
Лексикологія. Фразеологія 

Варіант III 
 

Завдання 1-15 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

1. Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні 

А Ниви шумлять навколо і заважають. 

Б Ой з-за гори кам’яної голуби літають. 

В Сіють жайворонки пісню і засівають нею поля. 

Г За річкою Ведмежою вмирали громи. 

2. До старослов’янізмів належать усі слова рядка 

А врата, добродушний, офіцер 

Б воздати, гординя, мислитель 

В благодать, екзамен, урядник 

Г благочестивий, істина, кавун 

3. Фразеологічного звороту немає в реченні 

А Ні світ ні зоря, а вже Василь і в Наума . 

Б Маруся так і нестямилась та й стала як укопана. 

В Лихо та й годі нашій Марусі! Нитки сухої на ній нема. 

Г Ще тільки Спасівка наступа, а вже Маруся зовсім не та. 

4. Усі слова є багатозначними в рядку 

А камера, канал, камінь   

Б капелюх, кардіолог, капуста 

В кенгуру, кекс, келих 

Г кілограм, кільце, кларнет  

5. Загальновживаними є всі слова рядка 

А біганина, тут, новація, сестра, відсоток 

Б скиглити, балакати, ніч, величезний, козак 

В ходити, близько, будинок, дощ, житло 

Г щастя, боронити, барва, суфікс, синочок 

6. До історизмів належать усі слова рядка 

А князь, ректи, ланіти, полк 

Б кошовий, кіш, лучник, волхв 

В рало, чернь, осавул, гімназія 

Г сап’янці, уздріти, ліцеїст, десятина 

7. Усі слова належать до стилістично забарвлених у рядку 

А вітерець, бекати, маячити 

Б візерунок, будинок, лист 

В правда, світлина, добро 

Г мистецтво, йти, ноутбук   

8. Омоніми входять до складу словосполучень рядка 

А органи травлення – слідчі органи, порядковий номер – концертний номер 

Б ручний м’яч – ручна кладь, сірий папір, сіра речовина 

В тіньовий бік – тіньовий капітал, товарний поїзд – товарний вигляд  

Г бігти риссю – гнатися за риссю, колісний стан – пасивний стан 

9. Не є синонімічним рядом слова рядка 

А сум, журба, печаль, смуток 

Б темрява, пітьма, морок, темінь 

В шахрай, аферист, шарлатан, нездара  

Г ухвала, постанова, резолюція, рішення 

10. Слова, що належать до пасивної лексики, ужито в реченні 

А Б.Хмельницький лише під час урочистостей одягав коштовне вбрання. 



Б військова канцелярія при Б.Хмельницькому виконувала функцію архіву. 

В Султан передав Дорошенкові булаву, бунчук, стяг як символ влади. 

Г Найактивнішими дипломатичні відносини новоствореної Української держави були за часів  

   Б.Хмельницького.  

11. Стилістично забарвлене слово вжито в реченні 

А Десь там за лиманом тече річка велика Борисфен. 

Б Ми всі ходимо по цьому дому з мобілами, бо розгубимося. 

В Андрій піднявся широкими сходами на другий поверх.  

Г високі вікна кімнати було оздоблено вітражами. 

12. Фразеологічний зворот, ужитий у реченні Усе об однім говорили: як ні думано ні гадано вони 

побачилися, виконує синтаксичну роль  

А підмета 

Б означення 

В обставини  

Г присудка 

13. Словом нагода називають 

А зручні обставини 

Б подію, випадок 

В те, що пропонується використати  

Г те, що збігається в часі 

14. Правильним тлумаченням фразеологізму дерти носа є 

А неприємно вражати, дратувати своїм виглядом 

Б з великим напруженням кричати, галасувати 

В неприязно, сердито поглядати на кого-небудь  

Г поводити себе пихато, гоноровито 

15. Замість слова двобічний потрібно вжити слово двосторонній у словосполученні рядка 

А двобічний шов  

Б двобічний процес 

В двобічні переговори  

Г двобічна симетрія 

Завдання 16-18 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, 

доберіть відповідник, позначений буквою. Кожну букву можна використати тільки раз. 

16. Установіть відповідність між словами і групами за вживанням їх. 

 

          Групи слів                                 Слова 

       за вживанням  

1 жаргонізм                               А бігти, будинок, мислити 

2 розмовні слова                       Б тайстра, леґінь, вуйко 

3 слова-терміни                        В смакота, вештатися, маршрутка 

4 діалектизми                            Г діапазон, динамік, процесор 

                                                    Ґ  шастати, дурень, хавати 

 

17. Установіть відповідність між фразеологічними зворотами і джерелами походженням їх. 

 

 Джерела походження                         Фразеологізми 

      фразеологізмів  

1 з народного джерела             А сміх крізь сльози 

2 з професійно-технічного      Б латати дірки 

   життя                                      В Содом і Гоморра 

3 з Біблії                                    Г чужими руками жар загрібати 

4 крилатий вислів                     Ґ спалити мости  

 



 

18. Установіть відповідність між словами і лексичним значенням їх. 

 

            Слова                                        Лексичне 

                                                           значення слів 

1 пальний                                 А блідо-жовтий з рожевим відтінком 

2 паливний                               Б сповнений енергії 

3 пальовий                                В здатний горіти 

4 палевий                                  Г який складається з паль, побудований на палях  

                                                   Ґ пов'язаний з паливом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


