
Лексика іншомовного походження 
 

 Без іноземних слів у культурній мові не 

обійтись. Але варто вживати їх тільки 

тоді, коли вони справді доконче потрібні – і, 

це вже безумовно, у властивому їм значенні. 

Максим Рильський 

 

Варіант 2 
Слово іншомовного походження запишіть відповідно до правил українського 

правопису, з наведених виберіть його лексичне значення: 

 

 

 1. Імп…чм…нт 

а) відкликання з посада б) висунення на посаду 

в) акція протесту г) суспільний експеримент  

 

 2. Екз…мпл…яр 

а) музичний твір б) зразок з числа подібних речей     

в) багата людина г) зовнішня оболонка 

 

 3. Імпр…сар…о 

а) виходець з Бразилії б) футбольне амплуа 

в) театральний підприємець г) східний вітер 

 

 4. …нв…стиції 

а) капітальні вкладення б) стягнення податків    

в) повернення податків г) мікроби 

 

 5. Інс…нуація 
а) злісна вигадка для знеславлення когось б) політична реформа 

в) зовнішня ознака влади г) сплата боргу 

 

 6. Індул…генц…я 
а) батьківський ювілей б)папська грамота відпущення гріхів 

в) вождівський мавзолей г) головне божество 

 

 7. Інсп….рація 

а) портативна радіостанція б) підбурювання 

в) буріння свердловини г) задобрювання 

 

 8. Кавал…єр 
а) партнер у танці б) насип уздовж рову 

в) тореадор г) однокінний візок 

 

 9. К…ре 

а) одиниця виміру радіоактивності б) католицький священик  

в) кафе в Франції г) підземна споруда 

 

 10. Ланс…є 



а) медичний ніж б) бальний танець 

в) різновид співу г) звертання до старшого у Франції 

 

 11. Л…мбаго 
а) біль у попереку б) пляжний будиночок 

в) погодне явище г) екзотична тварина 

 

 12. Ма…с 
а) єгипетська богиня б) кукурудза 

в) історична таємниця г) польський танець 

 

 13. Іл….юзія 
а) кінематограф б) жахлива примара 

в) химерна мрія г) зображення у книзі 

 

 14. Фар…сей 

а) аптекар б) шлях для плавання судна 

в) майстер г) лицемірна людина 

 

 15. Сто…цизм 
а) розділ механіки б) давньогрецький бог 

в) грошова одиниця г) здатність протистояти спокусам 

 

 16. Єзу…т 
а) порядна людина б) чесна людина 

в) підла людина г) наглядач за гаремом 

 

 17. Журф…кс 
а) день або вечір для прийому гостей б) морфема між суфіксом і закінченням 

в) журнал для фіксації г) фольклорний персонаж 

 

 18. М…н…стрел… 
а) мандрівний поет-музикант б) адміністратор в готелі 

в) помічник міністра г) снайпер 

 

 19. Мос…є 
а) ввічливе звертання до чоловіка б)цукерки-льодяники 

в) прохолодний напій г) особова справа 

 

 20. Лагуна 

а)міжнародний юридичний документ б) антикорозійне покриття 

в) давньоримський аристократ г) пропуск у тексті 

 

 21. Суборд…нація 
а) прилад для вимірювання електричного опору б) система суворого підпорядкування 

в) стародавня монгольська міра довжини г) демократизація 

 

 22. Па…де…труа 
а) стародавня любовна пісня на три голоси б) мистецький цикл із трьох творів 

в) балетний танок для трьох виконавців г) протока 

 

 23. П…н…юар 



а) домашнє жіноче вбрання з легкої тканини б) спальна кімната 

в) прилад для вимірювання площі в арах г) геометрична фігура 

 

 24. Пл….б…сцит 
а)бойкот б) референдум 

в) заборона г) відкликання з посади 

 

 25. Пл….маж 
а) оздоба з пір’я б) десертна страва 

в) догляд за шкірою обличчя г) подорож 

 

 


