
6. Знайдіть у запропонованих реченнях фразеологізми. З’ясуйте 

їх значення за словником або контекстом. У який системних 

зв’язках вони перебувають? Назвіть контекстуальні синоніми 

— фразеологізми. 

1. Ну й жіноцтво, ну й химородство! Хоч їх обох до однієї гілляки підчепи 

— одна другу не переважить ні в чемності, ні в хитрощах, ні в лукавстві. 

Одним миром мазані,обоє рябоє, одного плоту коли. 2. Я,звісно,здоровий: у 

горлі півники не грають, і од вітру не валюся, і з хреста мене не знімали — 

їм, як не в себе, адже до всякого діла мастак. Отож і пішла по Яблунівці слава 

про Хому Прищепу, що він у гріхах, немов у реп’яхах, що він геть із головою 

заліз по вуха в болото гріхів — так і дивись, що скоро потоне. 4. Вони самі 

робити не хочуть і не вміють,зате інших люблять повчати і вказувати. 

Пальцем об палець не годні вдарити, вилами по воді не судні провести, 

десяту шкурку на киселі не знімуть,зате ох як уміють порядкувати і вчити. 5. 

І чого б то, міркую, так нашому невечері єрепенитись? Може, мухоморів 

смажених об’ївся, може, блекоти вареної за обидві щоки напхав? 6. Іще ж, 

либонь, на смик не перепався, іще ж, либонь, не звівся нінащо, такий дужчий 

за комара, дужчий, а вже не той! 7. Якби, мовляв, його воля, то й груші на 

вербах родили, і кавуни в очеретах росли. 8. Цвинтарному сторожеві, 

мабуть,заклинило язика, чи на якусь хвилю нечиста сила надумала 

покепкувати зі старого й відняла мову. 9. Од страху дзиґарі мені у скронях 

б’ють, серце тенькає, душа в п’яти сховалась, жижки дрижать — такого ляку 

нагнав на мене той погляд із бузини. 10. Старший був вовк, а що вже 

ненажерливий! І душа моя, злякавшись (от би зараз дав драла, дав дмухача, 

дав драпака), стала маленькою, зіщулилася, згорбатіла. 11. І коли вже люди 

порозуміються між собою! Гав-гав! Як бабак свисне, — гомонить зі мною 

цуцик. Як сова світ уздрить! Тоді, як сорока побіліє! Як свиня на небо гляне! 

 


