
Варіант 2 

 

 

У якій групі наведено неправильні словосполучення з паронімами? 

 

1.а) гама відтінків 

    відтинок шляху 

 

 

б) пунктуальна людина 

    пунктуаційний знак 

в) консервний завод 

    консервований продукт 

г) ефективне вбрання 

    ефектний препарат 

 

2.а) публіцистичний стиль 

    публічний виступ 

б) важлива приписка 

    тимчасова прописка 

в) обдарований ад’юнкт 

    старанний ад’ютант 

г) хутряний звір 

    хутровий комір 

 

 

3.а) програмний документ 

    програмова тема 

    програмоване навчання 

 

 

б) психіатрична лікарня 

    психічна травма 

    психологічна лабораторія

в) правоохоронна проблематика 

    національна проблема 

г) шкільний припис 

    правовий пропис 

 

4.а) привести до перемоги 

    призвести до втрат 

б) відомий практик 

    сумлінний практикант 

в) потокова технологія 

    поточний момент 

г) горда поставка 

    постава зброї 

 

5.а) порівнянні поняття 

    порівняльні дані 

б)  обшукувати покупця 

    ошукувати затриманого

в) дорожній покажчик 

    високий показник 

г) монопольне право 

    монополістичне об’єднання 

 

6.а) підсумовувати сказане 

    сумувати за літами 

б) переконливий у правоті 

    переконаний доказ

в) переможений у змаганні 

    переможний наступ 

г) первинна ланка 

    первісне суспільство 

 

7.а) авторитарний вчений 

    авторитетний уряд 

б) особиста власність 

    особовий склад 

в) організована робота 

    організаційна структура 

г) показовий факт 

    показний пафос

 

8.а) нормалізувати відносини 

    нормувати робочий час 

б) правова норма 

    галузевий норматив 

в) наступальний візит 

    наступні дії 

г) настійлива вимога 

    настійна потреба 



 

9.а) офіційна настанова 

    урядова постанова 

б) бурова постановка 

    проблеми установки 

в) стояти на протязі 

    протягом чергування 

г) незаконна нажива 

    багата пожива 

 

10.а) зручна нагода 

    нічна пригода 

 

б) повчальний приклад 

    навчальний процес 

в) поверхове явище 

    поверхневий розгляд скарг 

г) модерна будівля 

    модерністська позиція

 

 

11.а) державна мова 

    досконале мовлення 

 

б) подумати мимохіть 

    зазирнути мимохідь

в) методичний посібник 

    методологічний принцип 

г) лікувати гроші 

    лічити ультразвуком

 

12.а) формувати регіон 

    економічний легіон 

 

б) контингент курсантів 

    європейський континент 

в) довгостроковий контракт 

    діловий контакт 

г) консультаційна допомога 

    консультативний статус 

  

13.а) конструктивний матеріал 

    конструкційний діалог 

б) політична кон’юнктура 

    складна кон’єктура 

в) спортивний комплекс 

    комплект нагород 

г) колективність управління 

    гуманний колективізм

 

14.а) загальне керівництво 

    дистанційне керування 

б) кваліфікований рівень 

    кваліфікаційний працівник

в) інформативний виклад 

    інформаційний відділ 

г) особлива інтерпеляція 

    випадкова інтерполяція 

 

15.а) дипломатичний хист 

    дипломатський корпус 

б) багате ілюстрування 

    майстерна ілюстрація

в) зумовлений кризою 

    обумовлений пунктами статуту 

г) примушувати сказати 

    змушувати вчитися 

 

16.а) змістова завершеність 

    змістовна відповідь 

б) зв’язний текст 

    зв’язаний з установами 

в) цивільні звички 

    мовні навички 

г) затверджувати законність 

    утверджувати план 

 

17.а) звичаєве право 

    звичайне явище 

    звичне вітання 

б) патріотичні починання 

    добрий почин 

    традиційний зачин 

в) засуджувати до розстрілу 

    осуджувати нечесність 

г) заснований на принципах 

    оснований після реформ 



 

18.а) збірка нарисі 

    збірник розпоряджень 

    повне зібрання творів 

б) інформаційна замітка 

    особлива помітка 

    цікава примітка 

в) засвоювати правила 

    освоювати кошти 

г) зарозумілий виклад 

    зрозумілий чиновник

19.а) запорука розвитку 

    кругова порука 

б) ставити запитання 

    наступне питання 

в) надіслати попит 

    великий запит 

г) серйозний намір 

    агресивний замір

  

20.а) погрожувати життю 

    загрожувати покаранням 

б) завершувати переговори 

    звершувати подвиг

в) стратегічне завдання 

    математична задача 

г) забудова району 

    побудова трикутника 

 

 

21.а) етикетка заводу 

    службовий етикет  

 

б) жорсткий диктатор 

    жорстока поверхня 

в) вітчизняні експоненти 

    реставровані експонати 

г) етика дипломатичних відносин 

    естетика Олександра Довженка 

 

22.а) сезонна еміграція 

    інтенсивна імміграція 

    міграція тварин 

б) духовий інструмент 

    духовний потенціал 

    душевний біль 

в) світова економіка 

    постійна економія 

г) припускати до іспитів 

    допускати подальший розвиток 

 

23.а) дисциплінарний офіцер 

    дисципліноване стягнення 

 

б) диференційовані засоби 

    диференційні ознаки 

в) середня дистанція 

    вища інстанція 

г) інтелігентний вигляд 

    інтелігентська верства 

 

24.а) дипломант конкурсу 

    досвідчений дипломат 

    сумнівний дипломник 

б) позапланові витрати 

    матеріальні втрати 

    капітальні затрати 

в) демонстративний зал 

    демонстраційна відмова 

г) засвоїти матеріал 

    освоїти землі 

 

25.а) дальше поглиблення 

    далі буде 

б) декваліфікація правознавця 

    дискваліфікація судді 

в) читацький абонент 

    телефонний абонемент 

г) соціальний діалект 

    гегелівська діалектика 

 

 
 


