorden  te  voorkomen  en  zijn  een  van  de  

middelen  om  zinnen  in  de  tekst  met  elkaar  te  verbinden.

met

Synthetisch  giftig

waarde

Algemeen
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ïîõâàëèòèñÿ  ïðèçâèùàìè  Âàðåíèê,

Ðîçðÿäè  çàéìåííèêèâ

Ãàëóøêà,  Äîâáíÿ,  Ãàéäàìàêà,  Áó  ñîë,  Øåïåòà.

àçâà  ðîçðÿäó

õòî,  ùî,  ÿêèé,  ÷  èé,  êîòðèé,  ñêèëüêè

ùîñü,  õòî-íåáóäü,  áóäü-ÿêèé,  àáèùî,  äåÿêèé

Ó  à  ê,  ñêàæèòü,  æèòè  òèé  ëþäèíè,  ÿêó  íàçèâàþòü  Ïèâòîðà  êîæóõà?  Õòî  òàê  îõðåñòèâ,  

ïîøêîäóâàâøè  äâîõ  êîæóõèâ,  à  âäèëèâøè  ñàìå  ïèâòîðà?  Àáî  ÿê  ìàå  ïî  ÷  óâàòèñÿ  íå  æèíêà,  à  ÷  

îëîâèê,  ÿêèé  íîñèòü  ïðèçâèùå  Ïàíèáóäüëàñêà?  (ÿà  ÿ.  Ãóöàëîì).

àéìåííèêè

à  í.

çíà  ÷  àëüíè

ñîáîâè

ííõòî,  íèùî,  íèÿêèé,  íè  ÷  èé,  íèêîòðèé,  íèñêèëü  êè

Äåÿêè  ç  íèõ  íà  ÷  å  íà  ãîðîäè  âèðîñëè:

ÿ,  òè,  âèí,  âîíà,  âîíî,  è,  âè,  âîíè

ìèé,  òâèé,  íàø,  âàø,  ñâèé,  éîãî,,  ÿÿ,  õõíèé,  õõ

Áóðÿê,  Ãàðáóç,  Ãè  ÷  êà,  èëü.  Er  zijn  ïðè  çâèùà,  ÿêè,  

ëèáîíü,  ç  ëèñó  ïðèáèãëè

ñåáå

öåé,  òîé,  òàêèé,  ñòèëüêè

òà  é  ïðèëó  ÷  èëèñÿ  äî  ëþäñüêîãî

âîðîòíèé  Ïèòàëüíè

âåñü,  óñÿêèé,  êîæíèé,  æîäíèé,  íí  øèé,  ñàì,

ãóðòó:  Ëèñèöÿ,  Âîâê,  Âåäìèäü,  Áîð  ñóê.  âèñíî,  íå  áåç  

òèõ  ó  íàøîìó

Âèäíîñíè  

Íåîçíà  ÷  åíè

ñàìèé

ñåëè  âîäèòüñÿ,  ÿêè  ç  ïòàøèíîì  çãðàì:  Ãîðîáåöü,  Îðåë,  

Ïèâåíü.  ÌÎæÅìÎ

À  çíà  ÷  åííÿì  è  ãðàìàòè  ÷  íèìè  îçíàêàìè  çàéìåí  íè  êè  ïîäèëåíî  íà  äåâ'ÿòü  

ðîçðÿäèâ.

?  Wat?  èèèé?  ÷  èé?  êîòðèé?  ñêèëü  êè?

Çàïåðå  ÷  íè  

Ïðèñâèéíè  

Âêàçèâíè

Voornaamwoorden  met  voorzetsels  worden  apart  geschreven.  VOORBEELD:  hoop
ik,  met  haar,  naar  ons.

en  beantwoord  de  vraag  wie?  wat?;  b)  geef  het  teken  aan  en  reageer  op:

.  Zoek  uit  welke  van  de  voornaamwoorden  gemarkeerd  in  de  tekst:  a)  duiden  op  een  persoon,  object

Voornaamwoord

welke  vraag?  wiens?  Welke  voornaamwoorden  kunnen  worden  gebruikt  om  geslacht  en  getal  te  bepalen?

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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õàòèíà,  è  øåï  ÷  å  çàäóìëèâèé  ñàä  (À.  Ìàëèøêî).  3.  àòÿãíå

ÃÀ! !

ßêùî  íà  âàøó  ñòîðiíêó  â  ñîöiàëüíié  ìåðåæi  íàäiéøîâ  çàïèò  aia  íåçíàéîìîyi  iniae,  î  çàéäiòü  

íà  àêàóíò  äîïèñóâà  ÷  à  (äîïèñó  Aa  ÷  ee)  en  ïîäèâiòüñÿ,  Ui  AII  (AIIA)  Ìèõà,  Ui  ïîñòèòü,  ÷  E

ñïèëüíè  äðóçè,  äå  ìåøêàê,  íàâ  ÷  àêòüñÿ,  ÿêè  ñâèòëèíè  âèñòàâëåíî.

ßêùî  äî  âàñ  çàòåëåôîíóâàëà  ÷  è  íàäèñëàëà  

ñìñ-ïîâèäîìëåííÿ  íå  çíàéîìà  îñîáà,  äîòðèìóéòåñÿ  òà  

êè

äîù  ñâîì  îñèííè  ñòðóíè,  òîðêíå  òè  ñòðóíè  ïàëü  ÷  èêîì  âåðáà  (Ë.  Êîñòåíêî).  4.  Íà  ñîíöå-ñêðèïöè  

áàáèíîãî  ëèòà  íèõòî  èç  ñêðèïàëèâ  ùå  íå  çèãðàâ  (Í.  Ïåòðóê).  5.  Ïî  ñòåæöè  ùîñü  âåäå  ìåíå  äî  

õàòè ...  Ñòèáîê  ìàòóñèíèõ  ñëèäèâ  (Î.  Äîâãîï'ÿò).

1)  íå  ïîâèäîìëÿéòå  íèÿêó  èí  ôîðìàöèþ  ïðî  

ñåáå,  ñâîèõ  ðèäíèõ,  äðóçèâ,  çíàéîìèõ;

êùî  èíôîðìàöèè  à  ôîòî  íåìàå,  òî  êðàùå  âèäìîâèòèñÿ  âèä  ñïèëêóâàííÿ.

2)  íå  ðîçïîâèäàéòå,  äå  âè  çàðàç
ïåðåáóâàêòå,  äå  ìåøêàêòå,  õòî  âàøè  áàòüêè;

3)  íå  ïåðåðàõîâóéòå  ãðîøè  íà  âêàçàíèé  íîìåð  òà  íå  ïåðåäà
âàéòå  ÿõ  îñîáè,  ÿêà  íèáèòî  ïî  íèõ  ïðèéäå;

4)  íå  ïðèéìàéòå  áóäü-ÿêîè  ïðîïîçèöèè  ñõîäèòè  â  êèíî,  êà  â'ÿð  íþ,  ïîêàòàòèñÿ  íà  ìàøèíè,  

çíÿòèñó  â;

1.  Òîïîëÿ  çíîâ  çàãëÿíóëà  äî  âèêíà,  à  çà  íåþ  îäíèì  ðîãîì  âèòêíóâñÿ  ìèñÿöü ...  (Ã.  Êîñèíêà).  

2.  ÿ  æóðèòüñÿ  âèêíàìè  íàøà

5)  ðîçêàæèòü  ñâîèì  áàòüêàì  àáî  â  ÷  èòåëÿì  ïðî  âñè  äèâíè  ïðî  ïîçèöèè,  çóñòðè  ÷  è,  

äçâèíêè  ÿ  è  ñìä-î.

I.  Schrijf  zinnen,  vind  voornaamwoorden  en  onderstreep  ze  als  leden

Schrijf  de  tekst  van  de  ansichtkaart  op  papier  of  elektronische  media  met  een  uitnodiging  

voor  het  vakantie-evenement  (avond  van  ontmoeting  met  afgestudeerden,  ontmoeting  met  de  auteur

en  telefoontjes  van  vreemden  en  potentieel  gevaarlijke  mensen.

.  Vind  voornaamwoorden  en  bepaal  hun  categorie  op  betekenis  en  rol  in  spraak.

Voornaamwoord

I.  Lees  de  regels  voor  het  reageren  op  berichten  op  sociale  netwerken,  sms-berichten

nummer).  Kort  de  categorie  erboven  af.

.  Wie  bepaalt  snel  hoeveel  complexe  zinnen  er  in  deze  oefening  zitten?

zin.  Bepaal  wat  het  voornaamwoord  aangeeft  (persoon,  object,  teken  of

boeken,  verjaardag  van  de  eerste  leraar).  Gebruik  voornaamwoorden  van  verschillende  cijfers.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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ëåìåø

è,  âèùà.  VOORBEELD :  Ñòîÿëà  ÿ  è  ñëóõà  ëà  âåñ  íó,  âåñíà  ìåíè  áàãàòî  

ãîâî  ðèëà  (Ëåñÿ  Óêðà  ííêà).

,  ùîá  âîíà  ðîçêâèòëà  óðîæàêì  (Â.  Ñîñþðà).

çâîðîòíèé  çàéìåííèê  ñåáå,  à  òàêîæ  ïðî  êóëüòóðó  ìîâëåííÿ

ñîáîâè  çàéìåííèêè  âêàçóþòü  íà  îñèá,  èñòîò,  ïðåä  -

çàñëóãîâóêø  íàçâè  ëþäèíè  (Ñààäè).  3.  Áóäóòü  êðàÿòü  çåìëþ

1.  è  ç  òàòîì  õîäèëè  â  çîîïàðê.  èí  äóæå  àðíèé.  2.  ßáëóêà  ïîðîçêëàäàëè  â  ÿùèêè.  Õõ  

áóëî  áàãàòî.  3.  Åêñêóðñàíòè  âèéøëè  ç  àâòîáóñèâ.  Âîíè  áóëè  çàäîâîëåíè.  4.  Àíäðèé  

ïîïðîñèâ  Ñåðãèÿ  ïîêëèêàòè  ñâîãî  áðàòà.  5.  Ïèñëÿ  òîãî  ÿê  äèòè  çàêèí  ÷  óþòü  ìà  ëþíêè,  

çáèðàþ  õõ  è  âèøàþ  íà  äîøêó.  6.  Àíäðèé  âèéíÿâ  ðó  ÷  êó  èç  ñóìêè  é  ïîêëàâ  è  ÿÿ  íà  ñòèë.

çàéìåííèêè  ïåðøîÿ,  äðóãîÿ  òà  òðåòüîÿ  îñîáè,  ïðî

1.  ß  õî  ÷  ó  íà  îçåðî  Ñâèòÿçü,  â  òóìàí  òàåìíè  ÷  èõ  ëèñèâ  (Ë.  Êîñ  òåíêî).  2.  ßêùî  òè  

áàéäóæèé  äî  ñòðàæäàíü  ííøèõ,  òè  íå

LATEN  WE  NADENKEN.  Het  voornaamwoord  in  de  zin  moet  het  geslacht  aangeven,  het  
nummer  van  het  woord  dat  in  plaats  daarvan  wordt  gebruikt.  Het  voornaamwoord  mag  niet  correleren

maar  wil  je  je  mening  geven?

tegelijkertijd  met  verschillende  woorden.  De  volgende  zin  kon  bijvoorbeeld  niet  worden  
geconstrueerd:  ik  haalde  de  etui  uit  de  rugzak  die  ik  aan  Natalka  gaf.  Het  is  onduidelijk  wat  er  is  gegeven

B.  Overweeg  welke  van  de  geselecteerde  persoonlijke  voornaamwoorden  een  persoon  aanduiden:  a)  welke

Natalie:  etui  of  rugzak.

spreken;  b)  tot  wie  de  toespraak  is  gericht;  c)  in  kwestie.  B.  Maak  een  

conclusie  over  de  rol  van  persoonlijke  voornaamwoorden  in  spraak.

Voornaamwoord

-  Mijn  grootvader  heeft  me  een  nieuwe  fiets  
gegeven.  Hij  is  erg  aardig,  de  beste  ter  wereld!  roept  
Alexei  blij  uit.

-  Misschien  is  jouw  fiets  de  beste,

I.  Lees  de  zin.  Zijn  de  voornaamwoorden  correct  gebruikt?  Schrijf  het  op

maar  hij  kan  niet  goed  zijn,  -  antwoordt  Maxim  verbaasd.

A.  Lees  de  zin.

zinnen,  om  dubbelzinnigheden  te  vermijden.  Gebruik  de  volgende  overwegingen.

-  En  ik  heb  niet  gezegd  dat  de  fiets  goed  is.  Dit  is  mijn  goede  en  beste  opa
in  de  wereld.

.  Kies  mondeling  synoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.

Leg  uit  waarom  er  een  misverstand  was  tussen  vrienden.  Zoals  Alex  nodig  heeft

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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d.w.z

2-ãà  ñîáà

âè

íà /  ó  íè

âîíà âîíè

íà /  ó  íüîìó,  íèì íà /  ó  íèõ

ÿ

íàìè

íå

íîæèíà

íàñ

íàñ

âàìè

L.  
D.  
A.  

Ja. .D.  L.
íåþ

tekens

âîíè

ÿ

âàì

íà /  ó  âàñ

M  Morfologisch

âè

L.  
D.  
A.  

Ja. .D.  L.

âàñ

íà /  ó  íàñ

éîãî,  äî  íüîãî  éîìó  éîãî,  

íà  íüîãî

ÿõ,  äî  íèõ  ÿì  ÿõ,  

íà  íèõ

íà /  ó  ííé íà /  ó  íüîìó,  íèì

Dat

1-øà  îñîáà

òåáå,  äî  òåáå  
òîáè  òåáå  
òîáîþ  íà /  ó  òîáè

Dat

íîþ

haar,  
haar,  

haar,  haar

íàì

íå,  äî  ìåíå  ìåíè

âèí  

éîãî,  äî  íüîãî  éîìó  éîãî,  íà  

íüîãî

âîíî

íèì íèìè

In  indirecte  gevallen  hebben  persoonlijke  voornaamwoorden  een  andere  basis  
dan  in  de  nominatief.  BIJVOORBEELD:  ik  -  ik,  ik.

äíèíà1ñîáà  1-

øà  2-ãà  
3-òÿ

âèí,  âîíà,  âîíî

d.w.z

âàñ

3-òÿ  îñîáà

íèì

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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Îñîáîâè  çàéìåííèêè  áóâàþòü  òðüîõ  îñèá,  çìèíþ  þòüñÿ  çà  ÷  èñëà  ìè,  

âèäìèíêàìè,  à  çàéìåí  íèê  âäç  -  ùè .

Âèäìèíàâàííà  îñîáîâèõ  çàéìåííèêèâ

Voornaamwoord

I.  Schrijf  op,  plaats  de  persoonlijke  voornaamwoorden  tussen  haakjes  in  de  juiste  naamval.  

Identificeer  mondeling  de  persoon  en  het  aantal  van  deze  voornaamwoorden.

Ïðî  ÷  èòàâ  äëÿ  (âií),  ïåðåäàâ  ÷  åðåç  (âîíè) ,  ðîçêàçàâ  

ïðî  (âií),  ãëÿíóâ  (âîíà)  ó  âi  ÷  en,  ïëàêàâ  áíëàêàâ  áíííàâ  

íàíàâ  íà  âî  íè),  çàòðèìàâñÿ  ÷  åðåç  (âèí),  áà  ÷  èëèñÿ  ç  

(âîíà),  ïåðåä  (âèí),  ïåðåäè  (ÿ),  çóñòðèâ  (òè),  ø  ì  (òè),  è  

è,  å  è  () . .  Vervang  een  van  de  volgende  

voornaamwoorden  (optioneel).  Gebruik  indien  nodig  

onderstaande  tabel.
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bij  izstavny
N

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

ïàñó  ÿ  êîðîâó  é  ó  êíèæêó  çàãëÿäàþ ...

-  À  òè  çíàêø,  ÿê  òèõ  âîâêèâ  çâàòè?

ïðî  (âîíà)  áóäóòü  êàçàòè  (Ïàíàñ  Ìèðíèé).  2.  Çîðè  ñâèòëèìè

Ò  óæå  é  ñìåðêàòè  ñòàëî,  ÷  àñ  äîäîìó.

-  ê ?  âêè  -  òà  é  ãîäè!

î  ÷  èìà  ç  íåáà  äèâëÿòüñÿ  íà  (ìè)  (Â.  Ñîñþðà).  3.  (Âîíè)  çàêâèò-

STEEKPROEF.  Âíí  -  éîãî,  äî  íüîãî,  íèì,  ç  íèì.

Êîëè  æ  öå  ùîñü  ÿê  âèñêî  ÷  èòü  ç  ëèñó  -

-  À  ÿ  çíàþ,  -  ñêàçàâ  ïîâàæíî  Ïàâëèê.  -  äíîãî  -  áêî,

íà,  ÿ,  âîíè,  è.

îäíå,  çà  íèì  äðóãå ...  Âîâêè!  äâà

à  äðóãîãî  -  ëêàí  (Çà  Î.  Äîí  ÷  åíêîì).

÷  àëà  äàâíÿ  íåâìèðàþ  ÷  à  óêðàèíñüêà  èñòîðèÿ  (I.  Íå  ÷  óé-Ëåâèöü

âîâêè!  À  íàâêîëî  æ  íèêîãî ...  Íó,  äó  ìàþ,  ïðîïàâ! ..  Ó  ìåíå  

áóëà  òèëüêè  âå  ëèêà  ëîìàêà.  ê  ãóêíó  ÿ  íà  âîâêèâ!

Ó  çàéìåííèêàõ  3-í  îñîáè  ó  ôîðìè  îðóäíîãî  é  ìèñ  öåâîãî  âèäìèíêèâ  ïîñòèéíî  

âèñòóïàêè  ïðè  ñòàâ  íèó  í,

ê  ñâèñíó!  à  ç  ëîìàêîþ  -  ïðîñòî  íà

ïðèñòàâ  íèé  í  ç'ÿâëÿÿòüñÿ  ëèøå  òîäè,  êîëè  öè

íèõ!  Åãå  æ,  áèæó  ÿì  íàâïåðåéìè,  à

çàéìåííèêè  âæèâàêìî  ç  ïðèéìåííèêîì.  NAPRIK  LAD:  âèí  -  íèì,  ó  íüîãî.

âîíè  çóïèíèëèñÿ,  ïèäèáãàëè  õâîñòè  é

-  Íó  îò,  -  ïðîäîâæóâàâ  èøêî,  -

ñêàëÿòü  íà  ìåíå  çóáè.  ÿõ  è  ñòðàøíî  æ  áóëî ...

1.  Õðèñòÿ  àæ  äóõ  çàòàèëà,  ùîá  íå  ïðîïóñòèòè  è  ñëîâà,  ùî

uitroepende  zinnen.  Voor  wie  was  Myshko  echt  bang?

I.  Schrijf  een  zin,  zet  de  voornaamwoorden  tussen  haakjes,  aan  de  rechterkant

I.  Lees  de  tekst.  Overweeg  het  doel  waarvoor  de  auteur  gebruikt

I.  Schrijf  voornaamwoorden  in  de  genitief  en  de  instrumentele  naamval  (van  het  voorzetsel

.  Maak  en  schrijf  twee  zinnen  met  het  voornaamwoord  hij  in  de  vorm  van  het  lokale  enkelvoud  (met  en  zonder  

het  bijvoeglijk  naamwoord  n ).

.  Zoek  en  schrijf  persoonlijke  voornaamwoorden,  geef  hun  identiteit,  nummer  en  naamval  aan.

Voornaamwoord

geval.  Benadruk  persoonlijke  voornaamwoorden  als  onderdeel  van  een  zin.
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ííó  ñîáè  çíàòè,  øóêàòè  ñåáå,  ïîêàçàòè  ñåáå,  âèä  ÷  óòè  íà  ñîáè,

Ja.  ñåáå

ÿê  ðèáà  ç  âîäîþ.  õîäèòü,  òîé  ñàì ...  øêîäèòü.  5.  Æèâóòü  ìèæ  6.  Âèùå ...  íå  ïèäñêî  ÷  èø  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).

A.  ñîáè

â  óêè.

1.  Íàëèâ  ñîáè  ìîëîêà.

.D.  ñîáîþ

âîðîòíèé  çàéìåííèê  ñåáå  âêà  çóå  íà  âèêîíàâöÿ  

äèè  è  ìîæå  ñòîñóâàòèñü  óñèõ  òðüîõ  îñèá.

L.  íà /  ó  ñîáè

êàøà  ñàìà ...  õâàëèòü.  3.  àÿ ...  íà  íîñè  ãðàòè.  4.  Õòî  ïèçíî

ñîáîþ  íå  çà  áåðå  (Íàð.  òâîð  ÷  èñòü).

2.  Áóâ  ñîáè  ðàç  Âîâ  ÷  èê-Áðàòèê  è  Ëèñè  ÷  êà-Ñåñòðè  ÷  êà.

1.  Áåðè  íîøó  ïî ...,  ùîá  íå  âïàñòè  ïðè  õîäüáè.  2.  ðå  ÷  àíà

Ó  ðå  ÷  åííè  çàéìåííèê  ñåáå  âè  ñòóïàê  â  

ðîëè  äîäàòêà.  NAPRIK  LAD:  Âåëèêîãî  

êàìåíÿ  âîäà  èç

ñàì  ñîáè  íà  óìè,  ñåáå  íå  ïàì'ÿòàòè,  âîëîäèòè  ñîáîþ,  óçÿòè  ñåáå

D.  ñåáå  (äî  ñåáå)

eèé).  4.  Ëèø  ó  òðóäè  æèâå  ëþäèíà,  à  áåç  òðóäà  (âîíà)  íåìà  (Â.  Ñîñþðà).  5.  (Ìè)  ÷  ÷êàþòü,  

(ìè)  çíàþòü,  (ìè)  ëþáëÿòü,  (ìè)  âèðÿòü,  (ìè)  æäóòü  (Ñ.  Ãàëÿáàðäà).

...,

L.  -

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Zv  poort

Het  voornaamwoord  zelf  heeft  niet  de  vorm  van  een  nominatief;  het  
maakt  niet  uit  geslacht.

.  Schrijf  het  geselecteerde  woord  in  fonetische  transcriptie,  en  ontleden  ook  door

BIJVOORBEELD :  çàïèòàâ  ñåáå,  çà  ïè  òàëà  

ñåáå.

vis  vorm.  Schrijf  de  naamval  en  onderstreep  het  als  een  lid  van  de  zin.

structuur.

.  Maak  en  schrijf  zelf  twee  zinnen  met  het  voornaamwoord  in  de  vorm  van  verschillende  naamvallen.

I.  Lees  de  fraseologie  en  leg  hun  betekenis  uit.  Zoek  het  inverse  voornaamwoord,  
bepaal  de  naamval.

WAAROM?  Leg  uit  waarom  het  gemarkeerde  woord  als  een  voornaamwoord  kan  worden  beschouwd

Schrijf  de  zin  en  vervang  de  vraag  tussen  haakjes  door  -

Voornaamwoord

alleen  in  de  eerste  zin.

rivier  persoonlijk  voornaamwoord.  Maak  een  zin  met  één  zin.

Schrijf  een  zin  en  plaats  het  voornaamwoord  zelf  in  het  zweet  in  plaats  van  de  spaties
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3.  Âàì  ïîòðèáíî,  ùîá  áèáëèîòåêàðêà  Íàòàëèÿ  Âàñèëèâíà  çíà  éøëà  äëÿ  âàøîãî  ìîëîäøîãî  

áðàòèêà  öèêàâó  êíæ

Ïðî  çàéìåííèêè,  çà  äîïîìîãîþ  ÿêèõ  áóäóþòü  ïèòàëüíè

Çàéìåííèê  âè  ïåðåäàê  ïîâàæëèâå,  øàíîáëèâå  ñòàâëåííÿ  äî  ñòàðøîì  çà  âèêîì  

àáî  ìàëîçíàéîìîÿ

çàéìåííèêàìè çàéìåííèêàìè

1.  Ùî  ìîæíà  áà  ÷  èòè  èç  çà  ïëþ  ùåíèìè  î  ÷  

èìà?  (Ñîí)

íàâ  ÷  èòü?  (Êíèæêà)

çíàéîìè  äîðîñëè  íàé  ÷  àñòèøå  ñïèëêóþòüñÿ  íà  «âè».

äå  ðîçòàøîâàíî  íàéáëèæ  ÷  èé  êíèæêîâèé  ìàãàçèí.

2.  Õòî  ìîâ  ÷  èòü,  à  âñèõ  ëþäåé

ðå  ÷  åííÿ  òà  çâ'ÿçóþòü  ÷  àñòèíè  ñêëàäíîãî  ðå  ÷  åííÿ

ëåäèíè.  À  îôèöèéíèõ  îáñòàâèí  íàâèòü  äîáðå

1.  Âàì  ïîòðèáíî  â  íåçíàéîìîì  äîðîñëîì  ëþäèíè  ðîçïèòàòè,

Ðå  ÷  åííÿ  ç  ïèòàëüíèìè

à  ïðèêìåòíèêè  áèëÿ  çàéìåííèêà  âè  ñòàâèìî  â

êîëè  áóäå  êîíòðîëüíà  ðîáîòà  ç  àôèè.

1.  Äîðîãî  öèíóêòüñÿ  òå,  ùî

2.  Âè  õî  ÷  åòå  äèçíàòèñü  ó  â  ÷  èòåëüêè  Àíòîíèíè  Âàñèëèâíè,

Íà  ïèñüìè  (íàïðèêëàä,  ïèä  ÷  àñ  ëèñòóâàííÿ)  ïîâà  ãó  äî  àäðåñàòà  îáîâ'ÿçêîâî  

ïèäêðåñëþþòü  íàïè  ñàíâ.  èÿ  ñëîâà

Äÿêóþ  ( êîìó ?),  Âèáà  ÷  òå  ( êîìó ? ) ,  Ïîâiäîìëÿòè  ( êîãî ? ) ?).

êðàèíè.

áèòüñÿ  â  ÷  àñíî.

Ðå  ÷  åííÿ  ç  âèäíîñíèìè

íîæèíè.

2.  Äîáðå  òîãî  ëÿêàòè,  õòî  áî  ÿòüñÿ  (Íàð.  Òâîð  

÷  èñòü).

199

Voor  de  naamgenoot

u

SITUATIE.  Stel  een  korte  dialoog  op  en  neem  deze  op  (5-6  regels),  respectievelijk

Voornaamwoord

aan  de  voorgestelde  situatie  (optioneel).  Gebruik  het  persoonlijk  voornaamwoord  u  in

LAAT  ONS  HERDENKEN.  1.  Wat  zijn  de  zinnen  voor  het  uitdrukken?  2.  Welke  zin  wordt  
niet  complex  genoemd?

A.  Lees  de  zinnen,  let  op  de  geselecteerde  voornaamwoorden.

beleefde  betekenis  om  één  persoon  aan  te  spreken.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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Morfo  
logisch

Syntaxis

rol

tekens

ziekelijk

Vragende  vragen  _

ÿõ  óæèâàêìî  äëÿ  çâ'ÿçêó  ÷  àñòèí  ñêëàäíîãî  ðå  ÷  åííÿ.  
VOORBEELD:

Çàéìåííèêè  ÿêèé,  ÷  èé,  êîòðèé  çìèíþêìî  çà  âèä  ìèíêàìè,  ðîäàìè  é  ÷  
èñëàìè.

ïèòàííÿ  ïðî  îñèá  ÷  è  ïðåäìåòè  (õòî,  ùî ),  ïðî  îçíà  êè,  ÿêîñòè  ÷  è  
íàëåæíèñòü  ïðåäìåòà  (ÿêèé,  ï  èè

Çàéìåííèêè  õòî,  ùî  â  ðå  ÷  åííè  âèêîíóþòü  ðîëü

1.  Ùàñëèâèé  òîé,  õòî  áà  ÷  èâ  ìðèþ  (Ä.  Ïàâ  ëè  ÷  êî).  2.  Ðàïòîì  âèòåð  çíÿâ  

õìàðó  ïèëó,  ÿêà  çàêðèëà  âñå  (Ì.  Êîöþáèíñüêèé).

ïèäìåòà  àáî  äîäàòêà;  çàéìåííèêè  ÿêèé,  ÷  èé,  êîò  ðèé  íàé  ÷  
àñòèøå  ÿ  îçíà  ÷  åííÿìè.  BIJVOORBEELD :  1 .

êèëüêèñòü  àáî  ïîðÿäîê  ïðåäìåòèâ  ïèä  ÷  àñ  ëè  ÷  áè

çàâæäè  ïðàâäó  êàæå?  (Äçåðêàëî).  2.  Ó  êîãî  êàì'ÿíà

ñîðî  ÷  êà?  (Ó  ÷  åðåïàõè).  3.  ßêèõ  êàìåíèâ  íåìàå  â

(ñêèëüêè,  êîòðèé).  Çà  
äîïîìîãîþ  ïèòàëüíèõ  çàéìåííèêèâ  áóäóåìî  ïè  òàëüíè  ðå  ÷  åííÿ.  

BIJVOORBEELD :  òî  ìîæå  âèïèòè  Äíèï  ðî,  õòî  âëàñòåí  âèïëåñêàòè  

ìîðå?  (Ì.  Ðèëü  ñüêèé).

Çàéìåííèêè  õòî,  ùî,  ñêèëüêè  íå  ìàþòü  ðîäó  é  ÷  èñ  ëà,  õõ  çìèíþêìî  ëèøå  
çà  âèäìèíêàìè.

è?  (Ñóõèõ).

Ten  opzichte  van  de  wereld

B.  Leg  het  verschil  uit  tussen  vragende  en  relatieve  voornaamwoorden.

Voornaamwoord

luidsprekers?

B.  Wat  is  de  rol  van  geselecteerde  vragende  voornaamwoorden  in  de  zinnen  van  de  eerste  kolom?  Wat  is  de  rol  van  

geselecteerde  relatieve  voornaamwoorden  in  de  zinnen  van  de  tweede?

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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564

565

3.  Òèëü  êè  òèì  èñòîðèÿ  íàëåæèòü,  õòî  ñüîãîäíè  áîðåòüñÿ  é  æèâå  (Â.  Ñèìî  íåíêî).  4.  ßêèé  

ìåíè  âèòåð  ó  ñåðöå  ïîâèÿâ?  (Â.  Ñîñþ  à).  5.  Òîé  íèêîëè  íå  ìàå  ÷  àñó,  õòî  íè  ÷  îãî  íå  ðîáèòü  

(Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).

äîùîâèêà,  áî  ñîíöå  ñèäàê  çà  õìàðè  ».

Óðàíöè,  êîëè  ìè  çèáðàëèñÿ  áèëÿ

øêîëè,  õëîïöè  àæ  çà  áîêè  âçÿëèñÿ,

1.  Õòî  ãðàòèìå  ó  ôóòáîë?

ïîáà  ÷  èâøè  íà  ìåíè  ïëàùà:  «Äèä  ç  áàáîþ  ïîãîäó  ïåðåäáà  

÷  èëè?  Éó  é  íó ...  à  òè  íà  íåáî  ïîäèâèñÿ!

Õî  ÷  áè  õìàðèíêà  äå ...  »

2.  ß  çíàþ,  õòî  ãðàòèìå  ó  ôóòáîë.

É  ÏÐÎÃÍÎÇ .

Â  îäíó  ç  íåäèëü  ìè  çáèðàëèñÿ  íà  åêñêóðñèþ  â  

ðàéîííèé  êðàêçíàâ-

ÿç  öèì  ìè  é  âèðóøèëè  â  ïîõèä.  ×  åðåç  ïèâãîäèíè  íåáî  íàðàç  çàòÿãëîñÿ  ÷  îðíîþ  õìàðîþ,  ç  

ÿêîè  çãîäîì  ïî  ÷  àëî  íàêðàïàòè.  Òî  ÿê,  -  íàãàäàâ  ÿ  õëîïöÿì,  ÿêè  òóëèëèñÿ  ïèä  ìîåþ  íàêèäêîþ,  íà  

÷  å  êóð  ÷  àòà  ïèä  êâî  ÷  êîþ,  -  äíå;  áóâ

÷  èé  óçåé.  Óâå  ÷  åðè,  ëàøòóþ  ÷  èñü  ó

ïðàâèé?  » (Âà  Â.  Ñêóðàòèâñüêèì).

äîðîãó,  ÿ  çàïèòàâ  äèäóñÿ:  «ßêîþ  áóäå  çàâòðà  

ïîãîäà?»  èí  íåâïîñïèõ

îáäèâèâñÿ  ïðèçàõèäíå  ñîíöå,  ìîâèâ  ñòàòå  ÷  íî:  

«Âèçüìè  ïðî  âñÿê  âèïàäîê

1.  Õòî  ìîæå  ñîíöå  ïîãàñèòü  è  çåìëþ  âèáèòè  ç  îðáèòè?  (Â.  Ñî  ñþðà).  2.  Ïèñëÿ  ïîõìóðîÿ  

òåìíîì  íî  ÷  è,  ó  ÿêó  íå  ïåðåñòàâàâ  ëþñ  êàòè  ëàïàñòèé  äîù,  ïî  ÷  èíàëî  ñâèòàòè  (Ïàð)

WAAROM?  Leg  uit  waarom  in  de  eerste

in  de  tweede  -  relatief.

I.  Schrijf  eerst  eenvoudige  zinnen  en  daarna  complexe.  Omcirkel  de  vragende  
voornaamwoorden  in  de  eerste  groep  zinnen  en  de  relatieve  in  de  tweede.  Leg  uit  welke  rol

zin  voornaamwoord  die  we  als  vragend  beschouwen,  en

.  Benadruk  de  leden  van  de  zin  in  de  eerste  en  vierde  zin.

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  trefwoorden.  Wat  drukt  de  titel  uit  -  het  thema  of  het  
hoofdidee  van  de  tekst?

Voornaamwoord

voer  deze  voornaamwoorden  in  elke  groep  zinnen  uit.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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1.  Õòî  òåáå  ñêðèâäèâ?  2.  Ïðî  ùî  òè  äóìàêø?  3.  Ñêèëüêè  òîáè  ðîêèâ?

Âèäìèíþâàííÿ  ïèòàëüíèõ  en  âèäíîñíèõ  

çàéìåííèêèâ

×  èé  ïëàíøåò,  ÷  èÿ  äîðîãà,  êîòðà  ãîäèíà,  ñêèëüêè  êèëî  ìåòðèâ.

÷  èòàåø.

÷  èÿì

÷  èéîãî  

÷  èéîìó,  ÷  
èèìó  ÷  èé,  
÷  èéîãî  ÷  èìì

L.  
D.  

A.

haar

÷  èÿì

.l
÷  èÿìó

÷  èþ

÷  is

íà /  ó  êîìó,  íà /  ó  ÷  îìó,  íà /  ó  ÷  èéîìó,  íà /  ó  ÷  èèé  ÷  èèìó,  ÷  
èèì  êèì  ÷  èì

êèì

.  SAMENWERKEN.  Stel  elkaar  twee  vragen  met  vragende  voornaamwoorden.  Beantwoord  de  
vragen  van  een  klasgenoot.  III.  Zoek  vragende  en  relatieve  voornaamwoorden  in  de  tekst.  Bepaal  
hun  geval,  geslacht,  aantal  (indien  aanwezig).

÷  èé

569  Stel  een  dialoog-ondervraging  in  familiekring  op  over  een  van  de  volgende  onderwerpen:  
"Hoe  de  dag  verliep",  "Wat  we  vandaag  hebben  geleerd",  "Hoe  u  uzelf  kunt  beschermen  tegen  
ziekte".  Gebruik  vragende  en  relatieve  voornaamwoorden.

íîæè-

÷  èÿõ

êîìó

êîãî

õòî

÷  èéîãî  

÷  èéîìó,

÷  èì

I.  Reconstrueer  de  zin  volgens  het  patroon,  waarbij  vragende  voornaamwoorden  
worden  vervangen  door  relatieve.  Leg  uit  hoe  de  structuur  van  zinnen  is  veranderd.

×  ëîâè  ÷  èé  
ðèä

èÿþ

äíèé  ðèä

÷  èÿ

÷  is

Ja. .D.  L.

÷  èÿé

÷  èÿ,  ÷  èÿõ  
÷  èììè

.  Maak  en  schrijf  twee  zinnen  met  de  voornaamwoorden  die,  die  zodat  in  een  van  de  zinnen  de  
voornaamwoorden  vragend  waren,  en  in  de  andere  -  relatief.

Voornaamwoord

íà /  ó  ÷  èéîìó,  íà /  ó  ÷  èèõ  ÷  
èåìó,  ÷  èìì

Wijzig  de  geschreven  verbinding.

COMMUNICEREN.  Welke  folkloristische  tekenen  van  weersvoorspelling  ken  jij?

äíèíà

en
êîãî

STEEKPROEF.  êó  êíèæêó  òè  ÷  èòàêø?  -  êàæè,  ÿêó  êíèæêó  è

Æèíî  ÷  èé  
ðèä

ùî  
÷  îãî  

÷  ó

Ja

202

1.  Voornaamwoorden  die  in  indirecte  gevallen  een  andere  basis  hebben  dan  in  
de  nominatief.  2.  Voornaamwoorden  die,  waarvan,  die  we  annuleren  als  
bijvoeglijke  naamwoorden,  het  voornaamwoord  hoeveel  -  als  de  teller  twee.
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§  61.  ÇÀÏÅÐÅ  ×  Íÿ  É  ÍÅÎÇÍÀ  ×  ÅÍÿ
ÉÌÅÍÍÈÊÈ

203

çà  äîïîìîãîþ  ÷  àñòîê  àáè-,  äå-,  êàçíà-,  õòîçíà-,

en  íèùî,  íèõòî,  íè  ÷  èé

Çàïåðå  ÷  íè  çàéìåííèêè  óòâîðþåìî  âèä  ïèòàëüíèõ

áóäü-,  ÿêè  â  ñëîâàõ  ÿ  ïðåôèêñàìè,  òà  ÷  àñòîê  -ñü,

Ïðî  ðîëü  ó  ìîâëåííè  çàïåðå  ÷  íèõ  è  íåîçíà  ÷  åíèõ  çàéìåííèêèâ,

äîäàâàííÿì  ïðåôèêñà  íè.  VOORBEELD :  íèùî,  íèõòî,

çíà  ÷  åíè

îñîáëèâîñòè  õõíüîãî  òâîðåííÿ,  íàãîëîøóâàííÿ

íèÿêèé,  íè  ÷  èé,  íèñêèëüêè,  íèêîòðèé.

ä

-áóäü,  -íåáóäü,  ÿêè  â  ñëîâàõ  ÿ  ñóôèêñàìè.  VOORBEELD:  õòîçíà-ÿêèé,  

áóäü-êîìó,  ÿêèé-áóäü,  ÿêàñü,

à  íàïèñàííÿ

áóäü-ùî,  õòîñü,  ÷  èé-íåáóäü

ÿêèé-íåáóäü.

Íåîçíà  ÷  åíè  çàéìåííèêè  âêàçóþòü  íà  íåâèçíà  ÷  åíè

îñîáè,  ïðåä  ìåòè,  õõíè  îçíàêè,  êèëüêèñòü.  VOORBEELD:
êàçíà-õòî,  àáè  ÷  èé,  áóäü-êîãî.

àïåðå  ÷  íè

Negatief  Çàïåðå  ÷  è  í

Íåîçíà  ÷  åíè  çàéìåííèêè  óòâîðþêìî  âèä  ïèòàëüíèõ

îñîáè,  ïðåäìåòà,  õõíèõ  îçíàê  ÷  è  êèëüêîñòè.

en

A.  Vergelijk  de  voornaamwoorden  in  de  kolommen.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  is  een  voor-  en  achtervoegsel?

Voornaamwoord

B.  Bedenk  uit  welke  voornaamwoorden  de  gegeven  woorden  zijn  gevormd.  Welke  achtervoegsels  en  voorvoegsels  

worden  gebruikt?

en  onbepaalde  voornaamwoorden.
B.  Maak  op  basis  van  observatie  een  conclusie  over  hoe  negatieven  kunnen  worden  gevormd

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Ik  weet  

het  niet
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àáè-,  äå-,  -ñü
ïðèé  ìåí  íèê

àáè  ÷  èé, çíà  ç  êèì,

äåêîìó,  ÿêîãîñü àáè  äî  êîãî

ç  ÷  àñòêàìè

tekens

Ðàçîì

êàçíà-,  õòîçíà-,

ÄÅÔÔÑÎÌ

áóäü-,  -íåáóäü

Îêðåìî

çíà-êîìó,

êùî  ìè

êà-íåáóäü

ç  ÷  àñòêàìè

ñëî  âàìè

Morfo  
logisch

P  Spelling

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

.D.

íèêîãî

ÿêîþ-íåáóäü

æ  ìèæ  íè  òà  çàéìåííèêîì  óæèâàêìî  ïðèéìåííèê,

Íåîçíà  ÷  åíè  çàéìåííèêè  ïèøåìî  ðàçîì,  îêðåìî  àáî  ç  äåôèñîì:

ç  íàñ  Áàòüêèâùèíà  ìîæå  îáèéòèñÿ,  àëå  áóäü-õòî  áåç  Áàòüêèâùè  íè  -  íèùî  (Â.  

Ñóõîìëèíñüêèé).

íèêîãî

L.

âèäìèíêàìè,  ðîäàìè  é  ÷  èñëàìè  òàê,  ÿê  è  ïèòàëü  íè

íè  íà  êîìó

A.  
Ja.

íè  âèä  êîãî,  íè  ïåðåä  ÷  èì

L.

ÿêîÿ-íåáóäü

íèõòî

ÿêó-íåáóäü

Çàïåðå  ÷  íè  çàéìåííèêè  ç  íè  ïèøåìî  ðàçîì.  êùî

íà /  ó  êèé-íåáóäü

,Íàé,  ùî  â  æèòòè  ÿ  äåÿêè  ðå  ÷  è,  ÿêè  íè  ç  ÷  èì  íå  ìîæíà  ïîðèâ  íÿ  òè  é  çèñòàâèòè.  Öå  

ðèäíèé  êðàé,  íàøà  Âèò  ÷  èçíà.  Áåç  áóäü-êîãî

òîäè  òðè  ñëîâà  ïèøåìî  îêðåìî.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

íèêó

çàéìåííèêè,  âèä  ÿêèõ  õõ  óòâîðåíî.

íèê,  íèÿêèé

Çàïåðå  ÷  íè  òà  íåîçíà  ÷  åíè  çàéìåííèêè  çìèíþêìî  çà

íèêèì

D.

Âèäìèíþâàííÿ  çàïåðå  ÷  íèõ  è  íåîçíà  ÷  åíèõ  çàéìåííèêèâ

êèé-íåáóäü

êà-íåáóäü

Voornaamwoord

drukt  de  auteur  uit?  Deel  je  zijn  standpunt?

.  Bepaal  welke  van  de  geselecteerde  voornaamwoorden  onbepaald  zijn  en  welke  negatief.  In  welk  

geval  worden  ze  gebruikt?  Schrijf  deze  voornaamwoorden  op  en  sorteer  ze  op  structuur.

Verwissel  de  voornaamwoorden  niets,  schat  -die  eerst  mondeling  en  dan

schriftelijk,  met  gebruikmaking  van  het  bovenstaande  voorbeeld.  Bij  elk  voornaamwoord  y

I.  Lees  de  tekst  hardop  voor,  met  nadruk  op  de  woorden.  Wat  een  mening

in  de  vorm  van  de  tweede  naamval  een  zin  samenstellen  en  schrijven.
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àáèêîìó

ÿêèõ,  íè /  äî /  ÷  îãî,  ÿêèé /  ñü,  àáè /  ÷  îãî,  êàçíà /

ôèñ  ó  íåîçíà  ÷  åíèõ  çàéìåííèêàõ

ßêèé,  ÷  îìó,  ñêèëüêîõ,  ÷  èê,  õòî,  êèì,  ÷  èéîãî.

íåáóäü,  äå /  ÿêîÿ,  áóäü /  äëÿ /  êîãî,  áóäü /  õòî,  íí /

È  â  çàïåðå  ÷  íèõ  çàéìåííèêàõ

ïîãàíà  ëþäèíà,  ÿêà  (íè,  ùî)  íå  çíàå  è  íå  íàìàãàåòüñÿ  (ùî ,  -íåáóäü)  óçíàòè  (Ïëàòîí).  6.  Òèëüêè  

òîé  íå  ïîìèëÿåòüñÿ,  õòî  (íè,  äî,  ùî)  íå  òîðêàåòüñÿ  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).

äå /  ÷  èèõ,  áóäü /  ÷  èé,  íè /  íà /  ÿêèé.

çíà-êîìó

ñêèëüêè,  íè /  ÷  èé,  õòîçíà /  ÷  èéîãî,  äå /  â /  êîãî,

êàçíà-êîìó

1.  Âíä  óñèé  êàðòèíè  âèå  (ùî,  -ñü)  ïèñåííèì  (Î.  Äîâæåíêî).

'

êîìó-íåáóäü

áóäü-êîìó

Êîãî-íåáóäü,  áóäü-õòî,  ííõòî,  äåùî,  áóäü  ó  êîãî,  õòîçíà-ÿêè

àáèõòî,  íè  ç  êèì,  êàçíà-  ÷  èé,  ñê  ëüêè-íåáóäü,  áóäü-ÿêîÿ,  àáè  ç  êèì,  íèñê  ëüêè,  áóäü-ùî,  êàçí.

Êîòðèé /  ñü,  àáè /  ùî,  õòîçíà /  ç /  êèì,  ÿêèé /

ïèòàþ.

÷  åíêî).  4.  Ó  íàñ  ñêëàëàñÿ  îñîáëèâà  äðóæáà,  ÿêà  íå  äîïóñêàëà  (áóäü-,  ÿêè)  ñåêðåòèâ  îäèí  

âèä  îäíîãî  (Þ.  Üáè  5.  óæå

,

2.  Î  êðàþ  ðèäíèé! ..  Òâîþ  êðàñó  (íè,  ùî,  ç)  ÿ  íå  çðèâíÿþ  (Â.  Ñî  ñþðà).  3.  (Íè,  õòî,  ç)  áóäå  

ïîïëàêàòè,  íè  ïîãîâîðèòè  (Ò.  Øåâ-

.  Schrijf  het  geselecteerde  woord  door  middel  van  fonetische  transcriptie.  Noem  de  letters,  zeg  de  

klanken.

I.  Schrijf  voornaamwoorden  onder  het  dictaat  van  een  leraar  of  klasgenoot.  Vergelijk  de  

inscripties  zorgvuldig  met  de  gedrukte.  Rechtvaardig  de  spelling.  Demonteer  de  geselecteerde

Verdeel  de  voornaamwoorden  in  drie  kolommen,  afhankelijk  van  de  spelling:  1)  samen;  2)  

met  een  koppelteken;  3)  afzonderlijk.  Rechtvaardig  de  spelling.

Voornaamwoord

.  Maak  en  schrijf  een  zin  waarin  het  onderwerp  voor  onbepaalde  tijd  zou  worden  uitgedrukt

woorden  per  structuur.

I.  Schrijf  een  zin,  vorm  negatieve  of  onbepaalde  voornaamwoorden  en

zet  ze  in  de  juiste  koffer.  Specificeer  de  naamval  van  het  voornaamwoord.

I.  Van  de  gegeven  vragende  voornaamwoorden  vorm  en  schrijf  onbepaald  en

STEEKPROEF.  (Íÿ,  õòî,  â)  ïðàâà  íå  ïèòàþ.  -  è  â  êîãî  ïðàâà  íå

.  Maak  en  schrijf  drie  zinnen:  "werkwoord  +  onbepaald  voornaamwoord"  en  "zelfstandig  naamwoord  
+  onbepaald  voornaamwoord".

of  een  negatief  voornaamwoord.

negatief.  Markeer  woordvormende  achtervoegsels  en  voorvoegsels  in  woorden.
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578

579

577

580

581
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niemand,  niets,  niemand,  niets

Voornaamwoorden  niemand,  niets  in  indirecte  gevallen  gebruiken  met  verschillende

niemand,  niets,  niemand,  niets

nadruk  afhankelijk  van  de  betekenis.  LATEN  WE  VERGELIJKEN:

I.  Schrijf  een  zin  en  plaats  de  ontbrekende  leestekens.  Reden

vijf  onbepaalde  voornaamwoorden  die  we  met  een  koppelteken  schrijven?  En  wie  nog  meer?

Wie  kan  straks,  zonder  het  leerboek  te  gebruiken,  oppakken  en  opschrijven?

.  Lees  de  zin  hardop,  met  de  juiste  nadruk  op  negatieve  voornaamwoorden.  III.  Maak  en  schrijf  één  
zin  met  de  voornaamwoorden  niemand  en  niemand.

OPTIE  A.  Schrijf  vijf  zinnen  uit  de  kunstwerken  met  onbepaald  en  zape

onvermogen  om  te  gebruiken

Voer  een  van  de  opties  uit.

de  afwezigheid  van  iets  

of  iemand

iets  doen  dat  het  leven  of  de  gezondheid  in  gevaar  kan  brengen.  Stel  4-5  microverklaringen  
(opmerkingen)  op  die  een  afwijzing  van  het  voorstel  bevatten  en  schrijf  ze.  Gebruik  negatieve  
voornaamwoorden.

OPTIE  B.  Kies  6-7  spreekwoorden,  gezegden,  zinnen  met  onbepaald

Schrijf  een  zin  en  plaats  een  onbepaald  voornaamwoord  in  de  ruimte.

door  iets  of  iemand

rivier  voornaamwoorden.  Benadruk  deze  voornaamwoorden  als  onderdeel  van  een  zin.

leestekens.  Markeer  de  plaats  van  nadruk  van  negatieve  voornaamwoorden.

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  iemand  van  je  leeftijdsgenoten  of  buitenstaanders  je  aanbiedt

Voornaamwoord

en  negatieve  voornaamwoorden.

206

íèõòî  íå  çàâàäèòü

íèõòî  íå  çìóñèòü

íèñêèëüêè  íå  øêîäóþ

âæå  íè  ÷  îãî  íå  áîèòüñÿ  (Íàð.  òâîð  ÷  èñòü).

1.  Ìàìà  õîòèëà  ïðî ...  çàïèòàòè.  2. ...àé ...  êóïèòü  îëèâöè.

íèêîãî  íå  áóäó  ñëóõàòè

3.  Äèäóñÿ  ïîïðîñèëè  ðîçêàçàòè  ïðî ...  âèïàäîê.  4.  Öå  ìèã  çðî  áèòè ....  5.  Ìîæåòå  ïðèéòè  äî  

ìåíå  â ...  äåíü.  6.  à  äâåðèìà

íèùî  íå  âàðòî  òîãî

ïî  ÷  óëèñÿ ...  êðîêè.

íè  ïåðåä  êèì  íå  áóäó

1.  Òèõ  ñëèç  íèêîìó  íå  çèáðàòè  ÿêèìè  âèäòóæèëè  æóðàâëè

íè  íà  êîãî  íå  áóäó  äèâèòèñÿ

(Ë.  Òåëüíþê).  2.  Ñàìîâàð  êèïèòü  òà  íèêîìó  ÷  àé  ïèòè.  3.  Êðàñíî  ãîâîðèòü  à  ñëóõàòè  íè  ÷  îãî.  

4.  Íàñìèøêè  áîèòüñÿ  íàâèòü  òîé  õòî
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§  62.  ÏÐÈÑÂÿÉÍÍ  ÇÀÉÌÅÍÍÈÊÈ

207

1.  Ìèé  ïåðøèé  âèðø  íàïèñàíèé  â  îêîïè  (Ë.  Êîñòåíêî).  2.  Íå  ñïèâàéòå  ìåíè  ñåè  ïèñíè,  íå  âðàæàéòå  

ñåðäåíüêà  ìîãî  (Ëåñÿ  Óêðà  ííêà).  3.  Ìîèìó  ùàñòþ  íå  áóëî  ìåæ  (Â.  Äíèïðîâñüêèé).  4.  Ïðî  ïëèâàþòü  

çîðè  Óêðàìíè  íàä  ìîèì  ðîç  ÷  èíåíèì  âèêíîì  (Â.  Ñîñþðà).

Ïðèñâèéíè  çàéìåííèêè  çìèíþåìî  çà  âèäìèí  êà  è,  ÷  èñëàìè  é  ðîäàìè  ïîäèáíî  äî  

ïðèêìåòíèêèâ.

Ïðèñâèéíè  çàéìåííèêè  âêàçóþòü  íà  íàëåæíèñòü  ÷  î  ãîñü  ïåâíèé  îñîáè.  

Ïðèñâèéíèìè  ÿ  çàéìåííèêè  ìèé,  íàø,  òâèé,  âàø,  ñâèé,  éîãî.  VOORBEELD :  

Ïà  äà  þòü  òåïëî  è  ãëóõî  ÿáëóêà  â  íàøèì  ñàäó  (Â.  Ñî  -

ñþðà).

Ïðî  çàéìåííèêè,  ÿêè  âêàçóþòü  íà  íàëåæíèñòü  ÷  îãîñü  îñîáè,  îñîáëèâîñòè  õõíüîãî  íàãîëîøóâàííÿ,  

à  òà

Âèäìèíàâàííà  ïðèñâèéíèõ  çàéìåííèêèâ

ïðî  êóëüòóðó  ìîâëåííÿ

Óæèòè  áåç  èìåííèêà  ïðèñâèéíè  çàéìåííèêè  ïåðå  õîäÿòü  â  èìåí  íèêè.  

VOORBEELD :  îìàãàé  íàøèì!

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  de  morfologische  kenmerken  van  bijvoeglijke  naamwoorden?

A.  Lees  de  zin.  Let  op  de  naamval  van  het  bezittelijk

B.  Bepaal  de  naamval  en  de  syntactische  rol  van  het  geselecteerde  voornaamwoord  in  elke  zin.  B.  Maak  een  

conclusie  over  de  eigenaardigheden  van  de  verbuiging  van  bezittelijke  voornaamwoorden.

mijn  voornaamwoord .

Voornaamwoord
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Morfen  zijn  fologisch

èä

èé,
A.  
Ja.

äíèíà

íà /  ó

é

,

íà /  ó  ìîìì,  óL.

×  îëîâè  ÷  èé

ìÎÅ

ó
ìÎÅ

íà /  ó  ìîìì,  ó

Bezittelijke  voornaamwoorden  hebben  in  alle  gevallen  een  tweede  accent

íà /  ó  é
ìÎÅþ

èíî  ÷  èé

P  bezittelijk

ì  "

ó

ìÎìì

äíèé  ðèä

ìÎìì

ìÎìì

éD.

è

ì  "

íîæèíà

.D.

ìÎÃ¨

samenstelling:  de  jouwe,  de  mijne,  de  jouwe ,  de  jouwe,  de  jouwe.

ìÎÃ¨

èä
èé

tekens

L.

ì  "

ìÎìÕ
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585

583

584

586
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haar  êíèæêà

èñâèéíèé  çàéìåííèê

1.  Âàøå  ïàëêå  áàæàííÿ.  2.  Òâèé  ùàñëèâèé  äåíü.

ÿ  ìåíè  éîãî  ñàìîãî  ñòàëî  æàëü  -  çàëèøàëàñÿ  ìåíè  éîãî  ïå  ÷  àëü

éîãî  çîøèò

ïîáà  ÷  èâ  her

1.  Õîäè  ïî  òèé  çåìëè,  ùî  Êàìåíÿð  õîäèâ,  è  ïèé  èç  òèõ  äæå  ðåë,  ÿêè  éîãî  ïîìëè  (Ë.  Çàáàøòà).  2.  

Ëîñü  çâèâñÿ,  òåïåð  éîãî  ïîñòàòü  ÷  èòêî  âèìàëüîâóâàëàñÿ  â  äîñâèòíèõ  ñóòèíêàõ  (Ã.  Ãóöàëî).

éîãî  íå  áóëî

1.  Ñïèíþñÿ  ÿ  è  äîâãî  áóäó  ñëóõàòü,  ÿê  õîäèòü  ñåðïåíü  ïî  

çåìëè  (ìèé)

(ÿõííé)  ó  ôîðìè  ðîäîâîãî  âèäìèíêà  íàáóâàþòü  çíà  ÷  åí  íÿ  ïðèñâèéíèõ.  LATEN  WE  

VERGELIJKEN:

3.  Ñâèòëè  èäóòü  ìàòåðè.  Çÿð  ÿõ  êðàñîþ  ñèÿ  (Â.  Ñîñþðà).  4.  õòî

Áèëÿ  èìåííèêà  îñîáîâè  çàéìåííèêè  éîãî,,  ÿÿ,  õõ

æ  áóëè  òè  âîÿêè  âèäâàæíè,  ùî  õõ  çáèðàâ  ïèä  ïðàïîðè  ñâîè  Ñïàð  òàê?  (Ëåñÿ  Óêðàèíêà).  5.  ßâîðîâè  

ñíèòüñÿ  ÿâîðèíà  òà  èå  êîõàí

(.Àð.  Òâîð  ÷  èñòü).  4.  Íåáî  êâèòè  ïðè  ãîðòàê  äî  (ñâèé)  ÷  îëà  

(Â.  Êèòàéãîðîäñüêèé).  5.  Ïðèéìè  æ  ìåíå,  âåñíî  ðîæåâà,  ñëóãîþ  (òâèé)  êðàñè  (Îëåêñàíäð  Îëåñü).

ñîáîâèé  çàéìåííèê

(Ä.  Ïàâëè  ÷  êî).

(Ë.  Êîñòåíêî).  2.  Êðàùå  ÷  åðñòâèé  õëèá  ó  (ñâèé)  äîìè,  íèæ  

ðèçíîìàíèòíèñòü  ñòðàâ  çà  ÷  óæèì  ñòîëîì  (Ã.  Ñêîâîðîäà).  3.  Äëÿ  

(íàø)  Ôåäîòà  íå  ñòðàøíà  íèÿêà  ðîáîòà

SAMENWERKEN.  Verdeel  de  zinnen  en

haakjes  voornaamwoorden  in  de  juiste  vorm.

wisselen  per  zaak  (schriftelijk).  Markeer  accenten  in  voornaamwoorden.  Wissel  notitieboekjes  uit  
en  controleer  elkaars  correctheid.

.  Vervang  het  geselecteerde  voornaamwoord.

we  beschouwen  persoonlijk,  en  de  tweede  -  bezitterig.

III.  Vind  bijvoeglijke  naamwoorden  van  hoge  kwaliteit.  Mondeling  hun  graden  van  vergelijking  vormen.

I.  Lees  de  zin.  Schrijf  een  zin  met  zijn  voornaamwoorden ,

Voornaamwoord

haar,  ze  in  twee  kolommen:  1)  met  een  persoonlijk  voornaamwoord;  2)  met  een  bezittelijk  voornaamwoord.

I.  Schrijf  een  zin  en  plaats  het  gegeven  in

WAAROM?  Leg  uit  waarom  het  eerste  voornaamwoord  in  de  gegeven  zin
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Ïðî  çàéìåííèêè,  ÿêè  âêàçóþòü  íà  ïðåäìåòè  òà  õõíè  îçíàêè,

Íàòàëÿ  ñêàçàëà:  «Íåõàé  Ñåðãèé  ïîäàðóÿ  êâèòè  ñâîèé  ìàìè».

êàçèâíè  çàéìåííèêè  öåé,  é,  òàêèé  óêà  çóþòü  íà

íå  ìîæíà  ëèïøîè  çåìëè  äèñòàòè  (Ëåñÿ  Óêðàìíêà).

îäèí  ïðåäìåò  ç  ðÿäó  îäíîðèäíèõ;  âêà  çèâíèé  çàé  ìåí  íèê  ñòèëüêè  âêàçóê  íà  

íåâèçíà  ÷  åíèé  àáî  íåâèçíà  ÷  å  íî-âåëèêèé  êèëüêèñíèéâ.  VOORBEELD:

1.  Ïèëüíóé ...  íîñà,  à  íå  ÷  óæîãî  ïðîñà.  2.  Âèä ...  òèíè  íå  ñõîâàåøñÿ.  3.  Êîæíà  ëèñèöÿ ...  

õâîñòèê  õâàëèòü.  4.  Áèëÿ ...  íèð

1.  Âÿä  ÿìåíÿ  Íàòàëè.  2.  Âèä  èìåíè  Ñåðãèÿ.  3.  Âÿä  ÿìåíÿ  ìàìè  Ñåð-

íÿ  ìîëîäå  (Ä.  Ïàâëè  ÷  êî).  6.  Ó  Ëþáîâè  ôîðìóëà  ïðîñòà,  ëèøå  íèõòî  èå,  íà  æàëü,  íå  çíàê  (Î.  

Äîâãîï'ÿò).

en  ìèøè  ñìèëèâè.  5.  Óñÿêà  ðîáîòà ...  ìàéñòðà  ÷  åêàê.  6.  èí  èé,  à  çóì  ó  íüîãî ....

èÿ.  4.  Âèä  èìåíè  òîâàðèøà,  ÿêèé  ïåðåäàå  Ñåðãèþ  ïðîõàííÿ  Íàòàëè.

à  òàêîæ  ïðî  ñòèëèñòè  ÷  íè  îñîáëèâîñòè  òàêèõ  çàéìåííèêèâ

1.  Âèçüìè  öåé  ðîñòîê  è  çàñÿêø  (Ã.  Îâñèåíêî).  2.  Âåðòàåòüñÿ  òîé  äîâãèé  ëèñòîïàä  (À.  

Äíèñòðîâèé).  3.  Ïî  òàêîìó  ñíèãó  äî  íåì  õèáà  ùî  êèíüìè  (Â.  Ñè  ÷  åâñüêèé).

Öÿ  ìèñòèíà  êîøòóê  òðèäöÿòü  ñðèáíÿ  êèâ,  -  çà  ñòèëüêè

209
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587

590

588  
wacht  op  zijn  meester".

in  de  juiste  vorm.  Lees  hardop,  met  de  juiste  nadruk  op  voornaamwoorden.

indirect  namens  de  volgende  personen.  Beschrijf  de  voornaamwoorden  die  je  bent

Voornaamwoord

gebruikt.

A.  Lees  de  zin.  Overweeg  het  doel  waarvoor  zelfstandige  naamwoorden  worden  
gebruikt.

B.  Waarom  denk  je  dat  de  geselecteerde  voornaamwoorden  indicatief  heten?

al  sprekend.
B.  Trek  op  basis  van  observatie  een  conclusie  over  de  rol  van  indicatieve  voornaamwoorden

SITUATIE.  Reconstrueer  de  gegeven  zin,  vervang  directe  spraak

.  Maak  en  schrijf  twee  zinnen  zodat  er  in  de  eerste  een  persoonlijk  zelfstandig  naamwoord  
voor  staat,  en  in  de  tweede  -  hun  bezittelijk.

Schrijf  het  spreekwoord  op  en  plaats  je  eigen  voornaamwoord  in  plaats  van  punten

COMMUNICEREN.  Geef  uw  mening  over  de  volgende  scriptie:  “Any  work

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  is  de  rol  van  bijvoeglijke  naamwoorden  in  taal?

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

indicatief
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tekens

Morfo  
logisch

tekens

stilistisch
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èä

.D.

ó

äíèíà

èì

Dat
èì

ó

íà /  ó  ó,  èì

Dat

×  îëîâè  ÷  èé

D.

íà /  ó  èé íà /  ó  èõ

êàçèâíè  çàéìåííèêè  ìîæóòü  ìàòè  ôîðìè  é,

óòü  áóòè  íåñòÿãíåíè  ôîðìè  àÿ,  òåÿ,  èÿ,  öÿÿ,  öåÿ,  öÿÿ,  òàêàÿ,  
òàêåÿ,  òàêèÿ.

Â  óñíèé  íàðîäíèé  òâîð  ÷  îñòè  òà  â  ïîåçèè  ÿê  çàñèá  âèðàæåííÿ  óðî  ÷  

èñòîñòè,  åìîöèéíîì  ïèäíåñåíîñòè

Ja.

ðîäàìè,  ÷  èñëàìè,  âèäìèíêàìè  ïîäèáíî  äî  ïðè  -

èíî  ÷  èé

èåé,  é

èì èìè

L.

Âêàçèâíèé  çàéìåííèê  ñòèëüêè  ïîäèáíèé  äî  êèëü  êèñ  íèõ  ÷  èñëèâ  
íèêèâ.  Éîãî  çìèíþêìî  ëèøå  çà  âèäìèí  êàìè  ÿê  ÷  èñëèâíèê  äâà.

äíèé  ðèä

òîÃî

1.  Ñòðèíó  æ  ÿ  êàëèíó,  íåáî  (òîé)  áåçêðàê  -  öèëèé  äåíü  ñî  ïèëêà  â  (ìèé)  ñåðöè  ãðàê  

(À.  Ìàëèøêî).  2.  ×  îìó,  ñêàçàòè,  é  ñàì

íà /  ó  ó,  èì

èõ

Âèäìèíåâàííà  âêàçèâíèõ  çàéìåííèêèâ

òîÃî

è,  èõ
èåþ,

L.

é,

íîæèíà

ê  ìåò  íèêèâ.

ïðîñòîðè.

Dat

èä

êàçèâíè  çàéìåííèêè  öåé,  òîé,  òàêèé  çìèíþêìî  çà

A.

ené Dat

öåé,  îòàêèé,  ÿêè  âæèâàêìè  â  ðîçìîâíîìó  é  õó  äîæ  íüîìó  ìîâëåííè  
äëÿ  ïèäñèëåííÿ  äóìêè.

èé

I.  Wissel  combinaties  met  wijzers  uit

dat  in  de  vorm  van:  1)  de  datief;  2)  instrumentaal  geval.

Voornaamwoord

voornaamwoorden  eerst  mondeling  en  daarna  schriftelijk.  

Öåé  ïèäðó  ÷  íèê,  ñòèëüêè  äåðåâ,  òàêè

.  Maak  en  schrijf  twee  zinnen  met  een  voornaamwoord

I.  Schrijf  een  zin  en  plaats  het  gegeven  in
haakjes  voornaamwoorden  in  de  juiste  vorm.  Onderstreep  
voornaamwoorden  als  leden  van  een  zin.  Bepaal  mondeling  de  categorie  van  voornaamwoorden.
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Îçíà  ÷  àëüíè  çàéìåííèêè  âåñü  (óâåñü,  ââåñü),  óñÿ  êèé  (âñÿêèé),  

êîæíèé  (êîæåí),  æîäíèé  ( æî  äåé,  èçà ) ,

×  îëîâè  ÷  èé äíèé

1.  À  ìè  òóþ  ÷  åðâîíó  êàëèíó  ïèäèéìåìî  (Å.  ×  åðíåöüêèé).  2. .  3.  æ

÷  èñëàìè,  âèä  ìèí  êàìè  ÿê  ïðèêìåòíèêè.

âñèõ
âåñü

L.

âñåL.

íå  çíàþ,  æèâå  ó  ñåðöè  ñòèëüêè  ëèò  (îòîé)  ñòåæèíà  â  ðèäíèì  êðàè

ïðèãîäèòüñÿ,  ùî  íà  ïîëè  êîðèíèòüñÿ  (Íàð.  òâîð  ÷  èñòü).

Âèäìèíåâàííà  îçíà  ÷  àëüíèõ  çàéìåííèêèâ

âñè,  âñèõ
ñüîìó

âñèì

Haar

âñèì

íîæèíà

4.  Îêñàíà  äåíü  ó  äåíü  òóò,  ñåðåä  (öåé)  ñèïó  ÷  èõ  ïèñêèâ  (Î.  Ãîí  ÷  àð).  5.  Äîáðå  (òîé)  

êîâàëåâè,  ùî  íà  îáè  ðóêè  êóå  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).

A.

íà /  ó  âñèõ

âñüîãî

âñþ

âñèåþ âñèì

elk

èä

.D.

îçíàêè  ïðåäìåòà.  VOORBEELD :  1.  Êîæíà  òðàâè  ÷  êà  íà  ñâîêìó  êîðåíè  

ðîñòå.  2.  Äîáðèé  òîâàð  ñàì  ñåáå  õâàëèòü  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).

âñíé

âñèì

âñüîãî

Îçíà  ÷  àëüíè  çàéìåííèêè  çìèíþêìî  çà  ðîäàìè,

èä

âñè

ñüîìó âñèì

èä

òàÿ  äèâ  ÷  èíîíüêà,  ùî  ñîííà  áëóäèëà  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).  4.  ñå  òåå

âåñü,  âñüîãî âñå

íà /  ó  âñèé
âñèìà

äíèíà

îäíèì-îäíà  áèëÿ  âîðèò  (À.  Ìà  ëèøêî).  3.  Áëàãîñëîâåííè  ÷  àñ  òîé  è  ãîäèíà,  êîëè  çåìëÿ  (öåé)  

öâèòîì  ïðîöâèëà  (Ì.  Ðèëüñüêèé).

D.

èíî  ÷  èé

íà /  ó  âñüîìó, íà /  ó  âñüîìó

Ja.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

593
Zoek  stilistisch  gekleurde  woorden  en  geef  er  voornaamwoorden  aan.  Leg  de  rol  van  deze  woorden  in  zinnen  

uit.

Voornaamwoord

.  Zoek  bijvoeglijke  naamwoorden.  Bepaal  welke  van  hen  worden  verzameld  en  welke  niet  worden  verzameld.

.  Zoek  de  namen  van  wezens  en  vorm  daaruit  bezittelijke  bijvoeglijke  naamwoorden  (mondeling).

I.  Lees  de  zin.  Met  welke  stijl  van  spreken  hebben  ze  te  maken?
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«Òèëüêè  îäèí»:

tekens

ñàìà,  ñàìå,  ñàìè,  ñàìîãî,

ïîïðîñèòü.

alleen

stilistisch

ñàìèé

,

ñàìèé

ñàìà,  ñàìå,  ñàìè

Óæèâàêìî  â  ñïîëó  ÷  åííè

ñàìîìó

èâàåìî  â  çíà  ÷  åííè

íàä  ñàìîþ

ç  ÿíøèìè  ñëîâàìè:

ñàìîãî,  ñàìîìó

é  ñàìèé,  ó  ñàìîìó,

In  alle  gevallen  [in]  en  [in]  wisselen  we  af  volgens  de  algemene  regel:  all  -  all,  all  -  all

zichzelf  en

àìà  âîíà  íå

(òîãî  ñàìîãî  äíÿ;  íàä  ñàìîþ  
âîäîþ)

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

öüîìó  íåñõîäèìîìó  ëèñè  âèí  çíàå  è

ôîðìè  (æîäåí,  óñÿê,  êîæåí)  òà  ïîâíè  íåñòÿãíåíè

äî  íüîãî  ãîðíåòüñÿ  (Þ.  Çáàíàöüêèé).

1.  Âñå  éäå,  âñå  ìèíàÿ,  -  ÿ  êðàþ  íåìàÿ ...  (Ø.  Øåâ  

÷  åíêî).  2.  ñè  ìîñòè

ôîðìè  (êîæíàÿ,  êîæíåê,  êîæíèè ).

5.  Óâåñü  Äíèïðî  áóâ  íèáè  ïîìàëüî  âàíèé  (I.  Íå  ÷  óé-

Ëåâèöüêèé).  6.

ùå  êëåíîâè.  Âñè  êîíè  èùå  âîðîíè

'

òàòà  ãîâîðèòü  âñÿ  çåìëÿ  (Ì.  Ðèëü  ñüêèé).

èáíî  âèäðèçíÿòè  çàéìåííèê  ñàìèé  âèä  ñàìèé.

(Ë.  Êîñòåíêî).  3.  ÿíøÿ  áóäóòü  ëóíà  òè  ïèñíè,  âèëüíè,  

ãó  ÷  íè,  îäâàæíè  è  ãîðäè!  (Ëåñÿ  Óêðàèíêà).  4.  Êîæíå  

äåðåâî  â

Îçíà  ÷  àëüíè  çàéìåííèêè  ìîæóòü  ìàòè  êîðîòêè

LATEN  WE  VERGELIJKEN:

Voornaamwoord

synoniemen.

zin.  Bepaal  mondeling  hun  geslacht,  aantal,  gevallen.

.  Kies  synoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.  Gebruik  indien  nodig  een  woordenboek

in

I.  Schrijf  een  zin,  waarbij  u  de  voornaamwoorden  tussen  haakjes  correct  plaatst

formulier.  Markeer  de  accenten  in  deze  voornaamwoorden.  Lees  de  zin  hardop,

voornaamwoorden  zelf

woorden  correct  benadrukken.

en  jezelf?

I.  Schrijf  een  zin,  benadruk  bepaalde  voornaamwoorden  als  leden
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Ïåðøèé  ïðîìèíü  ñîíöÿ,  òåïëèé,  ÿñíèé,  ó  ìîþ  êèìíàòó  âïàâ  (Á.  Ëåïêèé).

1.  ×  àñòèíà  âè.

(ñàìèé)  âå  ÷  îðà  ×  èïêà  ïîáèã  äî  Ãðèöüêà  (Ïàíàñ  Ìèðíèé).

Ðîññþ  (I.  Íå  ÷  óé-Ëåâèöüêèé).  3 ..  4.  æ

Ïîñëèäîâíèñòü  ðîçáîðó

2.  Äîðîãà  éøëà  ç  ãîðè  òà  íà  ãîðó,  ç  ãîðè  òà  íà  ãîðó,  íàä  (ñàìà)

àçîê  ïèñüìîâîãî  ðîçáîðó

Ìîþ  -  çàéì.,  Ï.  O.  èé,  ïðèñâ.,  í.  â.,  îäí.,  æ.  ð.,  çíà  ÷.

-  å  òðåáà  ðóáàòè.  Öþ  âèøíþ  ïîñàäèâ  ùå  òâèé  äèäóñü.  Ja

Âðîäèëè  âîñòàííè  âèøíè.  Çèáðàëà  ìàìà  êèñòî  ÷  êè  òà  é  ïîñà  äèëà  â  çåìëþ.  Âèðîñëè  ç  

òèõ  êèñòî  ÷  îê  ìîëîäåíüêè  âèøíè.  àðà

4.  Ðèä  en  ÷  èñëî  (ÿêùî  ÿ),  âèäìèíîê.

-ÑÒÀÐÀ  ÂÈØÍß

2.  Ïî  ÷  àòêîâà  ôîðìà.

3.  Ðîçðÿä  çà  çíà  ÷  åííÿì.

ì  ñìà  ÷  íè  ÿãîäè!  Çàïàì'ÿòàëîñÿ:  âåñíîþ  çàöâèëà  òèëü  êè  îäíà  ãèëêà.  àòüêî  õîòèâ  çðóáàòè  

âèøíþ,  áî  âìèðàê  æ  âîíà ...  Òà  ìàòè  ñêàçàëà:

àçîê  óñíîãî  ðîçáîðó

5.  Ñèíòàêñè  ÷  íà  ðîëü.

äàëåêî  âèä  íàøîì  õàòè  ðîñëà  âèøíÿ.  Ñòàðà-ñòàðà,  óæå  ïîëîâèíà  ãèëîê  çîâñèì  çàñîõëà,  à  

íà  ïîëîâèíè  ùå  ðîäèëè  -  îé  ÿêè

Ìîþ  -  çàéìåííèê,  ïî  ÷  àòêîâà  ôîðìà  -  ìèé,  ïðèñâèéíèé,  óæè  òèé  ó  çíàõèäíîìó  âèäìèíêó  

îäíèíè,  æèíî  ÷.  Ó  ðå  ÷  åí  íè  è  îçíà  ÷  åííÿì.

1.  À  íàä  (ñàìèé)  âîäîþ  âåðáà  ïîõèëèëàñü  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).

çáèð  çàéìåííèêà  ÿê  ÷  àñòèíè  ìîâè

âðîäÿòü  âèøíè  íà  îöèé  ãèëöè ...

597
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.  Ontleed  de  eerste  zin  schriftelijk.

een  zin  bedenken  en  schrijven.
vormen  van  genitief  en  lokale  naamvallen.  Met  één  gevormde  zin

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  het  onderwerp  en  de  hoofdgedachte.  Welke  regels  
van  de  tekst  kunnen  de  hoofdgedachte  van  wat  je  leest  uitdrukken?

Voornaamwoord

Maak  en  schrijf  zinnen  met  zelfstandige  naamwoorden  dag,  maand,  tijd,  jaar,  
decennium,  vrijdag,  week  en  indicatieve  voornaamwoorden

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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âèøíÿ  çàñîõëà,  à  ìîëîäè  âæå  öâè  òóòü  è  ïëîäîíîñÿòü.

äüìè.

Îòàê  ÿê  òà  âèøíÿ  íå  âìåðëà,  à

Ïðèìèðîì,  âè  øóêàêòå  ïîòðèáíó  âàì  âóëèöþ.  àâêîëî  íèêî  ãî  íåìàê.  Êîëè  æ  ç'ÿâëÿÿòüñÿ  

ïåðåõîæèé,  âè  çâåðòàêòåñÿ  äî  íüîãî:  «Âèáà  ÷  òå,  ùî  çàòðèìóþ.  ×  è  íå  ñêàæåòå,  ÿê  ïðîéòè  

äî ...?  »  Âè  çâåðíóëèñÿ  äî  ïåðåõîæîãî  èç  çàïèòàííÿì  óâè  ÷  ëèâî,  è  òîìó  âèí  çóïèíèòüñÿ  è  

âèäïîâèñòü,  íàâèòü  ÿêù.  è  âîðèòå  íà  ïðîùàííÿ:  «Äÿêóþ.  àðóéòå,  î  çàòðèìàâ  ».  -  «Òà  íè  ÷  

îãî»,  -  âèäïîâèäàå  ïåðåõîæèé  è  ïîñïèøàå  äàëè  (Çà  I.  Òîìàíîì).

íèêîëè  íå  âìèðàê.  Äîêè  æèâå  íà  ðîä,  äîòè  æèâå  

Áàòüêèâùèíà ...  (Çà

ïðîäîâæèëà  ñâèé  ðèä,  òàê  è  íàðîä

L.  Ñóõîìëèíñüêèì).

×  ÉÍÿ  ÑËÎÂÀ

Ñëîâà  «ïåðåïðîøóþ»,  «ïðîáà  ÷  òå  çà  òóðáîòó»,  «áóäüòå  ëàñ  êàâè»,  «äÿêóþ»  ÷  

óäîäèéíî  ïîëåãøóþòü  ñò

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

§  64.  ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß  ÂÈÂ  ×  ÅÍÎÃÎ
Ç  ÒÅÌÈ  «ÇÀÉÌÅÍÍÈÊ»

schrijf  er  twee.

1.  Zoek  voornaamwoorden,  bepaal  hun  rang  op  waarde,  evenals  naamvallen,

I.  Lees  de  tekst.  Heb  je  ooit  getuige  of  deelgenomen?

III.  Volgens  de  geschreven  voornaamwoorden,  mondeling  opnieuw  

vertellen  wat  je  hebt  gelezen.

geslacht  en  aantal  (indien  aanwezig).

een  vergelijkbare  situatie?  Wat  zou  je  kunnen  toevoegen  aan  wat  je  leest?

2.  Ontleden  een  voornaamwoord  (optioneel)  als  onderdeel  van  spraak.

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.

3.  WERK  IN  PAAR.  Stel  elkaar  vragen  over  de  inhoud  van  de  lezing  met  behulp  van  het  vragend  

voornaamwoord.  Beantwoord  de  vragen

Voornaamwoord

.  Schrijf  voornaamwoorden.  Analyseer  vijf  van  hen  (je  kiest)  

mondeling  als  onderdeel  van  spraak,  en  ontleden

klasgenoot  (klasgenoten).  4.  Reconstrueer  

de  mondelinge  tekst  en  vervang  het  voornaamwoord  van  de  2e  persoon  meervoud  door  het  voornaamwoord  

van  de  1e  persoon  enkelvoud.  Welke  andere  woorden  zullen  er  moeten  veranderen?
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600

603

601

602

Êîëè  ÿ  ÷  àñîì  ÷  óþ,  ÿê  ïiäëiòêè,  à  òî  é  ìîëîäi  ëþäè  çâåðòà  þòüñÿ  äî  áàòüêiâ:  «áàòÿ»,  

«ïàïàí» ,  «ñòàðèàí»,  «ìàèàí»,  «ìàèàí», ,  -  ìåíè  ðîáèòüñÿ  áîëÿ  ÷  å  è  íèÿêîâî.  Áîëÿ  ÷  å  çà  

ñåáå,  íèáè  öå  ñòîñóêòüñÿ  ìåíå,  è  çà  òèõ  áàòüêèâ,  äî  ÿêèõ  òàê  çâåðòàþòüñÿ.  ×  îìó  ñüîãîäíè  

÷  àñòî  ç'ÿâëÿêòüñÿ  çíåâàãà  äèòåé  äî  áàòüêèâ,  âèä  ÷  óæåíèñòü  ìèæ  íèìè?  ×  îãîñü  ïîäèáíîãî,  

ïðèíàéìíè  â  íàøèõ  ñåëàõ,  êîëèñü  íå  ÷  óëè.  Â  Óêðàèíè  íå  ëèøå  äî  áàòüêà,  ìàòåðè,  äèäà,  

áàáè,  à  íàâèòü  ïî  äðóææÿ,  ñóñèäè  ìèæ  ñîáîþ  çâåðòàëèñÿ.  áîâ  è  ïîâàãó

÷  êó  çóñòðèòè  ñâîãî  çíàéîìîãî.

Íåõàé  âèçüìå  êíèæêó,  ÿêó  òè  ïîäàðóâàâ  íè,  è  ÷  åêàê  íà  ìåíå  áèëÿ  îôèñó  íàøîì  ìàìè.

ÃÀ

ñèäèâ  íà  êîíè,  éîãî  ãðèâà  ðîçâèâàëàñÿ  íà  âèòðè.  3.  ß  ïîïðîñèâ  òîâàðèøà  ïðèíåñòè  ñâîþ  

êíèæêó.  4.  Ìè  ñâîì  íåäîëèêè  ïèäïðà  âèìî,  è  âîíè  áóäóòü  íàáàãàòî  êðàùèìè.  5.  Ìàìà  ïîïðîñèëà  äî-

Ñåðãèþ,  ïåðåäàé,  áóäü  ëàñêà,  ìîèé  ñåñòðè,  ùî  ÿ  çàòðèìóþñü.

1.  Áàáóñÿ  ïîïðîñèëà  îíóêà  êóïèòè  ñîáè  ìîëîêà.  2.  øíèê

ó  íàøèõ  ðîäèíàõ  âèõîâóâàëè  çìàëêó  (Ë.  Îðåë).

äî  áàòüêèâ,  ñòàðøèõ,  ÿê  è  ïðàöüîâèòèñòü,  ãèäíèñòü,  ðåëèãíéíñòü,

SITUATIE.  Stel  je  voor  dat  je  werd  benaderd  door  een  vriend  met  de  volgende  verzoeken.  

Geef  deze  informatie  door  aan  de  zus  van  je  vriend.  Verwar  alleen  niet  wiens

"The  Adventures  of  the  Little  Acorn",  met  behulp  van  voornaamwoorden  als  communicatiemiddel  van  

zinnen  in  de  tekst.

.  Schrijf  voornaamwoorden  uit  de  tekst,  geef  hun  categorie  aan  op  basis  van  betekenis  en  beginvorm.

Voornaamwoord

Oekraïense  taal  wordt  een  middel  van  beleefdheid  en  respect  genoemd?  In  welke  spraaksituaties  

gebruik  je  het  voornaamwoord  you  wanneer  je  je  tot  één  persoon  richt?

boeken  naar  de  bibliotheek,  die  zou  kunnen  plaatsvinden  tussen  een  bibliothecaris  en  een  student.  

Gebruik  uitdrukkingen  van  etiquette  en  voornaamwoorden,  inclusief  vragend  en  persoonlijk  in  de  2e  

persoon  meervoud.  OPTIE  B.  Componeer  en  schrijf  een  kort  verhaal  (6-10  zinnen)  over  het  onderwerp

OPTIE  A.  Stel  een  dialoog  op  (6-8  regels)  op  en  neem  deze  op  over  de  komst  van  nieuwe

het  boek  moet  worden  genomen,  wie  en  op  wiens  kantoor  te  wachten.

I.  Lees  de  tekst.  Wat  is  zijn  belangrijkste  idee?  Wat  is  het  voornaamwoord  en  waarom  in

Pas  de  zin  mondeling  aan.  Leg  de  essentie  van  de  fouten  uit.

Voer  een  van  de  opties  uit  (optioneel).

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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604

605

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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íè /  äëÿ /  êîãî,  íè /  õòî,  ÿêîþ /  íåáóäü,  áóäü /  ÷  èì,  àáè /  ñêèëüêè,  íè /

3.  Ñâîì  çíàííÿ  ç  òåìè  ÿ  á  öèíèâ  (îöèíèëà)  íà ...

÷  èéîìó,  êàçíà /  ÷  èèìó,  ÷  èéîãî /  íåáóäü,  äå /  ç /  êèì,  õòîçíà /  ÷  îãî,

ïåðøèé  îñîáè.

Ã  Íåîçíà  ÷  åíè  çàéìåííèêè  óòâîðþåìî  âèä  ïèòàëüíèõ  çà  äîïî

íèêè  â  äêó

íè /  ïåðåä /  êèì.

÷  ÷  àñòîê.

À  àáèùî,  ÿêèé  Á  íè  ÷  

èé,  íèé

Â  òè,  âîíè

2.  Îçíà  ÷  àëüíèé  çàéìåííèê  óæèòî  â  ðå  ÷  åííè

Ã  êîòðèé,  õòî-íåáóäü

1.  Ïðàâèëüíèì  ÿ  òâåðäæåííÿ

À  Âåñíà  -  áàæàíèé  ãèñòü,  haar  çàêëèêàþòü  äèâ  ÷  àòà  ïèñíÿìè  âåñíÿíêàìè  (Â.  Âîðîïàé).

À  Çàéìåííèê  -  öå  ÷  àñòèíà  ìîâè,  ÿêà  íàçèâàê  ïðåäìåòè,

Á  Ó  êîæíèì  ñëîâè  êðàñè  ìàéáóòíüîãî  øóêàé  (Ì.  Ðèëüñüêèé).

1.  Ïèä  ÷  àñ  âèâ  ÷  åííÿ  òåìè  «Çàéìåííèê»  ÿ  äèçíàâñÿ  (äèçíàëà  ñÿ)  áàãàòî  íîâîãî.  àïðèêëàä,  

ê ...

îçíàêè,  êèëüêèñòü.

Â  Ó  ÷  ÿòåñÿ,  áðàòè  ìîÿ,  äóìàéòå,  ÷  èòàéòå ...  (Ø.  Øåâ  ÷  åíêî).

Õòîçíà /  ÿêèé,  áóäü /  äî /  êîãî,  õòîçíà /  ç /  êèì,  äå /  êîãî,  êàçíà /

2.  Íàéëåãøèì  ïèä  ÷  àñ  îïðàöþâàííÿ  ìàòåðèàëó  äëÿ  ìåíå

Á  Ó  ðå  ÷  åííè  çàéìåííèê  ìîæå  áóòè  òèëüêè  îçíà  ÷  åííÿì.

Ã  Ïàäàþòü  òåïëî  è  ãëóõî  ÿáëóêà  â  íàøèì  ñàäó  (Â.  Ñîñþðà).

êîìó,  êîìó /  íåáóäü,  àáè /  êîìó,  àáè /  ç /  êîãî,  íè /  äî /  ÷  îãî,  íè /  êîìó,

Â  Îñîáîâè  çàéìåííèêè  âêàçóþòü  íà  ïðèíàëåæíèñòü  ïðåäìåòà

áóëî ...

3.  Äî  îäíîãî  ðîçðÿäó  çà  çíà  ÷  åííÿì  íàëåæàòü  îáèäâà  çàéìåí

I.  Schrijf  voornaamwoorden  samen,  afzonderlijk  of  met  een  koppelteken.  Rechtvaardigen  op

.  Vervang  de  geselecteerde  voornaamwoorden.

ZELFBEOORDELING.  Ga  door  met  mondelinge  zinnen.

schrijven.

Uitvoeren  van  testtaken.

Controleer  de  uitvoering  met  de  antwoorden  in  de  bijlage.

Voornaamwoord
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5.  Òðè  çàéìåííèêè  âæèòî  â  ðå  ÷  åííè

À  Äîáðå  òîãî  íàâ  ÷  àòè,  õòî  õî  ÷  å  âñå  çíàòè.

Á  Òÿæêî  òîìó  æèòü,  õòî  íå  õî  ÷  å  ðîáèòü.

Îáÿäíàéòåñÿ  â  ãðóïè.  Ãðóïà  ìàå  

âèêîíàòè  îäíå  èç  çàïðî  ïî  íîâàíèõ  çàâäàíü:  1)  ñêëàñòè  ðåáóñè  èç  çàéìåííèêàìè;

Â  Êîæíà  æàáà  ñâîå  áîëîòî  õâàëèòü.

2)  ñêëàñòè  êðîñâîðä  èç  çàéìåí  íèêàìè;  3)  óêëàñòè  ñëîâíè  ÷  

îê  ôðàçåîëîãèçìèâ  èç  çàéìåííèêàìè.  Çàïðîïîíóéòå  ñâîèì  îäíîêëàñíèêàì  (îäíîêëàñíèöÿì)

4.  Ïðàâèëüíî  íàïèñàíî  âñè  çàéìåííèêè  â  ðÿäêó

Ã  Ó  êîãî  áäæîëè,  ó  òîãî  é  ìåä.

ðîçøèôðóâàòè  ðåáóñè,  ðîçãàäàòè  êðîñâîðä  ÷  è  ïîÿñíèòè  çíà  ÷  åííÿ  ôðà  çåî  ëîãèçìèâ.

À  êàçíàùî,  äåÿêà,  áóäü-êîãî,  ÿêîãî-íåáóäü

6.  Ïèäêðåñëèòü  çàéìåííèêè  ÿê  ÷  ëåíè  ðå  ÷  åííÿ.  èçíà  ÷  òå  íèé

Á  ÿêèé-íåáóäü,  äå-õòî,  áóäü-êîãî,  õòîñü

çðàä.

Â  áóäü-ùî,  äåêîãî,  àáè-êîìó  õòî-íåáóäü

Õòî  ðîçóìó  íå  ìàå,  òîìó  é  êîâàëü  íå  âêóÿ  (Íàð.  Òâîð  ÷  èñòü).

Ã  êèé-íåáóäü,  ÿêîìñü,  õòîçíà-êîìó,  äåêîìó

voorbeelden.

3.  Welke  grammaticale  kenmerken  van  voornaamwoorden  lijken  op  zelfstandige  naamwoorden?

VRAGEN  EN  TAKEN  VOOR  ZELFTESTEN

6.  Vertel  ons  over  het  maken  en  schrijven  van  negatieve  en  onbepaalde  zelfstandige  
naamwoorden.

Adjectieven?  cijfers?  En  hoe  verschillen  ze  van  deze  woordsoorten?

1.  Wat  is  een  voornaamwoord?  Wat  is  zijn  rol  in  spraak?

7.  Welke  syntactische  rol  kunnen  voornaamwoorden  spelen?  Zweven

4.  Noem  de  categorieën  van  voornaamwoorden  en  geef  voorbeelden.

2.  Geef  voorbeelden  van  voornaamwoorden  die  aangeven:  a)  het  wezen;  b)  op

voorbeelden.

5.  Hoe  verschillen  vragende  voornaamwoorden  van  relatieve?  Zweven

teken;  c)  per  hoeveelheid.

Voornaamwoord

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

217

Machine Translated by Google

vertaald maart 2022



Â  ÊIÍÖI  ÐÎÊÓ
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§  65.  Ãÿß.  Ãÿß

III.  Kies  synoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.  Gebruik  het  woordenboek  van  synoniemen.

Herhaling

woorden)  die  kenmerkend  zijn  voor  de  officiële  zakelijke  stijl  van  spreken.  Stel  voor

COMMUNICEREN.  Wat  denk  je,  staren  naar  de  nachtelijke  hemel?  Pofan

Onderscheid  de  woorden  die  in  elke  groep  worden  gegeven.

.  Zoek  voorbeelden  in  de  tekst:  1)  juiste  Oekraïense  woorden;  2)  stilistisch  in  gekleurde  
woorden.  Bedenk  hoe  het  gebruik  van  deze  woorden  de  generaal  heeft  beïnvloed

maak  een  zin  met  een  klasgenoot.  voor  behoeften

SAMENWERKEN.  Kies  elk  (elk)  twee  woorden

gebruik  de  stof  van  oefeningen  74  en  637.

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  het  onderwerp  en  de  hoofdgedachte.

klinkende  tekst.

vraag  wat  de  sterren  je  kunnen  vertellen.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Øèðîêó  ñâèòëó  ñìóãó  ïîñåðåäèíè

çêà  çóþòü  çîðè  »).

1.  Çàïîçè  ÷  åíè  ñëîâà  òà  âëàñíå  óêðàèíñüêè:  êîíäèöèîíåð,  òîñ  òåð,  ïðàöþâàòè,  âîëåéáîë,  

ìðèÿ.

íåáîñõèëó  â  Óêðàèíè  íàçè  âàþòü  ×  ó  -

2.  Ñëîâà  àêòèâíîÿ  òà  ïàñèâíîÿ  ëåêñèêè:  ó  ÷  åíü,  ïåðñò,  êîëü-

ìàöüêèì  Øëÿõîì.  ×  óìàêè  çäàâ  íà

÷  óãà,  êàëåíäàð.

âîçèëè  ç  Êðè  ìó  ñèëü  à  èáó.  âîëè

3.  Àðõàèçìè  òà  èñòîðèçìè:  êîøîâèé,  ññòâî,  áóëàâà,  ïåðñò.

÷  âàëàëè  êóðíèìè  ñòåïîâèìè  øëÿõàìè  ñèðè  âîëè,  ðèïèëè  

âîçè,  ïîãåéêóâàëè

4.  Òåðìèíè  òà  çàãàëüíîâæèâàíè  ñëîâà:  áèãòè,  ãàðíèé,  ìîð  ôîëîãèÿ,  àòîì.

ïîãîíè  ÷  è.  àãàòî  äíèâ  õõàëè  ÷  óìàêè,

áàãàòî  íî  ÷  Ae  ñïàëè  ïðîñòî  IAAA,  AAEA  Eyth  ÷  ENU  ó  

éîãî  âiçåðóíêè  en  çäàâàëàñü  ýìî  IOA  ñâiòëà  çîðÿíà  ñìóãà,  

Ui  IDI  ñòÿãíóëàñü  ÿêðàç  ó  íàïðÿìêó  yiõíiõ  IAIA  dia,  áåçêî  

ÌÂ  ÷  IIe,  Ye  ñòåïîâèé

øëÿõ.  Îñü  ÷  îìó  íàçâàëè  èå  óêðà  è  í  öè

×  É  ØËßÕ

×  óìàöüêèì  Øëÿõîì  (Ç  êíèæêè  «Ïðî
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608
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612

610

613

614

611
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àáî  ìåä  ï'ÿ,  àáî  ñëüîçè  ëëå;  ó  âñÿêîÿ  Ïàøêè  ñâîÿ  çàìàøêè.

4.  Ñüîãîäíè  (â,  ó)  ïðåññòóäèè  âèäáóëàñÿ  îíëàéí-êîíôåðåíöèÿ  ç  äîê  òîðîì  ì  (å,  è .

ãóðòêà,  ÿêå  âèäáóäåòüñÿ  ÷  ÷ç  äâè  íåäèëè,  âèí  âèñòóïèòü  èç  öèêà  âèì  ïîâèäîìëåííÿì.

2.  ÿç  çàìóëåíîãî  äæåðåëà  âîäè  íå  íàïÿøñÿ.

ÌÀÍÄÐÿÂÍÈÊÈ

àãàòî  ãàëàñó  äàðåìíî;  ïðî  ñìàêè  íå  ñïåðå  ÷  àþòüñÿ;  äîëà

Ñåðåä  ìåòåëèêèâ  ÷  èìàëî  ìàíäðèâíèêèâ,  ÿêè,  ìîâ  ïåðåëèòíè

äîïîìàãàå  ñìèëèâèì;  àõóâàòè  õâèëè.

ïòàõè,  âèäëèòàþòü  çèìóâàòè  â  òåïëè  êðàè.

1.  Ñêàéï  äàê  çìîãó  áå  (ç,  ñ)  ïëàòíî  ñïèëêóâàòèñÿ  ç  áóäü-ÿêîþ  ëþäèíîþ  (â,  ó)  óñüîìó  

ñâèòè.  2.  Íà  àâòîìîáèëüíèé  ñòîÿíöè  âñòàíî  âèëè  ïàðêîìàò  äëÿ  îïëàòè  ïîñëóã  ïàðêóâàí  (í)  ÿ.  3.  

Áîêñåð  (ó,  â)  ñâîåìó  áëîçè  ðîçïîâèâ  ïðî  ïèäãîòîâêó  äî  ìàéáóòíüîãî  ïîåäèíêó.

1.  Íå  îäÿã  ïðèêðàøàê  ëþäèíó,  à  äîáðè  ñïðàâè.

àçàð  ÿâëÿåòüñÿ  ó  ÷  íåì  øîñòîãî  êëàñó.  èí  ñòàðàííî  âèäíî  ñèòüñÿ  äî  íàâ  ÷  àííÿ,  ïðèéìàê  

ó  ÷  àñòü  ó  õóäîæíèé  ñàìîäèÿëüíîñ  òè.  À  óðîêàõ  óâàæíèé,  íå  ìèøàå  èíøèì,  íà  ëáè  çàïèòàííÿ  

ç  ïèäðó  ÷  íèêà  ìîæå  äàòè  âèðíó  âèäïîâèäüü.  À  ñëèäóþ  ÷  îìó  çàíÿòòè

I.  Lees  de  tekst.  Bepaal  het  type  en  de  stijl  van  spreken.  Leg  uit  of  er  in  Oekraïne  
migrerende  vlinders  leven  en  wat  je  uit  deze  tekst  over  hen  hebt  geleerd.

Herhaling

van  de  verwijzing  naar  elk  van  hen  een  synonieme  uitdrukking.

.  Met  één  onderstreept  woord  (optioneel)  stel  en  schrijf  een  zin  van  het  beest

.  Schrijf  een  korte  reflectie  (6-8  zinnen)  op  een  van  de  volgende  spreekwoorden.

smeltend.

I.  Schrijf  de  zin  op  en  open  de  haakjes.  Benadruk  neologismen,  leg  uit  wat  ze  
betekenen  en  of  ze  op  de  juiste  manier  in  zinnen  worden  gebruikt.  Gebruik  eventueel  een  
verklarend  woordenboek.

Lees  de  tekst.  Welke  woorden  worden  gebruikt  in  een  ongebruikelijke  betekenis?  
Heb  je  de  woorden  van  Surzhik  opgemerkt?  Bewerk  de  tekst  mondeling.  Gebruik  indien  nodig

I.  Leg  uit  hoe  je  de  spreekwoorden  begrijpt.

antwoorden  in  de  bijlagen.

CERTIFICAAT.  Ç  âåëèêîÿ  õìàðè  ìàëèé  äîù;  áàéäèêè  áèè;  äâàãà

Lees  de  gevleugelde  uitdrukkingen.  Leg  uit  wat  ze  betekenen.  Kiezen
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Ñåðåä  ìåòåëèêèâ,  ïîøèðåíèõ  â  Óêðàèíè,  òàêîæ  ÿ  ïåðåëèòíè.

ñâiòëî-Aodi,  cae  ÷  IIa  íàøèõ  êðàÿõ  ìåòåëèêè  âîñåíè  çáèðàþòü  ñÿ  AAEE  ÷  åçíèìè  çãðàÿìè  é  

âiäëiòàþòü  çà  òèñÿ  ÷  en  êiëîìåòðiâ  Ai  Eath  ÷  è  Ñåðåäçåìíå  Iida,  assistent  òîùî,  UIA  

ïåðåçèìóâàòè  â  Aode  Oi  (Çà  E.  Ãóìåíêî).

ïîøòà,  âèäåî /  êîíôåðåíöèÿ,  åêñ /  ÷  åìïèîí,  ïèâ /  ìèñÿöü.

Íàéêðàùå  ç  íèõ  âèâ  ÷  åíà  ÷  îðòîïîëîõèâêà.  èÿâèëîñÿ,  ùî  öè

ìåòåëèêîâè  äåðåâà,  íà  ÿêèõ  ç  êó  â  ðèê  è  çèìóþòü  ìîíàðõè.  àãàòî  òóðèñòèâ  ïðèèæäæàå  

ïîäèâèòèñÿ  íà  öþ  êðàñó.  à  êèíó  òèé  ó  ìåòåëèêèâ  êàìèíü  àáî  íííøó  øêîäó,  çàâäàíó  ìì,  ñòÿãóþòü  

âåëèêèé  øòðàô.

ñìóãà,  ôîòî /  æóðíàëèñò,  àâòî /  ôóðãîí,  ïðåñ /  öåíòð,  ïèâ /  îçåðà,  ïèâ /  Ïîëòàâè,  êèíî /  

ñöåíàðèé,  ðàò,  ðóò,  óò

òåëü,  ó  ÷  èòåëþâàòè,  ó  ÷  èòè,  íàâ  ÷  èòè,  ïåðåâ  ÷  èòè,  íàâ  ÷  åíèé.

Íàéêðàùå  ñåðåä  ïåðåëèòíèõ  ìåòåëèêèâ  âèâ  ÷  åíè  âåëèêè  òà  ÿñêðàâè  ìîíàðõè  -  ìåøêàíöè  

ÑØÀ  é  Êàíàäè.  Äîëàþ  ÷  è  ïîíàä  òðè  òèñÿ  ÷  è  êèëîìåòðèâ,  âîíè  ëåòÿòü  âîñåíè  â  òåïëè  êðàè.  

×  àñòè  íà  ç  íèõ  çèìóå  â  Ïèâäåííèé  Êàëèôîðíèè.  Àì  ðîñòóòü  òàê  çâàíè

Äåðæ /  çàìîâëåííÿ,  ìèíè /  ìàðêåò,  åëåêòðî /  ïîèçä,  ìóëüòè /  ìå  äèéíèé,  äâîõñîò /  ðè  ÷÷  ÿ,  

ãàçî /  ìîòîð ,

Îäåñà,  Ìèêîëàèâ,  Ïàðèæ,  Ïðàãà,  êîçàê,  ÷  óìàê.

1.  Ñïèâàòè,  ñïèâàê,  ñïèâ.  2.  Çèìà,  çèìîâèé,  çèìóâàòè.  3.  Ó  ÷  è

615

616

617

medeklinkers  opgetreden?  Schrijf  de  gevormde  woorden  op.

dovoye.

zinnen  is  je  opgevallen?

Schrijf  de  woorden  samen  of  met  een  koppelteken.  Ontleed  de  geselecteerde  woorden  volgens

4.  Voer  een  woordvormingsanalyse  uit  van  het  woord  migrerend.  

5.  WERK  IN  PAAR.  Stel  elkaar  vragen  over  wat  ze  lezen.  Beantwoord  de  vragen  van  een  
klasgenoot.

1.  Zoek  algemene  grondwoorden  voor  de  woorden  vlieg,  winter,  vlinder.  Zie  hoe  zulke  

woorden  helpen  om  zinnen  in  de  tekst  met  elkaar  te  verbinden.  Welke  andere  communicatiemiddelen?

Vorm  woordvormende  ketens  van  de  woorden  van  elke  groep.

3.  Bepaal  de  creatiemethode  en  een  deel  van  de  taal  van  de  geselecteerde  woorden.

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.

Vorm  van  de  gegeven  woorden  nieuwe  met  het  achtervoegsel  -sk-.  Wat  verandert

Herhaling

2.  Zoek  complexe  woorden  en  leg  hun  spelling  uit.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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618

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.

d)  een  zelfstandig  naamwoord  dat  we  alleen  in  het  enkelvoud  gebruiken?

III.  Leg  uit  welke  soorten  spraakactiviteiten  u  gebruikte  om  uit  te  voeren

1.  Zoek  drie  zelfstandige  naamwoorden,  bijvoeglijke  naamwoorden  en  voornaamwoorden.  Leg  de  rol  van  deze  uit
delen  van  spraak.

oefening  (lezen,  luisteren,  schrijven,  spreken).  Vond  je  de  foto  leuk

Herhaling

2.  Ontleed  de  gemarkeerde  woorden  als  onderdeel  van  de  spraak  

(mondeling).  3.  Creëer  en  schrijf  eenvoudige  en  samengestelde  vormen  van  vergelijkingsgraden  van  twee

naar  de  tekst?

bijvoeglijke  naamwoorden  uit  de  tekst  (optioneel).

4.  Wie  vindt  straks  in  de  tekst:

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  thematische  zinnen  en  trefwoorden.  Kom  op

a)  een  zin  met  vier  homogene  leden;

dan  het  antwoord  op  de  vraag  in  de  titel.

b)  bijvoeglijke  naamwoorden-antoniemen;

c)  twee  zinnen,  waarvan  het  communicatiemiddel  een  voornaamwoord  is;

221

òðàâè  òà  é  äÿòü.  Àëå  òè  ÿáëóêà  ñòàëè  íàñòèëüêè  êèñëè,  ùî  õëîï-

é  Äìèòðèêà  òà  é  êàæå:  «À  ÷  îãî  öå  âè  õîâàêòåñü  íà  ðîçëîãèé  ÿáëóíè?  ëàçüòå,  íàðâèòü  âåëèêèõ  ÿáëóê,  

ñèäàéòå  è  èæòå  íà

×  ÃÎ  ÑÒÀËÈ  ÊÈÑËÿ?

÷  èêè  àæ  î  ÷  è  ïîçàïëþùóâàëè  âèä  îñêîìè  (Çà  Â.  Ñóõîì  ëèíñüêèì).

çäîðîâ'ÿ  ».

èøêîâè  é  Äìèòðèêîâè  çàõî  òèëîñÿ  ÷  óæèõ  ÿáëóê.  Ãàðÿ  ÷  îãî  ëèïíåâîãî  äíÿ  âîíè  ïåðåëèçëè  ÷  åðåç  íèçüêèé  

òèí  ñàäó.  Âèëèçëè  íà  ãèëëÿñòó  ÿáëóíþ  òà  é  ÿäÿòü.  ßáëóêà  ùå  íå  äîñïèëè,  àëå  õëîï-

Õëîï  ÷  èêè  çàøàðèëèñÿ  âèä  ñîðîìó,  ïîçëàçèëè  ç  ÿáëóíè.

÷  èêàì  âîíè  çäàëèñÿ  ñîëîäêèìè.

Ïðèâèòàëèñÿ  èç  ñàäèâíèêîì,  íàðâàëè  ÿáëóê,  ïîñèäàëè  íà  çåëåíèé

Êîëè  öå  â  ñàä  íåïîìèòíî  ïðèéøîâ  ñóñèä.  Âèí  ïîáà  ÷  èâ  Ìèøêà
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620

622

621

623

624

625

619

Åêñêóðñàíò,  ÷  åáðåöü,  ñòîðîæ,  êóù,  ïðèáèé,  àêàóíò,  ãîñïî  äàð,  ëþáîâ,  ñòàðèñòü,  

ïîäîðîæ,  ìèòü.

êèé,  ñâÿùåí  (í)  èé,  øàëåí  (í)  èé,  íåâáëàãàí  (í)  èé.

1.  Íà  øëÿõ  ÿ  âèéøëà  ðàí  (í)  üîþ  âåñíîþ  è  òèõèé  ñïèâ  (íå)  ñìè  ëèé  çàñïèâàëà  (Ëåñÿ  

Óêðàìíêà).  2.  ÿ  ñåðöÿ  æàð,  è  ïëîìåíèñòèé  çèð  ÿ  ïðîíåñó  ó  âñÿêó  õóðòîâèíó  âñèì  (íå)  äðóãàì  

ìîìì  íàïå  ðåêèð  (À.  À.  3.  Çàìåòåíà  ñíèãàìè  õàòà  ëåäü  áëèìàëà

(Íè)  êîãî,  äå  (ç)  ÷  èì,  (áóäü)  õòî,  ÷  èé  (íåáóäü),  (äå)  êîòðèé,  íè  (ç)  êèì.

ï  ïëàâàííè  ÷  óäîâè  ðåçóëüòàòè  ïîêàçóþòü  êèòè  (äî  40  êì  çà  ãîäèíó),  êàëüìàðè  (äî  55  êì  

çà  ãîäèíó),  äåë

ëåêñèé,  Îëåíêà,  Âèêòîð,  Ìàðèÿ  Ïåòðèâíà,  Ñåðãèé  Ãðèãîðî

(íå)  âåëèêèìè  âèêíàìè  ç-ïèä  ñèâèõ  áðèâ  (I.  Öþïà).  4.  àéæå

äèíó).  ×  åìïèîíîì  ñåðåä  ðèá  óâàæàþòü  ðèáó-ìå  ÷,  ÿêà  ðîçâè  âàê  øâèäêèñòü  äî  135  êì  çà  

ãîäèíó.  Ñåðåä  ìåøêàíöèâ  ïîâèòðÿ  íîãî  îêåàíó  ðåêîðä  øâèäêîñòè  íàëåæèòü  çîëîòàâîìó  îðëó  

(äî  160  êì  çà  ãîäèíó )

âè  ÷,  äèðåêòîð,  äîáðîäèé,  çåìëÿ,  äðóã,  Äíèïðî,  Óêðàìíà.

Àëþìèíè  (ÿ,  éî)  âèé,  çàìø  (å,  î)  âèé,  ïëå  ÷  (å,  î)  âèé,  ìàò  ÷  (å,  î)  âèé,

÷  óòíî  âïàëè  ëèñòêè  (òåìíî)  ÷  åðâîíîì  ðîæè  íà  áèëó  ïëèòó  ìàð  ìóð  (å,  î)  âó  (Î.  Êîáèëÿíñüêà).  

5.  ÿ  ç-ïèä  êðèë  æóðàâëèí  (í)  èõ  ìåíè

ïèä  âèêíî  ëèñòîïàä  ñòåë  (å,  è)  òüñÿ  (Á.  Îëèéíèê).

ôèç  (è,  è)  ÷  íèé,  ïðîçà  (è,  è)  ÷  íèé,  àêðîáàò  (è,  è)  ÷  íèé,  àñòðîíîì  (è,  è)  ÷  -  íèé,  âóçåñåí  (ü)  

êèé,  èèé,  âèèè  êèé,  ÷  óìàö  (ü)  -

zoem;  2)  met  een  koppelteken;  3)  afzonderlijk.  Tot  welke  categorie  behoren  deze  voornaamwoorden?

Herhaling

vorm  een  zelfstandig  naamwoord  en  noteer  het  mannelijke  en  vrouwelijke  patroniem.

Schrijf  het  op  en  vervang  de  cijfers  door  woorden.  Benadruk  aangeleerde  spellingen.

I.  Schrijf  de  zin  op  en  open  de  haakjes.  Leg  de  bestudeerde  spellingen  uit.

.  Schrijf  het  geselecteerde  woord  door  middel  van  fonetische  transcriptie.

.  Benadruk  de  grammaticale  basis.

I.  Schrijf  de  bijvoeglijke  naamwoorden  op  en  open  de  haakjes.  Leg  de  spelling  uit.

Schrijf  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  het  enkelvoud.  Leg  de  kappen  uit

.  Maak  en  schrijf  een  zin  met  een  bepaald  voornaamwoord  (optioneel).

COMMUNICEREN.  Wat  zijn  jouw  plannen  voor  de  zomervakantie?

slee.  Welke  zelfstandige  naamwoorden  horen  bij  de  derde  verbuiging?

I.  Groepeer  voornaamwoorden  in  drie  kolommen,  afhankelijk  van  de  spelling:  1)  ra

Zet  zelfstandige  naamwoorden  in  de  vorm  van  een  uitroepteken  en  schrijf  ze  op.  Van  de  geselecteerde

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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627

àäðåñàòîì.

ÌÎÂËÅÍÍÍÍÂÂÎÎ  ÄÿßËÜÍÎÑÒÒ

L.  Ñêàæèòü,  áóäü  ëàñêà,  ÷  è  ÿ  â  ïðîäàæó  ÷  åðâîíèé  îëèâåöü?

A.  Ìåíè  äóæå  ïîäîáàêòüñÿ  ìàëþâàòè  ÷  åðâîíèì  îëèâöåì.  A.  Ïîøóêàéòå  äëÿ  ìåíå,  

áóäü  ëàñêà,  ÷  åðâîíèé  îëèâåöü.

Òîãî,  äî  êîãî  ñïðÿìîâàíå  ìîâëåííÿ,  íàçèâàþòü

âëàñíå  ñïðèéíÿòòÿ  ëèñòêà.

óäèþâàííÿ  ×  èòàííÿ  Ãîâîðèííÿ  Ïèñüìî

.

SITUATIE  2.  In  het  geval  van:

Òîãî,  õòî  ãîâîðèòü  àáî  ïèøå,  íàçèâàþòü  àäðåñàí

1.  Óÿâèòü,  ùî  âè  çàéøëè  äî  ìàãàçèíó,  ùîá  êóïèòè  îëèâåöü.  Çà  äîïîìîãîþ  ÿêîãî  ðå  ÷  åííÿ  

íàéäîöèëüíèøå  çâåðíóòèñÿ  äî  ïðî  äàâöÿ?

SITUATIE  1.  Íà  óðîöè  ïðèðîäîçíàâñòâà  ïîòðèáíî  ðîçïîâèñòè  ïðî  îñîáëèâîñòè  ëèñòêà,  

éîãî  ôóíêöèè.

1.åìà  1.  ÌÎÂËÅÍÍß  ÒÀ  ÑÏÏËÊÓÂÀÍÍß
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LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  is  spraak  en  communicatie?

Stel  je  voor  dat  je  een  esdoornblad  vasthoudt.  Maak  er  twee  mondeling

Spraakontwikkeling

SITUATIES.  Oriënteer  je  in  communicatiesituaties  en  kies  een  zin

beschrijvingen  van  het  blad  (2-3  zinnen)  volgens  de  voorgestelde  communicatiesituaties.  
Welke  stijl  van  spreken  zult  u  in  elke  situatie  volgen?

onder  deze  omstandigheden  het  meest  geschikt.  Motiveer  uw  keuze.  Wie  wordt  de  
geadresseerde  van  uw  toespraak?  Wat  voor  soort  spraakactiviteit  ga  je  gebruiken?

Situatie

communicatie

unie

Het  thema  en  de  hoofdgedachte  van  de  verklaring

vernissen

En  de  geadresseerde

Wie  en  met  wie  communiceert

Doel

communicatie

Toespraak

een  dressuur

activiteit

Plaats  en  tijd

communicatie

MET

Situatie
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-  Ïðàâèëüíî,  ïèäåìî  çàâòðà,  íàáåðåìî  ôàíòàñòèêó  êó-íå

×  ÿ  ÑËÿÄÈ

áóäü,  ïðî  øïèãóííâ ...

-  à  íè,  Ñåðãèþ,  ÿ  íå  ïðî  òå.  íèæêè  èç  çîîëîãèè.

Âðàíöè,  ïðîêèíóâøèñü,  ìè  ïîáèãëè  äî  îçåðà  âìèòèñü.  òóò  Ìèòü  êî  ñòàâ  ìîâ  óêîïàíèé,  à  ÿ  ç  

ðîçãîíó  íàøòîâõíóâñÿ  íà  íüîãî.

-  Äèâèñü,  Ñåðãèþ,  -  òèõî  ñêàçàâ  âèí  ìåíè.

-  ëîãèè?  è  ùî,  çäóðèâ?  àëî  òîáè  êîëåêöèè,  ìàëî  òîáè

Íà  âîãêîìó  ïèñêó  êîëî  ñàìîè  âîäè  õèæî  âèìàëüîâóâàëèñü

2.  Óÿâèòü,  ùî  âè  êëàñíèé  êåðèâíèê  è  âàì  ïîòðèáíî  ïîâèäî  ìèòè  ó  ÷  íèâ  ïðî  çìèíè  â  

ðîçêëàäè.  à  äîïîìîãîþ  ÿêîãî  ðå  ÷  åííÿ  öå  íàéäîöèëüíèøå  çðîáèòè?

ïðèðîäîçíàâñòâà,  ìàëî  òîáè  íàøîÿ  â  ÷  èòåëüêè?  àáóâ,  ê  è  ñàì

A.  Ùî  âàì  íàéáèëüøå  äî  âïîäîáè:  ìàòåìàòèêà  ÷  è  ôèçêóëü  òóðà?

âèäáèòêè  çäîðîâåííèõ  è  ñòðàøíèõ  ëàï.

ç  haar  óðîêèâ  òèêàâ?

A.  àâòðà  íå  áåðèòü  èç  ñîáîþ  ñïîðòèâíîì  ôîðìè.  L.  àâòðà  çàìèñòü  

ôèçêóëüòóðè  áóäå  ìàòåìàòèêà.

-  ßê  ó  êðîêîäèëà,  -  âèçíà  ÷  èâ  ÿ,  íåðâîâî  îçèðàþ  ÷  èñü  íà  îçåðî.

-  Äî  òâîãî  âèäîìà,  çîîëîãèÿ  -  íàóêà  ïðî  âåñü  òâàðèííèé  ñâèò.  Îòæå,  ó  íèé  ìè  îáîâ'ÿçêîâî  

çíàéäåìî  ùîñü  ïèäõîäÿùå  è  äëÿ  íàñ,  öåáòî  ïðî  òå,  ùî  æèâå  â  öüîìó  îçåðè.

Öå  äàëî  ïîøòîâõ  äî  ðîáîòè  Ìèòüêîâîìó  ìîçêîâè.

-  è  äóìàêø?  -  óæå  ñåðéîçíèøå  ãëÿíóâ  ÿ  íà  Ìèòüêà ...

-  Ñåðãèþ,  òðåáà  íàì  êíèæêè  âçÿòè  â  áèáëèîòåöè.

628

III.  Leg  uit  welke  soorten  spraakactiviteiten  u  gebruikte  om  uit  te  voeren

Spraakontwikkeling

oefening.

I.  Lees  een  passage  voor  uit  het  verhaal  van  Yaroslav  Stelmakh

.  Bedenk  een  interessante  communicatiesituatie  in  je  leven.  Beschrijven

"Chimaera  van  het  bosmeer,  of  Mytkozavr  van  Yurkivka".  Beschrijf  de  communicatiesituatie.  Formuleer  

2-3  vragen  op  basis  van  de  inhoud  van  wat  je  hebt  gelezen.

EN

deze  situatie.
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2.åìà  2.  ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß  ÂÈÂ  ×  ÅÍÎÃÎ  ÏÐÎ  ÒÈÏÈ  ÌÎÂËÅÍÍß

225

ñõîæè  íà  íîóòáóê,  àëå  âîäíî  ÷  àñ  âîíè  ëåãøè  é  ìîáèëüíèøè.

Ðàäèñíèé  è  çáóäæåíèé  ïðèéøîâ  õëîï  ÷  èê

-  Âèêîíàâ,  -  òèõî  ñêàçàâ  Ñåðãèéêî  é  çàñìóòèâñÿ  (Â.  Ñóõî  ìëèíñüêèé).

äî  øêîëè  ïèñëÿ  õâîðîáè.  Äóìàëîñÿ  Ñåðãèéêî  âè:  â  î  ÷  àõ  òîâàðèøèâ  

ïîáà  ÷  èòü  âèí  ðàäèñòü  è

èïè  ìîâëåííÿ

*  *  *

ïîäèâ.  ÿà  ÿõíè  î  ÷  è  áóëè  ñïîêèéíè  é  íåçâîðóø  íè.  óñèä  ïî  ïàðòè  Ìèêîëêà  

çàïèòàâ:

*  *  *

ëàíøåòíè  êîìï'þòåðè  áóâàþòü  è  êîìïàêòíèìè,  è  ç  âåëèêè  ìè  åêðàíàìè.  Íàéñêðîìíèøè  çà  

ðîçìèðàìè  -  7-äþéìîâè  ìîäåëè.  Äåâàéñè  âèä  9,6  äî  10,1  äþéìà  ÷  àñòî  ìàþòü  äîê-ñòàíöèþ  è

-  À  òè  âèêîíàâ  íà  ñüîãîäíè  çàâäàííÿ?

íâ.  Ñêó  ÷  èâ  çà  òîâàðèøàìè  é  ó  ÷  èòåëüêîþ.

Òðè  òèæíè  íå  áóâ  Ñåðãèéêî  â  øêîëè:  õâî

Spraakontwikkeling

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  de  belangrijkste  kenmerken  van  de  tekst?

jouw  mening.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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629  Lees  de  teksten.  Bepaal  het  soort  toespraak  van  elk  van  hen,  rechtvaardigen

âëåíÿ

çäóì  Âèñëîâëåííÿ,  ó  ÿêîìó  äîâîäèòüñÿ  ïðàâèëüíèñòü  ÷  è  íå  ïðàâèëüíèñòü  ïåâíîãî  òâåðäæåííÿ  øëÿõî

Ðîçïîâèäü  Âèñëîâëåííÿ  ïðî  ïîäèè,  ùî  âèäáóëèñÿ  (âèäáóâàþòüñÿ  ÷  è

òà  çà  äîïîìîãîþ  äîêàçèâ  (àðãóìåíòèâ).

âèäáóâàòèìóòüñÿ)  ó  ïåâíèé  ïîñëèäîâíîñòè.

Äî  òåêñòó-ðîçäóìó  ìîæíà  ïîñòàâèòè  çàãàëüíå  ïèòàííÿ

Äî  òåêñòó-ðîçïîâèäè  ìîæíà  ïîñòàâèòè  çàãàëüíå  ïèòàííÿ

÷  ó?

ùî  ñòàëîñÿ  (âèäáóëîñÿ)?

ïèñ èñëîâëåííÿ  ïðî  ïåâíè  îçíàêè,  âëàñòèâîñòè  ïðåäìåòà,

îñîáè  ÷  è  âèùà.

.Èïè

Äî  òåêñòó-îïèñó  ìîæíà  ïîñòàâèòè  çàãàëüíå  ïèòàííÿ

ñîáëèâîñòè

èèèé?
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*  *  *

óêðàìíñüêîì  êóëüòóðè.  Âîíà  áåðåæå  òðàäèöèè  íàøèõ  ïðåäêèâ.

×  îìó  äî  âèøèâàíêè  ñòàâëÿòüñÿ  ç  òàêîþ

Îñü  ÷  îìó  âèøèâàíêà  òàêà  óëþáëåíà  é  ïîïóëÿðíà  â  íàøîìó

óêðàèíñüêîãî  íàðîäó,  òàê  ñàìî  ÿê  è  áàãàòüîõ  ïëåìåí  è  íàðîäèâ  íà

çåìëè.  çíèùèëè  á  âîðîãè,  ðîçòîïòàëà  á  ñòîêà  äèéñíèñòü.

ïîâàãîþ  à  ëþáîâ'þ?

íàðîäè  (Ç  ïîñèáíèêà).

ÿ  ÿê  áóâàê  ïðèêðî,  êîëè  ìè  çàõîïëþêìîñÿ  âîåííèì  ìèñòå  öòâîì  ðèìñüêèõ  ëåãèîíåðèâ,  àëå  

íå  ìàêìî  óÿâ

Ïî-ïåðøå,  âèøèâàíêà  èäåàëüíî  ïîåäíó  ÿòüñÿ  ç  áóäü-ÿêèì  

îäÿãîì:  øêèëüíîþ  ôîð  ìîþ,  äæèíñàìè,  øîðòàí

àéñòåðíèñòü  çàïîðîæöèâ.  Çíàèìî  ïðî  ïîäâèãè  Ãàííèáàëà  é  íå  çíàêìî  ïðî  çâèòÿãó  Ñàìèéëà  

Êèøêè,  Ïåòðà  Ñàãàéäà  ÷  íîãî  ÷  è  ââàíà  Ñ.  Çàõîïëþêìîñÿ  ìóæíèñòþ  ñïàðòàíöèâ  áèëÿ  Ôåðìî  

ïèëèâ  è  íå  ÷  óëè  íè  ÷  îãî  ïðî  ïîäâèã  êîçàêèâ  ïèä  Áåå

Ñó  ÷  àñíè  ïëàíøåòè  ìîæóòü  ìàòè  îäèí  èç

Âèøèòà  ñîðî  ÷  êà  çàâæäè  ìàå  âèãëÿä  åëåãàíò  íèé  òà  ñòðèìàíèé  

è  âîäíî  ÷  àñ  ÿñêðàâèé  òà

ÿñòîðèåþ  ïîòðèáíî  íå  ëèøå  öèêàâèòèñÿ,  haar  ïîòðèáíî  äîñêîíà  ëî  çíàòè,  áî  èñòîðèÿ  -  íå  

ïðîñòî  ìèíóëå  íàð

üîõ  îñíîâíèõ  òèïèâ  ìàòðèöü:  TFT,  IPS  àáî

èãèíàëüíèé.

OLED.  Êóò  îãëÿäó  â  IPS-ìàòðèöÿõ  ñòàíî  âèòü  òðîõè  ìåíøå  180ÿ,  

à  çîáðàæåííÿ  -  ñî  êîâèòå  ç  ãàðíîþ  ïåðåäà  ÷  åþ  å.  PSà  âèä  ìèíó  

âèä  IPS,  çîáðàæåííÿ  íà  OLED-äèñïëåì

Ïî-äðóãå,  âèøèâàíêó  ââàæàþòü  ïîòóæíèì  îáåðåãîì.  Øàøè

×  ÎÌÓ  ÏÎÒÐÿÁÍÎ  ÇÍÀÒÈ  ÒÎÑÒÎÐÞÞ

áíëüø  êîíòðàñòíå,  ç  èäåàëüíîþ  ïåðåäà  ÷  åþ

ïðåäêè  âèðèëè  â  ñèëó  âèøèòèõ  âèçåðóíêèâ.  Êîæåí  åëåìåíò  âèøèâ  êè  ìàê  ñâîê  çíà  ÷  åííÿ,  à  

âñè  ðàçîì  áåðåæóòü  ëþäèíó  âèä  íåãàðàçäèâ.

ïðîáóêìî  óÿâèòè,  ùî  ìîãëî  á  ñòàòèñÿ  ç  íàøèì  íàðîäîì,  ÿêáè

÷  îðíîãî  êîëüîðó.

Ïî-òðåòè,  âèøèâàíêó  çäàâíà  ââàæàþòü  ñèìâîëîì  è  ãîðäèñòþ

íå  áóëî  Çàïîðèçüêîì  Ñè  ÷  è.  ÷  ÷  åâèäíî,  òîäè  çîâñèì  íå  áóëî  á  Óêðàèíè,

630
luiheid.

Spraakontwikkeling

I.  Lees  de  tekst  duidelijk  voor.  Identificeer  de  hoofdgedachte  van  de  verklaring
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ÃÃ©Ã©n.  Îñü  ÷  îìó  òîé,  õòî  íå  çíàå  èñòîðèè,  íèêîëè  íå  çðîçóìèå

2

ñâîãî  íàðîäó  (Çà  Ì.  Ñëàáîøïèöüêèì).

1

3 4
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.  Zoek  uit  welke  soorten  spraak  in  de  tekst  worden  gecombineerd.  Onderbouw  je  mening.

I.  Denk  aan  de  strip.  Wat  heeft  de  kunstenaar  ons  verteld?  Beschrijf  de  gevoelens  
en  emoties  van  de  jongen  in  elke  aflevering.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Waarin  verschilt  dialogische  spraak  van  monologe  spraak?

III.  Herstructureer  de  tweede  alinea  mondeling  en  vervang  de  voorbeelden  van  de  auteur  uit  de  geschiedenis

stijl.  Formuleer  het  onderwerp  en  het  hoofdidee  van  de  toekomstige  verklaring  vooraf,  
overweeg  de  structuur  (begin,  hoofddeel,  einde),  maak  een  plan.  Voeg  een  titel  toe  aan  de  
tekst.

Spraakontwikkeling

.  Componeren  en  schrijven  van  een  komisch  tekstverhaal  (6-8  zinnen)  in  fictie

Oekraïne's  eigen.

SAMENWERKEN.  Stel  een  dialoog  op  over  personen  en  voer  deze  uit  (7-8  regels)  
in  overeenstemming  met  de  voorgestelde  communicatiesituatie,  volgens  de  regels

3.åìà  3.  ÑÊËÀÄÀÍÍß  ÿ  ÐÎÇÎÇÃÐÓÂÀÍÍß
ÃÿÂ

632
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Vertel,  waar ...;  Het  spijt  me,  je  weet  het  niet...;  sorry,  je  
zegt  niet ...;  meneer,  wees  aardig,  vertel  me ...;  schat,  als  je  
me  alsjeblieft  wilt  vertellen ...;  bedankt;  Tot  ziens;  heb  een  
voorspoedige  reis;  zeg  je  niet ...;  sorry,  ik  weet  het  niet  zeker;  
je  hebt  me  veel  geholpen;  tot  ziens;  Helemaal  niet.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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634

uitgevers,  deze  woordenboeken,  enz.

SITUATIE  B.  Je  wilt  je  excuses  aanbieden  aan  een  vriend  die  gisteren  werd  beledigd.

SAMENWERKEN.  Persoon  een  dialoog  opstellen  en  naspelen  (7-8  regels)

I.  Denk  aan  de  strip.  Welk  verhaal  heeft  de  kunstenaar  ons  verteld?

Spraakontwikkeling

volgens  de  voorgestelde  communicatiesituatie.  Gebruik  invoegwoorden.

spraak  etiquette.  Gebruik  adressen  en  woorden  (combinaties)  van  beleefdheid.  U  kunt  de  onderstaande  

voorbeelden  gebruiken.

SITUATIE  A.  Gisteren  heb  je  een  nieuwe  film  gezien.  Tijdens  de  pauze  zal  je  vriend  (je

SITUATIE  A.  U  bevindt  zich  in  een  onbekende  stad  en  zoekt  de  juiste  straat

vriendin)  is  geïnteresseerd  in  jouw  mening  over  de  film  en  wil  zijn  leugens  delen

(gebouw).  Met  welke  woorden  spreek  je  een  voorbijganger  aan?  Wat  zeg  je  bij  het  afscheid?

huwelijken.

SITUATIE  B.  Je  bent  verhuisd  naar  een  nieuw  huis  en  belt  je  vriend

SITUATIE  B.  U  bent  een  boekhandel  binnengegaan  en  wilt  een  verklarend  woordenboek  kopen.  Vraag  

of  er  zulke  woordenboeken  zijn,  hoeveel  ze  kosten,  hoeveel  woorden  ze  hebben

(tegen  zijn  vriendin)  om  zijn  indrukken  te  delen  over  het  nieuwe  huis,  over  verhuizen  in  het  algemeen.
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4.åìà  4.  ÑÒÈËÿ  ÌÎÂËÅÍÍß.

ÏÎÍßÒÒß  ÏÐÎ  ÎÔÎÔÖÿÉÍÎ-ÄÿËÎÂÈÉ  ÑÒÈËÜ

SITUATIE  A.  U  wordt  gebeld  door  een  onbekend  nummer  om  te  weten  waar  u  zich  bevindt

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  de  soorten  en  stijlen  van  spraak?

je  ouders  (buren,  kennissen)  en  wanneer  ze  thuis  zijn.

Lees  de  teksten.  Bepaal  de  stijl  en  het  type  toespraak  van  elk  van  hen.

Spraakontwikkeling

heeft  de  prijs  gewonnen  en  moet  deze  direct  komen  halen  op  het  opgegeven  adres.

Rechtvaardig  je  antwoord.  Gebruik  de  bijbehorende  tabel  op  het  schutblad

SITUATIE  B.  U  wordt  gebeld  door  een  onbekend  nummer  om  u  te  laten  weten  dat  u  bent

.  SAMENWERKEN.  Verenig  je  in  paren.  Verdeel  de  frames  tussen  paren

leerboek.

strips  (1,  2,  3,  4,  5).  Maak  een  dialoog  (5-6  regels),  mogelijk  tussen  de  deelnemers

SITUATIE  B.  Uw  kennis  (uw  kennis)  is  geïnteresseerd  in  uw  bedrijf  en  biedt  aan  om  te  
proberen  te  roken,  ervan  overtuigd  dat  één  sigaret  dat  niet  is

in  de  situatie  afgebeeld  in  het  betreffende  frame.

verschrikkelijk.

Schrijf  voorbeelden  van  teksten  uit  studieboeken  of  fictie

SAMENWERKEN.  Stel  een  dialoog  samen  en  voer  deze  uit  die  het  vermijden  van  
ongewenste  en  gevaarlijke  communicatie,  weerstand  tegen  manipulatie  omvat

(3-5  zinnen)  van  artistieke  en  wetenschappelijke  stijlen.  Motiveer  uw  keuze.

invloeden,  afhankelijk  van  de  beschreven  situatie.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

O  Officieel  zakelijkstijl

àïëèíè  äîùó  óòâîðþþòüñÿ  â  õìàðàõ  óíàñëèäîê  êîàãóëÿöè

*  *  *

Äîù  -  ðèäêè  àòìîñôåðíè  îïàäè,  ÿêè  âèïàäàþòü  ç  õìàð  ó  âèãëÿäè  êðàïëèí  äèàìåòðîì  âèä  

0,5  äî  7,0  ìì.  à  ÿíòåíñèâíèñòþ

Îôèöèéíî-äèëîâèé  ñòèëü  -  ðèçíîâèä  ìîâè,  ÿêèé

Óñå  áëèæ  ÷  èìè  ñòàâàëè  çâóêè  ãðîçè.  Âàæêà  ñèâà  õìàðà  íà  âèñëà  íàä  ñòåïîì  è  

ñïóñòèëà  íà  íüîãî  ñâîì  ìîêðè  ïàðóñè.  Ç  òè  õèì  äçâîíîì  óïàëè  ïåðøè  êðàïëèíè,  à  ïîòèì  ÷  àðèâíîþ  

ìóçèêîþ

ñëóãóê  äëÿ  ñïèëêóâàííÿ  â  äåðæàâíî-ïîëèòè  ÷  íîìó,  ãðîìàäñüêîìó  é  åêîíîìè  ÷  

íîìó  æèòòè.

âèïàäàííÿ  ðîçðèçíÿþòü  îáëîæíèé  äîù  (òðèâàëè,  áèëüø-ìåíø

çàøóìèâ  ãóñòèé  äîù.  äà  âæå  áëèùàëà  íà  ðîçìèòîìó  øëÿõó,

ðèâíîìèðíè  îïàäè)  òà  çëèâîâèé  (êîðîòêî  ÷  àñíè  èíòåíñèâíè  îïàäè).

(çëèòòÿ)  äðèáíèõ  êðàïåëü  ó  áèëüøè  (Ç  äîâèäíèêà).

à  òðàâíåâèé  äîù  óñå  ïàëàâ.  Ðîçêâèòëà  çåìëÿ  íàáèðàëàñÿ  ñèëè,  ïðèêðàøàëàñÿ  çåëåíèìè  

øàòàìè  (Ã.  Ãîí  ÷  àð).
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Tekens

Bedrijf

stijl

papieren

Teksten  van  officiële  zakelijke  stijl  impliceren  geen  dubbelzinnigheid  in  de  perceptie  
van  inhoud,  het  gebruik  van  emotioneel  gekleurde  woordenschat.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

êîíêðåòíèñòü,  ñòèñëèñòü,  òî  ÷  íèñòü  ôîðìóëþâàíü,

ñíîâíèì  âèäîì  îôèöèéíî-äèëîâîãî  ñòèëþ  ÿ  äèëîâè

IOI  ÷  åííÿ  AAI  ja  â  âëàñíèõ  ÿêíàéêðàùèõ  deze  iíòåðåñàõ  ÌÂ  ìîæå  çàëèøàòèñÿ  â  òàêîìó  IOI  

÷  AIII,  ìàye  ïðàâî  íà  îñîáëèâèé  çàõèñò  en  äîïîìîãó,  Ui  íàäàþòüñÿ  äåðæàâîþ  (Ç  Êîíâåíöiyi  

IDI  ïðàâà

ëîãè  ÷  íà  ïîñëèäîâíèñòü,  âèêîðèñòàííÿ  ñïåöèàëüíî

ïàïåðè  (äîêóìåíòè).  BIJVOORBEELD :  çàÿâà,  ïëàí  ðîáîòè,

äèòèíè).

ëåêñèêè.

îãîëîøåííÿ,  àâòîáèîãðàôèÿ,  íàêàç,  äîãî  âèð,  ðîç  ïèñ  êà,  äîðó  ÷  åííÿ,  

äîâèäêà  òà  íí.

Äèòèíà  ìàye  áóòè  çàðåyeñòðîâàíà  ïiñëÿ  íàðîäæåííÿ  çðàçó  æ  ç  ìîìåíòó  íàðîäæåííÿ  en  

ìàye  ïðàâî  íà  iì'ÿ  òà  íàáóòòÿ  ãðîìà  äÿíñòâà,  à  òàêîæ,  íàñêiëüêè  Oa  ìîæëèâî,  ïðàâî  çíàòè  

ñâîyiõ  áàòüêiâ  en  ïðàâî  íà  yiõíye  ïiêëóâàííÿ.

àéõàðàêòåðíèøè  îçíàêè  öüîãî  ñòèëþ:  îôèöèéíèñòü,

Äèòèíà,  ÿêà  òèì  ÷  àñîâî  ÷  è  ïîñòèéíî  ïîçáàâëåíà  ñèìåéíîãî

.  Identificeer  de  communicatiemiddelen  van  zinnen  in  de  tekst.

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  het  onderwerp  en  de  reikwijdte  ervan  (leven,  onderwijs,  wetgeving,  

literatuur).  Wat  is  het  doel  van  de  tekst?  Bewijs  dat

Spraakontwikkeling

het  is  officiële  aangelegenheid.
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ñîáëèâèñòþ  îãîëîøåííÿ  ÿ  ñòèñëèñòü  ôîðìóëþ  âàíü  è  êîìïàêòíèñòü.

ç  iíñòðóêöiyeþ,  çà  çãîäîþ  ñòîðií,  íàäàòè  ìîæëèâiñòü,  äîçâîëüòå  íàãàäàòè,  ìàþ  âiäìîâèòè,  ïðîñèìî  

ïîâiäîìèòè,  ââàæàyeìî  çà  ïîòðiáíå,  â  óñòàíîâëåíîìó  çàêîíîì  ïîðÿäêó,  íåñòè  âiäïîâiäàëü  íiñòü,  áðàòè  

çîáîâ'ÿçàííÿ,  ïîðóøèòè  ïèòàííÿ,  îãîëîñèòè  ïî  äÿêó.

Îãîëîøåííÿ  -  öå  äîêóìåíò,  ùî  ìèñòèòü  ïîâèäîì  ëåííÿ  äëÿ  øèðîêîãî  çàãàëó.

îãîëîøåííÿ  (ìîæíà  çàçíà  ÷  àòè  é  àäðåñó,  òåëåôîí,  ñàéò,  åëåêòðîííó  ïîøòó  

òîãî,  õòî  ïðîâîäèòü  çà  õè).

Áðàòè  ó  ÷  àñòü,  óçÿòè  äî  óâàãè,  âèäïîâèäíî  äî  çàêîíó,  çãèäíî

Îñíîâíèìè  ñêëàäîâèìè  îãîëîøåííÿ  ÿ:

Toen  hij  uit  school  kwam,  heeft  Olenka  geluncht

I.  Weet  je  nog  of  je  ooit  moest  lezen  of  componeren

en  de  keuken  schoongemaakt.  Toen  ging  ze  naar  haar  grootmoeder,

advertentie.  Wat  stond  er  in  vermeld?  Denk  na  over  wat  je  nodig  hebt

ÿ  •  çàãîëîâîê ;

ÿ  •  ÿíôîðìàöèÿ  ïðî  ïîäèþ;

en  mijn  moeder  liet  een  briefje  achter:

advertentie.

ÿ  •  ÿíôîðìàöèÿ  ïðî  äàòó,  ÷  àñ  òà  ìèñöå  ïîäèè;

"Ik  heb  je  bevel  uitgevoerd.  Snel  herstelde  bestelling  in

.  Bent  u  het  eens  met  de  stelling  dat  de  advertentie  meestal  de  vraag  wat  
beantwoordt ?  waar?  Wanneer?  Waarom?  waarvoor?  voor  wie?

Spraakontwikkeling

ÿ  •  ÿíôîðìàöèÿ  ïðî  òå,  âèä  ÷  èéîãî  èìåíè  íàïèñàíî

ruimte  om  te  koken.  Een  buurman  kwam  lange  tijd  informeren

Lees  de  taal  van  de  officiële  zakelijke  stijl.  Toevoegen  en  schrijven

over  hun  zaken,  dus  er  is  geen  tijd  meer  om  de  lessen  te  bestuderen."

naai  een  minitekst  (3-4  zinnen)  met  een  aantal  ervan.

Wat  vind  je  grappig  aan  dit  briefje?  Waarom?

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Ze  zijn  ook  humoristisch  als  de  gebeurtenis  waar  ze  het  over  hebben  heeft

Aankondigingen  kunnen  niet  alleen  in  de  officiële  zakelijke  stijl  worden  gedaan.

Vereisten  _

onderhoudend  en  cognitief  karakter.

Wow  aankondiging

5.åìà  5.  ÄÿËÎÂÿ  ÏÀÏÅÐÈ.  ÃÎËÎØÅÍÍß
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641  I.  Lees  voorbeeldadvertenties.  Identificeer  de  belangrijkste  details  hiervan
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Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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Op  25  september  2019  om  13.30  uur  vindt  een  bijeenkomst  van  het  literaire  atelier  plaats.

Beste  studenten!

Begin  om  16  uur.

Informatie  over  de  studio  "Swan"  staat  op  de  website  van  de  school.  

Hoofd  van  de  studio

"Zwaan".  Studenten  met  een  geschiedenis  van  literaire  creativiteit  worden  uitgenodigd.

Studentencommissie

Locatie  -  kantoor  45.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Op  15  mei  van  dit  jaar  vindt  in  de  aula  van  de  school  een  concert  plaats  van  

de  winnaars  van  de  Golden  Keys  songfestival.

Spraakontwikkeling

SITUATIES.  A.  Stel  je  voor  dat  tijdens  een  wandeling  in  het  park  je  huisdier  (kat,  hond)  ver  weg  

rende  en  verdween.  Maak  een  mondelinge  aankondiging  (volgens  de  opgegeven  geschatte)

plan),  het  invoeren  van  een  beschrijving  van  het  dier  zodat  het  gemakkelijk  kan  worden  onderscheiden

van  anderen.

Plaats  een  advertentie  voor  het  komende  evenement  op  de  schoolwebsite  (op  het  schoolprikbord).  

Bijvoorbeeld:  studentenexcursie  naar  het  museum,  bezoek  aan  het  theater,  organisatie  van  een  reis  naar  

het  Taras  Kaniv  Museum

documenten.

B.  Stel  je  voor  dat  een  kind  verdwaald  raakt  in  een  grote  winkel.  Dit  moet  op  de  luidspreker  worden  

aangekondigd.  Doe  een  mondelinge  mededeling  (volgens  het  ingediende  indicatieve  plan),  waarin  u  de  

tekenen  van  het  kind  aangeeft  waaraan  het  zou  kunnen  worden  geïdentificeerd.

Shevchenko  en  anderen.

232

èåíòîâíèé  ïëàí

2.  Ïðî  ùî  ïîâèäîìëÿêìî.

4.  Êîìó  ïîâèäîìëÿòè.

1.  Äî  êîãî  çâåðòàåìîñÿ.

3.  Ïðî  ùî  ïðîñèìî.
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6.åìà  6. .  É  ÏËÀÍ  ÒÅÊÑÒÓ
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(mondeling)  lezen.

7.  Maak  en  schrijf  een  plan  van  de  tekst.  Vertel  het  plan  in  het  kort  opnieuw

2.  Identificeer  het  onderwerp  en  de  hoofdgedachte  van  de  tekst.  Kies  je  eigen  versie  van  de  titel,  

die  de  hoofdgedachte  van  de  tekst  zou  weerspiegelen.

Spraakontwikkeling

3.  Identificeer  microthema's,  thematische  zinnen  en  trefwoorden.  4.  Motiveer  de  verdeling  van  de  

tekst  in  alinea's.

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  1.  Wat  is  tekst?  2.  Wat  is  het  thema  en  de  hoofdgedachte  van  de  tekst?

5.  Bepaal  de  structuur  van  de  tekst  (begin,  hoofdgedeelte,  einde).

1.  Bewijs  dat  dit  de  tekst  is  met  behulp  van  het  volgende  schema  "Essentiële  kenmerken  van  de  

tekst".

Ik  lees.  Leg  uit  waarvoor  de  auteur  dit  verhaal  vertelt.

6.  Geef  de  linguïstische  communicatiemiddelen  van  zinnen  in  de  tekst  aan  en  leg  hun  rol  uit.

233

ïîâ'ÿçàíèñòü  ðå  ÷  åíü  çà  çìèñòîì

ÉÍÅ  ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÎ

È  øêîëè  Îêñàíà  ïîñïèøàëà  äîäîìó.  Ìàìà  âåëèëà  íå  çàïèçíþ  âàòèñÿ:  ñóñèäè  ñïðàâëÿëè  

íîâîñèëëÿ  é  çàïðîñèëè  õõ  íà  çíàéîìèíè.  àâòîáóñè  êñàíà  çàéíÿëà  çðó  ÷  íå  ìèñöå  é  

áåçòóðáîòíî  ïîðè  íóëà  ó  ñâîÿ  ìðèÿ.  Íà  îäíèé  èç  çóïèíîê  óâèéøëà  é  ñòàëà  ÿêðàç  áèëÿ  

íåì  ëèòíÿ  æèíêà  ç  âàæêèìè  ñóìêàìè  â  ðóêàõ.  Ïàñàæèðè  ïîïðî  ñèëè  äèâ  ÷  èíó  ïîñòóïèòèñÿ  

ìèñöåì.  Òà  Îêñàíà  âäàëà,  íèáè  íå  ÷  óê.  Óâå  ÷  åðè  âîíà  ç  ìàòèð'þ  òà  áàòüêîì  ïèøëè  äî  íîâèõ  

ñó  ñèäèâ.  Äâåði  âiä  ÷  èíèëèñÿ  -  en  íà  ïîðîçi  ñòàëà  æiíêà,  ÿêó  Îêñàíà  òàê  îá  ðàçèëà  

ñâîyeþ  íå  ÷  ÷íá  íóó  íá  ííà  óíà  â,  Äèâ  ÷  èíà  ëàäíà  áóëà  ïðîâàëèòèñÿ  êðèçü  çåìëþ.  Ìàòè  

âèõâàëÿëà  ïåðåä  íîâîþ  ñóñiäêîþ  Naith  äîíüêó,  ja  Aiia  âèõîâàíà  òà  ñêðîìíà  en  â  ÷  èòüñÿ  

AIADA  en  âäîìà  äîïîìàãàye ...  Êîæíå  ìàìèíå  ñëîâî,  gij  íàñìiøêà,  ñòüîáàëî  AIA  ÷  Eio.  À  ñó  

ñèä  êà  ñïîêèéíî  äèâèëàñÿ  èé  ïðîñòî  â  î  ÷  è.  Òîé  ïîãëÿä  íàäîâãî  çàïàì'ÿòàâñÿ  Îêñàíè  (À.  

Ãàìàðíèê).

ñòîòíè  çíàêè  òåêñòó:

ïîñëèäîâíèñòü  òà  çàâåðøåíèñòü  âèêëàäó

íàÿâíèñòü  òåìè  é  îñíîâíîì  äóìêè

ãðàìàòè  ÷  íèé  çâ'ÿçîê  ìèæ  ðå  ÷  åííÿìè

íàÿâíèñòü  äâîõ  è  áèëüøå  ðå  ÷  åíü
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De  

hoofdgedachte

plan

Communicatiemiddelen

Soorten  

communicatie

C-complex

Opnameformulier

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

Îñíîâíà  äóìêà  òåêñòó  -  öå  òå  ãîëîâíå,  ùî  àâòîð  ñòâåðäæóê,  äî  ÷  îãî  âèí  

çàêëèêàê,  ÷  îãî  íàâ  ÷  àê.  Ðå  ÷  åííÿ  â  òåêñòi  ïîâ'ÿçóþòü  çà  äîïîìîãîþ  òàêèõ  

ìîâíèõ  çàñîáiâ:  ïîâòîð  ñëîâà,  ñèíîíiìè,  ñïiëüíîêîðå  íèèí  ÷íàèèáí  ñëèóèàí  

÷íàèèàí  ÿ  äâà  âèäè  çâ'ÿçêó  ðå  ÷  åíü  ó  òåêñòè:  ÿ  •  ïîñëèäîâíèé  (êîæíå  

íàñòóïíå  ðå  ÷  åííÿ  ðîçêðèâàê,  óòî  ïè);  ÿ  (ïàðàëåëüíèé )

1.  ßêèõ  ïòàõèâ  ìè  ââàæàèìî  çà  êðàùèõ  ëèòóíèâ?  èæèâ!  Ñïðàâäè,  âîíè  ëèòàþòü  äóæå  

øâèäêî.  àòå  íå  ìîæóòü  êðóòî  ïî  âåðòàòè  é  ëîâèòè  êîìàõ  çáîêó,  à  ÿêáè  çàëåòèëè  â  ëèñ,  òî  

îäðàçó  æ  ðîçáèëèñ .

Thema  Thema  Òåìà  òåêñòó  -  öå  òå,  ïðî  ùî  â  íüîìó  éäåòüñÿ.  Òå  ìó  ðîçêðèâàþòü  çà  äîïîìîãîþ  

ìèêðîòåì  (÷  àñòèí  çàãàëü  íîÿ  òåìè).  Ðå  ÷  åííÿ,  ÿêå  íåñå  â  ñîáè  

íàéâàæëèâèøó  ííôîðìàöèþ  ìèêðîòåìè,  íàçè  âà  þòü  òåìàòè  ÷  íèì.

Ïëàí  ìîæå  áóòè  ïðîñòèì  è  ñêëàäíèì.  Ó  ñêëàäíîìó  ïëàíè,  

íà  âèäìèíó  âèä  ïðîñòîãî,  äåÿêè  ïóíêòè  ìàþòü  ùå  é  ïèäïóíêòè.  êèëüêà  

ìèêðîòåì  ìîæóòü  îájeäíóâàòèñÿ  â  îäíîìó  ïóíêòè  ïëàíó,  à  ïîòèì  êîíêðåòèçóâàòèñÿ  

â  ïèäïóíêò.

Ñêëàäíèé  ïëàí  ìàê  çäåáèëüøîãî  òàêó  ôîðìó  çàïèñó:  I.  Âñòóï. .  ñíîâíà  ÷  

àñòèíà.  1.  2.  3.  III.  èíöèâêà.

2.  Íà  íåáè  çîëîòå  ñîíöå  ñèïëå  ñêðèçü  áëèñêó  ÷  èìè  áðèçêàìè.  ø  øëÿõó  áèæàòü  æâàâè  

ñòðóìî  ÷  êè.  èøàåòüñÿ  ïðîòè  ñîíöÿ  ãàé.  Ãóñòèøîþ  ñòèíîþ  ñïëåëîñÿ  æèòî.  Çàãóëè  ìåòóøëèâè  

áäæîëè  (Ñ.  Âàñèëü  ÷  åíêî).

Spraakontwikkeling

Lees  twee  teksten.  Bewijs  dat  in  de  eerste  van  hen  de  zinnen  zijn  verbonden  door  een  

serieverbinding,  en  in  de  tweede  -  door  een  parallelle.  Identificeer  de  "bekende"  en  de  "nieuwe"  in  de  zinnen  

van  elke  tekst.
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Öå  en  is  ïóíêòè  ïëàíó.

êîøèêè.  ïîñîáîì  ïëåòèííÿ  âèêîíóâàëè  ñòèíè  êëóíü,  õëèâèâ  à  êîøàð  **,  îãîðîæè.  Ç  ëîçè  òà  èíøèõ  

ìàòåðèàëèâ  ïëåëè  ðèáàëüñüêå  çíàðÿääÿ.

4.  Ñêëàâøè  ïëàí,  ïåðåâèðèòè,  ÷  è  ðîçêðèâàå  âèí  çìèñò  óñüîãî  òåêñòó,  ÷  è  çâ'ÿçàíè  

ïóíêòè  ïëàíó  çà  ì.

Ó  äðóãèé  ïîëîâèíè  ÕÕÕ  ñòîëèòòÿ  ïî  ÷  àëè  âèãîòîâëÿòè  äîðîæíè

Ó  Êàðïàòàõ  è  íà  Ïîëèññè  áóëî  ïî  øèðåíå  

ïëåòèííÿ  ç  âóçüêèõ  ñìóæîê  øêèðè  -  êèíñüêîì  çáðóì  

òà

êîðçèíè,  ëåãêè  äà  ÷  íè  ìåáëè,  äèòÿ  ÷  è  êîëèñêè.

ë  ëèñîñòåïîâèé  çîíè  çíà  ÷  íå  ïîøèðåííÿ  ìàëî  ïëåòèííÿ  èç  ñî  ëîìè.  ëÿ  öüîãî  âèêîðèñòîâóâàëà

OPMERKING

ñÿ  æèòíÿ  ÷  è  ïøåíè  ÷  íà  ñîëîìà,

ßê  ñêëàñòè  ïëàí  òåêñòó

Ïëåòòííß

êó  çàãîòîâëÿëè  ïèä  ÷  àñ  íàëèâàí

1.  Óâàæíî  ïðî  ÷  èòàòè  òåêñò.

Ïëåòÿííÿ  -  êóñòàðíèé  *  ïðîìè  ñåë  ç  âèãîòîâëåííÿ  ãîñïîäàð  ñüêî-ïî  áó  òî  âèõ  è  õóäîæíèõ  

âèðîáèâ  ç  ðàòà

íÿ  êîëîññÿ,  òà  ñîëîìà  ñòèãëîãî

2.  Âèçíà  ÷  èòè  òåìó  é  îñíîâíó  äóìêó  òåêñòó.

ñèðîâèíè.  Â  Óêðà  èíè  áóëî  âèäîìî  êèëüêà  òåõíèê  ïëå  òèí  íÿ,  íàé  áèëüø  ïîøèðåíè  ç  íèõ  -  

ñïèðàëü  íà  òà  õðåñòîïî.

âèâñà.  Çå  íåì  ïëåëè  áðèëè.  Âèêîðèñ  òîâóþ  ÷  è  

ðîçêîëîòè  ëîçèíè  ÷  è  ìî  òóçêè,  âèãîòîâëÿëè  ñîëîì'ÿíè  

ñèÿ  íèêè,  ïëåò  íêí  äëÿ  çáå

3.  Âèçíà  ÷  èòè  ìèêðîòåìè,  ñòèñëî  é  ÷  èòêî  õõ  ñôîðìóëþâàòè.

ßê  ñèðîâèíó  äëÿ  ïëåòèííÿ  íà  Ïî  ëèññè  âèêîðèñòîâóâàëè  ëîçó,  êîðó  ïåâíèõ  äåðåâ,  

íàñàìïåðåä  ìîëîäî  ÿç  òîíêèõ  ôàíåðîïîäèáíèõ  äîùå  ÷  îê  ãíóëè  êîðîáè  äëÿ  ñèâáè  -  ñèÿíèêè.  Ç  

âóæ  ÷  èõ  è  òîíøèõ  ñìóæîê  ïëåëè  ðèçíîìàíèòíè

çåðíà  é  ííøèõ  ïðîäóêòèâ,  îäÿãó.  Êîøèêè  òà  ñóìêè  

ïëåëè  ùå  ç  ðî  ãîçè.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

646

zijn  gemaakt.

I.  Lees  de  tekst  hardop  voor,  met  nadruk  op  de  woorden.  Leg  uit  wat  weven  is,  welke  grondstoffen  

er  voor  gebruikt  worden  en  welke  producten  ervan

Spraakontwikkeling
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2.  Âèðîáè  èç  ñîëîìè  à  ðîãîçè.

Äîêàç  (àðãóìåíòè,  îáãðóíòóâàííÿ)  -  öå  äóìêà  íà

3.  Âèðîáè  çè  ñìóæîê  øêèðè  òà  áàââíÿíèõ  íèòîê.

III.  Ïîïóëÿðíèñòü  âèðîáèâ  óêðàèíñüêèõ  ìàéñòðèâ.

ïèäòâåðäæåííÿ  ïðàâèëüíîñòè  âèñëîâëåíîãî  òâåð  äæåííÿ  (òåçè).

Ùîá  äèáðàòè  ÿêèñíè  äîêàçè,  ñïðîáóéòå  çíàéòè  âèä  ïîâèäü  íà  òàêå  

ïèòàííÿ:  ×  îìó  ÿ  ââàæàþ,  ùî  ìîÿ  òåñà.

ðèçíèõ  ïîáóòîâèõ  ðå  ÷  åé.  ç  ïîôàðáîâàíèõ  áàâîâíÿíèõ  íèòîê

Âèñíîâîê  -  öå  ëîãè  ÷  íèé  ïèäñóìîê,  îñòàòî  ÷  íà  äóìêà.

âèãîòîâëÿëè  ðèçíîêîëüîðîâè,  óêðèòè  îðíàìåíòîì  ïîÿñè.

èåíòîâíèé  ïëàí

ëåìåíòàðíèé  ðîçäóì  ñêëàäàêòüñÿ  ç  àêèõ  òðüîõ

Âèðîáè  óêðàèíñüêèõ  ìàéñòðèâ  âè  çíà  ÷  àëèñÿ  ÷  èñòîòîþ  é  òîí  êèñ  òþ  ðîáî  òè.  ßê  

âèòâîðè  ïðèêëàäíîãî  ìèñòåöòâà,  âîíè  êîðè  ñòó  þòüñÿ  øèðîêîþ  ïîïóëÿðíèñòþ  (Â.  Ãîðëåíêî,  Â.  

Áîðÿê).

÷  àñòèí:  òåçà,  äîêàç,  âèñíîâîê.

ëåòèííÿ  -  îäèí  ç  âèäèâ  êóñòàðíîãî  ïðîìèñëó.

.  Ñèðîâèíà  äëÿ  ïëåòèííÿ  òà  âèðîáè  ç  íåì.

1.  Âèðîáè  ç  ëîçè  òà  êîðè  äåðåâ.

Òåçà  -  öå  òâåðäæåííÿ,  ÿêå  ïîòðèáíî  äîâåñòè.
ingrediënten

onderdelen

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

1.  Bewijs  dat  de  tekst  tot  de  wetenschappelijke  stijl  behoort.  2.  

Zoek  het  begin,  het  hoofdgedeelte  en  het  einde  van  de  tekst.  3.  

Identificeer  het  hoofdidee  van  de  tekst,  het  thema  en  de  microthema's.

5.  Vertel  mondeling  opnieuw  wat  u  hebt  gelezen  volgens  het  plan.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  zijn  de  soorten  spraak?  Wat  is  reflectie?

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.

Spraakontwikkeling

onder  aangegeven.e
4.  Maak  een  ingewikkeld  plan  van  wat  je  leest.  Vergelijk  uw  abonnement  met  dat  van

7.åìà  7.  ÁÓÄÎÂÀ  ÅËÅÌÅÍÒÀÐÍÎÃÎ
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*  Êóñòàðíèé  -  âèðîáëåíèé  âðó  ÷  íó,  ííäèâèäóàëüíî.  **  Êîøàðà  
-  çàãîðîäà  àáî  õëèâ  äëÿ  îâåöü,  êèç,  âèâ  ÷  àðíÿ.
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Îòæå…  Îñü  ÷  îìó…  Ìè  ïåðåêîíàëèñÿ  â  òîìó,  ùî…

àâà,  â'ÿíóòü  êâèòè.  Ëþäè,  òâàðèíè  é  ðîñëèíè  ñêëàäàþòüñÿ  ç  

âîäè.

íà  çðîáèòè  âèñíîâîê…

Âèñíîâîê  Îòæå,  áåç  âîäè  íà  çåìëè  íå  áóëî  á  íè  ÷  îãî

Ôîðìóëþþ  ÷  è  òåçó,  ìîæíà  ñêîðèñòàòèñÿ  òàêèìè  ñëî  âàìè  (ñïîëó  ÷  åííÿìè):

Íàâåäåíè  âèùå  ìîâíè  çàñîáè  äîïîìàãàþòü  ïîáóäóâàòè

èâîãî.

ß  äóìàþ,  ùî…  Íà  ìîþ  äóìêó…  ß  âïåâíåíèé  (âïåâíå  íà),  ùî…  ßê  íà  ìåíå,  òî…

çäóì.  äíàê  öè  çàñîáè  íå  ÿ  îáîâ'ÿçêîâèìè.

à  åëåìåíòàðíîãî  ðîçäóìó

Åçó  ìîæíà  ïîåäíàòè  ç  äîêàçîì  çà  äîïîìîãîþ  òàêèõ

Äîêàç

ñëèâ  (ñïîëó  ÷  åíü):

çà

Êîæíà  ëþäèíà  çàâæäè  ÷  èìîñü  çàéíÿòà,  êóäèñü  ïîñïèøàê,

(àðãóìåíòè,  îáãðóíòóâàííÿ)

àñàìïåðåä…  ×  åðåç  òå,  ùî…  Öå  ïîÿñíþêòüñÿ  òèì,  ùî…  Äîêàçîì  ìîæå  áóòè…  Ïî-

ïåðøå…  Ïî-äðóãå…

äà  -  äîðîãîöèííå  äæåðåëî  æèòòÿ.

ÒÅçà

èì  …

Äîêàç  Öå  ïîÿñíþêòüñÿ  òèì,  ùî  áåç  âîäè  ëþäè  íà  ìîæå  ïðîæèòè  íå  áèëüøå  2–3  

äíèâ.

àëå  ÿ  ââàæàþ,  ùî  âñè  ïîâèííè  çíàõîäèòè  ÷  àñ  äëÿ  ôèçêóëüòóðè.

Âèñíîâîê

Âèñíîâîê  ÷  àñòî  ïðèåäíóþòü  çà  äîïîìîãîþ  ñëèâ  (ñïî  ëó  ÷  åíü):

êùî  âëèòêó  äîâãî  íåìàê  äîùó,  æîâêíå

Íàñàìïåðåä  ôèçè  ÷  íè  âïðàâè  äîïîìàãàþòü  óêðèïëþâàòè  çäîðîâ'ÿ,  áóòè  â  õîðîøèé  ôîðìè,  

âèõîâóâóòè  ñ.  àâèòü  ïðîñòà  çàðÿäêà  âðàíöè  ïèä  óëþáëåíó  ìóçèêó  çàðÿäæàê  åíåðãèåþ  íà  âåñü  

äåíü.  Àêòèâíè  ðîçâàãè,  óñèëÿêè  ðóõëèâè  èãðè  ïðèíîñÿòü

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

taalkundig

middelen

I.  Lees  de  tekst,  bepaal  de  hoofdgedachte.  Geef  het  begin,  het  hoofdgedeelte  
en  het  einde  van  de  tekst  aan.

Spraakontwikkeling

VOORBEELD:
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Ç  ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ  ÐÎÇÄÓÌÓ

8.åìà  8.  ÓÑÍÈÉ  ÄÎÊËÀÄÍÈÉ  ÏÅÐÅÊÀÇ
ÃÎ  ÃÎ

1.  Typ:

èñíîâîê:  …

Âèñíîâîê :  Îòæå,  îäíà  ãîëîâà  äîáðå,  à  äâè  êðàùå.

Îñü  ÷  îìó  ôèçêóëüòóðà  òàêà  âàæëèâà  é  íåîáõèäíà.  Öþ  

äóìêó  ïîäèëÿþòü  ìîì  îäíî  êëàñíèêè  é  îäíîêëàñíèöè  òà  íèêîëè  íå  

çà  áóâàþòü  ïðî  àêòèâíå  äîçâèëëÿ.

2. :åçà:  Íèêîëè  íå  òðåáà  îáìàíþâàòè.

2.  Typ:

ÉÖÍÍÍÍÍÍØÅ

êàç:  …

êàç:  …

Ìàâ  öàð  òðüîõ  ñèííà,  à  ó  âîëîäàðÿ  ñóñiäíüîì  äåðæàâè  áóëà  äî  ÷  êà.  Öàðåâè  ÷  ik  â  íåè  è  

çàêîõàëèñÿ.

êàç:  …

êàç:  …

íåéìîâèðíå  çàäîâîëåííÿ.  Âîíè  ùîäíÿ  äàðó  þòü  íàì  çäîðîâ'ÿ  à  

áàäüîðèé  íàñòðèé.  Êðèì  òîãî,  óñè  õî  ÷  óòü  ìàòè  êðàñèâå  ãíó  

÷  êå  òèëî,  ãàðíó  ðåàêöèþ,  êîîðäèíàöèþ  ðóõèâ,  óìèòè  ñêîë.

èñíîâîê:  …

Âèñíîâîê :  Îñü  ÷  îìó  çèìà  óëþáëåíà  ïîðà  ðîêó  áàãàòüîõ  äèòåé.

1. :åçà:  Íà  ìîþ  äóìêó,  íàéêðàùèé  äåíü  òèæíÿ  -  ñóáîòà.

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua
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I.  Lees  de  tekst.  Welke  soorten  spraak  worden  erin  gecombineerd?  Vertel  het  me

.  Bewijs  dat  dit  een  reflectie  is.  Identificeer  de  componenten  ervan

onderdelen  (scriptie,  bewijs,  conclusie).

Schrijf  op  basis  van  dit  materiaal  een  korte  tekst  die  tot  nadenken  stemt  (5-7  zinnen).  Voeg  een  titel  toe  aan  

de  verklaring.

en  conclusies  van  waarschijnlijke  reflectie.

Kies  de  stelling  en  het  bewijs  voor  een  van  de  gegeven  conclusies  (naar  keuze).  Op

Spraakontwikkeling

waarom  de  prinses  aarzelde  om  te  beslissen  wiens  vrouw  ze  zou  worden.

Lees  de  stellingen  en  selecteer  mondeling  het  bewijs  om  elk  van  hen  te  ondersteunen
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Ó  ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ  ÑÒÈËÿ  ÏÐÎ  Â  ×  ÈÍÊÈ  ËÞÄÅÉ

EN

9.åìà  9.  ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ  ÒÂÿÐ-ÐÎÇÄÓÌ

ÎÑÍÎÂÿ  ÂËÀÑÍÈÕ  ÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÜ

óñè  ïîáà  ÷  èëè,  ùî  íåìàê  êâèòêè.  ×  èÿñü  áåçæàëèñíà  ðóêà  íå  âòðèìàëàñÿ,  ùîá  ãðóáî,  ïîõàïöåì  

íå  âèñìèêíóòè  ç  êîðèííÿì.

áðàòè  íà  ïëàù,  ïîëåòiëè.  À  òî  öàðijaíó  õîâàþòü.  Ìîëîäøèé  âèéíÿâ  ëiêè,  ïðèêëàâ  ïîìåðëié  äî  

ãóáija,  âîíà  é  îæèëà.

íèé,  âèñîêèé,  ñâèæèé,  ÿê  êðàïëèíêà  äæåðåëüíîì  âîäèöè.

Ìàÿ  öàðijaíà  âèéòè  çà  ñòàðøîãî,  òîìó  ùî  âií  ïåðøèé  ïîáà-

íàéöiííiøå.  Âèðóøèëè  öàðåâè  ÷  ik  íàéöiííiøå  øóêàòè.

ÂÈÐÎÑÒÓÒÜ  ÄÇÂÍÎÍÎ  ×

ßêáè  âèäêâèòóâàëà  êâèòî  ÷  êà,  íàñèííÿ  äîçðèëî  á  è  íàñòóïíîãî  ëèòà  âæå  äâîê  äçâèíî  ÷  

êèâ  âèðîñëîá

×  åðåç  ðiê  çiéøëèñÿ.  Ñòàðøèé  êóïèâ  äàëåêîãëÿä,  ùî  âèäíî  ç  íüîãî  ÷  åðåç  òðè  äåðæàâè.  

Ñåðåäííé  çäîáóâ  ïëàù,  ùî  ïîíåñå,  êóäè  çäóìàêø.  Ìîëîäøèé  ðîçäîáóâ  ëiêè,  ùî  é  ìåðòâîãî  

îæèâèòè  çäàòíi.

Ðîçêâèòíóâ  êðàé  àñôàëüòó  òåíäèòíèé  äçâèíî  ÷  îê.  ñêðàâî-ñè

Ãëÿíóâ  ñòàðøèé  ó  äàëåêîãëÿä  i  ïîáà  ÷  èâ  ïîõîðîí.  Ñêî  ÷  èëè

âiäìîâèòè  é  ìîëîäøîìó  ÷  åðåç  òå,  ùî  âií  è  ëiêàìè  îæèâèâ.

àòè  ÷  óæå  -  íå  íà.  Öå  âèäîìî  âñèì.  ×  óæå  áðàòè  ãàíåá  íî,  ñîðîìíî,  íåïðèïóñòèìî.  Öå  òëóìà  

÷  àòü  áàòüêè  é  âèõîâàòåëè.

Ñêàçàëà  öàðijaíà,  ùî  çà  òîãî  çàìiæ  ïiäå,  õòî  çäîáóäå  äëÿ  íåÿ

Çðîçóìiëè  áðàòè  âàãàííÿ  *  äèâ  ÷  èíè  òà  é  êàæóòü:  «Õàé  íå  ðîçóì,  à  ñåðöå  âèðiøóÿ».  

Îáðàëà  öàðijaíà  íàéìîëîäøîãî  áðàòà  (Íàð.  Êàçêà).

Îñü  è  íå  çàéäå  êîìóñü  èç  íàñ  ó  ãîëîâó  ïðèõîïèòè  ÷  óæè  ðå  ÷  è.

÷  èâ  haar  ïîõîðîí. ,Òæå,  áóòè  ÿé  äðóæèíîþ  ñòàðøîãî  áðàòà.  Ñïðà  âåäëèâî  ñòàòè  äðóæèíîþ  

ñåðåäíüîãî,  áî  íà  éîãî  ïëàùi  äiñòàëèñÿ

çâåñåëèëî  á.  Íå  âèðîñòóòü  äçâèíî  ÷  êè.  ÿäó  ÷  è  íàäâå  ÷  ÿð  âóëèöåþ,

äî  ïîìåðëîÿ.  Îòæå,  âiäìîâèòè  éîìó  íå  ìîæíà.  íà

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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III.  Maak  en  schrijf  een  complex  plan  van  wat  je  leest.  Lees  de  tekst  een  tweede  keer.  Vertel  opnieuw  
wat  je  in  detail  hebt  gelezen  (mondeling).

Lees  de  tekst  hardop.  Over  welke  gebeurtenis  heeft  de  auteur  het?  Over  wat651  

denkt  na?

.  Kies  synoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Waarin  verschilt  reflectie  van  een  verhaal?

Spraakontwikkeling
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1.  Ïðîäóìàòè  òåìó  ìàéáóòíüîãî  òâîðó;  âèçíà  ÷  èòè  éîãî  îñíî

5.  Ñòèñëî  ðîçïîâèñòè  ïðî  êîíêðåòíèé  â  ÷  èíîê.

áà  áåðåãòè  ïðèðîäó  ».

6.  ôîðìóëþâàòè  òåçó  ðîçäóìó,  àðãóìåíòè  é  âèñíîâîê.

OPMERKING

Õèáà  íåâèäîìî,  ùî  ðîñëèíè  òèñÿ  ÷  àìè  ñïîñîáèâ  äîïîìàãàþòü

III.  Êèíöèâêà  ó  ôîðìè  ðîçäóìó  (ÿê  ÿ  îöèíþþ  öåé

3.  Ñêëàñòè  ÷  èòêèé  ïëàí  è  äîòðèìóâàòèñÿ  éîãî  â  ïðîöåñè  íà  ïèñàííÿ  ðîáîòè.

7.  Äîòðèìóâàòèñÿ  ïðîïîðöèéíîñòè  ÷  àñòèí  òâîðó.

ëþäèíè  èñíóâàòè  é  æèòè?  Âîíè  en  "çåëåíi  ëåãåíi"  en  ñèðîâèíà  äëÿ  ïðîìèñëîâîñòi  en  êðàñà  

çåìíà ...  En  ëèøå  ëþäèíà  ìîæå  àáî  ç  âäÿ  ÷  íiñòþ  ïåöíéí  äáèíêí  â  óíêí  äáèíêí  äáèíêí  äáèíêí  äáè

â  ÷  èíîê  en  ÷  îìó).

4.  Ïðîäóìàòè  òàêèé  ïî  ÷  àòîê,  ÿêèé  ìèã  áè  çàöèêàâèòè  ÷  èòà  ÷  èâ.

çíèùèòè.  ÿ  çàáóâàòè  öå  íèêîëè  íå  ìîæíà  (Çà  À.  Ïîòàïîâîþ).

Îðèåíòîâíè  òåìè:  «×  îìó  ÿ  ïèøàþñÿ  ñâîèì  òîâàðèøåì  (ñâîåþ  ïîäðóãîþ)»,  «ßêèé  â  ÷  èíîê  

ìîæíà  ââàðàòè

I.  Âñòóï  (ÿêèé  â  ÷  èíîê  ïðèâåðíóâ  ìîþ  óâàãó;  ç  êèì,  äå  é  êîëè  öå  

òðàïèëîñÿ).

âíó  äóìêó  é  íàìàãàòèñÿ  ïðîâåñòè  ÷å  ÷  åðåç  óñþ  ðîáîòó.

«Ó  ÿêèõ  â  ÷  èíêàõ  âèÿâëÿêòüñÿ  ëþäñüêà  øëÿõåòíèñòü»,  «×  îìó

À  áðàòè  òå,  ùî  íàëåæèòü  óñèì,  âèõîäèòü,  ìîæíà?  En  ïàäàþòü  îáèðâàíè  êâèòè,  îááèòå  ëèñòÿ,  

íèêíóòü  ïîêàëè  ÷  åíè  ãèëêè.

.  Îñíîâíà  ÷  àñòèíà  ó  ôîðìè  ðîçïîâèäè  ïðî  â  ÷  èíîê  (ùî  ñàìå  òðàïèëîñü).

2.  Ïðîàíàëèçóâàòè  êîíêðåòíèé  âèïàäîê,  ïðî  ÿêèé  ïèñàòèìåòå.

Òâèð-ðîçäóì  ïðî  â  ÷  èíêè  ëþäåé  êîìïîíóêìî  òà

ßê  ïèäãîòóâàòè  òâèð-ðîçäóì  ïðî  â  ÷  èíêè  ëþäåé

8.  Çàïèñàòè  òâèð,  äîòðèìóþ  ÷  èñü  âèìîã  ìîâëåííÿ.

êèì  ÷  èíîì:
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onderwerpen.

Spraakontwikkeling

Schrijf  een  tot  nadenken  stemmend  essay  over  de  acties  van  mensen.  Gebruik  fraseologie  in  de  

tekst.  U  kunt  gebruik  maken  van  de  verstrekte  indicatieve

De  volgende  combinaties  worden  vaak  gebruikt  in  de  tekstreflectie:  het  lijkt  mij ...;

St  structuur

I  denk...;  Ik  ben  ervan  overtuigd  dat ...;  Ik  ben  het  er  niet  mee  eens  dat ...;  Ik  wil  

benadrukken  dat ...;  Ik  realiseerde  me...;  deze  daad  geloof  ik...

het  werk

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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10.åì  tot  10.  ÁÓÄÎÂÀ  ÎÏÈÑÓ  ÏÐÈÌÈÌÙÅÍÍß

(ôð.  intårieur  -  âíóòðèø  íèé).

ìåáëè,  ðå  ÷  è  (êàðòèíà,  âàçà)  òîùî.  äíî  ÷  àñíî  çâåðòàåòüñÿ  óâàãà  íà  îçíàêè  

ïðåä  ìåòèâ:  êîëèð,

çìèð,  ôîðìà.

Ïàâëî  îãëÿäàâ  ñâèòëèöþ,  ïðèìè  ÷  àâ  ó  íèé  çìèíè  é  îáíîâè.  Ñòèë  è  ñåíîâè  ëàâè  ñòîÿëè  íà  ñâîèõ  

ìèñöÿõ.  Òèëüêè  íå  áóëî  ïèäëîãè  é  æåðäêè  äëÿ  îäÿãó.  Òàì  ñòîÿëî  äâîñïàëüíå  ëèæêî,  çàñëàíå  êîâä  ðîþ,  

ç  ãîðîþ  ïîäóøîê.  Íà  áëèñêó  ÷  èõ  êóëÿõ  ëèæêà

Interieur  Îïèñ  âíóòðèøíüîãî  âèãëÿäó  ïðè-

ïèñ  ïðèìèùåííÿ  óìîâíî  âèäïîâèäàå  íà  òàêè

ïîðòðåò

Ñêëàäîâèìè  ÷  àñòèíàìè  îïèñó  ïðèìèùåííÿ  ÿ

ÿÅÅÅÿÿÿ

îïèñ  îêðåìèõ  ïðåäìåòèâ  è  ìèñöÿ  õõ  ðîçòà  øó  âàííÿ.  Îïèñóþòüñÿ,  íàïðèê  ëàä,  

ñòèíè,  ïèäëî  ãà,  âèêíà,

àøèíà.  Ïî  äðóãèé  AIE  äâåðåé,  AA  êîëèñü  ñòîÿëà  âèñîêà  Ìàøà  Deià  ñêðèíÿ,  ïîëèñêóâàâ  æîâòîþ  äóáîâîþ  

ôàðáîþ  äçåðêàëü  IEE  ãàðäåðîá,  áiëÿ  íüîãî,  IIA  âiêíîì,  -  åòàæåðêà  ç  êíèãàìè,  ìåíøèé  ñòîê  Ic  äçåðêàëîì ...  

(CA  A  EO  ÷  ADII.).

èäè  îïèñèâ

ïåéçàæ

áóëî  ïîíàâ  'ÿçóâàíî  âåëèêè  ðîæåâè  áàíòè.  Óçäîâæ  ñòèíè,  íà  ÷  å  ïðîäîâ  æåííÿ  ëèæêà,  ñòîÿâ  øèðîêèé  òàï  

÷  àí,  íàêðèòèé

èùåííÿ  íàçèâàþòü  èí  òåð  'ÿ  ðîì

ïèòàííÿ:

ñòàðåíüêèì  êèëèìêîì.  Áèëà  íüîãî,  ïèä  ñòèíîþ,  ÿêà  âèõîäèëà  ç  ïå  ÷  è,  ïðèìîñòèâñÿ  ñòîëèê,  íà  ÿêîìó  áóëà  

ðó  ÷  íà  øâåéíà

Gezichten  van  braken

Beschrijving

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
leerboek  gratis  op  internet  te  plaatsen  http://mon.gov.ua/  en  het  Institute  for  Modernization  of  Educational  Content  https://imzo.gov.ua

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  is  een  beschrijving?

Waarom  denk  je  dat  de  auteur  in  de  tekst  schrijft  dat  de  tafel  "onder  de  muur  is  neergestreken"?

•  êèì  âîíî  ÿ?

III.  Overweeg  of  deze  beschrijving  van  de  kamer  iets  kan  vertellen  over  degenen  die:

I.  Lees  de  beschrijving  van  de  kamer.  Stel  je  voor  dat  je  erin  verzeild  raakt.  Naam

leeft  erin.  Hoe  gaat  de  meester  (meesteres)  met  zijn  spullen  om?  Wat  vind  je  leuk?

Spraakontwikkeling

•  äå  ðîçìèùåíî ?

dingen  die  je  daar  zag.  Waar  bevinden  ze  zich?

IV.  Bepaal  het  type  verbinding  van  zinnen  in  de  tekst  (opeenvolgend,  parallel).

.  Noem  de  werkwoorden  die  de  aanwezigheid  van  voorwerpen  in  de  kamer  aangeven.  Hoe  is  het  met  je

•  ùî  çìèùåíî ?
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St  structuur
zin
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*  Ñâîëîê  -  áàëêà,  ÿêà  ïèäòðèìóê  ñòåëþ  â  áóäèâëÿõ.
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spraak,  niet  voor  het  artistieke.

.  Zoek  een  beschrijving  van  objecten  en  hun  locatie  in  een  oud  Oekraïens  huis.

I.  Lees  de  tekst.  Bewijs  dat  het  tot  de  wetenschappelijke  stijl  behoort

Spraakontwikkeling

Â  îïèñè  ïðèìèùåííÿ  ÿ  âêàçèâêè  íà  ìèñöå  (ëèâîðó  ÷,

à  íàçâè  ïðåäìåòèâ.

sse  en  êîæíå  ñõiäíîñëîâ'ÿíñüêå  æèòëî,  óêðàyiíñüêà  OAOA  A  IE  íóëîìó  
IAEA  íåðóõîìi  ìåáëi,  Yei  ìàéñòðó  AAEE  îäíî  ÷  Anii  ç  íåþ:  IIE,  EAAE,  ïîëèöi  äëÿ  
ïîñóäó,  ñêðèíÿ,  ñòiëüöi,  äèòÿ  ÷  à  êîëèñêà.

ïðàâîðó  ÷,  ïîñåðåäèíè,  ó  êóòêó,  áèëÿ  âèêíà  òîùî)

Ìàéæå  ÷  åòâåðòó  ÷  àñòèíó  õàòè  çàéìàëà  ðîçìàëüîâàíà  ÷  è  îçäîáëåíà  êàõëÿìè  ïè  ÷.  

áóòóÿ  áàãàòî  ïðèêìåò  è  ïîâèðìâ,  ïîâ'ÿçàíèõ  ç  íåþ.  Íàïðèêëàä,  ÿêùî  çàïàëåíèé  óïåðøå  âîãîíü  

ãîðèâ  ÿñíî,  òî  æèòòÿ  òóò  áóäå  ðàäèñíå,  ÿêùî  òüìåíî,  äèí,  äèí  è.

àààìè ...

àâíÿ  óêðàèíñüêà  àòà.  èñîêèé  ïîðèã,  íà  ñòèíàõ  òà  âèêíàõ  -  áàðâèñòè  ðóøíèêè,  

ðîçìàëüîâàíà  ïè  ÷,  êðà  ñóíÿ  ñêðèíÿ.  àõíå

Ñâîëîê  *  òàêîæ  ïðèêðàøàëè.  Íàé  ÷  àñòèøå  -  ðèçüáëåíèìè  êà  ëåíäàðíèìè  çíàêàìè.  

Çàçíà  ÷  àëèñÿ  é  äàòà  áóäèâíèöòâà  æèòëà,  ïðèçâèùå  ìàéñòðà.  Íà  ñâîëîê  êëàëè  äðèáíè  

ðå  ÷  è:  êëóíêè  íèòîê,  âåðåòåíà,  êíèæêè,  êâèòè,  à  òàêîæ  õëèá  (Ë.  Îðåë).

Â  îäíèõ  ðåãiîíàõ  ñòiíè  õàòè  áiëèëè,  â  ðóáëåíèõ  îñåëÿõ  Yio  IEEE  âîäîþ,  AEA  ïî  Anie  

Óêðàyiíi  -  Aia  Êàðïàò  ai  Äîíó  -  Ona  ðåäèíi,  à  ÷  Anoi  é  ççîâíi  ïðèêðàøàëè  ðîçïèñàìè.

ÕÀÒÀ
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11.åìà  11.  ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ  ÂÈÁÿÐÊÎÂÈÉ  ÏÅÐÅÊÀÇ  

ÕÓÄÎÆÍÜÎÃÎ  ÒÅÊÑÒÓ,

ÌÌÑÒÈÒÜ  ÎÏÈÑ  ÏÐÈÌÈÌÙÅÍÍß
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Vul  de  tabel  in

.  Beschrijf  die  van  jou  mondeling  aan  de  hand  van  het  geselecteerde  materiaal  en  een  indicatief  plan

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  zijn  onderwerp  en  stijl  van  spreken.  Welke  soorten?

I.  Onderzoek  uw  klaslokaal  zorgvuldig.  Teken  in  een  notitieboekje  en

klas.

spraak  gecombineerd  in  de  tekst?

Spraakontwikkeling

2.  Çàãàëüíèé  îïèñ  êèìíàòè:  ðîçìèð,  êèëüêèñòü  âèêîí,  îñâèò

íàâ  ÷  áííÿ.

Ó  âèäïîâèäü  íà  ãðþêàííÿ  äâåðè  âèä  ÷  èíèëèñü.  ïîðîçè

ïðåäìåòèâ,  ÿêè

ñòîÿëà  íåâåëè  ÷  êà  áàáóñÿ  ç  à  ÷  åì  ó  óêàõ.

Âîíà  ïîêàçàëà  éòè  çà  íåþ  è  âèä  ÷  èíèëà  äâåðè.  Þíàê  òèõî  çîé  êíóâ  âèä  ïîäèâó  é  çàõîïëåííÿ.

is  â  êèìíàòè

èåíòîâíèé  ïëàí  îïèñó  êëàñíîè  êèìíàòè

çòàøóâàííÿ

4.  Îáëàäíàííÿ  (êàðòè,  ïîñèáíèêè,  ïîðòðåòè,  òàáëèöè  òîùî).

Ïîãîäà  ïî  ÷  àëà  ïñóâàòèñÿ.  Íèçüêè  ÷  îðíè  õìàðè  ïîâçëè  ïîäîðîæ  íèì  íàçóñòðè  ÷.  Óäàðèëà  

ñèðà  õîëîäíà  çëèâà.  äíîì  ïòàøêè  íå  òðàïëÿëîñÿ  â  äîðîçè  ñòîìëåíèì  ìàíäðèâíèêàì.  Öå  áóëî  

ïîãàíîþ  ïðèêìåòîþ.  Ïòàøêè  õîâàþòüñÿ  ïåðåä  çàòÿæíèì  íè  ÷  íèì  äîùåì.

ïðåäìåòèâ

5.  Âèñíîâîê  ïðî  íàÿâíèñòü  ó  êèìíàòè  âñüîãî  íåîáõèäíîãî  äëÿ

Ìîæíà  áóëî  á  çàâåðíóòè  äî  êîòðîìñü  èç  àò,  àëå  âîíè  áèëüøå  íå  òðàïëÿëèñü.  íàê  

ùèëüíèøå  çàãîðíóâñÿ  â  ïëàù  òà  íàêàçàâ  âèçíèêó,  ùîá  ÿõàâ  øâèäøå.  èç  âèèõàâ  íà  ëèñîâó  

äîðîãó,  ÿêà  íåâäîâçè  ïðèâëà  äî  ãàíêó  ÿêîãîñü  âåëèêîãî  áóäèíêó ...

àçâè

(ôîðìà,  êîëèð,  ðîçìèð

ëåííÿ,  êîëèð  ñòèí,  õõíè  îçäîá  ëåííÿ  òîùî.

)

3.  Ïðåäìåòè,  ÿõíÿ  ðîçòàøóâàííÿ  à  îçíàêè.

Ó  ËÿÑÿ

Ïîäîðîæíè  óâèéøëè  â  ïåðåäïîêèé.  óìåíè  âîäè  çáèãàëè  çè

èñöå

1.  Ðîçòàøóâàííÿ  êëàñíîì  êèìíàòè  (íà  ÿêîìó  ïîâåðñè).

çìîêëîãî  îäÿãó  íà  ïèäëîãó.  Áàáóñÿ  òèëüêè  ãîëîâîþ  ïîõèòàëà.

çíàêè  ïðåäìåòèâ
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Êîðîëèâñüêèì  æåñòîì  áàáóñÿ  âêàçàëà  ïîäîðîæíèì  íà  íèõ  è  âè  éøëà.  È  ñèëè  é  ïî  ÷  àëè  

ðîçäèâëÿòèñÿ  ïîðòðåòè,  ÿêè  ïîáëè  ñêó  âàëè  íà  ñòèíàõ  (Çà  Â.  Êîðîòêåâè  ÷  åì).

Âàæêè  ìåáëè  áèëÿ  ñòèíè  ðèïèëè  íàâèòü  ó  âèäïîâèäü  íà  êðîêè.  Ó  âåëè  ÷  åçíîìó  êàìèíè  

ïàëàëè  äðîâà,  çàëèâàþ  ÷  è  âèòàëüíþ  òüìÿíèì,  ìèãîòëèâèì  ñâèòëîì.  Áèëÿ  êàìèíà  ñòîÿâ  íåâåëè  

÷  êèé

ïîìè  ÷  àòè  äåòàëè,  ÿêè  õàðàêòåðèçóâàëè  á  ÿêóñü  ðèñó

ñòîëèê  è  äâà  êðèñëà.

íåîñÿæíî  âèñîêèìè.  Íåâåëèêè  âèäîâæåíè  âèêíà  áóëè  ðîçòàøî  âàíè  ìàéæå  ïèä  ñòåëåþ.

Ïðàöþþ  ÷  è  íàä  òâîðîì-îïèñîì  ïðèìèùåííÿ,  òðåáà

ïèäâèêîííè,  àëüáîìè  íà  ïîëèöè,  ìîäåëè  êîðàáëèâ

Ìåòà  õóäîæíüîãî  îïèñó  ïðèìèùåííÿ  -  ïåðåäàòè  âðàæåííÿ  âèä  ïðèìèùåííÿ,  

ïåâíå  ñòàâëåííÿ  äî  íüîãî  òà  íàòà.  Äëÿ  öüîãî  øèðîêî  âèêîðèñòîâóþòü  õóäîæíè  

çàñîáè  (åïèòåòè,  ìåòàôîðè,  ïîðèâíÿííÿ  òîùî).

Ïåðåä  ìàíäðèâíèêàìè  áóëà  âåëèêà  âèòàëüíÿ.  èíè  áóëè

òîùî)  ìîæóòü  ðîçïîâèñòè  ïðî  çàõîïëåííÿ  ãîñïîäàðèâ

âäà  ÷  en  ëþäèíè.  Îêðåìè  ïðåäìåòè  èíòåðèðó  (êâèòè  íà

ïîìåøêàííÿ.

Artistiek

In  een  werkbeschrijving  moet  het  belangrijkste  type  toespraak  een  beschrijving  en  een  verhaal  zijn

Beschrijving

x

en  reflectie  -  hulp,  relevant  in  de  inleiding  en  het  einde.

Details

244

verblijf  in  het  huis  (met  een  beschrijving  van  de  woonkamer).  Maak  een  plan  voor  dit  deel  van  de  tekst

denk  je  waarom  de  portretten  aan  de  muur  "schenen"?  Bewijs  dat  deze  beschrijving  bestaat

IV.  Zoek  en  lees  opnieuw  de  passage  over  de  ontmoeting  van  reizigers  met  zijn  grootmoeder  en

vestigt  de  aandacht  van  de  lezer,  de  locatie  en  de  tekens  van  elk.  Hoe  is  het  met  je

EN

.  Zoek  een  beschrijving  van  de  kamer  in  de  tekst.  Noem  de  woonkameritems  waarop  de  auteur

en  vertaal  het  schriftelijk.

Spraakontwikkeling

artistiek,  niet  wetenschappelijk.  

III.  Leg  met  behulp  van  een  woordenboek  de  lexicale  betekenis  van  de  gemarkeerde  woorden  uit.  K  

neemt  synoniemen  voor  de  woorden  rumble,  surprise,  traveller.

12.åìà  12.  ÓÑÍÈÉ  ÒÂÿÐ-ÎÏÈÑ

ÍÀ  ÎÑÍÎÂÿ  ÎÑÎÁÈÑÒÈÕ
Ó  ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ  ÑÒÈËÿ
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13.åìà  13

ÎÄÍÎÌÓ  ÒÅÊÑÒÒ  ÐÇÍÈÕÇÍÈÕ  ÒÈÏÒÈÏÂ  ÌÎÂËÅÍÍß
ÎÏÈÑÓ .  ×

245

Maak  een  mondelinge  essay-beschrijving  van  de  kamer  over  het  thema  "Mijn  
kamer"  of  "Kim  nata  in  mijn  appartement  (huis)"  in  een  artistieke  stijl.  Gebruik  de  ingezonden

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  zijn  hoofdidee.  Waarom  is  de  rivier  opgedroogd?

hieronder  is  een  ruw  plan.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  is  een  beschrijving?

Spraakontwikkeling

Ó  ðå  ÷  åííÿõ  îïèñó  ìîæíà  âèäèëèòè  «âèäîìå»  é

Îòæå,  â  îïèñè  ïðèðîäè  ìàþòü  áóòè  íàçâàíè  ïðåäìåòè,  ç  ÿêèõ  ñêëàäàåòüñÿ  êàðòèíà  

ïðèðîäè,  òà  õõíè  îç.

Ñåðåä  çåëåíèõ  ëóêèâ  è  äðèìó  ÷  èõ  ëèñèâ  òåêëà  ðè  ÷  êà.  Ïîâíîâî  äà,  ãëèáîêà,  àëå  òèõà  é  

ëàñêàâà.  àãàòî  âèêèâ  íåñëà  âîíà  ñâîè

1.  Ïðèçíà  ÷  åííÿ  êèìíàòè.  àãàëüíè  âðàæåííÿ.

2.  Ðîçìèð,  ôîðìà,  îñâèòëåííÿ.

óäîâà  îïèñó

çèò  àííÿ.

L

èåíòîâíèé  ïëàí  îïèñó  êèìíàòè

5.  Îñîáëèâîñòè  êèìíàòè.

«Íîâå».  «Âèäîìèì»  â  îïèñè  ïðèðîäè  ÿ  íàçâè  ïðåäìå  òèâ  (õõíèõ  ÷  àñòèí).  "Íîâèì"  is  

een  îçíàêè  öèõ  ïðåäìåòèâ  (õõíèõ  ÷  àñòèí).  VOORBEELD:

÷  èñòè  âîäè.  Ðèêîþ  ïëàâàëè  ÷  îâíè  é  íàâèòü  ìàëåíüêè  êîðàáëèêè.

6.  ßêèé  íàñòðèé  âèêëèêàê  êèìíàòà;  óìîâè  äëÿ  ïðàöè  òà  âèäïî  ÷  èíêó.

Â  

Ïåðøå  ëèñòÿ  ÷  êî  íà  áåðèçêàõ  íèæíå,  ìîâ  äèòÿ  ÷  å

èâ  íà  áåðåçè  ðèêè  ëèõòàðíèê.  Óâå  ÷  åðè  ñèäàâ  âèí  ó  ÷  îâåí,  ïëèâ  íà  ñåðåäèíó  ðèêè,  çàñâè  ÷  

óâàâ  ëèõòàð.  Äî  ñâèòàíêó  áëèìàâ  ïîñåðåä  ðèêè  âîãíèê,  ïîêàçóâàâ  äîðîãó  ìàíäðèâíèêàì.

3.  Îçäîáëåííÿ  ñòèí,  âèêîí.

Îïèñ  ïðèðîäè  ñêëàäàåòüñÿ  èç  ñóêóïíîñòè  îïèñèâ  îê  ðåìèõ  ïðåäìåòèâ  (îçåðà,  ëèñó,  

äåðåâ,  íåáà  òîùî).

Ëõòõòàðíèê

4.  Îáñòàíîâêà  (ìåáëè,  õõ  ðîçòàøóâàííÿ).
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ïðî  ïðèðîäó,  ïåðåäàþòü  ùå  é  âðà  æåííÿ.  ïèñ

àâëî  ëåãêî  âèñòðèáíóâ  ç  êàáèíè  é  âèëüíî  ïîáèã  óáèê,  îäðàçó  çíàéøîâøè  ëåäâå  ïîìèòíó  â  

ñóòèíêàè  ñëå.

ñòîâï,  äî  ÿêîãî  ëèõòàðíèê  çà  çâè  ÷  êîþ  ùîâåñíè  ïðèêðèïëþâàâ

ëèõòàð.

ëþäè,  en  âîíà  ëþäÿì  ïîòðèáíà.

-  Ùîá  ëþäè  êðàùå  áà  ÷  èëè  ñâîþ  äóðèñòü  (Â.  Ñóõîìëèíñüêèé).

Òà  îñü  ëþäÿì  çíàäîáèëîñÿ  áàãàòî  äîùîê  íà  ñòîëè  é  ñòèëüöè.  Âè  óáàëè  âîíè  ëèñè  ïî  

áåðåãàõ  èêè.  Çäàëîñÿ  òàêîæ  ëþäÿì,  ùî  çåëå  íè  ëóêè  -  öå  íåïîòðèáíè  ðîçêîøè.  Çîðàëè  ëóêè,  

ïîñèÿëè  êóêóðóäçó.

ËÿÑÿ

Âèñíàæèëèñÿ  ñòóäåíè  äæåðåëà,  çàäèõíóëàñÿ  âèä  ñïðàãè  ðèêà  é  ïîìåðëà.  Êèëüêà  

ðîêèâ  íà  òîìó  ìèñöè,  äå  ïëàâàëè  ÷  îâíè  é  êîðàáëèêè,  âåñíîþ  äçþð  ÷  àâ  ñòðóìîê,  à  çãîäîì  è  âí.  

Ïå  ðåòâîðèëîñÿ  ðóñëî  ðèêè  íà  ãîðîä.  Ïðî  ðè  ÷  êó  íàãàäóâàâ  èëüêè

ëåíüêèé  Ñåðãèéêî  è  ïèòàå:

ïðèðîäè  ÿ  îäíèì  èç  çàñîáèâ  õàðàêòåðèñòèêè  ïåðñîíàæèâ  ó  õóäîæíèõ  

òâîðàõ.

Ëàãèäíî  õëþïàëèñü  îá  áåðåã  õâèëè  -  òèøèëàñü  ðèêà:  ëþáëÿòü  å  ÿÿ

-  Äèäóñþ,  íàâèùî  âè  çàñâè  ÷  óåòå  ëèõòàð?  Ðèêè  æ  äàâíî  íåìàê.

ßê  òèëüêè  íà  çåìëþ  ñèäàëè  ñóòèíêè,  ñòàðèé  ëèõòàðíèêê  èøîâ

×  àñòèíàìè  îïèñó  ïðèðîäè  ÿ  îïèñ  å  è  îêðå  ìèõ  åëåìåíòèâ.  Ó  õóäîæíüîìó  

îïèñè,  êðèì  èí  ôîð  ìàöèè

íà  êàïóñòÿíå  ïîëå  é  çàñâè  ÷  óâàâ  íà  ñòîâïè  ëèõòàð.

Beschrijving

natuur

Het  ministerie  van  Onderwijs  en  Wetenschappen  van  Oekraïne  heeft  het  recht  om  het  
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1.  Kies  synoniemen  voor  de  gemarkeerde  woorden.

tekens.

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Waarin  verschilt  het  verhaal  van  de  beschrijving?

.  Voltooi  de  taak  bij  de  tekst.

4.  Schrijf  de  namen  op  van  objecten  die  het  beeld  van  de  natuur  vormen,  en  hun

wordt  spraak  erin  gecombineerd?

3.  Welke  soorten  spraak  worden  gecombineerd  in  de  tekst?  Specificeer  de  elementen  van  de  beschrijving  van  de  natuur.

659  I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  het  onderwerp  en  de  hoofdgedachte.  Welke  soorten?

hoe  de  rivier  opdroogde  (5-7  zinnen).

2.  Bepaal  de  stijl  van  spreken  van  de  tekst.  Onderbouw  je  mening.

5.  Schrijf  een  korte  mondelinge  beschrijving  van  de  tekst,  waarin  je  de  aard  van

Spraakontwikkeling

Ç  ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ  ÎÏÈÑÓ  ÏÐÈÐÎÄÈ

14.åìà  14.  ÓÑÍÈÉ  ÄÎÊËÀÄÍÈÉ  ÏÅÐÅÊÀÇ  ÕÓÄÎÆÍÜÎÃÎ  
ÒÅÊÑÒÓ  ÐÎÇÏÎÂÿÄÍÎÃÎ
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çïëåñêàòè  ïî  âñüîìó  ëèñó  ñâîþ  âåñ  íÿíó  ðàäèñòü.

çåìëè,  ó  ðîâàõ  è  ÿìàõ,  ïîâçå  îæèíà,  òüìÿíî  ïîáëèñêóê

àïòîì  -  âîíà!  Äâà  áëèñêó  ÷  è  ëèñò  êè  áèëÿ  ñàìîì  

çåìëè.  Íà  âèñîêîìó  ñòå  áëè  -  êóäëàòå  áèëî-êðåìîâå  

ñóöâèòòÿ ...

÷  îðíîþ  ÿãèäêîþ-íàìèñòèíêîþ,  íà  ÷  å  îêîì  ó  ïåðåïèëêè.

ñîñíè  ó  âèñîêîñòè,  ïèä  íîãàìè  âèñëèçàþòü  òóãè,  ìîâ  ëèòè,  æîëó  äè.  Ñîëîäêî  ïàõíå  ïðèëèì  

ëèñòîì  è  òðàâàìè,  ïèçíèìè  ãðèáàìè,  ùî  õõ  óæå  òîðêíóëèñÿ  ïåðøè  ïðèìîðîçêè.

Ëþáêà

áêà! ..

Ó  ðîâó  àæ  ÷  îðíî  âèä  òåðíîâèõ  ÿãèä  íà  êîëþ  ÷  èõ  è  ãóñòèõ  êóùàõ.

Ó  òðàâíåâîìó  ëèñè  õâèëè  êâèòèâ  õëþïàþòü  ïèä  

íîãè.  À  ïîâèòðÿ  ïðèåì  íî  äóðìàíèòü  ãîëîâó.  Òåïëèíü ...  Íàé  

äðèáíèøå  ñòâî  ðèííÿ  é  òå  ïîñïèøàê

Êîëè  òåðåí  çàöâèòàå  âåñíîþ,  òî  âåñü  ðèâ  è  ëèñîâè  êóùè  ïî  ãîðáàõ  íà  ÷  å  îáñèïàíè  ñíèãîì.  

Ñèëà  òåðíó  â  ëèñè.  Ìîæå,  âèä  òîãî  é  íàçâè:  Òåðí  âêà,  Òåðíîâà.  Ïîìèæ  òåðíîì,  íà  âèäíîòè,  

ãîéäàê  êîëþ  ÷  èìè  áàòîãàìè  øèïøèíà,  êðàñóêòüñÿ  ÷  åðâîíèìè  òâåðäèìè  ÿî.

øòàíè  é  ïèçíè  âåðòàííÿ  ç  ëèñó.  Óñå  òå  ìèíóëî,  ÿê  ïåðøè  äèòÿ  ÷  è

ìðèÿ,  àëå  çîñòàëîñÿ  â  ïàì'ÿòè  íà  âñå  æèòòÿ ...  (Çà  Â.  Êó  ÷  åðîì).

Ãóäå  ëèñ,  ñóõî  ïîäçâîíþþòü  ìèäíèì  ëèñòîì  äóáè,  ñïèâàþòü

Ñêèëüêè  âèëàçèâ  ìàëèé  Ïàøêà  çà  òèåþ  îæèíîþ  ïî  ðîâàõ  è

En  âæå  ïåðåä  î  ÷  èìà  ñòåëèòüñÿ  áåçêðàéíèé  ñòåï,  

à  íà  íüîìó  -  æìåíüêà  çàïîðèçüêèõ  êîçàêèâ.

ïðîâàëëÿõ,  ñêèëüêè  ëàéêè  é  ñòóñàíèâ  ìàâ  âèä  ìàòåðè  çà  ïîðâàíè

660
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áêà  äâîëèñòà

Spraakontwikkeling

.  Zoek  een  beschrijving  van  de  natuur.  Welke  artistieke  middelen  heeft  de  auteur  gebruikt  om  te  reproduceren?

een  natuurfoto?  Helpt  de  beschrijving  om  Paulus'  innerlijke  wereld  te  begrijpen?

het  is  een  verhaal  met  beschrijvende  elementen.

I.  Lees  de  tekst.  Identificeer  het  onderwerp  en  de  hoofdgedachte.  Bewijs  dat

III.  Maak  gezamenlijk  een  plan  van  de  tekst.  Vertel  uitgebreid  na  wat  je  volgens  het  plan  hebt  gelezen  (mondeling).

stemmingen,  gevoelens?

ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ  ÎÏÈÑÓ  ÏÐÈÐÎÄÈ

15.åìà  15.  ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ  ÄÎÊËÀÄÍÈÉ  ÏÅÐÅÊÀÇ  
ÒÅÊÑÒÓ  ÐÎÇÏÎÂÿÄÍÎÃÎ  ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ
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íàíèçàíè  íà  íèòêó  òâåðäè,  ïîòåìíèëè  âèä  ÷  àñó  áóëüáî  ÷  êè.  Ïî  ÷  àëè  çàïîðîæöè  îòè  áóëüáî  ÷  

êè  æóâàòè  -  óòàìóâàëè  ãî  ëîä,  ïîãàñèëè  ñïðàãó,  ïîâîëè  ïî  ÷  à  ñèè  ïè  à  ëè

À  êîçàêè  çîâñèì  è  íå  çáèðàëèñÿ  îòàê  ìàðíî  ïðîïàäàòè.  Áî  â  êîæíîãî  íà  øèè  âèñèâ  àìóëåò,  

ÿêèé  îáåðèãàâ  âèä  ãîëîäíîì  ñìåðòè:

Êèëüêà  äíèâ  çàïîðîæöèâ  ïåðå  ñëèäóâàëè  âîðîãè.  À  êîëè  êîíè

áêó  äâîëèñòó  é  çàðàç  äóæå  ïîâàæàþòü  ó  íàðîäè.  Å  îäèí  ñòàðàåòüñÿ  ïåðåíåñòè  èå  ç  

ëèñó  äî  ñåáå  ó  êâèòíèê  ÷  è  ñàäîê  (Çà..  E.  Øìîðãóíîì).

òà  é  ñàìè  ïåðåñëèäóâà  ÷  è  âêðàé  ñòîìèëèñÿ,  òî  ìàõíóëè  ðóêîþ:  õàé  òèêàþòü  -  óñå  îäíî  â  

ñòåïó  ïüîïàç.

661
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.  Leg  de  spelling  van  de  gemarkeerde  
woorden  uit.  III.  Zoek  de  elementen  van  de  beschrijving.  Noem  de  woorden  die  figuurlijk  
worden  gebruikt.  Kies  synoniemen  voor  de  woorden  kleinste,  eindeloos,  respect.

Spraakontwikkeling

IV.  Lees  een  tweede  keer,  maak  een  plan  van  de  tekst.  Vertel  in  detail  volgens  het  plan

kunstenaar,  zijn  gedachten.

I.  Beschouw  de  reproductie  van  het  schilderij  "Golden  Autumn"  van  Fedor  Manail.  
Waan  je  in  het  gebied  dat  door  de  kunstenaar  is  afgebeeld,  probeer  de  stemming  te  voelen

LAAT  ONS  HERDENKEN.  Wat  is  een  landschap?

(schriftelijk)  lezen.

16.åìà  16.  ÒÂÿÐ-ÑÑ  ÏÐÈÐÎÄÈ  ÇÀ  ÊÀÐÒÈÍÎÞ  Â  

ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ  ÑÒÈËÿ
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ôîëüêëîðîì.

Ôåäèð  Ìàíàéëî  (1910-1978)  -  íàðîäíèé  õóäîæíèê  êðàè  íè.  Íàðîäèâñÿ  è  ïðîæèâàâ  íà  

Çàêàðïàòòè.  Êàðòèíè  ìèòöÿ  -  öå  ìàëüîâíè  ÷  à  âèçèòíà  êàðòêà  ðèäíèõ  Êàðïàò  ç  õõíèìè  

ïèäíåáåñíèìè

ñâÿòî  êðàñè,  êðàñà  ïðîùàííÿ,  ÷  àðèâíà  ïîðà,  âèä  ÷  óòòÿ  ñïîêîþ.  Êîëüîðè:  æîâòîãàðÿ  ÷  èé,  

áàãðÿíèé,  âîãíåííî-çîëîòèé,  âîã  íåííî-  ÷  åðâîíèé.

âåðøèíàìè,  çè  ñâîåðèäíèìè  óêëàäîì  æèòòÿ  è  ïîáóòó,  çâè  ÷  àÿìè,

*  *  *
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III.  Maak  een  plattegrond  van  een  kunstwerk-beschrijving  van  de  natuur  op  de  foto  van  F.  Manail

3.  Welke  tijd  van  het  jaar  wordt  afgebeeld?  Is  het  het  begin  of  het  

einde?  4.  Welke  kleuren  overheersen  op  het  canvas?  Merk  op  hoe  één  kleur  verandert

"Gouden  herfst".  Schrijf  een  essay  volgens  het  plan.  Gebruik  woorden  en  woordcombinaties  uit  de  

help.

een  andere,  beginnend  aan  de  rechterkant.

1.  Waar  gaat  deze  foto  over?  Welke  indruk  maakt  het  canvas?  Wat  voel  je  wanneer?

wind,  of  je  nu  vogels  kunt  zien,  of  een  kalme  rivier).  

9.  Kies  scheldwoorden  voor  de  woorden  herfst,  bomen,  rivier,  gras,  berg,  lucht.

CERTIFICAAT.  Ìèëóâàòèñÿ,  ðîçñòèëàòèñÿ,  ïðîñòÿãàòèñÿ,  çà  ÷  à  ðîâóâàòè,  çîëîòå  ñÿÿííÿ,  

ðiçíîêîëüîðîâèé  îäÿã,  òèõà  di  ÷  êà,  áiëîêîði  áåðiçêè,  ñîííi  áåðåãè,  ñiëüñüêi  õàòèíêè,  EDANA  æèòòÿ,

kijk  je  naar  hem?

10.  Kies  synoniemen  voor  de  woorden  natuur,  landschap,  piek.

2.  Bewijs  dat  de  afbeelding  een  landschap  laat  zien.

Spraakontwikkeling

6.  In  welke  kleding  zijn  de  bomen  gekleed?  Is  het  hetzelfde?  Wat  staat  hier?  7.  De  kunstenaar  

contrasteert  de  bladgouden  met  de  herfstlucht.  Wat  voor  lucht  heeft  hij?

.  Beantwoord  de  vragen  en  voltooi  de  taak.

8.  Hoe  brengt  de  kunstenaar  de  rusttoestand  in  de  natuur  over?  (Let  op  als  het  op  de  foto  staat)

5.  Wat  zien  we  op  de  voorgrond  van  de  foto  en  wat  -  op  de  achtergrond?  Op  wat

wil  de  kunstenaar  onze  aandacht  vestigen?
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Antwoorden  op  oefeningen

antwoorden

123.  4.  Vroege  vogels  drinken  dauw  en  late  tranen  vergieten.  129.  

Terra  incognita  -  iets  onbekends.  Naschrift  -  naschrift  op  de  letter  (na  de  handtekening),  aangeduid  

met  de  letters  PS  141.  Geel  ÿ  geel;  schaken  ÿ  schaker.  143.  2.  Korenbloem,  korenbloem,  maagdenpalm.  
163.  Tien  ÿ  tien  ÿ  decimaal;  aanraken  ÿ  aanraken  ÿ  aanraken.  169.  Pivdennobuzhsky,  Kryvyi  Rih.  

171.  Lafheid,  weven,  jonge  mannen,  studenten.  191.  NSC  -  Nationaal  Sportcomplex.  210.  1.  Ingrijpen  

-  ingrijpen.  2.  Volgende  -  volgende.  216.  Pluimvee,  leertijd,  jeugd,  insect,  tak,  peuter,  kind.  227.  

Groothertogdom  Litouwen,  Yellow  Waters-darmkanaal,  paus.  243.  I.  Twilight  -  geslacht  is  niet  

gedefinieerd. .  Om  [ báviecÿ :  a]  af  te  spelen.  245. .  Ze  hebben  enkelvoud  en  meervoud:  water  -  water,  

kaap  -  kaap ,  enz.  De  vorm  hebben  van  alleen  het  enkelvoud:  surfen  (sport) ,  enz.  Alleen  het  

meervoud  heeft  de  vorm:  tropen  (klimaatzone),  enz.  247.  Tekening  (heeft  de  vorm  van  alleen  het  

enkelvoud),  Chernivtsi  (heeft  de  vorm  van  alleen  het  meervoud).  270.  Familie,  stilte,  palm.  272.  

Artikelen,  populier.  273.  Ille,  postbode,  Julia,  Galya,  dochter.  279.  Rijp,  gerst.  280.  Parallelle  vormen  

hebben  de  eerste  drie  woorden.  Paarden,  voor  hen.  281.  Dobrodiyu,  Krai,  Kozak,  Paul.  282.  

Timmerman,  timmerman;  dokter,  dokter;  mijnwerker,  mijnwerker.  283.  Tuinen,  bijeenkomsten.  288.  

Donets  (rivier),  Kreta  (eiland),  China  (staat  of  meer).  304.  R.  v.:  geld,  ganzen,  kippen,  vakanties,  Cherkasy.  

Of.  in .:  ganzen,  kippen.  330.  Yuriyovych,  Yuriyivna.  349.  2.  Vijanden,  onoprechtheid.  4.  Onenigheid  

(misverstand).  5.  Wantrouwen  (wantrouwen)  358.  2.  Alleen  meervoudige  zelfstandige  naamwoorden  

hebben  ouders,  partij.  368.  1.  Droog.  2.  Vanaf  het  spoor.  3.  Nat.  4.  Volledig.  5.  Die  van  vandaag.  371.  3.  In  
de  aangrenzende  straten.  386.  We  vormen  geen  graden  van  vergelijking  uit  de  woorden  dom,  blauw,  

blootsvoets ,  enz.  387.  1.  Zoeter.  4.  Lager.  396.  III.  Breed,  uitgestrekt,  ruim,  uitgebreid.  397.  3.  Naar  

de  muziekschool.  4.  Muzikaal  gehoor.

22.  Je  moet  4  komma's  plaatsen.  27.  

1.  De  weg.  2.  Radijs.  3.  Paraplu.  4.  De  lucht  en  de  sterren.  5.  Kool.  32.  Als  een  slaperige  

vlieg,  hulde  brengen,  rond  het  oog  rennen,  bezwijken  voor  de  roede.  40. .  Synoniemen:  vooraf,  

vooraf,  vooraf.  66.  Spudey  is  een  student  van  een  theologische  school.  121. .  Gedaan  -  loop  

moedig.  Hij  die  geen  honger  lijdt.  Arbeid  voedt  een  persoon,  en  luiheid  verspilt.  Wie  werkt,  

respecteert  het  werk.  Kijk  naar  de  boom  zoals  hij  baart,  en  naar  de  man  zoals  hij  doet.  Kijken  naar  

andermans  werk  is  niet  beu  zijn.
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antwoorden

Antwoorden  op  testtaken

612.  Verkeerd:  verschijnt  (zou  moeten  -  is),  verwijst  (zet),  aanvaardt  (neemt),  interfereert  
(interfereert),  geliefde  (elke),  trouw  (juist),  volgende  (volgende),  twee  zondagen  (twee  weken) .

406. .  Oneindig,  grenzeloos,  grenzeloos,  oneindig,  oneindig,  grenzeloos.  411.  
Kremenchug,  Ovruch,  Riga.  412.  Andrieva,  dochters,  nachtegaal,  konijn,  gans.  413.  
Oleksiyiv,  Olehiv,  Mariin,  Mariychyn,  Olzhyn,  Lesyn.  420.  Alsem,  magnesium,  zinvol.  
433.  Het  is  niet  nodig  om  vier  woorden  apart  te  schrijven.  439.  1.  Hoog.  3.  Onvergelijkbaar.  
5.  Compromisloos.  6.  Onuitgesproken.  440. .  Onvergelijkbaar,  buitengewoon,  
buitensporig,  ongelooflijk.  446.  Marine.  450.  Bos  -steppezone.  538.  5.  De  tweede  is  een  
andere.  6.  Sommigen  -  zichzelf.  7.  Drie  broers.  8.  Twee  tienden  van  een  kilometer.  551.  
1.  Mijn  vader  en  ik  gingen  naar  een  hele  mooie  dierentuin.  2.  Appels  werden  in  dozen  
gelegd.  Er  waren  veel  van  deze  vruchten.  576.  3.  Met  niemand.  589.  1.  Ik  zei  tegen  
Sergei  dat  hij  bloemen  aan  zijn  moeder  moest  geven.  2.  Natalia  zei:

Proeven  van  het  dorp.  51-53.  1B;  2D;  3B;  4D;  5A;  6B;  7B;  8B;  9  -  1B,  2D,  3B,  4D.  

Proeven  van  het  dorp.  74-75.  1B;  2B;  3A;  4A;  5D.  Proeven  van  het  dorp.  128-129.  

1D;  2B;  3B;  4A;  5D.  Proeven  van  het  dorp.  162-163.  1D;  2B;  3B;  4B;  5A.  Proeven  

van  het  dorp.  190-191.  1B;  2B;  3A;  4A;  5D.  Proeven  van  het  dorp.  216-217.  1D;  2B;  

3B;  4D;  5A.

dat  ik  bloemen  aan  mijn  moeder  geef.
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2-ãå  âèäàííÿ,  ïåðåðîáëåíå

Âèäàíî  çà  ðàõóíîê  äåðæàâíèõ  êîøòèâ.  Ïðîäàæ  çàáîðîíåíî.

ÇÀÁÎËÎÒÍÈÉ  ëåêñàíäð  Âèêòîðîâè  ÷  ÇÀÁÎËÎÒÍÈÉ  

Âèêòîð  Âèêòîðîâè  ÷

êîìåíäîâàíî  Ìèíèñòåðñòâîì  îñâèòè  è  íàóêè  Óêðàèíè
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Îáêëàäèíêà  Ñâiòëàíè  Æåëåçíÿê  Ìàêåò,  õóäîæíye  
îôîðìëåííÿ  Âîëîäèìèðà  Âîëêîâà  Òåõíi  ÷  IEE  ðåäàêòîð  

Öåçàðèíà  Ôåäîñiõiíà  Êîìï'þòåðíà  âåðñòêà  Êëàðè  Øàëèãiíîyi,  Ëþäìèëè  Yeìåöü,  

Ñåðãiÿ  Çàäâîðíîãî  Êîðåêòîð  Ëàðèñà  Ëåóñüêà

Ïèäðó  ÷  íèê  äëÿ  6  êëàñó  
çàêëàäèâ  çàãàëüíîÿ  ñåðåäíüîÿ  îñâèòè
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Â  îôîðìëåííè  îáêëàäèíêè  âèêîðèñòàíî  êàðòèíè  Îëåãà  Øóïëÿêà  «Áåðåãèíÿ»  en  «Ïíä  ïîêðîâîì».

Âèäàâíèöòâî  «Ãåíåçà»,  âóë.  èìîøåíêà,  2-ë, .  Êèÿâ,  04212.  Ñâèäîöòâî  ñóájeêòà  âèäàâíè  
÷  îè  ñïðàâè  ñåðèÿ  ÄÊ  ÿ  5088  âèä  27.04.2016.

Âèääðóêîâàíî  ó  ÒÎÂ  «ÏÅÒ»,  âóë.  Ìàêñèìèëèàíèâñüêà,  17,  ì.  Õàðêèâ,  61024.  Ñâèäîöòâî  ñóáèêòà  âèäàâíè  ÷  
îè  ñïðàâè  ñåðèÿ  ÄÊ  ÿ  6847  âèä  19.07.2019.

àò  70ÿ100 /  16. .  äðóê.  
àðê.  20.8.  Îáë.-âèä.  àðê.  16.82.  37èðàæ  37  739  ïð.  èä. .  

2162.  àì.  ÿ  20-11-1706
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