
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 5 
Слово іншомовного походження запишіть відповідно до правил українського 

правопису, з наведених виберіть його лексичне значення: 

 

 

 1. Ім…ітація 
а) переслідування в) наслідування 

б) бачення г) видіння 

 

 2. Віртуальний 
а) підроблений в) справжній 

б) неможливий г) можливий 

 

 3. Анулювати 
а) підказати в) скасувати 

б) сказати г) підтасувати 

 

 4. Віртуозний 
а) бездарний в) невмілий 

б) розумний г) майстерний 

 

 5. Апр…орі 
а) без переклички в) без недовіри 

б) без вагань г) без перевірки 

 

 6. Д…сгармонія 
а) милозвучність в) урівноваженість 

б) спів г) розлад 

 

 7. Арбітр 
а) проводир в) водій 

б) вчитель г) посередник 

 

 8. Д…сидент 
а) вчений в) відступник 

б) мудрець  г) талант 

 

 9. Аргумент 
а) вміння в) дороговказ 

б) перевага г) доказ 

 

 10. Волонтер 



а) доброволець в) раб 

б) злочинець г) доброчинець 

 

 11. Інертний 
а) дійовий в) бездіяльний 

б) рухомий г) ув’язнений  

 

 12. Д…скомфорт 
а) вигода в) позиція 

б) пропозиція г) незручність 

 

 13. Ініціатива 
а) зачин в) почин 

б) дозвіл г) чин 

 

 14. Архів 
а) пасовище в) летовище 

б) згарище г) сховище 

 

 15. Галюц…нація 
а) меливо в) морозиво 

б) марево г) вариво 

 

 16. Арх…тип 
а) прототип в) стереотип 

б) логотип г) слово-тип 

 

 17. Гіп…рболізація 
а) приземлення в) применшення 

б) переростання  г) перебільшення 

 

 18. Д…ференціація 
а) поділ в) переділ 

б) наділ г) відділ 

 

 19. Ас…міляція 
а) відповідність в) уподібнення 

б) несхожість г) розподібнення 

 

 20. Дотація 
а) зарплата в) доплата 

б) відплата г) переплата 

 

 21. Аспект 
а) видіння в) бачення 

б) провидіння г) пробачення 

 

 22. Гонор 
а) розум в) совість 

б) честь г) сьогодення 

 

 23. Ат…стувати 



а) недооцінювати в) оцінювати 

б) переоцінювати г) облікувати 

 

 24. Д…бош 
а) каштет в) бешмет 

б) бешкет г) башмак 

 

 25. Ауді…нція 
а) пропозиція в) прийом 

б) експозиція г) композиція 

 


