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Лексико-фразеологічне земляцтво 

 

З кількох варіантів значення наведених фразеологізмів 

виберіть правильне: 

 
Варіант 4 

 
 

1. “плавати мілко” 

а) погано вміти плавати г) випробовувати судно 

б) не мати достатніх сил, ґ) не мати можливості відпочити 

здібностей, досвіду на морі 

в) бути бідним д) працювати на річковому флоті 

 

2. “золоте руно” 

а) багатство, яким прагнуть в) цінне хутро 

оволодіти г) штучне хутро 

б) знання  

 

3. “плести інтриги” 

а) займатися виготовленням г) не вміти правильно та грамотно 

рибальських сіток говорити 

б) створювати мережу ґ) діяти підступно, прагнучи досягти 

магазинів певної мети 

в) йти п’яною ходою д) створювати агентурну мережу 

 

4. “альфа і омега” 

а) середина в) назва алфавіту 

б) початок і кінець г) назва сузір’я  

 

5. “на комариному салі” 

а) вишукана страва г) проводити хитку політику 

б) брехливі речі ґ) дослідження з біології 

в) пісний, не мащений д) порожні обіцянки 

 

6. “до грецьких календ” 

а) на визначений термін в) на невизначений термін 

б) безстроково г) кінцева мета подорожі 

 

7. “оббивати каблуки” 

а) бути чоботарем г) енергійно танцювати  

б) обтрушувати взуття ґ) витрачатися на взуття 

в) упадати за жінками д) залишитися без взуття 

 

8. “козел відпущення (козел офірний)” 
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а) недбалий працівник в) зразковий працівник 

б) людина, яку вихваляють за г) людина, на яку звалюють чужу 

здобутки провину 

 

9. “з зав’язаними очима” 

а) грати в куцої баби г) відданий 

б) неосвічений, необізнаний ґ) справедливий  

в) довірливий, щирий д) про символ правосуддя 

 

10. “лаври Герострата” 

а) слава, пов’язана зі злочином в) слава, здобута постійною працею 

б) заслужена винагорода г) сорт плодового дерева 

 

 

11. “пахне гарбузом” 

а) дуже любити ботаніку г) характеристика парфумів 

б) у передчутті смачної їжі ґ) передчуття невеликого зиску 

в) передбачається сварка д) передбачається відмова 

 

12. “фіговий листок” 

а) спеція в) покрівельний матеріал 

б) те, чим прикривають г) те, що виставляють на показ 

щось нечесне  

 

13. “через пень колоду” 

а) старанно г) долати бар’єри 

б) вести розчищення лісу ґ) зазнати невдачі 

в) стиль будівництва д) недбало 

 

14. “езопівська (езопова) мова” 

а) замаскований спосіб в) відкритий спосіб 

висловлення думок висловлення думок 

б) неграмотне мовлення г) поетичне мовлення 

 

15. “красне письменство” 

а) партійна література г) література про кохання 

б) комуністична література ґ) протоколи допитів 

в) критикована література д) художня література 

 

16. “пальмова віть” 

а) знак примирення  в) символ поразки 

б) екзотична страва, що г) нагорода за переваги в  

подається на десерт чому-небудь над усіма іншими 

 

17. “біла пляма” 

а) льодова вершина г) приємний спогад 

б) облитися молоком ґ) маловивчене питання  

в) успіх на зимовій олімпіаді д) бруд на одязі 
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18. “дамоклів меч” 

а) постійна загроза в) відверта загроза 

б) зброя, наділена чарівною силою  г) зброя, позбавлена чарівної сили 

 

19. “жданики поїсти” 

а) добре наїстися г) витратити останні гроші 

б) скуштувати кулінарних виробів ґ) закінчити трапезу 

в) втратити надію дочекатися д) з’їсти десерт 

 

20. “притча во язицех” 

а) утаємничена інформація в) старовинний жанр фольклору 

б) предмет загальних розмов г) історичний переказ 

 

21. “сісти в калюжу” 

а) добре напитися г) досліджувати природу 

б) не змогти перебрести річку ґ) забути про роботу 

в) зазнати невдачі  д) сісти на мокре сидіння 

 

22. “співати дифірамби” 

а) оволодівати секретами співу в) перемогти на конкурсі співаків 

б) заробляти співом на життя г) вихваляти когось або щось 

 

23. “спіймати жар-птицю” 

а) досягти чогось значного г) одружитися з вродливою дівчиною 

б) зазнати невдачі ґ) одружитися з багатою дівчиною 

в) дати себе обдурити д) одружитися з впливовою дівчиною 

 

24. “поцілунок Іуди” 

а) товариський вчинок, в) зрадницький вчинок під виглядом  

замаскований під зраду доброзичливості 

б) палкий поцілунок г) знак мудрості на чолі 

 

25. “зсадити з хмар на землю” 

а) зняти з посади  г) примусити когось розлюбити 

б) позбавити багатства ґ) дуже розчарувати  

в) зробити когось атеїстом д) повернути до реальності 


