
Варіант 1 

 

У якій групі наведено неправильні словосполучення з паронімами? 

1. а) ціла склянка 

    цілісна система 

    цільний масив 

б) чисельний склад 

    численні рапорти 

    числовий аргумент 

в) виборна програма 

    виборча посада 

г) основна частина 

    частка секунд

 

2.а) авторитарний стиль 

    авторитетний суддя 

б) вичерпна анотація 

     довга нотація 

в) економічний афект                                                                   

    сильний ефект 

г) кам’яний бювет 

    глибокий кювет 

 

3.а) цитатний матеріал 

    цитована стаття 

б) фронтовий лист 

    фронтальний бік 

в) дипломований спеціаліст 

    дипломний проект 

г) корислива книга 

    корисна людина 

 

4.а) тилова стіна 

    тильна служба 

б) друкований текст 

    логічний тест 

в) трагедійний актор 

    трагічний стан 

г) перекладацька праця 

    перекладна поезія 

 

5.а) юридична тематика 

    актуальна тема 

б) фамільна лексика 

    фамільярна професія 

в) депресивний стан 

    депресійний характер 

г) цукристий плід 

    цукровий завод

  

6.а) наукова уява 

    загальне уявлення 

б) формувати закони 

    формулювати уряд 

в) галаслива компанія 

    вдала кампанія 

г) цитатний конспект 

    цитований твір 

 

7.а) показовий факт 

    істотний фактор 

 

б) формалістичний засіб 

    формальні показники 

в) кореневе населення 

    корінне слово 

г) хутірський парубок 

    хуторянський характер 

 

8.а) комунікативний акт 

    комунікаційна мережа 

    комунікабельний працівник 

 

б) хронікальний запис 

    хронічна криза 

    хронологічна таблиця 

в) фігуральний орнамент 

    фігурний вислів 

г) цивілізоване суспільство 

    цивільне право 

 

9.а) тактичний чоловік 

    тактовий прийом 

    тактовний акцент 

б) суб’єктивістське бачення 

    суб’єктивне тлумачення 

    суб’єктне відношення



в) нещасний талан 

 дослідницький талант 

г) безпредметні суперечки 

    серйозні суперечності

10.а) людяна вулиця 

    людний девіз 

б) швидка відповідь 

    швидкісна стрільба 

в) виголосити здравицю 

    відвідати здравницю 

г) шкірний рубець 

    шкіряний піджак 

 

11.а) земельний вал 

    земляний наділ 

б) знаменитий письменний 

    знаменна  подія 

в) інженерний інструмент 

    інженерський задум 

г) колірна характеристика 

    кольорова таблиця 

 

12.а) мелодичний лад 

    мелодійний вірш 

 

б) громадський обвинувачував 

    громадянський обов’язок 

в) дослідна ділянка  

    дослідницька діяльність 

г) дружна порада 

    дружня група 

 

13.а) генеральна репетиція 

    генеральська дружина 

б) організаторський хист 

    організаційні питання 

в) декоративний живопис 

    декораційна майстерня 

г) розкривати злочинця 

    викривати злочин 

 

14.а) діалектний вислів 

    діалектологічний збірник 

    діалектичний зв’язок 

б) дійовий вплив 

    діючий орган 

    діяльний директор 

в) расова дискримінація 

    расистська політика 

г) редакторська колегія 

    редакційна правка 

 

15.а) тривалий відпуск 

    відпустка товарів 

б) діловий візит 

    діловитий чоловік 

в) виборча дільниця 

    присадибна ділянка 

г) великий досвід 

    вдалий дослід 

 

16.а) централізоване керівництво 

    центральне приміщення 

б) реалістична небезпека 

    реальна гра 

в) чисельна перевага 

    численна армія 

    числовий знак 

г) кривава рана 

    кровний брат 

    кров’яна плазма 

 

17.а) кінний плуг 

    кінський хвіст 

б) книжний магазин 

    книжковий вислів 

в) офіцерські регалії 

    важливі реалії 

г) материне пальто 

    материнський інстинкт

  

18.а) цегельний завод 

    цегляний поріг 

    цеглястий колір 

б) холодильний агрегат 

    холодний пісок 

    холодовий подразник 



в) фронтальна зона 

    фронтова стіна 

г) фольклористична пісня 

    фольклорна праця 

  

19.а) ознайомити з досвідом 

    познайомити з письменником 

б) професійний рівень 

    професіональний підхід 

в) фігуральний вислів 

    фігурний орнамент 

г) паливна суміш 

    пальна криза 

 

20.а) розорені фабриканти 

    текстильній фабрикати 

б) туристичний табір 

    туристський довідник 

в) обробіток ґрунту 

    обробка деталі 

г) спеціалізована вчена рада 

    спеціальний журнал 

 

21.а) оленярський ріг 

    оленяче господарство 

б) вислухати скаргу 

    заслухати повідомлення 

в) мармуровий пам’ятник 

    писемна пам’ятка 

г) фанатична вдача  

    фантастична істота 

 

22.а) стилізований зразок 

    стилістичний потенціал 

    стильова риса 

б) споживацький принцип 

    споживчий попит 

    споживний продукт 

в) нова україніка 

    чеська україністика 

г) установлення держави 

    становлення норми

  

23.а) смертельна загроза 

    смертна людина 

б) авторське свідоцтво 

    переконливе свідчення 

в) емоційний стрес 

    повітряний струс 

г) дужий рятувальник 

    рятівник за фахом 

 

24.а) робітниче середовище 

    робочий орган 

    роботящий чоловік 

б) систематичний контроль 

    системний характер 

    систематизована інструкція 

в) ступінь досконалості 

    степінь числа 

г) розумна діяльність 

    розумова політика 

 

25.а) правовий статус 

    статут внутрішньої служби 

б) політичний стан 

    становище бюджету

в) рідкий розчин 

    рідкісна знахідка 

г) рекомендаційний лист 

    рекомендований адвокат



 


