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Лексико-фразеологічне земляцтво 

 

З кількох варіантів значення наведених фразеологізмів 

виберіть правильне: 

 
Варіант 1 

 
1. “коваль бабі рідний швець” 

а) родинні стосунки г) дуже далекий родич 

б) бути підмайстром у коваля ґ) дуже близький родич 

в) бути підмайстром у шевця  д) бабин син – коваль, а онук – швець 

 

2. “прометеїв вогонь” 

а) старовинна зброя в) інфекційна хвороба 

б) відсутність прагнення до г) незгасаюче прагнення до  

досягнення високої та досягнення високої та 

благородної мети благородної мети 

 

3. “золотий телець” 

а) зроблене з золота теля г) влада золота, грошей 

б) пропала реліквія ґ) божество 

в) обманливі ілюзії д) слухняне теля 

 

4. “сардонічний сміх” в) злісно-глузливий сміх 

б) сміх жителя Сардинії г) щирий непідробний сміх 

 

5. “царство тіней” 

а) пекло г) загадка 

б) казкова країна ґ) фантастичний твір 

в) театр д) мрійливість 

 

6. “скринька Пандори” 

а) реліквія в) науковий винахід 

б) вмістилище зла г) мистецький витвір  

 

7. “дим пустити в очі” 

а) отруювати чадним газом г) обманути 

б) відвернути очі ґ) допитати 

в) заплющити очі д) дихнути в очі тютюновим димом 

 

8. “прокрустове ложе” 

а) шикарне ліжко в) штучно підігнане мірило 

б) царське ліжко г) таємна організація 

 

9. “хоч крізь землю провалитися” 

а) бажання щезнути г) дуже страшно 
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б) не знати дороги ґ) конспіративний провал 

в) безвихідна ситуація д) радісний стан 

 

10. “секрет полішинеля” 

а) давно відома усім таємниця в) обіцянка про нерозголошення 

б) державна таємниця г) секретна служба 

 

11. “пролізти крізь вушко голки” 

а) запобігати ласки г) виказати таємницю 

б) зробити щось неймовірно складне ґ) зробити щось неймовірно просте 

в) бути старанним д) посваритися з начальством  

12. “ювеналів бич” 

а) старовинна зброя в) вихваляння 

б) нищівна критика г) покарання 

 

13. “покропити кров’ю” 

а) поранитися г) здобути великими зусиллями 

б) здати аналіз крові ґ) здобути незначними зусиллями 

в) міцно здружитися д) щось розлити 

 

14. “Аріаднина нитка” 

а) нитка дорогоцінної тканини в) те, що дає правильний напрямок 

б) сполучний елемент г) телефонний шнур  

 

15. “страусова поведінка” 

а) закон джунглів г) непорядність 

б) ввічливість ґ) повернення до дійсності 

в) втеча від дійсності д) швидко бігати 

 

16. “валаамова ослиця” 

а) гонориста людина в) уперта людина 

б) людина, що завжди йде г) покірлива людина, що несподівано 

проти колективу висловлює протест 

 

17. “і ла пки покласти” 

а) подружитися г) необачно довіритися 

б) підкорити когось своїй волі ґ) приготувати страву 

в) поставити розділові знаки д) закінчити справу 

 

18. “адамове ребро” 

а) жінка в) син 

б) чоловік г) дочка 

 

19. “прикипіти до землі” 

а) зупинитись через утому г) сісти 

б) полюбити роботу на землі ґ) упасти 

в) осісти для проживання д) застигнути на місці з несподіванки 
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20. “як з рога достатку (Амальтеї)” 

а) у малій кількості в) у непотрібній кількості 

б) у великій кількості г) у потрібній кількості 

 

21. “товктися як Марко в пеклі” 

а) бути неуважним г) бути в поганому настрої 

б) бути веселим ґ) танцювати по-модному 

в) тупцювати на одному місці д) бути постійно зайнятим 

 

22. “старий світ” 

а) історичний час до нової в) Європа, Азія, Африка на відміну 

ери від Америки 

б) минуле століття г) історичне суспільство  

 

23. “мокрим рядном накрити” 

а) сховати від дощу  г) вилаяти 

б) остудити ґ) похвалити 

в) загасити полум’я д) пожартувати 

 

24. “аттічна сіль” 

а) заяложений дотеп в) дуже дорога сіль 

б) масний дотеп г) витончений дотеп 

 

25. “у свинячий голос” 

а) поганий співак г) невчасно 

б) співати неголосно ґ) майстерний спів 

в) співати голосно д) вчасно 
 

 


