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Тест № 2 
Поєднайте слова з їх значеннями 

 Слово   Значення  

001 Суперник  1 • Той, хто вороже, негативно ставиться до 

кого-, чого-небудь, протидіє комусь, чомусь. 

• Вороже військо, ворожі збройні сили. 

• Той, хто виступає проти іншого у бійці, 

поєдинку. 

002 противник  2 • Гармонувати із зовнішністю, пасувати. 

• Відповідати установленим правилам. 

003 оголошення  3 • Той, хто вороже, негативно ставиться до 

кого-, чого-небудь, протидіє комусь, чомусь. 

• Протиборець.  

004 до лиця 4 • Той, хто прагне перемогти, перевершити 

кого-небудь в чомусь. 

• Той, хто поряд з іншим домагається 

кохання якрї-небудь жінки. 

• Один з учасників спортивного змагання. 

005 під лице 5 Візуальне повідомлення  

006 ціль  6 • Гармонувати із зовнішністю, пасувати. 

• Відповідати установленим правилам, 

становищу.  

007 давній  7 • Повідомлення, оповіщення про що-небудь. 

• Публічне повідомлення, заява про що-

небудь, доводити щось до відома багатьох.  

008 славний  8 До пари  

009 славетний  9 Предмет, істота або місце, куди спрямовують 

постріл, кидок, удар. 
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010 кращий 10 • Бути зручним, прийнятним для кого-, чого-

небудь. 

• Визнавати себе безсилим, відступати. 

• Відмовлятися від участі в розіграші або 

кидати гру. 

• Передавати м’яч, шайбу і под. іншому 

гравцю.  

011 супротивник 11 • Який існує багато часу. 

• Який досяг старості. 

• Який давно народився. 

012 об’ява 12 Який уславив себе чимось, має велику славу. 

Популярний.  

Який добре відомий чим-небудь. 

013 личити 13 Те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти.  

014 пасувати 14 Той, що набув вищої якості, поліпшився. 

Вродливіший, гарний.  

015 мета 15 Який здобув собі славу, знаменитий. 

Який користується особливою популярністю.  

016 старий 16 Той, про кого знають, знайомий. 

Дана величина (матем.). 

Якого добре знають з певного боку. 

017 древній 17 Знаменитий. 

Пов’язаний з героїчними ділами, подвигами. 

Добре відомий усім. 

018 відомий 18 Люди, що жили в далекому минулому. 
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Зношений, ветхий.  

019 славнозвісний  19 Який давно минув. 

Який застарів. 

Здавна добре відомий. 

Несвіжий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


