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Лексико-фразеологічне земляцтво 

 

З кількох варіантів значення наведених фразеологізмів 

виберіть правильне: 

 
Варіант 2 

 
 

1. “крокодилячі (крокодилові) сльози” 

а) нещире співчуття підступної в) щире співчуття 

людини 

б) прояв емоцій у крокодила г) відсутність емоцій у крокодила 

 

2. “вбиватися в колодочки” 

а) ремонтувати автомобіль г) розпочинати нову справу 

б) ставати багатим ґ) розпочати будівництво 

в) ставати дорослішим д) одружуватися 

 

3. “геркулесові стовпи” 

а) місці підпори в) вияв неабиякої сили 

б) кінцева, крайня межа г) значні перешкоди 

 

4. “стояти поперек горла” 

а) хворіти г) закохуватися 

б) удавитися ґ) надокучлива пісня 

в) перешкоджати д) важко дихати  

 

5. “авгієві стайні (конюшні)” 

а) визначне історичне місце в) занедбаність, безладдя 

б) прокляте місце г) упорядкованість 

 

6. “зав’язати вік” 

а) нещасливо одружитися г) позбутися звички 

б) померти ґ) кримінальний жаргон 

в) народити д) зав’язати стосунки 

 

7. “стріла Амура” 

а) символ ненависті в) русло річки 

б) притока річки г) символ кохання 

 

8. “як мокре горить” 

а) складні стосунки г) кінець пожежі 

б) початок пожежі ґ) безперспективний працівник  

в) дуже мляво д) дуже швидко 

 

9. “між Сциллою і Харибдою” 
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а) під обопільною нищівною в) під найнадійнішою охороною 

загрозою і захистом 

б) на піку популярності г) у внутрішньому пошуку 

 

10. “з мухи робити слона” 

а) займатися клонуванням г) фальсифікувати результати 

б) розпускати плітки ґ) обдурювати  

в) перебільшувати д) вивчати зоологію 

 

11. “троянський кінь” 

а) породистий скакун в) охляла шкапа 

б) підступні дії г) відкриті дії 

 

12. “згинатися в три погибелі” 

а) запобігати ласки у когось г) товстішати 

б) займатися аеробікою ґ) хворіти на викривлення хребта 

в) худнути д) коритися життєвим обставинам 

 

13. “шагренева шкіра” 

а) те, що має здатність поступово в) те, що має здатність поступово  

і невпинно видовжуватись  і невпинно скорочуватись 

б) історичне явище г) високоякісна шкіра 

 

14. “на лід посадити” 

а) посадити в холодну г) одружити силою 

б) зробити хокейний силовий  ґ) примушувати займатися  

прийом   зимовою риболовлею 

в) поставити у безвихідь д) обікрасти 

 

15. “танталові муки” 

а) катування в) борошно 

б) велике задоволення, яке г) страждання через неможливість 

з’являється від перемоги   здійснення великого бажання 

 

16. “тягти лямку” 

а) доживати життя г) жити подружнім життям 

б) виконувати важку ґ) виконувати легку 

одноманітну роботу  приємну роботу 

в) ловити рибу неводом д) буксирувати автомобіль 

 

17. “сізіфова праця (робота)” 

а) надзвичайні, але безплідні зусилля в) результативна робота 

б) творчий процес  г) альпінізм 

 

18. “наче всі розуми поїв” 

а) дурень г) начальник-консерватор 

б) розумний ґ) притлумлення здібностей 

в) любити їсти страви з мозку д) про людину, яка чужі досягнення   
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  видає за свої 

 

19. “гарматне м’ясо” 

а) мастило, яким змащують в) результати стрільби по горобцях 

жерло гармати  

б) жертви війни г) гарматні снаряди  

 

20. “доводити до ручки” 

а) примушувати стати поетом г) ініціювати написання скарги 

б) спонукати до одруження ґ) спонукати до розлучення  

в) проводити до дверей д) крайня межа, міра в чому-небудь 

 

21. “піррова перемога” 

а) перемога, краща поразки в) перемога, гірша поразки 

б) визначна перемога г) вершина військового мистецтва  

 

 

22. “тримати камінь за пазухою” 

а) виносити щось через прохідну г) мати рахунок у швейцарському 

банку 

б) мати що казати ґ) не мати що сказати 

в) затаєне зло на когось д) неординарний вчинок 

 

23. “ганнібалова клятва” 

а) гучна обіцянка в) невиконана обіцянка 

б) любовна промова г) тверда і виконана обіцянка 

 

24. “перебувати на сьомому небі” 

а) досягати високого поста г) жити на останньому поверсі 

хмарочоса 

б) бути льотчиком ґ) мрія стати льотчиком 

в) бути щасливим д) бути нещасливим 

 

25. “перший Рубікон” 

а) прийняти непохитне рішення в) перейти гірський хребет  

б) форсувати бурхливу річку г) не прийняти рішення 

 

 


