
 Jak zapisujemy słowa tłumacza na przetłumaczonym dokumencie: 
1) w okrągłychnawiasach 
2) w kwadratowychnawiasach 
3) w cudzysłowiu 
4) kursywą 
5) CapsLock’iem 

2

1

 Fałszywiprzyjacieletłumaczato: 
1) słowa, które w różnychjęzykachmająpodobnąpisownięlubwymowę, aleichznaczeniejestzupełnieinne 
2) wyrazlubdłuższeokreślenierównoważneznaczeniowoinnemu, lubnatylezbliżone, że możnanimzastąpićtodrugie w 
odpowiednimkontekście 
3) terminoznaczającyprzeciwieństwo, odwrotnośćznaczeniowąinnegoterminu 
4) relacjawyrażaniaróżnychznaczeńzapomocąidentycznychformjęzykowych 
5) ludzie, którzyzazdroszcządobrymtłumaczom 

1

2

 Jak na język ukraiński przetłumaczyć wyarażenie ‘dochodzić swoich praw’: 
1) доходити до своїх прав 
2) відстоювати свої права 
3) шукати своїх прав 
4) проголошувати верховенство права 
5) відмовлятися від своїх прав  

2

3

 Jaknajęzykukraińskiprzetłumaczyćwyarażenie ‘odwołać swoje zeznania’: 
1) відкликати свої покази 
2) прикликати чиїсь знання 
3) кликати когось для показів 
4) дати публічні покази 
5) засвідчити свої знання  

1

4

 Jak na język ukraiński przetłumaczyć wyarażenie ‘rościć sobie prawo’: 
1) правовий вік 
2) нести юридичну відповідальність 
3) претендувати на право 
4) віднаходити свої права 
5) переступити право  

3

5

 Jak na język polski przetłumaczyć wyarażenie ‘в силу постанови’: 
1) w silepostanowienia 
2) namocydecyzji 
3) namocyorzeczenia 
4) w sileorzeczenia 
5) postanowieniemasiłędo... 

3

6

 Jak na język polski przetłumaczyć wyaraz ‘наклеп’: 
1) oskarżenie 
2) klewietanie 
3) oszczerstwo 
4) obgadywanie 
5) osądzenie 

3

7

 Jak na język polski przetłumaczyć wyarażenie ‘здійснювати тискна людину’: 
1) dokonywaćciśnienianaczłowieka 
2) wywieraćpresjęnaosobę 
3) cisnąćnaosobę 
4) przytłaczaćosobę 
5) gnębićosobę  

2

8

 Jak na język polski przetłumaczyć wyarażenie ‘порушення суспільного порядку’: 
1) naruszenieporządkuspołecznego 
2) zakłócenieporządkuspołecznego 
3) zepsucieporządkuspołecznego 
4) zakłócenieporządkupublicznego 
5) zepsucieporządkupublicznego 

4

9
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 Co to jest ‘wniosek lekarski’: 
1) książeczkalekarska 
2) wynikibadańlekarskich 
3) skierowaniedoszpitala 
4) skierowanienaoperację 
5) pokwitowanie 

2

10

 Różnego rodzaju aluzje, niedomówienia, niedopowiedzenia, skojarzenia, odniesienia i konteksty w tekście to: 
1) toinformacjeimplicitne 
2) eksplicitne 
3) drugorzędne 
4) pierwszorzędne 
5) przykładowe 

1

11

 Ekwiwalentfunkcjonalnyto: 
1) dosłownysynonim 
2) kalkajęzykowa 
3) użycieopisuzamiastterminu 
4) antonimkomplementarny 
5) elementjęzykowy 

3

12

 Informacje zawarte w tekście (komunikacie) dzielą się na: 
1) pozytywne i negatywne 
2) długie i krótkie 
3) metaforyczne i dosłowne 
4) eksplicytne i implicytne 
5) informacyjne i kontekstowe 

4

13

 Nadawca i odbiorca należą zazwyczaj do: 
1) partnerówdialogu 
2) wspólnotykomunikacyjnej 
3) oponentówkomunikacji 
4) recenzentówwypowiedzi 
5) współrozmówców 

2

14

 Tłumaczeniejestprocesemkomunikacji: 
1) międzykulturowej 
2) międzyjęzykowej 
3) międzynarodowej 
4) metatekstowej 
5) międzyludzkiej 

2

15

 Nadawcakomunikatuma: 
1) cel 
2) metody 
3) środki 
4) reakcję 
5) propozycję 

1

16

 Czy słuszne jest stwierdzenie: ‘Tłumacz powinien być poetą poety’: 
1) tak 
2) nie 
3) na 50 % 
4) niewiem 
5) poezjisięnie tłumaczy 

1

17

 Tłumaczenie a vistato: 
1) tłumaczenieustnenabieżąco, bezwcześniejprzygotowanegotekstu 
2) tłumaczczytatekst w jednymjęzyku i nabieżąco, i tworzyjegotłumaczenieustne 
3) tłumacznotujeprzemówieniespecjalnymsystememzapisu, a następniezapomocąnotatekodtwarza w 
językudocelowymsłowamówcy 
4) interpretacjaznaczeniatekstunapisanego w językuźródłowym i stworzenieodpowiednikaprzekazującegotosamoznaczenie w 
językudocelowym 
5) tłumaczenie, któreodbywasię w dźwiękoszczelnejkabinie, przezktórązazwyczajwidaćprzemawiającegoprelegenta 

2

18

 Tłumaczeniesymultaniczneto: 
1) tłumaczenieustnenabieżąco, bezwcześniejprzygotowanegotekstu 
2) tłumaczczytatekst w jednymjęzyku i nabieżąco, i tworzyjegotłumaczenieustne 
3) tłumacznotujeprzemówieniespecjalnymsystememzapisu, a następniezapomocąnotatekodtwarza w 
językudocelowymsłowamówcy 
4) interpretacjaznaczeniatekstunapisanego w językuźródłowym i stworzenieodpowiednikaprzekazującegotosamoznaczenie w 
językudocelowym 
5) tłumaczenie, któreodbywasię w dźwiękoszczelnejkabinie, przezktórązazwyczajwidaćprzemawiającegoprelegenta 

1

19
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 Tłumaczeniekonsekutywneto: 
1) tłumaczenieustnenabieżąco, bezwcześniejprzygotowanegotekstu 
2) tłumaczczytatekst w jednymjęzyku i nabieżąco, i tworzyjegotłumaczenieustne 
3) tłumacznotujeprzemówieniespecjalnymsystememzapisu, a następniezapomocąnotatekodtwarza w 
językudocelowymsłowamówcy 
4) interpretacjaznaczeniatekstunapisanego w językuźródłowym i stworzenieodpowiednikaprzekazującegotosamoznaczenie w 
językudocelowym 
5) tłumaczenie, któreodbywasię w dźwiękoszczelnejkabinie, przezktórązazwyczajwidaćprzemawiającegoprelegenta 

3

20

 Tłumaczeniepisemneto: 
1) tłumaczenieustnenabieżąco, bezwcześniejprzygotowanegotekstu 
2) tłumaczczytatekst w jednymjęzyku i nabieżąco, i tworzyjegotłumaczenieustne 
3) tłumacznotujeprzemówieniespecjalnymsystememzapisu, a następniezapomocąnotatekodtwarza w 
językudocelowymsłowamówcy 
4) interpretacjaznaczeniatekstunapisanego w językuźródłowym i stworzenieodpowiednikaprzekazującegotosamoznaczenie w 
językudocelowym 
5) tłumaczenie, któreodbywasię w dźwiękoszczelnejkabinie, przezktórązazwyczajwidaćprzemawiającegoprelegenta 

4

21

 Cotojestdrukarka? 
1) крейда 
2) принтер 
3) сканер 
4) друкарська машина 
5) будинок друку 

2

22

 Jak tłumaczy się wyraz: bezinteresowny? 
1) нецікавий 
2) неприбутковий  
3) невимовний 
4) безкорисливий 
5) безпрецедентний  

4

23

 Co to jest postępowanie karne? 
1) кримінальна відповідальність 
2) кримінальне провадження 
3) кримінальний кодекс 
4) кримінальний злочин 
5) цивільне покарання  

2

24

 Cotojest AIDS? 
1) ВІЛ 
2) ОРГВІ 
3) РАЦС 
4) ООН 
5) СНІД  

5

25

 Cotojest ONZ? 
1) ВІЛ 
2) СНІД 
3) ОРГВІ 
4) ООН 
5) СНІД  

4

26

 „Stwardnienierozsiane” to: 
1) choroba 
2) nałóg 
3) cechacharakteru 
4) pasja 
5) upartość  

1

27

 Synonim do slówa „internista” to: 
1) dentysta 
2) okulista 
3) lekarzogólny 
4) narkolog 
5) ginekolog 

3

28

 Uczulenieto: 
1) lęk 
2) uczucie 
3) alergia 
4) praca 
5) pasja 

3

29
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 Szpikto: 
1) шпилька 
2) шкарпетка 
3) скрипка 
4) кістковий мозок 
5) сіра речовина  

4

30

 Kciukto: 
1) великий палець 
2) вказівний палець 
3) мізинець 
4) середній палець 
5) сердечний палець  

1

31

 „Zawracać komuś głowę” można przetłumaczyć jako: 
1) крутити комусь голову 
2) завертати комусь голову 
3) лікувати комусь голову 
4) морочити комусь голову 
5) виносити комусь мозок  

4

32

 Як перекласти слово «картопля»? 
1) ziemniak 
2) burak 
3) marhew 
4) cukinia 
5) melon 

1

33

 Jakprzetłumaczyćwyraz OBWE? 
1) ООН 
2) РАЦС 
3) ОБСЄ 
4) УМВС 
5) ХНУ  

3

34

 Як перекласти слово «диня»? 
1) ziemniak 
2) burak 
3) marchew 
4) melon 
5) arbuz 

4

35

 Cotojest „kubek”? 
1) кубок 
2) палиця 
3) кружка 
4) чашка 
5) миска  

3

36

 Як перекладається слово «митник»? 
1) żołnierz 
2) celnik 
3) oficer 
4) mytarnik 
5) policjant 

2

37

 Kwadransto: 
1) 15 min. 
2) 20 min. 
3) 25 min. 
4) 30 min. 
5) 10 min. 

1

38

 Płucato: 
1) нирки  
2) легені 
3) крила 
4) бронхи 
5) ноги  

2

39
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 Oskrzeleto: 
1) нирки  
2) легені 
3) крила 
4) бронхи 
5) ноги  

4

40

 Przeziębienieto: 
1) алергія 
2) кашель 
3) нежить 
4) застуда 
5) грип  

4

41

 Pendriveto: 
1) флешка  
2) комп’ютер 
3) принтер 
4) монітор 
5) лампа  

1

42

 Kubuś Puchatek tłumaczy się jako: 
1) Попелюшка 
2) Дюймовочка 
3) Віні Пух 
4) Гном 
5) Сніжна Королева 

3

43

 Слово «двигун» перекладається як: 
1) opona 
2) śruba 
3) wiertarka 
4) silnik 
5) śrubokręt 

4

44

 Wyraz „wiertarka” tłumaczy się jako: 
1) дриль 
2) викрутка 
3) двигун 
4) шина 
5) гайка  

1

45

 Слово «капот» перекладається як: 
1) okap 
2) silnik 
3) bagażnik 
4) maska 
5) czaszka 

4

46

 W języku ukraińskim wyraz „czaszka” oznacza: 
1) горнятко 
2) філіжанка 
3) капот 
4) череп 
5) голова  

4

47

 Слово «успіх» можемо перекласти як: 
1) sukces 
2) kolacja 
3) generacja 
4) inteligencja 
5) konsternacja 

1

48

 Synonim do słowa „kolacja” to: 
1) wieczerza 
2) obiad 
3) śniadanie 
4) podwieczorek 
5) posiłek 

1

49

5 серпня 2020 р. Страница 5 из 26



 Kimjesturwis? 
1) бешкетником 
2) базікалом 
3) тренером 
4) суперменом 
5) бізнесменом  

1

50

 Wyrażenie ‘drapacz chmur’ oznacza: 
1) dużywielopiętrowyblok 
2) statekkosmiczny 
3) stacjehydrauliczną 
4) narzędzie do wzięcia pomiarów z atmosfery 
5) gadżet przeciwdeszczowy 

1

51

 ‘Jaskinia’ to: 
1) pudło 
2) pieczara 
3) magazyn 
4) grobowiec 
5) urwisko 

2

52

 ‘Bigos’ to: 
1) tradycyjnapolskazupa 
2) kapustakiszona 
3) kapustaduszona z mięsemlubgrzybami 
4) barszcz z uszkami 
5) rodzajbiegania 

3

53

 Antonimdosłowa ‘spodnie’: 
1) spódnica 
2) majtki 
3) podkoszulek 
4) koszulka 
5) bielizna 

1

54

 ‘Kobieta i mężczyzna’ to są: 
1) antonimy 
2) synonimy 
3) wyrazywieloznaczne 
4) wyrazykomplementarne 
5) wyrazyoznaczającepłeć  

4

55

 ‘Szermierka’ to: 
1) dziedzinasportu, polegającanawrzucaniupiłkidokosza 
2) dziedzinasportu, polegającanatańcachnalodzie 
3) dziedzinasportu, polegającanawładaniubroniąbiałą 
4) dziedzinasportu, polegającanawyścigachsamochodowych 
5) dziedzinasportu, polegającanawalkachwchodnich 

3

56

 Synonim do wyrazu ‘drobiazg’ to: 
1) kruszynka 
2) szczegół 
3) odrobinka 
4) schronienie 
5) pokoik 

2

57

 Czasownik, pochodzący od rzeczownika ‘matka’ to: 
1) matczynać 
2) matować 
3) matczyć 
4) matkować 
5) mitologizować 

4

58

 Przymiotnik, pochodzący od rzeczownika ‘życie’ to: 
1) użytkowy 
2) życiejski 
3) życiowy 
4) żytny 
5) użyty 

3

59
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 Znajdź wyraz zbędny: 
1) rok 
2) miesiąc 
3) tydzień 
4) dzień 
5) czas 

5

60

 Który wyraz jest najbardziej negatywny: 
1) nienawiść 
2) sympatia 
3) wrogość 
4) antypatia 
5) przyjaźń  

1

61

 Który wyraz jest najbardziej pozytywny: 
1) ekscytacja 
2) zaciekawienie 
3) rozpacz 
4) zapał 
5) apatia 

1

62

 Gdy patrzysz na coś wyjątkowo brzydkiego, odczuwasz: 
1) znudzenie 
2) tęsknotę 
3) zadowolenie 
4) wstręt 
5) żal 

4

63

 Jaki idiom pasuje do zdania: „Nie obchodzi mnie Janek i jego kłopoty”. 
1) pasowaćjakpięśćdonosa 
2) miećcoś w nosie 
3) zawiesićoko 
4) zapomniećjęzyka w gębie 
5) złapaćoddech 

2

64

 Jaki idiom pasuje do zdania: „Nigdy nie uda mi się zarobić na taki piękny dom”. 
1) zwał, jakzwał 
2) zapomniećjęzyka w gębie 
3) marzenieściętejgłowy 
4) mieć w jednympaluszku 
5) zawracaćkomuśgłowę  

3

65

 Zagotowaćmożnatylko: 
1) zupę 
2) obiad 
3) budyń 
4) kisiel 
5) wodę  

5

66

 Owocezeskórkimożna: 
1) zabrać 
2) zedrzeć 
3) zdrapać 
4) obrać 
5) wytrzeć 

4

67

 Woda w czajniku: 
1) wrze 
2) kipi 
3) syczy 
4) dudni 
5) brzęczy 

1

68

 Deszczpodachu: 
1) dzwoni 
2) stuka 
3) puka 
4) dudni 
5) gwiżdże 

4

69
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 Wodnikto: 
1) znakzodiaku 
2) człowiek, którypływazawodowo 
3) człowiek, któryratujetopielców 
4) nazwazwierzęcia 
5) egzotycznyptak 

1

70

 Dokończ idiom: ‘ślepy, jak...’: 
1) osioł 
2) ryba 
3) małpa 
4) kret 
5) papuga 

4

71

 W językupolskimpies: 
1) hauczy 
2) beczy 
3) szczeka 
4) rechocze 
5) ryczy 

3

72

 Atenytostolica: 
1) Holandii 
2) Belgii 
3) Grecji 
4) Włoch 
5) Danii 

3

73

 Opalaćsiemożna: 
1) przypomocywody 
2) przypomocysłońca 
3) przypomocygwiazd 
4) przypomocydobregohumoru 
5) przypomocymorza 

2

74

 Człowiek, który zabił innego człowieka to: 
1) podpalacz 
2) huligan 
3) gwałciciel 
4) morderca 
5) bandyta 

4

75

 Pluć sobie w brodę to: 
1) chodzićzamyślonym 
2) żałowaćczynu, popełnionego z własnejwiny 
3) mówićniewyraźnie 
4) niechętniesięgolić 
5) leniuchować  

2

76

 Zachowaćsięfrajersko: 
1) zachowaćsięsprytnie 
2) zachowaćsięzabawnie 
3) zachowaćsiębezmyślnie 
4) zachowaćsięinteligentnie 
5) zachowaćsięradośnie 

3

77

 Libacjato: 
1) używaniealkoholu w dużychilościach 
2) paleniepapierosów 
3) terminfilologiczny 
4) laboratoriumfizyczne 
5) gra w karty 

1

78

 Grzywnato: 
1) walutaPaństwaUkraińskiego 
2) karapieniężnazapopełnioneprzestępstwo 
3) nazwanarodowości 
4) daniewigilijne 
5) stanowiskourzędowe 

2

79
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 Frazeologizm „mieć kogoś w nosie” oznacza: 
1) lekceważyćkimś 
2) okłamywaćkogoś 
3) miećkatar 
4) uderzyćkogoś 
5) nieinteresowaćsięniczym 

1

80

 Cotojest „sutana”? 
1) ubranieksiędza 
2) nazwagazety 
3) złypomysł 
4) ciekawapogawędka 
5) złyczłowiek 

1

81

 Co to jest przychodnia lekarska? 
1) реанімація 
2) інфекційне відділення 
3) швидка допомога 
4) поліклініка 
5) реєстратура  

4

82

 Co to jest izba przyjęć? 
1) реанімація 
2) інфекційне відділення 
3) швидка допомога 
4) поліклініка 
5) приймальне відділення  

5

83

 „Pan profesor” w wołaczu brzmi jako: 
1) Panprofesor 
2) Panieprofesor 
3) Panieprofesorze 
4) Panprofesorze 
5) Paniprofesor 

3

84

 „Pani doktor” w wołaczu brzmi jako: 
1) Panidoktor 
2) Paniedoktorze 
3) Panidoktorze 
4) Paniedoktor 
5) Panienkodoktorko 

1

85

 Słowo „bałwan” na język ukraiński tłumaczy się jako: 
1) балван 
2) дурний 
3) тупий 
4) баба снігова 
5) Дід Мороз  

4

86

 Stopniowanie proste przysłówka tworzymy, dodając sufiks: 
1)  ‐sz‐, ‐ejsz‐ 
2)  ‐ej‐ 
3)  ‐ów, ‐ówna‐, ‐ówka‐ 
4)  ‐ój‐ 
5) ‐ok‐, ‐ek‐, ‐k‐  

2

87

 Funkcjeprefiksów: 
1)  zmianyaspektu i znaczeniową 
2)  zmianyrodzaju i styluwyrazu 
3)  zmianyznaczenia i stronywyrazu 
4)  zmianyakcentu 
5) zmianyczasu  

1

88

 Wykrzyknik: 
1)  oznaczacechyczynności, stanów 
2)  wyrażarozkazlubpytanie 
3)  uwydatniauczucie, naśladujedźwięki 
4)  łączywyrazylubzdania 
5) wzmacnialubzmieniaznaczeniawyrazów  

3

89
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 W zdaniu: ‘Znalezione pieniądze, oddałam właścicielowi’ możemy wyróżnić: 
1)  imiesłówprzymiotnikowybierny 
2)  imiesłówprzymiotnikowyczynny 
3)  imiesłówprzysłówkowywspółczesny 
4)  imiesłówprzysłówkowyuprzedni 
5) stronęzwrotnączasownka  

1

90

 Czasownik ‘jeść’ należydo:   
1)  I koniugacji 
2)  II koniugacji 
3)  III koniugacji 
4)  IV koniugacji 
5) jestczasownikiem nieregeluarnym 

4

91

 Wyrazyzdrobniałeto:   
1)  deminutywy 
2)  kognitywy 
3)  egzatywy 
4)  deklinatywy 
5) antropotywy  

1

92

 Liczebnikoznacza:   
1)  cechyistot 
2)  czynnościlubstan 
3)  ilość i kolejność 
4)  nieposiadawłasnegostałegoznaczenia 
5) nazwyrzeczy i zjawisk  

3

93

 Zaimek oznacza:   
1)  cechy istot 
2)  czynności lub stan 
3)  ilość i kolejność 
4)  nie posiada własnego stałego znaczenia 
5) osoby, przedmioty itd., bez dokładnego nazywania  

5

94

 Czasownik oznacza:   
1)  cechyistot 
2)  czynnościlubstan 
3)  ilość i kolejność 
4)  nieposiadawłasnegostałegoznaczenia 
5) nazwyrzeczy i zjawisk  

2

95

 Miejscownikto:   
1)  częśćmowy 
2)  przypadek 
3)  częśćzdania 
4)  częśćwyrażenia 
5) znakinterpunkcyjny  

2

96

 Myślnikto:   
1)  częśćmowy 
2)  przypadek 
3)  częśćzdania 
4)  częśćwyrażenia 
5) znakinterpunkcyjny  

5

97

 Partykułato:   
1)  częśćmowy 
2)  przypadek 
3)  częśćzdania 
4)  częśćwyrażenia 
5) znakinterpunkcyjny  

1

98

 Orzeczenie to:   
1)  częśćmowy 
2)  przypadek 
3)  częśćzdania 
4)  częśćwyrażenia 
5) znakinterpunkcyjny  

3

99
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 W zdaniu: ‘Nucąc piosenkę, spacerowałem ulicą’ możemy wyróżnić: 
1)  imiesłówprzymiotnikowybierny 
2)  imiesłówprzymiotnikowyczynny 
3)  imiesłówprzysłówkowywspółczesny 
4)  imiesłówprzysłówkowyuprzedni 
5) stronęzwrotnączasownka  

3

100

 Дід Мороз у Польщі зветься: 
1) Św. Mikołaj 
2) SantaClaus 
3) DziadekMróz 
4) DziadekŚniegu 
5) DziadkowatyMróz 

1

101

 Napoleon Bonaparte znalazł się w poskim hymnie narodowym ponieważ: 
1) zwyciężył Rosjan pod Borodino w 1812 r. 
2) nadał ziemię szlachcie polskiej 
3) zdobył niepodległość dla Polski 
4) stworzył Księstwo Warszawskie (1807–1815) 
5) Polacygobardzo lubią  

4

102

  Jacek Kaczmarski to: 
1) malarz 
2) poeta 
3) działacz publiczny 
4) piosenkarz 
5) redaktor 

4

103

  Piosenkę „Tolerancja” śpiewa: 
1) Marek Grechuta 
2) Stanisław Soyka 
3) Piotr Rubik 
4) Jacek Kaczmarski 
5) Czesław Niemen 

2

104

 Który ze znanych polskich malarzy był powiązany z Podolem: 
1) Adam (Albert) Chmielowski  
2) Zdzisław Beksiński  
3) Józef Mehoffer  
4) Stanisław Ignacy Witkiewicz 
5) Stanisław Wyśpiański 

1

105

 Który ze znanych polskich malarzy był autorem witraży z obrazem Boga Ojca w kościele franciszkanów w Krakowie: 
1) Zdzisław Beksiński 
2) Józef Mehoffer 
3) Stanisław Ignacy Witkiewicz 
4) Stanisław Wyśpiański 
5) Adam (Albert) Chmielowski 

4

106

 Kto napisał „Treny”? 
1) Michał Wołodajowski 
2) Stanisław Wyśpiański 
3) Adam Mickiewicz 
4) Jan Kochanowski 
5) Mikołaj Rej 

4

107

 Który z malarzy malował portrety króla Stanisława Augusta Poniatowskiego: 
1) Canaletto 
2) Bacciarelli 
3) Mehoffer 
4) Beksiński 
5) Witkacy 

2

108

 Kto był twórcą ‘stylu zakopiańskiego’ 
1) Bacciarelli 
2) Mehoffer 
3) Beksiński 
4) Witkacy 
5) Canaletto 

4

109
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 Jak brzmi imię Jana Pawła II? 
1) Franciszek Salezy 
2) Stefan Wyszyński 
3) Józef Glemp 
4) Karol Wojtyła 
5) Adam Sapiecha 

4

110

 Najsłynniejsza polska uczelnia, założona w 1364 r., to: 
1) Uniwersytet Warszawki 
2) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
3) Uniwersytet Jagelloński w Krakowie 
4) Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
5) KatolickiUniwersytet Lubelski 

3

111

 Wybitny polski pisarz o światowej sławie, który urodził się w Berdyczowie, to: 
1) Edgar Allan Poe 
2) James Joyce 
3) Joseph Conrad 
4) James Bond 
5) IsaacBashevis Singer 

3

112

 Złoty Wiek kultury polskej: 
1) XV 
2) XVI 
3) XVII 
4) XI 
5) XX 

2

113

 Antropocentryzm oznacza, że w centrum zainteresowania jest: 
1) natura 
2) człowiek 
3) Bóg 
4) Religia 
5) zwierzęta 

2

114

 Za umowną datę początku renesansu uważa się publikację: 
1) „Sonetów do Laury” Francesco Petrarki 
2) „O obrocie ciał niebeskich” Mikołaja Kopernika 
3) „Dekamerona” Giovanni Boccaccio 
4) „Boskiej komedii” Dantego Alighieri 
5) Publikacja tomu „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza 

1

115

 Najwybitniejszym myślicielem doby odrodzenia, głoszącym irenizm, był: 
1) William Szekspier 
2) Tomasz Morus 
3) Niccolo Machiavelli 
4) Erazm z Rotterdamu 
5) Jan Kochanowski 

4

116

 Hasło epoki renesansu to: 
1) Myślę, więc jestem 
2) Człowiekiem jestem, i nic z tego, co ludzkie nie jest mi obce 
3) Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi 
4) Przez oczy do duszy 
5) Pamiętam o śmierci 

2

117

 W którym utworze jest krytykowany duchowny i szlachcic? 
1) Psałterz Dawidów 
2) Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem i Plebanem 
3) Żywót człowieka poćciwego 
4) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią 
5) Monachomachia 

2

118

 Do pokolenia Kolumbów należą twórcy urodzeni po: 
1) 1920 roku 
2) 1930 roku 
3) 1960 roku 
4) 2000 roku 
5) Po XIX wieku 

1

119
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 Obraz Leonardo da Vinci „Dama z gornostajem” znajduje się w: 
1) Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 
2) na Zamku Warszawskim 
3) Muzeum Narodowym w Krakowie 
4) Galerium Sztuk Pięknych w Warszawie 
5) W kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim 

1

120

 Autorem traktatu „O poprawie Rzeczypospolitej” jest: 
1) Mikołaj Rej 
2) Andrzej Frycz Modrzewski 
3) Jan Kochanowski 
4) Piotr Skarga 
5) Andrzej Morsztyn 

2

121

 Miasto idealne na wzór włoskiej Padwy to: 
1) Żowkwa 
2) Kraków 
3) Sandomierz 
4) Zamość 
5) Kraków 

4

122

 Hasło, iż „Polacy nie gęsi, i swój język mają” należy do: 
1) Jana Kochanowskiego 
2) Mikołaja Reja 
3) Andrzeja Frycz Modrzewskiego 
4) Piotra Skargi 
5) Adama Mickiewicza 

2

123

 Kto należy do trzech Wieszczów Polskich? 
1) Szymborska, Miłosz, Różewicz 
2) Sienkiewicz, Mickiewicz, Słowacki 
3) Mickiewicz, Słowacki, Norwid 
4) Konopnicka, Orzeszkowa, Prus 
5) Norwid, Asnyk, Borowski 

3

124

 Krótki utwór wierszowany, niekiedy humorystyczny, zakończony wyraźną puentą, którego twórcą był Jan Kochanowski: 
1) Tren 
2) Fraszka 
3) Figlik 
4) Sonet 
5) ballada 

2

125

 Do liryki funeralnej należy: 
1) Tren 
2) Fraszka 
3) Figlik 
4) Sonet 
5) Ballada 

1

126

 Poeta/Mistrz z Czarnolasu to: 
1) Jan Kochanowski 
2) Mikołaj Rej 
3) Andrzej Frycz Modrzewski 
4) Piotr Skarga 
5) Adam Mickiewicz 

1

127

 Tytuł Jana Kochanowskiego „Poeta doctus” oznacza: 
1) Poeta genialny 
2) Poeta uczony 
3) Poeta niezdolny 
4) Poeta smutny 
5) Poeta inteligentny 

2

128

 Autorem zbioru „Pan Cogito” był: 
1) Tadeusz Różewicz 
2) Adam Mickiewicz 
3) Sławomir Mrożek 
4) Zbigniew Herbert 
5) Czesław Miłosz 

4

129
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 Jak miały na imię zmarłe córki Jana Kochanowskiego? 
1) Urszula i Jadwiga 
2) Urszula i Helena 
3) Urszula i Anna 
4) Anna i Jadwiga 
5) Irena i Oksana 

3

130

 Ile jest trenów: 
1) 15 
2) 17 
3) 19 
4) 14 
5) 21 

3

131

 Jaki tytuł ma ostatni tren Kochanowskiego? 
1) Raj 
2) Niebo 
3) Sen 
4) Babcia 
5) Ojciec 

3

132

 Pieśń żałobna, utwór poetycki o elegijnym tonie i charakterze żałobnym, wyrażający żal po stracie danej osoby, zwykle znanej i 
sławnej, to: 
1) Fraszka 
2) Tren 
3) Figlik 
4) Sonet 
5) Bajka 

2

133

 Autorem „Kartoteki” i „Kartoteki rozrzuconej” był: 
1) Tadeusz Różewicz 
2) Czesław Miłosz 
3) Zbigniew Herbert 
4) Wisława Szymborska 
5) Sławomir Mrożek 

1

134

 Pieśń/hymn „Smutno mi, Boże” napisał: 
1) Mikołaj Rej 
2) Juliusz Słowacki 
3) Jan Kochanowski 
4) Piotr Skarga 
5) Franciszek Karpiński 

2

135

 Obraz Ojczyzny jako tonącego okrętu spotykamy w „Kazaniach Sejmowych”: 
1) Franciszka Karpińskiego 
2) Andrzeja Frycz Modrzewskiego 
3) Jana Kochanowskiego 
4) Piotra Skargi 
5) Mikołaja Reja 

4

136

 Autorem wiersza „Nic dwa razy” jest: 
1) Andrzej Frycz Modrzewski 
2) Franciszek Karpiński 
3) Jan Kochanowski 
4) Piotr Skarga 
5) Wisława Szymborska 

5

137

 Czego NIE napisał Henryk Sienkiewicz? 
1) Quo Vadis 
2) Zniewolony umysł 
3) Pan Wołodyjowski 
4) W pustyni i w puszczy 
5) Potop 

2

138

 Piot Skarga był: 
1) Poetą doctus 
2) Księdzem jezuitą 
3) Posłem na sejm 
4) Sekretarzem króla 
5) Mnichem franciszkańskim 

2

139
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 W „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce” Jan Kochanowski opisuje obchody: 
1) Dożynek 
2) Andrzejek  
3) Zielonych Świątek 
4) Jana Kupała 
5) Wielkanocy 

1

140

 Autorem „Krótkiej rozprawy między trzema osobami, Panem, Wójtem i Plebanem” jest: 
1) Mikołaj Rej 
2) Andrzej Frycz Modrzewski 
3) Jan Kochanowski 
4) Piotr Skarga 
5) Franciszek Karpiński 

1

141

 W którym roku miał miejsce chrzest Polski: 
1) 988 
2) 966 
3) 955 
4) 1025 
5) 900 

1

142

 Teocentryzm oznacza, że w centrum zainteresowania jest: 
1) natura 
2) człowiek 
3) Bóg 
4) Religia 
5) teologia 

3

143

 Autorem hymnu Polski był: 
1) Jan Kochanowski 
2) Jan Paweł II 
3) Adam Mickiewicz 
4) Juliusz Słowacki 
5) Józef Wybicki 

5

144

 Uniwersalizm średniowieczny to wspólny: 
1) Język, ustrój, władza, wiara 
2) Czas, miejsce, akcja 
3) Wiara, nadziea, miłość 
4) Bóg, honor, ojczyzna 
5) Łacina, chrześcijaństwo, papież  

1

145

 Władzę duchową w średniowieczu reprezentował: 
1) Cesarz 
2) Papież 
3) Książe 
4) Rycerz 
5) Król 

2

146

 Bitwa pod Grunwaldem przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu miała miejsce w roku: 
1) 1410 
2) 1415 
3) 1510 
4) 1515 
5) 1615 

1

147

 Pierwszym męczennikiem Polski był: 
1) Św. Wojciech 
2) Św. Stanisław 
3) Św. Cyryl i Metody 
4) Św. Józef z Kupertyny 
5) Bł. Jerzy Popiełuszko 

1

148

 Kto nie był laureatem nagrody Nobla: 
1) Adam Mickiewicz 
2) b) Wisława Szymborska 
3) c) Henryk Sienkiewicz 
4) d) Stanisław Reymont 
5) Czesław Miłosz 

1

149
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 Flaga Polska ma kolory: 
1) Biało-czerwone 
2) Czerwono-białe 
3) Niebiesko-żółte 
4) Złoto-czerwone 
5) Zielono-żółta 

1

150

 Яке значення має слово апріорі 
1) Без перевірки  
2) Негайно  
3) Повільно  
4) Цікаво  
5) Для довідки  

1

151

 У якому рядку всі фразеологізми мають античне походження? 
1) друге пришестя; битися як птах у клітці; сізіфова праця; 
2) олімпійський спокій; перейти Рубікон; лавровий вінок; 
3) манна небесна; битися як горлиця; прокрустове ложе; 
4) бісики в очах грають; ахіллесова п’ята; бути на коні; 
5) віддати пальму першості; Геркулесові стовпи; дрижаки хапати  

2

152

 Котрі з фразеологізмів використовують на позначення часу? 
1) як рак свисне; як п'явка крикне; 
2) як Мартин до мила, як на світ народився,  
3) як мильна бульбашка, хоч вовк траву їж 
4) прикусити язика п’яте через десяте  
5) сміятися на кутні  світ за очі  

1

153

 Яке значення має слово харизма 
1) Вираз обличчя  
2) Неприємна зовнішність  
3) Фізична вада  
4) Обдарування, внутрішня сила 
5) Вид одягу 

4

154

 Автономна в межах лексико-семантичного поля сукупність лексем, об'єднаних спільною гіперсемою меншого ступеня 
узагальнення, ніж польова гіперсема, це 
1) Лексико-семантична група. 
2) Синонімічний ряд. 
3) Антонімічний ряд. 
4) Лексико-семантичне поле. 
5) Слова з прямим значенням. 

1

155

 У якому варіанті всі слова написані правильно? 
1) , 
прикордонник, височенний, віддалений 
2)
 цікавленні
сть, височенний, довгожданий, письменник  
3)
 Віниччина
, страшенний, захоплений, захоплення. 
4) Донечина, 
массовий, тонна, осінній. 
5) Шосе, 
іновація, рослинний, роззброєнність. 
 
 

1

156

 У котрому рядку немає помилок у написанні слів? 
1) Інтелігенський, піаністці, частці. 
2) Пропускний, зап’ясний, баластний. 
3) Компостний, хворостняк, дилетантський. 
4) Цілістний, прихвостні, щасливий. 
5) Обласний, об’їздний, доблесний  

3

157

 Односкладним означено-особовим є речення 
1) Бережи честь змолоду. 
2) Ночвами моря не перепливеш. 
3) Лупайте сю скалу! 
4) Поспішайте творити добро! 
5) Щозміни норму виконуємо на сто відсотків. 

5

158

 У котрих реченнях допущено помилку при розстановці розділових знаків при відокремлених узгоджених означеннях? 
1) В очах, ще 
мокрих від сліз малюється жах. 
2)
 Виснажен
ий атаками й великими втратами, ворог не витримав раптового грізного натиску полку. 
3) Вражений 
небаченим видовищем, хірург прикипів до місця. 
4) Ясне 
сонце, тепле  й приязне, ще не встигло напекти землю. 
5) Довго 
стояла на дорозі в осінньому степу, зачарована тишею і привіллям. 

1

159
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 Односкладним неозначено-особовим є речення 
1) Батьків не вибирають. 
2) Нарешті ремонтують магістраль. 
3) Правди не сховаєш. 
4) Коней на переправі не міняють. 
5) З двох бід вибирають меншу. 

2

160

 Чоловічий рід мають усі іменники варіанта 
1) морок, какаду, маестро, ООН 
2) Баку, продаж, столяр, денді 
3) Борнео, собака, аташе, Сибір 
4) суддя, перекладач, путь, гімн 
5) хлоп’ятко, козак, інститут, іній 

3

161

 Складносурядним є речення 
1) Старенька жінка вносила соломки і, вся залита сяйвом золотим, чогось палила у печі іконки, поцілувавши кожну перед 
тим. 
2) Дорога зіп’ялась на невисокий перевал і круто збігла вниз по вапнистому білому схилу. 
3) То наближаючись, то віддаляючись, але не стихаючи зовсім, гуркотіло і гуркотіло два трактори в полі. 
4) Холодні зірки мерехтіли в темному небі, і нескінченний Чумацький Шлях простягся у вічність. 
5) Народилося літо з дощів і холодних снігів, наполохано сіло в садочку під вишнею. 

4

162

 Лише форму однини мають обидва іменники рядка 
вуглець, родовище 
1) щирість, прибуток 
2) селянство, шляхта 
3) срібло, пектораль 
4) артилерія, лейтенант  

3

163

 До першої відміни належать усі іменники варіанта 
1) ясла, кума, площа, межа 
2) староста, хлоп’я, вулиця, кузня 
3) сестра, воєвода, суддя, верба 
4) кенгуреня, душа, дорога, ріка 
5) жага, Лука, чебуречна, миля  

3

164

 До другої відміни належать усі іменники варіанта 
1) поріг,брокер, день, тюль 
2) вікно, пальто, метро, мило 
3) барліг, брат, курінь, путь 
4) хмарище, кіно, колесо, дерево 
5) буття, зайченя, волосся, щастя  

1

165

 До третьої відміни належать усі іменники варіанта 
1) вість, якість, куліш 
2) постать, мати, Умань 
3) тінь, нежить, гармонь 
4) повінь, осінь, біль 
5) печать, лінь, стиль  

2

166

 До четвертої відміни належать усі іменники варіанта 
1) плем’я, полум’я, ім’я 
2) сім’я, дитина, курчатко 
3) маля, дівча, ластовенятко 
4) козеня, курча, слоненя 
5) тім’я, ведмежа, горнятко  

4

167

 Закінчення -ом у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядку 
1) кулінар, снігур, кобзар 
2) касир, ковзаняр, актор 
3) ювіляр, комар, столяр 
4) календар, жир, муляр 
5) цар, снігур, директор  

3

168

 Закінчення -ом у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядку 
1) кулінар, снігур, кобзар 
2) касир, ковзаняр, актор 
3) ювіляр, комар, столяр 
4) календар, жир, муляр 
5) цар, снігур, директор  

3
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 Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку 
1) Настю 
2) Миколо 
3) Дмитре 
4) Ольго 
5) Галинко  

1

170

 Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 
1) Олексіївна, Ілліч  
2) Віталіївна, Павлович 
3) Львівна, Григорович 
4) Адамівна, Аркадійович 
5) Хомівна, Андрієвич  

5

171

 Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 
1) Романівна, Григоріївна 
2) Савівна, Вячеславович 
3) Олексіївна, Олегович 
4) Миколаївна, Тарасович 
5) Василівна, Свиридович  

1

172

 До якісних належать усі прикметники варіанта 
1) сучасний, чесний, громоподібний 
2) дідівський, лункий, приязний 
3) гостинний, кольоровий, умілий 
4) давній, серйозний, нагальний 
5) злісний, тижневий, терміновий 

4

173

 До відносних належать усі прикметники варіанта 
1) докладний, музейний, сіруватий 
2) систематичний, окремий, веселий 
3) колективний, заочний, біологічний 
4) триколірний, прохолодний, річковий 
5) молочний, комп’ютерний, голий  

3

174

 За допомогою суфікса -ов- утворюються прикметники від усіх іменників рядка 
1) куля, ґрунт 
2) плащ, груша 
3) пісок, вишня 
4) сіль, галузь 
5) вісь, мигдаль  

1

175

 Помилку в написанні прикметника допущено у варіанті 
1) ахіллесова п’ята 
2) дамокловий меч 
3) сізіфова праця 
4) прокрустове ложе 
5) авгієві стайні  

2

176

 Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 
1) низький, пресильний, дорогий 
2) визначний, лисий, удалий 
3) кароокий, молодий, красивий 
4) смачний, тонкий, ефективний 
5) бадьорий, гнідий, хворий  

4

177

 Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку 
1) більш глухий, найтемніший, найбільш вишуканий 
2) найвеличнішнй, наймалиновіший, щонайгрізніший 
3) менш чистіший, менш стриманий, більш чуйний 
4) щонайгірший, найбільш сором’язливий, найстарший 
5) найбільш готовий, предобріший, якнайцікавіший  

4

178

 Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку 
1) зеленуватіший, найрідший, найбільш дотепний 
2) найбільш весняний, найменш дзвінкий, молодший 
3) найбіліший, щонайтоніший, найбільш кмітливий 
4) тривожніший, легший від усіх, найбільш хворий 
5) малиновіший, найнадійніший, якнайближчий  

4

179
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 Виділене слово виступає займенником у реченні 
1) Від  одного  удару дерево не падає. 
2) Одна  ластівка не робить весни. 
3) Один  день блисне, а сім днів кисне. 
4) Одним  колесом не поїдеш. 
5) Одні  очі і плачуть, і сміються. 

5

180

 Усі займенники є особовими в рядку 
1) мене, тобою, собі, нам 
2) вами, них, йому, наш 
3) тобі, нас, мене, нього 
4) тебе, вони, кого, ними 
5) нами, мого, вам, йому  

3

181

 Присвійний займенник виділено в кожному рядку, ОКРІМ 
1) врахувати  його  побажання 
2) схвалити  мою  пропозицію 
3) запросити  його  на спектакль 
4) ваше  ставлення до гостей 
5) наша  співпраця триватиме  

3

182

 Дієсловами є всі слова рядка 
1) форсувати, замовлений, збалансували 
2) заощадивши, капітально, виплатити 
3) зараховано, домовлені, депозитний 
4) перерахунок, капіталізувати, зберіг 
5) відмовлятимуся, внесок, заблоковано  

1

183

 Інфінітив є в реченні 
1) Дивлюсь я на небо та й думку гадаю 
2) Казати правду треба вчасно і невчасно. 
3) На сонці ясени горять, спадають ягоди з шовковиць. 
4) Небо червоніло й жовтіло, ніби облите золотом, облите жаром. 
5) Я візьму тебе на крила з цього озера тісного, що деревами закрито і закуто в береги  

2

184

 Усі дієслова доконаного виду в рядку 
1) підмінити, писати, розкидати 
2) сказати, скласти, проймати 
3) передати, говорити, скоротити 
4) попереджати, спочити, випекти 
5) вивчити, зібрати, вдуматися  

5

185

 НЕПРАВИЛЬНО утворено форму 3 особи множини дієслова 
1) будувати — будують 
2) бачити — бачать 
3) пекти — печуть 
4) хотіти — хотять 
5) носити — носять  

4

186

 Закінчення -уть (-ють)у 3 особі множини мають обидва дієслова рядка 
1) боятися, молоти 
2) вибачити, кликати 
3) возити, в’язати 
4) охрестити, напоїти 
5) хотіти, полити  

5

187

 Закінчення -ать (-ять) у 3 особі множини мають обидва дієслова рядка 
1) сваритися, бачити 
2) платити, плакати 
3) водити, боротися 
4) славитися, лизати 
5) колихати, сходити  

1

188

 Дієприкметниками є всі слова рядка 
1) зніяковілий, змужнілий, існуючий 
2) упорядкований, виконувана, в’ялий 
3) пом’якшений, м’який, зм’якшений 
4) працьовитий, працюючий, опрацьований 
5) дрібненький, здрібнілий, подрібнений  

1

189
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 За допомогою суфікса -ачи (-ячи) утворяться дієприслівники від обох дієслів рядка 
1) клеїти, боротися 
2) ловити, стелити 
3) стояти,плакати 
4) сипати, лежати 
5) кричати, колоти  

2

190

 Дієприслівниковий зворот ужито в реченні 
1) Тепер, співаючи, дівчата тією стежкою ідуть. 
2) Дівчина крізь сльози безмовно кивнула головою і потисла козакові руку. 
3) Незважаючи на втрати, настрій у бійців був піднесено войовничий. 
4) Він не стогнав, він умирав стоячи і не знав, що так умирають у легендах. 
5) З Ташані густою хвилею котилася пара, затоплюючи троянівську долину 

5

191

 Правильно розставлено розділові знаки в реченні 
1) Сонце примкнувши вії, уже спускалося на землю. 
2) Безлюдна вуличка причаїлась, дрімала мигаючи вогниками 
3) Шатро небес, розкинувши над світом, стояла ніч. 
4) На краю обрію ледве, виступаючи з вечірньої мли, маячіє місто. 
5) Сиділи руки поскладавши, для них все празники були. 

4

192

 Числівниками є всі слова рядка 
1) три, третій, третина, троє 
2) десять, десяток, десятеро, десята 
3) два, двійко, двоє, обидва 
4) семеро, сімка, сьомий, сім 
5) четверо, чотири, чверть, четверті  

3

193

 Допущено помилку у відмінюванні числівника 
1) п’ятдесяти двох 
2) дев’яноста сьома 
3) на сімдесяти шести 
4) двадцятьма чотирьома 
5) дев’ятьомастами сорока  

4

194

 Правильною є відмінкова форма числівника 
1) чотириста вісімдесятьох п’яти 
2) чотирьохсот восьмидесята двох 
3) чотирьомстам восьмидесяти двом 
4) чотирьомастами вісімдесятьома двома 
5) (у) чотирьохстах вісімдесяти двох  

5

195

 Правильною є відмінкова форма числівника 
вісімсот п’ятдесяти трьох 
вісьмастами п’ятдесятьма трьома 
восьмисот п’ятидесяти трьох 
вісьмомстам п’ятдесятьом трьом 
восьмистах п’ятдесятьох трьох  

2

196

 Простий підмет ужито в реченні 
1) Чумацький Шлях освічує дорогу від Криму до Києва. 
2) Крізь щілину пробивається кілька сонячних променів. 
3) Кілька парубків скочило до танцю, потягши за собою дівчат. 
4) Оця реальна мить вже завтра буде спомином. 
5) Стежкою наближалися дві молодиці. 

4

197

 Складений дієслівний присудок ужито в реченні 
1) Ліс стояв розхристаний, спустошений і дикий. 
2) Золоточубий вересень прийшов позолотити дерева. 
3) Життя стає радістю для кожного у рідному краю. 
4) Хмари починають темніти, стають синьо-чорні. 
5) Боятися смерті — на світі не жити. 

4

198

 Однорідні означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено) 
1) Надворі пахне молодим осокорячим листям. 
2) Сині зеленкуваті фіолетові присмерки спадають степом. 
3) Під осінніми високими зорями затихають оселі. 
4) У гарячий літній день ліс на горах сяє а в долинах чорніє. 
5) Сльози радості збігають по чисто виголених худих щоках. 

2

199
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 Перед однорідними членами треба поставити двокрапку, а після них — тире в реченні (розділові знаки пропущено) 
1) Оцих тополь приречений кортеж довічно супроводить Україну і традиційні верби і калина все батьківське але й 
синівське теж! 
2) Луки і ліси під пензлем осені барвисто немов шедеври пейзажиста горять на виставці краси. 
3) І те повітря і покручені лози і зів’яла трава усе це мимохіть нагадувало їй щасливі хвилини життя. 
4) Усяке птаство як-от деркачів перепілок куликів курочок можна було викосити косою в траві. 
5) Річки трава дерева птахи люди усе навколо сповнене весняної пружної нестримної сили. 

4

200

 У якому рядку неправильно поданівідповідникиприперекладі? 
1) беглый обзор – поверховийогляд; замедлять темпы – сповільнюватитемпи; избежать опасности – уникнутинебезпеки 
2) благодарю Вас – дякую Вас; исключительные законы – виключнізакони; попадать в безвыходное положение – попадати в 
скрутне становище 
3) испытывать затруднения – зазнаватитруднощів; коренным образом – докорінно; открепительный талон – відкріпний талон; 
лишаться сил – знесилюватися 
4) полезныеископаемые – корисні копалини; отвергнутьтребование – відхилити вимогу; злоупотреблятьдоверием – зловживати 
довірою 
5) заключить договор – укласти договір; внушатьдоверие – викликати довіру; подавляющеебольшинство – переважна 
більшість 

2

201

 У якому рядку неправильно подані відповідники при перекладі? 
1) существенное слово – суттєве слово; личный пример – особовий приклад; любойвопрос – любе питання 
2) косвенныйвопрос – непряме запитання; многоговорящийвзгляд – промовистий погляд; вступительныйвзнос – вступний 
внесок 
3) квартира совсемиудобствами – квартира з усіма вигодами; вещественныедоказательства – речові докази; 
комментарииизлишни – коментарі зайві 
4) неодобрительнаяоценка – несхвальна оцінка; попокупать в розницу – купувати вроздріб; без всяких оснований – без жодних 
підстав 
5) межотраслевая кооперація – міжгалузева кооперація; платежеспособныйпокупатель – платоспроможний покупець; 
искусственныйсвет – штучне світло  

1

202

 У якому рядку неправильно подані відповідники при перекладі? 
1) следующийвопрос – слідуюче питання; бывшиевыпускники – бувші випускники; легальноеположение – легальне положення 
2) выборныеорганы – виборні органи; ложноепредставление – неправильне уявлення; бежать от воспоминаний – уникати 
спогадів 
3  влучшиевремена – за кращих часів; денежный оборот – грошовий обіг; к удивлению – на диво 
4) возместитьубытки – відшкодувати збитки; железнодорожноенаправление – залізничний напрям; значительноебольшинство 
– переважна більшість 
5) бедастряслась – лихо спіткало; ветреноеповедение – легковажна поведінка; вести переписку – листуватися. 

1

203

 У якому рядку неправильно подані відповідники при перекладі? 
1) в образцовомсостоянии – у зразковому стані; за неимениемданных – через брак даних; настойчивая просьба – наполегливе 
прохання 
2) возниклоподозрение – виникла підозра; заключить в скобки – заключити в дужки; надлежащиемеры – належні міри 
3) взаимноеуважение – взаємоповага; держать при себе – тримати при собі; жалобная книга – книга скарг 
4) имеется в продаже – є у продажу; какобстоятдела – як Ваші справи; местоназначения – місце призначення 
5) наследственноевладение – спадкове володіння; облечьдоверием – наділити довірою; обнаружить пропажу – виявити 
пропажу 

2

204

 У якому рядку неправильно подані відповідники при перекладі? 
1) тыоченьзаблуждаешься – ти дуже заблуждаєшся; купить новую посуду – придбати нову посуду; мощныйдвигатель – 
мощний двигун 
2) не даватьпокоя – не давати спокою; неподчинение властям – непокора владі; отнестись с похвалой – похвально відгукнутися 
3) отпускнаяцена – відпускна ціна; переложитьответственность – перекласти відповідальність 
4) побочныйпромысел – побічний промисел; подлежатьрассмотрению – підлягати розгляду; расходныематериалы – витратні 
матеріали 
5) расторгнутьдоговор – розірвати угоду; слабаянадежда – мала надія; потребоватьобъяснения – зажадати пояснення  

1

205

 У якому рядку порушено логічністьмовлення? 
1) високаскеля, лагідний характер, правильнерішення 
2) моя власна думка,місяцьтравень, страшно гарний 
3) дужебілий,більшвисокий, кращийвідусіх 
4) власнепереконання, моя біографія, дещогрубий 
5) колишній студент, наступна зупинка, бути на видноті  

2

206

 Визначте рядок, у якому порушено точність мовлення: 
1) цитатний план 
2) федеральний уряд 
3) стальний стрижень 
4) старий фасон 
5) дружний колектив  

3

207

 У якому рядку порушено логічність мовлення? 
1) Господар зібрав гарний урожай антонівки. 
2) Наталя чекала темноти і коли всі поснуть. 
3) І вдень, і вночі мчать поїзди. 
4) Це дуже здібний і перспективний студент. 
5) Редакція газети оголошує конкурс на кращий твір у жанрі фейлетону. 

2

208

 У якому рядку порушено правила евфонії? 
1) видатний вчений, золото і срібло, ходила би 
2) дощ і вітер, діти й онуки, бути у Львові 
3) світло й темрява, місяць і зорі, правда й кривда 
4) сміх і сльози, сини й доньки, відпочивати у святкові дні 
5) у чисту воду, Київ і Харків, зустрітися у сквері  

1

209
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 Визначте рядок, у якому порушено точність мовлення: 
1)цитована праця 
2) федеративна республіка 
3) стержень економічної політики 
4) давні приятелі 
5) плинність кадрів 

3
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 У якому рядку допущено помилку при утворенні форми кличного відмінка? 
1) Вікторе, Назаре, Наталю, Насте, Юрію 
2) Олегу, бабусю, Олю, Ольго, Микито 
3) Олеже, Василе, хлопче, лікарю, товаришу 
4) Інно, Маріє, мудрецю, завідувачу, стороже 
5) Ганно, дівчино, матусю, Віталію  

3

211

 У якому рядку зустрічаються словосполучення, що мають порушення правил евфонії? 
1) представлено в усному мовленні; ознайомлення зі звітом; бути в іншій ситуації 
2) починається зі слова, флагман у справі, брати участь у проектах 
3) прийшов в вівторок; є і інші помилки; спитав зі страху 
4) надрукував у газеті; позичив зо дві сотні, включити у фінансовий звіт 
5) один зі слухачів, жити у Львівській області; досягнення у тваринництві  

3

212

 У якому рядку є неправильно підібране пояснення до запозиченого слова? 
1) бібліотека – приміщення для зберігання книг; лірика – один із трьох родів словесного мистецтва; синус – одиниця виміру 
2) гідропоніка – вирощування рослин у розчинах, без грунту; біоніка – напрям кібернетики; біржа – установа, у якій 
здійснюється купівля-продаж цінних паперів 
3) статус-кво – рішення; акція – дія, спрямована на досягнення певної мети; журі – група спеціалістів, що присуджують 
нагороди 
4) какофонія – сумбурне нагромадження звуків; нігіліст – людина, що негативно ставиться до всього загальновизнаного; 
обертон – ряд додаткових тонів, що виникають при звучанні основного тону. 
5) опонент – супротивник у суперечці; калим – викуп за наречену; навігація – мореплавство, судноплавство  

3

213

 У якому рядку відмінкова форма прізвища, імені або імені по батькові помилкова? 
1) Процишина Артема Гнатовича 
2) Горяченком Лук’яном Любомировичем 
3) Глоджикурку Остапа Гордійовича 
4) Невінчаної Ірини Макарівної 
5) РоманишинимВіталіємВасильовичем 

4

214

 У якому реченні правильно вжито числівники на позначення часу? 
1) Я повернулася додому в дві години. 
2) Я встав у сім годин ранку. 
3) Об одинадцятій годині від’їжджає сестра. 
4) З десятої до одинадцяти годин у магазині технічна перерва. 
5) Без десяти хвилин дев’ять він вийшов із дому. 

3

215

 У якому реченні немає помилки, пов’язаної із формами  керування? 
1) Інженери дільниці не здійснювали потрібного керівництва і контролю за цією роботою.  
2) У розділі йдеться про догляд, експлуатацію, регулювання і ремонт електрообладнання.  
3) Держава повинна дбати про школи та лікарні. 
4) Чи не хворіє Володимир зірковою хворобою? 
5) Багато зусиль було затрачено для того, щоб навчитися витягувати скляні волокна із розплавленої скломаси. 

3

216

 Уякому реченні немає помилки, пов’язаної з уживанням однорідних членів речення? 
1) Бойко пояснив, що ці внутріпартійні тертя можуть вплинути як на становище самої Партії регіонів, так і її лідера.  
2) Це інфекційна хвороба органів влади, подолати яку не можна, а лише мінімізувати.  
3) Громадяни, що мають пільги за професійною ознакою (судді, прокуратура, вчителі тощо), користуються продовженою 
відпусткою.  
4) Навколо озера росли кущі й верби.  
5) Акваріуми зараз можна побачити у багатьох установах: лікарні, дитячі заклади, офіси. 

4

217

 У якому реченні немає помилки, пов’язаної із використанням дієприслівникових зворотів? 
1) Приїхавши до Києва, батько так і не зміг зустрітися з донькою.  
2) Роботи на верстаті виконуються, використовуючи одночасно обидва вали.  
3) Приймаючи закон у першому читанні, депутатами ще не були враховані усі пропозиції від комісій. 
4) Читаючи сьогоднішню газету, нами була відмічена нова інформація про долю місцевого водогону. 
5) Залишаючи приміщення, світло обов’язково повинно вимикатись. 

1

218

 Нормативним є наголос у всіх іменниках рядка: 
1) інспе?ктори, смужки?, прибі?чники, пробки? 
2) інспе?ктори, сму?жки, прибі?чники, про?бки 
3) інспе?ктори, сму?жки, прибічники?, про?бки 
4) пізнання?, запита?ння, обладна?ння 
5) пізна?ння, запи?тання, обла?днання  

2
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 У якому рядку всі іншомовні слова наголошено правильно? 
1) мілі'метр, сепарати'зм, демокра'тія, альтруї'зм 
2) аристокра'тія, альтруї'ст, спелео'лог, кіно'лог 
3) феноме'н, технократі'я, асимілюва'ти, девальва'ція 
4) Га'млет, Дарвін, Ді'ккенс, Теккере'й 
5) технократі'я, аристократі'я, партократі'я, демократі'я  

2
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 У якому рядку є помилки в узгодженні прикметників з іменниками? 
1) велика мозоль, прозорий тюль, розкішна вуаль, темний профіль, зубна біль 
2) мовний покруч, підла фальш, чорний грач, чудова мить, гіркий жаль 
3) висока честь, підла напасть, виноградна парость, вічна пам’ять, нічна постать 
4) велика повінь, срібна паморозь, сьогоднішня урочистість, голуба далечінь, важкий кір 
5) вчений ступінь, запашне рагу, чорна туш, далека путь, неповторна гнучкість  

1
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 У якому рядку є помилки в узгодженні прикметників з іменниками? 
1) коротке ревю, високий аташе, старе галіфе, елегантна фрау 
2) мамин протеже, вузьке каное, картопляне пюре, смачне какао, свіжа салямі 
3) високий портьє, скупе рантьє, вродлива міс, мальовниче Капрі, отруйне цеце 
4) шовкове кашне, урочисте віче, тепле Сочі, швидка колібрі, великий шимпанзе 
5) молода кольрабі, хутряне боа, рожевий фламінго, азартне шоу 

3

222

 У якому рядку є випадки неправильного вживання прийменників? 
1) він зробив це за наказом директора; за бажанням слухачів програму повторено; одержати гроші по рахунку; проректор по 
науковій роботі 
2) я прийшов до вас у справі; розмовляти українською мовою; думати про навчання 
3) кіоск для продажу проїзних квитків; комісія для укладання резолюції 
4) не зустрітися через непорозуміння;після завершення зустрічі; змагання з 
бігу 
5) прийом у вівторок; працювати за змінним графіком; зупинка на вимогу  

1

223

 У якому рядку наведено неправильні словосполучення з паронімами? 
1) робітниче середовище; робочий орган; роботящий чоловік 
2) ступінь досконалості; степінь числа 
3) розумна діяльність; розумова політика 
4) систематичний контроль; системний характер; систематизована інструкція 
5) галасливакомпанія; вдалакампанія  

3
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 У якому рядку наведено неправильнісловосполучення з паронімами? 
1) цитатний конспект; цитованийтвір 
2) формуватизакони; формулювати уряд 
3) науковауява; загальнеуявлення 
4) декоративнийживопис; декораційнамайстерня 
5) організаторськийхист; організаційніпитання  

2

225

 У якому рядку наведено неправильнісловосполучення з паронімами? 
1) генеральнарепетиція; генеральська дружина 
2) тиловастіна; тильна служба 
3) мармуровийпам’ятник; писемнапам’ятка 
4) вислухатискаргу; заслухатиповідомлення  

2
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 У якому рядку наведено неправильнісловосполучення з паронімами? 
1) фанатична вдача; фантастична істота 
2) вирішення проблем; серйознерішення 
3) споживацький принцип; споживчий попит; споживний продукт 
4) політичний стан; становище бюджету 
5) стилізованийзразок; стилістичнийпотенціал; стильова риса  

4
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 У якому рядку наведено неправильнісловосполучення з паронімами? 
1) рекомендаційний лист; рекомендований адвокат 
2) правовий статус; статут внутрішньоїслужби 
3) рідкийрозчин; рідкісназнахідка 
4) редакторськаколегія; редакційна правка 
5) расовадискримінація; расистськаполітика  

4

228

 У якому рядку наведено неправильнісловосполучення з паронімами? 
1) дійовийвплив; діючий орган; діяльний директор 
2) діалектнийвислів; діалектологічнийзбірник; діалектичнийзв’язок 
3) перекладацькапраця; перекладнапоезія 
4) друкований текст; логічний тест 
5) фамільна лексика; фамільярнапрофесія  

5
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 У якому рядку наведено неправильнісловосполучення з паронімами? 
1) трагедійнийактор; трагічний стан 
2) холодильний агрегат; холоднийпісок; холодовийподразник 
3) економічнийпристрій; економнаситуація 
4) цегельний завод; цеглянийпоріг; цеглястийколір 
5) цільне молоко; цілісний проект  

3

230

 Ізп’ятинаведенихсліввиберітьсинонім до іншомовного слова АМБАСАДА: 
1) підприємство 
2) засідка 
3) розвідка 
4) комісія 
5) посольство  

5

231

 Із п’яти наведених слів виберіть синонім до іншомовного слова ПЕРМАНЕНТНИЙ: 
1) разовий 
2) припущений 
3) тимчасовий 
4) постійний 
5) давній  

4
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 Із п’яти наведених слів виберіть синонім до іншомовного слова ІНДИФЕРЕНТНИЙ 
1) схвильований 
2) чутливий 
3) розбурханий 
4) байдужий 
5) невідомий  

4
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 Із п’яти наведених слів виберіть синонім до іншомовного слова ПРЕРОГАТИВА: 
1) помилка 
2) перемога 
3) перевага 
4) допомога 
5) рішення  

3
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 У якому реченні неправильно вжито слово «об’єм»? 
1) Об’єм повітря збільшується під час нагрівання. 
2) Тіло в об’ємі має 5 кубічних сантиметрів. 
3) Підрахувати об’єм випуску промислової продукції. 
4) Для оптимізації транспортування продукції треба визначити об’єм вагона. 
5) Об’єм кулі значно змінився. 

3
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 У якому рядку є лексичні помилки? 
1) уживаний, врешті-решт, шкідлива звичка, страйк 
2)на протязі дня, оголошення, ліки, каплі 
3) надіслати поштою, пояснювальна записка 
4) дотримуватися дистанції, розпочати роботу 
5) взявся до роботи, з інших підрозділів 

2

236

 У якому рядку немає лексичних помилок? 
1) зустрічна полоса, зробити щеплення 
2) мраморний пам’ятник, лезо для гоління 
3) дитяча площадка, довіреність на машину 
4) згідно з наказом, усі охочі 
5)другим разом, змінюються одна за другою  

4

237

 У якому рядку неправильно утворено словосполучення з іншомовним словом? 
1) автентичні джерела 
2) перманентний рух 
3) кінцева преамбула 
4) рентабельне підприємство 
5) відомий рефері  

3
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 Що в українській літературній мові означає слово «заказати»? 
1) наказати виконати що-небудь 
2) замовити 
3) заборонити. 
4) почати говорити 
4) відмовити  

3
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 У якому рядку вжито слово, яке не можна поєднати зі словом «знімати»? 
1) пальто 
2) кіно 
3) квартиру 
4) з вішака 
5) з полиці  

3

240

 Яке з поданих слів можна поєднати за змістом зі словом «рахувати»? 
1) до ста 
2) за доцільне 
3) що так буде краще 
4) правильним 
5) виконаним  

1

241

 У якому рядку подано словосполучення без тавтології та плеоназму? 
1) перспектива на майбутнє 
2) у січні місяці 
3) виконати роботу 
4) моя власна думка 
5) забезпечення безпеки  

3

242

 У якому рядку немає порушень дієслівного керування? 
1) звернутися за адресом, не вивчити формулу 
2) зраджувати принципи, гуляти по вулицям міста 
3) хворіти на грип, постачати товар 
4) навчати математиці, знеболювальні ліки 
5) працювати по сумісництву, по нашій ініціативі  

3

243

 У якому рядку правильно скоординовано підмет із присудком? 
1) Я з друзями ходили в музей. 
2) У Львівській політехніці навчаються велика кількість студентів. 
3)  Виставка-продаж виправдав очікування загалу.  
4) УПА засвідчила приклад нескореності та свободи. 
5) Більшість студентів, аспірантів, викладачів прийшла на мітинг. 

4

244

 У якому рядку немає логічних помилок у вживанні однорідних членів речення? 
1) Запрошуємо на роботу провізорів, фармацевтів та працівників з медичною освітою. 
2) В асортименті мучні вироби: крупи, макарони, сири. 
3) Продаємо вітчизняне та імпортне взуття. 
4) Надішлемо Вашу кореспонденцію, буклети, листівки тощо фізичним особам. 
5) Пропонуємо екскурсії по Львову та Україні. 

3

245

 У якому рядку всі слова утворено правильно? 
1) провокаційний, паркування, виставковий 
2) закупочний, шифровка, гальмівний 
3) роздруковка, треніровка, перевірка 
4) планіровка, підсказати, приказати 
5) путівка, пожарник, обвинувачення  

1

246

 У якому рядку всі слова утворено за українськими словотвірними нормами? 
1) належність до партії, зізнався у скоєному, постачальник зброї 
2) панівна думка, розприділяти премії, провокуючий метод 
3) робити за привичкою, досвідчений далекобійник, оздоблювальні матеріали 
4) відомі київляни, данський уряд, кулеподібний виріб 
5) копіююча техніка,співставляти факти, гра в шахи  

1

247

 У якому рядку правильно вжито всі відмінкові форми числівників? 
1) Р.в. шестисот вісімдесятьох сімох, сорока семи, двохсот сімдесяти двох 
2) Д.в. трьомстам дев’яноста двом, ста двом, нулю цілим вісьмома десятими 
3) О.в. трьомастами п’ятдесятьма сьома, сорока чотирма, дев’яноста вісьма 
4) М.в. на чотирьохстах шестидесяти, на п’ятдесятьох двох, у ста сорока семи 
5) Р.в. сто дев’яноста чотирьох, семисот дев’яносто чотирьох, двохсот семидесяти п’яти  

3

248

 Уякому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками? 
1) два будинки, чотири листи, півтора тижня 
2) із двадцять четвертим серпня, дві сьомі метра, три львів’янина 
3) чотири корпуса, двадцять сім кілограм, тридцять три номери 
4) три пенсіонери, два з половиною сантиметра, півтори гривні 
5) три гектара, два грузини, півтора параграфа  
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 У якому рядку немає мовностилістичних помилок? 
1) На зустріч із кандидатом прийшли 33 студента. 
2) Я записалася на трьохмісячнімовні курси. 
3) Щиро вітаю Вас із Першим вересня. 
4) Усім стам двадцятьом шістьом студентам було роздано індивідуальні завдання. 
5) Чотири з половиною відсотка працівників не впоралися із роботою. 
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