
Асаблівасці словаўтварэння  прыметнікаў 

 

Прыметнік хоць намнога меншая ў колькасных адносінах часціна мовы ў 

параўнанні з назоўнікам, але дастаткова інтэнсіўна папаўняецца новымі 

словамі. 

Сярод прыметнікаў невытворныя словы складаюць зусім нязначную 

частку – гэта якасныя прыметнікі тыпу белы, малы, добры, сляпы, правы, 

левы, чырвоны і інш. Пераважная большасць якасных прыметнікаў і ўсе 

адносныя і прыналежныя з’яўляюцца вытворнымі. Матывавальнымі 

асновамі для вытворных прыметнікаў з’яўляюцца: 

1) самі прыметнікі: белы –белаваты, малы – малаваты; 

2) назоўнікі: вёска—вясковы, хата—хатні, мова – моўны, спакуса – 

спакуслівы; 

3) дзеясловы: блішчаць – блішчасты, сыпаць – сыпкі, працаваць – 

працавіты, хварэць – хваравіты; 

4) значна радзей прыслоўі: заўтра – заўтрашні, сёння—сённяшні, 

скрозь -- скразны; 

5) зусім рэдка  лічэбнікі: адзін – адзіны, два – дваісты; 

6) займеннікі: свой – свойскі, нічый – нічыйны; 

7) выклічнікі: ах – ахавы. 

У сучаснай беларускай літаратурнай мове прыметнікі ўтвараюцца 

пераважна шляхам афіксацыі. Пры ўтварэнні прыметнікаў 

выкарыстоўваюцца каля паўсотні суфіксаў, а таму суфіксацыя лічыцца 

адным з прадуктыўных марфалагічных спосабаў. Асаблівую 

словаўтваральную актыўнасць выяўляюць суфіксы –н-, -ск-/-цк-, ов-, -ав-, 

-ев-, -ёв-, -ат-, -аст-, чат-, -ават-/-яват-, -в-/-ыв-, -лів-, -к- і інш. 

Асноўнае значэнне вытворных прыметнікаў з названымі суфіксамі – гэта 

значэнне адносін да прадмета. Параўн.: школьны, гарадскі, мастацкі, 

салдацкі,пчаліны, комплексны, марскі, беларускі, вячэрні, вусаты, 

бярвенчаты, ганарысты, фальшывы, гаспадарлівы, шчаслівы, парасячы, 

цялячы і інш. 

Прыналежныя прыметнікі ўтвараюцца толькі з дапамогай суфіксаў –оў-,-

аў-,-еў-,-ёў-, -ін-/-ын-, -ы: дзедаў, бабулін, варонін, рыбін, воўчы, заячы. 

У сучаснай беларускай мове пры дапамозе розных суфіксаў ад адной і той 

жа ўтваральнай асновы могуць узнікаць семантычна дыферэнцыраваныя 

прыметнікі ці прыметнікі-паронімы: (адрозніваюцца лексічнай 

спалучальнасцю з назоўнікамі, бо маюць розныя значэнні): балота—

балотны—балоцісты, лес—лясны—лясісты, горы – горны—горскі, сусед—

суседні—суседскі. Некаторыя з такіх утварэнняў з’яўляюцца 

словаўтваральнымі сінонімамі, абсалютна ўзаемазамяняльнымі ў моўным 

кантэксце: зіма – зімні—зімовы (дзень, сонца, вецер), восень – восеньскі—

асенні, брат—братні—братэрскі-- брацкі, сірата – сірочы – сіроцкі. 



Пры ўтварэнні прыметнікаў дастаткова шырока выкарыстоўваюцца 

прыстаўкі (прэфіксы) а-, анты-, архі-, без- (ва ўсіх арфаграфічных 

мадыфікацыях)—бес-/бяз-/бяс-, за-, між-, на-, над-,не-/ня-, небез-/небес-

, небяз-/небяс-, па-, паміж-, ультра- і інш.  як у чыстым выглядзе 

(амаральны, антыдэмакратычны, архіскладаны, бесканфліктны, 

міжваенны, падводны, невялікі, небязгрэшны, парэформенны, 

ультрамодны і інш.), а таксама пры адначасовым выкарыстанні з суфіксам, 

т.зв. прыставачна-суфіксальныя вытворныя: замежны, падстрэшны, 

пасляпалётны, настольны, міжнародны, празмерны, прыдняпроўскі, 

сучасны, унутрыбрыгадны і інш. 

Акрамя гэтых спосабаў, пры ўтварэнні прыметнікаў даволі шырока 

выкарыстоўваецца  складанне ва ўсіх яго разнавіднасцях: 

1) асноваскладанне: руска-беларускі, фізіка-матэматычны, агітацыйна-

масавы, гандлёва-прамысловы;  

2) складанасуфіксальны: баяздольны, металарэзны, гораўтаральны, 

траваедны; 

3)словаскладанне, або зрашчэнне: глыбокапаважаны, маладаследаваны, 

шматабяцаючы, высокадакладны, высокаадукаваны, цяжкапаранены, 

густапасаджаны, доўгаіграючы. 

1) Абрэвіяцыя – адзінкавыя  вытворныя, якія , як правіла, 

выкарыстоўваюцца ў навукова-тэхнічным стылі: УФ – ультрафіялетавы 

(выпраменьванне), УКХ—ультракароткахвалевы (прыёмнік). 

Сярод дыяхронных спосабаў словаўтварэння вылучаецца ад’ектывацыя—

пераход дзеепрыметнікаў у прыметнікі: будучы (час),  пішучы (машынка), 

чулы, вісячы (замок), дохлы і інш. 

 Прыметнікі шырока выкарыстоўваюцца ў якасці матывавальных асноў 

для ўтварэння новых слоў у сістэме іншых часцін мовы:  

1) назоўнікаў: малады—маладосць, багаты—багатыр, чырвоны—

чырвань; 

2) дзеясловаў: белы – бяліць, бялець, сухі—сушыць, новы – аднавіць; 

3) прыслоўяў і слоў катэгорыі стану: цёплы—цёпла, душны—душна, позні 

– позна, беларускі – па-беларуску, стары—па-старому; 

4) некаторыя прыназоўнікі: згодны – згодна, адпаведны – адпаведна з, 

адносны – адносна і інш. 

Усё гэта сведчыць аб тым, што прыметнік у сучаснай беларускай мове 

дастаткова дынамічная часціна мова як з пункту гледжання семантычных 

асаблівасцей, так і дэрывацыйных. 

 Вытворныя прыметнікі з пункту гледжання акцэнталагічных 

асаблівасцей (месца націску) заснаваны на двух асноўных акцэнтчных 

тыпах:  



1) акцэнтны тып А: з націскам на аснове; самы прадуктыўны ў сістэме 

вытворных прыметнікаў: безгалосы, бязрукі, высокі, шырокі, 

бярозавы, салёны, безгалосы, залішні, антыграмадскі, спелы, 

каштанавы, доларавы, малінавы, сямейны, лікёрны, вышэйшы, 

храбрэйшы, выдатнейшы і інш., у тым ліку і большасць кароткіх 

прыметнікаў: падобен, дужа, свецел, грозен, здароў, вялік, спакоен і 

інш. 

2) акцэнтны тып В: з націскам на канчатку—іх значна менш, гэта 

пераважна суфіксальныя  прыметнікі з –ан-/-ян-: аржаны*, 

вадзяны*, земляны*, ніцяны*, смаляны*, шарсцяны*, шкляны*. 

3) з суфіксам –н-: зямны, зубны, абласны, грудны, брушны, ручны, 

свіны, брушны, вушны, грыбны, лясны і інш. 

4) з суфіксам –ав-: бытавы, гнездавы, куставы, дзелавы, прававы, 

насавы,  тыпавы, плечавы, франтавы, курсавы, дымавы і інш. 

5) з суф. –ск- (адзінкавыя) гарадскі, данскі, марскі,прыхадскі, 

хутарскі. 

6) адзінкавыя з суфікса –к-: гаваркі, гаманкі, трапяткі, ядкі. 

7) некалькі прыметнікаў з суфіксам –л-: былы, гнілы, жылы, нежылы, 

пажылы. 

Акцэнтны тып В захоўваюць і многія якасныя прыметкі 

невытворныя тыпу малы*, благі*, глухі*, густы*, дурны*, круты*, 

крывы*, ліхі*, прамы, чужы, рабы, руды, святы, скупы, стары, тугі, 

худы, чужы, малады, залаты, вараны, дарагі. 

 Варыянтнае ўжыванне націску ў літаратурнай мове дапускаюць 

наступныя прыметнікі: бу*йны—буйны*, веліза*рны—вялі*зарны, гняды*-- 

гне*ды, дармавы*-- дармо*вы, завадскі*-- заво*дскі, касы*-- ко*сы, 

рася*ны—расяны*, сі*вы—сівы*, фу*травы—футро*вы, за*ечы—зае*чы, 

што засведчана ў беларускіх лексікаграфічных даведніках акадэмічнага 

выдання (СБМ—1987) 

 


