
Лексика іншомовного походження 
 

Без іноземних слів у культурній мові не 

обійтись. Але варто вживати їх тільки 

тоді, коли вони справді доконче потрібні – і, 

це вже безумовно, у властивому їм значенні. 

Максим Рильський 

 

Варіант І 

 
Слово іншомовного походження запишіть відповідно до правил українського 

правопису, з наведених виберіть його лексичне значення: 

 1. Порт…єра 

а) іспанський різновид порту б) тканина на вікні або дверях 

в) наша ера г) доісторичний час 

 2. П…єдестал 

а) пиятика б) надокучлива людина 

в) онова пам’ятника г)приємна людина 

 

 3. Д…колонізація 
а) користування одеколоном б) позбавлення незалежності 

в) позбавлення залежності г) будівництво 

 

 4. Асп…рант 

а) детектив б) здобувач наукового ступеня 

г) шукач стародавніх скарбів  г) античне божество 

 

 5. Марс…л…єза 

а)опереткова героїня б) венеціанський човен 

в) революційна пісня г) поважна жінка 

 

 6. Грав…ра 

а)різновид музичного мистецтва б) вид спорту    

в) різновид зображення г) різновид фотографії 

 

 7. Ф…єрверк 

а) декоративні вогні б) грандіозний фестиваль  

в) олімпійські змагання г) спосіб стрільби з гармати 

 

 8. Пр….оритет 

а) повага б) неповага 

в) перевага г) увага 

 

 9. Дракон…т 

а) дитинча дракона б) червоний корал 

в) археологічна знахідка г) доісторична тварина 

 

 10. Каз…но 

а) гральний будинок б) адміністративний будинок 

в) недобудований будинок г) розкішний будинок 



 

 11. Ко…рд…нація 

а)неузгодженість рухів б) пластичність рухів 

в) узгодженість рухів в) керівництво 

 

 12. Імп…ратив 

а) категорична вимога, наказ б) виклик до начальника 

в) брудна лайка г) алкогольний напій 

 

 13. Др…зина 

а) залізничний візок б) різновид гуми 

в) дренажна споруда г) старий автомобіль 

 

 14. Ебон…т 
а) пристрій для вимірювання б) різновид каучуку 

в) коштовний камінь г) неповноцінна людина 

 

 15. Зо…л 
а) необ’єктивний критик б) об’єктивний критик 

в) бездарний критик г) обдарований критик 

 

 16. Інгр…ді…нт 

а) складник хімічної сполуки б) сорт винограду 

в) високопосадовий чиновник г) розвідник 

 

 17. Его…зм 
а) науковий напрям б) фінансовий термін 

в) риса характеру г) давньоримський герой 

 

 18. Кр…шон 
а) елемент одягу б) фруктовий напій 

в) вишукана страва г) блазень 

 

 19. Імпул…с 

а) прилад для вимірювання тиску б) спонука для дії 

в) хімічний дослід г) вприскування 

 

 20. Гранд…пас…янс 
а) пригнічений стан б) збуджений стан 

в) стан спокою г) ворожіння на картах 

 

 21.…кспансія 

а) поширення впливу б) підступ 

в) приступ г) заступ 

 

 22. Жал…зі 
а) екзотична страва б) морські мешканці 

в) штори для регулювання світла г) вид співу 

 

 23. Зебро…д 
а) той, хто їсть м'ясо зебри б) гібрид коня і зебри 

в) гібрид слона і зебри г) гібрид мавпи ї зебри 



 

 24. Сакрам…нтал…ний 

а) який став заможний б) який став тотожним 

в) який став порожнім г) який став узвичаєним 

 

 25. Ік…бана 
а) високоякісна автомобільна дорога б) японська поезія 

в) мистецтво аранжування квітів г) воїн-розвідник 

 


