
 1 

Лексико-фразеологічне земляцтво 

 

З кількох варіантів значення наведених фразеологізмів 

виберіть правильне: 

 
Варіант 3 

 
1. “за плечима не носити” 

а) щось важливе г) в житті не знадобиться 

б) щось незручне  ґ) потрібна річ 

в) в житті знадобиться  д) непотрібна річ 

 

2. “ахіллесова п’ята” 

 а) найзахищеніше місце в) символ мудрості  

б) вразливе місце г) місце, куди тікає душа від страху 

 

3. “на високих нотах” 

а) співати фальцетом г) займатися вокалом 

б) майстерний спів ґ) вища музична освіта 

в) фальшивити д) підвищеним голосом 

 

4. “розрубати гордіїв вузол” 

а) наробити шкоди своїми  в) рішуче розв’язати складну, 

непродуманими діями заплутану справу 

б) суперечити начальству г) змінити своє життя 

 

5. “обминати гострі кути” 

а) обходити будинок г) виконувати завдання з геометрії 

б) уникати суперечок ґ) удосконалювати майстерність 

в) уникати роботи д) шліфувати  

 

6. “наповнювати бочку данаїд” 

а) акумулювати результати роботи в) виконувати нескінченну безплідну 

роботу 

б) випробовувати чиєсь терпіння г) набирати воду у якийсь посуд 

 

7. “око не дрімає” 

а) у когось безсоння г) хто-небудь дуже не любить спати 

б) хто-небудь уважний, ґ) хто-небудь дуже витривалий 

спостережливий   стійкий 

в) хто-небудь неуважний д) міцний сон 

 

8. “дари данайців” 

а) небезпечні, підступні подарунки в) подарунки з наступною відплатою 

б) щирі подарунки г) подарунки з глибоким підтекстом 
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9. “як у воду опущений” 

а) хто-небудь дуже похмурий, г) хто-небудь дуже веселий,  

сумний радісний 

б) хто-небудь побував у воді ґ) застудитися 

в) намокнути під дощем д) посваритися 

 

10. “канути в Лету” 

а) стати популярним в) стати багатим 

б) піти в забуття г) піти на підвищення  

 

11. “ні поваги ні ґава” 

а) нерозумна людина г) некрасива людина 

б) красива людина ґ) хто-небудь зробив велику помилку 

у житті  

в) хто-небудь у своїх поглядах д) новий вид птахів, виведений 

відійшов від одних і не пристав  шляхом схрещення 

до інших 

 

12. “менторський тон” 

 а) тон представника влади в) повчальність 

б) музичний термін г) навчальність 

 

13. “запанібрата” 

а) за пана з братом г) брат-начальник 

б) за брата з паном ґ) брат панського роду 

в) як рівний з рівним д) як рівний з нерівним 

 

14. “обійми Морфея” 

а) страхіття в) страшний сон 

б) творчий настрій г) солодкий сон  

 

15. “синя панчоха” 

а) казковий персонаж г) жінка, позбавлена жіночності, 

віддана 

б) жінка-втілення науковим чи політичним інтересам 

чарівності та жіночності ґ) жінка-модельєр 

в) манекенниця д) легковажна жінка 

 

16. “дволикий Янус” 

а) підступна людина в) історичний герой 

б) щира людина г) чарівник 

 

17. “пересмикувати карти” 

а) вивчати географію г) підтасовувати у картярській грі 

б) фальсифікувати історичні ґ) досконало володіти технікою 

кордони держав створення географічних карт 

в) програвати великі суми д) намагатися обдурити кого-небудь,  

в картипідміняючи одне іншим  
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18. “книги Сивілли” 

 а) стародавні рукописи в) італійські першодруки 

б) пророкування г) втрачені оригінали творів 

 

19. “перехитрити самого себе” 

 а) поворожити на картах г) програтися на кінних перегонах 

б) невдало одружитись ґ) хитруючи, виграти справу 

в) відверто поговорити з  д) хитруючи, помилитися в  

собою розрахунках 

20. “узи Гіменея” 

 а) дружні стосунки  в) шлюб 

б) вірність таємній організації г) брак 

  

21. “зворотний бік медалі” 

 а) інший бік справи  г) глибокий підтекст думки 

б) виграшний результат справи ґ) неправильний розрахунок 

в) задзеркалля д) прожите життя 

 

22. “каїнова печать” 

 а) тавро зради, злочину в) знак біди 

б) особиста печатка г) дуже цінна археологічна 

президента фірми знахідка 

 

23. “питати розуму” 

 а) вибирати навчальний заклад г) ставити питання на лекції 

б) шукати смисл буття ґ) читати філософські книжки 

в) сподіватися на чиюсь  д) відвідувати консультації 

розсудливість професора 

 

24. “золотий вік” 

 а) епоха занепаду в) ХХ століття 

б) пора зрілості, коли людина г) епоха розвитку науки і мистецтва 

стає мудрою в історії народу 

 

25. “геркулесова праця” 

а) їсти кашу в) міфологічна творчість 

б) битва г) дуже важка робота  

 

 


